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 حتصيل املنافع 

 تقريب

 مجع اجلوامع 

 
   واملسانيد العشرة   ، أبي يعلى، والبزار   ي مسند القسم الرابع: أحاديث معاجم الطرباني، و 

 ]كتب جممع الزوائد واملطالب العالية[ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر لنا  احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما  

اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، او  لنا شأننا كله،  الّنار، وأصلح  اجلنة وجننا من  منا وأدخلنا  رمحنا وأرض عنا، وتقّبل 
جلريرة وال يهتك السرت، اي وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة. اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ اب

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

قمت يف القسم األول من حتصيل املنافع برتتيب وجتميع األحاديث اليت رواها الشيخان اإلمامان البخاري ومسلم  
الواردة يف مجع اجلوامع، ويف القسم الثاين قمت بتجميع األحاديث اليت وردت يف السنن األربع وكربى اإلمام النسائي، ويف  

واردة يف مسند اإلمام أمحد، وموطأ اإلمام مالك، وصحيحي اإلمامني ابن  القسم الثالث قمت بتجميع وترتيب األحاديث ال
خزمية وابن حبان، وسنن اإلمام الدارمي، ومنتقى احلافظ ابن اجلارود، ومستخرج احلافظ أيب عوانة. هذا وقد بلغت أحاديث 

 . 3820حديث، وأحاديث القسم الثالث   5177حديثا، وأحاديث القسم الثاين   3690القسم األول 
معاجم الطرباين، ويف هذا القسم من حتصيل املنافع لتقريب أحاديث مجع اجلوامع قمت برتتيب وجتميع أحاديث 

ومسند أيب يعلى، ومسند البزار، وأحاديث املسانيد العشرة اليت رتب زوائدها احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف املطالب العالية 
. وقد قمت إبرفاق ما استطعت من أقوال العالمتني اهليثمي والبوصريي رمحهما  ريةواحلافظ البوصريي رمحه هللا يف إحتاف اخل

هللا على أسانيد األحاديث. كما قمت إبرفاق ما استطعت من أحكام العالمة حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا يف  
محر. وأحكام الشيخ شعيب  السلسلتني الصحيحة والضعيفة، ويف صحيح وضعيف اجلامع الصغري وعلمتها ابللون األ

 حديثا.  7098األرانؤوط رمحه هللا الواردة يف ختريج مسند اإلمام أمحد. هذا وقد بلغت أحاديث هذا القسم 
 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي

ه  4144  اثينربيع  1صنعاء   
m.alshadadi@gmail.com 
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 رموز الكتاب 
 رموز الكتاب حبسب ما ورد يف خطبة مجع اجلوامع للحافظ السيوطي رمحه هللا تعاىل: 

ورمزت للبخاري )خ( وملسلم )م( والبن حبان )حب( وللحاكم يف املستدرك )ك( وللضياء املقدسي يف املختارة )ض(  
صحيح فالعزو إليها معلم ابلصحة سوى ما يف املستدرك من املتعقب فأنبه عليه وكذا ما يف هذه الكتب اخلمسة    ومجيع ما

يف موطأ مالك وصحيح ابن خزمية وأيب عوانة وابن السكن واملنتقى البن اجلارود واملستخرجات فالعزو إليها معلم ابلصحة 
محد )حم( ولزايدات ابنه عبد هللا )عم( ولعبد  أيضا ورمزت أليب داود )د( والبن ماجه )هـ( وأليب داود الطيالسي )ط( وأل

األوسط  )طب( ويف  الكبري  وللطرباين يف  )ع(  يعلى  )ش( وأليب  شيبة  أيب  منصور )ص( والبن  بن  ولسعيد  )عب(  الرزاق 
 )طس( وللدارقطين )قط( فإن كان يف السنن أطلقت وإال بينته وأليب نعيم يف احللية )حل( وللبيهقي )ق( فإن كان يف السنن 

أطلقت وإال بينته وله يف شعب اإلميان )هب( وهذه فيها الصحيح واحلسن والضعيف فأبينه غالبا، وكل ما كان يف مسند  
)عد(   الكامل  يف  عدي  والبن  )عق(  الضعفاء  يف  وللعقيلي  احلسن  من  يقرب  فيه  الذي  الضعيف  فإن  مقبول  فهو  أمحد 

بن عساكر )كر( وكل ماعزي هلؤالء األربعة وللحكيم الرتمذي يف وللخطيب )خط( فإن كان يف اترخيه أطلقت وإال بينته وال
نوادر األصول أو للحاكم يف اترخيه أو البن اجلارود يف اترخيه أو للديلمي يف مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغىن ابلعزو 

ان يف تفسريه أو اترخيه بينته إليها أو إىل بعضها عن بيان ضعفه وإذا أطلقت العزو إىل ابن جرير فهو يف هتذيب اآلاثر فإن ك
وحيث أطلق يف هذا القسم أبو بكر فهو الصديق أو عمر فابن اخلطاب أو عثمان فابن عفان أو علي فابن أيب طالب أو 
سعد فابن أيب وقاص أو أنس فابن مالك أو الرباء فابن عازب أو بالل فابن رابح أو جابر فابن عبد هللا أو حذيفة فابن  

معاذ أو  فابن عبد   اليمان  العباس  أو  فاخلدري  أبو سعيد  أو  فالباهلي  أمامة  أبو  أو  أيب سفيان  فابن  أو معاوية  فابن جبل 
  املطلب أو عبادة فابن الصامت أو عمار فابن ايسر. 

 
استكمال بقية األقسام. كما أنه لم  ، ولم يتم الترقيم لألحاديث في هذا القسم حتى يتم لجمع الجوامعباألرقام األصلية  االحتفاظمالحظة: تم 

 .الخطية أو المطبوعة إال في مواضع يسيرة تتم مطابقة النصوص على األصول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cquote2.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cquote1.png
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 القسم األول: األقوال 
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 " حرف اهلمزة " 
 

أبوُه    -  10/  10 َيْضرِّبُه  لِّبطٍن كالُغالم  ظهًرا  راطِّ  الصِّّ على  يَتقلُب  رُجٍل  َيسعى"آخر  أْن  َعَمُله  عنُه  ُز  يـَْعجِّ ْنَه  مِّ يَفِّرُّ   وفَو 
بـَلِّّغ   إليهِّ:    يبفيقوُل: اي ربَّ  فـَُيوحى هللاُ  النار،  من  أَتـَْعرَتُف    َعْبدياجلنَة وجنَِّّىن  اجلنَة  وأْدخلُتك  النارِّ  مَن  ُتَك  جَنَّيـْ أان   يلإِّْن 

نعْم اي ربَّ َوعِّزَّتك و  العبُد:  أَلْعرَتَِّفنَّ لَك    جنيتين َجاللِّك لئن  بُِّذنوبِّك وَخطاايَك؟ فيقوُل  النارِّ  ، فيجوُز  وخطاايي  بذنويب من 
هِّ لئن اعرتفُت لُه   ى هللاُ إليهِّ:    إىل النار  لريدين  وخطاايي  بذنويباجلِّسَر ويقوُل العبُد فيما بيَنه وبني نـَْفسِّ   يل اْعرَتِّْف    َعْبديفيُوحِّ

ْلك ا جلنََّة، فيقوُل العبُد: َوعِّزَّتَك َوَجاللَِّك َما َأذنـَْبُت َذنـًْبا َقطُّ، وال أخطأُت خطيئًة قطُّ،  بُِّذنُوبِّك َوخطَااَيَك َأغفْرَها لَك وُأْدخِّ
ي ااًل فال يَرى أحًدا ممّن كان شهَِّدُه يف الدُّنيا، فيقوُل: اي ربَّ    يل إِّنَّ    َعْبديهللاُ إليه:    فـَُيوحِّ عليك بيِّّنًة فـََيلَتفُِّت العبُد مييًنا وِشِّ
ْلَده ابْلمَحقَّراتَأرِِّنِّ بيـَّ  العظائُم   -َوعزَّتِّك وجاللِّك    -  عِّْندِّيفإذا رَأى ذلِّك العبُد يقوُل: اي ربَّ    نَـَتَك، فـََيْسَتنطُِّق هللاُ تعاىل جِّ

أعَرُف هبا منك، اعرتِّْف    املُْضَمَراتُ  أان  إليهِّ:  فيدخُل   يل فـَُيوحى هللاُ  بُِّذنوبِّه  العبُد  فيعرتُف  اجلنََّة،  أغفْرها لك، وأدْخلك  هبا 
 فوَقه؟ !  ابلذي اجلنَة، هذا أدِن أهلِّ اجلنة منزلًة فكيف 

ن    قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم، وضعفاء فيهم توثيق لين. .احلكيم، طب عن أىب أمامة َوُحسِّّ
 

لعنُت الكافرين   إينعلى هللاِّ فـَيَـْعذُر هللاُ َتعاىَل إليه يوَم القيامةِّ بثالثةِّ معاذيَر. يقوُل له: اي آدُم  "آدُم أكرُم البشرِّ    -  21/  21
ألمألنَّ جهنَم من اجلِّنَّةِّ والناس أمجعني لرمحُت ذريتَّك أمجعنَي. ويقوُل لُه: اي   -  الغْفر مىنِّ   وحقَّ   –َوأُْبغُِّض الكذَب، َوأوعْدت  

ُل أحًدا من ُذرَّيَّتِّك الناَر واَل ُأعذَّبُُه ابلّنارِّ إالَّ مْن َعلِّمُت    إينآدم.   ْنيا َلَعاَد إِّىَل ما كاَن فيه   إين  بعلميال ُأْدخِّ َلْو َرَدْدتُُه إِّىل الدُّ
ْع   يَرجِّ َحَكًما  وََلْ  َجَعْلُتَك  قْد  يـَُتب، ويقوُل له: اي آدم  إليَك مِّْن    بَيينَوََلْ  يـُْرَفُع  ، وانظر إىل ما  امليَزانِّ ُقْم عِّند  ُذرِّيتَك.  وَبنْيَ 

".  إيّنِّ َأْعَماهلِِّّْم، َفَمْن رََجَح َخرْيًا مِّثقاَل َذرٍَّة فـََلُه اجلنَُّة َحَّتَّ   ُل النَّاَر إال كلَّ ظاَلٍِّ قال: خطبنا أبو هريرة على ن احلسن  ع  ال ُأْدخِّ
  يقول: آدُم. فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال يف خطبته: مسعت رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -منرب رسول هللا 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي، وهو كذاب. قال الهيثمي: 
 

 الَعْبُد وأْجلُِّس َكما ََيْلُِّس الَعْبُد"."آُكُل َكما ََيُكُل  - 29/ 29
 صحيح.  . ابن سعد، ع، كر عن عائشة. إبسناد صحيح

 
 ".  "آُل حُمَمٍَّد ُكلُّ تقِّي   - 32/ 32

 . ضعيف جدا .طس، عق، ك يف اترخيه، ق. وضعفه عن أنس
 

ُموا ابلطَاَعةِّ مجِّي - 36/ 36 ًئا، َوَأْن تـَْعَتصِّ ًعا َحَّتَّ َيَْتَِّيُكْم أْمُر "آُمرُُكْم بَِّثالث َوَأْْنَاُكْم َعْن ثالٍث، آُمرُُكْم أْن ال ُتْشرُِّكوا ابهللِّ َشيـْ



6 

 

ْمرِّ هللاِّ    وإضاعةِّ  وكثرةِّ السؤالِّ  ، َوَأْناُكم عن قيل وقالهللاِّ َوأَنـُْتْم َعلى َذلِّك، َوأْن تـَُناصِّحوا ُوالَة األمر من الَّذين َيُمُروَنُكم ِبِّ
 ."  املالِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي: مقارب الحال، وضعفه   .األنصاريطب عن عمر بن مالك 
 النسائي، وبقية رجاله حديثهم حسن.

 
هِّنَّ فإ - 39/ 39 ُروا النَّساَء يف أَنـُْفسِّ ها والبكَر رضاها َصْمتها". آمِّّ  ّن الثَـّيَِّّب تـُْعرُِّب عن نفسِّ

 صحيح.  طب، ق، كر عن الُعْرسِّ بن َعمِّريَة، رجاله ثقات.
 

ها وإِّْذُْنا صَماهُتا - 40/ 40 ُروا اْلَيتِّيَمَة يف نـَْفسِّ  ".  "آمِّّ
 صحيح.  طب عن أىب موسى، رجاله ثقات.

 
 ".  اْلعاملنَي على لَِّسانِّ عِّبادِّه املْؤمِّنِّني"آمني َخاََتُ ربِّّ  - 43/ 43

 .ضعيف عد، طب يف الدعاء عن أىب هريرة.
 

: َمْن إَِّذا حدََّث َكَذب، َوإِّذا ائْـُتمَِّن خاَن، وإَِّذا َوَعَد أْخَلَف".  - 45/ 45  "آاَيُت اْلُمَنافِّقِّ
 ضعيف جدا. . كذاب العوفيفيه زنفل قال الهيثمي: طس عن أىب بكر: " 

 
 "إيت فالاًن فانظْر إىل فتاهتِّم فإنه أثبُت للودَّ بينكما، فإن رضيَتها أنكحُتك".   - 56/  3

 طب عن املغرية. 
 
 ".  إيتِّ قومك، فمن أدركَت مْنهم َل َيكْل فـَْلَيُصْم، ومن طَعِّم فـَْلَيُصمْ  - 57/  4

قال الهيثمي:  . عاشوراَء قال: فذكره أمساء يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبادة بن الصامت قال: بعث رسوُل هللا 
 الطبراني في الكبير، وإسحاق لم يدرك عبادة.  رواه
 

ْب مِّْنه".  -يعين: الزيت  -"ائَتدُِّموا من هذه الشجَرةِّ  - 66/ 13  ومن ُعرَِّض عليه طيٌب فلُيصِّ
 حسن.  ابن عباس. طس عن

 
 "ائَتدُِّموا ولو ابملاءِّ". - 67/ 14

 ضعيف. فيه عريك بن سنان ال يعرف، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي: . طس، ومتَّام عن ابن عمر
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 " ائذنوا للنساء أن ُيصلِّّني ابلليلِّ يف املسجدِّ".  - 72/ 19

 صحيح.  ط عنه.

 
هللِّ شيًئا، وال تقتلوا النفَس اليت حرََّم هللا إال ابحلقَّ، وال   - 74/  2 تزنوا، وال تسرقوا، وال  "ُأاَبيُعُكم َعَلى أْن اَل ُتْشرِّكوا ابِّ

فمن فعل من ذلك شيًئا فأقيم عليه حدُُّه فهو كفارٌة، ومن سرت هللا عليه فحسابُه عَلى هللاِّ، ومن َلْ يفعْل مِّْن ذلك   تشربوا
 شيًئا ضمنُت له على هللاِّ اجلََّنة".

الطبراني في األوسط، ورجاله موثقون إال أنه من رواية  قال الهيثمي: رواه. هناد، طس، عد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

 
 ".  "أىَب هللاُ أْن َيعَل لقاتِّلِّ املؤمنِّ تـَْوبةً   - 79/  7

 صحيح.  طب، ض عن أنس إبسناد صحيح.
 

أنَّ َجدَّ قريٍش انزٌِّع هلا لكانْت اخلالفُة لبىن عامر  "أىب هللاُ تعاىل لبىن عامرِّ بنِّ صعصعَة إِّالَّ َخرْيًا، أَما وهللاِّ لوال  - 85/ 13
 بنِّ صْعصعَة، ولكن جدَّ قريٍش زاحم هلا".

 الطبراني، وفيه يعلى بن األشدق، وهو كذاب.  قال الهيثمي: رواه. العامريطب عن عامر بن لقيط 
 

 "أبت األنصاُر إال ُحبَّ التمرِّ".  - 86/ 14
 . -عليه وسلم صلى هللا  -ع عن أنس ]حم[ 

 
، وهي قدُر هذا  - 89/ 17   - يقول -"ابتغوا السَّاعَة اليت تـُْرَجى يف اجلْمعةِّ، ما بني صالةِّ العصرِّ إىل غيبوبِّة الشمسِّ

 قبضًة".
الطبراني في األوسط   قال الهيثمي: رواه. "فيه ابن هليعة، حديثه حيسن، وبقية رجاله ثَقات"  -رضي هللا عنه  -طب عن أنس 

 . ن لهيعة واختلف في االحتجاج به وبقية رجاله ثقاتوفيه اب
 

 املودََّة ملْن وادََّك فإْنا أثبُت".  "أَْبدِّ  - 93/ 21
فيه من َل يعرفوا طب، وأبو الشيخ يف الثواب عن أيب   ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان، واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده

 ضعيف.  . الساعديمحيد 



8 

 

 
 "اْبدأ ِبمَِّّك وأبيَك، وأْختَِّك وأخيَك، واألدِن فاألدِن، وال تنَسوا اجلرياَن وذا احلاجةِّ".  - 94/ 22

 ضعيف. لكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، وهو ضعيف.الطبراني في ا قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ
 

َْن تعوُل".  - 97/ 25  "اْبَدْأ ِبِّ
 صحيح. فيه أبو صالح مولى حكيم لم أجد من ترجمه.قال الهيثمي:  .طب عن حكيم بن حزام

 
يِّّنَي على القسريِّّني، اللهم ابرك يف األمحسيني َورَِّجاهلِِّّم".   - 102/ 30  "ابَدْأ ابألمْحَسِّ

 طب عن طارق بن شهاب. 
 

 "أبرِّدوا بصالةِّ الظهرِّ يف اليوم احلارِّ، فإن شدَّة احلرِّ مْن فَيحِّ جهنم".   - 107/ 35
الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو مجمع  قال الهيثمي: رواه. طب، ومتَّام وابن عساكر عن عمرو بن عبسة

 على ضعفه. 
 

 بركٍة". ذيغرُي  "أَْبرُِّدوا ابلطَّعام فإنَّ الطعاَم احلارَّ   - 113/ 41
ك، عن جابر وعن   ك، عن جابر )يف اجلامع الصغري بلفظ: )فإن احلار ال بركة فيه( فر عن ابن عمر. طس عن أيب هريرة. 

 ضعيف. .ضعفه أبو حاتم البكري قال الهيثمي: فيه عبد هللا بن يزيد  .أيب هريرة حل عن أنس( طس عنأمساء، مسدَّد عن أيب حيىي، 

 
 "أْبرِّدوا ابلطَّعام فإنَّ احلارَّ ال بركَة فيه ".   - 115/ 43

 ضعيف.  مسدد يف مسنده، والديلمي عن ابن عمر.

 
ْر اَي َعلِّىُّ، حياُتك وموُتك   - 122/ 50  ". معي"أَْبشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.  بن مرة. ابن قانع وابن مندة، عد، طب وابن عساكر عن شراحيل 
 

روا فَوهللا ألان لَِّكثْـَرةِّ   - 124/ 52 أْخَوُف مِّىنِّّ عليكم مِّْن قِّلَّتِّه، وهللاِّ ال يزاُل هذا األمر فيكم حَّتََّ يْفتح هللاُ   الشيء"أَْبشِّ
، وجُ  ، وُجْنًدا ابلعراقِّ ْرَي، وحَّتَّ تكونوا أْجناًدا ثالثًة، ُجْنًدا ابلشَّامِّ ْنًدا ابليمنِّ، وحَّتَّ  لكم أْرَض فارَس وأْرَض الرُّوم وأْرَض محِّ

املائَة فيَتَسخََّطها، قيل: َوَمْن يستطيُع الشاَم مع الرُّوم َذواتِّ الُقرون ؟ فقال: وهللاِّ لَيَـْفَتَحنَّها هللاُ لكم   يـُْعَطى الرُُّجلُ 
َْيِّل األسودِّ منكم ما َأَمُرْهم مِّْن وَيستخلفكم فيها حَّتَّ تظلَّ العصابُة منهم، اْلبيُض قميُصهم، احمّللَقُة أقْـَفاؤهم، قياًما على الرُّوَ 

م مَِّن القِّْردانِّ يف أعجان اإلبل. َا اليوَم رَِّجااًل ألنتم أصغُر يف عيوْنِّ  شيٍء فـََعلوه، وإنَّ هبِّ
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ا َصْفَوُة هللاِّ مِّْن بِّاَلدِّه وإلْيها   إينقال:   ذلك.  أدركيناَي رسوَل هللا إْن  يل قال عبُد هللا بُن َحَوالة: اْخرْت  أختاُر لَك الشَّاَم فإْنَّ
ق بُِّغُدرِّ اليمنِّ فإنَّ هللاَ ََيَْتىب َصْفوَته مِّْن عِّبادِّه، اي أهَل اْلَيَمن فعليكم ابلشَّامِّ فإِّنَّ صَفوَة هللا من اأَلْرض الشَّاُم، َفَمْن أىَب فـَْلُيسْ 

 ام َوأْهلِّهِّ".ابلشَّ  يلتبارك وتعاىَل قْد تكفََّل 
قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير نصر بن علقمة وهو   ط، ق عن عبد هللا بن حوالة.]طب[ 

 ثقة.
 

روا اي آل عمَّاٍر فإنَّ َمْوعِّدَُكم اجلّنُة".   - 132/ 60  "أَْبشِّ
  قال الهيثمي: رواه.  مرساًل وعن يوسف املكي مرساًل طس، ك، ق، كر، ض عن أيب الزبري عن جابر بن سعد عن أيب الزبري

 الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وهو ثقة. 
 

روا صعاليَك املهاجريَن ابلفْوزِّ يْوَم القَياَمةِّ َعَلى األْغنَِّياءِّ خبمسمائةِّ َسنٍة َحَّتَّ إنَّ   - 135/ 63 َّ َودَّ أنََّه كاَن َفقريًا َأْو "أبشِّ اْلَغىنِّ
ْنيا".   عائِّاًل يف الدُّ

 ع عنه. 
 

ُروا. َمْن َصّلى الصََّلواتِّ اخْلََمَس واْجتَـَنَب اْلَكَبائَِّر السَّْبع. َدَخَل مِّْن أيِّّ أَبـْوَ   - 136/ 64 ُروا. أْبشِّ ُروا. أَْبشِّ اب اجلَنَّة  "أَْبشِّ
، وأْكُل الرَّاَب". َشاَء، ُعُقوُق اْلوالَِّدْين، والشِّّ  ، وأْكُل َمالِّ اْلَيتِّيم، َواْلفَِّراُر مَِّن الزَّْحفِّ هللِّ، وقـَْتُل النـَّْفسِّ َوَقْذُف احمْلَصناتِّ  ْرُك ابِّ

 .فيه مسلم بن الوليد بن العباس لم أر من ذكره قال الهيثمي:. طب عن ابن عمرو
 

رِّ   - 139/ 67  ْسلِّم يُذهُِّب َخطَااَيُه َكما ُتْذهُِّب النَّاُر َخَبَث احلَدِّيدِّ". اَي أُمَّ اْلَعاَلءِّ فإنَّ َمَرَض امل ي "أْبشِّ
 صحيح.  طب عن أم العالء.

 
ُروا ابلنَّارِّ".   - 140/ 68  "أْبشِّ

الصَّيارَِّفةِّ  طب عن القاسم بن عبد الواحد الوزَّان قال: رأيت عبد هللا بَن أيب أوىف يف السُّوقِّ يف الّصيارَِّفةِّ فقال: اي مْعَشَر 
روا، وذكره". -صلى هللا عليه وسلم  -أبشرِّوا قالوا: َبَشرََّك هللاُ ابجلنَّةِّ، ِبَِّ تُبشُران اي أاب حممٍد؟ قال: قال رسول هللا    : أبشِّ

 رواه الطبراني في الكبير. والقاسم قال الذهبي: أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري. قلت: ولم يضعفه أحد. قال الهيثمي: 
 

 "أبـَْعَدَك هللاُ فإِّّنَك كْنَت تـُْبغُِّض ُقرْيًشا".   - 144/ 72
 الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف وقد وثق.  قال الهيثمي: رواه. طب عن املغرية
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 "أبـَْغُض إَلٍه ُعبَِّد عِّْنَد هللاِّ يف األْرضِّ ُهَو اهْلََوى".   - 152/ 80
 .]إسناده ضعيف[  .طب من حديث أيب أمامة إبسناد ضعيف

 
"أَبلُِّغوا حاجَة من ال يستطيُع إبالغ حاجتِّه فمن أبلَغ سلطااًن حاجة من ال يستطيُع إبالَغها ثبََّت هللا قدميه    - 161/ 89

 على الصراطِّ يوم القيامة". 
   ضعيف. رواه الطبراني، وفيه من لم يسم.قال الهيثمي:  . طب عن أيب الدرداء

 
 ركعتني من أول النهار اكفِّك آخرُِّه".  يل"ابن آدَم يقول هللا اضمن   - 169/ 97

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر
 

ٍل على كّل َواحٍد منها يف كّل يوم  - 172/  100 تُّون وَثالُُثاَئةِّ َمْفصِّ َصَدَقٌة، فاْلَكلَِّمُة الطَّيَِّّبُة يتَكلَُّم هبا الرَُّجل  "اْبُن آَدَم سِّ
 يق َصَدقٌة". صَدَقٌة، وَعْوُن الرَُّجل َأَخاه َعَلى الشَّيء َصَدَقٌة والشُّْربَة مِّن املاءِّ َيْسقِّيها َصَدقٌة، وإَِّماطُة اأَلَذى عن الطَّرِّ 

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

 ".-يعىن من زمزم  - ربٍ أوُل شا "اْبُن السَّبِّيل  - 178/  106
 صحيح.  . طص عن أىب هريرة

 
ًتا َبىَن هللاُ له بيًتا يف اجلنَّة، قِّيل: اي رسول هللا وهذه   ابـُْنوا املَساجد وأْخرجوا اْلُقَماَمة - 185/  113 منها فمن َبىَن هللِّ بـَيـْ

 الُقَماَمةِّ منها ُمُهوُر احلورِّ اْلعِّنيِّ". املساجُد اليت تـُْبىَن يف الطَّريق؟ قال: نعم، وإِّْخراُج 
 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مجاهيل. طب، وابن النجار، ض عن أيب قِّْرصافة.

 
ُعوا  - 188/  116 َذا أُمِّْرَُتُ؟ َأاَل ال تـَْرجِّ ََذا بُعِّثْـُتُم، أْم هبِّ  ُكفَّارًا َيْضرُِّب بـَْعُضُكْم رِّقاَب بـَْعض".   بعدي"َأهبِّ

 الطبراني في الكبير واألوسط والبزار. قال الهيثمي: رواه . بز، وابن الضريس، طس عن أيب سعيد مثله
 

 "أبو بكر وُعَمُر مِّىنِّّ ِبنزَِّلةِّ السَّمْع والَبَصر من الرَّأس".  - 192/  120
 ضعيف. .عبد هللا بن حنطب عن أبيه عن جده، قال ابن عبد الرب: وماله غريه ، وأبو نـَُعيم، كر عن املطلب بن الباورديع و 

 
 ". ي"أَبُو ُسْفَياَن بُن احلَارث َخرْي أْهلِّ  - 207/  135

 حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن.  .البدريطب، ك عن أيب حبة 
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َيُه   الفِّْطَرةَعَلى  "أَبُو الْيقظَان - 208/  136 أبُو اليقظَان على الفطرة أَبُو اليقظانِّ على الفِّطرةِّ، ال َيَدُعَها حَّتَّ ميوَت أُو يُنسِّ
 ".  اهْلََرمُ 

 البزار، والطبراني في األوسط باختصار، ورجالهما ثقات.  قال الهيثمي: رواه. ز، وابن سعد، عد وضعَّفه عن حذيفة
 
هللاُ، فَيْنزُل الرمحَة وحيط فيه اخلطأ، ويستجيُب فيه الدعاء،   شهُر بركة، فيه خرٌي يُغشَّيكم"أاتُكم شهُر رمضاَن  - 216/  6

كْم ْخريًا، فإنَّ  ينظر هللاُ إىل تنافسكِّمْ   َمْن ُحرَِّم َرمحَة هللاِّ عزَّ َوجلَّ". الشقي ويباهى بِّْكم مالئكته، فأُروا هللا من أنفسِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي قيس ; ولم أجد من ترجمه.  قال الهيثمي: رواه. تطب وابن النجار عن ُعبادَة بن الصامِّ 

 
 فقال: إِّنك بواٍد مباَرٍك". آٍت وأان ابلعقيق أاتين"  - 221/ 11

 البزار، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه . بز عن عائشة

 
 جربيُل فقال: اقْـَرأ القرآن على حرٍف".  "أاتِن  - 236/ 26

 ابن َمنِّيع، ض عن سليماَن بن ُصَرٍد.
 

جربيُل فقال: رَغَِّم أنف رَُجل أدرك رمضاَن فلم يـُْغفْر لُه، قْل: آمني، فقلت: آمِّني، ورَغَِّم أْنف رجٍل   أاتين"  - 237/ 27
عنده الكرب   - َأَحَدُُها أو كالُها -َم أنف رجلِّ أْدَرك أبويه ذكِّرَت عِّنَده فلم ُيصلَّ علْيَك، قْل: آمِّنْي، فقلت: آمني، ورَغِّ 

 فلم يْدخاله اجلنََّة، قل: آمنْي، فقلت: آمني. 
 ز عن ثوابن. 

 
جربيُل فقال: اي حممد، من َأْدرَك أحَد والديه فماَت فدخل النَّاَر، فأْبعَده هللاُ، قْل: آمني، فقلُت: آمني،  أاتين"  - 238/ 28

َل الناَر، فأبعده هللاُ، قل: آمنْي فقلُت: آمنْي، قال: وَمْن   قال: اي حممد، من أدرك شهر رمضاَن فماَت فلم يُغفر له، فُأدخِّ
 ذُكِّرَت عندُه فـََلم ُيصلَّ َعَليَك، فماتِّ فدخَل الّناَر، فأْبعَده هللا، قل: آمِّني، فقلُت: آمنْي. 

رة، طب عن مالك بن احلسن بن مالك بن احلويرث عن أبيه  طب عن عبد هللا بن احلارث، اْبن جرير، طب عن جابر بن مس
 صحيح.  . الطبراني بأسانيد وأحدها حسن قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنهما   -عن جده 

 
جربيُل فقال: مْن ذكِّرَت عنده فلم ُيصلَّ عليَك دخَل الناَر فأبـَْعده هللاُ وأْسحُقه قْل: آمني فقلُت:   أاتين"  - 239/ 29

دَرك  آمني، قال: َوَمْن أدرَك والديه أو أحَدُُها، فلم َيربُُها، دخل النَّاَر، فأْبعدُه هللا وأسحقُه، قل: آمني، فقلُت: آمني، وَمْن أ
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 ّناَر، فأبعده هللا وأْسحَقُه، قْل: آمني، فقلُت آمني. رمضاَن فلم يغفْر له دخل ال
 ".  فيه يزيُد بن أبى زياد ُمختلٌف فيه، وبقية رجاله ثقاتٌ قال الهيثمي:  –رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 

 
 جربيُل فقال: بشَّر خدَيَة بَِّبيٍت مِّْن قصٍب ال َصخَب فيه وال نصَب".  أاتين"  - 240/ 30

فيه الواِزُع بن قال الهيثمي:  -رضي هللا عنه  -أىب سعيد  طب عنجابر بن عبد هللا بن دايب،   طب عن وابن قانع،  الباوردي 
   .نافع متروك

 
قد فرضُت على أُمتَك   إينجربيُل من عند هللا تبارَك وتعاىل فقال: اي حُممَّد إن هللا عّز وجلَّ يقوُل:  أاتين"  - 249/ 39

َله اجلنَّة، ومن   عندي مخَس صلواٍت، من واىفِّ هبنَّ على وضوئهنَّ ومواقِّيتهنَّ ورُكوعهنَّ، وسجودِّهِّنَّ، فإن له  هبنَّ عهًدا أْن أْدخِّ
 عهٌد، إْن شئُت عذَّبته وإْن شئُت رمحُته.  عِّْندِّي ا، فليس له قد انتقص مِّْن ذلك شيئً  لقيين

 صحيح.  . -رضي هللا عنه  -ط، وحممد بن نصر يف كتاب الصالة، طب، ض عن عبادة بن الصامت 
 

 جربيُل فقاَل: أقرِّئ ُعَمر السَّالَم، وقْل َلُه: إنَّ رَِّضاُه حكٌم، وإنَّ َغَضبُه عٌِّز". أاتين"  - 252/ 42
 موضوع.  .-رضي هللا عنه  - نوادر األصول، طب، ض عن ابن عباس احلكيم يف

 
بَّهُم: علىٌّ، وأبو ذرِّ، واملقداُد بُن األسودِّ،  أاتين"  - 254/ 44 جربيُل فقال: اي حُممَُّد: إنَّ هللا حُيبُّ مِّْن أصحابَِّك ثالثًة، فََأحِّ

 ىٌّ، َوَعمَّاٌر، َوَسْلماُن". اي حممد: إنَّ اجلنََّة َتْشتاُق إىل ثالثٍة مِّْن أصحابك: َعل
رواه أبو يعلى، قال الهيثمي:  ع، عن حممد بن على بن احلسني عن أبيه عن جده، قال ابن كثري: فيه نكارة شديدة، وال يصِّحُّ.

 وفيه النضر بن حميد الكندي، وهو متروك.
 

جربيُل فقال: ُمر ابن عوٍف فلُيضِّفِّ الضيف، وليطعم املسكنَي، وليعط السائل، ويبدأ ِبن يعوُل، فإنه   أاتين"  - 255/ 45
 إذا فعل ذلك كان تزكيَة ما هو فيه". 

 ضعيف جدا.  .-رضي هللا عنهما  -ابن سعد، عد، طس، ك "وتعقب" هب عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه 
 

إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك   بعثينقال: إن هللا عّز وجّل  ريب بشارة من جربيل ب  أاتين"  - 259/ 49
 صالة إال صلى هللا ومالئكته عليه هبا عشًرا". 

 ، طب عن أنس عن أىب طلحة.البغوي
 

عشًرا، ومن سلَّم عليك سلَّمُت   جربيل فقال: إن هللا قال: من صلَّى عليك صليُت عليه أان ومالئكيت أاتين"  - 260/ 50
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 عشًرا".  عليه أان ومالئكيت
 .طب عنه

 
حممُد: من صلى عليك من أُمَّتِّك صالًة كتَب هللاُ له هبا عشَر حسناٍت، وحما عنه عشر   جربيُل فقال: اي أاتين"  - 261/ 51

عز   -هبا عشر درجاٍت، وقاَل له امللُك مثل ما قال لَك، قلُت: اي جربيُل: وما ذاك امللُك؟ قال: إن هللا  سيئاٍت، ورفعه 
 وَكََّل بك ملًكا من لُدْن خلقَك إىل أن يبعَثَك، ال يصلى عليك أحٌد من أمَّتَِّك إالَّ قال: وأنت صلى هللا عليك".  -وجلَّ 

 : محمد بن إبراهيم بن الوليد ال يعرف، وبقية رجاله ثقات.وفيه قال الهيثمي:. وعن أىب طلحة طب عنه
 

ر أمتك أنه من صلَّى عليك صالًة ُكتَِّب له به هبا عشُر حسنات، وُكّفر عنه هبا   أاتين"  - 262/ 52 جربيُل آنًفا فقاَل: َبشِّّ
 لقيامةِّ".عشُر سيئاٍت ورُفَِّع له هبا عشُر درجاٍت، وردَّ هللا عليه مثل قوله، وُعرضت عليك يوم ا

 ه.طب عن
 

 الَقْعَدة، فقال: َدَخلْت العمرُة يف احلجَّ إِّىل يوم القيامةِّ".  ذي جربيُل يف ثالٍث بقنَي من  أاتين"  - 271/ 61
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 

 
 جربيل فذكر أن يف نعِّلى َقَذرًا فخلعُتها، فصلوا يف نَِّعالِّكم".  أاتين"  - 277/ 67

خري  رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .طب عن عبد هللا بن الشِّّ
 

جربيل وىف يده كاملرآة البيضاء فيها كالنُّْكَتةِّ السوداءِّ، فقلت: اي جربيُل ما هذه؟ قال: هذه اجلمعة،   أاتين"  -  294/  84
ساعة ال  فيها  بعدَِّك،  من  ولقومِّكِّ  لك،  عيًدا  يكون  قال:  فيها،  لنا  وما  قلُت:  خرٌي،  فيها  لكم  قال:  اجلمعة؟  وما  قلت: 

َر له عنده ما يوافقها عبٌد مسلٌم يسأل هللا فيها شيًئا من الد م إال أعطاه إِّايه، أو ليس له يقسم إِّال ُذخِّ نيا واآلخرة هو له ُقسِّ
هو أفضل منه، أو يتعوذ من شر هو عليه مكتوب إال ُصرَف عنه من البالءِّ ما هو أعظم منه، قلت: وما هذه النكتة فيها؟  

تقوم يوم اجلمعة، وهو عندان سيد األايم، وحنن ندع الساعُة، وهى  املزيد. قلت: ممَّ ذلك؟ قال: هي  يوَم  القيامة،  يوم  وه 
 -اختذ يف اجلنةِّ واداًي من مسك أبيض، فإذا كان يوُم اجلمعة هبط من عليني على كرسيه    -تبارك وتعاىل    -  قال: ألن ربك 

يه، وينزُل أهُل الُغَرف حَّت ِبنابَر من ذهٍب مَكلََّلةِّ ابجلوهرِّ، مث َيُئ النَّبيون حَّت َيلِّسوا عل  الكرسي، مث ُحفَّ  -تبارك وتعاىل  
 رضايُأْعطِّكم، فيسألونه الرضى، فيقول:    سلوين، مث يقوُل:  -تبارك وتعاىل    -َيلسوا على ذلك الكثيب، مث يـََتَجلَّى هلم  

عنٌي، وَل أعطكم، فيسألونه الرضى، فيشهدهم أنَُّه قد َرضِّى عنهم. فيَـْفَتُح هلُْم ما َل تـََر  فسلوينأحلكم دارى وأانَلكم كرأميت، 
َتْسَمع أذٌن، وَل خيطر على قلبِّ بشٍر، وذلكم مقدار انصرافكم من يوم اجلمعة، مث يرتفُِّع ويرتفع معه النبيُّون، والصديقون،  

درة بيضاء ليس فيها َفْصٌم وال ْقَصٌم أو درة محراء أو زبرجدة خضراء، فيها    وهيوالشهداء، ويرجع أهل الغرف إىل غرفِّهم،  
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أحوج منهم إىل يوم اجلمعة، ليزدادوا إىل رهبم نظًرا،   ءشيوفيها أْنارها، وُثارها ُمَتَدلَّيٌة، فليسوا إىل    مطرورة،  غرفها، أبواهبا
 وليزدادوا منه كرامًة.

 الهيثمي: رجاله ثقات. .-رضي هللا عنه   -عن أنس ]طس، البزار، أيب يعلى[  ش
 

 ملٌك برسالة من هللا عز وجل. مث رفع رجله فوضعها فوق السماء واألخرى يف األرض َل يرفعها".  أاتين"  - 297/ 87
 ضعيف.  . طس عن أىب هريرة

 
فوضع رجَلُه فوق السماء الدنيا، ورجُله    ريببرسالٍة من  -َل ينزل إِّىل األرض قبلها قطُّ   -ملٌك  أاتين"  - 298/ 88

 األخرى اثبتة يف األرض َل يرفـَْعها". 
، ضعََّفه األكثرون، ووثقه يحيى بن معين، التنيسيوفيه صدقة بن عبد هللا  قال الهيثمي: .طس، وأبو الشيخ يف العظمة عن أىب هريرة

 ضعيف.  ”.وُدَحْيم
 

"أتى الشيطاُن العراَق فقضى حاجته مِّْنها، مث دخل الشاَم فطروده، مث دخل مصَر فباض فيها وفرََّخ، مث بسَط   - 301/ 91
َقرِّيَّه  ”.َعبـْ

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وقال فيه: " »فطردوه حتى بلغ بيسان« ". من رواية يعقوب بن عبد  قال الهيثمي:  طب عن ابن عمر.
 هللا بن عتبة بن األخنس، عن ابن عمر، ولم يسمع منه، ورجاله ثقات.

 
 -البوَل واجْلنابَة َعَرٌق يسيُل من َذوائِّبهم إىل أقدامِّهم املِّْسُك  بشجرةِّ املسكِّ وجتدها يف كتابكم؟ فإن "أَتـُْومنُ   - 303/ 93

 أهل اجلنةِّ".  -يعىن 
 رجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة، وهو ثقة.  قال الهيثمي: .-رضي هللا عنه   -طب عن زيد بن أرقم 

 
 البَـْيَضةِّ". فتنٌة يكوُن فيها مثُل   "أتتُكم الُقريَعاءُ   - 307/ 97

 .ضعيف  ال يعرف، وابن لهيعة لين. الحضرميوفيه محمد بن سفيان  قال الهيثمي: َعمرو.طب عن ابن 
 

 "أتَتُكْم األزُد، أحسُن الناسِّ ُوجوًها، وأعذبُُه أفواًها، وأصدقُُه لقاًء".   - 308/ 98
 .موضوع . رضي هللا عنه  -جدَّه طب عن أىب عِّمران حممد بن عبدِّ هللا بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن 

 
"أتتُكم الفََِّتُ كقطع الليل املظلم، ُيصبُح الرجل مؤمًنا، وميسى كافًرا، َوميسى مؤمًنا ويصبح كافًرا، يبيع   - 311/  101

ُر يدك، قال: فإن اجْنَرَبَْت؟ ق ُر  أحدُكم ديـَُنه بِّعَرض من الدنيا قليال، قيل: فكيف َنْصَنُع اي رسول هللا؟ قال: تكسِّ ال: تْكسِّ
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يٌة".  األخرى،  قال: حَّت مَّت؟ قال: حَّت أتتِّيَك يٌد خاطئٌة، أو َمنِّيٌَّة قاضِّ
 رواه الطبراني في األوسط. قال الهيثمي:   طس عن حذيفة.

 
ما استدبرت ما كان اهلدُى   أمريلو استقبلُت من  إين أما  ؟،وأان أمنُي أهلِّ السَّماء، وأهل األرضِّ  "أتـَتَّهموين  - 312/  102

 إال من مكة". 
 . طب عن جابر

 
رِّوا يف أموالِّ اليَـَتاَمى، ال أَتُكْلَها الزكاة". - 313/  103  "اجتَّ

 ضعيف. .طس عن أنس
 

السَُّوَر  إِّذا خرجَت َسَفًرا أن تكون من أمثل أصحابَك هيئًة، وأكثرِّهم زاًدا؟ إقرأ هذه  )َأحُتبُّ )اي ُجَبرْيُ( - 314/  104
ُ َأَحٌد{، و }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ الْ  اخلمس: }ُقْل ايَ  {، و }ُقْل أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن{، و }إَِّذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّّ َواْلَفْتُح{، و }ُقْل ُهَو اَّللَّ َفَلقِّ

،" يمِّ { واْفتتِّْح كل سورٍة "ببِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ  واختتم "ببسم هللاِّ الرمحن الرحيم".  َأُعوُذ بَِّربِّّ النَّاسِّ
 ضعيف.  . ع، وأبو الشيخ، ض عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه

 
ارحم اليتيَم، وامسْح رأَسُه وأطْعُمه من طعامِّك، يلنُي قلُبك،   ؟،"َأحتِّبُّ أن يلنَي قلُبَك، وتدرَك حاَجَتك - 316/  106

 وتدرُك حاَجَتَك". 
 صحيح.  .- عنه رضي هللا  -طب عن أىب الدرداء 

 
 "اختَِّّذوا الدَّيك األبيَض؛ فإنَّ دارًا فيها ديٌك أبيُض ال يقرهبا شيطاٌن وال ساحٌر، وال الُدْوْيراتِّ حوهلا".  - 322/  112

 موضوع.  .-رضي هللا عنه  -طس عن أنس 
 

 "اختذوا الغنم؛ فإْنا بركة". - 329/  119
 صحيح. . عن عائشة الرافعيابن جرير، طب، خط عن أم هانئ، 

 
والشهوات، ويرتكوَن الصالَة والقرآَن، يتعلمُه املنافقون َيادلوَن   اثنتني: يتبعوَن األرايف أميت"أختوَُّف على   - 336/  126

 ."  به أهَل العِّْلمِّ
 . ضعيف . -رضي هللا عنه   -طب عن عقبة بن عامر 
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َ أقارُب اخلُطَا؟ ال يزال العبُد يف صالةِّ ما دام يف طلبِّ الصالة".  - 352/  142  "أتدرون َلِّ

، وحنن نريد الصالة، فكان  -صلى هللا عليه وسلم   -مع رسول هللا  أمشي طب عن أنس، عن زيد بن اثبت، قال: كنت 
 .وفيه الضحاك بن نبراس ضعيفقال الهيثمي:  . يقارب اخلطا، فذكره

 
 ما متاُم النِّّْعَمة؟ متاُم النعمةِّ دخوُل اجلَّنةِّ، والنجاُة من النارِّ".  ي"أتدر  - 363/  153

 . -رضي هللا عنه  -طب عن معاذ 
 

 "أََترُِّعوَن عن ذكرِّ الفاجرِّ؟ مَّت يـَْعرفه الناُس؟ اذكروا الفاجَر ِبا فيه حَيَْذْرُه الناُس". - 372/  162
قاب، وابن أىب الدنيا يف ذم الغيبة، طب، عق، عد، ق، خط عن هبز بن  يف األل الشريازياحلكيم، واحلاكم يف الكىن، و 

 . حكيم، عن أبيه، عن جده، وقال احلكيم: تفرد به اجلارود بن يزيد، وقد أنكره بعض الناس عليه
 .ضعيف

 
 "اتركوا الرتَُّْك ما تركوكْم".  - 373/  163

 . حديثه حسن على ضعف فيه فيه ابن لهيعة قال الهيثمي: . -رضي هللا عنه  -طب عن معاوية 
 

 ُملَكهم وما َخوَّهَلُْم هللا، بنو قـَْنطورَاَء". أميت"اتركوا الرتَك ما تركوكم فإن أوََّل من َيْسلب   - 377/  167
لم أعرفه، وبقية رجاله رجال    يفيه مروان بن سالم متروك، وعثمان بن يحيى الفرقساقال الهيثمي:  .طب، طس عن ابن مسعود

 موضوع. الصحيح.
 

ألمْسَُع َأطيَِّط السماءِّ وما ُتالم أن تئطَّ، وما فيها موضع شرٍب إال وعليه مَلٌك ساجٌد  إين"أتسمعون ما أمسُع؟  - 391/  181
 أو قائٌم".

 صحيح. . طب، ض عن حكيم بن حزام
 

 "اتق هللَا اي أاب الوليد، ال أتتى يوَم القيامةِّ ببعرٍي حتمله، له رغاء، أو بقرة هلا ُخواٌر، أو شاٍة هلا ثـَُؤاج".  - 403/  193
  فوالذيبيده، قال:   نفسي : قال: اي رسول هللا إن ذلك كذلك؟ قال: والذي بر عن عبادة بن الصامت وزاد ططب، ك

 بعثك ابحلق ال أعمُل لك على شيٍء أبًدا.
 صحيح.  .ق، ورجاله رجال الصحيح، الشافعي، ق يف املعرفة عن طاووس مرساًل 
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الزكاَة، وُحجَّ البيَت، واعتمر، وبِّرَّ والديك، وصل َرمحِّك، وأقرِّ الضيف، "اتق هللَا، وأقم الصالَة، وآت  - 404/  194
، وانه عن املنكرِّ، وُزل مع احلق حيثما زال".   وأمر ابملعروفِّ

َْوٍل السُّلمى  رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .طب عن ِمِّ

 
 واعدِّل بينهم، كما َلَك عليهِّم من احلقِّّ أن َيرَبُّوك". "اتّق هللاَ  - 405/  195

 . طب عن النعمان بن بشري 
 

 "اتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم، فإن هللا تعاىل ُيْصلِّح بني املؤمنني يوَم القيامةِّ". - 410/  200
 ضعيف.  .ع، ك عن أنس

 
 حتبون أن يربُّوُكْم"."اتَـُّقوا هللَا واْعدِّلوا بني أوالدِّكم كما  - 414/  204
 .ضعيف عن النعمان بن بشري.طب 

 
 "اتقوا هللا، فإن إخَوانُكْم عِّْنداَن من طلَب العمَل". - 424/  214

 حسن.  . طب عن أيب موسى
 

 ”. "اتقوا هللا وأدُّوا األماانت إِّىل أْهلِّها - 428/  218
 صدقة؛ وثقه أبو زرعة، وقال الدارقطني: متروك.رواه أبو يعلى، وفيه عيسى بن قال الهيثمي:  .ع من حديث أنس

 
 "اتقوا البوَل فإنَُّه أوَُّل ما حياسب به العبُد يف القربِّ". - 432/  222

 ضعيف. الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. قال الهيثمي: رواه. احلكيم، طب عن أيب أمامة
 

 ما ال تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات". "اتقوا شهَر رمضاَن، فإن احلسناتِّ تضاعُف فيه  - 439/  229
الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبة، ضعفه ابن معين، ولم يكن ممن  قال الهيثمي: رواه. طس عن أم هانئٍ 

 يتعمد الكذب، ولكنه نسب إلى الوهم.
 

 "اتقوا القدَر فإِّنَّه شعبٌة من النصرانيَّة".  - 441/  231
 .ضعيف  .فيه نزار بن خبان ضعيفقال الهيثمي:  . ابن أيب عاصم يف السنة، طب، عد عن ابن عباس
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240  /450 - ." ا تقيُم العوَج، ومَتَْنُع من اجلائع ما متنع من الشبعانِّ  "اتقوا الناَر ولو بشق مترٍة؛ فإْنَّ
 ضعيف جدا.  بز عن أيب بكر. 

 
قِّّ مترٍة، فإْنا تقيم العَِّوَج، وتسُد اخلََلَل، وتدفع مِّيتَة السُّوءِّ، وتقُع من اجلائِّع - 451/  241 موقَِّعها من   "اتقوا الناَر ولو بشِّ

 ."  الشبعانِّ
فيه محمَّد بن إسماعيل الَوَساِوسى: ضعيف قال الهيثمي:  -رضي هللا عنه   -عن أيب بكر  والديلميع، قط يف العلل وضعفه، 

 ضعيف جدا.  .جًدا
 

 ”."اتقوا بيًتا يقال له: احلمَّام فمن دخله فْليسَترتِّ  - 454/  244
 صحيح.  طاوس مرساًل.احلكيم، طب، هب، ك عن ابن عباس، عب عن 

 
، يقوُل هللا: وعِّزَّتِّ  - 460/  250  ألنصرنَّك ولو بعد حنيِّ".  وجاليل "اتقوا دعوَة املظلومِّ فإْنا حُتَْمل على الَغمامِّ

يف مساوئ األخالق، ض عن خزمية بن حممَّد بن عمارة بن خزمية بن اثبت، عن أبيه، عن   اخلرائطيطب، وابن أيب عاصم، و 
 صحيح. . -رضي هللا عنه   -جده، عن خزمية بن اثبت 

 
 يعىن احملاريب".  -"اتقوا هذه املذابح  - 466/  256

 صحيح.  .-رضي هللا عنهما  -طب، هق عن ابن عمرو 
 

 م يـَْقَرأُ؟ فال تفعلوا، ليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب يف نفسه". "أتقرءون يف صالتكم واإلما - 469/  259
 براني في األوسط ورجاله ثقات. رواه أبو يعلى والطقال الهيثمي:  .طس، ق عن أنس

 
"أتيت ابلرُبَاقِّ فركبته أان وجربيُل، فسار بنا فكان إذا أتى على جبٍل ارتفعت رجاله، وإذا هبط ارتفعت   - 483/  273

منتنة، مثَّ أفضينا إىل أرٍض فيحاَء طيبٍة قلت: اي جربيل، كاان نسري يف أرض غمة منتنة مثَّ أرٍض   صار إىل أرض ُغمَّةٍ يداه حَّت 
فيحاء طيبٍة، فقاَل: تلك أرُض النار، وهذه أرض اجلنة، فأتيُت على رجٍل هو قائم يصلِّّى، فقال: من هذا معك اي جربيُل؟  

 ابلربَكة، وقال: سل ألمتك الُيْسر، قلت: من هذا اي جربيل؟ قال: أخوك موسى. قلت:  قال: أخوك حممَّد، فرَّحب ودعا يل
على من كان صوته وتذمُُّرُه؟ أعلى ربَّه؟ قال: نعم إنه يعرف ذلك منه وَحدَّثَه، مثَّ سران فرأيت مصابيح وضْوًءا، فقلت: ما  

ال: نعم. فدنوان منها، فدعا يل ابلربكةِّ ورحب يب، مثَّ  هذا اي جربيل؟ قال: هذه شجرُة أبيك إبراهيم، قلت أدنو منها؟ ق
رت يل األنبياء، َمن مسَّى هللاُ يف َد وُنشِّ ، فربطت الدابة ابحللقة اليت يربط هبا األنبياء، مثَّ دخلت املسجِّ   مضينا إىل بيت املقدسِّ
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، فصليت هبم إال هؤالء النفر الثالث: إبراهيم وموسى وعيس  ى. كتابه، وَمن َل ُيَسمِّّ
 .ضعيف .-رضي هللا عنه   -البزار، طب، ك عن ابن مسعود 

 
 "أترون هذه رحيمًة بولدَِّها؟ والذي نفسى بيدِّهِّ، هللا أرحُم ابملؤمنني من هذه بولدِّها".  - 386/  176

 عبد بن مُحيد عن عبد هللا بن أيب أوىف. 
 

ُلوا األرحام، فإنَّه أتقى لكُم يف  - 421/  211  الدنيا، وخرٌي لكم يف اآلخرةِّ"."اتقوا هللَا، وصِّ
 عبد بن محيد، وابن جرير )يف تفسرييهما( عن قتادة ُمْرساًل. 

 
، فقلت: إن يكن هذا من عند هللا   هي"أُتِّيُت جباريٍة يف َسَرَقٍة من حريٍر من بعد وفاة خدَية فإذا  - 489/  279 أنتِّ

هِّ، مثَّ أتيت أيضا جبارية يف َسَرَقةٍ   . "أنت، فقلت: إِّن يكن هذا من عند هللا ميضه هيُتها فإذا  من حريٍر فكشف مُيْضِّ
 . -رضي هللا عنها  -طب عن عائشة 

 
 "اثبتوا فإنكم أواتُدها، وما من عبٍد خَيْطو خطوة إىل الصالة إال ُكتب له هبا أجٌر". - 500/  4

 -ول من منازلنا، فقال رسول هللا  أن نتح -بنو سلمة  -ط، ض عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا، عن أبيه قال. أردان 
 رواه البزار ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  . فذكره -صلى هللا عليه وسلم 

 
ملَاءِّ". - 501/  5  "أُْثردُوا وَلْو ابِّ

 ضعيف.   .، وثقه ابن معني، وضعفه مجع، وبقية رجاله ثقاتالرمليعباد بن كثري  .-رضي هللا عنه  -طس، هب عن أنس 
 

 ، وعقوق الَوالدين".البغي"اثنتان يعجلهما هللاُ يف الدنيا:   - 515/ 19
 صحيح.  .عن أبيه  -رضي هللا عنه   -، طب عن عبيد هللا بن أىب بكرة البخاري يف التاريخ

 
ْدَتُه، وإِّما غريُُه فتنهاُه عنه،  - 518/  1 قَّ ما َشهِّ  وأَتمره ابخلري". " أجب أخاك فإنََّك منه على اثنتني، إما خرٌي فأحِّ

)أنه دعى إىل مأدبٍة فقعد صائما فجعل الناس َيكلون وال يطعم، قيل  -رضي هللا عنه  - الثقفيطب، كر عن يعلى بن مرة 
 .يقول: أجب -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا  فإينله: وهللا لو علمنا أنك صائم ما دعيناك قال: ال تقول ذاك 

 .ضعيف . .. وذكره وسنده ضعيف(
 
، وأكُل مال اليتيم، وأكُل الرِّاب، وقذف  - 525/  8 "اجتنبوا الكبائِّر السبَع، الشرُك ابهللِّ، وقتُل النفس، والفراُر من الزحفِّ
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 بعد اهلجرة".  احملصنة، َوالَتعرُّبُ 
 صحيح.  .طب عن سهل بن أىب حثمة

 
، ما بيَنها وبني هللا   - 535/ 18  حجاٌب". "اجتنبوا َدَعواتِّ املظلومِّ

 ضعيف.  .ع عن أىب سعيد وأىب هريرة مًعا 
 

ْلَماءِّ".  "اجتنبوا أن تشربوا يف الدُّاَبءِّ   - 536/ 19 ، واشربوا يف السَّقاء فإن رهبتم َغليَـَته فَأمِّدُّوُه ابِّ  واحلَْنتمِّ واملزفَّتِّ
 . -رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 

 
 "اجتنبوا كلَّ ُمْسكٍِّر".   - 537/ 20

 صحيح. . -رضي هللا عنه  - بن مغفَّل، طب عن النعمان بن بشري طب عن عبد هللا
 

 يزجُر هبا زجًرا، فإْنا من امليسر".  اليت"اجتنبوا هذه الكعباتِّ املوسومة   - 538/ 21
 رواه الطبراني فيه علي بن يزيد، وهو متروك.قال الهيثمي:  . طب عن أىب موسى

 
قِّّ مترةِّ"."اجعلوا بينكم وبني النار   - 556/ 39  حجااًب ولو بِّشِّ

 .حسن  .طب عن فضالة بن عبيد 
 

 "اجعلوها على وجهِّه، واجعلوا على قدميه من هذا الشََّجرِّ".   - 559/ 42
على   على قربِّ محزَة فجعلوا ََيُرُّوَن النَّمَِّرةَ  -صلى هللا عليه وسلم  -، قال: إان مع رسول هللا  الساعديطب عن أىب أسيد 

رواه الطبراني في الكبير، وإسناده  قال الهيثمي:  .. فذكره..فـَُتْكَشُف قدماه، وَيرُّوْنا على قدميه فينكشف وجهه، قالوجهه 
 حسن.

 
 ". ، وعوُدوا املريض، وأطعموا اجلائَع، وُفكوا العايني"أجيُبوا الداع  - 581/ 64

 صحيح.  .-رضي هللا عنه   -طب عن أىب موسى 
 

ُْم ذحبوها، مثَّ اذكروا اسَم هللاِّ وكلوا".   - 583/ 66  "أجهُِّدوا أمياَْنُْم أْنَّ
  -فذكران ذلك لرسول هللا  شيءقال: كان أانٌس من األعراب َيتوَن بلحٍم فكان يف أنفسنا منه  اخلدريطس عن أىب سعيد 

 ضعيف.  . . وذكره ورجاله ثقات.فقال: أجهدوا -صلى هللا عليه وسلم 
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 األعمالِّ إىل هللا من أطعَم مسكينا من جوع، أو دَفَع عنه َمْغَرًما، أو كشف عنه َكْراًب"."أحبُّ  - 588/  4

 . ضعيف جدا . احلكم بن عمري طب عن
 
". -بعد الفرائضِّ  -"أحبُّ األعمالِّ إىل هللاِّ  - 589/  5  : إدخاُل السرورِّ على املسلمِّ

 . ضعيف  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 
"أحبُّ العمل إىل هللاِّ: ُسبحُة احلديث، وأبغُض األعمالِّ إىل هللا: التَّحذيُف ، قيل: اي رسوَل هللا، وما سُبحُة   - 590/  6

والرجُل يسّبُح، قيل: وما التحذيف؟ قال القوُم يكونون خبرٍي، فيسأهلم اجلار   احلديث؟ قال: يكون القوُم يتحدثون
 والصاحُب، فيقولون: حنن بشٍر، يشكوَن". 

 رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .عن عصمة بن مالكٍ طب 
 
، مث األمُر ابملعروف، والنهُى عن املْنَكرِّ، وأبغُض األعمالِّ إىل   - 593/  9 "أحبُّ األعمال إىل هللا: إمياٌن ابهللِّ، مث صلُة الرحمِّ

 هللا اإلشراُك ابهللِّ، مث َقطيعُة الرحم.
 .ورجاله ثقاٌت سوى شيخ أبى يعلى فإنه مجهولقال الهيثمي: ع عن قتادة عن رجل من خثعم، 

 
 "أحب األعمالِّ إىل هللاِّ تعاىل: تعجيُل الصالةِّ ألولِّ وقتِّها".   - 595/ 11

 . ضعيف  ”.طب عن أم فروة بنت أىب قحافة أخت أىب بكر
 

 " هللاِّ وَعْبُد الرَّمحنِّ واحلارث."َأَحبُّ اأَلمْسَاءِّ إِّىَل هللاِّ: عبُد   - 600/ 16
 أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه    -ع عن أنس 

 
 ”. "َأَحبُّ األمساء إِّىل هللاِّ ما تـُُعبَِّّد له، وأصدُق األمساء: ُهاٌم وحارثٌ   - 601/ 17

الطبراني في األوسط والكبير، وفيه    . قال الهيثمي: رواه-رضي هللا عنه  -عود يف األلقاب عن ابن مس الشريازيطب، وأبو بكر 
 . موضوع محمد بن محصن العكاشي وهو متروك.

 
 "أحبُّ عبادِّ هللاِّ إىل هللاِّ تعاىل: َأْحَسُنهم خُلًقا".   - 616/ 32

 صحيح. ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني،  . -رضي هللا عنه   -طب عن أسامة بن شريك 
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33 /617 -   ."  "أحبُّ النَّاسِّ إىل هللاِّ تعاىل أنفُعهم للناسِّ

 وهو ضعيف.  الطبراني في الثالثة، وفيه مسكين بن سراج قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -طس عن ابن عمر 
 

ُف عْنُه ُكْربة،   - 619/ 35 ، وأحبُّ األعمالِّ إىل هللا سروٌر تدخله على ُمْسلٍم، أو تكشِّ "أحبُّ الناسِّ إىل هللاِّ أنفُعُهم للناسِّ
د    أخيأو تقضى عنه ديًنا، أو تطرد عنه جوًعا، وألن أمشى مع  املُْسلِّم يف حاجة أحبُّ إىلَّ من أن َأعتكَِّف يف هذا املْسجِّ

َمأل هللا قلبه رضا يوم القيامة، ومن   -ولو شاء أَن مُيضيه أمضاه  -غضبه سرت هللاُ عورته، ومن كظم غيظه  شهًرا، ومن كفَّ 
مشى مع أخيه املسلم يف حاجة حَّت يُثبتها له أثبت هللاُ قدميه يوَم تزول األقداُم، وإن سوَء اخللق لُيفسُد العمَل كما يـُْفسد  

 اخللُّ الَعَسَل". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وفيه سكين بن  .-رضي هللا عنه  -قضاء احلوائج، طب عن ابن عمر  ابن أىب الدنيا يف

 سراج  وهو ضعيف. أبي 
 

بَّ للناس ما حتبُّ لنفسَك".   - 631/ 47  "َأحِّ
رضي هللا عنهما    -عن أبيه عن جدِّه   القسري ، طب، ك، هب، عن خالد بن عبد هللا بن يزيد بن أسٍد البخاري يف التاريخ

 صحيح.  عبد هللا، والطبراني في الكبير واألوسط بنحوه، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. -
 

 "أحبوا قريًشا، فإِّنه من أحبَّهم أحبه هللاُ".   - 635/ 51
 ضعيف جدا.  بن عياش بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده.  طب، هب عن عبد املهيمن

 
يب  - 645/ 61  ”. من النارِّ ولو بشق مترةٍ  "اْحَتجِّ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف الختالطه. قال الهيثمي:  طب عن عبد هللا بن ِممٍر.
 

 بكم الدُم فيْقتلكم".  "احتجموا خلمَس عشرَة أو سبَع عشرَة، أو تسَع عشرَة، أو إحدى وعشرين ال يتبيغ  - 646/ 62
 ضعيف.  –رضي هللا عنه    -ب عن ابن عباس بز، طب، حل يف الط

 
66 /650 -   ."  "احرتُسوا من الناسِّ بسوءِّ الظَّنِّّ

 ضعيف جدا. .طس عن أنس وحسن
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 "احتكاُر الطَّعامِّ ِبِّكَة إِّحْلَاٌد".   - 652/ 68
المؤمل؛ وثقه ابن حبان، وغيره،  رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه  -طس عن ابن عمر 

 ضعيف.   .وضعفه جماعة.
 

 ”."ُأُحٌد جبٌل حيبنا وحنبُّه، فإذا جئتموُه فكلوا من شجرهِّ ولو من عَضاهِّهِّ   - 660/ 76
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طس عن أنس 

 
 "أُحٌد ركٌن من أركانِّ اجلنَّةِّ".   - 661/ 77

رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن جعفر والد علي  قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه   -ع، طب عن سهل بن سعد  
 ضعيف.  بن المديني، وهو ضعيف.

 
"أحد هذا جبٌل حيبـَُّنا وحنبُّه، على ابٍب من أبواب اجلنَّة، وهذا َعرْيٌ يـُْبغُِّضَنا ونـُْبغُِّضُه، وإنه على ابٍب من    - 662/ 78

 ”. أبوابِّ النارِّ 
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -عن أىب عبٍس بن جرب طب، طس 

 
 ”."أْحدِّْث ملا حَدَث ُوضوًءا  - 666/ 82

رواه  قال الهيثمي:  .. فذكره..فقال:  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب طب، ق عن سلمان قال: سال دم من أَْنفىِّ فسألت 
 كذاب.الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي، وهو 

 
 "احذروا كلَّ ُمْسكٍر، فإن كل مسكر حرام".   - 677/ 93

 ضعيف.   .طس، كر عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه
 

قد حذَّر قوَمه، وهو فيكم أيَـُّتها األُمَّة، وسأحكى لكم من نعته، ما َل   نيبوأُْنذِّرُكموه، وكلُّ  "ُأحذَّركم املسيح  - 682/ 98
حافٍر، قيَل "فبَم يعيش املؤمنون؟   ذيلقومِّهم، يكون قبَل خروجه سنون مخٌس َجْدٌب حَّت يَهِّلك كلُّ  قبليحيكِّ األنبياُء 

ني عينيه كافٌر، يقرُؤه كلُّ مؤمن، كاتٍب وغري كاتٍب، أكثـَُر  قال: ِبا َتعِّيُش به املالئكُة، مث خَيرُج، وهو أعوُر، وليس هللا ِبعور، ب
 : ما  من يـَتَّبُِّعُه اليهوُد والنِّّساء واألعراُب، يرون السماَء مُتطُر وهى ال متطُر، واألرَض تُنبُت وهى ال تـُْنبت، ويقوُل لألعرابِّ

؟ أَل أرسل السماءَ  شاخصًة ُذرَاها خارجًة خواصرها، دارًّة ألباْنا؟ ويبعُث َمعُه لكم أنـَْعامُكْم،  وأحيعليكم مدرارًا؟  تبغوَن مِّىنِّّ
رمحه، فيقوُل:   ذوي أحدهم إىل أبيه أو أخيه أو  فيأت الشياطنَي على صورةِّ مْن قْد مات من اآلابء واإلخوان واملعارف، 

، واليوم  ؟ هو ربك فاتبْعُه، يَعمر أربعنَي سنة، السنة كالشهرِّ والشهُر كتعرفينألست فالاًن؟ ألست  اجلمعة، واجلمعُة كاليومِّ
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َدين، كالساعة، والساعُة كاحرتاقِّ السَّعفة يف النار، يرد كلَّ منهٍل إال  أبشروا فإْن خيرج وأان بني أظهركم فاهلل كافيكم،   املَْسجِّ
 على كل مسلم".  خليفيتفاهلل   بعدي ورسولُه، وإن خيرج 

رواه الطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وال يحتمل مخالفته لألحاديث الصحيحة إنه يلبث في  قال الهيثمي:  طب عن أمساَء بنت يزيد. 
 األرض أربعين يوما وفي هذا أربعين سنة، وبقية رجاله ثقات.

 
 "أحسُن الناس قراءًة من قرأ القرآن يتحزَُّن به".  - 686/  102

 .ضعيف طب وأبو نصر يف اإلابنة، وحسنه عن ابن عباس.
 

 "أحسن معاٌذ؛ وأنتم فافعلوا كما فـََعل".  - 687/  103
جنبه فيخربُُه ِبا فاته فيقضى، مث   الذيطب، من حديث أىب أُمامة قال: كان الناُس إذا دخل الرجُل فوجدهم ُيَصلُّوَن سأل 

إليه أنك قد فاتك كذا وكذا، فأىب أن يصلى، فصلى معهم، مث صلى بعُد ما   افأشارو يقوم فيصلى معهم، حَّت أتى معاٌذ يوًما 
رواه  قال الهيثمي:  ”... وذَكَره، وىف سندِّهِّ ضْعفٌ .فقال: أْحَسنَ  -صلى هللا عليه وسلم   -فاته، فذُكَِّر ذلك لرسول هللا 

 الطبراني في الكبير وفيه عبيد هللا بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. 
 

 ”."أحسن عِّالَقَة َسْوطَِّك، فإنَّ هللا تعاىل مجيٌل حيب اجلمالَ  - 690/  106
 ضعيف.  طب، حل يف املعرفة عن حممد بن قيس عن أبيه.

 
 "أحسنا إليه، فإن رأيُته ُيَصلِّّى".  - 691/  107

 رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه    -ع عن أنس 

 
ا من دوابِّّ اجلنة، ما مِّن غ"أحسنوا إىَل املاعِّزِّ، وأمسحوا عنها الرَّ  - 695/  111 إال قد رعى، قالوا: وأنت؟    نيب ام فإْنَّ

 قال: وأان قد رعيُت اْلَغَنَم". 
 رواه البزار، وأعله بسعيد بن محمد، ولعله الوراق، فإن كان هو الوراق فهو ضعيف. قال الهيثمي:  . بز، خط عن أىب هريرة

 
نوا أصواتكم ابلقرآنِّ  - 698/  114  ”."أحسِّ

رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما عبد هللا بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، ووثقه  قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 ، وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. البخاري 

 
نوا إىل حُمْسنِّ األنصارِّ، َواعفوا عن مسيئِّهم".  - 699/  115  "أحسِّ
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  رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .طب عن سهل بن سعٍد، وعبد هللا بن جعفر مًعا
 صحيح.

 
 ”. هللا ال تنفروها، فقلَّما زالت عن قوٍم فعادت إليهم"أحسنوا جواَر نَِّعم  - 709/  125

يف الدرر: جاء يف رواية مالك   عائشة، عن أنس، يف سنده ضعٌف "يف الصغري، ع، عد عن أنس، هب عن  العسكريع و 
 ضعيف. وابن النجار عن عائشة". 

 
 "احفظ ودَّ أبيك ال تقطعه فيطفئ هللا نورك".  - 724/  140

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طس، هب عن ابن عمر ، البخاري يف األدب
 

 ”. "احفظ ما بني حَلْيَـْيَك وما بني رْجَلْيك - 725/  141
عن  اجملاشعييف األمثال، كر، ض عن عقال ابن شبَّة بن عِّقال بن َصْعَصعة بن انجية  العسكريع، وابن قانع، وابن منده، و 

 ضعيف.   قال: فذكره. ، أوصينأبيه عن جده، عن أبيه صعصعة قال: قلت: اي رسول هللا
 

نِّ األنصارِّ، وجتاوزوا عن ُمسيئهم ".  - 728/  144  "احفظوا من حُمْسِّ
 الطبراني، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه.  -رضي هللا عنه  - األنصاريطب عن أىب َسْعٍد 

 
 ال أَتُكَلَها الزكاُة". كي"احفظوا اليتامى يف أمواهلم   - 729/  145

 ضعيف[] جده. طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  الشافعي
 

فيهم   حيفظينفيهم حفِّظَه هللا يف الدنيا واآلخرة، ومن َل  حفظين، فمن وأصهاري أصحايبيف   أحفظوين" - 730/  146
 خَتلَّى هللا مِّّنه، ومن ختلَّى هللا مِّنه أوشك أن َيُخَذه". 

رواه الطبراني، وفيه ضعفاء  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   - األنصاري ، وأبو نعيم يف املعرفة، كر عن عياض البغويطب، و 
 جدا، وقد وثقوا. 

 
، فإنَّه بقية  أحفظوين" - 731/  147  ". آابئييف العباسِّ

 ضعيف.  .عن احلسن بن علىطس، كر 
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 "اْحضروا اجلْمعة وادنوا من اإلمام، فإن الرجل يكون له املنزلُة يف اجلنة فيتأخر عن اجلمعة، فيُؤخر عنها".  -  743/  159

 رواه الطبراني في الصغير وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -طب عن مسرة  

 
قد كانت    -عز وجل    -"ُأحلُه ألن هللا    -  758/  174 ابلُعْذر،  َأْوىل  الَعَمُل، وهللا  نِّْعَم  أحلَّه،  ُرُسٌل كلُّهم   قبلي قد  هلل 

ُحبُّك اجلماعَة وأَهلها، وحبُّك ذكَر هللا   يصطاُد: يطلبُ  الرزقِّ  إذا غِّبَت يف طلب  الصالة يف مجاعٍة  الصيَد، وبكفيك من 
نف على  وابتغ  سبيل هللا  وأهَله،  يف  جهاٌد  ذلك  فإن  حالاًل،  وعيالك  وجل    -سك  عوَن هللا يف صاحل -عز  أن  واعلْم   ،

 ”.التِّّجارة
  إينبن ْنِّيك فقال: اي رسول هللا:    عرفطةفقام    -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن َصفوان بن أمية، قال: كنا عند رسول هللا  

بركة، وهو َمشغلة عن ذكر هللا، وعن الصالة يف مجاعة، وبنا إليه حاجة؟ مرزوقون من هذا الصيد، ولنا فيه قسٌم و   بييتوأهل  
لُّه.  رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو متروك. قال الهيثمي:  . وذكره، وسنده ضعيف  أفتحلُّه أم حترمه؟ فقال: ُأحِّ

 
داَل منافق ابلقرآن، والتكذيَب ابلقدرِّ  أميت "أخاف على  - 762/  2  ”. ثالاًث: زلََّة عاَل، وجِّ

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طب عن أىب الدرداء 
 
 ”.َخْصلتني: تكذيًبا ابلَقَدرِّ، وتصديًقا ابلنُّجومِّ  بعدي أميت "أخاف على  - 764/  4

 حيح. ص .-رضي هللا عنه  -ع، عد، وابن مردويه، خط يف كتاب النجوم، كر عن أنس 
 
، وَنشأ يتخذوَن القرآن مزامرَي،   - 766/  6 "أخاف عليكم سًتا: إمارَة السُّفهاء، َوسْفَك الدم، وبيع احلْكم، وقطيعَة الرَّحمِّ

 . "وكثرة الشَُّرط
 صحيح.  م وهو ضعيف.يرواه الطبراني وفيه النهاس بن قهقال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -طب عن عوف بن مالك 

 
،ِبرض  بعدي جربيل أن ابىن احلسني يقتل  أخربين"  - 773/ 13  أنَّ فيها َمْضَجَعُه". وأخربينهبذه الرُتبة   وجاءين الطَّفِّّ

 ضعيف.  . -رضي هللا عنها  -ابن سعد، طب عن عائشة 
 

 ”.َوثقِّ ابلناس ُرَويًدا تـَْقلِّه،"اْخرُبُْه   - 784/ 24
 ضعيف.  .-رضي هللا عنه    -ع، طب، عد، حل عن أىب الدرداء 

 
وأسكنت  اجللس،أن ُأسكَِّنهم فأسكنت املسلمني  وسألويناجلنُّ املسلموَن، واجلنُّ املشركون  عندي "اختصم   - 788/ 28
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 ".  املشركني الغور
 ضعيف جدا. . -رضي هللا عنه   - طب، وأبو الشيخ يف العظمة عن بالل بن احلارث اْلُمَزين

 
 ”. فإنَُّه يزيُد يف مجالكم وشبابِّكم ونكاحكم"اختضبوا ابحلنَّاءِّ؟   - 790/ 30

عن درهم بن زايد بن درهم عن أبيه عن   والديلميأبو نعيم يف املعرفة،  -بز، حل، وأبو نعيم يف الطب عن أنس، وضعف 
 موضوع.  جده.

 
نَّاءِّ، فإنه طيُب الريح، ُيْسكُِّن الرُّوع  - 792/ 32  ”."اختضبوا ابحلِّ

 ضعيف.  .ع، واحلاكم يف الكىن عن أنس
 

رارِّ هذه األمة )  - 796/ 36  يف آخر الزمان".  ( أميت"ُأخََّر الكالُم يف القدرِّ لِّشِّ
 حسن.  .-رضي هللا عنه  -ابن أىب عاصم يف السنة، طس، ك عن أىب هريرة 

 
روا األمحاَل فإن   - 797/ 37  ُمْغلقٌة واألرجل ُموثَقٌة"   األيدي"َأخِّّ

موقوفًا )طب، والبزار، ع، طس عنه عن سعيد بن   -رضي هللا عنه  -مرسال، ق عن عمر  الزهريد يف مراسيله، ق عن 
 صحيح.  .املسيب عن أىب هريرة حنوه( 

 
 املسيُح عيسى ابُن مرمي، ورأت أمُّ  يب مِّىنِّّ امليثاَق كما أَخَذ من النبيني ميثاقهم، َبشََّر  -عز وجل  -"أخذ هللا   - 798/ 38

".  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا   يف منامِّها: أنه خرج من بني رِّْجَلْيها سراٌج أضاءْت له قصوُر الشامِّ
 حسن.  رواه الطبراني ورجاله وثقوا.قال الهيثمي:  .الغساينردويه عن ابن أىب مرمي طب، وأبو نعيم يف الدالئل، وابن م

 
"أخَذ الراية زيُد بُن حارثة فقاتل هبا حَّت قُتِّل شهيًدا، مث أخذها جعفٌر فقاتل هبا حَّت قُتِّل شهيًدا، مث أخذها    - 800/ 40

يف اجلنة فيما يرى النائُم على سرٍر من ذهٍب، فرأيت يف سريرِّ   يلعبُد هللا بُن رواحَة فقاتل هبا حَّت قُتِّل شهيًدا، لقد رُفُعوا 
ددِّ  يل احَة أزورارًا عن سرير صاحبيه، فقلت: ِب هذا؟ فقيل عبدِّ هللا بن رو  : مَضَيا، وتردد عبد هللا بن رواحَة بعض الرتَّ

 وَمضى". 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -طب عن رجل من الصحابة من بىن مرة بن عوف 

 
 أنفِّ أىب الدرداءِّ".  إال هللا فله اجلنُة، وإن زِن وإن سرَق على رغم "اْخُرج فنادِّ يف الناس: من قال: ال إَله  - 808/ 48

 . -رضي هللا عنه   -طب عن أىب الدرداء 
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 "ُأخُرج فنادِّ يف الناس: من شهد أالَّ إَله إال هللا وجبت له اجلنُة".   - 811/ 51

 بن عبد العزيز، وهو متروك. رواه أبو يعلى، وفي إسناده سويدقال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -ع عن أىب بكر 
 

 مِّْنها".  "أْخَرجته من َغْمرةِّ جهنَّم إىل َضْحَضاحٍ   - 813/ 53
رواه الطبراني قال الهيثمي:   فذكره... .قال:عن أىب طالب  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبع، عد، ومتام عن جابر قال: سئل 

 مجالد بن سعيد، وقد وثق وخاصة في أحاديث جابر. في األوسط والكبير باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير 
 

 فإنه يوشك أن خَيُْرج منه انٌر تضئ أعناَق اإلبل بُِّبْصرى".   -َسَيل   يعىن من ُحبِّسْ  -"َأْخرِّج أهلك منها   - 814/ 54
ن مجمع وهو  رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن إسماعيل ب قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه  - األنصاريطب عن عاصم بن عدى 

 ضعيف.
 

 "أخرجوا زكاة الِّفْطر صاًعا من طعاٍم".   - 824/ 64
 ضعيف جدا.  عن مالك بن أوس بن احلداثن عن أبيه "وُضعِّّف". الباورديابن أىب عاصم، قط، طب، وابن قانع، و 

 
 ”.، فإنَّه أنضُر للوجهِّ، وأحظى عند الزوجِّ تنهكيوال  ي"اْخفِّض  - 836/ 76

 صحيح.  . الفهريطب، ك عن الضحاك بن قيس 
 

"أخلصوا عبادَة هللا تعاىل، وأقيموا مخسكم، وأُدوا زكاة أموالِّكم طيِّّبًة هبا أنـُُفسُكْم، وصوموا َشهرُكْم، وُحجُّوا    - 839/ 79
 ”.بيتكم تدخلوا جنَّة ربُِّّكمْ 

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، كر عن أىب الدرداء 
 

 ”.بييتيف أهلِّ  "اخلفوين   - 841/ 81
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طس عن ابن عمر 

 
لبمكاٍن واحٍد، وإِن وإايكِّ وُها   عندي "أخوك استسقى قبَلك، يشرُب مث تشرُب، ما هو ِبحبِّّهما إىلَّ، وإْنما   - 853/ 93

 ”. مكاٍن واحد لفيوهذا الرافد يوم القيامة 
 . فيه كثير بن يحيى وهو ضعيف ووثقه ابن حبانل الهيثمي: قا ]طب عن أيب سعيد[.  –رضي هللا عنه  - يطب عن عل

 



29 

 

"أخوك يف اإلسالم، ال ُتَكّلفُه من العمل إال ما أطاق، وأطعمه من طعامِّك، وألبسه من لِّباسك، فإن َكرِّهَته    - 854/ 94
 يعىن العبَد".  -فَبِّْعه 

 األوسط، وفيه سعيد بن محمد الوراق، وهو متروك. رواه الطبراني في قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -طس عن حذيفة 
 

 "َأُخوَك صنع طعاًما ودعاك، أْفطرِّ واقضِّ يوًما مكانه".  - 856/ 96
رواه أبو داود الطيالسي وأحمد بن منيع بسند ضعيف، لضعف محمد بن أبي  قال البوصيري:  . -رضي هللا عنه   -ط عن أىب سعيد  

 حميد.
 

ل رجٌل قربه فأاته َمَلكان، فقاال له: إان ضاربوك ضربًة، فضرابه ضربًة امتأل قربه فيها انرًا، فرتكاه حَّت    - 871/ 14 "ُأْدخِّ
؟ فقاال: إنك صليت صالًة وأنت على غري طهوٍر، ومررت برجٍل  ضربتماينأفاق، وذهَب عنه الرعُب، فقال هلما: عالم 

 مظلوٍم فلم تنُصْرُه". 
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -مر طب عن ابن ع

 
 . "اْدرءوا احلدود ابلُشُبهات"  - 877/ 20

أبو مسلم الكجى )وابن السمعاِن يف الذيل( عن عمر بن عبد العزيز مرسال ، ورواه مسدد يف مسنده عن ابن مسعود  
ت ال حيفظ، قاله  وموقوفا )يتعقب هبذا على الذهىب حيث قال يف ختريج أحاديث ِمتصر ابن احلاجب: إن حديث الشبها

 الشيخ وىل الدين العراقى(. 
 

 ”."اْدُعوا فإن الدُّعاَء يردُّ القضاءَ   - 880/ 23
 ضعيف جدا.  من حديث أنس. الطرباين

 
 "أْدمانِّ يف إانٍء، ال آكله وال ُأَحرَُّمه".   - 892/ 35

 . بقْعٍب فيه لنٌب وعسٌل فقالإذ أُتى  -صلى هللا عليه وسلم  -قال  -رضي هللا عنه  -طس، ك وتعقب عن أنس 
 ضعيف.  . . فذكره

 
 "أدميوا احلجَّ والعمرَة، فإْنما ينفِّيان الفقَر والذنوَب كما ينفى الكرُي خبَث احلديدِّ".  - 896/ 39

 صحيح.  . -رضي هللا عنه  -عن جابر   يف الرتغيب )قط يف األفراد(  الرازيطس، وسليم 
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 “. السارق ُثُن املَِّجنّ "أدِن ما تقطع فيه يُد   - 905/ 48

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  - احلبشي، وابن منده، طب عن أمين الطحاوي
 

حقٍّ حقَّه، والولُد للفراشِّ وللعاهرِّ احلجر، ومن توىل غرَي مواليه، أو ادَّعى إىل غري أبيه،   ذي"أدوا إىل كلِّّ   - 909/ 52
  منه صرٌف وال عدٌل".فعليه لعنة هللا واملالئكةِّ والناسِّ أمجعني، ال يْقَبلُ 

 الطبراني وفيه من ال يعرف. قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود 
 

: ذكُر هللا كثريًا، وأرشُدوا السبيل، وُغضُّوا األبصارَ   - 911/ 54  ”."أدوا حقَّ اجملالسِّ
 ضعيف.  سهل بن حنيف. طب عن

 
 ”.عليَك، فإن هللا حُيبَّ أن يرى أثَره على عبدِّه حسًنا، وال حيبُّ البؤَس وال التباوس"إذا آاتك هللا ماال فلرُيَ  - 921/  6

 حسن.  .الضبعي، طب، ض عن زهري بن أىب علقمة البخاري يف التاريخ
 

 واإلشارةِّ"."إذا ابتلَى أحدُكم ابلقضاء بني املسلمني فال يقضى وهو غضباُن، ولُيَسوِّ بينهم يف النظرِّ واجمللس   - 928/ 13
 ضعيف جدا.  .ع، وأبو سعيد النقاش يف كتاب القضاة عن أم سلمة

 
 ”."إذا أبردَت إىلَّ بريًدا فابعثوه حسَن الوْجهِّ حسَن االسمِّ   - 931/ 16

َح"   صحيح.  ، وابن النجار عن ابن عباس.الديلميبز عن بريدة "وُصحِّّ
 

 سولهِّ" "إذا أبق العبُد فقد بورئت منه ذمُة هللا ور   - 937/ 22
 طب عن جرير، عد عن أىب هريرة. 

 
 "إذا أبق العبُد َل تُقبل له صالٌة، وإن مات مات كافًرا".  - 939/ 24

 شاذ.  .-رضي هللا عنه   -جرير  طب عن]ن[ 
 

 ”. "إذا أتى أحدُكم أهَله فليسرت عليه وعلى أهلِّه، وال يتعراين تعرَِّي احلمريِّ   - 947/ 32
 ضعيف.   طب عن أىب أمامة.
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، فإذا دخلتم ُجحرُكم فسلِّّموا    - 953/ 38 "إذا أتى أحدُكم ابَب حجرته فليسلَّم، فإنه يرد قرينه الذي معه من الشيطانِّ
ْلٍس تضعونه على دوابَّكم ال تشركُكْم يف مركبها، فإن َل تفعلوا   خيرْج ساكُنها من الشياطني، وإذا رََحْلتم فَسمُّوا على أولِّ حِّ

فسموا حَّت ال يشرَكُكْم يف طعامِّكم، فإنكم )إن َل( تفعلوا َشرِّكُكْم يف طعامكم، وال تـُبَـيُِّّتوا الُقماَمَة   أكلتم َشرِّكُكْم، وإذا
، وال  معكم يف ُجحركم فإْنا َمْقَعدٌة، وال تبيتوا املِّْندِّيل يف بيوتكم فإنه َمْضَجُعُه، وال تـَْفرَتُشوا الواَلاي اليت تلى ظهوَر الدو  ابِّّ

 ُمْغَلَقٍة، وال تبيتوا على سطوٍح غري حَمُوطٍة، فإذا مسعتم نباَح الكلبِّ أو ْنيق احلمارِّ فاستعيذوا ابهلل، فإنه ال  تسكنوا بيواًت غريَ 
 ينهق محاٌر وال يَنبح كلب حَّت يراه". 

 ضعيف. عبد بن محيد عن جابر. 
 

القيامةِّ، يوَم يلقى ربَّه، وإذا أتى الرجُل القوَم فقالوا له:  "إذا أتى الرجُل القوم فقالوا: مرحًبا فمرحًبا به يوَم   - 959/ 44
 ”. قحطًا، فقحطًا له يوم القيامة

 صحيح.  . الفهريطب، ك عن الضحاك بن قيس 
 

، فإنَّه إذ َل َيْسَترتِّ استحيت املالئكُة وخرجت، وحضَر الشيطاُن، فإذا كان   - 964/ 49 "إذا أتى أحدكم أهَلُه فليْسَترتِّ
 “.  كان للشيطان فيه شريكبينهما ولدٌ 

 ضعيف.  طس عن أىب هريرة. 
 

".  يلإىل هللا، فال بُورِّك   يوٌم ال أزداُد فيه علًما يقرِّبين ي"إذا أتى علَ   - 966/ 51  يف طلوع ِشسِّ ذلَك اليومِّ
 موضوع.  .طس، حل، عد، خط عن عائشة وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات

 
ا بوقاٍر وسكينٍة، فصلِّّ ما أدركت، واقْض ما فاَتك"إذا أتيت   - 979/ 64  ”. الصالَة فأهتِّ

 صحيح.  طس عن سعد.
 

 "إذا أتيت مسجَد صنعاَء فاجعْلُه عن مينيِّ جبٍل يقال له: صبِّرٌي".   - 982/ 67
 الطبراني في األوسط وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. اخلزاعيطس عن وبر بن عيسى 

 
 السكينُة فَصلُّوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم". "إذا أتيتم الصالَة فأتُّوا وعليكم  - 986/ 71

 . الطبراني في األوسط ورجاله موثقون  قال الهيثمي: رواه. طس عن أنس
 

"إذا اجتمع أهل النارِّ يف النار ومعهم من شاء هللا من أهلِّ القبلة، قال الكفاُر للمسلمني: أَل تكونوا   - 1002/ 87
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مسلمني؟ قالوا: بلى. )قالوا(: فما أغىن عنكم إسالمكم وقد صرَت معنا يف النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخدان هبا، فسمع 
َْن كان يف النار من أهل القبلة فُأْخرِّجوا، فلما رأى ذلك من بقى من الكفار، قالوا: اي ليتنا كنا مسلمني   هللا ما قالوا، فََأَمَر ِبِّ

 فنخرج كما خرجوا، فذلك قوله: }ُرَِبَا يـََودُّ الَّذِّيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسلِّمِّنَي{. 
 عن أىب موسى.   يف )البعث( ابن أىب عاصم يف السنة، وابن جرير، وابن أىب حاَت، طب، وابن مردويه، ك، ق 

 
 "إذا أحبَّ هللا عبًدا ابتالُه، وإذا أحبَُّه احلبَّ البالَغ اقتناه، ال يرتك له مااًل وال ولًدا". - 1007/ 92

  الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، ضعفه الذهبي ولم يذكر سببا، قال الهيثمي: رواه. اخلوالينبة نطس عن أىب ع
 وبقية رجاله موثقون. 

 
 "إذا أحب هللا عبًدا صبَّ عليه البالء صًبا، وثجَّه ثجا". - 1010/ 95

 ضعيف. .طب عن أنس
 

 ”."إذا أحب هللا قوًما ابتالهم - 1017/  102
 صحيح.  طس، هب، ض عن أنس، حم يف الزهد عن وهب بن منبه مرسال.

 
 َيُد له".  الذي "إذا أحبَّ أحدُكم عبًدا فليخربْه، فإنَُّه َيد له مثل  - 1020/  105

 ضعيف. .ابن أىب الدنيا طب، هب عن ابن عمر
 

قاعًدا، فقد متت صالتُه وصالُة من وراَءه على مثلِّ   يستوي"إذا أحدث اإلمام يف آخر صالتِّه حني  - 1029/  114
 َصالتِّه".

 بن عمرو، وفيه عبد الرمحن بن زايد ضعيف.عب، وابن جريرِّ، طب عن ا
 

125  /1040 -  ."  "إذا اختلَف الناُس كان ابُن مُسَيََّة مع احلقِّّ
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طب، كر عن ابن مسعود 

 
"إذا أحسَن الرجُل الصالَة فأَت ركوَعها وسجودَها قالت الصالُة: َحفَِّظك هللا كما َحفِّظتىن، َفرُتَْفُع، وإذا   - 1034/  119

 ُيْضَرُب هبا أساَء الصالة فلم يُتَِّم ركوَعها وُسُجوَدها قالت الصالُة: َضّيعَك هللا كما َضيـَّْعَتىن، فتـَُلفُّ كما يـَُلفُّ الثوُب اخلََلُق فَـ 
 .وْجُهُه"

 . -رضي هللا عنه  -ط، هب عن عبادة بن الصامت 
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 "إذا اختلَف الناُس فالعدُل يف ُمَضَر".  - 1044/  129

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

 "إذا اختلفُتْم يف الطريق، فاذرعوا سبعة أذرٍع، وال جتعلوا أقلَّ من ذلك".  - 1049/  134
 طب عن ابن عباس. 

 
"إذا أخَذ أحدُكم فليأخْذ بيمينه، وإَذا أعطى َفلُيعْط بيمينه، وإذا اكَل فليأكْل بيمينه، وإذا شرب   - 1052/  137

ماله". ماله، ويُعطى بشماله، وَيكل بشماله، وبشرُب بِّشِّ  فليشرب بيمينه، فإن الشيطاَن َيخذ بشِّ
 . -رضي هللا عنه  -طس عن أىب هريرة  

 
 أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن{. : }ُقْل ايَ "إذا أخذت مضجعك فاقرأ - 1056/  141

 رواه البزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   - ز عن خباب
 

  أمريإليَك، وفوَّضُت  وجهيإليك، ووجهت  نفسي"إذا أخذت مضَجعك من الليل فقل: اللهم أسلمت  - 1059/  144
إليك، أنت خلْقتها، لك حمياها،   نفسي إليك، آمنُت بكتابك املنزل، ونبيِّّك املُْرَسل، اللهمَّ أسلمُت  ظهريإليك، وأجلأت 

 فارحهما، وإن أّخرهتا فاحفظها حبفظ اإلميان". ولك ممَاهتا، إن كفتَّها
 . -رضي هللا عنه  -عن عمار   السينش، وابن جرير، طب، وابن 

 
وا عن ظهركم فاعطوه حقَّه من الكأل، وإذا أجدبت األرض، فامُضوا َعليها  "إذا أخصبت األرض، فانزل - 1063/  148
 ”.َعليُِّقها

ه حميد بن الربيع وثقه أحمد والدارقطني، وضعفه جماعة، ورواه البزار، ورجاله رجال  رواه أبو يعلى، وفيقال الهيثمي:  البزار عن أنس.
 الصحيح خال رويم المعولي، وهو ثقة.

 
 فليس بكنٍز".  "إِّذا أديتِّ زكاته - 1075/  160

 طب عن أم سلمة. 
 

 ”."إذا ُأذِّّن يف قريٍة آمنها هللا من عذابِّه ذلَك اليومَ  - 1090/  175
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 ضعيف. .طس عن أنس
 

 "إذا أذَّنت فاجعل إصبعيك يف ُأذنيك، فإنه أرفُع لصوتِّك".  - 1093/  178
 ضعيف.  .، عن سعد القرظالباورديطب. وأبو الشيخ يف األذان، عن بالل، 

 
، فاحُدْرها مع الشمسِّ َحْدرًا - 1094/  179  ".  "إذا أذَّنت للمغربِّ

 الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب حمذورة
 

 قال: وما طُهور العبدِّ؟ قال: عمٌل صاحل يُلهُِّمه إايه".  -َمْوتِّه  "إذا أراد هللا بعبٍد خريًا طهََّره قبَل  - 1107/  192
رواه الطبراني من طرق وفي بعضها " عسله " بدل " طهره "، وفي إحدى طرقه  قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -طب عن أيب أمامة 

 صحيح.  بقية بن الوليد، وقد صرح بالسماع، وبقية رجالها ثقات.
 

صلى   -حَّت يقُدَمها، مث قرأ رسول هللا  ينتهي راد هللا أن يقبض عبًدا ِبرض جعل له هبا حاجًة وال "إذا أ - 1108/  193
مث   -حَّت ختمها  -}إن هللا عنده علم الساعةِّ وينزِّل الغيَث ويعلم ما يف األرحام{  -آخر سورة لقمان  -هللا عليه وسلم 
ي األوسط، وفي  ف قال الهيثمي: رواه الطبراني ".: هذه مفاتيح الغيبِّ ال يعلمها إال هللا-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 وقد وثقه أبو داود. سنده عباد بن صهيب وهو متروٌك واتهم بالوضع
 

 ”. "إذا أراد هللا بعبٍد َهَوااًن أنفق ماله يف البنيانِّ واملاءِّ والطنيِّ  - 1123/  208
ال البغوي:  احلسن بن سفيان، وابن أيب الدنيا، والبغوي، طس، وأبو نعيم يف املعرفة، هب عن حممد بن بشري األنصاري، ق

 ضعيف.  الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -وما له غريه، عد عن أنس 
 

 ”."إذا أراد هللا بعبٍد هوااًن أنفق ماله يف الُبنيان  - 1124/  209
 أعرفه. رواه الطبراني في األوسط، وفيه من لم قال الهيثمي:  طس عن أيب بشري األنصاري.

 
، أشقٌى أم   -أن خيُلق النطفَة خلًقا   -عزَّ وجلَّ   -"إذا أراد هللا  - 1128/  213 قال َمَلك األرحام معرِّضا: أي ربِّّ

، أمحُر أم أسوُد؟ فيقضى هللا أمَره، مث يُكتُب بنَي عينيه ما هو الٍق من خرٍي أو شٍر حَّت النكبة  ريبسعيْد؟ أذكٌر أم أنثى؟ أي 
 يـُْنَكبُها". 

 أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. ابن جرير، قط يف األفراد عن ابن عمر، ع، بز
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"إذا أراد هللا أن خيُلَق النسمة، فجامع الرجُل املرأَة، طار ماُؤه يف كل عِّْرٍق وعصب منها، فإذا كان يوُم   - 1129/  214
 . مث أْحَضر له كلَّ عِّْرٍق بينَه وَبني آدَم مث قرأ: }يف أي صورة ما شاء ركََّبك{ السابِّع مَجعه هللا 

 الطبراني في الثالثة، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -طب، وأبو نعيم يف الطب عن مالك بن احلويرث 
 

ذا تكلم ابلوْحى أخذت السمواتِّ رَْجَفٌة شديدٌة من  "إذا أراد هللا تعاىل أن يُوحى ِبمرِّه تكلَّم ابلوحي فإ  -  1130/  215
فإذا مسع بذلك أهُل السمواتِّ َصعِّقوا وخروا سجًَّدا فيكون أوَّهَلم يـَْرفع رأسه جربيل فيكلمُه هللا تعاىل من   -خوف هللا تعاىل  

ربُّنا اي جربيُل؟ فيقول جربيُل: قال كلما مرَّ بسماء مساء، سأله أهُلها ماذا قال    املالئكةوحيه ِبا أراد فينته به جربيل على  
".  -وهو العليُّ الكبرُي  احلقَّ  َتهى به جربيُل حيث أُمَِّر من السماءِّ أو األرضِّ  فيقولون كلُّهم، مثَل ما قال جربيُل، فـَيَـنـْ

 الهيثمي: رواه قال  .  ابن جرير، وابن أيب حاَت طب، وأبو الشيخ يف العظمة، وابن مردويه، ق يف األمساء عن النواس بن مسعان
 الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير ]قادح معين[، وبقية رجاله ثقات. 

 
 "إذا أراَد هللا بقوٍم خريًا ابتالهم".  - 1140/  225

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كالم. قال الهيثمي:  ع، هب عن أنس.

 
يانة -"إذا أراد بقوٍم مناًء رزقهم السماَحة والعفاَف  - 1144/  229  ”.وإذا أراد هللا بقوٍم اقتطاًعا فتح عليهم ابَب خِّ

 ضعيف.  عن عبادة بن الصامت. والديلميطب، كر، 
 

 ”."إَِّذا أراد هللا أْن يوتَغ عبًدا أعمى عليه احلِّيلَ  - 1153/  238
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طس عن عثمان 

 
 " "إذا أراد أحدُكم أن يبيَع عقارَه فليْعرْضُه على جارِّه".  - 1163/  248

 ضعيف.  . ع، عد عن ابن عباس
 

م يزيدونه بُدعائِّهم إىل دعائه خريًا". - 1164/  249  "إِّذا أراد أحدُكم سَفًرا فليسلِّّْم على إخوانِّه، فإْنَّ
 موضوع.  . طس عن أيب هريرة

 
ُه وال يعطيه ابلثلث والربع"."إذا  - 1171/  256  أراد أحدُكم أن يعطى أخاه أرًضا فْليمنْحها إايَّ

 طب عن ابن عباس. 
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 حدُكم أن يُزوَِّج ابَنته فليستأمِّّرها".أ " إذا أراد  - 1173/  258

 صحيح. رواه أبو يعلى، والطبراني، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طب عن أيب موسى. 
 

"إذا أردَت أن تبزَق فال تبزق عن ميينِّْك، ولكْن عن يسارِّك إن كاَن فارًِّغا، فإن َل يكْن فارًغا فتحَت   - 1178/  263
 قَدمِّك". 

 صحيح.  .ز عن طارق بن عبد هللا وصحح
 

 ". "إذا أردَت أن تغُزَو فاْشرتِّ فرسا أدهم أَغرَّ حُمجَّاًل مطلَق اليدِّ اليمىن؛ فإنك تغنُم وتْسَلمُ  - 1179/  264
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -ك، طب، ق عن عقبة عامر 

 
نْ  - 1190/  275  ”. " إذا أسأَت فَأْحسِّ

رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن صالح وقد  قال الهيثمي:  يف مكارم األخالق ك، هب عن ابن عمرو. اخلرائطيطب، و 
 المهري لم أعرفه.وثق وضعفه جماعة، وأبو السميط سعيد بن أبي سويد مولى 

 
 " إَِّذا استفَتح أحدُكم فلريْفع يَديه، وليستقبْل بباطنِّهما القبلَة فإِّنَّ هللَا أمامُه". - 1209/  294

 ضعيف جدا. طس عن ابن عمر.
 

ه فلَيْمنْحها أخاه أو يدَْع".  - 1210/  295  " إَِّذا استغىن أحدُكم عن أرضِّ
 . -رضي هللا عنه   -طب عن رافع بن خديج  

 
 ”. " إَِّذا استْنَشْقَت فاْنتثر، وإذا استجمرَت فأْوتِّرْ  - 1220  /305

 صحيح. .األشجعيطب عن سلمَة بن قيٍس 
 

ْنُه،   - 1234/  319 "إَِّذا استيقَظ أحدُكم مِّْن منامِّه فال يُْدخْل يَدُه يفِّ اإلانء حَّتَّ يْغسلَها؛ فإنه اَل َيْدرِّي أيَن اَبَتْت َيُده مِّ
لَها". َوُيسَمى قـَْبَل أْن   يُْدخِّ

 ضعيف.  طس عن أيب هريرة. 
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ها - 1253/  338  ”."إَِّذا اشرتى أحدُكم اجلاريَة فليكْن أوََّل ما يُطعُمَها احللواُء؛ فإنَّه أطيُب لِّنَـُفسِّ

 رواه الطبراني في األوسط، وإسناده أقل درجاته الحسن. قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه   -طس عن معاذ بن جبل 
 

ده، وإذا اشرتيت دابًَّة فاستْفرِّْهَها، َوإذا كانت  - 1256/  341 "إَِّذا اشرتيت نـَْعاًل فاْسَتجدها، وإذا اشرتيت ثواًب فاسَتجِّ
 عندك كرمية قْوٍم فأْكرِّْمَها".

 ضعيف.  . طس عن أيب هريرة
 

 فلريفْع عْنه الرمَح".  -ال إله إال هللافكان سنانُه عند ثـُْغرِّه حْنرِّه فقال:  "إَِّذا أْشرََع أحدُكم الرمَح إىَل الّرُجلِّ  - 1267/  352
 ضعيف.  طس، حل، وابن عساكر عن ابن مسعود وضعف.

 
 ”.، اَل أشرُك به شيًئاريبفليقْل: هللا، هللاُ  -"إَِّذا أصاَب أحدَكم َهمٌّ أْو ألَواءُ  - 1270/  355

 حسن.  طس عن عائشة.
 

". يب"إَِّذا أصاب أحدَكم مصيبٌة فَلَيذكْر مصيبَـَته  - 1273/  358  ؛ فإّْنا من أعظم املصائبِّ
رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد، وثقه  قال الهيثمي:  عن أبيه. عد، هب عن ابن عباس، طب عن ابن سابط 

 صحيح.  ابن حبان، وضعفه غيره. 
 

ا مْن أعظم املصائبِّ  يبأحدُكم ِبصيبٍة فليذكْر ُمصيبته  "إَِّذا ُأصيبَ  - 1289/  374  ”.فأْنَّ
رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو بردة عمرو بن قال الهيثمي:  ، ابن سعد عن عطاء بن أيب رابح مرساًل.اجلمحيطس عن سابط 

 صحيح. يزيد، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.
 

اي   -شيًئا أو أراد أحدُكم غْواًث َوُهَو ِبْرٍض ليس هبا أنيُس فليقْل: اي عباد هللا أغيثوين" إَِّذ أَضّل أحدُكم  - 1296/  381
 ”. : فإن هللِّ عباًدا ال يراهمعباد هللا أعينوين 

 ضعيف. طب عن عتبة بن غزوان.
 

 "إَِّذا أعتَق الرجُل أَمَته مثَّ تزوَّجَها ِبهٍر جديٍد كاَن له أْجراَن". - 1297/  382
 ضعيف. عن أيب موسى. ط، حل، ق
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 فليتوضأ".  شيء "إَِّذا اْغتسَل أحدُكم مث ظهَر من ذكرِّه  - 1310/  395

الطبراني في الكبير، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه    - الثمايلطب عن احلكم بن عمري 
 عنعنه.

 
ها نَقضْت شْعرها نقًضا وغسَّلته خبِّطِّميٍّ  اغتسلت"إَِّذا  - 1311/  396 وُأشناٍن، وإذا اْغتسلْت من اجلَنابةِّ   املرأُة مِّْن حيضِّ

ها صًبا وعصرتُّه".  َصبْت املاَء على رأسِّ
الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح   قال الهيثمي: رواه. قط يف األفراد. طب. هق، واخلطيب يف التخليص، ض عن أنس

 لم أجد من ذكره. اليحمدي، و 
 

املاُل وُعظِّّم رُب املالِّ ملالِّه، وكثُرْت   "إَِّذا اْقرتَب الزَّماَن كثُر لْبُس الطيالسة وكثرْت التجارُة وكثُرت  - 1326/  411
ْبيان وَكثُر الّنساُء، وجاَر السلطاُن، وطفَِّف يف املْكيال وامليزان، ويرىب الرجُل جروً  َشة، وكاَنْت إِّمارُة الصِّّ ا خرٌي له من أْن  الفاحِّ

، ويلبسون  يّرىب ولدا له، وال يُوقِّّر كبرٌي وال يـُْرحُم صغرٌي، ويْكثر أوالُد الّزان، حَّت إنَّ الرجَل ليَـْغَشى املرأَة على قارعةِّ الطَّريِّ  قِّ
 ُجلوَد الضَّأن على قُلوبِّ الذِّائبِّ أمثلُهم يف ذلك الزَّمانِّ املَداهُِّن".

الطبراني في األوسط، وفيه سيف بن   قال الهيثمي: رواه. مارة بن أيب ذر عن أبيه عن جدهطب، ك وتُعقب عن منتصر بن ع
 مسكين وهو ضعيف.

 
"إَِّذا اقرتَبْت السَّاعُة تـََقارَب الزماُن فتكوُن السَّنُة كالشْهرِّ والشهُر كاجلمعةِّ، واجلمعُة إىل اجلمعةِّ كاْحرتاقِّ  - 1328/  413

عفِّة  النَّارِّ". يف  السِّّ
 صحيح.  .-رضي هللا عنه  -ع عن أيب هريرة 

 
لُد العْبدِّ مِّْن خْشَيةِّ هللاِّ حتاتَّْت عْنه خطَااَيُه كما يتحاّت عن الشجرةِّ الباليةِّ َورَُقها - 1331/  416  ”. "إَِّذا اْقشَعرَّ جِّ

 ضعيف.  طب، واحلكيم، وأبو بكر الشافعي، ومَسويه، هب، واخلطيب عن العباس بن عبد املطلب.
 

 "إَِّذا أُقيمْت الصَّالُة فال صالة إال اليت أقيمْت". - 1339/  424
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طس عن أيب هريرة  

 
 "إَِّذا أقيمْت الصَّالُة وأحدُُكْم صائم فليبدأ ابلعشاءِّ".  - 1344/  429

 رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طس عن أنس.



39 

 

 
يَب الدعاُء وإذا اْنصرَف املنصرُف من الصَّالةِّ وَلْ يقل   - 1345/  430 "إَِّذا أقيمْت الصَّالُة فُتِّحْت ابواُب السماء واْسُتجِّ
أعَجَز أْن َيْستجرَي هللَا مْن جْهنَم،   -من احلورِّ العني قالت املالئكُة: اي َويح هذا وزوجين اجلنَة   وأدخلينمن النَّارِّ  أجريناللُهَم 

حلورِّ  الْت اجلنُة اي ويح هذا. أعجَز أْن يسأَل هللَا اجلنة، وقالْت احلوُر العنُي اي َويَح هذا أعجَز أن يسأَل هللَا أْن يزوَِّجه من ا وق
 العني".

 الطبراني في الكبير وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة
 

 ”.لطعاَم فاخَلعوا نَِّعالكم، فإنَّه أروُح ألقدامِّكم"إِّذا أكلتم ا  - 1372/  457
ا سنٌة  -طس، ع، ك، وتعقب عن أنس، قال الذهيب: أحسبه موضوًعا، وإسناده مظلم، ورواه الديلمي وزاد يف آخره  وإْنَّ

 ضعيف جدا.  .-مجيلةٌ 
 

 أَْنزَل َأْو ََلْ يـُْنزِّْل". "إذا اْلتقى اخلتِّاانن وَغابْت احلشفُة فقُد وَجَب اْلغسُل  - 1381/  466
 حسن. .ابن عمرو طس عن

 
 "إذا أقبلْت فتنٌة مَِّن املغرب وفتنٌة مَِّن املشرقِّ فاْلتَـَقوا ببطنِّ الشَّامِّ فبطُن األرضِّ يومئٍذ َخرٌي مِّْن َظْهرِّها".  - 1382/  467

 : يروى الموضوعات عن األثبات. ابن حبانوفيه يحيى بن سعيد العطار، قال  قال الهيثمي:. نعيم بن محَّاد يف الفَت عن ابن عباس

 
 ”."إذا َأْمَذى أحدُكم وََلْ مَيَسَّها فْليغسْل ذكَره وأنثَّيَيه مُثّ ْليتوضأ ولُيصل - 1387/  472

 صحيح.  . -رضي هللا عنه   -عبد الرزاق، طب، وابن النجار عن املقداد بن األسود  
 

لَُّت الغنائم فخري جهادكِّم الرِّابطُ  - 1399/  484  ”."إذا انتاَط َغْزوُكُم، وكثُرت العزائُم واسُتحِّ
 ضعيف. عن عتيبة بن النُّدر.  والديلميطب، وابن مندة، واخلطيب، 

 
ثبِّت َيَديك القرآنِّ مث إَِّذا أَْنَت ركْعت فأَ  "إذا أنت قمَت يف صالتك فَكربِّّ هللا، مث اقرأ ما تيسَّر َعَليك من - 1401/  486

على رُْكبَـَتيَك حَّت يطمئنَّ كلُّ ُعْضٍو منك مث إذا رفعت رأَسك فاْعتَدْل حَّت يرجَع كلُّ ُعضٍو منك، مث إذا سجدت فاطمئنَّ  
عِّه، مث مثل ذلك، فإِّذا جلست يف وسطِّ  حَّت يـَْعتدل كلُّ عظم منَك، مث إذا رفعت ذلك فاثُبْت حَّت يرجَع كل عظم إىل موضِّ

َذك الُيسرى مث تشهد، مث إذا قمت، فمثَل ذلك حَّت تفرُغ من صالتَك".الصالةِّ فاطمئ  ن وافرتش فخِّ
 طب عن رفاعة بن رافع.
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"إذا انتهيَت إىل الصالةِّ فأسبْغ الوضوَء، فإنّه ال صالَة ملن ال وضوَء له، وال إمياَن ملن ال صالَة له، مث إذا  - 1404/  489

كثري من احلاجات. فإنه فقٌر حاضر، وأمجْع اْليأس مما عنَد الناس، فإنه هو الَغىن،  صليت فصلِّّ صالَة ُمودٍِّّع واترْك طلب  
 وانظْر ما يُعتُذر منه من القولِّ والفعلِّ فاجْتنبه". 

الطرباين يف الكبري من طريق ابن إسحاق عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم وغريه عن سعد بن عمارة أخي بىن سعد بن بكر  
الطبراني،  قال الهيثمي: رواه. يرمحك هللا، إَذا انتهيَت وذكره وهو موقوف نفسي يف  رجاًل قال له: عظينوكانت له صحبة: أن 

 وإسناده حسن. 
 

 "إَِّذا اْنتَهى أحدُكم إىل الّصفِّّ وقْد ََتَّ ْفليجْذب إليه رَُجاًل يُقيمه إىل جْنبِّه". - 1406/  491
 ضعيف.  طس عن ابن عباس.

 
ع َمكاٍن يَراُه فليجلْس فِّيه - 1407/  492 َع َلُه فْليجلْس َوإالَّ فلينظْر إىل أوسِّ  ”. "إَِّذا انتهى أحدُكم إىل اجمللسِّ فإْن ُوسِّّ

 حسن.  البغوي، طب، هب، وابن عساكر عن مصعب بن شيبة بن عثمان عن أبيه.
 

ه وَأهلِّ  - 1412/  497  بيتهِّ". "إَذا أْنعَم هللا َعَلى عبٍد نعمًة ْفليبدأ بنفسِّ
 صحيح.  . -رضي هللا عنه  -طب عن جابر بن مسرة 

 
فإنَّ   -ْفليُنادِّ اي عباَد هللا اْحبُسوا َعَلّي، اي عباَد هللا احبسُوا َعَليّ  -"إذا انفلتْت َدابَُّة أحدِّكم ِبرض فالٍة   - 1416/  501

ًرا َسيْحبُسه عليكم  ”.هلل يف األرضِّ حاضِّ
 ضعيف.  لليلة عن ابن مسعود.يف عمل اليوم وا السين ع، طب، وابن 

 
ْسُع )نعل( - 1418/  503 ".  "إذا انقطع شِّ  أحدكم فليسرتجع، فإْنا من املصائبِّ

هناد عن حيىي بن عبد هللا عن أبيه مرساًل، ز، عد، وأبو الشيخ يف الثواب هب عن حيىي بن عبيد هللا عن أبيه عن أيب هريرة  
 ضعيف جدا. . -رضي هللا عنه  -
 

 وإذا ابع اجمليزان فاألوُل أحقُّ".  -"إذا أنكَح الوليَّانِّ فاألوُل أحقّ  - 1422/  507
 . -رضي هللا عنه    -الشافعي، ق عن رجل له صحبة، طب، ك عن مسرة بن جندب 
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 ".  "إذا ابل َأَحدُُكْم فال يْستَـْقبْل الرِّيَح ببْولِّه َفرَتُدَّه َعَليهِّ، وال يستنِّج بيميِّنه  - 1442/  527

 ضعيف جدا. [. الديلميوهو مما بيض له ] -رضي هللا عنه  -عن حْضرميِّ بن عامر  ع، وابن قانع
 

ه".  - 1443/  528  "إَذا ابل أحدُكْم أْو تـََغوَط فال يْستَـْقبْل القِّْبلَة وال يْستدْبرها بِّْفرجِّ
 طب عن أيب أيوب. 

 
 يـَْنُصر القَوَم ِبْضَعفِّهم".  "إذا بَعْثَت سريًَّة فال َتفتقِّهِّْم واقْـَتطِّْعهم فإنَّ هللا - 1449/  534

 ضعيف. عباس.احلارث "يف مسنده" عن ابن 
 

 ".  "إَذا بَعثْـُتْم إيلَّ رسواًل فاْجعلوه حسَن الوْجهِّ حسَن االسمَ  - 1451/  536
 صحيح.  احلكيم، بز، عق، طس عن أيب هريرة.

 
ه حسَن  - 1455/  540  االْسَم". "إَذ بعثْـُتم إيلَّ رسواًل فابعثوه حسَن الوجِّ

 صحيح.  .-رضي هللا عنه  -بز، عق، طس عن أيب هريرة  

 
"إذا بَقِّي ثلُث الليلِّ قال هللاُ تبارَك وتعاىل: َمْن الذي يستكشُف الضرَّ أكشُف عنه؟ مْن الذي يسرتزُقىن   - 1458/  543

 أرزقه؟ من الذي يسأُلىن أعطيه؟ ". 
 ط، هب عن أيب هريرة. 

 
بُد أْربعني سنًة أمََّنُه هللاُ تعاىل من البالاي الثالثِّ اجلنون واجلذامِّ والربصِّ فإذا بَلَغ مخسنَي سنة "إَذا بـََلَغ الع - 1461/  546

ّتنَي سَنًة رزقه هللاُ اإلانبََة إليه لِّما حيِّبُّ فإَذا بلَغ سْبعنَي سنة أحبَُّه أه ُل السََّماء فإذا بَلَغ  َخفََّف هللا عْنُه احْلساَب. فإَذا بلغ سِّ
يف أهلِّ بيتِّه   ني سنًة أثَبَت هللاُ له حسناتِّه وحما سيئاتِّه. فإذا بلَغ تسعني سنًة َغَفَر هللاُ َله ما تقدَّم مِّْن ذنبِّه وما أتخََّر وُشفِّعَ ُثان

هِّ".   وانداه ُمنادِّ مَِّن الّسماءِّ: َهَذا أسرُي هللاِّ يف أْرضِّ
 ضعيف. .ع، واخلطيب عن أنس

 
ّتنَي  "إَذا بَلَغ  - 1462/  547 املرُء مخسنَي سنًة صرَف هللاُ عْنه َثالثَة أنواٍع من اْلَبالءِّ. اجلنوَن واجلذاَم والربَص. فاَذا بلَغ سِّ

 ع ألهلِّ بيتِّهِّ".سَنة رزقه هللاُ اإلانبََة إليه بلَغ تسعنَي سنًة َغفَر هللاُ له ذنَبه ما تقدََّم منه وما أتّخَر وكاَن أسرَي هللاِّ يف األرض وشفَ 
رواه الطبراني من رواية عبد هللا بن عمرو بن عثمان، عن عبد هللا بن أبي بكر  قال الهيثمي:  .ن عبد هللا بن أيب بكر الصديقطب ع
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 الصديق، ولم يدركه، ولكن رجاله ثقات، إن كان محمد بن عمار األنصاري هو سبط ابن سعد القرظ، والظاهر أنه هو، وهللا أعلم.
 

 ؤمُِّن َُثاننيِّ َسَنًة، فإنَُّه أسرُي هللاِّ يف األْرضِّ ُتْكتُب َلُه احلسناُت ومَتَحى عنه السيئات". "إذا بـََلَغ املُ  1470/  555
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -ع، وأبو الشيخ عن أنس 

 
َخَواًل وكتاَب هللا دغاًل. فإذا بلغوا  وعباَد هللا  "إذا بـََلَغ بـَُنو احلكِّم َثالثنيِّ رَجاًل اختُذوا مال هللاِّ بيَنهم ُدَواًل  - 1472/  557

 تِّْسعًة وتْسعنَي وأربعمائة كان هالُكهم أسرَع من َلْوكِّ مَتْرٍة". 
 طب، ق يف ]كتاب السنن[ عن ابن عباس ومعاوية معا. 

 
 وعباُد هللا خواًل". ثالثني كاَن دين هللا دغاًل وماُل هللا حُنْاًل  العاصي"إذا بلغ بـَُنو أيب  - 1473/  558

 عن أيب هريرة.  ع
 

تِّّني سنًة فقْد أْعذَر هللاُ إلَيه وأبـَْلغ إليه يف الُعْمرِّ  - 1480/  565  ".  "إذا بـَلََّغ هللاُ العبَد سِّ
 صحيح.  ، طب، وابن مردويه عن سهل بن سعد.الروايينعبد بن محيد، و 

 
بِّع، وربَّ العرشِّ العظيم ُكْن يل جارًا من  "إذا ختوَُّف أحدُكُم السُّلطاَن فْليقْل: اللهمَّ رب السموات السَّ  - 1495/  580

 ".  شرِّ فالٍن بن فالٍن وشرِّ اجلّن، واإلنس وأتباعِّهم أْن يُفرَط عليَّ أحٌد منهم، عّز جاُرك، وجلَّ ثناُؤك وال إله غريك
 ضعيف. طب عن ابن مسعود.

 
ُهم أميت"إذا ختفََّفْت  - 1496/  581 ، الرِّجاُل والنِّّساُء وخَصَفوا نعاهلُم خَتَّلى هللاُ َعنـْ  ".  ابخلفافِّ ذاتِّ املْناقِّبِّ

 موضوع.  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

 دِّينِّه". "إذا تزوََّج أحدُُكْم َعجَّ شيطانُه يقوُل: اي َويَلُه عَصم اْبُن آدم مِّينِّّ ثـُُلَثيْ  - 1499/  584
 رواه أبو يعلى، والطبراني في األوسط، وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي، وهو متروك. ثمي: قال الهي .ع عن جابر

 
 ".  "إذا تزوََّج أحدُكم ْفلُيقْل َله ابرَك هللاُ لك وابرَك عليكَ  - 1500/  585

 صحيح.  . -رضي هللا عنه  -احلارث، طب، وابن عساكر عن عقيل بن أيب طالب 
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 ”.تزيََّن الرَُّجُل بعملِّ اآلخرِّة، َوُهو ال يُريُدها، وال يْطُلُبها لُعن يف الّسمواتِّ واألرضني"إذا  - 1507/  592

 موضوع.  طس عن أيب هريرة. 
 

 ”."إذا تسارْعُتم إىل اخلرياتِّ فاْمشوا ُحفاًة، فإِّنَّ هللاُ ُيضعُف أَجره على املنتعل  - 1509/  594
 موضوع.  طس واخلطيب عن ابن عباس.

 
 ".  تصاَفح املسلمانِّ َل تـََفرَُّق أكفُّهما حَّت يـُْغفر هَلُما ا "إذَ  - 1517/  602

 صحيح.  رواه الطبراني، وفيه مهلب بن العالء، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -طب عن أيب أمامة 
 

 ".  فإنَّ ذلك طهورُه"إذا تغوََّط أحدُكم فْليستنج بثالثةِّ أْحجاٍر  - 1525/  610
 ضعيف.  .-رضي هللا عنه    -طب، واحلاكم يف الكىن وابن عبد الرب يف التمهيد عن أيب أيوب األنصاري 

 
 "إذا تغّوَط أحدُكم فليستنج بثالثةِّ مرَّات".  - 1526/  611

 . اجلهين ، طس، ض عن السائب بن خالد الذهلي
 

  أْحجاٍر فإنَّ ذلَِّك كافيه"."إَذا تغوََّط أحدُكم فليمْسح بثالثةِّ  - 1527/  612
 ضعيف.  طب عن أيب أيوب. 

 
ا هو انٌر وشنارٌ  - 1528/  613  ”. "إِّذا تطيَّبت املرأُة َلْغريِّ زْوجها، فإمنَّ

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طس عن أنس 
 

 ".  "إذا تغوَّلْت لكم الغِّيالُن فَناُدوا ابألذان - 1530/  615
 ضعيف.  سعد بن أيب وقاص. ش، "والبزار" عن جابر، عد عن 

 
 ”."إذا تَغوَّلْت لُكْم الُغوُل فنادوا ابألذان، فإنَّ الّشيطاَن إذا مسَع األذاَن أْدبـََر وله ُحصاصٌ  - 1531/  616

 فيه عدي بن الفضل، وهو متروك.قال الهيثمي:  طب عن أيب هريرة. 
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 اجلون" فٌَت كقطع الليل املظلم". "الشُّْرف"إذا تقاَرَب من الزَّماُن أانخ بُكم  - 1532/  617

 حسن.  وهو ضعيف.  -رضي هللا عنه  -نعيم بن محاد يف الفَت، طب عن أيب هريرة 
 

"إذا متْضمْض أحدُُكْم ُحطَّ ما أصاَب بيديه، وإذا غسل وْجهه ُحطَّ ما أصاَب بوجهه، وإذا غسل يديه   - 1538/  623
 ".  تناثرْث خطاايه من أصول الشَّعر، وإذا غسل قدميه ُحطَّ ما أصاب برجليه ُحطَّ ما أصاب بيديه، وإذا مسح برأسه

 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طس عن أيب أمامة.
 

 "إذا متىنَّ أحدُكُم ْفلُيْكثر فإمّنا يْسأُل ربَّه"   - 1540/  625
 صحيح.  طس، وابن النجار عن عائشة، ش عنها موقوفًا.

 
، مثَّ اْقرأ ِبا شاَء هللاُ أْن تقرأ، فإذا رَكعَت فاجَعُل راحتيَك على رُكبتيَك،   - 1547/  632 "إذا تَوجَّْهَت إىل القْبلِّة فكربِّّ

ْثَل ذِّلك يف كلِّّ ركعة وسْجدةواْمُدْد ظْهَرك ذَِّك الُيْسرى، وافعْل مِّ  ”. ، ومتكَّْن لِّرُكوعَك فإذا رفعت فاجلْس على َفخِّ
 حسن.  طب عن رفاعة بن رافع.]حم[ 

 
رجُلُه الُيْسَرى متَُْحو  مثَّ َخَرَج إىل املَسجدِّ اَل يْنزُِّعه إالَّ الصَّالُة ََلْ َتزْل  "إذا توضَّأ أحدُكْم فأْحَسَن الُوضوءَ  - 1553/  638

 ًوا". َعْنه سيئًة وتْكتُب له الُيمىن حسنة َحَّتَّ َيْدُخَل املسجد، ولو يـَْعَلُم الناُس ما يف الَعَتَمةِّ، والصْبح ألتْوُُها وَلْو َحب
 صحيح.  طب، ك، هب عن ابن عمر.

 
الة فَأََتَّ رُكوَعها وُسُجوَدها والقراءَة فيها قالْت: َحفظَك  "إَذا تـََوضَّأ العبُد فأْحَسَن الُوضوَء مثَّ قاَم إىل الصَّ  - 1554/  639

الوضوَء وَلْ يُتمَّ   هللاُ كما َحفِّظَتينِّ مثَّ ُأْصعِّد هبا إىل السَّماء وهلا َضْوٌء ونُوٌر، وفُتحْت هلا أبـَْواُب السَّماءِّ، وإذا َل حُيسْن العبدُ 
 كما َضيـَّْعتين، مثَّ ُأْصعَِّد هبا إىَل السَّماءِّ وعليها ظلمٌة وُغلَِّّقْت أبواُب السماءِّ مثَّ  الرُكوَع والسَّجوَد والقَراءَة قالت: ضيـََّعَك هللاُ 

 تـَُلفُّ كما يـَُلُف الثَـّْوب اخلَلُق مثَّ ُيْضَرُب هبا وجُه صاحبِّهِّا". 
حوص بن حكيم وثقه ابن المديني  رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه األقال الهيثمي:  .عق، طب عن عبادة بن الصامت

 والعجلي وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون. 
 

"إذا تـََوضَّأ املُْسلُِّم فغسَل َيَديه ُكفَِّرت به ما عمِّلت يداُه، فإذا َغسَل َوجَهُه كفَِّرت عنه ما نظرت إليهِّ   - 1556/  641
أذانُه، فإذا َغسل رِّجَليهِّ كفَّرِّت عنه ما َمَشت إليه قدماه، مثَّ يُقوُم إىل الصَّالةِّ َفهَِّي  عيناُه، فإذا َمَسَح بَِّرُأسه كفَِّر به ما مَسَعت 

 فضيلٌة". 
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 . طص عن أيب أمامة
 

"إذا َتوضَّأ أحدُكم َفليُمْضمض ثالاًث، فإن اخلَطااي خْترج مِّن وجهه، ويـَْغسُل َوَجهَه َويَديه ثالاًث، ومَيسُح   - 1557/  642
ُل َيَديه يف ُأذنَيِّه مثَّ يَفرُغ على رجليه ثالاًث". رَأسه ثالاًث مثَّ    يُدخِّ

 . -رضي هللا عنه  -طس عن أنس 
 

 "إَذا توضَّأ أحدُُكْم للصَّالةِّ َفال ُيشبِّّْك بنَي أصابِّعِّه". - 1558/  643
ب، ولم أر من ذكره، وبقية رجاله  رواه الطبراني في األوسط، وفيه عتيق بن يعقو قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -أيب هريرة   طس عن

 رجال الصحيح.
 

 "إَذا توضَّأَت فَساَل مْن قرنِّك إىل َقدمَِّك فال ُوضوَء عليَك".  - 1580/  665
قال   ... فذكره.الناسور، وإِنِّّ أتوضأُ فيسيُل مِّينِّّ قال يبطب، وابن عساكر عن ابن عباس: أنَّ رجاًل قال: اي رسوَل هللاِّ إِّنَّ 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الملك بن مهران، قال العقيلي: صاحب مناكير. الهيثمي: 
 

 "إَذا َجاَء رمضاُن َفُصْم ثالثني، إالَّ أْن يـَُرى اهلالُل قـَْبَل ذلك".  - 1594/  679
 ه جماعة. رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد ; وثقه النسائي، وضعفقال الهيثمي:  .طب عن عدى بن حاَت

 
"إَذا َجاَء َشْهُر رَمضاَن فـُتِّّحْت أبواُب اجلنَّةِّ، وُغّلَقْت أْبواُب النَّارِّ، وُصفِّدت الشَّياطنُي، َوانَدى مناٍد: اي   - 1601/  686

ر، حَّت يـَْنَسلَِّخ الشَّْهُر".  طالَِّب اخْلَريِّ َهُلمَّ، واَي طالَب الشَّرَّ أْقصِّ
 طب عن عتبة بن عبد. 

 
 ”. إَذا َجاَء املْوُت لطالبِّ العِّلم َوُهَو على هذه احلالةِّ ماَت َوُهو َشهيدٌ " - 1603/  688

 ضعيف جدا.   بز، واخلطيب، وابن النجار عن أيب ذر وأيب هريرة، وضعِّّف.
 

يـُْعجلها حَّتَّ َتقضى "إِّذا جاَمَع أحدُُكْم أْهَلُه َفلَيْصُدقْـَها، مُثّ إِّذا َقَضى حاجته ْقبَل أْن َتقِّضى حاَجَتها فال  - 1618/  703
 ”.حاجَتها

 ضعيف. وفيه راو لم ُيَسم وبقية رجاله ثقات. . قال الهيثمي:عبد الرزاق يف املصنف، ع عن أنس
 

لَها".  - 1620/  705  "إِّذا جاَمَع أحدُُكْم زْوجَته، ْفلَيصُدقْـَها فإِّْن سبَـَقها فال يـُْعجِّ
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 ضعيف.   ". ع عن أنس
 

به، وأمَّا ما حَيلُّ مَِّن   جاَوَز اخلتاُن اخلتاَن فقد َوَجَب الُغْسُل، وأما الصَّالُة يف ثوٍب واحٍد فتوشَّحْ "إَِّذا  - 1623/  708
زارِّ، واسْتعفاٌف عن ذلك أْفَضُل". ، فإِّنه حيلُّ مِّنها ما فوق اإلِّ  احلائِّضِّ

ائض، ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد، وهو  رواه الطبراني في الكبير، وروى أبو داود منه قصة الح قال الهيثمي:  طب عن معاذ.
 ضعيف لتدليسه، وإسناد هذا حسن.

 
 ”."إَِّذا جلْسُتْم فاْخلُعوا نعالكم َتْسرَتِّْح أقداُمكم - 1635/  720

 ضعيف جدا.  ز عن أنس.
 

ريَن فقضى بيَنهم، وفرَغ من القضاءِّ بينهم قال املؤمنون: قد قضى بينَـَنا ربُّنا  - 1640/  725 "إِّذا مجَع هللاُ اأَلولنَي واآلخِّ
َونُه أن َيَشفَع  فيكلِّّمُ  تعاىل، فَمْن يشفُع لنا إىل ربِّّنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إىل آَدَم فإِّنَُّه أبوان، وَخَلَقُه هللا بيدهِّ، وَكلََّمُه، فيأُتونَه 

توَن موسى، هلم، فيقوُل هلم َآدُم: عليُكْم بنوٍح، فيأتوَن نوًحا، فَيُدهلُّم على إِّبراهِّيَم، مث َيتُون إبراهِّيَم، فيدهلُّم على موسى، مث َي
مِّْن   جملسي إليه، فيفوُر  ، فيأذُن هللاُ يل أْن أقومَ فيأتويناألميِّ ،   النيب فيدهلُّْم على عيسى، مث َيتوَن عيسى فيقوُل: أُدلكم على 

ي إىل ظُْفرِّ  فيشفعين عزَّ وجلَّ،  ريبأطيب ريح ِشَّها أحُد قطُّ، حَّت آتِّى  ، مثّ يقوُل  قدميوَيعُل يل نورًا مْن َشْعرِّ رأسِّ
فيأتون إِّبليَس  الكافرون: هذا قْد َوَجَد املؤمنون َمْن َيشفُع هلم، فَمْن يشفُع لنا؟ ما ُهو إال إِّبليُس، ُهَو الَّذِّي أضلَّنا، 

 ريٍح ِشَّها أحُد  فيَـُقولوَن: قْد وجد املؤمنوَن َمن َيشفُع هلم، فُقم أْنَت فاْشَفْع لَنا، فَأنَت أْضَلْلتَـَنا، فـََيقوُم فيفوُر جملسُه مِّْن أْنََتِّ 
َي اأْلَْمُر إِّنَّ اَّللََّ َوَعدَكُ   إىل آخر اآلية. ْم َوْعَد احْلَقِّّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم{ قّط، مثَّ يـَُعظُِّّم جلهَّنَم }َوقَال الشَّيطَاُن َلمَّا ُقضِّ

  وفيه عبد الرحمنقال الهيثمي: ابن املبارك وابن، جرير، وابن أيب حاَت، طب، وابن مْرُدويَه، وابن عساكر عن عقبة بن عامر،  
 بن زياد ضعيف. 

 
"إِّذا مجَع هللاُ النَّاَس يف صعيد واحد يوم القيامةِّ أْقبلتِّ النَّاُر تركُب بعُضها بعًضا وخزنتـَُها َيُكفُّوَْنا وهي   - 1643/  728

؟ فتقول: كُ  ، َأْو ألْغَشنَيَّ النَّاَس َعنًقاأزواجيوبني  بيينلَُتَخلُّنَّ  ريبتـَُقوُل: َوعِّزَّة  ٍ جبَّاٍر،  واحًدا، فيقولون: وَمْن أَزَواُجكِّ لُّ ُمَتكربِّّ
ُر، مثَّ تـُْقبُل يركُب بعُضها ْبعًضا وخزنُتها   ظهراينفيخرُج لساُْنا فـََتلُقطُُهْم به من بني  النَّاسِّ فتقذُفهم يف جْوفِّها، مث َتستأخِّ

؟ فتقول:  ، أْو ألْغَشنَيَّ النَّاَس َعنًقا أزواجيوبني  بيينلَُتَخلُّنَّ   ريبَوعِّزَّةِّ  يكفُّوَْنا، وهي تقول:  واحًدا، فيقولون: وَمْن أْزَواُجكِّ
ا مِّْن بني  ُر، مثَّ تـُْقبل يركُب بعُضها بعًضا  ظهراينُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر، فـََتلُقطُهم بلساْنِّ النَّاسِّ فتقذفُهم يف جْوفِّها، مث َتستأخِّ

أَلْغَشنَيَّ النَّاَس َعنًقا واحًدا، فيقولون: وَمْن أْزَواُجك؟  َأْو  أزواجيوبني  بيين لَُتَخلُّن  ريبوخزنُتها يكفُّوَْنا، وهي تقول: َوعِّزَّةِّ 
ا مِّْن بني  ُر َويقضِّى هللا بني العبادِّ".  ظهراينفتقول: ُكلَّ ُِمَْتال َفُخوٍر فـََتلُقطُهم بلساْنِّ ، فتقذُفهم يف جْوفِّها، مث َتستأخِّ  النَّاسِّ

 . -رضي هللا عنه  -ع، ض عن أيب سعيد 
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، ال َيُضرُّك َِبيِّّهن  "إِّذا ح - 1655/  740 ، أْرَبٌع ُهنَّ مِّْن أطيبِّ الكالم َوهَِّي مَِّن الُقرآنِّ ّدثـُْتَك َحدِّيثًا فال َتزِّيَدنَّ َعليَّ

 بدأَت: سُبحان هللا، واحلمُد هلل، وال إَِّله إِّال هللاُ، وهللاُ اْكرَبُ". 
 . جدا منه محتملإسناده صحيح إن كان هالل بن يساف سمعه من سمرة، وسماعه قال شعيب:   ط عن مسرة.]حم[ 

 
ُتُم الّناَس عْن َرهبِِّّّْم َفال حُتدِّثوهم هبا يـُْفزُِّعُهم وَيُشقُّ عليُهْم".  - 1656/  741  "إِّذا حّدثـْ

 ضعيف.  احلسن بن سفيان، طس، عد، هب عن املقدام بن معد يكرب.
 

 ”.ُحدِّثـُْتْم عينِّّ حديثًا يوافُِّق احلقَّ فأان قُلُته"إِّذا  - 1661/  746
 رواه البزار، وفيه أشعث بن براز، ولم أر من ذكره. قال الهيثمي:  .بز عن أيب هريرة وُضعِّّفَ 

 
 ”."إِّذا ُحرَِّم أحدُُكْم الزَّْوَجَة والَوَلَد فـََعليه ابجلهادِّ  - 1662/  747

 ضعيف.  ب. طب، وأبو نعيم يف املعرفة عن حممد بن حاط

 
ماُم أَحقُّ ابلّصالةِّ عليها مِّْن غريِّه".  - 1668/  753  "إِّذا َحَضرت اجلنازُة فاإلِّ

 ابن منيع عن احلسني بن علي. 
 

، بـَْعُد، وال َيتِّ الصالَة َوُهَو يُدافُع".  - 1671/  756  "إِّذا َحَضرت الصالُة وكاَن ِبحدِّكم الغَائُِّط َفليَـْبدأ بِّه، مث لُيَصلِّّ
 عبد هللا بن األرقم. طب عن 

 
 ”.-يعين اجلمع بني الصالتني-"إِّذا َحَضر أحدَُكْم األمُر خْيشى فـَْوَتُه َفلُيَصلِّّ هذِّه الصالَة  - 1679/  764

 حسن.  ابن عباس. طب عن
 

ٌن حُيبُّ احملسنني فاْعدُلوا،"إِّذا َحَكْمُتْم  - 1681/  766 ُنوا فإن هللا حُمْسِّ  ”.وإذا قـََتلَتْم فأْحسِّ
 حسن.  ن أنس.طس ع

 
 "إِّذا خرَج عليُكْم َخارٌِّج وأنُتم مع رَُجل مَجيًعا، يُريُد أن َيشقَّ َعَصا املُْسلمِّنَي، ويفرق مَجْعُهْم فاقُتُلوه".  - 1703/  788

 الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه. األشجعيطب عن عبد هللاِّ بن عمري 
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"إذا َخرَج أحدُُكْم مْن بَيتِّه، فليُقل: بْسم هللاِّ، ال ْحوَل وال ُقوَة إالَّ ابهلل، ما شاَء هللاُ، تـَوَكلُت على هللاِّ،   - 1704/  789
 هللاُ َونِّْعَم الوَكيُل". حسيب

 ضعيف.  يزيد بن ُخَصيفة، عن أبيه، عن جده.  طب عن
 

َماُم فال  - 1706/  791  ”.َصالَة وال كالمَ "إِّذا َخرَج اإلِّ
في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات   قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عمر.

 وقال: يخطئ. 
 

لَِّك فصل ركَعتنَي متنعانَِّك "إذا َخَرْجَت مِّْن منزلَك فصلِّّ رَْكعَتنَي مَتْنعانَك َِمْرَج السُّوءِّ، وإذا دْخلَت إِّىل مْنز  - 1713/  798
 ”.مْدخَل السوءِّ 

 . حسن بز، هب عن أيب هريرة وحسن. 
 

 ”."إِّذا خرجُتْم مِّْن بـُُيوتُِّكم ابللَّيلِّ فأغلِّقوا أْبواهَبا - 1715/  800
 ضعيف. طب عن َوْحشى بن حرب. 

 
 ”.َظهرْت فلْم تـَُغريَّ َضرَّت العامةَ "إِّذا َخفَيتِّ اخلطيئُة ال َتُضرُّ إِّالَّ َصاَحبها، وإذا  - 1726/  811

 موضوع.  في األوسط، وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني طس عن أيب هريرة.
 

 . "، فإِّنَُّه أحسُن للوْجه، وأْرضى للزْوجتنهكي وال  فأِشي"إِّذا َخَفضتِّ  - 1727/  812
   .حسن طس، اخلطيب عن علي.

 
 فإِّنُّه أْشرُح للوجهِّ، وأْحَظى عنَد الزوج". تنهكي وال  فأِشي"إِّذا َخَفْضتِّ  - 1728/  813

 رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  أنس. طس عن

 
ُلُغوا دَ  - 1741/  826 رجَتَك وعمَلَك، فيُقوُل: اي "إِّذا دخَل الرَجُل اجلنََّة سأَل َعْن أبويهِّ وزْوجته ووَلدِّه، فيـَُقاُل: إْنُْم َل يبـْ

 رب! قْد عمِّلُت يلِّ َوهَلُْم فيـُْؤَمُر إلحلاقِّهِّْم به". 
 موضوع.  طب، وابن َمرُدويه عن ابن عباس.
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َمامُ  - 1750/  835 ماُم َعلى املِّْنرَبِّ، َفاَل َصالَة، َواَل كالَم َحَّتَّ يـَْفرَُغ اإلِّ َد، واإلِّ  ”. "إِّذا دخَل أَحدُُكْم املَْسجِّ

في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات   قال الهيثمي: رواه الطبراني ابن عمر.طب عن 
 وقال: يخطئ. 

 
يهِّ املُسلِّم )فأرَاَد( أْن يُفطَِّر َفليـُْفطِّْر، إالَّ أْن َيُكوَن َذَلَك رََمضاَن أو - 1754/  839 َقَضاَء   "إِّذا َدَخَل َأَحدُُكْم َعَلى َأخِّ

 ”.رََمَضاَن، أْو نْذرًا
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 

 
يهِّ، َوُهَو َصائٌِّم، َفسأَلُه أْن يُفطَِّر َفليـُْفطِّر إِّالَّ َيُكوَن َذلَِّك الصوُم َنذرًا، أْو كَ  - 1755/  840 فارًَة، "إِّذا َدَخَل َأَحدُكم على َأخِّ

 أْو َقَضاًء مِّْن َصْوم رمضاَن". 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس. قال الهيثمي:  .ابن عمرطب عن 

 
يهِّ، َوُهَو صائٌِّم، َفسأَلُه َأْن يـُْفطَِّر َفلُيفطِّْر إِّالَّ أن َيُكوَن َذلَِّك الصوُم َنْذرًا، - 1756/  841 أْو   "إِّذا َدَخَل َأَحدُُكْم على أخِّ

 رمضاَن".َكفَّارَة، أْو َقَضاًء مِّْن صوم  
 ضعيف.  رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
َا أخوه املسلُم؛ فإِّن َلْ   - 1761/  846 َع َلُه فليْجلْس، فإمنَا هي كرامة مَِّن هللاِّ أْكَرَمُه هبِّ "إِّذا َدَخَل أَحدُُكْم إِّىل القْوم فُأوسِّ
 فلَينظُْر أوَسعها مكااًن فليَجلْس )فيه( ". يُوسع 

 حسن. احلارث عن أيب شيبَة اخلْدري )ورواته ثقات(.

 
َد صّلى على النيب. وقال: اللُهم اغْفر لنا ُذنُوبَنا، واْفتْح لَنا أْبواَب رمْحتِّك، َوإذا   - 1762/  847 "إِّذا َدَخَل أَحدُُكْم املْسجِّ

 َم اْفتْح لَنا أْبواَب فْضلَِّك". َخَرَج صّلى على النيب. وقال: اللهُ 
 . -رضي هللا عنه  -طس عن ابن عمر 

 
 "إِّذا َدَخَل أَحدُُكْم اخلالَء فليتمسْح بثالثةِّ أحجار".  - 1763/  848

دِّ   . قال البغوي: وماله غريه.اجلهينالبغوي، طب عن السائب بن خالَّ
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ُزقَ  - 1770/  855  ن بنَي يديهِّ، وال عْن ميينِّه، ولكن حتَت قدمِّه". "إِّذا َدَخَل أَحدُُكْم يف الصالةِّ فال يبـْ

 صحيح.  البزار عن أنس.
 

َعانَِّك َمْدخَل السوءِّ، وإذا َخَرجت من منزِّلَك فصلِّّ ركعتني متنعانَِّك   - 1778/  863 "إِّذا َدَخلَت منزَِّلك فصلِّّ ركعتني، مَتنـْ
 َِمْرَج السُّوءِّ". 

 حسن.  ز عن أيب هريرة وحسن. 
 

 "إِّذا َدَخلُتْم مصَر فاستوصوا ابألْقباطِّ خريًا فإِّن هَلُْم ذِّّمًة َوَرمحًا".  - 1785/  870
 صحيح. رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، وابن يونس يف اتريخ مصر عن كعب بن مالك

 
بْ  - 1793/  878 ه فلُتجِّ  ت على ظهرِّ قـََتٍب". وإن كان "إِّذا َدَعا الرجل امرأَتُه إىل فراشِّ

َح.  صحيح.  ز عن زيد بن أرقم، وُصحِّّ

 
 ."إِّذا ُدعَِّي أحدُُكْم إىل طعاٍم فلُيجْب وإن كاَن صائًما" - 1808/  893

 ابن منيع عن أيب أيوب. 
 

 ”.ابلربكةِّ "إِّذا ُدعَِّي أحدُُكْم إىل طعاٍم فلُيجْب، فإِّْن كاَن ُمفطًرا فليأُكْل، وإن كاَن صائًما فليدع  - 1809/  894
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .يف عمل اليوم والليلة عن ابن مسعود السينطب، وابن 

 
كوا أصحايب"إَِّذا ذُكِّر  - 1814/  899 ُكوا، وإذا ذُكَِّر القَدُر فأْمسِّ ُكوا، وإذا ذكرْت النجوُم فأْمسِّ  ”.فأْمسِّ

رضي هللا عنه  -طب، حل، وابن صصرى يف أماليه وحسَّنه عن ابن مسعود )إبسناد حسن( طب عن ثوابن. عد، عن عمر 
 صحيح. .رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيفقال الهيثمي:  .-
 

 "إَِّذا ذُكْرَُتْ ابهللِّ فانـْتَـُهوا".  - 1815/  900
 حسن.  البزار عن أيب هريرة فيه عبد هللا بن سعيد بن أيب سعيد، وهو ضعيف.

 
 "إَِّذا ذَكرَها فلُيَصلِّّها، ولُيْحسْن صالَته، َوليَـتَـَوضَّأ فلُيْحسْن وضوَءُه، فذلك كفارتُه". - 1816/  901

 رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مجاهيل. قال الهيثمي:  .- رضي هللا عنها  -طب عن ميمونة بنت سعد 
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 ”."إَِّذا َذلَّت العرُب ذل اإلِّْسالمُ  - 1817/  902

أبو يعلى، وفيه محمد بن الخطاب البصري، ضعفه األزدي وغيره، ووثقه ابن   قال الهيثمي: رواه .-رضي هللا عنه   -ع، عن جابر 
 موضوع.  حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
َلَة وال يستْدبرها".  - 1819/  904  "إَِّذا ذهب أحدُُكْم إىل اخَلالءِّ فال يستْقبْل القِّبـْ

 محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف.رواه الطبراني في الكبير، وفيه قال الهيثمي:  .طب عن سهل بن سعد
 

 "إَِّذا ذهب أحدُُكْم إىل الغائطِّ أو البَـْولِّ فال يْستْقبْل القْبلَة، وال يستدْبرها بَفْرجه".  - 1820/  905
 مالك والشافعي، طب، ق يف املعرفة عن أيب أيوب. 

 
ه أْو مالِّهِّ أْو مِّْن أخيِّه ما  - 1826/  911  يـُْعجُبه فليدع ابلربكِّة فإِّنَّ العنَي َحقٌّ". "إَِّذا رأى أحدُُكْم مِّْن نـَْفسِّ

 صحيح. .يف عمله اليوم والليلة، طب، ك، ض عن عامر بن ربيعة، ك عن سهل بن ُحَنيف السينع، وابن 
 

 يقتتالن على املالِّ فأعِّدَّ عند ذلَِّك سيفا من خشب".  أميت"إَِّذا رأيَت رَُجلني من  - 1850/  935
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.قال الهيثمي:  عن أبيها. الغفاري فيصيبنت أهبان بن  طب عن عائشة

 
". "إَِّذا رأيَت األخوين املسلمني خيتصمان يف شرب من َأرض  - 1852/  937  فاْخُرْج من تلك األرضِّ

 .الدرداءرجاله رجال الصحيح إال َأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبي قال الهيثمي: أيب الدرداء.  طب عن
 

يُبُكمْ  - 1863/  948  ”."إَِّذا رأيُتَم الرجَل يـُْقَتُل َصرْبًا فال حَتُْضروا مكانَه فإنَُّه َلَعلُه يـُْقَتُل ظُلًما فـَيَـْنزُِّل السُّْخُط فـَُيصِّ
 ضعيف. . -رضي هللا عنه  -ابن سعد، طب عن َخَرَشَة بن احلارث  

 
 ”. يـُْعطيه هللاُ ما حُيبُّ َوُهَو ُمقيٌم على َمْعصيٍة فاعلموا أن ذلك استدراج"إَِّذا رأيُتَم الرُجل  - 1864/  949

 صحيح.  عد، والطرباين، والبيهقي يف شعب اإلِّميان من حديث عقبة بن عامر، بسند حسن.
 

ه"إَِّذا رأيُتَم األْمَر ال تستطيعون تغيريَه فاصِّربُوا حَّتَّ يكوَن هللاُ ُهَو الذي  - 1870/  955  ”.يُغريِّّ
 ، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنه  -طب، عد، هب عن أيب إمامة  
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ُوا فإِّنَُّه يُطِّفُئ الناَر".  - 1871/  956  "إَِّذا رأيُتَم احلريَق فكربِّّ
 ضعيف.  عد، عن ابن عباس، )طس عن أيب هريرة(.

 
 ”. مَثل أْسنَمة البـُُعرِّ فَاْعلُموُهنَّ أنَُّه ال تـُْقَبُل هَلُن صالةٌ  رؤوسهنت ألَقنْيَ على "إَِّذا رأيُتَم الال - 1874/  959

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طب عن أيب ُشْقَرَة 
 

ُروا طعاَم َسَنتِّكم فإِّْنا  - 1875/  960  ”. َسَنَة ُجوعٍ "إَِّذا رأيُتَم َعُموًدا أمْحَر من قَِّبلِّ املشرقِّ يفِّ ْشهرِّ رمضاَن فاّدخِّ
 ضعيف.  طب عن عبادة بن الصامت.

 
 "إَِّذا رأيُتَم معاويَة وَعمرو بَن اْلعاصِّ مجيًعا ففرقوا بينهما".  - 1881/  966

 ، وفيه عبد الرحمن بن يعلى بن شداد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن شداد بن أوس
 

 شيًئا مِّْن هذه اآلايتِّ فإِّمنَّا ُهو ختويُف مَِّن هللاِّ، فإَِّذا رَأيُتموها فَصلُّوا مثَل أْحَدث صالةِّ  "إَِّذا رأيُتمَ  - 1882/  967
 ”. صّليتموها

 طب عن قبيصة بن ِمارق. 
 

ُعون إىل اجلُُمعة كانوا َكْسبعنَي ُموسى الذين وفُدوا إىل رهبم أْو أفصل - 1892/  977  ”."إَِّذا راَح منَّا َسبـْ
 موضوع. أنس.طس عن 

 
 "إَِّذا رََفع أحدُُكْم يديه َيْدُعو فإِّن هللَا َجاعٌِّل فيهما بركًة ورمحًة؛ فإِّذا فرغ من دعائه فلَيْمسْح هبما َوْجهه".  - 1897/  982

 .طب عن الوليد بن عبد هللا معضاًل 
 

ْل عنُه الدَّ  - 1899/  984  َم مث لُيعِّْد وضوَءه وْلَيْسَتقبْل صالَته". "إَِّذا رََعَف أحدُُكْم يف صالتِّهِّ فْليَـْنصرْف؛ فليَـْغسِّ
 ضعيف جدا.  طب عن ابن عباس. وَضعََّفه،قط 

 
ا يطويها هللاُ  - 1904/  989 ُتْم هذه البهائَِّم الُعْجَم فاجْنُوا عليها فإِّْن كانْت سنًة فاجنوا، وعليكْم ابلدُّجلِّة فإِّمنَّ  ”. "إَِّذا ركبـْ

 صحيح.  ، ورجاله ثقات.الهيثمي: رواه الطبرانيقال  طب عن عبد هللا بن مغفل.
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 ”."إذا رََجَف قلُب املؤمنِّ يف سبيلِّ هللاِّ حتاَتْت خطاايُه كما يتحاتُّ عِّْذُق النَّخلةِّ  - 1909/  994

 موضوع. طب، حل عن سلمان.
 

ْع فال عليَك أْن تـَْزبـُُره".  - 1911/  996  "إَِّذا رددَت السَّائَِّل ثالاًث فلم يـَْرجِّ
في األوسط، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: صدوق  قال الهيثمي: رواه الطبراني وابن النجار عن أيب هريرة. طس،

 ضعيف. يكتب حديثه، وال يحتج به.
 

 ”."إَِّذا زار أحدُُكْم أخاه فأَلقى له شيًئا يَقيه من الرتاب وقاه هللا عذاَب النَّارِّ  - 1926/ 1011
 ضعيف جدا.  سلمان.طب عن 

 
 "إَِّذا زالت الشَّْمُس َفَصلُّوا".  - 1928/ 1013

 ضعيف.  طب عن خباب. 
 

 ”."إذا ُسئَِّل أحدُكم: َأُمؤمٌن هو؟ فال َيُشكَّ  - 1942/ 1027
الطبراني في الكبير، وفي إسناده أحمد بن بديل، وثقه النسائي وأبو حاتم،   قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد هللا بن يزيد األنصاري

 ضعيف. وضعفه آخرون.
 

ر اجلَنَّة، يقول الرجُل منُكم لَِّراعيه: َعَليَك بِّسرِّ  - 1943/ 1028 ؛  الوادي"إذا سأْلُتْم هللَا تعاىل َفَسُلوه الفردوَس، فإِّنه سِّ
 ”.فإِّنه أْمَرُعُه َوأْعَشُبهُ 
 صحيح. رواه الطبراني، ورجاله وثقوا.قال الهيثمي:  طب عن العرابض.

 
 ”. يؤمَُّكم أقرؤُكم وإن كان أصَغرَُكم سن ا، وإذا أمَُّكم فهو أمريكم"إَِّذا َسافـَْرَُت فل - 1952/ 1037

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  والديلميز 
 

 ". "إذا َسبََّك رجٌل ِبا يعلُم مِّْنَك فال َتُسبَُّه ِبا تـَْعَلُم منه، فيكوَن أجُر ذلك لك، ووابلُه عليه - 1957/ 1042
 صحيح. .-رضي هللا عنه   -ابن منيع عن ابن عمر 

 
َهتهِّ إىل سبعِّ أَرضني - 1962/ 1047  ”."إذا ًسَجد الْعبُد َطهَّر ُسُجوُده ما حتت َجبـْ
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  في األوسط، وعبد هللا بن صالح ضعفه الجمهور، وقال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون. قال الهيثمي: رواه الطبراني عائشة. طس عن
 ضعيف.

 
ر بَِّكفيهِّ األرَض َعَسى هللاُ أن يـَُفكَّ عنه الُغل يوَم القيامة  -: 196/ 1049  ”."إذا سَجد أحدُكم فليـَُباشِّ

 ضعيف.  طس عن أيب هريرة، ش عن عمر موقوفًا. 
 

ْرَتُْ  - 1970/ 1055 ْرَُت يفِّ أْرٍض جُمْدبٍة فاجْنُوا"إذا سِّ صبة فأعُطوا الدَّوابَّ حظَّها، وإذا سِّ عليها، وإذا عرَّْسُتم   يف أرض خِّ
ا مأوى كلَّ دابَّة".  : فإِّْنَّ  فال تُعرِّسوا على قارعَة الطريقِّ

َح.  صحيح.  ز عن أنس وُصحِّّ
 

يه املسلم  - 1979/ 1064 يَمهُ "إِّذا سلَّ املُْسلُِّم على أخِّ الًحا ال َتزاُل مالئَِّكُة هللاِّ تعاىل تَلَعُنه حَّت َيشِّ  عْنُه".  سِّ
 ضعيف.  طب عن أيب بكرة. 

 
ْب َداعِّ  - 1990/ 1075  ".  هللاِّ  ي"إذا مسْعَت النِّّداَء فَأجِّ

 صحيح. طب عن كعب بن ُعْجَرَة.
 

ْعُتُم الرَّْعد فأذُكروا هللا، فإنَّه ال  - 1998/ 1083 يُب َذاكًرا"إذا مسِّ  ”.ُيصِّ
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس

 
 فـَُقْلَن كما يقوُل".  ي"إذا مسعَت َأَذاَن هذا احلبش - 2013/ 1098

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عبد هللا الجزري عن ميمونة، وفيه منصور بن سعد، ولم أعرفه،  قال الهيثمي:  طب عن ميمونة.
 كبير، وقد ضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، واإلسناد اآلخر فيه جماعة لم أعرفهم. وفيه عباد بن كثير، وفيه ضعف 

 
 ”."إِّذا مسَّيتم فعبُِّّدوا - 2016/ 1101

 ضعيف جدا.  .-رضي هللا عنه  - الثقفي مسدد، واحلسن بن سفيان، وابن منده، وأبو أمحد احلاكم يف الكىن، وطب أيب زهري 
 

ة -يعين-ربِّّوا "إذا َسَقيُتْم فك - 2017/ 1102  ”.على الذبيحِّ
 ضعيف جدا.  طس عن أنس.
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 ”."إَذا مسّيتم حممًدا فال تْضربُوه، وال حْترُِّموه  - 2019/ 1104

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -بز عن أيب رافع 
 

 ”."إَِّذا ُسئَِّل أحدُكم َأُمْؤمٌن ُهَو؟ فال يُشكَّ يف إميانِّه - 2022/ 1107
 ضعيف.  يزيد األنصاري، وُحّسَن. طب، حل عن عبد هللا بن 

 
 ”. "إذا سَها اإلماُم فاستَتمَّ قَائًِّما فعليه سجْداَت الّسْهو، وإذا َلْ َيْستتِّمَّ قَائًِّما فال َسْهَو عَليه - 2023/ 1108

 صحيح.  .-رضي هللا عنه   -طب عن املغرية  
 
العزيز،    -  2026/  2 عبد  بن  سويُد  حدثنا  خالد،  بن  حممود  بن  "عن  عمر  أن  وائل:  َأىب  عن  احلكم،  أبو  سيار  حدثنا 

عليك مسع  لنا  أما  خلفك؟  ما  فقال:  ُعَمُر  فلقيُه  بشٌر،  فتخلف  هوازن  صدقات  على  عاصم  بن  بشر  استعمل  اخلطاب 
 القيامة يقول: من َويلِّ شيًئا من أمرِّ املسلمني ُأت به يومَ   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-وطاعة؟ قال: بلى ولكن مسعت رسول اَّللَّ  

سر َجَهنم فإن كان حُمْسًنا جنا، وإن كان مسيًئا اخنرق به اجلِّسر فهوى فيه سبعنَي خريًفا، فرجع عمر كئيًبا   حَّت يوقَف على جِّ
حزِّيًنا، فلقيه أبو َذرٍّ فقال: ما يل أراك كئيًبا حزيًنا؟ قال: ما مينعين أْن ال أكون كئيًبا حزيًنا وقد مسعت بشر بن عاصم حيدث 

سرِّ   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-رسول اَّللَّ  عن   أنه قال: من وىل شيًئا من أمر املسلمني أتى به يوم القيامة حَّت يوقَف على جِّ
-جهنم، فإن كان حمسًنا جنا، وإن كان مسيًئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريًفا قال أبو ذر: أما مسعته من رسول اَّللَّ  

يقول: من وىل أحًدا من الناسِّ   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-، قال: أشهد إين مسعت رسول اَّللَّ  قال: ال  -صلى اَّللَّ عليه وسلم
أُتى به يوَم القيامة حَّت يوقَف على جسرِّ جهنم فإن كان حمسًنا جنا وإن كان مسيًئا اخنرق به اجلسر فهوى به سبعني خريًفا 

قد أوجَع قليب، فمن َيخُذها ِبا فيها؟ قال أبو ذر: من سلت   وهي سوداء مظلمة، فأي احلديثني أوجع لَِّقلبك؟ قال: كالُها 
 اَّللَّ أنَفه وألصق خده ابألرض، َأَما إاّن ال نعلُم إال خريًا، وعسى إِّن ولَّْيتها من ال يعدل فيها َأن ال ينجو من أُثها قط". 

بن عبد العزيز مرتوك ولكن له طرق  أبو نعيم، وأَبو سعيد النقاش يف كتاب القضاء، هـ طب يف املتفق واملفرتق، وسويد 
 رواه الطبراني، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.قال الهيثمي:  أخرى أتتى يف مسند بشر.

 
 عنه". "إِّذا َشكَّ أحدُُكْم يف اأَلْمرِّ فلَيْسألين - 2044/ 1129

الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات كلهم، إال أن قريبة، قال الذهبي: تفرد   قال الهيثمي: رواه. ابن جرير، طب عن املقداد بن األسود
 عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعي.
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 ".  "إِّذا َشهَِّدْت أُمٌَّة مَِّن األَمم وُهْم أْربَعون رجاًل فصاعًدا أجاَز هللاُ شهادهتم  - 2046/ 1131

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، طس، ض عن أيب املليح عن أبيه 
 

الًحا فال تزاُل مالئكُة هللا تلعُنه حيتَّ َيشيَِّمه عنه - 2048/ 1133  ".  "إِّذا َشَهَر املُْسلُم على أخيه سِّ
 صحيح.  ز عن أيب بكرة. 

 
 حدُُكْم إىل ُسرْتٍة فلَيْدُن منها ال مَيَرُّ الشَّيطاُن بينه وبينها". أ"إذا صّلى  - 2062/ 1147

مطعم عن أبيه، طب عن انفع بن جبري عن سهل بن سعد، طب عن انفع بن جبري عن  طب، ض عن انفع بن جبري بن 
 صحيح. .-رضي هللا عنه   -سهل بن أيب حثمة 

 
 ”. "إذا َصّلى أحدُُكْم اجلُُمعَة فال ُيصل ْبعَدَها شيًئا حَّت يـََتَكلََّم أْو خيُرجَ  - 2066/ 1151
 صحيح. عن عصمَة بن مالك اخلطمِّي. والديلميطب، 

 
، اللَُّهمَّ إيّنِّ   خطيئيتوبنَي  بيين"إذا صّلى أحدُكم َفليَـُقْل: اللَّهمَّ ابعِّْد  - 2089/ 1174   كما ابعْدَت بني املشرقِّ واملغربِّ

، اللَُّهم   خطيئيتَوْجَهَك يْوَم القيامة، اللهمَّ نَقىنِّّ مِّن  تصدعينأعوُذ بك أْن  ْسلًما  مُ  أحنيكما نـَقَّيَت الثْوَب األْبيَض مَِّن الدَّنسِّ
 وأمْتين ُمسلًما". 

 طب عن مسرة 
 

 ”. "إَذا َصّلى أحدُكم يف بيته مثّ دَخَل املسجَد والقوُم ُيصلُّوَن، فلُيَصلِّّ مَعهم، تكوُن له انفلةً  - 2093/ 1178
الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن زكريا، فإن كان هو العجلي الواسطي فهو   . قال الهيثمي: رواهطب عن عبد هللا بن َسْرجس

 صحيح.  ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه.
 

حدُكم فخلَع نعَليه فال خيلعهما عن ميينِّه، فيأََتَّ هبما، وال من خلفه، فيْأَتَّ هبما صاحبُه،  أ"إذا صلَّى  - 2094/ 1179
َتيه"  . ولكن ليجعلهما بني رُكبـْ

رواه الطبراني في الكبير وفيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان  قال الهيثمي:  . طب عن أيب َبْكَرةَ 
 في الثقات. 
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، مثَّ أدرَك مجاعًة، َفلُيَصلِّّ معهم، فتكوَن صالتُه يف بيتِّه  - 2095/ 1180  انفلًة". "إذا صّلى الّرُجُل املكُتوبََة يف البيتِّ
 الطبراني في الكبير، وابن أبي الخريف وأبوه ال أدري من هما.  قال الهيثمي: رواه. عن أبيه عن جده طب عن أيب اخلريف

 
 ".ي"إذا صّلى الناُس الصبَُّح فُطويف على بَعريِّكِّ من وراءِّ الصفوف، مث اخُرج  - 2096/ 1181

 صحيح.  .-رضي هللا عنها  -طب عن أم سلمة 
 

 "إَذا صّلى أحدُكم فلَيلبْس ثوبيه، فإِّنَّ هللا أحق َمْن تـُُزيَِّّن له".  - 2100/ 1185
 صحيح. طس عن ابن عمر.

 
َعيكَ  - 2114/ 1199 ، وادَّعِّْم على راَحَتيَك، وَجافِّ مِّرفقيَك َعْن ضبـْ  ”. "إَذا صليَت فال تْبُسْط ذراعيَك َبْسَط السَُّبعِّ

 صحيح. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 

 
ْ أْربًعا وثالثني، وُقْل: اَل إِّلَه إِّالَّ  - 2115/ 1200  "إذا صلَّيَت فسبِّّْح ُدبـَُر كلِّّ َصالة ثالاًث وثالثني، وامْحَْد ثالاًث ثالثني، وكربِّّ

 احلمُد، وُهَو على ُكّل شيٍء قديٌر". هللا وْحدُه ال َشريَك َلُه، له امللك، ولُه 
 رواه الطبراني، وفيه مسعود بن سليمان، وهو مجهول. قال الهيثمي:  طب عن أيب الدرداء. 

 
 ”. "إذا صلَّيُتم فاْرفـَُعوا َسَبلكُم، فإِّن ُكل شيء أصاَبْت األْرُض مِّْن َسَبلُكْم فهو يف النارِّ  - 2124/ 1209

 ضعيف جدا.  بن عباس.، طب، هب عن االبخاري يف التاريخ
 

 ”."إذا صلَّيُتم الفْجَر فال تناُموا عْن طلب أرزاقِّكم - 2125/ 1210
 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
َةِّ الكتاب".  - 2131/ 1216  "إَذا صليُتم على اجلنازَةِّ فاْقرأوا بفاحتِّ

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طب عن أمساٍء بنت يزيد 
 

مَمُْلوُك أَحدِّكُم طََعاًما فـََوىلِّ حّرُه وعمَله، فـََقّربَه إِّليه فلَيْدُعُه فـَْليأُكْل َمَعه، وإْن أىَب ْفلَيَضْع يف   "إذا َصلى - 2138/ 1223
 َيدِّهِّ ممّا صَنَع". 

 رواه الطبراني، وإسناده منقطع.قال الهيثمي:  طب عن عبادة بن الصامت.
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يِّ إاّل كانـََتا  "إذا ُصْمُتْم فاْستاُكوا  - 2140/ 1225 ، فإنّه ليَس من صائٍم تَيَبُس شفتاُه ابلَعشِّ يِّ ابلغداةِّ وال تستاُكوا ابْلَعشِّ
 ”.نُورًا بني عينيه يْوَم القيامة

 ضعيف.   طب، قط، وضعفه ق، خط، عن خبَّاب بن األرت، قط، ق عن علي موقوفًا.
 

 َيَدُه حَّتَّ يَلَعَق أصابَعه، فإِّنَّه ال يْدرِّى يف َأيِّّ طعامِّه يبُاَرُك َلُه". "إذا طَعم أحدُُكْم مَِّن الطَّعامِّ فال مَيْسْح  - 2160/ 1245
الطبراني، وأبو المضاء وابنه جميل لم أعرفهما، وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح، ورواه في   . قال الهيثمي: رواهطب عن أيب سعيد

 ي: وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.األوسط وفيه عبد هللا بن محمد بن عمارة األنصاري قال الذهب
 

 فُليبلِّّْغ الشَّاهُِّد الغائَب".   الرَّكعتني،"إذا طلع الفجُر فال صالَة إاّل  - 2163/ 1248
 عن أيب هريرة.  الديلميطب عن ابن عمر، 

 
 ”.اْلفْجر ركعيت"إذا طََلَع الفجُر فال صالَة إالَّ  - 2164/ 1249

 صحيح.  طس عن أيب هريرة. 
 

 ”."إَِّذا طَلعت الثُرايِّ أمَِّن الزَّرُْع مَِّن العاَهةِّ  - 2168/ 1253
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طص عن أيب هريرة 

 
ا فصلَّى رجٌل ركعتني وأْربَع "إذا طلعت الشَّمُس مِّْن مطلعها كهيئتها لصالةِّ  - 2169/ 1254 العصرِّ حنَي تـَْغرُب من َمْغرهبِّ

، وُكفَِّر َعْنُه خطيئُته وإُْثُه، فإْن مات مْن يـَْومه َدَخَل اجلنَّة".   سجداٍت ُكتب له أْجُر ذلك اليومِّ
 ضعيف.  طب عن َأىب أمامَة.

 
، وْلُيقْل: ذََكَر هللا َمْن  فليذكرين"إَذا طَنَّْت ُأُذُن أَحدُِّكْم  - 2170/ 1255  ”.خبريٍ  ذكرين، ولُيصلِّّ عليَّ

 -، عق، طب، عد، وابن عساكر عن حممد بن عبيد بن أيب رافع عن أخيه عبد هللا عن أبيه عن جده السيناحلكيم، وابن 
 . عموضو  .-رضي هللا عنه 

 
ا خرَّ إْبليُس ساجًدا يُنادىِّ وَْيَهُر: "إذ - 2171/ 1256 أْن أْسُجَد لَِّمْن شئَت،   مرين  إهليا طلعت الشَّمُس مِّْن مغرهبِّ

،   ينظرينعزَّ وجلَّ أْن  ريبفيُقولوَن: اي سيَِّّدُهْم ما هذا التَّضرُُّع؟ فيقول: إمنا سألُت  فتجتمُع إليه َزاَبنيُتهُ  إىل الوقتِّ املْعُلومِّ
 َتلطُِّمُه". وَهذا الوْقُت املعلوُم، مثَّ خَتْرٌج دابُة األْرضِّ مِّْن َصدْع يف الصفَّا، فأوَُّل َخطوٍة تضُعها إبِّنطاكيَة، فتأتِّى ْإبليَس فَـ 

 و ضعيف. الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وه . قال الهيثمي: رواهطب عن ابن عمر
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َهمًة َلْ حتِّلَّ َلُه حَّتَّ تـَْنكَح زْوًجا غري  - 2172/ 1257  ُه". "إذا طَّلَق الرَّجُل اْمرأَته ثالاًث عِّْنَد األقْـَراءِّ أْو طلََّقها ثالاًث ُمبـْ

 الطبراني، وفي رجاله ضعف، وقد وثقوا. قال الهيثمي: رواه. طب عن احلسن بن علي أو عنه عن أبيه

 
باُء، وإذا كثُر الّلوطيُة رَفَ  - 2173/ 1258 َع هللا عزَّ  "إَِّذا ظُلم أْهُل الذِّمَّةِّ كاَنْت الدَّولُة َدولَة الَعُدوِّ، وإَذا كثـَُر الزِّان كثـَُر السِّّ

 ”. وجلَّ َيدُه عن اخلْلقِّ وال يبُاىلِّ يف أيِّّ واٍد َهلكوا
 ضعيف. طب عن جابر.

 
 .عذاَب هللا -، ولفظ )ك( "والرِّاب يف قـَْريٍة فقْد َأحلُّوا ِبنُفسهم كتاب هللا"إَذا َظهَر الزِّان  - 2175/ 1260

 الطبراني في الكبير، وفيه هاشم بن مرزوق، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب، ك، هب عن ابن عباس
 صحيح.

 
، وإن كان فيهم قـَْوٌم صاحلُون ُيصيـُُبهم ما أصاَب  "إَذا َظَهر السُّوُء يف األَرضِّ  - 2178/ 1263 أْنزَل هللا ِبَسُه ِبهلِّ األْرضِّ

عون إىل رمحةِّ هللا ومْغفرتهِّ".  النَّاَس، مثَّ، يْرجِّ
 صحيح. طب، حل عن أم سلمَة.

 
 العاملنَي، قالْت  "إذا َعَطس أحدُُكْم فَقال: احلمُد هلل قالت املالئكة: ربِّّ العاملنَي، فإذا قال: َربِّّ  - 2203/ 1288

ََك هللا  ”.املالئكُة: َرمحِّ
 ضعيف جدا.  يف عمل اليوم والليلة، وابن جرير، طب عن ابن عباس. السينابن 

 
 ."إذا غاَب الرَّجُل فال َيت أْهلَه طُُروقا" - 2221/ 1306

 ط عن جابر. 
 

ا ساعٌة تُنش - 2224/ 1309  ”.ُر فيها الشياطنيُ "إذا غربت الشَّمس فُكفُّوا صبيِّانكم، فإِّْنَّ
 صحيح.  الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. . قال الهيثمي: رواهطب عن ابن عباس

 
ًا".  - 2236/ 1321  "إذا فُتِّحُت مِّْصُر فاستْوُصوا ابلقِّبطِّ خريًا، فإِّنَّ هلم ذمًة ورمحِّ

 صحيح. الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. رواهقال الهيثمي: . البغوي، طب، ك عن كعب بن مالك
 



60 

 

 "إذا قاتلُتم املْشركنَي فاقتلوا ُشيوخُهم، فإِّن ألينهم قُلواًب شْرُخهم".  - 2257/ 1342
 طب عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده. 

 
 لضَّالِّّنَي{ فقولوا: )آمني( حيبكم هللا"."إَذا قال اإلماُم }َغريِّ اْلَمْغُضوبِّ َعَليهِّْم َواَل ا - 2276/ 1361

 طب عن مسرة. 
 

"إذا قال الرَّجُل ألخيه: اي كافُر فقْد ابَء بِّهِّ أحُدُُها: إْن كاَن الذِّي قيل له كافًرا )فُهَو كافٌِّر( وإال رجَع   - 2279/ 1364
 إىل َمْن قاَل". 
 ط عن عمر. 

 
 هو كْقتِّله وَلْعُن املؤمِّنِّ كْقتِّله". "إَذا قال الرَّجُل ألخيه اي كافُِّر ف - 2280/ 1365

 صحيح. عمران بن حصني. طب عن
 

 ”. "إذا قاَم الرجُل إىل الصالةِّ فال يغمْض عينيه - 2300/ 1385
 ضعيف. عد، طب عن ابن عباس. 

 
ه فال جتلس وال مَتْسْح يديَك بثوب َمْن ال   - 2301/ 1386  متِّلُك". "إذا قاَم لَك رُجٌل مِّْن جَملِّسِّ

 ضعيف.  ط. ق، عن أيب بكرة.
 

"إذا قام الرَّجُل يف الصَّالةِّ أقبَل هللا عليه بوجهه، فإذا التَفَت قال: اي بن آدَم إىل َمْن تلتَـَفُت؟ إىل َمْن   - 2312/ 1397
؟ أْقبِّْل إِّيلَّ، فإذا التفَت الثانيَة قال هللا مِّْثَل ذلَك، فإذا اْنصرف صرَ   ف هللا تبارَك وتعاىل وْجهه عنه". ُهَو خرٌي َلَك مِّينِّّ

قلت، قال: احلافظ: ُمنكُر احلديث  العلقميالبزار عن جابر، ويف سنده الفضيُل بن عيسى الرقاشي وقد أمجعوا على ضعفه 
 ضعيف.  ”. ورمى ابلقدر

 
وإايُكْم وااللتفاَت يف الصَّالةِّ، فإِّن أَحدَُكْم "إَذا قاَم أحدُُكْم إىل الصَّالةِّ فليـُْقبِّْل عليها حَّتَّ يْفرُغ منها،  - 2313/ 1398

 يناجى ربه ما دام يف الصالةِّ". 
 موضوع. .طس من حديث أيب هريرة

 
 "إذا قاَم أحدُُكْم مِّْن َمنامه فليُقْل: احلْمُد هلل الذي ردَّ فينا أْرواحنا بْعَد أْن كنا أْموااًت". - 2317/ 1402
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 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طب عن أيب جحيفة 
 

 الثَّالثََة أْشواٍط اأُلَول حَّّت يـََرْوا ُقوتُكْم". "إذا َقدِّْمُتْم فاْرُملوا  - 2332/ 1417
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه رشدين بن سعد، وفيه كالم، وقد وثق. قال الهيثمي:  طب عن َسهٍل بن ُحَنيف.

 
 اخلِّيَف واخلِّيُف َمْسجُد مِّىًن". "إذا قدْمنا إْن شاَء هللا نزلنا  - 2334/ 1419

 . رواه مسدد معضال ورجاله ثقاٌت العلقمى: قلت: كذا خبطه من غري ذكر صحاىب 
 

 ”. "إذا قـُرِّب ألَحدُِّكْم طعاُمه ويف رِّْجليه نعالن فلينزع نعليه؛ فإنه أروُح للقدمني، وُهَو مَِّن السُّنَّةِّ  - 2344/ 1429
 ضعيف.  .-رضي هللا عنه    -ع عن أنس 

 
"إِّذا قبض العبد املؤمن جاءته مالئكة الرمحة فتسّل نفسه يف حريرة بيضاء، فيقولون: ما وجدان رحًيا   - 2346/ 1431

َأطيب من هذه فيسألون فيقولون: ارتقوا به فإِّنه خرج من غم الدنيا، فيقولون: ما فعل فالن. ما فعلت فالنة، قال: وأما  
 ا وجدان رحًيا أنَت من هذه فتهبط به إِّىل أسفل األرض.الكافر فتخرج نفسه فيقول خزنة األرض: م

فقال: حديث   الطيالسي، وهذا احلديث قد رواه أبو داود الصحايب كذا خبطه من غري ذكر   العلقميط بسند الصحيح، 
وصيري: رواه قال الب ".قال: إِّذا قبض وذكره -صلى هللا عليه وسلم  -محاد عن قتادة عن أيب اجلوزاء عن أيب هريرة عن النيب  

 أبو داود الطيالسي بسند الصحيح. 
 

ْمدَِّك  - 2374/ 1459 "إَِّذا ُقْمُتْم إِّىل الصالةِّ فاْرفعوا أيدَيكم وال خُتَالْف آذاَنُكْم مُث ُقولوا: هللا أْكرَبُ ُسْبحاَنَك اللُهمَّ وحبِّ
 ”. أجزأُكمْ وتبارَك امُسَك وتعاىل َجدَُّك وال إِّله غريَُك وإن َلْ تزِّيُدوا عَلى التكبريِّ 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن يعلى األسلمي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  ، طب عن احلكيم بن عمري الثمايل.الباوردي
 

قارئُكُم ُتدركوَن  "إَِّذا ُقْمُتم إِّىل الصالةِّ فال َتْسبُِّقوا قارَِّئُكم يف الركوعِّ والسجودِّ والقيام ولكِّْن لِّيسبقكم  - 2375/ 1460
 ". حينئذبِّه  ما ُسبقُتم به يف ذلك إَذا كان هو يْرَفُع رأَسه يف الركوعِّ والسجودِّ والقيام قـَْبلُكْم فتْدركوا ما فاتُكمْ 

رواه الطبراني في الكبير بطوله، وروى قال الهيثمي:  طب عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده )وسنده ضعيف(.
 بعضه وهو ضعيف.البزار 

 
"إَذا كان يْوُم القيامةِّ أُمِّر ابلوايل فُيوَقُف على َجْسرِّ َجَهنََّم فيأُمُر هللا اجلِّْسَر فيْنتفُِّض انتفاضًة فيزوُل كل  - 2381/ 1466

ا مثَّ يْسألُه فإِّن كاَن هلل ُمطِّعًيا اجتبَذُه فأعطاُه كْفلَ  ُع إىل َمكاْنِّ ني مَِّن األْجرِّ، وإْن كاَن  َعظم مِّْن َمكانِّه مثَّ َيُمُر هللا العظاَم فرتجِّ
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 عاصًيا َخَرَق به اجلْسر َفهوى إِّىل جهنَّم سبعنَي خريًفا". 
 الطبراني وفيه من لم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه. الثقفيعاصم بن سفيان  طب عن

 
ؤمنِّ: اي مؤمُن! اي مؤمُن!  "إَذا كاَن يْوُم القيامة بعَث هللا إىل ُكل ُمؤمٍن َملًكا معه كافٌر فيقول امللُك للم - 2390/ 1475

 ”. هاَك هذا الكافر، فهذا فداُؤَك مَن النَّارِّ 
 صحيح.  طب، طس، واحلاكم يف الكىن عن أيب بردة عن أيب موسى.

 
"إذا كاَن يْوُم القيامة قيَل: اي أْهَل اجلمع ُغضوا أبصارَُكم حَّتَّ مترَّ فاطمُة بنُت حممٍد: فتمرَّ وعليها   - 2400/ 1485
". رَيطَتانِّ   خْضَراَوانِّ

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد الحميد بن  قال الهيثمي:  طس، ك وتـُُعقِّّب، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن علي.
 بحر، وهو ضعيف. 

 
ئقِّ فيستوهُب ريبِّّ  "إذا كاَن يوُم القيامةِّ َحدَّ هللا الذين َشتموا عائشَة ُثاننَي ُثاننَي على رءوسِّ اخلال - 2403/ 1488

 املهاجريَن منهم، فََأستأمُِّرك اي عائشة". 
 رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن هارون أبو علقمة الفروي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.

 
، إذا - 2423/ 1508 بلِّ شرْبتموه فتمْضَمضوا  "إذا كاَن أحدُُكْم على ُوضوٍء فأكَل طعاًما فال يتوضَّأ، إال أْن يكوَن لنَب اإلِّ
 ابملاءِّ". 

 ضعيف. طب، ض عن أيب أمامة. 
 

1509 /2424 -  ."  "إذا كاَن نفٌر ثالثٌة فال يتناَجى اْثنانِّ دوَن الثَّالثِّ
 . -رضي هللا عنه  -ط عن ابن عمر 

 
 "إذا كاَن األْمُر هكذا: اختْذ سيًفا مِّْن َخشب". - 2425/ 1510

 . وفي سنده أبو داود األعمى متروكقال الهيثمي:  .الغفاريطب، ك عن احلكيم بن عمرو 
 

"إذا كاَن للرجلِّ َعَلى رَُجٍل حقٌّ فأخََّرُه إىَل َأجله كاَن َلُه صدقٌة، فإِّْن أخَّره بـَْعَد أجلِّه كان له بكلِّّ يوٍم   - 2426/ 1511
 ”.صدقةٌ 

 موضوع. طب عن عمران بن حصني.
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 ”. "إذا كاَن يف آخرِّ الزَّمانِّ ال بدَّ للنَّاس فيها مَِّن الدَّراهم والدَّاننريِّ يقيُم الرجُل هبا ديَنه وُدنياهُ  - 2428/ 1513

 ضعيف.  طب عن املقدام بن معد يكرب.
 

 َله". "إِّذا كاَن الُغالُم انئًما َل َيطْعم الطَّعاَم ُصبَّ َعَلى بْوله، وإذا كاَنْت اجلاريُة َغسَ  - 2437/ 1522
 ضعيف.  .طس عن أم سلمة

 
 "إذا كاَن َأجُل أحدُِّكْم ِبْرٍض أَتى له إِّليها حاجٌة". - 2459/ 1544

 صحيح. طب عن ابن مسعود.
 

 "إذا كاَن يْوُم سابِّعِّه فأهريُقوا ْعنُه دًما، وَأميُطوا ْعنُه اأَلَذى".  - 2460/ 1545
 األوسط، والكبير، ورجاله ثقات. رواه الطبراني في قال الهيثمي:  .ابن عمر طب عن

 
، فناَدْوا: اي معشَر املسلمني، اْغُدوا إىل ربٍّ كرمي،  - 2468/ 1553 "إذا كاَن يْوُم الفِّطرِّ وقفت املالئكُة يف أفواهِّ الطُّرقِّ

لنـََّهار فصمتم، وأطعُتْم ربَّكم، فاْقبضوا َجوائِّزَُكْم، مَيُنُّ ابخلري ويـُثَـّيُِّّب عليه اجلزيَل، لقْد أُمِّْرَْت بقيام اللَّيلِّ فُقمُتْم، وأُمِّْرَُتْ بصيامِّ ا
ُعوا إىل منازِّلُكْم راشديِّن، فقد غفَر لكم ذنوَبُكْم كلَّها، وُيسمَّ  ى ذلَك اليْوُم يف فإَِّذا َصلَّْوا العيَد انَدى ُمناٍد مَِّن السماءِّ: أن اْرجِّ

 ”.السماءِّ يْوُم اجلوائزِّ 
، طب، وأبو نعيم، عن سعيد بن أوس األنصاري، عن أبيه  الباوردي يف اجلليس، و احلسن بن سفيان يف مسنده، واملعاىف

 . رواه الطبراني في الكبير، وفيه جابر الجعفي وثقه الثوري وروى عنه هو وشعبة وضعفه الناس وهو متروكقال الهيثمي:  وضعِّّف.
 

يَُّة عرفَة َل يْبَق أحٌد قلبه  - 2472/ 1557 مثقاُل حبٍة من خردٍل مِّْن إمياٍن إالَّ ُغفَِّر َلُه قيَِّل: اي رسول هللا أْهُل "إذا كاَن َعشِّ
 عرفَة خاصًَّة؟ قال: بل للمسلمنَي َعامًة".

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو داود األعمى، وهو ضعيف جدا. قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 
 

جلمعةِّ فغسَل أحدُُكْم رأَسه واْغتَسَل، وغدا، ودان واْسَتَمَع وأْنصَت كاَن له بكلِّّ خطوٍة "إذا كاَن يْوُم ا - 2486/ 1571
 ”. خْيطوها صياُم سنٍة وقياُم سنةٍ 

 صحيح. أوس بن أوس. طب عن]ت ن[ 
 

ه هكذا - 2496/ 1581 ه هكذا-. إىل ُقّداٍم .إذا كاَن الُغالُم يتيًما فاْمَسحوا برأسِّ إىل  -وإذا كاَن له أٌب فاْمَسحوا برأسِّ
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 خلف من ُمقدَّمِّه". 
 موضوع.  .-رضي هللا عنه   -طس عن ابن عباس 

 
 "إذا كاَن ألحدُِّكم خادٌم قْد كفاُه املَشقََّة فلُيطِّعْمه، فإِّْن َل يفعْل فليناوله اللُّْقمَة". - 2497/ 1582

 صحيح.  طص عن جابر.
 

ُم عّز وجّل؟ فيقولون:  - 2506/ 1591 "إِّذا كاَن يْوُم القيامة جاَء أْهُل اجلاهليَّةِّ حْيمِّلون أواثَْنم على ظهورِّهم فيسأهُلم َرهبُّ
  أمْرتكم ِبْمرٍ َلْ ترسْل إِّلينا رسواًل، وَلْ َيتنا لَك أْمٌر، ولْو أرسلَت إِّليْنا رسواًل لكنَّا أطوََع عبادَِّك، فيقوُل هلُْم: أرأيُتْم إِّْن 

جَهنََّم، فيْدُخلوْنا فينطلِّقوَن حَّتَّ إذا )َدنـَْوا مِّْنها مسِّعوا هلا تغيُّظًا وزفريًا، فريجعوَن  فيقولوَن: نعْم، فيأُمُرُهْم أْن يعرُبوا َأفتطيعونه؟
م، فيقولون: ربنا اْخرَتاَْن مِّْنهْم، فيقوُل: أَلْ تزُعُموا إيّنِّ إِّذا أمرُتُكْم ِبْمٍر  ُتطِّيعوين؟ فيأخذ على ذلك مواثيَقُهْم، فيقوُل:  إِّىل رهبِّّ

لوها  اْعمدوا هلا فينطلقوَن حَّتَّ إذا( رأْوها فرِّقوا فرجُعوا، فقالوا: ربَّنا فرِّقْنا مِّْنها، وال نستطيُع أْن ندُخلَها، فيقول: اْدخُ 
رين، قال رسول هللا  برًدا وسالًما )قوله: )فيدخلوْنا( من   : لو دخلوها أوَل مرٍة كاَنْت عليهم-صلى هللا عليه وسلم  -َداخِّ

 . تتمة املأمور به، وهو واضح على رواية َيتوا(
 رواه البزار بإسنادين ضعيفين. قال الهيثمي:  ز، ك وابن َمْردويه عن ثوابن.

 
رُْكْم َما يـََتذَكَُّر فِّيهِّ وهو العُمر الَّذي قال هللا: }َأَوَلَْ  -"إذا كاَن يْوُم القيامةِّ نُودى: أيَن أبناُء الستِّّنَي  - 2511/ 1596  نـَُعمِّّ

 .َمْن َتذَكََّر{ 
 . -رضي هللا عنهما  -احلكيم، وابن، جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاَت، طب، وابن مردويه، ق، هب، عن ابن عباس 

 . اضعيف جد
 

وَخاَصَم، فيقاُل: هؤالءِّ جرياُنَك يشهُدوَن عليَك،  "إذا كاَن يـَْوُم القيامةِّ ُعرَِّف الكافُر بعملِّه فجحَد  - 2514/ 1599
هم، فيُقوُل: كذِّبُوا، فيقول: أهُلك وعشريَتُك، فيقوُل: َكذبُوا، فيقوُل: اْحلفوا فيحلفوَن، مثَّ ُيْصمِّتُهم هللا وتشهُد عليهم ألسنتُ 

لُهم النَّاَر".   فُيْدخِّ
 ضعيف.  ع، ك عن أيب سعيد. 

 
جُل ِبْرٍض َفٍئ أي قْفر فحاَنْت الصَّالُة فليتوضَّأ، فإِّْن َلْ َيْد )ماًء( فليَتيمْم وْليقِّْم، فإِّْن أقاَم "إذا كاَن الرَّ  - 2524/ 1609

 صلَّى معه ملكان، وإْن أذََّن وأقاَم صلَّى خلَفه مِّْن خلقِّ هللا ما ال يـَُرى َطرفاُه". 
 عب، طب، وأبو الشيخ يف كتاب األذان، ض عن سلمان. 
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ا كاَن عليُكْم أَُمراُء َيمُرونُكْم ابلصَّالة والزكاة واجلهاد يف َسبيل هللا فقْد حرَم علَيُكْم َسبُّهم، وحلَّْت  "إذَ  - 2531/ 1616

 لُكْم الّصالُة خلَفُهم". 
 فيه مجاعة بن الزبير العتكي، وثقه أحمد، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .البكايلطب عن عمرو 

 
َبة فتقّصُدوا يف الّسريِّ، وأْعُطوا الرِّكاَب حقها؛ فإِّنَّ هللا تعاىل رَفيٌق حُيبُّ الرِّْفَق،   - 2539/ 1624 "إذا َكاَنت األرُض ُِمْصِّ

، فإِّنه مأو  وإْن كاَنْت جُمْدِّبًَة فأجُنُوا، َوعليكْم ابلدُّجَلْةِّ؛ فإِّنَّ  ى احليَّاتِّ  األْرض ُتطوى ابللَّيل، وإايُكْم والتْعرِّيَس على ظهرِّ الطَّرِّيقِّ
باع  ”.ومدرجُة السِّّ

رواه البزار والطبراني موقوفا، وفيه محمد بن أبي نعيم، وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان،  قال الهيثمي:  بز، طب عن ابن عباس.
 وضعفه ابن معين. 

 
دُّوا السَّرَي".  - 2544/ 1729  "إَذا َمرْرَُتْ ِبرٍض َقْد أْهَلَك هللا أْهَلها فأجِّ

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -يب أمامة طب عن أ
 

وا، وإذا ركَع فارْكُعوا، وإذا َسَجد فاْسُجدوا، وإذا رفَع رأسَه مَِّن الرّكوعِّ فاْرَفعوا وإْن  - 2550/ 1635 ماُم َفَكربِّّ "إذا كربََّ اإلِّ
 صلَّى جالًسا فَصلُّوا ُجلوًسا أمجعني".

 صحيح. .معدان ضعيفوفي سنده عفير بن قال الهيثمي:   .طب عن أيب أمامة
 

ه". - 2555/ 1640  "إذا كتَب أحدُُكْم إىل أحٍد فليبْدأ بْنفسِّ
 ضعيف. .طب عن النُّعمان بن بشريٍ 

 
ْب كتابَُه، فإِّنَّه أجنحُ  - 2556/ 1641  ”."إذا َكتَب أحدُُكْم إىل إنساٍن فليبدأ بنفسه، وإذا كتَب فلَيرتِّّ

 موضوع.  . -رضي هللا عنه   -طس، كر عن أيب الدرداء 
 

 "إذا كسَفتِّ الشمُس فَصلُّوا كأْحدثِّ َصالٍة َصلَّيُتموها من املكتوبِّة".  - 2568/ 1653
 ضعيف. النعمانِّ بن بشرٍي. طب عن

 
ُتْم يف الَقَصبِّ أْو الثَّلجِّ أو الرَِّداغِّ وَحضرْت الصَّالُة فأومئوا إمياًء"  - 2580/ 1665  ."إذا ُكنـْ

 ضعيف.  عن أبيه.  ،املزينطب عن علقمة بن عبد هللا 
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 "إَذا َلقَِّي املؤمُن املؤمَِّن كاَن كهيئِّة البناءِّ َيُشدُّ بـَْعُضه بعًضا".  - 2595/ 1680

 ضعيف جدا. طب عن أيب موسى. 
 

قوٌم سيماهُم سيما هذا مَيُْرقوَن مَِّن الدِّينِّ كما ميُرق  أميت"إَذا َلْ َأعدْل أان فمْن يـَْعدُل؟ إنَّه َسيخرُج مِّْن  - 2601/ 1686
 السهُم مَِّن الرميةِّ، تْنظُر يف قدحه فـََلْم َتر شيًئا، تنظُُر يف رَِّصافِّه فلْم تر شيًئا، تنظُُر يف ُفوقِّه فَلْم تر، شيًئا". 

 . ن أيب الطفيلطب ع
 

ُتم املْعىن فال ِبس".  "إَذا َل حتِّلُّوا حراًما، وال حُترُِّموا - 2605/ 1690  حالاًل وأَصبـْ
عن أبيه عن جده قال: قلنا: اي رسوَل هللا!   الليثي احلكيم، طب، وابن عساكر عن يعقوب بن عبد هللا بن سليمان بن أكيمة 

الطبراني في الكبير، ولم أر من   قال الهيثمي: رواه. أتديته كما مسعناُه مْنك، قال: فذكره"  إانَّ نسمُع مِّْنَك احلديث وال نْقدِّر على
 ذكر يعقوب وال أباه.

 
َنازٌة فليَـُقْم حَّتَّ خَتْلُفَه". - 2661/ 1746  "إَذا مرَّْت ِبحدُِّكْم جِّ

 الصحيح.رواه أبو داود الطيالسي بسند قال البوصيري:  .-رضي هللا عنه  -ط عن ابن عمر 
 

"إَذا ماَت أحٌد مِّْن إِّْخوانِّكم، فنثْرَُتْ عليْه الرُتاَب فليُقْم رجٌل مِّْنكم عِّْنَد رأسه، مُثّ ليُقْل: اي فالُن بن   - 2616/ 1701
 ابن فالنَة، فإِّنَّه يقوُل،  فالنة فإِّنه َيسْمُع، ولكنَُّه ال َييُب، مثَّ ليقل: اي فالُن بَن فالنَة، فإِّنَّه يْستوى جالًسا، مثَّ ليقْل: "اي فاْلنُ 

إالَّ هللا، وأن حممًدا عبده   أرشدان َرمَحَك هللا، ولكن ال تشعروَن مثَّ ليقْل: اذَكْر ما خرْجَت عليه مَِّن الدَّنيا، شهادَة أن الَّ إلهَ 
، وِبحمٍد نبي ا، وابإلِّسالم ديًنا، وابلقرآنِّ  إماًما، فإِّنَّه إذا فعَل َذلك أَخَذ ُمنكٌر ونكرٌي أحدُُها  ورسولُُه، وأنََّك رضيَت ابهلل راب 

( ُدوَْنم، قال  بيدِّ صاحبهِّ مثَّ يقوُل له: اخرج بَنا مِّْن عِّْند هذا، ما َنْصَنُع به، وَقْد لُقن ُحجََّته؟ وَلكِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ )ُحجَُّته
 إىل حواَء )اذكر فالن بن حواء(.  رجٌل: اي رسول هللا! فإِّْن َلْ أْعرْف أُمَُّه قال: اْنسْبهُ 

رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جماعة لم  قال الهيثمي:  عن أيب أمامَة. والديلميطب يف كتاب الدعاء، وابن عساكر، 
 أعرفهم. 

 
دِّ". القَذى مِّنَ  ، فإيّنِّ رأيُتها يف اجلنَّةِّ، ملا كاَنْت َتلفظُ فآذنوين"إَذا ماَت لْكْم ميٌِّّت  - 2619/ 1704   املسجِّ

رجال إسناد أنس رجال الصحيح، وإسناد ابن عباس فيه عبد العزيز بن فائد  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 وهو مجهول وقيل فيه: فائد بن عمر وهو وهم. 

 



67 

 

ْنه ويُقاُم عليه احلدُّ "إذا ماَت املُكاتُب وترَك مِّريااث أو أصاَب حد ا، فإِّنَّه يرُث على قدرِّ  - 2620/ 1705 بقدر   ما أُْعتَِّق مِّ
ْنه".   ما ُأْعتَِّق مِّ

 طب عن ابن عباس. 
 

ةِّ  - 2621/ 1706 ، وعند رجليه خبامتِّ َة الكتابِّ ه بفاحتِّ "إَذا ماَت أحدُُكْم فال حتبُسوه، وأْسرُِّعوا به إىل قرْبِّه، ولُيقرأ عند رأسِّ
 البقرةِّ". 

 لطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي، وهو ضعيف. ا  قال الهيثمي: رواه. طب، هب عن ابن عمر
 

مياُن يف قلبِّه - 2638/ 1723  ”. "إَذا ُمدَِّح املُؤمُن يف وجهِّه راب اإلِّ
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   -طب، ك عن أسامة بن زيد  

 
ُق غضَب الرَّّب، َواْهتزَّ لذلَك  - 2639/ 1724  ”. الْعرشُ "إَذا ُمدَِّح الفاسِّ

 ضعيف.  ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة، ع، هب عن أنس، عد عن بريدة. 
 

 ”. "إَذا َمرْرَُتْ برايضِّ اجلنَّة فاْرتُعوا، قالوا: اي رسوَل هللا وما رايُض اجلنَّةِّ؟ قال جمالُِّس العِّلم - 2647/ 1732
 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
َلى أْهله، فإِّْن يكونُوا يف خرٍي ُكْنَت شريَكُهْم، وإْن َيُكونوا يف غريِّ ذلَك كاَن "إَذا مرْرَت ابجمللِّس فسلِّّم عَ  - 2662/ 1747

 لَك أجٌر". 
 الطبراني، وفيه من لم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن معاوية بن قرَة عن أبيه

 
أذََكٌر أْم أنـَْثى؟ فيقضى هللا ويْكتُب امللُك،  "إَِّذا مضْت على النُّطفةِّ مْخٌس وأْربَعوَن ليلًة قال امللُك:  - 2673/ 1758

وى فيقوُل امللك: أشقي أْم سعيٌد؟ فيقِّضى هللا ويكتُب امللُك، فيقوُل: رْزقُه وَعمله وأجُله؟ فيْقضى هللا ويْكتُب املَلُك، مثَّ ُتط
َقُص".  الصَّحيفُة، فال يُزاُد فيِّها وال يـُنـْ

 طب عن ُحذيفة بن أسيٍد. 
 

َلْت   - 2674/ 1759 َلْت خطيئُته، وإَذا غسلَت َيَدَك ُغسِّ "إَِّذا مضمضَت فَاَك متَح خطيئُته، فإِّذا غسلَت َوْجَهَك ُغسِّ
َلْت خطيئُتك مِّْن َبطنِّ َقدميك، وإذا صلََّيت فأقبلت إىل هللا تعاىل   خطيئُة َيدَك وأظفارَِّك وأان ملَك، وإَذا غسلَت رِّْجليَك ُغسِّ
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 َت وجب أْجُرَك".كاَنْت كفَّارَة، وإِّْن َجَلسْ 
 طب عن عمرو بن عبسة. 

 
 "إَِّذا َمَلَك أحدُُكْم شيًئا فِّيه َُثَُن رقبة فلُيعِّتْقها، فإِّنَّه يـَْفدِّى ُكلُّ عْضٍو مِّْنها عضًوا منه مَِّن النَّارِّ".  - 2676/ 1761
 و متروك.الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الصغاني، وه قال الهيثمي: رواه. عن أيب ُسكينة البغويطب، و 

 
فناَدى: َهْل مِّْن داع ُيستجاُب له؟ َهْل مِّْن سائٍل   "إَِّذا َمَضى شطُر اللَّيلِّ أْو ثُلُث اللَّيلِّ أمَر مناَدايً  - 2678/ 1763

 فيـُْعَطى ُسؤَله؟ َهْل مِّْن ُمْستَـْغفٍر فيـَُغَفر له؟ وَهْل مِّْن اتئٍب فيتُاَب عليه؟ ". 
 ع عن أيب هريرة وأيب سعيد مًعا.

 
 "إَِّذا َمَلَك اثـَْنا َعَشَر َمْن َبىن كْعبِّ بن ْلَؤيِّّ كاَن الثَـَّقُف والثِّّقاُف إىل يْومِّ القيامةِّ".  - 2679 / 1764

رواه الطبراني في األوسط، وفيه ذؤاد بن علبة، وهو  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنهما  -طس، عد، واخلطيب عن ابن عمرو 
 . ضعيف جداضعيف، وإسماعيل بن ذؤاد تلميذه  

 
ُم". - 2680/ 1765 : عتيُق الَعَربِّ وعتيُق الرُّومِّ كاَن َعَلى أيدِّيهمِّا املالحِّ  "إَِّذا َمَلَك العتيقانِّ

 الطبراني، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، ومحمد بن سفيان الراوي عنه لم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمرو
 

: "إَذا انَم اْبُن آدَم قا - 2685/ 1770 ها، فما وجد يف صحيفته مِّْن   أعطينل امللُك للشَّيطانِّ صحيفَتَك، فيعطيه إايَّ
بيحًة،  حسنٍة حمى هبا عْشَر سيِّّئات مِّْن صحيفة الشيطانِّ وكتبُهنَّ حسنات، فإَِّذا أراد أحدُُكْم أْن يناَم فلُيَكربِّّ ثالاًث وثالثنَي تس

 فتلك مائٌة". 
 ضعيف.  رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .األشعريمالك  طب عن أيب

 
 "إَِّذا نزَل املاُء األصفُر فلتغتسْل".  - 2696/ 1781

 أم سلمة.  طب عن
 

َي أحدُُكْم اْسَم هللا َعَلى طعامِّه فليُقْل إذا ذََكَر: ابْسم هللا أّوَله وآخَرهُ  - 2699/ 1784  ”."إَِّذا َنسِّ
 رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. قال الهيثمي:   امرأة.ع عن 

 
"إَذا نظر الوالُد إىل َوَلدِّه نظرًة كاَن للِّولد عْدُل عْتقِّ نسمٍة، قيَل: اي رسوَل هللا! وإْن َنَظر ثالُثاَئٍة وستني   - 2707/ 1792
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 ”.نظرة؟ قال: هللا أكربُ 
 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
ُفْثها حَتَْت قدمِّه فَيْدُلكْها  "إَذا نفَث  - 2715/ 1800 ُفْث ُقدَّاَم وْجهه، وال عْن ميينه، ولينـْ أحدُُكْم يف صالٍة فال ينـْ

 ."  ابألْرضِّ
البزار والطبراني في الكبير باختصار وفيه يوسف بن خالد   قال الهيثمي: رواه. طب عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده

 السمتي وهو ضعيف. 
 

يَب الدُّعاُء". - 2720/ 1805  "إَذا نُودِّى ابلصَّالةِّ فـُتِّّحْت أبواُب السماءِّ واْسُتجِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه زمعة بن صالح، وقد ضعفه الناس.قال الهيثمي:  .ط، ع، كر، ض عن أنس

 
 "إَذا َْنَق احلِّماُر فتعوَّذوا ابهلل من الشَّيطانِّ الرَّجيِّم".  - 2721/ 1806

  الطبراني، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. يف عمل اليوم والليلة، طب عن صهيب السينابن 
 صحيح.

 
حَّتَّ ال يسَمَع صْوت التأذينِّ، وفـُتِّّحْت   ابلصَّالة أْدبَر الشَّيطَاُن فيما بينه وبنَي الرَّوَحاءِّ  ي"إَِّذا نُود  - 2724/ 1809
 السَّماءِّ، واستُجيَب الدُّعاُء".أبواُب 

 الطبراني في األوسط، وفيه زمعة بن صالح، وقد ضعفه الناس.  قال الهيثمي: رواه .طس عن أنس
 

 يف املسجدِّ عنه".  "إَذا وَجَد أحدُُكْم القملَة يف املسجدِّ فليدفِّّنها أْو ميِّطها - 2741/ 1826
 ضعيف.  طس عن أيب هريرة. 

 
فارفْع إْصبعَك السبابَة الُيمىن فاطعْنه يف فخذَِّك الُيسرى، وُقْل:   -يْعين الوسوسةَ -"إَذا وجدَت ذلَك  - 2743/ 1828

." كِّنُي الشيطانِّ ا سِّ  بسم هللا فإِّْنَّ
فلعله من  رواه الطبراني في الكبير، والبزار لم يحسن سياقة الحديث، قال الهيثمي:  .طب عن أيب املليح عن أبيه الباوردياحلكيم، و 

 منكر.  سقم النسخة وهللا أعلم، وفيه المهاجر بن المنيب عن أبي المليح وهو مجهول.
 

"إَذا ُوضِّعت املائدُة فليأكل الرجُل ممَّا يليه وال َيكل مما بني يدي جليسه، وال مِّْن ذِّروةِّ القصعِّة، فإمنا   - 2758/ 1843
فإِّنَّ ذلك خُيجُل   رفَع املائدة، وال يـَْرفْع يده، وإِّْن شبع حَّتَّ يرفَع القوُم، وليَـْعذِّرْ أتتيه الربكُة مْن أْعالها، وال يقوُم رجٌل حَّتَّ تُ 
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ه فيقبُض يَدُه، وعسى أْن يكوَن َلُه يف الطعامِّ حاجٌة".   جليسِّ
 ضعيف جدا.  هب واحلارث بن أيب ُأسامة عن ابن عمرو، قال هب: أان أبرأ من عهدته.

 
َك على الفِّراشِّ وقرأَت )فاحتة الكتاب(، )قل هو هللا أحد( فقْد أمِّْنَت مِّْن كلِّّ شيء  "إَذا وضْعَت جْنب - 2762/ 1847

 إالَّ املوَت". 
 ضعيف.  .بز عن أنس

 
تهْم   - 2787/ 1872 َنٌة بعَث هللاُ مالئكُة يقولون: السَّالُم عليكْم أْهَل البيت، فيكْتنُفوَْنا َِبْجَنحِّ "إَِّذا ُولَِّد للرجل ابـْ

ها، ويقولوَن: ضعيَفٌة خرجْت مْن ضعيفٍة، اْلقيُِّّم عليها معاٌن إىل يومِّ القياَمةِّ".   ومْيسحوَن ِبيديهم على رَأسِّ
 رواه الطبراني في الصغير، وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي:  طص عن نبيط بن شريط.

 
ليَها ملًكا يُزفُّ الربَكة زفًا، يقوُل: َضعيَفٌة خرجْت مِّن  إِّ  -عزَّ وجلَّ  -"إَِّذا ُولَِّدْت اجلاريُة بعَث هللاُ  - 2788/ 1873

، وقال: هللاُ يـُْقرِّئَك  ضعيفٍة، القيُِّّم عليها ُمعاٌن إىل يومِّ القيامةِّ، وإذا ُولدِّ الغالُم بعَث هللاُ إليهِّ ملًكا مِّن السَّماءِّ فقبََّل بنَي عيَنيهِّ 
 السَّالَم".
أعرفهما، وبقية   ني في األوسط عن شيخه بكر لم ينسبه، عن عبد هللا بن سليمان المصري ولم رواه الطبراقال الهيثمي:  أنس. طس عن

 رجاله ثقات. 
 

َل سْبَع مرَّاٍت".  - 2796/ 1881  "إَِّذا َوَلَغ الكلُب يف اإلانء ُغسِّ
الطبراني والبزار بنحوه، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، واختلف في   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 االحتجاج به. 
 

نَّ والظُّْفَر". اذحبوا" - 2803/ 1888  بكلِّّ شيء فـََرى األْوَداَج، ما خال السِّّ
هللا بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ. رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد  قال الهيثمي:  .طس عن حذيفة، وسنده ضعيفٌ 

 وضعفه الجمهور. 
 

 على امسِّه، فقولوا: بِّْسم هللاِّ، اللَُّهمَّ مِّْنَك وإِّليَك، هذه عقيقُة فالن". اذحبوا" - 2804/ 1889
شيخ أبي يعلى: إسحاق، فإني  أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خال قال الهيثمي: رواه. ع، ز، وابن املنذر عن عائشة

 لم أعرفه. 
 

يـُتَّقى  أُمراُء، فأدُّوا طاَعتَـُهم؛ فإنَّ األمرَي مِّْثُل اجملنِّّ  بعدي، سيكوُن بعدي "اذكروا هللَا، ال تبُغوا على أُمَّيتِّ  - 2807/ 1892
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وأنـُْتم مْنه براٌء، إنَّ األمرَي إذا ابتَغى الريبَة يف  به، فإِّْن أصلحوا أمورَكم خبرٍي فلُكم وهلُم، وإْن أساُءوا فيما أمروكْم فهو عليهم 
 النَّاسِّ أْفَسَدُهْم". 

 رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طب عن املقدام بن معد يكرب وأيب أمامة مًعا.
 

 وَن". "اذكروا هللَا ذِّْكًرا يقول املنافُِّق: إِّنَُّكْم تُراءُ  - 2815/ 1900
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس

 
، أَنَُّه َمن َشَهْد َأن الَّ إَِّله إِّالَّ هللاُ وْحَدُه ال شرَيَك له ِملًِّصا دخَل اجلنَة".  - 2818/ 1903  "َأذِّّْن يف النَّاسِّ

َن.   صحيح. ز، ع عن عمر، َوُحسِّّ
 

 ".  "َأذهِّب الباَس ربَّ النَّاسِّ  - 2826/ 1911
 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .خديجطب عن رافع بن 

 
 "اْذهْب فاْغتَسل ِباٍء وسدٍر، وألقِّ عْنَك شْعَر الُكفرِّ". - 2829/ 1914

 حسن. .طب عن واثلة
 

 ".  "أذِّيبوا طَعاُمكْم بذكرِّ هللاِّ والصالةِّ، وال تناموا عليه فتْقُسَو قلوبُكم - 2845/ 1930
 موضوع.  ، وأبو نعيم يف الطب، هب عن عائشة قال: هب، منكر تفرَّد به بزيع، وكان ضعيًفا.السينعق، طس، وابن 

 
أبو بكر، وَأشدُّهم يف دين هللا ُعمر، وأْصدُقهم حياًء عثماُن، وأْقضاُهم عليُّ بن أيب   ميتِب  أميت" َأرَأُف   - 2849/  1

مٍة طالب، وأفرُضهم زيُد بن اثبت، وأقرُؤهم لكتاب هللاِّ أيبُّ بن كعٍب وأعلُمهم ابحلاللِّ واحلرامِّ معاُذ بن جبٍل، أال وإِّنَّ لكلِّّ أُ 
 ".  راحأميًنا، وأمنُي هذه األمِّة أبو عبيَدة بن اجل 

أبو يعلى: وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن   قال الهيثمي: رواه. ع، كر عن ابن عمر، ابن النجار عن ابن عباس، كر عن أنس
 البيلماني، وهو ضعيف. 

 
ُتُه، فـََلمَّا بَلغُت الَبابَ   - 2850/  2 ْعُت حنِّيَبه   "عن عبد الرَّمحنِّ بنِّ َعوٍف قال: بـََعَث إِّىلَّ ُعمُر )أظنُه قال ظهًرا( فَأتـَيـْ مسِّ

َوقلُت: اَل َِبَس اَي أمرَي املُؤمنني،  فـَُقْلُت )إانَّ َّللَّ وإانَّ إِّلَْيه رَاجعوَن( اْعرُتِّى َواَّللَّ أمرُي املؤمننَي اْعرُتِّى، َفَدَخْلُت فََأَخْذُت ِبِِّّْنَكبهِّ 
، فَأَخَذ  ها فـَْوَق بـَْعٍض، فـََقال: اآلن َهاَن آُل اخلَطَّابِّ َعَلى اَّللَّ  الَباَب فإَذا حقائب بـَْعضُ  فأدخلين  بيديقَال: َبْل أَشدُّ الَبأسِّ

َا،   يلَفَسنَّا    -َوَأاَب َبْكرٍ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-يـَْعىن النيب  - صاحيبَتعاىَل، إِّنَّ اَّللَّ َلْو َشاَء جَلََعَل َهَذا إِّىَل  مِّنه ُسنًَّة َأْقتدِّى هبِّ
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َجعلَنا ألُمََّهاتِّ املُؤمنني َأْربَعة آالٍف، أربعة آالف، وجعلنا للمهاجرين أربعة آالف، أربعة آالف،  فـَُقْلُت: اْجلِّْس بَِّنا نـَُفكُِّر فَ 
 ولَِّسائِّر النَّاسِّ أَلَفنيِّ أَْلفنيِّ َحَّتَّ َوزَّْعَنا ذلِّك املَاَل". 

 ]موقوف[.   .والعدينأبو عبيد يف األموال، 
 
 ".  أكْنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين هللا أحقُّ َأن يـُْقضى"َأرأيَت لو َكان على أبيك ديٌن   - 2851/  3

 طب عن ُحَصني بن َعْوف قال: قلت: اي رسول هللا! أُحجُّ َعن أيب؟ قال: َفذَكره. 
 

 "َأرَأيَت لْو كان على أَبِّيَك َديُن فقضيَتُه َأُقضِّى عنه؟ قال: نعم، قال ُحجَّ َعْن أبيك".  - 2858/ 10
 رواه البزار والطبراني في األوسط والكبير، وإسناده حسن.مي: قال الهيث .طب عن أنس

 
رةِّ: لساُن ذاكٌر، َوَقلٌب شاكٌر، وبدٌن على البالءِّ صابُر،   - 2877/ 29 "أربٌع َمْن ُأعطَِّيهنَّ فقد ُأعطِّى خرَي الدنيا واآلخِّ

 ".  دينه وَزْوجٌة ال تبغيه َخْواًن يف نفسها وال ماله. صاحلٌة تُعنُي أحدَكم على 
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، هب عن ابن عباس  

 
 ".  "أربٌع مَِّن الشَّقاء: مُجوُد العنيِّ، وقْسوُة القلب، واحلرُص، وطوُل األملِّ  - 2880/ 32

 وفي سنده هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .البزار، حممد، حل، عن أنس
 

 . أربٍع: عنٌي مْن نظٍر، وأرُض مْن مطٍر، وأنثى مْن ذكر، وعاَلٌ مِّْن علمٍ "َأرَبٌع ال يْشبعَن مْن  - 2881/ 33
 حل، عن أيب هريرة، حممد، طب، واخلطيب، وابن عساكر عن عائشة. قال حممد: منكر. 

 
 ".  "أربع ال ُيَصنْب إال بَِّعَجب: الصَّمُت، وهو أول العبادة، والتَّواُضع، وذكُر هللاِّ، وقِّلَُّة الشيءِّ  - 2883/ 35

 موضوع.  طب، ك وتُعقِّّب، هب، عن أنس، كر عنه موقوفًا.
 

: أمُّ الكتاب، وآيُة  - 2887/ 39  ".  ، وَخواتيُم البقرةِّ، والكوثرُ الكرسي"أربع أنزلْت مِّْن كنٍز حتَت العرشِّ
 ضعيف.  طب، وأبو الشيخ، ض عن أيب أُمامة.

 
َفُعه ُدعاؤُهم، ورجٌل تصدَّق  - 2892/ 44 : رجٌل ترك عقًبا صاحلًا يدعو له، يـَنـْ "أربٌع مِّْن عملِّ األحياءِّ جْترى لألمواتِّ

أن بصدقة جاريٍة مِّْن بعدهِّ، له أجُرها ما جرْت بعده، ورجٌل علَِّّم علًما فُعمِّل به مِّْن بعده؛ له مِّثُل أْجرِّ َمْن عمل به مِّْن غري 
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 ".   أجر َمْن َعمِّل به شيءُ يَنُقَص مِّنْ 
 حسن. .-رضي هللا عنه   -طب عن سلمان 

 
م مَِّن األَذى، َيْسَعْوَن بنَي احلميم واجلحيم، يدُعوَن ابلويلِّ والثبورِّ، يقوُل   - 2913/ 65 "أربَعٌة يـُْؤذوَن أْهل النارِّ على ما هبِّ

ا بَِّنا مَِّن األَذى؟ فرجُل ُمْغَلٌق عليه اتبوٌت مِّْن مَجٍر، ورجُل َيرُّ  بعُضهم لبعٍض: ما اَبُل هؤالءِّ َقْد آذْواَن على م )َأهل الناُر( 
: ما ابُل األبَعدِّ  أمعاَءُه، ورجُل يسيُل فوه قَيَحا )ودَماء( )قد آذااَن على ما بَِّنا مَِّن  ورجُل َيكُل حلمه، فيقال لصاحب التابوتِّ

، ما َيُد هلا قضاًء، مث يـَُقاُل للذي َيرُّ أمعاَءه: ما ابُل األْبعدِّ قد آذاان األذى؟ فيقوُل: إنَّ األبعَد( ماَت ويف عنقِّه أموال النَّا سِّ
له، مث يقاُل للذي يسيُل فوه قَيًحا   يبايل ال  على ما بَِّنا من األذى؟ فيقوُل: إنَّ األبعد )كان( أيَن أصاَب البوُل منه ال يَغسِّ

فيقوُل )إن األبعد كان ينظر إىل كل كلمة قذعة خبيثة، يستلذُّ هبا كما  ودًما، ما ابُل األبعدِّ قد آذااًن على ما بنا من األذى؟
إنَّ األبعَد كاَن َيكُل حلوَم   فيقول:ُيستلذُّ الرفُث، مث يـَُقال للذي َيكُل حلمه: ما ابُل األبعدِّ قد آذاان على ما بنا من األذى؟ 

 ،  ابلنميمة". وميشيالنَّاسِّ ابلغيبِّ
 ، قال طب: وقد اختلف يف صحبته. األصبحيالدنيا يف ذم الغيبة، طب، حل عن ُشَفي بن ماتع ض، وابن املبارك، وابن أيب 

 رواه الطبراني في الكبير، وهو هكذا في األصل المسموع، ورجاله موثقون. قال الهيثمي: 
 

النساءِّ وال يتزوُج وال يتسرِّي  "أربَعٌة لعنهم هللاُ فْوق عرشه، وأمَّنْت عليه مالئكُته: الذي حُيصُن نفسه عن  - 2914/ 66
 املساكنيِّ". لئالَّ يُوَلد له، والرجُل يتشبَُّه ابلنساءِّ وقد خلقه هللاُ ذكًرا، واملرأة تتشبَُّه ابلرجال وقد خلقها هللا أنـَْثى، وُمَضلُِّّل 

 الزبرقان، وكالهما ضعيف. الطبراني من طريق حماد بن عبد الرحمن العكي، عن خالد بن قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة

 
رةِّ وَأمَّنت املالئكة: رجُل جعله هللا ذكًرا فأنت نفسه وتشبَّه ابلنساءِّ، وامرأُة   - 2915/ 67 "أربَعٌة لُعُِّنوا يف الدُّنيا واآلخِّ

 ا إال حيىي بن زكراي".جعلها هللاُ أُنـَْثى فتذكِّرْت وتشبَّهْت ابلرجال، والذي ُيضِّلُّ األعمى، ورجُل حصوُر، وَل َيعل هللاُ حصورً 
 الطبراني، وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة

 
69 /2917 -  ِّّ : َأْزواُج النَّيبِّ ، َوَمْن أْسَلَم مِّْن أْهلِّ الكتاب، ورجُل  -صلى هللا عليه وسلم   -"أربَعٌة يُؤتـَْوَن أَجورَهم مرَّتنيِّ

 عِّْنَدُه أمة فأعجبْتُه فأْعتقها مثَّ تزوَّجها، وعْبٌد مَملوٌك أدَّى حق هللاِّ وحق ساَدتهِّ". كاَنْت 
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب عن أيب أمامة 

 
 "أربَعٌة ال ينظر هللاُ إليهم يْوَم القيامةِّ: عاقٌّ، ومنان، وُمدمُِّن مَخٍر، وُمكذُِّب بقدٍر".  - 2929/ 81

الطبراني بإسنادين، في أحدهما بشر بن نمير وهو متروك، وفي اآلخر عمر  قال الهيثمي: رواه. -ضي هللا عنه ر  -طب عن أيب أمامة 
 بن يزيد وهو ضعيف. 
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ُهم فقولوا فيه خريًا". - 2962/  114 نـْ  " )ارفـَُعوا( ألسنتكم عن املسلمني، وإذا ماَت أحد مِّ

 الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. رواه قال الهيثمي:  . طب عن سهل بن سعد
 

عليُّ بن أيَب   أميتحياًء عثمان، وَأقضى  أميتعمر، وأصدُق  ميتأبو بكرِّ، وأرفُق أُمَّيتِّ أل ميتِب  أميت "أرَحُم  - 2965/  117
يبُّ بن كعٍب، وَأفرُضها زيُد بن  أَ   أميتوأقرأُ  طالٍب، وأعَلُمها ابحلاللِّ واحلرامِّ معاُذ بن جبٍل، َيُئ َيوم القيامة أماَم العلماءِّ برَتوة 

 اثبٍت، وقد أُتِّى ُعومير عبادًة يعين: أاب الّدرداٍء". 
 ضعيف.  طس، كر عن جابر وُحَسَن.

 
 "أرُضوا ُسعاَتُكم وُمصدِّقيكم". - 2976/  128

 طب عن جرير. 
 

َياَن إىل السَّماءِّ، واسأل هللا السَّعةَ  - 2977/  129  ".  "ارَفع البـُنـْ
واخلطيب، وابن عساكر عن اليسع بن املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث، عن أبيه عن خالد بن الوليد: أنَّه شكى إىل  طب، 
 ضعيف.  الضيق يف مسكنه قال: فذكره. قال اخلطيب: يف اليسع نظر. -صلى هللا عليه وسلم   -النيب 

 
 ".  "إِّرفع إِّزَاَرَك واتَّقِّ هللا - 2979/  131

 صحيح. شَّريد بن ُسوَيد.البغوي، طب عن ال
 

رك ابهللِّ  - 2989/  141  ".  "أُْرقِّى ما َل يكْن فيها شِّ
 طب، ك عن الشفا بنت عبد هللا.

 
يعين: القوس العربيَة وأمثاهلا، ورماح اْلَقنا؛ فإِّن هبذه   -عليكم هبذه -يغىن: القْوَس الفارسيَّةَ -"ارم هبا   - 2999/  151

  لكم يف النَّصر". مُيكن هللا لكم يف البالد، ويزِّيدُ 
 . ط، ق عن علي

 
"ارُموا اي بىن إمساعيل فإِّنَّ أابكم كان رامًيا وأان مع حمَجن بن األدرع قالوا: َمْن كاْنَت معه َغَلَب قال:   - 3001/  153

 فارموا وأان معكم كلُكم".
 الطبراني وفيه عبد هللا بن يزيد البكري وهو ضعيف. . قال الهيثمي: رواهطب عن محزة بن عمرو األسلمي
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 ".  "َأرواُح املؤمنني يف أجواف طرٍي ُخْضٍر َتعلَُّق يف شجرِّ اجلنَّةِّ حَّتَّ يُردَّها هللاُ إىل أجسادها يوم القيامةِّ  - 3004/  156

إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله رجال  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن . طب عن كعب بن مالك وأم مبشر مًعا
 صحيح. الصحيح.

 
 "أرواُح الشهداٍء يف طرٍي ُخْضٍر تعلَُّق حيث شاَءْت".  - 3005/  157

 ضعيف. طب عن كعب بن مالك.
 

 حّرة فإِّّما أن تكون هجَر أو تكون يثرب".  ظهراين بني  "أُرِّيُت َداَر هِّْجَرتُكم َسْبَخة - 3013/  165
 ضعيف.  طب، ك عن صهيب. 

 
َع أبو بكر يف كِّفٍَّة و  أميتُوضْعُت يف كِّفٍَّة. و  إين "أُرِّيُت  - 3018/  170 يف كِّفَّة فعَدهَلا، مثّ وضَع   أميتيف كِّفٍَّة فَعَدلُتها. مثَّ ُوضِّ

َع عثماُن يف كِّفٍَّة وَ  أميتعمُر يف كِّفَّة و   ".  يف كِّفٍة فعَدهلا مث رُفِّع امليزانُ  أميت يف كِّفةِّ فعَدهَلا، مث ُوضِّ
 ضعيف جدا.  طب، عد، وابن عساكر عن معاذ.

 
 ذلك".  فسرين  منربيبَّاسِّ يَتَعاَورُوَن ذلك، ورأيت بىن الع  فساءين  منربي"أُرِّيت َبينِّ مروان يتعاَورُون  - 3020/  172

 ضعيف جدا.  طب عن ثوابن.
 

. فقلُت: من هذا اي  أمامي دخلُت اجلنَة فإذا أان ابلرَُّميصاء امرأةِّ أيب طلحة ومسعُت َخْشًفا إين "أُرِّيُت  - 3021/  173
فأردُت أْن   اخلطاب،ُر؟ قالت: لعمر بن فقلُت: ملن هذا القص جربيُل؟ قال: هذا بالٌل ورأيُت قصًرا أبيَض بفنائِّهِّ جاريٌة.

 ".  أدخَله فأنظَر إليه فذكرُت غريَتك
 ع عن جابر. 

 
ر، وهي ليلة ريٍح َومطٍر ورْعدٍ  - 3027/  179  ". "أُريُت ليلة القْدرِّ فأُنسيُتها، فاطلبوها يف الَعْشرِّ األَواخِّ

 طب عن جابر بن مسرة. 
 

، وليس عليه حرٌج فيما بينه وبني الكعبني وما أسفل من ذلك ففي النار". املؤمنِّ إىل نصف  "إِّْزرَةُ  - 3031/  183  السَّاقِّ
 عبد هللا بن معقل. طب عن
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ُل اخلطااي غْساًل   - 3047/  4   "إْسباُغ الوضوء يف املكاره، وإعمال األقدام إىل املساجد، وانتظار الصَّالة بْعَد الصَّالة يْغسِّ
." 

 صحيح.  وابن عبد الرب يف التمهيد، هب عن علي.  عبد بن محيد، وابن راهويه، ع، ك،
 

 "اسْتاكوا، وتنظَُّفوا، وأْوتُِّروا؛ فإنَّ هللَا وتُِّر حُيبُّ الوتْـَر".  - 3053/ 10
 ضعيف.  .ش، طس عن سليمان بن صرد 

 
 "استجرُيوا ابهللِّ مِّْن عذابِّ القرْبِّ، فإِّن عذاَب القرْبِّ حق".  - 3062/ 19

 صحيح.  .العاصيطب عن أم خالد بن خالد بن سعد بن 
 

ى من احلّق وال أتُتوا النساَء يفِّ أدابرهنَّ".  - 3063/ 20  "اْسَتْحُيوا، فإِّن هللَا ال َيْسَتحِّ
، وهو  رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خال يعلى بن اليمانقال الهيثمي:   ع، ض عن عمر.

 ثقة.
 

 ”."اْستْتماُم املعروفِّ َأْفضل مَِّن اْبتدائِّه - 3064/ 21
 ضعيف.  عن جابر. القضاعيطس، طص، و 

 
دثُوا اإلِّْسالَم حُببِّّ األْنصارِّ، فإِّنَُّه ال حُيّبهم إالَّ ُمْؤمُِّن وال يُبغُضهم إال منافُِّق".  - 3065/ 22  "اسَتحِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس، . عن أبيه، عن جدهطب عن املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، 
 وهو ضعيف. 

 
 "اْسَتحُيوا، فإِّن هللَا ال يْسَتحىي من احلق، ال أتُتوا النساَء يف أدابرهن".  - 3071/ 28

 حسن.  .طب، ق عن خزمية بن اثبت
 

 حوى، والبطن وما وعى ثوابه جنة املأوى". "استحيوا من هللا حق احلياء احفظوا الرأس وما  - 3073/ 30
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، حل عن احلكم بن ُعمري  

 
 ".  "استعيذوا ابهلل مَن الفْقر والَعيلةِّ ومِّْن أْن َتظلُِّموا أو ُتظَلُموا - 3088/ 45
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لم يسمع من عبادة، وبقية رجاله  الطبراني، ويحيى بن إسحاق بن يحيى بن عبادة  قال الهيثمي: رواه . طب عن عبادة بن الصامت
 حسن.  رجال الصحيح.

 
، وِبْكلِّ الّسحور على صيام النَّهارِّ".  - 3095/ 52  "اْسَتعِّينُوا بقائلة النَّهار على قيامِّ اللَّيلِّ

 ابن نصر، طب عن ابن عباس. 
 

 ".  حمسودُ "اْسَتعينوا على إِّجْناحِّ احلوائج ابلكتمان، فإنَّ كلَّ ذي نعمٍة  - 3096/ 54
 صحيح.  طب، طس، حل، هب عن معاذ بن جبل.

 
 ".  "استعيُنوا على النِّّساء ابلُعْرى، فإنَّ إِّحداُهنَّ إْن أكثرت ثياهَبا، وأحسنت زينتها أْعَجبها اخلروجُ  - 3099/ 56

موسى بن زكريا، وهو الطبراني في األوسط عن شيخه قال الهيثمي: رواه . طب، عد عن أنس. املخلص يف فوائده عن عمر موقوفًا
 ضعيف.

 
واكِّ  - 3108/ 65  ".  "استغنوا عن النَّاس ولو بَشوصِّ السِّّ

 صحيح.  يف األمثال، طب، هب عن ابن عباس. العسكريابن جرير يف هتذيبه، و 
 

 ".  "اْسَتقِّْم ولَيْحُسن ُخُلُقك للنَّاسِّ  - 3113/ 70
الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن صالح وقد  قال الهيثمي: رواه . يف مكارم األخالق، ك، هب، عن ابن عمرو اخلرائطيطب، و 

 حسن. وثق وضعفه جماعة، وأبو السميط سعيد بن أبي سويد مولى المهري لم أعرفه.
 

ا  "اْستقيموا ونِّعمَّا إِّن اْستقمُتم، وحافظوا على الوضوءِّ، وخرُي  - 3117/ 74 أعمالكم الصَّالُة، وحتفَّظوا مَِّن األْرضِّ فإِّْنَّ
 أُمُُّكْم، وإنَُّه ليس من أحٍد عامل عليها خريًا أو شر ا إِّالَّ وهي ُِمْربٌة به". 

 ضعيف.  .اجلرشيعن ربيعة  البغويطب، و 
 

 هللاُ تعاىل هبا درجًة".  "استكثروا مَِّن السُّجود، فإِّنَُّه ما مِّن عبٍد َيْسُجُد هلل سجدًة إِّالَّ رفعه - 3123/ 80
 طب عن أيب فاطمة. 

 
 ".  "اْستمِّتُعوا من هذا البيتِّ فإنَُّه قْد ُهدَِّم مرَّتنيِّ، ويـُْرَفُع يف الثَّالِّثةِّ  - 3126/ 83

 رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب، ك عن ابن عمر.
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 الباردِّ، فإِّنَّه مصحَُّة للبواسريِّ"."استنجوا ابملاءِّ  - 3129/ 86

 ضعيف.  .طس عن عائشة
 

 "استنشقوا اثنتني ابلغتني أو ثالاًث".  - 3131/ 88
 ش، طب عن ابن عباس. 

 
 ".  "استوصوا ابألسارى خريًا - 3136/ 93

 ضعيف.  طب عن أيب عزيز الواقدي، وابن عساكر عن الزهري مرساًل. 
 

ُو أبيه". آابئي"استْوصوا بَِّعمِّّي العبَّاسِّ خريًا، فإنه بقّيُة  - 3141/ 98 نـْ  ، فإِّمنا عمُّ الرَّجلِّ صِّ
 ضعيف جدا. طب عن ابن عباس.

 
 ".   "استووا تسَتو قـُُلوبُكم، ومتاسُّوا تـََرامَحوا - 3144/  101

 ضعيف.   طس، حل عن علي.
 

 ".  ُيْسَراها، مثَّ مُيَناَها"أْسرَُع األرض َخَرااًب  - 3148/  105
 ضعيف. طس، وأبو نعيم، عن جرير. 

 
، من خبَِّل ابلسالم".  - 3159/  116  "أْسَرُق الناسِّ الذي َيْسرُق صالَته ال يُتِّمُّ رُكوَعَها وال سُجوَدها، وأخْبَُل النَّاسِّ

 صحيح.  .ثالثة ورجاله ثقاتالطبراني في القال الهيثمي: رواه . -رضي هللا عنه   -طس عن عبد هللا بن ُمغفل  
 

 ".  "َأْسفِّْر بِّصالةِّ الصُّبحِّ َحَّتَّ يَرى الَقْوُم َمَواقَِّع نـَْبلِّهم - 3167/  124
 . صحيح ط عن رافع بن خديج.

 
ٌّ أو َصدِّيق أو َشهِّيد".  - 3174/  131 َراُء، فَإِّنَُّه لَيَس َعَليَك إِّالَّ َنيبِّ  "أسُكْن حِّ

راَء ومعه هؤالء الَقْومِّ أبُو َبْكٍر، َوُعَمر،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: صعد النيبُّ طب عن سعيد بن زيد ]حم ه[  على حِّ
، َوطَلَحُة، َوالزَُّبرُي، َوسعٌد، َوعْبُد الرَّمحنِّ بن َعْوٍف، وأان فتحرَّك فضربه برِّْجلِّهِّ: مثَّ قَال:   صحيح.  َفذََكَرُه". وُعْثماُن، َوَعليُّ

 



79 

 

 "َأْسفُِّروا بَِّصالةِّ الَغَداةِّ، فَإِّنَُّه َأْعَظُم لأَلْجرِّ". - 3177/  134
 رافع بن خديج.  طب عن

 
 "أسفِّروا ابلصُّْبح؛ فإِّنَُّه َأعَظُم لأَلْجرِّ". - 3178/  135

ي أحد  من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، وقد ذكرهما ابن أبي حاتم، ولم يذكر فقال الهيثمي:  طب عن رافع بن خديج. 
 منهما جرحا وال تعديال. 

 
 "اْسُقوا، واْستَـُقوا، فَإنَّ املاء حيِّلُّ، وال حيرُم". - 3181/  138

كانوا يف مسري فانـَْتهْوا إىل َغدِّيٍر يف    -صلى هللا عليه وسلم   -مسدد عن شيخ بالغا )قال بلغىن أنَّ أْصحاَب رُسولِّ هللاِّ 
يَفُة فـََقال: اْسُقوا وذ  ْنُه جِّ يٍة مِّ  كره(. انحِّ

 
 "أْسقِّ اْلماَء، امحِّلُه إِّلَيهِّْم إَِّذا َغابُوا، َواكفِّهِّْم إِّايُه إَِّذا َحَضُروا". - 3189/  146

ُلُه اجلنََّة قال:   -صلى هللا عليه وسلم   -: أنه سأل النيب العامري طب عن عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض  َعْن َعَمٍل يُْدخِّ
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.رواه قال الهيثمي:  َفذََكَرُه".

 
 َساملَها هللا َوغَِّفاُر َغفَر هللا هلا".  "أْسَلمُ  - 3190/  147

 الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه . طب عن ابن عباس
 

 ”."َأْسَلُم ساملها هللا، َوغَِّفاُر َغَفَر هللا هَلَا، َوجُتيُِّب أَجابُوا هللا - 3192/  149
 ضعيف. أبو موسى يف الذيل عن َسْنَدر، طب عن عبد الرمحن بن سندر.

 
 "أْسلِّْم َتْسَلْم". - 3199/  156

 الطبراني ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه . طب، ك عن أمساءِّ بنت أيب بكر
 

 هللا يف َعْبدِّ اْلَقيس"   "أْسَلَمْت َعْبُد اْلَقيسِّ طْوًعا، وَأْسَلَم النَُّاس َكْرًها، فـََباَركَ  - 3203/  160
 ضعيف.  طب عن انفع العبدى.

 
 "أسلمت على ما فرط لك من أْجٍر".  - 3206/  163

 بز، طب صعصعة بن انجية. 
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{ اآلية - 3210/  167  ”."اْسُم هللا اأَلْعَظُم الَّذي إَذا ُدعَِّي بِّه أجاَب يف هذه اآليَةِّ }ُقلِّ اللَُّهمَّ َمالَِّك اْلُمْلكِّ

 موضوع.  .-رضي هللا عنه  -عباس طب عن ابن 
 

 "اسُم هللا َعَلى ُكلِّّ َفم ُمْسلٍِّم".  - 3212/  169
، فقال: اي َرُسوَل هللا! أرأيَت الرَُّجَل  -صلى هللا عليه وسلم   -عد، طس، ق عن أيب هريرة )قال جاء رجٌل إىل رسول هللا  

رواه الطبراني في األوسط، وفيه مروان بن سالم الغفاري، قال الهيثمي:  . ة(يَذْبُح، ويـَْنَسى أْن ُيَسمِّّى؟ فـََقال: وذكره، وسنده واه ِبرَّ 
 وهو متروك. 

 
م، وَيْشرَكُهم يف أْمواهلِِّّم  - 3236/  7 ُهم، َيطَّلُِّع على عْوراهتِّ نـْ  ”."اشتدَّ غضُب هللا على امرأٍة َأْدخلْت على قوٍم ولًدا ليس مِّ

 ضعيف جدا.  يف مساوئ األخالق عن ابن عمر. اخلرائطيز، و 
 

 وْجَه رسولِّ هللا". "اشتدَّ غضُب هللا على قْوٍم َكَلُموا - 3242/ 13
 طب عن سهل بن سعد. 

 
 ”."اشتدَّ َغَضُب هللا على َمْن قـََتله رسوُل هللا، وعلى َمْن دمَّى وْجَه رسولِّ هللا - 3243/ 14

 صحيح. .سطب عن ابن عبا]خ[ 
 

 الوالَء لَِّمْن أْعَتَق".؛ فإِّن ي، واشرتطِّ ي"اْشرَتطِّ  - 3247/ 18
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن بريرة.

 
ٌة َأْعمارُُهْم، قليلٌة   -يْعينِّ كْسَبهم-"اْشرَتُوا الرَّقيَق، وشارُكوُهم يف أْرزَاقِّهِّْم  - 3251/ 22 كْم والزِّنَج، فإِّنَّه َقصريِّ وإايَّ

 ”.أْرزاُقهم
 موضوع. طب عن ابن عباس.

 
 "أشدُّ النَّاسِّ بالًء األنبياُء، مثَّ الصَّاحلون، مثَّ األْمَثُل فاألْمَثُل".  - 3263/ 34

 صحيح.  .أخت حذيفة طب عن
 

 "أشدُّ النَّاسِّ يْوَم القيامة عذااًب إماٌم جائٌر".  - 3265/ 36
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 حسن.  .وفي سنده عطية وهو ضعيفقال الهيثمي:  . ع، طس، حل عن أيب سعيد
 

 "أشدُّ النَّاسِّ عذااًب يْوم القَِّيامةِّ عاَلٌ َل ينَفْعُه عِّْلُمه". - 3269/ 40
 ضعيف جدا. . طص، عد، هب عن أيب هريرة

 
49 /3278 - ." ، َوأْصَحاُب اللَّيلِّ  "أْشرُف أُمَّيتِّ مَحََلُة اْلُقْرآنِّ

 موضوع.  .يف األلقاب، هب ابن عباس الشريازيطب، و 
 

َنُكْم  - 3280/ 51 "."َأْشربُوا َأْعيـُ ُفُضوا أَيدَِّيُكْم مَِّن اْلماٍء فَإِّّْنا َمراوُح الشَّيطَانِّ  املاَء عِّْنَد اْلُوُضوءِّ، َوال تـَنـْ
ضعفه أبو حاَت وتركه غريه، وقال عد: روى   والبخرتي بن عبيد، عن أبيه، عن أيب هريرة،  البخرتيع، عد، وابن عساكر عن 

 موضوع. منها.عن أبيه قدر عشرين حديثًا عامتها مناكرُي هذا 
 

ُبُه، فـََوَلَدْت َلُه ُغالًما َفما - 3281/ 52 َتْت،  "َأَشدُّ َحَسراتِّ ابنِّ آَدَم َثالٌث: رُجٌل كاَنْت عِّْنَدُه اْمرأٌة َحَسناُء مَجيَِّلٌة تْعجِّ
َق أْصَحابَُه إلَيَها َحَّتَّ إذا قـَُرَب مِّْنها َوَقَع  ولَيَس عِّْنَدُه ما ُتْسرَتَْضُع الْبنِّهِّ، َورُجٌل كاَن َعلى فـََرٍس يفِّ َغْزَوة فـََرأى اْلَغنِّيَمَة َفَسابَ 

ُحه ،  اْلَفَرُس َفماَت، َوواَقَع أْصَحابُُه الغنيمَة فَاْقتسموها، َورُجٌل كاَن َلُه زرٌْع وانضِّح، َفلمَّا اْستَـَوى َزْرُعُه واسُتحْ  َصدِّ َماَت اَنضِّ
 وليس عِّْنَدُه ما َيْشرَتي بَعرَيًا فمات زْرُعه".

 ضعيف.  ابن عساكر عن مسرة. طب، و 
 

 "اْشربوا منه ما ال يُْذهُِّب اْلَعْقَل، واْلَمال".  - 3285/ 56
 الطبراني، ورشدين بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق، ومنصور بن أبي منصور مجهول. قال الهيثمي: رواه . طب عن صحار العبدى

 
 ُمْسكٍِّر". "اْشَربُوا واْجَتنُِّبوا ُكلَّ  - 3286/ 57

 طب عن ابن عمرو.
 

 "اْشَربُوا َما ال ُيَسفُِّه أْحالَمُكم، َواَل يُْذهُِّب أْمَوالُكْم". - 3287/ 58
 الطبراني ورجاله رجال الصحيح، خال الحسين بن مهدي، وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه .  طب عن عبد هللا بن الشخري

 
َلةُ  "أْشَرُف اجمَلالِّسِّ َما استـُْقبِّلَ  - 3291/ 62  ”. بِّهِّ اْلقِّبـْ

 ضعيف. طب عن ابن عباس.
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  "َأْشَرُف اإلِّميان أن َيََْمَنَك النَّاُس، وأْشَرُف اإلْسالمِّ أْن َيْسَلَم النَّاُس مِّن لَسانِّك وَيدَك، وأْشَرُف اهلِّْجرةِّ أن - 3292/ 63

، وَأْشَرُف اجلَِّهادِّ أْن تـُْقَتل ويـُْعَقَر فـََرُسكَ   ”. هَتُْجَر السيِّّئاتِّ
  طص عن ابن عمر، ورواه ابن النجار وزاد: وأشرُف الزُّْهدِّ َأن يسكَن قلُبك على ما ُرزِّْقَت، َوإنَّ أْشَرَف َما َتْسَأل من هللا عزَّ 

رَة.   ضعيف.  وجلَّ العافيُة يف الدُّْنيا واآلخِّ
 

نـَْيا، وَعَذاُب ا - 3297/ 68 َرةِّ "أْشَقى األْشقَِّياءِّ َمن اْجَتمَع َعلَيْه فـَْقُر الدُّ  ”.آلخِّ
 موضوع.  طس عن أيب سعيد. 

 
ََقهُ  - 3298/ 69  مِّْنُه  "َأْشَقى النَّاسِّ َثالثٌَة: َعاقُِّر الناقة، واْبُن آَدَم الَّذي قـََتَل أَخاُه؛ َما ُسفَِّك َعلى اأَلْرضِّ مِّْن َدٍم إال حلِّ

 ”.شيٌء؛ ألنَُّه أوَُّل َمْن َسنَّ اْلَقْتلَ 
 ضعيف. ك، طب عن ابن عمرو.

 
73 /3302 - ."  "أْشَكرُُكْم هلل أْشَكرُُكْم للنَّاسِّ

 طب عن األشعثِّ بن قيس.
 

 ”. "َأْشهُِّدوا هَذا احلجَر خريًا، فإنَُّه يْوَم القَياَمة شافٌِّع، ُمَشفٌَّع، َلُه لَساٌن وشفتان، يْشهُد لَِّمُن اْستَـَلمهُ  - 3308/ 79
 ضعيف. طب عن عائشة.

 
 ”.إِّلَه إال هللا، وَأيّنِّ رسوُل هللا، َوَأْشَهُد َأن ال يقوهلا عْبٌد مِّْن حقيَقةِّ قـَْلبِّهِّ إال َوقَاُه هللا َحرَّ النَّارِّ "َأْشَهُد َأن ال   - 3309/ 80

 رواه البزار، وفي إسناده عاصم بن عبيد هللا، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  ز، واحلاكم يف الكىن عن عمر وسنده ضعيف.
 

نفسي بيده ال ُيسلُِّّم عليهم أحٌد إالَّ َردُّوا   فوالذيأْحياٌء عْنَد هللا، فـَُزوُروهم، وسلِّّموا َعَليهِّم؛  "َأْشهُد أنَّكم  - 3314/ 85
 عليه إىل يْومِّ القَِّيامة". 

على ُمصعٍب بْن ُعمرٍي حني رجع من أحد، فوقف   -صلى هللا عليه وسلم  -طب، حل عن عبيد بن ُعمرٍي، قال: َمرَّ النَّيبُّ 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو بالل األشعري ضعفه الدارقطني. قال الهيثمي:  وعلى أصحابه، فقال: فذكره.عليه 

 
يُدوا ابلنِّّكاحِّ  - 3316/ 87  ”."أشِّ
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 الطبراني، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية.قال الهيثمي: رواه . طب عن السائب بن يزيد 
 حسن.

 
دِّ يكفِّي االثـَْنني،    - 3223/  5 "اصربوا، وأَبشروا؛ فإيّنِّ قد ابركُت على صاعكم، وُمدِّكم، فكلوا وال َتفّرُقوا، طعاُم الواحِّ

دَّ  ا  وطَعام االثنني يكفى األربعة، وطعام األربعة يكفى اخلمسة والستَة، وإنَّ الربََكَة يف اجلماَعة؛ َفَمن َصرَبَ على ألَوائها وشِّ هتِّ
كنت له شفيًعا، أو شهيًدا يوَم القيامة، ومن خرج عنَها رغبة عما فيها أْبدَل هللا به مْن هو خرٌي مْنه فيها، ومن أرادها بسوٍء  

 أَذابََه هللا كما يذوُب امللُح يف املاءِّ".
ْعُر ابملدينة، فاشتد اجلهد، فقال رسول هللا   قال   .اصربوا -م صلى هللا عليه وسل -بز من حديث عمر قال: غال السِّّ

 ضعيف.  .الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح
 
اًل، وال ُتْصبِّح يوَم صومَِّك َعُبوًسا، وأجْب دعوَة من َدعاَك مَِّن املسلمنَي ما َل    - 3325/  7 "َأْصبِّْح يْوَم صْومَِّك َدهيًنا ُمرَتجِّّ

َصلِّّ على َمْن ماَت أهلِّ قبَِّلتنا وإْن كان مصلواًب، َأْو َمْرُجوًما، َوأَلْن تْلَقى  يُظهُروا املعازَِّف؛ فإِّذا َأْظهروا املعازَِّف فال جُتْبهم، وَ 
 هللا ِبثل قِّرابِّ اأَلرضِّ ُذنواًب خرٌي َلَك َمْن َأْن تـَُبتَّ الشهادَة على َأحٍد مِّْن َأْهلِّ القبلةِّ". 

 ضعفه الدارقطني وغيره. رواه الطبراني، وفيه اليمان بن سعيد قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.
 

17 /3335 -  ." ا الصََّدقاُت ُغَساالُت النَّاسِّ ُوا على أنفسكم اي َبينِّ هاشٍم، فإِّمنَّ  "اْصربِّ
 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
ُوا آَل ايسٍر؛ فإِّن َمْوعِّدَُكْم اجلنَُّة".  - 3336/ 18  "اْصربِّ

رواه الطبراني  ]قال الهيثمي في حديث عمار:  عثمان. طب عن عمار، البغوي، وابن منده، طب، واخلطيب، وابن عساكر عن
 [ رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.وفي حديث عثمان قال:  ورجاله ثقات.

 
ا ُتْذهُِّب خبَث اْبنِّ آدَم، كما يُْذهُب الكرُي خبَث احلديدِّ ي"اْصربِّ  - 3337/ 19  ". -يعين احلُمَّى-؛ فإْنَّ

 طب عن فاطمة اخلزاعية. 
 

 ”."َأْصدُق احلديثِّ ما ُعطَِّس عِّْنده - 3342/ 24
 موضوع.  طس عن أَنس )وسنده جيد(.

 
، ِبيِّّهم اقْـَتَديُتم اْهَتَديُتم".   أصحايب" - 3345/ 27  َكالنُُّجومِّ
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رواه عبد بن محيد من حديث ابن عمر، وغريه، ومن رواته عمر، وأبو هريرة وَأسانيدها كلها ضعيفة، قال َأمحد: ال يصح،  
ابطل، وقال البيهقي يف كتاب االعتقاد: رويناه  -موضوع-وقال البزار: منكر، وقال ابن حزم يف رسالته الكربى: مكذوب 

يف حديث موصول إبِّسناد غري قوى، ويف حديث آخر منقطع قال: واحلديث الصحيح يؤدى بعض معناه، وهو حديث َأىب  
؛ فإذا ذهبت أَتى ميتَأمنٌة أل أصحايبنجوُم أتى َأهَل السماءِّ ما يوعدون، و موسى املرفوع "النجوُم أمنُة السماء، فإذا ذهبت ال

 ما يوعدون". أميت
 

ُلُهْم يف سبيل هللا، ومنَـَعهم   - 3346/ 28 َيةِّ آابئهم؛ َفمنَـُعهْم مَِّن النَّارِّ قـَتـْ عصِّ : قْوٌم قُتُِّلوا يف سبيلِّ هللا ِبِّ "أصحاُب األعرافِّ
".مَِّن اجلنَّةِّ معصيُة     آاَبئِّهمِّ

، ابن مردويه،  ص، وعبد بن محيد يف تفسريه، وابن منيع، واحلارث، طب، وابن مردويه، ق يف البعث عن عبد الرمحن املزين
 ضعيف. ق يف البعث عن أيب هريرة. 

 
قـُْرىب وُمسْلٍم، ورجل   "أصحاُب اجلنَّةِّ ثالثٌة: ُذو ُسلطاٍن ُمقسٌط مَوفٌِّّق، ورَُجٌل رحيٌم رقيُق القلبِّ بُِّكلِّّ ذي - 3347/ 29

عفيف فقري متصدق، وأصحاب النار مخسة: رجٌل ال خيفى له طمع ورجٌل له طمع وإن دقَّ إالَّ خانه، ورَجل ال مُيسي وال  
نظريُ والَّذين ُهْم فيكم تبًعا ال يبغون أْهال وال مااًل، وا له،يصبُح إال هو خيادُِّعَك عْن أهلِّك ومالِّك، والضَّيُف الَّذي ال زَْبر   لشِّّ

 الفحَّاُش وذََكَر الُبْخَل والكذَب".
 طب، ك عن عياض بن محار. 

 
 ”."اْصطَفُّوا، وْليتَقدَّْمُكْم يف الّصالةِّ َأْفَضُلُكْم، فإِّن هللا عزَّ وجلَّ َيصطفى من املالئكِّة ومِّن النَّاسِّ  - 3351/ 33

 . عموضو  .-رضي هللا عنه   -طب عن واثلة 
 

، ولو  - 3354/ 36  ”. -يـَْعينِّ الكذبَ -"َأْصلِّح بنَي النَّاسِّ
 موضوع.  طب عن أيب كاهل.

 
 ”."أْضعْفَت، أْربيَت، ال تْقَرَبنَّ هذا، إذا رَاَبك مِّْن متْرَِّك شيٌء فبِّْعه، مثَّ اشرت الذي تُرِّيُد مَِّن التَّْمرِّ   - 3366/  4
 صحيح. . -رضي هللا عنه   -ع عن أيب سعيد ]حم م[  

 
تَّ خصاٍل َأْضَمْن لُكم اجلنََّة: ال َتظَاملُوا عِّْنَد قِّْسمةِّ  - 3372/ 10 ُفوا النَّاَس مِّْن أنـُْفسُكْم   "اْضمُنوا يل سِّ موارِّيثِّكم، وأَْنصِّ

 ”.وال جتبـُُنوا عِّْند قَِّتالِّ َعُدوُِّكْم، وال تُغلُّوا َغَنائِّمُكْم، واْمنَـُعوا ظَالَِّمُكْم مِّْن مْظلومُِّكمْ 
 ضعيف. وفي سنده العالُء بن سليمان الرقى وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .طب عن أيب أمامة
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 ”. أصحايب"َأطِّْع ُكلَّ أمرٍي، َوَصلِّّ خْلَف ُكلِّّ إماٍم، وال َتُسنبََّّ أحًدا مِّْن  - 3378/ 16

 ضعيف. طب عن معاذ.
 

 "َأْطعِّمِّ الطَّعاَم، وأْفشِّ السَّالَم". - 3379/ 17
 بعمٍل قال: فذكره.  مرين، عن أبيه، عن جده قال: قـُْلُت: اي رسول هللا! هانئشريح بن  طب، وابن عساكر، عن املقدام بن

 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. قال الهيثمي: 
 

 ”. "َأْطعُِّموا الطعاَم، َوَأْفُشوا السَّالَم، تـَُورَّثُوا اجلِّنانَ  - 3382/ 20
 صحيح. طب، ض عن عبد هللا بن احلارث.

 
 ”."َأطِّعُموا الطعام، وَأطِّيُبوا الَكالمَ  - 3383/ 21

 صحيح.  طب عن السيد احلسن.
 

 ”. "َأطعُِّموا طعاَمُكم األَتقياَء، وأْوُلوا معروَفكم املؤمنني - 3384/ 22
 ضعيف.  ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلِّخوان، ع عن أيب سعيد. 

 
 "أْطعُِّموها اأُلَساَرى". - 3386/ 24

 -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسول هللا األشعريالطرباين يف الكبري واألوسط من حديث أيب موسى 
 زار قـَْوًما من األنصار يف دارهم، فذحبوا له شاًة فصنعوا منها طعاًما؛ فأخَذ من الّلْحمِّ شيًئا ليأَكله، فمضغه ساعًة، ال ُيسيُغه، 

َيُه مِّْن ُثنها، فقاله. فقال: َما شأُن هَذا اللحم؟ قالُوا: شاٌة ل  فالٍن، ذحبناها حَّتَّ َيَئ، فـَنـُْرضِّ
 . ، وهو ضعيفيوفي سنده بشر المريسقال الهيثمي: 

 
 ”. "أطفاُل املشركني َخَدُم أْهلِّ اجلنَّةِّ  - 3391/ 29

 صحيح.  طس عن أنس، ص عن سلمان موقوفًا. 
 

 "أْطفُِّئوا احلريَق ابلتكبري".  - 3393/ 31
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  .حديث أيب هريرةطس يف الدعاء من 

 



86 

 

"اطلُبوا احلَوائَج إىل ذوي الرمحة مِّْن أُمَّيت تـُْرزُقوا وتْنَجُحوا، فإِّنَّ هللا تعاىل يقول: رمحيت يف ذوي الرمحة مِّْن   - 3395/ 33
 ”.فِّيهمْ  سخطيُقوا وتنجحوا فإِّّن هللا يقول: إنَّ ؛ وال تطلبوا احلوائج عند القاسيِّة قلوهُبم تـُْرزَ عبادي

 ضعيف.  ك يف التاريخ، عق وضعفه، طس عن أيب سعيد، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات. 
 

 "اطلُبوا اخلري عْنَد حسانِّ الُوُجوهِّ".  - 3397/ 35
طب، هب، واخلطيب عن ابن عباس،  . وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج، ع، طب، هب عن عائشة، البخاري يف التاريخ

حل، وابن عساكر عن جابر، متام، واخلطيب يف رواة مالك عن أيب هريرة،   عد، عن ابن عمر، ابن عساكر عن أنس، طس،
 موضوع.  .متام عن أيب بكرة

 
َسانِّ اْلُوُجوهِّ".  - 3398/ 36  "اطلُُبوا احلوائَج إىل حِّ

  عن عائشة.  اخلرائطيالل القلوب، ومتام عن جابر، طس عن أيب هريرة يف اعت اخلرائطيابن أيب الدنيا عن ابن عمر. و 
 موضوع

 
 ”. "اطلُبوا الرِّْزَق يف َخبااَي اأَلْرضِّ  - 3400/ 38

 ضعيف. في سنده هشام بن عبد هللا بن عكرمة ضعفه ابن حبان. قال الهيثمي:. ع، طس، هب عن عائشة
 

 الْعشرِّ األواخرِّ مِّْن رمضاَن"."اطلُبوا ليلَة القدرِّ يف  - 3410/ 48
 صحيح.  طب عن ابن عباس.

 
60 /3422 -  ."  "َأْطوُعُكْم هلل الَّذي يْبدأُ صاحبَِّه ابلسَّالمِّ

 ضعيف.  . طب عن أيب الدرداء
 

 “. ه َمْنُشورًا لَبَِّسهُ "اْطُووا ثياَبُكْم ترجْع إليها أْرواُحها فإِّنَّ الشيطاَن إذا وجد ثواًب مطواًي َل يـَْلَبْسُه، وإذا َوجدَ  - 3427/ 65
 موضوع.  طس عن جابر.

 
لُّوا َحالله، وحرِّموا حراَمه".  - 3433/ 71  "َأطيُِّعوينِّ ما ُكنُت بنَي أْظُهرِّكْم، وعليُكم بِّكتابِّ هللا َأحِّ

األنصاري، عن طب، ومتام، خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن نعيم بن ُهام، عن املقدام بن معد يكرب، عن أيب أيوب 
 صحيح.  .وهو َمْوُعُوك؛ فقال: فذكره، وفيه أربعة صحابة -صلى هللا عليه وسلم  -عوف بن مالك، قال: خطبنا رسول هللا 
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ُْم يـُْؤَجُروَن َعَليه، وُتؤَجُرو  - 3434/ 72 ُتُكْم بِّهِّ، فإِّْنَّ َن بِّطَاَعتِّهْم؛ وإْن "َأطيُعوا أمراءَُكْم َمْهما كاَن، فإِّْن َأَمُروُكْم بِّشيٍء ممَِّّا جئـْ
نا ال ظُْلَم، فيقول: ال ظلم،  َأَمُروُكْم بَشْيٍء ممَّا ََلْ آتُِّكْم به، فإِّنَُّه عليهم، وأنـُْتْم منه براٌء، ذلكم ِبنَُّكْم إذا لُِّقيتم هللا قـُْلُتْم: ربَّ 

، َوَأمَّْرَت َعلينا أَُمَراَء،  فيقولون: ربَّنا أْرسْلَت إلينا ُرساًل، فأطَْعناهم إبِّْذنَِّك، واْسَتْخَلْفَت َعلَ  يْنا ُخَلَفاَء، فََأطَْعَناُهم إبِّْذنِّكِّ
ْنُه بـََراٌء".   فَأطَْعَناُهم َلَك؛ فيقوُل: َصَدقْـُتْم ُهَو َعَليهِّْم، وأنتم مِّ

 ابن جرير، طب، )ق( عن املقدام.
 
وأدِّّ الزََّكاة املفروضَة، َوُحّج، واْعَتمْر، وُصْم رمضاَن، " اْعُبدِّ هللا ال ُتْشرْك بِّهِّ شيًئا، وأقِّم الصَّالَة املكتوبَة،   - 3443/  1

ْنُه".  ُهْم َأْن َيُتوُه إليَك فذْرُهْم مِّ  واْنظُر ما حتِّبُّ للِّنَّاسِّ أْن َيتوه إليَك فَافْـَعلُه هبِِّّْم، وما َتْكَرُه مِّنـْ
 صحيح.  .البغوي، طب عن أيب املنتفق

 
شيًئا، واعمْل هلل كأنََّك تراه، واعُدْد ْنفسَك يف اْلَمْوَتى، واذكر هللا عْنَد ُكلِّّ حجٍر   "اْعُبدِّ هللا، وال ُتْشرْك به  - 3446/  4

وُكلِّّ شجٍر، وإذا عمْلَت سيئة فاعمل جبنبها حسنة، السر ابلسر، والعالنية ابلعالنية، َأال ُأْخربَُك ِبْملَك ابلنَّاسِّ مْن ذلك،  
 “.َس على مناخرهم يف النَّارِّ إال هذا؟ هذا؛ وأشاَر إىل لسانِّه: وهْل يكبُّ النَّا

 حسن.  طب، هب عن معاذ بن جبل.
 
ُنَّ جماابٌت، وعليَك بَصالة الغداةِّ،    - 3448/  6 َك وَدَعواتِّ املظلوم؛ فإِّْنَّ "اْعُبدِّ هللا كأنََّك تراه، وُعدَّ نفسك يف املوتى، وإايَّ

ًواوصالةِّ العشاءِّ، فاْشَهْدُُها، فلْو تعلمون ما فيهما ألَت  ”. يَـْتُموُها ولِّْو حبـْ
 حسن. طب وابن عساكر عن أيب الدرداء.

 
 "اْعُبدوا الرَّمحَن، وأْفُشوا السالَم، وأْطعُِّموا الطَّعاَم". - 3454/ 12

 ابن جرير، طب، ك عن العرابض. 
 

 َق، فليْفعْل". "َأَعرْتٌ َكَعرْتِّ اجلاهلية؟ ولكن من أحبَّ منكم أْن يْذَبح هلل، فيَأُكَل، ويتصدَّ  - 3461/ 19
قريٌش يف الَعتِّريةِّ، فقالت: اي رسوَل هللا تـَْعرُت يف   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ابن عباس )قال: استأذنت رسول هللا  

: أَعرْتٌ؟ وذكره، وكان )عندهم(: أْنم كانوا َيْذحَبُون، مث يعمدون إىل -صلى هللا عليه وسلم   -رجب؟ فقال هلم رسول هللا 
هم فيمَسُحون هبا رَءوس ُنُصبهم(دَِّماء َذابَ  الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقه   قال الهيثمي: رواه. ئحِّ

 ابن معين، وضعفه الناس. 
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 ”."اعتكاُف عشر يف رمضان كحجتَّني وُعمرتني  - 3465/ 23
 موضوع.  طب عن علي بن احلسني، عن أبيه.

 
 ". -صلى هللا عليه وسلم  -)"أعجبين مَجاُل َعمِّّ النيبِّّ  - 3479/ 37

صلى هللا عليه   -العباس إىل رسول هللا  احلاكم يف املستدرك من طريق أيب جعفر بن علي بن احلسني، عن أبيه قال: أقبل
هللا سنك،   وعليه ُحّلتان، وله ضفرياتن، وهو أبيض فلما رآه تبسم فقال: اي رسول هللا! ما أضحكك؟ أضحك -وسلم 
 . : وذكره، فقال العباس: ما اجلمال؟ قال: اللسان، وهو مرسل(أعجبينقال: 

 )ورجاله رجال الصحيح(. طس، هب عن أيب هريرة 
 

 ”."أْعرِّبُوا القرآَن، والْتَمُسوا َغَرائَِّبهُ  - 3486/ 44
رواه أبو يعلى، وفيه عبد هللا بن سعيد بن قال الهيثمي:  .يف الوقت، ع، طب، ك، هب واخلطيب عن أيب هريرة األنباريش، وابن 

 أبي سعيد المقبري وهو متروك. 
 

 "اْعرُضوا َحديثِّي على كَِّتابِّ هللا، فإْن َوافـََقُه فـَُهو مينِّّ وأاَن قـُْلُته".  - 3490/ 48
 ضعيف جدا.  .طب عن ثوابن، وضعف

 
ُدُهم - 3492/ 50 ، أَلْ تـََر أنََّك إنِّ اتَـّبَـْعَت الرِّيبَة يفِّ النَّاسِّ أفسدهَتم، أْو كْدَت تـُْفسِّ  ”. "أْعرُِّضوا عن النَّاسِّ

 حسن. طب عن معاوية.
 

م إذا ُقطَِّعْت، وإْن كاَنْت قريبة، وال  - 3494/ 52 ُلوا أْرحامكم، فإِّنَُّه ال قـُْرَب ابلرَّحِّ بـُْعَد هبا إذا   "اْعرُِّفوا أْنَسابكم َتصِّ
 ُوصلت وإْن كانت بَعيدًة".

 .صحيح عباس.ط، ك، ق عن ابن 

 
 ”."َأْعُروا النِّّساَء يـَْلَزمن احلَِّجال - 3495/ 53

 ضعيف. طب، طس، واحلاكم يف الكىن، واخلطيب، وابن عساكر عن َمْسَلمَة بن ِملد.
 

 كائِّنٌة إىل يوم القيامةِّ إالَّ وهي كائنٌة".  هي"اعزُِّلوا أْو ال تْعزُِّلوا، ما َكَتَب هللا مِّن َنسمٍة  - 3500/ 58
ْرَمة   ضعيف.  .العذريطب عن صِّ
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لُت  - 3501/ 59 ، وُفضِّّ  ”. ابملَفصَّلِّ "أْعطَاينِّ ريبِّّ السَّبع الطَِّّوَل مكاَن التوراة، َواملئنَي مكاَن اإلِّجنيلِّ

الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم، وقد ضعفه جماعة، ويعتبر بحديثه، وبقية رجاله رجال   قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة
 صحيح. الصحيح.

 
، قال: أَجْل، ولكن فيها خيٌط أمحُر،   منِّرَتَك،"أْعطِّين  - 3506/ 64 ، قال: اي رسوَل هللا! منِّرُتك أْجَوُد مِّْن منِّرتِّ وُخْذ منِّرتِّ

يُت أْن أْنظَُر إليه فـَيَـْفتِّين عْن َصالت".   َفَخشِّ
 الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه.  طب عن عبد هللا بن سرجس

 
رَي َأْجَرُه قبَل أن َيِّفَّ َرْشُحه". "أْعُطوا ا - 3516/ 74  ألجِّ

 أبو يعلى، وفيه عبد هللا بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. ع، ق يف الكربى عن أيب هريرة 
 

ر يَل الكال - 3520/ 78  ”. اختصارًا  م"ُأْعطِّيُت جوامَع الكلم، واخُتصِّ
 ضعيف.  عباس.ع، هب عن عمر، قط عن ابن 

 
َهُ  - 3527/ 85  ”."ُأعطِّيُت فـََواتَِّح الَكلم، وجوامَِّعُه وخوامتِّ

 صحيح. ش، ع، طب، هب عن أيب موسى.
 

، وأعطيُت السَّالَم، وهو حتيُة أْهلِّ اجلنَّة، وُأعطِّيُت   - 3529/ 87 صاٍل: ُأعطِّيُت صالًة يف الّصفوفِّ "ُأْعطِّيُت ثالَث خِّ
ُن هارونآمنَي، وَل يـُْعَطها أحٌد ممَِّّ   ". َن كان قبلُكْم، إالَّ أن يكوَن هللا َأْعطَاها َهارون، فإِّنَّ ُموَسى كان يدُعو ويـَُؤمِّّ

 .ضعيف احلارث، وابن مردويه عن أنس.
 

ْثُل ما بني َصنعاَء  "أْعطيُت ْنًرا يف اجلنَّةِّ يُْدَعى الكْوثـََر، َوَعْرَصُتُه: ايقوٌت، وَمْرجاٌن، وزَبـَْرجٌد، ُهَو وهللا  - 3530/ 88 مِّ
، اي ابنة قـَْهٍد".   وأَْيلة، فيه أابريُق مثُل َعَددِّ جنوم السَّماءِّ وأَحبُّ َوارِّدِّها إيلَّ قوُمكِّ

 الطبراني، وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. ، طب عن أسامة بن زيدالباوردي
 

ْربِّته، فإِّذا مِّْسٌك )أذُفر(، وإذا حصاُه اللْؤُلُؤ، وإذا َحافـََتاُه قِّباُب  "ُأعطيُت الكوثَر؛ فضربُت بيدي إىل تُـ  - 3533/ 91
 الدُّرِّ". 

 البزار، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.  قال الهيثمي: رواه. ع عن أنس
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ةِّ شْهٍر، وبُ  - 3541/ 99 ْرُت ابلرُّْعبِّ مِّْن َمسريِّ لَّْت "ُأْعطِّيُت أْربًعا َل يـُْعَطهنَّ نيبٌّ قـَْبلي، ُنصِّ عثُت إىل كلِّّ أبيَض وأْسَوَد، وُأحِّ

 يل الَغَنائُِّم، وُجعلْت يل األرُض طُهورًا".
 طب عن أيب أَُمامة. 

 
"ُأْعطيُت مخًسا َلْ يُعطهنَّ نيبٌّ قبلي: أرسلُت إىل األمحر واألسودِّ، وكان النيبُّ يُرسُل إىل النَّاسِّ َخاصًَّة،   - 3542/  100

، حَّتَّ  ْرُت ابلرُّعبِّ َ  وُنصِّ لَّْت يل اْلَغنائُم، وَلْ حتلَّ ملْن قـَْبلي، َوُجعِّلْت يلِّ إنَّ اْلَعُدوَّ لََيَخاُفين من مسريةِّ شهٍر أو شهرين، َوُأحِّ
، َفهي انئلٌة إْن شاء هللا ملَِّن ماَت ال  هلل   يْشرُِّك اباألرُض مْسجًدا وطهورًا، وقيَل يل: سْل تـُْعطَْه، فادََّخْرُت َدْعَوت َشفاعًة ألُمَّيتِّ

 َشيًئا". 
 طب عن ابن عباس. 

 
ٌّ قـَْبلي: بُعِّْثُت إىل النَّاسِّ كافًة األمحرِّ واألسودِّ، وإمنا )كان( يـُْبعُث ُكلُّ نيبٍّ إىل  "ُأْعطِّيُت مَخْسَّا ََلْ يُعطُهنَّ  - 3543/  101 َنيبِّ

رية شهٍر،  ، يـُْرَعُب مينِّّ الَعُدوُّ على َمسِّ وُأْعطيُت املََغَنَم، وُجعلت يل األرُض مْسجًدا وَطهُورًا،  قـَْريته، وُنصرُت ابلرُّْعبِّ
 وُأعطيُت الشَّفاَعة فََأخَّْرهُتا أَلمَّيت".

 احلكيم، طب عن ابن عمر.
 

عُ  - 3549/  107 يبة: إانَّ هلل، وإانَّ إليهِّ راجِّ  ”.ون"ُأْعطيْت أُمَّيت شيًئا َلْ يـُْعطَه أحٌد مَِّن األَُمم َأْن يـَُقوُلوا عْنَد اْلُمصِّ
 ضعيف. طب، وابن مردويه عن ابن عباس.

 
 "َأْعَظم العَِّيادةِّ َأْجًرا َأَخفُّها، والتـَّْعزِّيَُة مرًَّة".  - 3558/  116

 ضعيف جدا.   عن علي. ز، هب
 

124  /3566 -  ." يِّ  "أْعَظُم آيٍة يف اْلُقرآنِّ آيُة الُكْرسِّ
ن عن ابن األسفع، وهو األشهر، حم، ك عن أيب ذر،  ابلفاء، د، وعبدا -البخاري يف التاريخ، طب عن األسفع البكري

 . -رضي هللا عنه  -الدارمي عن أيفع الكالعي، ابن راهويه عن عوف بن مالك  
 

َح  - 3582/  140  أجَر احلَجَّام".  -يعين-"اعلُفوه النَّاضِّ
 طب عن ثوابن.
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، فَإن   تعطيين"اْعَلْم أن الَّذي أخذان منك خرٌي من الذي أعطيناَك، وأن الذي  - 3592/  150 خرٌي من الذي أتخُذ مينِّّ

 شئت فُخْذ، وإن شئَت فاتُرك".
اشرتى من رجل من بىن غفار سهمني  -صلى هللا عليه وسلم   -، أن رسول هللا  األسلميطب من حديث عبد هللا بن قيس 

رواه الطبراني في الكبير، عن  قال الهيثمي:  .عند البيع: اعلم وذكره -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له رسول هللا   خبيرَب بعبٍد، 
 أبي معاوية، عن عبد هللا بن قيس األسلمي، وأبو معاوية لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 

 
 ”.وكلُّ صاحبِّ علٍم َغْراَثنُ  "أْعَلُم النَّاسِّ من ََيَْمُع عِّلَم النَّاسِّ إىل عِّلمِّهِّ، - 3601/  159

 موضوع. عن جابر. والديلميع، 
 

 ”."اْعَمُلوا؛ َفُكلٌّ ُمَيسَّر لَِّما خلَِّق َلهُ  - 3610/  168
 صحيح. طب عن عمران بن ُحصني.

 
ٌر ملا يُهدى له من القولِّ  - 3611/  169  ”."اَعملوا؛ َفُكلُّ ُمَيسِّّ

 ضعيف. طب عن عمران بن ُحصني.
 

 ”. "اْعَملِّي، وال تـَتَّكِّلِّي، فَإِّن َشَفاَعيتِّ للهالكني من أُمَّيتِّ  - 3612/  170
 ضعيف.  الطبراني، وفيه عمرو بن مخرم، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. عد، طب عن أم سلمة

 
ِّّ، من شاَء استْخرج العقوَق من َوَلدِّه - 3615/  173  ”. "َأعِّينوا َأوالدَُكْم على الربِّ

 ضعيف.  طس عن أيب هريرة. 
 

لُّوا َحاللُه، َوَحرُِّموا َحراَمُه، واقتدوا به، وال تكُفروا بشيٍء منه، وما َتَشابه عليكم منه   - 3616/  174 : احِّ لقرآنِّ "أْعَمُلوا ابِّ
ُوُكم، وآمُِّنوا ابلتـَّْورَاةِّ، بعديمن  وإىل ُأويل العلم -عزَّ وجلَّ -فردُّوُه إِّىل هللاِّ  جْنيل، والزبورِّ، وما أوتى النَّبِّيـَُّون من  ، كيما خْيربِّ واإلِّ

لٌ  مصدٌَّق، أال وإنَّ لُِّكلِّّ آية نُورًا يوم القيامةِّ، أال إِّيّنِّ   رهبم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإِّنه شافُِّع ُمَشفٌِّع وماحِّ
َقَرة من الذكر األوَّل، َوُأْعطِّيُت طََه والطواسنيَ  وخواتيَم سورة   ألواح موسى، وأعطيُت فاحتَة الكتابِّ  من ُأْعطِّيُت سورَة البـْ

، وُأعطيُت املَُفصََّل انفلةً   ”.اْلبَـَقَرةِّ من كْنٍز حَتَْت اْلَعْرشِّ
قال الهيثمي: له إسنادان: في أحدهما عبد هللا بن أبي حميد، وقد   حممد بن نصر، طب، ك، ق وابن عساكر عن معقل بن يسار. 

 عمران القطان، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الباقون. أجمعوا على ضعفه، وفي اآلخر
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ْدٍر، واْحلِّْق َعْنَك شعَر الكفرِّ".  - 3640/  3 ْل ِباٍء وسِّ  "اْغَتسِّ

 حسن.  طص، حل عن واثلة.
 
 اجلمعة، وزايدُة ثالثة ُأايٍم". يوَم اجلُمَعةِّ، فإِّنَُّه من اغتَسَل يوم اجلمعة، فله كفَّارَُة ما بني اجلُمَعةِّ إىل  وا ل"اغتس  - 3643/  6

الطبراني في الكبير واألوسط وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، ووثقه   قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أُمامةَ 
 ضعيف.  دحيم وغيره.

 
 ”.اخلامَِّسة فـَتَـْهلِّكْ "اْغُد َعاملًا، أو ُمَتعلًِّّما، أو ُمْسَتمًِّعا، أو حمِّب ا، وال تُكْن  - 3650/ 13

 موضوع. بز، طس، هب عن أيب بكرة. 
 

 ”.يف بكورها، وََيَْعَل ذلَِّك يوَم اخلميس ميتأن يَبارَِّك أل ريب"اغدوا يف طََلبِّ اْلعِّْلم، فإين سألت  - 3652/ 15
 ضعيف.  طس عن عائشة.

 
 ”. َتْستَـْغُنوا"اغزوا تـَْغَنُموا، وُصوموا َتصِّحُّوا، وسافُِّروا  - 3659/ 22

 ضعيف.  الطرباين: من حديث أيب هريرة. 
 
"افرتقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرًقة، وَتزِّيُد أمَّيتِّ عليها فِّرقًة، لَيَس فِّيها فِّْرَقُة أَضرُّ على أُمَّيتِّ مِّن    - 3672/  2

لُّوَن ما حرََّم هللا؛ َوحُيَرُِّموَن مَ   ا أَحلَّ هللاُ".قوم يَقيُسوَن الديَن بِّرأيِّهم، فُيحِّ
 رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طب، عد، واخلطيب، وابن عساكر عن عوف بن مالك. 

 
ْثلَِّها،  "اْفرَتَقْت بـَُنو إِّْسَرائِّيَل على إِّْحدى َوَسبعِّني مِّلًَّة، َوَلْن َتْذَهَب الّلَيايلِّ وال األايُم، حَّتَّ   - 3673/  3 تـَْفرَتَِّق أمَّيتِّ َعَلى مِّ

َها يف النَّارِّ إال واحدًِّة، وهى اجلماَعُة".  نـْ  وُكلُّ فِّْرَقٍة مِّ
 رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .عبد بن محيد، والبزار، عن سعد بن أيب وقاصٍ 

 
، واْبُذل الطَعاَم، وَ  - 3684/ 14 اْسَتْحي مَِّن هللاِّ كما َتْسْتحى رَُجاًل من رَْهطَِّك ذِّي َهيئٍة، َولَيْحُسْن ُخُلُقَك،  "أْفَش السَّالمِّ

يئاتِّ  ْن، فَإِّنَّ احلسناتِّ يُْذهِّنَب السِّّ  ”. وإَذا أسأَت فَأْحسِّ
 ضعيف.   طب عن أيب أمامة.
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 ”. "أْفُشوا السَّالَم، فَإِّنَُّه هللِّ رًِّضا - 3688/ 18

 جدا. ضعيف  طس، عد عن ابن عمر.
 

 ”."َأْفُشوا السَّالَم َكْي تْعُلوا - 3692/ 22
 صحيح.  الطبراني وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. أيب الدرداء طب عن

 
34 /3704 -  ."  "أفضُل األعمال ُحْسُن اخلُُلقِّ

 طب عن أَسامة بن شريك. 
 

 "أفضُل األعمالِّ إمياٌن ابهلل، مثَّ الصالُة ألوَّلِّ َوقِّتها".  - 3710/ 40
 طب عن امرأة من املبايعات. 

 
: ُخُلٌق َحَسٌن".  - 3724/ 54  "أْفَضُل اإلِّميانِّ

 طب عن عمرو بن عبسة. 
 

: أن تـَْعَلَم إنَّ هللا معَك َحيثُما كنَت"  - 3725/ 55  "أْفَضُل اإلِّميانِّ
 ضعيف.  طب، حل عن عبادة بن الصامت.

 
 ”.إماٍم جائر" أفَضُل اجلهادِّ: كلمُة ُحْكٍم عند  - 3737/ 67

 أبو يعلى والطبراني، وفيه عبيد بن القاسم، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. طب عن واثلة
 

 "أفضُل الشُّهداءِّ: أن يـُْعَقر َجواُدك، ويـُْهَراَق َدُمَك".  - 3758/ 88
 ط عن ابن عمر.

 
 ”."أْفَضُل الشُّهداءِّ: من ُسفَِّك َدُمُه، وُعقَِّر جواُده - 3759/ 89

 صحيح.  يب أمامة.طب عن أ
 

رِّ".  - 3760/ 90  "أْفَضُل السَّاعات: َجْوُف اللَّيلِّ اآلخِّ
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 صحيح. .طب عن عمرو بن عبسةَ 
 

ا املعروَف واإلحساَن إىل   - 3768/ 98 رَي، وحُيَْقُن هبا الدَّم، وجَتُرُّ هبِّ "أْفَضُل الّصَدَقةِّ: اللِّّساُن الشَّفاَعُة، تـَُفكُّ هبا األسِّ
 ".   ويُدَفُع عنه الكريهةَأخيَك، 

 ضعيف جدا.  طى يف مكارم األخالق، وابن النجار عن مَسُرة. ئطب، واخلرا
 

رٌّ إىل َفقرٍي، َوُجْهٌد من ُمقِّّلٍ  - 3769/ 99  ".  "َأْفَضُل الصَّدقِّة: سِّ
 ضعيف.   طب عن أيب أمامة.

 
 ".  َظْهًرا قرابَةً "َأْفَضُل الصَّدَقةِّ: املنِّيُح، أن مَتَْنَح الدِّرَهم أو  - 3770/  100

 ضعيف. طب عن ابن مسعود.
 

 ”. "أْفَضُل الصَّدقِّة إصالُح ذاتِّ الَبنيِّ  - 3771/  101
 ضعيف. يف مكارم األخالق عن ابن عمرو. اخلرائطيطب، هب، و 

 
 اجلنِّة، يـَْغُدو َويـَُروُح"."أفَضُل الصالةِّ عند هللا املغرُب، وَمْن َصّلى بـَْعَدَها ركعتني َبىن هللا َلُه بيتا يف  - 3778/  108

 ضعيف.  طس عن عائشة.
 

،  -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا  "أْفَضُل اهلِّْجَرتنيِّ: اهلجرُة الَباتَّة، وهْجَرُة الَباتَّةِّ: أن تـَثْـُبَت مع - 3781/  111
 ”. وُيْسرَِّك، ومْكَرهَِّك، وَمْنَشطَك، وأثرة عليكَ وهجرُة الباديةِّ: أن ترجَع إىل اَبديَتك، وعليك السَّمع والطاعة يف ُعْسرَِّك، 

 صحيح. طب عن واثلة.
 

 ”."أْفَضُل َكْسبِّ الرُجلِّ َوَلُدُه، وُكلُّ بَيع َمرْبُورٍ  - 3783/  113
 ضعيف جدا.  . أيب بردة بن نيار طب عن

 
 "أْفَضُل اإلِّسالم: احلنِّيفيَُّة السَّْمَحُة".  - 3784/  114

 حسن.  طس عن ابن عباس.
 
"أفضُل الرِّاَبط: الصالُة ولزوُم جمالس الذكِّر، وما مِّن عبٍد يصلِّّى، مث يقعد يف مصاله إالَّ َل تزل املالئكَة    - 1254  /3
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 تصلى َعَليهِّ، حَّت حُيدِّث أو يقوَم".
 . ضعيف : عن أيب هريرة، "ض".الطيالسي

 
راء، مَسُْح القضاءِّ، مسُح االْقتَضاءِّ"."َأْفَضُل املؤمنني: رجٌل مَسُْح البَـْيع، مَسُْح  - 3796/  126  الشِّّ

 موضوع.  . طس من حديث أيب سعيد اخلدري، ورجاله ثقات
 

وأخصُّهم منزلة عند هللا تعاىل الصائم،  "أَفَضُل الغزاةِّ يف سبيل هللا: خادُِّمُهْم، مث الَّذِّي َيتيهم ابألْخَبارِّ، - 3811/  141
 ، سبقهم إىل اجلنةِّ سبعني درجًة، أو سبعني عاًما". ومن اْستَـَقى ألصحابه قِّربًة يف سبيل هللا

 ضعيف. ”.طب عن أيب هريرة بسند ضعيف
 

 "أفضُل العبادةِّ الفْقُه، وأفضُل الدين الَورُع". - 3815/  145
 ضعيف.   طب عن ابن عمر، احلكيم: عن ابن عباس.

 
 "أفَضُل العبادةِّ الفقُه".  - 3816/  146

 ضعيف.  الطبراني في الثالثة، وفيه محمد بن أبي ليلى، ضعفوه لسوء حفظه. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر بسند ضعيف

 
"أْفَضُل القرآنِّ سورُة البقرة، وأعظُمها: آية الُكْرسي، وإنَّ الشيطان ليخرج من البيت أْن َيْسَمَع تـُْقَرأُ فيه  - 3822/  152

 ". سورة البقرةِّ 
 .ضعيف الضريس عن احلسن مرساًل.احلارث، وحممد بن نصر، وابن  

 
"أْفَضُل املؤمنني إسالًما: من سلم املسلمون من لسانهِّ وَيده، وأفَضُل املؤمنني إميااًن أحسنهم ُخُلًقا،   - 3824/  154

 ”.وأْفَضُل املهاجرين من َهَجَر ما ْنى هللا عنه، وأْفضُل اجلهادِّ من جاَهَد نَفَسُه يف ذات هللا
 صحيح. عمرو.طب عن ابن 

 
: رجٌل يـُْعطِّي ُجْهَده - 3825/  155  ". "أْفَضُل الناسِّ

 .ضعيف ط عن ابن عمر.
 

 ”."أْفَضُل الناسِّ مؤمٌِّن َبنَي كرميني - 3827/  157
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الطبراني في الكبير، وفيه معاوية بن   قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أَبيه عن جده
 صحيح.  يحيى، أحاديثه مناكير.

 
 "أفضُل عمٍل يُؤَتى به يوَم القيامةِّ، خلٌق حسٌن".  - 3837/  167

 طب عن أيب الّدرداء. 
 

 "أفضَل ما أُْعطِّي املؤمُِّن: ُخلٌق َحَسٌن".  - 3841/  171
 صحيح. طب عن ُأسامة بن شريك.]حب[ 

 
".  "أْفَضلُ  - 3842/  172  ما أْعطِّي املرُء املسلم: ُحْسُن اخلُْلقِّ

 طب عن ُأسامة بن شريَك. 
 

 "أفَضُل اهلِّْجرة: أن هَتُْجَر الّسوَء".  - 3844/  174
 رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  (.-رضي هللا عنه  -) عنبسةطب عن عمرو بن ]حم[ 

 
 اإلميان ابهلل التَّودُُّد إىل الناس"."أفضُل األعمال بعد   - 1237/  1

 طب يف مكارم األخالق عن َأيب هريرة "ح". 
 
 "أفَضُل الصدقِّة ما ُتُصدَِّق به َعَلى مَمْلوك عند مالٍك سوٍء".   - 1264/  4

 ضعيف جدا.  طس عن أيب هريرة "ض". 
 

ب هذا القرب الذي ُسئَِّل عينِّّ َفَشكَّ  - 3859/  189 ّ "أفِّْفُت مِّن صاحِّ  ".  يفِّ
رواه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنهما    -رابح بن صاحل بن عبد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده  طب عن

 وفيه من لم أعرفه. 
 

 ".  "أفال انتفعتم به، فإِّن دِّاَبَغها ذََكاهُتا، حيِّلُّ كما حيِّلُّ اخْلَلُّ مِّن اخلَْمرِّ  - 3860/  190
 ة. طب عن أم سلم

 
َدتِّهِّ، فتتبايُعوَن ما تـَْعرِّفوَن، مِّن غشََّنا فليَس مِّنَّا".  - 3861/  191 َدتِّهِّ، واليابَس َعَلى حِّ  "أفال عزلت الرَّطَب َعَلى حِّ
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ًا، فَأْدَخَل يده فيه،   -صلى هللا عليه وسلم  -أنسِّ بن مالك، قال: خرج رسول هللا  طس عن ، فرأى طعاًما ُمَصربَّ إىل السوقِّ
اًما رطًبا قد أصابته السماُء، فـََقال لصاحبه: ما محلك َعَلى هذا؟ قال: والذي بعثك ابحلق، إنَُّه لطعاٌم واحٌد،  فأخرج طع

 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات قال الهيثمي:  قال: أَفال عزلت وذكره.
 

، أو بنَت أخيكِّ مِّن رعاية  - 3863/  193 ا بِّْنَت أْختكِّ  الغنم". "أفال تْفديَن هبِّ
 طب عن اهلاللية أْنا قالت: اي رسول هللا: إين أردت أن ُأْعتَِّق هذه قال: فذكره. 

 
 ".  "أفال تـَْرُموَْنُْم ابْلبَـْعرِّ  - 3864/  194

رواه  قال الهيثمي:  طب عن أيب أيوب قال: قيل: اي رسول هللا: إن هنا قوًما َيهرون ابلقراءة يف صالة النهار، قال: فذكره. 
 الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع وهو متروك.

 
 "أَفاَل قـَْبَل هذا؟ َأَو َتريُد َأن متيَتها موتـََتني؟ ". - 3866/  196

طب طس عن ابن العباس، قال: مرَّ رسول هللا، َعَلى رجٍل واضع رجَلُه َعَلى صفحة شاٍة، وهو حَيُدَّ َشْفَرته، وهي تلحُظ إليه 
 ه "ورجاله رجال الصحيح".ببصرها، قال: فذكر 

 
 ".  "أفْـَلَح مِّن ُهدِّى إىل اإلِّسالم، وَكان َعيُشُه َكَفافًا َوقـََنع بِّه - 3867/  197

 صحيح.  طب، ك عن فضالة بن عبيد.
 

 ".  "أفـََلَح َمْن رُزَِّق لًُبا  - 3869/  199
 ضعيف.  الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه.  ، طب عن ُقرة بن ُهبريةالبخاري يف اترخيه

 
َبُكم حُمَْتبُِّس بَِّدينِّهِّ".  - 3872/  202  "أفِّيُكْم أَحٌد مِّْن ُهَذيل؟ إِّنَّ َصاحِّ

 رواه البزار، والطبراني في الكبير أطول منه، وفيه حبان بن علي، وقد وثقه قوم، وضعفه قوم. قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.
 

؟ َمْن َكاَن ََلْ َيطَعْم َفلُيتِّمَّ َصْوَمه، ومن كان طَعَِّم َشيًئا، َفلُيتِّمَّ بَقيََّة يـَْومِّه   - 3873/  203 يعين يوم   -"أفيُكْم مِّن طَعَِّم اليَـْومِّ
 ".-عاُشوراَء 
 صحيح. األنصاري. صيفيطب عن حممد بن ]حب[ 

 
ي يف بـُْرَدينِّ له، قد   - 3878/  5 َأْسَبَل إِّزَارََه ينظر يف عِّطَفيه، وهو يـَتَـَبْخرَتُ، إذ َخَسَف هللا به األْرض فهو  "أقْـَبل رَُجٌل مَيْشِّ
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 يـََتَجْلَجُل فيها إىل يوم القيامةِّ". 
 ضعيف.  طب عن العباس بن عبد املطلب.

 
يَتِّكِّ  ي "َأْقبِّل  - 3880/  7  فإنَّك، َلْست ُتَكلِّّميَنها بَعيَنيك".  َعَلى َفالَّ

 طب عن أم سلمة. 
 
نِّْهم، وجَتاَوُزوا عن   - 3882/  9  يعين: األنصاَر".  - مسيئهم"َأْقبُلوا مِّن حُمْسِّ

 طب عن أيب بكر، ش عن الرباءِّ.
 

ُما َحْبُل هللا املَْمُدودِّ، ومن مَتَسَّك هبما فقد مَتَسَّك ابلُعْروةِّ  بعدي"اقتدوا ابللََّذيَن مِّن  - 3888/ 15 : أيب َبْكٍر َوُعَمر؛ فَإِّْنَّ
 ى، الَّيتِّ ال اْنفَِّصاَم هلَا". الُوثـْقَ 

 ضعيف.  طب عن َأيب الدرداء. 
 

ُهْم إال بـُْعًدا - 3890/ 17 نـْ  ".  "اقرَتََبت السَّاَعُة؛ وال تـَْزداُد مِّ
 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طب، حل عن ابن مسعود.

 
 ". الصالةِّ "اقْـتـُُلوا احليَّة والَعْقرب، وإن كنتم يف  - 3893/ 20

 صحيح.  احلكيم، طب عن ابن عباس.
 

 "اقتلوا احليَّاتِّ ُكلَّها، مِّن تركها َخْشَيَة ََثرها فليس منا".  - 3896/ 23
رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه عبد  قال الهيثمي:  .عثمان بن أيب العاص طب عنطب عن إبراهيم بن جرير عن أبيه، 

 شيبة الواسطي، وهو ضعيف. الرحمن بن إسحاق أبو 
 

 ".  "اقتلوا الوزََغ، ولو يف جوفِّ الكعبةِّ  - 3900/ 27
 ضعيف.  ابن عباس. طس عن

 
َنا َوَزْرعَِّنا، قال: فاْقتُلوا مِّْنها ا - 3901/ 28 ا تُكوُن يفِّ َغَنمِّ لبـُْهم،  "اقْـُتلُوا الكِّاَلَب، فقال أْهُل املََديَنةِّ: اي رسول هللا: إِّْنَّ

البزار، ورجاله رجال الصحيح خال سعيد بن بحر شيخ   قال الهيثمي: رواه. بز، عن أىب هريرة والبـُْهم الَّذي يـَُقوُل الناس: إنَُّه اجلِّنُّ".
 البزار، ولم أجد من ترجمه.
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ْلُهَما فـَلَ  - 3902/ 29 ، َفَمْن َوَجَد َذا الطُّفيَـَتنْيِّ واألبرت فـََلْم يـَْقتـُ ما اللذانِّ خيطَفانِّ البَصَر "اْقتُلوا احليَّاتِّ ْيَس مِّنَّا، فَإِّْنَّ

 بُُطونِّ النَِّّساءِّ".  يفوُيْسقِّطَانِّ َما 
 ابن عمر. طب عن

 
، فإِّنَـَّنا ََلْ ُنَسالِّْمُهنَّ ُمْنُذ َحاربَناُهنَّ".  - 3903/ 30  "اقْـُتلوا احليَّاتِّ

 صحيح.  طب عن ابن عمر.
 

، َصغِّريَها وكبِّريَها، وَأْسوَدَها وأبـَْيَضَها، فَإنَّ َمْن قـَتَـَلها مِّْن  - 3904/ 31 نت له فداًء مَِّن النَّارِّ، ومِّْن  اك  أميت"اقْـُتلوا احلَيَّاتِّ
 ".  قـَتَـَلتُه َكاَن َشهِّيًدا 

: َما   - عليه وسلم صلى هللا -  النيب)قالت: سأل ُنَصْيٌب ُغاَلُمنا  الغنوياحلكيم، طب عن سرَّاء بنت نبهان  عن احليَّاتِّ
 ضعيف جدا.   يـُْقَتُل مِّْنها؟ قالت: مسعُته يقول اقتلوا ما ظهر منها صغريها وكبريها إىل آخره".

 
 ".  "اقَرأ َعَليهِّ السَّالَم، وُقل: لوال أانَّ ُحُرٌم َل نـَُردَّهُ  - 3911/ 38

اَر )وحٍش( فـََقال فذكره.  -هللا عليه وسلم  صلى -طب عن ابن عباس عن زيد بن أرقم قال: أهدى لرسول هللا    رجٌل محِّ
 

41 /3914 -   ، "اقْـَرأ اي ُأَسيُد! فَإِّنَّ املالئكَة َل َتزْل َيْسَتمُِّعوَن َصْوَتك، فلو قـََرأَت أَصَبْحْت ظُلَُّة بني السماء واألرضِّ
 يرتاءاها الناُس، فيها املالئكُة". 

أنه قرأ ليلة وفرُسه مربوُط؛ فأداَر الفرس يف رابطه، فانصرف فذكر ذلك   طب عن حممود بن لبيد عن ُأسيد بن ُحَضري: 
 قال: فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -لرسول هللا 

 
 "اقرأ اي ُأَسيُد فإن ذلك َمَلُك استمع القرآن". - 3915/ 42

مثُل السََّحابة، فيها   غشيينإذ   عبد الرازق يف املصنف، طب عن أىَب سلمة قال: بينا أسيُد بن ُحضري، يصلِّّى ابلليل، قال:
 حني أصبحت، قال: فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -مثُل املصابيح، فانصرفت، فذكرت ذلك للنيب  

 
 ".  "اقرأ الُقرآَن يف مَخس - 3918/ 45

 صحيح. .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 
 

 ِبثِّلهمِّا". "اقْـَرأ املَُعوِّذتني، فإِّنََّك ال تقرأ  - 3927/ 54
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 طب عن عقبة بن عامر. 
 

، فإِّنَُّه نـََزَل ابحْلَزنِّ  - 3930/ 57  ".  "اقْـَرأ الُقرآنِّ ابحلَزنِّ
 ضعيف جدا.  : عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه.اإلابنةيف  السجزيطس، ع، وأبو 

 
 ".  "أقْـَرُب ما يكون الَعْبُد مِّن هللا تعاىل إذا كان َوُهَو ساجد - 3955/ 82

 صحيح.  ر عن عائشة، طب عن ابن مسعود.ابن النجا
 

 "أقْـَرُب ما يكوُن العبد مِّن هللاِّ وهو ساجٌد".  - 3958/ 85
 صحيح.  البزار عن ابن مسعود.

 
ْنفِّْرَُتْ فاْنفِّرُوا". - 3964/ 91  "َأقِّرُّوا َعلى َسكِّينتُِّكْم، فقد انقطعت اهلِّْجَرُة؛ ولكن جهاٌد ونية، وإذا استـُ

 . -رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

 "اْقضِّ بينهْم، فإِّنَّ هللا مع القاضِّي ما َل حيِّْف َعْمًدا". - 3970/ 97
 موضوع. طب، ك عن معقل بن يسار. 

 
 ".  "اقضِّ َديَنكَ  - 3971/ 98

 ه". عليَّ حجة اإلِّسالم، وَعَليَّ ديُن قال: اقضِّ وذكر  -صلى هللا عليه وسلم  -ع عن أيب هريرة قال رجل: اي رسول هللا 
 

 احليض ثالٌث، وأكثرُه َعْشَرٌة".  "أقل  - 3978/  105
الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد الملك الكوفي عن العالء بن كثير،  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -طب عن أيب أَُمامة 

 ال ندري من هو. 
 

 ".  الذين يبلغوَن السبعنيَ  أميت"أقل  - 3981/  108
 حسن. طب عن ابن عمر، عق عن أنس.

 
ئت - 3988/  115  ".  "َأقم الصالَة، وآتِّ الزََّكاة، واهُجرِّ السُّوَء، واسْكن مِّن َأرضِّ قْومَِّك حيُث شِّ
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ر أرسله، ولم يقل عن  الطبراني في األوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات إال أن صالح بن بشي قال الهيثمي: رواه. طب عن ُفَديك
 فديك. 

 
ا َغَنٌم عْفرٌ  - 3994/  121 ى بيده إيّنِّ ألَرى الشََّياطنَي بني ُصفوفكم كَأْنَّ  ". "أقيُِّموا ُصُفوفكم وتـََراصُّوا؛ فوالذي نـَْفسِّ

 . صحيح ط عن أنس.

 
 ". واْسَتقيُموا ُيْستَـَقْم بُِّكمْ "أقِّيموا الصَّاَلَة، وآُتوا الزََّكاة، وُحجُّوا، واْعَتمُروا،  - 4002/  129

ن.   حسن.  طب عن مسرة، وُحسِّّ
 

 "أقيموا ُصُفوفُكم، أو ليخالفنَّ هللاُ بني وُجوهُِّكْم يوَم القِّيامةِّ".  - 4006/  133
 صحيح. عن النعمان بن بشري.]د[ طب 

 
"." َأْكرَبُ الكبائر: الشرُك ابهلل، وُعُقوُق الوالدين وَمْنُع   - 4010/  1  َفْضلِّ املَاءِّ، وَمْنُع الَفْحلِّ

 ضعيف.  ز عن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه.
 
 "اكتـُُبوا، وال َحَرَج".  - 4017/  8

احلكيم، طب، ومسويه، واخلطيب يف كتاب تقييد العلم عن رافع بن َخديج، قال: قلت: اي رسول هللا: إانَّ نسمع منك أشياء،  
 الطبراني في الكبير، وفيه أبو مدرك، روى عن رفاعة بن رافع، وعنه بقية، ولم أر من ذكره.  رواهقال الهيثمي: . فنكتبَها، قال: فذكره

 
إىل أبو بكر، مثَّ ُعَمر، مثَّ علي قال: مثَّ َمْن؟ قال: َمْن عسى أن   أصحايب. أحبُّ حيات"اكُتْم عليَّ اي ُعباَدُة  - 4022/ 13

يكون بعَد َهؤالءِّ: إال الزبرُي، وطلَحُة، وأبو عبيدة، ومعاذ، وأبو طلحة وأبو أيوَب، وأنت اي عبادُة، وأيبُّ بن كعب، وأبو  
: سلماُن، وصهيب، وبالٌل، وساَلٌ موىل أيب  املوايل الدَّرداء، وأبو مسعود، وابن عوٍف، وابُن َعفَّان، مث هؤالء الرهُط من

 إيلَّ، وإن كان عبًدا َحَبشًيا".  حبيبعلي كرمُي  أصحايبحذيفة هؤالء َخاصيت، وكل 
قال الهيثمي: رواه الطبراني،   قال الذهيب: هذا حديث ابطُل".. اهليثم بن كليب. طب. وابن عساكر، عن عبادة بن الصامت

م روى عن أبي قالبة، ذكره في الميزان ولم يذكر فيه كالما ألحد، وإنما ذكر أن له حديثا في الفضائل باطل، ولم أدر  وفيه إسحاق بن إبراهي
 ما بطالنه. وهللا أعلم. 

 
 ". -يعين ابلعني- أْكثـَُر َمْن ميوُت من أميتِّ بعَد قضاءِّ هللا تعاىل وَقَدره )ابألنفس( - 4024/ 15

 حسن.  واحلكيم. ومسويه. والبزار. ض، عن جابر. ط. خ. يف اترخيه. 
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 ".  "أكثر أهلِّ اجلنةِّ البـَُله - 4031/ 22

 ضعيف.   البزار، عد، هب عن أنس، هب عن جابر.
 

 يف لَِّسانِّهِّ".  "أكثُر الناس خطااي ابن آدم - 4033/ 24
 حسن. الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.رواه قال الهيثمي:   يف األمثال، طب، حل، هب عن ابن مسعود. العسكري

 
عه، ورجٌل يرى أنه َأَحّق  بعدي " أْكثـَُر َما َأخَتَوَُّف على أُمَّيتِّ من  - 4035/ 26 : رجل يتأوَُّل الُقرآن َيَضُعُه على غريِّ َمَواضِّ

ذا األمرِّ من غريهِّ   ".  هبِّ
 ضعيف جدا.  طس عن عمر.

 
، أولئك هم األْكَياُس، ذهبوا بَِّشرفِّ الدُّنيا   "أكثرهم للموت ذكًرا، وأحَسنهم له - 4043/ 34 استعداًدا قْبل نُزولِّ املوتِّ

 واآلخرةِّ".
طب، ك، حل عن ابن عمر: أن رجاًل قال: اي رسول هللا أي املؤمنني أكيس؟ قال: فذكره، ابن املبارك، وأبو بكر يف  

 ، وقيل أنه اتبعي. الكنديالغيالنيات عن سعد بن مسعود 
 

ها: ال حول وال قوَة إِّال ابهللِّ".  ثروا"أك - 4047/ 38  من َغْرسِّ اجلنةِّ؛ فإِّنه َعْذٌب َماُؤها، طيٌب تـَُراهُبا؛ فأْكثُِّروا من غِّراسِّ
 حسن.  رواه الطبراني، وفيه عقبة بن علي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 

 
". الزهراء "أكثروا الصالة عليَّ يف الليلة  - 4058/ 49  واليومِّ األزهرِّ، فإن صالَتكم تـُْعَرُض عليَّ

 . رواه الطبراني في األوسط وفيه عبد المنعم بن بشير األنصاري وهو ضعيفقال الهيثمي:  طس عن أيب هريرة.
 

ا تدفع تسعًة وتسعني اباًب من الضرِّ أْدانَ  - 4059/ 50  ”.ها اهلمّ " أكثروا من قول: ال َحْول وال قوة إال ابهلل، فإْنَّ
 الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه بلهط ضعفه العقيلي ووثقه ابن حبان.  قال الهيثمي: رواه. طس عن جابر

 
يٍق مَِّن الَعيشِّ إالَّ َوسََّعُه َعَليهِّ، َوال يف َسعَ  - 4069/ 60 ، فَإِّنَُّه َما ذََكَرُه أَحٌد يف ضِّ   َضيـََّقهُ ٍة إال "أْكثُِّروا ذِّْكَر َهاذمِّ الَّلذَّاتِّ

 َعَليهِّ". 
 البزار، والطبراني في األوسط باختصار عنه، وإسنادهما حسن.  قال الهيثمي: رواه. ز عن أنس
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 ال َشرِّيَك له، قبل أن حُيَال بينكم وبينها، وَلقِّّنوَها َمْواَتكم".  "أْكثُِّروا من َشَهاَدةِّ َأْن اَل إِّلَه إال هللاُ وْحَده - 4072/ 63

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير ضمام بن  قال الهيثمي:  عن أيب هريرة. والرافعيبن عساكر، ع، عد واخلطيب، وا
 إسماعيل، وهو ثقة.

 
: يُوُسُف بن يـَْعُقوَب بنِّ إسحَق َذبِّيحِّ هللاِّ  - 4087/ 78  ”."أْكَرُم النَّاسِّ

 عبيدة لم يسمع من أبيه.رواه الطبراني، وبقية مدلس، وأبو قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.
 

 ”."أْكرُِّموا الشََّعرَ  - 4090/ 81
 صحيح.  البزار، وفيه خالد بن إلياس، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه . عن عائشة والديلميالبزار 

 
َز أْكَرَمُه هللاُ  - 4099/ 90  ”."أكرُِّموا اخلبَز فإِّن هللا أْكَرَمُه َفَمْن َأْكَرم اخلُبـْ

 موضوع.  ُسَكيَنَة.طب عن أيب 
 

، َمْن أَكَل ما َسقَط من السُّْفَرةِّ ُغفَِّر َلهُ  - 4101/ 92 َز، فإِّنَّه من بركاتِّ السَّماءِّ واألرضِّ  ”. "أكرِّموا اخلُبـْ
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب عن عبد هللا بن أم حرام  

 
ا من َدَواب اجلنةِّ".  املِّْعَزى،"أكرُِّموا  - 4108/ 99  واْمَسُحوا الرَّغاَم عنها، وَصلُّوا يف ُمراحها، فإِّْنَّ

عن أيب هريرة )ورواه البزار من حديث أيب هريرة بلفظ: "أكرموا املِّْعَزى، وصلوا يف   الديلميعبد بن محيد عن أيب سعيد، 
َا من دوابِّّ اجلنَّة(  ضعيف.  . ُمراحها، وامسحوا رََغاَمَها، فَإِّْنَّ

 
َا ُخلَِّقْت من َفْضَلةِّ طِّينةِّ أَبِّيكم آَدَم، وليس من الشََّجرِّ َشَجَرٌة أكرَم على  - 4109/  100 هللاِّ "أكرُِّموا َعمََّتُكْم النَّْخَلَة، فإِّْنَّ

 ”.من شجرٍة َوَلَدْت حتتها َمْرمَيُ بنُت عمران فأطعُِّموا نَِّساءَُكْم الُولَد الرَُّطَب، فإِّن َل يُكْن رطب فـََتْمر
 موضوع. يف الطب، ب، حل، وابن مردويه عن علي. السينع، وابن أيب حاَت، عق، عد، وابن 

 
 ”. ُخُلًقا يب  أصحايب"أكرميه، فإِّنَّه من أْشَبه  - 4110/  101

 الهيثمي: رواهقال . دَخَل على ابنتِّهِّ رقـَيََّة امرأةِّ عثمان قال: فذكره   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 الطبراني، وفيه محمد بن عبد هللا يروي عن المطلب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 
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َها".  - 4111/  102 نـْ  "أكرْمَها وادهِّ

الطبراني في   قال الهيثمي: رواه. فقاله –صلى هللا عليه وسلم  -فسأل النيب   طس من حديث جابر قال: كان أليب قتادة مُجَّة
 األوسط من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات. 

 
هاٍب من انٍر يُوَضُع  - 4112/  103 "أكرُه أن يتحدَث النَّاُس: َأنَّ حممًدا يقتُل أصحابه، وعسى أن َيكْفيِّنيِّهِّم هللاُ بَِّبلِّيٍَّة، شِّ
، على  ُلُه" نياطِّ  .َقلبِّ أحدِّهم فـَيَـْقتـُ

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن سلمة، وثقه جماعة، وقال البخاري: ال يتابع على حديثه. قال الهيثمي:   طس عن حذيفة.

 
 ”."اكُفف من ُجَشائك، فَإنَّ أكثَر الناسِّ يف الدنيا شبًعا أكثـَُرُهْم يف اآلخرةِّ جوًعا - 108/ 4117

 طب عن أيب جحيفة. 
 

تٍّ أْكُفْل لكم ابجلنة: إذا َحدََّث أحدُكم فال َيْكذِّْب، وإذا ائتمن فال خَيُْن، وإذا وعد فال   - 4118/  109 "اكُفلوا إِّيلَّ بِّسِّ
 خُيْلْف، وُغضُّوا أَبصارَُكْم، وكفُّوا أيدَيُكْم، واْحَفُظوا فرُوَجُكْم".

راني في الكبير واألوسط، وفيه فضال بن الزبير، ويقال  الطب قال الهيثمي: رواه. البغوي، طب، واخلطيب، وابن النجار عن أيب أمامة
 ابن جبير، وهو ضعيف. 

 
110  /4119 - ." ، واَسعْوا يف الطوافِّ ُفوا عن املناكبِّ  "اكشِّ

 ضعيف.  ابن شهاب مرساًل. طب عن
 

صاٍل وأكُفَل لُكْم ابجلنةِّ: الصالُة. والزكاة. واألمانُة. والفرُج. - 4121/  112  ”.والبطُن، واللسان "اْكُفُلوا يل بست خِّ
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -أيب هريرة   طس عن

 
"أكَمُل املؤمنني إميااًن أحَسُنهم خُلًقا، املوطئون أكنافًا. الذين َيَلفون. ويـُْؤلفون، َواَل َخرَي فيمن ال َيلُف.   - 4129/  120

 وال يـُْؤلُف". 
 حسن.  .-رضي هللا عنه   -طس عن أيب سعيد  

 
َفاٌء، ومَسُْنها َدَواٌء، وحلمها داء"   - 1435/  1  ”.ألباُن البقرِّ شِّ

 صحيح.  طب، ق عن مليكة بنت عمر اجلعفية.



105 

 

 
 "الَبُسوا البَـَياَض، وكفِّنوا فيها َمْواَتُكْم".  - 4140/  6

 الطبراني وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن ُحصني
 

سانِّ الوُجوهِّ "التمسوا اخلرَي عند  - 4147/ 13  ”. حِّ
 موضوع.  طب عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جده. 

 
رِّ من رمضاَن". - 4151/ 17  "الِّْتَمُسوا ليلة القْدرِّ يف العشرِّ األواخِّ

 ط عن ابن عمر.
 

ا يف َوْتٍر: يف إحدى وعشرين،  - 4163/ 29 رِّ، فإِّْنَّ وعشرين، أو أو ثالث وعشرين، أو مخٍس  "اْلَتمُِّسوها يف الَعْشرِّ اأَلَواخِّ
تَِّسااب ُغفِّر َله ما تـََقدََّم من ذنبه وما أَتخر".  رِّ ليلٍة، فمن قامها إميااًن واحِّ  سبع وعشرين، أْو تسٍع وعشرين، أو يف آخِّ

 ضعيف.  طب عن عبادة بن الصامت.
 

 ”."الَتمُِّسوا اجلاَر قـَْبَل الدَّارِّ، والرفِّيَق قـَْبَل الطَّرِّيق - 4166/ 32
 ضعيف جدا.  عن سعيد بن رافع بن خديج عن أبيه.  العسكري، و األزديابن أيب خيثمة، وأبو الفتح طب، خط يف اجلامع و 

 
 "احْلَْق بَِّسلِّفَنا الصَّاحلِّ ُعْثماَن بنِّ َمْظُعوٍن". - 4170/ 36

رواه  قال الهيثمي:  قال فذكره. -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن األسود بن سريع قال: ملا مات إبراهيم بن رسول هللا 
 الطبراني، ورجاله ثقات.

 
 سَلَفَنا اخلرَي: عثماَن بَن َمظعوٍن".  احلقي" - 4175/ 41

 ، قال: فذكره. -صلى هللا عليه وسلم  -ط، وابن سعد، طب، ك عن ابن عباس قال: ملا ماتت زينب بنت رسول هللا 
 

ك األْعَظم، ورِّْضوانِّك األكرَبِّ، فإِّنَّه اسٌم من أمساء هللا"الَزُموا هذا الدُّعاَء: اللُهّم إيّنِّ  - 4179/ 45  ”. أسأُلَك ابمسِّ
البغوي، والباوردي، وابن قانع، طب، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات عن أيب مرثد بن كنانة عن خليفة محزة بن عبد  

 ضعيف.  املطلب.
 

 "اْلَزْم بَيَتَك".  -  1575
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ْر يل". - عليه وسلم صلى هللا -طب عن ابن عمر "ض" "قاله   قال   لرجل استعمله على عمل فقال: اي رسول هللا خِّ
 رواه الطبراني وفيه الفرات بن أبي الفرات وهو ضعيف. الهيثمي: 

 
 ، اي صاحَب العافيةِّ". األماين"إلَيَك انتهتِّ  -  1582

 الطبراني في األوسط، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طس، هب عن أيب هريرة 
 
لغفوٌر رحيٌم، وَما َقَدُروا هللَا  ريب"أَماُن أُمَّيتِّ من الَغَرقِّ إذا رَكُِّبوا البحَر: أن يـَُقوُلوا: بِّْسم هللاِّ جَمْراها وُمْرَساَها إِّنَّ   - 4187/  2

 َحقَّ قْدرِّه، اآليُة". 
 موضوع.  ع، كر عن احلسني. 

 
من الَغَرقِّ إذا ركبوا الَبْحَر أن يقوُلوا. بسمِّ هللا جَمَْراها وُمْرَساَها اآلية. وما قدروا هللا حق قدره   ميت"أماٌن أل  - 4188/  3

 ”.اآلية
 موضوع. يف عمل اليوم والليلة عن السيد احلسني.  السينع، وابن 

 
 ”."أما يستطيُع أحدُكم أْن يف كلِّّ ليلةٍ   - 4194/  9

 طس، ض عن أنس. 
 

 "أما خَتَْشى أن تـََرى له خُبَارًا يف َجَهنََّم، أْنفِّْق اي بالُل، وال ختَش من ذي العرش إِّقالاًل". - 4198/ 13
عن بالل، قال:   ثالثتهماحلكيم عن ابن مسعود، هب عن أيب هريرة، طب عن ابن مسعود، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، 

لك   من التَّْمرِّ فقال: ما هذا؟ قلت: اي رسول هللاِّ َذَخْرته رْبةصُ  وعندي ، -صلى هللا عليه وسلم  -دخَل على رسول هللا 
رواه الطبراني في الكبير، وفي األولى محمد بن الحسن بن زبالة، وفي الثانية طلحة بن زيد  قال الهيثمي:  ولضيفانِّك قال: فذكره. 
 القرشي وكالهما ضعيف. 

 
َب ُكلَّ يوٍم مثَل ُأُحٍد ذهًبا؟ قالوا: ومن يستطيُع ذلك اي رسول هللا؟ قال:  "أما يستطيُع أَحدُُكْم أن  - 4206/ 21 َيْكسِّ

أعظُم من  ُكلُُّكْم. يستطيُعه، سبحاَن هللاِّ أعظُم من ُأحٍد، وال إله إِّال هللا أْعظُم من ُأُحٍد، وهللاُ أكرب أعظُم من ُأحٍد، واحلمد هللِّ 
 ”.ُأحدٍ 

 رواه الطبراني والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  ان بن حصني.، وابن النجار عن عمر والرافعيطب، 
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 "َأَما ألْهلَِّك َحقٌّ؟ ُصْم رمضاَن والذي يَلِّيه، وَكلَّ يـَْوٍم َأْربَِّعاَء ومخيٍس، فإِّذا أْنَت َقْد ُصْمَت الدهَر".  - 4216/ 31

 ضعيف. عن أبيه. القرشيطب عن مسلم بن عبيد هللا ]ت[ 
 

 "أما علمت أنَّ َمَلًكا ينادى يف السماءِّ، يقوُل: اللُهمَّ اْجَعْل ملالِّ ُمْنفٍِّق خلًفا، واجعل ملالِّ مُمْسٍك تلًفا".  - 4217/ 32
 حسن.  .اجلعفيطب عن عبد الرمحن بن سربة 

 
اٌن وظُلم، إن شاء هللاُ عذَّبه، وإن  "أمَّا أنقى هللَا جدَُّك، أمَّا ثالثٌة فـَُله، وأّما تِّْسُعمائٍة وسبٌع وتسعون فـَُعْدو  - 4218/ 33

 شاَء َغَفَر َلُه". 
 قال: فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبادة بن الصامت قال: طَلََّق َجدِّى امرأًة له ألَف تطليقٍة، فسألت النيب  

 قال الهيثمي: رواه كله الطبراني، وفيه عبيد هللا بن الوليد الوصافي العجلي، وهو ضعيف. 
 

، وإن الَعْبَد إِّذا َعمَِّل َعَماًل أَحبَّ هللاُ أن يـُْتقَِّنه"  - 4230/ 45  . "أمَّا إّْنا ال تُضرُّ وال تنفُع، ولكنَّها تُقِّرُّ بعنيِّ احلَيِّ
ريين قالت: ملا دفن إبراهيم رأى   ابن سعد، وابن الزبري بن بكار، طب، وابن عساكر: عن عبد الرمحن بن حسان عن أمه سِّ

 فـُْرَجًة يف اللَّنبِّ فأمر هبا أن ُتسدَّ وقال فذكره.  -ى هللا عليه وسلم صل -رسول هللا 
 

 يف اجلنةِّ: مرمَي بْنَت عِّْمراَن، وَكْلَثَم ُأْخُت ُموسى، وامرأَة فِّْرعوَن".  زوجين "أما َشَعْرت َأنَّ هللا عزَّ َوجلَّ قد  - 4232/ 47
 ضعيف.  طب، وابن عساكر عن أيب أمامة.

 
 "أما إِّن األوالَد َمْبَخلٌة جَمْبَـَنٌة حَمَْزنٌَة".  - 4233/ 48

فقال يل: ما فعلت بنت عمك؟  -صلى هللا عليه وسلم   -مررت على النيب  قال:طب عن األشعث بن قيس )]حم[ 
  ُرة الفؤاد(. قلت: نفَِّسْت بغالٍم، وهللا لوددت أن يل به سبعة، فقال وذكره، وزاد بعد قوله: جمبنة حمزنة، وإْنم لقرُة العني وُث 

 رواه أحمد والطبراني، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. قال الهيثمي: 
 

52 /4237 - ." ي وأان َأُخوك؟ قَالُه لَِّعلِّيٍّ  "أمَّا تـَْرضى أنََّك أخِّ
الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن   قال الهيثمي: رواه. حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جدَّه طب عن

 يحيى بن يعلى، وكالهما ضعيف. 
 

54 /4239 -  ."  "أمَّا وهللاِّ إِّيّنِّ ألمِّنٌي يف السَّماء أمِّنٌي يف األْرضِّ
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  َدقِّيًقا إىل هِّاللِّ رََجب، أسلفينإىل رجل من اليهود: َأْن  -صلى هللا عليه وسلم   -النيب  أرسلين طب عن أيب رافع قال: 
 . الربذيوفي سنده موسى بن عبيدة قال الهيثمي:  . قال: اَل إِّالَّ بَِّرْهٍن. فأخربْتُُه قال َفذََكَرهُ 

 
َها   - 4241/ 56 َا إَِّذا َكاَنْت َحامِّاًل مِّْن َزْوجِّ َها رَاضٍ -"َأَما تـَْرَضى إِّحَداُكنَّ َأْنَّ ْثَل َأْجرِّ الصَّائِّم اْلَقائِّم يف  -َوُهَو َعنـْ أنَّ هَلَا مِّ

أْعنُيٍ، فإِّذا َوَضَعْت ََلْ خَيُْرْج مِّْن  بِّيِّل هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوإَِّذا َأَصاهَبا الطَّلُق ََلْ يـَْعَلْم أْهُل السَّماءِّ واأَلْرض َما ُأْخفِّى هَلَا مِّْن قـُرَّةِّ سَ 
ْثُل أْجرِّ َسْبعِّنَي لََبنَِّها َجْرَعٌة، َوََلْ ميَُصَّ مِّْن َثْديَِّها مصٌَّة إِّال كاَنْت هَلَا بُِّكلِّّ َجْرعَ  ٍة، َوبُِّكلِّّ مصٍَّة َحَسَنٌة. فَإِّْن أْسَهَرَها لَيَلًة كان هَلَا مِّ

َمُة. َتْدريَن َما أْعينِّ هبََذا؟ للممتنعات".   رَقـََبة تـَْعتُِّقُهُم يف َسبِّيلِّ هللاِّ َسالَّ
صلى هللا عليه   -رسول هللا طس، واحلسن بن سفيان، وابن عساكر، وضعَّفه، عن أنس عن سالمة حاضنة إبراهيم بن 

في األوسط، وفيه عمار بن نصر َوثََّقُه ابن حبان، وصالح جزره، وضّعفه ابن معين وغيره، وبقّية رجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني  .وسلم
 موضوع.  . ثقات

 
 أن يكوَن مين ِبنزلة هاروَن من ُموسى". عرفيت "أما  - 4253/ 68

 طب عن مالك بن احلسن بن مالك بن احلويرث عن أبيه عن جده.
 

َعَثنَّ منكم يوَم القيامة إىل اجلنَّةِّ مثُل الليلِّ األسودِّ مجيِّعها حَيْبُطونَ "أما والَّذى نفُس  - 4254/ 69 بـْ اجلنَة،   حممٍد بيده لَيـُ
 تقوُل املالئكُة َلَما جاَء مع حممد أَكثـَُر ممَّا جاَء مع األنبياء". 

 عياش، وهو ضعيف. رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن  قال الهيثمي:   .األشعريطب عن أيب مالك 
 

يُد ابْلعقِّيقِّ  - 4263/ 78 ب العقِّيَق".  "َأَما لو كْنَت َتصِّ  َلَشيـَّْعُتَك. إَذا َذَهْبَت، وتلقَّيُتَك إِّذا جئَت؛ فإِّيّنِّ ُأحِّ
  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن سلمة بن األكوع قال: كنُت أرمى الَوْحَش، وأصيُدَها، وأْهدِّى حلمها إِّىل رسول هللا  

َا أصيُد بَصْدرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - متفقدت قَناٍة،   فقال سلمة: أين تكوُن؟ فقلت: بـَُعَد عليَّ الَصيُد اي رسوَل هللاِّ فإِّمنَّ
 ضعيف جدا. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. فقال أما لو كنَت، وذكره.

 
، فبعثه نبي ا، مث اطَّلَع الثانية فاختار  "أما َعلِّْمَت أن هللا عزَّ وجلَّ  - 4264/ 79 اطََّلَع إِّىل أهلِّ األرض فاختار منهم أابكِّ

ًيا" قاله لفاطمة. - بـَْعَلكِّ  َْذتُُه َوصِّ  فَأْوَحى إِّيّل فأنكحُتُه واختَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني.  غال. -شيعي-طب عن أيب أيوب، وفيه َعباية بن ربعي 
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األْرَض تـَْقَبُل من هو َشرٌّ مِّْنه، ولكنَّ هللَا أراَد أن يُرَِّيُكْم عِّظَم الدَّمِّ عنده".  إِّنَّ  "َأَما - 4274/ 89  
الطبراني في ترجمة ضميرة عقب قصة محلم بن   قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني، طب عن ابن أيب الزاند بالًغا

منقطع.  جثامة، وإسناده   
 

، فاختار منهم رَُجَلنيِّ فجعل أحَدُها أابك،   - 4275/ 90 "أما تـَْرَضنَي اي فاطمُة أن هللَا عزَّ وجلَّ اطََّلَع إِّىَل أهل األرضِّ
 واآلخَر بـَْعَلك". 

 موضوع.  ابن عباس. ك وتُعقَِّّب عن أيب هريرة، طب، ك وتعّقب، واخلطيب عن
 

"أما ترضني أن َزوَّْجُتكِّ أوَل املسلمنيِّ إْسالًما، وأعَلَمُهم علًما، فإِّنَّكِّ سيِّّدُة نساءِّ أُمَّيت، كما َسادْت مرمُي   - 4277/ 92
 نَِّساَء قـَْومِّها". 

 طب عن فاطمة.
 

َفُعُه، ولكنَّها تكوُن يف َعقِّبِّه،  - 4279/ 94 ا ال تـَنـْ ُْم لن خُيَْزْوا أَبًدا، ولن َيذِّلُّوا أبدا ولن يـَْفَتقُِّروا أبًدا". "أما إْنَّ  إِّْنَّ
، قال: قلت: اي رسول هللا إن أيب كان يَقرِّى الضيَف ويُكرُِّم اجلاَر، ويَفِّي  الضيبالبغوي، طب، ض عن سلمان بن عامر 

 . قال: فذكره. ابلذمةِّ، ويُعطى يف النَّائبة، فما ينفعه ذلك؟ قال: مات مشركا؟ ، قلت: نعم
 

 الرََّضاَعة مثَل ما حرََّم من النََّسب؟ ".  "َأَما علمَت أن هللَا تعاىل حرََّم مِّنَ  - 4283/ 98
 طب َعن ابن عباس. ]حم[ 

 
 "أما َعلِّْمَت أَنََّك ومالك من َكْسبِّ أَبيَك".  - 4284/ 99

 حسن.  طب عن ابن عمر.
 

ا ألَتـَتْ  - 4285/  100  يعين مترًة".  -كَ "أما إنَّك لْو ََلْ أتهتِّ
  .فأخذها فناوهلا سائال وقاله رأى مترة عايرة )يعين ساقطة(  -صلى هللا عليه وسلم  -طب، هب عن ابن عمر أن النيب 

 ورجاله رجال الصحيح عن عبد هللا بن أسيد، وهو ثقة مأمون. 
 

ي جتئ به يوَم القيامة، فلن أقبَله  "أما مسعَت بالاًل ينادِّى ثالاًث؟ فما منعك أن جتَئ به؟ كن أنت الذ - 4286/  101
 ”.مِّنكَ 

 حسن.  .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمرو ]حب[ 
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"أمَّا إِّنَُّه ََلْ هَتْلكِّ األَمُم قبلكم حَّتَّ وقعوا يف مثل هذا، يضربون القرآن بعضه بِّبَـْعٍض، َما َكاَن مِّْن َحالٍل   - 4287/  102

لُّوُه، َوَما كاَن مِّْن   َحَراٍم َفَحرُِّموُه، وما كان مِّْن ُمَتَشابِّه فآمُِّنوا به". فََأحِّ
 صحيح.  .]و[طب عن ابن عمر

 
ُتْم َلْن تـََزاُلوا يف صالٍة َما انتظرمتوها   - 4290/  105 لَِّّها َأَحٌد ممَّْن كاَن قبلكم مَِّن األَممِّ -"َأمَّا أَنـْ ا َصالٌة ََلْ ُيصِّ يـَْعينِّ  -َأَما إِّْنَّ

 اْلعَِّشاَء".
 رواه الطبراني في الثالثة، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -املنكدر  طب عن

 
 ”. "َأَما إِّنَّ الَعرِّيَف يُْدَفُع يف النَّار َدفْـًعا - 4292/  107

 ضعيف.   قال الهيثمي: مردود وأبوه ولم أجد من ترجمهما يريد بعض رواد الحديث. .الريبوعيطب عن يزيد بن سيف 

 
 "أمَّا خَتَْشى أن يكوَن له خُبَاٌر يف النارِّ؟ أْنفْق بالُل وال خْتَش من ذي العرشِّ إقالاًل". - 4300/  115

قال الهيثمي: رواه كله الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع وثقه  . -رضي هللا عنه  -، حل عن ابن مسعود ثاحلار ]طب[ 
 شعبة، والثوري، وفيه كالم، وبقية رجاله ثقات. 

 
 رُْخُص هذا الطََّعامِّ بغالءِّ َهذا التمرِّ الَّذِّي حَيْمُِّلونَُه".  "أما يكفيكم - 4302/  117

، ومحلنا قمحا من البلقاءِّ إىل املدينةِّ  أذين ، ومسعت من فيه إىل -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن مسويه قال: أتَيُت النيب 
فخربانه، فقال للذين َمَنعواَن: َأَما   -صلى هللا عليه وسلم   -أتينا النيب فبعنا، وأَرْدان أن نشرتى متًرا من املدينة فمنعوان، ف

قال الهيثمي:   . يكفيكم، وذكره وكان سيمويه من البلقاء نصرانيا ِشاسا فأسلم، وحسن إسالمه، وعاش مائة وعشرين سنة(
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه جماعة، ولم أجد من ترجمهم. 

 
 بِّه فيه َفَدْعه".  مدحتينأثـَْنيَت فيِّه على هللا فهاته، وأما َما  "أما ما  - 4305/  120

، وابن قانع، طب، كـ، ض عن األسود بن سريع قال: قلت: اي نيب هللا إين قـَُلُت شعًرا أثنيت فيه على هللا ومدحُتَك  الباوردي
 ضعيف.  قال فذكره. 

 
، مث َأْغَتسُل"، ويف  رأسيللصَّالةِّ، مثَّ آُخُذ مِّلَء َكفَّى ثالَث َمّراٍت، فأُصبُّه على  وضوئي"أما أاَن فَأتَوضَّأُ  - 4311/  126

 ". جسديلفظ، مث أُفَيُض بـَْعُد على سائرِّ  
 ل: فذكره. الُغْسَل من اجلَنابة فقا -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن جبري بن مطعم قال: ذكران عند النيب  
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 ”. وجوديوأّما ُحَسني فإِّنَّ له ُجرأت  وسؤددي،"أما حسٌن فله َهيبيَت  - 4313/  128

بَنيها إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -طب، وابن منده، وابن عساكر عن فاطمَة بنتِّ رسول هللا    صلى -أْنا أتت ابِّ
 ضعيف.  رسول هللا هذان ابناَك فورِّثُهما َشيًئا. قال: فذكره.  يف شكواه الذي تـُُوىف فيه، فقالت: اي  -هللا عليه وسلم 

 
: فَتعبدوه وال ُتشرِّكوا بِّهِّ شيًئا، وأّما  الذي "أّما  - 4324/  139 ْنُه  الذي أْسأُلُكْم لِّريبِّّ أْسالُكْم لِّنَـْفسي فـََتْمنَـُعوينِّ مما مَتْنَـُعون مِّ

 أنـُْفَسُكْم".
 الطبراني في الثالثة، ورجاله ثقات.رواه قال الهيثمي:  طب عن جابر.

 
ي: فإِّيّنِّ أْسأُلكم أْن   الذي "أّما  - 4325/  140 أسأُل لرىب: أن ُتؤمُنوا به، َواَل ُتشرِّكوا بِّهِّ َشيًئا، َوأما الذي أسأُل لِّنَـْفسِّ

َوأْن متْنَـُعوان ممَِّّا َمَنعتم منه أنُفَسْكم؛ فإَِّذا   ُتطِّيعوين أْهدُِّكم سبيَل الّرشادِّ، َوأْسألكم يلِّ َوأَلصَحايب أْن تـَُواُسواَن يف ذات أيدُِّكْم،
 ."  فـََعلُتْم َذلِّك َفلكم عَلى هللاِّ اجلنَُّة. وَعليَّ

 رواه الطبراني، وفيه مجالد بن سعيد، وحديثه حسن، وفيه ضعف. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  - طب عن أيب مسعود
 

ْنه َفال َِبَس به".  "أما ما ُعمِّل لك فإِّمّنا أتكُله  - 4331/  146  خَبالقَك ، وأمَّا ما ُعمِّل لغريِّك َفَحَضْرَته فَأَكلَت مِّ
صلى هللا عليه   -أيّب بن كعب القرآن فَأْهَديُت إلَيهِّ قـَْوًسا، فغدا إىل النيبِّّ  أقرأين ، قال: الدوسيطس عن الطفيل بن عمرو 

ا َحَضر  -صلى هللا عليه وسلم   -، وقد تقلدها فقال له النيب -وسلم  : تـََقّلُدَها من َجَهنَّم، قلُت: اي رسوَل هللا إِّانَّ ُرِبَّ
رواه الطبراني في األوسط وفيه عبد هللا بن سليمان بن عميرة، ولم أجد  الهيثمي:  قال .طََعاُمُهم فَأكلنا منه، فقال: أما ما ُعمِّل وذكره

 من ترجمه، وال أظنه أدرك الطفيل. 
 

َد وإال َغَزْوُتُكْم". "أما بـَْعدُ  - 4351/  166  فَأقِّرُّوا بَشَهاَدة أن ال إِّله إال هللا وَأِّن رسوُل هللا، وأدُّوا الزكاَة َوُخطُّوا املساجِّ
 ألوسط، وإسناده لم أر أحدا ذكرهم إال أن الطبراني قال: تفرد به موسى بن إسماعيل. الطبراني في ا  قال الهيثمي: رواه. يب َشدادطس عن أ

 
فذاَك ما محلتكم عليه من اهلدى، فأنتم عليه، وأما   "أما ما رأيت من الطريق السَّْهلِّ الّرحبِّ الالحب - 4362/  177
وَل نردها وَل تردان، مث جاءت   ،َل نتعلَّق هبا وَل تـََتعلَّْق بنا  أصحايبمضيت أان و  فالدنيا وغضارة عيشها،الذي رأيَت  املْرجُ 

غثَ  فمنهم املربِّعُ   الثانية بعدان وهم أكثر منَّا سَفافًا الرَّعلةُ  النَّاسِّ فمالوا يف   وحنَوُه على ذلَِّك مث جاَء ُعظمُ  ومنهم اآلخُذ الضِّّ
، وأما املنرب الذي رأيَت فيه سبع درجات  املرج مييًنا وِشَِّ  اال وأمَّا أنت فمضيَت على طريق صاحلة فلم تزل عليها حَّت َتلَقاينِّ

رهِّا ألًفا، وأما الرجُل  ،وأان يف أعالها درجةً  فذاَك   -الشَّْثلُ  اآلدم- مييين رأيَت على  الذي فالدنيا سبعُة آالفِّ َسَنة وأان يف آخِّ
يالنُ   الشَّاّب الرَّبـَْعةُ  يساريموَسى، وإذا تكلم يـَْعلو الرِّجال بفضل كالم هللاِّ إايُه، والذي رأيَت عن  َا محُِّّمَ  الكثرُي خِّ ه وكأمنَّ  الوجِّ
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هُ -َشْعُرُه ابملاء  أْشَبه الناسِّ يب خلًقا َوَوْجًها فذاك أبوان   وأمَّا الشَّيُخ الذي رأيتَ  -فذاك عيسى ابُن مرمَي نُْكرُِّمُه إلْكَرام هللاِّ إِّايَّ
َّ  ورأيتينإِّبراهيُم، ُكلَّنا نـَُؤمُّه ونـَْقَتدى به، وأما النَّاقُة اليت رأيَت  ، وال أمََّة بـَْعَد  بعديأتقيها، فهي الساعُة علينا تـَُقوُم، ال َنيبِّ

 ”.أمَّيتِّ 
 موضوع.  طب، ق عن الضَّحاك بن زِّْمٍل.

 
َعةِّ أْعظٍُم، وال أَكّف َشَعًرا وال ثْوابً "أما أ - 4363/  178  ”. اَن فأْسجُد على سبـْ

 ضعيف جدا. طب عن ابن مسعود.
 

َلُتَك يكُتُب هللاُ لك هبا، حسنًة   - 4365/  180 "أما ُخُروُجَك من بَيتَِّك تـَُؤمُّ البيَت احلراَم، فإِّن َلَك بُِّكلِّّ َوطأة تطأها راحِّ
ا سيئًة، وأما وقوُفَك بعرفة فإِّن هللا َعزَّ َوَجلَّ يـَْنزُِّل إىل السَّماء الدُّنيا، فـَيـَُباهى هبم املالئكَة ف قوُل: هُؤالءِّ  يوميحو َعْنَك هبِّ

، فلو كان عليك مثُل  رأوينفكيَف َلْو  يروين، وََلْ عذايبوخيافون  رمحيتعميق، يـَْرجون  شعثا غربًا من كل فجٍّ  جاءوين عبادي
وأمَّا َحلُقَك  َلكَ وأمَّا رْمُيَك اجلِّماَر فإنَُّه مذخوٌر -رْملِّ عاجٍل ، أْو مثُل أايم الدنيا، أو مثُل َقطرِّ السماءِّ ذنواًب َغَسَلها هللاُ عنك 

 رأَسَك فإِّن لك بكل َشعَرٍة تسقط حسَنًة فإِّذا طُْفَت ابلَبيَت خرْجَت من ذنوبَِّك َكما َوَلدْتَك أُمَُّك". 
 حسن.  .طب عن ابن عمر

 
 هذه رطبًة".  وأما اآلخُر: فكان ال يتَّقى البول ولن يـَُعذَّاب ما َداَمتْ  النميمة،"أمَّا أحدُها: فكان يُعذَُّب يف  - 4366/  181

 الطبراني في األوسط، وفيه جعفر بن ميسرة، وهو منكر الحديث.  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه   -طب عن ابن عمر 
 

"أّما قوُلَك يف مقام بنَي يدي ربِّّ العاملني يوَم القيامة فألُف سنة ال يـُْؤَذَن هَلُْم، َوَأّما قوُلَك ما يُشقُّ على   - 4367/  182
ال : فأّما السَّابقون فكالرجلنيِّ تناَجَيا، فطالت جنواُها، مث انصرفا، فَُأْدخِّ - اجلنَّة املؤمن من َذلَِّك املَُقام فَإِّنَّ املؤمنني فريقانِّ

( أَشدُّ بياًضا من اللنب  وبني اجلّنة والنَّارِّ َحْوضِّي، ُشُرفاتُُه على اجلنَّةِّ، ويْضرُِّب ُشُرفَاتِّهِّ على النَّارِّ ُطولُُه َشْهٌر )وعرُضُه َشْهرٌ 
حَّت يـُْقضى بنَي العبادِّ، فيدُخَل   وأحلى من العسل، فيه أقداٌح من فضَّة وقوارِّيُر، من َشرَِّب منه َكأسَّا َل َيِّْد َعَطًشا وال َغَراثً 

 اجلّنَة". 
 ا. رواه الطبراني، وفيه هشام بن بالل ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقو قال الهيثمي:  طب عن ابن عمرو.

 
 "أمَّا بـَْعُد: فما ابُل املُْسلَِّم يـَْقُتُل املسلَم وهو يقول: إِّيّنِّ مسلٌم "أيب هللاُ عليَّ فيَمْن قـََتل ُمْسلًِّما".  - 4369/  184

 قال شعيب: إسناده صحيح.  .-رضي هللا عنه   -طب عن عقبة بن مالك ]حم[ 
 

إذا كانت الشمس على رءوس اجلبالِّ  -املوضِّع  واألْواثن كانوا يدفعون من هذا"أّما بَعُد فإِّن أهَل الشركِّ  - 4372/  187



113 

 

، وإان ندَفُع بعد أن تغيب".  ا عمائُم الرجالِّ  كأْنَّ
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب، ق، ك عن املسور بن ِمرمة

 
 للبالءِّ جتفافًا هو الذي بعثين ابحلقِّّ هَلُما إىل من حيبين أْسرُع من ُهُبوط املاءِّ "إِّمَّا ال، فاصطرْب للفاقةِّ؛ وأعِّدَّ  - 4376/  191

 مِّْن رأس اجلَبلِّ إىل أْسَفله". 
 فيه جماعة لم أعرفهم.  قال الهيثمي: عن أبيه َعن جدِّه.  -رضي هللا عنه  -طب عن حممَّد بن إبراهيم بن غنمة اجلهين 

 
 فَأْحسنوا إِّلَيهِّ حَّتَّ َيتيه أَجُلُه". "إمَّا ال  - 4379/  194

 . -صلى هللا عليه وسلم  -عبد بن محيد عن جابر يف اجلملِّ الذي أراد أهُله حنوه فشكى إىل النيب 
 

 أتكُل اللحَم، وَتْشرُب الدََّم. بـَْرُدَها وحرُُّها من َجَهنَُّم".  "أُمُّ مِّلَدمٍ  - 4382/  197
 ضعيف. بن سعد.  طب عن شبيب 

 
ْقطًا". "أُمُّ الولد - 4384/  199  حرَّة، وإن كان سِّ

 ضعيف. طب عن ابن عباس.
 

سااًب يسريًا. مثَّ   - 4396/  211 "أُمَّيت ثالثُة أْثالث: فـَثُلٌث َيْدُخُلوَن اجلَنََّة بغري حساب وال عذاب، وثُلٌث حُياَسُبون حِّ
َويُْكَشُفوَن، مث أتتى املالئكُة فيقولون: َوَجْدانُهم يقولون: ال إِّله إال هللاُ وحَده، ويقوُل هللا:  يُْدُخُلوَن اجلنََّة، وثلث ميَُحَُّصوَن، 

: ال إِّلَه إال هللاُ وحَده-َصدُقوا، اَل إَِّلَه إال أاَن  ُلوهم اجلنَّة بَِّقولِّ وامحُِّلوا خطاايهم على أهل التكذيب فهي اليت قال هللا:  -أْدخِّ
 هلُْم َوأثَقااًل َمَع أثقاهلم".أثقا "ولََيْحمُِّلن

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سالمة بن روح وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية   ابن أيب حاَت، طب عن عوف بن مالك.
 رجاله ثقات. 

 
 إىل آابئِّهن ورضاُؤُهن السُُّكوُت".  "أْمُر الّنساءِّ  - 4408/  223

 ضعيف. .-نه رضي هللا ع  -اخلطيب عن أيب موسى ]طب[ 
 

َقّ  - 4415/  230 ها  "أُمرُت َأْن أُقَاتَِّل الناَس حَّتَّ يـَُقوُلوا: ال إله إال هللاُ فإذا قَاُلوها َعَصمُوا مِّىن دَِّماَءُهْم وأمواهلُْم إال حبِّ
َا".   قيَِّل: وما َحقُّها؟ قال: زاًن بعَد إحصان، أْو ُكْفر بعد إِّْسالٍم، َأْو قتُل نفٍس فـَيـُْقتَل هبِّ

 جرير، طس عن أنس، وُحسَن. ابن 
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يُت أْن )أْدَرَد(. أْو خشيت على لِّثيتِّ وأْسَناينِّ  - 4427/  242 واكِّ حَّتَّ َخشِّ  ”."أُْمرُِّت ابلسِّّ

 صحيح.  البزار، وفيه: عمران بن خالد وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه البزار عن أنس.
 

ْفُت على  - 4440/  255  ". َأسناين"أُمِّرُت ابلسواك حَّتَّ خِّ
 قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب، ورواه في الكبير أيضا وفيه عطاء بن السائب. عن ابن عباس. طب

 
 الرسُل َأالَّ أَتُْكَل إِّالَّ طَيًِّّبا وال تْعمَل إِّال صاحلًا".  "أُمَِّرتْ  - 4442/  257

الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم،  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه   -طب، ك عن أُمِّّ عبد هللا بنت ُأخت شداد بن َأوس 
 وهو ضعيف. 

 
، ثالاًث وثالثني تسبيحًة، وثالاث وثالثني حتميدًة، وَأْربعا وثالثني تكبريةً  - 4444/  259  ”. "أُمِّْران ابلتَّسبيح يف َأْدابر الصَّلواتِّ

 جالهما رجال الصحيح.الطبراني بإسنادين، ور  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
 "أُمَِّر ابُن آدَم َأْن َيْسُجَد على َسْبعة َأعظٍم". - 4447/  262

 صحيح.  .طب عن ابن عباس
 

واكِّ حَّت ظننُت  َأَمرين " - 4448/  263  ”.سَأْدَردُ  إيّنِّ جربيُل ابلسِّّ
 صحيح. طب، طس عن سهل بن سعد. 

 
 آاَبئِّهِّنَّ، وإِّْذُْنن ُسُكوهُتُن".  ِبيدي "َأْمُر النَِّّساءِّ  - 4452/  267

 . وهو متروك الهمدانيقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمَّد بن سالم  أيب موسى. طب عن

 
 ”. "امسحوا على اخلُفَّنيِّ واملُوقِّ  - 4455/  270

 طب، والبغويُّ عن بالل. 
 

 اخلُُمر واملُوق". "امسحوا على  - 4457/  272
 . -رضي هللا عنه   -طب عن بالل 
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كوا أَنـُْفَسُكم، وَأْهلِّيُكْم يفِّ البيوتِّ عند فـَْورة العشاء اأُلوىل فإِّن فيها نـََعَم اجلِّنِّّ  - 4471/  286  ". "َأْمسِّ

 .ضعيف  عبد بن محيد عن جابر.

 
 َأْداَنك". وَأْداَنكَ "أُمََّك وَأاَبك، وُأْخَتَك وَأَخاَك،  - 4475/  290

طب عن ُأسامة بن شريك، ك عن َأيب رِّمثة ع، وابن قانع، وابن منده، طب، ك، وابن عساكر، ض عن عقال بن شبه بن  
 صحيح.  عن أَبيه عن جده عن أَبيه، صعصعة، طس عن ابن مسعود. اجملاشعيعقال بن صعصعة 

 
 لساَنك".  "َأْملِّك عليك - 4481/  296

 . رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيدقال الهيثمي:  نع، طب عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أَبيه.، وابن قاالباوردي
 
ر   اجْلَرِّ،"انـَْتبُِّذوا يف اأَلْسقَِّيةِّ، وال تـَْنبُِّذوا يف   - 4492/  3 ء، وال اْلُمَزفَّتِّ وال النَّقِّريِّ؛ فإِّين ْنيت عن اخْلَْمرِّ َواْلميسِّ وال الدُّابَّ

 واْلُكوبةِّ، وهي الطَّْبُل، وكلُّ ُمْسكِّر َحَراٌم. فإِّذا اْشَتدَّ ُصبُّوا عليه اْلَماَء. فإذا اْشَتدَّ فََأْهرِّيُقوُه". 
 . -رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 

 
"( -صلى هللا عليه وسلم  -تُه، وأَنَت تـَْرزُقُُه؟ قال: ال. قال: فَأقِّرَُّة َمَقرَُّه. قال "أَنت خلقْ  4497/  8  .: حني ُسئِّل عن العزلِّ

 احلارث بن َأيب ُأسامة عن َأيب سعيد. 
 

َأان "انتسب رجالن من بين إِّسرائيل على عهد موسى َأحدُها مسلٌم واآلخر مشرٌك فانتسب املشرُك فقال:  - 4502/ 13
فالن بن فالٍن حَّت عد تسعة آابٍء مثَّ قال لصاحبه: انتسب ال أُم لك. فقال: َأان فالن بن فالن، وَأان بَرٌئ ممَِّّا َورَاَء َذلِّك؛  

فنادى موسى يف الناس، فجمعهم، مثَّ قال: قد ُقضِّى بينكما. َأمَّا أَنت الذي انتسبت إىل تسعة آابٍء فَأَنت توفيهم العاشر يف  
 انتسبت إِّىل أََبويك فأنَت اْمرٌؤ من َأْهل اإلِّسالم". ، وَأمَّا أَنت الذي النَّار

رواه الطبراني وأحمد موقوفا على معاذ وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -طب عن معاذ 
 وكذلك رجال أحمد. 

 
يَنها، وامحِّل على - 4511/ 22  َتها، واْحلِّْب يْوَم املاءِّ َتْدُخلِّ اجلَنَّة بَِّسالم". جَنيب "احْنَْر مسِّ

 الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. البغوي، طب عن الشريد بن ُسَويد
 

 "انزْل مِّْن على القربِّ، اَل تـُْؤذِّى صاحَب الَقرْب وال يـُْؤذيك" احلكيم طب، ك عن عمارة بن حزم. - 4521/ 32
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رواه الطبراني في الكبير  قال الهيثمي:  جالسا على قرب فقال: انزل وذكره(.  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  رآين )قال: 
 .وفيه ابن لهيعة وفيه كالم، وقد وثق

 
ًرا  "أُْنزِّلتْ  - 4534/ 45 ًرا ابجلَنَّةِّ،  َعَليَّ آنًِّفا: َيَيها النيب إِّانَّ َأرَسْلناَك َشاهًِّدا وُمَبشِّّ وَنذِّيًرا". قال: شاهًِّدا على أُمَّتِّك، وُمَبشِّّ

 وَنذِّيًرا من النَّارِّ، وَداعًِّيا إِّىل شهادة َأن ال إِّلَه إِّال هللا إبِّذنه وسراًجا ُمنِّريًا ابلقرآن. 
 الطرباين عن ابن عباس، وسنده ضعيف.

 
عنا - 4539/ 50  ُهَنياتِّك".  "اْنزْل اي عامُر فأمسِّ

 مة بن األكوع. طب عن سل
 

".  "أُْنزِّلتْ  - 4542/ 53 ، وُقْل َأُعوُذ بربِّّ النَّاسِّ ثْـُلهنَّ َقطُّ: قل َأعوُذ بربِّّ الَفَلقِّ  عليَّ الليلة آايٌت َل يـَُر مِّ
 صحيح. .-رضي هللا عنه   -طب عن عقبة بن عامر ]ن ت[ 

 
 ا فال يتحوَّْل إِّىل غريه رغبًة عنه". "أُْنزَِّل القرآُن على سبعةِّ َأحرٍف فمن قرَأ على حرٍف منه - 4553/ 64

 ضعيف.  طب عن ابن مسعود.
 

 القرآُن من سبعةِّ أَبواب على سبعةِّ َأحرٍف كلُّها شاف كاف". "أُْنزِّلَ  - 4555/ 66
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. . طب عن معاذ

 
". ِبكة  "أُْنزِّل القرآُن يف ثالثةِّ َأْمكنةٍ  - 4556/ 67  واملدينةِّ والشامِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. . طب، كر عن َأيب أُمامة
 

بُِّكْم َفصلُّوا َعَليه".  - 4565/ 76  "اْنطَلقوا بصاحِّ
قال: انطلقوا،   ديٌن،أُتِّى جبنازة فقام ُيصلِّّى عليها فقالوا: عليه  -صلى هللا عليه وسلم  -بز عن أيب هريرة أنَّ رسول هللا  

 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.  . وذكره، فقال: رجٌل َعَلى ديُنه فصلى عليه"
 

". . مثَّ تـََعاىل َحَّتَّ فاختضيب ي"اْنطَلقِّ  - 4566/ 77   ُأاَبيِّعكِّ
 رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنها  -ابن سعد، طب عن السوداء 
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 ”. "اْنظُْر َما يُؤذِّى الناَس فاْعزِّله عن طريقِّهم - 4568/ 79
 (: حسن.19788قال شعيب في تخريج المسند ) ع عن َأيب بـَْرزََة.]حم[ 

 
 ”. "انظر اي أاب مسعود ال أُْلفيَـتََّك جتئ يوَم القيامة على ظهرك بعري له رغاٌء من إِّبل الصدقةِّ قد َغَلْلته - 4572/ 83

 حسن.  . -رضي هللا عنه  -طب عن أيب مسعود ]د[ 
 

ُ عنكم، وعن أعمالكم،  " - 4573/ 84 ا مسئولة َعنكم فـَُتْخربِّ واذكروا إِّْذ ساكُنها من ال  انظروا ما تـَْعَملون فيها. فإِّْنَّ
 َْيكُل الرِّاب وال مَيشى ابلنميمة". 

 البزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس. قال الهيثمي: رواه البزار من حديث عبد هللا بن عمر.
 

 أَنفْق بالُل، وال ختَش من ذي العرش إِّقالاًل". " - 4588/ 99
َن.بز، عن بالل، طب عن ابن مسعود، بز  صحيح. ، طس عن أيب هريرة وُحسِّّ

 
ا الَصدَقة عن ظهر غِّىًن، وابدأ ِبن تعول" - 4590/  101  . "أَْنفِّْقها على عيالِّك، فَإمنَّ

َأن يبيعه فباعه   -صلى هللا عليه وسلم  -عبد بن محيد عن جابر، أن رجال أعتق ُغالًما عن ُدبٍُر فاحتاَج مواله فأمره النيب 
 دِّْرهم، قال: فذكره. بثمامنائة 

 
 َعلى َما تـََراضى به األْهُلوَن، ولو قْبَضًة من أرَاك". "أَنكُِّحوا األاَيَمى - 4597/  108

 ضعيف جدا.   عد، طب، ق عن ابن عباس.
 

 فإِّنه حرام من هللاِّ ورسولهِّ".  "إنه قومك عن نبيذ اجلر - 4604/  115
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني  . -رضي هللا عنه  -أبيه عن جده  طب عن يزيد بن الفضل بن عمرو بن سفيان احملاريب عن

 كالهما باختصار، وفيه أبو المهزم، وهو ضعيف. 
 

 يومني: الفطر واألضحى". "أْناكم عن صيام - 4608/  119
 صحيح.  ع عن أيب سعيد.

 
 "أْناكم عن ثالث: عن قيل وقال".  - 4609/  120

رواه الطبراني في األوسط والكبير. والبزار، وفيه عبد هللا بن شبيب، وهو ضعيف  قال الهيثمي:  .سربةع، طب، ض عن عبد هللا بن  
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ا  .جدًّ
 

 ”."َأْناكم عن الزُّور - 4611/  122
 صحيح.  .-رضي هللا عنه  -طب عن معاوية 

 
نَّ َعظٌم و  - 4613/  124 نٌّ أو ظُفٌر؛ فإن السِّّ  إِّنَّ الظُّْفَر مدى احلبشةِّ. "أْنِّْر الدََّم ِبا شئت، ما َل يكن سِّ
 صحيح.  .-رضي هللا عنه  -طب عن رافع بن خديج  ]خ[ 

 
".  ورسولُه،"إِّن هللا تعاىل أىَب ذلك لكم  - 4619/  130  أن َيعَل لكْم أوساَخ أيدِّى الناسِّ

 صحيح. عبد املطلب بن ربيعة. طب عن
 

 أبو َبكٍر". خليليهللَا َعز وَجل اختذينِّ خليال كما اختذ إِّبراهيم خليال، وإن  "إِّن - 4622/  133
 موضوع.  أيب أَماَمة. طب عن

 
الل. َأْن ال َيْدُعَو عليكْم نَبِّيُُّكْم فـَتَـْهلُكوا مجيًعا، وأْن اَل يظهَر أهُل   - 4624/  135 "إِّنَّ هللَا تَعاىل أجارَكْم من ثالث خِّ

، وأن ال جَتْتمعِّوا على َضاللة اْلَباطِّلِّ َعلى َأْهل )أبًدا، وإِّنَّ َيَد هللاِّ مع اجلَماَعة، فاتبعوا السواَد األعظَم؛ فإِّنه من َشذَّ شذ   احلَقِّّ
خْيرج ُكل نتفُِّخ؛ و يف النار(، فهؤالءِّ أجارَكم هللا منهن. وربُّكم أَْنَذرَُكم ثالاًث: الدُّخاَن َيُخُذ املُؤمَِّن كالزُُّكمةِّ، وََيُخُذ الكافَر في 

ْنه؛ والثانيُة الدَّابَُّة، والثالثُة الدَّجَّاُل".   ُمْسمِّع مِّ
 .، وروى صدره: )يعين إِّىل قوله على ضاللة(األشعريطب، وابن أيب عاصم يف السُّنة عن أيب مالك 

 
: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إِّله القرآَن، وهو مِّن  "إِّنَّ هللا تعاىل اختار لكم مِّن الكالم أربـًَعا ليس - 4632/  143 اْلقرآنِّ

 إِّال هللاُ، وهللاُ َأكرب".
 ضعيف.  طب عن أيب الدرداء. 

 
، واختارِّ يل أْصحااًب فجعل يل مِّنهم وزرَاَء، وأْصهارًا، وأْنَصارًا، فمْن َسبَّهم فَعليه لعنُة هللاِّ  اختارين"إِّنَّ هللا  - 4637/  148

ْنُه يوَم اْلقِّياَمة صْرفًا وال َعداًل  واملالئكةِّ والناسِّ أمْجَعِّني،  ”.ال يَقَبُل هللاُ مِّ
، طب، وأبو طاهر املخلص، ك عن عبد الرمحن بن ساَل بن عبد الرمحن األنباريابن  بن عومي بن ساعدة، عن   يف املصاحفِّ

 ضعيف. أبيه، عن جده، عن عومي.
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 ”.َّت َمألوا األْرَض، وَكانُوا هكذا"إِّن هللا تعاىل َأْخَرج ذريََّة آدم مِّن صلبه ح  - 4640/  151

 . رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير، وهو متروكقال الهيثمي:  طب عن معاوية.
 

هِّم: أََلْسُت بِّربُِّّكْم؟ قَاُلوا: بـََلى: مث أفاض - 4643/  154 م  "إِّن هللَا تَعاىل أَخَذ ذرِّية آدم مِّن ظهرِّه مثَّ أْشَهَدُهْم َعلى أَنـُْفسِّ هبِّ
ُل النَّار ُميسَّرون لَِّعَملِّ َكفَّيهِّ فقال: َهؤالءِّ يف اجلَنَّةِّ )وال ُأاَبىل(، َوهُؤالءِّ يف النارِّ. فَأهُل اجْلَنَّة ُمَيسَّرُون لِّعملِّ َأهل اجلنةِّ، وأهْ يف  

 ”.أهل النَّارِّ 
 صحيح.  البزار، طب، واآلجري يف الشريعةِّ، وابن مردويه، ق يف اأَلمساءِّ عن هشام بن حكيم بن حزام.

 
هْم، مثَّ نـَثـََرهْم يف َكفَّيهِّ، َأْو كفه.  إِّنَّ هللَا تباَرك وتعاىل َأَخَذ ذرية آدَم مِّن ظهرِّه مث أْشَهدُهْم على )"  - 4646/  157 أَنُفسِّ

 ”.وَأهُل النارِّ مُيسَُّروَن لِّعَملِّ أهل النَّارَفقال: هؤالءِّ يف اجلَنَّة، وهُؤالء يف النَّارِّ، فَأمَّا أْهُل اجلنةِّ فُمَيسَُّرون لَعَمل َأهلِّ اجلنة، 
ُّ مِّن حديثِّ هِّشام بن حكيم بن حزام: َأنَّ رجاًل أَتى النيبَّ  ، فقال: اَي رُسوَل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -رواه الطَّرَباينِّ
َتدى اأَلْعَمال، أم َقد ُقضِّى اْلقضاُء؟ ، فـََقال: إِّنَّ هللا تباَرك وتـََعاىل،  وذكره، وإسناده حسن، ورواه البزار، والطرباين بسند  أنـَبـْ

 فيه بقية بن الوليد وهو ضعيف، وحَيّسُن حديثُه بكثرِّة الشواهد(. 
 

  "إِّن هللا عز وَجل إِّذا أرَاد بِّعْبده َخريا َعجَّل ُعُقوبة ذنبه يف الدُّنيا، وإذا أرَاد بَِّعبد شر ا أْمسك َعليهِّ ذنـَْبه  - 4653/  164
 ”.يْوم اْلقَيامةِّ كأَنه عريحَّت يوافِّيه 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده جيد.  .طب عن ابن عباس
 

"إِّن هللا عز وَجّل إِّذا أرَاَد بعْبٍد خريا ابتاله. فإِّذا اْبتاله اقتناه، قالوا: اي َرُسول هللا، َوما اقتناه؟ قال، َل   - 4666/  177
 يرتك له ماال وال ولدا". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، ضعفه الذهبي  .اخلوالين َأيب عنبة طب، وابن عساكر عن

 ولم يذكر سببا، وبقية رجاله موثقون.
 

، وهَو يقول:  "إِّن هللا َأذِّن يل َأن ُأَحدث عن ديٍك قد مَرقت رجاله األرَض، وعنُقُه َمثِّنيٌَّة حْتت  - 4678/  189 اْلَعْرشِّ
 "سبحانك، ما أعظمك" فريد عليه: ال يعلم ذاك من حلف يب كاذِّاًب".

 صحيح.  عن أيب هريرة. طس، وأَبو الشيخ يف العظمة، ك
 

هِّ، وال َيْصلح لِّدِّينكم إِّال السخاُء وحْسن اخْللق، أال فزينوا دينكم   - 4680/  191 "إن هللا استخلص هذا الدين لِّنفسِّ
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 هبما".
 ضعيف. .عن عمران بن حصنيطب 

 
جَعلت لك ما جتاهك   إيناليمن. وقال يل: اي حممَّد   ظهريهللا َعزَّ َوَجلَّ اْسَتقَبل يب الشاَم، َووىلَّ  "إِّن - 4681/  192

ري املرَأاتنِّ ال ختشيانِّ إِّال جورا   ،غنيمة ورزقًا، وما خلف ظهرِّك مددا رك وأهله، حَّت تسِّ وال يزال اإلِّسالم يزيد، وينقص الشِّّ
 حَّت يبلغ هذا الدين مبلَغ هذا النْجم".  والليايلوالذي نفسي بيده؛ ال تذهب اأَلايم 

هانئ المتأخر إلى زمن أبي حاتم، وهو  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن  طب، حل، كر، وابن النجَّار عن أيب أَُماَمة.
 ضعيف.  متهم بالكذب.

 
َْية للمؤمِّنِّ من الدنَيا مِّن املريضِّ  - 4683/  194 َأهله من الطعام، وهللا َعز َوَجل أشد تعاهدا للمؤِّمِّنِّ   "إِّن هللا َأشدُّ محِّ

 ابلبالءِّ من الوالدِّ لَِّولدِّهِّ ابخلريِّ". 
 ضعيف.  طب، خل، ض عن حذيفة.

 
  "إِّنَّ هللا اطََّلَع إِّىل املدينة وهي بطحاُء قْبَل َأن تـُْعَمَر، ليس فيها َمَدٌر وال َوبـٌَر، فقال: اَي َأْهَل يـَْثرَِّب، إِّيّنِّ  - 4690/  201

، ال تـَْعصِّى وال تـَُغلَّى وال َتَكربَِّّي، فإِّن فـََعْلت شيًئا من ذَ  لِّك تركُتكِّ  ُمْشرَتٌِّط عَليكم ثالاًث، وسائٌق إليكم من ُكلِّّ الثمراتِّ
 كاجْلَُزورِّ ال مَيَْنُع من َأَكَلُه". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن سنان، والشامي وهو ضعيف. . طب عن ذي ِمرب
 

 "إِّنَّ هللا تـََعاىل َأَعدَّ للمجاهدين يف سبيله مائَة درجة، بني كل درجتني كما بني السماء واألرضِّ فلو كان - 4692/  203
َبها   بيديولكن ليس ذلَك  ،عندي ما أَتَقوَّى به َوأُقوِّى املسلمني، أْو ِبَيديهم ما يتقوَّْون به، ما انطلَقت َسرِّيٌَّة إِّال كْنت َصاحِّ

َيدِّيهم، ولو خرْجت ما بَقى أحد فِّيه َخرٌي إِّال اْنطَلَق  أُقَتَل، مث ُأْحَيا َأغُزو ف إيّنِّ ، وذلك َيشقُّ َعلى َوَعَليهِّْم، فلَودِّْدت معي َوال ِبِّ
 . مث َأغُزَو فأُقتل )مث ُأحيا فأُقتل(

رواه الطبراني وفيه سعيد بن يوسف وثقه ابن حبان وغيره وضعفه قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -  األشعريطب عن َأيب مالك 
 أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. 

 
هللا    -  4698/  209 من    أعطاين"إِّن  ألًفا  استزدتَه؟  أميتسبعني  فهالَّ  عمر:  قال  ساٍب،  حِّ بغريِّ  اجلنَة   . َيْدخلوَن 

أَلًفا، قال: فهال استزدَته؟ ، قال: قد استزدتُه    فأعطاينقال: قد استزدُت   أَلًفا سبعني   فأعطاين مَع ُكلِّّ واحٍد من السبعني 
 هكذا وفتح يديه". 

 بن َأيب بكر.  احلكيم، طب عن عبد الرمحن
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 "إِّنَّ هللَا تعاىل اْفرَتََض َعَلى العَِّبادِّ مَخَْس َصلواٍت يف ُكلِّّ يـَْوٍم َولَيَلٍة".  - 4706/  217

 صحيح. طس عن عائشة.
 

ى املديَنَة "طِّيَبَة".  َأَمرين إِّنَّ هللَا  - 4711/  222  أْن ُأمسَِّّ
 صحيح. بن مسرة. طب عن جابر

 
". َأَمرين"إِّنَّ هللَا تـََعاىل  - 4714/  225  َأْن ُأَزوَِّج فَاطَِّمَة مِّْن َعليِّ

 موضوع. .طب عن ابن مسعود 
 

  عباديَهَذا، فإِّنَُّه قال: إِّنَّ ُكلَّ َمال حنْلُتُه  يومييف  علَّمينَأْن ُأَعلَِّّمُكْم َما َجهلُتْم، ممَّا  َأَمرين"إِّنَّ هللَا تـََعاىل  - 4715/  226
ُحنَـَفاَء ُكلَُّهْم، فأَتتهْم الشَّياطنُي فَاجَتالْتهم َعْن دِّينِّهِّْم، َوَحرََّمْت َعَليهِّْم َما أْحللُت هَلُْم،   عباديو هلم َحالٌل، وإيّنِّ َخَلْقُت فه

يـَُّهْم. إال بـََقااَي مِّْن أهل  وَأَمرهَتُْم َأْن ُيْشرُِّكوا يب َما ََلْ أنـَزِّْل بهِّ ُسْلطَااًن، وإنَّ هللَا َنَظَر إِّىَل َأْهلِّ األْرضِّ فَ  َمَقتَـُهْم َعربِّيـَُّهْم َوعَجمِّ
ُْم إَِّذْن يثلغوا َأَمريناْلكَِّتاب، وإنَّ هللا  ، إِّْنَّ َا بـََعثْـُتَك   رأسي أن َأْغُزَو قـُُريًشا. َفقلُت: اَي َربِّّ َزًة. فـََقال: إِّمنَّ حَّتَّ َيَدُعوُه ُخبـْ

ُلُه املاُء، تـَْقَرُؤُه يف اْلَمَنامِّ واْليَـَقظَةِّ فَاْغُزُهْم يـُْغزَِّك، َوأَْنفِّْق يـُْنفِّ ألَبـَْتلَِّيَك، َوأَبـَْتلى بَك. َوَقْد أ ْق َعَليَك،  نـَْزْلُت َعَليكِّ كَِّتااًب ال يـَْغسِّ
َْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك". َْمَسةِّ َأْمثَاهلِِّّْم، َوقَاتِّْل ِبِّ  َوابـَْعَث َجيًشا منِّدَّكِّ خبِّ

 .صحيح  طب عن عياض بن محار.
 

 ”. "إِّنَّ هللَا أنـَْزَل بـَرََكاٍت َثاَلاًث. الشاَة، والنَّْخَلَة، والنَّار - 4720/  231
 ضعيف جدا.  طب عن أُم هانئ.

 
رْبِّيَل، َوَميَكائِّيَل، واْثننيِّ مِّْن َأْهل  - 4727/  238 : َأىَب بكٍر  "إِّنَّ هللَا أَيََّدينِّ َِبْربعةِّ ُوَزرَاَء اثـَْننيِّ مِّْن أْهلِّ السََّماءِّ: جِّ اأَلْرضِّ

 وعمر". 
 موضوع. عن ابن عباس. طب، حل، واخلطيب، ووهَّاُه، وابن عساكر

 
َشدِّ اْلَعَرب أَْلُسًنا، َوَأْذرًُعا  - 4728/  239 ". اببين"إِّنَّ هللَا تـََعاىل أَيَّدِنِّ ِبَِّ  قَيَلَة: اأَلوسِّ واخْلَْزرجِّ

 ضعيف. ابن عباس. طب عن
 

ًة ورمْحًَة، وَكائًنا خالفًة ورمْحًَة، وَكائًنا ُملًكا َعُضوًضا وَكائًِّنا عت - 4734/  245 وًة  "إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ َبَدَأ هذا األْمَر نـُبـُوَّ
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لون اْلُفروُج، واخْلُموَر، واحْلَريَر، ويـُْنَصرُون، ويـُْرزَُقون أبًدا حَّتَّ    يَلُقوا هللَا عزَّ وَجلَّ". وَجرْبِّيًَّة َوفساًدا يف األُمَّةِّ: يْستحِّ
 .ضعيف عن أيب عبيدَة بن اجلراح ومعاذ بن جبل. اخلشينط، ق، عن عبد الرمحن بن سابط عن أيب ثعلَبة 

 
ُكم هللا، َوال ختْتلُفوا كما اْختلَف احلََواريُّون على عِّ  - 4738/  249 َيسى؛ فإِّنَُّه "إِّنَّ هللا بَعثين رمْحًَة للنَّاسِّ كافًة فَأدُّوا عينِّّ َرمحِّ
فَأْصَبحوا وَُكلُّ   -تعاىل  -قُرَب َمَكانُُه َفكرَهه، فَشَكا عِّيَسى بن َمْرمَي َذلَك إِّىل هللا  إِّىل مِّْثل َما َأْدُعوكم إِّليه ؛ وَأمَّا َمن دَعاُهمْ 

ه إليهم، فقال هَلُْم عيِّسى: َهَذا أ ُهْم يـََتكلَُّم بِّلَِّسانِّ الَقْوم الذَيَن ُوجِّّ نـْ  هللا لكم َعليه فاْمُضوا، فافْـَعلُوا".  ْمٌر َقْد َعَزمَ رُجٍل مِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف. طب عن املِّْسَورِّ بنِّ َِمَْرمَة.

 
". بعثين"إِّنَّ هللا تـََعاىل  - 4740/  251 ، وَكمالِّ حَمَاسنِّ اأَلعَمالِّ  بتَمامِّ َمَكارِّم اأَلخاَلقِّ

 ضعيف.  .طس عن جابر
 

 ".  "إِّنَّ هللا جتَاَوز َعْن أُمَّيتِّ ثالثًة: اخْلطَأ والنِّّْسَياَن وما اْسُتْكرِّهوا عليه  - 4744/  255
 يف. رواه الطبراني، وفيه: يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعقال الهيثمي:  طب عن َثوابن.

 
 ".   عن النِّّْسَيان، َوَما اْسُتْكرُهوا عليه ميت"إِّنَّ هللا جتاوَز أل - 4747/  258

 طب عن َأيب الدرداء. 
 

 حتِّيًَّة ألُمَّتَِّنا، وأَمااًن ألْهلِّ ذِّمَّتَِّنا".  "إِّنَّ هللا َجَعَل السَّاَلمَ  - 4763/  274
 ضعيف جدا.  طب، هب، كر، ض عن أيب أمامة.

 
 ِبْصر "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل َهذا احليَّ مِّن خلٍَْم َوُجَزاَم َمُغوثًة ابلشامِّ ابْلظَّْهرِّ َواْلضَّرع، كَما َجَعَل يُوُسفَ  - 4765/  276

 ”. َمُغوثًَة أَلْهلها
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  عن أبيه.  األهلاينطب عن عبد هللا بن سويد 

 
فَإِّْن ُغمَّ َعَليُكم   "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل َهذِّهِّ األهِّلََّة َمَواقيَت؛ فَإَِّذا رَأَيُتُموُه، َفُصوُموا، وإذا رَأيُتُمُوُه فََأْفطُِّروا - 4767/  278

 فـَُعدُّوا َثاَلثِّني".
 حسن.  بن َعلِّي، ق عن ابن عمر. طب عن طلق

 
ُكلِّّ َنيبٍّ َشْهَوًة وإنَّ َشْهَوت يف قَِّيام هَذا اللَّيل، إَِّذا ُقْمُت َفاَل ُيَصلِّّنَيَّ َأحٌد َخلفِّي،  َجَعَل ل "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ  - 4769/  280
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 ". بعديهَذا اخْلُُمُس، فَإَِّذا قُبْضُت فـَُهَو لُِّوالةِّ األْمرِّ من  َوإن هللا َجَعَل لُِّكل نيب طُْعَمًة وإن طُْعميت
 ضعيف جدا.   .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عّباس 

 
إنَّ هللا  "إِّنَّ هللا تـََعاىل َجَعَل اْلنُُّجوَم َأَمااًن أَلْهلِّ السَّماء، فَإَذا طُمَِّستِّ اْقرَتَب ألْهلِّ السََّماءِّ ما يُوَعُدوَن، و  - 4770/  281

 َما يُوَعُدون". ميتاْقرَتَب أل أصحايب، فإَِّذا َهَلَك ميتَأَمااًن أل أصحايبَجَعَل  -تـََعاىل  -
 واه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. ر قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه  -ن عبد هللا بن املستورد  ع طب

 
َجَعَل ُذريَّيتِّ يف ُصلبِّ َعليِّ بن أيب   -تعاىل  -َعزَّ َوَجلَّ جعل ذرِّيَّة ُكلِّّ َنيبٍّ يف ُصلبِّهِّ، َوإِّنَّ هللا  "إِّنَّ هللا - 4776/  287

 طالب".
 موضوع. .-رضي هللا عنهما   -طب، عد عن جابر، اخلطيب عن ابن عباس 

 
، َوَأاَن َأرى ذلَِّك  عورت، ويف لْفٍظ: عرييتَجَعلَها لَك لَِّباًسا، َوَجَعلَك هلَا لِّباًسا، وأْهلي يـََرْوَن  "إِّنَّ هللا - 4777/  288

ُهْم".  نـْ  مِّ
ّ َأن عثمان بن مظعون، قال: اي رسول هللا بن مسعود، وُعمارة بن ُغَراب اْليَ  ابن سعد، طب عن سعد بُّ َأْن   إين ْحُصيبِّ ُأحِّ

 ضعيف.  ، قال فذكره. عورت، ويف لفظ: عرييتتَرى اْمرأت 
 

 مَجيٌل حيِّبُّ اجْلََمال، َوحيِّبُّ أْن يـََرى نِّْعَمَتُه َعَلى َعْبدِّهِّ".  "إِّنَّ هللا تـََعاىل - 4781/  292
 أبو يعلى، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وثق. هقال الهيثمي: روا. ع عن أيب سعيد

 
 "إِّنَّ هللا مجِّيٌل حيِّبُّ اجْلََمال، َوحُيبُّ َمَعايلِّ األُُمور، َوَيْكَرُه َسْفَسافها".  - 4783/  294

 صحيح.  الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه.  طس، وابن عساكر عن جابر
 

ا اْلكِّرْبُ َمْن َجهَِّل احْلَقَّ َوغَمض -تـََعاىل  -"إِّنَّ هللا   - 4786/  297  الناس بعينه".  مجِّيٌل حيِّبُّ اجْلََمال. وإمنَّ
 الطبراني وفيه جعفر بن الزبير، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب امامة

 
 "إِّنَّ هللا عزَّ َوَجلَّ َحرََّم النَّار على من شهَِّد أن ال إِّلَه إال هللا، وَأيّنِّ رُسوُل هللا". - 4800/  311

 عبد بن محيد عن عبادة بن الصامت.
 

ْمَس َواْلقَمَر، َحرََّم هذا اْلَبيَت يـَْوَم خلق السََّمَوات َواأَلْرَض، َوَصاَغُه حنَي َصاَغ الشَّ  -تـََعاىل  -"إِّنَّ هللا   - 4802/  313
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َ ساعًة مِّن ْنار مثَّ َعاَد كم َا َحلَّ يلِّ َياَلُه مَِّن السََّماءِّ َحَراٌم، وإِّنَُّه ال حيِّلُّ أَلحد قْبلي، َوإِّمنَّ  ا كان".َوَما حِّ
 ضعيف. .-رضي هللا عنهما  -طب عن ابن عباس 

 
َوَحرََّم َعليُكْم اخلَنازيَر  ،ُشْرَب اخْلْمرِّ َوُثَنها ، وحرََّم َعليُكْم أْكَل اْلَميَتةِّ َوُثَنها"إِّنَّ هللا عزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعليُكْم  - 4803/  314

 اَن". مِّنَّا َمْن َعمَِّل ُسنََّة غريِّ َوَأْكَلها َوُثََنها، ُقصُّوا الشََّوارَِّب وَأْعُفوا اللِّّحى، وال متشوا يف األْسَواقِّ إِّاَل َوَعليكُم اأُلُزُر، إِّنَُّه ليَس 
 ضعيف جدا.  طب عن ابن عباس، وسنده جيٌِّّد.

 
ََراٍم".  - 4806/  317  "إِّنَّ هللا عزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعَلى اجْلنَّةِّ َجَسًدا ُغذَِّي حبِّ

رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في األوسط، ورجال أبي يعلى ثقات، قال الهيثمي:  عبد بن محيد، ع عن َأيب بكر، وهو ضعيٌف.
 ي بعضهم خالف. وف
 

 "إِّنَّ هللا َحرََّم اْلقيَنة َوبَيَعها وُثََنها وتـَْعليَِّمها َواالْستِّماَع إِّليها".  - 4807/  318
الطبراني في األوسط، وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم،  قال الهيثمي: رواه. طس من حديث عائشة، وسنده ضعيف

 وهو مدلس. 
 

َم، فـَيَـُقوُل: اَي َربِّّ ماذا؟   -َوتـََعاىل  -"إِّنَّ هللا تـََبارَك  - 4811/  322 نَي يُريُد أْن خَيُْلَق اخْلْلَق يـَْبعُث َملًكا فَيْدُخُل الرَّحِّ حِّ
، فيَـُقوُل: اَي َربِّّ شقِّىٌّ َأْم َسعيٌد؟ فيَـُقوُل: شقيٌّ َأْو َسعيٌد، فيَـُقوُل: اَي فيُقوُل: ُغالٌم َأْو َجاريٌَة، أ مِّ و ما شاَء هللا أن خَيُْلَق يف الرَّحِّ

َعُه يف  إال َوُهو خُيَْلُق مَ  شيءربِّّ َما خلُقُه؟ ما خاَلئِّقهِّ؟ فما مِّن   فيَـُقوُل: كذا وكذا، فيَـُقوُل: ايَ  خالئُِّقهِّ؟َربِّّ َما َأَجُلُه؟ َما 
َم".  الرَّحِّ

 البزار، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه البزار من حديث عائشة. 
 

هلل يفِّ تـََعاىل َخَلق َلْوًحا حَمُْفوظًا مْن ُدرٍَّة بَيَضاَء، صَفَحاهُتا مِّن اَيُقوَتٍة مَحَْراَء، قـََلُمه نُوٌر، وكَِّتابُُه نُوٌر،  "إِّنَّ هللا - 4823/  334
، ويْفَعل ما َيَشاُء". ُكلِّّ  تـَُّون وثلثمائة حلَْظَة، خَيُْلُق ويْرزُق، ومُييُِّت وحُيْيي، َويُعِّزُّ ويُذِّلُّ  يـَْوٍم سِّ

 ضعيف. طب، وابن مردويه عن ابن عباس.
 

ُهْم، َوَخَلَق  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق اجْلَنََّة. َوَخَلَق هلا أْهاًل بَِّعشائِّرِّهم َوقـََبائِّلِّهم ال يُـ  - 4830/  341 نـْ َقُص مِّ َزاُد فِّيهِّْم َواَل يـُنـْ
ْنهْم، اْعَمُلوا َفُكلُّ اْمرِّ  َقُص مِّ  ئ ُمَيسٌر لَِّما ُخلَِّق َلُه". النَّاَر َوَخَلَق هلا َأْهاًل بَِّعَشائِّرِّهِّْم َوقـََبائِّلهم، ال يـَُزاُد فِّيُهْم َواَل يـُنـْ

الطبراني في الصغير واألوسط،  . قال الهيثمي: رواهطيب عن َأيب هريرةواخل .)رواه الطرباين يفِّ الصغري واألوسط، وسنده ضعيف( 
 .وفيه بكار بن محمد السيريني، وثقه ابن معين، وضعفه الجمهور، وعباد بن علي السيريني ضعفه األزدي



125 

 

 
ْنها َقَسَمها َبنَي  - 4831/  342  اخْلَالئِّق، وتسعة وتِّْسعِّنَي إِّىل يـَْوم القَِّياَمةِّ". "إِّنَّ هللا تـََعاىل َخَلَق مائَة َرمْحٍَة: َرمْحًَة مِّ

 الطبراني، والبزار، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

ًكا اجلََراُد،  "إِّنَّ هللا تـََعاىل َخَلَق أَْلَف أُمَّة ستماَئة مِّْنها يفِّ الَبْحرِّ، وُأربَعماَئة يفِّ الرَبِّّ، فَأوَُّل َهذِّه األَمم َهالَ  - 4833/  344
لك إِّذا انـَْقَطَع".  ْثَل نِّظَامِّ السِّّ  فَإِّذا َهَلَك اجْلََراُد تـََتابـََعت األَُمُم مِّ

 احلكيم، ع، وأبو الشيخ يفِّ العظمة، هب وَضعَّفه عن عمر.
 

َا، و  - 4834/  345  ادخَر أَلوليائِّه تِّْسَعًة وتْسعِّنَي". "إِّنَّ هللا تـََعاىل َخَلَق َماَئَة َرمْحَة فـََرمْحٌَة َبنَي َخلقِّه َيرَتَامُحوَن هبِّ
 الطبراني، وفيه مخيس بن تميم، وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات.   قال الهيثمي: رواه. طب عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده

 
َراٍم".  - 4835/  346  "إِّنَّ هللا تـََعاىل َخَلَق الدَّاَء والدَّواَء، فـََتداَوْوا، واَل تـََتَداَوْوا حبِّ

 الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. أُمِّّ الدرداءِّ  طب عن
 

َورََجْوُت أْن َتُكون أَعمَّ  شفاعيت، فَاْخرَتُْت  شفاعيتَبنَي أن يـَْغفَِّر لِّنِّْصفِّ أُمَّيتِّ َأْو  خريين "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ  - 4846/  357
؛ إِّنَّ هللَا َلمَّا فـََرَج َعْن إِّْسَحاَق الذَّْبَح قِّيَل له: اَي إِّْسَحاُق سل  دعوتإِّليه اْلَعْبُد الصاحل َلَعجَّلُت  سبقين  الذي، َوَلْواَل ميتأل

، الَّلهمَّ َمن َماَت اَل ُيْشرُك بَِّك َشيًئا َوَأْحَسَن فَاغْ  تـُْعطَْه! قَال: َأما وهللاِّ ألتـََعجََّلنـََّها قـَْبَل نـََزَغاتِّ  لُه اجلَنََّة". الشَّيطَانِّ  فِّْر َلُه َوَأْدخِّ
 منكر.  طب، كر عن َأيب هريرة.

 
 "إِّنَّ هللا تـََعاىل ذكَّى َلُكْم َصيَد اْلَبْحرِّ".  - 4849/  360

 ضعيف. طب، ق وضعََّفُه عن عصمة بن مالك.
 

َي هلِّذِّه األُمَّة اْلُيْسَر وََكرَِّه هَلا اْلُعْسَر".  - 4851/  362  "إِّنَّ هللا تـََعاىل َرضِّ
َْجن بن األدرَع السَُّلمى.  صحيح.  طب عن حمِّ

 
ُتْم هذه - 4855/  366 الدََّوابَّ   "إِّنَّ هللا تـََعاىل رفيٌق حُيبُّ الرِّْفَق، َويـَْرَضاُه، ويُعِّنُي َعَليهِّ َما ال يُعِّنُي َعَلى اْلُعْنف؛ فَإَِّذا ركبـْ

ُكْم والتّـْعريسَ  فاجْنُوااْلُعجَم فـَنَـزِّلُوها مَنازِّهلا، وإْن َأْجَدَبت األْرُض   َعَليها؛ فَإنَّ األرَض ُتطَوى ابللَّيل ما ال ُتطوى ابلنـََّهارِّ، وإِّايَّ
 ." ، ومأَوى احْليَّاتِّ  ابلطَّريق. فَإِّنَُّه َطرِّيُق الدَّوابِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.  طب عن خالد بن َمَعداَن عن أبيه.]مالك[ 
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369  /4858 -  ."  "إِّنَّ هللا رَفيٌق حُيبُّ الرِّْفَق ويـَْرَضاه َويُعنُي َعَليه ما ال يُعنُي َعلى الُعْنفِّ

الطبراني، وفيه صدقة بن عبد هللا السمين وثقه أبو حاتم   قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه   -طب، وابن عساكر عن َأيب أُمامة 
 الرازي وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. 

 
ىل  "إِّنَّ هللا عزَّ وَجلَّ زادَُكْم صالًة َخريًا َلُكْم مِّْن مُحْرِّ النـََّعم: اْلوْتر، َوهَِّي َلُكْم فيما َبنَي صالة اْلعِّشاء إِّ  - 4863/  374

 طُُلوع اْلَفْجرِّ". 
الطبراني في الكبير قال الهيثمي: رواه   بن العاص، َوُعْقَبَة بن عامر َمًعا. حُممد بن نصر، طب، حل عن َأيب اخلري عن عمرو

 واألوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 
 

 "إِّنَّ هللا عزَّ َوجلَّ زوَّجين يفِّ اجْلَنَّة َمرمَي بِّْنَت عِّْمراَن، واْمرأَة فِّرَعْوَن، وُأخَت ُموَسى". - 4866/  377
 ضعيف. بن ُجَنادَة.  طب عن سعد

 
384  /4873 -  ،  ".   َوليَس بَرْقيِّكمُ "إِّنَّ هللا َشَفاِنِّ

، وابن السكنِّ، وابن قانع، ومسويه، طب، قط يف األفراد عن جبلة بن  الباوردي، و البغوي، وابن سعد، و البخاري يف التاريخ
لدغته عقرٌب فـَُغشي عليه فـََرقَاه اَنس َفلمَّا أفاَق، قال: فذكره، قال البغوي: ال أعلُم له   -رضي هللا عنه  -األزرق: أنه 

 ضعيف.  .َغريَه
 

، قَالُه لَِّفاطَِّمَة". - 4887/  398  "إِّن هللا تـََعاىل َغرُي ُمَعذِّبِّك وال وَلَدكِّ
 الطبراني، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. عباس طب عن ابن

 
تـَْعَتدوها، َوَحرََّم أْشَياَء َفاَل تـَْقَربوها، َوتـََرَك "إِّّن هللا عزَّ َوَجلَّ فـََرَض فـََرائَِّض َفاَل ُتضيُِّّعوها، وَحدَّ ُحُدوًدا َفاَل  - 4890/  401

 َأْشَياَء َغرَي نِّْسياٍن رمْحًَة َلُكم فال تـَْبَحُثواُ َعْنها". 
 طب، حل، ق عن َأيب ثَعلبة اخلَُشيّن. 

 
 تـََعَتدوها، وَسَكَت َعن كثري مِّن غري  "إِّّن هللا عزَّ َوَجلَّ قد اْفرَتََض فـََرائَِّض َفاَل ُتضيِّّعوها، وَحدَّ ُحُدوًدا َفاَل  - 4891/  402

 نِّْسيان َفاَل َتَكلَُّفوها، َرمْحًَة َلُكْم فَاقْـَبلوُها". 
 رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه أصرم بن حوشب، وهو متروك، ونسب إلى الوضع. قال الهيثمي:  طس عن َأيب الدرداء.
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إِّىل النَّاس َكاَفًة، َوَجَعل اأَلرَض كلَّها   أرسلين نبياء أو قال: أُمَّيت َعَلى األَُممِّ ِبََْربٍع: "إِّنَّ هللا َفضََّلينِّ َعَلى األَ  - 4892/  403
ُدُه َوعِّْنَدُه َطُهورُُه؛   ميتيلِّ َوأل ابلرُّعبِّ َمسريَة َشْهٍر،   ونصرينَطُهورًا َوَمْسجًدا، فأيَنما أْدرَك رَجٌل مِّْن أُمَّيتِّ الصَّالَة َفعِّْنَدُه َمْسجِّ

َ اْلَغَنائَِّم".  وأَحلَّ يلِّ
 صحيح. طب، ض عن أيب أُماَمة، وروى ت بعضه، وقَال: حسن صحيح.

 
 "إِّنَّ هللا َعزَّ َوجلَّ فـَرََغ إِّىل َخلقِّهِّ مِّْن مَخٍْس، مِّْن أْجلِّه َوَعَملِّه وأثَرِّه وَمْضَجعِّه َورْزقِّه".  - 4893/  404

 داء.عن أيب الدر  الطيالسي
 

َغازاًي ابـْتَـغَاَء َوْجهى وَتْصديَق َوْعدِّى َوإمَيااًن بُِّرُسلي، فهو  سبيلي "إِّنَّ هللا تـََعاىل قَال: َمنِّ انـَْتَدَب َخارًِّجا يف   - 4895/  406
َله اجْلنََّة، َوإمَّ  َضامٌِّن على هللا َعزَّ َوجلَّ إِّما أن يـََتوفَّاُه يفِّ اجْليشِّ ِبََيِّّ َحْتفٍ  يفِّ ضَمانِّ هللا َوإْن طَالْت غيبَـُتُه   ا َيْسَبحَشاَء فـَُيْدخِّ

 حَّتَّ يـَُردَّه إِّىل أْهلِّهِّ َمَع ما اَنل مِّْن أْجٍر وغنيمٍة". 
 . -رضي هللا عنه  -  األشعريأيب مالك  طب عن

 
كرِّميَتيه إال النََّظُر إِّىَل َوْجهى، واجلَِّواُر يفِّ  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ قَال: اَي جرْبيل ما َثواُب َعْبدِّي إَِّذا أَخْذُت   - 4897/  408

 َدارِّى".
 يْبكون َحْوَلُه يُرِّيدوَن َأن َتْذَهَب أْبَصارُهم.  -صلى هللا عليه وسلم  -قَال راويه أنس: فـََلَقْد رأيُت أْصحاَب النيبِّّ 

ذكره وأبو ظالل ضعفه أبو داود والنسائي وابن عدي    قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه أشرس بن الربيع ولم أجد من .طب

 ضعيف.  .ووثقه ابن حبان
 

اخْلرََي، وويٌل َلَمن َقدَّْرُت َعلى َيدِّه   "إِّن هللا تـََعاىل قَال: َأان َخَلْقُت اخْلَري والشََّر َفُطوىَب ملَن َقدَّْرُت َعلى َيدِّه  - 4899/  410
 ."  الشَّرَّ

 رواه الطبراني، وفيه مالك بن يحيى النكري وهو ضعيف. قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.
 

 "إِّن هللا تعاىل خلَق اجلنَة بيضاَء، وَأحبُّ شيء إِّىل هللا البياُض".  -  1732
 موضوع. عقب عزوه للبزار: فيه هشام بن زياد وهو متروك. :قال الهيثمي البزار، عن ابن عباس )ض(. 

 
دِّهِّ اأُلخَرى  "إِّنَّ هللا تـََعاىل يـَْوَم َخَلَق آَدَم قـََبَض مِّن ُصلبِّهِّ قـَْبَضًة؛ فـََوَقَع ُكلُّ طيٍِّّب يف ميِّينِّه، وَكلُّ َخبِّيٍث يفِّ يَ  - 4902/  413

َمالِّ َواَل ُأاَبيل، َهُؤالءِّ أَ  ْصَحاُب النَّارِّ! مثَّ َأَعاَدُهْم يف ُصْلبِّ  فـََقال: هؤالُءِّ أْصَحاُب الَيمِّنيِّ، َواَل ُأاَبيل، َوهُؤالء أْصَحاُب الشِّّ
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 ".  آَدَم يتَـَناَسُلوَن َعلى َذلَِّك اآلن
رواه البزار والطبراني في الكبير واألوسط، وفيه روح بن المسيب، قال ابن معين: صويلح، وضعفه   :قال الهيثمي طب عن أيب موسى. 

 غيره.
 

،  "إِّن هللا َقْد أْعطى ُكلَّ ذي َحقٍّ َحقَُّه، أال إِّنَّ هللا فـََرَض فـََرائض، َوسنَّ ُسنَـًنا، َوَحدَّ ُحُدوًدا، َوَأَحلَّ حالاًل  - 4915/  426
ًعا، َوََلْ ََيَْعْلُه َضيًِّّقا، أال إِّنَُّه اَل إِّميَاَن لَِّمن اَل أَمانَةَ َوَحرََّم َحَراًما،  َلُه، َوال ديَِّن ملن ال َعْهَد   َوَشرَع الدِّيَن َفَجَعَلُه َسْهاًل مَسًْحا َواسِّ

، َوََلْ يَرد  شفاعيتََلْ يـََنْل  ذميتَعَليه، َوَمن َنَكَث  تُ َلُه، َوَمن َنَكَث ذِّمََّتُه طََلَبُه، َوَمن َنَكَث ذِّمَّيتِّ َخاَصْمُتُه، َوَمْن َخاَصْمُتُه فـََلجْ 
ان، أْو زاٍن بـَْعَد إِّْحَصاٍن، ْقَتُل بَِّقْتلِّهِّ، أال  َعليَّ احْلَْوَض، َأال إِّنَّ هللا ََلْ يُرخْص يفِّ اْلَقتلِّ إال َثالثًَة: ُمْرَتدٌّ بـَْعَد إِّميِّ َأْو قَاتُِّل نـَْفٍس، فيـُ

 َهْل بـَلَّْغُت". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك الحديث. ابن عباس. عن طب

 
 هللا َعزَّ َوَجلَّ َقْد زَادَُكْم صالًة، َوهِّى اْلوتْـُر". "إِّنَّ  - 4921/  432

 وهو ضعيف جدا.  البزار والطبراني في الكبير، وفيه النضر أبو عمر، قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

، وىفِّ رِّواية: إِّنَّ هللا َقْد َطهََّر َهذِّهِّ اْلَقْريََة منَ  - 4923/  434 ْركِّ ، إِّن ََلْ  "إِّنَّ عزَّ وَجلَّ َقْد بـَرََّأ َهذِّهِّ اجْلَزيَرَة مَِّن الشِّّ ركِّ  الشِّّ
لَُّهُم النُُّجوُم".   ُتضِّ

أبو يعلى، والطبراني في الكبير واألوسط، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة،  قال الهيثمي: رواه. ع، بز بنحوه، طس، ورجاله ثقات
 والثوري، وضعفه الناس، وبقية رجاله ثقات. 

 
ا قْسًما، َفذلَِّك قـَْولُه تـََعاىل: }َوَأْصَحاُب اْلَيمِّنيِّ{  فجعلينَقَسَم اخْلَلَق قِّْسمنيِّ   -تـََعاىل-"إِّنَّ هللا   - 4930/  441 يفِّ ْخريُِّهِّ
{ فََأان مِّْن أْصَحاب اْلَيمِّنيِّ، َوأاَن مِّن َخريِّ أْصَحابِّ اليمني، مثَّ َجَعَل اْلقْسَمني بُيواًت َفَجَعلَ }َوَأصْ  َمالِّ ين يف َخريُِّها  َحاُب الشِّّ

 َوالسَّابُِّقوَن السَّابُِّقوَن{  اْلَمْشَأَمةِّ َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِّ َما َأْصَحاُب  بيًتا، َفَذلك قـَْولُُه }فََأْصَحاُب اْلَميَمَنةِّ َما َأْصَحاُب اْلَميَمَنةِّ 
فََأاَن أَتْـَقى َوَلد آَدَم   يف َخريِّها قَبيلًة، َفذلِّك َقولُُه }ُشُعواًب َوقـََبائَِّل{  فجعلين فَأان مِّن خريِّ السَّابِّقِّني، مثَّ َجَعل البـُُيوَت قـََبائَِّل، 

ا يُرِّيُد هللا لُِّيْذهَِّب َعنُكُم  وَأكَرُمُهْم َعَلى هللا عزَّ َوَجلَّ، َواَل فْخر، مثَّ  َجَعَل اْلَقَبائَِّل بـُُيواًت فَجَعلينِّ يفِّ َخريَِّها بَيًتا َفَذلِّك قـَْولُُه. إِّمنَّ
رَُكْم َتطهِّريا  ". الرِّْجَس أْهَل اْلَبيتِّ ويُطهِّّ

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد قال الهيثمي:  طب، وابن مردويه، وأَبو نعيم، ق، مًعا يف الدالئل عن ابن عباس. احلكيم
 الحماني وغسان بن ربعي كالهما ضعيف.

 
ُنَك َأن اقوَل: نعم؟  - 4938/  449 "إِّن هللا عزَّ وجل كتب عليكم احلَجَّ. قال رجٌل: َأيف كل عاٍم؟ قال: َوحْيََك! ماذا يَؤمِّّ
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، وهللا لو ولو تركتم لك وهللا لو قلُت: نعم لوَجَبْت، ولْو وجبت لرَتكتم،   إين فرَت، أال إِّنه إِّمنا أهلك الذين قبلكم أَئِّمَُّة احْلََرجِّ
 ".  َأحللت لكم مجيع ما يف األرض من شيٍء وحرمت عليكم مِّْثَل ُخفِّّ بعرٍي َلَوقـَْعُتم فيه 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن جيد. ابن جرير، طب، وابن مردويه عن أيب أُمامة.
 

ْثُل  "إِّن هللا تعاىل َكَتَب الَغريَة على النِّّساءِّ واجلهادَ  - 4939/  450 ُهن إِّميااًن واحتسااًب كان هلا مِّ نـْ على الرجال، فمن َصرَبَ مِّ
 َأجر الشَّهِّيد". 

 ضعيف.  البزار، طب عن ابن مسعود. 
 

 ".  فاسَعوا السعي"إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ كتَب عليكم  - 4940/  451
 الطبراني في األوسط، وفيه المفضل بن صدقة، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس، طب عن متلك

 
ي هذا إىل يوم  هذا، يف عام شهريهذه، يف  سأعَّتهذا يف  مقاميهللا تعاىل كتَب عليكم اجلمعَة يف  "إِّنَّ  - 4942/  453

الة له، َأال وال  القيامةِّ، من تركها من غري ُعْذر مع إِّماٍم عادٍِّل أو إِّماٍم جائر فال مجَِّع َلُه َِشُْلُه وال بورِّك َلُه يف َأمرِّه، َأال وال ص
 وال بركة له، أال وال صدقة له".  حجَّ له، أال

اني في األوسط وفيه موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجمه  الطبر  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه   -طس عن أيب سعيد  
 وبقية رجاله ثقات. 

 
َم،   - 4945/  456 "إِّن هللا كتب يف أُمِّّ الكتاب قبل أن خيلق السمواتِّ واألرَض إِّنَّينِّ أاَن الرمحُن الرحيُم خلقت الرَّحِّ

 ".  قطعتهوَشَقْقُت هلا امسًا من امسى، فمن َوَصلها وصلُته ومن قطعها 
 ضعيف. طب عن جرير.

 
 ".  "إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ كرَِّه لكم البيان كلَّ البَـَيان - 4946/  457

 ضعيف.  .قال الهيثمي: رواهما الطبراني وفي إسنادهما عفير بن معدان وهو ضعيف .طس عن َأيب أُمامة
 

السَُّؤال وإضاَعَة املَالِّ وَمَنَع وهاتِّ وَوْأَد البناتِّ وُعُقوَق  "إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ َكرِّه لكم قِّيَل وقَال وَكثْـَرَة   - 4947/  458
 ".  األُمََّهاتِّ 

رواه الطبراني، ]قال الهيثمي في حديث معقل بن يسار:   معقِّل بن يسار. طب عنطب عن عمار بن ايسر، واملغرية بن شعبة مًعا 
 [ ورجاله رجال الصحيح.
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 وحيِّبُّ معاىلِّ األمور ويكَرُه َسْفَسافـََها".  حيِّبُّ الَكَرمَ "إِّنَّ هللا كرمي  - 4950/  461

يف مكارم   اخلرائطي، و البخاري يف اترخيه، عب، -رضي هللا عنه  -طب، وابن قانع، ك، حل، هب عن سهل بن سعد 
الطبراني في الكبير واألوسط بنحوه إال أنه   قال الهيثمي: رواه. مرساًل  اخلزاعياألخالق، ك، هب عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز 

 قال: " يحب معالي األخالق ". ورجال الكبير ثقات. 
 

462  /4951 -  ."  "إِّنَّ هللا كرَِّه لكم ثالاًت : عقوق األُمهات، ووْأد البنات، وَمَنَع وهاتِّ
، طب عن معقِّل بن يسار  رجاله رجال  ن يسار قال الهيثمي: ]في حديث معقل ب  . -رضي هللا عنه   -طب عن عبد هللا بن مغفلِّ

 .[ الصحيح
 

".  "إِّنَّ هللا تعاىل كرِّهَ  - 4952/  463 ، وإَضاَعَة املالِّ  لكم ثالاًث: قِّيَل وقال؛ وَكْثرَة السَؤالِّ
ي، الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمران القطان، ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائ قال الهيثمي: رواه. طب عن معقِّل بن يسار
 وذكره ابن حبان في الثقات. 

 
َا وساقَِّيها وَحامِّلَها واحملمولَة إِّليه وابئعها وُمْشرَتيَها   - 4957/  468 َرها وشارهبِّ َرها َوُمْعصِّ "إِّنَّ هللا َتعاىل َلَعَن اخلمَر وعاصِّ

 وآكَِّل َُثَنَها". 
 .ط، هب عن ابن عمر

 
، وَ  - 4961/  472 َعْث نبي ا إال َحذََّر أُمََّته الدَّجَّال، وإين آخُر األنبياءِّ، َوأَنـُْتم آخُر األُممِّ هو َخارٌِّج  "إِّنَّ هللا عزَّ َوَجلَّ ََلْ يـَبـْ

يُج ُكلِّّ ُمْسلم، َوإن خْيرُج فِّيُكمْ  هِّ، وهللا   بعدي فيُكْم اَل حَمَالة؛ فَإِّن خَيُْرْج َوأاَن َبنَي أظُهرُِّكْم فََأان َحجِّ فُكلُّ اْمرٍِّئ حجيُج نـَْفسِّ
، َوعاَث مييًنا وعاث ِشااًل، اَي عَِّباَد هللا اثب خليفيت تـُُوا، إِّنه يـَْبَدأُ يـَُقُوُل:  َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم، إِّنَُّه خَيُْرُج مْن َخلَّة َبنَي اْلعَِّراقِّ والشَّامِّ

ُفْل يفِّ وجهِّهِّ، وْليْقَرْأ بَِّفواتِّح ُسورَةِّ  َأاَن َنيبٌّ َوال نيبَّ بـَْعدي، وإنَُّه َمْكُتوٌب  بنَي َعيَنيه َكافٌِّر يَقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤمٍن، َفمن َلقِّيُه مِّنُكْم َفليَـتـْ
، َوإنَُّه ُيَسلَُّط َعَلى نـَْفٍس مِّن َبىن آَدَم فـَيَـْقُتلُها مثَّ حُيْيِّيها، وإنَّه اَل يـَْعُدوا َذلِّك، وَ  ُط َعَلى نـَْفٍس َغريِّها،  اَل ُيَسلَّ أْصَحاب اْلَكْهفِّ

عيَنيهِّ، َولَيْستِّعن ابهلل َتُكوُن بَرًدا وَسالًما   َوإِّنَّ مِّن فِّتَنتِّهِّ أنَّ َمَعُه َجنًَّة َواَنرًا، فـََنارُُه َجنٌَّة، َوَجنـَُّتُه اَنٌر، َفَمنِّ ابـُْتلى بَِّنارِّه َفليـُْغمِّضْ 
َمه أْربَعوَن يـَْوًما: يـَْوٌم َكَسَنة، َويـَْوٌم كَشْهٍر، ويـَْوٌم كُجمَعٍة، َويـَْوٌم كاأَلايم، َكَما َكاَنتِّ النَّاُر بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى إِّْبراهِّ  يَم، َوإنَّ أايَّ

ُلَغ ابهبا اآلَخَر. قَاُلوا: وَكيفَ  ى قـَْبَل أن يـَبـْ ، ُيْصبُِّح الرَّجُل عْند اَبب املديَنة فـَُيْمسِّ مِّه كالسََّرابِّ ُر أايَّ َل هللا يفِّ  ُنَصلِّّى اَي َرُسو  وآخِّ
 تِّلَك األايم اْلقَِّصارِّ؟ قَال: تـَْقُدرُوَن فِّيَها َكما تـَْقُدُروَن يف األايم الطِّّوال".

 . -رضي هللا عنه  -عن َأيب أُمامة  طب
 

َنةِّ شيًئا َحرَمُه قـَْبَل ذَلَك، َما اَبل أَحدُِّكم  - 4962/  473 اُه فـَُيَسلُِّّم َعَليهِّ، مثَّ َيُِّئ  أخَ  َيت"إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ ََلْ حيِّلَّ يف اْلفِّتـْ
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 ".  ؟!بـَْعَد َذلَِّك فـَيَـْقتـُُله
 ضعيف.   طب عن أيب أُمامة.

 
يَها وَلَعَن  - 4956/  467 رَها وَلَعَن ُمَؤدِّّ ُمدِّيَرها وَلَعَن  "إِّنَّ هللا عزَّ َوجلَّ َلَعَن اخْلَْمَر وَلَعَن َغارَِّسَها، وَلَعَن شارِّهَبَا وَلَعَن َعاصِّ

 ساقِّيَـَها وَلَعَن َحامَِّلَها وَلَعَن آكَِّل ُثنها وَلَعَن ابئَِّعَها". 
 . ضعيف ط، هب عن ابن عمر.

 
َقال  "إِّنَّ هللا تـََباَرَك َوتـََعاىل ملَّا َخَلَق آَدَم قـََبَض مِّن طينته قـَْبضتني: قـَْبَضًة بَيمينِّه وقْبضًة بَِّيدِّه اأُلْخَرى، فَـ  - 4985/  496
، َوقَال بَِّيمينِّه: َهؤُ  للذي اأُلْخَرى: َهُؤالءِّ لِّلنَّار َواَل ُأاَبىلِّ مثَّ ردَُّهْم يفِّ ُصْلبِّ آَدَم، َفهم   يف َيده للذيالءِّ لِّْلَجنَّةِّ َواَل ُأاَبىلِّ

 .البزار، والطبراني في الكبير واأَلوسط، وسنده ضعيف من حديث َأبى موسىرواه قال الهيثمي:   يتناسلوَن على ذلك إِّىل اآلن". 

 
ََهنََّم".  - 4988/  499    " إِّنَّ هللا تـََعاىل ملَّا َذرََأ جلََهنََّم َمن ذرََأ َكاَن َوَلُد الزِِّن فِّيَما َذرََأ جلِّ

 الديلمي عن ابن عمرو. [ حممد بن حيىي بن َأيب عمر بسند فيه راو َل يسم]
 

، َوَلَقْد مَحَلت ُسَليَماَن بَن داوَد الرِّيُح َوُهَو مِّتَّكٌِّئ،  ييـَْنظُُر إِّىَل اْلُمْزهَ "إِّنَّ هللا لََينظُُر إِّىل اْلَكافِّرِّ، َواَل  - 5007/  518
 ." هِّ، َفطُرَِّح َعَلى اأَلْرضِّ َب واْخَتال يف نـَْفسِّ  فَُأْعجِّ

 طس، وابن عساكر عن ابن َعمرو.
 

َأحدُكم َذهَبُه ابلنارِّ فمنهم من خيرج   ُم به كما َُيَرِّبُ "إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ لَُيَجرُِّب َأَحدَُكم ابلبالءِّ وهو َأْعلَ  - 5029/  540
، ومنهم من خيُرُج كالذهب دوَن ذلك فذلك الذي َيُشكُّ بعَض   بريز ، فذاك الذي محاُه هللا من الشُّبهاتِّ كالذهب اإلِّ

."َ ، ومنهم من خَيُْرُج كالذهب اأَلسودِّ، فذاك الذي قد افْـُتَتِّ  الّشكِّّ
 ضعيف جدا.  وتُعقَِّّب عن َأيب أُمامة. طب، ك 

 
َلتهم   -وما نظر إِّليهم منُذ خلقهم بـُْغًضا هلم-"إِّنَّ هللا تعاىل لَيـَُعمِّّر للقومِّ الدِّاير ويُْكثُر هلم اأَلموال  - 5037/  548 بِّصِّ

 ". َأْرحاَمهم
 ضعيف.   عن ابن عباس. يف األَلقاب، طب، ك الشريازي

 
مث قرَأ: }َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّّ النَّاَس  الصَّالِّح عن مائةِّ َأهل بيت من جريانِّه البالَء". ليدَفُع ابملسلم "إِّنَّ هللا تعاىل - 5038/  549
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 بـَْعَضُهْم بِّبَـْعٍض َلَفَسَدتِّ اأْلَْرُض{.
 ضعيف جدا.  بن سعيد العطار ضعيٌف. وفيه يحيىقال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
َؤيُِّّد اإلساَلم برجاٍل ما هم من َأهله". "إِّن هللا عزَّ   - 5040/  551  وَجلَّ لَيـُ

 ضعيف.  طب عن ابن عمرو.
 

 ليَؤيد الديَن ابلرجلِّ الفاجر". "إِّن هللا تعاىل - 5042/  553
 رجاله ثقات.قال الهيثمي:  طب عن عمرو بن النعمان بن مَقرِّن.

 
 َأْهلِّهِّ عليه".  بنَِّياحِّ "إِّن هللا تعاىل لَيـَُعذُِّب امليَِّّت  - 5046/  557

 طب عن عمران بن ُحصني.
 

 ".  "إِّنَّ هللا تعاىل لَيَـْغَضُب إِّذا ُمدَِّح الفاسقُ  - 5049/  560
 ضعيف. ع، هب، وابن َأيب الدنيا يف الصمت من حديث أَنس.

 
 بنوٍر ساطٍع يوَم القيامةِّ". إِّىل املساجد يف الظَُّلمِّ  للذين يـََتَخلَُّلونَ  ليضيء"إِّن هللا تعاىل  - 5056/  567

 ضعيف.  طس عن َأيب هريرة. 
 

 مَن املسلمني يوَم اجلمعة إِّال غفَر له".  "إِّن هللا تعاىل ليس بتاركِّ َأحًدا - 5058/  569
 موضوع. طس عن أَنس.

 
دَّ  "إِّن هللا عزَّ وجلَّ حُمْسٌن حيب اإلِّحسان فإِّذا قتلتم فَأحسنوا القِّْتلة وإِّذا ذحبتم ف - 5060/  571 َأحسنوا الذَّْبَح، وْلُيحِّ

 َأَحدُُكم َشْفَرَته، مث لرُيِّْح َذبِّيَحَته".
 صحيح. طب عن َشدَّاد بن َأوس.

 
 "إِّنَّ هللا تعاىل مع القاضي ما َل حيِّْف عمًدا، ُيَسدُِّده لْلجنَّةِّ َما َلْ يُرِّْد َغريَه". - 5061/  572

 موضوع.  بن َأرقم.  طب عن زيدٍ 
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ًفا، َأو َما َلْ حيِّْف َعْمًدا، ويـَُوفُِّّقُه لِّْلحقِّّ َما َلْ يُرِّْد َغريَه".  - 5065/  576  "إِّنَّ هللا مع الَقاضِّي ما َل يـَتَـَعمَّْد َحيـْ
 قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.  أمحد بن منيع بسند ضعيف.

 
ِبظلِّمٍة يف   يطلبين"إِّنَّ هللا تعاىل هو املَُسعُِّّر القابُِّض الباسُط، َوإِّيّنِّ أَلْرُجو َأْن أْلَقى هللا وليس َأَحٌد منكم  - 5074/  585

 ".  عِّْرٍض وال مال
 الطبراني في الكبير، وفيه غسان بن الربيع، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب جحيفة

 
، طوله مدُّ بصرِّه، يدوُر يف  "إِّنَّ  - 5076/  587  هللا ُهَو املعطى، إِّنَّ هلل َمَلًكا امسُه عِّمارُة على فَرٍس من حجارةِّ الياقوتِّ

، فينادى: َأال لِّيَـْغلو كذا وكذا، َأاَل لرَيُْخص كذا".  اأَلمصار، ويقُف على اأَلسواقِّ
َصلى هللا عليه  -ل: فذهب الصحابة إِّىل رسول هللا بز، قط يف اأَلفراد من حديث على، قال: غال السعُر يف املدينةِّ، قا

: إِّنَّ هللا وذكره، وَأغرب ابن اجلوزي  -َصلى هللا عليه وسلم -، فقالوا: غال السعُر َفَسعِّّْر لنا، فقال رسول هللا  -وسلم 
 . فذكره يف املوضوعات، وقال: إِّنه ال يصح، وهو صحيح 

 
 فَأوتر".  الوْتر فإِّذا اسَتْجَمرتَ  "إِّنَّ هللا تعاىل وْتر حيِّبُّ  - 5081/  592

 صحيح.  ع عن ابن مسعود.
 

 إبِّسالمِّ َأىب الدرداءِّ".  وعدين"إِّن هللا تعاىل  - 5087/  598
 ضعيف.  . طب عن َأيب الدرداء

 
َل من  وعدين"إِّنَّ هللا تعاىل  - 5088/  599  ثَلَثمِّائِّة أَلٍف اجلنََّة".  أميت َأن يُْدخِّ

 رواه الطبراني، وأبو بكر بن عمير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طب عن َأيب بكر بن عمري عن أَبيه.
 

5093 /604 -  ."  "إِّنَّ هللا عزَّ وجل وضع عن املسافر نِّْصَف الصالةِّ والصومِّ
 . الضمريطب عن َأيب أُميمة 

 
"إِّنَّ هللا عزَّ وجلَّ وكل بعبدِّه املؤمن ملكني يكتبان َعَمله، فإِّذا قبض هللا عبَده املؤمَن قاال اي رب وَكَّْلتنا   - 5094/  605

. قاال:  يسبحوين مالئكيتمملوَءٌة من  مسائيبعبدِّك املؤمن نكتب عمَله، وقد قبضَته إِّليك فَْأذن لنا َأن َنْصعد إِّىل السماءِّ قال: 
وهلِّّالِن   فسبحاين. عبدي، ولكن ُقوما على قرب يسبحوين، خلقياأَلرض. قال: َأرضى مملوَءة من  لنا َأن نسكَن يففَْأذن 
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 ". لعبديإِّىل يوم القيامة، وأكُتباه  ومحداين وكرباين
 موضوع.  أَنس.َأمحد بن منيع يف مسنده، ومن طريقه الديلمي يف مسنده من حديث 

 
لون الصُّفوَف، وما بني الَفذِّ واجلماعةِّ مَخٌْس وعشروَن "إِّنَّ هللا عزَّ  - 5104/  615  وجلَّ ومالئكَتُه ُيَصلُّوَن على الذين َيصِّ

 درجًة".
 طس عن عبد هللا بن زيد بن عاصم.

 
ُل عبٌد صف ا إِّال رَفعه هللا به درج - 5106/  617 ُلوَن الصفوَف وال َيصِّ ًة، وذرَّت "إِّنَّ هللا ومالئكته ُيَصلُّوَن على الذين َيصِّ

 ."ِّّ  عليه املالئكُة من الربِّ
 ضعيف.  طس عن َأيب هريرة. 

 
نَـتَـُهْم للِّنَّاسِّ يَلَّ اْلبَـَقَرةِّ لساَْنا ابملْرَعى كذلَك يلوى هللا أَ  - 5110/  621 نَـتَـُهْم  "إِّنَّ هللا ال حيِّبُّ هذا َوَضْربَُه، يْلُووَن أْلسِّ ْلسِّ

 ".  َوُوجوههم يف َجَهنَّم 
قال  .-رضي هللا عنه-يف اإلِّابنة، وقال: حمفوٌظ، صاحلُ اإلِّسناد، وابن عساكر عن واثلة  السجزيطب، هب، وأَبو نصر 

 الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. 
 

623  /5112 -  ."  "إِّنَّ هللا تـََعاىل ال حيِّبُّ الذَّواقِّنَي ، َواَل الذَّوَّاقَاتِّ
 ضعيف.  دة بن الصامت.طب عن عبا

 
 ".  "إِّنَّ هللا اَل مَيَلُّ حَّتَّ مَتلُّوا - 5114/  625

 صحيح.  البزار، وفيه خالد بن إلياس وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه البزار عن َأيب هريرة.
 

 ال أَتُتوا النَِّّساَء يفِّ َأْعَجازِّهِّنَّ". ، "إِّنَّ هللا ال َيْسَتْحى مَِّن احْلَق - 5121/  632
 صحيح. ب عن خزمية بن اثبت.ح
 

. اَل حَيلُّ أَلَحٍد َأْن َيتِّ النِّّساَء يف َأْداَبرِّهِّنَّ".  - 5122/  633  "إِّنَّ هللا اَل َيْسَتْحى مَِّن احْلَقِّّ
 صحيح. ب عنه.ط
 

ُز َهذِّه األُمََّة من نِّصفِّ يـَْوم، َوإَِّذا رأَيَت ابلشَّامِّ َمائِّدَة رَُجٍل، َوَأْهلِّ بيتهِّ َفعِّ  - 5127/  638 نَد َذلَِّك "إِّنَّ هللا تـََعاىل ال يـُْعجِّ
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 ". القسطنطينية تـُْفَتُح 
ى أبي داود في المالحم، ولم أجده، وفيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقد عزاه في األطراف إل .-رضي هللا عنه -طب عن َأيب ثَعلبة 

 عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وقد اختلف في االحتجاج به، وبقية رجاله ثقات. 
 

َا ال يـَْعَلُم".  "إِّنَّ هللا تـََعاىل - 5131/  642  اَل يـُْغَلُب، َواَل خُيَلُب َواَل يُنبَّأُ ِبِّ
 ضعيف جدا. طب عن معاوية.

 
ُهْم َحقَُّه".  هللا ال يـَُقدِّسُ "إِّنَّ  - 5133/  644 نـْ  أُمًَّة ال يـُْعُطوَن الضَّعَِّيَف مِّ

 الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 
 

645  /5134 -  ، َتزُِّعه مَِّن النَّاسِّ ََذ  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْقبُِّض اْلعِّلَم اْنتَزاًعا يـَنـْ َولكِّْن يـَْقبُِّض اْلُعَلَماُء فَإَِّذا َذَهَب اْلُعَلَماُء أختَّ
 ."  النَّاُس رُؤوًسا ُجهَّااًل َفُسئِّلوا فََأْفتوا بـََغريِّ عِّْلٍم َفضلُّوا، َوَأضلُّوا َعن َسَواءِّ السَّبِّيلِّ

ء بن سليمان الرقي، ضعفه ابن عدي  رواه الطبراني في األوسط، وفيه العالقال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه -عن َأيب هريرة   طس
 وغيره. 

 
َقى  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْنزُع اْلعِّلَم مْنُكْم بعد َما َأْعطَاكموُه اْنتزاًعا، َوَلكِّْن يـَْقبُِّض اْلُعَلَماءِّ بِّعِّْلمِّ  - 5135/  646 هِّْم، َويـَبـْ

لُّوَن" لُّون، َوُيضِّ  .ُجهَّاٌل فـَُيْسأَُلوَن فـَيـُْفُتوَن فـََيضِّ
 .حسن عن َأيب هريرة. طس

 
 "إِّنَّ هللا تـََعاىل اَل يـَْقَبُل َصالَة َمن ال ُيصيُِّب أَنـُْفُه األْرَض".  - 5140/  651

 ضعيف جدا.  .طب عن أُم عطية
 

الصَُّقوُر اَي َرُسوَل هللا؟ قَال: الَّذي  "إِّنَّ هللا ال يـَْقَبُل يـَْوَم اْلقَِّيامةِّ مَِّن الصَُّقورِّ َصْرفًا، َواَل َعْداًل، قَِّيَل وما  - 5142/  653
ُل َعَلى أْهلِّهِّ الرَِّجال".   يُْدخِّ

 قال الطرباين: سألت أاب خليفة الفضل بن احلباب عن معىن "الصقور"، فقال: شبهه ابلذي يشلى الصقر على اللحم. 
  .اجلذاميعن مالك بن ُأخيمر  يف مساوئ األخالق، طب، وأبو نعيم، هب، وابن عساكر  اخلرائطي، و البخاري يف التاريخ

 رواه البزار، والطبراني، وفيه أبو رزين الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: 
 

َواَل إِّىَل أْمَوالُِّكْم، َوَلكِّْن يـَْنظُُر إِّىل قـُُلوبُِّكْم. فمن كان  أْحَسابُِّكم،"إِّنَّ هللا ال يـَْنظُُر إِّىَل أْجَسامُِّكْم، َواَل إِّىل  - 5149/  660
ُتْم بـَُنو آَدَم، وَأَحبُُّكْم إِّيلَّ أتْـَقاُكْم". َا أنـْ  َلُه َقلٌب َصالٌِّح حَتنََّن هللا َعَليه، َوإمنَّ
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 . قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عياش، وفيه ضعيف  .األشعريأيب مالك  طب عن
 

 إِّىَل َمْن ال يُقيِّم ُصلَبُه يف الرُُّكوع، والسُّجودِّ".  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْنظُرُ  - 5156/  667
 أَبو يعلى عن أنس بن مالك. 

 
َتلِّى َعْبَدهُ  - 5169/  680  ابلسََّقمِّ َحَّتَّ يَُكفَِّر َعْنُه ُكلَّ َذْنٍب". "إنَّ هللا يـَبـْ

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث قال الهيثمي:  عن أَبيه.طب عن حممد بن جبري بن مطعم 
 ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. 

 
دِّ َيْكتـُُبوَن اْلَقوَم  "إِّنَّ هللا تَعاىل - 5176/  687 َعُث اْلَمالئَِّكَة يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َعَلى أَبـَْوابِّ اْلَمَساجِّ ، والثَّالَِّث،  يـَبـْ اأَلوََّل، والثَّاينِّ

َْنزَِّلةِّ َمْن قـَرََّب اْلَعَصافِّرَي".   والرَّابَِّع، واخْلَامَِّس، والسَّادَِّس. فإِّذا بـََلُغوا السَّابَِّع َكانُوا ِبِّ
ان: روى نحو  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من رواية بشير بن عون القرشي قال ابن حب .-رضي هللا عنه   -طب عن واثلة 

 مائة حديث، كلها موضوعة.
 

َش  - 5189/  700  ".  البذيء"إِّنَّ هللا يـُْبغُِّض الَفاحِّ
 رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  يف مساوئ األخالق عن أيب الدرداء. اخلرائطيطب عن ُأسامة، طب، و 

 
َع السَّمواتِّ واألْرضَ "إنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ ََيمع األُمَم يـَْوَم  - 5194/  705 يُُّه َوسِّ يِّّهِّ، وَُكْرسِّ هِّ إِّىل ُكْرسِّ   اْلقَِّياَمةِّ مثَّ يـَْنزُِّل مِّْن َعْرشِّ

." 
 . -رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود 

 
، َوَيْكَرُه َسْفَساَفها ".  - 5196/  707  "إِّنَّ هللا حيِّبُّ َمَعاىلِّ اأَلْخالقِّ

كارم األْخالق، ك، وابن عساكر، ض عن سهل بن سعد، اخلرائطي عن طلحة  حب يف روضة العقالءِّ، ط، واخلرائطي يف م
 صحيح.  .-رضي هللا عنه  -بن عبيد هللا بن كريز 

 
 "إِّنَّ هللا حيِّبُّ َمَعاىلِّ األُمورِّ وأْشَراَفها وَيْكَرُه َسْفَساَفها".  - 5197/  708

رواه الطبراني، وفيه خالد بن إلياس، ضعفه أحمد وابن معين  قال الهيثمي:  .عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها الباوردي طب، عد، و 
 والبخاري والنسائي، وبقية رجاله ثقات. 
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 ". "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ حيِّبُّ َأْن حُيَْمدَ  - 5200/  711
 ضعيف. طب عن األسود بن سريع.

 
َّ الظلوَم والشيَخ اجلهوَل والعائَِّل املْخَتال". " إِّنَّ هللا  -  1852  تعاىل يبغُض الغينِّ

 ضعيف جدا. قال احلافظ العراقي: سنده ضعيف.  طس عن علي.
 

 "إِّنَّ هللا تعاىل يبغض ابن السبعني يف أهله ابن عشرين يف مشيته ومنظره".  -  1859
 ضعيف.  طس عن أنس )ض(. 

 
ًبا فـََقاَتَل َحَّت قُتِّل، َورَُجٌل َكاَن له "إِّنَّ هللا حُيبُّ َثالثَ  - 5202/  713 َغُض ثالثًَة: رَُجٌل َغَزا يفِّ َسبيلِّ هللا َصابًرا حُمَْتسِّ ًة، ويـَبـْ

ه حَبَياٍة أو َمْوت، َورَُجٌل َسافـََر َمَع قـَْوٍم فاْرحتََ  رِّ    ُلوا َحَّتَّ إَِّذاَجاُر ُسوٍء يُؤذِّيه َفَصرَب َعَلى أذاُه َحَّتَّ َيْكفَِّيه هللا إِّايَّ َكاَن َمْن آخِّ
ذيَن يبَغُضهم  اْلَكَرى فـَنَـَزُلوا َفضربوا برُءوسهم، مثَّ قَاَم فَتطهََّر، َوَصلَّى رَْهَبًة هلل، َورَْغَبًة فيما عِّْنَدُه، والثَّالثَُة الَّ  اللَّيل َوقع َعَليهِّم 

فُ  ُر احلالَّ يُل اْلمنَّاُن، واْلمَخَتاُل اْلَفُخوُر، والتَّاجِّ  ". هللا: اْلَبخِّ
 ط، طب، ك ، ق، ض عن أيب ذر. 

 
 ".  "إِّنَّ هللا حيِّّب َأْن تْؤَتى رَُخُصُه َكَما حيِّبُّ أْن تـُْؤَتى َعَزائمهُ  - 5205/  716

 .-رضي هللا عنه   -طب عن ابن مسعود، طب عن ابن عباس، ق، وابن عساكر عن ابن عمر 
 

، وعِّْنَد اجْلَنازَةِّ". َعزَّ َوَجل حيِّبُّ الصَّْمت عند ث "إِّنَّ هللا - 5214/  725 ، َوعِّْنَد الزَّْحفِّ  الثة: عِّْنَد تِّالوةِّ اْلُقرآنِّ
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طب عن زيد بن أرقم 

 
 "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجل حيِّبُّ الرِّْفَق، ويـَْرَضاه، ويعنُي عليه ما ال يُعِّنُي َعَلى العنف". - 5215/  726

رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد هللا السمين وثقه أبو حاتم الرازي وضعفه الجمهور، وبقية رجاله  قال الهيثمي:  أُمامة. طب عن َأيب
 ثقات. 

 
 َعزَّ َوَجلَّ حيِّبُّ أْن تـُْقَبل رَُخُصُه َكَما حُيبُّ الَعبُد ْمغفِّرَة ربِّّه".  "إِّنَّ هللا - 5217/  728

 موضوع.  وأنس. طب عن أيب الدرداء، وواثلة، وأيب أُمامة،
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 َعزَّ َوَجل حُيبُّ من حيب التْمَر".  "إِّنَّ هللا - 5218/  729

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك.قال الهيثمي:  طب، عد، واخلطيب، كر عن ابن عمرو.

 
 ".  َأْوالدُِّكمْ "إِّنَّ هللا حُيبُّ َأْن تـَْعدِّلُوا َبنَي  - 5219/  730

 ضعيف. طب عن النعمان بن بشري.
 

 َعزَّ َوَجلَّ حُيبُّ اْلَعْبَد املُْؤمَِّن اْلُمْحرَتَِّف". "إِّنَّ هللا - 5221/  732
 ضعيف. احلكيم، طب، عد، هب، وابن النجار عن ابن عمر.

 
 َعَمال أْن حُيكَمه"."إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ حُيبُّ إِّذا َعمَِّل اْلَعَبُد  - 5223/  734

 )أبو يعلى والعسكري بلفظ "أن يتقنه"(. 
: رواه أبو يعلى، وفيه الهيثميقال  ابن أيب داود يف املصاحف، وابن النجار عن عائشة، وفِّيه مصعب بن اثبت َلنيِّّ احلديث.

 حسن. مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة.
 

 حُيبُّ ُكلَّ َقلب َحزين".  َوَجلَّ "إِّنَّ هللا َعزَّ   - 5225/  736
 رواه البزار، والطبراني، وإسنادهما حسن. قال الهيثمي:  يف اعتالل القلوب، طب، ك، حل، هب عن أيب الدرداءِّ. اخلرائطي

 
 "إِّنَّ هللا تعاىل حُيبُّ من عباده الغيوَر".  -  1884

 ضعيف. فيه المقدام بن داود، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طس عن علي.
 

 هللا ونِّْعَم اْلوَكِّيُل".  حسيبفـَُقْل:  الشيء َويـَُلوُم َعَلى اْلَعْجزِّ فَإِّذا َغَلَبَك  "إِّنَّ هللا تـََعاىل حَيَْمُد َعَلى الَكيسِّ  - 5249/  760
 ضعيف.  .-رضي هللا عنه   -طب عن عوف بن مالك 

 
ُلُهُم اجْلّنَة". "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ خُيْرُِّج قـَْوًما مَِّن النَّ  - 5251/  762 ُهم فيها إِّالَّ اْلُوجوُه، فـَُيْدخِّ َقى منـْ  ارِّ بـَْعَد َما ال يـَبـْ

 صحيح.  .-رضي هللا عنه   -عبد بن محيد عن أيب سعيد  
 

 "إِّنَّ هللا تـََعاىل َيْسأُل اْلَعْبَد َعْن َفضلِّ عِّلمِّهِّ َكَما َيْسألُُه َعْن َفْضلِّ َماله".  - 5258/  769
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 ضعيف.  .طس عن ابن عمر
 

ها واْلَعشَّارَ  - 5259/  770  ".   "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َيْدنُو مِّْن َخلقه فـَيَـْغفُِّر ملَن اْستَـْغَفَر إِّالَّ اْلَبغِّيَّ بَفْرجِّ
 ضعيف.  طب، عد، وابن عساكر عن عثمان بن أيب العاص. 

 
 "إِّنَّ هللا تعاىل يزيُد يف عمرِّ الرجل بربه والديه".  -  1910

 قال المناوي: وفيه الكلبى وابن مهدى وهما ضعيفان. عد عن جابر )ض(. ابن منيع 
 

" قَاله لَِّفاطَِّمَة  - 5263/  774 ، ويـَْغَضُب لَِّغَضبِّكِّ اكِّ  . -رضي هللا عنها   -"إِّنَّ هللا يـَْرَضى لِّرضِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.  .طب عن علي

 
 ُيَسعُِّّر َجَهنَّم ُكلَّ يـَْوٍم يفِّ نْصف النَّهارِّ، وخُيْبُتها يفِّ يـَْوم اجْلُُمَعةِّ". "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ  - 5267/  778

 موضوع.  طب عن وائلة.
 

َومُيْلِّى لِّْلَكافِّرِّين وَيدَُع أْهَل  ،"إِّنَّ هللا تـََعاىل َيطَّلُِّع َعَلى عَِّبادِّه يف لَيَلةِّ النِّّْصف مَِّن َشْعَباَن، فـَيَـْغفُِّر لِّلمْؤمِّننيَ  - 5271/  782
 ".  احلِّقِّْد حبْقدهم حَّتَّ َيَدُعوه 

 حسن.  رواه الطبراني، وفيه األحوص بن حكيم وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن أيب ثعلبة
 

يَحًة؛ فَإِّْن ُهو قَبَِّلها َسعَِّد، َوإْن تـَرَكَها َشقَِّي، فَإِّنَّ هللا - 5278/  789 ابسٌط َيَدُه   "إِّنَّ هللا يـَْعرُِّض َعَلى َعْبدِّه يف ُكلِّّ يـَْوٍم َنصِّ
َيل فَإْن اَتَب اَتَب هللا َعَليه؛ َوإنَّ احْلَقَّ  اللَّ  ملسيءالنَّهارِّ لِّيَـُتوَب، فَإِّْن اَتَب اَتَب هللا َعَليهِّ، َواَبسط يََدُه ابلنَّهارِّ  ملسيءابللَّيلِّ 

فَّتِّه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ؛ َوإنَّ اجْلَنََّة حَمُْظوٌر َعلَ  يَها ابْلَمَكارَه؛ َوإِّنَّ النار حَمُْظوٌر َعَليها  ثَقِّيٌل َكثَقله يـَْوَم اْلقَِّياَمَة؛ َوإنَّ اْلَباطَِّل َخفِّيٌف كخِّ
 ."  ابلشََّهواتِّ

 وابن شاهني عن ابن جريج عن الزهري مرساًل، طس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر.ابن عساكر، 
 

 ".  "إِّنَّ هللا لَيـُْعطِّى َعلى الرِّفقِّ َما ال يـُْعطِّي َعلى اْلُعْنفِّ  - 5279/  790
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن جرير.

 
،على الرفق ما ال يُعطى على  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ لَيـُْعطِّى - 5280/  791 َوإِّذا أَحبَّ هللا َعْبًدا أْعطَاُه الرفق؛ َما مِّْن   اخْلُْرقِّ
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 أْهلِّ بيت حُيَْرُموَن الرِّفق إِّالَّ َقْد ُحرِّموا".
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عنه.

 
 " إِّنَّ هللا تـََعاىل يغاُر للمسلم فَليَـَغْر".  -  1918

 ضعيف.   فيه عبد األعلى علي بن عامر الثعلبي وهو ضعيف.قال الهيثمي: ورواه أبو يعلى.  ابن مسعود )ض(.طس عن 
 

َميع أْهلِّ اأَلْرضِّ إال اْلُمْشرَِّك أو اْلُمَشاحَن".  - 5287/  798  "إِّنَّ هللا تـََعاىل يـَْغفُِّر يف لَيَلةِّ النِّّْصفِّ جلِّ
 عن أيب موسى.  طب

 
ُكلُُّكْم َضال إِّال َمْن َهَديُت، وَضعَِّيف إِّال َمن قـَوَّيُت، وَفقِّري إِّال َمْن    عباديوَجل يـَُقوُل: اَي "إِّن هللا عز   - 5300/  811

نُكْم  فسلوين أْغَنيُت،  رَُكْم، َوجِّ وايبَِّسُكْم؛ اْجَتَمُعوا َعَلى   -وإنَسُكْم، َوَحيَُّكْم، وميِّّتُكْم، َوَرطَبُكمْ -أعطُِّكْم، فـََلو أن أولُكْم وآخِّ
رَُكمْ  ملكي، َما زَاَد يف عباديَقلب أتَقى َعْبد مِّْن  َواَيبَِّسُكم؛  َوَحيُكْم وميتُكْم، َوَرطَبُكْم  َجَناح بـَُعوَضة، َوَلْو أن أولُكْم وآخِّ

د،  إين َجَناَح بـَُعوَضة، َذلَِّك  ملكيما نـََقُصوا مِّْن  يلاْجَتَمُعوا َعَلى َقلبِّ أْفَجرِّ َعْبٍد ُهَو  َكالم؛ َفَمْن   ورمحيتَكالم،   عذايبَواحِّ
ى أيّنِّ  بقدرتأيَقَن   أْغفُِّر ُذنُوبَُه، َوإْن َكثُرْت". َعَلى املَْغفَِّرةِّ ََلْ يـَتَـَعاَظْم يفِّ نـَْفسِّ

 . في األوسط والكبير وفيه عبد الملك بن هرون بن عنترة وهو مجمع على ضعفه قال الهيثمي: رواه الطبراني أيب موسى.  طب عن

 
ئَِّل لِّتَـَعارَُفوا إِّنَّ  "إِّن هللا تـََعاىل يـَُقوُل: }اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكْم مِّْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََبا - 5301/  812

ى َعَريب َفْضٌل، وال ألْسَوَد َعلى أبـَْيَض َفْضٌل، وال َعلَ  لعجميَأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْم{ فـََليَس لَِّعَريبِّ َعَلى َعَجمِّي َفْضٌل، وال 
لتْقَوى؛ اي َمْعَشَر قـَُريش ال جتيئوا ابلدنيا حَتْمُِّلوْنا َعَلى أْعَناقُِّكْم وَيُئ النَّ  رَِّة؛ ألبَيَض َعَلى أْسَوَد َفْضل إِّال ابِّ اَل   فإين اُس ابآلخِّ

 أْغىنِّ َعنُكْم من هللا َشيئا". 
 . -رضي هللا عنه   -خالد  عن العدَّاءِّ بن  طب

 
 ، إن َخريًا فَخري وإن َشر ا فَشر". يب َعْبدي "إِّن هللا عزَّ وجلَّ يقول: أان عند َظن  - 5305/  816

 صحيح. .طس، حل، وابن عساكر عن واثلة
 

تـُُهّن َعْن  -تـََعاىل-"إِّن هللا   - 5308/  819 الل َغيـَّبـْ َعمِّل ُسوًءا أَبًدا؛ َلْو  ، َلْو رآُهن رَُجل َما عبادي يـَُقول: َثالُث خِّ
، مثَّ قـََبْضُت األْرَض، مثَّ  بيديإِّذا أَمتـُُّهْم، َوقـََبْضُت السمواتِّ  خبلقي حَّتَّ َيْسَتيقَِّن، َويـَْعَلَم كيف أفْـَعُل  فرآين غطائيكَشْفُت 

، َوَما أْعَدْدُت هَلُْم فِّيها َمْن ُكلِّّ َخري، فـََيْسَتيقُِّنوَْنا  ، مثَّ أريهُم اجلنةَ دويناألَرضِّني، مثَّ قُلُت: أاَن املَلُِّك َمن َذا الذي َلُه املُلُك 
ُهم ألْعَلمَ  ُتُه    َوأرِّيهُِّم النَّاَر، َوَما أْعَدْدُت هَلُْم فيها مَِّن ُكل َشر فـََيْسَتيقُِّنوَْنا، ولكِّْن َعْمًدا َغيْبُت ذلك َعنـْ َكيَف يـَْعَمُلوَن، وَقْد بـَيـَّنـْ
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 هَلُْم".
 . األشعريالعظمة عن أيب مالك  طب، وأبو الشيخ يف 

 
  "إنَّ هللا تـََعاىل يـَُقوُل: اي بَن آَدَم إِّيّنِّ أَخْذُت مِّنَك كرِّميَتيَك َفَصرَبَت، واحَتَسْبَت عِّْنَد الصْدَمةِّ اأَلوىل، َلْ  - 5314/  825

 َأْرَض َلَك َثوااًب دون اجلَنَّةِّ". 
 يف عمل اليوم والليلة، وابن عساكر، عن أيب أمامة.  السينطب ، وابن 

 
َجج ال   "إِّن هللا تـََعاىل - 5322/  833 ْسَمُه، وأوَسْعُت َعَليهِّ يف الرِّْزقِّ فَأَتى َعَليهِّ مَخُْس حِّ يـَُقوُل: إِّنَّ َعْبًدا أْصَححُت لَُه جِّ

 ََيتِّ إِّيلَّ فِّيهِّنَّ َلَمْحُروم". 
 صحيح.  ع عن َخياب.

 
الَبالَء، فـََيأُتونَُه، فـََيُصبُّوَن َعَليهِّ الَبالَء   "إِّن هللا تـََعاىل يـَُقوُل لِّلَمالئَِّكةِّ: اْنطَلُِّقوا إِّىل َعْبدِّي، َفُصبُّوا َعَليهِّ  - 5323/  834

َنا َعَليهِّ الَبالَء صب ا َكما أَمْرتَنا، فـَيَـُقوُل: ارْ   فـََيْحَمُد هللا َفرَيْجُعوَن، فـَيَـُقوُلوَن: ايَ  بُّ َأْن أمَسَع َصوته". ربَّنا َصبَـبـْ ُعوا فَإِّيّنِّ أحِّ  جِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، هب عن أيب أمامة

 
َ َولًِّيا فـََقْد  - 5325/  836 لَعَداَوةِّ! اْبَن آَدَم َلْن تُْدرَِّك َما  ابرزين"إِّن هللا تـََعاىل يـَُقوُل: َمْن أَهاَن يلِّ َداءِّ َما   عنديابِّ إِّال ِبِّ

ُر به،   لذيااْفرَتْضُت َعَليَك، َواَل يـََزاُل َعْبدِّي يـَتَـَقرَُّب إِّيلَّ ابلنـََّوافِّلِّ حَّتَّ أحبه؛ فَأُكون َأان مَسَْعُه  َيْسَمُع به، َوَبَصَرُه الذي يـُْبصِّ
ُته، َوإِّذا  دعاينَولَِّسانَه الذي يـَْنطُِّق به وَقلَبُه الذي يـَْعقُِّل به؛ فَإَِّذا  َنَصْرتُُه، َوأَحبُّ ما تـََعبَد   استنصرنَأْعطَيُته، َوإَِّذا  سألينأَجبـْ

َ َعْبدِّي به النصُح يل".   يلِّ
 علي بن يزيد وهو ضعيف.  ، وفيهرواه الطبراني في الكبيرقال الهيثمي:  أمامة.طب، وأبو نُعيم يف الطب عن أيب 

 
ما اجلَنة".  َعْبدي حبيبيت "إن هللا َعز َوَجل يـَُقوُل: إَِّذا َأذَهْبُت  - 5327/  838 ُتُه هبِّ  َفصرَب، واْحَتَسَب أثـَبـْ
 هللا بن زحر وهو ضعيف.، في األوسط وفيه عبد قال الهيثمي: رواه الطبراني عن أيب هريرة(. طب

 
 فِّيِّهما َعذبـَْتُه". انزعينَفَمْن  ردائي، َوالكرْبِّاَيَء إزاري"إِّنَّ هللا تـََعاىل يـَُقوُل: إِّنَّ العِّزَّ  - 5328/  839
ضعفه في األوسط والصغير قال: وفيه عبد هللا بن الزبير والد أبي أحمد  قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنه   -عن علي  طس

 صحيح.  .أبو زرعة وغيره



142 

 

 
ُ ُكال  إِّىل النَّار".  - 5333/  844 َْن أبغُِّض، مثَّ ُأصريِّّ  "إِّنَّ هللا يـَُقوُل: أنـَْتقُِّم ممَِّّْن أبغُِّض ِبِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أحمد بن بكر البالسي وهو ضعيف.قال الهيثمي:  من حديث جابر. طس

 
َيْكُتُب لِّلَمريضِّ أفضل َما َكاَن يـَْعَمُل يفِّ صِّحَّتِّهِّ، َما َداَم يف واَثقِّهِّ، َولِّلُمَسافِّرِّ َأْفَضَل ما َكاَن  تـََعاىل"إِّن هللا  - 5336/  847

 يـَْعَمُل يفِّ َحَضرهِّ". 
 ضعيف.  طب عن أيب موسى. 

 
 َبْكر". "إِّنَّ هللا تـََعاىل َيْكَرُه فـَْوَق مَسَائِّهِّ َأْن خَيْطَأ أَبُو  - 5337/  848

 موضوع.  طب، وابن شاهني يف السنة عن معاذ.
 

َك اجلَْهَد فَإِّْن ُغلِّْبَت فـَُقْل: تـَوَكَّلُت َعَلى هللا - 5343/  854   حسيبأو  "إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجل لَيَـُلوُم َعَلى الَعْجزِّ؛ فَأنِّْل مِّن نـَْفسِّ
 هللا َونِّْعَم الوَكيل".

 لطبراني، وفيه محمد بن المغيرة الشهرزوري وهو ضعيف. رواه اقال الهيثمي:  طب عن أيب أُمامة.
 

"إِّن هللا َعزَّ وَجل يـَْنزُل إِّىل السماءِّ الدُّْنيا يفِّ ُكل لَيَلٍة، فـََيقوُل: َهْل مِّْن َداٍع فَأستجيَب َلُه؟ َهْل مِّْن   - 5349/  860
 ُمْستَـْغفِّر فَأْغفَِّر َلُه؟ ". 

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  شعيبقال  طب عن عثمان بن َأيب العاص.]حم[ 
 

دِّ مكَّةَ -"إِّنَّ هللا تـََباَرَك وتـََعاىل يُنزُِّل َعَلى أْهلِّ هذا املَْسجد  - 5351/  862 يف ُكل اليَـْومِّ ولَيَلٍة عِّْشرِّيَن وماَئَة   -َمْسجِّ
 ”. َرمْحٍَة: ستني للطَّائِّفني، وأْربَعِّنَي لِّلُمصلِّّنَي، وعِّْشرِّيَن للنَّاظِّرِّينَ 

عقب خترَيه، غريب من حديث ابن ُجريج عن عطاءِّ عن ابن    الصابوينيف املائتني، وقال  والصابوين الكىن، طب، احلاكم يف
يف ترغيبه والعراقي يف ختريج اإلِّحياءِّ، قال احلافظ ِشس الدين السخاوى: والظاهر أْنما إِّمنا    نذريعباس انتهى، وحسنه امل 

 ضعيف.   .-ضي هللا عنه ر   -حسناه لشواهده وابن عساكر عن ابن عباس 
 

َهاُكْم أْن أَتُتوا النَِّّساَء يف أْداَبرِّهِّّن". - 5358/  869  "إِّنَّ هللا يـَنـْ
 ، طب عن ُخزمية بن اثبت.الباوردي
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، وَعن اتباعِّ قيل وقَال".  - 5359/  870 ، َوإَضاَعةِّ املَالِّ َهاُكْم َعْن َثالث: عن َكثْـَرةِّ السَُّؤالِّ  "إِّن هللا يـَنـْ

 سعد، طب عن مسلم بن عبد هللا بن سربة عن أبيه. ابن 
 

، فاْستْحُيوا مِّْن مالئِّكةِّ هللا الذين ال يفارقونكم إِّال عِّنَد ثالثِّ  التعري "إِّن هللا َعزَّ وَجلَّ يْنهاُكْم َعنِّ  - 5361/  872
ْذَمةِّ  حاالت: الغائِّط، واجلَنابة، والغسل، فَإِّذا اْغتسَل أَحدُكم ابلَعَراءِّ فليسترت بثوبه أو  حائط، أو بَِّبعريِّه".  جبِّ

 ضعيف جدا.  . وفيه حفص بن سليمان، لّين الحديثقال الهيثمي:  .البزار عن ابن عباس
 

ْنيا فـَيَـُقوُل: َهْل من سائٍل. هْل مِّْن  - 5362/  873 ُمْستَـْغفٍِّر؟ َهْل "إِّن هللا َعزَّ وَجلَّ يـَْهبُط من السََّماءِّ الُعليا إِّىَل السَّماءِّ الدُّ
 مِّْن داٍع؟ حَّتَّ إِّذا طلَع الَفجُر اْرَتفَع".

 رواه الطبراني في الكبير، وثوير ضعيف.قال الهيثمي:  اخلطاب.]أيب[ عن  البغويطب، و 
 

َُن أمََّهاُتُكْم وبناُتُكْم وخاالُتُكْم، -إِّنَّ هللا "  - 5366/  877 يُكْم ابلنِّّساءِّ خريًا؛ فَإِّْنَّ إِّنَّ الرجَل مِّْن أْهلِّ الكَِّتاب   تـََعاىل يوصِّ
به". املرأةيـََتزوَُّج  َهما َعْن َصاحِّ  ، وَما تـَْعَلُق َيَداَها اخلَيَط َفما يـَْرَغُب واحد مِّنـْ

 ضعيف.  طب عن املقدام.
 

 تنجوا عليها نِّْقَيها". " إِّنَّ هللا يوصيكم هبذه الُعْجم خريًا أن تَنزلوا هبا منازِّهَلا، فإِّذا أصابتكم سنة أن  - 5367/  878
احلارث بن أيب ُأسامة من حديث أيب الدرداءِّ: أنه أتى قوًما قد أانخوا بعريا فحمَّلوه غرارتني مث َعَلْوه ِبخرى فلم يستطع  

ائم ليغفرن البعري أن ينهض، فأَلقاها عنه أبو الدرداءِّ، مث أْْنض فانتهض، فقال أَبو الدرداءِّ: إِّْن غفر هللا لكم ما أتتون إِّىل البه
بكسر النون وسكون القاف بعدها   والنقييقول: "إِّن هللا وذكره"  -صلى هللا عليه وسلم   -مسعت رسول هللا  إينعظيما، 

رواه  قال البوصيري:  حتتانية، أي ُِمَّها، ومعناه: أسرعوا حَّت تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب ِمها من ضنك السري والتعب.
 هد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وغيره. الحارث، ورجاله ثقات، وله شا

 
ْز أَحدُكْم أن يَلُهَو ِبْسُهمِّهِّ  - 5378/  889 ْفَتُح َعَليكْم، وُتْكَفْوَن الدنـَْيا؛ َفال يـَْعجِّ  ". "إِّن األْرَض َستـُ

 ضعيف. طب عن عمرو بن عطية.
 

ْنها اْختَـَلَف". "إِّنَّ األرواح يف اهلَوى ُجُنود جُمَنَدة  - 5382/  893 ْنها ائْـتَـَلَف، َوَما تـََناَكر مِّ  َتلَتقِّى فـََتشاُم، َفما تـََعاَرَف مِّ
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طس عن علي 
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 ارِّ". َفَمْن كاَنْت َفرْتَتُُه إِّىل ُغُلوٍّ َوبِّْدَعٍة فَأولئَِّك أْهُل النَّ  "إِّنَّ اإلِّْسالَم َيشيُع، مثَّ َتُكوَن َلُه َفرْتَةٌ  - 5384/  895

 ضعيف.  طب عن ابن عباس، وعائشة مًعا.
 

"إِّن اإلسالَم َبدَأ َغريًبا، وَسيَـُعوَد َغريًبا َفُطوىَب لِّلُغَرابءِّ، قالوا: اي رسوَل هللا، َوَما الُغَرابُء؟ قَال: الذيَن   - 5388/  899
 ."  َيْصُلُحوَن عِّْنَد َفَسادِّ الَناسِّ

رواه الطبراني في الثالثة،  قال الهيثمي:  . يف اإلِّابنة عن عبد الرمحن بن َسنَّةَ  السجزي طب عن سهل بن سعد، طب، وأبو نصر 
 ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة.

 
ممِّهْم، َوَقْد َكثـَْرهُتُم، إِّال ُموَسى بَن عِّْمَران،  - 5404/  915 وإيّنِّ ألرجو أن أكثـَُرُه، ولقد أعطى "إِّنَّ األنبياَء يتكاثرون ِبُِّ

َيني أن يتناجيا أطَوَل من   موسى بن عِّْمران َخَصالت َل يـُْعَطُهنَّ َنيبُّ : إِّنه مكث يُناجى ربه أربعنَي يوًما، وال ينبغي ملتناجِّ
ه، فلم َيطَّلِّع عليه أحٌد، وهو يوم ُيْصَعُق الناس قا جنواُها،  ئٌم عند العرشِّ ال ُيْصَعق َمَعُهم".وإن ربَّك تـََوحَّد بدفنِّه يف قربِّ

 طب، وابن عساكر عن عوف بن مالك. 
 

 منهم يومئذ َخليُل هللا إِّبـَْراهِّيُم".  فخليلي "إِّن األنبياَء يوَم القيامةِّ، ُكل اثـَْننيِّ منهم َخلِّيالن دون َسائِّرِّهم،  - 5405/  916
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طب عن مسرة  

 
، وإن ُكلَّ "إِّنَّ اأْلنبَياَء يـَتَـَباَهْون: أيُـُّهْم أْكثـَُر َأْصَحااًب مِّْن أُمتِّه، فأْرُجَو أْن أكون يومئٍذ أْكثـََرُهم ُكلُهْم َوارَدةً  - 5406/  917

يًما يَعرِّفـُُهْم هبا نبيُّ  رَُجل منهم يومئذ قَائِّم على َحْوض َمآلَن، َمَعُه عًصا، يدعو   هم". من َعَرَف من أمته، ولكلِّّ أُمٍة سِّ
رواه الطبراني، وفيه مروان بن جعفر السمري، وثقه ابن أبي حاتم، وقال األزدي: يتكلمون فيه، وبقية رجاله  قال الهيثمي:  عن مسرة. طب
 ثقات. 

 
 "إِّن األْوعَيَة ال حُتَرِّم َشيًئا، فَانـَْتبُذوا فيما َبدا َلُكم، واجتَنبوا كلَّ ُمسكر".  - 5410/  921

رواه الطبراني وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال:  قال الهيثمي:  .معاوية بن قرة عن أبيهطب عن 
 ربما يهم. 

 
ميَاَن يف قـُُلوبُِّكم".   "إِّن اإلِّميانَ  - 5411/  922  لََيْخُلُق يف جوفِّ أحدكم كما خْيُلُق الثوُب، فاسأُلوا هللا َأن َُيَدَِّد اإلِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه   -ك عن ابن عمرو طب، 
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مياَن ها هنا، وإِّن القسوَة وغَلَظ القلوبِّ يف  - 5412/  923 عنَد أصولِّ أذانبِّ اإلِّبل،   الفدَّادِّين،"إِّن اإلِّمياَن هُهنا، إِّن اإلِّ

 حيُث يطلُع قرُن الشيطانِّ يف ربيَعَة ومضَر".
 صحيح.  ع، وابن عساكر عن أيب مسعود األنصاري.]خ م[ 

 
 عليٍّ وعمار وسلماَن واملقدادِّ". أربعة:ىل "إِّنَّ اجلنََّة لتشتاق إِّ  - 5436/  947

 ضعيف.  طب عن أَنس.
 

ويف رواية: وُكلَّ َسُبع  ال حتِّلُّ لعاص، أاَل وإنَّ احلُُمر األْهلِّيََّة حراٌم، وُكلَّ ذي انب أو قَال: )ظُْفر(  "إِّنَّ اجلّنةَ  - 5439/  950
 ذي ظُفٍر أو انب". 

يفِّ غزوة غزاها: فأمر املنادى فنادى: من كان  -صلى هللا عليه وسلم  - طب عن أيب أمامة، قال: خرجنا مع رسول هللا
يًقا من الطَّريق فوقعت  ُمنَضعًِّفا ْع، َفَجَعَل الناُس يرتاجعون حَّتَّ بلغوا َمضِّ   -بَِّرُجل انقته، فقتلته؛ فرآُه رسوُل هللا  معنا فَلرَيجِّ

قالوا: اي رسول هللا: فالُن أَتى املَضيَق من الطريقِّ فَوَقَصْتُه اَنقَتُه   ،؟فقال: ما شأنُكم؟ وما َحَسَبُكمْ  -صلى هللا عليه وسلم 
وبقية رجاله   فقَتلْته؛ فَدَعْوه يصلى عليه فَأىَب، فأمر مناداًي فنادى: إِّن اجلنََّة وذكره، ويف سنده ليث بن أيب سليم صدوق

 سليم، وهو مدلس، ولكنه ثقة.رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي قال الهيثمي:  ثقات.
 

"إِّنَّ اجلنََّة لَُتزخَرف لشهر رمضاَن من رأسِّ احلول إِّىل احلول، فإِّذا كاَن أوُل ليلٍة من شهرِّ رمضاَن هبَّْت   - 5440/  951
، فـَتَـَفتـََّقتْ  ادكِّ أزواًجا، تـََقر هبم َأعيـُنُنا، وَتقرُّ وجتُئ احلوُر العنُي يـَُقْلن: اَي َربِّّ اجعْل لنا من عب َوَرق اجلَنَّةِّ،  ريٌح من حَتْتِّ العرشِّ

نـُُهْم بنا".   أْعيـُ
فيه الوليد بن الوليد الدمشقي، قال  عن عبد هللا بن مسعود -طب، حل، قط يفِّ األفراد، هب، ومتام، وابن عساكر  ]خز[ 

 و ضعيف. رواه أبو يعلى، وفيه جرير بن أيوب، وهقال الهيثمي:  أبو حاَت: صدوق وقال قط، وغريه: مرتوك.
 

952  /5441 -  ."  "إِّنَّ اجلّنة ُحرِّمْت على األنبياءِّ كلِّّهم حَّتَّ َأدُخَلَها، وحرِّمت على األَُمم حىن َتْدُخَلَها أُمَّيتِّ
رواه الطبراني في األوسط، وفيه صدقة بن عبد هللا السمين، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه  قال الهيثمي:  وابن النجار عن عمر. طب

 إسناده حسن.جماعة، ف
 

 ". والَعشا والربص والصُّداع واجلذام"إِّنَّ احلجامة يفِّ الرأسِّ َدَواٌء من كل داء: اجلنون  - 5446/  957
 ضعيف. طب عن أُم سلمة.
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ويـُْؤَتى ابلُغُلولِّ  يُرمى به يفِّ جهنََّم فيهوى فيها سبعني خريًفا ما يبُلُغ قـَْعَرها،  "إِّنَّ احلجَر ليزِّن سبَع َخلَِّفات - 5450/  961

ُبه أن ََيتِّ بِّه".   فـَُيلَقى معه مث يَُكلَُّف َصاحِّ
 بن بريدة عن أبيه.  ز، طب، هب عن سليمان

 
َها كانت حظَُّه من النارِّ".  "إِّنَّ احلُمَّى ُكورٌ  - 5456/  967 نـْ  من ُكورِّ َجَهنََّم، من ابـْتـَُلى بشيٍء مِّ

 ع عن أَنس.
 

970  /5459 -  ٌ ٌ، وإِّنَّ َبنَي ذلَِّك أُمورًا متشاهبات، "إِّنَّ احلاَلل بنيِّّ   -وسَأضرُب لكم يفِّ ذلَِّك مثاًل، إِّنَّ هللا   ، وإِّنَّ احلراَم بنيِّّ
ُك َأن خُيَالَِّط الرِّيَبَة، وإِّنَُّه َمن خيَُ  -تعاىل  َى هللا ما حرََّم، وإِّنَُّه َمن يـَرَْع حوَل احلَِّمى يوشِّ ًى، َوإنَّ محِّ ُك َأْن الُط الريبَة يو مَحَى محِّ شِّ
 ".  ََيُْسرَ 

 طب عن النعمان بن بشري. 
 

973  /5462 -   ، ، وُها يـَُقرِّابنِّ َمَن اجلنَّةِّ ويباعدان من النَّارِّ، والُفحَش واْلَبَذاَء من الشيطانِّ "إِّنَّ احلياَء والعِّيَّ من اإلِّميانِّ
 ويباعدان من اجلنَّةِّ".  -وُها يـَُقرِّابنِّ من النارِّ 

 موضوع.  عن َأيب أُمامة. طب
 

 ".  "إِّنَّ احلياَء من شرائع اإلِّسالم، وإن الَبَذاَء من ُلْؤمِّ املرءِّ  - 5463/  974
 ضعيف. طب عن ابن مسعود.

 
ُقْصَن   - 5465/  976 "إِّنَّ احلياَء والعفاَف والعِّيَّ عيَّ اللسان ال عِّيَّ القلبِّ والعقلِّ من اإلِّميان، وإْنن يَزْدن يفِّ اآلخرة َويـَنـْ

، َوإْننَّ يَ من الدنيا، وَ  ْنيا، َوإِّنَّ الشُّح واْلُفْحَش واْلَبَذاَء من النَِّّفاقِّ نُقْصن مِّن  َلَما يَزْدَن يفِّ اآلخرة َأْكثـَُر مما يَنُقْصن من الدُّ
َرةِّ َأْكثُر مما يزدن يفِّ الدنيا".  نـَْيا، وَلَما يَنُقْصن مِّن اآلخِّ  اآلخرةِّ ويَزِّْدن يفِّ الدُّ

قال   عن أبيه عن جده. بن قرة املزين واخلطيب، وابن عساكر من طريق إِّايس بن معاوية يَعقوب بن سفيان، طب، حل، ق،
 رواه الطبراني، وفيه عبد الحميد بن سوار وهو ضعيف. الهيثمي: 

 
الّرُجلِّ لَِّصاَلته يكفُِّر هللا به "إِّنَّ اخْلَْصَلَة الصاحلَة َتكوُن يفِّ الرُجلِّ فـَُيْصلُِّح هللا هبَا َعَمله ُكلَّه، َوطُُهوُر  - 5467/  978

َقى صالتُه له انفلًة".   ُذنُوبَُه، َوتـَبـْ
 ضعيف. .ع، والبزار، طس، هب عن أَنس
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َر يفِّ البحرِّ، والَيَسَع يفِّ الرَبِّّ، َيتمعان كل ليلة عند الرْدم الَّذي بناه ذو القرننيِّ، بني الناسِّ وبني   - 5469/  980 "إِّنَّ اخَلضِّ

 وحُيجَّان ويعتمِّران كلَّ عاٍم، وَيْشَرابنِّ من زمزَم َشْربًَة تكفيهما إىل قابِّل". َيجوج ومأجوَج، 
 موضوع. احلارث عن أَنس، وفيه أابن وعبد الرحيم بن واقد مرتوكان.

 
 كما حيِّلُّ اخللُّ من اخلمرِّ".   "إِّنَّ الدابغ )حيِّلُّ من امليتةِّ( - 5472/  983

 ضعيف. الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، تفرد به فرج بن فضالة، وضعفه الجمهور.قال  ع، ق، عن أُم سلمة.
 

َرٌة ُحلَوةٌ  - 5480/  991 لِّّه فذاك الَّذي يباَرُك له فيه، وكم من ُمَتَخوٍِّض يفِّ   "إِّنَّ الدُّنيا َخضِّ فمن أصاَب منها شيًئا من حِّ
 ".  يامةمالِّ هللا ومالِّ رسولِّهِّ، له الناُر يوَم الق

 طب عن َعْمرة بنت احلارث بن َأيب ضرار. 
 

نـَْيا، واْحذر  - 5486/  997 َرٌة، وإنَّ هللا ُمْسَتْخلُِّفُكْم فيها فـََناظٌِّر َكيَف تـَْعَمُلوَن، فاْحذروا الدُّ نـَْيا ُحلَوٌة َخضِّ وا  "إِّنَّ الدُّ
 ".   ْنَد اْستِّهِّ النَِّّساَء، أاَل َوإِّنَّ لُِّكلِّّ َغادِّر لَِّواًء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ع

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن عبيد، وهو متروك.  طب عن َأيب بكرة. 
 

النَّارِّ، َوإِّنَُّه مِّْن  "إِّنَّ الرَّجَل لَيعَمُل بَعَملِّ أْهل اجْلَنَّة، َوإِّنَّه َلمِّْن َأْهلِّ النَّارِّ، َوإِّنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل بَِّعَمل أْهلِّ  - 5503/ 1014
ْقَوُة، أو السََّعاَدُة عْنَد ُخُروجِّ نـََفسه فَيْخَتُم َلُه هبا". أَ   ْهلِّ اجْلَنَّةِّ، ُتْدرُكُه الشِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.   .-رضي هللا عنه  - طب، وأَبو نعيم عن َأَكثم بن أيب اجلون
 

 ".  اجْلنة َعاَدت مكاَْنا ُأْخرى "إِّنَّ الرَُّجَل إِّذا نزَع َُثََرًة مَن  - 5504/ 1015
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -ثوابن  طب عن

 
 "إِّنَّ الرَُّجَل لَُيْكَتُب َجبَّارًا، َوَما مَيْلُك َغرُي هللا َرمْحَتُه".  - 5510/ 1020
الطبراني في  رواه قال الهيثمي:   على. أمحد بن منيع، واحلارث بن أسامة يفِّ مسنديهما وأبو الشيخ يفِّ الثواب عن ]طس[ 

 األوسط، وفيه عبد الحميد بن عبيد هللا بن حمزة وهو ضعيف جدا. 
 

 "إِّنَّ الرَُّجَل إذا َكاَن يفِّ َصالته اْستْقبَلْتُه الرَّمْحَُة، فال مَيَْسحنَّ احلََْصى بِّرِّْجله".  - 5511/ 1021
 . ضعيف  ط عن أيب ذر.
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َْجَمٍة مِّن َدٍم يُرِّيُقه من ُمْسل - 5512/ 1023  ".  ٍم بغري َحق "إِّنَّ الرَُّجَل لَُيْدَفُع َعْن اَبب اجْلَنَّة بـَْعَد أْن يـَْنظَُر إِّلَيَها ِبلءِّ حمِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف.  ابن منده، طب، وابن عساكر عن بَريرة.
 

 ". ، فَأْمنَـُعُه حَّتَّ ْتشَفُعوا فـَتـُْؤَجُرواالشيء  ليسألين"إِّنَّ الرَُّجَل  - 5515/ 1026
 طب، وابن عساكر عن معاوية.

 
 للنَّار حَّتَّ َيُكوَن "إِّنَّ الرَُّجَل مِّْن أُمَّيت لََيْدُخُل اجْلَنََّة فـََيْشَفُع أَلْكَثر مْن ُمَضَر، َوإنَّ الرَُّجَل مِّْن أُمَّيتِّ لَيـَُعظَّمُ  - 5519/ 1030

نََّة بَِّفْضلِّ َرمْحَتِّه، قَاُلوا: أو ثالثًة، قَال: أو ثالثة، أَحَد َزوااَيَها، َوَما مِّْن ُمْسلَِّمنيِّ يـَُقدَِّمانِّ َأْربـََعًة مِّْن َوَلدَُِّها إال َأْدَخَلُهَما هللا اجلَْ 
 ". قَاُلوا: أو اثـَْنني قال: َأو اْثننيِّ 
 . -رضي هللا عنه   -طب عن احلارث بن أُقـَْيش 

 
، والشُّْرب، وا - 5523/ 1034 َة مائِّة رَُجٍل يفِّ اأَلكلِّ لشَّهَوةِّ واجلَِّماع، َحاجُة أَحدِّهم "إِّنَّ الرَُّجَل مِّْن َأْهل اجْلَنَّةِّ لَيـُْعَطى قـُوَّ

 ".  َعَرٌق يفيض مِّْن جلدِّه فَإَِّذا بطنُه َقْد َضمر
 طب، وأبو الشيخ يفِّ العظمة، ك يفِّ اترخيه عن زيد بن أرقم. 

 
َنادِّيه رَُجٌل مِّْن أهْ  - 5524/ 1035  تعرفين؟لِّ النَّارِّ: اي فاَلُن، أمَّا "إِّنَّ الرَُّجَل مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ لَُيْشرُِّف َعَلى َأْهلِّ النَّارِّ فـَيـُ

ْنيا فاْسَتْسَقيَتين َشْربََة َماءِّ َفَسَقيُتَك فاْشَفْع يل   !!فـَيَـُقوُل: ال وهللا ما أْعرُِّفكَ   َمْن أَْنت؟ َوحَيَك! قال: أاَن الَّذِّي َمَرْرَت يب يفِّ الدُّ
ربِّّ إِّيّنِّ َأْشَرُفُت َعَلى َأْهلِّ النَّارِّ فـََقاَم رَُجٌل مْن َأْهلِّ النَّار   َزْورَة. فَيُقوُل: ايَ  هبا عِّْنَد رَبَِّّك. فـََيْدُخُل َذلَك الرُُّجُل َعَلى هللا يفِّ 

ْنيا  يبَومْن أَْنت؟ قَال: َأاَن الَّذِّي َمَررَت   !!، ؟ فـَُقلُت: ال وهللا َما أْعرُِّفكَ تعرفينفـََناَدى: اَي ُفالُن َأَما    فاستسقيتين يفِّ الدُّ
 هللا فيِّه، وَأْخَرَجُه من النَّار".  فِّيه، َفَشفَعهُ  فشفعينَربِّّ  َفَسَقيُتَك، فاْشَفْع يل هبَا عْنَد رَبَِّّك اي

 ع عن أَنس.
 

 ".  "إِّنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل كذا وَكذا مَِّن اخْلَريِّ، َوإِّنَّه ملَُنافٌِّق يَلَعُن األَئمَة َوَيطَعُن َعَليهمِّ  - 5527/ 1038
رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبي  قال الهيثمي:   عن نفر من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوابن. احلمصيأيب ُمْصبِّح  طب عن

 قيس الشامي ولم أعرفه. 
 

".َورَاَءه من  "إِّنَّ الرَُّجَل لَيقوُم يفِّ الصَّالةِّ فَيْدُعو الدَّْعَوَة فَيْغَفُر َلُه، َوَمنْ  - 5529/ 1040  النَّاسِّ
 ضعيف.   طب عن أيب أُمامة.
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رِّ".  - 5530/ 1041 ُْسنِّ، ُخُلقِّه َدرََجَة اْلَقائِّم ابللَّيلِّ الظَّامِّئِّ ابهْلَواجِّ  "إِّنَّ الرَُّجَل لَُيْدرُِّك حبِّ

 ه عفير بن معدان وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفي عن َأيب أُمامة. طب
 

مه اْلَعَرق يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، فـَيَـُقوُل: اي  "إِّنَّ الرَُّجلَ  - 5535/ 1046 ،َربِّّ  لَُيلجِّ  ولْو إِّىل النَّارِّ".  اْرمَحْينِّ
 ضعيف. طب عن ابن مسعود.

 
 عِّْندِّ َمْوتِّه َخريًا فَيوىفِّّ هللا بذلك زََكاَته". ثالثةيفِّ  "إِّنَّ الرَُّجَل اْلُمْسلَِّم لََيْصَنعُ  - 5537/ 1048

 موضوع. طب عن ابن مسعود.
 

احْلَاجة فـَيَـْزويَها هللا َعْنه لَِّما هَو َخرٌي َله، فيتهِّم النَّاَس ظالًِّما هَلم، فـَيَـُقوُل: َمْن   "إِّنَّ الرجل لَيطُلب - 5538/ 1049
 ". شبعين

 ع. موضو  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

ه، وَأْن يـَُؤمَّ يفِّ رَْحلِّهِّ".  "إِّنَّ الرَُّجلَ  - 5541/ 1052  َأحقُّ بَِّصْدرِّ دابَّتِّهِّ َوَصْدرِّ فِّراشِّ
رواه البزار والطبراني في األوسط والكبير، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة  قال الهيثمي:  بن الغسيل. طب عن عبد هللا بن حنظلة

 والبخاري ووثقه يعقوب بن شيبة ووثقه ابن حبان. ضعفه أحمد وابن معين 
 

فَإِّذا َجلَس عِّْنَد اْلَمريض فاْسَتوى   "إِّنَّ الرَُّجَل إِّذا َخَرَج يَعوُد أًخا لُه ُمؤمًِّنا َخاَض يفِّ الرَّمْحَةِّ إِّىل َحْقَويه - 5542/ 1053
 َجالًِّسا َغمَرْتُه الرَّمْحَُة". 
 ه الطبراني في الكبير، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.رواقال الهيثمي:  طب عن أيب الدرداءِّ. 

 
ثْـُلُه".  "إِّنَّ  - 5548/ 1059 ، وَعَمَلُه فـَُهَو مِّ َي هْدى الرَُّجلِّ  الرَُّجَل إَِّذا َرضِّ

 ضعيف. .فيه عبد الوهاب الضحاك وهو متروكقال الهيثمي:  طب عن عقبة بن عامر. 
 

 لََيْطُلُب اْلَعْبَد َكما يطُلُبه َأَجُله"."إِّنَّ الّرْزَق  - 5569/ 1080
رواه البزار، والطبراني في الكبير قال الهيثمي:  بز، كر عن َأيب الدرداء ورجاله ثقات، وصححه ابن حجر. طب، عبد، حل، هب

 إال أنه قال: " »أكثر مما يطلبه أجله« ". ورجاله ثقات. 
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َيٌة"."إِّنَّ الرزق ال تَنقُصه  - 5571/ 1082 َيُة، َواَل َتزِّيده احلََْسَنة، َوتـَْرك الدَعاءِّ َمعصِّ  اْلَمْعصِّ

 موضوع. . وهو ضعيف العوفيوفي سنده عطية قال الهيثمي:  .الطرباين يف الصغري عن َأيب سعيد اخلدري
 

 "إِّنَّ الزانَة َْيتوَن فتشتعل وجوُهُهم انرًا".  - 5583/ 1094
 ضعيف. . طب عن عبد هللا بن بسر

 
ردُّوا  "إِّنَّ السَّالَم اْسٌم مِّْن َأمْسَاءِّ هللا َوَضَعه يف اأَلْرضِّ فََأْفُشوه فِّيكم، فَإِّن الرَُّجَل إِّذا سلََّم َعَلى اْلَقومِّ فَ  - 5593/ 1104

ُهْم وَأطَيبُ َعَليه َكاَن َلُه َعَليهِّْم َفْضُل َدرََجة ألَنَُّه ذَكَّرُهم. فَإن ََلْ يـَُردُّوا َعَليهِّ َردَّ َعَليهِّ َمْن   ".  ُهَو َخرٌي مِّنـْ
البزار بإسنادين والطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح عند البزار   قال الهيثمي: رواه .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود 

 صحيح.  والطبراني. 
 

 ".  "إِّنَّ السَّالَم اْسٌم مِّْن َأمْسَاءِّ هللا فََأْفشوه بيَنُكمْ  - 5594/ 1105
 صحيح. في األوسط وفيه بشر بن رافع وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني عن َأيب هريرة.]طس[ 

 
نَي السَّبع، واجْلَبال لَتَـْلَعُن الشَّيَخ  - 5596/ 1107 َأْهَل   ليؤذي، َوإنَّ ُفروَج الزُّاَنةِّ الزاين"إِّنَّ السَّموات السَّبع، واأَلرضِّ

 النَّارِّ َنََتُ رِّحيِّها". 
 ضعيف.  عبد هللا بن بريدة عن أَبيه. ز عن

 
  الشَّرود". "إِّنَّ الشَُّروَد يـَُردُّ. يْعينِّ اْلبعِّريَ  - 5602/ 1113

، قال: أبو حاَت، يُْكتُب حديِّثه )وَتوقََّف غري البيهقي يف االحتجاج به(  . ع عن َأيب هريرة، ويف سنده عبد السالم بن عجالنِّ
 

 "إِّنَّ الشَّْمَس، واْلَقمر آيَتان من آايتِّ هللا فَإَِّذا رأَيُتْم َذلَِّك فَافْـَزُعوا إِّىل الصَّالةِّ" - 5605/ 1116
 .طب عن بالل

 
 "إِّنَّ الشَّْمَس واْلَقَمَر ثـَْورانِّ َعقِّريَانِّ يف النَّارِّ".  - 5608/ 1119

 ابن اجلوزي يف املوضوعات.  ص، ع، وأَبو الشيخ يف العظمة عن أَنس، وأورده
 

ْنُكْم، َوال  - 5618/ 1129 ُف لَِّمْوتِّ َأَحٍد مِّ  حُتدثونه، َوَلكِّن َذلَِّك مِّْن آاَيت هللا يـُْعربُِّ  لشيء"إِّنَّ الشَّْمَس واْلَقَمَر ال يـَْنَخسِّ
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َا عَِّباَدُه، َيْشُكُر مِّْن خَيَافُه، وَمن َتذكََّرُه، فَإَذا رأَيُتْم بـَْعَض آاَيتِّ هللا فَافْـَزُعوا إِّىل ذكر هللا ، فاذُكروه واْخَشْوُه. ما رَأَيُتم مِّْن  هبِّ
ْنيا له َلْوٌن، وال نـُبِّّْئتْم به يف اجلنَّةِّ وال يف النَّارِّ إِّالَّ َلَقْد ُصوِّر يل مِّْن قَِّبل هذا اجلَِّدارِّ.  َهذِّه   صالتُمْنُذ صلَّيُت َلُكْم  شيٍء يف الدُّ

 فـََنَظْرُت إِّلَيهِّ ُمَصوَّرًا يف جَدارِّ اْلَمْسجد".
 . -رضي هللا عنه  -ب عن مسرة  ط
 

ا إِّىل اأَلْسواقِّ فَيْدُخُلوَن َمع َأوَّلِّ َداخٍل، َوخْيُرُجوَن مَع َأوَّلِّ َخارِّج - 5622/ 1133  ".  "إِّنَّ الشَّياطِّنَي تـَْغُدو بِّراايهتِّ
 ضعيف جدا.  . -رضي هللا عنه  -طب عن َأيب أُمامة 

 
رَّ َبنَي َيَدى َفَخنَـْقُته حَّتَّ َوَجَدُت بـَْرَد لَِّسانِّهِّ َعَلى يَدى، َوامُي هللا َلْوال َما َسَبَق إِّليه  إِّنَّ الشَّيطاَن َأرَاَد َأْن ميَُ  - 5632/ 1143

د َحَّتَّ يُُطوَف به وْلَداُن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ". سواري إِّىل َسارِّية مِّْن  ُسَليَماُن الْرتـََبطَ  أخي  اْلَمْسجِّ
 قط، طب، ق عن جابر بن مسرة.

 
1147 /5636 -  ."  "إِّنَّ الشَّيطَاَن َقْد أَيَِّس َأْن يـُْعَبَد يف َجزِّيَرةِّ اْلَعَربِّ

 .وإسناده حسن قال الهيثمي: رواه الطبراني عبادة بن الصامت. طب، ض عن 
 

ٌع َخْطَمُه َعَلى َقلبِّ اْبن آدم؛ فَإِّْن ذكَر هللا تـََعاىل َخَنَس، وإْن َنسِّ  - 5638/ 1149  َي هللا اْلتَـَقَم قَلَبُه". "إِّنَّ الشَّيطَاَن َواضِّ
 .ابن َأيب الدنيا، ع، وابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر، هب عن أَنس

 ضعيف.  فيه عند أيب يعلى علي بن أيب عمارة، وهو ضعيف. 
 

فـَُيَخيَّل إِّلَيهِّ أَنَُّه َأْحَدَث، َوََلْ حُيْدِّْث، فَإَذا  "إِّنَّ الشَّيطَاَن َيَْتِّ َأَحدَُكْم َوُهَو يف َصالتِّهِّ حَّتَّ يـَْفَتح َمْقَعَدَتُه،  - 5639/ 1150
 ".  َوَجَد َأَحدُكم َذلَِّك َفاَل يـَْنَصرِّف حَّتَّ َيْسَمَع َصْوَت َذلَِّك ُِبُذنِّه، َأْو َيَِّد رِّيح ذلك ِبَنفه 

 رجاله رجال الصحيح.في الكبير والبزار بنحوه، و  قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

يَـُقوُل:  "إِّنَّ الشَّيطَاَن َيَْتِّ َأَحدَُكْم، فـَيَـُقوُل: َمْن َخَلَق السََّماَء؟ فـَيَـُقوُل: هللا، فـَيَـُقول: َمْن َخَلَق اأَلْرَض؟ فَـ  - 5640/ 1151
 َوَرُسولِّهِّ".  هللا، فـَيَـُقوُل َمْن َخَلَق هللا؟ فَإِّذا َوَجَد َأَحدُُكْم َذلَِّك فَليَـُقْل: آْمنُت ابهلل

 .رجاله رجال الصحيح خال أحمد بن محمد بن نافع الطحال شيخ الطبرانيقال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو
 

 "إِّنَّ الشَّيطَاَن َل يَلق ُعَمَر ُمْنُذ َأْسَلَم إِّالَّ َخرَّ لَِّوْجهِّهِّ". - 5641/ 1152
 ضعيف.  حفَصَة. طب عن ُسَديَسَة َمْوالة
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دِّ، َويـَُهمُّ ابالثـَْننيِّ. فَإَِّذا َكانوا ثالثًَة ََلْ يـَُهمَّ هبِِّّم - 5646/ 1157  ".  "إِّنَّ الشَّيطَاَن يـَُهمُّ ابْلَواحِّ

 ضعيف.  ق عن سعيد بن املسيب مرساًل، والبزار عنه عن َأيب هريرة موصوال.
 

َقى منُهْم ابلنُُّجوم "إِّنَّ الشَّيطَاَن َقْد يَئَِّس َأْن يـُْعَبَد يف َجزِّيَرة اْلَعَرب، - 5652/ 1163  ".  َوَلكِّْن خْفُت َأْن ُيضِّلَّ َمْن يـَبـْ
 طب عن العباس بن عبد املطلب.

 
 "إِّنَّ الشَّيطَاَن َقْد يَئَِّس َأْن تـُْعَبَد اأَلْصَناُم يف َجزِّيَرة اْلَعَرب".  - 5653/ 1164

 طب عن عبادة بن الصامت وَأىب الدَّرداءِّ. 
 

ْلُمَحقََّراتِّ مِّْن َأْعَمالُكْم". ِبرضي   قد أََيَس )َأْن يـُْعَبَد("إِّنَّ الشَّيطَانَ  - 5655/ 1166 َي ابِّ  َهذه َوَلكِّنَُّه َقْد َرضِّ
 طب عن معاذ. 

 
 َوَشَرابَُه". "إِّنَّ الصَّائَِّم إَِّذا ََلْ َيدع قـَْوَل الزُّورِّ، واْلَعَمَل به، واجْلَْهَل؛ فـََليَس هلل َحاَجٌة يف أْن َيدَع طََعاَمه،  - 5660/ 1171

 . ز عن َأيب هريرة
 

، إِّالَّ لِّذى فـَْقٍر ُمْدقٍِّع، َأْو ُغْرم ُمفظٍِّع، َوَمْن َسَأَل النَّاَس   "إِّنَّ الصََّدَقَة ال حتِّلُّ لَِّغينٍّ َواَل لِّذِّى مِّرَّة - 5669/ 1180 َسويٍّ
 ا ََيُكُلُه مِّن َجَهنََّم، َفَمن َشاَء َفلُيقِّلَّ، َوَمْن َشاَء فـَْلَيْسَتْكثِّْر". ليَـْثرى به َمالُُه َكاَن مُخُوًشا يف َوْجهِّهِّ يـَْوَم اْلقَياَمة، َوَرْضفً 

 بن ُجنادة.  حبشي، وابن قَانع، طب عن الباوردي البغوي، و 
 

هِّْم". بييت"إِّنَّ الصََّدَقَة ال حتِّلُّ يل َواَل أَلْهل  - 5672/ 1183  ، َوإنَّ َمْوىَل اْلَقْومِّ مِّْن أَنـُْفسِّ
 يقال له: طهمان َأْو ذكوان.  -صلى هللا عليه وسلم  - لرسول هللا موىل  طب عن

 
 "إِّنَّ الصََّدَقَة َعَلى ذِّي قـََرابَة ُيَضعَُّف َأْجُرها َمرتَّني".  - 5676/ 1187

 ضعيف.   .طب عن َأيب أُمامة
 

َا َوْجُه هللاِّ تـََعاىل، واهْلَدِّيََّة يُـ  - 5677/ 1188 تَـَغى هبِّ َا َوْجُه الرَُّسولِّ َوَقَضاُء احْلَاَجةِّ "إِّنَّ الصََّدَقَة يـُبـْ تَـَغى هبِّ  ".  بـْ
 ضعيف. .-رضي هللا عنه   -طب عن عبد الرمحن بن علقمة 
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َا َيْسَتظِّلُّ املومُِّن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يف ظِّلِّّ  - 5678/ 1189  ".  َصَدقَتِّهِّ "إِّنَّ الصََّدَقَة لَُتطفِّيُّ َعْن َأْهلَِّها َحرَّ اْلُقُبورِّ، َوإمنَّ

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، هب عن عقبة بن عامر  
 

 ".  "إِّنَّ الصََّدَقَة َعلى ذي اْلَقَرابَةِّ ُتَضاَعُف َمرَّتنيِّ يف اأَلْجرِّ  - 5679/ 1190
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد هللا بن زحر، وهو ضعيف.  طب عن زينب امرَأة عبد هللا.

 
َعْت ُذنُوبُه َعَلى رَأسه فـَتَـَفّرُق َعْنُه َكَما تـََفّرُق ُعُذوق الْ  - 5717/ 1228 نَّْخَلةِّ ميِّيًنا  "إِّنَّ اْلَعْبَد املْؤمَِّن إَِّذا قَاَم يفِّ الصَّالة ُوضِّ

 ".  َوِشَااًل 
عياش ضعفه شعبة وأحمد  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبان بن أبي   طب عن سلمان، عبد الرزاق عنه موقوفًا.

 وغيرهم، ووثقه سلم العلوي وغيره. 
 

َوَرُق َهذِّه "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا تـََوضَّأ فَأْحَسَن ُوُضوَءُه مثَّ َصلَّى فَأْحَسن الصَّالَة حَتاتَّْت َعْنُه ُذنُوبه َكَما يـََتحاتُّ  - 5718/ 1229
 ".  الشََّجَرة

 الطبراني في األوسط والكبير، وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه  طب عن سلمان.
 

 ".  "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا أْسَلم قـَْبل َمْواله ََلْ يـَُردَّ إِّليه، َوإَِّذا أْسلَم املَْوىل مثَّ أْسَلَم اْلَعْبُد ُدفَِّع إِّليه  - 5719/ 1230
 طبراني، وفيه عمر بن إبراهيم بن وجيه، وهو متروك.قال الهيثمي: رواه ال  .-رضي هللا عنه  -طب عن َأيب أُمامة 

 
َفْت َلُه احْلُُجب بيَنُه َوَبنَي ربِّّهِّ،  - 5720/ 1231 ، وَُكشِّ واْستَـْقبَـَلْتُه  "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا قَاَم يف الصَّالةِّ فُتَِّحْت َلُه أبـَْواُب اجلَِّنانِّ

 ".  احْلُوُر اْلعِّنُي َما ََلْ يـََتمخَّْط أْو يـَتَـَنخَّعْ 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طريق طريف بن الصلت عن الحجاج بن عبد هللا بن هرم ولم أجد من ترجمهما. طب عنه.

 
ٌط َوإِّن اْلعَ  - 5721/ 1232 ْبَد يَلَبُث َكافًِّرا  "إِّنَّ اْلَعْبَد يَلَبُث ُمْؤمًنا أْحَقااًب مثَّ أْحَقااًب مثَّ مَيُوُت، وهللاُ َعّز َوَجلَّ َعَليهِّ َساخِّ

َمُه هللا  أْحقااًب مثَّ أْحَقااًب مثَّ مَيُوُت وهللاُ َعزَّ َوَجل َعْنُه رَاٍض، َوَمَن َماَت َُهَّازًا، ملَّازًا، ُمَلقًِّّبا للنَّاس   َكاَن َعالَمُتُه يـَْوَم اْلقَياَمة أْن َيسِّ
 َعلى اخْلُْرُطوم مِّن كال الشََّفتِّني".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد هللا بن صالح، وثقه عبد الملك بن  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن عمرو 
 شعيب، وضعفه غيره.
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ُه، َومْن َجرَّ ثـَْوبَُه "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َصلَّى فـََلْم يُتِّمَّ َصالَتُه ُخُشوَعها، َوال رُُكوعها وأْكثـََر االلتَفاَت ََلْ يـُتَـَقبَّْل مِّنْ  - 5723/ 1234
 ُخَيالَء ََلْ يـَْنظُْر هللاُ إِّلَيهِّ يـَْوم اْلقَِّيامةِّ، َوإْن َكاَن َعلى هللا تـََعاىل َكرِّميًا". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد هللا بن زحر وهو ضعيف جدا. طب عن ابن مسعود.
 

الرَّمَحنِّ، فَإَِّذا اْلتَـَفَت قَال له الرَّّب: اي ْبَن آَدَم، إِّىل َمْن   عيين الصَّالة فَإنَُّه بنَي "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا قَاَم يف - 5724/ 1235
َن َتلَتفُِّت إِّلَيهِّ".  َتلَتفُِّت؟ إِّىَل َخريٍ  ؟ اْبَن آَدَم، أْقبِّْل َعلى صالتَك فََأاَن َخري َلَك ممِّ  َلَك مِّينِّّ

 ضعيف جدا.   .-رضي هللا عنه  -بز، عق عن َأيب هريرة  
 

َومَيُوُت ُمْؤمًِّنا   "إِّنَّ اْلَعْبَد يُوَلُد ُمْؤمًِّنا، ويَعيُش ُمْومًِّنا، َوميُوُت َكافًِّرا ، َوإنَّ اْلعْبَد يُوَلُد َكافًرا، َويَعيُش كافًِّرا، - 5728/ 1239
َوإن اْلَعْبَد لَيَـْعمُل بـُْرَهًة مِّْن َدْهرِّه ابلشََّقاءِّ مثَّ   َب َلُه فـََيُموُت َشقِّي ا ، َوإنَّ اْلَعْبَد لَيَـْعَمُل بـُْرَهًة من َدْهرِّه ابلسََّعاَدة مثُْ يُْدرُِّكه َما ُكتِّ 

 يُْدرِّكُه َما ُكتَِّب َلُه فـََيُموُت َسعِّيًدا".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار، وفيه عمر بن إبراهيم العبدي،  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود 

 قد وثقه غير واحد، وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب، قلت: وهذا منها.و 
 

َحَّتَّ يـَْبُدَو إِّيلَّ، َأْقبُِّضُه أْم   "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا اْشَتَكى يـَُقوَل هللاُ لَِّمالئَكتِّه: اُكتبوا لَعْبدِّى َما َكاَن يـَْعَمُل طَْلًقا - 5730/ 1241
 ُأطلُِّقُه؟ ". 

 طب عن ابن عمرو.
 

ْثَل ُأُحدٍ  - 5735/ 1246  ".  "إِّنَّ اْلَعْبَد لَيَتَصدَُّق ابْلكِّْسَرة تـَْربو عِّْند هللاِّ حَّتَّ َتُكون مِّ
 ضعيف.  طب عن َأيب برزة.

 
واْستَـْنَشَق،   وَتَشّوصَ "إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َغَسَل َيَديهِّ َخَرَجْت َخطَااَي َيَديهِّ، َوإَذا َغَسَل َوْجَهُه ومتضمض،  - 5736/ 1247

هِّ خَرَجْت َخطَااَي مَسْعِّهِّ وَبَصره َولِّسانِّه، وإَذا َغَسَل ذِّرَاَعيهِّ َوَقَدَميهِّ َكاَن كيَـْوم َوَلَدْتُه أُمُّ   ُه".وَمسح بَِّرأسِّ
 عن أيب أُمامة.  طس

 
 ".  "إِّنَّ اْلَعْرَش اْهتَـزَّْت أْعَواُده لَِّمْوت َسْعدٍ  - 5751/ 1262

 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ن حضري.طب عن ُأسيد ب
 

 ".  "إِّنَّ اْلَعنْيَ َتْذرُف، وإِّنَّ الدَّمع يـَْغلُِّب، َوإنَّ اْلَقْلَب حَيَْزُن، وال نـَْعصِّى هللَا َعزَّ َوَجلَّ  - 5759/ 1270
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ن يزيد بن عبد الملك النوفلي،  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى ب .-رضي هللا عنه   -طب عن السائب بن يَزيد 
 وهو ضعيف. 

 
 . "إِّنَّ اْلُغْسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ لََيُسلُّ اخْلَطَااَي مِّْن ُأُصولِّ الشََّعرِّ استالاًل  - 5762/ 1273
 ضعيف.  .-رضي هللا عنه   -يف األَلقاب عن َأىب أُمامة   الشريازيطب، و 

 
ُد  - 5764/ 1275 ُد الصَّرْبُ اْلَعَسَل، اي ُمَعاويَُة بَن َحْيَدَة إِّنَّ اْسَتطَْعَت َأْن تـَْلَقى هللَا  "إِّنَّ اْلَغَضَب يـُْفسِّ   -اإلِّمياَن َكَما يـُْفسِّ

ُن الظَّنَّ بِّهِّ   فَإِّنَّ هللَا عِّْنَد َظنَّ َعْبدِّه به". فَافْـَعْل )َذلِّك( -َوأَْنَت حُتْسِّ
 عيف.ض طب، هب، وابن عساكر عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده.

 
َلُتُه َسْوداَء، َوَمْن  - 5773/ 1284 َنَة تـُْرَسُل، َويـُْرَسُل َمعها اهْلَوى والصَّرْبُ، َفَمن اتَـَّبَع اهْلَوى َكاَنْت قِّتـْ اتَّبَع الصَّرْبَ  "إِّنَّ اْلفِّتـْ

َلُتُه بْيَضاَء".   َكاَنْت قتـْ
 ضعيف.  . األشعريمالك  طب عن َأىب

 
1293 /5782 -  ، َعة َأْحُرفِّ ُتْم، فاَل مَتاَرْوا فِّيهِّ، فَإِّنَّ املَِّراَء فِّيهِّ ُكْفرٌ  فأي"إِّنَّ اْلُقرآَن أُنزَِّل َعلَى َسبـْ  ". َذلَِّك َقرأَُتْ فـََقْد َأَصبـْ

 . -رضي هللا عنه   -يف اإلِّانبة عن عمرو بن العاص  السجزي طب، وأبو نصر 
 

؟ فيقوُل: َمْن أَْنَت؟  أْهَلُه يـَْوَم القَِّياَمة َأْحَوَج َما َكانُوا إِّلَْيهِّ، فـَيَـُقوُل للُِّمْسلم: أَتـَْعرُِّفينِّ  تَي"إِّنَّ الُقرآَن  - 5783/ 1294
؛ َوَتْكَرُه َأْن يـَُفارَِّقَك،   الذيفـَيَـُقوُل: َأاَن  يكَ   الذيُكْنَت حتِّبُّ  به َعَلى رَبِّّه عزَّ  ويُذِّيُبَك، فـَيَـُقوُل: َلعَّلَك اْلُقرآُن فـَيَـْقَدمُ  َكاَن ُيْشجِّ

هِّ السكينُة، ويـُْنَشُر َعَلى أَبوْيهِّ ال تـَُقومُ  َماله، َويُوَضُع َعلى رأسِّ ْنيا )َأْضَعافًا( ،   وَجلَّ فـَُيعَطى اْلُملَك بَِّيمِّينِّهِّ، واخْلُلَد بِّشِّ هَلُما الدُّ
: أَلىِّّ  ْخذِّ َوَلدُِّكما اْلُقْرآنَ   شيءفـَيَـُقوالنِّ ُلْغُه َأْعَمالُنا( فيقوُل: هذا ِبِّ تَـَنا( َهَذا، َوََلْ )تـَبـْ  ". )َكَسيـْ

رواه الطبراني، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك، وأثنى عليه هشيم خيرا، وبقية قال الهيثمي:  ابن الضريس، طب عن َأىب أُمامَة.
 رجاله ثقات. 

 
 ". اْلُقرآَن غِّىًن اَل فـَْقَر بـَْعَدُه، َواَل غِّىَن ُدونَهُ "إِّنَّ  - 5786/ 1297

عن احلسن مرساًل،   الرقاشيع، طب من حديث أَنس، وسنده ضعيف، قال قط: رواه أَبو معاوية عن اأَلعمش عن يزيد 
 ضعيف.   وهو َأشبه ابلصواب.
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 فاْرُملوا إِّذا دخلُتْم واستلمتم َثالثَة َأشواٍط". أَنكم قد هلكتم َهْزاًل وجوًعا  "إِّنَّ القوَم زعموا - 5789/ 1300

 طب عن ابن عباس. 
 

ُهم يف"إِّنَّ اْلَقْوَم إَِّذا َصلَّْوا  - 5790/ 1301 ، إِّنَّ هللَا تـََعاىَل لَيَـْعَجُب مِّنـْ  ".  اجْلَْمعِّ
 طب عن ابن عمر.

 
َعة أَبـَْواٍب َعَلى َسْبعة  "إِّنَّ اْلُكُتَب َكاَنْت تـَْنزُِّل مَِّن السََّماءِّ مِّن اَببٍ  - 5795/ 1306  َواحٍد، َوإِّنَّ اْلُقْرآَن أُْنزَِّل مِّْن َسبـْ

، َحاَلٍل، وَحَراٍم، َوحُمَْكٍم، َوُمَتَشابٍِّه، َوَضْربِّ َأْمثَاٍل )وآمٍِّر( لَّ َحاَلَلُه، َوحرَّْم َحَراَمُه، َواْعَمْل ِبُْحَكمِّه، َوقِّْف   َأْحُرفِّ ر، فََأحِّ وزاجِّ
 ".  اْعَتربِّ َأْمثَاَلُه، فَإِّنَّ ُكاًل مِّْن عْند هللا، َوَما يـََتذكَّر إِّالَّ ُأولو األَْلَبابِّ عِّْند ُمَتشاهبِِّّه، و 

 رواه الطبراني، وفيه عمار بن مطر، وهو ضعيف جدا، وقد وثقه بعضهم. قال الهيثمي:  طب عن عمر بن َأىب سلمة.
 

رُّ ابْلُقْرآنِّ   كالذيََيْهُر ابْلُقْرآن   الذي "إِّنَّ  - 5800/ 1311 رُّ ابلصََّدَقةِّ".  كالذيََيَْهُر ابلصََّدَقةِّ، والَّذى ُيسِّ  ُيسِّ
رواه الطبراني في الكبير من طريقين في إحداهما: بشير بن نمير وهو متروك، قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -طب عن َأىب أُمامة 

 األزدي.وفي األخرى: إسحاق بن مالك ضعفه 
 

 َحرََّم ُشْرهبا َحرََّم َُثَنها".  الذي "إِّنَّ  - 5805/ 1316
، زِّقَّ مخر، فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -طس عن عامر بن ربيعة َأن رجال من ثَقيف يكىن َأاب متام َأهدى لرسول هللا  

  -له: اَي َرُسوَل هللاِّ فاْستْنفِّْق َُثَنها، فـََقاَل رسوُل هللا : "إِّْنا قد ُحرَِّمْت اَي أاَب متَّام فـََقال -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح. ".  وذكره الذي: "إِّنَّ -صلى هللا عليه وسلم 

 
، وال َحَراٍم ". "إِّنَّ الذي ََيُرُّ ثـَْوبَه مَِّن اخْلُياَلءِّ يف الصَّالة لَْيَس مَِّن  - 5806/ 1317 لٍّ  هللاِّ يف حِّ

 .ضعيف  ط، ق عن ابن مسعود.

 
يَـُتُه بِّيدِّ شْيطَانِّ  الذي "إِّنَّ  - 5810/ 1321 ا اَنصِّ َلُه إِّمنَّ ، َويـَْرَفُع قـَبـْ َمامِّ  ".  َيْسُجُد قـَْبَل اإلِّ

 ضعيف.  .البزار والطبراني في األوسط وإسناده حسن قال الهيثمي: رواه طس عن َأىب هريرة. 
 

 ".  ( الرَُّجلِّ َوُهَو ُيَصلَّى َعْمًدا يـََتمىنَّ يـَْوَم اْلقَِّيامةِّ أنَُّه َشَجَرٌة اَيبَِّسة يدي مَيُرُّ َبني ) الذي "إِّنَّ  - 5811/ 1322
 ضعيف. في الكبير واألوسط وفيه من لم أجد من ترجمه. قال الهيثمي: رواه الطبراني طس عن ابن َعْمرو.
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ا اَنصيُته بَِّيدِّ َشْيطَانٍ  الذي "إِّنَّ  - 5812/ 1323 َمام إِّمنَّ  ".  خَيْفُِّض َويـَْرَفُع قـَْبَل اإلِّ

 ضعيف. البزار عن َأىب هريرة.
 

ا َُيَْرجُر يف َبْطنِّهِّ  يف َيْشَرُب  الذي "إِّنَّ  - 5817/ 1328  اَنرِّ َجَهنَّم إِّالَّ َأْن يتوَب".  يف آنَِّية اْلفِّضَّةِّ إِّمنَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سليمان بن عمرو، وهو متروك.  طب عن أُم سلمة.

 
ًدا، اهْلََرمَ أَنَزَل الدَّاَء أَنَزَل الدََّواَء، َوََلْ يـُْنزِّل داًء إِّالَّ أَن الذي "إِّنَّ  - 5821/ 1332  .َزل َلُه دواًء، إِّالَّ داًء واحِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة، وهو متروك.  . -رضي هللا عنه   -طب عن صفوان بن عسال  
 

 ".املليب لىبِّّ يذُِّّن، وَ "إِّنَّ اْلُمَؤذِّّنِّنَي، واْلُمَلبِّّنَي خَيُْرُجون من قـُُبورِّهم، يـَُؤذُِّّن اْلُمؤَ  - 5833/ 1344
 ضعيف جدا.  .في األوسط وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم قال الهيثمي: رواه الطبراني عن جابر. طس

 
هِّ، َوَلكِّن يَُكفَُّر َعْنهُ  يف "إِّنَّ اْلُمْؤمَِّن إَِّذا َمرَِّض ََلْ يـُْؤَجْر  - 5842/ 1353  ".  َمَرضِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه حفص بن عمر بن أبي القاسم ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه  طب عن َأىب الدرداء. 

 
، َوىف إَماطَتِّه اأَلذى َعن الطَّريق،   يف"إِّنَّ اْلُمْؤمَِّن لَيـُْؤَجُر  - 5848/ 1359 هَدايَته السَّبيَل، َوىفِّ تـَْعبريِّه بلَِّسانِّه َعن اأَلْعَجميِّ

ْلَعةِّ َتُكوُن  يفحَّتَّ إِّنَّه لَيـُْؤَجُر   ثـَْوبِّه فـَيَـْلَمُسَها بَيدِّه فَيْخطُِّئها فَيخفُِّق هلا فـَُؤاُدُه َفرُيَدُّ َعَلْيهِّ، َويُْكَتُب َلُه أْجُرها".  يفالسِّّ
 ضعيف. .طس عن أَنس

 
: رَُجٌل يـَُقاُل َلُه: حُممٌَّد َما ُهو؟ فَإْن َكاَن َقرْبه حنَي يـََتكفَّأُ َعْنُه َمْن َشهَدُه فـَيـَُقاُل َلهُ   يف"إِّنَّ اْلُمْؤمَِّن يـُْقَعُد  - 5849/ 1360

َناَك، َوإِّْن َكاَن َغرْيَ ُمؤمٍن قََاَل: وهللاِّ  ًنا قَاَل: ُهَو َعْبُد هللا َورُسولُُه فـَيـَُقاُل َلُه: ََنْ اَنَمْت َعيـْ ْعُت النَّاَس يـَُقولُوَن  ُمْؤمِّ  َما َأْدرى، مسِّ
َناك شيًئا فـَُقْلُته، َوخَيُوُضون فُخْضت  ".  ، فـَيـَُقاُل َلُه: ََنْ ال اَنَمْت َعيـْ

 طب عن َأمساَء بنت َأىب بكر. 
 

 ".  ر"إِّنَّ اْلُمْؤمَِّن إَِّذا َلقَِّى اْلمْؤمَِّن َفَسلََّم َعَلْيه، َوَأخذ بِّيده تـََناثـََرْت َخطَاايُه َكما يتَناثـَُر َوَرُق الشَّجَ  - 5856/ 1367
 . الفارسيطب عن سلمان 
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". يف "إِّنَّ املَُتحابِّّني يف هللاِّ تـََعاىَل  - 5865/ 1376  ظلِّّ اْلَعْرشِّ

 عن معاذ.  طب
 

 ظِّلِّّ هللاِّ يـَْوَم ال ظِّلَّ إِّالَّ ظِّلُُّه".  يفيف جالل هللاِّ  "إِّنَّ املَُتحابِّّني - 5866/ 1377
 طب عن معاذ، وعبادة بن الصامت.

 
ظِّلِّّ َعْرشِّ هللاِّ يـَْوم اَل ظِّلَّ إِّالَّ ظِّلُُّه، يـَْفزَُع النَّاُس َواَل يـَْفَزُعوَن، َوخَيَاف النَّاُس وال   يف "إِّنَّ املَُتَحابِّّنَي يف هللاِّ  - 5867/ 1378

 خَيَاُفون".
 . -رضي هللا عنه  -طب عن معاذ 

 
 النَّارِّ".  يف"إِّنَّ اْلُمَتشدِّقِّنَي  - 5868/ 1379

 ضعيف. طس عن َأىب أُمامة.
 

 َمَردَّ إِّىل هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ، إِّىل َجنٍَّة َأو اَنٍر، ُخُلوٌد بال َمْوٍت، وإقَاَمٌة بِّاَل ظَْعٍن". "إِّنَّ الْ  - 5888/ 1399
رواه الطبراني في الكبير واألوسط بنحوه، وزاد فيه: " »في أجساد ال تموت« ". وإسناد الكبير جيد إال أن ابن  قال الهيثمي:  طب عن معاذ.

 صحيح.  .سابط لم يدرك معاذا
 

ُة،  "إِّنَّ اْلَمَساجَد بُيوُت اْلُمتَّقنَي، َوَمْن كانت اْلَمَساجُد بـُُيوَتُه فـََقْد َخَتَم هللاُ تـََعاىَل َلُه ابلرَّوح، والرَّمحَْ  - 5892/ 1403
 َواجْلََواز َعلَى الصََّراطِّ إِّىَل اجْلَنَّةِّ".

 ضعيف.  طب عن َأىب الدرداءِّ. 
 

نَي يـَْفرُُغ مِّْن  "إِّنَّ اْلُمسْ  - 5900/ 1411 ه، ُفكلَّما َسجد حتاتَّْت َعْنُه، فـَيَـْفرُُغ حِّ لَِّم لَُيَصلِّّى، وخطاايه َمْرُفوَعٌة َعلى رْأسِّ
 َصالتِّه، وَقْد حَتاتَّْت خطاايُه".

 الطبراني في الكبير والصغير والبزار، وفيه أشعث بن أشعث السعداني، ولم أجد من ترجمه.  قال الهيثمي: رواه. طب، هب عن سلمان

 
ُهما ُذنُوهُبما َكَما يـََتحاتُّ اْلَوَرُق مِّ  - 5901/ 1412 ن الشََّجَرةِّ  "إِّنَّ اْلُمْسلَِّم إَِّذا َلقَِّى َأَخاُه اْلُمْسلَِّم فََأَخَذ بَِّيدِّه حَتاتَّت َعنـْ
ْثَل زََبدِّ اْلَبْحرِّ". يـَوْ  يفاْلَيابَِّسة   م رِّيٍح َعاصٍف، َوإالَّ ُغفَِّر هَلَُما، َوَلْو َكاَنْت ُذنُوهُبما مِّ

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيالن وهو ثقة. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -عن سلمان  طب
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ئَِّكتِّه فَيُقوُل: اَي "إِّنَّ اْلُمْسلَِّم إَِّذا َمرَِّض َأْوَحى هللاُ  - 5903/ 1414 ،  قيوديبَِّقْيٍد مْن  َعْبدي َأاَن قـَيَّْدُت  مالئكيت إِّىَل َمالِّ

ُته َفَجَسٌد َمْغَفور َلُه اَل َذْنَب َلُه".  فَإِّْن قـََبْضُتَه َأْغفِّر َلُه، َوإِّْن َعافـَيـْ
 وهو ضعيف. رواه الطبراني في الكبير، وفيه عفير بن معدان قال الهيثمي:   .طب عن َأىب أُمامة

 
يبٍة نـََزَلْت به، َوإِّْن يـُْلَف خَياُر   يف"إِّنَّ اْلُمْسلَِّم َأُخو اْلُمْسلِّم، اَل َيْظلُِّمه، َواَل خَيُْذلُه، َوال ُيْسلُِّمه  - 5904/ 1415 ُمصِّ
 ".  حُيبُّ بـَْعُضهم بـَْعًضا، اَل َيِّدون مِّْن َذلَِّك بًُدا  واملوايلاْلَعَربِّ 

 رواه الطبراني وإسناده جيد. ي: قال الهيثم طب عن ابن عمر.
 

ا ُغفَِّر َلُه َما  "إِّنَّ اْلُمْسلَِّم إَِّذا تـََوضَّأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مثَّ َصلَّى الصََّلوات يف مَجَاَعٍة فََأََتَّ رُُكوَعها، َوُسُجوَدهَ  - 5906/ 1417
 بـَْينهما ما َل يرتكِّْب َمْقتَـَلًة". 

 ط عن عثمان. 
 

ْلمٍ  ي َحَسب، َأو لِّذِّ  يدِّيٍن، َأْو لِّذ ي "إنَّ اْلَمْعُروَف ال َيْصُلُح إِّالَّ لِّذِّ  - 5910/ 1421  ". حِّ
 ضعيف.  طب، وابن عساكر عن َأىب أُمامة.

 
طٌ  - 5911/ 1422 ُهم َرضِّى هللاُ عنهم، َوإِّذا اْنَصَرَف َوُهو َساخِّ َعَلْيهِّم  "إِّنَّ اْلُمَصدَِّق إَِّذا اْنَصَرَف َعن اْلَقْومِّ َوُهو رَاض َعنـْ

َط هللاُ َعلْيهم".   َسخِّ
 ، وهو ضعيف. الغسانيفي الكبير، وفيه أحمد بن الحارث  قال الهيثمي: رواه الطبراني بْنتِّ نبهان. طب َعْن سرَّاء

 
". "إِّنَّ اْلُمَصلَِّّى يـَُناجى رَبَُّه فَليَـْنظُْر ِبَا يـَُناجيهِّ، َوال ََيَْهْر بـَْعُضُكْم َعَلى  - 5915/ 1426  بـَْعض ابلُقْرآنِّ

رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن عمرو وفيه كالم من  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنهما   -طس عن َأىب هريرة، وعائشة 
 سوء حفظه.

 
ًتا فِّيهِّ َكْلٌب".  - 5925/ 1436  "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة اَل َتْدُخُل بـَيـْ

 الطبراني في الكبير، وفيه أبو غالب، وهو ثقة، وفيه كالم.قال الهيثمي: رواه  طب، ض عن َأىب أمامة.
 

دَّةِّ  - 5928/ 1439  ".  "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة لَتَـْفَرُح بَذَهاب الشََّتاءِّ َرمْحًَة ملَا َيْدُخُل َعلى فـَُقَراءِّ اْلُمْسلِّمِّنَي فِّيه مَِّن الشِّّ
 ضعيف.  معلى بن ميمون، وهو متروك.في الكبير، وفيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عباس.
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ال".  - 5930/ 1441  "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة اَل حَتُْضُر اجْلُُنَب، َوال اْلُمَضمَِّّخ ابخْلَُلوق حَّتَّ يـَْغَتسِّ

 ، وفيه يوسف بن خالد السمتي، قال فيه ابن معين: كذاب، خبيث، عدو هللا. قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن ابن عباس طب

 
 "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة اَل تـَْنزُل َعلَى قـَْوٍم فِّيهْم قَاطُع رحم". - 5932/ 1443

 موضوع.  طب عن ابن َأىب َأوىف. 

 
 "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة اَل َتْصَحُب رُفْـَقًة فَيها َجَرٌس". - 5933/ 1444

ح، قال البغوي: وماله  ُمسدَّد، وابن قَانع، والبغوي، والباوردي، وأَبَو نعيم عن حوطب َأو حويطب بن  عبد العزى وُصحِّّ
 غريه، قال ابن قَانع: هو حوطب َأخو حويطب بن عبد العزى. 

 
َبُع رُفْـَقًة فَيها َجَرٌس". - 5934/ 1445  "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة ال تـَتـْ

رواه  لهيثمي: قال ا .فسمع صوت جرس فـََقاَله -صلى هللا عليه وسلم  -طس من حديث أَنس، قال: ُكنا َمَع رُسول هللا 
 الطبراني في األوسط، وفيه يوسف بن ميمون، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
  ، !!َبُسونَ "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة قَاَلْت: اَي رَبَـَّنا َأْعطَْيَت َبىنِّ آَدَم الدُّنيا! ََيكلون فيها، َوَيْشَربُوَن، َويـَرَْكُبوَن، َويـَلْ  - 5940/ 1451

َرةَ  !!َوحَنُْن ُنَسبُِّّح حَبْمدك، َواَل ََنُكُل، َواَل َنْشَرُب، َواَل نـَْلُهو نـَْيا َفْجَعْل لََنا اآلخِّ قَاَل: اَل َأْجَعُل َصالَِّح   !!َفَكَما َجَعْلَت هَلُُم الدُّ
 َكَمْن قـُْلُت َلُه ُكْن: َفَكاَن".  بيديُذريَّةِّ مِّْن َخَلْقُتُه 

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد المصيصي، وهو كذاب متروك،  يثمي: قال اله طب عن ابن َعمرو.
 وفي سند األوسط طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضا.

 
َل، أْو  - 5943/ 1454 يـَتَـَوضََّأ ُوُضوَءُه للصَّاَلةِّ، َواَل  "إِّنَّ اْلَمالئَِّكَة ال حَتُْضُر َجَنازََة اْلَكافِّر خَبرْي، وال ُجنـًُبا َحَّتَّ يـَْغَتسِّ

ًخا بُصفَرة  ".  ُمَتَضمِّّ
 حسن.  طب عن عمار.]حم د[ عبد الرازق، 

 
طِّ َيَدُه ابلصََّدَقةِّ َوال يـَْقبُضها". يف"إِّنَّ اْلُمْنفَِّق َعَلى اخْلَْيل  - 5949/ 1460  َسبيل هللاِّ كاْلَباسِّ

 حسن. . -رضي هللا عنه   -طب عن سهل بن احلنظلية 
 

َأذى، فَإذا َجاَء َأَحدُُكْم إِّىل اَبب اْلَمْسجد فـَْليَـْقلِّْب نـَْعَلْيهِّ، فَإِّْن رَأى   بنعليَأنَّ  فأخربين أاتين"إِّنَّ املَلك  - 5950/ 1461
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ًئا َفلَيْمَسْحُهَما، مثَّ لُيَصلِّّ فِّيهما، إِّْن َبَدا َلُه، َأْو لِّيِّخَلْعُهَما".  فِّيهما َشيـْ
رواه البزار والطبراني في األوسط وقال: " ثم ليصل فيهما أو ليخلعهما إن بدا له " وفي إسنادهما عباد قال الهيثمي:  هريرة.طس عن َأىب 

 بن كثير البصري، سكن مكة، ضعيف.
 

 مِّىنِّّ ريَح َشْىٍء"."إِّنَّ اْلَمَلَك مِّىنِّّ ِبَْنزلٍة لَْيَس هبَا َأَحٌد مِّنُكْم، َوإِِّنِّّ َأْكَرُه َأْن ََيَد  - 5951/ 1462
 طب عن أىب أَيوب. 

 
 ".  قـُُبورهِّم، َحَّتَّ إِّنَّ اْلبَـَهائَِّم لََتْسَمُع َأْصَواهَتُمْ  يف"إِّنَّ اْلَمْوَتى لَيـَُعذَّبُوَن  - 5953/ 1464

 رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.
 

 اْلَميَِّّت يـَُعذَُّب ابلنَِّّياَحةِّ َعَلْيهِّ يف َقرْبِّهِّ". "إِّنَّ  - 5956/ 1467
 ط عن عمر. 

 
َع َخْفَق نَِّعاهلِِّّْم إَِّذا َولَّْوا َعْنُه ُمْنَصرِّفِّنيَ  - 5959/ 1470  ".  "إِّنَّ اْلَميَِّّت إَِّذا ُدفَِّن مسِّ

 ورجاله ثقات.رواه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي:  طب، ومتام، واخلطيب عن ابن عباس.
 

1476 /5965 -  ."  "إِّنَّ اْلَميَِّّت ينضخ عليه احلميُم ببكاءِّ احلىِّّ
 رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .ع عن َأىب بكر

 
 "إِّنَّ الناَر ال َتْشفِّى َأحًدا".  - 5967/ 1478

 ضعيف.  .طب عن سلمة بن اأَلكوع
 

 "إِّنَّ النَّاَس لَيُحجُّوَن ويْعَتمرون ويغرُسوَن النخَل بعد ُخروج َيجوَج ومأجوج". - 5978/ 1489
 . -رضي هللا عنه   -عبد بن محيد عن َأىب سعيد  

 
َ من "إِّنَّ النَّاَس َيكثروَن وَتقِّلُّ األَنصاُر، حَّت يكونوا يف الناسِّ ِبنزلةِّ  - 5980/ 1491 كم َأمًرا  امللح يف الطعام فمْن َوىلِّ

نهم، ويتجاوْز عن ُمسيئِّهِّم َفُع قوًما، ويضرُّ آخرين، فَليَـْقَبل من حُمْسِّ  ".   ينـْ
 صحيح. . -رضي هللا عنه   -َطَب عن ابن عباس ]خ[ 



162 

 

 
ُك أن يعوُدوا كشجرة ذات شوك، إِّن انَقْدهَتم انَقدوك، وإِّن  - 5981/ 1492 "إِّنَّ النَّاَس اليوَم كشجرة ذاتِّ َجىن، َويُوشِّ

َتهم َل يرتُكوَك، وإِّن َهربت منهم طََلُبوَك، قيل: اي رسوَل هللا، وكيَف املخَرُج من ذلَك؟ قال: تـُْقَرُضُهْم من عِّْرضِّك لِّيوم  ترك
 فاقَتَِّك". 

جدا  رواه الطبراني، وفيه بقية وهو مدلس، وصدقة بن عبد هللا ضعيف قال الهيثمي:  ع، طب، وابن َعساكر عن َأىب أَُمامة، وُضعَِّّف.
 ضعيف.  ووثقه دحيم وأبو حاتم.

 
 ".  "إِّنَّ النَّاَس َل يـُْعَطْوا شيًئا خريًا مِّْن خلق حسن - 5982/ 1493

 صحيح.  طب عن ُأَساَمَة بن ُشَرْيك.
 

م، فصوََّر َعظَمُه وحلَْ  - 5991/ 1502 َمُه َوَدَمُه "إِّنَّ الُنطفَة إِّذا استَقرَّت يف الرحم، فمَضى هلا أربعوَن يوًما جاَء َمَلُك الرَّحِّ
ُ عزَّ   وجلَّ ما شاَء مث يقول:  َوَشْعُره َوَبَشَرُه َومَسَْعُه َوَبَصَرُه، فيقول: اي ربِّّ َأذََكٌر أْم أُنَثى؟ اي ربِّّ أشقىٌّ أم سعيٌد؟ فـَيَـْقضِّى اَّللَّ

ُ ما شاَء، فـََيْكُتُب، مث ُتطوى الصحيفُة فال تـُْنَشُر إِّىل  أي  يوم القَِّيامةِّ". َربِّّ أَجُله: فيقضى اَّللَّ
 طب عن حذيفَة بن ُأسيد. 

 
ُ ُكلَّ نسب بينَـَها وبنَي آَدم فـَرَكََّب َخلَقه يف ُصورَة من   - 5992/ 1503 "إِّنَّ النُّطفة إِّذا استَقرَّت يف الرحم أْحضرها اَّللَّ

 ".  رَكََّبَك{ تلك الصَُّور، أَما َقرأَت هذه اآليَة: }يفِّ َأيِّّ ُصورٍَة َما َشاَء 
، طب، وابن مردويه عن موسى بن علي الباوردي)د(، وابن جرير، وابن املنذر، وابن شاهني، وابن قانع، و  ي يف اترخيهالبخار 

 رواه الطبراني، وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك. قال الهيثمي:   .-رضي اَّللَّ عنهم-بن رابح عن أبيه عن جده 
 

 ".  لكائَِّنةٌ "إِّنَّ النفَس املخلوَقَة  - 5994/ 1505
، وثقه ابن حبان وغيره  الحنفيفي األوسط والكبير، وفيه عيسى بن سنان  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن عبادة بن الصامت.

 صحيح.  وضعفه جماعة.
 

َهامِّ إِّبليَس مسموٌم، من تركها  - 5996/ 1507  ".  أَبَدْلته إِّميااًن َيد حالوته يف قلبِّه ِمافيت "إِّنَّ النَّظرَة َسْهٌم من سِّ
 رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن مسعود 

 
 "إِّنَّ النميمَة واحلِّْقد يف النار، ال َيتمعانِّ يف قلبِّ ُمْسلِّم".  - 5998/ 1509

 واه الطبراني في األوسط، وفيه عفير بن معدان، أجمعوا على ضعفه.قال الهيثمي: ر  طس عن ابن عمر.
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، "إِّنَّ النـَّْفَس ملولٌة، وِّإنَّ َأَحدكم ال َيْدرِّى ما َقْدُر املدة، َفليَـْنظُْر مَِّن العَِّباَدة ما يُطِّيُق، مث لُيَداوْم عليه - 5999/ 1510

 وِّإن َقلَّ". فإِّنَّ أحبَّ األعمال إِّىل اَّللَِّّ ما دِّمي عليه 
 موضوع.  طس عن ابن عمر.

 
 "إِّنَّ اهلَْدى الصاحلَ َوالسَّْمَت الصَّالَِّح جزٌء من سبعني جزًءا من النبوَّةِّ".  - 6003/ 1514

 ط عن ابن عباس.
 

 ".  "إِّنَّ الُودَّ يُوَرُث والعداوَة ُتوَرث - 6005/ 1516
 ضعيف.  طب عن ُعفري بن َأىب ُعفري.

 
َتقِّل "إِّنَّ  - 6007/ 1518 َُتَحوٍِّل وال ُمنـْ  ".  الَوالَء لَْيَس ِبِّ

 ضعيف.  طب، وابن عساكر عن سليمان بن على بن عبد اَّللَّ بن عباس عن أَبيه عن جده.
 

اَّللََّ حيِّبُّ األبراَر  "إِّنَّ الَيسرَي من الّرايءِّ شرٌك، وإِّنَّ َمْن عاَدى َأولياَء اَّللَِّّ فقد ابرز اَّللََّ ابحملاربةِّ، وِّإنَّ  - 6014/ 1525
ى، خيرجون من كل اأَلْخفِّياَء األَتقياَء، الذين إِّذا غابُوا َل يـُْفتَـَقُدوا، وِّإْن َحَضُروا َل يُْدَعْوا، وَل يـُْعَرُفوا، قلوهُبم مصابيُح اهلد

 غرباَء ُمظلَِّمة".
 ، َمرْتُوٌك".الزرقيبَن عبدِّ الرمحنِّ، وهو  )وقال احلاكم: صحيُح اإلِّسناد، َوتـُُعقِّّب: ِبن فيه عيسى  طب، ك عن معاذ ]ه[ 

 ضعيف.
 

َر مْن خْيُرُج مِّن النَّارِّ وَيْدُخُل اجلنََّة رُجٌل حَيْبو، فـَيـَُقاُل َلُه: اْدُخل اجلنََّة، فـَُيَخيَُّل إِّلَْيهِّ  - 6026/ 1537 َا مألى؛  "إِّنَّ آخِّ أْنَّ
َا مأَلى، فـَيـَُقاُل َلُه اْدخُ  فَيُقوُل: ايَ  نـَْيا؛ فَيُقوُل: أْنت امللِّك. أتْضَحك ربِّّ إِّْنَّ ؟ َفَذلَِّك أَنـَْقُص  يبْل: إِّنَّ َلَك عْشرَة أْمثَالِّ الدُّ

 ".   حظًا!!أْهلِّ اجلنَّةِّ 
 طب عن ابن مسعود. 

 
َة حظٌّ مَِّن النُّبوة - 6033/ 1544  ".   "إِّنَّ أاَب بْكر يـَُؤوُِّل الرُّْؤاي، وإِّنَّ الرُّْؤاي الصَّاحلِّ

  والبزار إال أنه قال: يتأول الرؤيا، وفى إسناده الطبراني من لم أعرفه، وإسناد البزار ساقط. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن مسرة
 ضعيف.
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 ".  عَِّبادِّتِّه يفعِّيسى اْبَن مْرمي  ليباري "إِّنَّ َأاَب َذرٍّ  - 6034/ 1545

 ضعيف.   وهو ضعيف، وإبراهيم مع ضعفه لم يدرك ابن مسعود.  العجري فيه إبراهيم قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود، وُضعِّّف.
 

 ".  "إِّنَّ أاَبَك َكان حيِّبُّ أْن يُْذَكر، َفذُكر - 6036/ 1547
 فيه رشد بن سعد، وهو متروك الحديث. قال الهيثمي:  طب عن سهل بن سعد. 

 
وسْبٌع   "إِّنَّ أاَبُكْم ََلْ يتَّق اَّللََّ فَيجعل َلُه مِّْن َأْمرِّهِّ ِْمرًجا، ابنْت مْنُه بَِّثالث عَلى َغرْيِّ السُّنَّة، وتِّْسُعماَئة - 6037/ 1548

 ".  ُعُنقِّهِّ  يفوتِّْسُعوَن إِّمْثٌ 
ل: طلَّق رجٌل امرأته أَلًفا، فانطلق  طب وابن عساكر عن إِّبراهيم بن عبيد اَّللَّ بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قا

كله الطبراني: وفيه عبيد  قال الهيثمي: رواه َفسأَُلوُه: َهْل َلُه مِّْن َِمْرَج؟ قال: فذكره. -صلى اَّللَّ عليه وسلم-بنوه إِّىل رسول اَّللَِّّ 
 العجلى، وهو ضعيف.  الوصافيَّللاَّ بن الوليد 

 
 ".  َأْرضِّ الَعَرب يف َأْن يـُْعَبَد  "إِّنَّ إِّْبلِّيَس َقْد أَيسَ  - 6051/ 1562

 وفيه حصين بن عمر األحمس، وثقه العجلى وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن جرير.

 
َدُه فـَيَـُقوُل: َمْن  "إِّنَّ إِّْبلِّيَس لََيَضُع َعْرَشُه َعَلى الَبْحرِّ، َوُدونَُه احلُُجُب يـََتَشبَُّه ابَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، مثَّ يـَُبثُّ ُجُنو  - 6052/ 1563
، فـَيَـُقوُل: َقْد أجَّلُتُكما َسَنًة. فَإِّْن أْغَويـُْتماُه، َوضَ اآلدميلُفالن  ُتُكَما. عُت َعْنُكَما التعبَ .؟ فـَيَـُقوُم اثـَْنانِّ  َوإالَّ َصَلبـْ

 ضعيف. طب وابن عساكر عن أىب رحيانة.
 

. قَاَل: ايَ   -  6054/  1565 ،    أنزلتين َربِّّ    "إِّنَّ إِّْبلِّيَس ملَّا أُنزَِّل إِّىل األْرضِّ ًتا!    يل رَجيًما، فاْجعل    وجعلتينإِّىل اأَلْرضِّ  !بيـْ
قَاَل: فاْجَعل    قَاَل: فاْجَعل    يل قَاَل: احلَمَّاُم.  الطُُّرق.  َوجَمَامُِّع  اأَلْسَواُق،  قَاَل:  اْسُم اَّللَِّّ   يل جْملًِّسا.  يُْذَكُر  َما ال  قَاَل:  طََعاًما. 

ْعُر. قَاَل:  قُرآاًن. قَاَل: الشِّّ   يلُمَؤذِّّاًن. قَال: املََزامِّرُي. قَاَل: اْجعل    يل َشَرااًب قَال: ُكلُّ ُمْسكٍِّر. قَاَل: اْجَعل    يل عليه. قال: اْجَعل  
اْجعل    يلاْجَعل   قَاَل:  الَوْشُم،  قَال:  اْجَعل    يلكَِّتااًب.  قَاَل:  الَكذُِّب.  قَاَل:  اْلَكَهانَةُ   يل حدِّيثًا.  قَاَل:   .َرُسواًل. 

 َمَصايَد قَاَل: النَِّّساُء".  يل قَاَل: اْجعل  
رواه الطبراني، قال الهيثمي:  مة، وىف سنده َضْعٌف.ابن أىب الدنيا يف مكايد الشيطان، وابن جرير، طب وابن مردويه عن َأىب أُما

 منكر جدا. وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو ضعيف. وقد تقدم لهذا طرق في كتاب اإليمان. 
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 َمالِّهِّ".  يف"إِّنَّ إِّْبلِّيَس يـَْبعُث أَشدَّ أْصَحابِّهِّ وَأقْـَوى أْصَحابهِّ إِّىل َمْن يْصَنُع املْعُروَف  - 6055/ 1566

 ضعيف جدا. ابن عباس. طب عن
 

َ َعظِّيمتَ   اْبين"إِّنَّ  - 6064/ 1575 ُ بِّهِّ َبنْيَ فِّئَـَتنْيِّ مَِّن املُْسلِّمنيِّ  ".  نْي َهَذا َسيٌِّّد َولَُيْصلَِّحن اَّللَّ
 الطبرانيرواه قال الهيثمي:  عن جابر. -رضي اَّللَّ عنه-حيىي بن معني يف فوائده، طب، ق يف الدالئل، اخلطيب، وابن عساكر 

 في األوسط والكبير، والبزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه غير واحد، وفيه ضعف وبقية رجال البزار رجال الصحيح.
 

تِّّرٌي".  حليي"إِّنَّ ابن مظُعون  - 6071/ 1582  سِّ
 ء، وهو متروك.رواه الطبراني، وفيه يحيى بن العالقال الهيثمي:  .اليحصيبابن سعد، طب عن سعد بن مسعود وعمارة بن غراب 

 
 "إِّّن اْبَن آدم حَلريٌص على ما ُمنِّع".  - 6075/ 1586

 ضعيف جدا.   .عن ابن عمر )وسنده ضعيف( والديلميطب 
 

 أُمَُّه يف اإلِّْسالم". َيت كالذي"إِّنَّ أَبـَْواَب الرِّاب اثنان وسبعون ُحواًب، أْدانه   - 6081/ 1592
 صحيح. طب عن عبد اَّللَّ بن سالم.

 
"إِّّن أَثقَل الصالةِّ على املنافقني صالُة العشاءِّ والفجرِّ، ولو َعلِّموا ما فِّيهَما من الفضل ألَتـَْوُُها ولو   - 6084/ 1595
ًوا".   َحبـْ

بن إِّسحاق بن طلحة بن عبيد اَّللَّ عن أبيه عن جده، طب  اخلطيب، وابن عساكر عن معاوية]حم خ م د ن عن أيب هريرة[  
 صحيح.  عن ابن مسعود.

 
 "إِّنَّ أحبَّ الدينِّ إِّىل اَّللَِّّ احلَنِّيفِّيَُّة السَّْمَحُة". - 6087/ 1598

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن إبراهيم الغفاري، منكر الحديث.  طس عن أىب هريرة.

 
 ُمَكرٌَّم"."إِّنَّ أحبَّ البيوتِّ إِّىل اَّللَِّّ بيٌت فيه يتيٌم  - 6093/ 1604

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وقد كان ممن يخطئ. .طب عن ابن عمر
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 "إِّنَّ أحبَّ عبادِّ اَّللَِّّ إِّىل اَّللَِّّ الذين يـَُراُعون الشَّمس والَقَمَر". - 6095/ 1606
 عبد بن محيد عن أىب هريرة. 

 
 َعَلْيهِّ". فارقين الذيعلى العهدِّ  يلحقين الذي َوأقَرَبكم مِّىنِّّ "إِّنَّ أحبَّكم إِّىلَّ  - 6099/ 1610

 ضعيف.  . -رضي اَّللَّ عنه-ع، طب عن ابن عباس عن َأىب ذر  
 

 املُتَـَفْيهُقون" "إِّنَّ أحبَّكم إِّىل يوَم الَقيامةِّ أحاسُنكم أخالقًا، وإِّنَّ من أبَغضِّكم إِّىلَّ يوَم القيامةِّ املَُتَشدُِّقوَن  - 6102/ 1613
قال الهيثمي: في إسناد البزار صدقة بن موسى وهو ضعيف. وفي إسناد الطبراني عبد هللا   .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن مسعود 

 الرمادي، ولم أعرفه. 
 

آخر، فإِّن ُملَِّئ لُه   أحبَّ أن مُيأَل له وادٍ  -ما بني َأْعاَلُه إِّىل َأسفلِّه-"إِّنَّ أَحدَكم لو كان له واٍد مآلُن  - 6117/ 1628
ال  الوادِّى اآلخُر فانطلق ميشى فوجَد واداًي آخَر قال: أَما واَّللَِّّ لَئِّن اْستطَْعت ألمألنََّك، وإِّن الرجَل ال متتلُئ نفُسه من امل

اب  ".  حَّتَّ متتلَئ من الرتُّ
 . من لم أعرفهم الطبرانيإسناد  ي قال الهيثمي: ف طب عن مَسُرة.

 
ُك َأن حيِّبَّ أن ينظر إِّىلَّ نظرًة ِبا َلُه من َأهل وماٍل".  - 6118/ 1629  "إِّنَّ أَحدَُكْم َسُيوشِّ

 ضعيف.  طب، ض عن مَسَُرة. 
 

"إِّنَّ َأَحدَكْم إَِّذا قام يف الصالةِّ فإِّنه يناجى ربَّه فيعلُم َأحدُكم ِبا يناجى ربَّه، وال ََيَْهْر بعُضكم على بعٍض  - 6119/ 1630
 صالةِّ". ابلقراَءةِّ يف ال

 رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كالم.قال الهيثمي:  طب عن ابن عمر.]حم[ 
 

 ".  "إِّنَّ َأَحدَُكْم يـَُقوُل: قد َنَكْحُت، قد طَلَّْقُت، وليس َهذا بطالقِّ املُْسلِّمني، طَلُقوا املرَأَة يف قـُُبل عِّدَّهتَا - 6124/ 1635
 رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-عن َأىب موسى طب 

 
َ  هيفـَيَـْنطَلُِّق ِبسأَلته ُمَتأَبَِّّطَها وما  يسألين"إِّنَّ َأَحدَُكْم  - 6125/ 1636 قال: ََيَبـَْون إِّال َأْن   تـُْعطِّهم؟إِّال انٌر، قيل: َلِّ
ُ يسألوين  الُبْخَل".  يل ، وََيىب اَّللَّ

 سعيد، ك عن جابر.ع، ك، ض عن َأىب 
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 )فيه( ".  "إِّنَّ َأْحَسَن الناسِّ قَِّراَءَة َمْن إَِّذا َقرَأ القرآن يـََتَحزَّنُ  - 6131/ 1642

 ضعيف. طب عن ابن عباس.
 

 "إِّنَّ َأَحقَّ َأمسائَِّك أَبُو تـَُراب".  - 6137/ 1648
في  قال الهيثمي: رواه الطبراني  الرتابِّ قال فذكره.وعلىٌّ انئٌم يف -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن َأىب الطفيل قال: جاَء 

 األوسط والكبير، ورجاله ثقات. 
 

".  النجاشي"إِّنَّ َأخاكم  - 6141/ 1652  قد ماَت فمن َأراد َأن يصلِّّى عليه فَلُيَصلِّّ
 طب عنه.

 
َلَك، َما ُهَو آبثَر  - 6145/ 1656 َُما  عِّْندِّي"إِّنَّ َأَخاَك اْسَتْسَقى قـَبـْ كِّ وُُهَا َوَهَذا   عِّْندِّي مِّْنُه، َوإِّْنَّ ٍد، وإِِّن َوإِّايَّ َْنزٍِّل واحِّ ِبِّ
 ".  مكان واحٍد يوَم القيامة لفيالنَّائُِّم 

 وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان.  وفيه كثير بن يحيى، قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن َأىب سعيد.
 

ُبنِّه ويرتُكوَن اجلماعَة  الكتاُب واللَّنَبُ فَأما اللَّنُب فينتجعُ  أميت"إِّنَّ َأخوَف ما َأخاُف على  - 6152/ 1663 َأقواٌم جبِّ
ْفَتُح أَلقواٍم فيه فـَُيَجادِّلون بِّه الَّذِّين آَمنوا".  )واجلُُمعات(  وَأما الكتاُب فـَيـُ

 وأحمد بغير لفظه، وفيه ابن لهيعة وفيه كالم.  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-عامر طب عن عقبة، بن 
 

".   بعدي"إِّنَّ َأخوَف ما َأخاف عليكم  - 6153/ 1664  كلُّ منافق عليُم اللِّّسانِّ
 صحيح. الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال  طب، هب عن عمران بن حصني.

 
َداُل منافِّق ابلقرآنِّ وُدنيا تفتُح َعليهم".  أميت"إِّنَّ َأخوَف ما َأخاف على  - 6155/ 1666  ثالٌث، زَلَُّة عاٍَل، وجِّ

 رواه الطبراني في الثالثة، وفيه عبد الحكيم بن منصور، وهو متروك الحديث.قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب، قط عن معاذ 
 

م:  - 6160/ 1671 عماهلِّ رَك اأَلْصَغُر: الرِّايُء، يُقاُل لَِّمن يْفعُل ذلِّك إِّذا جاَء النَّاُس ِبَِّ "إِّنَّ َأخوَف َما أخاُف َعَليُكم الشِّّ
ُتم تُراُءون فاطُلُبوا ذلِّك عِّْندُهم  ".  اْذُهبوا إِّىل الذين ُكنـْ

، ورجاله رجال الصحيح غير عبد هللا بن شبيب بن خالد، رواه الطبرانيقال الهيثمي:  طب عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج.
 وهو ثقة. 
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ا: النُّجوْم، وتْكذيٌب ابْلقدر، وحيف السُّْلطان".  يف أميت"إِّنَّ َأخوَف َما َأخاُف َعَلى  - 6161/ 1672 ر زماْنِّ  آخِّ

 سليم وهو لين، وبقية رجاله وثقوا. رواه الطبراني، وفيه ليث بن أبي قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن أىب أُمامة 
 

ُّ -"إِّنَّ أْدَِن َأهلِّ اجْلنَّةِّ مْنزلًة  - 6165/ 1676 ، فيُقوُل بِّلسان طْلق  الذي  -وليس فيها دِنِّ وعْقٍل جُمتمٍِّع:   ذلٍق، يتمىنَّ
ثْـُلُه َمَعُه".  كذا، حَّتَّ إِّذا َل َيد شيًئا، لُقَِّّن، فِّقِّيل لُه: ُقْل َكَذا، وُقْل َكَذا  أعطين كذا، )و(  أعطين  فَيقاُل َلُه: ُهو لك ومِّ

 طب، ض عن سهل بن سعد. 
 

الذين إِّذا غابوا َل يـُْفتقُدوا، وإِّذا   "إِّّن َأْدَِن الرايءِّ شرٌك، وَأحبُّ العبيد إِّىل اَّللَّ تعاىل األَتقياُء اأَلخفياءُ  - 6166/ 1677
". شهدوا َل يُعرفوا، ُأولئك أَئمُة اهلدى ومصابيُح   العِّْلمِّ

 ضعيف جدا.  طب، حل، ك عن ابن عمر، ومعاذ مًعا.
 

يه، َوإنَّ َأْكرَبَ اْلَكبائِّرِّ َأْن َيْشتم الرَُّجُل َوالدِّيهِّ، قَاُلوا: وَكْيَف   يف "إِّّن َأْرىَب الرِّاَب َأْن َيْسَتطِّيَل الرَُّجُل  - 6175/ 1686 َشْتم َأخِّ
 ُجلِّ فـََيْشُتُمُهَما".َيْشُتُمُهَما؟ قَاَل: َيْشُتُم َأاَب الرَّ 

 طب عن قيس بن سعيد. 
 

َماُم اْلعادُِّل، وإِّنَّ َأْوَضَع النَّاسِّ َدرََجًة َيوَم اْلقَِّياَمةِّ ا - 6179/ 1690 ماُم "إِّنَّ أرَّفع النَّاسِّ َدرََجَة يـَْوَم اْلقِّياَمة اإلِّ لَْيَس  الذي إلِّ
 بَِّعادٍِّل".

 ع عن َأىب سعيد. 
 

".   النَّاسِّ َمْن َيْسرِّقُ "إِّنَّ اْسَرقَ  - 6188/ 1699 لّساَلمِّ  َصاَلَتُه: اَل يُتُِّم رُُكوَعَها، َواَل ُسُجوَدَها، وَأخْبَُل النَّاسِّ َمْن خبَِّل ابِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة ورجاله ثقات. طب عن عبد اَّللَّ بن مغفل. 

 
 مسعها أحد قط". "إن أزواج أهل اجلنة ليغنني أزواجهن ِبحسن أصوات ما  */* 

 ، ورجالهما رجال الصحيح.الهيثميو  ي قال المنذر  -أيًضا يف الصغري الطرباينرواه -طس عن ابن عمر 

 
ُ عَلى اخْلليَقة، إِّنَُّكْم تدُعوَن احْلائَط مَِّن   يف"إِّنَّ اْسَم الرَُّجل اْلُمؤمِّنِّ  - 6191/ 1702 اْلُكُتبِّ اْلَكْرُم، مِّْن َأْجلِّ ما كرمَُّه اَّللَّ

 والرَُّجُل ُهو اْلَكْرُم".  احْلْضُر،ْلعَنب اْلَكْرَم، َأاَل وامسُُه ا
 في إسناد الطبراني مجاهيل، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. قال الهيثمي:  طب عن مسرة.
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 َيْسرُِّق مَِّن صالتِّهِّ: اَل يُتِّمُّ رُُكوَعَها، وال ُسُجوَدَها".  الذي"إِّنَّ َأْسَوَأ النَّاسِّ َسرَِّقة  - 6192/ 1703
 صحيح. ش عن َأىب سعيد، طس عن َأىب هريرة، ش عن احلسن مرساًل.]حم[ 

 
 َوإَماٌم َجائٌِّر، َوَهُؤاَلءِّ اْلُمصوُِّروَن". نيب ا َأْو قَتَلُه "إِّنَّ َأَشدَّ َأهل النَّار عَذااًب يوم اْلقِّيامةِّ من قتل نبِّيً  - 6200/ 1711

 حسن. طب، حل عن ابن مسعود.
 

 "إِّنَّ َأْصَحاَبَك َيظُنُّون أَنَّك مِّْن َأهل النَّارِّ، َوَأاَن َأشَهُد أَنََّك مِّن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ". - 6206/ 1717
 الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ضعفه الذهبي. قال الهيثمي: رواه  طب عن َأىب عطية.

 
نـَْيا".  يف "إِّنَّ َأْطولِّ النَّاسِّ ُجوًعا يوم اْلقَياَمةِّ َأْكثـَُرُهْم شبَـًعا  - 6211/ 1722  الدُّ

 رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات. قال الهيثمي:  طب عن أىب ُجَحيفة. 
 

 َأْطيب طََعامُِّكْم َما َمسَّْتُه النَّاُر". "إِّنَّ  - 6213/ 1724
 ضعيف.  . ع، طب، ض عن السيد احلسن بن على

 
1728 /6217 - ، ْساَلمِّ َوَمْن َبصََّر   "إِّنَّ َأْعََّت النَّاسِّ َعَلى اَّللَّ رَُجٌل قـََتَل َغرْيَ قَاتِّلِّهِّ، َأو طََلَب بدمِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ مِّْن َأْهلِّ اإلِّ
نَـْيهِّ  را". اْلمنَ  يف َعيـْ  امِّ َما ََلْ يـُْبصِّ

 ابن جرير، طب، ك، ق عن َأىب ُشَريح.
 

، حَّتَّ إِّنَّ َأْهل اْلبْيتِّ لََيُكونُون ُفجَّارًا فَتْنُمو َأْمَواهُلُْم،  - 6219/ 1730 مِّ َلُة الرَّحِّ َوَيْكثـُُر َعَدُدُهْم "إِّنَّ َأْعَجَل الطَّاعةِّ َثوااًب صِّ
 إَِّذا َوَصُلوا َأْرَحاَمُهْم".

قال   .-رضي اَّللَّ عنه-يف مكارم األخالق عن َأىب سلمة عن أَبيه، طس عن َأىب سلمة عن َأىب هريرة  اخلرائطيجرير، و ابن 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أبو الدهماء النصري، وهو ضعيف جدا. الهيثمي: 

 
، فإن كاَن خريًا استبَشُروا به، وإِّن كان غري  "إِّنَّ َأعَماَلكم تُعرض َعَلى َأقَارِّبُكم وعشائِّركم مَِّن  - 6238/ 1749 اأَلمواتِّ

 ذلك. قالوا: اللَّهم َأهْلمُهْم أن يَعَمُلوا بِّطَاَعتِّك ". 
 . -رضي اَّللَّ عنه-ط عن جابر 
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 ".  "إِّنَّ َأفَضل عملِّ املْؤمنِّ اجلهاُد يف سبيل اَّللَِّّ  - 6241/ 1752

 ضعيف.  طب عن بالل.
 

 ". َأفَضل عبادِّ اَّللَِّّ يوم القيامةِّ احلمَّاُدونَ "إِّنَّ  - 6247/ 1758
 صحيح. طب عن عمران بن ُحَصني.

 
 "إِّنَّ َأفَضل ما يُوَضُع يف امليزان يوم القيامةِّ اخْلُُلُق احْلسُن".  - 6248/ 1759

 ضعيف.   طب عن أُمِّّ الدَّْرداءِّ.
 

، وأحسَن اهْلدِّ  - 6249/ 1760 ى َهْدُى حممد، وَشرِّ األُُمورِّ حُمداَثهُتا وكلَّ بدعة ضاللٌة،  "إِّنَّ َأفَضَل احلديثِّ كتاُب اَّللَّ
َياًعا َفعَلىَّ   ".   ومن ترَك مااًل فأَلهلِّهِّ، ومن ترك ديًنا َأو ضِّ

 . فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي ذكره ابن عديقال الهيثمي:  طس عن جابر.
 

قُتِّل مظلوًما، رَأُسُه عن ميينِّهِّ، وقاتُِّلُه عن   الذيلرمحنِّ يوَم القيامةِّ املْؤمُِّن "إِّنَّ َأْقرب اخْلَاَلئقِّ من عرش ا - 6256/ 1767
َالِّهِّ، وَأوداُجه تشُخبُ   وبنَي الصالة؟ ".  بيين؟ فِّيم حال قتلينيقوُل: ربِّّ سل هذا فِّيم  ِشِّ

 . -رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن عباس 
 

 ".  ُيَضيِّّع الرجُل من يقوتُ "إِّنَّ َأَكرَب اإلِّمث َأن  - 6267/ 1778
 ضعيف.  طب عن ابن عمرو.

 
 اْلَكبائِّر اإلِّشراُك ابَّللَّ وُعُقوُق الوالدين ومْنُع َفْضل اْلَماءِّ، ومنُع اْلَفحل".  أكرب"إِّنَّ  - 6268/ 1779

 ضعيف.   .بز عن بُريدة
 

 الكرُي خبث احلدِّيدِّ". خُتْرُج خبَث ابن آدَم كما خُيرُج  "إِّنَّ أُمَّ مِّلدم - 6280/ 1791
في الكبير وفيه محمد بن أبى حميد   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن عمَّته 

 وهو ضعيف. 
 

زيـُُهم   أميت"إِّنَّ  - 6283/ 1794 إِّضاعةِّ شهرِّ رمضان؟ قال:   يفلن خَتْزى ما َأقَاُموا شهر رمضان، قِّيل: اَي رُسول اَّللَِّّ وما خِّ
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، فإِّن مات  ُ يف السَّمواتِّ إِّىل مثلِّهِّ مِّن احْلولِّ قبل َأن يُدرَك رمضان انتَِّهاُك اْلمحارمِّ فِّيه، َمْن َزاَن فِّيهِّ َأو شرب فِّيهِّ مخًرا لعنُه اَّللَّ
واُه،  شهرِّ رمضان؛ فإ يففليست لُه عِّند اَّللَِّّ حسنة يـَتَّقِّى هبا النَّار، فاتَـُّقوا اَّللَّ  نَّ احْلسنات ُتضاعُف فيهِّ ما ال ُتضاعُف فِّيما سِّ

 ".  وكذلَِّك السَّيَِّّئاتُ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه   طب، عد عن أُّم هانئ، حممد، وابن صصرى يف َأماليه عن َأىب هريرة.

 ، ولكنه نسب إلى الوهم.عيسى بن سليمان أبو طيبة، ضعفه ابن معين، ولم يكن ممن يتعمد الكذب
 

َها( يفيشربُون اخْلمَر  أميت"إِّنَّ  - 6284/ 1795 ر الزََّمانِّ ُيَسمُّوَْنا بَغري )امسِّ  ".   آخِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.  طب عن ابن عباس.

 
ُ عذاهبا بينها يف ا أميت"إنَّ  - 6285/ 1796 لدُّنيا، فَإِّذا كاَن يوُم اْلقِّيامة ُأعطِّى ُكلُّ رُجٍل  أُمة مْرُحوَمة، مغُفور هلِّا جعَل اَّللَّ

 من اْلمسلِّمنَي يُهودِّاًي أو َنصرانًِّيا، فـَيـَُقاُل: هذا فِّداؤُك مَن النَّار".
 طب عن َأىب موسى. 

 
َكًة بدِّينها ما ََل يَُكذِّبُوا اْبلَقَدرِّ؛ فَإِّذا َكذَّبُوا أميت"إنَّ  - 6286/ 1797  ".   ابْلَقَدرِّ فِّعند َذلَِّك هاَلُكهم أُمة اَل تزال ُمَتمسِّّ

 الطبراني، وأبو البكرات تابعي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. -رضي اَّللَّ عنه-طب عن أىب موسى 
 

 أُمة مرُحوَمٌة ُمَقدََّسٌة ُمَبارَكٌة اَل َعذاب عليها يوم القيامة إِّمنا عذاهبم بينهم يف الدنيا ابلفَتِّ".  أميت"إنَّ  - 6290/ 1801
  -رجل من أهل حمص  -الطبراني بإسنادين في أحدهما القاسم  قال الهيثمي: رواه. طب، وابن عساكر عن َأىب بُردة عن َأىب موسى

 غير عمرو بن قيس السكوني، وهو ثقة.ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح 
 

 اْلوِّْلدان واْلَقَدرِّ".  يفحَّتَّ يَتكلَُّموا  "إنَّ َأمَر هذِّه األُمَّةِّ اَل يَزال ُمَقارِّابً  - 6293/ 1804
 صحيح. طب عن ابن عباس.

 
فواَّللَّ ما دخلنا اجلنة إال ِبا   ؟:"إن أانسا من أهل اجلنة يطلعون إىل أانس من أهل النار فيقولون: ِب دخلتم النار -  2226

 تعلمنا منكم، فيقولون: إان كنا نقول وال نفعل" 
 ضعيف. .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن الوليد بن عقبة 

 
ُنَّ اْلياُقوُت، ولَيس يف اجلنَّةِّ  - 6312/ 1823 ، بِّيض َكَأْنَّ الَّ  مِّن اْلبهائِّم إِّ  شيء"إِّنَّ أهَل اجْلنَّةِّ يتَـَزاوُروَن عَلى الَنجائِّبِّ
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بُِّل، والطَّريُ   ". اإلِّ
 ضعيف.  طب عن َأىب أَيوب. 

 
ُ عزَّ وجلَّ إِّخراَجُهم ال ميُوُتون فِّيها وال حييوَن، وإنَّ أهَل النَّار الَّذ - 6316/ 1827 ين  "إِّنَّ أهَل النَّارِّ الَّذيَن ال يُرِّيُد اَّللَّ

ُ إِّْخراجُهم مُييتـُُهم فيها إِّماَتًة حَّتَّ يصري  وا َفحًما مثَّ خُيْرُجوَن َضبائِّر فـَيُبثُّوَن عَلى َأْْنارِّ اجْلنَّةِّ َفرُيَشُّ عَليهَِّم مِّْن َأْْنارِّ اجلنَّةِّ  يُرِّيُد اَّللَّ
يُهم َأهُل اجْلنَّةِّ اجلهنَّمِّيني، فَيسأَُلوَن اَّللََّ أْن  ُبُت احْلبَُّة يف محِّيل السَّيل، فـَُيسمِّّ بـُُتوا َكما تـَنـْ ُهم َفريفـَُعُه  يرَفع َذلُِّك األسمحَّتَّ ينـْ عنـْ

ُهم".  عنـْ
 عبد بن محيد عن أىب سعيد. 

 
ريَة سبعمائةِّ عاٍم،   - 6317/ 1828 رَي ما بنَي َشحمة ُأذن أحدِّهِّم إِّىل عاتِّقِّه مسِّ "إِّنَّ أهَل النَّار يعظُُموَن يف النَّار حَّتَّ يصِّ

رُسُه أَعظُّم مِّن جبلِّ   أحٍد".وغلَِّظ جلدِّ أحدِّهِّم أربعِّنَي ذِّراًعا، وضِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمر

 
رك يُعُفوَن َشَوارِّهَبُم، َوحُيُفوَن حلَاُهم َفَخالْفوُهم، فََأعُفوا اللِّّحى، َوأحُفوا الشََّواربَ  - 6319/ 1830  ”. "إِّنَّ َأهَل الشِّّ

دهما عمرو بن أبي سلمة،  البزار بإسنادين في أح قال الهيثمي: رواه رواه البزار من حديث َأىب هريرة، وحسَّنه احلافظ ابن حجر.
 وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات. 

 
رةِّ وإِّنَّ أهَل اْلُمنَكر يف الدْنيا َأهل اْلُمْنَكر يف   - 6322/ 1833 "إِّنَّ أهَل اْلمعُروفِّ يف الدنـَْيا َأهُل اْلمُعروِّفِّ يف اآلخِّ

رةِّ".   اآلخِّ
يف األَْلَقاب واخلطيب عن على اخلطيب عن َأىب الدرداَء،  الشريازيج، طب عن سلمان، ابن أىب الدنيا يف كتاب قضاء احلوائ
 صحيح. ، حل عن أىب هريرة، طب عن ابن عباس.األسديبن ُجْرمة  طب، واحلاكم يف الكىن عن قبِّيصة

 
رةِّ، وإِّنَّ َأوََّل أهلِّ اجْلنَّةِّ ُدخواًل اجْلنََّة َأهُل  َأهل اْلمعُروفِّ يف  "إِّنَّ َأهَل اْلمعُروفِّ يف الدْنيا )هم( - 6323/ 1834 اآلخِّ

 ."  اْلمعروفِّ
 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن َأىب أُمامة 

 
رةِّ".  - 6324/ 1835 ْنيا ُهم أهُل اجْلُوعِّ َغًدا يف اآلخِّ بع يف الدُّ  "إِّنَّ أهَل الشِّّ

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
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ُم أوىَل الّناسِّ  بييت"إِّنَّ َأهَل  - 6325/ 1836 مِّنُكم املتـَُّقوَن، من َكانُوا    أوليائي، ولَيس كذلَِّك، إِّنَّ يبهُؤالءِّ يروَن َأْنَّ
ل هَلُم َفساد َما َأصَلحت، واميَُّ اَّللَِّّ لَُتكَفأُ  إيّنِّ وحيُث َكانُوا، اللَُّهمَّ   انُء يف اْلبطحاءِّ". عن دِّينِّها َكما ُتكَفأُ اإلِّ  أميتال ُأحِّ

 صحيح. .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن معاذ ]حب[ 
 

 أَبكارًا".  "إِّنَّ َأهَل اجلنَّةِّ إَِّذا جامُعوا نِّساَءُهْم عادوا - 6330/ 1841
 ضعيف.  طص، وأبو الشيخ يف العظمة عن أىب سعيد. 

 
ى واعرتفت  ريب"إِّنَّ أوىَف كلِّمٍة عِّند اَّللَِّّ َأن يُقوَل اْلعبُد: اللَُّهم أنت  - 6342/ 1853 ، وال  بذنيبوَأان عبُدك، ظلمُت نفسِّ

 ". يلربِّّ فاغفر   أييغفُِّر الذُّنُوب إِّال أَنت، 
 وهو ضعيف.  رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش،قال الهيثمي:   .األشعريطب عن َأىب مالك 

 
ُروا: اَل   يب"إِّنَّ أوىَل النَّاسِّ  - 6345/ 1856 النَّاُس ابألعمال يِّوَم اْلقِّيامةِّ وأَتُتون ابلدُّنيا فأُصدَّ عنُكم   َيتاملتـَُّقون، فأَْبصِّ
 ".بوجهي

 ع، وابن أىب عاصم يف اآلحاد عن احلكم بن َمنهال أو ابن مينا.
 

، َوالثَّالَِّثَة يـَُزوَّ "إِّنَّ َأوََّل  - 6354/ 1865 ميَانِّ َا ُذنُوبُه، والثَّانَيَة يُْكَسى مِّْن ُحَللِّ اإلِّ ُج مَِّن  َقطَرٍة تقطر مِّْن َدمِّ الشَّهِّيد يَُكفَُّر هبِّ
 ”.احْلُورِّ اْلعِّني

 الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن أىب أُمامة
 

َرارُُهْم، ُِمَْتلِّفِّنَي متَـَفرِّقِّنَي َفَمْن َكاَن يـُْؤمُن ابَّللَِّّ واْليوُم اآلخر فَـ   "إِّنَّ َأوَّلَ  - 6356/ 1867 رَها شِّ َيارُُهْم وآخِّ ْلتأته َهذِّهِّ األُمَّةِّ خِّ
 إِّىَل النَّاس َما حيِّبُّ أْن يـُْؤَتى إِّلَيه".  َيتَمنيـَُّتُه َوهو 

 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 
 

ُ اْلَقَلُم فََأَمَرُه َفَكَتَب ُكلَّ َشْىٍء َيُكوَن". ءشي"إِّنَّ َأوََّل   - 6357/ 1868  َخَلَقُه اَّللَّ
 ه ثقات. قال الهيثمي: رواه البزار، ورجال. حل، ع، ق، وابن النجار عن ابن عباس

 
 ".  "إِّنَّ َأوََّل مْنَسكِّ يـَْومُِّكْم هذا الصالة - 6369/ 1880

 حسن.  طب عن الرباءِّ.
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َمِّيع َمْن تَبَع َجَنازََتُه". "إِّنَّ  - 6372/ 1883  أّوَل َما َُيَاَزى به اْلُمْؤمُن بْعد مْوتِّهِّ َأن يـُْغَفَر جلِّ

 ضعيف.   .يف املوضوعات فلم يصب اجلوزيعبد بن محيد، ز، عد، هب، وابن عساكر عن ابن عباس، وَأورده ابن 
 

 رَُجٌل مِّن َبىنِّ أَُميََّة".  سنيت"إِّنَّ َأوََّل َمْن يـَُبدُِّل  - 6378/ 1889
 حسن.  ع، ق عن أىب َذرِّ.

 
ريََة سْبعِّنَي َسَنًة ال يـُْغَلُق حَّتَّ َتطُلَع الشَّْمُس مِّْن مْغرِّهبا". - 6393/ 1904 ْلمْغرِّبِّ اَباًب لِّلتَـْوبَة مْفُتوًحا َمسِّ  "إِّنَّ ابِّ

 حسن. ن الفرزدق عن أىب هريرة، عبد الرازق، طب عن صفوان بن عسال.عد وابن عساكر ع
 

ًة إِّذا بعدي "إِّنَّ  - 6400/ 1911 ُتُموُهْم قتَـُلوُكْم، أئِّمَّة الُكْفر رُُءوُس الضَّالَلةِّ". أَئِّمِّّ  َأطْعُتُموهم َأْكفُروُكْم، َوإذا عَصيـْ
 موضوع. . ع، طب عن َأىب هريرة

 
، َفذَكَر أُُمورًا صَ "إِّنَّ  - 6409/ 1920 َنعَها،  َبىنِّ إِّْسرائِّيَل اْسَتْخَلُفوا عَلْيهِّْم َخلِّيَفًة، فـََقاَم ُيصلِّّى يف الَقَمر فـَْوَق بـَْيتِّ املَْقدِّسِّ

دِّ، َوَقْد َذَهَب، فَاْنطََلَق حَّتَّ أتى قـَْوًما َعَلى َشطِّّ ا  لَبحر فـََوَجَدُهْم َيْصنُعوَن لَبًِّنا  فـََتَدىلَّ بَسَبٍب فََأْصَبَح السَّبُب ُمتَـَعلًِّّقا ابملَْسجِّ
ِّ؟ فَأْخربُوه، فـََلبث  َفَسأهَلْم: َكْيفَ  َمعُهْم، َفَكاَن َيُكُل مِّْن َعَملِّ َيدِّه، َحَّتَّ إَِّذا َحَضَرت الصَّاَلُة تَطهََّر   َيَُْخُذوَن َعَلى َهَذا الَّلنبِّ

ْم ، فـََقا رُي على  َفَصلَّى، فـَُرَفَع َذلَِّك الَعامُِّل إِّىل دِّْهَقاْنِّ َل: فِّيَنا رَُجٌل َيْصَنُع َكَذا وََكَذا؛ فََأْرَسَل إِّلْيه فأىب أن َيَْتيه، مثَّ إِّنَُّه جاَء َيسِّ
، فـََتبَعُه َفَسبَقُه، فـََقال: اْنظُْرين وأنَُّه فـَرَّ مِّْن رَْهَبةِّ  ُأَكلْمَك َكلَِّمًة، فـََقام حَّتَّ كلَّمُه، فََأخرَبَُه: أنَُّه َكاَن َملًِّكا،  َدابَّتهِّ، فـََلمَّا رآُه فـَرَّ

ٌق بذلك معك، فـََعَبدا اَّللَّ مجيًعا، فسأال اَّللَّ عز وجلَّ أْن ميِّيتـُُهَما مجيًعا، فماات مَجيًعا إيّنِّ ذْنبِّهِّ، فـََقال:   ".  ال حِّ
 . البراز، والطبراني في األوسط والكبير، وإسناده حسن قال الهيثمي: رواه طب عن ابن مسعود.

 
 ".  َكتَـُبوا كَِّتااًب فَاتبُعوُه وتـَرَُكوا التـَّْورَاةَ   إسرائيل"إِّنَّ َبىن  - 6410/ 1921

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة، وقد ضعفه غير واحد.  طب عن أىب موسى. 

 
َدى وسبعني فِّْرَقًة، وإِّنَّ هذه األُمََّة ستزيُد عليهم فِّْرَقًة، كلَُّها يف النَّارِّ  تـََفرقَّْت عَلى إِّحْ  إسرائيل"إِّنَّ َبىن  - 6412/ 1923

 ".  إِّالَّ السَّواَد األْعَظمَ 
في األوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره وبقية رجال   قال الهيثمي: رواه الطبراني طب، ض عن أىب أُمامة. 
 . الكبير إسنادياألوسط ثقات، وكذلك أحد 
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 ُكنَّ َيعلَن َهَذا يف رُُءوسهن فـَُلعِّنَّ، وُحرَِّم عليهن املساجُد".   إسرائيل"إِّنَّ َبىن  - 6414/ 1925

في   قال الهيثمي: رواه الطبراني ".  ، خرج بُِّقصَّة، فقال وذكره-صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب، طس عن ابن عباس َأنَّ 
 . الكبير واألوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات

 
 ".  َهَلُكوا ملَّا َقضُّوا إسرائيل"إِّنَّ َبىن  - 6416/ 1927

 طب، ض عن خبَّاب. 
 

 "إِّنَّ بني يََدى السَّاَعةِّ َكذَّابِّنَي". - 6418/ 1929
 . حيح غير جندل بن والق وهو ثقة قال الهيثمي: رجاله رجال الص .طب عن النعمان بن بشري 

 
، اَل وجاليل "إِّنَّ َبنْيَ يََدى الرمحن لََلْوًحا فيه ثـََلثمائٍة ومخَس َعْشَرَة شريعًة، يقوُل الرمحن عز وجل: وعِّزَّت - 6421/ 1932

َها إِّالَّ دَخل اجلنَّة".  يبال ُيْشرُِّك   عبادي ََيتى عبٌد مْن  نـْ  شيًئا فيه واحدٌة مِّ
 .إسناده ضعيفشعيب:  عن أىب سعيد، وُضعَِّّف.]حم[ عبد بن محيد، ع  

 
السَّاعة سنني َخدَّاعًة، يـُتـََّهُم فيها األمنُي ويـُْؤمتُن فيها اخلائن، وُيَصدَُّق فيها الكاذُب،   يدي"إِّنَّ َبنْيَ  - 6425/ 1936

 قيل: اي َرسوَل اَّللَِّّ: وما الرُّويبَضُة؟ قَال: السَّفيه يْنطُِّق يف َأْمرِّ الَعامَّةِّ".  الرَُّوْيبَِّضُة،ويَُكذُب فيها الصادُق، َويـَُتَكلَُّم فيها 
قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، وفي أحسنها ابن   .اأَلشجعييف الكىن، وابن عساكر عن عوف بن مالك طب، واحلاكم 

 إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. 
 

ى ك - 6430/ 1941 ى ُمْؤمًنا،  "إِّنَّ َبنْيَ يََدىِّ السَّاعةِّ فِّتًنا كقَِّطع الَّلِّْيل اْلُمْظلِّم، ُيْصبُِّح الرَُّجُل فيها ُمْؤمًنا، ومُيْسِّ افًِّرا، ومُيْسِّ
 ".  يبيع فيها َقوٌم دينهم بَعَرٍض من الدُّنيا  !!وُيْصبُِّح كافًرا

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار أوله، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.  .طب عن ابن عباس
 

َعاَء، وصاحُب الَيَماَمةِّ يكذَّااب مْنهْم اأَلسود اْلَعْنس"إِّنَّ َبنْيَ يََدىِّ السَّاعة ثالثني   - 6432/ 1943  ”.، صاحُب َصنـْ
 ، وضعفه جماعة. والثوري وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة  قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن ابن الزبري.

 
َا،   - 6438/ 1949 ُك السََّماُء َأوَّل َسَنٍة ثـُُلَث َقْطرَِّها، واأَلْرُض ثـُُلَث نـََباهتِّ "إِّنَّ َبنْيَ يََدى السَّاعةِّ ثالَث سنوات، متُْسِّ

ُك السََّماُء  ُك السَّمَ  ثلثيَقْطرَِّها، واأَلرُض  ثلثيوالسََّنَة الثَّانِّيَة متُْسِّ َا، والسنَة الثَالَِّثَة متُْسِّ اُء َقْطَرَها، واأَلْرُض نَباهَتَا، حَّتَّ ال  نَباهتِّ
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، واَل َحافٍِّر، إِّْن خَيُْرج  َقى ذو ُخفِّّ يُجُه، وإِّالَّ فإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  -يـَْعىنِّ الدَّجَّالَ -يـَبـْ على كلِّّ   خليفيت وَأاَن فيكم فََأاَن َحجِّ
 ؟ قال: ما َُيْزى اْلَماَلئكَة: التَّْسبِّيُح، والتَّْحميُد، والتهليُل". مْؤمن، قالوا: اي رسوَل اَّللَّ فما َُيْزى املْؤمَِّن يـَْوَمئذٍ 

 طب، ز عن َأمساءِّ بنت يزيد. 
 

 ”. "إِّنَّ بيوت اَّللَّ يف األرض اْلمساجد وإِّنَّ حًقا على اَّللَّ عزَّ وجلَّ َأن يُْكرَِّم من زَارُه فيها - 6439/ 1950
 ضعيف. طب عن ابن مسعود.

 
رْبِّيَل "إِّنَّ  - 6446/ 1957 بين هاشم خاصًَّة؟ قال:   أيفالشََّفاَعَة قيَل: اي رسوَل اَّللَّ  أعطاينَأنَّ اَّللََّ قد   فبشرينآنفا  أاتين جِّ

 ، لْلُمْذنِّبِّنَي اْلُمثْـَقلنَي". أميتيفِّ  هيأُمَّتَِّك؟ قاَل:  أيفقريٍش عامًَّة؟ قال: ال، قيل:  أيفال، قيل: 
رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه عبد الواحد  قال الهيثمي:   . -رضي اَّللَّ عنه-اَّللَّ بن بسر  طب، وابن عساكر عن عبد 

 النصري متأخر يروي عن األوزاعي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 
 

 ملالئكةِّ يف اجلنة". َأنَّ اَّللََّ اْستْشَهَد جْعَفًرا، وَأنَّ َجناحنيِّ يطرُي هبَما مع ا  أخربين"إِّنَّ جربيَل  - 6447/ 1958
 .ثقات قال الهيثمي: فيه عمر بن هارون وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله  طب، وأَبو نعيم يف املعرفة، كر عن ابن عباس.

 
َا َصوَّاَمٌة قوامٌة، يل فقاَل  أاتين"إِّنَّ جربيَل  - 6451/ 1962  َزْوجُتَك يف اجلنة".  وهي: رَاجْع َحْفَصَة، فَإِّْنَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.  ابن سعد، طب، قيس بن زيد. 

 
 قربهِّ حَّت يـُْقَضى  َأن ُأَصلِّّى َعَلى رجٍل عليهِّ َدْيٌن، وقال: إِّنَّ صاحَب الدينِّ ُمْرهَتٌَن يف ْناين"إِّنَّ جربيَل  - 6452/ 1963

 َعْنُه َديـُْنُه". 
 رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  ع عن أَنس.

 
 َأنَّ يف إِّْحَداُُهَا قذرًا َفَخَلْعتـُُهَما لذلَِّك، َفاَل خَتَْلُعوا نَِّعاَلُكْم". أخربين"إِّنَّ جربيَل  - 6454/ 1965

رواه البزار والطبراني في األوسط والكبير قال البزار: ال نعلم رواه هكذا إال أبو حمزة انتهى، وأبو  قال الهيثمي:  طب، ك عن ابن مسعود.
 حمزة هو ميمون األعور ضعيف. 

 
 َأنَّ فيهَما َقَذرًا".  أخربيننَّ جربيَل "إِّ  - 6455/ 1966

 رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار. قال الهيثمي:  طس عن أَنس.
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نـَْيا فـَنَـَعم، قال: إِّنَّ أُ  - 6463/ 1974 ، فقال: َأحتِّبُُّه؟ فـَُقْلُت: َأمَّا يف الدُّ مََّتَك ستَـْقُتُل َهَذا  "إِّنَّ جربيَل كاَن َمَعَنا يف البيتِّ

 َِبرض يـَُقاُل هلا: َكْربِّاَلُء فـَتَـَناَوَل جرْبِّيُل مْن تـُْربَتَِّها فََأرانيهِّ". 
 صحيح بمجموع طرقه.  رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات. قال الهيثمي:  طب عن أُم سلمة.

 
نَي ارتقيت درجًة   - 6474/ 1985 فـََقال: بـَُعَد من َأدرَك رمضاَن فـََلْم يـُْغَفْر َلُه َفقْلُت: آمني فـََلمَّا  "إِّنَّ جربيَل عرَض يل حِّ

ْن َأْدَرَك أَبويهِّ اْلكِّرُب  رَقيُت الثانيَة قال: بـَُعَد مْن ذُكْرَت عِّْندُه فـََلْم ُيَصلِّّ عَلْيَك. َفقْلُت: آمني. فـََلمَّا رَقيُت الثالثَة قال: بـَُعَد م
اَلُه اجْلنََّة فـَُقْلُت: آمنَي". عِّْنَدُه َأْو َأحَدَُها فل  م يُْدخِّ

 ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي اَّللَّ عنه-ك، هب عن َكْعبِّ بن ُعْجَرَة  طب،
 

ُلُه  اْبينَأنَّ  فأخربين أاتين"إِّنَّ جربيَل  - 6478/ 1989  بِّرُتْبٍَة مَحْراَء".  فأأتِنقـُْلُت: فََأرِِّنِّ تـُْربـََتُه،  أميت َهَذا يـَْقتـُ
 رواه الطبراني بإسنادين، وفيهما من لم أعرفه.قال الهيثمي:  .ع، طب عن زينب بنت جحش

 
  فحملين: ، فَإَِّذا على اْلبْيت دابٌّة ُدوَن اْلبَـْغل، َوفـَْوَق احلَِّمارِّ فأخرجين بيدي فَأخذ  أاتين"إِّنَّ جربيَل  - 6480/ 1991

موسى آَدم   وأراينَخْلَقُه،  خلقي، وُيْشبُِّه خلقيإِّْبراهيم ُيْشبُِّه َخْلُقُه  فأراينإِّىل بْيتِّ املْقدس،   يبعليها، مثَّ انطلَق حَّتَّ انـَْتهى 
 إِّىل احْلُْمَرةِّ َشبـَّْهُتُه بُِّعْروَة بنِّ مسعودِّ  عيسى اْبَن مرمي رْبعًة أَْبيَض َيْضرِّبُ  وأراينطوياًل، سْبط الشَّْعرِّ، شبـَّْهُتُه بِّرَِّجالِّ َأْزدِّ شُنوَءَة، 

 ".  ربَهْم ِبا رأَْيتُ الدَّجَّال مْمُسوَح العني اْلُيْمىن، َشبـَّْهُتُه بَقَطنِّ بنِّ َعْبدِّ اْلُعزَّى، وَأاَن ُأرِّيُد َأْن َأْخُرَج إِّىل قرْيٍش فََأخْ  وأراين، الثقفي
 طب عن أُمِّّ هانئ.

 
ْكمًة وعِّْلًما". يف َطْسٍت من َذَهٍب فـََغسَلَها، مثَّ كبسها حكمًة  حشوت"إِّنَّ جربيَل َأخرج  - 6483/ 1994  ونُورًا، َأْو حِّ

 الطبراني، وفيه رشدين بن سعد وضعفه الجمهور. قال الهيثمي: رواه. طب عن أَنس
 

، وَأْحَلى مَن اْلعسل،   - 6495/ 2006 "إِّنَّ حوضى من كذا إِّىل كذا، فيه من اآلنية عدُد النُُّجوم َأْطَيُب رحًيا من اْلمِّْسكِّ
  من الََّلنبِّ، من شرب منه شربًة َل يظمأُ أَبًدا، ومْن َل يْشرْب منه َل يـَْرَو أَبَدا". وأَْبرُد من الثَـّْلج، وأَبيضُ 

 ط عنه. 
 

2012 /6501 -  ." َياُر أَئِّمَّةِّ النَّاسِّ َياَر أَئِّمَّةِّ قـَُرْيٍش خِّ  "إِّنَّ خِّ
رواه الطبراني  قال الهيثمي:  أُمامة.طب عن شريح بن عبيد عن احلارث بن احلارث، وكثري بن مرة، وعمرو بن اأَلسود، وَأىب 

 وإسناده حسن. 
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 "إِّنَّ خياَر أُمَّةِّ حُمَمٍَّد الذين يـَُراُعوَن الشمَس واْلَقَمَر لِّمواقيتِّ الصالةِّ".  - 6503/ 2014

 .عبد بن محيد عن َأىب هريرة، ورواه طب، والبزار، ك، وصحََّحُه من حديث عبد اَّللَّ بن َأىب َأوىف
 

 ”. "إِّنَّ خياَر عبادِّ اَّللَِّّ الذيَن يُراُعوَن الشَّْمَس واْلَقَمَر والنُُّجوَم واأَلظِّلََّة لِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ  - 6505/ 2016
 ضعيف.  رجال الطبراني موثقون. قال الهيثمي: ابن شاهني، وقال: غريب صحيح، طب، ك عن عبد اَّللَّ بن َأىب َأوىف.

 
ُكْم َوقـُُبورُِّكْم اْلبَـَياضُ "إِّنَّ َخرْيَ ما زرَُتْ به  - 6510/ 2021  ”. اَّللََّ تعاىَل يف ُمَصالَّ

 ز عن َأىب الدرداُء. 
 

، مثَّ َداُر بىن النجَّارِّ، مثَّ َداُر بىن ساعدَ  - 6519/ 2030 ة، "إِّنَّ َخرْيَ دورِّ األَْنَصارِّ َعْبُد اأَلْشَهل، مثَّ َداُر احلارثِّ بن اخلزرجِّ
َر القبائل، قال: إِّذا ُكْنَت من اخليارِّ فحسُبكَ  فقال سعٌد، اي رسوَل اَّللَِّّ جَعلتنا  ”. آخِّ

رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس، قال الهيثمي:  طب عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أَبيه عن جده.
 وهو ضعيف. 

 
َا هذه الساعُة ُيْسَتَجاُب   يُقوُل: اَي آَل َداُوَد ُقوُموا فصلوا؛"إِّنَّ داوَد َكاَن يُوقُِّظ َأْهَلُه ساعًة من الَّلْيل  - 6522/ 2033 فإِّمنَّ

ٍر َأو َعشَّاٍر".   الدعاُء إِّال لِّساحِّ
 ع، كر عن عثمان بن َأىب العاص. 

 
سِّّ تلك احلُ  "إِّنَّ دوَن اَّللَِّّ عزَّ وجلَّ سبعني - 6528/ 2039 ُجب أَلَف حجاٍب من نوٍر وظُلمٍة ما تسمُع نفٌس شيًئا من حِّ

 إِّال زََهَقْت".
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير عن عبد هللا بن عمرو وسهل أيضا، وفيه قال الهيثمي:  طب عن ابن عمرو، وسهلِّ بن سعٍد مًعا.

 موسى بن عبيدة ال يحتج به.
 

  األمي َأعوُر، مْكُتوٌب بنْيَ عْينْيهِّ كافٌر، يْقَرُؤُه  -يعىن الدَّجالَ -"إِّنَّ ربَُّكْم تعاىل ليس َِبْعوَر، وإِّنَُّه  - 6538/ 2049
 والَكاتُِّب". 

 عن َأىب بكرة.  طب
 

ْفًرا ال   حيي"إِّنَّ ربَّكم  - 6545/ 2056 َخرْيَ فيهما، فَإَِّذا رََفَع َأَحدُكم َيَدْيهِّ   كرمٌي َيْسَتْحىي َأن يرَفَع العبُد َيَدْيهِّ فريدَُّها صِّ
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 اَل إَِّلَه إِّالَّ أَنَت ثالث مرات، مُث إِّذا َردَّ يَدْيهِّ فـَْليـُْفرِّْغ ذَِّلَك اخلرَي َعَلى َوْجهِّهِّ".  حيفـَْليَـُقْل: اي 
 رواه الطبراني، وفيه الجارود بن يزيد، وهو متروك. قال الهيثمي:  عمر. طب عن ابن

 
 سبعنَي أَلًفا ال حُيَاَسُبوَن، َمَع ُكلِّّ أَْلٍف سبعني أَلًفا".  أميت مِّن  وعدينعزَّ َوَجلَّ  ريب"إِّنَّ  - 6549/ 2060

 طب عن ثوابن.
 

َل اجلنََّة من  وعدينَعزَّ َوَجلَّ  ريب"إِّنَّ  - 6550/ 2061 َسْبعِّنَي أَْلًفا بغريِّ حساب، وُيَشفَِّع ُكل أَْلف لَِّسْبعنَي   أميتَأْن يُْدخِّ
ُ ُمْستَـْوعٌِّب  ريبأَلًفا، مثَّ حَيْثِّى  ُ  ويوفيين أميت ، مهاجريثالَث َحثـََياٍت بَِّكفَّْيه، إِّنَّ َذلك إِّن شاَء اَّللَّ  مْن َأْعرابَِّنا".  بشيءاَّللَّ

 اخلري.  ، طب، وابن عساكر عن َأىب سعد البغوي
 

َل اجلنَة من  وعدينتعاىل  ريب"إِّنَّ  - 6552 / 2063 سبعني أَلًفا بغري حساٍب، مثَّ َيْشَفُع ُكلُّ أَلف لسبعني أَْلًفا  أميتَأْن يُْدخِّ
 بكفيه ثالَث َحثـََيات".  ريب يلمثَّ حَيْثى 

 .السلميطب عن عتبة بن عبد 
 

 اجلنة، وبني الشفاعة". أميتصلتني: َأن يدخل نصف َبنْيَ خ خريينتـََباَرَك َوتـََعاىَل  ريب"إِّنَّ  - 6553/ 2064
 . طب عن عوف بن مالك

 
، وقد قتل قيَصَر فال قيصر بعد اليوم ريب"إِّنَّ  - 6555/ 2066  ”. قد قتل كِّسرى، وال كِّْسَرى بعَد اليومِّ

 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد وهو ثقة وعند أحمد طرف منه وكذلك البزار.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأىب بكرة
 

"إِّنَّ رجااًل ليسوا ِبَنبياَء وال ُشَهَداَء، يوضُع هلم يوَم القياَمة منابُر من نوٍر، ُوُجوُهُهْم من نوٍر، يـَُؤمَُّنوَن يوَم  - 6561/ 2072
، يتحابُّون يف اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ". ْم نـُزَّاعُ القياَمةِّ من الفزع اأَلَكربِّ، هُ   القبائلِّ

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  طب عن معاذ.
 

َعًة وتسعنَي نـَْفًسا ُكلُّها يـُْقَتُل ظُْلًما بَِّغرْيِّ حقِّّ َفَخَرَج فَأَتى  - 6571/ 2082 َديـَْرانًيا، "إِّنَّ رَُجاًل كان يعمل السيئاتِّ وقتل َسبـْ
رَ  ، فهل له من توبٍة؟ قال: ال، ليس لَك توبٌة،   فقال: اَي رَاهُب إِّنَّ اأَلخِّ قتل سبعة وتسعني نفًسا كلَُّها تـُْقَتُل ظلًما بغري حقِّّ

َر َقْد قـََتَل ُثانيًة وتسعني نْفًسا، ُكلُّها يـُْقَتلُ   ظُْلًما بغريِّ حقِّّ فهل له من فضربَُه فقتله، مثَّ جاَء آَخَر فقال له: اي راهُب إِّّن اأَلخِّ
َر قتل تسعًة وتسعني نفًسا، ُكلَُّها يـُْقَتلُ  ظُْلًما بغري   توبٍة؟ قال: ال: لْيست له توبٌة، فضربه فقتله، مثَّ أَتى آخَر فقال له: إِّّن اأَلخِّ

، فهل له من توبة؟ قال: ال فضربَه فقتله، مثَّ أَتى راهًبا آَخَر فقال له: إِّنَّ األَ  َلُه، قد حقِّّ ًئا إِّالَّ َقْد َعمِّ خر َل َيدَْع من الشرِّ َشيـْ
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، فهل له من توبة؟ فقال له: واَّللَِّّ لَئِّْن قلُت لك: إِّنَّ اَّللََّ ال يـَتُ  وُب على مْن اتَب  قـََتَل مائَة نفٍس، ُكلَُّها يقتُل ظلًما، بَغرْي حقِّّ
م فا ، معهم فخرج اتئًبا حَّت إِّذا كان يف نصِّف الطريق، بعث اَّللَّ إِّليه، لقد كذبُت، ههنا َديـٌْر فيه قوٌم متعبدون، فأهتِّ ْعُبدِّ اَّللَّ

، ومالئكة الرَّمْحَة، فاْخَتصموا فيه، فبعث اَّللَّ إِّلَْيهِّْم َملًكا فقال هلم : إِّىل  إِّليهِّ ملًكا، فقبَض نفسه، فحضرته مالئَكُة العذابِّ
 ".   َنهما فوجدوه َأقرَب إِّىل قـَْريَةِّ التـَّوَّابني بَقْيسِّ أمُْنَُلة فـَُغفَر لهاْلَقْريتني كان َأقرَب فهو منها فـََقاسوا َما بـَيْـ  أي

 ع، طب، وابن عساكر عن معاوية.
 

ه َفَمَقَتُه، فََأَمَر اأَلر  - 6579/ 2090 ُ إِّليه مِّْن فوق عرشِّ َلُكْم لَبَس بـُْرَدة فتبخرَتَ فيها، فنظر اَّللَّ َض  "إِّّن رَُجاًل ممَِّْن كان قـَبـْ
 ْتُه، فهو يـََتَجْلَجُل َبنْيَ اأَلْرضِّ فَاْحَذُروا َمْقَت اَّللَِّّ عزَّ وجلَّ".فََأخذَ 

 اهلجيمي  طب عن أىب ُجرىِّّ 
 

َتاًعا َفَدَخَل اجْلَنَّة".  - 6586/ 2097  "إِّنَّ رَُجاًل كاَن َسْهال قَاضًيا، َوُمْقَتضًيا، َواَبئًعا، َوُمبـْ
 ط عن عثمان. 

 
َننْيَ اْلمُ  روحي "إِّنَّ  - 6593/ 2104 بهِّ".  تلتقيْؤمِّ ُهَما َوْجَه صاحِّ نـْ ريَةِّ يوم وليلةِّ، َوَما رَأى واحٌد مِّ  على َمسِّ

 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه-واحلكيم، طب عن ابن عمرو  البخاري يف األدب
 

 َفسأَلُت اَّللَّ َأْن خُيَفَِّف َعْنُه". "إِّنَّ َسْعًدا ضغِّط يف قربه َضْغطةً  - 6599/ 2110
 ضعيف.  عمر.طب عن ابن 

 
 "إِّنَّ شرَّ الناسِّ منزلًة عند اَّللَِّّ يوَم القيامةِّ من خياُف الناُس من شرِّهِّ".  - 22883

 ضعيف. طس عن أنس.
 

َراَر   - 6619/ 2130  الذين ُغذُوا ابلنعيم َونـَبَـَتْت َعَلْيهِّ َأْجَساُدُهْم".  أميت"إِّنَّ شِّ
بزار، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد وثق، والجمهور على تضعيفه،  رواه القال الهيثمي:  ع، وابن عساكر عن أىب هريرة.

 وبقية رجاله ثقات. 
 

َبُع ُروَحهُ  - 6620/ 2131  ".  "إِّنَّ َشْعَر َبَصرِّهِّ يـَتـْ
 .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن َأىب بكرة 
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 ُشَهَداء الرَبِّّ". "إِّنَّ ُشَهَداَء اْلَبْحرِّ َأْفَضُل عْنَد اَّللَّ من  - 6624/ 2135

 ضعيف. عن سعد بن ُجَناَدَة.  طب
 

تَّ ساعاٍت عن العبدِّ اْلُمْسلِّم اْلُمْخطِّئِّ فَإِّْن َندَم َواْستَـْغَفَر اَّللََّ  - 6629/ 2140 َمالِّ َلرَيَْفُع اْلَقَلَم سِّ َب الشِّّ َها  "إِّنَّ صاحِّ نـْ  مِّ
دًة".  ألَقاَها َعنه، َوإالَّ َكتَـبَـَها واحِّ

 حسن.  رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا.قال الهيثمي:  أُمامة. حل عن َأىب  طب،
 

ُتم فـَُفكُ  - 6631/ 2142 ئـْ ُتْم فََأْسلُِّموه إِّىل عذاب اَّللَِّّ، َوإْن شِّ  وه ". "إِّنَّ َصاحَبُكْم حْمُبوٌس بَباب اجْلَنَّة بَدْيٍن َعَلْيه، إِّْن شئـْ
 ط، ق عن مسرة. 

 
". "إِّنَّ  - 6634/ 2145 رِّ ُتطفُِّئ غضب الرَّبِّّ  َصَدقَة السِّّ

وثقه دحيم،   ،فيه صدقة بن عبد هللاقال الهيثمي:  ". طب، كر عن هَبْزِّ ْبن َحكِّيم عن أبيه عن جده طب عن معاوية بن حيدة 
 وضعفه جماعة. 

 
يَتَة  - 6636/ 2147  السُّوءِّ، ويُْذهُِّب اَّللَّ هبَا اْلكِّرْبَ َواْلَفْخَر"."إِّنَّ َصَدقََة اْلُمْسلِّم َتزِّيُد يف اْلُعْمرِّ، َومَتَْنُع مِّ

  رواه الطبراني في األوسط، وفيه كثير بن عبد هللا المزي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طب عن كثري بن عبد اَّللَِّّ عن أبيه عن جده. 
 ضعيف جدا. 

 
 الصَّاَلةِّ والصيام"."إِّنَّ َصاَلَح ذاتِّ البنيِّ َأْعَظُم من عامَّةِّ  - 6639/ 2150

 ضعيف. طب عن َعلِّى.
 

 "إِّنَّ طالَب اْلعِّلمِّ تـَْبُسُط له املالئكُة َأْجنَِّحتَـَها َوَتْستَـْغفُِّر َلُه".  - 6646/ 2157
 موضوع.  بز عن عائشة.

 
َا إِّالَّ عليه َمَلٌك شاهٌِّر سيَفُه اَل َيدْ  - 6653/ 2164  ُخُلَها الدَّجَّاُل أبًدا". "إِّنَّ طَيَبَة املدينُة، وما نُقِّب من أنقاهبِّ

 رواه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن يزيد عن جده، ولم أعرفهما. قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه- الداريطب عن متيم 
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 ".  "إِّنَّ عامََّة عذابِّ القربِّ من البول فتنزَُّهوا منهُ  - 6656/ 2167

 صحيح.  ابن عباس. عبد بن محيد، بز، طب، ق يف املعرفة عن 
 

ى مِّنه املالئكُة". حيي"إِّنَّ عثماَن  - 6665/ 2176 تِّّرٌي، َتْسَتحِّ  سِّ
 صحيح.  ع عن عائشة.

 
 "إِّنَّ عثمان ألوَُّل من هاجَر إِّىل اَّللَِّّ َِبهلِّهِّ بعَد ُلوٍط".  - 6666/ 2177

 ضعيف.  ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. البرجميوفيه الحسن بن زياد   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أنس
 

ُو أَبِّيه ".  - 6696/ 2207 نـْ  "إِّنَّ عمَّ الرَُّجلِّ صِّ
 صحيح. قال الهيثمي: فيه محمد بن ذكوان، وفيه كالم، وقد وثق. طب عن ابن مسعود.

 
"."إِّنَّ ُعُقوبََة هذه األُمَّةِّ السَّْيُف، وموعِّدُهم السَّاَعُة،  - 6674/ 2185  والساعُة َأدهى َوَأَمرُّ

 .قال الهيثمي: فيه عبد هللا بن عيسى الخزاز وهو ضعيف طب عن معقل بن يسار. 
 

َا األُموُر ثالثٌة، أْمر تـََبنَي لكم َرَشُدُه فاتَبُِّعوُه، َوَأْمٌر  - 6680/ 2191 تـََبنيََّ "إِّنَّ عيسى عليه السالُم قال: اَي َبىنِّ إِّسرائيَل، إِّمنَّ
 اْجَتنُِّبوه، وأمٌر اْخُتلَِّف فيه َفكُِّلوه إِّىل اَّللَِّّ تعاىل، وىف لفظ "فـَُردوه إِّىل َعالِّمِّهِّ".َغيُُّه فَ 

 . ضعيف جداً  رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.قال الهيثمي:  عن ابن عباس. يف اإلِّابنةِّ  السجزي طب، وأبو نصر 
 

 يعقل". "إِّنَّ عليَك لباس من ال  - 6687/ 2198
يَحانُ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبوقال: أَتى رجل  ]و[طب عن ابن عمر ، قال فذكره. ُجبٌَّة سِّ قال    مزرورٌة ابلديباجِّ

 سنده صحيح. رواه أحمد في حديث طويل تقدم في وصية نوح عليه السالم ورجاله ثقات.الهيثمي: 
 

، وأاَن  - 6689/ 2200 ْنُه، َوُهَو َوىلُّ ُكلِّّ مْؤمنِّ". "إِّنَّ علًيا مىنِّّ  مِّ
 صحيح.  ط، واحلسن بن سفيان، وأَبو نعيم يف فضائل الصحابة، عن عِّمراَن بن ُحصني.

 
.  ""إِّنَّ علًيا َسبَـَقَك ابهلِّْجَرةِّ  - 6690/ 2201  قاله للعبَّاسِّ

 طب عن ُأسامة بن زيد. 
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 اَّللَِّّ".  "إِّنَّ ُعمَّاَر بـُُيوت اَّللَِّّ ُهْم َأْهلُ  - 6691/ 2202

 ضعيف.  .عبد بن محيد، ع، طس، ق عن أَنس
 

هِّ  - 6692/ 2203  "   "إِّنَّ َعمَّارًا ُملَِّئ إِّميااًن إِّىل ُمَشاشِّ
 صحيح. ع، طب، وابن جرير، كر عن على.]ن ه[ 

 
َمظلَِّمٌة   قبلي أَلرجو َأْن أْلَقى اَّللََّ، وليس ألَحٍد منكم  إيّنِّ "إِّنَّ َغاَلَء أْسَعارِّكم، َورُْخَصَها بيد اَّللَّ عزَّ وجلَّ  - 6700/ 2211

 يف مال، َواَل َدم". 
 ضعيف.  .طب عن أنس

 
2221 /6710 -   ُ  ”. َوُذرِّيَّتَها على النَّارِّ "إِّنَّ فاطَِّمَة أْحَصَنْت فـَْرَجَها فَحرمَها اَّللَّ

بز، طب عن، عق، عد، ك، َوتـَُعَقب وأَبو نعيم يف فضائل الصحابة، وابن شاهني، ومتام، وابن عساكر عن زرِّ عن ابن  
يف املوضوعات فلم ُيصِّب، ورواه متام ابن عساكر عن زِّرِّ مرساًل، َوَصحََّح قط   اجلوزيمسعود، وسنده ضعيف، وَأورده ابن 

 ضعيف.  لُه.إِّْرَسا
 

َها، وذرِّيَـّتَـَها اجْلَنَّة".  - 6712/ 2223  "إِّنَّ فاطَِّمَة َحصََّنْت فـَْرَجَها وإِّن اَّللََّ أْدَخَلَها إبِّحصان فْرجِّ
 فيه عمرو بن غياث ضعيف قال الهيثمي:  عن ابن مسعود. طب

 
َنًة كائنٌة، فاْلَقاتُِّل واملقتوُل يف  - 6713/ 2224 "."إِّنَّ فِّتـْ  النَّارِّ، وإِّن املقتوَل قد َأراَد قـَْتَل اْلَقاتِّلِّ

 طب عن َأىب َبكرة. 
 

. فيُقولون: واَّللَِّّ َما تـَرَ  - 6717/ 2228 ًئا  "إِّنَّ فـَُقَراءِّ املسلمنَي يَزِّفُّوَن َكَما يَزِّفُّ احْلََماُم فـَُيقاُل هَلُْم: قُِّفوا لْلحَسابِّ ْكَنا َشيـْ
ُ عزَّ   قـَْبَل النَّاسِّ بسبعني عاًما".  اجلثة، فـََيْدُخُلوَن عبادي  َوَجلَّ: َصَدَق حُنَاَسَب به، فيقوُل اَّللَّ

 طب عن سعيد بن عامر بن ُجذمي.
 

2235 /6724 -   ، ، واحلمُد َّللَّ "إِّنَّ يف اجلَنَّة قِّيَعااًن فَأكثروا غِّراَسَها، قالوا: اي رسوَل: اَّللَِّّ وما َغْرُسَها؟ قال: سبحاَن اَّللَّ
ُ، واَّللَّ أكرُب". وال إِّلَه إِّ   الَّ اَّللَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه الحسين بن علوان، وهو ضعيف.  طب عن سلمان.
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 "إِّنَّ يف اجلنَّةِّ َشَجَرًة ُمْسَتقِّلًَّة، على َساٍق واحدٍة، َعْرُض َساقها سرُي َسْبعنَي َسَنًة".  - 6725/ 2236

 طبراني، وإسناد الطبراني حسن.البزار، والقال الهيثمي: رواه . طب عن مسرة
 

َعْت َوال َخَطَر على قلبِّ َبشرٍ  يف"إِّنَّ  - 6741/ 2252  ”.اجلَنَّةِّ ما ال َعنْيٌ رَأْت، َوال أُذٌن مسِّ
 صحيح. طب عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أَبيه عن جده.

 
 مْن مِّْسٍك مْثَل َمَراغ َدَوابُِّّكْم يف الدُّنيا". اجلَنَّةِّ َلَمَراًغا يف"إِّنَّ  - 6742/ 2253

 ضعيف. طب وأبو الشيخ يف العظمة عن سهل بن سعد.
 

اجلَنَّةِّ َشَجَرة يـَُقاُل هلا َشَجَرُة الَبلَوى يـُْؤتى َِبْهلِّ الَباَلء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َفاَل يـُْرَفُع هلم دِّيواٌن، وال   يف"إِّنَّ  - 6750/ 2261
َساٍب{  َا يـَُوىفَّ الصَّابُِّروَن َأْجَرُهْم بَِّغرْيِّ حِّ  .يـُْنَصُب هلم ميَزاٌن، ُيَصبُّ َعَلْيهِّْم األْجُر َصبا، وقرَأ }إِّمنَّ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف جدا. قال الهيثمي:  لسيد احلسن بن على َوُضعَِّّف.طب عن ا
 

ٌر يـَُقاُل َلُه: َهبـَْهب، حقٌّ على اَّللَِّّ أْن ُيسكَنُه ُكلَّ َجبَّار".  الواديجهنم واداًي، وىفِّ َذلَِّك  يف"إِّنَّ  - 6755/ 2266  بِّئـْ
 أبو يعلى، وفيه أزهر بن سنان، وقد وثق على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه. عق، عد، طب، ك وابن عساكر عن أىب موسى

 
 النَّارِّ َحَجًرا يـَُقاُل َلُه: َوْيٌل، َيْصَعُد َعليه الُعَرفَاُء، َويـَْنزُلوَن فِّيه".  يف"إِّنَّ  - 6759/ 2270

 البزار، وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم.قال الهيثمي: رواه . البزار عن سعد
 

  الوادي ْربـََعماَئةِّ َمرَّة، أعدَّ َذلَِّك يف ُكلِّّ يـَْوٍم أ الواديجهنم َلَوادِّاًي، َتْسَتعِّيُذ َجَهنَُّم مِّْن َذلَِّك  يف"إِّنَّ  - 6761/ 2272
، َولِّلَحاجِّّ إِّىل بـَْيتِّ اَّللَِّّ، وَ   َسبيلِّ اَّللَِّّ".  يفلِّلَخارج للُمَرائِّني مِّْن أُمَّةِّ حُمَمٍَّد، حلامِّل كتابِّ اَّللَِّّ، وللُمصَّدِّق يف غري ذاتِّ اَّللَّ

 ضعيف.  طب عن ابن عباس.
 

ُهُم على َسبعِّنَي ألَف  يف"إِّنَّ  - 6772/ 2283 نـْ السََّماءِّ َمَلًكا يُقاُل لُه: إِّمساعيُل َعَلى َسْبعنيِّ ألَف َملٍك، ُكلُّ َملٍك مِّ
 َملٍك". 

الطبراني في الصغير، وفيه أبو هارون، واسمه عمارة بن جوين، وهو  قال الهيثمي: رواه . -رضي اَّللَّ عنه-طس عن اىب سعيد  
 دا. ضعيف ج
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 "إِّنَّ يف َمالِّ الرَّجلِّ فِّتَنًة، وىفِّ َزوَجتِّهِّ فِّتَنًة َوَوَلدِّهِّ". - 6780/ 2291

 صحيح. طب عن حذيفَة.
 

ُم فيها أحٌد إِّال َماَت".  - 6781/ 2292  "إِّنَّ يف اجلُُمَعةِّ ساعًة ال حَيَْتجِّ
 موضوع.  ق.  ع عن السيد احلسني وضّعفه

 
َسابٍ  أصحايب"إِّنَّ يف َأصالب َأصالب َأصاَلب رجاٍل من  - 6786/ 2297  ".  رجااًل َونَِّساًء َيدُخُلوَن اجلَنَة بَِّغري حِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده جيد. ه، ض عن سهل بن سعد.يطب، وابن مردو 
 

كان يوُم القيامةِّ اندى مناد: أيَن الذين كانُوا يُدميون َعَلى    "إِّنَّ يف اجلَنَّةِّ اباًب يقاُل له: الضَُّحى، فإَِّذا - 6789/ 2300
 صالةِّ الضَُّحى، هذا اَببُكم فادخلوُه برمحةِّ اَّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ". 

 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه-طس، واخلطيب، يف املتفق واملفرتق عن َأىب هريرة 
 

ْقَعًة َلو يعَلُم  - 6791/ 2302  الناُس ما َصلَّوا فبها َأن نَُطريَّ هلم قُرَعة". "إِّنَّ يف املسجد لبـُ
 منكر. .طس عن عائشة

 
 َخْسًفا َوَمْسًخا، َوَقْذفًا".  أميت"إِّنَّ يف  - 6793/ 2304

 صحيح. .ش عن ابن عمرو، طب، وابن عساكر عن سعيد ابن َأىب راشد 
 

َة، مث تكوُن خالفًة على منهاجِّ ال - 6801/ 2312  نـُّبـُوَّةِّ، مث تكوُن ُمْلًكا َوَجرْبيًَة"."إِّنَّ فيكم النـُّبـُوَّ
 طب عن أىب عبيدة بن اجلراح، وبشري بن سعد والد النعمان بن بشري. 

 
ُروا اخلُْطَبَة؛ فَإِّنَّ من البيان   - 6807/ 2318 "إِّنَّ قَصَر اخلُطَبةِّ وطوَل الصالة َمئِّنٌَّة من فقه الرُجل، فََأطيلوا الصالَة َوأْقصِّ

ْحًرا، وإِّنَّه  بـََعدَُكم قوٌم يُطيلون اخلَُطَب، َويـُْقصِّرون الصالة".  سيأت  سِّ
البزار، وروى الطبراني بعضه موقوفا في الكبير ورجال الموقوف ثقات، وفي رجال البزار قيس قال الهيثمي: رواه . البزار عن ابن مسعود

 . بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس
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 املُْحَصَنةِّ ليهدُم َعَمَل مائةِّ سنة"."إِّنَّ قذَف  - 6808/ 2319

 ضعيف.  .ز، طب، ك، وابن عساكر عن حذيفة
 

 اجلَنَّةِّ".  يف َرَواتِّبُ  منربي "إِّنَّ قـََوائَِّم  - 6816/ 2327
 صحيح.  طب عن أىب واقد.

 
 "إِّنَّ قـَْوًما خَيُْرُجوَن مَِّن النَّار ابلشََّفاَعةِّ".  - 6822/ 2333

 ط عن جابر. 
 

، واأَلْرض، َوإِّنَّ له َأطِّيطًا كَأطيطِّ الرَّْحلِّ اجلَدِّيدِّ إَِّذا رُكَِّب )من ثقله(  - 6828/ 2338  ".  "إِّنَّ ُكْرسيَّه وَسعِّ السَّمواتِّ
 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.  بز عن عمر.

 
بها حَّتَّ َنَضَع مَ  - 6834/ 2345 ا يف بطنِّها، وإِّنَّ ُكلَّ محَار يـُْعَتمُل عليه َحَراٌم  "إِّنَّ ُكلَّ َجارية هبا َحبل َحَرام َعَلى َصاحِّ

أَحلَّ الثُّوَم، وَأَمَر مِّْن َأكَله أن ال خَيْرُج إِّىل املسجدِّ حَّتَّ َيْذَهَب   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبمُث إِّنَّ -حلُْمُه، وإِّن الثُّوَم َحراٌم 
 رِّحُيُه".
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي، وهو ضعيف. ي: قال الهيثم .-رضي اَّللَّ عنه-عن ابن عمر  طب

 
َبُح، َفُضاف َأْهُلها ضْيفا، فـََقاَلْت: ال أنبُح ضيَفنا الليلة، فـََعوى   - 6836/ 2347 "إِّنَّ َكْلَبة َكاَنْت يف بىن إِّْسرائيل تـَنـْ

ى إِّىل رجٍل مِّْنهم: إِّنَّ َمَثَل  راُؤها يف َبطنِّها، فَُأوحِّ  َهذِّه الَكلَبة َمَثْل أُمَّة ََيُتوَن مِّْن بْعدُِّكْم، َيْستَـْعلِّى ُسَفَهاؤها َعَلى ُعَلَمائِّها". جِّ
  -رواه الطبراني في األوسط، وروى أحمد نحوه إال أن في حديث أحمد: »يقهر سفهاؤها حلماءها«. قال الهيثمي:  طس عن ابن عمرو.

 ن حبان، وضعفه يحيى. وعطاء بن السائب، وقد اختلط.ويأتي في الفتن، وفيه شعيب بن صفوان، وثقه اب 
 

لُّوُهْم عن السَّبِّيل".  - 6838/ 2349  "إِّنَّ إلبليس َمردة من الشَّياطني يـَُقوُل هَلُْم، َعَلْيُكْم ابحلُجَّاج واملَُجاهديَن فَأضِّ
 ضعيف. طب عن ابن عباس َوُضعَِّّف. )طس(

 
ُهم َخلِّيل يـَْنطَلُِّق َمَعُه حَّتَّ يَلَِّج  "إِّنَّ ألَحدُِّكْم َثالثََة أ - 6840/ 2351 نـْ ُهْم َمْن مُيْتُِّعُه ِبَا سأََلُه، َفَذلَِّك َمالُُه، ومِّ نـْ َء، َفمِّ الَّ خِّ

ُهم َخلِّيل يقوُل: أان واَّللَِّّ َذاهٌب َمعَ  ْبَت،  َك َحْيُث َذهَ اْلَقرْبَ، وال يـُْعطِّيهِّ شيًئا، وال َيْصَحُبُه بـَْعَد ذلك، فُأولئَِّك َقريُبُه، َومنـْ
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 َعَملُه، إِّن َكاَن خريًا، وإِّن كان شًرا". وَلْسُت ُمَفارَِّقَك، وذِّلكَ 
 قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني بإسناد ضعيف.  طب عن مسرة.

 
 َتضِّلَّ"."إِّنَّ لبىن العبَّاسِّ رَايـََتنْيِّ، أْعالها ُكْفٌر، وَمرَْكُزها َضاَلَلُة، فَإِّن أْدركَتها َفال  - 6843/ 2354

 الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك نسب إلى الوضع، وقال ابن عدي: ال بأس به. قال الهيثمي: رواه . طب عن ثوابن

 
َا".  عندي "إِّنَّ لَِّبىن أىب طالٍِّب  - 6844/ 2355 ًا، سأَبـُلُّها بباَلهلِّ  َرمحِّ

 ضعيف. طب عن عمرو.
 

يَبُكْم نـَْفَحٌة مِّْنها، َفال َتْشَقْوَن بـَْعَدها أَبًدا". "إِّنَّ لربُِّّكْم يف  - 6852/ 2363  أايم َدْهرِّكْم نـََفحات فـَتَـَعرَّضوا َلُه، َلَعلُه أْن ُيصِّ
 ضعيف.  .طب، وابن النَّجَّار عن حممد بن مسلمة

 
ْع كالَم احلُكَماءِّ؛ فَإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ وجلَّ حُيْىي  "إِّنَّ لُْقَماَن قَاَل الْبنه: "اَي ُبىنَّ َعَلْيَك ِبَجالِّسِّ الُعَلَماء، واْسَتمِّ  - 6857/ 2368

 الَقلب املَيَِّّت بُِّنورِّ احلِّْكَمةِّ َكَما حُيْىي األرض امليتَة بَِّوابِّلِّ املََطرِّ". 
عن علي  الطبراني في الكبير، وفيه عبيد هللا بن زحرقال الهيثمي: رواه . يف األمثال عن َأىب أُمامة وسنَده ضعيفٌ  والرامهرمزيطب، 

 بن يزيد، وكالهما ضعيف ال يحتج به.
 

َياحًة، وإِّنَّ سَياحَة  - 6866/ 2377 الرِّابُط   أميتسبيلِّ اَّللَِّّ، َوإنَّ لُِّكلِّّ أُمَّةِّ رْهَبانِّيًة، ورْهَبانِّيُة  يفاجلهاُد  أميت"إِّنَّ لكلِّّ أُمَّة سِّ
 يف حُنور الَعُدوِّ". 

 ضعيف جدا.  .طب عن أىب أَُماَمة
 

َرٍة اَبديًَة، واَبدِّيَُة آل حممَّد زَاهُِّر بُن َحَراٍم".  - 6867/ 2378  "إِّنَّ لكلِّّ حاضِّ
اهلديََّة من   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- للنيبع، عن أَنس بن مالك: أن رُجاًل مَن أهل الباديةِّ كان امسه زَاهًرا، وكان يـُْهدى 

ُزُه إِّذا أراَد أن خَيْرُج، وكا   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبحيِّبُُّه، وََكاَن َدميًما، فَأاته  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ن البادِّيَةِّ فُيجهِّّ
ُرُه ُهو، فقاَل: َمنْ  ، َفَجَعَل ال  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب هذا؛ فـََعَرَف  وهو يبيُع متاَعُه، فاْحَتَضَنُه مِّْن خلفِّهِّ حبْيُث ال يـُْبصِّ

يقوُل: َمْن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب حني َعَرَفُه، َوَجَعَل  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيببَبطن  ََيلو حَّتَّ أَْلَصَق َظْهَرهُ 
، إَِّذا  : لكنََّك عِّْنَد اَّللَِّّ َلْسَت  -صلى اَّللَّ عليه وسلم - النيبَواَّللَّ َكاسًدا فَقاَل  جتدينيْشرَتِّى العبَد؟ فـََقال: اي رُسول اَّللَّ

ٍد، َبْل أَنْ   رواه البزار، والطبراني، ورجاله موثقون. قال الهيثمي:  ”.َت َغالٍ بكاسِّ
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ُ". أميتَمائَة َسَنةِّ، فَإِّذا َمرَّْت على  ميت"إِّنَّ لكلِّّ أُمٍَّة أَجاًل، وإِّنَّ أل - 6870/ 2381  مائُة َسَنة َأاتها َما َوَعَدها اَّللَّ

 ضعيف.  .طب عن املُسَتوردِّ بن شدَّاد
 

 ”. "إِّنَّ لكلِّّ بيٍت اباًب، واَبُب القربِّ مِّْن تلقاءِّ رِّجَليهِّ  - 6873/ 2384
 ضعيف. طب عن النعمان بن بشري.

 
 ”. "إِّنَّ لكل شجرة ُثرة، وُثرُة القلب الولد -  2413

 ضعيف جدا.   .-رضي اَّللَّ عنه-البزار عن ابن عمر 
 

َشَرفًا، وإِّنَّ أْشَرَف اجملالِّسِّ َما استـُْقبَل بِّه القِّبَلُة ، وإمنَّا جتَاَلُسون ابألَمانَةِّ َفال ُتَصلُّوا   ءشي"إِّنَّ لُِّكلِّّ   - 6878/ 2389
ُتم  كتاب أخيه    يفَصالِّتكم، وال َتْسرُتوا اجلُُدَر ابلثِّّياب، َوَمْن نظر   يفَخلف النَّائِّم، واملَُتحدِّثِّ واقْـتـُُلوا احليَة والَعقَرَب، وإْن ُكنـْ

ا نظَر يف النَّارِّ، وَمن أحبَّ أن يكون أْكَرَم النَّاسِّ فليتقِّ اَّللََّ، وَمْن َأحبَّ أْن يكون أقوى البِّ  نَّاسِّ فليتوكَّْل  غري إِّْذن َأخيه فكأمنَّ
َراركم؟ من نزل َيدِّ اَّللَِّّ عزَّ وَجلَّ أوثق منه ِبا يف َيَديه يفعلى اَّللَِّّ، وَمْن َأحبَّ أْن يكون أْغىن النَّاسِّ فلَيُكْن ِبا  ، أال أُنبُِّّئكم بِّشِّ

وحده، ومنع رفده، وجلد عبده، أال أُنبئكم بِّشرٍّ من هذا؟ من يبغض النَّاَس ويبغضونَُه، أفال أُنبئكم بشرِّ من هذا؟ من ال  
ابن مرمي  َجى خريُُه، وال يُؤمُن شرُة إِّنَّ عيسى يُقِّيُل َعثْـَرة، وال يـَْقَبُل َمعذِّرًَة، وال يـَْغفُِّر ذنـًْبا، أفاَل أُنبئكم بشرِّ مِّْن هذا؟ َمْن ال يُر 

املُوا، َواَل  قاَم يف قومِّه فقال: اي بىن إِّسرائيَل ال تكلَُّموا ابحلكمةِّ عنَد اجلُهَّال فتظلُموها، وال متنعوَها َأْهلها فتظلُِّموهم، وال تظَّ 
ا األمُر ثالثة: أمٌر تبنيَّ ُرْشُدُه فاتَّبِّعوه، وأمٌر تبنيَّ غيُُّه فاجتنُِّبوُه،  اَي َبىن إِّسرائيَل إِّ  !! ُتكافئِّوا ظاملًا فَيبُطَل فْضُلكم عِّْنَد ربكم منَّ

 وأمٌر اْخُتلِّف فيهِّ فـُُردُّوُه إِّىل اَّللَِّّ عزَّ وجلَّ". 
 متروك.رواه الطبراني، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو قال الهيثمي:  طب، عق، ك، وتـُُعقِّّب، وابن عساكر عن ابن عباس.

 ضعيف.
 

 أُنـََفًة، َوإِّنَّ أُنـَْفَة الصَّاَلةِّ التَّْكبريَُة اأُلوىل، َفَحافُِّظوا عليها". شيء"إِّنَّ لكلِّّ   - 6885/ 2396
 ضعيف.  الدرداءِّ. ش، طب، هب عن َأىب 

 
 ُخُلًقا، َوإِّنَّ خلَق اإلِّسالم احلياُء".  شيء"إِّنَّ لكلِّّ   - 6888/ 2399

 حسن.  .-رضي اَّللَّ عنه-عن ابن عباس  طب]ه[ 
 

 َوُقَماَمة املسجد ال واَّللَِّّ َوبـََلى َواَّللَِّّ". قماَمة، شيء"إِّنَّ لكلِّّ   - 6890/ 2401
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 ضعيف.  فيه رشدين ابن أبى سعد وفيه كالم كثير.قال الهيثمي:  طس عن َأىب هريرة. 
 

رُة إِّىل َفرْتَة، َفَمْن كاَنْت َفرْتَتُُه إِّىل  - 6894/ 2405 فـََقْد اْهَتَدى، ومن كانت فرْتَتُُه إِّىل غري   سنيت "إِّنَّ لكلِّّ عمل شرًَّة، والشِّّ
 ذلك ضلَّ". 

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  البزار عن ابن عباس.
 

 ًبا، وإِّن َوَلَد الرَُّجل من َكْسبهِّ َفلَيْأُخْذ مِّْن َمالِّهِّ ما شاَء"."إِّنَّ لكلِّّ رَُجل َكسْ  - 6899/ 2410
 . الطيالسى عن شعبة عن احلكم عن عمارة بن عمري عن أُمه عن عائشة

 
 أَبُو بكر وُعَمُر". أصحايبمِّْن  خاصيتَخاصًة مِّن أْصَحابِّهِّ، َوإنَّ  نيب"إِّنَّ لُِّكلِّّ   - 6904/ 2415

 ، وهو متروك.الثقفيفيه عبد الرحيم َأبو حماد قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعودِّ 

 
" قاله لطلحَة والزبريِّ. نيب"إِّنَّ لُِّكلِّّ   - 6908/ 2419  َحَوارِّىَّ، وأَنتما َحَوارىِّّ

وأبو زرعة وأبو حاتم  رواه البزار والطبراني بنحوه، وفيه: عمار بن سيف، ضعفه ابن معين قال الهيثمي:   طب عن عبد اَّللَّ بن َأىب َأوىف.
 منكر موضوع.  وأبو داود ووثقه العجلي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

 
من  "إِّنَّ َّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ عباًدا َُيْلُِّسُهم يـَْوَم القيامةِّ على منابَِّر من نوٍر، َويـَْغَشى وجوَهُهُم النُّوُر حَّت يـَْفرََغ  - 6919/ 2430

 حساب اخلالئق". 
 طب عن َأىب أُمامة. 

 
: قل ُهَو اَّللَّ َأحد". شيء "إِّنَّ لُِّكل  -  2428  نسبًة، وإِّن نِّسَبَة اَّللَّ

 ضعيف جدا.  فيه الوازع بن نافع، وهو متروك.قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طس عن َأىب هريرة  
 

على منابَِّر من نوٍر، وجوُهُهم    -اَّللَِّّ ميِّنيٌ  يديوكلتا -"إِّنَّ َّللَِّّ تعاىل ُجَلَساَء يوَم القيامةِّ عن مينيِّ اْلَعْرشِّ  - 6920/ 2431
َاَللِّ اَّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ". دِّيقنَي، هم املتحابُّون جبِّ  من نور، لَْيُسوا ِبَْنبياَء َواَل ُشَهَداَء وال صِّ

 ضعيف.  رواه الطبراني، ورجاله وثقوا.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

 "إِّنَّ َّللَّ عباًدا يْعرِّفوَن النَّاس ابلتوسم".  - 6923/ 2434
 حسن.  .يف األَلقاب عن أَنس الشريازي، وأَبو نعيم مًعا يف الطِّّب، و السيناحلكيم، بز، َطب، وابن جرير يف تْفسريهِّ وابن 
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ُن أْرزَاقـَُهم، وحُيْيِّيه - 6925/ 2436 ، ويُطيُل َأْعَمارَُهم يف ُحْسنِّ العمل، وحُيسِّّ م "إِّنَّ َّللَِّّ عزَّ وجلَّ عباًدا َيضِّن هبم عن الَقتِّلِّ

 عافيٍة على الفرش، فـَيـُْعطيهم َمنازَِّل الشُّهداءِّ".   يفيف َعافِّيٍة، ويْقبُِّض َأْرواَحهم 
 ضعيف. ابن مسعود. طب عن

 
اهم  "إِّنَّ َّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ َضَنائِّن من َخْلقِّهِّ، يْغُدوهم يف رمْحَته، حَمْياُهم يف عافيٍة ومماهُتُم يف َعافِّيٍة، وإَِّذا تـََوفَّ  - 6926/ 2437

َها يف عافِّيٍة".  نـْ  إِّىل َجنَّتِّه، ُأولئك الَّذيَن متُرَّ عَلْيهِّْم اْلفََِّتُ َكقَِّطعِّ الَّلْيل املظلم، َوُهم مِّ
 ضعيف.  .حلكيم، طب، حل عن ابن عمرا

 
، يـَْفزُع النَّاُس إِّلَْيهم يف حوائِّجهم ُأولَئَك اآلمُنوَن من َعذاب اَّللَِّّ  - 6928/ 2439 ََوائج النَّاسِّ  ". "إِّنَّ َّللَِّّ عِّباًدا اْخَتصَُّهم حبِّ

عنه لم أعرفه، وبقية رجاله رجال   الراوي فيه شخص ضعفه الجمهور، وأحمد بن طارق قال الهيثمي:  عن ابن عمر. طب، وابن عساكر
 الصحيح. 

 
ُهم  "إِّنَّ َّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ أقْـَواًما خَيَْتُضُهم ابلنَِّّعم ملََنافِّع اْلعَِّباد، َويُقِّرُُّها فِّيهِّم َما َبَذُلوَها، فإِّذا مَ  - 6930/ 2441 نَـُعوَها نـََزَعَها منـْ

 َفَحوَّهَلَا إِّىَل غريِّهم".
الطبراني في األوسط  . قال الهيثمي: رواه عن ابن عمر ا يف َقَضاءِّ احلوائج، طب، حل، واخلطيب، وابن النجارابن َأىب الدُّنـْيَ 

 والكبير، وفيه محمد بن حسان السمتي، وثقه ابن معين وغيره وفيه لين، ولكن شيخه أبو عثمان عبد هللا بن زيد الحمصي، ضعفه األزدي.
 

، فاْرتـَُعوا يف راَيضِّ اجلنَّة،  "إِّنَّ َّللَِّّ َعزَّ  - 6931/ 2442 َوَجلَّ َسَرااَي من املاََلئِّكة، حَتلُّ َوَتقُف على جمالِّسِّ الذِّْكرِّ يف اأَلْرضِّ
، َوذَكُِّروُه ِبَنـُْفسُكم، من كان َم َمْنزلََتُه  حيِّبُّ أن يـَْعلَ  قَاُلوا: َوأَْيَن رايُض اجلَنََّة؟ قال: جَمَالُس الذَّْكرِّ، فاغدوا َوُروُحوا يف ذْكر اَّللَّ

هِّ"عِّْنَد اَّللَِّّ َفليَـْنظُْر كيَف َمْنزَلةِّ اَّللَِّّ عْنَدُه، فإِّنَّ اَّللََّ تـََعاىَل ينزُل اْلَعْبَد مِّنه َحْيُث أَنـَْزَله من نَـ   . ْفسِّ
 ضعيف.  عبد بن محيد، واحلكيم، ك، وابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر عن جابر.

 
ُ له أمَر دينه َوُدنـَْياُه ومن َل حَيَْفَظُهن َل حَيَْفظ - 6934/ 2445 ُ   "إِّنَّ َّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ ُحُرَمات ثالاًث، من َحفِّظُهن حفَِّظ اَّللَّ اَّللَّ

 ". رمحي، َوُحْرَمَة وحرميت له شيئا ُحْرَمَة اإلِّسالم، 
 ي الكبير واألوسط، وفيه إبراهيم بن حماد، وهو ضعيف. الطبراني ف قال الهيثمي: رواه . طب، وأَبو نعيم عن أىب سعيد

 
ُكم   اليت"إِّنَّ َّللَِّّ َمَلًكا ينادِّى عِّْنَد ُكلِّّ صالةِّ: اي بىن آَدَم ُقوموا إِّىل نريَانِّكم  - 6951/ 2462 َأْوَقْدمُتوها َعَلى أَنـُْفسِّ
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 ".  فََأْطفُِّئوها ابلصَّاَلةِّ 
 ضعيف. طس، ض عن أَنس.

 
َلَغنِّيَها وإِِّن سألت  - 6956/ 2467  أال : ريب"إِّنَّ َّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ ملًكا أعطاُه مَسع العبادِّ، فـََلْيَس من أَحدِّ ُيَصلِّّى علىَّ إِّالَّ أَبـْ

َا".   ُيَصلِّّى علىَّ َعْبٌد صالًة إِّال َصلَّى اَّللَّ عليه َعْشَر َأمثاهلِّ
 حسن.  .طب عن َعمَّارِّ 

 
َّللَِّّ تـََعاىَل َمَلًكا لْو قِّيَل لُه: اْلَتقِّم السماواتِّ السَّْبَع َواأَلْرضِّني بلِّقَمة واحدٍة لفَعَل، َتْسبيُحه:  "إِّنَّ  - 6957/ 2468

 ”. سبحاَنَك حيُث ُكْنتَ 
 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
 إِّالَّ َدابًَّة يف ُعُنقَِّها َجَرٌس". الغزاةِّ "إِّنَّ َّللَِّّ تعاىل مالئكًة ينزلون يف ُكلِّّ ليلةِّ، حَيُسُّون اْلكالَل عن َدَوابِّّ  - 6958/ 2469

 ضعيف.  طب عن َأىب الدرداءِّ. 
 

، فإذا كان يف اأَلْسَحارِّ  - 6966/ 2477 ، وجناُحُه يف اهلواءِّ، وبَراثُِّنه يف اأَلرضِّ   "إِّنَّ َّللَِّّ عزَّ َوَجلَّ ديًكا رأُسُه حَتَْت اْلَعْرشِّ
بُح املالئكةَوَأَذانِّ الصلواتِّ َخَفَق  هِّ، َوَصفََّق ابلتسبيح، فـَُتسِّّ  جتِّيُبُه ابلتَّْسبِّيح".  جبناحِّ

 ضعيف. طب عن صفوان بن عسال.
 

 "إِّنَّ َّللَِّّ تعاىل مائَة رمحة، منها رمحٌة َترَتاَحُم هبا اخللُق، وتسعة وتسعني ليوم القيامِّة".  - 6968/ 2479
 ه ثقات. رواه مسدد، ورواتقال البوصيري:  مسدد عن سلمان.

 
 "إِّنَّ َّللَّ آنَِّيًة من َأْهلِّ األْرضِّ وآنَِّيُة ربكم قـُُلوُب عبادِّهِّ الصاحلني. َوَأحبـَُّها إِّليهِّ أَْليَـنـَُها َوأرَقُـَّها".  - 6975/ 2486

 إسناده قوي. .اخلوالينطب عن أىب عنبة 
 

 عافَِّية، ويدخلهم اجلنََّة يف عافية"."إِّنَّ َّللَّ عَِّباًدا حُيْيِّيهِّْم يف عافية ومييتهم يف   - 6992/ 2503
 الطبراني في األوسط، وفيه إبراهيم بن البراء بن النضر وهو ضعيف جدا. قال الهيثمي: رواه . األنصاريعن أىب مسعود  طس

 
َعثُها َعَلى رَأسِّ مِّائةِّ َسَنة تـَْقبُض ُروَح كلِّّ ُمْؤمِّن".  - 6997/ 2508  "إِّنَّ َّللَّ رِّحًيا يـَبـْ

 ضعيف.  بن بريدَة عن أَبيه. وابن قانع ك. ض عن عبد اَّللَّ  ينالروايع، و 
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ُلٍق منها دَخَل اجلنة".  - 6999/ 2510  "إِّنَّ َّللَّ مائًة وسبعَة َعَشَر شريعًة، من َوافَاها خبِّ

 بز عن عثمان، وُضعَِّّف.
 

َعَة عشر ُخُلًقا، فمن أتى  - 7000/ 2511 ُلٍق واحد منها َدَخَل اجلَنََّة". "إِّنَّ َّللَّ مائة ُخُلٍق َوَسبـْ  اَّللَّ خبِّ
 ضعيف جدا.  .َوُضعِّّفَ  ط، واحلكيم، ع عن عثمان

 
، َكَتَب فيها:  - 7001/ 2512 ، ال إِّلَه إِّالَّ َأان،   إين"إِّنَّ َّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َلْوًحا من زَبـَْرَجَدةِّ َخْضَراَء، جعله حَتَْت العرشِّ أان اَّللَّ

َها مع شهادِّة أْن ال إِّلَه إِّال اَّللَّ  نـْ ُُلق مِّ   ُأْدخل اجلنَّة". َأْرَحُم الرامحني، َخَلْقُت بضعَة عشَر وثلثمائة ُخُلٍق من جاَء خبِّ
رواه الطبراني في األوسط، وفي إسناده أبو ظالل القسملي، وثقه ابن  قال الهيثمي:  طس، وأَبو الشيخ يف العظمة عن أَنس، َوُضعَِّّف.

 حبان واألكثر على تضعيفه.
 

2519 /7008 -  ، َاُعُه َشهاَدُة أْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َوَأنَّ حممًدا َعْبُدُه  "إِّنَّ لِّإلِّْساَلمِّ ُصًوى َوَعاَلَمات َكَمَنارِّ الطريقِّ فـََرأُسُه َومجِّ
 َوَرُسولُْه، وإِّقَاُم الصَّاَلةِّ، وإِّيَتاُء الزكاةِّ، َومَتَاُم الُوُضوءِّ". 

 ضعيف.  طب عن أىب الدَّرَداءِّ. 
 

 بُِّكَناها، والرُّؤاي ألوَّلِّ َعابِّر". "إِّنَّ للرْؤاي ُكىًن، َفَسمُّوها ِبمْسَائِّها، وكنُّوها  - 7014/ 2525
 ضعيف.  .ابن منيع وأَبو يـَْعلِّى من حديث أَنس بن مالك]ه[ 

 
َئ إِّىَلَّ،   - 7015/ 2526 مِّ لَِّسااًن يوم اْلقَِّياَمةِّ حتت العرش تـَُقول: اي ربِّّ ُقطِّْعُت. اي ربِّّ ظُلِّْمُت. اي ربِّّ ُأسِّ "إِّنَّ للرَّحِّ

ا َعزَّ  ". فيجيبها َرهبُّ ، َوَأْقَطَع َمْن َقطََعكِّ َل من وَصَلكِّ  َوَجلَّ: َأاَل تـَْرضنَي َأْن َأصِّ
 . طب، من حديث أىب هريرة

 
، ال - 7017/ 2528 يغلق َحَّتَّ تطلع الشمس من   "إِّنَّ للتوبةِّ: اباًب عرُض ما بني مِّْصَراَعْيهِّ ما بنَي املشرقِّ واملغربِّ
 مغرهبا".

 حسن. .طب عن صفواَن بن عسَّال
 

ُن يُدعى له الصَّائِّموَن، َمْن َكاَن مَِّن الصَّائِّمِّني َدَخَلُه َل َيْظَمْأ أبدً  - 7018/ 2529  ا"."إِّنَّ للَجنَّةِّ اَباًب يـَُقاُل له: الرَّايَّ
 صحيح. .-رضي اَّللَّ عنه-عن سهل بن سعد  طب]ت ه[ 
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ْل إِّْحداُكنَّ مث  "إِّنَّ للحائِّضِّ َدفـََعاٍت، ولدم احليض رِّيٌح لَْيَس لِّغَ  - 7021/ 2532 رْيهِّ، فَإَِّذا َذَهَب قـُْرُء احْلَْيضِّ َفلتَـْغَتسِّ

ْل َعْنها الدَّم".   ْلتَـْغسِّ
الطبراني في الكبير، وفيه حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس، وهو ضعيف، وقال ابن  قال الهيثمي: رواه . عن ابن َعبَّاس طب

 عدي: وهو ممن يكتب حديثه. 
 

َلُتُه َسْبعِّنَي َحَسَنًة،  - 7022/ 2533 َعَمائة   وللماشي "إِّنَّ لِّلَحاج الراكب بكل َخْطَوة خَتُْطوَها رَاحِّ بكلِّّ َخْطَوة خَيطوها َسبـْ
 . َحَسَنًة من حسنات احلرم، ِبائةِّ أَلفِّ حسنة

 ضعيف.   .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن عباس 
 

مِّ  - 7024/ 2535 ُل من َوَصَلها، َوتـَْقَطُع من َقطََعَها". آخ ْجَنةً ش"إِّنَّ لِّلّرحِّ  ذًة حُبْجَزةِّ الرَّمْحَن َعزَّ َوَجلَّ، َتصِّ
 حسن. طب عن ابن عّباس.]حم[ 

 
َناُه عن الذِّْكر َوإَِّذا َلعََّقُه من  "إِّنَّ للشيطان ُكْحاًل َوَلُعوقًا - 7027/ 2538 َلُعوقِّهِّ  فَإَِّذا َكّحَل اإلِّنساَن من ُكْحلِّهِّ انمْت َعيـْ

 َذرَِّب لَِّسانُُه ابلشَّرِّ". 
 ضعيف.  يف مساوَئ اأَلخالق، طب. هب عن مسرة.   اخلرائطيابن َأىب الدُّنيا، عد، وَ 

 
ُهمْ  - 7047/ 2558 نـْ  ".  "إِّنَّ لِّْلَماَلئكةِّ الَّذِّيَن َشهُِّدوا َبْدرًا يف السََّماءِّ َلَفْضاًل على من خَتَلََّف مِّ

 .ضعيف طب عن رافع بن َخدِّيج. 
 

، َوإِّانَّ  - 7048/ 2559 َقلُبوَن،   "إِّنَّ لِّْلَمْوتِّ فـََزًعا، فَإَِّذا أََتى َأَحدَُكْم َوفَاُة َأخيه فـَْليَـُقْل: إِّانَّ َّللَّ إِّلَْيهِّ رَاجُعوَن، َوإِّانَّ إِّىل رَبَِّّنا َلُمنـْ
نِّنَي، َواْجَعْل كَِّتابَُه  ْبُه عِّْنَدَك يف اْلُمْحسِّ  اْخُلف َعقَِّبُه يف اآلخرين، اللهم اَل حَتْرمنا َأَجَرُه، وال تـَْفتِّنَّا بـَْعَدُه".عِّلِّّينَي، وَ  يفاللهم اْكتـُ

َلة عن ابن َعبَّاس.السينطب، وابن  رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع األسدي وفيه  قال الهيثمي:  : يف عمل اليَـْومِّ َوالليـْ
 كالم.

 
 لِّْلُمْؤمِّنِّ َحًقا". "إِّنَّ  - 7050/ 2561

وحده فـََتَحرَّك  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيبقال: دخل رجل املسجد و - القرشيهب، وابن عساكر عن واثلة بن اخلطاب 
 فذكره، طب عن واثلة بن األسقع رضى اَّللَّ تـََعاىَل عنه. َلُه، َفقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّ املكان واسٌع، قال
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م دْهرُِّكْم نَفحات، فَتعرَُّضوا هَلا، َلعلَّ َدْعَوًة أْن تـَُوافَِّق َرمْحًَة فـََيْسَتعِّدَّ  يفربُِّّكْم "إِّنَّ لِّ  - 7055/ 2566 ُبها، مثَّ  بقِّيٍَّة أايَّ هبا َصاحِّ

 ال َيْشَقى بعدها أبًدا". 
 ضعيف. طب، واحلكيم عن حممد بن َمْسلمة.

 
ََذا الدِّيَن إِّقْـَباال َوإْدابرًا، َأاَل َوإِّنَّ من إِّقْـَبال هذا الدين َأن تـَْفُقَه  - 7057/ 2568 َقى إِّالَّ   القبيلة "إِّنَّ هلِّ َِبْسرها، َحَّتَّ اَل يـَبـْ

ُر هذه األُمّ  ةِّ َأّوهَلَا، َأاَل َوَعَلْيهِّْم َحلَّْت الَّلْعَنة َحَّتَّ  اْلَفاسُق َأو اْلَفاسَقان َذلِّياَلن فيِّها، إِّن َتَكلَّما ُقهَِّرا واْضطُهَِّدا، َويـَْلَعُن آخِّ
ْرَفُع بذنب النـَّْعَجةِّ، فـََقائُِّل يقوُل يـَْوَمئٍِّذ:  َيْشَربُوا اخْلَْمَر َعاَلنَِّيًة، َحَّتَّ مَيُرَّ ابملرَأةِّ اْلَقْوُم فـَيَـُقوَم إِّلَْيها بـَْعُضُهم، فريَفُع بَِّذْيلِّها َكَما يُـ 

ْثُل َأىب َبْكر َوُعَمَر فِّ َأاَل َوارَيـْتَـهَ  ْثُل َأىب َبْكر َوُعَمَر فِّيُكْم َأَمر يومئٍذ فِّيهم مِّ يُكْم َفَمْن َأَمر  ا وراَء احْلَائِّط؟ فـَُهَو يـَْوَمئِّذ فِّيهم مِّ
نَي ممَِّّْن  ، وْنى عن اْلُمْنَكر، فـََلُه َأْجُر مَخْسِّ  ". واتبعين وأطاعين، يب، َوآَمْن رآينيومئٍِّذ ابملعروفِّ

 رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد وهو متروك. قال الهيثمي:  ن َأىب أُمامة.طب ع
 

ًئا، فـَتَـَعوَُّذوا مِّْنُه، فَإِّْن عاد فَاقْـُتلوه".  - 7058/ 2569 ْنها َشيـْ  "إِّنَّ هلِِّّذهِّ اْلبـُُيوتِّ َعَوامَِّر، فَإَِّذا رَأَيـُْتْم مِّ
 الكبير، ورجاله رجال الصحيح.رواه الطبراني في قال الهيثمي:  . طب عن سهل بن سعد

 
َنهْم، كما َأنَّ لك عليهْم من احلق َأن َيرَبُّوَك". - 7060/ 2571  "إِّنَّ هَلْم َعَلْيَك من احلق َأْن تـَْعدَِّل بـَيـْ

 صحيح. طب عن النـُّْعَمان بن بشري.]د[ 
 

، وُكلُّ َحْوًضا ُطولُُه َما َبنْي اْلَكْعَبةِّ إِّىَل بـَْيتِّ الْ  يل "إِّنَّ  - 7076/ 2587 ، َأشدُّ بياًضا من اللَّنَبِّ آنِّيَـُتُه َعَدُد النُُّجومِّ  نيبَمْقدِّسِّ
ُهْم من َيتيه   نيبيدعو أُمََّتُه، ولُكلِّّ  نـْ ُهْم من ََيتِّيه النـََّفُر، َومِّ نـْ ُهْم من َيتيه اْلُعْصَبُة، َومِّ نـْ ُهم من َْيتيهِّ الفَِّئاُم َومِّ نـْ َحْوٌض، َفمِّ
 منهم من ال ََيتِّيهِّ أَحد فـَيـَُقاُل: َقْد بـَلَّْغَت، وإِِّنِّّ َأْكثـَُر األَْنبَِّياءِّ تـَبَـًعا يوَم اْلقَِّياَمةِّ".الرَُّجاَلنِّ والرَُّجل، و 

 عبد بن محيد، ع، وابن عساكر عن َأىب سعيد. 
 

ر البكائي"إِّنَّ َماعًِّزا  - 7080/ 2591  َيُدُه". قـَْومِّهِّ، َوإِّنَُّه اَل جَتْىنِّ عليه إِّالَّ  َأْسَلَم آخِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده هنيد بن القاسم، وهو مجهول.قال الهيثمي:  عبد الرمحن بن ماعز. طب عن ابن سعد، 

 
ْقَداُر َأْربَعِّنَي َعاًما، ولَيأتِّنيَّ عليه يـَْوٌم يُزاَحُم َعَلْيهِّ كازدِّحَ  - 7082/ 2593 بِّلِّ َوَرَدْت "إِّنَّ ما بني اْلمِّْصَراَعنْي يف اجْلَنَّةِّ مِّ امِّ اإلِّ

َْمسِّ ظمأ".  خلِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه رزيك بن أبي رزيك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.   طب عن عبد اَّللَّ بن سالم.
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يِّّقٌة قد َخنَـَقْتُه، مثَّ   الذي"إِّنَّ َمَثَل  - 7088/ 2599 يـَْعَمُل السَّيَِّّئات مث يـَْعَمُل احلسناَت َكَمَثلِّ رَُجل كانت َعَلْيهِّ دِّرٌْع ضِّ

 َعمَِّل َحَسَنًة فَانـَْفكَّْت َحْلَقٌة مث عمل ُأْخَرى فَانـَْفكَّْت اأُلخرى حَّت خيرَج إِّىل األرض". 
 أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح.يثمي: رواه قال اله . -رضي اَّللَّ عنه-  طب عن عقبة بن عامر]حم[ 
 حسن.

 
لِّّ احلرام". - 7094/ 2605  "إِّنَّ حُمَرَِّم احْلاََللِّ َكُمحِّ

 الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه . طس عن ابن عمر
 

ا َأْن يُْطعَِّمَها حلًما ال دَم فيه، فَأطعمها اجلراد فقالت اللهم َأْحيِّهِّ بـََغرْي  "إِّنَّ َمْرمَيَ بنَت عمراَن  - 7096/ 2607 سأَلت َرهبَّ
ياع  َنُه بغريِّ شِّ  الصوَت".  -يعىن-َرَضاع، َواَتبع بـَيـْ

ة، وهو ثقة، رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقيقال الهيثمي:  ؛ إِّسناُده أَنظُف من اأَلول.الذهيبطب، هب عن َأىب أُمامة، قاَل  
 ضعيف. ولكنه مدلس، ويزيد العيني لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات.

 
َلًة إَِّذا َأراد اَّللَّ َأْن خَيُْلَق ما شاَء إبِّذن اَّللَّ فيقول:  - 7110/ 2621 م بْضًعا وَأربعني لَيـْ َربِّّ َأذََكٌر   أي إِّنَّ َمَلًكا ُموَكَّاًل ابلرَّحِّ

 ”.َأْم أُْثىَن؟ فـَيَـْقضِّى رَبَُّك َما َشاَء وَيْكُتُب املََلُك، مثَّ َيْطوى: ما زاَد وال نقصَ 
 صحيح. طب عن حذيفة بن ُأسيد. ]م[ 

 
ه َبنْيَ َأن َيْشرب اخْلَْمَر َأوْ  - 7112/ 2623  يـَْقُتَل نـَْفًسا، َأْو يـَْزَِن، َأو  "إِّنَّ َملًِّكا مِّْن ُمُلوكِّ َبىنِّ إِّسرائيل َأَخَذ رَُجاًل َفَخريَّ

ْنزِّيٍر، َأْو يـَْقتـُُلوُه إِّنَّ َأىَب، فَاْخَتار أَنَُّه َيْشَرُب اخْلَْمَر، وإِّنَُّه َلمَّا َشرِّبَُه ََلْ مَيْتَ  ْنُه، َما مِّْن َأَحد  َيُكَل حلم خِّ نِّْع مِّْن َشْىٍء َأرَاُدوُه مِّ
ْقَبَل له َصاَلُة َأْربَعنيَ  َها  َيْشَرهُبا فـَتـُ نـْ َلًة، َواَل مَيُوت َوىفِّ َمثَانَتِّهِّ مِّ َلًة َماَت   شيء لَيـْ َا اجلَنَُّة فإِّْن َماَت يف َأْربَعِّنَي لَيـْ إِّالَّ ُحرَِّمْت َعَلْيهِّ هبِّ

يَتًة َجاهِّلِّيَّةً   ”. مِّ
 صحيح.  لتمار وهو ثقة.رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح خال داود بن صالح ا قال الهيثمي:  طس، ك عن ابن عمرو.

 
، وَأن  أميتَأن فاطمَة َسيَِّّدُة نَِّساءِّ  فبشرين، زايرت، فاستْأذن اَّللََّ يف زارين"إِّنَّ َمَلًكا من السََّماءِّ َل َيُكْن  - 7115/ 2626

 ”.احلََْسَن واحْلَُسنْيَ سيدا شبابِّ َأهل اجلنَّةِّ 
رواه الطبراني، وفيه مروان الذهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال  قال الهيثمي:  .-عنهرضي اَّللَّ -طب، وابن النجار عن َأىب هريرة 

 إسناده حسن.  الصحيح.



196 

 

 
ُهْم اخلطيئَة فـَنَـَهاُه  - 7121/ 2632 نـْ تعزيًرا، فإِّذا كان اْلَغُد   الناهي"إِّنَّ من كان قبَلكم من َبىن إِّسرائيل إِّذا َعمَِّل العامُل مِّ

،  جالَسُه َوَواكَله وشارَ  أَلْمسِّ فلما رَأى اَّللَّ تعاىل ذلك منهم ضرَب بقلوبِّ بعضِّ على بعضِّ بَُه كأَنَّه َل يـََرُه على خطيئة ابِّ
هَ  ُونَّ ولَعَنهم على لسانِّ داوَد وعيسى بنِّ مرمَي، ذلك ِبا عْصوا وكانوا يعتدون والذى نـَْفُس حممد بيده: لََتْأُمُرنَّ ابملعُروف ولتَـنـْ

على احلق َأْطًرا، َأْو لََيْضرِّبن اَّللَّ بقلوبِّ بعضكم على بـَْعض ويلعنُكم كما  َولََتأطُِّرنَّهُ  املسيءُذنَّ على َيد عن املْنَكرِّ، ولتأخُ 
 َلَعنَـُهم". 

 طب عن َأىب موسى. 
 

َراطِّ   يف"إِّنَّ َمْن َحاَفَظ َعَلى َهُؤالء الصَّلواتِّ اخْلَْمسِّ اْلَمْكُتواَبتِّ  - 7122/ 2633 مَجَاَعة َكاَن َأوََّل من ََيُوُز على الصِّّ
 ُ ، َوَحَشَرُه اَّللَّ َلٍة حا  يفَكاْلرَبْقِّ الَّالمِّعِّ َفَظ َعَلْيهِّنَّ َكَأْجرِّ أَْلفِّ شهيد قُتُِّلوا يف  َأول زُْمَرٍة مَِّن السَّابِّقِّنَي وََكاَن َلُه يف كلِّّ يـَْوٍم َولَيـْ

 ".  سبيل اَّللَّ 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. قال الهيثمي:  طس عن َأىب هريرة وابن عباس مًعا.

 
ْكَمًة". - 7126/ 2637 ْحًرا، وإِّنَّ من الشعر حِّ  "إِّنَّ مَِّن البيان َلسِّ

رواه الطبراني، وفيه العباس بن الفضل األزرق وهو  قال الهيثمي في حديث أنس:  ، طب عن ابن عباس.العسكريس، طب عن أَن
 متروك.

 
 ". "إِّنَّ مَِّن التَّواُضع َّللَِّّ الرَِّضى ابلدُّونِّ مِّْن َشَرفِّ اْلَمَجالِّسِّ  - 7129/ 2640

. اخلرائطيطب، وأَبو نَعِّيم يف املعرفة عد، هب، و  قال الهيثمي: رواه   يف مكارم اأَلْخاَلق كر، ض عن طَْلَحَة بن عبيد اَّللَّ
 ضعيف.  ، وفيه أيوب بن سليمان بن عبد هللا بن حدلم ولم أعرفه وال والده، وبقية رجاله ثقات. الطبراني

 
احلجُّ وال اْلُعْمَرُة، قِّيَل: فما ُيَكفُِّرَها اي رسول  "إِّنَّ من الذُّنُوبِّ ُذنُواًب اَل ُتَكفُِّرها الصالُة وال الوُضوُء وال  - 7137/ 2648

ة".  ؟ قَاَل: اهلُُموُم يف طلبِّ املعيشِّ  اَّللَّ
د ا  .فيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقى ضعيفقال الهيثمي:  .طب، حل، كر عن َأىب هريرة، وقال: غريب جِّ

 
ة و  - 7140/ 2651 املسكَن الصالَِّح، واملَرَْكَب الصَّالَِّح، وإِّنَّ من الشََّقاءِّ الزَّوَجَة السُّوَء، "إِّنَّ من السََّعاَدةِّ الزَّْوجَة الصَّاحلِّ

 ".  واْلَمْسَكَن السُّوَء، واْلَمرَْكب السُّوءَ 
قال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، واألوسط، ورجال أحمد  .طب عن حممد بن سعد بن َأىب وقاص عن أَبيه]حم[ 

 رجال الصحيح.
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"إِّنَّ من العنبِّ مخًرا، و )إِّنَّ( من اْلَعَسلِّ مخًرا و )إِّنَّ( من الزبيب مخًرا و )إِّنَّ( من احلنطة مخًرا وَأان َأْنى  - 7155/ 2666

 .عن ُكلِّّ ُمْسكرٍ 
 طب عن ابن عمر.

 
2674 /7163 -  ." ، إَِّذا ُروءا ذُكَِّر اَّللَّ  "إِّنَّ من النَّاسِّ مفاتِّيَح لِّذْكر اَّللَّ

 ضعيف جدا.  عن ابن مسعود.  طب، هب
 

ُهم َمْن   - 7164/ 2675 نـْ "إِّنَّ من النَّاسِّ من ُيَصلِّّى الصالَة كاملًة، ومنهم من ُيَصلِّّى نِّْصًفا، ومنهم من ُيَصلِّّى رُبـًُعا، َومِّ
 ا، ومنهم من ُيَصلِّّى ُسُدًسا، ومنهم من ُيَصلِّّى ُسبـًُعا، ومنهم من ُيَصلِّّى ُُثًُنا، ومنهم من ُيَصلِّّى ُعْشًرا". ُيَصلِّّى مُخُسً 

 طب عن عمار بن ايسر. 
 

 "إِّنَّ مِّْن أَبـَْغضِّ اخْلَلق إِّىَل اَّللَّ تعاىَل َلَمْن آَمَن مثَّ َكَفَر". - 7167/ 2678
 وفيه صدقة بن عبد َّللاَّ السمن، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه غيرهم، وبقية رجاله ثقات.  رواه الطبرانيقال الهيثمي:  .طب عن معاذ

 
 "إِّنَّ مِّْن َأْسَرقِّ السُّرَّاقِّ من َيْسرُق لَِّساَن اأَلمِّري، وإِّنَّ من َأْعَظمِّ اخلطااي َمن اقتَطَع َماَل امرئ ُمْسلٍِّم بَغرْي  - 7179/ 2690

احلسناتِّ عياَدة املريض، وإِّن من متامِّ عيادتِّهِّ َأْن َتَضَع َيَدَك عليه وَتْسأَلُه َكْيَف ُهَو؟ وإِّنَّ مِّْن َأفَضلِّ الشفاعاتِّ   َحق، وإِّنَّ مِّنَ 
نَـُهَما، وإِّنَّ مِّْن لِّْبَسةِّ األَنبَِّياءِّ اْلَقمِّيَص قـَْبَل السَّراو  إِّنَّ مما ُيْستَجاُب بهِّ عْنَد  يل، و َأْن َتْشَفَع َبنْيَ اثَننْي يف نكاٍح حَّتَّ جْتَمَع بـَيـْ

 ". الدعاءِّ الُعطَاس
 ضعيف.  رجاله ثقات وفى بعضهم كالم ال يضر.قال الهيثمي:  . -رضي اَّللَّ عنه- السمعيطب، وأَبو نعيم عن َأىب رُْهم 

 
 ".  "إِّنَّ مِّْن َأشراط السَّاَعةِّ َأن يُلَتَمَس اْلعِّْلُم عند اأَلصاغِّر - 7182/ 2693

 الطبراني في األوسط والكبير، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه . اجلمحيابن املبارك، طب عن َأىب أَُميَّة 
 

 "إِّنَّ مِّْن َأْشَراطِّ السَّاعِّة َأن يـُْقَبَض اْلعِّْلُم، ويظَهَر اْلَقَلُم، وتـَْفُشوا التَِّّجارُة". - 7184/ 2695
 صحيح. تـَْغلب.طب عن عمرو بن ]حم ن[ 

 
 ".  "إِّنَّ مِّْن َأْشَراط السَّاعة َأن يُكوَن َأْسَعَد النَّاسِّ يف الدنيا ُلَكُع بُُن ُلَكعَ  - 7187/ 2698

 في األوسط ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة.  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن أَنس بن مالك. 
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 "إِّنَّ من َأكربِّ الكبائر َأن ينتَفى الرجُل من َوَلدِّهِّ".  - 7211/ 2722

 واثلة. طب عن
 

َ الكبائرِّ َأن يـَُقول الرجُل َعلَّى ما َل َأُقْل".  - 7212/ 2723  "إِّنَّ مِّْن َأْكربِّ
 .طب عن واثلة

 
ُل اَّللَّ اجلنََّة منهم سبعني أَلًفا بغري حسابٍ  أميت"إِّنَّ من  - 7221/ 2732  ".  أُمًَّة يُْدخِّ

 طب، ض عن مسرة. 
 

السوَق فيبتاُع القميَص بنصفِّ ديناٍر، َأْو ثـُُلثِّ ديناٍر، فـََيْحَمُد اَّللَّ إِّذا لَبَِّسُه َفاَل   َيتمن  أميت"إِّنَّ من  - 7222/ 2733
ُلُغ رُْكبَـَتُه َحَّتَّ يغفَر له".   يـَبـْ

 موضوع. عن أُمامة. هناد، طب
 

ْو قَام على اببِّ َأحدِّكم فسأَله دينارًا ما َأعطاُه، َأْو دِّْرًُها َما َأعطاه َأْو فـََلًسا ما  " إِّنَّ من أُمََّّتِّ من لَ  - 7225/ 2736
ْنيا إِّالَّ لَِّكَراَمتِّه عليه، ولو سَأَل اجلنََّة أَلعطاُه، ولو  ْنيا َأْعطَاه، وما مينعُه الدُّ  َأقسَم على اَّللَّ ألَبـَرَّة". َأعطاه، ولو سَأَل اَّللَّ الدُّ

 عنِّ ابن عباس.  احلارَث،
 

"إنَّ من َأهلِّ النارِّ من أتخذه الناُر إِّىل كعبيه، ومنهم من أتخذه إِّىل رُكبتيه، ومنهم من أتخُذه إِّىل حْقَويه،   - 7230/ 2741
 ".  ومنهم من أتخُذه إِّىل ترقوته

 صحيح. طب، ك عن مسرة.]حم م[ 
 

يارِّ النَّاسِّ  - 7242/ 2753 ْرَي، وَشْعَبان ، والسَُّكوَن، واأَلْشَعرِّيِّّني"."إِّنَّ مْن خِّ  األُملوَك، أُْمُلوَك محِّ
 . وفيه من لم أعرفه قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن َأىب أُمامة.

 
الدَّارِّ؟ قال: ضيُق ساَحتَِّها،  "إِّنَّ من شقاءِّ املْرءِّ يف الدنيا ثالثًة، سوُء املرَأةِّ، وسوُء الدَّابَّة قيَل: ما سوُء  - 7253/ 2764

ا، قيل: فما سوُء الدابَّةِّ؟ قال: مُنعها ظهَرها، وسوُء ظَْلعَِّها ، قيل فما سوُء املرَأةِّ؟ قال: عقم رمحها، وسوءُ  ريَاْنِّ   وخبُث جِّ
 ُخُلقِّها". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.  طب عن َأمساَء بنت عميس.
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، وَأن تُذمَّهم على   مْن َضْعفِّ اليقني َأْن تـُْرضى النَّاَس بَِّسَخطِّ اَّللَّ تعاىل، َوَأن"إِّنَّ  - 7260/ 2771 حتمَدُهم على رزقِّ اَّللَّ

، وال يردُّه كراهُة كارٍه، وإِّن اَّللَّ حبكمته وجاللِّه ج ، إِّنَّ رزَق اَّللَّ تعاىل ال َيره إِّليك حرُص حريصِّ عل الرَّْوَح ما َل يْؤتَِّك اَّللَّ
".وال  َفَرَح يف الرِّضى واليقني، وجعل اهلمَّ واحلزَن يف الشك والسََّخطِّ

 ضعيف.  عن َأىب سعيد. حل، هب، وضعَّفه، ز 
 

"إِّنَّ من عالماتِّ البالءِّ وَأشراطِّ الساعة َأن تعُزَب العقوُل، وتنُقَص اأَلحالُم، ويكثَر القتُل، وتـُْرَفع   - 7264/ 2775
 ”.عالمات اخلريِّ، وتظهَر الفَتُ 

 الطبراني، وفيه عافية بن أيوب وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه . طب عن ابن عمر
 

ريِّ".  - 7269/ 2780  "إِّنَّ مِّْن َكرامةِّ املُؤمِّنِّ َعَلى اَّللَّ عزَّ َوَجلَّ نـََقاَء ثـَْوبِّهِّ، ورَِّضاُه ابْلَيسِّ
 ضعيف جدا.  .وأبو نعيم يف احللية من حديث ابن عمر الطرباين

 
"إِّنَّ من معادِّنِّ التـَّْقوى تـََعلَُّمَك إِّىل ما قد علمَت عِّْلَم َما ََلْ تـَْعَلْم، والنـَّْقُص فَيما قد علمت قِّلُة الزايدةِّ  - 7272/ 2783

ُد الرَُّجَل يف عِّْلم ما َل يـَْعَلْم قِّلَُّة االنْ  ا يـَُزهِّّ  ".  تَِّفاعِّ ِبا قد َعلِّمَ فيه، وإِّمنَّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث. قال الهيثمي:  طس، واخلطيب عن جابر.

 
 "إِّنَّ من موجبات اْلَمْغفَِّرةِّ إِّْدَخاَلك السروَر َعَلى اْلُمْسلِّم".  - 7276/ 2787

 . ضعيف .جده مسويه، طب عن عبد اَّللَّ بن احلسن بن على عن أبيه عن 
 

2788 /7277 -  ."  "إِّنَّ من موجباتِّ اْلَمْغفَِّرةِّ بْذَل السَّالمِّ َوُحْسَن الكالمِّ
رواه الطبراني، وفيه أبو عبيدة بن عبد  قال الهيثمي:   عن جده. يف مكارم اأَلخالق عن املقدام بن ُشريح عن أَبيه اخلرائطيطب، و 

 . وغيره، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيحهللا األشجعي، روى عنه أحمد بن حنبل 
 

 جوَعتِّه وتنفيَس ُكْربَتِّه". "إِّنَّ من موجبات اْلَمْغفَِّرةِّ إِّدخاَلَك السروَر َعَلى اْلُمْسلِّمِّ إِّشباعَ  - 7279/ 2790
 ضعيف.  البزار يف فوائده عن جابر. وحممد بن احلسن بن عبد امللك الطرباين

 
 ”. "إِّنَّ مِّْن واجبِّ املْغفِّرةِّ إِّدخاَلَك السروَر على َأخيَك اْلُمْسلِّم - 7291/ 2802
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أَنه تصحيٌف وإِّمنا هو   وعندياخلطيب يف املتفق واملفرتق عن جهم بن عثمان عن عبد اَّللَّ بن سرجس عن أَبيه عن جده،  
 ضعيف. عبد اَّللَّ بن احلسن بن احلسن عن أَبيه عن جده كما يف معجم طب، وفوائِّد مسويه وقد تقدَّم. 

 
ك فيه َأْجُر مَخْسنَي شهيًدا منكم - 7293/ 2804  ”."إِّنَّ مِّْن ورائكم زََماَن َصرْبٍ، للُمَتَمسِّّ

 لطبراني بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح وقال في الرواية األولى رواه الطبراني بثقات. البزار وا قال الهيثمي: رواه طب عن ابن مسعود.

 
ني منكم".  - 7294/ 2805 ُك فِّيهَِّن يومئذ ِبِّْثل ما أَنـُْتْم عليه له كَأجرِّ مخسِّ  "إنَّ من ورائكم َأايَم الصَّرْبِّ، اْلُمَتَمسِّّ

الطبراني في الكبير واألوسط عن شيخه بكر بن سهل عن عبد هللا بن  ي: رواه قال الهيثم. -رضي اَّللَّ عنه-طب عن عتبة بن غزوان 
 يوسف، وكالهما قد وثق وفيهما خالف. 

 
اجلنَّة  ا "إِّنَّ انًسا من َأْهلِّ اجلنَّةِّ َيطلُِّعون إِّىلِّ ُأاَنٍس من أْهلِّ النارِّ فـََيقولوَن: ِبِّ دخُلتم النَّاَر فـََواَّللَّ ما دَخْلنَ  - 7296/ 2807

 ”. إِّال ِبا تعلمنا منكم فيقولون: إِّانَّ كنَّا نُقوُل وال نـَْفَعلُ 
 ضعيف.  وهو ضعيف جًدا. الداهري في األوسط وفيه أبو بكر  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن الوليد بن عتبة. 

 
، وهو يضَطرُب، فقام يدعو اَّللَّ له َأن يـَُعافَِّيُه، فقيل له: اي موسى إِّنَُّه   - 7301/ 2812 "إِّنَّ موسى بَن عِّمراَن َمرَّ بَِّرُجلِّ

اَعته  أَنظر إِّليه ُكلَّ يـَْوٍم َمرَّاتِّ أَتـََعجَُّب من ط إيّنِّ ترى،  الذي، فهو  يل يصيبه َخْبٌط من إبليَس ولكنَّه َجوعَّ نـَْفسه  الذيليس 
 ُكلَّ يـَْوٍم َدْعَوًة".   عندي، َفُمره فليدع لك، فإِّنَّ له يل

 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله وثقوا. .-رضي اَّللَّ عنه-طب، حل عن ابن عباس  
 

نُْطَفَة املرأةِّ َصْفَراُء ورقيقٌة، فمنها  "إِّنَّ نُْطَفَة الرَُّجلِّ بْيَضاُء غليظٌة َفمْنها يكوُن اْلعِّظَاُم واْلَعَصُب، وإِّنَّ  - 7324/ 2835
 ”. يكوُن اللَّْحُم والدَّمُ 

 .ضعيف .طب عن ابن مسعود 
 

ُد".  رؤوسهن"إِّنَّ نساَء بىن إِّسرائيل ُكنَّ ََيَْعْلَن هذا يف   - 7326/ 2837  فـَُلعِّنَّ؛ وُحرَِّم َعَلْيهِّنَّ املساجِّ
في الكبير   قال الهيثمي: رواه الطبراني .فقال فذكره خرج بُقصَّةِّ  -لمصلى اَّللَّ عليه وس-طب عن ابن عباس أن رسول اَّللَّ 

 واألوسط وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
 

 الليلة فأَقْـَرأُ عليهم القرآَن".  َيتوين "إِّنَّ نـََفًرا من اجلِّنِّّ مَخَْسَة َعَشَر بنو إِّخوٍة وبنو َعمِّّ  - 7327/ 2838
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الطبراني في األوسط، وفيه: عبد هللا بن صالح كاتب الليث، ضعفه األئمة أحمد وغيره، ووثقه  قال الهيثمي: رواه . طس عن ابن مسعود
 لملك بن شعيب بن الليث، وبقية رجاله رجال الصحيح.يحيى بن معين وعبد ا

 
وا َعَليهِّ  "إِّنَّ نـََفًرا َمرُّوا َعَلى عِّيَسى بْن َمْرمَيَ فقال: مَيُوُت َأَحُد هُؤالءِّ اليَـْوَم إِّْن شاَء اَّللَّ َفَمَضْوا مثَّ رََجعُ  - 7328/ 2839

ى َوَمَعُهْم ُحُزُم احْلََطبِّ فقال: َضُعوا، فقال  ْلَعشِّ لَُّه فإِّذا فيه حيٌَّة َسْوَداُء، فقاَل: ما  قال مَيُوُت اْليَـْوَم: ُحلَّ َحطََبَك، َفحَ  للذي ابِّ
  يبيف يدى فِّْلَقة مْن خبز َفَمرَّ   معيَعمِّْلَت اْليَـْوَم قَاَل: ما َعمِّْلُت شيًئا، قَاَل: اْنظُْر ما َعمِّلَت، قال: ما َعمِّلُت إِّالَّ أَنَُّه َكاَن 

ُتُه بـَْعَضَها، فـََقاَل: هبا دُِّفَع عنك" فسألين مِّْسكِّني   . فَأْعطَيـْ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أحمد بن أبي شيبة، ولم أعرفه. قال الهيثمي:  -رضي اَّللَّ عنه-عن َأىب هريرة   طس

 
رَي يف الدنيا، فـَيَـ  - 7329/ 2840 ُقولون:  "إِّنَّ نـَْفَس املْؤمِّنِّ إِّذا قُبَضْت َلقَّاها مِّْن َأْهلِّ الرَّمحةِّ من عبادِّ اَّللَّ كما تـََلقَّْوَن اْلَبشِّ

َبكم يسرتيُح فإِّنَُّه قد كان يف َكْرب َشديٍد، مث يسأَلونَُه ماذا فـََعَل فالٌن؟ وما فـََعَلْت فالنَُة؟ َهْل تـََزوَّ  َجْت؟ فإِّذا  اْنظُُروا صاحِّ
َلُه، فـَيَـُقوُل: أَيـَْهاتْ  هِّ   فـَيَـُقوُلوَن: إِّانَّ َّللَِّّ وإِّانَّ  قبلي َقْد َماَت َذاَك  سأَلوُه عن الرَُّجل قد َماَت قـَبـْ إِّلَْيهِّ رَاجُعوَن، ُذهَِّب بِّهِّ إِّىل أُمِّّ

ْهلِّ اآلخرةِّ فإِّن كان خريًا فرِّحوا  اهلَاويَة، فَبِّْئَست األُمُّ، وبِّْئَستِّ اْلُمَربَِّّيُة، وإِّنَّ َأْعَماَلُكْم تـُْعَرُض َعَلى َأقارِّبُِّكْم َوَعَشائِّركم مِّْن أَ 
ْتُه َعَلْيها، ويـُْعَرُض َعَلْيهْم عمل واْستَـْبَشروا وقالوا: اللَُّهمَّ هذا َفْضُلَك َورَ  فـَيَـُقوُلوَن:   املسيءمْحَُتَك، فََأمتِّْم نِّْعَمَتَك َعَلْيهِّ َوَأمِّ

ًا تـَْرَضى به عنه  وتـَُقرِّبُه إِّليَك".  الَّلُهمَّ َأهْلْمُه َعماًل صاحلِّ
 ضعيف جدا. مسلمة بن علي وهو ضعيف.رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه قال الهيثمي:  . طب عن َأىب أَيوب

 
يُل كما خَتُْرُج نـَْفُس احلَِّمارِّ، وإِّنَّ اْلُمُؤمَِّن  - 7330/ 2841 لَيَـْعمُل "إِّنَّ نـَْفَس اْلُمؤمِّنِّ خَتُْرُج َرْشًحا، َوإنَّ نـَْفَس الكافِّرِّ َتسِّ

َا، وإِّنَّ الكا َا ليجزيفَِّر لَيَـْعَمُل احلََْسَنَة فـَُيَسهَُّل َعَلْيهِّ َعنَد املَوتِّ اخلطيئَة فـَُيَشدَُّد هبا عليهِّ عند اْلَمْوت لَُيَكفََّر هبِّ  ”. هبِّ
 حسن. رواه الطبراني في الكبير، وفيه القاسم بن مطيب وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 

 
بُّ مواًت َكَمْوتِّ  - 7331/ 2842 احلَِّمارِّ، قِّيَل َوَما موُت احلمارِّ؟ قال: ُروُح الكافر  "إِّنَّ نـَْفَس املْؤمِّن خَتُْرُج رْشًحا وال ُأحِّ

 خَتُْرُج مِّن َأشداقه". 
 الطبراني في الكبير وإسناده حسن.قال الهيثمي: رواه . طب عن ابن مسعود 

 
َبْحَن  "إِّنَّ هؤالَُء النوائَح، َُيعلن يوم القيامة َصفَّنْيِّ يف َجهَّنم: َصّف عن ميينهم، وصٌف عن َيسارِّه - 7338/ 2849 م، فـَيَـنـْ

 ”.على َأهل النار كما يـَْنبُح الكالبُ 
 ضعيف جدا. .طس عن أىب هريرة
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"إِّنَّ هذا الطاعون رِّْجٌز، ُعذب به طائفٌة من بىن إِّسرائيل، كانوا قبَلكم فهو يف اأَلرض يذهُب َأْحَيااًن   - 7343/ 2854
 َيْدُخَلنَّ عليه، ومن كان َِبرضِّ فوقع هبا فال خَيُْرَجنَّ فَِّرارًا منه". ويرجع َأْحيااًن، فمن مسع به َِبرض َفاَل 

 العدِن عن ُأسامة بن زيد. 
 

، فيذهب املرة  بعُد يف  بقي "إِّنَّ هذا السََّقَم رِّْجٌز ُعذَِّب به بعض األَُممِّ قبلكم مثَّ  - 7345/ 2856 اأُلخرى   وَيتاأَلرضِّ
َع به يف َأرٍض َفاَل يَـ   ْقدَِّمنَّ عليه، ومن وقَع َِبرٍض وهو هبا، فال خُيْرَِّجنَّه الفِّراُر منه". َفَمْن مسِّ

 صحيح.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ُأسامة بن زيد ]م[ 
 

"إِّنَّ هذا السَّقم َعَذاٌب ُعذَِّب به من كان قبلكم، فإِّذا كان َِبرٍض َلْسُتْم هبا فال هَتْبطوا عليه، وإِّذا كان  - 7348/ 2859
 نتم هبا فال خترجوا فِّرارًا منه". َِبرضِّ وأَ 

 صحيح.  .طب عنه]خ[ 
 

ُعذِّب به األَُمم قبلكم، وقد بقيت يف اأَلرضِّ منه بَقِّيَّة فيقع َأحيااًن ويذهب َأحيااًن،   شيء"إِّنَّ هذا الوابَء  - 7349/ 2860
 ”. فإذا وقع َِبرٍض وأَنتم هبا َفال خَترُجوا منها، وإِّذا َوَقَع َِبرض ولستم هبا فال َتْدُخلوا عليه

 . طب عن سعد
 

كون رمحًة وخالفًة مث كائٌن ُمْلًكا َعُضوًضا، مثَّ َكائٌِّن ُعتـًُوا، وَجرْبيَّة،  "إِّنَّ هذا اأَلمر بدَأ رمحة َونبَّوًة مثَّ ي - 7351/ 2862
 ". -عز وجل-وفساًدا يف اأَلرض، يستحلُّون احلريَر والفروَج واخلموَر، ويـُْرزقون على ذلك َويـُْنَصُرون َحَّتَّ يـََلُقوا اَّللَّ 

قال الهيثمي: فيه  .-رضي اَّللَّ عنه-اذ وَأىب عبيدة بن اجلراح عن مع اخلشينطب، وأَبو نعيم يف املعرفة، هب عن أيب ثعلبة 
 ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. 

 
، ولوال أَنَُّكم  - 7367/ 2878 ملكني،   يبوَكََّل  -عز وجل-عنه ما َأخربُْتكم عنه، إِّنَّ اَّللَّ  سألتموين"إِّنَّ هذا َلمِّن املكتومِّ

َجَوااًب لَِّذْينَِّك امللكني:   ال ُأذَْكُر عِّْنَد َعْبد ُمْسلٍم فـَُيَصلِّّى علىَّ إِّالَّ قال َذانِّك اْلَمَلَكان: َغَفر اَّللَّ لَك، وقال اَّللَّ )ومالئكته(
 آمني".

! َأرأَيت قـَْوَل  طب عن احلكم بن عبد اَّللَّ بن خطاف  عن أمِّّ أُنَيس بنتِّ احلسن بن على عن أَبيها قال: قالوا: اي رسوَل اَّللَّ
وفيه الحكم بن عبد َّللاَّ بن خطاف    الطبرانيرواه قال الهيثمي:  ؟ قال: فذكره.النيبإِّنَّ اَّللَّ ومالئكتة ُيصلون على  -َعزَّ وجل-اَّللَّ 

 وهو كذاب. 
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ٌر ُحلٌو، فال تبيعوا الثََّمَر َحَّتَّ يـَْبُدو صالُحها". "إِّنَّ هذا  - 7368/ 2879  املال َخضِّ

 ط، ع، طب، ض عن زيد بن اثبت.
 

 "إِّنَّ هذا ال َيْصُلح".  - 7373/ 2884
َأالَّ   لزوجيَشَرطُت  إينخطب امرَأَة الرباءِّ بنِّ معروٍر فقالت  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن جابر عن أُمِّّ ُمبشر َأن 

 .في الكبير والصغير، ورجاله رجال الصحيح الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .َزوَّج بعده قال: فذكره أَتَـ 
 

 "إِّنَّ هذا يوٌم َمْن مَلَك فيه مسعَه وبصرَه ولسانَه ُغفَِّر له ما تقدم من ذنبه يعىن: يوَم عرفة".  - 7377/ 2888
 ضعيف. .األرناؤوط: إسناده ضعيف قال شعيب.  طب، واخلطيب، وابن عساكر عن ابن عباس]حم[ 

 
 "إِّنَّ هذا الديناَر والدِّرَهَم َأهلكا من كان قبَلكم، وُها ُمْهلِّكاكم".  - 7378/ 2889

 قال الهيثمي: . طب، قط يف اأَلفراد، هب عن ابن مسعود، ش، قط يف اأَلفراد طب، هب، حل، وابن عساكر عن َأىب موسى
 فيه يحيى بن الندر وهو ضعيف. 

 
 ”. "إِّنَّ هذا احلىَّ من اأَلْنارِّ جمَِّنٌَّة: ُحّبهم إِّميان وبُغُضهم نفاقٌ  - 7382/ 2893
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني والبزار، في رجال   ، واحلاكم يف الكىن، طب عن سعد بن عبادة.الباوردي، و البغوي، و ]حم[

 وأسقطه اآلخران ورجالهما، وبقية رجال أحمد ثقات. أحمد راو لم يسم، 
 

دِّيُق اأَلكرُب وهذا فاروُق هذه   يوَم القيامةِّ، يصافحين، وهذا أوَُّل من  يب"إِّنَّ هذا أُوَُّل من آمَن   - 7393/ 2904 وهذا الصِّّ
 قاله لَِّعلِّّى".-ني الظامل األُمَّة، يـَْفرُِّق بني احلقِّّ والباطِّل، وهذا يـَْعُسوُب املؤمنني، واملاُل يعسوب 

والبزار عن أبى ذر وحده، وقال فيه: أنت أول   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .طب عن سلمان وَأىب ذر مًعا، عق، عد عن ابن عباس
 ، وهو ضعيف. المصري ، وقال فيه: والمال يعسوب الكفار وفيه عمرو بن سعيد بيمن آمن 

 
لُّوا ما إِّنَّ متسكتم  )"إِّنَّ هذا القرآن  - 7395/ 2906 ، وطَرفُُه ِبَيديكم، فتمسَُّكوا به، فإِّنكم لن َتضِّ سبٌب، طرفُه بيدِّ اَّللَّ

 به".
 .ابن منيع من حديث أىب هريرة( 
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 َعَلْيُكْم َشرَّ  "إِّنَّ هذا اأَلْمَر ال يزاُل فيُكْم وأَنتم والتُُه َما َلْ حُتْدثوا َأْعَمااًل، فإِّذا فـََعْلُتْم ذلك بـََعَث اَّللَّ  - 7410/ 2921
يب"  .خلقه فـََلَحْبوُكْم كما يـُْلحب اْلَقضِّ

 رواه الطيالسى عن َأىب مسعود البدرى، يقال: حلب فالن عصاه إِّذا قشرها. 
 

س الشيطانِّ  "إِّنَّ هذه احْلُُشوَش حُمَْتَضَرة، فإِّذا َدَخَل َأَحدُُكْم الغائَط َفليَـُقْل: َأعوُذ ابَّللَّ من الرِّْجسِّ النَّجِّ  - 7416/ 2927
 الرجيم". 

 طب، ك عنه. 
 

"إِّنَّ هذِّهِّ األُمَة أُمٌَّة مرحومٌة ال عذاَب عليها، عذاهُبا ِبَيديها، فإِّذا كان يوُم القيامة ُأعطِّى ُكلُّ رَُجل منهم  - 7421/ 2932
 رجاًل من َأْهلِّ اأَلداينِّ فكان َفَكاكُه من الّنار". 

 طب، قط يف اأَلفراد عن َأىب موسى.
 

 "إِّنَّ هذه َأايُم َأكل وُشْرٍب وبَِّعاٍل َفال تصوموها".  - 7435/ 2946
 . طب عن ابن عباس

 
اَّللَّ تعاىل  "إِّنَّ هذِّهِّ القلوَب َأْوعيٌة، َفَخرْيَُها َأْوَعاها، فإِّذا َسأَْلُتُم اَّللَّ فاْسأَلوُه وأَنـُْتْم واثقون ابإلِّجابةِّ، فإِّنَّ  - 7437/ 2948

يُب دعاَء من دعا   عن ظهرِّ قلب غافٍِّل". ال َيْستجِّ
 .ضعيف .فيه بشر بن ميمون الواسطي مجمع على ضعفهقال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
َا  -املدينةُ  هي-"إِّنَّ هذهِّ القريَة  - 7438/ 2949  ”. أْسَلَم مث تـََنصََّر فاْضرِّبُوا ُعنـَُقهُ  نصراينال َيْصُلُح فيها قِّْبلتان، فَأميُّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن عبد الرمحن بن ثوابن  
 

 ". وُحلِّّاَل إلِّانثِّهمْ  أميت"إِّنَّ هْذيِّن ُحرَِّما َعَلى ذُكوِّر  - 7446/ 2957
 طب عن ابن عباس. 

 
 ”.م َعَقَبًة َكؤوًدا، ال َيوزُها اْلُمثْـَقُلون"إِّنَّ وراءَك  - 7447/ 2958

 الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه . طب عن َأىب الدرداءِّ 
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رِّى، َوَخرْيَ من أَتْـُرك  وصييت"إِّنَّ  - 7449/ 2960 َع سِّ ُز بعديَوَموضِّ  ”.، َعلِّىُّ بُن أىب طالِّبٍ ديينويَقضى  عدت، ويـُْنجِّ

 قال الهيثمي: في إسناده ناصح بن عبد هللا وهو متروك. .-رضي اَّللَّ عنه-سعيد عن سلمان طب عن أىب 
 

َا  "إِّنَّ ال إِّلَه إِّال اَّللَّ َكلَِّمٌة َعَلى اَّللَّ كرميٌَة، هَلَا عند اَّللَّ مكاٌن، وهَِّى كلمٌة من قاهَلَا صادِّقًا أْدَخَلُه ا - 7450/ 2961 َّللَّ هبِّ
 قاهَلَا كاذاًب َحَقَنْت َدَمُه، وَأحرزْت ماَلُه وَلقِّى اَّللَّ غًدا فحاَسَبُه". اجلنََّة، وَمْن 

 . البزار، ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود. قال الهيثمي: رواه. األنصاريز عن عياض 
 

ُلوا أل - 7452/ 2963 ْفَسُدوا َعَلى النَّاسِّ َمَعايَشُهْم، ولن ميوَت منهم رَُجٌل إِّالَّ "إِّنَّ َيجوَج ومأجوَج من َوَلد آَدَم وَلو ُأْرسِّ
 تـََرَك من ُذرِّيَّتِّهِّ أَلًفا فصاعًِّدا، وإِّنَّ مِّْن ورائِّهم ثالَث أَُمٍم: قاويل، واتريَس، َومِّْنَسَك". 

في الكبير   الطبرانيرواه ثمي: قال الهي ابن عمرو. عبد بن محيد يف التفسري، وابن املنذر. طب، وابن مردويه، ق يف البعث عن 
 واألوسط، ورجاله ثقات. 

 
ُلُه اَّللَّ النَّارَ  - 7458/ 2969  ".  "إِّنَّ مينَي اْلُمْسلِّمِّ مِّْن ورائها َأْعَظُم من ذلَك إِّْن ُهَو َحَلَف كاذِّاًب يدخِّ

قيل في ترجمته   الجمحيفي األوسط وفيه محمد بن سالم  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن األشعث بن قيس 
 له غرائب، وبقيه رجاله رجال الصحيح

 
 "إِّنَّ َسرََّكم َأن تـُْقَبَل َصاَلُتُكْم، فليؤمَُّكْم خيارُُكْم". - 7460/ 2971

م َوْفدُُكْم فيما الغنويطب بسنٍد ضعيفِّ عن أىب مرثد  رواه  قال الهيثمي:  .بينكم وبني ربِّّكم، وىف رواية له: علماؤكم، فإِّْنَّ
 وهو ضعيف. األسلميفي الكبير وفيه يحيى بن يعلى  الطبراني

 
وَّللَّ فيها ستُّمائةِّ عتيٍق من النَّارِّ،    "إِّنَّ يوَم اجلمعةِّ وليلَة اجْلُُمَعةِّ أربعٌة وعشرون ساعًة ليس فيها ساعٌة إِّالَّ  - 7462/ 2973

 ". ُكلُّهم قد استوَجَب النَّارَ 
 رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبى خداش عن أم عوام البصرى، ولم أجد من ترجمهما.قال الهيثمي:  ع عن أَنس.

 
 "إِّنَّ يـَْوَم اجلمعةِّ يوُم عيدكم، فال َتُصوموه إِّالَّ َأن تصوُموا قبله َأو بـَْعَدُه".  - 7463/ 2974

 رواه البزار وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .األشعري البزار عن عامر بن ُلَدْينٍ 
 

"إِّنَّ يوَم اجْلُُمَعةِّ يوُم عيٍد وذكٍر فال جتَعُلوا يوَم صيامِّكم يـَْوَم عِّيدُِّكْم ولكن اْجَعُلوُه يـَْوَم ذِّْكر إِّال أن   - 7464/ 2975
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ٍم".   ختلطوه َِبايَّ
 .ضعيف .طب، هب، كر عن أىب هريرة 

 
 واَّللَّ ال نُوىلِّّ هذا األْمَر أحًدا سأَله، وال َأحًدا حرَص عليه". "إِّانَّ  - 7476/ 2987

 صحيح. .طب عن أىب موسى]م[ 
 

ك َِبميانِّنا على ِشائِّلِّنا يف صَلواتنا". - 7479/ 2990 َل إِّفطاَران، وَأن منسِّ َر َسُحوَران، ونعجِّّ  "إِّانَّ معشَر األنبياءِّ أُمران َأن نُؤخِّّ
 صحيح.  طب عن عطاء، وطاووس عن ابن عباس.ابن سعد عن عطاٍء مرسال، 

 
ر َسُحوَران، ونضع أمياننا على ِشائلنا يف الصالةِّ". - 7480/ 2991 َر األنبياءِّ أُمِّْران أن نعجَل إِّفطاران، ونؤخِّّ  "إِّانَّ َمَعاشِّ

 .ط، ق عن عطاَء عن ابن عباس
 

 ". "إِّانَّ مصبِّّحوهم بغارٍة فأْفطُِّروا تـََقوَّْوا - 7482/ 2993
 لكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو ضعيف. الطبراني في ا قال الهيثمي: رواه .  طب عن َأىب َأمامة

 
 "إِّان ال نـَْقَبُل َهدِّيًَّة ملشرِّك".  - 7494/ 3005

هبديَّة   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-يقال له ُمالعُب اأَلسنَّة. قال: قدمت على رسول اَّللَّ  الذيبز من حديث عامر بن مالك 
حيح خال شيخ البزار ِإبراهيم بن عبد الحق بن عبد َّللاَّ بن الجنيد وهو قال الهيثمي: . إِّانَّ ال نـَْقَبل. وذَكَرهُ فقال:   . ثقةوِرَجاُله ِرَجاُل الصَّ

 
 "إِّانَّ أْهَل بـَْيتِّ ال حَتل لنا الصََّدَقُة".  - 7501/ 3012

 طب عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن أبيه. 
 

َلَقةِّ اجلَنَّةِّ،  - 7502/ 3013   َهْل ُأوثِّرُ  "إِّانَّ آَل حممد اَل حتِّلُّ لنا الصَّدَقُة، َوهِّى َأْوَساُخ النَّاسِّ َولكِّْن َما ظَنُُّكْم إِّذا أَخْذُت حبِّ
 َعَليكْم َأَحًدا؟ ". 

 . وهو ضعيف المديني في الكبير وفيه عبد َّللاَّ ابن جعفر والد ابن  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.
 

 ".  َصاَلتَِّنا، فـَُنهِّينا َعْن ذلك يف"إِّانَّ كنَّا نُرّد السَّاَلَم  - 7507/ 3018
صلى  -  النيبوهو يف الصالة فرد  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-أن رجال سلم على رسول اَّللَّ  اخلدريبز من حديث أىب سعيد 

: وذكره، وىف سنده عبد اَّللَّ بن صاحل كاتِّب  -َّللَّ عليه وسلمصلى ا- النيبإِّشارًة فلما سلَّم قال له  -اَّللَّ عليه وسلم : إِّانَّ
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قال الهيثمي: رواه البزار وفيه: عبد هللا بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون، وضعفه   الليث.
 األئمة أحمد وغيره. 

 
، فإذا تكلَّْمَت ُكتَِّبْت َعَلْيك أو لَك" قاله  "إِّنََّك َل تـََزْل ساملًا ما  - 7517/ 3028  ملعاذ".  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-سكتَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.  .الطيالسى عن معاذ بن جبل
 

ٌ، فَإَِّذا َتَكلَّْمَت فـََلك َأْو عَ  - 7520/ 3031  َليَك". "إِّنََّك َما ُكْنَت َساكِّتا فَأَْنَت َساَلِّ
 ]مرسل[.   .ط، هب عن مكحول

 
َتلوَن  - 7526/ 3037  ". بعديمن  بييت َأْهل  يف"إِّنَُّكْم َستـُبـْ

 ضعيف ن. بارجاله رجال الصحيح غير عمارة وقد وثقة ابن حقال الهيثمي:  طب عن خالد بن عرفطة.
 

ُك العازُب أن  - 7531/ 3042  ".  يثوَب إِّىل أْهلِّهِّ َفَمْسُروٌر ومكظومٌ "إِّنَّكم تعملون َأعمااًل ال تُعَرُف، ويوشِّ
 وهو ضعيف.  يفيه يحيى ابن عبد الحميد الحمان قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ثوابن

 
 ".  "إِّنَّكم سرتون ربَّكم يوَم القيامِّة عِّياانً  - 7533/ 3044

 و حافظ متقن، من ثقات املسلمني. جرير، وقال: فيه زايدة لفظة عياان تفرََّد هبا أَبو شهاب اخلياط، وه طب عن
 

يفِّ حَبْرَِّها، حصًنا يقال له: أنـَْفُة يبعث اَّللَّ  - 7537/ 3048 يُبوَن َعَلى سِّ   "إِّنَّكم َسَتظَفُروَن ابلشَّام، َوتـَْغلُِّبوَن َعَلْيها َوُتصِّ
 ".  منه يوم القيامة اثىن عشر ألف شهيد

 طب، وابن عساكر عن أىب أُمامة.
 

"إِّنَّكم قد َأْصَبْحُتْم يف زمان كثريِّ فـَُقَهاُؤُه، قليل خطباُؤه، قليل ُسَؤاله كثري ُمْعَطوه، العمُل فيه خرٌي من   - 7538/ 3049
 ".  عليكم زماٌن قليٌل فقهاُؤه كثرٌي خطباُؤه، كثرٌي سؤاله، قليٌل معطوه. العلُم فيه خري من العمل وسيأتاْلعِّلم، 

قال   .األنصارين أَبيه، طب، وابن عساكر عن حزام بن حكيم عن عمه عبد اَّللَّ بن سعد طب عن حزام بن حكيم ع
 وهو ثقة.  الطريفيفي الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن  الطبرانيالهيثمي: رواه 

 
ٌة لكم وب - 7541/ 3052 ُْم قـُوَّ الٌغ إِّىل َعُدوِّكم "يعىن  "إِّنَّكم ستقَدمون على قوم ُجْعد رُءوُسُهْم، فاستوصوا هبم خريًا فإِّْنَّ
 القبط".
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 أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه .  رواُه أبو يعلى من حديث عمرو بن حريث
 

 "إِّنَّكم تـَْغَفُلون عن أْفَضلِّ العبادة. التواُضع". - 7544/ 3055
 عن عائشة.  طب

 
 ".  كائنٌة؟  وهيَأَوََلْ تعلموا َأنَّ اَّللَّ َل خيُلق نسمًة هو ابرئها إِّال  -يعىن العزلَ -"إِّنَُّكْم لتفعلوَن َذلَِّك؟  - 7547/ 3058

 .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن حذيفة 
 

، مث جُتَْمُعوَن إِّىلَّ يوَم القيامةِّ".  - 7554/ 3065  "إِّنَّكم حُتَْشُروَن إِّىَل بيتِّ اْلَمْقدِّسِّ
 البزار، والطبراني، وإسناد الطبراني حسن.قال الهيثمي: رواه . مسرة طب عن

 
 ".  "إِّنَّكم أُمٌَّة َمرحومٌة ُمَعافاٌة فاْسَتقِّيُموا، َوُخُذوا طاقَة األمِّر - 7555/ 3066

 الطبراني، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه . األشعريطب عن أىب مالك 
 

 ”.ِبْخاَلط الطِّّني، فاْخلْط لنا الطِّّنيَ  شيء"إِّنَّكم اي َأْهَل اليمامة أْحَذُق  - 7563/ 3074
الطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي ضعفه أحمد وغيره واختلف في االحتجاج  قال الهيثمي: رواه . طب عن طلق بن على

 به.
 

 موالكم ولكن لَيَسْعُهْم منكم َبْسُط الوجهِّ، وحسُن اخلُلِّق". "إِّنَّكم ال تسعوَن النَّاَس ِب - 7565/ 3076
 . يف األمثال، واحلاكم يف الكىَن، حل. ك، َوتـُُعقَِّّب، هب عن أىب هريرة العسكري البزار، ع، و 

 ضعيف.  
 

م، فتجدون بيواًت ُتْدعى احلّمامات، فال يدُخلها  - 7569/ 3080 الرَُّجُل إالَّ إبِّزار، وال  "إِّنَّكم ستظهرون على اأَلعاجِّ
 ".  يدْخلها النَِّّساُء إِّال نـَُفَساَء َأو من مرض

 عبد الرزاق، طب عن ابن عمرو.
 

ا   - 7570/ 3081 ، وجنًدا ابليمن فعليكم ابلشَّام، فإْنَّ "إِّنَّكم ستكونون أجناًدا جُمَنََّدًة، جنًدا ابلشَّام، وجنًدا ابلعراقِّ
خريَته من عباده، وفيها يربُط اَّللَّ نُورَُه، فمن أىب فَلَيلَحق بَيَمينه َوْلُيْسَق من ُغُدرِّه؛ فإنَّ اَّللَّ قد   صفوُة اَّللَّ من بالده، وفيها 
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 ".  ابلشام َوَأْهله يلتكفََّل 
 ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي اَّللَّ عنه-طب، ك عن عبد اَّللَّ بن حوالة 

 
، قاَل:   - 7571/ 3082 "إِّنَّكم َسُتَجنَّدون َأجناًدا جنًدا ابلشامِّ ومصَر والعراقِّ واليمنِّ، قالوا: فخر لنا اي رسول اَّللَّ

، فمن َأىب فليلحقِّ بَِّيَمنه، وليسق بغدره، فإِّنَّ اَّللَّ قد َتَكفََّل   ".  ابلشام يلعليكم ابلشَّامِّ
الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وقال: " »فليلحق بيمنه، وليسق من غدره« ". وفيهما  قال  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن أىب الدرداء 

 سليمان بن عقبة، وقد وثقه جماعة، وفيه خالف ال يضر، وبقية رجاله ثقات. 
 

تيقظ ومن نسى صالة  "إِّنَّكم كنتم أموااًت فـََردَّ اَّللَّ إِّليكم أْرَواَحكم، فمن انم عن صالةِّ َفلُيَصلَِّّها إِّذا اس - 7573/ 3084
 ".  َفلُيَصلِّّها إِّذا ذََكرها

 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. ع، طب عن َأىب جحيفة.
 

 ". "إِّنَّكم َسَتْكثـُُر لكم من اخْلَفاف قالوا: فما أتُمُران؟ قال: متََْسُحوَن عليها  - 7574/ 3085
 في الكبير وفيه الحسن بن دينار متروك.  ي: رواه الطبرانيقال الهيثم طب عن معقل بن يسار. 

 
َعُث منه يوَم القيامة إِّثنا عشَر ألف   - 7575/ 3086 "إِّنَّكم َستَـْغلُبوَن على الشَّام، َوُتصيُبوَن حصًنا يـَُقاُل له: أَنفُه: يـُبـْ

 ".  شهيد
 أعرفه.، وفيه من لم قال الهيثمي: رواه الطبراني عن أىب أُمامة. الطرباين

 
!   أميت "إِّنَّكم ستفتحون أُفـًُقا فيها بيوٌت، يقاُل هلا: احلمامات حرائٌم على  - 7576/ 3087 دخوهُلا، قالوا: اي رسوُل اَّللَّ

ا حالل لذكور  ا ُتْذهُب الَوَصَب، َوتنقى الدَّرن، قاَل: فإْنَّ  ".  أميتيف االُزرِّ حرام على إِّانث  أميتإِّْنَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن علي الخشني، وقد أجمعوا على ضعفه.  رب.طب عن املقدام بن معد يك

 
َا احلََْسُد  - 7594/ 3105 َّللَّ  اثـْنَـَتنْيِّ: رَُجٌل آاَتُه اَّللَّ القرآَن فَأقَاَم بِّهِّ فََأقَاَم بِّهِّ فَأَحلَّ َحاَلَلُه َوحَرَم َحَراَمُه َورَُجلِّ آاَتُه ا يف"إِّمنَّ

َُه َوَعَمَل بطَاَعةِّ اَّللَّ  ْنُه أقَاربَُه َوَرمحِّ  ". َمااًل فـََوَصَل مِّ
، وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي ووثقه ابن حبان وقال الحاكم: ثقة  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير .طب عن ابن عمرو

 مأمون. 
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َا يـَْزَهُد الرَُّجُل  - 7595/ 3106 َا َقْد َعلِّمَ  يف"إِّمنَّ  ”.عِّلم َما ََلْ يْعَلْم، َوَلُه االْنتَِّفاُع ِبِّ

 ر الحديث. الطبراني في األوسط، وفيه ياسين الزيات، وهو منك قال الهيثمي: رواه . طب عن جابر

 
هِّ".  - 7596/ 3107 َا اأَلْسَوُد لَبْطنِّهِّ َوفـَْرجِّ  "إِّمنَّ
 موضوع. . من حديث أُمَّ َأمْين الطرباين

 
ٌم واَّللَّ يعطى، فمن جاَءُه مِّنا  - 7599/ 3110 َا َأانَّ قاسِّ َا َأان ُمبَـلٌِّّغ، واَّللَّ يهدِّى، وإِّمنَّ حُبْسن َهْدٍى، وُحْسنِّ رَِّعة   شيء"إِّمنَّ
 ”. َيُكُل وال يشبعُ  الذي بسوءِّ َهْدى، وسوءِّ رَِّعٍة فذلَِّك  ءشييباَرك له فيه، ومن جاَءُه مِّنَّا  الذيَفَذلَِّك 

 عاوية.طب عن م
 

 وأتيتماينرَأَيُتما لذلك،  الذيمن الصَّدقة ديناٌر، فكان  عندييف اليومِّ اأَلولِّ وقد بقى   أتيتماين"إِّنَّكما  - 7600/ 3111
رَأَيُتما من طِّيبِّ نفسى، قال ذلك لُعَمر وعلىٍّ حني أتـََياُه يف اليومِّ اأَلول فرَأايه خاثًِّرا، وأَتياه   الذي اليوَم وقد وجَّهُتُه، فذلك 

 ". فرَأايه طِّيَِّّب النفِّس الثاين يف اليوم 
 . -أبو يعلى عن َعلىِّّ بن َأىب طالب 

 
َا أَخاُف َعَليكْم َشَهَواتِّ  - 7603/ 3114 ت اهلََوى". الغِّّى يف  "إِّمنَّ ُكْم َوُمضِّالَّ  بُطُونُكْم َوفـُُروجِّ

 .األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنه منقطع أبو الحكم البناني لم يسمع من أبي برزة قال شعيب .األسلميطس عن َأىب برزة 

 
َا َأَخاُف َعَليُكْم ُكلَّ منافق َعلِّيٍم يـََتَكلَُّم  - 7604/ 3115  ابحلِّْكَمةِّ، َويـَْعَمُل ابجلَْورِّ". "إِّمنَّ

 عبد بن محيد، هب عن عمر.
 

َا يكفى أحدَكم ما كان يف الدنيا مثُل زادِّ الرَّاكِّب - 7619/ 3130  ".  "إِّمنَّ
فقالوا:   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-رسول اَّللَّ  ، هب، حل، ض عن خباب )أَنه عاده ُأانٌس َمن َأصحابالباورديع، طب، و 

ْر َأابَ  . َترُد على حممٍد أْبشِّ ذا؟ واشار إِّىل َأعلى البيت وَأسفله، وقد   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- عبدِّ اَّللَّ احلوَض، فقال: كيَف هبِّ
 َأحدَكم. احلديث.  يكفيإِّمنا  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قال 

 
َا ْنِّيُت عن َصْوتني أمْحََقنْي فاجرين: صوٍت عند نغمةِّ هَلٍْو و  - 7625/ 3136 لعٍب َومِّْعَزف شيطانِّ وصوٍت عند  "إِّمنَّ

 مصيبٍة: مخِّش وجوٍه، َوَشق جيوٍب، َورَنٍَّة شيطانِّ قال ذلك حني قيل: تبكى ملوتِّ ابنِّك إِّبراهيَم وقد َْنيَت عن البكاءِّ؟ ". 
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والبزار، وفيه محمد رواه أبو يعلى، قال الهيثمي في حديث عبد الرحمن بن عوف:  ابن منيع من حديث جابر وعبد الرمحن بن عوف.
 بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه كالم.

 
 "إِّمنا العنُي وَِّكاُء السَّه فإذا انمت العنُي انطَلق الوكاُء فمن انم فليتوضَّأ".  - 7638/ 3194

 . -رضي اَّللَّ عنه-طب، حل، ق يف املعرفة عن معاوية 
 

ا يُقِّيُِّم من َأذَّن - 7639/ 3150  ".  "إِّمنَّ
 ضعيف.  مرساًل، طب، وأبو الشيخ يف كتاب األذان من طريق سعيد بن راشد عن عطاٍء عن ابن عمر. يالزهر ش عن 

 
3158 /7647 -  ." للَّْيلِّ َا اْلوِّتْـُر ابِّ  "إِّمنَّ

 حسن.  ، ش عن معاوية بن قرة مرساًل.زينامل طب، وأَبو نعيم، ق، ض عن اأَلَغرِّ بن يسار 
 

َا اخليُط األَبـَْيض من اخليطِّ اأَلْسَودِّ  - 7650/ 3161  يف أُُفقِّ السَّماءِّ".  الذي"إِّمنَّ
 .َتطب عن عدى بن حا

 
َا يرحُم اَّللَّ من عبادِّه الرمحاءَ  - 7659/ 3170  ".  "إِّمنَّ

 حسن.  طب، ض عن جرير.
 

َا لِّلَمْرءِّ َما طَاَبْت بِّهِّ نـَْفُس إَِّمامِّهِّ".  - 7671/ 3182  "إِّمنَّ
   طب عن معاذ.

)وذلك أن حبيب بن مسلمة قتل ابن صاحب قربس وَأخذ ماله وكان كثريًا، وَأراد أبو عبيدة بن اجلراح. وكان َأمريًا َعَليهم َأْن 
، وَجَعَل رُسول اَّللَّ  َسُه فـََقال: رزق رزقنيه اَّللَّ ضرا:  السَّلَب للقاتِّل فقال معاذ بن جبل وكان حا -صلى اَّللَّ عليه وسلم-خُيَمِّّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه عمرو بن واقد وهو   .وذكر احلديث( -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مسعت رسول اَّللَّ 
 . جداضعيف  متروك.

 
َنا فيما َيْدُخُل".  - 7684/ 3195 ا َعَلْينا الُوُضوُء، فيما خَيْرُج وليس َعَليـْ  "إِّمنَّ

 طب عن َأىب أُمامة. 
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ا بُعْثُت َرمْحَة َوََلْ أُبـَْعُث َعَذاابً  - 7692/ 3203  ".  "إِّمنَّ

 ضعيف.  ع، هب، وابن عساكر عن َأىب هريرة.
 

ا خُيَْترَبُ هَبََذا املُْؤمُِّن".  - 7693/ 3204  "إِّمنَّ
؛ صلى اَّللَّ  قال   َثالاث مث قال فذكره.، عن الوسوسة، فَكربَّ -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ع عن عائشَة. قالت: ُسئِّل َرُسوُل اَّللَّ

 الهيثمي: في إسناده شهر بن حوشب.
 

َا الُوُضوُء َعَلى َمن اْضَطجعَ  - 7698/ 3209  ".  "إِّمنَّ
 الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب.قال الهيثمي: رواه .  طب عن َأىب أمامة

 
ا َمثُل املُْؤمِّنِّ حني  - 7717/ 3228 يُِّبه الَوْعُك  "إِّمنَّ َقى   َمثُل َحديدٍة ُتْدَخُل يف النار فـََيْذَهُب َخبَـثُها -أو احلُمىَّ -ُيصِّ ويـَبـْ
 طيِّّبَها". 

 صحيح.  ابن منده، طب، وأبو نعيم، ك، ق عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن َأزهر عن أَبيه. 
 

ا احلِّلُم  - 7719/ 3230 ، وإِّمنَّ ا العلُم ابلتـََّعلُّمِّ ابلتََّحلَُّم، َومن يـََتَحرَّ اخْلرَْيَ يـُْعطُه، َوَمْن يـَتَّقِّى الشَّرَّ يوَقُه : َثاَلٌث َمْن ُكنَّ  "إِّمنَّ
 فيه ََلْ يـََنل الدَّرَجاتِّ الُعَلى َواَل أُقوُل َلُكم اجلنة: َمْن تَكهََّن أو اْستَـُقَسم َأوَردَُّه مِّْن َسَفر َتَطريٌُّ". 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن   (.-رضي اَّللَّ عنه-الدرداءِّ  طس، واخلطيب، وابن عساكر )عن أىب
 الحسن بن أبي يزيد، وهو كذاب. 

 
َا أاَن َخازِّن وإمنا يـُْعطِّى اَّللَّ عزَّ وجلَّ، فمن أعطيته َعطَاًء وَأاَن به طَيُِّّب النـَّْفسِّ بورَِّك له فيه، ومن   - 7723/ 3234 "إِّمنَّ

 ".   َيُكل وال يْشَبعُ  كالذياًء عن شره نفسِّ وشدَّةِّ مسألِّة َكان  َأعطيته َعطَ 
 صحيح. ع، طب، وابن عساكر عن معاوية.]م[ 

 
م برُّوا اآلابَء واألُمََّهاتِّ واألَبَناءِّ كما أنَّ لوالدْيَك عليك حًقا كذلك لولدَك".  - 7732/ 3243 ا مساهم اَّللَّ األَبرار، أَلْنَّ  "إِّمنَّ

 ضعيف.  .اكر عن ابن عمرطب، حل، وابن عس
 

َا َأخاُف َعَلى  - 7743/ 3254  وهًوى متَّبًعا وإِّماًما َضااًل". -ثالاًث شح ا ُمطَاًعا  أميت"إِّمنَّ
 والبزار وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .يف اإلِّابنة وقال: غريب عن أىب األعور السَُّلمِّىزي طب، وأَبو نصر السج
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ى هذا حَبٌْر".  - 7744/ 3255 َا فـََرسِّ  "إِّمنَّ

 وهو ضعيف. الشاميوفيه مروان بن سالم  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 
 

َا َيْصرِّف سيئها هو - 7746/ 3256 َا يـَْهدِّى َأحسَن اأَلخالقِّ وإِّمنَّ  ".   "إِّمنَّ
 طب عن ابن عباس. 

 
ر".  - 7746/ 3257 َا ُهَو َِبَْنزَِّلةِّ الُبزاقِّ واملُخاطِّ َأمِّطُه عنَك خبْرَقة أو إبِّذخِّ  "إِّمنَّ

قال الهيثمي:   .يصيب الثوب قال فذكره املين عن  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب، ق عن ابن عباس. قال: ُسئَِّل رسوُل اَّللَّ 
 وهو مجمع على ضعفه.  عرزميالفي الكبير، وفيه محمد بن عبد َّللاَّ  رواه الطبراني

 
ا َأقْـُنتُ  - 7747/ 3258  بكم لَتْدُعوا ربَّكم وَتَسُلوُه َحَوائَِّجُكْم". "إِّمنَّ

 في األوسط وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني حممد بن نصر عن عروة مرساًل، طس عن عائشة.
 

َا ُجعَِّل اأَلذاُن األوَُّل  - 7748/ 3259 ْعَتم   لِّتَـَيسُّرِّ "إِّمنَّ َأْهل الصَّالة لصالهتم، فإِّذا مسعتم اأَلذاَن فأْسبُِّغوا الوضوَء وإِّذا مسِّ
ا فـَرُْع الصَّالةِّ ومتاُمَها، وال تبادروا القارَئ الرُُّكوَع والسُّجوَد". قاَمَة فبادِّروا التَّكبريَة اأُلوىَل، فإِّْنَّ  اإلِّ

 ي في الكبير، وفيه جبلة بن سليمان ضعفه ابن معين. قال الهيثمي: رواه الطبران طب عن ابن عباس.
 

َا مثُل املؤمِّنِّ مثُل شجرٍة ال يسقُط ورقُها  - 7749/ 3260  ".  النَّخُلة -"إِّمنَّ
 صحيح. طب عن ابن عمر.]خ م[ 

 
ا اخلاَُت هلذه وهذهِّ يعىن اخلنصر والبنصر". - 7750/ 3261  "إِّمنَّ

 ضعيف جدا. . طب عن أىب موسى
 

َا َهَلَك من َكاَن قبلكم بسؤاهلم أَنبياَءهم واختِّالفِّهِّْم عليهم، ولن يؤمَن َأحٌد حَّتَّ يؤمَِّن ابلقدر خريه   - 7751/ 3262 "إِّمنَّ
 ".  وشرِّهِّ 

 رواه الطبراني، وأبو يعلى، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن عمرو 
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َا املَْرُء   - 7753/ 3264  خَبَلِّيلِّهِّ فَليَـْنظُْر اْمُرٌؤ َمْن خُيالُّ ". "إِّمنَّ
 احلارث، حل عن أىب هريرة. 

 
َا فَاطَِّمة - 7754/ 3265  َما يـَْقبِّْضَها".  ويقبضينَما يْبسطَُها،  يبسطينَشْجَنٌة مِّىّن  "إِّمنَّ

 وفيه أم بكر بنت المسور ولم يجرحها أحد ولم يوثقها وبقية رجاله وثقوا. قال الهيثمي: رواه الطبراني ك، طب عن املسور.

 
َا  - 7760/ 3271 ،  ابنيت "إِّمنَّ  ".   ما َأذاها ويؤذيينما َأرَاهَبا،  يريبين َبْضَعٌة مِّىنِّّ

 صحيح.  طب عن املِّْسور.]م[ 
 

ا َأقْـُنُت بُِّكْم لِّتْدُعوا رَبَّكم  - 7761/ 3272  ". وتْسأَُلوُه َحوائَجكم"إِّمنَّ
احلارث بن أىبِّ ُأسامة يف مسنده من حديث عائشة: تقدم يف املَْتِّ بَِّلْفظِّه غري َأن ِمرجه حممد بن َنْصر عن ُعْرَوُة، مرسال،  

 في األوسط وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني طس عنه عن عائشة.
 

َا ُخروُج ابن َصيَّاٍد  - 7762/ 3273  ".  لَغْضَبة يـَْغَضبـَُها"إِّمنَّ
 طب عن حفصة.

 
َص َلُكم   - 7763/ 3274 ا ُحرَِّم َعَلْيُكم حَلُْمَها، َورُخِّّ  ".  َمْسكَِّها  يل"إِّمنَّ

 طب عن ابن عباس. 
 

ًئا من زَْعَفَران فتديفه مث تلطخ - 7764/ 3275 َذ مُجَااًن من فِّضٍة، مث أتخذ شيـْ َا َيْكفِّى إِّحَداُكنَّ َأن تـَتَّخِّ ه عليه فإَِّذا ُهَو  "إِّمنَّ
 كأنه ذهٌب".

 روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير. وشهر فيه كالم، وحديثه حسن. قال الهيثمي:  . طب عن َأمساَء بنت يزيد
 

هِّ  - 7765/ 3276 َا األسوُد لَِّبطنِّهِّ َوفْرجِّ  ".  "إِّمنَّ
 من آل الزبير، وهو ضعيف. رواه الطبراني، وفيه خالد بن محمد قال الهيثمي:  عق، طب عن أم أمين.

 
ِّّ إِّىَل َصبِّيَِّّها". - 7803/ 3314 ا َأْسَرْعُت لِّتْفرُغ أُمُّ الصَّىبِّ  "إِّمنَّ

ْقَصرِّ ُسورَتنْي قال فذكره )وىف سنده ضعف( -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طس عن أنس قال: صلى بنا رسول اَّللَّ  قال  .الفْجَر ِبَِّ
 ه أبو الربيع السمان وهو ضعيف.رواه الطبراني في األوسط وفيالهيثمي: 
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َماُم لِّيـُْؤََتَّ  - 7804/ 3315 ا اإلِّ ُ لَِّمْن محَِّده  "إِّمنَّ ُوا، َوإذا رَكَع، فارْكُعوا، وإِّذا قال: مسع اَّللَّ فُقولوا:  -بِّه، فإِّذا كربََّ َفكربِّّ

."  احلَْمُد َّللَّ
ورجاله   -وهو في الصحيح خال قوله: الحمد هلل   -في األوسط رواه الطبراني قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طس عن َأىب هريرة  

 موثقون.
 

َا يـَْنُصُر اَّللَّ هذه األُمَّة - 7806/ 3317 هِّْم".  "إِّمنَّ ْم وإِّْخاَلصِّ  بُضعفائَِّها بُدَعائهم َوَصاَلهتِّ
صلى اَّللَّ عليه  - النيبأَبُو نعيم مِّن حديث سعد بن َأىبِّ وقاص وذلك أن سعدا ظن: َأنَّ له فضال على من دونه فقال 

 صحيح.  ذلك(. -وسلم
ا هلك//  من كان قبلكم ِبن عظموا ُملوكهم َِبن قاموا وقَعُدوا". "إِّمنَّ

 وفيه الحسن بن قتيبة وهو متروك.في األوسط  الطبرانيرواه  قال الهيثمي: طب من حديث أنس بن مالك.
 

ا َحرُّ َجَهنََّم على  - 7811/ 3322  مثل َحرِّ احلمَّام". أميت"إمنَّ
رواه طس من حديثِّ شعيب بن طلحة بن عبد اَّللَّ بن عبد الرمحن بن َأىب   ، الواقديأبو نعيم يف املعرفة عن أىب بكر وفيه 

دِّيق:   موضوع. .به -رضي اَّللَّ عنه-أىب عن أبيه عن جدِّه عن ابيه أىب بكر الّصّديق  حدثينبكر الصِّّ
 

َا مثُل أْهلِّ  - 7814/ 3325  هلك". فيكم كمَثل سفينة نوٍح من ركبها جَنا، ومن ختلَّف عنها  بييت"إِّمنَّ
. وفى إسناد الطبراني عبد َّللاَّ بن  الحفري رواه البزار والطبراني في الثالثة وفى إسناد البزار الحسن قال الهيثمي:  . ابن جرير عن أىب ذر

 ضعيف.   داهر وهما متروكان.
 

َْيكُل وال ينفُعه ما َأَكَل، اليُد الُعلَيا خرٌي مَِّن اليدِّ السُّْفلى،   كالذي"إِّنَّه َمْن َيْسَأُل النَّاَس فيـُْعَطى يُكون   - 7836/ 3347
 ".  وَخرْيُ الصَّدقِّة ما كان عن َظْهرِّ غِّىًن وابدأ ِبن تـَُعولُ 

 ورجاله رجال الصحيح. رواه الطبراني في الكبير،  قال الهيثمي:  طب عن حكيم بن حزام.
 

على النَّاسِّ زماٌن خَيْرُجوَن إِّىل اأَلْرايفِّ فُيصيبون مِّْنها مطعًما وملبًسا ومرْكًبا فيْكتبوَن إِّىل    َيت"إِّنَّه  - 7837/ 3348
َنا فإِّنَُّكم َِبْرضِّ حجاٍز َجُدبَة، واملدينة َا َأحٌد إِّالَّ كنتُ  َأْهلِّيهم: َهْلمَّ إِّليـْ دَّهتِّ  خرٌي هلُْم لو كانُوا يْعلُمون، ال يْصرُب على ألَوائِّها وشِّ

 ".  له شفيعا َأْو شهيًدا يْوَم القيامةِّ 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .الساعديطب عن أىب ُأسيد 
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 ".  "إِّنَّه ال يقتطُع رجٌل مااًل إِّالَّ َلقِّى اَّللَّ عزَّ وجلَّ يْوَم القيامَة وُهَو أجذمُ  - 7838/ 3349

 صحيح.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن األشعث بن قيس ]د[ 
 

ْنُه".  - 7863/ 3374  "إِّنَّه ال بُدَّ ممَِّّا ال بُدَّ مِّ
 ضعيف.   رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن َأىب أُمامة

 
ا  نيب"إِّنَُّه َلْ يُكْن  - 7864/ 3375 ظة ال ختَُفى كَأْنَّ إِّالَّ َوقْد أَنَذَر ابلدَّجَّالِّ أُمَّتُه، َوإِِّنِّّ أُنذرُكُموُه، إِّنَُّه َأْعَوُر ذو َحَدقة جاحِّ

ا كوْكٌب ُدرِّىٌّ، َوَمَعُه َمْثل اجلنَّة، ومْثُل النَّارِّ، وجنـَُّتُه ُغرباُء  ، وانرُه رْوضٌة ذاُت ُدخانخُناعُة يف جْنب جداٍر، وعيُنه الُيْسَرى كَأْنَّ
لَُّط على غرْيه  خْضراُء، وبنْيَ يدْيه رُجاَلن يـُْنذِّران َأْهل الُقرى، ُكلَّما خرجا مْن قرية َدَخَل َأوائُِّلُهم َوُيَسلَُّط على رَُجل اَل ُيسَ 

، َويـَُقوُل املذبوُح: َيَيُـَّها  فيْذحَبُُه، مثَّ َيْضربُه بعًصا، مثَّ يقوُل: ُقْم فيقوُم، فيُقول ألصحابه َكْيَف تروَن؟ فَيْشهُدونَ  ْركِّ  َلُه ابلشِّّ
َةً   زادين ، َما -صلى اَّللَّ عليه وسلم-أْنَذَراَنُه رسوُل اَّللَّ  الذيالنَّاُس، إِّنَّ َهَذا املسيُح الدَّجَّاُل  فيعوُد   هذا فِّيَك إِّال َبصريِّ

، فيقوُل الرَّجُل: َيَيُـَّها النَّاَس، إِّنَّ هذا  فيضربُه بَعًصا معه، فيقوُل: ُقْم فيقوم، فيقوُل كيَف تروَن؛ فيْذحَبهُ  ْركِّ فيْشَهُدوَن له ابلشِّّ
هذا فِّيَك إِّالَّ َبصِّريَة فيعود فيذحبه فيضربه   زادين، واَّللَّ ما -صلى اَّللَّ عليه وسلم-أْنَذَراَنُه رسوُل اَّللَّ  الذياملسيُح الدَّجَّاُل 

؟ فيشهدون له ابلشرك فيقول املذبوح: َيَيُـَّها النَّاس إِّنَّ هذا املسيَح  بعصا معه فيقول: قم، فيقول ألصحابه: كيف ترون
هذا فيك إال بصرية. فيعوَد الرابعَة ليذحَبه فيْضرُِّب اَّللَّ على   زادين واَّللَّ ما  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-أنذرانه رسول اَّللَّ  الذي

 حْبَه". َحلقِّه َصفيحًة من حناٍس فرييُد َأْن يْذحَبه فال يستطيُع ذ
رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وعطية ضعيف وقد  قال الهيثمي:  عبد بن محيد، ع، كر عن َأىب سعيد.

 وثق.
 

 ”."إِّنَّه مِّْن مَتامِّ إِّْسالمُِّكْم َأْن تـَُؤدُّوا زَكاَة َأْمَوالِّكم - 7866/ 3377
 وفيه من ال يعرف.  ،رواه البزار، والطبراني في الكبير. ولفظ الكبير: " إن من تمام "قال الهيثمي:  .اخلزاعيطب عن علقمة بن انجية 

 
ى إِّىلَّ: أنَّه َمْن َقرأ يف ليلة: }َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِّقاَء رَبِّّهِّ{ اآلية كاَن  - 7870/ 3381 له نوٌر من َعَدنِّ أبنْيَ   -"إِّنَّه َقْد ُأوحِّ

 ".  ملالئُكةإِّىل مكَة َحْشُوه ا 
رواه البزار، وفيه أبو قرة األسدي، لم يرو عنه قال الهيثمي:  يف األلقاب، وابن مردويه عن عمر. الشريازيابن راهويه والبزار ك، و 

 غير النضر بن شميل، وبقية رجاله ثقات. 
 

أو  "إِّنَُّه يكوُن لِّلوالدْينِّ َعَلى وَلدَُها َدْيٌن فإِّذا كاَن يْوٌم القيامة يتعلَّقانِّ بهِّ فيقوُل: أان َوَلدُُكما، فـَيَـَودَّان  - 7871/ 3382
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 ".  يتمنيان لو كاَن )له( َأكثُر مِّْن ذلك
حيى األنصاري ولم أعرفهما، وبقية رجاله وثقوا رواه الطبراني، عن عمرو بن مخلد، عن زكريا بن يقال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.
 على ضعف في بعضهم. 

 
 يـَْعىن السفرجَل". -الصَّْدر وَيُلو الفؤاَد  "إِّنَُّه يذهُب بطخاوةِّ  - 7872/ 3383

 ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. دينارعن عمر بن   القرشيمن رواية على  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عباس.
 

ُتْم ال بُدَّ فاعلني فاْجَعُلوه ثُلثًا للطَّعام، وثُلثًا للشَّراب، و  - 7873/ 3384 ثُلثًا  "إِّنَّه ال وِّعاَء إَِّذا ُملَِّئ َشرٌّ مِّْن َبطٍن فإِّن ُكنـْ
 ".  للرِّيح َأو النـََّفسِّ 

 الطبراني، وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. رواه قال الهيثمي:  طب عن عبد الرمحن بن املرقع.
 

ه شيًئا فهذا   "إِّنَّه قْد َداَن مِّىنِّّ ُخُفقٌ  - 7882/ 3393 ا رُجل كنُت َأصْبُت مِّْن عْرضِّ ا أان بشٌر، فَأميُّ مِّْن بنْي أظهرُِّكْم؛ وإِّمنَّ
ا رُجٍل كنُت أصبُت مِّْن بشرِّه شيًئا فهذ عرضي ، وأميُّ ا رجٍل ُكْنُت َأصْبُت مِّْن ماله شيًئا، فهذا فليقتصَّ ، وأميُّ ا بَشرى فليَـْقَتصَّ

، وال يُقولنَّ  يلوَأاَن حُملَّل  ريب، فَلقِّيُت حللينفأخذه أْو  شيءحلوقًا رجٌل كاَن له مِّْن ذلك  يبفليأُخْذ؛ واْعَلموا أنَّ أْواَلُكْم  مايل
ما لْيسَتا مِّْن  أخاُف العداوَة والشَّحناَء من رسولِّ  إيّنِّ رجٌل    شيء؛ ومن غلبْته نْفُسه على خليقيت وال من  طبيعيت اَّللَّ فإِّْنَّ

 حَّتَّ أْدُعَو َله".  يب فلَيسَتعن 
 الفضل بن عباس. طب عنابن سعد 

 
يُبون فِّيها مطعًما َوملبًسا ومرْكًبا، فيكتـُُبوَن إِّىل    َيت"إِّنَّه  - 7883/ 3394 ، فُيصِّ على النَّاسِّ زَماٌن، خَيُْرُجوَن إِّىل اأَلْرايفِّ

َنا، فإنَُّكْم َِبْرضِّ جَماٍز َجُدوبٍة واملدينُة خرْيٌ هلم لو كانُوا يْعلُمون، ال يْصرب على ألوائِّه ا َأحٌد إِّ َأْهلِّيهْم: هُلموَّا إِّليـْ دَّهتِّ الَّ ُكنُت ا َوشِّ
 ".  له شفيًعا أو شهيًدا يْوَم اْلقِّياَمةِّ 

 في الكبير وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .الساعديأىب َأسيد  طب عن ابن سعيد 

 
يُقاُل َلُه: ُأَوْيُس بُن عامر خيرُج به وضٌح فيدعو اَّللَّ َأْن يُذهَبُه عنه  "إِّنَّه سيُكوُن يف التابعني رجٌل مِّْن قـَْرنِّ  - 7887/ 3398

ما أذُكُر به نَعمتك علىَّ فـََيدُع مّنْه ما يْذُكُر بِّه نْعَمَته علْيه، فمن أْدرََكُه مِّْنُكم   جسدييف   يلفيذهبه فيقول: اللَُّهم دْع 
 فاستطاع َأْن يستْغفَر له فلَيسَتغفْر َلُه". 

 عمر.ع عن 
 

َن راحَلَتَك َورَْحَلَك، ولكن الكِّرْبُ َمْن َسفَِّه احلقَّ وَغمَِّص النَّاسَ  - 7889/ 3400  ".  "إِّنَّه لْيَس مَِّن الكرْبِّ أن حُتْسِّ
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رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ،  قال الهيثمي:  اثبت بن قيس بن ِشاس. طب عنوابن قانع  الباوردي 
 رحمن لم يدرك ثابت بن قيس.وأبوه عبد ال

 
، كما يُْكرُه للرِّجالِّ َأْن يْنظُرُوا إِّىل النَِّّساء".  - 7890/ 3401  "إِّنَّه يُْكرُه للنِّّساءِّ َأْن ينظُْرَن إِّىل الرِّجالِّ

 طب عن أُم سلمة وضعف.
 

 ".  مِّْن غنائمِّكم ما يزُِّن هذهِّ بْعَد اخلُُمسِّ وهو مردوٌد فيُكمْ  يل"إِّنَّه ال حَيلُّ  - 7891/ 3402
 . الكنديعن عبادة بن الصامت، وَأىب الدرداَء واحلارث بن معاوية  الباوردي 

 طب عن عمر بن عنبسه. 
 

ُب َصْوَمَعٍه يـَُقاُل َلُه: ُجَريٌج وكاَنْت َلُه أُمٌّ، فكاَنْت أتتيه   "إنَّهُ  - 7899/ 3410 َلُكْم مَِّن األُمم رُجل ُمَتعبٌِّّد صاحِّ  َكاَن فِّيَما قـَبـْ
َها فـََناَدْتُه فجعلْت تـَُناديه رافعًة رَأ تهِّ ُمْقبٌِّل َعَليـْ إِّْليهِّ واضعًة َيَدَها   َسَهافتناديه ويشرف عليها فُيكلُِّّمَها، فأَتـَْتَه يـَْوًما وهو يف َصالِّ

َهتَِّها  ،  أي ُجَرْيُج ثالث َمرَّات، ُكلُّ ذلك يُقوُل ُجَرْيُج: " أي ُجَرْيُج،  أي َعَلى َجبـْ ؟ " فغضبْت، فقاَلْت:  صالت، َأْو  أميربِّّ
، وبلغْت بْنُت َملِّكِّ اْلَقريَةِّ فح ملْت فولدْت ُغاَلًما، فقالوا هلا: َمْن فعَل  اللُهمَّ ال مَيُوَتنَّ ُجَرْيٌج َحَّتَّ يـَْنظر يف وجوه اْلُمومَِّساتِّ

ُب الصَّْوَمعة ُجَرْيج فما َشَعَر َحَّتَّ مسَع ابلفؤوسِّ يف َأْصل َصْوَمَعتِّهِّ، َفَجَعلَ  ُبك؟ قالت: ُهو َصاحِّ َيْسَأهُلُْم:   هذا بِّك؟ َمْن َصاحِّ
فتدىلَّ فجعُلوا ََيَُؤوَن أَنـَْفَه، َوَيْضربُونََه، ويقوُلوَن: ُمَراٍء خُتادُِّع النَّاَس  َويـَْلُكْم َماَلُكْم؟ فلم َُييُِّبوه فـََلمَّا رََأى ذلك َأَخَذ احْلَْبُل 

ب القريةِّ، بِّْنُت اْلَملِّكِّ  َأحبلتَـَها قال: فما فـََعَلْت؟ قَاُلوا: َوَلَدْت غالًما،   اليتبَِّعَملَِّك، قَاَل: َويـَْلُكْم َماَلُكْم؟ قالوا: بِّْنُت َصاحِّ
. فـَتَـَولَّوا َفَصلَّى رَْكَعَتنْي، مثَّ انـْتَـَهى حَّت مشى إِّىل الشََّجَرة، فََأخهُ  حيقاَل: الغالُم  َذ مِّْنها  َو؟ قالوا: نـََعْم، قاَل: فـَتَـَولَّوا عِّىنِّّ

ْئَت  الراعي مهدِّهِّ َفَضَربَُه بذلَِّك الُغْصنِّ، وقاَل: اي طاغَِّيُة َمْن أَبُوَك؟ قال: َأىب فالنٌ  يفُغْصًنا مثَّ أََتى الغالَم َوُهَو  ، قاُلوا: إِّْن شِّ
َنا َلَك َصْوَمَعَتك بَِّذَهب، وإِّْن شئَت بِّفِّضَّة قال: َأعِّيُدوها كما َكاَنْت".   بـَنَـيـْ

في األوسط والكبير وفيه المفضل بن   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .طب عن عمران بن حصنٍي طس عن َأىب حرب بن َأىب األسود
 فضاله وثقه ابن حبان وغيره. 

 
كان بـَْعَده َنيب إِّالَّ َعاش نِّْصَف ُعُمرِّ الذي كاَن قْبله، وإِّنَّ عِّيَسى اْبن َمْرمَي عاش عِّْشرين    نيب"إِّنَّه ََلْ َيُكْن  - 7900/ 3411

تِّّني،  أراينومائة سنٍة، وال  ًبا على رأسِّ السِّّ مِّْن  تكوين اَي بـُنَـيَّة: إِّنَُّه لْيَس مِّْن نساءِّ املسلمني اْمَرأٌة أْعَظُم َرزيًَّة مْنك، فال إِّالَّ ذاهِّ
 حُلُوقًا يب، َوإِّنَّكِّ سيِّّدُة نَِّساءِّ َأْهلِّ اجْلَنََّة إِّالَّ ما َكاَن مِّن اْلبَـُتولِّ َمْرمَي بْنتِّ عْمَران".  أهليَأْدَِن اْمَرَأٍة َصرْبًا، إِّنَّكِّ َأّوُل 

 ضعيف جدا.   رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وروى البزار بعضه أيضا، وفي رجاله ضعف.قال الهيثمي:  عن فاطمة الزهراء. طب
 

َها، َوَتْذُكُر َحَسَنه، وال خَتُونَُه   - 7902/ 3413 َها، وَمالهِّ، إِّاّل َكاَن  يف"إِّنَّه لَْيَس مِّن اْمَرَأٍة َأطاَعْت، َوَأدَّْت حقَّ َزوجِّ نـَْفسِّ
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نَـَها َوَبنْيَ الشَُّهَداءِّ درََجٌة َواحَدٌة  زْوَجُته يف اجْلَنَّةِّ َوإالَّ َزوََّجَها اَّللَّ من   فهي  اجْلَنَّة، فَإِّْن َكاَن َزْوجَها ُمْؤمًنا َحَسَن اخْلُُلقَ  يفبـَيـْ
 ”.الشَُّهَداءِّ 

بإسنادين في أحدهما منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن ميمونة.
 .ضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات، واإلسناد اآلخر فيه جماعة لم أعرفهم

 
 "إِّنَُّه ُيَصبُّ َعَلْيهِّ مَِّن اْلُغاَلم، َويـُْغَسُل مَِّن اجلاريةِّ".  - 7903/ 3414

 في الكبير وفيه ليث بن أبى سليم وفيه ضعف. الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .طب عن زينب بنت جحش
 

َا َأْمٌر إِّالَّ إبِِّّْذنِّ َزوْ  - 7904/ 3415 َها"."إِّنَُّه ال َيوُز لِّلَمْرَأةِّ يف َماهلِّ  جِّ
 وفيه جماعة لم أعرفهم.   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  امرَأة كعب بن مالك. طب عن خرية

 
َاٍر، َوَما مِّْن اْمَرَأٍة  بعدي"إِّنَُّه سيُكوُن  - 7913/ 3424 مَحَّاَماٌت، َواَل َخرْيَ يف احلمَّاماتِّ للنَِّّساءِّ َوإْن َدَخَلْتُه إبِّزَار َودِّرْع َومخِّ

َا نَـَها َوَبنْيَ َرهبِّّ رْتَ فيَما بـَيـْ زَُع مخَارَُها يف َغرْيِّ بـَْيت َزْوجها إِّالَّ َكَشَفْت السِّّ  ”.يـُنـْ
 في األوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.  الطبرانيرواه ل الهيثمي: قا  .-رضي اَّللَّ عنها-طس عن عائشة 

 
أَئِّمٌَّة ُيَصلُّوَن الصَّاَلَة لَِّغرْيِّ َوْقتَِّها، فإَِّذا فـََعُلوا َذلَِّك َفَصلُّوا الصَّاَلَة لَِّوْقتِّها، َواْجَعُلوا   بعدي"إِّنَُّه َسَيُكوُن  - 7915/ 3426

 َصاَلَتُكْم َمَعُهْم انفَلًة". 
 في األوسط وأبو يعلى وفى إسناده من ال يعرف.  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .نسطس عن أَ 

 
 "إِّنَُّه سيأتِّى قـَْوٌم َيطُلُبوَن اْلعِّلَم فَإَِّذا رأيُتموهم فاْستَـْوُصوا هبِِّّْم َخرْيًا".  - 7917/ 3428

 ط عن أىب سعيد. 
 

 ". أانسي"إِّنَُّه كان فِّيها نْفُس سبعةِّ  - 7920/ 3431
شحمة فَأخْذهُتَا فازدردهتا فاشتكيت سنة فذكرت  فأعجبتين طب عن رافع بن خديج قال: دخلُت يوًما والقدر تفور  البغوي

ولم أعرفه وبقية رجاله   األنصاري وفيه أبو أمية  الطبرانيرواه  ي:الهيثمقال  .قال: فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ذلك لرسول اَّللَّ 
 .وثقوا.

 
أنَُّكْم تتبايـَُعوَن املثْـَقاَل ابلنِّّْصف، أو الثُـُّلَثنْيِّ، َوإنَُّه اَل َيْصُلُح إِّالَّ املثقاُل ابملثقال، واْلَوْزُن  بلغين "إِّنَُّه  - 7929/ 3440
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."  ابلوْزنِّ
 طب، ض عن رويفع بن اثبت.  الطحاوي

 
َا ُتوقُِّظ للصَّاَلة".  - 7934/ 3445  "إِّْنَّ

ا وذكره -َّللَّ عليه وسلمصلى ا-  النيبطس عن أَنس قال: ذُكرت الرباغيُث عند  قال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات،  . فقال: إِّْنَّ
 وفي سعيد بن بشير ضعف، وهو ثقة.

 
َا سَتُكوُن مَعادُِّن وسيُكوُن فيها ُسوُء اخْلُُلق".  - 7935/ 3446  "إِّْنَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح.  طس عن ابن عمر.
 

ْذ سيًفا من خشب".  - 7936/ 3447 َفَك، َواختَّ ْر َسيـْ َنٌة َوفـُْرَقٌة، فإِّذا كان كذلك فَاكسِّ َا ستُكوُن فِّتـْ  "إِّْنَّ
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه- صيفي طب عن َأهباَن بن 

 
ا كانْت صالَة رْغبٍة ورْهبٍة سأَلُت ا - 7949/ 3460 واحدة، سأَْلُته: َأالَّ ُيسلِّّط  منعيناثـْنَـَتنْي و  فأعطاينَّللَّ فيَها ثالاًث،  "إِّْنَّ

َرُهم فَأْعطانيها، وسأَْلُته َأن ال أميتعلى  َل علْيهم َسَنًة فُيَدمِّّ  َيعَل  عدًوا مْن غريهم فيْجَتاَحُهم فَأْعطانيَها، وسأَْلُته َأالَّ يـُْرسِّ
َنهم فـََزواَها عىنِّّ   ”.ِبَسُهم بيـْ

 .-رضي اَّللَّ عنه -عن معاذ  طب
 

ا  - 7950/ 3461 ا لْيَسْت ُِبْضحيٍة، إِّمنَّ ا اأُلْضحيُة بْعَد الصَّالةِّ  هي"إِّْنَّ  ”.َشاُة حلٍم، إِّمنَّ
 طب عن َأىب بردة نيار. 

 
ا أَلوَّاهةٌ  - 7951/ 3462  ”."إِّْنَّ

منزله ومعه عمر بن اخلطاب فإِّذا هو بزينب بنت   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن راشد بن سعد. قال: دخل 
الطبراني، وإسناده منقطع، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي،  قال الهيثمي: رواه. يف َصالهتا تدُعو، قال. فذكره وهيجْحش ُتصلِّّى 

 وهو ضعيف. 
 

ا مِّْشيٌة يـَُبغُِّضها اَّللَّ إِّالَّ  - 7963/ 3474  ”.يف هذا املوضِّع"إِّْنَّ
بٍة طب عن خالد بن سليمان بن عبد اَّللَّ بن خالد بن مساك ابن خرشة عن أَبيه عن َجدِّة، َأنَّ َأاب ُدَجانََة يْوَم َأُحد َأْعلَم بعصا
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  الطبرانيرواه هيثمي: قال ال  وهو خيتاُل يف مِّْشيته بني الصَّفَّنْي قال: فذكره. -صلى اَّللَّ عليه وسلم-محراَء فنظر إِّليه رسوُل اَّللَّ 
 . وفيه من لم أعرفه

 
ُرها مثبوٌر، )ال تنصروهم، ال ينصرهم   - 7964/ 3475 ا ستُخرُج راايت مَِّن، املشرِّقِّ لبىن العبَّاس، َأوَّهُلا َمثْـُبوٌر، َوآخِّ "إِّْنَّ

؛ وأَتباُعهماَّللَّ َمْن مشى حْتَت راية مِّْن راايهتم َأدخله اَّللَّ تعاىل يـَْوَم القيِّامةِّ  ُْم شراُر َخْلقِّ اَّللَّ ،   جهنَّم، َأال إِّْنَّ شراُر خلق اَّللَّ
، َأال  َم مىنِّّ ُهم برٌئ، وُهم مىنِّّ براٌء، عالَمُتهم يُطيلوَن الشُُّعوَر، ويْلَبُسوَن السَّواَد فال جُتالُِّسوُهم يف املإلِّ، وال   إيّنِّ يزُعموَن َأْنَّ نـْ مِّ

، وال   ”.هَتْدوهم الطريق وال تْسُقوهم املاَء يتَأذَّى بتكبريِّهم َأْهُل السَّماءِّ تُبايُعوهم يف اأَلْسواقِّ
 وفيه عنبسة بن أبى صغيرة وقد اتهم بالكذب. الطبرانيرواه قال الهيثمي:   طب عن َأىب َأمامة.

 
ا ستكوُن أَُمراُء، مُييُتوَن الصَّالَة، خيُفُِّقوَْنا - 7971/ 3482 َاٍر، وصالة إِّىل َشَرق  "إِّْنَّ ا صالُة َمْن ُهَو َشرٌّ مِّْن محِّ املْوتى، وَأْنَّ

 َمْن ال َيُد بًُدا، فمْن َأْدرك، مِّْنُكم ذلك الزَّماَن فلُيَصلِّّ الصالَة لوْقتَِّها، واْجعُلوا صالَتُكْم َمَعُهم ُسْبحًة". 
 طب عن ابن مسعود. 

 
ا ستجُئ أَُمراُء، َتْشَغَلُهم َأشياءُ  - 7972/ 3483 ا، فصلوا الصَّالَة لَِّوْقتِّها، فإِّْن  "إِّْنَّ ، حَّتَّ ال ُيَصلُّوا الصالَة مليَقاهتِّ

 ”. َأدركُتموها معُهمَّ فاجعُلوا صاَلتُكم معُهْم ُسْبحةً 
هذا لفظ الطبراني في الكبير، ورواه أحمد وترجم له فقال: حديث أبي أبي وذكر له هذا  قال الهيثمي:  طب عن عبد اَّللَّ بن أُم َحَرام. 

 لحديث، وقد رواه أبو داود وغيره عنه عن عبادة بن الصامت وألبي أبي صحبة. فاهلل أعلم. ورجاله رجال الصحيح.ا
 

ُقُص ذلك   - 7973/ 3484 . َهْل ينـْ َ فيها بيٍد وال بلساٍن، قيل: اي رسول اَّللَّ ا ستُكوُن فََِّتٌ ال يستطيُع املُؤمُن َأْن يغريِّّ "إِّْنَّ
م؟ قال: ال م مِّْن إِّمياْنِّ قاءِّ، قيَل: وَلَ ذلك؟ قال: يكرهونَه بقُلوهبِّ ُقُص القطُر من السِّّ  ”.. إِّالَّ كما ينـْ

 وهو ضعيف جًدا.  القرشيفي الكبير واألوسط وفيه طلحة بن زيد  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ُعبادة بن الصَّامِّت.
 

ا ستكوُن فٌَِّت بنْي  - 7974/ 3485 ًياأميت"إِّْنَّ  ”. ، أَْنت اي َأاَب ُموسى فِّيها انئًما خرْيٌ مِّْنك قاعًِّدا، وقاعًدا خرٌي مِّنك ماشِّ
 قال الهيثمي: فيه علي بن أبي فاطمة، وهو علي بن الحزور وهو متروك. طب عن عمار وَأىب موسى مًعا. 

 
ا حاجٌب مِّن ال - 7975/ 3486 : الصَّدقة"إِّْنَّ ، يْعىنِّ  ”.نَّارِّ ملْن َأْحَسنها يْبتغِّى هبا َوْجَه اَّللَّ

 في الكبير وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي اَّللَّ عنها-طب عن مْيُمونة بنت سعد 
 

؟ قال  - 7981/ 3492 َنٌة، قَاُلوا: كْيَف َنْصَنُع اي رسوَل اَّللَّ ا ستُكوُن فِّتـْ  ". تْرجعوَن إِّىل َأْمرُِّكْم اأَلوَّلِّ "إِّْنَّ
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في الكبير واألوسط وفيه عبد َّللاَّ بن صالح وقد وثق وفيه ضعيف وبقية رجاله رجال   قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن َأىب واقد.
 الصحيح. 

 
فاُء ُسْقٍم". - 7984/ 3495 ا ملَُبارَكٌة وهِّى طَعاُم طُْعمِّ وشِّ  "إِّْنَّ
 رواه أبو داود الطيالسي بسند الصحيح.لبوصيري: قال ا . أيب ذر ط عن

 
ُما ليـَُعذَّاب يف َغرْيِّ كبرٍي َأما َأحدُها: فكان ََيُكُل حلوَم النَّاس، وَأمَّا اآلخر فكان صاحَب منِّيَمة".  - 7991/ 3502  "إِّْنَّ

 ط عن ابن عباس.
 

ُد نـََفس الرَّمحن مِّْن َهُهنا، وَأشاَر إِّىل اليمن إيّنِّ " - 7994/ 3505 ى إِّىلَّ  -َأجِّ   وتتبعوين مقبوٌض غرُي ُمَتلبِّّث،   إيّنِّ ولقد ُأوحِّ
 ".  َأفناًدا، واخليُل معقوٌد يف نواصيها اخْلَرْيُ إِّىل يـَْومِّ القياَمةِّ وَأْهلها ُمَعاَنوَن علْيها

 طب عن سلمَة بن نفيل. 
 

ْحًة حبره ، إِّْن طَاَل َلك عمُر رَأَيـَْتهم يـَْفتُنوَن النَّاَس َحَّتَّ يـَُرى   إيّنِّ " - 7998/ 3509 ال َأْخَشى على قـَُرْيٍش إِّالَّ أَنـُْفَسها َأشِّ
نَـُهْم كالغنم َبنْيَ احْلَوَضنْي َمرًَّة إِّىل َهَذا َوَمرًَّة إِّىل َهَذا".   النَّاُس بـَيـْ

 طب عن عمران بن حصني.
 

 ”.ُأُحًدا ذهًبا ُكلََّه مثَّ ُأَورِّثهُ  يل َأنَّ  يسرينواَّللَّ ما  إيّنِّ " - 8004/ 3515
 وهو ضعيف.  يرواه البزار بإسناد فيه يوسف بن خالد السمتقال الهيثمي:  طب عن مسرة. 

 
تـُُهْم َأْو َتغّيْظُت َعلْيهِّْم   بَيينأََتغيَُّظ َعلْيُكْم َوُأْعذِّرُكْم مثَّ َأْدُعو اَّللَّ  إيّنِّ " - 8005/ 3516 تـُُهْم َأْو َسبَـبـْ َنُه. اللَُّهمَّ ما لَعنـْ َوبـَيـْ

ُْم   ”.وَأان هلم انصِّحٌ  أهليفاْجَعلُه هلُْم بركًة ورمْحًَة وَمْغفَِّرًة وصالًة فإِّْنَّ
 وفيه من لم أعرفهم.  الطبرانياه رو قال الهيثمي:  طب عن مسرة. 

 
 لْو ُأَحرُِّم َعلْيُكْم اْحرَتَقْـُتْم، َوإِّنَّ حترمَي األَنبَِّياءِّ ال ُتطِّيُقُه اجلباُل".  إيّنِّ " - 8006/ 3517

 الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب عن مسرة
 

 أَلجلُ هذه اْلُغْرفة ما َأجلُها حينئٍِّذ إِّالَّ خشيَة َأْن يكوَن فِّيها ماٌل فأَتوىفَّ وَلْ أُنْفقَه". إيّنِّ " - 8008/ 3519
 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. .-رضي اَّللَّ عنه-طب، ض عن مسرة  
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 ، قاله لقريش". بعديمن  أميتُأَحذِّرُُكْم اَّللَّ َأْن َتُشقُّوا على  إيّنِّ " - 8010/ 3521

ْقَداُم بن َمْعد يكرب وأَبو أُمامة. أخربينطب عن شريح بن عبيد قال:     جبري بن نفري وكثري بن مّرة وعمرو بن اأَلْسود واْلمِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف. 

 
ا بُعِّْثُت ابحلنيفيةِّ السَّمحة، وََلْ أُبـَْعْث ابلرَّهبانِّيَّةِّ اْلُمْبدعةِّ، َأاَل وإِّنَّ َأقْـَواًما ابـَْتَدُعوا الرَّهَ  إيّنِّ " - 8011/ 3522 بانيَة،  إِّمنَّ

بذلك   فإينْفطُِّروا، َوَصلُّوا، وانموا، َفُكتَِّبْت علْيهْم، فما رعْوها حقَّ رعايتا، َأال َفُكُلوا اللَّْحَم، َوأُتوا النَِّّساَء، َوُصوُموا َوأَ 
 ”.أُمِّْرتُ 

 طب عن َأىب أُمامة. 
 

ُكنَّ، فال تـَْفَعْلَن، فَإِّنَّ اَّللَّ تعاىل ميُقُت َمْن يـَْفَعُل ذلك،  إيّنِّ " - 8012/ 3523 َْن َما يـَْفَعُل بُِّكنَّ َأْزَواجِّ   إيّنِّ  أَلْحَسُبُكنَّ خُتْربِّ
ُما محاران فال تـَْفَعُلوا  أَلْحَسُب َأنَّ إِّحَداُكنَّ إِّذا  بِّهِّ، كَأْنَّ ُهما اللِّّحاَف، ينظُر َأَحُدُُها إِّىل َعْورَةِّ َصاحِّ أََتْت َزْوجها لََيْكشَفانِّ َعنـْ

 ”.ذلك، فإنَّ اَّللَّ مَيُْقت على ذلك 
 منكر جدًا.  رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طب عن َأىب أُمامة.

 
 "إِِّنِّّ َأكتُب إِّىل قوٍم فَأخاُف َأْن يزيُدوا علىَّ َأْو يـَنّـُقُصوا فتعلَّمِّ السراينِّيَّة". - 8014/ 3525

 عْبُد بن مُحيد عن زيد بن اثبت.
 

ُما ل - 8028/ 3539 لُّوا كتاَب اَّللَّ وعِّرْتَتِّى َأْهَل بيَّت وإِّْنَّ ْن يتفرَّقا حَّتَّ يردا  "إِِّنِّّ اترٌِّك فيُكْم ما إِّْن متسَُّكُتم به بْعدِّى َلْ تضِّ
 علىَّ احلْوض". 

حديث صحيح بشواهده  قال شعيب: قال الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده جيد.  عبد بن محيد وابن األنبارى عن زيد بن اثبت.]حم[ 
 دون قوله: "وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض" 

 
 ”.فيما َلْ يُوَح إِّىلَّ كَأَحدُِّكم إيّنِّ " - 8032/ 3543

 موضوع.  وفيه العطوف ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم خالف.قال الهيثمي:  طب وابن شاهني يف السُّنَّةِّ عن معاذ.
 

 ”.هو َأْفَضلُ   الذيوأَتيُت  مييين إِّذا حلفُت فرأَيُت غرْيَ ذلك َأفضَل كفَّرُت عن  إيّنِّ " - 8040/ 3551
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. .-رضي اَّللَّ عنه-طب، ك، ق عن َأىب الدرداءِّ 
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 ”.َلْ أُْبعْث لعَّاانً  إيّنِّ " - 8042/ 3553

 صحيح.  الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه. طب عن كريز بن ُأسامة
 

َى هلُْم ابُن أُمِّّ عْبد ميتَرضيُت أل إيّنِّ " - 8043/ 3554  ”.ما َرضِّ
البزار والطبراني في األوسط باختصار ورواه في الكبير منقطع اإلسناد وفى   قال الهيثمي: رواه طب، ق وابن عساكر عن ابن مسعود.

 وهو ثقة وفيه خالف، وبقية رجاله وثقوا.  الرازي إسناد البزار محمد بن حميد 
 

لُكْم َفرط ، وإِّنَُّكْم واردون علىَّ احلَوَض َعْرُضه ما بنْيَ َصْنعاَء إِّىل ُبْصرى، فيه عدُد الكواكبِّ مْن   إيّنِّ " - 8046/ 3557
؟ قال: اأَلْكرَبُ كتاُب  ، سبٌب  قِّْد حانِّ الذهب والفضَّةِّ، فانظُروا َكْيَف خَتُْلفوينِّ يف الثَّقلني؟ قيل: وما الثقالن اي رسوَل اَّللَّ اَّللَّ

ما لنْ عرتتاَّللَّ وطرفُه ِبَيديُكم، فتمسَُّكوا بِّهِّ لْن تزلُّوا وال تضلُّوا، واأَلْصَغُر طرفُه بيدِّ  يـََتفرقا حَّتَّ يردا علىَّ احلوض،   ، وإِّْنَّ
ما َأعلُم منكم". ريبوسأَلُت هلما ذاك   ، فال تقدَّموُها فتهلُكوا وال تعلُموُها فإِّْنَّ

 طب عن زيد بن َأرقم. 
 

َأخاف عليكم ثالاًث، َوُهنَّ كائناٌت: زلَُّة عاَل، وجداُل منافٍق ابلقرآن َوُدْنيا تـُْفَتُح َعَلْيُكْم، )ويْروى:  إيّنِّ " - 8058/ 3569
 “.والتكذيب ابلقدر: يف الثالثة( 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وفيه عبد الحكيم بن منصور، وهو متروك الحديث. .-رضي اَّللَّ عنه -طب عن معاذ 
 

 مِّْن ثالثة: مِّْن زَلَّةِّ العاَل، ومْن حكم جائر، ومن هوى متبع".  بعدي أَلَخاُف على أميت مِّْن  إين " - 8059/ 3570
  أَبو احلسن عبد اجلبار بن َأمحد يف َأماليه عن كثري بن عبد اَّللَّ بن عمرو بن عوف املزين عن أَبيه عن جده. والقاضيطب 

 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد هللا بن عوف، وهو متروك، وقد حسن له الترمذي. 
 

 أَلْمزُح وال َأقوُل إِّال حًقا".  إين " - 8063/ 3574
 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن.  .واخلطيب عن أَنس طب عن ابن عمر،

 
دِّيقِّني  بعديأَلْرُجو هُلنَّ من  إيّنِّ " - 8066/ 3577 ديقِّنَي؟ ُهُم املتصدَُّقون".  -يعىن أَلزواجهِّ -الصِّّ  َوَمْن، تـَُعدُّوَن الصِّّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات كلهم، إال أن قريبة، قال الذهبي: تفرد عنها ابن   طب عن املقداد بن األسود.
 أخيها موسى بن يعقوب الزمعي. 
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ْنُه، ِمافَة َأْن يكبَُّه اَّللَّ على وْجهِّه يف النَّارِّ""إِنِّّ ألُ  - 8071/ 3582  . ْعطِّى الرَُّجَل وَأدُع َمْن هو خرْيٌ مِّ
 .-رضي اَّللَّ عنه-ط عن سعد بن أىب وقاص 

 
َُما َلْن بييتَأْهُل  وعرتت: كتاُب اَّللَّ بعدياترٌك فيكم الثَـَّقَلنْي مِّْن  إيّنِّ " - 8074/ 3585 يتفّرقا حَّتَّ يرَِّدا علىَّ  ، وإِّْنَّ
 ”. احلوضَ 

 صحيح. طب عن زيد بن اثبت طب، ك عن زيد بن َأرقم.
 

 ”. َأْعَلُم ما يلقى، ما مِّْنه عْرٌق إِّالَّ وهو َيَلُ املْوَت َعلى حَدته إيّنِّ " - 8075/ 3586
 عبيدة وهو ضعيف.رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه موسى بن قال الهيثمي:   طب عن سلمان.

 
ألَنظر إِّىل مواقِّع َعُدوِّ اَّللَّ املسيح إِّنَُّه يـُْقبُِّل حَّتَّ يْنزَِّل من كذا حَّتَّ خيُرَج إِّلْيه غْوغاُء النَّاسِّ ما من   إيّنِّ " - 8076/ 3587

 النَّارِّ حضر معه شياطني يشبـَُّهون  نْقٍب من أَنـَْقاب املدينة إِّالَّ علْيه َمَلٌك َأو ملكان حيرسانه معه ُصوراتن ُصورَُة اجلنَّة وصورةُ 
؟ هذا ربَّنا فاتَّبْعه فيقضى اَّللَّ ما شاَء مْنه  تعرفين ابأَلْموات يُقولون للحىِّّ  ؟ َأان َأخوَك َأان أَبوك، َأْو ذا قرابة مْنه أَْلسُت قْدمِّتُّ

َعُث اَّللَّ له رجاًل من املسلمني فيسكُِّتُه ويـَُبكُِّتُه ويقول: هذا الكذُّ  اُب أَيُّها النَّاُس ال يـَُغرنَُّكمِّ فإِّنَّه كذَّاٌب ويقول: ابطٌل  ويبـْ
فيأىب فيُشقُّه شقَّنْيِّ ويـُْعَطى ذلك فيقوُل ُأعيُده لكم فيْبعثُه اَّللَّ َأشدَّ ما كاَن له   متبعيوليس ربُّكم َِبْعَوَر فيُقوُل: َهْل أَْنَت 

ُتْم هبا إْن كاَن صادقًا تْكذيًبا وَأشَدهَّ شْتًما فيقول: أَيُّها النَّاُس إِّ  َنٌة افتتنـْ مرًَّة ُأْخرى َأال   فليعديننَّ ما رأَيـُْتم بالٌء ابـُْتليُتْم بِّهِّ وفتـْ
 ”.هو كذَّاٌب فيْأمُر به إِّىل هذه النَّارِّ وهى صورة اجلنَّةِّ فيْخرُج قَِّبَل الشَّامِّ 

 بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدا.رواه الطبراني، وفيه موسى قال الهيثمي:  طب عن َسَلمَة بن اأَلْكوع.
 

 ”.جعلُت للفرس سهمني وللفارس سهما، فمن نقصها نقصه اَّللَّ  إين " - 8087/ 3598
 الطبراني وفيه عبد هللا بن بشر الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأىب كبشة

 
َأحُدُهم، فيُقوُل: واَّللَّ ما تعدَّيُت، وال تركت هلم حًقا، ولقد َأهدى   فيأتأَْبعُث رجااًل على الصدقةِّ  إيّنِّ " - 8090/ 3601

فشِّ  ه فينظر ما هذا  إِّىلَّ فقبلُت اهلديََّة؛ َأال جلس ذلك يف حِّ ُكْم َأْن  الذيأُمِّّ َأحدُُكْم على ُعُنقِّه بعرٌي له   َيت يـُْهَدى له؟ إِّايَّ
 هلا ُخواٌر، َأو شاٌة هلا بُقاٌر. اللهم هل بلغت؟ ".  رُغاٌء َأو بقرةٌ 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.
 

ذا الفقارِّ اْنكسر وهى ُمصيَبٌة، ورأَيُت بقًرا ُتْذبُح وهى مصيبُة، ورأَيُت علىَّ  سيفي رأَيُت يف املنامِّ َأنَّ  إيّنِّ  - 8092/ 3603
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 ”.وهى مدينُتُكْم ال يصلوَن إِّْليها إِّْن شاَء اَّللَّ تعاىل. قاله يوَم ُأحدٍ  درعي
 و متروك. في الكبير واألوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وه قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عباس.

 
، َأال األضاحيْنيتُكْم عن نبيذ اجلر وإِِّنِّّ ُكْنُت ْنيتكم عن زايرة القبور، وإِِّنِّّ كنُت ْنيُتُكْم عن حلوم  إيّنِّ " - 8093/ 3604

ا تُرِّقُّ القلوَب َأال وإِِّنِّّ ْنيُتُكْم عْن حلومِّ  ، فكلوا وادَّحرِّوا األضاحي وإنَّ اأَلوعيَة ال حُتلُّ شيًئا وال حُترُِّمه، َأال وزوروا القبوَر فَإِّْنَّ
 ".   ما شئُتم

 عف، وقد وثق.وفيه ض  الرقاشيفي الكبير، وفيه يزيد بن أبان  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عمر.
 

 لْسُت َأخاُف علْيُكم اخلطأَ ولكْن َأخاُف علْيُكْم العْمَد".  إيّنِّ " - 8095/ 3606
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه بقية، وهو مدلس. قال الهيثمي:   طب عن عائشة.

 
فأَتْـبَـْعُتُه َبصرى، فإِّذا هو نوٌر ساطٌِّع فُعمَِّد بِّهِّ إِّىل   وسادترأَيُت عموَد الكتابِّ انتزع مِّْن حتتِّ   إيّنِّ " - 8096/ 3607

 ”.الشام، َأال وإِّنَّ اإلِّميان إِّذا وقعت الفَُت ابلشَّامِّ 
 وهو ثقة. األنطاكيعامر البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن  قال الهيثمي: رواهطب، ك ومتَّام وابن عساكر عن ابن عمرو. 

 
َا،   يل خرجُت إِّلْيُكْم وقْد بـُيِّّنْت  إيّنِّ  - 8099/ 3610 رَُكْم هبِّ لْيلُة القْدرِّ، ومسيُح الضاللِّة فخرجُت ألُبيَـنَِّّها لُكْم وأَُبشِّّ

نَـُهما فنِّسيُتها واْخُتلِّسْت مىنِّّ وسَأْشُدوا لكم مِّْنها َشدْ  وا: فلقيُت بسدَّةِّ املسجد رجلني يتالَحَيان معهما الشيطاُن فحجزُت بيـْ
رِّ وتْـًرا وَأما مسيُح الضَّاللة فإنَُّه َأْجَلُح اجلبهةِّ، مَمْسوُح العنيِّ، عريُض النَّْحرِّ فيه َدفًا  َأمَّا لْيلُة القدر فاْلَتمُِّسوها يف اْلعْشَر  اأَلواخِّ

 ”. كأَنَّه عبد العزى بن قطن
 .الصحيح الفي الكبير ورجاله رج الطبرانيرواه قال الهيثمي:  طب عن الفلتان بن عاصم.

 
 َأْكَره زْبَد املُْشرِّكني".  إيّنِّ " - 8107/ 3618

فرًسا   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َأهدى لرسول اَّللَّ  النهشليمث  اجملاشعيطب، كر عن عمران بن ُحَصني َأن عياض بن محار 
 .وهو ضعيف الزبيديوفيه الصلت بن عبد الرحمن قال الهيثمي: َأكره وذكره.  إيّنِّ قبل َأن يسلم فقال: 

 
 ”. ال َأقْـَبُل هديََّة ُمْشرِّك إيّنِّ " - 8108/ 3619

طب وابن عساكر عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أَبيه، ابن عساكر عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك. عن عامر  
 صحيح. بن مالك مالعب اأَلسنة. 
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ُد  إيّنِّ " - 8122/ 3633 ُك َأْن ُأْدعِّى فُأجيَب، فما أَنـُْتم قائلون؟    الذيإِّالَّ نصَف ُعمر  لنيبال َأجِّ َلُه، وإِِّنِّّ ُأوشِّ كاَن قـَبـْ

حممًدا عبده ورسولُه، وَأنَّ اجْلنََّة حقٌّ، وَأنَّ النَّاَر حق، وَأن البعَث بعد   قالوا: نصحت، قال: أَليس تشهدون َأالَّ إِّله إِّالَّ اَّللَّ وَأنَّ 
فرُطكم على احلْوض، وأَنتم واردون علىَّ   فإينَأان َأشهُد معكم َأاَل هْل َتْسَمُعوَن؟ اْلَمْوتِّ )حق(؟ قالوا: َنْشهُد، قال: و 

يف الثَـَّقَلني قالوا:   ختلفوين احلْوَض، وإِّنَّ َعْرَضه أَبـَْعُد ما بني صنعاَء وُبْصرى فيه َأْقداٌح عدُد النجوم من فضة، فانظروا كيف 
؟ قال: كتاُب  ، وإِّنَّ عرتتاَّللَّ طرٌف بيد اَّللَّ وطرٌف ِبَيديكم فاستمسكوا به ال تضلِّّوا، واآلخُر وما الثَّقالن اي رسوَل اَّللَّ

ُهما  ريب َأْنما لْن يتَـَفرَّقَا حَّتَّ يرَِّدا َعَلىَّ احلْوَض، فسأَلُت ذلك هلما  نبأيناللطيف اخلبري  روا َعنـْ فال َتقدَُّموُها فتَـْهلِّكوا وال تُقصِّّ
ُم َأعَلُم منكم، من ُكْنُت َأوىل به من نْفسه فعلىٌّ وليُّه، اللُهمَّ َوالِّ َمْن وااله وعادِّ من عاداهفتهلكوا، وال تُعلِّّموهم فإِّ   ”. ْنَّ

 طب عن َأىب الطُّفيل عن زيد بن َأرقم. 
 

  الصََّدَقةِّ"."إِِّنَّ أَلَرى الثََّمَرَة َفَما مَيْنَـُعىنِّ مِّْن َأْكلَها إِّالَّ َِمَاَفة َأْن َتُكون مِّْن َُثَرِّ  - 8147/ 3658
 "ط عن أَنس بن سعد عن احلسني". 

 
دِّ  إيّنِّ " - 8158/ 3669  ”. ََلْ ُأوَمُر بَِّتْشيِّيدِّ اْلَمَساجِّ

 صحيح.  طب عن ابن عباس".]د[ 
 

مام. إين " - 8165/ 3676 يُت آيََة َكَذا وََكَذا، َوإنَّ مِّْن ُحْسنِّ َصاَلةِّ الرُجلِّ َأن حَيَفَظ قَِّراَءة اإلِّ  نسِّ
 رواه البزار وفيه يحيى بن كثير صاحب البصري وهو ضعيف. قال الهيثمي:  "ز عن عبد اَّللَّ بن بريدة عن أَبيه".

 
 ”. اَلةِّ فُأَخفُِّف َِمَاَفة َأن تـُْفََت أُُمهُ الصَّ  يفألمْسَُع َصْوَت الصَّىبِّّ َوَأاَن  إين " - 8176/ 3687

 رواه البزار ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  "البَـزَّار عن أىب هريرة رضى اَّللَّ عنه".
 

َانُُه، َوأمَّا املُْشرُك فـَيَـْقَمُعُه ُكْفُره،   أميتَأخَتَوَُّف َعَلى  اَل  إيّنِّ " - 8183/ 3694 ُزُه إِّميِّ ًنا َواَل ُمْشرًِّكا، َأمَّا املُْؤمُِّن مُِّن فـََيحجِّ ُمؤمِّ
َ اللَسانِّ يـَُقوُل َما َتعرُِّفون َويَعَمل َما تـُْنكُِّرون  ".  َوَلكِّْن أخَتَوَُّف َعَليُكْم ُمَنافًِّقا َعاَلِّ

 في األوسط والصغير وفيه الحارث األعور وهو ضعيف جدا.  الطبرانيقال الهيثمي: رواه  .طس عن على

 
اَلل: أْن يْكثـَُر هَلُْم اْلَماُل فـَيَـَتَحاَسُدونَ  أميتال َأَخاُف َعَلى  إيّنِّ " - 8184/ 3695 فـَيَـْقَتتُِّلوا، َوَأْن تـُْفَتَح هَلُم   إِّال َثاَلَث خِّ

َتغِّى أَتوِّيلَ  ُ، َوأن يـَْزَداَد عِّلُمُهم فـَُيضيُعوُه ال يـَُباُلون بهِّ الْكُتُب فـََيأُخَذ املُْؤمِّن فـَيَـبـْ  ”. ه َولَْيَس يعَلُم أَتوِّيَلُه إِّال اَّللَّ
 . وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني .األشعريطب من حديث أىب مالك 
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ين حيِّبُّوَن أَلْعرِّف اَنًسا َما هم أنْبَياَء َواَل ُشهَداَء، يـَْغبِّطُُهم األَْنبَِّياُء والشَُّهَداُء ِبْنزِّلَتِّهم يـَْوَم القَِّياَمةِّ: الذِّ  إيّنِّ " - 8186/ 3697

"ُ  . اَّللَّ وحيِّيّـُبونَُه إِّىَل َخْلقِّهِّ، ََيُمُروَْنُْم بِّطَاَعةِّ اَّللَِّّ. فَإَِّذا أطَاُعوا اَّللَّ أَحبـَُّهْم اَّللَّ
 موضوع. رواه البزار، وفيه سعيد بن سالم العطار، وهو كذاب.قال الهيثمي:  "بز عن َأىب سعيد وضعف".

 
 ”.َمَرْرُت بَقرْب َوُهَو ُيْسأُل َعىنِّّ فـََقاَل: ال أْدرِّى، فـَُقْلُت: ال َدرَْيتَ  إيّنِّ " - 8191/ 3702

: َوال أْعَلُم له غريه، َوىفِّ اإلِّصابَةِّ  البغويوابن السََّكن وابن قانع، طب عن أَيوب بن بشري املعاوى عن أَبيه، قال  البغوي"ز و 
 اسم أبيه َأكال.

 . )َورِّجالُه ُمَوثَـُّقون(
 

 ”.والرُُّكوع والسُُّجود الصالة يفابْلقَِّيامِّ   تبادروين اْمُرٌؤ قد َبدَّْنُت، َفال  إيّنِّ " - 8199/ 3710
 .في الكبير ورجاله رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني  "ش عن انفع بن جبري بن مطعم مرسال، طب عنه عن أَبيه". 

 
ْنُكم َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة، َفَمْن ََلْ يـَْبكِّ فَليَـتَـَباَك،  إيّنِّ " - 8201/ 3712 رِّ الزَُّمرِّ َفَمْن َبَكى مِّ فـََقرَأ:  قَارٌِّئ َعَليكْم آاَيٍت مِّْن آخِّ

 إىَل آخر السُّورَةِّ.  }َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِّهِّ{ 
 "طب عن جرير". 

 
دُ  إيّنِّ " - 8209/ 3720 ، جتُِّد الرُجَل   مَِّن الّدوابِّّ  اَل َأجِّ بهِّ َغرْيَ الرَُّجلِّ َها َخرْيٌ مِّْن مِّاَئةِّ مِّْن َصَواحِّ نـْ َدُة مِّ ًفا، الدَّابَّة الَواحِّ صنـْ

 َخريًا مِّْن مِّائةِّ رَُجٍل". 
 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:   "طب عن مسرة". 

 
بِّه إَِّذا  تدركوينَمْهَما َأْسبِّقكْم بهِّ إِّذا رََكْعُت فَإِّنَُّكْم  فإين وع والسُُّجودِّ ابلرُّكُ  تبادروين َقْد بَدَّْنُت َفاَل  إيّنِّ " - 8210/ 3721

 بِّه إَِّذا رَفـَْعُت".  تدركوينرَفـَْعُت، َوَمْهَما َأْسبِّقُكْم بِّهِّ إَِّذا َسَجْدُت فَإِّنَُّكْم 
 َحبَّان مرساًل"."قط وىف األفراد عن أىب هريرة، ش، طب عن معاوية، ش عن حممد بن حيىي، ابن 

 
 أَلْرُجو أالَّ َيْدُخَل رَُجٌل َجاَز اْلَعَقَبَة النَّاَر".  إيّنِّ " - 8212/ 3723

 "طب عن عبد اَّللَّ بن أىب أْوىَف".
 

، واجلَالُِّس فيَها خرٌي مِّ  إيّنِّ " - 8213/ 3724 َنًة َعْمَياَء َصمَّاَء، النَّائُِّم فِّيَها َخرْيٌ مَِّن اجلَالِّسِّ َن الَقائِّم، واْلَقائُم فيَها أَلْعَلُم فتـْ
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 ”.الساعيفيَها َخرْيٌ مَِّن  واملاشي، املاشيَخرْيٌ مَِّن 
 "طب عن أىب موسى". 

 
ًنا ُموقًنا بَِّك ُمَصدِّقًا بِّلَِّقائَِّك فَاْغفِّْر َلُه أايَ  إيّنِّ " - 8214/ 3725 ُهْم. ْمْؤمِّ نـْ َم  َدَعْوُت لِّلَعَرب َفقلُت: اللَُّهمَّ َمْن َلقِّيَك مِّ

 ”. يـَْوَمئٍِّذ اْلَعَربُ  لوائيْن ، َوإنَّ َأقْـَرَب اخْلَلقِّ مِّ بيديَحَياتِّهِّ، َوهِّى َدْعَوُة إِّبَراهِّيَم َوإمْساعِّيَل، َوإنَّ لَِّواَء احْلَمدِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمة 
 "احلَكَيم طب هب عن أىب موسى".

 
الدِّينِّ َوالَّذِّى اَنَلَك َوَذَهَب مِّْن َمالَِّك َورَكَِّبَك مَِّن الدَّْينِّ، َوَقْد طَيْبُت َلَك   يفَقْد َعَرْفُت َبالَءَك  إيّنِّ " - 8215/ 3726

 ”. لُِّمَعاذِّ فاقْـَبْل. قالُه  شيءاهلَدِّيَة فَإِّْن ُأْهدِّى َلَك 
 . وهو ضعيف التميميفي الكبير وفيه سيف بن عمر  الطبرانيقال الهيثمي: رواه  "طب عن عبيد بن َصْخر بن لوذان".

 
ُر مِّنُكُم اْلغائِّبَ  إيّنِّ " - 8216/ 3727  ”.أَحدِّثُكُم احْلَدِّيَث َفليَحدِّث احلَاضِّ
 قال الهيثمي: رجاله موثقون.  عن عبادة بن الصامت". والديلمي"طب 

 
ًدا َكرميًا  ريبَوَجْدُت  إيّنِّ " - 8217/ 3728 د مَن السَّبعِّنَي األَْلف الَّذِّيَن َيْدُخلوَن اجْلََنَة بَغرْي   أعطاينَماجِّ َمَع ُكلِّّ َواحِّ

دِّ َسْبعِّنَي أْلفا، فـَُقلُت إِّنَّ  َساب َمَع ُكلِّّ َواحِّ ُلُهْم َلَك مِّن اأَلْعَرابِّ  أميتحِّ ُلُغ َهَذا، َفقال ُأَكمِّّ  ”.ال تـَبـْ
 . الطبراني جاله رجال الصحيح غير شيخ ور  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  "طب عن عامر بن عمري". 

 
نـَْيا أنَّ ُمَسْيلِّمَة َكذَّابٌ  إيّنِّ " - 8219/ 3730  ”.َأْشَهُد َعَدَد تـَُرابِّ الدُّ

 ضعيف.  ".احلنفي"طب عن وبر بن ُمَشهَّر 
 

 ألُبغُِّض اْلَمْرأة خَتُْرُج مِّْن بـَْيتَِّها جَتُرُّ ذْيلها َتشكُو َزْوَجَها.  إيّنِّ " - 8223/ 3734
 ضعيف جدا. ”."طب عن َأم َسَلمة

 
لُف َعَليُكْم فـَتَـْعُصوَن  إيّنِّ " - 8230/ 3741 قَاُلوا: أاَل َتْسَتخلُِّف أاَب بكٍر؟ قَاَل: إِّْن   ، يـَْنزُِّل َعَليكُم اْلَعَذاُب، خليفيت أْسَتخِّ

َبَدنِّه، َقوِّاًي   يفَأْمرِّ اَّللَِّّ، قَاُلوا: َأاَل َتْسَتْخلُِّف ُعَمَر؟ قَاَل: إِّْن َتْسَتْخلُِّفوُه جتُِّدوُه َقواًي  يف َبَدنِّه، َقوِّاًي  يفلُِّفوُه جتُِّدوُه َضعِّيًفا َتْسَتخْ 
 ”. ُدوُه َهادِّاًي َمْهدِّاي  َأْمر اَّللَِّّ، قَاُلوا أاَل َتْسَتْخلُِّف َعلي ا؟ قَاَل: إِّنَّ َتْسَتخلُِّفوه َوَلن تـَْفَعُلوا َيْسُلْك بُِّكُم الَطريَق، وجتِّ  يف

 وفيه أبو اليقطان عثمان بن عمير وهو ضعيف. قال الهيثمي:  "ز عن حذيفة".
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ٍم". ََلْ أُبـَْعثْ  إيّنِّ " - 8231/ 3742  بَِّقطِّيَعةِّ رحِّ
 ضعيف.  ”. وابن شاهني وأبو نـَُعيم، ق، ص عن ُحَصني بن دحدح الباوردي، و البغوي"طب، 

 
ُتُكْم َعْن زِّاَيرَة اْلقُبور فزوُروَها، َواْجَعلوا زِّاَيرََتُكْم هلَا َصالًة َعَليهِّْم َواْستغَفارًا هَلُْم، وْنَ   إيّنِّ " - 8241/ 3752 ُتُكْم  ُكْنُت َْنيـْ يـْ

َبُذ  األضاحيَعْن َأكلِّ حُلُومِّ  ُتُكْم َعمَّا يـُنـْ ُروا، وَْنيـْ َها َوادخِّ نـْ ءِّ واحلنتَ  يفبـَْعَد ثالٍث َفُكُلوا مِّ وانَتفُِّعوا   فانَتبِّذُوا،م واْلُمقريَّ الدُّابَّ
 هبا".

 في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة الرحبى وهو ضعيف.  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  طب َعن ثوابن.
 

 ”. : اقْـَرأ َعَلى اْبن اخْلطَّابيلَقْد قِّيل  إيّنِّ " - 8243/ 3754
 من لم أعرفهم وإسناد البزار ضعيف. الطبرانيوالبزار وفى إسناد  الطبرانيرواه قال الهيثمي:   "طب عن مسرة".

 
ُرْؤاَي    إيّنِّ "  -  8249/  3760 َجَبال طوِّيال َوْعًرا،    يبَحَّتِّّ أَتى    فاستتبعين  بيديرَُجٌل، فَأخذ    أاتينَحٌق فاْعقُِّلوَها    هيرَأَْيت 
لُه َلَك، َفَجَعلُت ُكلََّما رَقَيْت    إيّنِّ اْرقه فقلت ال أْستطِّيُع، فقاَل:    يل فقال:   َوَضْعتـَُها َعَلى َدرََجة َحَّتَّ اْستَويـَْنا َعَلى   قدمي َسُأَسهِّّ

َهُؤالءِّ  َمْن  فـَُقْلُت:  أْشَداقـُُهْم،  ُمشقََّقٍة  ونَِّساٍء  بِّرَجاٍل  حَنُْن  فإَذا  فَاْنطََلْقَنا   ، اجْلََبلِّ اَل   ؟؟َسَواءِّ  َما  يـَُقوُلَوَن  الَّذيَن  َهؤالءِّ  فَقال: 
نـُُهْم وآَذاُْنُْم، قُلُت: َما َهُؤالء؟ قَا َل: َهُؤالء الَّذِّيَن يـُُروَن َأْعينَـُهْم َما اَل يـَْفَعُلوَن، مثَّ اْنطََلْقَنا. فَإَِّذا حَنُْن بِّرَِّجال َونَِّساء ُمَسمَّرةِّ أْعيـُ

َما آَذاَْنُْم  وُيْسمُِّعوَن  ثُديَـّ   يـََرْوَن  َهُش  تـَنـْ ُرؤوُسُهنَّ  ُمَصوَّبَة  بَِّعَراقِّيبِّهِّنَّ  ُمَعلََّقات  بَنَساء  حَنُْن  َوإَذا  اْنطََلْقَنا،  مثَّ  َيْسَمُعون،  ُهنَّ  اَل 
فَ  اْنطََلْقَنا  مث  أَْلَباْنِِّّنَّ،  مِّْن  َأْواَلْدُهنَّ  مَيْنُعوَن  الَّذيَن  َهؤاَلءِّ  قَاَل:  َهُؤاَلء؟  َما  قُلُت:  ُمَعلََّقات  احلَيَّاُت،  َونَِّساء  بِّرَِّجال  حَنُْن  إَذا 

َن َيُصوُموَن ويـُْفطُِّرون قـَْبَل حتِّلَّةِّ بَِّعَراقِّيبِّهنَّ ُمَصوَّبَة رُُءوُسُهنَّ، يـَْلَحْسَن مِّْن َماء قَلِّيلِّ َومَحَاٍء، قـُْلُت: َما َهؤاَلءِّ؟ قَاَل َهُؤالءِّ الَّذي 
َا رِّحُيُهْم اْلَمَراحيُض قـُْلُت: َما اْنطََلْقَنا وإَِّذا حَنُْن بِّ   َصْومِّهِّْم، مثَّ  ه لُبوًسا، َوأنـَْتنه رِّحًيا، َكأمنَّ رَِّجاٍل ونَِّساٍء أقَبح َشْىٍء َمْنَظًرا، َوأقْـَبحِّ

ا، قُلُت َما َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهؤاَلءِّ انتَِّفاًخا َوأَنـَْتنِّهِّ رِّحيً   شيءَهؤالء؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ الزَّانُوَن َوالزُّانُة، مثَّ اْنطََلقَنا، فَإَذا حَنُْن ِبَْوتِّى أَشدِّ  
َفَدْعَها، مثَّ اْنطََلْقَنا، فَإَذا حَنُْن   مْوَتى اْلُكفَّارِّ، مثَّ اْنطََلْقَنا، فَإَِّذا حَنُْن نَرى دَخااًن َونْسَمُع ُعَواًء، قلُت: َما َهَذا؟ قَاَل: َهذه َجَهنَّمُ 

ُت: َما َهُؤاَلَء؟ قَاَل َهؤالءِّ َمْوَتى املُْسلِّمنَي، مثَّ اْنطََلْقَنا فَإَذا حَنُْن بغْلَماٍن َوَجَوار يَلَعُبوَن َبنْيَ بِّرَجالِّ نَِّياٍم حَتَْت ظِّاَلل الشََّجرِّ قُل
َسنِّهِّ لُبوًسا َوَأطَيبِّه رحًيا َكَأنَّ َوْجًها وأحْ  شيءقَاَل، ُذرِّيَُّة اْلُمْؤمننَي، مثَّ اْنطََلْقَنا، فَإَذا حَنُْن برَِّجال َأحَسنِّ  ؟،َْنَْرْينِّ، قـُْلُت: َما َهؤاَلء

اْنطََلْقَنا   مثَّ  والصَّاحلُون،  والشَُّهَداُء،  ّديُقوَن،  الصِّّ َهؤاَلء  قَاَل:  َهُؤاَلءِّ؟  َما  قُلُت:  اْلقَراطِّيُس،  نـََفٍر  وُجوَهُهْم  بِّثالثة  حَنُْن  فَإَِّذا 
اَك زَْيُد ْبُن َحارِّثََة وَجْعفُر، َوابنِّ َرَواَحة َفمِّْلُت قَِّبلهْم: فـََقاُلوا: قْداَن َلَك قْداَن َيْشَربُوَن مْخًرا ويـَُغنُّوَن، قُلُت: َما َهؤاَلء؟ قَاَل: ذَ 

رَفـَْعُت   مثَّ  َوُهْم رأسيَلَك،  َوعِّيَسى  وُموَسى،  إِّبـَْراهِّيُم،  أَبُوَك  َذاك  قَاَل:  َهؤاَلء؟  َما  قُلُت:  اْلَعْرشِّ  حتت  نـََفر  ثالثَُة  فإِّذا   ،
 ”.يَنتظُِّرونك

 في الكبير ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني "طب ك ق يف عذاب القرب ض عن َأىب أُمامة". 
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َقذه مِّن   أميترَأَْيت اْلَبارَِّحة عَجًبا، رَأَْيت رَُجاًل مِّْن   إيّنِّ " - 8251/ 3762 َقد اْحتَوَشْته َماَلئَِّكٌة، َفَجاَءه وُضوُءه فَاْستَـنـْ

ط َعَلْيهِّ َعذابُ  أميتذلَِّك، َورَأَْيُت رَُجاًل مِّْن  َقذْتُه مْن ذلَِّك، َورَأَْيُت رَُجاًل مِّْن  َقْد ُبسِّ َقْد   أميت القرْبِّ، َفَجاَءْتُه َصاَلتُُه فَاْستَـنـْ
َياُم رََمضان َفَسَقاُه، َورَأَْيُت   أميت ذِّكُر اَّللَِّّ َفَخلََّصُه مِّنُهْم، َورَأَْيُت رَُجاًل مْن اْحتَـْوَشْتُه الشََّياطِّنُي فَجاَءهُ  يَلَهث َعطًشا َفَجاَءُه صِّ

فـَْوقِّه ظُْلَمٌة، َومِّْن حْتتِّهِّ ظُلَمٌة،   مْن َبنْيَ َيَدْيهِّ ظُْلَمٌة، ومِّْن َخْلفِّهِّ ظُْلَمٌة، َوَعْن ميِّينِّهِّ ظُْلَمٌة، َوَعْن ِشَالِّه ظُْلَمة َومِّنْ  أميترَُجاًل مِّْن 
َجاَءُه َمَلُك اْلَمْوت لَيقبَِّض ُروَحُه َفَجاَءُه بِّرُُّه بَِّوالَدْيهِّ   أميتَفَجاَءْتُه َحجَُّتُه َوُعْمَرته فاْسَتْخَرَجاُه مِّْن الظُلَمةِّ، َورَأَْيُت رَُجاًل مْن 

م فـََقاَلت إِّنَّ َهَذا َكاَن واصاًل لَِّرمحه َفَكلََّمُهْم يُ  أميتفـََردَُّه َعنُه، َورَأَْيُت رَُجاًل مِّْن  َلُة الرَّحِّ َكلُِّّم اْلُمْؤمنِّني َواَل يَُكلُِّّمونُه َفَجاَءْتُه صِّ
َلٌق ُكلََّما مرَّ َعَلى َحلَقٍة طُ  َيت:  أميتوََكلَُّموُه. َوَصاَر َمَعُهْم، َورَأَْيُت رَُجاًل مِّْن  َلٌق حِّ رَِّد، َفَجاَءُه اْغتَسالُُه مَن  النَّبيِّّنَي َوُهْم حِّ

يـَتَّقى َوَهَج النَّار بَيَدْيه َعن َوْجهِّهِّ َفَجاَءْتُه َصَدقُتُه، َفَصارت ظِّاًل   أميت ، َورَأَْيُت رَُجاًل مْن جنيباجلَنابَةِّ، فََأخَذ بَيدِّهِّ فََأجَلَسُه إِّىل 
رْتًا َعَلى َوْجهِّه، َورَأَْيُت رَجاًل مِّْن  هِّ َوسِّ َقدُه  ميتأَعلى رَْأسِّ ْلَمْعُروف وْنُْيُه َعنِّ اْلمنَكرِّ فَاْستَـنـْ َجاَءْته َزاَبنَية اْلَعَذاب، َفَجاَءه أْمُره ابِّ

ا يف اْلدُّنيا من خَشية اَّللَّ فَأْخَرْجتُه من النار،   الالتَهَوى يف النَّار فجاَءته دموُعُه  أميت مِّْن ذلَك، ورأيت رجاًل من  َبَكى هبِّ
اله فجاَءه خوفُه من اَّللَِّّ، فَأخَذ صحيفَته فجعَلها  أميتورأَيت رجاًل من  ميِّينِّه، ورأَْيت رَجاًل من   يفقد َهَوْت صحيفته إِّىل ِشِّ

على شفري جهنم، فجاَءه وجله من اَّللَّ عز وجل   أميتقد َخفَّ ميزانُه؛ فجاَءُه أفْـَراطُه فثقلوا ميزانَه، ورأَيت رجال من  أميت
يـُْرعُد كما تْرَعد السَعَفة فجاَءه حسُن ظنه ابَّللَّ فسكَّن رْعَدته، ورأيت رجاًل من   أميتفاستنقذه من ذلك، ورأيت رجال من 

؛ فَأخ أميت ذْت بيدهِّ فَأقامته على الصَّراط حَّّت َجاَز،  يزحف َعلى الصَّراط َمرًَّة َوحَيُْبو َمرًَّة ويتعلق َمرًَّة، فجاَءته صالتُه علىَّ
ُ فَأخذْت بيدِّهِّ فَأدخلْتُه   أميتورأَيُت رجاًل من  انتهى إِّىل أَبواب اجلنة فـَُغلِّّقتِّ األَبواُب دونَُه؛ فجاَءْتُه شهادُة أْن ال إَِّله إِّال اَّللَّ

 ”.اجلنَّةَ 
 ضعيف.  احلكيم: طب عن عبد الرمحن بن مسرة. 

 
ُ َعزَّ َوَجلَّ". إيّنِّ " - 8257/ 3768  َجَعلت لِّلفَرسِّ َسْهَمنْي ولِّْلَفارِّسِّ َسْهًما َفَمْن نـََقَصَها نقَصُه اَّللَّ

مكََّة كان الزبري بن العوام على اجملنبة اليسرى   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قال: ملا فَتَح رسول اَّللَّ  األمناري"طب عن َأىب كبشة 
،  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-لما دخل مكة وهدَأ النَّاُس َجاَء نـََفٌر، بِّفَرْسيهما فـََقام رسول اَّللَّ وكان املقداد على اجملنبة اليمىن. ف

وفيه عبد َّللاَّ بن بشر الجبرانى وثقه ابن   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .َجَعلت وذكَره إيّنِّ فمسح اْلغَباَر َعن ُوُجوهِّهِّما بَِّثوبِّهِّ وقال: 
 حبان وضعفه الجمهور. 

 
ُد الثََّمَرة َساقِّطًَة فآُخُذَها فآُكُلَها". إين " - 8261/ 3772  ألجِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، والبزار بنحوه وقال الطبراني: تفرد به محمد بن العالء النبقي   .طب عن عبد الرمحن بن عوف 
 منكر.  الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم أجد من ترجمهما.عن 
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 الرََّجال".  َعْنُه بـَْعَد عَِّباَدةِّ اأَلواثن َوُشْرب اخْلَْمر َلُماَلَحاةُ  وْناين ريب"إِّْن َكاَن َلمْن أوَّل ما َعهِّد إِّىَلَّ فِّيه  - 8283/ 3794
 وفيه يحيى بن المتوكل، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن معين في رواية.  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .ش طب عن أم سلمة

 
َمارَة َوَما  - 8295/ 3806 َبأُتُكْم َعنِّ اإلِّ ُتْم أَنـْ ئـْ : َأوَّهُلَا َماَلَمٌة، َواَثنِّيَها َنَداَمٌة واَثلِّثـَُها عذاٌب، يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ إِّالَّ َمْن  هي"إِّْن شِّ

 يـَْعدُِّل َمَع أقَارِّبهِّ".  َعَدَل َولَْيسَ 
وفيه زيُد بن واقد وثقه َأبو حاتم، وضّعَفه َأبو زرعة عن بشر   لهيثمي:قال ا . طب وأبو سعيد النقاش يف القضاة عن عوف بن مالك 

 حسن. بن عبيد َّللاَّ وهو منكر الحديث. 
 

 . "إِِّنِّّ َأمْسَُع الصَّْيَحَة فََأْخرٌج إِّىَل اْلَبقِّيعِّ فَُأْحَشُر َمَعُهْم" - 8297/ 3808
 احلارث من حديث جابر. 

 
 ”.فأطعموين"إِّْن ََلْ أَتُْكُلوَها  - 8298/ 3809

في   الطبرانيرواه قال الهيثمي:   ُسئَِّل َعْن َذابئح النَّصاَرى قَاَل َفذََكَره. -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيبطب عن العرابض َأنَّ 
 الكبير وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف. 

 
غَاٍر فـَُهَو  - 8300/ 3811 َسبِّيل اَّللَِّّ، َوإْن َكاَن َخَرج َيْسَعى َعَلى أَبـََوين َشْيَخنْي   يف"إِّْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى ُوْلٍد صِّ

هِّ يُعِّفُّها فُهَو    ففيَكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َأْهلِّهِّ   َسبيل اَّللَِّّ، َوإنْ  يفكبِّريَْينِّ فـَُهَو يف َسبِّيل اَّللَِّّ، َوإِّن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى نـَْفسِّ
ًا فـَُهَو  ". يفَسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى تـََفاُخًرا َوَتَكربُّ  َسبِّيل الشَّْيطَانِّ

 في الثالثة ورجال الكبير رجال الصحيح الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .طس عن كعب بن ُعْجرةَ 
 

ََذَها َأىب إِّبراهيم"إِّْن  - 8302/ 3813 ْنرَبًا فَقْد اختّذُه َأىب إِّْبراهِّيُم، َوإْن َأختَذُه اْلَعَصا فـََقْد اختَّ ْذ مِّ  ”.أختَّ
 ضعيف جدا.  طب عن معاذ.

 
ُْم َوْفدُُكْم فِّيَما بـَْينكْم َوبَ  - 8303/ 3814  ”.نْيَ رَبُِّّكمْ "إِّْن َسرَُّكْم َأْن تـُْقَبَل َصاَلُتُكْم َفليـُُؤمَُّكْم ُعلماؤُُكْم فَإِّْنَّ

 ضعيف.  .الغنويطب عن َمْرَثد بن َأىب مرثد 
 

 "إِّْن َصَدقْت ُرْؤاَيكِّ دُفن يف بـَْيتِّكِّ أْفَضُل أْهلِّ اجْلَنَّةِّ".  - 8304/ 3815
  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .قال فذكره حجرتاَّللَّ رأيت كَأن ثالثَة َأقماٍر َهَوْين يف  نيبطب عن َأىب بكرة َأن عائشة قالت: اي 

 في الكبير وهذا سياقه. واألوسط عن عائشة من غير شك. ورجال الكبير رجال الصحيح. 



233 

 

 
 ”. "إِّْن كْدَُتْ لَتَـتََّخُذوَن الَولِّيَد َحَناانً  - 8306/ 3817

 ك. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو مترو  مرسال. املخزوميطب عن إِّمساعيل بن أَيوب 
 

َمامِّ َوإِّال فـََعْن مَيينِّهِّ".  - 8308/ 3819  "إِّْن اْسَتطَْعَت أْن َتُكوَن َخلَف اإلِّ
ُ عْنه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه من لم أجد له ذكرا. طس ق عن أىب بْرزَة رضِّى اَّللَّ

 
َها الُغْسل َوإْن ََلْ تـُْنزِّْل َفاَل  - 8318/ 3829 َها شيء"إِّْن أَنـَْزَلت كلَما يـُْنزِّل الرُجُل فـََعَليـْ  ”.َعَليـْ

 فيه عبد َّللاَّ بن عيسى الخزاز وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طس عن أَنس.
 

إِّْن َصلَّْيَت "إِّْن َصلَّْيَت الضَُّحى رَكَعَتنْيِّ ََلْ ُتْكَتْب مَن الغَافِّلِّنَي، وإِّْن َصلَّْيَت َأْربـًَعا ُكتِّْبَت مَِّن الَعابِّدِّيَن، وَ  - 8333/ 3844
ت ا ََلْ يَلَحْقَك َذْنٌب، َوإِّْن َصلَّْيَت َُثَانًِّيا ُكتِّْبَت مَِّن اْلَقانِّتِّنَي، َوإِّْن َصلَّْيتَ  اجلَنَّةِّ، َوَما مِّْن يـَْوٍم َواَل   يفثِّْنََّت َعَشَرَة ُبىنِّ َلَك بـَْيٌت  سِّ

َا َعَلى من يشاُء من عَِّبادِّهِّ، َوَما َمنَّ َعَلى َعْبٍد ِبِِّّْثلِّ َأن َلة وال ساعٍة إِّالَّ وَّللَّ فيها َصَدقٌة مَيُنُّ هبِّ  . يـُْلهَِّمُه ذِّكَرهُ  لَيـْ
 . ه حسين بن عطاء ضعفه َأبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلسفيقال الهيثمي:   البزار عن َأىب ذرٍّ.

 
ُ اجلَنََّة اَي َعْبد الرمْحَن َكاَن َلَك فيها فـََرس من ايُقوتٍة َلُه جَناَحان َيطرُي بَك َحْيُث شْئتَ  - 8344/ 3855  . "إِّْن أْدَخَلَك اَّللَّ

 . رجاله ثقاتقال الهيثمي:  طب عن عبد الرمحن بن ساعدة.
 

 ”.فأطعموين"إِّْن ََلْ أَتْكلُوَها  - 8365/ 3876
عن ذابئح النصارى وكنائسهم وأعيادهم فقال:   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن العرابض بن سارية قال: سئل رسول اَّللَّ 

 بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو  إِّنَّ َل، وذكره. وسنده ضعيف.
 

ُتُموَها ُعَمَر فـَقَ  - 8371/ 3882 سمه َضْعٌف، َوإْن ولَّيـْ نـَْيا رَاغٌب يف اآلخَرة َوىفِّ جِّ ُتُموَها َأاَب َبْكر فـََزاهٌد يف الدُّ وىٌّ  "إِّْن ولَّيـْ
 ”. َمْهدىٌّ يُقيُمُكْم َعَلى َطرِّيٍق ُمْستقيماَّللَّ َلْوَمُة الئٍم. َوإِّْن َوليـَّْتُموَها َعلي ا فَهادٍ  يفَأمنٌي اَل أَتُْخُذُه 

 طب، ك، وتعقب عن حذيفة. 
 

 ”. "إِّْن َأْحبَـْبَت أْن خُتْرَجُه َأْخرْجَناُه، َوإْن أْحبَـْبَت أْن َتَدَعُه فَإِّنّه إِّْن َماَت وهو فيه؛ َماَت َشهِّيًدا - 8376/ 3887
طب عن بشري وسعدى ولدى اثبت بن ُأَسْيد بن ظهري عن جدُِّها. َأن رافع بن خديج أصابه سهم يف لَبَّته فجاء به عمُُّه إِّىل  

 قال الهيثمي: رجاله ثقات.  فقال فذكره.  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب
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املَْرأََتنْيِّ تـََزوََّج فـَُقل   أي ا َوَأْوفـََرُُهَا، َوإِّْن ُسئلَت اأَلَجَلنْيِّ َقَضى ُموَسى؟ فـَُقْل: َخرْيُهَُ  أي"إِّْن ُسئلَت  - 8386/ 3897

ُهَما َوهى  ْرهُ  اليتالصُّْغَرى منـْ  ”. َجاَءْت َوقَاَلْت اَي أَبتِّ اْسَتْأجِّ
عويد بن عمران    الطبرانيفي الصغير واألوسط، والبزار باختصار، وفى إسناد  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  أىب ذّر. طرباينوال الروايين

 ثقات.   الطبرانيالجونى ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجال 
 

يُج نـَْفس - 8387/ 3898 ُ "إِّْن خَيُْرج َوَأاَن فيُكْم فَأاَن َحجيُجُه، َوإِّْن خَيْرُج َوَلْست فِّيُكْم فُكلُّ اْمرٍئ َحجِّ َعَلى   خليفيته َواَّللَّ
نَـْيه َكافٌِّر يْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْسلٍم اخلزاعيُكلِّّ ُمْسلٍم، َأاَل َوإنَُّه مطمُوُس الَعنْيِّ كأَنَُّه َعنْي َعْبد الُعزَّى ْبن َقطن  ، َأاَل َوإنَُّه َمْكُتوٌب َبنْيَ َعيـْ

، َأاَل  ُتُه َخَرَج َخده َبنْيَ الشامِّ والعِّراقِّ فـََعاَث مييًنا َوَعاَث ِشااًل، اَي عَباَد اَّللَّ  َفمْن َلقيُه منُكْم َفليَـْقَرأ َعَلْيه بَفاحتة الَكْهفِّ وإِِّّن رأَيـْ
ثُُه  اأَلْرض؟ قَال: َأْربَعنَي يْوًما. يـَْوٌم منها َكَسَنةِّ )ويـَْوٌم كَشْهرِّ( ويـَْوٌم كجمعة وسائرها  يف اثـْبـُُتوا َثاَلاًث. قيل اَي رُسوَل اَّللَّ َما ولبـْ

لصَّالةِّ يْومئٍذ؟ مكْم َهذِّهِّ. قَالوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َفكيف َنْصَنُع ابِّ  ”.َصاَلَة يـَْوٍم َأو نـَْقُدر قَاَل: َبْل تـَْقدُروا .َكَأايَّ
ذََكَر   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ك، طب وابن عساكر عن عبد الرمحن بن مجري بن نفري عن أبيه عن جدِّه َأن رسوَل اَّللَّ 

 .وفيه عبد َّللاَّ بن صالح ولد وثق، وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات الطبرانيرواه قال الهيثمي:  قال: فذكره.الدجال ف
 

 ”. "إِّْن َكاَن الَغْزُو عِّْنَد اَببِّ البْيتِّ َفال َتْذَهْب إِّلَْيهِّ إِّال إبِِّّذنِّ أَبـََوْيكَ  - 8395/ 3906
 ُأسامة بن على ابن سعيد بن ثبير وهو ثَقٌة ثبت.  الطبرانيفي الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ  قال الهيثمي: رواه الطبراني

 
َنُكْم وبنَي رَبُكمْ  - 8396/ 3907 ُْم َوْفدُُكْم فِّيما بـَيـْ  ”."إِّْن َأَرْدَُتْ أْن تـُزَكُّوا َصاَلتُكْم فـََقدُِّموا خَيارَُكْم فَإْنَّ
وهو ضعيف. من  األسلميفي الكبير وفيه يحيى بن يعلى  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .الغنويمن حديث مرثد بن َأىب مرثد  الطرباين

 .حديث مرثد
 

 "إِّْن كان أَحٌد من الشُّعَراءِّ أَحسَن فـََقْد َأْحَسْنَت".  - 8407/ 3918
 يسم، وعطاء بن السائب اختلط.فيه راو لم قال الهيثمي:  . طب عن ربيعة بن عبَّاد الدَُّؤىل

 
 إِّْن كان "إِّْن كان َأَحدُُكْم َسااًب َصاحبُه ال حَماَلة َفاَل يـَْفرَتى َعَلْيه َواَل َيُسبُّ َوالَدْيه َواَل َيُسبُّ قـَْوَمُه، َوَلكِّنْ  - 8428/ 3939

، َأْو ليَـُقْل إِّنَّك لنَئومٌ  -سلمصلى اَّللَّ عليه و -يـَْعَلُم َذلَك فَليقْل إنَّك لََبخيٌل، أو ليقل إنك جَلَباُن   ”. أْو ليَـُقْل إِّنَّك َكُذوبٌّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار فيه متروك، وفي إسناد   طب عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده.

 الطبراني مجاهيل. 
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َتغى هبَِّ  - 8430/ 3941 ا َوْجَه اَّللَِّّ إِّال "أْن تدَع َورَثـََتَك أْغنَِّياَء خرْيٌ مِّْن أْن َتَدَعُهْم َعاَلة يَتَكفَُّفوَن النَّاَس، َوَلْن تـُْنفِّْق نـََفَقًة تـَبـْ
 ”.اْمَرأَتِّك يفُأجْرَت هبَا َحَّتَّ َما جَتَْعُل 

 .، وهو متروكالموقري بن محمد وفيه الوليد قال الهيثمي:  طب عن شداد بن َأوس.
 

 "إِّْن َأْحنَـْثتِّيَها كان َعَلْيك إُِّْثَُها".  - 8431/ 3942
 الطبراني في الكبير، وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف، وقد وثقه بعضهم.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن أىب أُمامة

 
 ”.َفُكلْ "إِّْن أَكل َفال أَتُْكْل، َوإِّْن ََلْ َيَُْكْل  - 8432/ 3943

ُأْرسل َكْلىب املُعلََّم فـَُيْمسُك، فـََقاَل إِّْن َأكل  إيّنِّ ، َفقاَل -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيببز عن ابن عباس قال جاَء رجل إِّىل 
 . رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيفقال الهيثمي:  َوذََكَره، َوىف َسَنده َضْعٌف.

 
ًئا لَيُكوَنن َوإِّْن َعَزَل""إِّْن َقَضى  - 8433/ 3944 ُ تـََعاىَل شيـْ  .اَّللَّ

 صحيح.  ط عن َأىب سعيد. 

 
عَ  - 8440/ 3951  ”."إِّْن عِّْشنا َخاَلْفَناُهْم وُصْمَنا اليَـْوَم التَّاسِّ

 طب عن ابن عباس. 
 

ًئا فَافْـَعْل، فَإِّنَّ اللَّْعَنَة إَِّذا  - 8443/ 3954 َخَرَجْت مْن َصاحبَِّها َفَكاَن املَلُعوُن هَلَا أْهاًل َأَصابـَْتُه، "إِّنِّ اسَتطَْعَت أال َتلَعَن َشيـْ
ُهوداًي أْو َنْصَرانًيا َأو جَمُوسًيا، فَإِّنِّ  فَإْن ََلْ َيُكْن هَلَا أْهاًل َفَكاَن اللََّعاُن هَلَا َأْهاًل رََجَعْت َعَلْيه، َوإِّْن َلْ َيُكْن هَلَا أْهاًل َأَصاَبْت يَـ 

ًئا أَبًدا فَافْـَعلْ  اْسَتطَْعْت َأاَل   ”.َتلَعَن َشيـْ
، وفيه على ابن الجعد وثقه ابن جان وقال ابن معين: يضع الحديث، وكذبه غيره وفيه  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  .طب عن أىب موسى

 من لم أعرفه. 
 

ُ َوَرُسولُه فَأدُّوا إَِّذا  - 8444/ 3955 ُتْم أْن حُيبُُّكُم اَّللَّ َواَر َمْن  "إِّْن َأْحبَـبـْ ُنوا جِّ ثـُْتْم، َوأْحسِّ ُتْم، َواْصُدُقوا إَِّذا َحدَّ ائْـُتمنـْ
 ”. َجاَورَكمْ 

 حسن. الطبراني في األوسط، وفيه عبيد بن واقد القيسي، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن بن َأىب قراد السَّلمى
 

ًعا  - 8445/ 3956  ”. َفليضمَُّه، َوإن َكاَن َعاجًزا َفليَـتَّزْر بِّهِّ "إِّْن َكاَن َواسِّ
قال  . ، سئل عن الصالة يف الثوب الواحد قال فذكره. -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن عبادة بن الصامت َأنَّ رسول اَّللَّ  
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 الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. الهيثمي: رواه
 

ًئا، َوتُقِّيَم الصَّاَلَة، َوتـُْؤتِّى الزََّكاَة، وَُكلُّ ُمْسلِّم مِّْن ُمْسلم حَراٌم، اَي َحكِّيم  "َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ َواَل  - 8454/ 3965 ُتْشرَِّك بِّهِّ َشيـْ
َنَما َتُكْن َيْكفِّيكَ   ”. بَن ُمَعاوِّيََة َهَذا دِّيُنَك أَيـْ

ُه قال: اي رسوَل اَّللَّ ِبا َأْرَسَلك ربُـَّنا؟  َعْن أَبِّيهِّ أنَّ  النمرييطب، ك عن معاوية بن حكيم بن ُمَعاوِّيَة  البغويابن أىب عاصم و 
رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده السفر بن نسير، وهو ضعيف وروايته عن حكيم أظنها مرسلة. وهللا  قال الهيثمي:  . قال فذكره.

 أعلم. 
 

فَارَِّس إِّىَل اجلَنَّةِّ، َوُصَهْيٌب َسابُِّق الرُّومِّ إِّىل اجلَنَّة، َوبِّاَلاًل َسابُِّق "أاَن َسابُِّق الَعَرب إِّىَل اجلَنَّة، َوَسلَماُن َسابُق  - 8471/ 3982
 ”. احلََبَشةِّ إِّىَل اجلَنَّةِّ 

 ضعيف.  طب وابن أىب حاَت يف العلل وابن عساكر ض عن َأىب َأمامة. 
 

 اجلَنَّة كَهاَتنْيِّ، َوَأَشار إبِّْصَبعِّهِّ املَُسبَِّّحة والُوْسَطى". يف"أاَن وََكافُل الَيتيم َلُه َأْو لَغرْيِّه إَِّذا اتَـَّقى اَّللََّ  - 8474/ 3985
 . يف مكارم األخالق كر عن بنت مّرة البهزية عن أَبيها اخلرائطيعد واحلكيم. طب. ق و 

 
َسبِّيل اَّللَّ َعزَّ   يفَعَلى اأَلْرَمَلة َواملِّسكنيِّ َكاملَُجاهد  والساعياجلَنَّة،  يف"أاَن وََكافُل الَيتيم َلُه أْو لَغرْيِّه  - 8476/ 3987

 ”.َوَجلَّ 
في األوسط وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس، وبقية رجاله   الطبرانيرواه َأبو يعلى و قال الهيثمي:  ..طس عن عائشة رضى اَّللَّ عنها.

 صحيح.  ثقات.
 

َعَلى الَيتِّيمِّ َواأَلْرَمَلة َكالصَّائِّم اَل  والساعياجْلَنَّة َكَهاَتنْيِّ َومَجََع َبنْيَ السَّبَّابَة َوالُوْسَطى،  يف"َأاَن وََكافُل اْلَيتِّيَم  - 8483/ 3994
 ”.يـَْفرُت 

 وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. أبو يعلى والطبراني في األوسط، وفيه ليث بن أبي سليم قال الهيثمي: رواه. ع من حديث عائشة

 
فَأُقوُل: لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخَلرْيُ بَيَدْيَك، َوالشَّرُّ لَْيَس إِّلَْيَك،   ريب يدعوين "َأاَن سيُِّّد النَّاسِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ  - 8488/ 3999

.َواملَْهدىُّ َمْن َهَدْيَت، َوَعْبُدَك َبنْيَ َيَدْيَك، اَل َمْلَجَأ َواَل مَ   ْنَجى منَك إِّالَّ إِّلَْيَك، تـََبارَْكَت َربَّ البَـْيتِّ
رواه الطبراني في األوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، قال الهيثمي:  .يف َمكارم األخالق وابن عساكر عن حذيفة اخلرائطيك، طب و 

 وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
 

ُ   الذي املاحي، َوَأاَن قدميُأْحشُر النَّاَس َعَلى  الذي "َأاَن َأمْحَُد َوَأاَن حُمَمٌَّد، َوَأاَن احلَاشُر  - 8497/ 4008 اْلُكْفَر،   يبمَيُْحو اَّللَّ
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 ”.، وَُكْنُت إَِّماَم املُْرَسلني، َوَصاحَب َشَفاَعتهِّممعيفَإَِّذا َكاَن يـَْوُم القَياَمة َكاَن لَواُء احلمد 
في   الطبرانيرواه قال الهيثمي:  ..طب، ض عن جابر ك وتعقب عن عائشة، قط يف األفراد عن ابن عباس ك عن جابر. 

 األوسط، وفيه عروة بن مروان قيل فيه: ليس بالقوى، وبقية رجاله وثقوا.
 

ى عيَسى ابن َمْرمَيَ، َوَلمَّا ُوْلدُت خَرَج مْن أُمِّّى نُوٌر َأَضاَء َما بَ  - 8507/ 4018 نْيَ  "َأاَن َدْعَوُة َأىبِّ إبـَْراهيَم، َوبَِّشارَة َأخِّ
 " ، َويـُْرَوى َأَضاَءْت َلُه ُقُصوُر الشَّامِّ  . املَْشرق َواملَْغربِّ

 ط واحلارث من حديث َأىب أُمامة.
 

ُ يوَم القيامة وُجْرُحُه يـَثْـَعبُ "أَ  - 8508/ 4019 ،   اَن شاهٌد على هؤالءِّ، ما من جمروٍح إِّالَّ بـََعَثُه اَّللَّ دًما، اللوُن لوُن الدَّمِّ
، فَاْنظُروا َأْكثـََر هؤالءِّ مَجًعا للقرآن فقدُِّموُه َأَماَم َأصحابهِّ يف القرب   يعىن شهداَء ُأحد". -والريُِّح ريُح املسكِّ

 حديث عبد اَّللَّ بن ثعلبة هـ عن جابر. ع وابن منيع من 
 

 ”."َأاَن النَّذِّيُر، واملوت املغرُي، والسَّاعُة املوعدُ  - 8509/ 4020
 .في األوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف الطبرانيرواه قال الهيثمي:  ع من حديث أىب هريرة. 

 
 ”.يـَْعثَر عاقٌل إِّالَّ رفعه، مثَّ ال يعثَر إِّالَّ رفعه حَّت َيَعَل مصريه إِّىل اجلنَّةِّ "َأان الشَّاهُد على اَّللَّ أن ال  - 8511/ 4022

 ضعيف.  طس ابن النجار عن ابن عباس.
 

"َأاَن َسيُد املرسلنَي إِّذا بُعِّثوا، وَسابقهم إِّذا َوَرُدوا، ومبشرهم إِّذا أُْبلُِّسوا، وإِّمامهم إِّذا سجدوا، وَأقرهبم  - 8519/ 4030
 ". فيعطيين. وأسأل فيشفعينوأشفع  فيصدقينجملًسا إِّذا اجتمعوا. أَتكلم 

 ابن النجار عن أُم مكرم، كر، ز. 
 

 يهدى، وقاسم واَّللَّ تبارك وتعاىل يعطى، فمن بلَّغه عىن حبسن هدى وحسن دعة فذلك  "َأاَن مبلغ واَّللَّ  - 8520/ 4031
 الذي يبارك اَّللَّ تعاىل له، ومن بـَلََّغُه عىن بسوءِّ دعة وسوءِّ هدى فذلك الذي ال يبارك اَّللَّ له، وهو كاآلكل وال يشبع". 

مام أمحد  عن معاوية بنحوه.   ابن منيع من حديث معاوية بن أىب سفيان. ورواه اإلِّ
 

 ”."َأاَن َأول من تنشق عنه اأَلرض وال فخرَ  - 8522/ 4033
 ش، طب عن ابن عباس. 
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"َأاَن الزعيم ببيت يف راَبضِّ اجلنَّةِّ وبيت يف َأعالها، وبيت يف أسفلها ملن ترك اجلدل وهو حمق، وترك   - 8523/ 4034

 ”. الكذب وهو العب وحسن خلقه للنَّاس
الطبراني، وفيه أبو حاتم سويد بن إبراهيم، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية، وبقية   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 رجاله رجال الصحيح.

 
 ”. "َأاَن حجيج من ظلم عبَد القيسِّ  - 8524/ 4035

 البزار والطبراني وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه طب عن ابن عباس رضى اَّللَّ عنه.
 

"َأاَن سيُِّّد ولد آدم يوم القيامة وال َفخَر، وَأوَّل من تنشق عنه اأَلرضِّ وال فخَر، وأوَّل شافٍع ومشفٍع،   - 8525/ 4036
 ”.آدم فمن دونه حتيتيوم القيامة.   بيدي لواء احلمد 

وفيه عمرو بن عثمان الكالل وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية  الطبرانييعلى و رواه َأبو قال الهيثمي:  طب عن عبد اَّللَّ بن سالم.
 رجاله ثقات. 

 
 ”. "َأان وفاطمة واحلسن واحلسني يوم القيامةِّ يف قبَّة حَتَت العرشِّ  - 8526/ 4037

 الطبراني، وفيه حيان الطائي ولم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأىب موسى
 

 ”. "َأاَن شهيد على هُؤالءِّ. زمِّّلوهم يف ثياهبم ودمائهم - 8527/ 4038
 طب، ق عن عبد اَّللَِّّ بن ثعلبة بن ُصَعرية. 

 
"َأاَن زعيٌم ملن آمن وأسلم وهاجر ببيت يف رُبض اجلنَّة، وبيت يف وسط اجلنَّةِّ، وبيت يف َأعلى اجلنَّةِّ، من  - 8533/ 4044

 ”.راًب فليمت حيث شاَء َأن ميوتفعل ذلك َل يدع للخري مطلًبا وال من الشر مه
 صحيح. طب عن فضالة بن عبيد. ]ن[ 

 
"َأاَن َأشهد على هؤاَلءِّ لفُّوهم يف دمائهم، فإِّنه ليَس جمروُح َيرُح يف سبيل اَّللَّ إِّال جاَء جرُحُه يوم القيامة   - 8534/ 4045

 ”. ؛ فاجعله يف اللحدِّ َيْدَمى لونُُه لوُن الدَّم ورحيه ريح املسك، قدِّموا أكثر القوم قرآانً 
 ورجاله رجال الصحيح. الطبرانيرواه قال الهيثمي:  طب، ق عن كعب بن مالك.

 
"َأاَن زعيم ببيت يف ربض اجلنَّةِّ. وبيت يف وسط اجلنَّة، وبيت يف أعلى اجلنَّة ملن ترك املراَء وإِّن كان حمًقا،  - 8535/ 4046
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 ”. وترك الكذَب وإِّن كان مازًحا، وحسن خلقهُ 
وهو  التميميلم أعرفه والظاهر أنه في الثالثة والبزار وفى إسناد الطبراني محمد بن الحصين و  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن معاذ.

 ثقة وبقية رجاله ثقات. 
 

"َأاَن زعيم ببيت يف ربضِّ اجلنَّة ملن ترك املراَء وهو حمقٌّ، وببيت يف وسط اجلنَّةِّ ملن ترك الكذب وهو   - 8539/ 4050
 ”.مازٌح، وببيت يف َأعلى اجلنَّةِّ ملن حسنت سريرته

محمد ابن الحصين ولم أعرفه والظاهر أنه  الطبرانيفي الثالثة والبزار ثم قال: وفى إسناد  الطبرانيرواه قال الهيثمي:  طس عن ابن عمر.
 .ثقات وهو ثقة وبقية رجاله  التميمي

 
 ”.عريب، ولسان اجلنة عريب، والقرآن عريب"َأاَن  - 8549/ 4060

 في األوسط وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك.  الطبرانيقال الهيثمي: رواه  طب عن َأىب هريرة. 
 

 ”. "َأاَن زعيم ملن ترك املراَء وهو حمقٌّ ببيت يف ربضِّ اجلنَّة، وببيت يف وسطه ببيت يف َأعلى اجلنَّةِّ  - 8553/ 4064
 طب عن أىب أُمامة رَضى اَّللَّ عنه.

 
فعليكم   يبدمت بني َأظهركم، فإِّذا ذهب    ما  فأطاعوينتيمه  أوتيت فواتح الكلم وخوا  النيب"َأاَن حممد    -  8555/  4066

الليل  أَتتكم فٌَت كقطع  أَتتكم ابلروح والرَّاحةِّ كتاب من اَّللَّ سبق،  أتتكم املوتة   بكتاب اَّللَِّّ، َأحلُّوا حالله، وحرموا حرامه، 
اَّللَُّ  رحم  ُمْلًكا،  فصارت  النبوَّة  تناسخت  َرَسٌل  جاَء  َرَسٌل  ذهَب  دخلها،  املظلم، كلما  منها كما  وخرج  حبقِّّها  أخذها  من   

تله، َأْمسْك اي معاذ وَأْحصِّ فلمَّا بلغُت مخسًة قال: يزيد. ال يبارك اَّللَّ يف يزيد. نُعِّى إِّىلَّ حسنٌي َوأوتيت برتبته وُأخربُت بقا
ُ بني صدورهم  ظهراينوالذى نفسى بيده ال يـُْقَتُل بني   وقَلوهَبم وسلَّط عليهم شرارهم وألبسهم   قوم ال مينعونه إِّالَّ خالف اَّللَّ

، َأمسك اي معاُذ، قال: فلمَّا بـََلْغُت َعَشَرًة   خلفيشيًعا، وآًها لفراخ آل حممد من خليفة مستخلٍف مرتف يقُتُل   وخلف اخللفِّ
يـَُبوُء بدمه رُجٌل من أهل بيته سلَّ اَّللَّ سيَفُه فال غماد له، واختلف الناس   قال: الوليد اسُم فرعون هادُم شرائع اإلسالم، 

مث قال بعد العشرين ومائة موت سريٌع وقتٌل ذريع ففيه هالكهم ويَلى عليهم رجٌل من ولد  -فكانوا هكذا وشبَّك بني َأصابعه 
 ”.العباس

 طب عن معاذ. 
 

 ”. "َأان مدينة العلم وعلى ابهبا، فمن َأراد العلم فليأت الباب - 8562/ 4073
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد السالم بن صالح   وتعقب، خط عن ابن عباس رضى اَّللَّ عنه.ك وتعقب عن جابر، ك 

 موضوع.  الهروى وهو ضعيف.
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 ”. "َأان مدينة العلم وعلىٌّ ابهبا فمن َأراد العلم. فليأته من اببه - 8563/ 4074

 موضوع. لح الهروى وهو ضعيف. وفيه عبد السالم بن صا  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عباس.
 

"َأان آخذ حبجزكم عن النَّار، َأقول: إِّايكم وجهنَّم إِّايكم واحلدود. فإِّذا ُمت فَأان فـََرُطكْم وموعدكم   - 8573/ 4084
مال فَأقول: اي  وَيتاحلوض، فمن ورد َأفلح،  ؛ فيقال: إِّنََّك ال تدرى ما َأحدثوا بـَْعَدَك  أميتربِّّ   قوٌم فيْؤخذ هبم ذات الشِّّ

 ”.ممرتدِّين على َأعقاهب
 ليث بن أبى سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. فيه قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.

 
  أميتكم فألَْلَفنَيَّ ما نُوزْعُت يف َأَحدكم، فَأقوُل: إِّنَّه من ن"َأان فـََرُطُكْم على احلوض أَنـَْتظُر من يَرُد علىَّ م - 8578/ 4089

 ”.فيـَُقال: ال تدرى ما َأَحدَث بـَْعَدكَ 
 طس ق عن َأىب الدرداءِّ. 

 
َلَة َكَأنَّ اأَلاَبريقَ  - 8580/ 4091  ”. فيه النُُّجوم "َأاَن فـََرُطُكْم َعَلى احلْوض، َوإِّن بـُْعَد َما َبنْيَ َطَرفـَْيه َكَما َبنْيَ صنعاَء وأَيـْ

 صحيح.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن جابر بن مسرة ]م[ 
 

ال كذب، َأان ابن عبد املطلب؛ َأان َأْعَرُب الَعَرب َوَلَدْتىنِّ قـَُرْيٌش، نشأت يف َبىنِّ َسْعدِّ بن َبْكر،    النيب "َأان  - 8590/ 4101
 ”. ََيتيىن اللَّْحنُ  فإين

 موضوع.  وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك.  رواه الطبرانيقال الهيثمي:  طب عن َأىب سعيد.
 

   ”."َأان ابُن الَعَواتك من ُسَلْيمٍ  - 8592/ 4103
يف األَلقاب، طب، واخلطيب وابن عساكر، ض عن سيابة بن عاصم   الشريازي، وابن منده، وابن قانع، و البغويض، و 

 . رجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  السلمى وماله غريه(.
 

ُّ اْلَملَحَمةِّ". - 8602/ 4113 ُّ التَّوبَةِّ َونىبِّ  "َأان حُمَمٌد، وَأمحد، واحلاشر َوَنىبِّ
 ط، وابن مردويه عن جبري بن مطعم، ابن سعد عن َأىب موسى. 

 
رٍَّة َفرْتٌَة فم - 8607/ 4118 رٌَّة، ولكلِّّ شِّ ن َتُكْن َفرْتَتُه إِّىل السُّنَّةِّ فـََقد  "َأاَن َأُصوُم َوأُْفطُِّر َوُأَصلِّّى َوَأاَنُم، َولُِّكلِّّ َعَمل شِّ

 ”.اْهَتَدى، َوَمْن َتُكْن َفرْتَتُُه إِّىل َغرْي ذلك فقد ضل
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قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال  طب، َوأَبو نعِّيم، ض عن َجْعَدة بن ُهَبريَة، وهو ابن أم هانئ بنت َأىب طالب.
 الصحيح. 

 
 ”.  العَباد"َأاَن َوفَاطَمُة واحلََْسُن واحْلَُسنْي جُمَْتمُِّعوَن وَمْن َأحبـََّنا يـَْوم اْلقَِّياَمةِّ ََنُكُل وَنْشَرُب َحَّتَّ يـُْفَرق بني - 8610/ 4121

 الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه. طب وابن عساكر عن على
 

، واملاََلئَِّكُة ُشَهَداُء اَّللَِّّ يف السَّماءِّ "أَنـُْتْم ُشَهَداُء اَّللَِّّ يف األَ  - 8615/ 4126  ”.ْرضِّ
رواه الطبراني في الكبير، وفي السند األول عبد الغفار بن القاسم أبو مريم، وهو ضعيف،  قال الهيثمي:  طب عن َسَلَمة بن اأَلكوع.

 صحيح. .وفي األخرى موسى بن عبيدة، وهو ضعيف
 

ُهم َشْىٌء إِّال كان "أَنتم َأْشَبُه  - 8617/ 4128 نـْ األُمم ببىن إِّسرائيل َلرتَْكنُبَّ َطريَقتَـُهْم َحْذَو الُقذَّةِّ ابلقذة، َحَّتَّ ال َيُكوَن مِّ
َها بْعُضُهْم فيجامُِّعَها مثَّ يـَْرجُع إِّىل َأْصَحاب ثْـُله، حَّتَّ إِّنَّ الَقْوَم لَتُمرُّ عليهم املْرَأُة فيُقوم إِّليـْ م وَيْضَحُكون ه َيْضَحُك إِّلْيهفيُكم مِّ

 ”.إِّليه
 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه.قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.

 
 ”."أَنتم ثـُُلُث َأْهل اجلنَّةِّ َأو نصُف َأهل اجلنَّة - 8618/ 4129

 الطبراني، وإسناده جيد.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

على َأحدكم َصْحَفٌة وراحت ُأخرى، وغدا يف حلَّة وراح يف ُأخرى  "أَنتم اليوم خرٌي َأم إِّذا غدت  - 8619/ 4130
 ”. وتـُْلبُسون بيوتكم كما تـُْلبُسوَن الكعبة، فقال رجٌل: حنن يومئذ خرٌي، قال: بل أَنتم اليوم خريٌ 

 مي، وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي جعفر الخط طب، ق عن عبد اَّللَّ بن يزيد احلظمى.
 

 ”. "أَنتم من قضاعة بن مالك بن محري - 8621/ 4132
الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وشيخه معروف بن سويد، لم أر من   قال الهيثمي: رواه. طب عن عقبة بن عامر

 ترجمه.
 

 ”. "أَنتم الغرُّ املَُحجَُّلونَ  - 8625/ 4136
 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  ع عن جابر.
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 ”. "اْهتَـزَّ اْلَعْرُش ملوتِّ سعد بن معاذ  - 8637/  3

 طب عن َأسيد بن ُحضري. 
 
َا أفضل اجلهاد وَأكثرى من ذكر اَّللَِّّ؛    - 8642/  8 ، فإِّْنَّ َا َأْفَضُل اهلجرةِّ، وحافظى على الفرائضِّ "اهجرى املعاصى؛ فإِّْنَّ

 ”. تى اَّللَّ بشٍئ أحب إِّليه من كثرة ذكرهفإِّنَّك ال أت
 وفيه إسحاق بن إبراهيم نسطاس وهو ضعيف.   ،رواه الطبرانى في الكبير واألوسطقال الهيثمي:   طب عن ُأم أَنس.

 
 "َأْهُل اجلنَّةِّ َأخالقهم على ُخُلق رُجٍل واحد على طول أَبيهم آدم ستِّّني ذراًعا". - 8652/ 18

 . َأىب هريرة بسند َصحيحابن منيع من حديث 
 

 "َأْهُل اجلنَّةِّ ُجْرٌد ُمْرٌد إِّال موسى عليه السالم، فإِّنَّ له حليًة تْضرُب إِّىل ُسرَّتِّهِّ".  - 8653/ 19
 باطل.  . -رضي اَّللَّ عنه-عن جابر  والديلميطب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف، 

 
 ”.ا أَبكارًا"َأهُل اجلنَّةِّ كلَّما جامعوا نساَءهم عادو  - 8654/ 20

 ضعيف.  .اخلدريطب من حديث َأىب سعيد 
 

ُ ُأُذنـَْيهِّ من ثناءِّ الناس خريًا وهو يسمع، وَأْهُل النَّار َمْن َمأَل ُأُذنـَْيهِّ مْن ثـَنَ  - 8659/ 25 اءِّ النَّاسِّ َشًرا  "َأْهُل اجلَنَّةِّ َمْن َمأَل اَّللَّ
 ”.َوُهَو َيْسَمع

 صحيح. طب عن ابن عباس.]ه[ 
 

َقُص مِّْنهم إِّىل يوم القَيامة، وأَ  - 8660/ 26 ْهُل النَّار  "َأْهُل اجلَنَّةِّ َِبمْسَائِّهم وَأمْسَاءِّ آاَبئِّهِّْم َوقـََبائِّلِّهم، ال يـَُزاد فيهْم وال يـُنـْ
ُهم إِّىل يوم القيامة، وقد ُيْسَلُك  َِبْهلِّ السََّعاَدةِّ َطريُق الشَّقاءِّ َحَّتَّ َِبمْسَائِّهم وَأمْسَاءِّ آاَبئِّهْم وقبائلهم ال يُزاد مِّنهم وال يُنتَقُص مِّنـْ

ُهْم. فـَُتْدرُكُهم السََّعاَدُة، فـَُيْخرُجهم من طريق الشَّقاءِّ، وَقْد ُتْسُلُك َِبْهلِّ الشَّقاءِّ َطريُق السََّعاَدةِّ َحَّتَّ   يُقال: مِّْنهم، َبْل ُهمْ 
ُهم َبْل ُهْم ُهْم فـَْيْدرُكُهم الشََّقاُء فـَُيْخر  نـْ  ”.ُجُهم مِّْن طريق السََّعاَدةِّ َفُكلٌّ ُميسٌَّر لَِّما ُخلَِّق لهيـَُقال: مِّ
رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني روى حديثا غير  قال الهيثمي:  .طب عن عبد اَّللَّ بن بسر رضي اَّللَّ تعاىل عنه

 إسناده بقية، وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضا. هذا، فقال العقيلي فيه: ال يتابع عليه، فضعفه الذهبي من عند نفسه، لكن في 
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 . "َأْهُل النار كل جوَّاٍظ ُعُتلٍّ ُمْستْكربٍِّ"  - 8661/ 27
 صحيح. ط من حديث حارثة بن وهب.]خ[ 

 
تَـَهى اجلَزيَرةِّ  - 8663/ 29 ، َفَمنِّ اْحَتلَّ  "َأْهُل الشَّامِّ َوَأْزَواجُهم وَذرَاريهم َوَعبيُدهم َوإَماُؤهم إِّىل ُمنـْ ُمَرابُطوَن يف َسبيل اَّللَّ

 ”. مِّْنها مدينة مَِّن املدائِّن فهو يف راَبط، َوَمن احتلَّ منها ثـَْغًرا من الثُـُّغور َفهو يفِّ جَهادٍ 
لم يسمه، الطبراني من رواية أرطاة بن المنذر، عمن حدثه، عن أبي الدرداء، و  قال الهيثمي: رواه. طب، وابن عساكر عن َأىب الدرداءِّ 

 وبقية رجاله ثقات. 
 

غلوا عليهم  "َأْهُل املََدائِّن احلَُبَساُء يف َسبيل اَّللَِّّ َورِّْدُء املُْسلِّمِّني َوثـَْغُرُهم َفاَل حْتَتكُِّروا َعَلْيهم الطََّعاَم وال ت - 8664/ 30
ْطَبتِّه، َواَل ُتْكفُِّئ املَْرَأُة إِّانَء ُأْختَِّها ، وَُكلٌّ   َوال َيُسوُم الرَُّجُل َعَلى َسْوم َأخيه، َواَل   اأَلْسَعاَر وال يبيعن َحاضر لبادٍ  خَيُْطُب َعَلى خِّ

 رْزقُُه َعَلى اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ". 
 رواه الطبرانى في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول. قال الهيثمي:  طب، وابن عساكر عن َأىب أُمامة.

 
 ”. "َأْهُل الَيَمن زَْيُن احلاجِّّ  - 8666/ 32

 ضعيف.  عن عبد اَّللَّ بن عمر. الطرباين
 

"َأْهُل اجلنَّةِّ مائٌة وعشرون صًفا. أَنتم ُثانون صًفا والنَّاُس سائُر ذلك، وأَنتم وفاُء سبعني أُمًَّة، أَنتم خريَُها   - 8671/ 37
 ".-عزَّ وجلَّ -وَأكرُمَها على اَّللَِّّ 

 رواه الطبراني، وفيه حماد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .ن أَبيه عن جدهطب عن هبز بن حكيم ع
 

 ”."َأهِّلُّوا اي أُمََّة حُمَمَّد حَبجِّّ َوُعْمَرةٍ  - 8682/ 48
الكبير باختصار إال قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال: فسألت صفية أم المؤمنين. والطبراني في  طب عن أُّم َسَلَمَة.]حم[ 

 أنه قال: »أهلوا يا أمة محمد بحج وعمرة«. ورجال أحمد ثقات. 
 
ُ َأْن خَتُْرج من ُصْلب رَُجٍل إِّالَّ وهى َخارَجٌة إِّنَّ َشاَء، َوإِّْن َأىَب َفاَل  "َأَو إِّنَُّكْم لَتْفَعُلون  - 8693/  3 ؟ َما مِّْن َنَسَمٍة َأرَاَد اَّللَّ

 ".  َعَلْيُكم َأن ال تـَْفَعُلوا 
 الطبراني، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. واثلة طب عن

 
 ".  "َأْوتِّر قـَْبَل َأْن تـََناَم، وصالُة الليلِّ َمْثىَن َمْثىَن   - 8695/  5
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 في الكبير وفى الربيع بن بدر وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن عمار.
 
 ".  إِّال اخْلَْمَس: إِّنَّ اَّللَّ عنده علم السَّاعة إِّىل قوله خبري شيء"ُأوتيُت َمَفاتِّيح كل   - 8699/  9

 ضعيف.  عن ابن عمر.طب 
 

 ".  "َأوثُق عرى اإلِّميان: املواالة يف اَّللَِّّ، واملعاداة يف اَّللَِّّ، واحلبُّ يف اَّللَِّّ، والبـُْغُض يف اَّللَِّّ  - 8701/ 11
 صحيح.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن عباس 

 
 ".  "َأْوَجَب إِّنَّ َخَتَم آبمني - 8704/ 14

 ضعيف.  ن ابن زهري النَّمِّريى.احلكيم، طب، واحلاكم يف الكىن ع]د[ 
 

 "َأْوَحى اَّللَّ تعاىل إىَل أن َزوِّْج كرميتَـْيَك مْن ُعْثَماَن: رُقـَيََّة، وأُمَّ ُكلُثوٍم".  - 8726/ 36
في الصغير واألوسط، وفيه عمير بن   رواه الطبرانىقال الهيثمي:  .يف اأَلوسط، والصغري من حديث ابن عباس وُضعِّّف الطرباين

 . عمران الحنفى وهو ضعيف
 

"َأْوَحى اَّللَّ إِّىل جربيل َأنِّ اقلب مديَنَة فالٍن، فقال: ايرب إِّنَّ فيها َعْبَدَك ُفاَلاًن َل يـَْغُفل طرفَة عني، قال:   - 8727/ 37
 ساعة قط".  يفاقلبها عليه فإِّنه َل يـََتمعَّر وجهه 

رواه الطبرانى في األوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن سيف وكالهما  قال الهيثمي:  .ث جابرمن حدي الطرباينرواه 
 ...ضعيف

 
ُعوا مسجدَكْم مَتأُلوه".  - 8730/ 40  "أْوسِّ

 ضعيف.   .طب عن كعب بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أَبيه عن جده
 

إِّنَّ أقمت عليهم عدىل   فإين"َأْوَحى اَّللَّ تعاىل إِّىل نىب من األَنبياءِّ أن قل لعبادى الصديقني: ال تغرتوا ىب  - 8737/ 47
 وقسطى ُأعذهبم غرَي ظَاَل هلم وقل لعبادى اخلطائني: ال تيَأسوا من رمحَّت فإِّنه ال يكرب علىَّ ذنب َأغفره". 

 عن أَنس بن مالك.  الطرباين
 

ِن فقد توىلَّ اَّللََّ، ومن  - 8740/ 50 ِن، ومن توالَّ "أوصى من آمن وصدقىن بوالية على بن َأىب طالب، فمن توالُه فقد توالَّ
، ومن أَبغضه فقد أَبغضىن، ومن أَبغضىن فقد أَبغض اَّللََّ عزَّ وجلَّ   ”.َأحبَّه فقد أحبَّىن، ومن أحبَّىن فقد َأحب اَّللَّ
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رواه الطبرانى بإسنادين أحسب  قال الهيثمي:  ة بن حممد بن عمار بن ايسر، عن أَبيه، عن جده.طب، وابن عساكر، عن َأىب عبيد
 فيهما جماعة ضعفاء وقد وثقوا. 

 
، فإِّنه زْين  -  8742/  52 ألمرك كلِّّه، عليك بتالوةِّ القرآن وذكر اَّللَِّّ، فإِّنَّه ذكر لك يف السماء ونور    "ُأوصيك بتقوى اَّللَّ

وكثرَة   إِّايك  دينك،  َأمر  يف  لك  وعوٌن  عنك،  للشيطان  مطردٌة  فإِّنه  خري،  من  إِّال  الصَّمت  بطول  عليك  األرض،  يف  لك 
، أحبَّ املساكني وَجالِّْسهم، وانظر إِّىل أميتبانِّية  الضَّحك، فإِّنَّه مييت القلب، ويذهب بنور الوجه، عليك ابجلَهاد؛ فإِّنَُّه ره

ان مًرا  من حَتَتك، وال تنظر إِّىل من َفوَقك، فإِّنَّه َأجدُر أالَّ تـَْزَدرى نعمَة اَّللَّ عليَك، صل قرابَتك، وإِّن قطعوَك، قل احلق وإِّن ك
َيتون، وكفى ابملرءِّ عيًبا َأن يكون فيه ثالُث  ال خَتَْف لومة الئم ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، وال حتد عليهم فيما  

خصال: أن يعرَف من النَّاس ما َيهل من نفسه، ويستحسن هلم ما هو فيه، ويؤذى جليسه، اي أاب ذر! ال عقل كالتدبري، وال 
، وال َحَسَب كحسن اخللق   ".  ورع كالكفِّّ

 ضعيف جدا. .- عنهرضي اَّللَّ -عبد بن محيد يف تفسريه، طب، هب، وابن عساكر عن َأىب ذر 
 

يَك بتقوى اَّللَِّّ، وإِّذا كنَت يف جملس فـَُقمت منه فسمِّْعتهم يقولون ما يُعجُبك فَْأتِّه، وإِّذا مسعتهم   - 8745/ 55 "ُأوصِّ
 يقولون ما َتْكَرُه فال أَتْتِّه". 

 قال شعيب: حديث حسن.   .الطيالسى من حديث حرملة بن إِّايس العنربى]حم[ 

 
 "ُأوصيك بتقوى اَّللَِّّ أَينما كنت، وأَتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق النَّاس خبلق حسن".  - 8746/ 56

 حسن.  .من حديث معاذ بن جبل الطرباين
 

 . "ُأوصيك َأالَّ تسبَّ الناس، وال تزهد يف املعروف، ومن استقاك فاسقه ولو َأن تفرغ له من دلوك" - 8749/ 59
 .ط من حديث جابر بن سليم اهلجيمي

 
"ُأوصيَك اي َأاب هريرة خبصال َأربع، ال تدعهن أَبًدا ما بقيت: عليك ابلغسل يوَم اجلمعة والبكور إِّليها، وال  - 8751/ 61

تلُغ وال تلُه، وُأوصيك بصيام ثالثةِّ أايٍم من كل شهٍر فإِّنه صيام الدَّهر، وأوصيك ابلوْتر قبل النَّوم، وُأوصيك بركعَّت الفجر 
 ”.ا، وإِّن صلَّْيت اللَّيل كلَُّه، فإِّن فيهما الرغائب، قاهلا ثالاثً ال َتَدَعنـَُّهمَ 

 ضعيف.   يف األَلقاب عن َأىب هريرة. الشريازيع، و 
 

 ".  "ُأوصيك َأن تستحىي من اَّللَّ عزَّ وجلَّ كما تستحىي من الرَُّجل الصاحل من قومك - 8752/ 62
يف مكارم   اخلرائطيحم يف الزهد، وابن املقرض، ض عن سعيد بن زيد َأحد العشرة، ابن يونس واحلسن بن سفيان، 
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 رواه الطبراني، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. قال الهيثمي:  . األزدي، طب، ومسويه عن سعيد ابن يزيد البغوياألخالق، و 

 
 ولني وِبَبنائهم من بعدهم، إِّال تفعلوا ال يقبل اَّللَّ منكم صرفًا وال عداًل"."ُأوصيكم ابملهاجرين السابقني األ - 8754/ 64

 . من حديث عبد الرمحن بن عوف الطرباين
 

يُكْم بَتقَوى اَّللَِّّ، وُأوصى اَّللَّ بكم، وَأْستخلِّفه عليكم، وُأَؤدبُكْم إِّليه، وإِِّنِّّ ُأْشهدُكم أِن له نذير مبني،  - 8767/ 77 "ُأوصِّ
َرُة جَنَْعُلَها لِّلَّذِّيَن اَل  يُرِّيُدوَن ُعُلو ا يفِّ اأْلَْرضِّ َواَل  أال تـَْعُلوا على اَّللَّ يف عباده وبالده، فإِّنَّ اَّللَّ قال ىل ولكم: }تِّْلَك الدَّاُر اآْلخِّ

 َفَساًدا َواْلَعاقَِّبُة لِّْلُمتَّقِّنَي{، وقال: }أَلَْيَس يفِّ َجَهنََّم َمثْـًوى لِّْلَكافِّرِّين{ ".
رواه البزار،   من حديث ابن مسعود.]بز طس[ يف مرضه يف وصية طويلة رواها ابن منيع   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قاله 

عن مرة، عن عبد هللا، من غري وجه، واألسانيد عن مرة متقاربة. وعبد الرمحن َل يسمع هذا من مرة، إمنا  وقال: روي هذا 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي، أخربه عن مرة، وال نعلم رواه عن عبد هللا غري مرة، 

 أنه قال: قبل موته بشهر. وذكر في إسناده ضعفاء منهم: أشعث بن طابق. قال األزدي: ال  وهو ثقة. ورواه الطبراني في األوسط بنحوه، إال
 يصح حديثه. وهللا أعلم. 

 
َيةِّ اَّللَِّّ، َواَل  يف "َأْوف بَنْذرَك فَإِّنَُّه اَل َوفَاَء لَنذٍر  - 8771/ 81  ".  َقطيعةِّ رَحٍم، َواَل فِّيَما اَل مَيْلِّك اْبُن آَدمَ   يفَمْعصِّ

 رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء هللا، وفيه من لم أعرفه.قال الهيثمي:  طب عنه.
 

 ".  "أْوُفوا اللِّّحى، وُقصُّوا الشَّوارب  - 8773/ 83
الطبراني في األوسط، وفيه يوسف بن ميمون ضعفه أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان،   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 وبقية رجاله ثقات. 
 

 الرُّوح اأَلمنُي فقال: اْخُرْج عَلى أُمَّتَِّك اي حُمَمَُّد فقد أْحَدَثْت".  أاتينَلُكْم إِّنَّ كِّْدَُتْ لَُتوجُبون،  "َأْوىَل  - 8780/ 90
، قال: فذكره. قال   طب عن ثوابن، قال اجتمع أربعون رجاًل من الصحابة ينظرون يف الَقدرِّ واجلرب فخرج عليهم رسول اَّللَّ

 .الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة الرحبى، وهو متروك
 

 ".  هم بَعمَّاٍر َيْدُعوُهم إِّىل اجلنَّة َوُهْم َيْدُعونه إِّىل النَّار"َأْوَلْعت - 8781/ 91
 وفيه عبد النور بن عبد َّللاَّ وهو ضعيف ووثقه بن حبان.  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عمر.

 
 َفْضاًل". "أَوََلْ أُقْل: اللَُّهمَّ لك احْلَْمُد ُشْكًرا، َوَلَك اْلَمنُّ  - 8785/ 95

َسرِّيًة   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-بن كعب بن عْجرَة، عن أَبيه عن جده، قال: بـََعَث رسوُل اَّللَّ  طب عن سعد بن إِّسحاق 
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ًئا فَلم يصنْع شيًئا، فقيل   . ذكره.له: قال: ف فقال: َعَلى إِّنَّ َسلََّمُهْم اَّللَّ َأن َأشكره، ففَتحوا وسلموا فانـَْتْطرُه النَّاُس َيْصَنُع َشيـْ
 ضعيف جدا.  .

 
ُم يف اْلَوْجهِّ، اَل حَتْرْق وُجوَه الُعْجم، قيل: فَأَْيَن َأسم؟ قال: يف َمْوضع اجلرير من السالفة - 8786/ 96  ".  "أَوََلْ أَرَك َتسِّ

 وفيه جماعة لم أعزفهم. قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه -طب عن نـَُقاَدة 
 

 "َأوَُّل َشٍئ حَيُْشُر النَّاَس اَنٌر حَتُشُرُهْم من املشرق إِّىل املغرب ".  - 8792/  102
 صحيح. ط عن أَنس.

 
 "أوَُّل َشٍئ ََيُكُلُه َأْهُل اجلَْنةِّ َكبُد احْلوت ".  - 8793/  103

 صحيح.  ط عن أَنس.
 

الة، فإِّن َصَلَحْت َصُلَح سائُر عملِّهِّ، وإِّن فسدْت َفَسد سائُر  "َأوَُّل ما حُيَاسُب به اْلْعبُد َيوَم اْلقياَمة الصَّ  - 8796/  106
 ".  َعملِّهِّ 

رواه الطبراني في األوسط، وفيه القاسم بن عثمان قال البخاري: له أحاديث ال  قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طس، ض عن أَنس 
 صحيح. يتابع عليها. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

 
 "َأوَُّل َما حُياَسُب به اْلعْبُد الصَّاَلُة مثَّ سائُر األعمال". - 8797/  107

 طب عن متيم الدارى. 
 

َا - 8804/  114  ".  "َأوَُّل اآلايت طُُلوُع الشَّْمسِّ مِّْن َمْغرِّهبِّ
فضالة بن جبير وهو ضعيف،   قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه ، طب، واخلطيب، وابن النجار عن َأىب أُمامة. البغوي

 وأنكر هذا الحديث. 
 

 ".  "َأوَُّل َما يوَضُع يف امليزانِّ اخْلُُلُق احْلَسنُ  - 8809/  119
 ضعيف.  . رواه الترمذى باختصار ورواه البزار ورجاله ثقاتقال الهيثمي:  .طب عن أُم الدرداء

 
َأْهُل بـَْيَّت، مث اأَلقْـَرُب فَاأَلقْـَرُب من قريش مث األنصار، مث َمن آمن   أميت"َأوَُّل من أْشَفُع َلُه يوَم اْلقياَمةِّ من  - 8810/  120
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 ".  ىب واتَـَّبعِّىن من اليمن، مث من سائِّرِّ الَعَرب مث اأَلعاجم، وأوَُّل َمْن أْشَفُع َلُه أوَّاًل َأْفَضلُ 
 موضوع.  .-ي اَّللَّ عنهرض-طب عن ابن عمر 

 
 ". َأْهُل املدينةِّ، وَأهل مكَة وَأهُل الطَّائف أميت"َأوَُّل من َأشفُع َلُه من  - 8811/  121

رواه البزار، والطبراني في الكبير  قال الهيثمي:  طب، ض عن عبد اَّللَّ بن جعفر، طب عن عبد امللك بن عباد بن جعفر.
 ضعيف.  واألوسط، وفيه من لم أعرفهم.

 
 ".  "َأوَُّل ما تفقدون من دينكم اأَلمانَةُ  - 8815/  125

 صحيح. طب عن شداد بن َأوس.
 

َم َوعدَل، وقال: بيده   - 8816/  126 مارة َماَلَمٌة، واثنيها نداَمٌة، واثلثها عذاٌب من اَّللَّ يوم القيامة؛ إِّال من رحِّ " َأوَُّل اإلِّ
 ".  لقرىبهكذا وهكذا ابملال، وكيف ابلعدل مع ذوى ا

 رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن إبراهيم المزنى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  طب عن شداد بن أوس.
 

"َأوَُّل من َدخَل احلمامات وصنعت َلُه النُّورُة سليمان بن داود، فـََلمَّا دَخَلُه وجد حرَُّه وغمَّه فقال: أوَّه من  - 8820/  130
 ".  تكون أوَّهعذاب اَّللَِّّ أوَّه قبَل َأن ال 

 ضعيف جدا.   يف عمل اليوم والليلة، َعق، طب، عد، ق، وابن عساكر عن َأىب موسى. السينش، وابن 
 

 ".  "َأّوُل سابق إِّىل اجْلَنَّةِّ عبٌد أطاَع اَّللَّ وأطاَع مواليه - 8823/  133
 ضعيف جدا.  عق، طس، اخلطيب عن َأىب هريرة.

 
 ".  ََيُكُل َأْهُل اجْلَنَّةِّ َكبُد حوت "َأوَُّل َما  - 8827/  137

 .رجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن بهرام وهو ثقة قال الهيثمي:  طب، كر عن طارق بن شهاب.
 

َها ِب - 8833/  143 ا  "َأول من خيتصم يوم القيامة الرَّجل وامرأَتُُه، واَّللَِّّ ما يتكلم لساُْنا ولكن َيَداَها ورَجالَها َيْشَهَدان َعَليـْ
َِبْهل اأَلسواق وما   كاَنْت تُغيُِّّب لزوجها، ويشهد رجالُه ويداُه ِبا كان يُولِّّيَها، مث يُْدَعى الرَُّجُل َوَخَدُمُه، َفمِّْثل ذلَِّك، مثَّ يُْدَعى

َلَمُه، مثَّ يْؤَتى ابجلبَّارين يف  ظَ  الذيظُلَِّم، وسيَِّّئاُت هذا  الذييوَجُد مثَّ دوانيُق وال قراريُط، َوَلكِّْن َحَسَناُت هذا ُتدَفُع إِّىل هذا 
 مقامَِّع من حديد فـَيـَُقاُل: َأورُدوُهْم إِّىل النَّار". 
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قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي، وهو ضعيف، وقد وثقه سعيد بن   .طب، وابن مردويه، عن َأىب أَيوب
 منصور، وقال: كان مالك يرضاه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
ندِّفِّ بن ُخَزاَعة - 8834/  144  ". "َأول من غريََّ دين إبراهيم عمرو بن حُلَّى بن َقمِّعَة بن خِّ

ل الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه صالح مولى التوأمة، وضعفه بسبب اختالطه، وابن أبي ذئب  قا  طب عن ابن عباس.
 صحيح. سمع منه قبل االختالط، وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه.

 
 ".  "َأوَُّل النَّاسِّ َهالًكا قـَُرْيش، وَأوَُّل قرْيٍش هالًكا أُهل بـَْيَّتِّ  - 8836/  146

 صحيح.  الُكىن، طب عن عمرو بن العاص. احلاكم يف
 

 ".  "َأوَّل من فـُتَِّّق لَِّسانُُه ابلعربيَّةِّ املبيَّنة إِّمساعيل وهو ابن أربع عشرة سنة  - 8837/  147
 صحيح.  عن ابن عّباس. والديلمييف األَلقاب عن حممد بن على، طب يف األوائل،  الشريازي

 
يدخُلوَن اجلنََّة ألنَّ وجوَهُهْم َضْوُء اْلَقَمر ليلة البْدر، والزمرُة الثَّانِّيُة َعَلى َلْون أْحَسن َكوَْكٍب "َأوَُّل زُْمَرة  - 8838/  148

ا  درى يف السَّماءِّ، لُكلِّّ رَُجل منهم زوجتان من احلور العني، َعَلى ُكلِّّ زوَجة سبعون ُحلَّة، يـَُرى ُمخُّ سوقِّها من وراء حلُومِّهَ 
 ".  َرى الشراُب اأَلمْحَُر يف الزَُّجاَجةِّ البيضاءِّ وُحَللَِّها كما يُـ 

 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن مسعود 
 

 ".  "َأوَُّل من يُْدعى إِّىل اجلنة يوم القيامة احلمَّادون الذين حَيَْمدون اَّللَّ على السراءِّ والضراءِّ  - 8841/  151
 يف.ضع  طب، وأَبو الشيخ، ك، وابن مردويه، هب عن ابن عباس.

 
ُبُه َكلُُّه إِّال الدَّينَ  - 8842/  152  ".  "َأوَُّل ما يـُْهَراق من َدم الشَّهيدِّ يـُْغَفُر َلُه ذنـْ

قال الهيثمي: رجال الطبرانى رجال   .طب، ومسويه، ك، ض، عن َسْهل بن َأىب أُمامة بن َسْهل بن ُحَنيٍف عن أبيه عن جدِّه
 الصحيح. 

 
 ".  بعد عبادة اأَلواثن شرُب اخلمر ومالحاة الرِّجال ريب"َأوَُّل ما َْناِنِّ عنه  - 8843/  153

 ضعيف جدا.   طب عن َأىب الدرداءِّ، طب، حل عن معاذ بن جبل، ق، ش عن أُم سلمة.
 

ن ُمْلًكا ورمحًة، مُث يكون إِّمارًة ورمحًة، مث  "َأوَُّل هذا اأَلْمر نـُبـُوٌَّة ورمحٌة، مثَّ يكوُن خالَفًة َوَرمْحًَة، مثَّ يُكو  - 8845/  155
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 ”.يتكادمون عليها تكاُدَم احلمري، فعليكم ابجلهاد، فإِّن َأْفَضَل جَهادكم الرِّاَبط، وإنَّ َأْفَضَل راَبطُِّكم عسقالنُ 
 الطبراني ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 
عبد الرمحن بن عوف، والَّذى نـَْفُس حممَّد بيده لن َيْدُخَلَها إِّال   أميت "َأوَُّل من يدُخل اجلنة من َأغنياء  - 8846/  156
ًوا  ".  َحبـْ

 البزار، وفيه: أغلب بن تميم، وهو مجمع على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه. بز، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن أَنس وُضعِّّف
 

ُعوا وَأطاعوا، وإِّن كانت  " - 8847/  157 َأوَُّل ثـُلٍَّة يدخلون اجلَنََّة فـَُقراُء املهاجرين الَّذين يـُتَّقى هبم املكاره، إِّذا أُمُِّروا مسِّ
َها  لرجل منهم حاجة إىل السلطان َل تقض حَّتَّ ميوَت وهى يف صدره، فإنَّ اَّللََّ عزَّ وجلَّ يدعو يوَم القيامة اجلَنَّة فَتأتى بُزحُرف

نتها فيقوُل: أين عبادى الذين قاتلوا يف َسبيلِّى، وُأوذوا يف َسبيلِّى، َوجاهدوا يف َسبيلى؟ ادخلوا اجلنََّة بغري عذاب وال  وزي
م علينا؟  حساب، وأتتى املالئكُة فيسجدوَن فيقولوَن: ربَـَّنا حنن نسبُِّّحَك اللَّْيَل والنـََّهاَر ونـَُقدُِّس َلَك، من هُؤالءِّ الَّذين آثرهت

وُل اَّللَّ عّز وجلَّ: هُؤالء عبادى الَّذين قاتلوا يف سبيلى، وأُوذوا يف سبيلى، فتدُخل عليهم املالئكُة من ُكلِّّ ابب سالٌم  فيق
 ".  عليكم ِبا صربَت فنِّْعم عقىب الدَّار

 رجال الصحيح غير أبى عشانة وهو ثقة. ورجال الطبرانى قال الهيثمي: طب، ك، هب عن ابن عمرو.
 

ُة "َأوَُّل األنبياءِّ آدُم، مثَّ نُوٌح وبينُهَما َعَشَرُة آابء، َوالصَّاَلُة َخرْيٌ َمْفُروش، من َشاَء استكثـََر منه، والصََّدقَ  - 8857/  167
َياُم  ُ: الصِّّ ياُم ُجنٌَّة، قال اَّللَّ به، والَّذى نـَْفسى بَيدهِّ خَلُلوُف َفمِّ الصَّائِّم أطَيُب عِّْنَد اَّللَِّّ  وأاَن أْجزى  يل َأْضَعاف مَضاعَفٌة، والصِّّ

رٌّ إِّىل فقري، َوَأْفَضُل الرِّقاب َأْغالها ُثًَنا  ، َوسِّ  ”.من ريحِّ اْلمِّْسك، وَأْفَضُل الصََّدقةِّ ُجْهٌد من ُمقِّلٍّ
 .-رضي اَّللَّ عنه-طس عن أىب ذرٍّ 

 
ُيْسأُل عنه اْلَعْبُد يـَْوَم القيامةِّ ينَظُر يف صالته، فإِّن َصُلَحْت فقد َأفْـَلح، وإِّن َفَسَدت فقد خاب  "َأوَُّل ما  - 8858/  168
رَ   ”.وَخسِّ

رواه الطبراني في األوسط، وفيه خليد بن دعلج، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وقال ابن عدي: عامة  قال الهيثمي:  طس عن أنس.
 حديثه تابعه عليه غيره. 

 
 "َأوَُّل من يقرُع اَبَب اجلنَّةِّ َعْبٌد َأدَّى َحقَّ اَّللَِّّ، وحقَّ َمَوالِّيه".  - 8889/  199

 ط عن َأىب بكر وهو ضعيف. 
 

ُ به يف الكتاب، إِّنَّ اَّللََّ َخَلَق آدم وبَنِّيهِّ حنفاَء مسلمني، وأعطاهم املاَل حالاًل  - 8905/  215 "َأاَل ُأَحدِّثكم ِبا َحدَّثىن اَّللَّ
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ُ َأن  َأَمرينَحَراَم فيه، فمن شاَء اقْـَتىَن ومن َشاَء اْحرَتََث؛ فجعُلوا ممَِّّا َأعطاهم اَّللَّ تعاىل حالاًل وحراًما وعبدوا الطواغيَت فَ ال  اَّللَّ
َ هلم  ه جبلهم عليه، فـَُقلُت لَِّرىبِّّ ُأَخاطُبُه: إِّنَّ أَتـَْيتهم ىب تثَلْغ قريٌش رأسى كما تـُثْـلَ  الذيآتَيهم فأُبنيِّّ َزُة، فقال: أمضِّ ُغ اخْلبـْ

هِّ، وأَْنفِّْق أُنفِّْق َعليك، وقاتل ِبَْن َأطاَعَك من عَصاَك وإِّن شاَء جعل مع كلِّّ َجْيٍش بـََعثْـَتُه َعْشَرة َأمثاهلم من املالئكة،   أُْمضِّ
ُْم َقد َدمَّوا  وانفٌِّخ يف َصْدر َعُدوَِّك الرُّْعَب ومعطيَك كتاىب ال مَيُْحوُه املاُء ُأذَكِّرُكُه انئًِّما و  يـَْقظَااًن فَأَْبصِّروِنِّ وقـَُرْيًشا هذه فإْنَّ

ُهْم ََيُتوا َما َدَعْوهُتُْم إِّليه طائعني َأو كارهني، وإِّن يـَْغلُِّبوِنِّ فا َلْسُت   إيّنِّ علموا َوْجهى وسلبوِنِّ َأْهلى، وأان مناديهم، فإِّن َأْغلبـْ
 ".شيء، َوال َأدعوكم إِّىل شيءَعَلى 

 عن عياض بن محار اجملاشعى. طب، وابن عساكر 
 

 ”. "أال أُنبُِّّئَك آبية ََلْ تـَْنزْل َعَلى َأَحٍد بعد سليمان بن داود غريى: بسم اَّللَّ الرَّمحنِّ الرحيم - 8912/  222
في األوسط وفيه عبد الكريم بن أمية وهو ضعيف وفيه من لم    قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه

 أعرفهم. 
 

ُأْخرُبَك اي ُعَمُر؟ إِّنَّ جربيل    -  8920/  230 فََأخرَبِن أنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ قد بـَرََّأ ماريَة وقريبها ممَّا َوَقَع يف نـَْفسى،    أاتين "َأال 
، و  يه إِّبراهيم، وكناِن َِبىب إِّبراهيم، فلوال    َأَمرينأَنه َأشبه اخْللق ىب، و َوَبشََّرِن َأنَّ يف َبطنَها ُغاَلًما مىنِّّ َأكَره َأن ُأَحوَِّل   إيّنِّ أن ُأمسِّّ

ْيَّت   . ُعرْفُت هبَا لتكنـَّْيُت َِبىب إِّبراهيم كما كنَّاِن جربيل اليتُكنـْ
 قال الهيثمي: رواه الطبرانى وفيه هانى بن المتوكل وهو ضعيف.  طب عن ابن عمرو.

 
ْرَداءِّ َِبْهلِّ اْلنَّار؟ ُكلُّ َجْعَظرىٍّ َجوَّاظ ُمْسَتْكرب مجاع منوع، أال ُأخربك ِبْهلِّ اجلَْ  - 8921/  231 نَّةِّ؟ ُكلُّ "َأال ُأْخرُبَك اي َأاب الدَّ

 مسكنٍي لو َأْقَسَم على اَّللَّ تعاىل ألبـَرَُّة". 
 ة بن مصعب وهو متروك. رواه الطبرانى وفيه خارجقال الهيثمي:  . طب عن َأىب الدرداءِّ 

 
، وقل َأعوُذ بـََربِّّ النَّاس - 8922/  232  ”. "َأال ُأْخرُبَك َِبْفَضلِّ ما تـََعوَّْد به املتعوِّذون؟ قل أعوْد بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ

 صحيح.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن عقبة بن عامر 
 

بنه: اي بىن آمرك ِبمرين وَأْناك عن أمرين، آمرك أت  "َأال ُأخربكم بشٍئ َأمر به نوح ابنه؟ إِّنَّ نوًحا قال ال - 8929/  239
قدير، فإن السموات واألرض   ءشي تقول: ال إِّله إِّال اَّللَّ وحده ال شريك له، له امللك وله احْلمد، حيىي ومييت وهو على كل 

َهَما وآمرك اي بىن  ُهَما، ولو جعلتا َحْلَقة َفَصَمتـْ أن تقول: سبحان اَّللَّ وحبمده؛ فإْنا  لو جعلتا يف كفَّة وجعلت يف كفة وزَنـَتـْ
اك اي بىن عن  صالة اخْللق وتسبيح اخْللق وهبا يرزق اخْلَلُق، وأْْنَاك اي بىن عن الشرك، من َأشرَك ابَّللَّ حرََّم اَّللَّ عليه اجْلَنََّة، وَأْن

! الكرب َأن يكون اْلكرْبِّ؛ فإِّنَّ َأحًدا ال يدخل اجْلَنَّة وىف قلبه مثقاُل َحبَّة من خردل من كِّرْبٍ  ، فقال معاذ بن جبل: اي رسول اَّللَّ



252 

 

والنـَّْعَلنْي يلَبُسُهَما، والثياب يَلَبُسُها، والطعاُم َيمع عليه َأصحابُه؟ قال: ال ولكن اْلكرب أن ُتَسفَِّه احْلقَّ،   ألحدان دابٌَّة يرَكبـَُها
، وجمالسُة فقراءِّ  َوتـَْغمَِّص املْؤمَِّن وسأنبئك خبالل من كن فيه فليس  ِبتكرب، اعتقال الشَّاة، ورُكوب احلَِّمارِّ، ولَُبوُس الصُّوفِّ

 املْؤمنني، وَأن َيكَل أحدكم مع عياله".
 عبد بن محيد، وابن عساكر عن جابر، ع، ق، وابن عساكر عن ابن عمرو.

 
 عشر وَأربعة عشر، ومخسة عشر".  "َأال ُأْخربُُكْم بشٍئ َيْذَهُب به َوَغُر الصَّْدر؟ صيام ثالثةَ  - 8938/  248

 من حديث على ويروى: َوَحُر الصدر، َوَغُر الصَّدر: َغيظه. الطرباين
 

ُ، وأان أجوُد َوَلد آدم، وأجودهم من  - 8939/  249 ُ، اأَلجوُد اَّللَّ ُ، اأَلجوُد اَّللَّ  بعدي "َأال ُأخربكم عن اأَلجود؟ األجوُد اَّللَّ
َعُث يوَم اْلقيامة أُمًَّة َوْحَدُه، ورَُجٌل جاد بنفسه يف سبيل اَّللَّ َحَّتَّ يـُْقَتَل". رجٌل علم علًما فـََنَشَر عْلَمه   يـُبـْ

 ضعيف. ع، هب عن أنس.
 

251  /8941 -  ."  "َأال ُأخربكم خبياركم؟ خياركم املوفون املطيِّّبون؛ إِّنَّ اَّللَّ عزَّ وجل حيب اخلفَّى التَّقىَّ
 ه أبو يعلى، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: روا ع، ض عن َأىب سعيد.

 
 ".  "َأال ُأخربكم على من حترم النَّاُر غًدا؟ على كل هني لني قريب َسْهلٍ  - 8949/  259

 صحيح.  ع، ض عن جابر.
 

 "َأال ُأخربكم َِبشقى اأَلشقياء: من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة". - 8966/  276
قال الهيثمي: رواه الطبرانى في األوسط إلسنادين في أحدهما خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن   .اخلدريمن حديث َأىب سعيد  الطرباين

 موضوع.  .أبى مالك وقد وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات، وفى الثانى أحمد بن طاهر بن حرملة وهو كذاب
 

يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة، والصديق يف اجلنة، واملولود يف    النيبمن َأهل اجلنة:  "َأال ُأخربكم برجالكم - 8968/  278
إِّذا  اليت اجلنة، والرجل يزور أخاه يف انحية املصر يف اَّللَّ يف اجلنة، َأال ُأخربكم بنسائكم من َأهل اجلنة؟ الودود، الولود، العئود 

 يف يدك ال َأذوق ُغمًضا حَّت ترضى". ظلمت قالت: هذى يدى 
 .قال الهيثمي: فيه السرى بن إسماعيل وهو متروك .ع، طب، قط يف اأَلفراد عن كعب بن عجرة )وسنده ضعيف( 

 
م يوم اجلمعة،  - 8972/  282 "َأال ُأخربكم ِبفضل املالئكة؟ جربيل عليه السَّالم، وأفضل النبيني آدم، وأفضُل األايَّ
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 ". ورِّ شهُر رمضان، وَأفضُل اللياىل ليلة القدر، وَأفضل النساءِّ مرمُي بنُت عَِّمرانَ وَأفضُل الشُّه
 موضوع.  .قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف  طب عن ابن عباس وضعف.

 
"َأال ُأخربكم خبيار ُعمَّالكم وشرارهم؟ خيارهم خيارهم لكم، من حتبُّونه وحيبُّكم، وتدعون اَّللَّ هلم، ويدعون  - 8974/  284

  اَّللَّ لكم، وشرارهم شراراهم لكم من تـُْبغِّضوَْنم ويـُْبغُِّضونكم، وتدعون اَّللَّ عليهم ويدعون اَّللَّ عليكم. قالوا: أفال نقاتلهم اي
 ".  ؟ قال: ال دعوهم ما صاموا وصلُّوارسول اَّللَّ 

رواه الطبرانى في الكبير واألوسط بنحوه وفيه بكر بن يونس ونقه أحمد العجلى وضعفه البخارى  قال الهيثمي:  طب عن عقبة بن عامر. 
 وأبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
ِن  - 8976/  286 َل ثلثى آنًفا؟ خريِن بني أن يُد ريب"َأال ُأخربكم ِبا خريَّ اجلنة بغري حساب وال عذاب، وبني   أميت خِّ

 الشفاعةِّ فاخرتت الشفاعة، إِّنَّ شفاعَّت لكل مسلم". 
 رواه الطبرانى بأسانيد ورجال بعضها ثقات. قال الهيثمي:   .طب عن عوف بن مالك

 
"َأال ُأخربكم عن رْؤاي رأيتها؟ دخلت اجلنَّة فرأيت جعفًرا ذا جناحني مضرًَّحا ابلدِّماءِّ، وزيد مقابله، وابن   - 8978/  288

رواحة معهم كأَنه معرض عنهم، وسُأخرب عن ذلك، إِّنَّ جعفًرا حني تقدَّم فرَأى القتل َل يصرف وجهه وزيد كذلك، وابن  
 رواحة صرف وجهه". 

 رواه الطبرانى وفيه ثابت بن دينار أبو حمزة وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .يسرطب عن أىب ال
 

 "َأال ُأخربكم حبديث هذا الرَّجل ممَّن عمل قلياًل، ممن قال اَّللَّ تعاىل فيهم: }الَّذِّيَن آَمُنوا َوََلْ يـَْلبُِّسوا إِّميَاَْنُمْ  - 8982/  292
ار اجلنَّة وذلك َأن رجال أاته يسأله عن اإلسالم فوصفه له مث انصرف  بِّظُْلٍم{؟ َأعرضت عنه وملكان يدسان يف فمه من ُث

فنَظر إِّليه مث َأعرض عنه   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-فوقعت يد َبْكره يف َأحاقيق اجلرذان فاندقت عنقه فمات فَأاته َرسول اَّللَّ 
قربه، وقال ذلك: إِّنَّ اأَلحاقيق شقوق يف   بوجهه مث َأمر بغسله، وتكفينه، وحتنيطه َفُحفَِّر له وُأحلد ودفن وجلس على

 األرض".
رواها كلها أحمد والطبرانى في الكبير وفى إسناده أبو جناب وهو مدلس،  قال الهيثمي:  .من حديث جرير بن عبد اَّللَّ  الطرباينرواه 

 . وقد عنعنه
 

سبيل اَّللَّ ينتظر أن يغري أو يُغار عليه، َأال ُأخربكم "َأال ُأخربكم خبري الناس رجاًل؟ رجٌل أخذ بِّعِّنان فرسه يف  - 8983/  293
 خبري الناس بعده رجاًل؟ رجل يف ُغنَـْيمٍة يقيُم الصالة ويْؤتى الزَّكاة يعلُم ما حقُّ اَّللَّ يف ماله، قد اعتزل النَّاس". 

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إال أن ابن إسحاق مدلس.قال الهيثمي:  .طب عن أُم َمْيَسرة
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ُكْم إِّىل اَّللَِّّ  "َأال ُأْخربُِّكم ِبَحبُِّّكْم إِّىل اَّللَِّّ؟ قُلَنا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ! َوظَنَـنَّا أَنَُّه َيسمِّّى رَُجاًل فـََقاَل: أحبُّ  - 8987/  297

 ." ، َوأَبـَْغُضُكْم إِّىل اَّللَِّّ أَبـَْغُضُكْم إِّىل النَّاسِّ  أَحبُُّكْم إِّىل النَّاسِّ
 قال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن حيدة األنبارى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.   .ث َأىب سعيد من حدي الطرباين

 
  َّللَِّّ ألبـَرَّهُ "َأال ُأخربُُِّكْم َعْن ُمُلوك َأْهلِّ اجْلَنَّة؟ ُكلُّ َضعيُف ُمْسَتْضَعٍف ذى طِّْمَرْين اَليـُْؤبَُه َلُه، َلْو أْقَسَم َعَلى ا - 8993/  303

." 
 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن معاذ ]ه[ 

 
ْركَ  - 9001/  311 ". فِّيهِّ؟  "َأال َأُدلَُّك َعَلى جَهادِّ اَل شِّ  َحجُّ البَـْيتِّ

َفاءِّ   صحيح. الطبراني في الكبير، وفيه الوليد بن أبي ثور ; ضعفه أبو زرعة وجماعة، وزكاه شريك. قال الهيثمي: رواه. طب عن الشِّّ

 
 "َأال َأُدلُّكِّ َعَلى َكْنٍز مِّْن ُكُنوز اجلَنَّةِّ؟ اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة إِّالَّ ابَّللَِّّ".  - 9008/  318

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقد سقط من األصل المسموع وغيره من بين ابن لهيعة وبينه. .األَنصاريطب عن زيد بن إِّسحاق 
 

َا احلَالِّقةُ  شيء"َأال َأُدلُُّكْم َعَلى  - 9015/  325 ُكْم والبَـْغَضاَء فإِّْنَّ ؟ َصاَلُح ذات الَبنْي، َوإِّايَّ َيامِّ  ".  َخرْي مَِّن الصَّاَلة والصِّّ
ْرَداءِّ.   طب َعن أىب الدَّ

 
َرةِّ؟ َمْن َوَصَل َمْن َقطََعُه، َوَعَفا َعمْن ظَ  - 9016/  326 نـَْيا واآلخِّ َلَمه، َوَأْعَطى َمْن "َأال َأُدلُُّكْم َعَلى َخرْيِّ َأْخاَلق َأْهل الدُّ
 ".  َحَرَمهُ 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو متروك. ورواه مرسال وفيه من لم أعرفه.  طب عن كعب بن عجرة.
 

َة إ - 9027/  337  ".  ال ابَّللَِّّ "َأال َأُدلُُّكْم َعَلى َكْنز مِّْن ُكُنوزِّ اجلَنَّةِّ؟ ُتْكثُِّرون مِّن اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
 . وفيه عبد َّللاَّ بن عامر األسلمى وهو ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي اَّللَّ عنه -عبد بن محيد، طب عن زيد بن اثبت 

 
بـَرَكَة َما َأعطيتىن،   جربيُل؟ اللهمَّ اغفر َخطَئى وَعْمدى وهزىل وجدِّى، وال حَتْرِّْمىن علَّمين"َأال ُأعلِّّمك َما  - 9038/  348

 ".   وال تـَْفتِّىنِّّ فيما حرمتىن
 رواه الطبرانى في األوسط ورجاله رجال الصحيح غير عصمة ابن حكيمة وهو ثقة. قال الهيثمي:  ع، حل عن ُأىب بن كعب.
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ُ به خريًا يعلمهنَّ إِّايه مث ال ينسيه إِّايهن أبًدا؟ قل: اللهمَّ  - 9039/  349 ضعيٌف فقوِّ   إيّنِّ "َأال ُأعلمك كلماتِّ من يرد اَّللَّ

، واجعل اإلِّسالَم منتهى رضاى، اللهمَّ  يَّتِّ ، وإِنِّّ ذليٌل فأعزَِّن، وإِِّنِّّ   إيّنِّ يف رضاك ضعفى، َوُخْذ إِّىل اخلري بناصِّ ضعيف فقوِنِّ
 فقرٌي فارزقىن". 

خلاله األسود بن وهب بن عبد    -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قال: قال رسول اَّللَّ  .ابن األعراىب يف معجمه، طب عن ابن عمر
قال الهيثمي: فيه أبو داود األعمى وهو    .مناف بن زهرة القرشّى الزهرى: أال ُأعلِّّمك فذكره، ش، ع، ك، وتعقب عن بريدة

 موضوع.  .متروك
 

"َأال ُأعلُِّّمَك دعاًء تدعو بِّهِّ لو كان عليك مثل َجبٍل ديًنا أَلدَّاه اَّللَّ عنَك؟ قل اي معاذ: اللهمَّ مالك امللك   - 9040/  350
قديٌر، رمحاَن  شيءتْؤتى امللَك من تشاُء، وتنزُع امللَك ممَّن تشاُء، وتعزُّ من تشاُء، وتذلُّ من تشاُء بيدَك اخلرُي إِّنَّك على كل 

 ".  الدنيا واآلخرة تُعطيهَما من تشاُء ومتنُعهما ممَّن تشاُء، اْرمحىن رمحة تغنيىن هبا عن رمحةِّ من سواكَ 
 . رجاله ثقات قال الهيثمي: ملعاذ فذكره. -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طص، ض عن أَنس هكذا قال رسول اَّللَّ  

 
 ".  كلمًة من َكْنزِّ اجلَنَّةِّ؟ أْكثِّْر من قول ال حوَل واَل قوََّة إِّال ابَّللَّ "َأال ُأعلُِّّمَك اي َأاب أيوب   - 9042/  352

 في الكبير واألوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن أىب أيوب. 

 
؟ أعوذ بكلمات اَّللَّ   - 9043/  353 "َأال ُأعلُِّّمَك َكلمات َعلَّمنيُهنَّ جربيُل عليه السالم وزعم َأن عِّْفرِّيًتا من اجلنِّّ يكيدينِّ

نها،  ال َياوزُهنَّ بـَرُّ وال فاجٌر من شرِّ ما ينزُل من السَّماءِّ وما يعرُج فيها، ومن شرِّ ما ذرَأ يف اأَلرض وما خيرُج م اليتالتامَّات 
 ومن َشرِّ فَت اللَّيلِّ وفَت النَّهارِّ، ومن َشرِّ طوارق اللَّيل والنَّهارِّ إِّال طارٌق يطرُق خبري اي رمحُن". 

ُد فـََزًعا ابللَّيل. قال: فذكره  إيّنِّ فقال:  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب ابن سعد، طب عن خالد بن الوليد أنه شكا إِّىل    .أجِّ
 صحيح.

 
ُ َيشفيَك من كل داٍء يْؤذيَك، خذها فلتهنك  "َأال  - 9050/  360  ".  ُأعلُِّّمَك رُقية رقاِنِّ هبا جربيل؟ بسم اَّللَِّّ َأرقيَك واَّللَّ

 . رواه الطبرانى عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وبقية رجاله ثقاتقال الهيثمي:  طب، ك عن عمار.
 

َا هو أْكثُر  - 9062/  372  رحْبًا؟ رجٌل تعلَّم َعْشر آايت". "أاَل أُنبُِّّئَك ِبِّ
 الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. ع، طب، هب، ك، ض عن َأىب أُمامة
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 ”."َأاَل أُنبِّّئك َِبهلِّ اجلنَّةِّ؟ الُضعفاُء املغلوبون - 9063/  373
 صحيح.  الطبراني، ورجاله وثقوا. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمرو

 
 "أاَل أُنبُِّّئكم خبياركم؟ خياركم َأطولكم َأعمارًا يف اإلِّسالم إِّذا سدَُّدوا".  - 9065/  375

 رواه الطبرانى وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .ع، عن أَنس، طب عن عبادة بن الصامت
 

ُتْم لقائى؟ فيقولون:   - 9066/  376 "أاَل أنبُِّّئكم َِبوَّلِّ ما يقوُل الرَّب للمَؤمنني يوَم القيامة؟ َأوَّل ما يقول يقول: قد أجبـْ
 قد أوجبُت لكم ما رجومتوِن".  إيّنِّ نعم ربنا. فيقول: َِب؟ فيقولون: رجوان َأن تغفر لنا وتدخلنا اجلنََّة. فيقوُل الرَّب: 

 . اذ بن جبلطب من حديث مع
 

ينزُِّل وحدُه، وَيلُد عبدُه، ومينع رِّفدُه، أفال أُنبِّّئكم بَشرٍّ من   الذي"أاَل أُنبِّّئكم بشرارِّكم؟ إِّنَّ شراركم  - 9068/  378
ونه، ذلكم؟ الَّذين ال يقيلون عثرًة، وال يقبلون معذرًَة، وال يغفرون ذنًبا، أفال أُنبِّّئكم بشرٍّ من ذلكم؟ من يبغُض النَّاس ويبغض

 ”.أفال أُنبِّّئكم بشرٍّ من ذلكم؟ من ال يرجى خريُُه، وال يْؤَمن شرُّهُ 
 رواه الطبرانى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك. قال الهيثمي:  طب، وابن منيع، وابن عساكر عن ابن عباس.

 
َل من  "أاَل أُنبِّّئكم ِبا ُيشرُِّف اَّللَّ به البيناَن ويرفُع به الدرجات؟ أن حتلُ  - 9071/  381 َم على من َجهل عليَك، وأن َتصِّ

 قطعك، وأن تعطى من حرمك، وتـُْغضِّى عمن ظلمك".
 وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني بن الصامت. طب عن عبادة

 
ا   املدينَة َفال"َأاَل أُنبِّّئكم ِبنزلِّ الدَّجَّالِّ من املدينةِّ؟ هذا منزلُُه يريد  - 9081/  391 يستطيُعها؛ على كل نَقٍب من أَنَقاهبِّ

 خارج املدينة". -، وَأشار إِّىل موضٍع يقال له: جممع السيول -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َمَلٌك َشاهٌر سالحه، قاله 
رواه أبو يعلى قال الهيثمي:  .إِّىل جممع السيول فقال ذلك  -صلى اَّللَّ عليه وسلم -ع عن أىب هريرة قال: ركب رسول اَّللَّ 

 . وفيه أبو معشر وهو ضعيف
 

يف اجلنَّةِّ، والصدِّيُق يف اجلنَّةِّ، والشَّهيُد يف اجلنَّةِّ،   النيب"َأاَل أُنبِّّئكم برجالُِّكْم من َأهلِّ الدُّنيا يف اجلنَّةِّ؟  - 9082/  392
أُنـَبِّّئكم بنسائكم من   واملوُلوُد مولوُد اإلِّسالم يف اجلنَّةِّ، والرجُل يكوُن يف جانبِّ املِّْصرِّ يزوُر أخاُه ال يزورُُه إِّال َّللَِّّ يف اجلنَّةِّ، َأاَل 

ُل بغمض". إِّذا َغضب اليت َأهلِّ اجلنَّةِّ؟ الولوُد الودوُد   ت قالت: َيدى يف َيدك ال أكَتحِّ
 . رواه الطبرانى وفيه عمرو ابن خالد الواسطى وهو كذابقال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
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396  /9086 - ." ، فذاَك َأخْبَُل النَّاسِّ ؟ من ذُكِّْرُت عنَدُه فـََلْم ُيصلِّّ علىَّ  "َأاَل أُنبِّّئكم َِبخْبَل النَّاسِّ
 ني بن على. أبو يعلى من حديث احلس

 
ُز مْوعِّدِّى، وُترْبُِّئ ذمََّّت، من أحبَّك يف حياة أخي"َأاَل ُأرضيك اي علىُّ؟ أَْنت  - 9089/  399 ، ووزيرى، تقضى دْيىن، وتـُْنجِّ

ُ له   بعديختم اَّللَّ له ابألمن واألمان، ومن أحبك  بعدي مىنِّّ فقد قضى حنبُه، ومن أحبَّك يف حياة منك  وَل يَرَك ختم اَّللَّ
ُ ِبا َعمِّل يف اإلِّسالم"  .ابأَلمن واإلِّميان، وَأمَّنه يوم الفزع، ومن مات وهو يبغُضَك اي علىُّ مات ميتًة جاهليًة حُياسُبه اَّللَّ

 في الكبير واألوسط وفيه حامد بن آدم المروزى وهو كذاب.رواه الطبرانى قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن ابن عمر 
 

ى من عثمان كما  - 9091/  401 ى منه املالئكة، والَّذى نفُس حممد بيده إِّنَّ املالئكَة لتسَتحِّ ى ممن َتْسَتحِّ "َأاَل َأْسَتحِّ
ى من اَّللَِّّ ورسوله".   َتْسَتحِّ

 . ، حممد عن ابن عباسالروايينع عن ابن عمر، 
 

رِّيَن فإِّمنَّ  - 9092/  402 ا َأاَن أخوكم، وَأمَّا أَنتْم اي َمعَشر املَُهاجِّ َنُكم؟ َأمَّا أَنتم اي معَشر األنصار فإِّمنَّ ا أاَن  "َأاَل َأْقضِّى بـَيـْ
 منُكْم، وأمَّا أَنتم اي بىن هاشم فأَنتم مِّىنِّّ وإِّىلَّ". 

 ارى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، وفى بعضهم خالف. رواه الطبرانى وفيه أبو سكين األنصقال الهيثمي:  .طب عن كعب بن ُعجرة
 

قامة فادعوا".  - 9097/  407  "َأاَل إِّنَّ الدُّعاَء ال يـَُردُّ بنَي اأَلذان واإلِّ
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفي بعض طرقه: " مستجاب ". وفيه يزيد الرقاشي أيضا.  .-رضي اَّللَّ عنه-ع، ض عن أنس 

 
 ".  َأطاعت بعلها  اليت"َأاَل إِّنَّ النَّار ُخلَِّقْت للسُّفَهاءِّ وهنَّ النَِّّساُء إِّالَّ  - 9100/  410

 . رواه الطبرانى وفيه على ابن يزيد اإللهانى وهو متروك وقد قيل فيه إنه صالح وبقية رجاله ثقاتقال الهيثمي:  طب عن َأىب أُمامة.
 

َها إِّالَّ ُصَبابٌَة كُصَبابَة اإلاَنءِّ، َوإنَُّكْم يف َداٍر  "َأاَل َوإنَّ الدُّنـْيَ  - 9105/  415 نـْ ا َقْد آَذَنُت بَِّصْرمِّ َوَولَّت َحذَّاَء، َوََلْ يـَْبَق مِّ
َْضَرتُِّكْم، َوإِّنَُّه واَّللَِّّ َما َكاَنْت نـُُبوٌة إِّالَّ تـََناَسَخْت حَّت تكُ  َها، فانـَْتقُِّلوا خْبرْيِّ َما حبِّ كا َوَجرْبِّيَّة، وإِّنَّ الصَّْخَرَة  وَن ُملْ تنَقُلوَن َعنـْ

َا مِّْن َشفِّري ريةُ  يـُْقَذُف هبِّ   ،َأْربَعِّنَي يـَْوًما  َجهنََّم فـَتَـْهوِّى إِّىَل قـََرارََها َسبعِّنَي حرِّيًفا لَُتْمأَلنَّ، َوَما َبنْيَ املْصَراَعنيِّ مِّْن أَبـَْواب اجلَنَّة َمسِّ
 ". ولََيأَتِّنَيَّ َعَلى أَْبوابِّ اجلَنَّةِّ يـَْوٌم ولَْيس فِّيَها اَبٌب إِّالَّ َوُهَو َكظِّيظٌ 

 .رواه الطبرانى وفيه من لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  طب عن عتبة بن غزوان مرفوًعا، وموقوفًا.
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ُم َأْكل َوُشْربٍ "َأاَل إِّنَُّه اَل يَْدُخُل اجلَنََّة إال مُ  - 9109/  419 ُم مِّىًن أايَّ  ".  ْؤمٌِّن، َوَأايَّ

 طب عن كعب بن مالك.
 

ُ َعَلى عَِّبادِّه َوَيُصوُم رََمَضاَن   اليت"َأاَل إِّنَّ أْولَِّياَء اَّللَِّّ اَلُمَصلُّوَن َوَمن يُقيم الصََّلوات اخلَْمَس  - 9123/  433 كتَـبَـُهنَّ اَّللَّ
ُب َصْوَمُه يـََرى أنَُّه  بـَُها، َوََيَْتنُب الَكَبائِّر َوحَيَْتسِّ َها، قَيل: اَي   اليتَعَلْيه َحقٌّ، َويـُْؤتِّى زََكاَة َمالِّهِّ طَيِّّبًة هبَا نـَْفُسُه حَيَْتسِّ ُ َعنـْ َْنَى اَّللَّ

! وََكم الَكَبائِّر؟ قَاَل:   ، َوقتل املؤمن بغري حق، والفرار من الزَّْحف، َوَقْذُف   هيَرُسوَل اَّللَّ تسٌع: أْعَظُمُهنَّ اإلِّشراك ابَّللَّ
ْحُر، َوَأْكُل َمالِّ الَيتِّيم، َوَأْكُل الرِّاَب، َوُعُقوُق الوالدين املُْسلَمنْيَ، واْستِّْحاَلُل البَـْيت  َلتُِّكْم َأْحَياًء  املُْحَصَنة، والسِّّ احلََرام قِّبـْ

  يف  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اًت، اَل مَيُوُت رَُجٌل ََلْ يـَْعَمل َهُؤالءِّ الَكَبائِّر ، ويُقِّيُم الصَّاَلَة، ويـُْؤتِّى الزََّكاَة إِّالَّ راَفَق حُمَمًدا  َوَأْمَوا
 ".  حُبُْبوَحةِّ َجنٍَّة )عرضها السماوات واأَلْرُض( أبـَْواهُبَا َمَصاريُع الذََّهبِّ 

 .-رضي اَّللَّ عنه-الليثى، عن أبيه طب، ك، ق عن عبيد بن عمري 
 

 "َأاَل إِّنَّ ُكلَّ ُمسكٍِّر َعَلى ُكلِّّ ُمْؤمِّن َحَراٌم".  - 9126/  436
 ضعيف. .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن معاوية  ]حب[ 

 
ْيَمُة مِّْن َعَذابِّ القرْب  - 9127/  437  ".  "َأاَل إِّنَّ الَكذَِّب ُيَسوُِّد الَوْجه، والّنمِّ

. ع، طب عن َأىب برزةَ   أبو يعلى والطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه رمحه اَّللَّ
 

َد اَل حيِّلُّ جلُُنب، َواَل حلَائض إِّال للنىبِّّ  - 9128/  438 ، َأاَل بـَيـَّْنُت   "َأاَل إِّنَّ َهَذا املَْسجِّ َوَأْزَواجهِّ، َوفَاطِّمَة بِّْنتِّ حممٍد َوَعلِّىٍّ
لُّوا  ".  َلُكْم أْن َتضِّ

 .-رضي اَّللَّ عنها-طب عن أُم سلمة 
 

نـَْيا، وإِّْن َمَلَحُه وقـََزَحُه ".  - 9137/  447  "َأاَل إِّنَّ طََعام اْبن آَدم ُضرَِّب مثاًل للدُّ
رواه أبو داود الطيالسي ومسدد موقوفا، ورواه مرفوعا عبد هللا بن أحمد بن  ال البوصيري: ق  .-رضي اَّللَّ عنه-ط عن ُأىب بن كعب 

 حنبل وابن حبان في صحيحه. 
 

باع األَثـَْعل يـَْعىنِّ الثَـَّعالَِّب". - 9144/  454  "َأاَل إِّنَّ َشرَّ هذه السِّّ
وابصة، وضعفه البغوي وقال: ماله غريه، ابن منده، وابن  ابن رَاَهويه، واحلسن بن سفيان، وابن منده، والبغوي عن ساَل بن 

 عساكر عن ساَل بن وابصة بن معبد عن أبيه، قَالُوا: َوُهَو الصََّواب.
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ُ، َوَتُكوُن أْنَت َوَوَلُدَك مِّْن بـَْعدَِّك أئِّمًَّة هبَا - 9145/  455 ْفَتُح إِّْن َشاَء اَّللَّ  ".  إِّْن َشاَء اَّللَُّ  "َأاَل إِّنَّ الشَّاَم وبـَْيَت املَْقدس َستـُ

وفيه من لم   قال الهيثمي: رواه الطبراني طب، وابن عساكر عن حممد بن عبد الرمحن بن شدَّاد بن أوس عن أبيه، عن جّده.
 أعرفهم. 

 
ُر َعَلى َما  - 9148/  458 نـَْفاق َوَقْد قَاَل اَّللَّ تـََعاىَل:   يف "َأاَل إِّنَّ بْعد زَمانُِّكْم هذا زَمااًن َعُضوًضا يـََعضُّ املُوسِّ َذاَر اإلِّ َيدِّهِّ حِّ

َراٌم، َأاَل إِّنَّ بَيع املْضَطرِّين  }َوَما أَنـَْفْقُتْم مِّْن َشْيٍء فـَُهَو خُيْلُِّفُه{ وسيد شرار اخللق يـَُبايُعون ُكلَّ ُمْضَطرٍّ َأاَل إِّنَّ بَيَع املْضطريَن حَ 
يَك َوال َتزِّْدُه َهاَلًكا إِّىل َهاَلكِّه".َحَراٌم، املُْسلُِّم أُخو املُْسلِّم اَل    َيظلُِّمه َواَل خَيُْذله، إِّنَّ َكان عِّْنَدَك َمْعُروٌف فـَُعْد بِّهِّ َعَلى أخِّ

 ضعيف جدا.  .-رضي اَّللَّ عنه -ع عن حذيفة 
 

؟ قَالَ  - 9150/  460 : اْعرُِّضوا َحدِّيثِّى على الكتاب َفَما  "َأاَل إِّنَّ رََحى اإلِّْسالم َدائَِّرٌة قِّيل فَكْيَف َنْصَنُع اَي رُسول اَّللَّ
 ".  َوافـََقُه فـََهُو مِّىنِّّ َوَأاَن قُلُتهُ 
 رواه الطبرانى في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك. قال الهيثمي:  طب، ومسويه عن ثوابن.

 
، واملقداد، وَسْلمان، َوأىب َذرٍّ  أصحايب"َأاَل إِّنَّ اجلنَّة اْشَتاَقْت إِّىل أْربـََعٍة مِّْن  - 9151/  461  ".  َعلِّىِّّ

 طب عن على. 
 

َلَها َحَّتَّ  - 9152/  462 َها". "َأاَل تـَتَّقِّى اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ فيها؟ إِّمَّا أن تـَْعقَِّلَها َوُتطعَِّمَها، َوإمَّا أْن تُرسِّ َتغِّى لِّنَـْفسِّ  تبـْ
صلى الظهر فوجد انقة َمْعُقولة فقال: أْيَن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن عبد اَّللَّ بن عمرو بن العاص َأن رسول اَّللَّ 

َد َفَصلَّى َحَّتَّ فرغ وخرج فوجد الراحلة كما  َلةِّ؟ فـََلْم َيْسَتجب َله أَحٌد، فدَخل املَْسجِّ ُب َهذِّه الراحِّ ل: أْيَن  فقا هيَصاحِّ
، فقال َأال تتقِّى: وذكره ُب هذه الراحلة؟ فاستجاب له فقال: أان اي رسول اَّللَّ  رواه الطبرانى وإسناده جيد. قال الهيثمي:  .َصاحِّ

 
 ".  "َأاَل إِّنَّ َأْربَعِّني دارًا َجاٌر، َواَل َيدُخُل اجلَنََّة َمْن خاَف َجارُه بـََوائِّقهُ  - 9153/  463

رواه الطبرانى وفيه يوسف  قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-ن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه احلسن بن سفيان، طب ع
 بن السفر وهو متروك. 

 
َعارًا، َأال تـَْرَضْوَن َأنَّ النَّاَس َلْو َسلُكوا َوادِّاًي  - 9163/  473 َوَسلْكُتْم آَخَر  "َأاَل تـَْرَضْوَن أْن َأْجَعَل النَّاَس دِّاَثرًا وأَنـُْتم شِّ

 ".  وَن مَِّن األْنصارلََتبِّْعُت َوادَِّيُكْم َوَتركُت النَّاَس َولَواَل َأنَّ اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ مَسَّاِنِّ مَِّن املَُهاجرِّيَن أَلحبَـْبُت أْن َأكُ 
ل إنه تابعى وهو ثقة وبقية رجاله  رواه الطبرانى وعبد َّللاَّ بن جبير قيقال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن عبد اَّللَّ بن جبري 

 رجال الصحيح.
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ْكت؟ رَأَْيُت اَنًسا مِّن  - 9164/  474 !  يفُيَساُقون إِّىل اجلنَّةِّ  أميت"َأاَل َتْسأُلوِن مِّمَّ ضحِّ ل ُكْرًها، قيل: اَي َرُسوَل اَّللَّ السَّاَلسِّ

ل  ْساَلَم".َمن ُهْم؟ قَاَل: َقوٌم مَِّن الَعَجم َيْسبيهِّم املَُهاجُروَن فـَُيدخِّ  ُوَْنُم اإلِّ
 قال الهيثمي: فيه بشر بن سهل كتب عنه أبو حاتم ثم ضرب على حديثه، وبقية رجاله وثقوا. .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن َأىب الطفيل 

 
 "َأاَل َتْسرَتُْقوَن َلُه مَِّن الَعنْيِّ".  - 9167/  477

الطبراني في األوسط عن شيخه سهل بن مودود ولم أعرفه، وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه. -رضي اَّللَّ عنها-طب عن أُم سلمة 
 رجال الصحيح.

 
 "َأاَل تْرَضى اَي بِّاَلُل أن املَؤذِّّنِّني َأطَوُل النَّاسِّ أْعَناقًا يـَْوُم القيامة".  - 9169/  479

 رجاله موثقون. الطبراني في الكبير والبزار بنحوه، و  قال الهيثمي: رواه. وصحح ز، طب، هب، ض عن بالل
 

م يُتِّمُّوَن الصُُّفوَف املَقدمة وَيرتاصُّون  - 9174/  484 ".  يف"َأاَل ُتَصفُّوَن َخْلفِّى َكَما ُتَصفُّ املالئَِّكُة عِّْنَد َرهبِّّ  الصَّفِّّ
 صحيح.  .جابر بن مسُرة طب عن

 
 ”. وَبنْيَ َهذِّه النَّارِّ  بَيين "َأاَل رَُجٌل َيْسرُت  - 9183/  493

 برجل عليه ملحفة معصفرة قال: فذكره.  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن عبادة بن الصامت قال: بصر رسول اَّللَّ 
 

رهُتَا عَِّنْد  فإينقد َمَضُت َدْعَوتُُه إِّالَّ َدْعوتى  نيب "َأاَل ُكلُّ  - 9185/  495 إِّىل يـَْوم القِّيامة َأمَّا بـَْعد فإِّنَّ األَْنبَياَء   ريبَقْد َذخِّ
 ”. َجالٌِّس لكم َعَلى احلوض فإينُمَكاثرون َفاَل خُتُْزوِن 
 رواه كله الطبراني في الكبير، وفيه بقية بن الوليد، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن َأىب أُمامة.

 
أَجٍل َواَل نَـَعنَّ َأحدَُكْم رَْهبُة النَّاسِّ أْن يقوَل احلقَّ إَِّذا رآُه، وَأْن يْذُكَر تـَْعظِّيم اَّللَِّّ، فإِّنَُّه ال يـَُقرُِّب مِّْن "َأاَل اَل ميْ  - 9212/  522

 يُبعُِّد مِّْن رزق". 
 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-ع عن َأىب سعيد 

 
 كاَن َهَذا قْبَل َهَذا ".   "َأاَل  - 9223/  533

رأى رجال يصلى ركعَّت الغداة حني أخذ املَؤذن يقيم فغمز   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ط، س عن أىب أُمامة َأن رسول اَّللَّ 
 َمنكبَـَتُه، وقال: فذكره. 
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َها، فَإِّنَُّه َشَكاَك إِّىلَّ أَنََّك جتِّيُعُه َوُتْدئُِّبهُ  اليتالَبهِّيمةِّ  يف"َأاَل تـَتَّقِّى اَّللََّ  - 9229/  539 ُ إِّايَّ  ".  ملََّكَك اَّللَّ

 قال شعيب: إسناده صحيح. . -رضي اَّللَّ عنهما-طب عن عبد اَّللَّ بن جعفر ]حم[ 
 

ا؟ إِّنَّ دابَغَها َأحلَّها َكَما َأَحلَّ اخلَمْ  - 9231/  541 َتفُعوَن إبَهاهبِّ ُتْم تـَنـْ  ".  َر اخلَلُّ "َأاَل كنـْ
 .-رضي اَّللَّ عنها-ع عن أُم سلمة 

 
 ”. "َأمْيَُن اْمرٍِّئ َوَأشَأُمُه َما َبنْيُ حَلْيَـْيهِّ  - 9263/ 29

 طب عن عدى بن حاَت.
 

َلها  - 9264/ 30 ُب هذه الراحلة؟ َأاَل تـَتَّقِّى اَّللََّ تعاىل فيَها؟ إِّمَّا َأْن تـَْعلَِّفَها َوإمَّا أن تـُْرسِّ ها"أَْيَن َصاحِّ َتغى لِّنَـْفسِّ  ".   َحَّتَّ تـَبـْ
 رواه الطبراني وإسناده جيد. قال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنهما-طب عن ابن عمر 

 
ُهْم؟ َوأْدُخُل اجلَنَُّة ويْدُخُلوْنَا  أصحايب "أْيَن  - 9265/ 31 نـْ ؟ أْهَل اليمن املُطَّرُحوَن يف َأطرافِّ  معي الذيَن ُهْم مِّىن َوَأان مِّ

َها ، مَيُوُت أَحُدُهْم َوَحاَجُتُه يف َصْدرِّهِّ َل يـَْقضِّ ، املَْدُفوُعوَن َعْن أبـَْواب السُّلطَانِّ  ".   اأَلْرضِّ
 طبراني، وفيه جماعة فيهم خالف. قال الهيثمي: رواه ال طب عن ابن عمرو.

 
ُونَ  - 9266/ 32  بذْكرِّ اَّللَِّّ؟ َمْن أَحبَّ َأْن يـَْرَتَع يف رِّاَيضِّ اجلنَّةِّ َفلُيْكثِّْر ذِّْكرِّ اَّللَِّّ". "أَْيَن السَّابُِّقوَن الذيَن َيْسَتهرتِّ

الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، قال ابن األثير: يقال: هتر بالشيء، واستهتر به إذا  قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ
 ولع به، ولم يتحدث بغيره. 

 
نَـُهَما، َولَيَـ  - 9278/ 44 َك واخلَْلوة ابلنَِّّساءِّ، َوالَّذى نـَْفسى بَيدِّه َما خاَل رَجٌل ابمرأةِّ إِّالَّ َدَخَل الشَّْيطَاُن بـَيـْ  رَُجٌل  ْزحمُ "إِّايَّ

ْنزِّيًرا ُمتَـَلطًِّّخا بطِّني َأْو مَحْأٍة َخرْيٌ َلُه مِّْن أْن يـَْزَحَم )َمنكُبه( َمْنكَب امرأة اَل حتِّلُّ له".   خِّ
 رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد األلهاني، وهو ضعيف جدا، وفيه توثيق.قال الهيثمي:  .طب عن َأىب أُمامة

 
َك وِّاخلَيانَةَ  - 9285/ 51 َا أهْ  "إايَّ ُكم والشُّحَّ فإِّمنَّ ُكْم والظُّلَم فَإنَُّه ظُُلَماٌت يـَْوَم القَياَمةِّ، َوإايَّ َا بِّْئَسْت البطَانَُة، َوإايَّ َلَك َمْن فَإْنَّ

 َكاَن قـَْبلُكْم الشُّحُّ فَسَفُكوا دَِّماَءُهْم، َوقطَُعوا أْرَحاَمُهْم".
 . عن ابن عمر الديلميطب عن اهلرماس بن زايد، 
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، وُدنـَْيا تـَْقَطُع َأْعناَقُكْم، فََأمَّا زََلُة َعاَلِّ فَ  - 9290 / 56 ، َوجَداَل ُمَنافٍِّق ابلُقرآنِّ ُكْم َوَثاَلثًَة، زَلَّة َعاَلِّ إِّنِّ اْهَتدى َفال تـَُقلُِّّدوه "إايَّ
ن فَإنَّ للُقْرآنِّ َمنارًا كمَنارِّ الطَّرِّيقِّ َفَما َعَرفْـُتْم َفُخُذوُه َوَما  ديَنُكْم، َوإِّْن َزلَّ َفاَل تـَْقطَُعوا َعْنُه آَماَلُكْم، َوَأمَّا جَداُل ُمَنافِّق ابلُقَرآ

ُ يف َقلبه غِّىًن فـَُهَو اْلغَ  ُّ". أْنَكْرَُتْ فـَُردُّوُه إِّىل َعالِّمِّهِّ، وأمَّا ُدنـَْيا تـَْقَطُع أْعَناَقُكْم، َفمْن َجَعَل اَّللَّ  ىنِّ
الطبراني في األوسط. وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ، وعبد هللا بن صالح كاتب الليث وثقه عبد  قال الهيثمي: رواه  .طس عن معاذ

 الملك بن شعيب بن الليث ويحيى في رواية عنه، وضعفه أحمد وجماعة.
 

ُكْم والذُّنُوَب  - 9298/ 64 اَمة، َوَأْكُل الراَب َفَمْن َأَكَل الرِّاب بُعَِّث اَل تـُْغفر: الُغُلوُل َفَمْن َغلَّ شيًئا ََيتِّى بهِّ يـَْوَم القِّيَ  اليت"إِّايَّ
 ".   يـَْوَم القَِّياَمةِّ جَمُْنواًن يـََتَخبَّط

 الطبراني، وفيه الحسين بن عبد األول، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، واخلطيب عن عوف بن مالك
 

نَّ، َوتـَفْ  - 9307/ 73 ُر السِّّ َا َتْكسِّ ُكْم َواخلَذَف فَإِّْنَّ  ".  َقأ الَعنَي، َواَل تُنكِّى الَعُدوَّ "إايَّ
  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو ضعيف. طب عن عمران بن حصني، أو عبد اَّللَّ بن مغفل. 

 صحيح.
 

ُكْم َوَهاَتنْيِّ البَـْقَلَتنْيِّ املْنتنَـَتنْي َأْن أتكلوُُهَا   - 9328/ 94 ُتْم اَلبُدَّ آكلِّيهَما فَاقْـتـُُلوُُهَا ابلنَّار  "إِّايَّ وَتْدُخُلوا َمَساجَداَن فَإْن كنـْ
 قـَْتاًل". 

 صحيح.  .طس، ض عن أنس
 

ُهْم، َحَّتَّ كانت املْرَأُة الَقصريَُة تـَتَّ  - 9331/ 97 ُكْم والُغُلوَّ والزَّْهَو، فَإِّنَّ َبىنِّ إِّْسَرائيَل َقْد غاَل َكثِّري منـْ ُذ خُ "إِّايَّ فَّنْيِّ مِّْن  خِّ
ى َمعها، فإِّذ قد َتَساَوْت هبا، وكاَنْت   هيا َخَشب فـََتْحُشوُُهَا، مثَّ تُولُِّج فِّيهَما رِّْجَليَها، مثَّ تـَُقوُم إِّىل َجْنب املَْرَأةِّ الطَّوِّيَلةِّ فـََتْمشِّ

َها نـْ  ".   َأطَوَل مِّ
 .بن أبى حاتم وقال األزدي يتكلمون فيهوفيه مروان بن جعفر وثقه ا قال الهيثمي: رواه الطبراني بز، طب عن مسرة.

 
ْيطَانِّ  - 9332/ 98 َا أَحّب الزِّيَنةِّ إِّىَل الشِّّ ُكْم َواحلُْمَرَة، فإِّْنَّ  ". "إِّايَّ

 ضعيف.  . -رضي اَّللَّ عنه-طب عن عمران بن حصني، كر عن عبد الرمحن بن زيد بن رافع 
 

ُكْم َوأبـَْواَب  - 9334/  100  ".  السُّلطَاَن، فَإِّنَُّه َقْد َأصَبَح َصْعًبا هُبوطًا "إايَّ
  ، كر عن رجل من بىن سليم يقال له: أَبو األعور السلمى وامسه )عمرو بن سفيان(.والديلميطب، وابن منده، هب، 

 صحيح.
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َا َتْدفُِّن الُغرََّة، وُتظهر العرَّة".  - 9335/  101 ، فَإِّْنَّ ُكْم َوُمَشارة النَّاسِّ  "إايَّ

 رواه الطبراني في الصغير، عن شيخه ابن الحسن بن هزيم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  . ب، هب، كر عن أىب هريرة ط
 ضعيف.

 
ُكْم والظُّلَم فَإِّنَّ الظُّلَم ظُُلَماٌت يـَْوَم القَِّياَمةِّ". - 9337/  103  "إايَّ

 رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طب عن املِّْسوَر بن ِمرمة.
 

رُ  - 9354/  120 ُكْم َوالطََّمَع فَإِّنَُّه الَفْقُر احلَاضِّ  ".  "إِّايَّ
ُكْم َوَما يعتذر منه(. العسكريطس، و   ضعيف.  عن جابر بزايدة: )إِّايَّ

 
ُم َأْكلِّ َوُشْرب - 9371/  137 ، َأايَّ ُم الشَّريقِّ  ”."َأايَّ

 في الكبير وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن عبد اَّللَّ بن حذافة، طب عن معمر بن عبد اَّللَّ العدوى.
 

ُ البَـْعلَ  - 9372/  138 ُكنَّ وَُكْفَر املُْنعِّمِّنَي، إِّنَّ إِّْحَداُكنَّ َتُطوُل َأمْيَتـَُها مثَّ يـَْرزُُقها اَّللَّ وَتفِّيُد الَوَلَد َوقـُرََّة الَعنْيِّ، مثَّ تـَْغَضُب   "إِّايَّ
ْنُه َساعًة خرْيًا َقط، َفَذلَِّك مِّْن ُكْفَرانِّ نِّ  َّللَِّّ َما رََأْت مِّ ُم ابِّ َعم اَّللَِّّ، وَذلَِّك مِّْن ُكْفَرانِّ نَِّعم اَّللَِّّ، وَذلَِّك مِّْن ُكْفَرانِّ نَِّعمِّ الَغْضَبة فـَتـُْقسِّ

 اَّللَِّّ".
 . طب عن َأمساَء بنت يزيد

 
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َفاَل َيُصوَمنـََّها أَحدٌ  - 9375/  141 ُم التَّْشريقِّ أايَّ  ".  "أايَّ

 طب عن ابن عمرو.
 

َأْرَسَل  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-يف الكبري وىف األوسط من حديث ابن عباس َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  الطرباينروى  - 9377/  143
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوبَِّعال والبَِّعاُل وِّقَاُع النِّّسَ  َا َأايَّ َم فإِّْنَّ يُح َأْن اَل َتُصوُموا َهذِّهِّ اأَلايَّ  ".  اء وإسناد الكبري حسن َصائًِّحا َيصِّ

 
ى َوالُغلوَل، الرَُّجل يَنكُِّح املرَأَة قـَْبَل َأْن يـَُقسََّم الَفُئ مثَّ يـَُرَدَها إِّىَل الَقْسم، َويَلَبُس الثـَْوَب حَ "إِّ  - 9378/  144 َّتَّ خَيَْلق، مثَّ ايَّ

 ".  يـَُردَُّه إِّىل الَقْسم 
 طب عن رويفع بن اثبت. 
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َى َوالُفَرَج يـَْعىنِّ يف الصَّفِّّ  - 9379/  145  ".  "إِّايَّ

 صحيح. طاَء مرساًل، طب عن ابن عباس.ش عن ع
 

الضَّالة؟ َأاَل  "أَيُُّكْم حيِّبُّ أْن َيصحَّ َفاَل يْسَقم؟ قَاُلوا: ُكلَُّنا اَي َرُسول اَّللَِّّ، قَال: َأحتِّبُّوَن أْن َتُكونُوا َكاحلَمِّري - 9385/  151
، َتلِّيهِّ بِّهِّ إِّالَّ   حتِّبُّوَن َأْن َتُكونوا َأْصَحاَب َبالٍء، وَأْصَحاَب َكفَّارَاتِّ لَباَلءِّ َوَما يـَبـْ َتلِّى املْؤمَِّن ابِّ ى بَِّيده إِّنَّ اَّللََّ لَيَـبـْ والَّذى نـَْفسِّ

ُلُغَها بَِّشٍئ مَِّن َعمَ  ُ ابِّ لَِّكَرامتِّهِّ َعَلْيهِّ، َوىفِّ َلْفظ: إِّنَّ الَعْبَد لََتُكوُن َلُه الدَّرََجُة يف اجلَنَّةِّ َفَما يـَبـْ َتلِّيهِّ اَّللَّ ُلَغ تِّلَك  لِّه فـَيَـبـْ لَباَلءِّ لِّيَـبـْ
ُلُغَها بشٍئ مِّْن َعَمله  ".  الدَّرَجةِّ، َوَما يـَبـْ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي حميد وهو   ، وأبو نعيم، هب عن َأىب فاطمة الضمرى.البغويطب، و 
 .إسناد ضعيف ضعيف، إال أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

 
، َأْو ألْربـََعةِّ فَإِّنَُّه  "أَيُُّكْم َصَنَع طََعاًما َقدَر َما َيْكفِّي رَُجَلنيِّ فإنَُّه يْكفي َثالثًَة، أْو َصَنَع لَِّثالثَة فإِّنَُّه َيْكفى َأْربَعةً  - 9392/  158

 َيْكفى مَخَْسة َفَكَنْحو َذلَِّك الَعَدَد".
 . طب عن مُسرة

 
ًما َفلَيضْع َيَدُه الُيْمىن َعَليه، َوليْذُكر اْسَم هللا َثالَث مرَّات ولَيقْل: َأُعوذ بعِّزة هللاِّ َوُقدرَتِّهِّ مِّْن  "أَيُُّكْم َوَجَد أَلَ  - 9393/  159

 ".  َشرِّ َما أجُد وُأَحاذُر َسبع َمرَّات 
 صحيح. طب عن عثمان بن أيب العاص. 

 
  َمْن َصالتَِّك"."أَيُُّكم املَُقلُِّّب احَلَصى بَِّيدِّهِّ إِّنَُّه َحظُّكَ  - 9395/  161

 الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه . طب عن ابن عمر
 

صلى هللا عليه   -"أيُكْم َفَجَع هذِّه بَِّبيَضتَِّها؟ فـََقال رَُجٌل: اي َرُسوَل هللاِّ: َأاَن َأَخْذُت بَيَضتَـَها، فـََقال النَّيب  - 9397/  163
 رمحة هَلا". : َأردد -وسلم 

يف سفر فدخل رجل غيضة، فأخرج منها بيض مُحَّرةِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ط عن عبد هللا بن مسعود قال: كنا مع النيب  
، وَأصحابه وقال: أيُكْم وذكره قوله: ترف أي تطري  -صلى هللا عليه وسلم  -فجاَءت احلَُفرُة ترفُّ َعَلى رَأسِّ َرُسول هللا 

 ا".وتْضطرب يف َطرياْن
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َا رَُجٍل اَبَع ُعْقَرًة مِّْن َحاَجة بـََعَث هللاُ اَتلًِّفا يتلِّفها  - 9404/  170  ".  "َأميُّ

 الطبراني في األوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم، منهم عبد هللا بن يعلى الليثي. قال الهيثمي: رواه . طس عن َمْعقِّل بن َيَسار
 

َا رَُجٍل حَنَل - 9406/  172  فـََباَن بِّهِّ االبن فَاْحَتاَج األُب، فَاالْبُن أَحق به، وإن ََلْ يكن اَبَن به االبُن فَاألُب  ابنه حَنْاًل  "أميُّ
 أحقُّ بِّهِّ". 

 الطبراني في األوسط، وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه . طس من حديث ابن عباس
 

َا اْمرِّئ اقْـَتَطَع َحقَّ اْمرِّئ  - 9417/  183 ُمْسلم بيمني َكاذبَة َكاَنْت َلُه نُكَتٌة َسوَداُء مِّْن نِّفاق يف َقلبهِّ اَل يُغريُها شيٌء إِّىل "أميُّ
 ".  َيومِّ القيامة

، وابن قانع، طب، وأبو نعيم،  الباوردي و  البغوياحلسن بن سفيان، والكجى، وبقى بن ِملد، وأبو أمحد احلاكم يف الكىن، و 
 ضعيف.  ري َويـَُقال: اسم أبيه ُسهَيل.ك، ض عن ثعلبة أيب عبيد هللا األنصا

 
رِّ زوجيها".  - 9426/  192 َها َزْوُجَها فتَـَزوََّجْت بـَْعَدُه َفهى آلخِّ َا امَرأٍة تُويفِّّ َعنـْ  "أميُّ

 طب عن أيب الدرداءِّ. 
 

يطَانُُه اَي َويَلُه َعَصَم مِّينِّّ دِّ  - 9427/  193  يَنه. "أميَا َشاٍب تـََزوََّج يفِّ َحَداثَةِّ سنِّّهِّ َعجَّ شِّ
 ضعيف.   .ع، عد، واخلطيب، وابن عساكر عن جابر

 
َا رَُجل اْستَـْعمَل رَُجاًل َعَلى عشرة أنـُْفس َعلَِّم أن يفِّ الَعشرةِّ َأْفَضل ممَِّّن اْستَـْعَمل فـََقْد َغشَّ هللَا، َوغَ  - 9428/  194 شَّ "أميُّ

 رُسوَلُه، َوعشَّ مَجَاَعَة املُْسلِّمنَي".
 ضعيف. .ع عن حذيفة

 
َا رَُجٍل َأمَّ قـَْوًما َوُهْم َلُه َكارُِّهوَن ََلْ جَتُْز َصالتُه أذنَيهِّ".  - 9429/  195  "أميُّ

الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه ال  قال الهيثمي: رواه . طب، ض عن طلحة
 وقد وثق. يتابع عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير،

 
َا رَُجٍل َضاَف قـَْوًما فـََلْم يُقُروه فإِّنَّ َلُه أن َيطُلبَـُهْم ِبِِّّْثلِّ قَِّراُه".  - 9431/  197  "أميُّ
 صحيح.  طب عن املقدام.]د[ 
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َا رَُجٍل أْعَمَر ُعمرى َفهى - 9450/  216 َْنزَِّلة   له َولِّعقِّبهِّ مِّْن بـَْعدِّهِّ يَرثـَُها َمْن يَرثُُه مْن عقِّبه، َأْو َأْرقَب رقىَب  "أميُّ َفهى ِبِّ

 الُعْمَرى".
 طس مِّْن حديث عبد هللا بن الزبري ورجاله رجال الصحيح. 

 
ه َفَسأَلُه مْن َفْضلِّهِّ َفَمَنعُه، َمنَـَعُه هللا فَ  - 9463/  229 ْضَلُه يـَْوم القَِّياَمةِّ، َوَمْن َمَنَع َفْضَل املَاءِّ لَِّيْمَنَع  "أميَا رَُجل َأاَته ابن َعمِّّ

 بهِّ َفْضَل الكأَلَ َمنَـَعه هللاُ َفْضَلُه يـَْوَم القَِّياَمةِّ". 
طس، طص عن عبد هللا بن عمرو، وروى حم منه النهي عن فضل املاءِّ فقط، ورجال حم ثقات، ويف بعضهم كالم اَل َيضر، 

رواه الطبراني في قال الهيثمي:  .هبذا احلديث، وقال: ليس ِبحفوظ األزدي احلذَّاءِّ الُقْردوسى، ضعفه ويف إِّسناد طس حممد بن 
 الصغير واألوسط، وفيه محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه األزدي بهذا الحديث. 

 
َا رَُجٍل َصَنَع إىل رَُجٍل مِّن َوَلد عبد املُطَّلِّبِّ َصنِّيَعًة فـََلْم يُ  - 9464/  230  كافِّْئُه َعَليَها فَأان ُمكافُِّئ َعَليها". "أميُّ

 طب عن عثمان بن عفان.
 

ألَذان َصَباًحا َكاَن هَلُْم أَمااًن مِّْن َعَذابِّ هللاِّ َعزَّ َوَجل َحَّتَّ مُيُْسوا، َوأميَُّ  - 9469/  235 َا قـَْوٍم نُودِّى فِّيهِّْم ابِّ ا قـَْوم نُودِّى  "أميُّ
 هَلُْم أَمااًن مِّْن َعذِّاب هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ َحَّتَّ ُيْصبُِّحوا". فِّيهِّْم ابألَذانِّ َمساًء كاَن 

 ضعيف جدا.  . يف األلقاب عن معقل بن يسار الشريازيطب، و 
 

ْنُه رُقْـَعة".  - 9472/  238 ْفظِّ هللاِّ َما بَقَِّيْت َعَليهِّ مِّ  "أمّيَا ُمْسلِّم َكَسا ُمْسلًِّما ثـَْواًب كاَن يفِّ حِّ
كارم األخالق عن ابن عباس )َأن سائال سَأل وابن عباس يف الصالة فقال له: اي سائل أَتشهد  يف م اخلرائطي.. طب(، و .)

أن ال إِّله إِّال هللا؟ قال: نعم. قال: وتصلى اخلمس؟ قال: نعم. قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: حق علينا أن نصلك  
 ضعيف.   .يقول: فذكره( -هللا عليه وسلم صلى   -فنزع ثواًب كان عليه فكساه إايه، مث قال: مسعت رسول هللا 

 
ُجٍل اشرتى مِّْن "َأميَا رَُجٍل تـََزوََّج اْمَرأًة فنَـَوى َأالَّ يـُْعطيَـَها مِّْن َصَداقَِّها َشيًئا َماَت يـَْوَم مَيُوُت َوُهَو زَاٍن، وأميا رَ  - 9478/  244

 يـَْوَم مَيُوُت َوُهَو َخائٌِّن، َواخلَائُِّن يفِّ النَّارِّ". رَُجل بَيًعا فـَنَـَوى َأالَّ يـُْعطَِّيُه مِّْن َُثَنِّه َشيًئا َماَت 
 ضعيف جدا.   .ك، ع، طب عن صهيب

 
دِّيًقا". - 9479/  245 ٍئ َنَشأ على عَِّباَدة هللا َحَّتَّ مَيُوَت َأغطَاُه هللا ثـََواَب تِّْسَعة َوتِّْسعِّنَي صِّ َا اَنشِّ  "َأميُّ
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رواه الطبراني في األوسط والكبير بنحوه، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو  قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -طب عن َأيب أَُماَمَة 
 ضعيف جدا. 

 
ئ َنَشأ يفِّ طََلبِّ العِّلم َوالعَِّباَدةِّ َحَّتَّ َيْكرَبَ أْعطَاُه هللاُ يـَْوَم القَِّياَمةِّ ثَوابِّ اثَنني َوَسبْ  - 9480/  246 َا اَنشِّ ديًقا". "َأميُّ  عِّنَي صِّ

 ضعيف.   .أُمامةطب عن أيب 
 

َا َأْعَراىبِّ َحجَّ مثَّ َهاَجَر  - 9482/  248 ٍّ َحجَّ مثَّ بـََلَغ احلِّْنَث فـََعَليهِّ َأْن حَيُجَّ َحجًة ُأْخَرى، َوأميُّ فـََعَليهِّ َأْن حَيُجَّ َحجًَّة " َأمّيَا َصيبِّ
َا َعْبٍد َحجَّ مثَّ ُأعتَِّق فـََعَليهِّ أْن حَيُج َحجَّة   أْخَرى".  ُأْخَرى، َوَأميُّ

 صحيح. .رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  .ك، ق، طب، واخلطيب، ض عن ابن عباس
 

 "َأميَا رَُجل آاَتُه هللاُ عِّلًما فكَتَمُه أجلََمُه هللا يـَْوَم القَِّيامةِّ بِّلَِّجام مِّْن اَنر".  - 9497/  263
 صحيح. .طب، عد عن ابن مسعود

 
َا فـََلَها َصَداقـَُها ِبَا اْسَتَحلَّ  - 9499/  265  مِّْن  "أميَا اْمَرأة َنَكَحت بَغريِّ إِّْذن َولِّيِّّها فَِّنَكاُحَها اَبطٌِّل، فَإِّْن كان َدَخَل هبِّ

َا ُفرق بَينَـُهَما والّسلطَاُن َوىلِّ َمْن ال َوىلِّ َلُه".   فـَْرجَها، َويـَُفرُق بَينَـُهَما، َواْن َكاَن َل َيْدُخل هبِّ
 ضعيف جدا. .ب عن ابن عمروط
 

ل َشدَّ  "أميَا رَُجٍل َحالْت َشَفاَعُته ُدوَن َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ هللا ََلْ يـََزْل يفِّ َسَخطِّ هللاِّ تـََعاىل َحَّت يـَْنزِّع، َوأميَا رَجُ  - 9501/  267
َحرص َعَلى ُسْخطِّهِّ َوَعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ التَّابَعُة إِّىل يـَْوم القَِّياَمة،  َغضًبا َعَلى ُمْسلٍِّم يفِّ ُخُصوَمة اَل َعلم َلُه هبَا فـََقْد َعاَنَد هللَا َحقَُّه وَ 

نـَْيا َكاَن َحق ا َعلى هللاِّ  يُنُه هبَا يف الدُّ َها بَرِّئ َيشِّ نـْ تـََعاىل أْن يُْدنَِّيُه يـَْوَم القَِّياَمة يفِّ  َوأئًما رَُجل أَشاَع َعَلى رَُجل ُمْسلِّم بَكلَِّمٍة َوُهَو مِّ
نـَْفاذ َما قَال". النَّا  ر َحَّتَّ ََيتِّ إبِّ

 ضعيف.  . طب عن أيب الدرداء
 

 "أميَا َعْبٍد َماَت يفِّ إِّاَبقِّهِّ َدَخَل النَّاَر، َوإْن قُتَِّل يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ".  - 9502/  268
 حسن. فيه عبد هللا بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعيف وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .طس عن جابر

 
يًبا فـََلُه مَن األْجرِّ َكَرقـََبة أعتَـَقَها مِّن َوَلدِّ إِّمسَْ  - 9503/  269 اعيَل، "أميَا ُمْسلِّم رمى بسهم يفِّ َسبِّيل هللاِّ فـَبَـَلَغ ُِمطًِّئا أْو ُمصِّ

َا رَُجل شاَب يفِّ َسبِّيل هللاِّ فـَُهَو َلُه نُوٌر، َوأميَا رَُجَل أْعَتَق رَُجاًل ُمْسلًِّما َفكُ  لُّ ُعْضٍو مَِّن املْعَتق بُعْضو مَِّن املُْعتِّق فَداًء َلُه مَِّن َوأميُّ
َا رَُجٍل قَاَم َوُهَو يُرِّيُد الصالَة فَأَفَضى الُوُضوَء إِّىَل أَماكنِّه َسلَِّم مِّْن ُكل َذْنب َوَخطِّيَئٍة هِّ  َي َلُه، فَإِّْن قَاَم إِّىَل الصالةِّ  النَّار، َوأميُّ
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 إْن رََقَد رََقَد َسالًِّما".رَفـََعُه هللاُ هبَا َدرََجًة وَ 
 صحيح.  .طب عن عمرو بن َعْبَسةَ 

 
َنُه َذلَك رِّاًب".  - 9511/  277  "أميَا ُمْسلٍِّم اْسرَتَسَل إِّىل ُمْسلِّم فـَغَبَـَنُه فَإنَّ َغبـْ

 ضعيف جدا.  .طب من حديث َأيب أُمامة
 

ْنُه، َوإْن ََلْ يـَُتْب فَاْضرِّْب ُعنـَُقُه، َوَأميَُّ  - 9516/  282 َا رَُجل ارَْتدَّ َعن اإلِّْسالم فَاْدُعُه فَإِّْن اَتَب فَاقْـَبْل مِّ ا اْمَرَأٍة اْرَتدَّْت "أميُّ
َها َوإْن أَبْت فَاْسبِّيَها نـْ  ". َعن اإلِّْسالم فَاْدُعها فَإِّن اَتَبْت فَاقْـَبْل مِّ

وفيه راو لم يسم قال مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمرى وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنه  -طب عن معاذ 
 . ثقات

 
َعَليهِّْم تَِّرٌة مَِّن  "َأميَا قوٍم جَلَسوا فأطالوا اجلُُلوَس مثَّ تـََفرَُّقوا قـَْبَل َأْن َيْذكُروا هللَا وُيَصلُّوا َعَلى نَبِّيهِّ إِّالَّ كانت  - 9519/  285

 هللاِّ َعز َوَجل إِّْن َشاَء َعذهبُْم َوإْن َشاَء َغَفَر هَلُْم". 
وَرواه ابن منيع من   -رضي هللا عنه   -.. ، ك، هب عن أيب هريرة .ابن السين يف عمل اليوم والليلة، وابن َأيب الدنيا يف

 صحيح. .حديث وائلة بن األسقع

 
ه َيْسأَلُُه مِّن َفْضلِّهِّ فَمَنعُه َمنعُه هللاُ َفْضَلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". - 9537/ 3030 َا رَُجٍل أاَتُه اْبُن َعمِّّ  "َأميُّ

رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه محمد بن الحسن القردوسي، قال الهيثمي:  طس عن عمرو بن شعيب عن أَبيه، عن جده. 
 الحديث. ضعفه األزدي بهذا 

 
هِّ َأْن يُؤدِّّي إِّلَيَها َحقََّها خَ  - 9540/  306 َا رَُجٍل تـََزوَّج امرَأة على ما َقلَّ مَِّن اْلَمْهرِّ َأْو َكثـَُر لَيَس يفِّ نـَْفسِّ َدَعَها َفَمات وَل "َأميُّ

َا رَُجل استَ  بهِّ َحقَُّه َخَدعه َحَّتَّ َأَخَذ َمالُه يـَُؤدِّّ هَلَا َحقََّها َلقَِّي هللَا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوُهَو زَاٍن، َوَأميُّ داَن َديًنا اَل يُريُد أن يـَُؤدِّّي إِّىل َصاحِّ
الطبراني في اأَلوسط والصغير من حديث ميمون الكردى عن َأبيه،  قال الهيثمي: رواه  َفَماَت َوََلْ يـََؤدِّّ إِّلَيهِّ َديَنُه َلقى هللَا َوُهَو َسارٌق".

 . ورجاله ثقات
 

ْعُتُموُه، َوإِّنَُّه َيِّرُي َعَلى املُْسلِّمِّني َأْداَنُهم"أَ  - 9546/  312 ََذا َحَّتَّ مسِّ  ”. يُـَّها النَّاُس: إِّنَُّه اَل عِّلَم يلِّ هبِّ
رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف،  قال الهيثمي:  طب، ك، ق عن أُم سلمة.

 وبقية رجاله ثقات. 
 

، َوُجْنٌد ابلَيَمن. قال - 9553/  319 ك َأْن َتُكونُوا َأْجَناًدا جُمَنََّدًة، ُجْنٌد ابلشَّام، َوُجْنٌد ابلعَِّراقِّ ابن حوالة:   "أَيُـَّها النَّاُس يُوشِّ
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ريَُة املُْسلمنَي، َوَصْفَوة هللاِّ مَِّن بِّاَلدِّهِّ  ََيَْتىبِّ إِّلَيَها َصْفَوَتُه مِّن َخلقِّه، َفَمن أىَب   اْخرَت يلِّ قال: "إِّيّنِّ َأْخَتاُر َلَك الشَّاَم فإنَُّه خِّ
 فـَْلَيلَحْق بَِّيَمنِّه وْلُيْسَق مِّْن ُغُدرهِّ، فَإِّنَّ هللاُ تـََعاىل َقْد َتَكفََّل يل ابلشَّام وأْهلِّهِّ". 

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن العرابض.
 

نـَْيا أيَسُر مِّْن ُفُضوح "أَيُـَّها النَّاُس َمْن كانَ  - 9554/  320 نـَْيا! ! َأاَل َوإنَّ ُفُضوَح الدُّ  عِّْنَدُه َشيٌء فـَْلرَيُدَّ، َواَل يـَُقل: ُفُضوُح الدُّ
َرةِّ".   اآلخِّ

 ضعيف. طب عن الفضل بن عباس.
 

َا العِّْلُم ابلتـََّعلُّم، والفِّْقُه ابلتـََّفقُّهِّ، َوَمْن يُرِّدِّ  - 9555/  321 َا خَيَْشى هللَا مِّْن  "أَيُـَّها النَّاُس إِّمنَّ ريًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ الدِّين، َوإمنَّ  هللاُ بهِّ خِّ
 عَِّبادِّهِّ الُعَلَماُء". 
رواه الطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يسم، وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، قال الهيثمي:   .طب عن معاوية
 وضعفه جماعة. 

 
ريِّ مَخًْرا، َوإنَّ مَِّن  "أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ مِّْن العَِّنب مَخًْرا، َوإِّنَّ مَِّن التَّْمر مَخًْرا، َوإنَّ مَِّن الرُبِّّ مَخًْرا، َوإنَّ مَِّن الشَّعِّ  - 9556/  322

َا َأْْنَى َعْن ُكلِّّ ُمسكِّرٍ   ”. الَعَسلِّ مَخًْرا، َوإِّمنَّ
 طب عن النعمان بن بشري. 

 
َفانِّ لَِّموتِّ َأَحٍد َواَل حلَياتِّهِّ فَإَِّذا رَأَيتُ "أَيُـَّها ا - 9557/  323 ْم َذلَِّك  لنَّاُس إِّنَّ الشَّْمَس َوالَقَمَر آيـََتانِّ مِّْن آاَيتِّ هللاِّ ال يـَْنَخسِّ

َساب مْثَل َصورَة الَقَمرِّ لَيَلَة  َوإِّىَل ذِّْكرِّ هللاِّ، َوَقْد رَأَيُت مِّْنكْم َسْبعِّنَي أَْلًفا َيدُخُلوَن اجلَنَّةَ  فَافْـَزُعوا إِّىَل الصَّالةِّ والصََّدقة  بَغريِّ حِّ
 الَبْدرِّ". 

 رجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن َأمساَء بنت َأىب بكر.
 

 ".  "أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ قـَُريًشا أْهُل أَُمانَة من بـَغَاَها الَعواثَِّر َكبَُّه هللاُ تـََعاىل ملِّْنَخَريهِّ )قَاهلَا َثاَلاًث( - 9558/  324
 حسن.  عن أَبيه، عن جّده. األَنصاري، طب، ق يف املعرفة عن إِّمساعيل بن عبيد بن رفاعة البغوي، و فعيالشا

 
ل: فَإِّنَّ دَِّماءَُكْم "أَيُـَّها النَّاُس َأيُّ َشْهٍر َأْحَرُم؟ قاُلوا: َهَذا، قَال: أَيُـَّها النَّاُس فََأيُّ بـََلد َأْحَرُم ؟ قَاُلوا: َهَذا، قَا - 9565/  331

يف بَلدُِّكْم َهَذا إِّىل يـَْومِّ َتلَقْوَن رََبُكْم، َهْل بـَلَّْغُت؟   َوَأْمَوالُكْم، وَأْعَراَضُكم حُمَرََّمٌة َعَليُكْم ُكحَرَمةِّ يـَْومِّكم َهَذا يف َشْهرُِّكْم َهَذا
 اللَُّهَم اْشَهْد، أَيُـَّها النَّاُس ليـَُبلغ الشَّاهُِّد الغَائَِّب". 

 بز عن َوابَِّصَة.
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يَبٍة مِّن  - 9572/  338 ْنُكْم ُِبصِّ يَب مِّ يَبتِّهِّ ىب عَ  بعدي"أَيُـَّها النَّاُس َمْن ُأصِّ يُبُه فَإِّنَُّه َلن ُيَصاَب  َفليَـَتعزَّ ُِبصِّ يَبتِّهِّ الَّيت تصِّ ن ُمصِّ

يَبتِّهِّ ىب".  بعدي أَحٌد مْن أُمَّيتِّ مِّن   ِبِّْثل ُمصِّ
 .صحيح رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبيد هللا بن جعفر بن نجيح المدني، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طس عن عائشة.]ه[ 

 
 مِّاَئة َمرَّة".  ُتوبُوا إِّىل رَبُِّّكم فَوهللاِّ إِّيّنِّ ألَُتوُب إِّىل َريبِّّ يف اْليَـْوم"أَيُـَّها النَّاُس  - 9573/  339

 ش، طب عن اأَلَغرِّ.
 

َك؟ قَال: اَل  - 9575/  341 يٌب يلِّ فـََقال: َأَحَجْجت َعن نـَْفسِّ .  "أَيُـَّها املَُلىبِّّ َعن ُشرْبََمَة، َمن ُشرْبَُمُة؟ قَال: َأٌخ يلِّ َأْو َنسِّ
َك مثَّ ُحجَّ َعن ُشرْبَُمَة. قَالُه قَال: فَ  َع رَُجاًل يـَُلىبِّّ َعن ُشرْبَُمَة".  -صلى هللا عليه وسلم  -اْحُجْج َعن نـَْفسِّ نَي مسِّ  حِّ

 . الشافعي عن عائشة، ع عن عبد هللا بن عباس
 

لُّ  - 9583/  349 َأْمَريَن َأَحُدُُهَا َأْكرَبُ مِّْن اآلَخَر: كَتاُب هللاُ   بعديوا "أَيُـَّها النَّاُس إِّيّنِّ اَترٌِّك فِّيُكم َما إِّْن َأَخْذَُتْ بهِّ َلْن َتضِّ
َُما َلْن يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرَدا َعَليَّ  ، َوإِّْنَّ ، َوعِّرْتَتِّى َأْهُل بَيَّتِّ   احلَْوَض". َحْبٌل مَمُْدوٌد َما َبنَي السََّماءِّ واألْرضِّ

 األوسط وفي إسناده رجال مختلف فيهم.في  قال الهيثمي: رواه الطبراني . ع، طب عن َأيب سعيد
 

هِّ، َوَمَلُكُه َعْن  "أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ َأَحدَُكْم إَِّذا قاَم يفِّ الصَّالة فَإنَُّه يـَُقوُم َبني َيَديِّ هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ ُمْستَـْقبَل رَبِّّ  - 9585/  351
َأَحدُُكُم َبنَي َيَديهِّ َوال َعْن ميِّينِّهِّ، َولِّكْن َعْن َيَسارهِّ َأْو حَتَْت َقَدمه الُيْسَرى، مثَّ ليَـْعُرك َفلَيْشُدُد  ميِّينِّهِّ، َوَقريُنُه َعْن َيَساره، َفاَل يَتُفَلنَّ 

َا يـَْعُرك َكاَلم َلَشَكا َما يَلَقى مْن ابحلَقِّّ َلْو َتَكشََّفْت بَيَنُكْم َوبَيَنُه احلُجُب أْو يـُْؤَذُن يف ال بعثينُأُذن الشَّيطَان، والَّذى  َعرَْكُه فَإِّمنَّ
 .َذلِّكَ 
 رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيد هللا بن زحر عن علي بن يزيد وكالهما ضعيف. قال الهيثمي:  عن َأيب أُمامة. -طب

 
، َهؤاَلءِّ َقوُم َصالٍِّح َسأَُلوا نَ  - 9587/  353 َعَث هللاُ هَلُْم اَنَقًة فـََفَعَل  "أَيُـَّها النَّاُس اَل َتْسأَُلوا نَبِّيَُّكْم َعن اآلايتِّ بِّيـَُّهْم َأْن يـَبـْ

يُبوَن مِّ  ْثَل الذي ُيصِّ مثَّ َتْصُدُر مِّْن َهَذا   ن يـَْومِّ غبَِّّها َفَكاَنْت َترُِّد مِّْن َهَذا الَفجِّّ فـََتْشَرُب َماَءُهْم يْوَم وْرَدَها، َوحَيُْلُبوَن مِّن لََبنَِّها مِّ
فَأْهَلَك هللاُ مِّْن َكاَن  َأْمر رهبِِّّّْم فـََعَقُروَها فَأَجلَُّهُم هللاُ َثالثََة َأاّيم، وََكاَن َوْعُد هللاِّ َغرَي َمكُذوب مُث َجاَءهْتُْم الصَّيَحةُ  فـََعتَـْوا َعنْ  الَفجِّّ 

ُهْم َبنَي السََّماءِّ واأَلرضِّ إال رَُجاًل َكاَن يف َحَرم هللا َفَمنَـَعُه َحَرُم هللاِّ مِّْن َعَذابِّ  نـْ هللاِّ، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! َمن ُهَو؟ قَال: أَبُو   مِّ
 ”. رَِّغالِّ 

في غزوة تبوك وَقال َذَلَك   -صلى هللا عليه وسلم   -رواه الطبراني في اأَلوسط والبزار ِمْن َحِديث َجاِبر قال: خطب رُسوُل هللِا قال الهيثمي: 
 واإِلمام َأحمد بنحوه ورجاله رجال الصحيح.
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َقطُِّع َما َداَم اجلَِّهاد - 9588/  354 ْساَلم فَإِّنَّ اهلِّْجَرَة اَل تـَنـْ ُروا َومَتَسَُّكوا ابإلِّ  .""أَيُـَّها النَّاُس َهاجِّ
 الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه . عن َأيب قـُْرَصاَفة طب

 
َريِّ النَّاسِّ "أَيُـَّها النَّاُس َأاَل ُأْخربُُكْم خبري النَّاسِّ َجًدا  - 9589/  355 َريِّ النَّاسِّ َعم ا وَعمًَّة، َأال ُأْخربُُِّكْم خبِّ َوَجدًَّة، َأاَل ُأْخربُُِّكْم خبِّ

، َوَجدُّهتما َخدَِّيُة -صلى هللا عليه وسلم  -َخااًل َوَخالًة، أاَل ُأْخربُُكْم خبري النَّاسِّ َأاًب َوأًُما احلسن واحلسني: جّدُها رسول هللا 
، وأَبوُها علي بن أيب طالب وعمهما جعفر بن َأيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ا فاطمة بنت رسول هللا  بنت ُخويلد، وأُمهم

، وخاالهتما زينب، ورقية،  -صلى هللا عليه وسلم  -طالب، وعمتهما أُمُّ َهانئ بنت َأىب طالب، وخاهلا القاسم ابن رسول هللا 
جدُها يف اجلنة، وأَبوُها يف اجلنة، وأُمهما يف اجلنة، وعمهما يف اجلنة،  ، -صلى هللا عليه وسلم   -وأُم كلثوم بنات رسول هللا 

 وعمتهما يف اجلنة، وخاالهتما يف اجلنة، وُها يف اجلنة، ومن َأحبهما يف اجلنة". 
رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيهما أحمد بن محمد بن عمر بن يونس  قال الهيثمي:  طب، وابن عساكر عن ابن عباس.

 اليمامي، وهو متروك. 
 

َا َأَمرَُكْم هللاُ بِّهِّ، َواَل َأْْنَاُكْم إال َعمَّا َْنَاُكُم هللاُ  - 9590/  356 َعْنُه، فَأمجُِّلوا يفِّ الطََّلب   "أَيُـَّها النَّاُس إِّيّنِّ َوهللاِّ َما آُمرُُكْم إال ِبِّ
ْنُه فَاطُلُبوُه بطَاَعةِّ هللاِّ َعزَّ   شيء ُبُه رْزقُُه َكَما َيطُلُبُه َأَجُلُه فَإِّْن تـََعسََّر َعَليكم َفوالَّذِّى نـَْفُس َأيبِّ اْلَقاسْم بَيدِّهِّ إِّنَّ أَحدَُكْم لََيطلُ  مِّ

 َوَجلَّ".
 عن السيد احلسن بن علي. طب

 
َغَداَة فـَُهَو يفِّ ذمَّةِّ  "أَيُـَّها النَّاُس اَل حَيُوَلنَّ َبنَي َأَحدُِّكْم َوَبنَي اجْلَنَّةِّ مِّلُء َكفِّّ مِّْن َدم َأْهَراَقُه ظُلًما! َمن َصلَّى الْ  - 9591/  357

 هللاِّ اَي بَن آَدَم؛ َواَل َيطُلبَـنََّك هللاُ َبْشٍئ مِّْن ذِّمَّتِّهِّ". 
 : رواه الطبراني في الكبير، وله طريق تأتي في قتال أهل البغي، ورجاله موثقون.قال الهيثمي  .طب عن جندب

 
دِّ" - 9597/  363  . "أَيُـَّها النَّاُس: اْْنَوا نَِّساءَُكْم َعْن لَْبسِّ الزِّيَنةِّ والتـََّبْخرُت يفِّ اْلَمَساجِّ
 .ضعيف  ابن منيع عن عائشة.]ه[ 

 
ُر، َوإنَّ اآلخرَة َوْعٌد َصادٌِّق، حَيُكُم فِّيَها  "أَيُـَّها النَّاُس  - 9601/  967 َها الرَبُّ والَفاجِّ نـْ ٌر ُيصيُب مِّ نـَْيا َعَرٌض َحاضِّ َا الدُّ إِّمنَّ

بَـُعَها   أَبَناءِّ الدُّ َملٌِّك قَادٌر، حُيقُّ هبَا احلَقَّ ويـُْبطُل الَباطُِّل، أَيُـَّها النَّاَس! َفُكونُوا مِّْن أَبـَْناء اآلخَرةِّ، وال َتُكونُوا مِّنْ  نَيا، فَإنَّ ُكلَّ أُمٍّ يـَتـْ
ْنُه، َفَمْن يـَْعَمْل  َوَلُدَها، اْعَمُلوا َوأَنـُْتم مَِّن هللاِّ َعَلى َحَذر، َواْعَلُموا أَنَُّكم َمْعُروضوَن َعَلى أْعَمالُِّكم َوأَنَُّكْم ُمالُقو  ا هللاِّ اَلبُدَّ مِّ

ثْـَقا ثْـَقال َذرَّة َخريًا يـََرُه، َومن يـَْعَمْل مِّ  ل َذرٍَّة َشر ا يـََرُه". مِّ
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قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مهدي سعيد بن  احلسن بن سفيان، طب، وابن مردويه، حل عن شداد بن َأوس.
 . سنان وهو ضعيف جدا

 
ى ا - 9602/  368 ُْم َكرشِّ لَّذِّي آُكُل فِّيَها َوَعيَبَّتِّ ، اقْـبَـُلوا مِّْن  "أَيُـَّها النَّاُس اْحَفُظوِن يفِّ َهَذا احْلَيِّ مَِّن األَْنَصار، فَإِّْنَّ

يئِّهْم". نِّهْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسِّ  حُمْسِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وزيد بن سعد بن زيد األشهلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  طب عن سعد بن زيد األشهلى.
 

 ُكْم، َواَل ُتؤذِّنُوا هبُم النَّاَس". مواتَ  "أَيُـَّها النَّاُس َسُلوا هللَا إِّىَل  - 9604/  370
 طب عن ابن عباس. 

 
 "   يلِّ "أَيُـَّها النَّاُس اَل حيِّلُّ يلِّ َواَل أَلَحد مِّن َغَنائم املُسلمني َما يَزن َهذه اْلَوبـََرَة بـَْعَد الَّذِّي فـََرَضُه هللا  - 9606/  372

 .؛ وفيه شهر بن حوشبالهيثمي: رواه الطبرانيقال " .-رضي هللا عنه  -طب عن عمرو بن خارجة 
 

َلُكْم لَُيوَضُع املِّنشاُر َعلَ  - 9608/  374 هِّ فـَُيَشقُّ "أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا هللَا َواْصرُبوا فوهللاِّ إِّن َكان الرَُّجُل مَِّن املُؤمِّنِّنَي قـَبـْ ى رَأسِّ
 ن هللَا َعزَّ َوَجلَّ فَاتٌِّح َلُكْم َوَصانٌِّع".ابثـَْنني َوَما يـَْرَتدُّ َعْن دِّينِّه، اتَـُّقوا هللَا فَإِّ 

 طب، ك عن َخبَّاب. 
 

ْنُكْم الصَّْوَم َفلَيُصْمه" قَ  - 9609/  375 ْنُكْم َفاَل ََيُكْل بَقِّيََّة يـَْومِّهِّ، َوَمْن نـََوى مِّ  الَه يـَْوَم َعاُشورَاءَ "أَيُـَّها النَّاُس َمن َكاَن َأَكَل مِّ
."   

 ي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن جابر وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين وغيره.قال الهيثم .طب عن خباب

 
ْنُه يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  - 9621/  387 ًنا إال انـْتَـَقَم هللاُ مِّ  "أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا هللَا، فـََوهللاِّ اَل َيظلُِّم ُمؤمٌِّن ُمؤمِّ

 . ضعيف جدا عبد بن محيد عن َأيب سعيد.

 
ا بَيَنُكْم، َوَوهب  "أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َقْد َتَطوََّل َعَليكْم يف َهَذا اْليَـْومِّ فـََغَفَر َلُكْم إال التَّبَِّعاتِّ فِّيمَ  - 9624/  390

ْسم هللاِّ، نُِّكْم، َوَأْعَطى حُمْسَنُكْم َما َسَأَل، فَاْدفـَُعوا ابِّ يَئُكْم لُِّمْحسِّ يُكْم  ُمسِّ َْمٍع قَال: إِّنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغَفَر لَِّصاحلِّ فـََلمَّا َكاَن جبِّ
، فـَتَـقَ  ُع َعَلى كل اَتئٍِّب لَِّمْن َحفَِّظ لَسانَُه  وشفََّع َصاحلِِّّيُكْم يفِّ طَاحلِِّّيُكْم، تـَْنزُِّل اْلَمْغفَِّرُة فـَتَـُعمُُّهْم، مثَّ تـَُفرَُّق اْلَمْغفَِّرُة يف اأَلْرضِّ

َبالِّ َعَرفَاٍت، يـَْنظُُرون َما َيْصَنعِّ هللاُ فِّيهِّْم، فَإَذا نـََزَلْت اْلَمْغفَِّرُة دَ َوَيدَ  ، يـَُقوُل  ُه، َوإِّْبلِّيُس َوُجُنوُدُه َعَلى جِّ ْلَويلِّ َعا هو َوُجُنوُدُه ابِّ
ُهْم، فـَيَـفْ  يًنا مِّن الدَّهرِّ، مثَّ َجاَءْت اْلَمْغفَِّرُة فـََعمَّتـْ ْلويلِّ والثُـُّبورِّ كْنُت َأْسَتفِّزُُّهْم حِّ  ".  رَتُِّقوَن َوُهْم َيْدُعوَن ابِّ
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عبد الرزاق يف مصنفه، طب عن عبادة بن الصامت، ورجاله ثقات إِّال َأنَّ فيه رَُجاًل مبهما، وأورده ابن اجلوزي يف  
 ل الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجا املوضوعات، وتعقبه ابن حجر. 

 
 حاء َوَحَكْم ُوَصَداَء وَسلَهَب يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  "أَيُـَّها النَّاُس َماىلِّ ُأوَذى يفِّ َأْهلِّى؟ َفوهللاِّ إِّنَّ َشَفاَعَّتِّ لَتناُل َحَّتَّ  - 9625/  391

الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي،  رواه قال الهيثمي:  طب، وابن منده عن َأيب هريرة وابن عمر، وعمار بن ايسر مًعا.
 وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. 

 
هللِّ َمن َلَْ  - 9627/  393 ، َوََلْ  "أَيُـَّها النَّاُس اَل َصالة إال بِّوُضوء، َواَل وُضوَء ملَْن ََلْ َيْذُكرِّ اْسَم هللا َعَليهِّ، َوََلْ يْؤمِّْن ابِّ  يـُْؤمِّن ىبِّ

 ".  ن ىبِّ َمن ََلْ يَعرِّف َحقَّ األَنَصارِّ يُؤمِّ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط،   .-رضي هللا عنهما  -طس عن عيسى بن عبد هللا بن سربة، عن أَبيه، عن جده  
 وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. 

 
َوْحَده َأاَل َوَصلَت إِّىَل الصَّفِّّ َفَدَخلَت َمَعُهْم، َأو َجَرْرَت إِّلَيَك رَُجاًل إِّن َضاَق بِّك اْلَمَكاُن  "أَيُـَّها اْلُمَصلِّّي  - 9631/  397

 ".   فـََقاَم َمَعَك َأعِّْد َصالَتَك فإنَُّه اَل َصالة َلكَ 
 ضعيف جدا. يف األَلقاب عن وابصة بن معبد.  الشريازيطب، ع، و 

 
 وترخى شعرك".  َت؟ َلواَل َخلَّتان فِّيَك: ُتْسبُِّل إِّزَاَركَ "َأيُّ رَُجٍل أَنْ  - 9637/  403

 طب َعْن ُخَرمي بن فَاتِّْك.]حم[ 
 
 ".  " هللَا هللَا فيَما َمَلَكْت َأميَانُُكْم، أَلبُسوا ظُُهورَُهْم، َوَأْشبُعوا بُُطوَْنُْم، وألِّيُنوا هَلُْم الَقْولَ   - 9639/  1

 ضعيف جدا.  يف عمل اليوم والليلة عن أيب أمامة. السين عن كعب بن مالك بن ]طب[ ابن سعد 
 
ًة َوَأْعَواان يفِّ َسبِّيل هللاِّ   - 9642/  4  ".  "هللَا هللَا يفِّ قِّْبطِّ مِّْصَر، فَإِّنَُّكْم َسَتظَهُروَن َعَليهِّْم فـََيُكونوَن َلُكْم ُعدَّ

 . ورجاله رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنها  -طب عن أُم سلمة 
 

 يرُب، هللَا أْكرَبُ فُتَِّحت َخيرَبُ، إِّان إَِّذا نـََزلَنا بَِّقْوٍم فَساَء َصَباُح املَْنَذرِّيَن ". خ"هللاُ أكرَبُ َخرِّبْت  - 9648/ 10
 ملا نظر إِّىل خيرب رفع يديه وقال: هللا أكرب وذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -ط عن أنس )أن النيب 

 
رْبِّيْل َعْنَك رَاُضونَ  - 9651/ 13  ".  "هللاُ َوَرُسولُُه َوجِّ
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بعث علي ا مبعثًا فلما   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع عن أَبيه، عن جده، َأن رسول هللا 
 يعلى، وكالهما ضعيف.  رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بنقال الهيثمي:  قدم قال له: فذكره.

 
رْبِّيل الشَّاهِّدُ  - 9660/ 22  ".  "هللاُ املَُزوِّجِّ َوجِّ

 وفيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. قال الهيثمي: رواه الطبراني "  طب، ق عن زينب بنت جحش.

 
 ".  َوحَمَمَّد نـَُعوُذ بَِّك مَِّن النَّار"اللُهمَّ َربَّ جرْبيَل َومِّيَكائِّيَل، َوإْسَرافِّيَل،  - 9662/ 24
  -، طب، قط يف األفراد، ك، ض َعْن ُمَبشْر ْبنِّ أيب املَلِّيح بن أسامة عن أَبيه عن جده: أنه َصلى َمَع رُسول هللا السينابن 

ر -صلى هللا عليه وسلم  َعُه يقول: فذكرُه قال، قط تفرد به ُمَبشِّّ مِّ  فيه من لم أعرفه قال الهيثمي:  .رَْكَعََّت الَفْجرِّ َفسِّ
 

 ”. "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لألَنَصارِّ، َوألبـَْناءِّ األْنَصارِّ، َوألبـَْناءِّ أَبـَْناءِّ األْنَصارِّ، َولِّلكَنائِّنِّ، َواجلريَانِّ  - 9677/ 39
 . -رضي هللا عنه  -طب عن أنس 

 
 . ائَِّها، َوَحَشمَِّها""اللهم اْغفِّْر لألْنَصارِّ َوأبَنائَِّها، َوأَبـَْناءِّ أبـْنَ  - 9678/ 40

 رواه عبد بن حميد بسند ضعيف، لجهالة بعض رواته. قال البوصيري:   عبد بن محيد عن جابر.

 
 َوجلِِّّريَاْنِِّّم"."اللَُّهمَّ اْغفِّر لألَْنَصارِّ، َوألبـَْناءِّ األْنَصارِّ، وألبـَْناءِّ أَبـَْناءِّ األْنَصارِّ، َولَِّذرَارِّيهم َولَِّمَوالِّيهم،  - 9679/ 41

 منكر بزيادة "الجيران". ، وابن قانع، ش، طب، ض عن رفاعة بن رافع الزرقى.الباوردي البغوي، و 
 

 "اللَُّهمَّ أْقبْل بَقلىبِّ إِّىَل دِّينِّك، واحَفْظ مْن وراَءاَن برمْحَتَِّك".  - 9684/ 46
 أبو يعلى عن شيخه أبي إسماعيل الجيزي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه .ع، ض عنه 

 
َنةِّ املَْحيا، َواملََماتِّ  إين"اللَُّهمَّ  - 9690/ 52  ".  َأُعوُذ بَِّك مِّن الَفْقر، َوَعذِّابِّ الَقرْبِّ، َوفِّتـْ

 . -رضي هللا عنه   -طب عن عثمان بن أيب العاصى 
 

 ”.ُكورًا، َواجَعلى َصُبورًا، واجَعلىنِّ يفِّ َعيىنِّ َصغِّريًا، َويفِّ َأْعنُي الناسِّ كبِّريًا"اللَُّهمَّ اْجَعلىن شَ  - 9698/ 60
 ضعيف.  بز عن عبد هللا بن بريدة عن أَبيه.

 
ْنُه َوَما ََلْ أْعَلْم، َوَأُعوُذ بَِّك مَِّن الشَّرِّ ُكلِّّه إين"اللَُّهمَّ  - 9699/ 61 ، َما عِّلِّْمُت مِّْنُه َوَما ََلْ  َأْسأَُلَك مَِّن اخلريِّ َما َعلِّْمُت مِّ



275 

 

 َأْعَلْم".
 صحيح. .ط، طب عن جابر بن مسرة

 
ْن َعاقَِّبَّتِّ يف األُمور كلَِّّها، َوأجْرِنِّ  - 9704/ 66 َرةِّ، َمَن َكاَن َذلَِّك ُدَعاَءُه َماَت   "اللَُّهمَّ أْحسِّ نـَْيا، َوَعَذابِّ اآلخِّ ْزي الدُّ مِّْن خِّ

يَبُه الَبالءُ   ".  قـَْبَل أن ُيصِّ
 طب عنه.

 
 ”."اللَُّهمَّ أعِّزَّ اإلِّْسالَم بُِّعَمَر بن اخلَطَّاب - 9705/ 67

ني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك وقال  قال الهيثمي: رواه الطبرا ك عن ابن عباس، طب عن ثوابن، كر عن علي والزبري.
 ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وبقية رجاله ثقات. 

 
 ”. أعَّوُذ بَِّك مِّْن َقلب اَل خَيَْشُع، َومِّْن ُدَعاٍء اَل ُيْسمُع، َونـَْفسِّ ال َتْشَبعُ  إين"اللَُّهمَّ  - 9715/ 77

 ورجاله رجال الصحيح.الطبراني، قال الهيثمي: رواه . طب، كر عن جرير

 
، َواَل  ختزين"اللَُّهمَّ اَل  - 9716/ 78  يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  ختزينيـَْوَم الَبأسِّ

 ابن قانع، طب، حل، ض عن َأيب قرصافة. 
 

قـُُلوبَِّنا، اللَُّهمَّ َهَذا َعْبُدَك ُفالٌن، َواَل نـَْعَلُم إِّال  "اللُهمَّ اْغفِّْر ألْحَيائَنا َوأْمَواتَِّنا، َوَأْصلِّْح َذاَت بَينَِّنا، َوأَّلْف َبنَي  - 9719/ 81
 ”.إِّال َما َتعَلمُ  َخريًا، َوأَْنَت أْعَلُم بِّهِّ، فَاْغفِّْر لَنا َوَلُه، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! فَإِّْن ََلْ َأْعَلْم َخريًا، قَال: اَل تـَُقلْ 

في   قال الهيثمي: رواه الطبراني  بن احلارث بن عبد املطلب عن أبيه. ، طب، حل عن عبد هللاالباوردي، و البغويابن سعد، و 
 . الكبير واألوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس

 
نَصَره، َوأعِّْن َمْن  "اللَُّهمَّ َمْن كنُت َمْوالُه فـََعلِّيُّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ والِّ َمْن َواالُه، َوَعاد مِّْن َعاَداُه، َواْنُصْر َمْن  - 9723/ 85

 ”. َأَعانَهُ 
يِّ بن ُجَنادة.  ورجاله وثقوا. قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن َحَبشِّ

 
عين  يَ  -َمْن َعاَداهُ  "اللَُّهمَّ أعِّْنُه َوَأعِّْن بهِّ، َواْرمَحْه َواْرَحْم بِّهِّ، َواْنُصْره َواْنُصْر بِّه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ  - 9724/ 86
 ".  َعلِّي ا

 طب عن ابن عباس. 
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ُتُه مِّْن َأحد مِّنْ  - 9734/ 96 َا أاَن َبَشٌر أْغَضُب َكَما يـَْغَضُب الَبَشر َوأْرَضى َكَما يَرَضى الَبَشر، َفَمْن َلَعنـْ   أميت "اللُهمَّ إِّمنَّ

 ".  فَاْجَعلَها َلُه زََكاًة َوَرمْحَةً 
 الطبراني، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. قال الهيثمي: رواه  طب عن أيب الطفيل.

 
بَهَما، وأَبغض َمْن أبـَْغَضُهَما" يعين احلسن واحلسني  - 9742/  104 بُهَما فَأحِّ  . "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ ُأحِّ

 . -رضي هللا عنه  -ش، طب عن َأيب هريرة 
 

 ".  أْبناءِّ أبناء الَعبَّاسِّ الَعبَّاسِّ وَ  "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّلَعبَّاسِّ َوأبـَْناءِّ  - 9754/  116
 وهو متروك.  المراديعن شيخه عبد الرحمن بن حاتم  قال الهيثمي: رواه الطبراني . -رضي هللا عنه   -طب عن سهل بن سعد 

 
 "اللَُّهمَّ اَبرِّْك َلُه يف َصْفَقةِّ َيدِّهِّ".  - 9767/  129

 قاله حلكيم بن حزام، طب عن حكيم.
 

 ".  "اللَُّهمَّ اْلَق طَلَحَة َيْضَحُك إِّلَيَك َوَتْضَحُك إِّلَيهِّ  - 9769/  131
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير،   ، طب، وأَبو نعيم، ض عن حصني بن وحوح يعين طلحة بن الرباء.البغوي، و الباوردي

 ضعيف.  وإسناده حسن.
 

 أقْـَبَل َوَما أْدبـََر َوَما أْخَفى َوما أْعَلَن َوَما َأَسرَّ َوَما َجَهَر". "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لُِّعْثَماَن َما  - 9774/  136
 . -رضي هللا عنه   -طس، حل، كر عن ابن مسعود 

 
ْل قـَبْ  َوَشهَد َأنَّ َما جْئُت بِّهِّ احلق مِّْن عِّْندِّكَ  وصدقين يب"اللَُّهمَّ َمْن آَمَن  - 9783/  145 َضُه، اللَُّهمَّ فََأْقلِّْل َمالُه َوَوَلَدُه َوَعجِّّ

ْل َلُه اْلَقَضاَء. َوَمْن ََلْ يُؤمِّْن   ْئُت بِّهِّ احلَق فََأْكثِّْر َمالُه َوَوَلَدُه َوأطِّْل  يصدقينَوََلْ  يبَوَحبِّّْب إِّلَيه لَقاَءَك َوَعجِّّ َوََل يـَْعَلم أن َما جِّ
 ُعْمَرُه".
 ضعيف. بن واقد، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو طب، هب عن معاذ. عبد،]ه[ 

 
ْلرَبََكةِّ، َوأاَن حَممٌَّد َعْبُدَك َوَرُسوُلَك فإِّ  - 9786/  148 يّنِّ أْدُعوَك ألْهلِّ  "اللَُّهمَّ إِّن إِّبـَْراهيَم َعْبَدَك َوَخلِّيَلَك َدَعاَك ألْهلِّ مْكَة ابِّ

ْثَل َما اَبرَْكَت ألْهلِّ َمكََّة، َواْجَعْل َمَع اْلرَبََكةِّ بـَرََكَتنيِّ اْلَمدِّيَنة َأْن تـَُبارَِّك هَلُْم يف َصاعِّهِّْم   ".  َوُمدِّهِّْم، مِّ
حَّت إِّذا كلنا عند السقيا اليت   -صلى هللا عليه وسلم  -طس من حديث على بن َأىب طالب قال: خرجنا مع رسول هللا 
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 صحيح. .كانت لسعد فقال اللهم وذكره ورجاله رجال الصحيح
 

ْفُه َوَعَليه َلْعَنُة هللا َواْلَماَلئَِّكة َوالنَّاسِّ َأمْجَعنيَ  - 9788/  150  اَل يـُْقَبُل مْنُه َصْرٌف "اللَُّهمَّ َمْن ظََلَم أْهَل اْلَمدِّيَنة َوَأَخافـَُهْم فَأخِّ
 واَل َعْدٌل".

 ير، ورجاله رجال الصحيح.رواه الطبراني في األوسط والكبقال الهيثمي:  .َط، طب، وابن َعساكر عن عبادة بن الصامت
 

 ". قاله ملعاوية  -"اللَُّهمَّ َعلِّّْمُه اْلكَِّتاَب َواحلَِّساَب َوَمكِّْن َلُه يفِّ اْلبِّاَلدِّ َوقِّهِّ اْلَعَذابَ  - 9789/  151
  رواه الطبراني من طريق جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد، وجبلة لمقال الهيثمي:   ابن سعد، طب، كر عن مسلمة بن ِملد.

 يسمع من مسلمة فهو مرسل، ورجاله وثقوا وفيهم خالف. 
 

يفِّ زُْمَرةِّ اْلَمَساكِّنيِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فَإِّنَّ أْشقى   َغريًِّبا َغنِّي ا َواْحُشرينِّ  تتوفين إِّلَيَك َفقِّريًا واَل  توفين"اللَُّهمَّ  - 9792/  154
َرةِّ  نـَْيا َوَعَذاُب اآلخِّ  ”. األْشقَِّياءِّ َمنِّ اْجَتَمَع َعَليهِّ فـَْقُر الدُّ

 موضوع.  طس، وأبو الشيخ يف الثواب عن أيب سعيد.
 

رميًا َوَمَهابًَة َوزِّْد َمْن َشرََّفُه َوَعظََّمُه ممَِّّْن َحجَُّه َواْعَتَمَرُه َتْشريًفا  "اللَُّهمَّ زِّْد َهَذا اْلَبيَت َتْشرِّيًفا َوَتعظِّيًما َوَتكْ  - 9796/  158
 َوَتْكرِّميًا َوتـَْعظِّيًما َوبِّر ا".

بن ُأسيد   َوَعظََّمُه وَكرََّمه، ويف طب عن حذيفة الشافعي، ق عن سعيد بن ساَل القداح عن ابن جريج به إِّال أْنما قاال بدل
كان إِّذا نظر إِّىل البيت قال: اللَُّهمَّ زِّْد بَيتك َهذا َتْشرِّيًفا َوتـَْعظِّيًما َوَتْكرِّميًا َوبِّر ا    -صلى هللا عليه وسلم  -ن النيب الغفارى أَ 

 موضوع. َوَمَهابًَة.
 

نـَْيا،  "اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بَك َوَشهَِّد أيّنِّ َرُسوُلَك َفَحبِّّْب إِّلَيهِّ لَِّقاَءَك  - 9803/  165 ْل َعَليهِّ َقَضاَءَك، َوَأْقلِّْل َمالُه مَِّن الدُّ َوَسهِّّ
نـَْيا ثِّرْ َوَمْن ََلْ يـُْؤمِّْن بَِّك َوَيْشَهْد َأيّنِّ َرُسوُلَك َفاَل حُتبِّّْب إِّلَيهِّ لَِّقاَءَك َواَل ُتسهِّْل َعَليهِّ َقَضاَءَك َوَأكْ   ”. َلُه مَِّن الدُّ

 صحيح. الطبراني، ورجاله ثقات.رواه قال الهيثمي:  طب عن فضالة بن عبيد.
 

 ”. "اللَُّهمَّ َمتِّّْعىنِّ بَِّسْمعِّى َوَبَصرى َواْجَعلُهَما اْلَوارَِّث مِّينِّّ  - 9804/  166
ري.  خِّّ  طب عن عبد هللا بن الشِّّ

 
 إِّالَّ أَذابَُه هللا َكَما َيُذوُب اْلمِّلُح يف "اللَُّهمَّ اْكفهْم َمْن َدَُهَُهْم بَِّبأس يـَْعىن أَهَل اْلَمديَنة واَل يُرِّيُدَها َأَحٌد بُسوءٍ  - 9807/  169
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 ”. اْلَماءِّ 
 البزار، وإسناده حسن.قال الهيثمي: رواه . بز عن سعد بن أيب وقاص

 
ُهْم َسائاًل  - 9811/  173 نـْ  ”."اللَُّهمَّ اْجرُبْ كِّسريَُهْم وآوى َطرِّيَدُهْم، َوَأْرضِّ بَرِّيَـُّهْم واَل تـَُردَّ مِّ

رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه  قال الهيثمي:  .عمران حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه عن جدهطب عن أيب 
 سليمان بن داود الشاذكوني، وهو ضعيف.

 
ْ أْمَرُه إِّىَل َخريٍ "اللَُّهمَّ اْجَعْل َلُه لَسااًن َذاكًِّرا، َوَقلًبا َشاكًِّرا، َواْرزُْقُه ُحىبِّّ َوُحبَّ َمْن  - 9812/  174 ، َوصريِّّ  ”. حيِّبُّىنِّ

 رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن أيب الدرداء. 
 

 ”. ي ا"اللَُّهمَّ اْنُصْر َمْن َنَصَر َعلي ا، اللَُّهمَّ َأكرِّْم َمْن أْكَرَم َعلِّي ا، اللَُّهمَّ اْخُذْل َمْن َخَذَل َعلِّ  - 9813/  175
 . -رضي هللا عنه  -طب عن عمرو بن شراحبيل  

 
نَنا، فـََقال رَُجٌل:  "اللَُّهمَّ اَبرِّْك لََنا يف َصاعَِّنا َوُمدِّاَن، َواَبرْك لََنا يف َمكَّتَِّنا َوَمدِّيَنتَنا َواَبرِّْك لََنا يف َشامَنا َوميََ  - 9819/  181

َا قـَْرَن الشَّيطَانِّ  ْلَمشرِّقِّ َوعَِّراقَِّنا؟ قَال: إِّنَّ هبِّ  ”.. َوهَتَيَُّج اْلفََِّتِّ، َوإِّنَّ اجْلَُفاَء ابِّ
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  طب عن ابن عباس.

 
َا - 9825/  187 رِّْك َعَلى َخيلِّ أمْحََس َورَِّجاهلِّ  ”."اللَُّهمَّ ابِّ

 م أعرفهم.قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من ل طب، ض عن خالد بن عرفطة.
 

 "اللَُّهمَّ أْقبِّْل بُقُلوهبِِّّْم إِّىَل دِّينَِّك، َوُحْط َمْن َورَاَءُهْم بَِّرمْحَتَِّك".  - 9827/  189
رواه الطبراني، وفيه  قال الهيثمي:  .ألمته. قال: فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -طب، ومسويه عن أَنس قال: دعا رسول هللا 

 أبو شيبة، وهو ضعيف. 
 

 َزااَي َمْوُتورِّيَن". "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لَِّعْبدِّ اْلَقيسِّ إِّذا أْسَلَموا طَائعِّنَي َغرَي ُمْكَرهِّنَي، إِّذ بـَْعُض قـَْوٍم ََلْ ُيْسلُِّموا إِّالَّ خَ  - 9829/  191
 الطبراني في الكبير وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه . يابن سعد، طب عن َأيب خرية الصباح

 
يح ال - 98044/  206 َنة اْلَمسِّ  ”. دَّجَّالِّ "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أُعوُذ بَك مِّْن َغَلَبة الدَّينِّ َوَغَلَبة اْلَعُدوِّ َومِّْن بـََوارِّ اأَلميِِّّّ َومِّْن فِّتـْ

فيه عباد بن زكريا ولم أعرفه وبقية رجاله  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنهما  -قط يف األفراد، طب، واخلطيب عن ابن عباس 
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 ضعيف.  .صحيحرجال ال 
 

 "اللَُّهمَّ حبِّّْب اْلَمْوَت إِّىَل َمْن يـَْعَلُم َأيّنِّ َرُسوُلَك".  - 9850/  212
 ضعيف.  . األشعريطب عن َأيب مالك 

 
 "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْستَـْودُعُكَما َوَصالَِّح اْلُمؤمننَي، يـَْعينِّ احلََْسَن َواحْلَُسنَي".  - 9852/  214

 رواه الطبراني، وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  . طب، ض عن زيد بن أرقم
 

حََّة َواْلعِّفََّة َواألَمانََة َوُحْسَن اخْلُُلقِّ َوالرَِّضا ابْلَقَدرِّ  - 9853/  215  ”. "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأُلَك الصِّّ
فيه عبد الرحمن  قال الهيثمي:  بن قانع عن زيد بن خارجة. ،يف مكارم األخالق، طب عن ابن عمرو اخلرائطيهناد، والبزار، و 

 ضعيف.  بن زياد بن أنعم وهو ضعيف الحديث وبقية رجال أحمد في اإلسناد من رجال الصحيح.
 

يُب َبينِّ آَدَم". "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أعِّيُذُهْم بَِّك مَِّن اْلُكْفرِّ َوالضَّاَللةِّ َوالَفْقرِّ  - 9854/  216  الَّذِّي ُيصِّ
 رواه الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -طب عن بالل بن سعد عن أبيه 

 
218  /9856 - ."  "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّلصََّحابَةِّ َولَِّمن رَأى َمن رآِنِّ

الصحيح، غير عبد الجبار بن أبي حازم، إن كان هو أبو يحيى  الطبراني، ورجاله رجال قال الهيثمي: رواه . سهل بن سعد طب عن
 المدني هو فليح بن سليمان. 

 
َلَك مِّْن إِّله نـَْلَجأُ إِّ  - 9857/  219 َتَدْعَناُه، واَل َكان لََنا قـَبـْ لَيهِّ َوَنَذُرَك، واَل "اللَُّهمَّ إِّنََّك َلْسَت إبِِّّله اْسَتْحَدثـَْناُه واَل بَِّربٍّ ابـْ

 َأَعاَنَك َعَلى َخلقَِّنا أَحٌد فـَُنْشرَِّكُه فِّيَك، تـََبارَْكَت َوتـََعاليَت". 
 موضوع.  صهيب.  طب، ك، حل عن -
 

 ”. َعْنكَ "اللَُّهمَّ أَْنَت َأطَعْمتَـَنا َوَسَقيتَـَنا َوَأُرَويتَـَنا، فـََلَك احْلَْمُد َغرَي َمْكفِّيٍّ واَل ُمَودَّع واَل ُمْستَـْغىًن  - 9858/  220
 . -رضي هللا عنه  -ن َأيب أُمامة طب ع

 
، واْهدِِّنِّ لَِّصالِّحِّ األْعَمالِّ َواألخْ  - 9860/  222 اَلق، فَإِّنَُّه "اللَُّهمَّ اْغفِّْر يل ُذنُوىب، َوَخطااَيى ُكلََّها، اللَُّهمَّ أَْنعِّْشىنِّ َواجرُبِنِّ

 ”.اَل يـَْهدِّى لَصاحلَها واَل َيْصرُف َسيِّّئَـَها إِّالَّ أَْنتَ 
 ، طب عن َأيب أُمامة. ينالسابن 
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، َويـَُعلُِّّموَْنَا النَّاسَ بعدي "اللَُّهمَّ اْرَحْم ُخَلَفائِّى الَّذِّيَن ََيُتون مْن  - 9869/  231  ”.، يـَْرُووَن أَحادِّيثِّى َوُسنََّّتِّ

طس، والرامهرمزى يف احملدث الفاصل، واخلطيب يف شرف أصحاب احلديث، وابن النجار عن ابن عباس عن علي، قال  
قال يف امليزان: قال الدارقطين: كذاب واحلديث ابطل ويف اللسان ذكره   طس تفرد به أمحد بن عيسى أبو طاهر العلوى، 

 موضوع.  ابن َأيب حاَت، فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال.
 

، اَل خَيَْفى َعَليَك َشيٌء مِّْن أْمرِّى، وأاَن  "اللَُّهمَّ إِّنََّك َتْسَمُع َكاَلمِّى، َوتـََرى َمَكاِن - 9873/  235 رِّى َوَعاَلنَيَّتِّ ، َوتـَْعَلُم سِّ
ُل اْلُمْشفُِّق، اْلُمقِّرُّ اْلُمْعرَتُِّف بَِّذْنبِّهِّ، أْسأُلَك َمسْ  رُي، اْلَوجِّ أَلَة اْلمِّسكني، وأبَتهُِّل إِّلَيَك اْبتَِّهال اْلبائُِّس اْلَفقِّرُي، اْلُمْسَتغيُث اْلُمْسَتجِّ

، َوأْدُعوَك ُدَعاَء اخْلَائِّف الضَّرِّيرِّ، َمْن َخَضَعْت َلَك رَقـَبَـُته، َوفَاضْت َلَك َعرْبَتُُه، َوَذلَّ َلكَ اْلُمذْ   جْسُمُه َورَغَِّم َلَك  نِّب الذَّلِّيلِّ
 ”.َواَي َخرَي اْلُمْعطنيَ  أنـُْفُه، اللَُّهمَّ اَل جَتَْعلىنِّ بُدَعائَك َشقي ا وَُكْن ىب رَُءوفًا رَحيًما، اَي َخرَي اْلَمْسُئولِّنَي، 

رواه الطبراني في الكبير والصغير وزاد: " الوجل المشفق ". وفيه يحيى بن صالح األبلي   قال الهيثمي:  طب، واخلطيب عن ابن عباس.
 ضعيف. قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
 ”.إِّيّنِّ أْسأُلَك مِّْن َفْضلِّك َوَرمْحَتَِّك، فَإِّنَُّه اَل مَيْلُِّكَها إِّالَّ أَْنتَ "اللَُّهمَّ  - 9876/  238

 ورجال طريقين من طرقه حسنة.  ...البزار بأسانيدقال الهيثمي: رواه . طب عن ابن مسعود 

 
 ”.أل َأْجَوافـَُهْم واْمأل قـُبـَُورُهْم اَنرًا"اللَُّهمَّ َمْن َشَغَلَنا َعْن َصاَلة الُوْسَطى اْمأل بـُُيوهَتُْم اَنرًا، وامْ  - 9881/  243

 . -رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 
 

َنة الصَّْدر َوَعَذابِّ اْلَقرْب  - 9882/  244  ”. "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أُعوُذ بَِّك مَِّن الَكَسلِّ واهْلََرم وفتـْ
 طب، ض عن ابن عباس. 

 
 ”.ُعَصيََّة فإِّْنم َعَصُوا هللا َوَرُسوَلهُ "اللَُّهمَّ َعَليَك بَِّبىنِّ  - 9884/  246

 طب عن ابن عمر.
 

 ”. "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أْسأُلَك عيَشًة َتقيًَّة، وميَتًة َسويًَّة، َوَمَرًدا َغرَي َِمْزِّيٍّ وال فَاضحٍ  - 9885/  247
 ضعيف.  . -رضي هللا عنه  -طب، ك عن ابن ُعَمَر 
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 ىب ُكلََّها َصغريََها وََكبريََها، َدقيَِّقها َوَجليَلَها، َقدميََها َوَحدِّيَثها". نُو ذ"اللَُّهمَّ اغفْر يل  - 9887/  249

 طب عن أيب موسى. 
 

ر األَبد - 9888/  250  ”. نـََوااًل فـََقْد أَذقْـتَـُهْم َنَكااًل  "اللَُّهمَّ فـَقِّّْه قْـَريًشا يف الدِّيِّن َوَأذقْـُهْم مِّن يُومى َهَذا إىل آخِّ
 ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، وفيه عبد هللا بن شبيب وهو ضعيف. ملطلب.طب عن العباس بن عبد ا

 
 "اللَُّهمَّ َأْسأُلَك عِّلًما اَنفًعا َوَعَماًل ُمتَـَقباًل".  - 9912/  274

 طس عن جابر.
 

َا  وعلمين، علمتين"اللَُّهمَّ اْنفْعىنِّ َِبَا  - 9913/  275  ".  ينفعينِبِّ
 أَنس.طس عن 

 
َعَلى َبطنِّه، َومَِّن َشرِّ َمْن مَيشي َعَلى رْجَلنيِّ، َومْن َشرِّ َمْن مَيْشى   ي "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأعُوُذ بَِّك مِّْن َشرِّ َمَن مْيش - 9915/  277

 َعَلى أْربع". 
 بالوضع.الطبراني في األوسط، وفيه سعد بن طريف، واتهم قال الهيثمي: رواه . طس عن ابن عباس

 
 ".  ، َوصريِّّ أْمَرُه إِّىل َخري حيبين"اللَُّهمَّ اْجَعل َلُه لَسااًن َذاكًرا َوَقلًبا َشاكًرا وارزقه ُحيبِّّ َوُحبَّ مَن  - 9939/  301

 . وفيه راٍو لم يسم وبقية رجاله ثقات قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن ابن عمر، ابن عساكر عن َأيب الدرداء.
 

 ".  ُمْنُذ اللَّيَلة  حفظين"اللَُّهمَّ اْحَفْظ أاَب قـََتاَدَة َكَما  - 9949/  311
 الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي: رواه .  طب عن أيب قتادة

 
 اْلَغُفوُر". "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أْستَـْغفُِّرَك وأَُتوُب إِّلَيَك فـَُتْب َعليَّ إِّنََّك أْنَت التـَّوَّاُب  - 9957/  319

 ط عن ابن عمر.
 

ب السُّوءِّ َومِّ  - 9958/  320 ْن َجار  "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أُعوُذ بَك مِّْن يـَْومِّ السُّوء َومِّْن لَيَلةِّ السُّوءِّ َومِّْن َساَعةِّ السُّوءِّ َومِّْن َصاحِّ
 ".  السُّوَء يف َدارِّ اْلُمَقاَمةِّ 

 حسن.  الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه   طب عن عقبة بن عامر.
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 ”."اللَُّهمَّ حبِّّْب اْلَمْوَت إِّىَل َمْن يـَْعَلُم َأيّنِّ َرُسوُلكَ  - 9969/  331

 الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه . األشعريطب عن أيب مالك 

 
 ”.ديينوآمِّْن َرْوَعَّتِّ واْقضِّ عىن  عورت"اللَُّهمَّ اْسرُتْ  - 9978/  340

 فيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  ابن قانع طب عن خبَّاب.

 
ملن شهد لك ابلتوحيد وشهد    أميت"اللَُّهمَّ هذا عن حممد وآل حممد، وقرب اآلخر وقال: اللَُّهمَّ هذا عن  - 9986/  348

 ”. يل ابلبالغ
يقرب كبشني أملحني فيذبح َأحدُها فيقول: اللهم   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان النيب  طب عن حذيفة بن "ُأسيد

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقه ابن عدي، وضعفه جماعة. مي: قال الهيث .وذكره وسنده ضعيف
 

ْنَك َوَلَك، اللَُّهمَّ تـََقبَّْل مِّْن حُممَّد - 9987/  349  ”. "اللَُّهمَّ مِّ
ذا يضحى بكبشني أملحني، يضع رجله على صفاحهما إِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ابن عباس قال: كان رسول هللا 

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن خراش وثقه ابن حبان، قال الهيثمي:  .أراد أن يذبح ويقول اللهم: وذكره، وسنده ضعيف
 وضعفه جماعة. 

 
 "اللهم َجنِّّْبين ُمْنَكَراتِّ األعمال، واألخالق، واألهواءِّ، واألْدَواءِّ".  - 9992/  354

 .عالقة عن عمهاحلكيم، طب، ك عن زايد بن  
 

 ”."اللهم اغفر يل ما َأخطأت، وما عمدت، وما أسررت وما َأعلنت وما جهلت - 9993/  355
 .طب عن عِّْمَراَن بن حصني

 
 ”."اللهم امحل عليها يف سبيلك، فإِّنك حتمل القوى والضعيف، والرطب واليابس يف البحر والرب - 9994/  356

 الطبراني والبزار، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي وهو ضعيف.واه قال الهيثمي: ر . طب عن ُفَضالة بن عبيد 

 
، ولذة النظر إِّىل وجهك، والشوق إِّىل لقائك   إين "اللهم  - 9995/  357 َأْسأُلَك الرضى ابلقضاء، َوبـَْرَد العيش بعد املوتِّ

لَّة". َنٍة ُمضِّ ّرة، وال فِّتـْ  من غري َضرَّاَء ُمضِّ
 رواه الطبراني في األوسط والكبير، ورجالهما ثقات.  الهيثمي:قال  .طب عن فضالة بن عبيد 
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 "اللَّهمَّ َلَك احلمد ُشْكًرا، وَلَك املنُّ َفْضاًل". - 9996/  358

 ضعيف جدا.  .طب عن كعب بن عجرة
 

 "اللهم من لعنت يف اجلاهلية، مث دخل يف اإلسالم، فاجعل ذلك ُقربة له إِّليك".  - 9998/  360
 الطبراني، وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه . معاويةطب عن 

 
َأعوذ بك من قلب ال خيشع، وعلم ال ينفع، ودعاء ال يستجاب ونفس ال تشبع، ومن   إين "اللهم  - 10000/  362

 عذاب القرب".  الدجال ومن اجلوع فبئس الضجيع، ومن َأن أرد إِّىل أرذل العمر ومن فتنة "املسيح
 . عن ابن مسعود "ع"

 
365  /10003 -  ."  "اللهم ال ُأحل هلم: أن يكذبوا َعَليَّ

 .وهو متروك الرحميفي الكبير وفيه سيف بن هارون  قال الهيثمي: رواه الطبراني .التميمي طب عن املنقع

 
 ”."اللَُّهم اَبرِّْك يف اجْلَُذامِّيِّ  - 10004/  366

 . وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن اهلرماس بن زايد
 

  تك ورضوانك على إِّبراهيم وآل إِّبراهيم )اللهم إِّْنم مىن( "اللهم إِّنََّك جعلت صلواتك ورمحتك ومغفر  - 10008/  370
 وَأان منهم، فاجعل صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم يعين على فاطمة وحسن وُحَسني". 

 رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن واثلة
 

 ”. رجاهلم، وأقل َأايمهم ، وال حتوجهم، وال ترى أحًدا هبم خصاصة"اللهم أكثر  - 10009/  371
الطبراني، وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي، ضعفه الجمهور ووثقه سعيد بن منصور قال الهيثمي: رواه . طب عن ايسر بن سويد

 وقال: كان مالك يرضاه، وبقية رجاله وثقوا.
 

رِّين"اللهم صلِّّ على  - 10011/  373  ”. املَُتَسحِّّ
 . يد عطب عن أيب س

 
يَـُتها   شيء"اللهم أَنَت األوَُّل، ال  - 10013/  375 ُر ال شيَء بْعَدَك، وأعوُذ بَِّك مِّن ُكلِّّ َدابٍَّة اَنصِّ قـَْبلَك، وأنت اآلخِّ
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، ومن َعَذابِّ النَّارِّ، ومن عذابِّ الَقرْبِّ، َومن فِّتْـ  مْث، والَكَسلِّ َنةِّ الغِّىن وفتنةِّ الفْقرِّ، وَأعوذِّ بك من  بَِّيدَِّك، وَأعوُذ بَك من اإلِّ
، اللهم َنقِّّ  ، اللهم بـَعِّّْد بيين وبني  قليب املأمثِّ واملَغرمِّ ، كما بـَعَّْدَت  خطيئيتمن اخلَطَااي، كما نـَقَّيَت الثوَب األبيض من الدََّنسِّ

، هذا ما َسأل حممٌد رَبَُّه: اللهم  سألةِّ، وخرَي الدعاءِّ وخرَي النجاح، وخري العمل، وخرَي  أسألَك خرَي امل  إينبنَي املْشرِّق واملْغربِّ
 ، قَّ  موازيينوثـَقِّّْل  وثبتين الثواب، وخرَي احلياةِّ، وخرَي املماتِّ ، وأسأُلَك خطيئيتواْغفِّر  صالتوتـََقبَّل   درجيت، َواْرَفْع إمياينوَأحِّ

َُه َوَجَوامَعُه وأوَّلهُ الدَّرََجاتِّ الُعال مِّن اجلَنَّةِّ، آمني اللهم إِّيّنِّ أسأُلَك َفوات َرُه، وظَاهَِّرُه وابطَنُه والدَّرََجات الُعال  َح اخلريِّ وَخَوامتِّ وآخِّ
 إِّيّنِّ أسأُلَك َخالًصا من  مَِّن اجلَنَّة. آمني. اللَُّهمَّ، َوجنَِّّىن مَِّن النَّارِّ ومغفرة ابلليلِّ والنهارِّ واملْنزَِّل الصاحلَ من اجلنةِّ آمني، اللَُّهمَّ 

ًنا، اللهم  وأدخلين  َساملًا، النَّارِّ  ،  خلقي، ويف روحي، ويف َبَصرِّى، ويف مسعيأسأُلَك أن تـَُبارَِّك يل يف نـَْفسي، ويف  إين اجلَنََّة آمِّ
 ، وَأسأُلَك الَدرََجاتِّ الُعال من اجلَنَّة آمني". حسنات، اللُهمَّ وتـََقبَّْل وممات، حمياي ، ويف  وأهلي خليقيتويف 

رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور، وعاصم بن عبيد، وهما  قال الهيثمي:  .طب، ك عن أم سلمة
 ثقتان. 

 
َأْسأُلَك مِّن َخري هذه السُّوق، وخريِّ ما فِّيها، وأعوُذ بَك من َشرِّها وشرِّ ما فِّيها، اللهّم إِّيّنِّ   إين "اللهم  - 10014/  376

يَب فيهَ  َرًة، ويف رواية اللهمَّ َأعوُذ بَِّك َأْن ُأصِّ َرًة، أو َصْفَقًة َخاسِّ أعوذ بَك من شرِّ هذه السُّوقِّ وأعوُذ بَك من   إينا َعيًنا فاجِّ
 ”.الُكْفرِّ والُفُسوقِّ 

  .إِّذا خرج إِّىل السوقِّ قال: اللهّم وذكره وسنده ضعيف -صلى هللا عليه وسلم   -طس عن بريدة قال: كان رسول هللا 
 ضعيف.

 
، والَبعري الصَُّئولِّ  إين اللهم " - 10016/  378  ”.َأعوُذ بَِّك من َشرِّ األْعَمَينيِّ السَّيلِّ

 ضعيف.  .وهو ضعيف الحاطبيفيه عبد الرحمن بن عثمان قال الهيثمي:  طب عن عائشة بنت قدامة بن َمظُعون.
 

سبيلِّ هللا، ال يضرُّهم من خالفهم، يزيغ هللا  طائفٌة من أُمَّيت يُقاتِّلون يف  "اآلن جاَء القتاُل، وال تـََزالُ  - 10029/  391
" يف نواصيها اخلري إِّىل يوم القيامة، وال   " حَّت تقوَم السَّاعُة، وال يزاُل اخليُل "معقودٌ  قلوَب قوٍم لريزقهم منهم، "ويقاتلوْنم

 ”.تضع احلرُب َأوزارَها حَّتَّ خيرج َيجوُج ومأجوجُ 
 صحيح.  طب عن سلمة بن نفيل.]ن[ 

 
 ”.ثالثون هبم تقوُم األرُض وهبم مُيَطرون وهبم يُنصرون  أميت"األبداُل يف  - 10035/  397

 ضعيف.  طب عن عبادة بن الصَّامت.



285 

 

 
 "األبداُل يف أهل الشَّام، وهبم يـُْنَصُرون وهبم يـُْرزَُقون".  - 10039/  401

 ضعيف.  بن مالك.  طب، كر عن عوف
 

 "األَخَواُت مؤمناٌت".  - 10055/  417
الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال  قال الهيثمي: رواه  .ميمونةطب عن 
 الصحيح. 

 
 ".  "االرتداُء لُبَسة العرب واالْلتَِّفاُع لُبَسُة اإلميانِّ  - 10061/  423

 ضعيف جدا.   .فيه سعيد بن سنان الشامي وهو ضعيف جداقال الهيثمي:  طب عن ابن عمر.
 

 "األرُض َأرُض هللا والعباُد عباد هللا من أْحَيا موااًت فهي َلُه".  - 10063/  425
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن فضالة بن عبيد 

 
 فليتَّقِّ هللا ولُيقِّْم"."األرض أرُض هللا والعباُد عِّباد هللا َفَحيُث وجَد أحدكم خريًا  - 10064/  426

 الطبراني وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه . طب عن الزبري
 

منها يف هللا اخَتلَف، إَِّذا ظهر القوُل   "األْرَواُح جنوٌد جمنَّدٌة َفما تعارف منها يف هللا ائْـتَـَلَف، وما تناكرَ  - 10068/  430
َُه فعنَد ذلَِّك َلَعنَـُهم هللا ألصمَُّهْم وأعمى  وُخزَِّن العمُل، واْئتلفتِّ األلُسُن، وتباغضتِّ ا ٍم َرمحِّ لقلوُب، وَقَطَع كلُّ ذِّي رَحِّ

 ”.أبصارَهم 
  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم. احلسن بن سفيان، طب، وابن عساكر عن سلمان.

 ضعيف.
 

 ”.ليس فيهنَّ رجيعٌ "االستنجاُء بثالثة َأحجار  - 10083/  445
 حسن. طب عن خزمية بن اثبت.

 
عُه ومن ُدعى إِّىل اإلِّسالم   - 10094/  456 "اإلِّسالُم بيٌت واسٌع فمن دخَلُه َوسعُِّه، واهلجرُِّة بيٌت واسٌع فمن دخَلُه َوسِّ

َر َل َيدَع لِّلَخريِّ مطلًبا وال للشر مهراًب".  ودعيفأسلَم،   إِّىل اهلجَرةِّ فـََهاجِّ
 بن عبيد. طب عن فضالة 
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 "اإلِّسالم واسٌع عريٌض".  - 10095/  457

 .الضيبطب من حديث عتاب بن ِشري 
 

"اإلسالم َثالثُة أبياٍت: سفلى وعليا وغرفة: فأما السفلى فاإلسالم دخل فيه عامة املسلمني فال َيسأل   - 10097/  459
فضل من بعض، وأما الغرفة العليا فاجلهاُد يف سبيلِّ  منهم إِّال قال: أان مسلم، وأما العليا فتفاضل َأعماهلم، بعض املسلمني أ

 هللا ال يناهلُا إِّالَّ أفَضلُهْم". 
الطبراني من رواية أبي عبد الملك عن القاسم وأبو عبد الملك لم أعرفه، وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه. طب عن فضالة بن عبيد 

 ثقات. 
 

اإلِّسالُم سهٌم، والصالُة سهٌم، والزكاُة سهٌم، وحجُّ البيتِّ سهٌم، واجلهاُد يف  "اإلِّسالم ُثانيُة َأْسُهم:  - 10105/  467
 ”. سبيلِّ هللا سهٌم، وصوُم رمضاَن سهٌم، واألمُر ابملعروفِّ سهٌم، والنهُي عن املنكرِّ سهٌم، وقد َخاَب من ال سهم له

َن، ع، قط يف األفراد،  رواه البزار، وفيه يزيد بن عطاء، وثقه  الهيثمي: قال  عن علي وضعف. والرافعيط، ز عن حذيفة َوُحسِّّ
 أحمد وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. 

 
 ”. واهلجرُة جَتُبُّ ما كان قبَلها -"اإلِّسالُم ََيُبُّ ما كان قبَله - 10108/  470

 الطرباين من حديث عمرو بن العاص. 
 

بـَُها إِّال وهو يدُخُل  "اإلِّسالُم ثلثمائة شريعة، وثالث  - 10109/  471 َعْشرَة شريعة، ليس منها شريعة يلقى هللا هبا َصاحِّ
 ”. هبا اجلنَّةَ 

 الطبراني في األوسط بإسناد فيه عبيد هللا بن زحر، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، طس عن ابن عباس وضعف
 

 ”. "اإلِّسالم يعلُو وال يْعَلى - 10110/  472
، طس، ق يف الدالئل عن عمر، وَأسلم ابن سهيل يف اتريخ واسط عن معاذ  املازين قط، ض من حديث عائذ بن عمرو

 حسن.   كالُها مرفوًعا، وعلقه البخاري يف اجلنائز من صحيحه عن ابن عباس.
 

 ”. "اإلِّسالُم َنظيف فـَتَـَنظَُّفوا فإِّنَُّه ال يدُخُل اجلنَّة إِّالَّ نظيفٌ  - 10111/  473
 ضعيف. عائشة وضعف.طس، قط يف األفراد عن 
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إِّال هللا: وهي امللَُّة، والثَّانيُة الصالُة  "اإلِّسالُم عشرُة أْسُهم وقد خاب من ال سهَم َلُه: َشَهاَدُة َأن ال إله - 10112/  474
سادسُة اجلهاُد وهي  وهي الفطرُة، والثالثة الزكاُة وهي الطهرُة، والرابعُة الصوُم وهي اجلُنَُّة، واخلامسُة احلجُّ وهي الشريعُة، وال

ُة،  الَغْزَوُة، والسابعُة األْمُر ابملعروف وهو الوفاُء، والثامنُة النـَّْهي عن املنكر وهى احلُجَُّة، والتاسعُة اجلماعُة وهي األْلفَ 
 ”.والعاشرة الطاعُة وهي العِّْصَمةُ 

 اده حامد بن آدم، مشهور بوضع الحديث.الطبراني في األوسط والكبير، وفي إسن  قال الهيثمي: رواه. طب، طس عن ابن عباس

 
"اإلِّسالُم أن ُيْسلِّم قَلُبَك، َوَأْن َيْسَلَم املُْسلُموَن من لسانك وَيدَِّك قيل: فأيُّ اإلسالم أفضل؟ قال:   - 10113/  475

وما اجلهاُد؟ قال: أن تقاتَل  اهلجرةِّ، قيل: وما اهلجرُة؟ قال: أن هَتُجَر السوَء قيل: فأيُّ اهلجرةِّ أفضُل؟ قال: اجلهاُد، قيل: 
األْعَمالِّ إِّالَّ من َعمَِّل  الكفَّاَر إِّذا َلقيتَـُهم، قيل: فأّي اجلهاُد َأْفضل؟ قال: َمْن ُعقَِّر َجَواُدُه، َوُأْهرِّيَق َدُمُه، مث َعَمالنِّ ُُهَا أْفَضلُ 

 ”.ِبِِّّْثلِّهَِّما: َحجٌَّة مربورة َأو عمرة
 رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، ورجاله ثقات. : قال الهيثمي .طب عن عمرو بن عبَسةَ 

 
 ”."األَشَرُة َشرٌ  - 10116/  478

 حسن.  ، ع عن الرَباءِّ.البخاري يف األدب
 

َواك ي"األصابُع جتر  - 10118/  480 واك إِّذا ََلْ َيُكن سِّ  ”.جمَرى السِّّ
 ضعيف جدا.  عن أَبيه عن جده. املازين طس، وأبو نعيم عن كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف 

 
 ”."األْضَحى على َفرِّيضٌة وَعَليُكم ُسنَّةٌ  - 10123/  485

 ضعيف. طب عن ابن عباس.

 
 "األطفاُل هم خدم أْهلِّ اجلَنَّةِّ".  - 10125/  487

 ابن منيع من حديث أنس بن مالك.
 

 "االقتصاُد يف النَّفقة نصُف املعيشة، والتـََّودُُّد إِّىل النَّاسِّ نصُف العقل، َوُحْسُن السُّؤالِّ نصُف العلم".  - 10128/  490
 موضوع.  .يف األمثال، طس، كر، وابن النجار عن ابن عمر العسكري، و القضاعي

 
َْنزَلةِّ األبِّ  - 10130/  492 ْخوةِّ ِبِّ  ”. "األُكرَبُ مَِّن اإلِّ

 موضوع.  عن أبيه عن جده.  اجلهينعن غنيم بن كثري بن كليب  عد، طب، هب
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َقهِّا وأدى الذي عليه فيها، وأِنَّ ذلك اي   - 10138/  500 َمارُِّة أَمانٌَة وهي َيوم القَِّياَمةِّ خْزٌي وندامة إِّالَّ لَِّمْن أَخذَها حبِّ "اإلِّ

مارة: فقال "َأوهلا عالمة واَثنِّيَها َنَداَمٌة   -وسلم صلى هللا عليه  -أاب ذر "ويف رواية عوف بن مالك أنه سأل النيب  عن اإلِّ
 ”. واَثلِّثـَُها َعَذاب يوم القيامة
 طب عن عوف بن مالك. 

 
َماُم الضعِّيف َملعُون - 10143/  505  ”."اإلِّ

 ضعيف.  طب عن ابن عمر.
 

َماُم ُجنٌَّة، فإِّْن َأََت فـََلُكم َوَلُه، وإن نـََقَص فـََعَلي - 10147/  509  هِّ النـُّْقَصان َولُكم التَّماُم"."اإلِّ
 ، طب عن أيب شريح العدوي.الباوردي

 
 "اإلَماُم َضامٌِّن فما صنع فاصنعوا".  - 10149/  511

الطبراني في األوسط وفيه: موسى بن شيبة من ولد كعب بن   قال الهيثمي: رواه. قط، ق يف القراَءة، طس، واخلطيب، كر عن جابر
 و حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات أيضا.مالك، ضعفه أحمد، ووثقه أب 

 
َقطُِّع إِّظَهاُر البِّدعَ  - 10161/  523  ”. "األمُر املُفظِّع، واحلِّْمل املُْضلِّع، والشرُّ الذي ال يـَنـْ

 ضعيف جدا. البغوي، طب عن احلكم بن عمري.

 
وأمٌر تـََبنَيَ َلَك َغيه فاْجَتنِّْبُه، وأمر اْخُتلَِّف فيه فُردَّه إِّىل هللا عزَّ  "األْمُر َثالثٌَة، أْمٌر تـََبنيََّ لَك ُرْشُده فاتبْعُه،   - 10165/  522

 . وجلَّ، ويف رواية الطرباين: إِّىل عامله"
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. قال الهيثمي:  ابن منيع عن عبد هللا بن عباس.]طب[ 

 
529  /10167 -  "  "اأَلْمُن والَعافَِّيُة َمْغُبوُن فِّيهَِّما َكثِّرٌي مَِّن النَّاسِّ

 ضعيف جدا. طب عن ابن عباس.
 

"اأَلُموُر ُكلها َخريَُها َوَشرُُّها مَِّن هللا، وقال: القدر نظام التوحيد َفَمْن َوحََّد هللا وآمن ابلقَدرِّ فقد   - 10168/  530
  الطبراني في األوسط من حديث ابن عباس، وفي سنده هانى بن المتوكل وهو ضعيف.ل الهيثمي: قا ”.استمسك ابلعروة الوثقى

 ضعيف.
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 ”."األَْنبَياُء أحَياٌء يف قُبورِّهم يصلُّون - 10173/  535

 صحيح. ع، ق يف حياة األنبياء، ومتام، وابن عساكر عن أَنس.
 

َيْدُخُلوَن اجلنَّة قبل ُسليمان بن َداود ِبربعنَي َعاًما، وإن فقراَء املسلَمني َيْدُخلَون اجلَنَّة  "األَْنبِّياُء ُكلُّهْم  - 10174/  536
نة قبل  قبل َأغنِّيائِّهم َِبربعنَي عاًما، وإن َصالَِّح اْلَعبَيد َيْدخُلون اجلنَة قبل اآلخرين َِبربعنَي عاما، وإن َأهل املدن يدخلون اجل 

 ”.ا؛ لِّفضل املَدائِّن واجلََماَعات واجلُمَعات وَحَلُق الذِّْكر، وإِّذا كاَن َبالٌء خصوا به دوْنمَأهل الرستاق َِبربعني عام
 رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي وهو لين، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خالف قال الهيثمي:  طب عن معاذ.

 
عاٌر، والناس داثٌر،  - 10182/  544  ولوال اهلجرُة كنُت امرًءا من األَنصارِّ". "األَْنَصاُر شِّ

 ع عن َأيب سعيد. 
 

 "األَنصار آيُة املؤمنني، وآية املنافق ، ال حُيبُّهم إال مؤمٌِّن وال يـَْبغضهم إِّال مَنافق".  - 10185/  547
 ط عن أَنس. 

 
ُم البيُض َثالثُة َأايم من كل شهر - 10189/  551  ”."اأَلايَّ

 عن الصيام قال: فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -ل النيب طب عن ابن عمر أن رجال سأَ 
 

 ”."اإلِّميان ميان يف حندس وُجَذام - 10211/  573
قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير جبلة بن عطية، وقد وثقه غير واحد، إال أني لم   .طب عن عبد هللا بن عوف

 أجد له سماعا من أحد من الصحابة.
 

ميَاُن ميَاٍن واحلكمة ها هنا إِّىل خلَْم وُجَذام - 10212/  574  ”."اإلِّ
 ورجاله رجال الصحيح غير عروة بن مريم وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه الطبراني طب عن أيب كبشة.

 
ميَان إِّذا َوَقعتِّ الفََِّت ابلشام" - 10214/  576  . "اإلِّ

 احلارث عن عبد هللا بن عمرو.
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 "اإلِّميان خَيَْلُق يف جوفِّ َأَحدكم كما خَيَْلُق الثْوُب اخْلََلُق فسلوا هللا َأن َيّدد اإلِّميان يف قلوبكم".  - 10219/  581

 الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب من حديث عبد هللا بن عمرو

 
بِّلِّ  - 10224/  586 ميَان مَيَاٍن، َوُمَضُر عِّْنَد أْذاَنبِّ اإلِّ  .”"اإلِّ

 الطبراني، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود، طب عن عقبة بن عامر
 

 ”. "اإلميَاُن مَيَانِّ وهم مِّينِّّ وإيّل وإن بعد منهم اْلَمْرَبُع ويوشك َأن َيتوا أَنصارا وأعوااًن، فآمركم هبم خريا - 10225/  587
 الطبراني، وإسناده حسن. رواه قال الهيثمي:  طب عن ابن عمرو.

 
ميَان خَيَْلُق يف َجْوفِّ َأَحدُِّكْم َكَما خَيَْلُق الثوُب اخلََلق فسُلوا هللا أن َيدد اإلِّميان يف قلوبُكم - 10226/  588  ”. "اإلِّ

 الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب من حديث عبد هللا بن عمرو
 

ْرَي َمْن َأَكَلَها وَحْضَرُموت َخرٌي مَِّن َبىن احلَْرثِّ )احلارث - 10227/  589 ميَاُن مَيَاٍن إِّىل خلَْم وُجَذام وعامِّلة َومْأُكولِّ محِّ   ( "اإلِّ
ني فكانت  أْن ُأَصلى عليهم مرت  أمرينأن ألعن قريشا. فـََلْعنُتهْم َمرتنْي مُث  أمرينال قِّيَل َواَل قَاهَر وال مِّلَك إِّال هللا إِّن هللا تعاىل 

عليهم مرتني وَأكثر القبائل يف اجلنة مذحج وَأسلم وغفار ومزينة وَأخالطهم من جهينة خري من بىن َأسد ومتيم َوَهَوازِّن  
سبعا فلعنتهم وبكر  لتني متيم بن مّر )مرة( و أمر ني أن أل وأمرينوغطفان عند هللا يوم القيامة وإيّنِّ َأابىل أن يهلك احليان كالُها 

 مخسا وبنو عصية َعَصت هللا ورسوله قبيلتان ال يدخل اجلَنَّة منهم َأحٌد أَبدا مناعن ومالدس. بن َوائل 
 قال الهيثمي: رواه أحمد متصال ومرسال، والطبراني وسمى الساقط بسر بن عبيد هللا، ورجال الجميع ثقات. طب عن عمرو بن عبسة.

 
 ”. ريَعًة َمن َواىَف بَشريَعةِّ منُهنَّ َدَخَل اجْلَنَّةَ "اإلمياُن َثالُُثَاَئة َوَثالثُوَن شَ  - 10238/  600

رواه الطبراني في  قال الهيثمي:  طس، طب، هب، وابن النجار عن املغرية بن عبد الرمحن بن عبيد عن أبيه عن جده وضعف.
 الرحمن بن عبيد لم أر من ذكره.الكبير، وفي إسناده عيسى بن سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش وضعفه الجمهور، وعبد 

 
 "اْلَبادُئ ابلسَّالم أْوىَل ابهلل َوبَِّرُسوله". - 10256/  4

 ابن منِّيع من حديَث أيب أُمامة. 
 

 ”."الَبَذاُء ُشؤٌم َوُسوُء اْلَمَلكةِّ ُلؤمٌ  - 10266/ 14
 ضعيف.  طب عن أيب الدرداءِّ. 
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 ”. اَل َُيَاوُز إِّمَيَانُه تـََراقِّيه ي"اْلرَبْبَر  - 10274/ 22

 ضعيف.  طس عن أيب هريرة. 
 

 ”. "اْلرَبََكُة يف َأَكابِّرِّاَن، َفَمْن ََلْ يـَْرَحْم َصعريان وَيِّلَّ َكبِّريان فـََليَس منا - 10277/ 25
 ضعيف جدا.  طب عن أيب أُمامة.

 
 ”. فْـُنه"اْلبـَُزاُق يف اْلَمْسجدِّ َخطَِّيئٌة وَكَفارَتُُه دَ  - 10286/ 34

 الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كالم.  قال الهيثمي: رواه. طس عن ابن عباس
 

نِّنَي إِّىَل التِّّْسعِّ  - 10289/ 37  ”. "البِّْضُع َما َبنَي الثَّالثِّ سِّ
عبد هللا بن خالد المصيصي وهو  رواه الطبراني في األوسط، وفيه إبراهيم بن  قال الهيثمي:  ار بن مكرم.نيطب، وابن مردويه عن 

 صحيح. متروك.
 

َعٍة يف  - 10296/ 44  ".  األضاحي"اْلبَـَقَرُة َعْن َسبَعٍة َواجلَُزوُر َعْن َسبـْ
 صحيح. طب عن ابن مسعود.

 
 "اْلَبالُغ الزَّاُد َوالرَّاَحلِّة".  - 10301/ 49

 طب، وابن مردويه عن ابن عباس.
 

 ”.الَّذِّي تـُْقَرأُ فِّيهِّ ُسورَُة اْلَكْهفِّ َأو اْلبَـَقَرةِّ اَل َيْدُخُلُه َشيطَاٌن تِّلَك اللَّيَلةَ "اْلَبيُت  - 10303/ 51
 ه، وأَبو الشيخ عن عبد هللا بن معقل. يطب، وابن مردو 

 
َرامِّ حبَِِّّيالِّه َلْو َسَقَط َلَسَقَط َعَليهِّ  "اْلَبيُت اْلَمْعُموُر يف السَّماءِّ يـَُقال َلُه: الضُّرَّاُح َوُهَو َعَلى مِّْثلِّ اْلَبيتِّ احلَْ  - 10305/ 53

ُعوَن أْلَف َمَلٍك ََلْ يَرْدُه َقّط َوإِّنَّ َلُه يف السَّماءِّ ُحْرَمًة َعَلى َقْدرِّ ُحْرَمةِّ َمكَّ   ”.ةَ َيْدُخُلُه ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ
 إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه  طب، وابن مردويه عن ابن عباس )وضعف(.

 
 "البَـيِّّعانِّ ابخلِّيارِّ َما َلْ يـَتَـَفرَّقَا إِّالَّ َأْن يكوَن بَيُعُهما ابخلَِّيارِّ".  - 10316/ 64

 صحيح.  طب عن مسرة.
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 ”. "البَـيَِّّعان إِّذا اْختَـَلَفا يف البيع ترادَّا البيعَ  - 10317/ 65

 صحيح.  طب عن ابن مسعود.
 

 ”. لتـَُّؤَدُة واالْقتَصاُد والّسْمُت احَلَسُن ُجْزٌء من َأْربـََعة َوعْشريَن ُجْزًءا مَِّن النـُّبـُوُّةِّ "ا - 10331/ 10
 صحيح. عبد بن محيد، وابن َأيب عاصم، طب، واخلطيب، ض عن عبد هللا بن سرجس.

 
 ”."التُّجَّار ُهُم الُفجَّارُ  - 10334/ 13

َّ هللا طب، ض حديث عبد الرمحن بن شبل، ورواه ]حم[  مام َأمحد بلفظ: التُّجَّاُر ُهُم الُفجَّار. قاهلا ثالاث فقال رََجٌل: اي َنيبِّ اإلِّ
 َأََلْ حيِّلَّ هللا الَبيع؟ قال: إِّْنُْم يـَُقوُلوَن ويْكذِّبُوَن، َوحَيْلُِّفوَن وََيَُثُوَن.

 
 َقى َوبـَرَّ وَصَدق"."التُّجَّار يبَعثُوَن يـَْوَم القيامةِّ ُفجَّارا إِّالَّ َمن اتَـّ  - 10335/ 14

 صحيح.  واحلارث عن رفاعة بن رافع. الطرباين،]ه[ 
 

َأْكثـَُر معاذيَر مَِّن هللا، وما مِّْن شيء َأحبُّ إِّىل هللا من   شيءمن هللا والَعَجَلُة مَن الشَّيطَانِّ وما   التأين" - 10338/ 17
 احلَْمدِّ".

 أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. ش، وأمحد بن منيع، ع، واحلارث بن َأسامة، هب عن أَنس
 

ورمحُة هللاِّ وبركاتُه، السالم علينا وعلى عبادِّ   "التَّحّياُت هللِّ، والصَّلواُت الطَّيَِّّبات، السالم عليك أيُـَّها النيب - 10343/ 22
 هللاِّ الصاحلني، أْشهُد أْن ال إِّلَه إِّال هللاُ َوْحَدُه ال َشرِّيَك له َوَأْشَهُد أن حممًدا َعبُدُه وَرُسولُه". 

 .طب، ق عن ابن عمر، طب عن سلمان، طب عن َأيب موسى 
 

باُت، السالم عليك أيُّها النَّيبُّ ورمحُة هللا وبـَرََكاتُُه، السالم علينا وعلى عبادِّ  "التَّحّياُت هللِّ والصلواُت والطَّيِّّ  - 10345/ 24
 هللاِّ الصاحلني َأْشَهُد َأْن ال إِّله إِّال هللاُ، وأْشَهُد أن حممًدا َعْبُده وَرُسولُه". 

 طب عن معاوية، ق عن عائشة.
 

 والطَّيِّّباُت، الغَادِّايتِّ الرَّائِّحاتِّ الزَّاكيَّاتِّ املَُباركات الطَّاهرات هللِّ". "التَّحّيات هللِّ والصََّلواتِّ  - 10346/ 25
 الطبراني في الكبير واألوسط، وقال: " والناعمات السابغات " ورجال الكبير موثقون.  قال الهيثمي: رواه. طب عن السيد احلسني
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لزَّكِّياُت هلل، السالُم علينا وعلى عبادِّ هللاِّ الصاحلني، أَشْهُد أْن ال إَِّلَه "التَّحّياُت هللِّ والصلواتِّ الطَّيَِّّباُت ا - 10347/ 26
 إِّالَّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِّيَك له وأْشَهد َأنَّ حممًدا عبُدُه ورُسوله". 

 . الساعديطب عن َأيب محيد 
 

َيان". - 10352/ 31 بـْ اُب ربيع الصِّ  "الرتُّ
من حديث مالك بن سعيد عن مالك عن انفع عن ابن عمر واألول أَيًضا يروى  يالقضاعالطرباين عن سهل بن سعد ورواه 

 موضوع.من حديث مالك وقال اخلطيب: إِّنَّ املَت ال يصح. 
 

 "التَّْسبِّيُح يف الصالة للرجالِّ والتَّْصفِّيُق للنِّّساءِّ".  - 10359/ 38
 قال شعيب: صحيح لغيره. عب عن أيب هريرة. ]حم عن جابر[ طس عن َأيب سعيد وعن جابر، 

 
 "التَّقوى َهُهَنا قاله ثالاًث: وأشاَر إِّىل َقلبِّهِّ".  - 10370/ 49

 . ع عن َأيب هريرة 
 

 "التَّْكبري يف العِّيَدين يف الركَعةِّ األوىل سبُع تكبريات، ويف األخرية مخُس تكبريات".  - 10375/ 54
 ع اخلطيب وابن عساكر عن ابن عمر.

 
ْثاًل ِبِِّّْثل، واملِّلُح ابملِّ  - 10380 / 59 ْثاًل ِبِّْثل، والشعرُي ابلشعريِّ مِّ ْثاًل ِبِِّّْثل،  "التَّْمُر ابلتَّْمرِّ مْثاًل ِبِّْثل، واحلِّْنطَُة ابحلِّْنطَةِّ مِّ لحِّ مِّ

ْثاًل ِبِِّّْثل َوزاًن بَوْزن ْثاًل ِبِِّّْثل وزاًن بَوْزن، والفِّضَُّة ابلفِّضَّةِّ، مِّ  ، فما كان من فضل فهو راب". والذََّهُب ابلذهب مِّ
 .طب عن عمر بن اخلطاب عن بالل

 
 "التَّْمُر يف النَّوم رزق، واجلمار حدٌّ، واخلضرُة اجلَنَّة، واللنب الفِّطرة".  - 10382/ 61

 ضعيف.  الطرباين من حديث ابن عمر.
 

 جزًءا من النُّبوة". "التَّودُد واالقتصاُد والسمُت احلسُن جزٌء من أربعة وعشرين  - 10390/ 69
 صحيح. .طب من حديث عبد هللا بن سرجس

 
 "الثالُث َملُعون". - 10395/  2
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 ضعيف.  ثالثة على دابة قال فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن املهاجر بن قنفد قال: رَأى رسول هللا 
 
 "الثَـّْوُم والَبَصل والكراُت من ُسكِّّ إِّْبليَِّس".  - 10399/  6

 ضعيف.   .أمامةطب عن َأيب 
 
 "اجلَاُر أحق بَِّصقبِّه َما كاَن". - 10405/  2

 وفي سنده عبيد بن كثير التمار ضعيف. قال الهيثمي:  .يف مكارم األخالق عن ابن عمر اخلرائطيطس و 
 
 "اجلَاُر قـَْبَل الدَّار، والرَّفيُق قـَْبَل الطَّريق، والزَّاُد قـَْبَل الرَّحيل".  - 10408/  5

ُذوا ذَكر هللا عزَّ وَجلَّ جتارة َيتُكُم الرزق مِّْن  خط يف  اجلامع عن علي )رواه الطرباين من حديث رافع بن خديج بزايدة: واختَّ
 ضعيف جدا. .َغري بَضاعة

 
هِّ َواجلَ  - 10415/ 12 رُئ يـَُقاتُِّل عمن اَل يـَُباىلِّ أْن  "اجلنُُب واجلُرَأُة َغَرائُِّز َيَضُعُهَما هللاُ حيُث َيَشاُء، فاجلََباُن يَفِّرُّ َعْن أبيهِّ وأمِّّ

 يـَُؤوَب إِّىَل َأْهلِّهِّ ". 
مالك عن حيىي بن سعيد عن عمر َل يرفعه، وأبو يعلى عن حممد بن املثىن عن معاذ بن سلمان عن ابن عجالن عن أبيه عن 

 َأيب هريرة مرفْوًعا.
 

 "اجْلَُزوُر يف األْضَحى َعْن َعْشَرٍة".  - 10419/ 16
 ضعيف.   . بن مسعود بسند جيدطب عن عبد هللا

 
لَُّها َواَل ُأَحرُِّمَها". - 10421/ 18  "اجْلََراد َأْكثـَُر َخلق هللا ال ُأحِّ

 .ط عن سلمان
 

بِّلِّ مِّْن  - 10426/ 23  رَبِّيَعَة َوُمَضَر". "اجْلََفاُء َواْلَقْسَوُة َوغَِّلُظ اْلُقُلوبِّ يفِّ الَفدَّادِّيَن أْهُل اْلَوبَرِّ عِّنَد ُأُصولِّ أْذاَنبِّ اإلِّ
 صحيح. .الطرباين من حديث َأىب مسعود البدرى ]خ[ 

 
، َوَذلَِّك َِبن هللا  - 10423/ 29 مِّ َلَها، َوَزاَيَدُة َثالثَة أايَّ قَال: َمْن َجاَء ابحْلََسَنةِّ  "اجْلُُمَعُة َكفَّارَُة لَِّما بَينَـَها َوَبنَي اجْلُُمَعة الَّيتِّ قـَبـْ

{.فـََلُه َعْشُر َأْمثاهلَِّ   ا، َوالصََّلَواُت َكفَّارَاُت لَِّما بَينَـُهنَّ، ألنَّ هللَا قَال: }إِّنَّ احلََْسَناتِّ يُْذهِّنْبَ السَّيَِّّئاتِّ
 . األشعريطب عن َأيب مالك 
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نَي مُجَُعة".  - 10438/ 35 ني رَُجاًل، َولَيَس َعَلى َما ُدوَن اخْلَمسِّ  "اجْلُُمَعُة َعَلى اخْلَْمسِّ

 موضوع.  .ةَ طب عن َأيب أَمام
 

 "اجْلُُمَعُة َواجَبٌة إِّالَّ َعَلى ُكلِّّ َما َملَكْت أميَانُُكْم، أْو ذِّي عِّلٍَّة".  - 10439/ 36
 الطبراني في الكبير، وأبو البالد قال أبو حاتم: ال يحتج به.قال الهيثمي: رواه . طب، ق عن ابن عمر

 
 اْمَرأٍة أْو َصيب )أْو َمريض( أْو َعْبد َأْو ُمَسافِّر". "اجْلُُمَعُة واجبٌة إِّالَّ َعَلى  - 10440/ 37

لكبير وفيه ضرار، روى عن التابعين، وأظنه ابن عمرو الطبراني في اقال الهيثمي: رواه . الداريطب واحلاكم يف الكىن ق عن متيم 
 الملطي وهو ضعيف. 

 
 . "اجْلُُمَعُة حجُّ املََساكِّنَي" - 10442/ 39

 .يف ترغيبه والقضاعي وابن النجار عن ابن عباساحلارث وابن زجنويه 
 

 ”. "اجْلَنَُّة اَل َيْدْخُلَها َعَجوزٌ  - 10447/ 44
صلى هللا   -أَتته عجوز من األنصار، فقالت. اي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -الطرباين من حديث عائشة َأن النيب 

  -: إِّنَّ اجْلَنََّة ال َيْدُخُلَها َعُجوُز، َفذَهَب َنيبُّ هللا -صلى هللا عليه وسلم  -اجْلَنََّة، فـََقال  يدخلين: ادُْع هللا أْن -عليه وسلم 
دًَّة، فـََقال  - عليه وسلم صلى هللا صلى هللا عليه   -َفَصلَّى مثَّ رََجَع إِّىَل َعائَِّشَة، فـََقالْت: َلَقْد َلقَِّيْت مِّْن كَلَمتَِّك َمَشقًَّة َوشِّ

ألوسط وفيه مسعدة بن اليسع  رواه الطبراني في اقال الهيثمي:  ".: إِّنَّ َذاكِّ كذلك إِّنَّ هللا إَِّذا َأْدَخَلُهن اجْلَنََّة َحوَّهلُن أبكارًا-وسلم 
 . وهو ضعيف

 
"اجْلَنَُّة لَبِّنٌَّة من ذهب، َولَبَِّنٌة من فِّضَُّة، وتراهُبَا الزعفراُن، وطيبـَُها املسُك اأَلذفـَُر، وَحْصَباُؤَها اللُؤلُؤ   - 10451/ 48

َلى ثِّ  َعُم ال يـَْبَأُس، َوخُيَلَُّد ال مَيُوُت، ال تـَبـْ  . َيابُُه، وال يـَْفىَن َشَبابُُه"والياقوت، َمْن َدَخَلَها يـَنـْ
 .حديث صحيح بطرقه وشواهدهقال شعيب:  .ط عن َأيب هريرة]حم[ 

 
 "اجْلُُمَعُة إِّىَل اجلُُمَعةِّ كفارُة لَِّما بَينَـُهَما ما اْجُتنبت الكبائر وزايدة ثالثة أايم". - 10457/ 54

 صحيح.  .ط، من حديث أيب هريرة

 
ا يفِّ اهلَواءِّ، َوثُلُث َحياٌت وَكِّالُب، َوثُلُث حيِّلُّوَن  حثالثُة أَثالث، فثلُث هلم َأْجنِّ "اجْلنُّ  - 10472/ 69 ة َيطِّريُوَن هبِّ
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 َوَيظَعُنون".
رجاله وثقوا ويف   .اخلشين ، ق يف األمساء عن َأيب ثعلبة والاللكائياحلكيم وابن َأيب حاَت، طب، ك وأَبو الشيخ يف العظمة، 

 العراقي صحيح اإلسناد.  بعضهم ضعف وقال شيخه
 

 "اجلِّنُّ ال خَتْبُِّل َأحًدا يف بَيتِّهِّ َعتيٌق من اخلَيل". - 10473/ 70
وابن قانع طب وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه عن يزيد بن عبد هللا بن عريب عن أَبيه   الروايينابن سعد واحلارث "ع و 

 موضوع.  ”.عن جده
 
بيَنها وبني عشر، فإن رََأت الطُْهَر فهي طاهُر، وإنَّ َجاَوَزت الَعْشَر فهي ُمْسَتحاضُة   " احلَائُض تـَْنظُر ما - 10481/  1

عني، فإِّْن رََأت  تـَْغَتسُل وُتَصلى، فإِّْن َغَلبَها الدُم اْحتَشْت واستثفرت وتـََوضأُ لُكلِّّ صالٍة، وتـَْنتظر الُنفَساُء َما بَيَنها َوبني األْربَ 
طاهُر، وإنَّ َجاَوَزتِّ األْربعني فهي ِبنْزَلة املُْسَتَحاضة، تـَْغَتسُل وُتصلِّّى، فإِّنَّ َغَلَبها الدُم اْحَتشْت   الطُْهَر قـَْبَل َذلَك فهي 

 واستثفرت، َوتـََوضَّأُ لُكلِّّ صالة".
 رواه الطبراني في األوسط وفيه عمر بن الحصين وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طس عن ابن عمرو

 
َتعِّل احلايف" - 10491/ 11  ”. َأحقُّ بَصْدرِّ الطريق من املُنـْ

 ضعيف. طب عن ابن عباس.
 

 "احلَجاَمُة َيوَم الُثالاَثءِّ لسبْع َعْشَرَة من الشهر دواٍء لداءِّ السنة".  - 10496/ 16
وقد وثقه   الطبراني، وفيه زيد بن أبي الحواري العمي، وهو ضعيف،قال الهيثمي: رواه .  ابن سعد، طب، عد عن معقل بن يسار
 الدارقطني وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
َفاٌء مِّْن َسبٍع: من اجلنون واجلَُذامِّ والرَبَصِّ واأَلْضَراسِّ والنُّعاس". - 10497/ 17  "احلَِّجاَمُة يف الرَّأسِّ شِّ

 ضعيف جدا. .عن ابن عمر السينعق، عن ابن عباس، طب وابن 
 

بـَُها: من اجلُُنون والُصَداع واجلَذامِّ والرَبَص والنـَُّعاسِّ "احلَِّجاَمُة يف  - 10498/ 18 َفاُء من َسبع إِّذا ما نـََوى َصاحِّ الرأسِّ شِّ
ْرس وظُلَمٍة َيُِّدها يف َعيَنيهِّ".   ووَجع الضِّّ

 موضوع.  .طب، وأبو نعيم عن ابن عباس
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 ."احلَِّجاَمُة على الريق َأْمَثُل وفيها شفاٌء وبـَرََكٌة" - 10500/ 20
 .ابن منيع من حديث عبد هللا بن عمر

 
 ”. "احلَجُّ يف َسبِّيلِّ هللاِّ ُتضعَُّف فيه النـََّفَقُة بَسْبعمائَة ضِّْعف - 10502/ 22

 رواه الطبراني في األوسط وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .مسويه طس، ض عن أَنس
 

 ائة ضِّعف"."احلجُّ من اجلَهادِّ َونَفَقَتُه ُتَضاَعُف بَسْبعم - 10503/ 23
 حسن.  .الطرباين من حديث أَنس بن مالك

 
 "احلَاجُّ َيْشَفُع يف أْرَبع مائة مِّْن َأْهل بَيته، وخَيرج مِّْن ُذنُوبه َكيوَم َوَلَدْته أُمُُّه". - 10515/ 35

 البزار، وفيه من لم يسم.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن َأيب موسى
 

 ”.َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت، َشوَّال، َوُذو القِّْعَدةِّ، َوُذو احلِّجَّةِّ "احلَجُّ  - 10518/ 38
رواه الطبراني في الصغير واألوسط وفيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة  قال الهيثمي:   الطرباين من حديث أيب أُمامة. 

 وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون. 
 

 واْلُعمَّاُر َوْفُد هللا، َدَعاُهْم فَأَجابـُُوه، وَسأُلوه فََأْعطَاهم". "احْلُجَّاج  - 10521/ 41
 صحيح. .البزار عن جابر

 
 ”. "احْلََجُر األْسَوُد ميِّنُي هللا يفِّ األْرضِّ  - 10530/ 50

 طب من حديث ابن عباس.
 

َجارَةِّ اجلَنَّةِّ".  - 10533/ 53  "احْلََجُر األْسَوُد مِّْن حِّ
البزار والطبراني في األوسط، وفيه عمر بن إبراهيم العبدي، وثقه ابن معين وغيره، وفيه   قال الهيثمي: رواه. والبزار عن أَنسمسويه 
 صحيح. ضعف.

 
ءِّ، َوَلْوال َما َمسَُّه من  "احْلََجُر اأَلْسَوُد مِّْن حَجارَةِّ اجْلَنَّةِّ، َوَما يفِّ اأَلْرص مَِّن اجْلَنَّةِّ َغريُه، وََكاَن أَبـَْيَض َكاْلَما - 10536/ 56

 رْجسِّ اجلاهلَيةِّ َما مسَُّه ُذو َعاَهة إالَّ بـََرَأ". 
 ضعيف. .طب عن ابن عباس
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همْ  "احْلََجُر َمْرَوة مِّْن َمُرو اجْلَنَّةِّ، َوَلْوال َما َمسَُّه )مِّْن( أَيدِّى  - 10538/ 58  َما َمسَُّه ذو َعاَهٍة إِّالَّ بَرَأ".  اْلُمْشرِّكِّنَي وأجْنَاسِّ

 .ابن منيع حم ِمتصًرا من حديث أن عباس
 

64 /10544 -  ." َيار أُمَّيتِّ ُة تـَْعرَتِّى خِّ  "احلِّدَّ
 موضوع. .وقال: كانت له صحبٌة وال أْعَلُم له غريَهُ  الفارسي ابن عباس، البغوي عن َأيب منصور  طب عنع، 

 
 "احْلَدِّيُث عينِّّ َما تْعرُِّفون".  - 10547/ 67

الطبراني في األوسط، وفيه روح بن صالح، وثقه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن عدي، وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه. طس عن علي
 ثقات. 

 
 "احْلَرِّيُر ثياُب َمْن اَل خالَق له".  - 10556/ 76

 حيح.ص وابن عساكر عن ابن عمر. البغوي يف اجلعدايت )طب(
 

 ".  "احْلَريُر ثياُب من ال خالق َلهُ  - 10557/ 77
 صحيح. الطرباين عن عبد هللا بن عمر.

 
 اخلالة عيَسى وحَيىي عليهما السَّالم". اْبين"احلَْسُن واحلسنُي شيَدا َشبابِّ أهل اجلنَّةِّ إِّالَّ  - 10564/ 84

 صحيح.  عيد.ابن سعد طب، ك، حل يف فضائل الصحابة وابن جرير، كر عن َأيب س
 

ْبطَان من اأَلْسَباط - 10565/ 85  ”. "احلَْسُن واحلسنُي سِّ
 الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب، حل، كر عن يعلى بن مرة

 
بـَُّهَما". إيناللهم  "احلَْسُن واحلسنُي سيَِّّدا شباب َأهلِّ اجلنةِّ يف اجلنة - 10570/ 90  أحبُّهما فَأحِّ

 حسن.  طب عن أسامة بن زيد.
 

لَِّّها. - 1093/  573 َبَة مِّْن َغريِّ حِّ  ".  "احْلَرِّيُص الَّذِّي َيطُلُب اْلَمْكسِّ
 ضعيف.  طب عن واثلة.
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 "احْلَقُّ مع ذا: احلقُّ مَع َذا: يـَْعىن علي ا".  - 10579/ 99

 أبو يعلى، ورجاله ثقات. . قال الهيثمي: رواهع، ض عن َأيب سعيد
 

 "احْلمُد هلل الذي أطَعَمَنا َوَسَقااَن َوَجعلنا ُمْسلمِّني"، كان عليه السالم إِّذا فـَرََغ من األْكل قال ذلَك.  - 10596/  116
 ابن منيع عن َأيب سعيد. 

 
121  /10601 -  ."  "احلمُد هلل َدْفُن البَـَناتِّ مِّن املْكُرَماتِّ

  -صلى هللا عليه وسلم  -والبزار(، كر عن ابن عباس قال: ملا ُعزَّى رسول هللا  القضاعيطب )ويف األوسط وابن عدي و 
 موضوع. . وضوعاتاببنته رُقـَيَّة قال: فذكره، وأورده ابن اجلوزي يف امل

 
َي ابملُحقَّراتِّ مِّْن َأْعَمالكم". ِبرضي"احلمُد هللِّ إِّنَّ الشَّيطَاَن َقد أيَِّس أْن يـُْعَبَد   - 10602/  122  َهذِّه ولكنَُّه َقْد َرضِّ

ى  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن معاذ، قال: قلت: اي رسول هللا  ألْن أُكوَن مُحَمة أَحب إِّيَلَّ   الشيءإِّنُه لَيْعرُِّض يف نـَْفسِّ
 و من رواية ذر بن عبد هللا عن معاذ، ولم يدركه.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وه .من أْن أتَكلََّم بِّه، قال فذكره

 
 .بِّكَما" قاله أليب بكر وعمر "احلمُد هلل الذي أيََّدينِّ  - 10603/  123

  قال الهيثمي: رواه. الدوسيك، وتعقب وأبو نعيم يف فضائل الصحابة، كر عن أيب أروى  الباورديطب، قط يف األفراد، و 
، وفيه عاصم بن عمر بن حفص، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله البزار والطبراني في األوسط والكبير 

 ثقات. 
 

يُكْم   - 10604/  124 "احلمُد هلل حَنمُدُه َوَنْسَتعِّيُنه َونْستَـْغفُره َوَنْشَهُد أن حُمَمًدا َعبُدُه ورُسولُُه )بلفظ طب : وإين( أوصِّ
. قال:  َشْهر أَحرُِّم؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأيَّ بلد أحرُم؟ قالوا: هذا البلدَ  فأي.. قالوا: هذا، .يَوٍم أحرُِّم؟ أيبِّتَـْقَوى هللا 

 مَّ اْشَهْد". فإنَّ دماءَكْم وأْمَوالُكْم َحراٌم عليُكْم َكُحْرمةِّ َيومُِّكْم َهذا يف َشْهرُِّكم هَذا يف بلدُِّكم َهذا، َهْل بـَلَّْغت، اللَّهُ 
خيطب عند   -رضي هللا عنه   -قال: كنت ردف َأىب والنيب  -رضي هللا عنه  -ابن سعد، طب، ق عن نـَُبيط بن شريط 

 .في األوسط والكبير، وفيه فرات بن أحنف وهو ضعيف  قال الهيثمي: رواه الطبراني . ال فذكرهاجلمرة، ق
 

"احلمُد هلل الذي صدق وعَده ونصَر عبَده وهَزم األحزاَب وْحَده، أال أّن قتِّيَل اخلطأ قتيل السْوطِّ   - 10605/  125
ا أ َهاَتنيِّ   قدميوالُدها، أال إِّنَّ كل مأثُورَة كانت يف اجلَاهلية وَدٍم حَتَْت والعصا فيه مائة من اإلبل منها َأربعون َخلِّيَقًة يف بُُطوْنِّ

 قد َأْمَضيتـَُها ألْهَلهَِّما كما َكااَن". إين إِّال َما َكاَن من َسَدانَة البيت وسَقايَةِّ احلاج أال 
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 . هب، طب عن ابن عمرو، طب عن ابن عمر
 

 .قاله أليب بكر وعمر لوال أَنَُّكَما خَتَْتلَِّفانِّ عليَّ ما َخَلْفُتُكما".  "احلَْمُد هلل الذي أَيَدين بُكَما - 10613/  133
البزار والطبراني في األوسط والكبير وفيه عاصم بن عمر بن حفص وثقه   قال الهيثمي: رواه .الدوسيالطرباين من حديث أيب أروى 

 ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. 
 

فَحسن   خلقيوزان مِّىن َما َشاء مِّن َغريِّى، اللَُّهمَّ كَما َحسْنَت  صورت وأحسن  مجلين"احلَْمُد هلل الذي  - 10616/  136
 فإِّنََّك على ذلِّك قدير".  جتعلين وال  خلقي

 .وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ع من حديث ابن عباس 
 

صلى هللا عليه   -من يُوىفِّ ابلنذر وخَيَاف يوًما كان شرُه مستطريًا، قاله  أميت"احلَْمُد هلل الذي َجَعَل يف  - 10619/  139
هِّ، فنهاُه   -صلى هللا عليه وسلم  -َنْذْرُت َأْن أحْنَر نْفسى، فعِّلم النيبُّ  إينلرجل قال  -وسلم  فخرج فوجده يريد حَنَْر نـَْفسِّ

 ".  عن ذلك وأَمَرُه أْن يـَْهدِّى َمائَة انقة يف ثالث سنني
اقال الهيثمي:  رباين من حديث ابن عباس. الط  . رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدًّ
 

 -صلى هللا عليه وسلم  -"احلَْمُد هلل الذي سقاان عْذاًب فـَُرااًت برمحتِّه وَل ََيْعله مِّلًحا أَجاًجا بذنُوبِّنا. كان  - 10620/  140
 ”.يقوله إِّذا َشرَِّب املاء

ني بن علي بن َأيب طالب مرساًل.  ضعيف. الطرباين من حديث أيب جعفر حممد بن علي بن احلسِّ
 

 ”. "احلُمَّى قِّطَعٌة من النار فأْبرُدوها َعنكم ابملاءِّ البارد - 10629/  149
 والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني طب، عق، ك عن مسرة.

 
 "احلُمَّى من فـَْيح جهنم فأطفُِّئوها عنكم ابملاءِّ البارد"   - 10632/  152

 ط عن ابن عمر، طب عن رافع بن خديج. 
 

 ”. "احلُمَّى حظُّ املؤمِّن من النار - 10633/  153
 صحيح. طس عن أنس )سنده ضعيف(.

 
 ”. "احلمى كرٌي من َجَهنََّم وهي نصيُب املؤمن من النار - 10635/  155
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رواه الطبراني في الكبير، وفيه قال الهيثمي:  يف األلقاب كر عن أيب رحيانة األنصاري. الشريازيقانع وابن مردويه و  طب، وابن
 صحيح. شهر بن حوشب وفيه كالم ووثقه جماعة.

 
 "احلُمَّى حظُّ ُكلِّّ ُمؤمِّن من النارِّ".  - 10637/  157

 صحيح. .البزار عن عائشة
 

اُن ُهدِّينا ألْزواٍج كِّراٍم، ويروى: "جئَنا ألزواج كِّراٍم". - 10649/  169  "احلُوُر يف اجلنة يُغنِّّني تـَُقلَن: حَنُن احلور احلسِّ
 الطبراني في األوسط، ورجاله وثقوا.  قال الهيثمي: رواه. الطرباين من حديث أنس بن مالك.

 
، وَبني ذلك مشتبهاتٌ  - 10654/  174 ، فمن رََتع فيهنَّ قمٌِّن أن َيمث، ومن اجتنبُهنَّ فهو أرفُق  "احلالل بنيِّّ واحلراُم بنيِّّ

ى، ومحى هللا يف األَرض احلََرامُ   ”.بدينه، كاملرتع إِّىل جنب محى، ومن ارتعى إِّىل جنب محى فيوشك أن يقع فيه ولكل َملِّك محِّ
 أعرفه، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سابق الجزري ولم  طب، كر عن ابن عباس.

 
، فدع ما يَرِّيُبَك إِّىل ما ال يريُبَك".  - 10655/  175  "احلالل بنيِّّ واحلراُم بنيِّّ

 صحيح. .يف األمثال عن ابن عمر والرامهرمزي سط
 

ٌ وبينهما ُمَشبَّهاٌت فمن اتَـَّقاَها كان أَبْرَأ لدينه وعِّرْ  - 10657/  177 ٌ، واحلراُم بنيِّّ هِّ، ومن وقع يف الشبهاتِّ  "احلالُل بنيِّّ ضِّ
 ”. أوشَك َأن يـََقَع يف احلرام وهو ال يشعرُ 

 في األوسط وفي إسناده بن زنبور قال أبو حاتم: مجهول.  قال الهيثمي: رواه الطبراني طس عن ابن عمر.
 

ٍد فإِّذا ُسلَِّب أَحُدُها  - 10661/  181 مياُن َمْقرواننِّ يف قـََرن واحِّ  تَبِّعُه اآلَخُر". "احلياُء واإلِّ
 موضوع.  .طس عن ابن عباس، كر عن خراش عن أَنس

 
 "احلياُء من شرائع اإلِّسالم َوالَبَذاُء من ُلْؤم املَْرءِّ".  - 10662/  182

 ضعيف. . الطرباين عن ابن مسعود
 

اُن مْقُرواَنن ال يْفرَتقَان إِّال مجيًعا".  - 10665/  185  "احلياُء واإلميِّ
 ضعيف.   .طس عن َأيب موسى
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 "احلياُء ُهَو الديُن كلُه".  - 10666/  186
 ضعيف. . طب عن ابن إايس بن معاوية بن قرة عن أَبيه عن جده

 
َخْت القَِّردُة واخلََنازيُر من بىن إِّسرائيل".  - 10677/  197  "احلياُت مسُخ اجلنِّّ كما ُمسِّ
 طس، بز، وأبو الشيخ يف العظمة. ، طب

  رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، والبزار باالختصار، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنهما   -عن ابن عباس 
 صحيح.

 
ّن واإلِّنس جزء واحٌد". - 10687/  8  "اخلُْبُث سبُعون جزًءا: لِّلرَبْبَر تسعة وستون جزًءا وللجِّ

 ضعيف. . طب عن عقبة بن عامر
 

 الرجُل الصاحلُ، واخلرُب الّسوُء َيُئ به الرجل السُّوُء"."اخَلرَبُ الصاحلُ َيُِّئ به  - 10689/ 10
 .ضعيف .َأمحد بن منيع من حديث أَنس

 
15 /10694 - ."  "اخلاصرُة َوَجُع عِّرق الُكلَية فإِّذا حترَّكْت آذت صاحبها، فداُووها ابملاءِّ املُحَرق والَعَسلِّ

 . أَبيه عن عائشةرواه احلارث عن حيىي بن هاشم عن هشام بن عروة عن 
 

 ”."اخلَلُق كلُُّهْم عِّياُل هللا تعاىل، فأَحبُّهْم إِّىل هللا أنَفُعُهْم لِّعَيالِّهِّ  - 10699/ 20
يف األمثال وابن أيب الدنيا يف قضاءِّ احلوائج. هب عن أنس طب،   العسكري يف األلقاب و  الشريازيع واحلاكم يف الكىن و 
 ضعيف جدا. هب عن ابن مسعود.

 
د اخللُّ   - 10702/ 23 ُد الَعَمَل كما يـُْفسِّ "اخلُُلُق احَلَسُن يُذيُب اخلَطَااي كما يُذيُب املاُء اجلليَد، واخلُُلُق السُّوُء يـُْفسِّ

 الَعَسل".
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس

 
، وأْكرَبُ الكبائِّرِّ، َمْن َشرِّهَبَا َوَقَع على أمه وخال - 10710/ 31 شِّ  ”.تِّه َوعمتِّه"اخلمر أُمُّ الَفَواحِّ

 الطبراني في األوسط والكبير، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف. . قال الهيثمي: رواهطب عن ابن عباس
 



303 

 

، وأكرُب الكبائر، وَمْن َشرَِّب اخلمَر تـََرَك الصالَة ووقع على أمِّّه وعمَّتِّه َوَخالتِّه".  - 10711/ 32 شِّ  "اخلمُر أمُّ الَفواحِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمرو

 
ُو أيب حَّتَّ يسلّموَها إِّىل املسيح".  - 10721/ 42  "اخلالفُة يف َولد عميِّ صنـْ

 رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي:  طب من حديث أُم سلمة.
 

 "اخلْمر َحَراٌم وبَيُعها َحراٌم وَُثَُنها َحَراٌم".  - 10724/ 45
 .ابن أيب ليلى عن حبيب بن َأيب اثبت عن عبد هللا بن عمر مرفوًعا احلرث بن أيب ُأسامة عن حيىي بن هاشم عن

 
 "اخلرُي َمَع َأكابرُكْم". - 10728/ 49

 ضعيف جدا. . عن ابن عباس والديلميالبزار 
 

 "اخلرُي كثرٌي وقليٌل فاعُله".  - 10733/ 54
 ضعيف.  ”.خط وابن النجار عن ابن عمرو ويف لفظ: "وَمن يـَْعَمُلُه قليل العسكريطب و 

 
 "اخلرُي كثرٌي وَمْن يـَْعَمُل به َقليٌل".  - 10734/ 55

 ضعيف. .طس، هب عن ابن عمرو
 

 "اخَلرُي عادٌة". - 10735/ 56
 الطبراني في الكبير، وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود موقوفًا

 
 "اخليُل معُقوٌد يف نواَصيَها اخلرُي إِّىَل يوم القياَمة وَأُهلها ُمعانُون عليها".  - 10739/ 60

 طب عن املغرية. 
 

ٍط َيَدُه يف  "اخليُل معقوُد بنواصيها اخلرُي والنَّيُل إِّىل يُوم القَيامة وَأهلُها ُمَعانُ  - 10741/ 62 ون َعليها، واملُنفُق عليها َكَباسِّ
 ”. صدقة، وأَبـَْواهُلا وأْرواثها ألْهلِّها عند هللا يوم القيامة من مِّْسكِّ اجلنة

عن أبيه عن جده ابن سعد طب عن يزيد بن عبد هللا بن َعريب عن أبيه عن جده،   املليكيابن عبد الرب عن يزيد بن احلرث 
 ضعيف.  : حَيَْتمُِّل أن يكون تصحف على ابن عبد الرب وحيتمل َأن يكون عند روايه على الوجهني.يف اإلِّصابة قال ابن حجر
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"اخليل َثالٌث، ففرٌس للرمحن وفرٌس لإلِّنسان، وفرٌس للشيطان. فأما فرس الرمحن فما اختَُِّّذ يف َسبيلِّ هللا  - 10746/ 67

َل عليهِّ. وأما فرُس الشَّيطَان َفَما ُروهَِّن عليهِّ وُقومَِّر عليه". َوقُتَِّل عليه أعداُء هللا، وأمَّا فرُس   اإلِّنسانِّ فما اْستبطَِّن وحُتمِّّ
 الطبراني وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن خباب

 
يَها اخَلرُي واملْغَنُم إِّىل يوم القيامة، َنواصيَها دفَاُؤهَ  - 10749/ 70 َا"."اخليُل يف نـََواصِّ  ا َوأذاَنهُبَا َمَذاهبُّ

 رواه الطبراني وفيه راشد بن يحيى الماري، ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف. قال الهيثمي:  .طب عن ُأىب أُمامة
 
 "الدَّالُّ عَلى اخْلريِّ كَفاعِّله". - 10758/  5

 صحيح.  .طب عن سهل بن سعد طب، هب عن َأيب مسعود
 

"الدَّجَّاُل مَمْسوح الَعنيِّ الُيمىَن َواليَسرى كأْنا َكوَْكٌب، ُسلَِّّط على نـَْفٍس َواحَدٍة يـَْقُتلها مثَّ حُيْييَها، مث ال   - 10768/ 15
 ُيَسلَُّط َعَلى َغريِّها". 

 . ع عن أيب سعيد
 

16 /10769 -  ."  "الدَّجَّاُل آدُم هِّجان أعوُر َجْعُد الرأسِّ
 .الطيالسي والطرباين من حديث أنسْ 

 
الُح املؤمن، وعَِّماُد الدِّين، ونُوُر السَّماوات واألرض".  - 10789/ 36  "الدَعاُء سِّ

 موضوع.  . ابن أيب الدنيا يف الدعاُء ك، ع وابن النجار عن علي
 

 الدَُّعاُء". "الدَُّعاُء نِّْصُف العَِّبادة، فَإَِّذا أرَاَد هللا بَعْبد َخريًا اْمَتَحَن َقلَبُه  - 10796/ 43
 . ابن منيع )عن أنس قوله: امتحن يعين أخلص( 

 
هِّ، من َجاَء خبَاََت ربِّّه ُقضيْت حاجُته".  - 10799/ 46  "الداننِّرُي والدَّراهُِّم َخَواتِّيُم هللا يف أْرضِّ

 ضعيف.  . )طس من حديث( أيب هريرة بسند ضعيف
 

َرٌة".  - 10806/ 53  "الدُّنيا ُحلَوٌة َخضِّ
 . )طب( عن ميمونة
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َرٌة َفمْن أَخَذها حبقِّّها - 10807/ 54 بورك له فيها وُربَّ ُمَتخوِّض فيَما اشتهت نفُسُه ليس َلُه يوَم   "الدُّنَيا ُحلَوة َخضِّ

 القَِّياَمةِّ إِّال النَّار". 
 صحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. طب عن ابن عمرو.

 
 "الدُّنيا َملُعونٌَة َملُعوٌن ما فيها إِّالَّ ما ابـُْتغِّى بِّه َوْجُه هللا".  - 10809/ 56

 ضعيف.  . طب عن أيب الدرداء
 

َرُة َحَّتَّ ََيُخَذ املوُت بَرقبتِّه، َوَمْن طََلَب اآلخِّ  - 10817/ 64 ْنيا طََلبْتُه اآلخِّ نـَْيا طَالَِّبٌة وَمطُلوبٌَة، فمن طَلب الدُّ َرَة طََلبْتُه "الدُّ
َها رِّْزَقه". الد نـْ  نيا َحَّتَّ َيْسَتوىفِّ مِّ

 ضعيف.  .طب عن ابن مسعود 
 

رَة َوْعٌد َصادٌق حَيْكُم فيها َملٌِّك قَادٌِّر حيِّقُّ احل  - 10822/ 69 ُر، وإنَّ اآلخِّ قَّ "الدُّنَيا َعَرٌض َحاضٌر َيُكُل مْنها الرَبُّ والَفاجِّ
رةِّ  بَـُعها َوَلُدَها". َويُبطُِّل الَباطَِّل، فُكونُوا من أَْبناءِّ اآلخِّ نـَْيا، فإِّنَّ ُكلَّ أٍم يـَتـْ  وال تُكونُوا مِّْن أَبـَْناءِّ الدُّ

 . الطبراني في الكبير وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا قال الهيثمي: رواه. طب عن شداد بن َأوس

 
َرٌة ُحلوٌة فمن اتَـَّقى هللا فَيها  - 10825/ 72 وأْصَلَح وإال فـَُهو كاآلكلِّ َواَل َيْشَبُع َوبنَي الناسِّ يف َذلك َكبـُْعدِّ  "الدُّنيا َخضِّ

 ."  الَكوَكَبنيِّ أَحُدُُهَا َيطُلُع يف املْشرِّقِّ واآلَخُر يَغِّيُب يف املْغربِّ
المثنى بن   قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني باختصار كثير عنه، وفيه  .يف األمثال وسنده حسن عن ميمونة الرامهرمزي ع، 

 الصباح، وهو ضعيف. 
 

 "الدََّواُء مَِّن الَقَدرِّ وَقد ينفع إبِّذن هللا تعاىل". - 10826/ 73
 الطبراني، وفيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب وأَبو نعيم يف الطب عن ابن عباس

 
 "الّديُك األبـَْيُض َصدِّيقى وَصدِّيُق َصدِّيقي وعدو َعُدّوى". - 10830/ 77
 . ضعيف  .رث بن أيب أسامة يف مسنده من حديث عائشةااحل
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ي َوَصديقى. وعدوُّ عدوِّ هللا إِّْبلِّيس. وكان النيب  - 10831/ 78 يُبيُتْه َمَعُه   -صلى هللا عليه وسلم  -"الديُك األبَيُض أخِّ
 ."  يف الَبيتِّ

 . ورواه احلرث بزايدة حيرس دار صاحبه وتسع دور حوهلا  -رضي هللا عنه  -أبو نعيم من حديث أيب زيد األنصاري 
 

. فمن مات وهو ينوى قضا )هـ( فأان وليه. ومن مات وال ينوى قضا )هـ( فذاك الذي يؤخذ   - 10839/ 86 "الدَّيُن َدينانِّ
 من حسناته ليس يومئذ دينار وال درهم".

 . حصحي السلماين(.طب عن ابن عمر )ويف سنده حممد بن عبد الرمحن بن 
 

ْنطَة. - 10848/ 95 ْنطَه بَِّصاع حِّ وَصاُع َشعِّرٍي بَِّصاع َشعرٍي، وَصاُع مِّلٍح   "الدِّيناُر ابلدِّينارِّ والدِّْرَهُم ابلدِّْرهم. وَصاُع حِّ
 بَصاع مِّلٍح، اَل َفْضَل َبنَي َشيٍء مِّْن َذلَِّك". 

 . الساعديوسنده حسن( عن َأيب ُأسيد طب، ك )
 
 ”."الذُّاَبُب ُكلُُّه يفِّ النَّار إِّالَّ النَّْحلَ  - 10850/  2

 صحيح.  طب عن ابن مسعود ع، طب، عد. عن ابن عمر طب عن ابن عباس.
 
ذَها أَلْجزاكَ  - 10852/  4  ”."الذََّكاُة يف اللَّبَّة، والنَّْحُر، َوَلْو طََعْنَت يف َفخِّ

 رث من حديث )ابن( َأىب العشر، )الدارمي، وامسه ساير بن بكر( وامسه )َأىب العشر( بالل. ا، والطرباين، واحلالطيالسي
 

 "الذَّهُب ابلذهب رِّاًب إال مِّْثاًل ِبْثل، ال زِّاَيَدَة فما زَاَد فهو رِّاب".  - 10861/ 13
 . طب عن عمر وأيب سعيد مًعا

 
، وَحراٌم َعَلى ذكورها". "الذََّهُب واحلريرُ  - 10869/ 21 لُّ ألانثِّ أُمَّيتِّ  حِّ

 . الطحاوي، ومسويه عق، طب عن زيد بن َأرقم طب عن واثلة
 

عِّريِّ، والتَّْمُر  "الذََّهُب ابلذََّهبِّ َوزاًن بَِّوْزٍن مِّْثاًل ِبْثل، تربُُه وَعيُنُه، فمْن زَاَد َأو اْستَـَزاَد فقد َأْرىَب، والشَّعِّري الشَّ  - 10870/ 22
 لتَّْمر، واملِّْلُح ابملِّْلَح مِّْثاًل ِبِِّّْثٍل فمْن زَاَد أو اْستَـَزاَد فـََقْد َأْرىَب". اب

 . طب عن َأيب سعيد 
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 "الذَّهُب ابلذََّهبِّ َوْزٌن بَِّوْزٍن، والفِّضَُّة ابلفِّضَّة َوْزٌن بَِّوزٍن، الزَّايُِّد واملَزيُد يفِّ النَّارِّ".  - 10871/ 23
 . عبد بن محيد عن َأيب بكر

 
ْثاًل ِبِّْثل، َعيًنا بَعنٍي، َوْزاًن بوْزٍن َفمْن زَاَد أْو اْزَداَد فـََقْد َأْرىَب".  - 10872/ 24  "الذَّهُب ابلذََّهب، والَورُق ابلورق، مِّ

 .ع عن َأيب هريرة، وأيب سعيد، وابن عمر مًعا
 

يَـُتهُ  - 10873/ 25 ، إِّمنا اَنصِّ َمامِّ   بَِّيد َشيطَاٍن". "الَّذي خَيْفُِّض َويـَْرَفُع قـَْبَل اإلِّ
 ضعيف.  ".  طس، بز من حديث َأيب هريرة وإِّسناده حسن 

 
 يفِّ النَّارِّ".  واملرتشي الراشي" - 10876/  3

 ضعيف.  . الطرباين يف معجم شيوخه، )وابن منيع عن ابن عمرو وآحاده( عن ابن عمر وابن منيع وإسناده حسن
 
4  /10877 -  ، َخاُت يف الَوْحلِّ َقٍة، َهبَّْت بِّهِّ ريٌح  "الرَّاسِّ ، َمْن اَبَعَها فإِّن ُثنَـَها ِبْنزِّلةِّ الرََّمادِّ َعَلى َشاهِّ املُطعَِّماُت يف املَْحلِّ

 فـََقَذفـَْتُه". 
في األوسط، وفيه المعلى بن ميمون، وهو  قال الهيثمي: رواه الطبراني .ع عن عبد هللا بن عبد الرمحن األنصاري وسنده ضعيف

 .متروك
 
ُعوَن اَباًب َأْداَنَها مثل إِّتْـَيان الرَُّجلِّ أُمَُّه وإْن َأْرىب الرِّاَب استطالُة الرجل يف عِّْرضِّ  - 10878/  5 يهِّ". "الرِّاَب اثـَْنان َوَسبـْ  َأخِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طس من حديث الرباء بن عازب، وسنده ضعيف املَت غري أن ِمرجه ابن جرير بلفظ، وَأدِن الراب
 .في األوسط، وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفه جمهور األئمة 

 
َوَّلِّ َعابٍر". - 10889/ 16  "الرُّؤاَي ألِّ

 . ابن منيع من حديث أَنس. )يعين عابًرا حيسن عبارهتا(
 

َوإِّنَّ اَنرَُكْم َهذِّهِّ مِّْن َسْبعنَي ُجزًءا مِّْن  "الرُّؤاَي ُبْشَرى مَِّن هللا َعزَّ َوَجلَّ، َوَهى مِّْن َسْبعنَي ُجزًءا من النـُّبـُوَّة"،  - 10893/ 20
َتظُر الصَّاَلَة فـَُهَو يفِّ َصاَلٍة َما َلْ حُيْدِّْث، َوَمْن َعَقَب الصَّاَل  َد يـَنـْ َة بـَْعَد الصَّاَلة فـَُهَو يفِّ َصاَلة  مَسُومِّ َجَهنَّم، َوإِّنَّ َمْن أََتى املْسجِّ

 َما َلْ حُيْدِّْث". 
رواه الطبراني، وفيه عبيد بن إسحاق العطار، وهو متروك، ورضيه َأبو حاتم، وذكره ابن حبان في  قال الهيثمي:  .طب عن ابن َمْسُعود 

 الثقات وقال: يغرب. 
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 "الرُّؤاَي الصَّادَِّقُة الصَّاحلَُة جزٌء مِّْن َستٍَّة َوَسْبعِّنَي ُجزًءا مَِّن النـُّبـُوَّة".  - 10894/ 21

رواه الطبراني في الكبير والصغير وقال: فيه جزء من سبعين جزًءا والبزار ورجال الصغير رجال  : قال الهيثمي .ش، طب عن ابن مسعود
 . الصحيح

 
تٌَّة: املَْرأُة َخرٌي، والَبعِّرُي َخْوٌف، واللَّنُب الفِّطَرُة، واخُلْضَرُة اجلَنَُّة، والسَّفِّيَنُة جناٌة، والتَّ  - 10909/ 36  ْمُر رْزٌق". "الرُّؤاَي سِّ

 ضعيف.  .عجمه عن رجل من الصحابةع يف م
 

49 /10922 -  ." ، كالَبيتِّ اخلَرِّبِّ  "الرَّجُل الَّذِّي لَيَس يف َجْوفِّهِّ َشيٌء من الُقرآنِّ
 ضعيف. .الطرباين عن عبد هللا بن عباس]ت[ 

 
هِّ، َوالصَّالةِّ يفِّ  - 10926/ 53  َمْنزلِّه إال إَِّماًما ََيَْمُع النَّاَس َعَليه". "الرَُّجُل أَحقُّ بَِّصْدر َدابَّتِّهِّ، َوَصْدر فِّراشِّ

 ضعيف. .طب عن فاطمة الزهراءِّ طب عن النعمان بن بشري وزاد إِّال أن َيذن
 

، َوأَ  - 10941/ 68 دُه َحقََّها، فيقول: َأاَل تـَْرَضني َأْن َأْصَل َمْن َوَصَلكِّ ُْجَزةِّ الرَّمْحَنِّ تـَُناشِّ َذَة حبِّ ُم ُشْجَنٌة آخِّ طَع َمْن  قْ "الرَّحِّ
 ". قطعين، وَمْن َقطَعكِّ فقْد وصلينَقطََعَك، َمْن َوَصَلكِّ فَقْد 

 . وهو ضعيف الربذيوفيه موسى بن عبيدة  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أم سلمة
 

َيٌة"."الرِّزُق ال تنقُِّصه املعصَيُة وال َتزِّيُدُه احلَسَنٌة، وتـَْرُك الدَُّعاءِّ  - 10943/ 70  َمْعصِّ
 ضعيف.  .الطرباين من حديث َأيب سعيد 

 
، قال: فقال َولكِّْن   بعدي"الرَِّسالة والنـُُّبوُة َقْد انـَْقطََعْت فال َرُسوَل  - 10946/ 73 َّ، َفَشقَّ ذلك على النَّاسِّ وال َنيبِّ

َراُت؟ قال: ُرْؤاَي املُسلِّم جُ  راُت، قالوا اي رسول هللا: َوَما املَُبشِّّ  ْزٌء من َأْجَزاءِّ النـُُّبوُة. املَُبشِّّ
 .حصحي صحيح.ع عن أَنس وسنده  ]حم ت[ 

 
 "الرُُّطُب أَتُْكْلَنُه َوهُتْديـََنُه".  - 10950/ 77

يف مسنده عن سعد بن َأيب وقاص، البغوي وابن منده، ك، ق عن   احلمانبد احلميد ععبد بن محيد والبزار وحيىي بن ]د[ 
سعد أن امرأة قالت اي رسول هللا إِّانَّ َكلٌّ على أزواجنا وأبنائنا فما حيِّلُّ لنا من أمواهلم قال: فذكره. قال قط وغريه: الصواب  

 ضعيف.  .أنه رجل من األنصار غري ابن أيب وقاص
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َبه".  املعاصيَرابَُة والتـَّْعويض للنساءِّ ابجلِّماع، والُفُسوُق: "الرََّفُث: اإلِّعْ  - 10953/ 80 َداُل الرَّجلِّ َصاحِّ  ُكلَُّها، واجلِّداُل: جِّ

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

 "الرِّْفُق مُيٌْن واخلُرُق ُشْؤٌم". - 10954/ 81
 ضعيف.   هللا بن مسعود.ورواه الطرباين متصال من حديث عبد  .يف األمثال عن ابن شهاب مرساًل  العسكري

 
 "الرِّْفُق به الزايدُة والرَبَكُة، َوَمْن حُيَْرُم الرِّْفَق حُيَْرم اخْلَرَي".  - 10956/ 83

 ضعيف. .طب عن جرير
 

 "الرِّْفُق يفِّ املعِّيَشة َخرٌي مْن بـَْعضِّ التَِّّجارَةِّ".  - 10959/ 86
  .وفي سنده عبد هللا بن صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلطقال الهيثمي:  .عن جابر القضاعيالطرباين يف األوسط، و 

 ضعيف.
 

91 /10964 -  ."  "الرَِّكاُز: الذََّهُب الَّذِّي يـَنـُْبت يف اأَلْرضِّ
 رواه أبو يعلى، وفيه عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .ع، ق عن َأيب هريرة

 
ٌب َعَلى ُكلِّّ حُمَْتلٍِّم، واْلُغْسُل كاْغتَِّسالِّهِّ مَِّن اجْلََنابَةِّ". - 10977/  104  "الرََّواُح يـَْوَم اجلُُمَعةِّ َواجِّ

 ضعيف.  .طب عن حفصة
 
 "الزََّكاُة قـَْنَطَرُة اإلِّْسالَم". - 10989/  8

 ضعيف.  ; إال أن بقية مدلس، وهو ثقة.   الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله موثقون  قال الهيثمي: رواه. طب، هب عن أيب الدرداءِّ 
 

 "الزُّاَنُة ََيُتوَن َتْشَتعُِّل ُوُجوُهُهْم انرًا".  - 10992/ 11
 ضعيف.  .الطرباين من حديث عبد بن ُبْسر

 
َها إِّىَل  - 10996/ 15 نـْ ، فـَيَـُقوُلوَن: يـُْبَدأُ بَنا قـَْبَل "الزَّاَبنَيُة يـَْوَم القَِّياَمةِّ َأْسرُع إِّىَل َفَسَقةِّ مَحََلةِّ الُقْرآنِّ مِّ ، َوالنِّّرَيانِّ َعَبَدةِّ اأَلْواَثنِّ

 فـَيَـُقوُلوَن: لَيَس َمْن يـَْعَلُم َكْمَن اَل يْعَلُم".  ؟!َعَبَدة اأَلْواَثنِّ 
 ضعيف. .الطرباين عن أَنس بن مالك
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 إِّنَّ فيهم السََّماَحة والنَّْجَدَة". "الزَّجْنيُّ إَِّذا َجاَع َسَرَق، َوإَذا شَبَع َزَِن،  - 10999/ 18

رواه الطبراني في األوسط، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وعلي بن سعيد الرازي؛ قال الهيثمي:  .الطرباين من حديث عائشة
 قال الدارقطني: ليس بذاك، تفرد بأشياء. وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
هِّ لِّيُكفَُّهَما أْو يـُْغنِّيَـُهَما عن النَّاسِّ يف َسبيلِّ هللاِّ، وَمْن َسَعى على زوٍج َأْو َوَلٍد لُِّيكفُهْم  على َوالَِّدي ي"السَّاعِّ  - 11005/  6

هِّ ليـُْغنِّيَـَها َوَيكفََّها عن النَّاسِّ يف َسبيِّل هللاِّ،  والساعيَويـُْغنِّيهِّْم عن النَّاسِّ يف َسبِّيلِّ هللاِّ،  ُمَكاثَرًة يف سبيل   والساعيعلى نـَْفسِّ
".ال  شَّيطَانِّ

 . رواه الطبراني في األوسط، وفيه إسحاق بن سيد، وهو ضعيفقال الهيثمي:  .طس عن أنس
 
ُب يس، والسَّابُِّق إِّىل حممدِّ:   - 11006/  7 "السُّبَُّق َثالثَُة: فالسَّابُِّق إِّىل ُموَسى: يـَُوشُع بن نُون، والسَّابُِّق إِّىَل عِّيسى، َصاحِّ

 عليُّ بن َأىب طالب". 
رواه الطبراني، وفيه حسين بن حسن األشقر وثقه ابن حبان وضعفه  قال الهيثمي:  .وابن مردويه عن ابن عباس وضعفطب 

 ضعيف.   الجمهور، وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح.
 

، َوُصَهيٌب َسابُِّق الروُّمِّ  - 11011/ 12 ، َوبِّالٌل َسابُق احلََبشِّ "السُّبَّاُق َأْربـََعُة: َأاَن َسابُِّق اْلَعَربِّ  ”.َوَسْلَماُن َسابُِّق الُفْرسِّ
ز، طب، حل، ك، عد، كر عن أَنس )طب، كر( عن أُم هانئ، عد، كر عن َأىب أمامة قال: حممد ال يعرف هذا احلديث إال  

 ضعيف.   نكر.، وقال: كر، قال ابن جوصا: سألت حممد بن عوف عن هذا احلديث فقال: م األهلاين لبقية عن حممد بن زايد 
 

 "السَّْجَدُة الَّيتِّ يفِّ ص، َسَجَدَها َداُوُد تـَْوبًَة، وحَنُْن َنْسُجُدَها ُشْكًرا".  - 11012/ 13
 ضعيف.  .طب واخلطيب عن ابن عباس

 
َعةِّ َأْعَضاٍء". - 11013/ 14  "السُُّجوُد َعَلى َسبـْ

 أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. رواه الطبراني في األوسط وفيه قال الهيثمي:  .طس عن َأيب هريرة
 

َهة، ورَْفع اْلَيَدينِّ إَِّذا رَأيَت ا - 11014/ 15 َعةِّ َأْعَضاء: اْلَيَدينِّ، والَقَدَمنيِّ، والرُّْكبَـَتنيِّ، واجْلَبـْ ْلَبيَت،  "السُُّجوُد َعَلى َسبـْ
َْمٍع، َوعِّْنَد رَْمي اجلَِّمار، وإِّ   َذا أقِّيَمْت الصَّالُة".وَعَلى الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، َوبَِّعَرَفة وجبِّ

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
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َحاُق َبنُي النَِّّساءِّ زَِِّن بَينَـُهنَّ".  - 11015/ 16  "السِّّ
 . جدا ضعيف .طب عن واثلة

 
، َفَمْن َأْكَرَمُه َأْكَرَمُه هللاُ، َوَمْن َأَهانَُه َأَهانَُه  - 11035/ 36  هللاُ"."السُّْلطَاُن ظِّلُّ هللاِّ يفِّ اأَلْرضِّ

 ضعيف. .ةطب هب عن َأيب بكر 
 

42 /11041 -   ، إِّلَيهِّ ُكلُّ َمظُلوٍم مِّْن عَبادِّه فإَِّذا َعَدَل َكاَن َلُه األْجُر َوَعَلى الرَّعِّيَّة   َيوي"السُّلطَاُن ظِّلُّ هللاِّ يفِّ اأَلْرضِّ
َطْت السََّماُء، َوإَذا ُمنَعتِّ الزََّكاُة َهَلَكتِّ  الشُّْكُر، وإَِّذا َجاَر َكاَن َعَليهِّ اإلِّْصُر، َوَعَلى الرَّعِّيََّة الصَّرْبُ  ، وإَذا َجاَرتِّ اْلُوالُة ُقحِّ

 ، َوإَذا َظَهَر الزِِّن َظَهَر الَفْقُر واْلَمْسَكَنُة، وإَذا ُأْخفَِّرْت َأْهُل الذِّمَّةِّ ُأديَل الُكفَّاُر". املواشي
 موضوع.  .احلكيم، بز، هب وضعفه عن ابن عمر

 
 السَّكِّينُة يفِّ َأْهلِّ الشَّاءِّ واْلبَـَقر". " - 11044/ 45

البزار، وفيه كثير بن زيد؛ وثقه أحمد وجماعة، وفيه   قال الهيثمي: رواه .البزار عن َأيب هريرة وحسن احلافظ ابن حجر إسناده
 ضعيف.  ضعف.

 
َفرِّيَضة، السُّنَُّة اليت يف الفريضة َأْصُلها يف كتابِّ هللاِّ، َأْخُذَها  "السُّّنُة ُسنّـَتان: ُسنٌَّة يف َفريَضة، َوُسنٌَّة يف َغري  - 11052/ 53

َطيئة".  ُهَدًى، وتـَرُْكَها َضاللٌة، والسُّنَُّة اليت َأْصُلَها لَيَس يف كتاب هللاِّ اأَلْخُذ هبا َفضيَلٌة، وتـَرُْكَها لَيَس خبِّ
 موضوع.  . طس عن أيب هريرة

 
َواُك يُطيُِّّب  - 11059/ 60 ". "السِّّ  الفَم، ويـُْرضِّى الرَّبَّ

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

، َوجَمْالٌة للبصرِّ".  - 11060/ 61 َواُك َمْطَهرٌة للفم، مْرَضاٌة للرَّبِّّ  "السِّّ
 ضعيف.  .طس عن ابن عباس

 
 فرٌط". "السَّالُم َعَلى َأهلِّ القبورِّ ثالاًث، من كان منكم من املؤمنني واملسلمني، أَنتم لََنا  - 11072/ 73

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه إسماعيل بن عياش، وفيه كالم، وقد وثق. قال الهيثمي:  .طب عن جممع بن جارية
 
)فَبَِّسْخطَة(،  ا  "الشَّاُم َصْفَوُة هللاِّ مِّْن بِّالدِّهِّ، إِّلَيَها ََيَْتىبِّ َصْفَوَتُه مِّْن عَِّبادِّهِّ، َفَمْن َخَرَج مَِّن الشَّام إِّىَل َغريِّهَ  - 11087/  6
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مَْحٍَة( ".  َوَمْن َدَخَلَها مِّْن َغريَِّها )َفربِّ
 ضعيف.   .طب، ك وتعقب، كر عن َأيب أَُمامَة عن ابن عباس

 
 "الشُّْفَعُة فيما َل تـََقعِّ احلدوُد، فإَِّذا َوقـََعت احلدوُد فال ُشْفَعَة".  - 11104/ 23

 الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا العمري، وكان كذابا. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

ْرُك يف أُمَّيتِّ َأْخفى مِّْن َدبِّيبِّ النَّْملِّ َعَلى الصََّفا". - 11107/ 26  "الشِّّ
عين، وهو  رواه البزار، وفيه عبد األعلى بن أقال الهيثمي:  .احلكيم عن ابن عباس، ورواه البزار من حديث عائشة بسند ضعيف

 صحيح.  ضعيف.
 

30 /11111 -  ." َْنزَِّلةِّ اْلَكالَم َفَحسُنُه َحَسُن اْلَكالم، َوقَبِّيُحُه قَبِّيُح اْلَكالمِّ ْعُر َكالٌم ِبِّ  "الشِّّ
قط يف األفراد، ق عن عائشة، البخاري يف األدب، طس وابن اجلوزي يف الواهيات عن ابن عمرو، الشافعي، ق عن عروة  

إال بهذا اإلسناد، وإسناده حسن وهللا  -صلى هللا عليه وسلم  -الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وقال: ال يروى عن النبي قال  .مرساًل 
 أعلم. 

 
هِّ، والسَّعِّيُد َمْن َسعَِّد يف َبْطنِّها".  - 11118/ 37  "الشَّقِّيُّ مِّْن َشقِّى يف َبْطن أُمِّّ

 صحيح.  . جال الصحيح عن َأيب هريرةالبزار، والطرباين يف الصغري، ورجال البزار ر 
 

هِّ َوَمالِّهِّ يف َسبِّيلِّ هللاِّ ال يُرِّيُد أْن يـَُقاتَِّل وال يـُْقَتَل يُكثُِّّر سَ  - 11128/ 47 َواَد املُْسلِّمنَي،  "الشَُّهَداُء َثالثٌَة: رَُجٌل َخَرَج بِّنَـْفسِّ
". فَإِّْن َماَت أْو قُتَِّل ُغفَِّرْت َلُه ُذنُوبُُه ُكلَُّها،  رَي من َعَذابِّ القرْب َويُؤمَُّن من الَفزَعِّ  وُأجِّ

رواه البزار وضعفه بشيخه محمد بن معاوية فان كان هو  قال الهيثمي:  .من حديث أَنس واألصفهاينالبزار، واحلارث، والبيهقي، 
 النيسابوري فهو متروك، وفيه أيضا مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. 

 
ْرٌك"."الشَّ  - 11137/ 56  ْهَوُة اخْلَفِّيَُّة والرِّايُء شِّ

 ضعيف. .طب عن شداد بن أوس
 

 فَاُرمُجوُُهَا البتة ما َقَضيا من اللذة".  -"الشَّيُخ والشَّيَخُة إِّذا زَنـََيا  - 11149/ 68
هللا عليه صلى  -طب، وابن منده يف املعرفة عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: مسعت رسول هللا  

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .يقول فذكره -وسلم 
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دِّ واالثـَْنني فإَِّذا َكانُوا َثالثًَة َل يـَُهمَّ هبِِّّم".  - 11153/ 72  "الشَّيطَاُن يـَُهمُّ ابْلَواحِّ

 ضعيف.  . عن أيب هريرة والديلميالبزار، 
 
 املَُتَطوُِّع ابخلَِّيارِّ َما بَيَنُه َوبنَي نِّْصفِّ النـََّهارِّ". " الصَّائُم  - 11154/  1

 ضعيف. ق وضعفه، كر عن أَنس، طب، ق وضعفه عن َأيب أُمامة
 

َساٍب".  - 11170/ 17 بَـُهنَّ اجلَنََّة بَِّغريِّ حِّ ُل هللاُ صاحِّ ، ويُْدخِّ  "الصَّرْبُ واالْحتِّساُب من عِّْتقِّ الرِّقَابِّ
 ضعيف. رواه الطبراني، وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي، وهو متروك.قال الهيثمي:  .ثمايلالم بن عمري يطب عن احلك

 
ُّ على ُشفَعتِّهِّ َحَّتَّ يُْدَرك، فإِّذا أْدَرك فإِّْن َشاَء َأخَذ وإْن َشاَء تـََرَك". - 11173/ 20  "الصَّيبِّ

 ضعيف.  .طس، طص، ق وضعفه عن جابر
 

َية بِّْنُت  "الصَّْخَرُة   - 11176/ 23 َصْخَرُة بَيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َعَلى خَنَْلٍة، والنَّْخَلُة على ْنٍْر من أْْنَارِّ اجلَنَّةِّ وحَتْت النَّْخَلةِّ آسِّ
ٍم اْمَرأُة فِّْرَعْون، وَمْرمَيُ بِّْنُت عِّْمَران يـَُنظمانِّ مُسُوط أْهلِّ اجلَنَّةِّ إِّىل يـَْومِّ القَِّياَمةِّ".   ُمزاحِّ

 موضوع. .طب عن عبادة بن الصامت
 

 "الصَّْدَقُة َتُسدُّ َسْبعِّنَي اَباًب من السُّوءِّ".  - 11179/ 26
 ضعيف.  رواه الطبراني في الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . طب عن رافع بن خديج

 
 "الصَّْرُم َقْد َذَهَب". - 11192/ 39

 ضعيف.  .يربوع املخزوميالبغوي، وابن قانع، وابن منده، طب، ض عن سعيد بن 
 

ننيِّ، فإِّذا َوجد املاَء فـَْليَـتَّق هللَا َوْلُيمِّسَّه َبَشَرَتهُ  - 11195/ 42  فإِّن َذلك "الصَّعِّيُد وُضوُء اْلُمْسلِّمِّ وإِّْن َل ََيد اْلَماَء َعْشر سِّ
 َخرٌي". 

 صحيح.   من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح.رواه البزار وقال: ال نعلمه يروى عن أبي هريرة إالقال الهيثمي:  .ز عن أيب هريرة
 

لصَّْفَقَتنيِّ رِّاًب".  - 11198/ 45  "الصََّفَقُة ابِّ
إبسباغ الوضوء   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ابن مسعود موقوفًا، ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمران رسول هللا ]خز[ 
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 . وإسناده جيد
 

َضاُب الَكافِّر". - 11199/ 46 ، والسََّواُد خِّ َضاُب اْلُمْسلِّمِّ َضاُب اْلُمْؤمِّنِّ، واحْلُْمَرُة خِّ  "الصُّْفَرُة خِّ
 موضوع.  .ر طب، ك، وتـُُعقَِّّب عن ابن عم

 
َلت   "الصَّالُة يف املسجد اجلامع  - 11205/ 52 تـَْعدُِّل الَفرِّيَضُة فيه َكحجَّة مربورٍة، والنَّافَِّلُة فيه كحجٍَّة ُمتَـَقبـََّلٍة، َوُفضِّّ

 ".  الصَّالة يف املسجدِّ اجلَامِّع على ما سواه من املساجد خبمسِّ مائِّة َصالةٍ 
 جدا. ضعيف   أَبو الشيخ طس عن ابن عمر.

 
َقَِّّها قُبَِّلْت  - 11207/ 54 ْنُه، َوقُبَِّل  "الصَّالُة َثالثَُة أَْثالٍث الطُُّهوُر ثـُُلٌث، َوالرُكوُع ثـُُلٌث، َوالسُُّجوُد ثـُُلٌث، َفَمْن َأدَّاَها حبِّ مِّ

ْنُه َسائُِّر َعَملِّهِّ، َوَمْن رُدَّْت َعَليهِّ َصالتُُه رُدَّ َعَليهِّ َسائُِّر َعَملِّهِّ   ". مِّ
 رواه البزار وقال: ال نعلمه مرفوًعا إال عن المغيرة بن مسلم، قلت والمغيرة ثقة وإسناده حسن. قال الهيثمي:  ر عن َأيب هريرة.البزا
 

َلفِّ َصالٍة، والصَّالُة يف بيت املقدسِّ  مسجدي "الصَّالُة يف املسجدِّ احلرامِّ ِبائةِّ أَْلفِّ َصالٍة، والصَّالُة يف  - 11208/ 55 ِبِّ
 َصالٍة". خبمِّسمائِّة

 ضعيف.  .رجاله ثقات وفي بعضهم كالمقال الهيثمي:  . طب عن َأيب الدرداء
 

َلَها إِّىَل الصَّالةِّ اأُلْخَرى، َواجْلُُمَعُة  - 11209/ 56 َلَها إِّىَل اجْلُُمَعةِّ اأُلْخرى،  "الصَّالُة اْلَمْكُتوبَُة ُتَكفُِّر َما قـَبـْ ُتَكفُِّر َما قـَبـْ
َلُه إىَل  َلُه إِّىَل شْهرِّ رََمَضاَن، َواحْلَجُّ يَُكفُِّر َما قـَبـْ . ال حيِّلُّ الْمَرَأٍة ُمْسلَِّمٍة َأْن حَتُجَّ إِّالَّ َمَع َزْوٍج َأْو َوَشْهُر رََمَضاَن يَُكفُِّر َما قـَبـْ  احْلَجِّّ

 ".  ذِّي حَمَْرمٍ 
 ة وهو متروك الحديث.قفي الكبير وفيه المفضل بن صد قال الهيثمي: رواه الطبراني  طب عن َأيب أُمامة.

 
 ".  اْسَتطَاَع َأْن َيْسَتْكثَِّر فـَْلَيْسَتْكثِّر"الصَّالُة َخرُي َمْوُضوٍع، َفمْن  - 11210/ 57

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف.قال الهيثمي:  طس عن َأيب هريرة.
 

َمْنزِّلِّهِّ وُمْعَتَمله مَخْسُة َأَْنار، إَِّذا  "الصَّلواُت اخلْمُس َكفَّارَُة َما بَينَـَها، َأرَأَيُتم َلو َأنَّ رجاًل كان َلُه ُمْغَتَسٌل، بني  - 11227/ 74
َقى مِّْن َدرَنِّهِّ؟ وََكذِّلَك  انطلق إِّىل ُمْعَتَملِّهِّ َعمَِّل َما َشاَء هللا، َوَأَصابَُه اْلَوَسُخ واْلَعَرُق، َفُكلََّما َمرَّ بِّنَـْهٍر اْغَتَسل، َما َكانَ   يـَبـْ

 ".    هللا، مثَّ َصلَّى َوَدَعا واْستْغَفَر ُغفَِّر َلُه َما َكان فِّيهِّ الصَّلواُت ُكلََّما عَِّمَل َخطِّيَئًة َأْو َما َشاءَ 
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قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في األوسط والكبير وزاد فيه: " »ثم صلى صالة استغفر، غفر هللا له ما كان  عن أيب سعيد. طس 
 جاله رجال الصحيح.قبلها« ". وفيه عبد هللا بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية ر 

 
لِّهِّ مَخَْسة َأْْنَار،  "الصََّلَواُت اخلْمس َكفَّارَاُت َما بَينَـَها، َأرَأَيَت َلْو َأنَّ رََجاًل َكاَن َلُه ُمْعَتَمٌل، َبنَي َمْنزلِّهِّ َوُمْعَتمَ  - 11232/ 79

و الَعَرُق، َفُكلََّما مرَّ بِّنَـْهر اْغَتَسَل، َما َكاَن َذلَِّك ُمْبقًِّيا مِّْن َدرَنِّهِّ؟ فإَِّذا اْنطََلَق إِّىَل ُمْعَتَملِّهِّ َعمِّل َما شاَء هللا، فَأَصابَه الوَسُخ أَ 
َلَها". َفَكَذلَِّك الصََّلواُت ُكلََّما َعمَِّل َخطِّيَئًة َأْو َما َشاَء هللا مثَّ َصلَّى َصالًة، اْستَـْغَفَر ُغفَِّر َلُه َما َكان قَـ   بـْ

اه البزار والطبراني في األوسط والكبير وزاد فيه: " »ثم صلى صالة استغفر، غفر هللا له ما كان  قال الهيثمي: رو  .طب عن َأيب سعيد 
 قبلها« ". وفيه عبد هللا بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
 ".  "الصََّمُد الَّذِّي اَل َجْوَف َلهُ  - 11241/ 88

 ضعيف.  رواه الطبراني، وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف. قال الهيثمي:  ة عن أَبيه.طب، وأَبو الشيخ عن سليمان بن بريد
 

َا اْلَعْبُد مَِّن النَّارِّ  - 11244/ 91  ”. "الصَّْوُم ُجنٌَّة َيْسَتجنُّ هبِّ
 حسن.  طب عن عثمان بن َأيب العاص. 

 
ْصٌن مِّْن ُحُصونِّ  - 11255/  102 َياُم ُجنٌَّة َوُهو حِّ َياُم يل َوَأاَن "الصِّّ َياَم يـَُقوُل هللا: الصِّّ بهِّ إال الصِّّ اْلمْؤمِّن، وَُكلُّ َعَمٍل لَِّصاحِّ

 ".  َأْجزى بِّهِّ 
 الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن عون، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب أُمامة طب عن واثلة

 
َياَفُة َثالَث لََيال َحقٌّ  - 11274/ 14 َوى َذلَِّك فـَُهَو َصَدَقةٌ "الضِّّ  ".  الزٌِّم َفَما سِّ

يف مكارم اأَلخالق، وأبو نعيم، ص عن غالب بن حجزة، قال: حدثتين ابنة عمة يل  اخلرائطي، وابن قانع، طب، و الباوردي
 ضعيف.  .العنربي يقال هلا أُم عبد هللا ابنة ملقام عن أَبيها عن أَبيه التلب بن ثعلبه 

 
يَ  - 11277/ 17 ٍم َفَما َكان فـَْوَق َذلَِّك فـَُهَو َمْعُروفٌ "الضِّّ  ".  اَفُة َثالثَُة َأايَّ

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  .اأَلشجعيطب عن طارق بن َأشيم 
 
ْنه َكاْلَفارِّ َمَن  "الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ألُمَّيتِّ َوَوْخُز َأْعدائكُم مَِّن اجلنِّّ خَيُرُج يف آاَبط  - 11282/  4 الرَِّجال وَمَراقِّّها، اْلَفارُّ مِّ

 ".  الزَّْحفِّ َوالصابُِّر َعليهِّ َكاْلمجاهدِّ يف سبيِّل هللا
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 عد، طس عن عائشة. 
 

 ".  ميت "الطَّاُعوُن والَغرُِّق والَبطُِّن واحلَرُِّق والنـَُّفَساُء َشَهاَدٌة أل - 11288/ 10
 صحيح. . صفوان بن أمية طب عن

 
َري - 11298/ 20  ".   "الطَّواُف َحْوَل الَبيتِّ مِّْثُل الصَّالة إِّالَّ أَنُكْم تـََتكلُمون فِّيه َفمْن َنَطَق َفاَل يـَْنطِّْق إالَّ خبِّ

 صحيح. طب، حل، ك، ق عن ابن عباس.]ت[ 
 

لَبيتِّ َصالٌة ولكنَّ هللا َأَحلَّ فيهِّ املَْنطَِّق َفَمْن َنَطَق  - 11300/ 22  ".  َفاَل يـَْنطِّْق إِّالَّ خَبري"الطََّواُف ابِّ
 صحيح.  طب، حل، ك، ق عن ابن عباس.]حب[ 

 
 ".  "الطََّواُف َصالٌة فََأقِّلُّوا فِّيهِّ الَكالمَ  - 11301/ 23

 صحيح. طب عن ابن عباس.
 

، َوَحْلُق الَعانَة، وتـَْقلِّيُم اأَلظافِّر، َوالسِّّ  - 11303/ 25  َواُك"."الطََّهارَاُت َأْرَبٌع. َقصُّ الشَّارِّبِّ
 ضعيف.   .ورواه البزار من حديث َأيب هريرة . -رضي هللا عنه  -ع، طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
رك ال يـَْغفُِّره  " الظُّْلُم َثالثٌَة َفظُْلٌم اَل يرَتُكه هللا، وظُْلم يـُْغَفُر، وظُْلم ال يـُْغَفُر، فَأمَّا الظُّْلُم الَّذي اَل يـُْغَفر، فا - 11312/  1 لشِّّ

  بـَْعضهم مِّْن بـَْعٍض ". َوَأمَّا الظُّْلمِّ الَّذِّي يـَْغفِّرُه هللا َفظُْلم الَعْبدِّ فيما بَيَنُه َوَبني رَبِّّه َوَأمَّا الَّذِّي اَل ُيرْتُك يـََقصُّ هللا هللا. 
 . ط عن أَنس

 
ُ واْلُمتَـَعلُِّّم َشرِّيكانِّ يفِّ اخْلَريِّ، وَسائُِّر النَّاسِّ اَل َخرَي فِّي - 11320/  4  هْم". "الَعاَلِّ

 ضعيف.  . طب عن َأيب الّدرداءِّ 
 

 ".  "الَعامُِّل إَِّذا اْستـُْعمَِّل فََأَخَذ احلقَّ وَأْعَطى احلقَّ َل يـََزْل كاملَُجاهِّدِّ يف سبيلِّ هللا حَّت يـَْرجَع إِّىل بَيتِّهِّ  - 11330/ 14
الطبراني في الكبير، وفيه ذؤيب بن   قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن بن محيد عن أَبيه عن جده عبد الرمحن بن عوف

 عمامة. قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره، ولم يهدر.
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 ". "العَِّباُد عَِّباُد هللا والبِّالُد بِّالُد هللا، َفَمْن َأْحَيا مِّْن َمَواتِّ اأَلرضِّ شيًئا فـَُهَو َلُه، ولَيَس لِّعْرق ظاٍَل َحقٌّ  - 11336/ 20

 حسن.  .عائشة ط، والعسكري يف األمثال، ق عن

 
 "اْلعْجماُء َجْرُحها ُجباٌر، واملعدُن ُجباٌر، والناُر ُجباٌر، ويف الركَّاز اخْلُْمُس". - 11356/ 40

 . ط، ق عن َأيب هريرة
 

ُرَها َندامٌة واْلَعَذاُب يـَْوم الِّقيامة" - 11358/ 42  . "اْلعِّراَفُة َأوَّهُلَا َمالمٌة، وآخِّ
 حسن.  .ط، ق عن َأيب هريرة

 
 ".  "اْلَعْبُد اآلبُِّق ال تـُْقَبُل له صِّالٌة حَّتَّ يْرجع إِّىل مواليه - 11364 / 48

 صحيح.  طب عن جرير.
 

 "اْلعْجماُء ُجباٌر، واْلمْعدُِّن ُجباٌر، والسَّائَمُة ُجباٌر، ويف الرَكازِّ اخْلُمْس". - 11366/ 50
 سط بعضه، وفيه عبد هللا بن بزيع، وهو ضعيف. رواه الطبراني في الكبير، وفي األو قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.

 
 ".  "اْلعِّدُة َديٌن، ويٌل لِّمْن َوَعَد مثَّ َأخَلَف، ويٌل لَِّمْن َوَعَد مثَّ َأْخَلف، ويٌل لَِّمن َوَعَد مثَّ َأْخَلف - 11372/ 56

 ضعيف.  .-رضي هللا عنه   -، وابن عساكر عن علي والديلميطص، 
 

 "اْلعِّدُة عطِّيٌَّة". - 11374/ 58
 القضاعي عن ابن مسعود ورواه طس من حديث قـَبَّاث بن َأشيم بلفظ الرتمجة، ورواه الطرباين يف اأَلوسط، و  القضاعيحل، و 

قال: وذكره  -صلى هللا عليه وسلم  -من حديث ابن مسعود أَنه قال: ال يعِّْد َأحدكم صبيه مث ال ينجز له، فإِّن رسول هللا 
عيم يف احللية ولفظه: "إِّذا وعد َأحدكم صبيَّه فلينجز له وذكر ابقيه، ورواه أَبو داود يف مراسيله وابن َأيب الدنيا  ورواه أَبو ن

 عن احلسن مرفوًعا، ويف لفظ عن احلسن. 
قال  .. فقال: العدة واجبةتعدينشيًئا فقال: ما عندي ما ُأعطيك فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -َأن رجال سأل النيب 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي، قال أبو حاتم: مجهول. لهيثمي في حديث قباث: ا
 

ْقطِّ ُغرٌَّة َعْبد َأو َأَمة - 11387/ 71  ".  "اْلَعْقل َعَلى اْلَعَصَبةِّ، ويَف السِّّ
 صحيح. طب عن محل بن النابغة.
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 ".  لَِّسْبع َأْو أَلرَبَع َعَشَرَة، َأْو إلِّحَدى وعِّشرين"اْلَعقِّيَقُة ُتْذَبُح  - 11389/ 73

الطبراني في الصغير، واألوسط، وفيه  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه    -طس، ق، ض عن عبد هللا بن بريدة عن أَبيه  
 صحيح.  إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه.

 
 ".  قـَُريش، واأَلَمانَُة يف األَْنَصارِّ "اْلعِّْلُم يف  - 11409/ 93

 ضعيف. طب عن ابن َجْزء الزبيدي. 
 

 ".  "اْلَعْمد قـََوٌد، واخْلَطَأُ دِّيَةٌ  - 11423/  107
ه عمران بن أبي الطبراني، وفي قال الهيثمي: رواه . طب عن عبد هللا بن َأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أَبيه عن جده

 الفضل وهو ضعيف. 
 

 ".  "الُعْمَرى والرُّْقىَب َسبيُلُهَما َسبِّيل املرياث  - 11433/  117
 ضعيف.   طب عن زيد بن اثبت.

 
 ".  "الُعْمَرى َجائَِّزٌة لَِّمْن ُأْعمَِّرَها والرُّْقىَب لَِّمْن ُأْرقِّبَـَها، َسبِّيُلُهَما َسبِّيل املرياث - 11434/  118

 طب عن ابن الزبري. 
 

رُْكْم َما يـََتذَكَّر فِّيهِّ َمْن َتذكرَّ  "الُعْمُر الَّذي - 11439/  123 تُّوَن َسَنًة، يـَْعينِّ "َأَو ََلْ نُعمِّّ  ".  َأْعَذَر هللا تـََعاىل فِّيه اْبَن آَدَم سِّ
 ، وأَبو نعيم يف مستخرجيهما من حديث َأىب هريرة. واإلمساعيليبز، 

 
َرةِّ "الَعيَلَة ختَافِّنَي َعَليهِّم َوأاَن ولِّيـُُّهْم يف الدُّ  - 11442/  126  ".  نـَْيا واآلخِّ

فذكرت له يـُْتَمَنا فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -طب، كر عن عبد هللا بن جعفر قال: جاءت أمنا إِّىل رسول هللا ]حم[ 
 رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  فذكره.

 
د من اجْلَهادِّ يف سبيل هللا". " اْلُغدوُّ والرََّواُح إِّىل  - 11457/  1  اْلَمَساجِّ

 موضوع.  طب، كر عن َأيب أُمامة وسنده ضعيف.
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 ".  "اْلُغسل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ ُسنَّةٌ  - 11468/ 12

 ضعيف. طب عن ابن مسعود.
 

ٍم َشعرِّهِّ َوَبَشرِّهِّ  - 11469/ 13 َعةِّ َأايَّ ٌب َعَلى ُكلِّّ مْسلِّم يف َسبـْ  ".  "اْلُغسُل َواجِّ
 ضعيف. بن عباس.طب عن ا

 
ُد الصَّرُب اْلَعَسلَ  - 11474/ 18 مياَن َكَما يـُْفسِّ ُد اإلِّ  ".  "اْلَغَضُب يْفسِّ

 ضعيف.  طب، هب عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده به مرْفوًعا وسنده ضعيف.
 

 ".  "اْلُغسُل َصاٌع والوضوُء ُمدٌّ  - 11480/ 24
 . فيه الحكم بن نافع؛ ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معينقال الهيثمي:  عبد احلق، وضعََّفُه طس عن ابن عمر.

 
نَي ُيَصلِّّي الصُّْبَح إِّىل طََلوع الشَّمسِّ  - 11485/ 29 ، "اْلَغْفَلُة يف ثالث: اْلَغْفَلُة عن ذِّْكر هللا َعزَّ َوَجلَّ، واْلَغْفَلُة مِّن حِّ

هِّ يف الدَّين َحَّتَّ يـَرْكَ   َبُه". وَغْفَلُة الرَُّجل عن نـَْفسِّ
 ضعيف. .طب، هب عن ابن عمرو، هب عن َأيب هريرة 

 
يَها اخْلَرُي إِّىل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ وَعْبُدكَ  - 11490/ 34 بُِّل عِّزٌّ أَلْهلَِّها، واخْلَيُل َمْعُقوٌد بنَـَواصِّ ْن إِّليهِّ،  "اْلغََنُم بـَرََكٌة، واإلِّ َأُخوَك فَأْحسِّ

 ".  فََأعْنهُ وإْن َوَجدَتُه َمْغُلواًب 
 صحيح.  البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه  ز عن حذيفة.

 
ميَان واملَِّذاُء من النَِّّفاق - 11502/ 46  ”. "اْلغِّريُة مِّْن اإلِّ

يف جامعه  وفيه فقال رجل من أهل الكوفة لزيد بن أسلم: ما املَذَّاَء؟ قال: الذي ال يغار، عب . ، ص عن أيب سعيد الديلمي
 ضعيف. ومن طريقه هب والبزار". 

 
ُر طُبَِّع َكافًِّرا، وأُْلقى َعَلى أَبـََويهِّ حَمَبٌَّة مِّْنه" - 11506/ 50  . "اْلُغالم الَّذِّي قـَتَـَلُه اخْلَضِّ

 . ط عن ابن عباس عن ُأيَبٍّ 
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 ”."اْلغََنُم بـَرََكةٌ  - 11507/ 51

 صحيح.  .-رضي هللا عنه    -ع عن الرباء 
 
َها تـَُفجَُّر َأْْنَاُر اجْلَنَّةِّ  - 11516/  9  ”. "اْلفْرَدْوُس رَبـَْوُة اجْلَنَّة وَأْعالَها وَأْوَسطَُها، َومنـْ

 صحيح.  طب عن مسرة.
 

 ”. "اْلَفْقُر َأْزَيُن َعَلى اْلمْؤمِّن مِّن اْلعَِّذار احْلََسنِّ َعَلى َخدِّ اْلَفَرسِّ  - 11537/ 30
عروف أنه من كالم عبد الرمحن بن زايد بن أنعم، رواه كذلك ابن عدي يف  طب عن شداد بن أوس )وسنده ضعيف وامل

 ضعيف.  الكامل(.
 
َتظُِّر الرِّْزَق، واْلمْحَتكُِّر يـَنْـ  - 11546/  5 َتظُِّر الرَّمْحََة، والتَّاجُر يـَنـْ َتظُِّر اللَّْعَنَة، واْلُمْسَتمُِّع يـَنـْ َتظِّر اللَّْعَنَة، والنَّائَِّحُة "اْلَقاصُّ يـَنـْ
 ”.ْن َحْوهَلَا مَِّن اْمَرَأة جْمَتمَِّعة َعَليُهنَّ َلْعَنُة هللاِّ واْلَمالئَِّكةِّ والنَّاسِّ َأمْجَعِّنيَ َومَ 

 موضوع. طب، خط، وابن النجار عن جماهد عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبري.
 

، واألَمانَُة يفِّ  "اْلَقْتُل يفِّ َسبِّيل هللاِّ يَُكّفر الذُّنُوَب ُكلََّها إِّالَّ اأَلمَ  - 11554/ 13 انََة. واأَلَمانَُة يف الصَّالة، واأَلَمانَُة يف الصَّْومِّ
، َوَأَشُد َذلَِّك اْلوَدائِّعُ   ”. احلَديثِّ

 ضعيف.  رواه الطبراني ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  طب عن ابن مسعود.
 

 َشهيٌد، واْلَمطُُعوُن َشهِّيٌد، والنـَُّفَساُء َشهيٌد". "اْلَقتيُل يفِّ َسبِّيل هللاِّ َشهيٌد، واْلَمْبُطوُن  - 11556/ 15
 صحيح. طب عن عبد هللا بن بسر.

 
رَّهُ  - 11559/ 18 رُّ هللاِّ َفاَل تـُْفُشوا هلل َعزَّ َوجلَّ سِّ  ”."اْلَقَدُر سِّ

رُّ     هللا َفاَل ُتَكلَُّفوُه(.أبو نعيم يف احللية عن ابن عمر، ورواه الطرباين عن ابن عباس من قول عيسى عليه السالم )الَقَدُر سِّ
 ضعيف.

 
 ”."اْلُقرآُن غِّىًن اَل فـَْقَر بـَْعَدُه وال غِّىَن ُدونَهُ  - 11564/ 23

 ضعيف. .ع، وحممد بن نصر، طب، هب، خط، عن أنس، وضعف
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َعٌة وعْشرُِّوَن أَْلَف َحْرٍف َفَمْن  - 11565/ 24 ًبا فـََلُه بُكلِّّ َحْرٍف َزْوَجُة مِّْن  "اْلُقرآُن أَلُف أَْلفِّ َحْرٍف َوَسبـْ قـََرَأُه صابًِّرا حُمَْتسِّ

 ”.احلُورِّ اْلعِّنيَ 
يف اإلابنة عن عمر، قال أبو نصر: غريب اإلسناد واملَت وفيه زايدة على ما بني   السجزيطس، وابن مردويه، وأبو نصر 

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

 ”. "اْلُقصَّاُص َثالثُة: َأمرٌي َأْو مأُموٌر أْو ُِمَْتالٌ  - 11584/ 43
الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن يحيى اإلسكندراني،   قال الهيثمي: رواه. طب عن عوف بن مالك، طب عن كعب بن عياض

 ولم أر من ترجمه. 
 

"الُقضاُة َثالثٌَة: قَاضيانِّ يف النَّارِّ، وقَاٍض يف اجلَنَّةِّ، قَاٍض َقَضى ابهلَوى فـَُهَو يف النَّارِّ، وقاٍض َقَضى بغري   - 11587/ 46
 ”. ابحلّق فـَُهَو يف اجلَنَّةِّ َعلٍم فـَُهَو يفِّ النَّارِّ، وقَاٍض َقَضى 

 صحيح.  طب عن ابن عمر.
 

 ”. "القناعة ماٌل ال ينفُد وكنٌز ال يـَْفىَن  - 11589/ 48
 موضوع.  بدون كنز ال يفىن من حديث أنس. القضاعيمن حديث جابر، و  العسكريالطرباين يف األوسط، و 

 
ْشَراُك ابهللِّ،  - 11604/  5 ، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنة، واْلفَراُر مَِّن الزَّْحف،  "اْلَكَبائُِّر َسبٌع: اإلِّ وقـَْتُل النـَّْفسِّ الَّيتِّ َحرََّم هللا إالَّ ابحْلَقِّّ

 وَأْكُل الرِّاَب، َوأْكُل َمالِّ اْلَيتِّيم، والرُُّجوع إىَل األْعَرابِّيَّةِّ بـَْعَد اهلِّجَرةِّ". 
 حسن. يه أبو بالل األشعري، وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وف  .طس عن أيب سعيد

 
ْشَراُك ابهلل، وقـَْتُل النـَّْفسِّ بَغري َحّقَها، وَأْكُل الرِّاب، وَأكُل مالِّ الَيتِّيم، وفَِّراٌر  - 11605/  6 ،  "الَكَبائُِّر أوَّهُلُنَّ اإلِّ يـَْوَم الزَّْحفِّ

 ”. تِّهِّ ورَْمُى اْلمْحَصَناتِّ واالْنتَِّقاُل إِّىَل األْعَراَب بـَْعَد هِّْجرَ 
رواه البزار، وفيه عمر بن أبي سلمة، ضعفه شعبة وغيره، ووثقه قال الهيثمي:  بز، عن أيب هريرة )قلت ورواه كذلك ابن أيب حاَت(.

 أبو حاتم وابن حبان وغيرهما.
 
ْرُك ابهلل، واإلاَيُس مِّْن َرْوح هللا، واْلُقُنوُط مِّْن  - 11606/  7  ”.َرمْحَة هللا َعزَّ َوجلَّ "اْلَكَبائُِّر: الشِّّ

 حسن.  بز عن ابن عباس.
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 ”. "اْلَكذُِّب َمْكُتوٌب إِّالَّ َما نُفَِّع بِّهِّ ُمْسلٌِّم أَو ُدفَع بِّه َعْنهُ  - 11619/ 20

 البزار، وفيه رشدين وغيره من الضعفاء.  قال الهيثمي: رواه. بز وصححه عن ثوابن
 

 ”.اْلَمالِّ "اْلكَفُن مِّْن مجِّيع  - 11625/ 26
 وهو ضعيف. الفروي وفيه عبد هللا بن هارون قال الهيثمي:  طس عن علي.

 
 ”. "اْلَكُنوُد الَّذِّي ََيُكُل َوْحَد، ومَيَْنُع رِّْفَد، وَيْضرِّب َعْبَدهُ  - 11633/ 34

، واحلكم عنه  ، وعبد بن محيد البخاري يف األدبابن جرير، وابن أيب حاَت، طب، وابن مردويه عن أيب أمامة وُضعَِّّف، 
 ضعيف.   موقوفًا.

 
 ”. "الَّذِّي مَيُرُّ َبنَي َيَدى الرَُّجلِّ َوُهَو ُيَصلِّّي َعْمًدا يـََتَمىنَّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ أَنَُّه َشَجَرٌة اَيبِّسةُ  - 11659/ 21

 ضعيف.  طب عن ابن عمرو.
 
َع َصْوَتُه مِّْن َرطٍب أو اَيبِّس "املَُؤذُِّّن يـُْغَفُر َلُه َمدَّ َصْوتِّه،  - 11674/  9  ”.وَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َمْن مسِّ

 طب عن ابن عمر، أبو الشيخ يف العظمة عن أيب سعيد. 
 

ْثُل َمْن َصلَّى معهُ  - 11676/ 11  ”."املَُؤّذُن يـُْغَفُر َله َمد َصْوتِّهِّ، وأْجُرُه مِّ
 صحيح. فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، و  طب عن أيب أمامة.

 
ُب كالشهِّيدِّ يـََتَشحَُّط يف َدمه، َحَّتَّ يـَْفرَُغ مِّن َأَذانِّهِّ، وَيَشْهُد َلُه كلُّ َرطب َواَيبس، وإْن  - 11677/ 12 َماَت "املَؤذُِّّن احمْلَتسِّ

 ”. ََل يَُدوِّد يف َقربه
 الكبير، وفيه محمد بن الفضل القسطاني ولم أجد من ذكره. رواه الطبراني في قال الهيثمي:  .]ابن عمر[طب عن 

 
ط يف َدمه يـََتَمىنَّ َعَلى هللا ما َيْشَتهِّى َبنيِّ األَذان واإلقَاَمةِّ  - 11678/ 13  ”. "املَؤذُِّّن احمْلَتسُب كالشَّهِّيد املَتَشحِّّ

 ضعيف. طب عن ابن عباس.
 

نُوُن أَُمَناُء  - 11682/ 17  ”. اْلمسلِّمِّنَي َعلى فِّطَرهم وُسُحورهِّم"املَؤذِّّ
 الطبراني في الكبير وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طب عن إبراهيم بن أيب حمذورة عن أبيه عن جده عن أيب حمذورة
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 ”. واحد، واملنافق َيُكُل يف سبعة أمعاءٍ  معي"املْؤمُِّن َيُكُل يف  - 11690/ 25

ه البزار والطبراني، وله في رواية: " والمنافق " بدل: " الكافر ". وفيه الوليد بن محمد األيلي وقد روى قال الهيثمي: روا  طب عن مَسَُرَة.
 عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد أورده ابن عدي في الكامل. 

 
 "املْؤمُِّن واٍه رَاقُِّع، وَسعيد َمْن َهَلَك عَلى رَْقعهِّ". - 11697/ 32

قال الهيثمي: رواه الطبراني في  والعسكري من حديث جابر واملعىن أنه خيرق دينه مث يرقعه ابلتوبة.طب، حب ]يف الضعفاء[ 
 الصغير واألوسط، والبزار، وقال الطبراني: ومعنى واه: يعني مذنب، وراقع: يعني تائب مستغفر. وفيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف.

 ضعيف.
 

َا يـُثـَرَُّب على الكافِّرِّ "املْؤمُِّن ال يـُثـَرَّ  - 11715/ 50 نـَْيا، إِّمنَّ  ”. ُب َعَليهِّ َشيء َأَصابَُه يف الدُّ
 ضعيف جدا. طب عن ابن مسعود.

 
َواُهم"  - 11741/ 76  "املؤمُِّنون تـََتَكافأ دَِّماُؤُهم وهم َيٌد على َمن سِّ

 .ط، ق عن ابن عمرو
 

م النبّيوَن  "املَُتَحابُّوَن يف هللاِّ يف ظِّلِّّ  - 11755/ 90 اْلَعرشِّ يـَْوَم ال ظِّلَّ إِّالَّ ظِّّلُه، على منابَِّر من نور يـَْغبِّطُُهم ِبكاْنِّ
ديُقون   ”. والصِّّ

رواه عبد هللا بن أحمد، والطبراني باختصار، والبزار بعض حديث عبادة فقط، ورجال عبد هللا والطبراني  قال الهيثمي:  طب عن معاذ.
 وثقوا.

 
يِّ من ايُقوٍت َحْوَل الَعرشِّ "املَُتَحابُّ  - 11756/ 91  ”. ون يف هللاِّ على كراسِّ

 موضوع.  طب عن أيب أيوب. 
 

 "املَُتَحابُّوَن يف هللاِّ على مَنابر من نور يف ظِّلِّّ الَعْرش َيوَم ال ظِّلَّ إالَّ ظلُه".  - 11758/ 93
 طب عن ُعبادَة بن الصامت.

 
ُل يف اجلمعة   - 11762/ 97 كاملُهدِّى َبَدنًَة، والذي يليه كاملُهدى الثْوَر، والذي يليه كاملُهدى شاة والذي يليه  "املَُتعجِّّ

 ”. كاملُهِّدي َدَجاَجةً 
 الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه. قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة
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 ”. هِّيدٌ عند فسادِّ أميت له أْجُر شَ  بسنيت "املَُتمسك  - 11769/  104

 ضعيف.  ت. فيه محمَّد بن صالح العدوي، ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقاقال الهيثمي:  طس، حل عن أيب هريرة.
 

 ”. "اجمَلرَّة اليت يف السماءِّ هي عِّْرُق األفْـَعى اليت حتت العرشِّ  - 11782/  117
إال  -صلى هللا عليه وسلم   -واألوسط، وقال: ال يروى عن النبي رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي:  )طب، كر عن معاذ بن جبل(. 

 موضوع.  بهذا اإلسناد، وفيه عبد األعلى بن أبي عمرة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 
 

َ إْقطَارًا" - 11789/  124  ."املُْحرُِّم إذا اْشتَكى عينيه َقَطر فيهما الصَّربِّ
 . ط عن عثمان وهو صحيح

 
َا مالئكًة حيرسوْنا من  "املدي  - 11805/  140 نُة َحَراٌم َكَحَرامِّ مكَة، والذي أَنزل الُقرآَن على حممَّد، إِّن على نَِّقاهبِّ

 الشيطان".
 .عَبُد بن مُحَْيد، وابن جرير عن جابر

 
 "املدينة خرٌي من مكة".  - 11806/  141

 ضعيف. .طب، قط يف األفراد عن رافع بن خديج
 

 ”.قُبُة اإلِّسالم، ودار اإلِّميان، وَأرُض اهلْجَرةِّ، وُمتَـبَـوَّأ احلاللِّ واحلرام"املدينة  - 11808/  143
 ضعيف. يف األلقاب عن َأيب هريرة بسند حسن. الشريازيطس 

 
 "املرُء يف صالٍة ما انـَْتَظَرَها".  - 11814/  149

 صحيح. .عبد بن مُحَيد عن جابر

 
َها ُكلَّه، َلْو َسأهَلا وهي على َظْهرِّ قـََتٍب َل مَتْنَـْعه  "املرأُة ال تـَُؤدِّّي َحقَّ  - 11827/  162 هللاِّ عليها حَّت تـَُؤّدى حق َزْوجِّ

 نَفَسها". 
رواه الطبراني في الكبير، واألوسط بنحوه، ورجاله رجال الصحيح خال المغيرة بن مسلم، وهو  قال الهيثمي:  . طب، ض عن زيد بن أرقم

 ثقة.
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رِّ". "املرَأة لَِّزوْ  - 11829/  164  جَها اآلخِّ
 صحيح.  . طب عن أيب الدرداءِّ 

 
َها". - 11830/  165  "املرَأُة آلخرِّ َأْزواجِّ

 صحيح.  .طب عن َأيب الدرداءِّ، اخلطيب عن عائشة
 

َا كاملَُرابِّطِّ يف سبيلِّ هللاِّ، فإِّْن َماَتْت فيما بني ذلك   - 11832/  167 فلها َأْجُر  "املرَأُة يف مَحْلَِّها إِّىل َوْضعَِّها إِّىل فَِّصاهلِّ
 َشهِّيٍد". 

 ضعيف.  .طب عن ابن عمر
 

 ".  "املِّْذُر كلُُّه َحَراٌم أبـَْيضُه، وَأمَحَُرُه، َوأْسَوُده، وأخضُره - 11841/  176
 ضعيف.  طب عن ابن عباس.

 
َفُته الكرامُة، فعليكم  "املساجُد سوٌق مِّْن َأْسَواق اآلخرة َمْن َدَخَلها كاَن َضيًفا هللِّ، قِّراُه املْغفَرُة، َوحتُْ  - 11849/  184

 . ابلرِّاَتع قالوا: اي رسول هللا، وما الرِّاَتُع؟ قال: الدعاُء والرَّْغبُة إِّىَل هللاِّ تعاىل
 احلرمى يف فوائده، ك يف اترخيه، واخلطيب، ز، ض عن جابر. 

 
رْ  - 11855/  190  ".   "املستشاُر مْؤمتٌن إِّْن شعاَء َأشار، وإن شاَء َل ُيشِّ

 عيف جدا.ض طب عن مسرة. 
 

 "املستحاضة تقعد َأايم َأقرائها مث تغتسل عند كل طهر، مث حتتشي وتصلى ".  - 11858/  193
 . ط ض عن جابر

 
"املستحاضة تدع الصالة َأايم َأقرائها اليت كانت جتلُس فيها، مث تغتسل غساًل واحًدا مث تتوضأَ لكل   - 11859/  194
 ”.صالة

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه.قال الهيثمي:  طس عن سودة بنت زمعة.
 

 ”. "املستحاضة تغتسل من ُقرٍء إِّىل ُقرءٍ  - 11860/  195
 صحيح. طس عن ابن عمرو.
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واجلواَز على الصراط "املسجُد بيُت كّل َتقِّي، وقد ضمن هللاُ ملن كانت املساجُد بـُُيوهَتُْم الرَّوح والراحَة،  - 11864/  199

 ".  إِّىل رضوان هللا عزَّ وجلَّ 
ص، طب، حل، وابن عساكر عن َأيب الدرداءِّ )أَنه كتب إىل سلمان: َأما بعد اي أخي فاغتنم صحتك وفراغك قبل َأن ينزل 

د بيتك، فإين  وليكن املسج أخياغتنم دعوة املؤمن املبتلى، واي  أخيبك من البالء ما ال يستطيع َأحد من الناس رده، اي 
رواه الطرباين يف  قال الهيثمي:  .. وذكره( طب، هب عن سلمان..يقول: املسجد -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا 

 الكبري واألوسط والبزار وقال: إسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح. 
 

 ".  فر ثالثُة َأايٍم ولياليهن"املسح على اخلفني للمقيم يوٌم وليلٌة، وللمسا - 11867/  202
  حل عن علي، واخلطيب عن خزمية بن اثبت )حل، طب عن ابن عباس، طب عن ابن عمر، أَبو نعيم عن خزمية بن اثبت(.

 صحيح.
 

"املسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واملؤمن من َأمَنُه الناس على دَمائهم وأمواهلم، واملهاجر من   - 11877/  212
 ".  السوَء فاْجتَـنَـَبهُ هجر 

 يف مكارم اأَلخالق عن ابن عمر، واخلطيب عن أنس. اخلرائطيطب، و 
 

 "املسلمون عِّْنَد شروطِّهم فَِّيما ُأحلَّ".  - 11899/  234
الطبراني في الكبير، وفيه حكيم بن جبير، وهو متروك، وقال أبو زرعة: محله الصدق إن   قال الهيثمي: رواه. طب عن رافع بن خديج

 صحيح.  اء هللا.ش
 

"املسلمون على شروطهم إال شرطًا َحرََّم َحالاًل أَو َأَحلَّ َحَراًما، َوالصلُح َجائٌِّز بني النَّاسِّ إال صلًحا   - 11903/  238
 َأحلَّ َحَراًما َأْو َحرََّم َحالاًل". 

 صحيح. .عن أَبيه عن جده   -رضي هللا عنه  -طب، عد، ق عن كثري بن عبد هللا ]ت[ 
 

، وانتظار الصالة بعد   - 11905/  240 "املْشُي َعَلي اأَلْقَدام إِّىل اجلُُمَعاتِّ َكفَّاراٌت للذنوب، وإْسباُغ الوضوءِّ يف السَّرْبَاتِّ
 الصالة".

 الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف.رواه  قال الهيثمي: .طب عن انفع بن جبري بن مطعم عن أَبيه
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بها يـَْوَم َتْسَودُّ اْلُوُجوُه".  - 11909/  244  "املصافحة تـُبَـيُِّّض َوْجَه صاحِّ
 ضعيف.   .فيه سليمان بن مرقاع منكر الحديثقال الهيثمي:  .طس عن ابن عباس

 
 َوَيذوَق مَِّن ُعَسيَلتِّها". "املطلَّقُة ثالاًث اَل حتِّلُّ َلزوجها األول َحَّت تنكح زْوًجا َغريَُه، َوخُيَالَِّطَها  - 11913/  248

الطبراني، وأبو يعلى إال أنه قال بمثل حديث عائشة، وهو بنحو هذا، ورجال أبي يعلى رجال   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 الصحيح. 

 
، والعروُق إليها واردٌة، فإِّذا َصحَّت املعدة َصَدَرتِّ العروق ابلصحةِّ  ض"املعَدُة َحو  - 11921/  256 ، وإَذا َسقَِّمتِّ  البَدنِّ

 املعدُة، صدرتِّ العروق ابلسُّقم".
طس، عق، وابن السين، وأَبو نعيم يف الطب، هب، وضعَّفه عن َأيب هريرة، عق: ابطل ال َأصل له، وقال الذهيب: منكر،  

 منكر. .البابلتي وهو ضعيفرواه الطبراني في األوسط، وفيه يحيى بن عبد هللا قال الهيثمي:  وَأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 

261  /11926 -  ."  "اْلمعُك َطرف مَِّن الظُّْلمِّ
 ضعيف.  .بن جنادة حبشي طب، ض عن 

 
 "اْلمْغُبوُن ال حَمُْموٌد، وال َمأُجوٌر".  - 11929/  264

  .علي احلكم، طب عن عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي عن أبيه، عن جده ع عن احلسن، اخلطيب، وابن عساكر عن 
 ضعيف.

 
 "املغرُب وِّتْـُر النَّهارِّ، فَأوتِّروا صالة اللَّيل". - 11930/  265

 صحيح.  .طب عن ابن عمر
 

 "اْلمقتوُل ُدوَن َمالِّه َشهِّيٌد، واْلمْقتوُل ُدوَن َأْهلِّه شهيٌد، واملقتُوُل ُدوَن نـَْفسهِّ شهيٌد".  - 11933/  268
 الطبراني، وفيه جويبر، وهو متروك. رواه قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
 "اْلُمْكثِّرُوَن ُهم اأَلْسَفُلوَن يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  - 11938/  273

 صحيح.  .ط عن أيب ذر

 
 "املَْكُر، َواخلَدِّيَعة يف النَّار".  - 11942/  277
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البزار، وفيه عبيد هللا بن أبي حميد، أجمعوا  . قال الهيثمي: رواهوأَبو نعيم عن أيب هريرة ، هب، وابن عساكر عن قيس بن سعد، بز
 على ضعفه. 

 
 "املِّْكَياُل مِّْكَياُل َأْهل َمكََّة، َواملِّيَزاُن مِّيَزاُن َأْهلِّ املَدِّيَنة".  - 11946/  281

 البزار، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. ق، بز عن ابن عباس
 

ط َيده ابلصَّدقة ال يـَْقبضها، َوأَْبواهلا َوَأَرواثها عِّْند هللا يـَْوَم القياَمةِّ َكذكِّيِّ  "اْلُمْنفِّق َعَلي اخلَيل َكبا - 11953/  288 سِّ
 املسك". 

في الكبير واألوسط وفيه من لم  قال الهيثمي: رواه الطبراني .ابن سعد، طب عن يزيد بن عبد هللا بن عريب عن أَبيه عن جده
 أعرفه.

 
 َأدَّى َحقَّ هللا يفِّ عَِّبادِّته، َوَحقَّ ملِّيكه الَّذِّي مَيلكه َكاَن َله أْجران"."املْمُلوك إَِّذا  - 11956/  291

 .في األوسط وفيه بشير بن ميمون أبو صيفي وهو متروك قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب موسى
 

ن عَِّباَدة ربِّّه َويُؤدِّّي إِّىَل َسيده َلُه  - 11957/  292 َعليه مَِّن احلق مَِّن النَّصيحة والطَّاَعة َلُه َأْجران َأْجر "اململوك الَّذِّي حُيْسِّ
 َما َأحَسن عَِّبادة ربه، َوَأْجُر َما َأدى إِّىل َمليكه الذي َعليه مَِّن احلق". 

 . طب عن أيب موسى
 

 والنَّاُس َعَلي ُشُروطِّهِّم َما َواَفَق احلَقَّ".  َمْردُوَدة،"املَِّنحُة  - 11961/  296
 صحيح.  .نده ضعيفبز عن ابن عمر وس

 
ر إِّىل اجلُُمعةِّ كاملُهدِّي َبَدنًَة، مثَّ كاملُهدِّي بَقَرًة، مُث َكاملُهدِّي َشاًة، مثَّ كاملُهدي َدجاَجًة".  - 11965/  300  "املهجِّّ

 صحيح. .طب عن مسرة]حم ن عن أيب هريرة[ 
 

 ".   مطاٌع، وهًوى متـََّبعٌ "املهلكاُت ثالٌث: إعجاُب املرء بنفسه، وُشحٌّ  - 11971/  306
البزار، وفي سند ابن عباس وابن أبي أوفى كالهما: محمد بن عون   قال الهيثمي: رواه. بز، والعسكري يف اأَلمثال عن ابن عباس

 الخراساني، وهو ضعيف جدا. 
 

326  /11991 -  ."  "امليُِّّت يـُْنَضُح َعليه احلَميُم بِّبَِّكاء احلَيِّ
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 ضعيف. البزار، وأبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف. الهيثمي: رواهقال . البزار عن أيب بكر
 

327  /11992 -  ."  "امليُِّّت يـَُعذَُّب يف َقرْبهِّ بُِّبكاءِّ احلَيِّ
 . ط عن عمرو بن صهيب

 
 "املِّيَزاُن بيد الرَّمحن، يـَْرَفُع َأقْـَواًما، َوَيَضُع آخرين".  - 11995/  330

 صحيح.  .ربز عن نعيم بن ُها 
 

"امليزاُن بيدِّ هللا، يَرفُع قوًما، وَيضُع قوًما، وَقلُب ابن آدم َبنَي ُأصبعني من أصابِّع الرَّبِّّ عزَّ وجلَّ إَِّذا   - 11996/  331
 َشاَء أزَاَغُه، وإذا شاَء أقامه". 

خرمي بن فاتك،   أخي ، وابن عساكر عن سربة، وقيل: مسرة بن فاتك والديلميابن قانع، طب، وابن منده يف غرائب شعبة، 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .ك عن النواس بن مسعان

 
 ”. " النَّاجش آكل الرِّاب ملعون - 11998/  1

 ضعيف.  .ورجاله ثقات  -رضي هللا عنه  -طب عن عبد هللا بن َأيب َأوىف  
 

 "النَّاُس تـََبٌع لُِّقَريش". - 12012/ 15
 في الكبير واألوسط وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني  . طس، ض عن سهل بن سعد

 
َواُُهَا".  - 12019/ 22 ٌ َوُمتَـَعلٌِّّم، َواَل َخرَي فِّيَما سِّ : َعاَلِّ  "النَّاُس رَُجالنِّ

 موضوع. . طب، حل عن ابن مسعود
 

ٌب"."النَّاُس َثالثٌَة:  - 12020/ 23 ٌ، َوَغاَنٌِّ، َوَشاحِّ  َساَلِّ
 ضعيف. .طب عن عقبة بن عامر، وَأىب سعيد

 
26 /12023 -  ." ٌ وُمتَـَعلِّّم ُُهَا يفِّ اأَلْجرِّ َسَواٌء، َواَل َخرَي فِّيَما بَينَـُهَما مَِّن النَّاسِّ : َعاَلِّ  "النَّاُس رَُجالنِّ

 موضوع.  .-رضي هللا عنه   -طس عن ابن مسعود 
 

َران، َوتـَْغَشى َوْجَهَها  "النَّائَِّحُة إَِّذا ََلْ تـَُتْب ُتوَقُف يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلى َطرِّيٍق َبنَي اجْلَنَّةِّ َوالنَّارِّ َسَرابِّيُلَها مِّْن َقطِّ  - 12031/ 34
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 النَّاُر". 
  بن زحر، وهو ضعيف. الطبراني في الكبير، وفيه عبيد هللا قال الهيثمي: رواه. ابن َأيب حاَت، طب عن أيب أُمامة

 
بِّ يف َدارِّهِّ". - 12032/ 35  "النَّاكُِّح يفِّ قـَْومِّهِّ َكاْلُمْعشِّ

 .ضعيف .طب، وأبو نعيم يف املعرفة عن طلحة، فيه سليمان الطليحني، له مناكري
 

ُّ ال يُوَرث".  - 12035/ 38  "النَّيبِّ
 صحيح. .ع عن حذيفة

 
 ".ميتأَماٌن أل بييت"النُُّجوُم أَماٌن ألْهلِّ السََّماءِّ، َوأْهلِّ  - 12040/ 43

 ضعيف.  .ش، ومسدد، ع، طب، وابن عساكر عن إِّايس بن سلمة بن اأَلكوع عن أبيه
 

، َوَأْهُل  - 12043/ 46 َها قبِّيلٌة اْختَـَلُفوا   ميتَأَماٌن أل بييت"النُُّجوُم َأَماٌن ألهل اأَلْرضِّ مِّن اْلَغَرقِّ مَِّن االْختِّالفِّ فَإَِّذا َخالَفتـْ
ْزَب إِّْبلِّيَس".   َفَصاُروا حِّ

 ضعيف جدا.  .ك، وتعقب عن ابن عباس]طب[ 
 

 َعَلى أْهلِّهِّ، َوَعَلى َعقِّبهْم بـَْعَدُهْم إَِّذا َكانُوا هللِّ َشاكِّريَن".  "النَّْخُل َوالشََّجُر بـَرََكةٌ  - 12051/ 54
 ضعيف . طب عن عبد هللا بن احلسن، عن أبيه، عن جده

 
 "النََّدُم تـَْوبٌَة، َوالتَّائُِّب مَِّن الذَّْنب َكَمْن اَل َذْنَب َلُه".  - 12058/ 61

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .طب، حل عن أيب سعيد األنصاري
 

 "النَّْذُر ميِّنٌي، وََكفَّارَتُُه كفارَُة ميِّنٍي".  - 12059/ 62
 . طب عن عقبة بن عامر

 
 "النَّْظَرُة إِّىَل َعليِّ عَِّباَدٌة".  - 12061/ 64

ن أَبيه عن أبيه عن عمران بن  عن عمران بن خالد بن طليق بن حممد بن عمران بن حصني عن أَبيه ع والرافعيطب، 
يف األلقاب،  الشريازيالرمحن عن أيب سعيد اخلدري عن عمران بن حصني،  حصني، ك، وتعقب عن قتادة عن محيد بن عبد

، وفي  رواه الطبراني، وفيه عمران بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف]في حديث عمران قال الهيثمي:  .طب، ك، وتعقب عن ابن مسعود
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رواه الطبراني، وفيه أحمد بن بديل اليامي، وثقه ابن حبان، وقال: مستقيم الحديث، وابن أبي حاتم وفيه  حديث عبد هللا بن مسعود قال: 
 [ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
 "النـَُّفَساُء جَتُرُّ َوَلَدَها يـَْوَم اْلقَِّياَمة بَِّسَررِّهِّ إِّىَل اجْلَنَّةِّ".  - 12063/ 66

 قال شعيب: حديث صحيح. .-رضي هللا عنه  -عن عبادة بن الصامت ط ]حم[ 
 

 ”. "النَّمِّيَمُة، َوالشَّتِّيَمُة، َواحْلَمِّيَُّة، يفِّ النَّارِّ اَل ََيَْتمِّْعَن يفِّ َصْدرِّ ُمؤمِّنٍ  - 12076/ 79
 ضعيف.  طب عن ابن عمر.

 
َمام ُغُلوٌل".  - 12088/  5  "اهْلَدِّيَُّة إِّىل اإلِّ

 ألوسط، وفيه ثمان بن سعيد، وهو ضعيف. الطبراني في ا  قال الهيثمي: رواه. عباسطب عن ابن 

 
6  /12089 -  ." لسَّْمع َواْلَقْلبِّ  "اهْلَدِّيَُّة َتْذَهُب ابِّ

 ضعيف جدا.  .طب عن عصمة بن مالك
 

15 /12098 - ." َا ُهَو مِّن َمَتاع اْلَبيتِّ  "اهلِّرُّ لَيَس بَِّنجس، إِّمنَّ
 . ز عن أيب هريرة

 
ٌب َعَلى ُكلِّّ ُمْسلِّم".  - 12106/  8  "اْلوتْـُر َواجِّ

 البزار وفيه جابر الجعفي فيه كالم كثير، وقد وثقه الثوري.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن ابن مسعود
 

 "اْلوتْـُر َثالٌث َكَثالثِّ اْلَمْغرِّب". - 12110/ 12
 و بحر البكراوي وفيه كالم كثير. الطبراني في األوسط، وفيه أب  قال الهيثمي: رواه. طس عن عائشة

 
 "اْلودُّ يـُتَـَواَرُث، َواْلبـُْغُض يـُتَـَوارُث".  - 12114/ 16

 ضعيف.  . طب، ك، وتـُُعقِّّب: عن ُعَفري بن َأيب عفري
 

َهةِّ".  - 12119/ 21  "اْلَورُِّع الَّذِّي يَقُِّف عِّْنَد الشُّبـْ
 ضعيف.  .طب عن واثلة
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". "اْلوتْـُر َعَلى  - 12125/ 27  َأْهلِّ اْلُقرآنِّ
رواه الطبراني في الصغير، وفيه عمران الخياط قال قال الهيثمي:  .طس عن علقمة عن ابن مسعود، عب عن عكرمة مرساًل 

 الذهبي: ال يكاد يعرف. 
 

 "اْلُودُّ الَّذِّي يُتَواَرث يف َأهل اإلِّْسالم". - 12129/ 31
 ضعيف. . طب عن رافع بن خديج

 
 "اْلُوُضوُء َمَرًة َمرًَّة".  - 12136/ 38

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

 "الَوالُء حُلَْمٌة َكُلْحَمةِّ النََّسب اَل يـَُباُع َواَل يوَهب". - 12146/ 48
 رواه الطبراني، وفيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب. قال الهيثمي:  .، واخلطيب عن عبد هللا بن َأيب أوىفوالطربيطب، 

 
 "الَوَلُد َُثََرُة الَقلب، َوإِّنَُّه جَمْبَـَنٌة َمْبَخَلٌة حَمَْزنٌَة". - 12149/ 51

 أبو يعلى والبزار، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. ع عن أيب سعيد
 

ي - 12155/ 57 نِّنَي، فَإِّْن َرضِّ نِّنَي، َوَوزيٌر َسْبع سِّ نِّنَي، َوَخادٌِّم َسبَع سِّ ْحَدى َوعِّْشرِّيَن،  "الَوَلد سيٌِّّد َسْبَع سِّ َت ُمَكاتـََفته إلِّ
 َوإِّالَّ فَاْضرِّْب َعَلى َكتِّفِّهِّ فـََقْد أْعَذْرَت إِّىَل هللاِّ فِّيهِّ". 

قال   . احلاكم يف الكىن، طس عن َأيب جبرية بن حممود بن أيب جبرية عن أَبيه، عن جده، وَأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات
إال بهذا اإلسناد، وفيه زيد بن جبيرة بن محمود وهو   -صلى هللا عليه وسلم  -األوسط وقال: ال يروى عن النبي رواه الطبراني في الهيثمي: 

 موضوع.  متروك.
 

ر َوطَأٍة َوطِّئَـَها هللاُ بَوج".  - 12157/ 59  "الَوَلُد حَمَْزنٌَة جَمْبَـَنٌة جَمَْهَلٌة َمْبَخَلٌة، َوإِّنَّ آخِّ
 يثمي: رجالها ثقات، إال أن عمر بن عبد العزيز ال أعلم له سماعا من خولة.قال اله .طب عن خولة بنت حكيم

 
 "الَولِّيَمُة َحقٌّ، والثَّانَِّيُة َمْعُروٌف، والثَّالَِّثُة َفْخٌر َوَحَرٌج".  - 12160/ 62

 الطبراني، ورجاله وثقهم ابن حبان.  قال الهيثمي: رواه. طب عن وحشى
 

َك َُثَُن اخلَْمر  "الويُل لَِّبىنِّ إِّْسَرائِّيل، إِّنَُّه ُحرِّم َعَليهم الشحُم فَيطُرُّونَُه، مثَّ يبيُعونَُه، مثَّ ََيُكلوَن َُثََنُه، وََكذِّلَ  - 12161/ 63
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 َعَليُكْم َحَراٌم". 
 حيح خال عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان. قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الص .طب عن ابن عمر]حم[ 

 
، والتَّْمُر ابلتَّْمرِّ، والرُبُّ ابلرُبِّّ، والشَّعِّرُي ابلشَّعِّري، واملِّلُح ابملِّل - 12163/ 65 ، والذََّهُب ابلذََّهبِّ ح، َعيًنا بَِّعنٍي "الَورُِّق ابلَورِّقِّ

لوَ  -َأْو قَال- ٍد، َيًدا بَِّيٍد، َواَل  َوْزاًن بَِّوْزٍن، َواَل َِبَس ابلدِّيَنارِّ ابِّ لشَّعِّري، اثـَْنني بِّواحِّ ٍد، َيًدا بَِّيٍد، َواَل َِبَس ابلرُبِّّ ابِّ ، اثـَْننيِّ بَِّواحِّ رِّقِّ
ٍد، يًدا بَِّيٍد".   َِبَس ابملِّلح ابلشَّعِّريِّ، اثـَْننيِّ بَِّواحِّ

 .ط عن أَنس، وعبادة بن الصامت
 
َْن تـَُعوُل"."اليُد الُعلَيا َخرٌي مَِّن الَيد السُّْفلى - 12165/  2  ، واْبَدأ ِبِّ

 وهو ضعيف.  التميميالبزار عن محمد بن عبد هللا  قال الهيثمي: رواه .طب عن ابن عمر
 
 "الَيد الُعلَيا َخرٌي مَِّن الَيدِّ السُّْفَلى، أُمََّك وَأاَبَك، َوُأْخَتَك َوَأخاك، مثَّ َأْداَنَك فَأْدانَك". - 12169/  6

 رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قال الهيثمي:  .أيب رمثةقط يف األفراد، طب عن ]حم[ 

 
َْن تـَُعوُل، أُمَّك وأاَبَك، وُأْخَتك وَأخاَك، َوَأْداَنَك َأْدانَ  - 12170/  7  َك". "الَيُد الُعلَيا َأْفَضُل مَِّن الَيدِّ السُّْفَلى، واْبدأ ِبِّ

: رواه الطبراني في الكبير، عن حديث عمران وسمرة قال الهيثمي  .مسعود، طب عن عمران بن حصني ومسرة مًعا طب عن ابن 
 ورجاله ثقات. 

 
ْنٌث َأْو َنَدٌم".  - 12187/ 24  "الَيمِّنُي حِّ

 .من حديث ابن عمر العسكريالطرباين، و 
 

القَِّياَمةِّ، والشَّاهُد َيوُم اجلُُمَعة، واملَْشُهوُد يـَْوُم َعَرَفَة، َويـَْوُم اجلُُمَعةِّ ُذْخَرُة هللاِّ لََنا،  "اليَـْوُم املَْوُعوُد يـَْوُم  - 12191/ 28
 َوالصَّالُة الُوْسَطى َصالُة الَعْصرِّ".

 الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. األشعريطب عن َأيب مالك 
 

باُق، والغايَُة اجلَنَُّة، اهلَالُِّك َمْن َدخَل النَّاَر، َأاَن األوَُّل، وأَبُو َبْكٍر الثا - 12193/ 30 ين، َوُعَمُر "اليوَم الرَِّهاُن، َوَغًدا السِّّ
 الثَّالُِّث، والنَّاس بـَْعُد َعَلى السْبقِّ األوََّل فَاألوََّل". 

اني في األوسط والكبير بنحوه، وفيه أصرم بن حوشب، وهو متروك، وفي الطبر  قال الهيثمي: رواه. طب، عد، واخلطيب عن ابن عباس
 . إسناد األوسط الوليد بن الفضل العنزي، وهو ضعيف جدا 
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 " باب الباء املوحدة" 
 
"بسم هللاِّ الرمحن الرحيم، من حممد رسولِّ هللاِّ إِّىل بَُديلِّ بنِّ َوْرقَاَء، وبِّشٍر وَسَرَواتِّ بىن عمرو، سالٌم  - 12196/  3

ًا، َوَمْن تَبِّ  فإين َعَليكْم؛  َاَمَة َعَليَّ ألنتم، َوأقْـَربَُه َرمحِّ ْع يف َجْنبُكم، َوإنَّ أْكَرَم أْهلِّ هتِّ لِّّكم، وَل َأضِّ  وإنين َعُكْم مَِّن املطيبني، ََلْ آمَثْ إبِّ
هِّ غرَي َساكِّين َمكََّة إِّالَّ ُمْعَتمًِّرا َأْو َحاج ا، َوإيّنِّ ََلْ َأَضْع  لنفسيقد َأخذُت لِّمن َهاَجَر مِّنُكْم مِّْثَل َما َأَخْذُت  ْرضِّ ، َوَلْو َهاَجَر ِبِّ

ُصوريَن، أما بعد: فإِّنَُّه َقْد أْسَلَم علقَمُة بن ُعالثََة وابنا هوزَة، َواَبيـََعا،  فيكْم إَِّذا َسلِّْمُت، َوإنَّكْم غرُي َخائِّفِّنَي مِّْن قَِّبلي، َواَل حمَْ 
هِّ، َوإنَّ بـَْعَضَنا مِّن بَـ  ْثَل َما أَخذ لِّنَـْفسِّ ْعٍض يف احلِّلِّّ واحلََرم، َوإيّنِّ َوهللاِّ َوَهاَجرا َعَلى َمْن تَبَِّعُهم مِّْن عِّْكرَِّمَة َوأَخَذ ملن تَبَِّعُه مِّنكْم مِّ

يُبُكْم ربُّكم". مَ   ا َكذبُتُكْم َولُيجِّ
 . يف َأخبار مكة، طب، وأَبو نعيم، ض، وروى ش بعضه من وجٍه آخر والفاكهي، الباورديابن سعد عن قبيصة بن ذؤيب، و 

 
ْنه الدَّابَُّة لَتْصُرُخ َثالَث صرخاٍت َيْسَمُعها َمْن بَ  - 12202/  9 َياٍد خَتُْرُج مِّ ْعُب جِّ ْعُب شِّ  ني اخلَافَِّقنيِّ". "بِّْئَس الشِّّ

 ضعيف.  .الطرباين من حديث َأىب هريرة 
 

، وََكْسُب احلَجَّام". البغي"بِّْئَس الَكسُب: َمْهُر  - 12207/ 14  ، َوَُثَُن الكلبِّ
 . طب عن رافع بن خديج

 
 َفرَِّح". "بِّئَس العبُد احملَتكر إَِّذا َأْرَخَص هللاُ األْسَعاَر َحزَِّن َوإِّن أْغالها هللاُ  - 12210/ 17

عن االحتكار ما هو؟ قال: إِّذا مسع برخص   -صلى هللا عليه وسلم  -طب، عد، هب عن معاذ )قال: سألت رسول هللا 
 ضعيف.  . ساءه، وإِّذا مسع بغالء فرح به، بئس العبد، وذكره(

 
18 /12211 -  ، ننَي،  يواجلوار "بِّْسم هللاِّ الرَّمحنِّ الرَّحيم، َوفـَرُِّقوا َبنَي َمَضاجع الغِّلَمانِّ ، َواإلِّخَوةِّ، َواألَخَواتِّ لَِّسْبع سِّ

نِّني".   َواْضربُوا أَبـَْناءَُكْم َعَلى الصَّالةِّ إِّْن بـََلُغوا أظُنُُّه: تِّسع سِّ
قال   .بعد وفاته فيها مكتوٌب وذكره -صلى هللا عليه وسلم   -بز عن َأيب رافع قال: وجدان يف صحيفة يف قراب رسول هللا  

 وفيه غسان بن عبيد هللا عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما. رواه البزار، الهيثمي: 
 

 "بِّئَس الَقْوُم قـَْوٌم اَل يـُْنزُِّلوَن الضَّيَف".  - 12217/ 24
 ضعيف.  .طب، هب عن عقبة بن عامر
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 َوالَوفَاُء". "اَبَرَك هللاُ َلَك: يف َأْهلِّك، َوَمالَِّك؛ إِّمنا َجزاُء السََّلفِّ احلَْمُد  - 12233/ 40

ثالثني ألًفا،   -صلى هللا عليه وسلم  -الطرباين عن عبد هللا بن ربيعة املخزومي، قال: استقرض منا رسول هللا ]حم ن ه[ 
 صحيح. .وقال ذلك فأعطاينفقدم عليه مال 

 
َها".  - 12234/ 41 نـْ ، َوىف َحدِّيَقٍة خَرَج مِّ  "اَبَرَك هللاُ يف اجلَُذامِّيِّ

حني نثر   -صلى هللا عليه وسلم  -رو، عن أَبيه، عن جده، عن أيب جده عبد هللا بن األسود )قاله  طب عن حممد بن عم
قال الهيثمي: رواه البزار   .فقال له: أيُّ مَتٍر؟ فقال: اجلذاميُّ قال فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -التمر بني يدي رسول هللا  

 م أعرفهم.والطبراني بنحوه وفيه جماعة لم يعرفهم العالئي ول
 

ملَاءِّ يفِّ طريق املَ  - 12235/ 42 نَي َأاَتُه ابِّ  دِّينةِّ". "اَبَرَك هللاُ فِّيَك اَي ُغالُم، َواَبَرَك ألُمَِّّك فيَك" قاله لُِّزبَيب ْبنِّ ثـَْعَلبَة، حِّ
 .الطرباين من حديث ذَؤيب بن ُشْعثُم

 
َفاٌء مِّن َسْبعِّنَي َداًء، َأْداَنُه الصَُّداُع". - 12237/ 44 ْئت، فَأْنتِّ شِّ ، انـُْبَّتِّ َحيُث شِّ  "اَبَرَك هللاُ فِّيكِّ

ابلرِّْجَلة، ويف رجله   -صلى هللا عليه وسلم  -احلارث بن َأيب ُأسامة من حديث عبد هللا بن عمر أو ابن الزبري قال: مر النيب 
 .فقال ذلك قرحة، فداواها، فربئت، 

 
 "اَبكُِّروا ابلصَّدَقةِّ فإِّنَّ البالَء ال يـََتَخطَّى الصَّدقَة". - 12244/ 51

 ضعيف جدا.  .علي، عد، هب عن أَنس طس عن
 

 "اَبكروا يف طََلب الرِّْزق َواحلََوائِّج، فإِّنَّ الُغُدوَّ بَركٌة، َوجَنَاٌح". - 12246/ 53
 ضعيف.  وسنده ضعيف. طس، عد عن عائشة

 
  -تـََعاىل- "ابلُكْرهِّ مِّينِّّ َما أَرى مِّْنكِّ اَي َخدََِّيُة، َوقْد ََيَْعل هللاُ تـََعاىل يف الُكْره خريًا كثريًا، َأَما َعلِّْمتِّ أن هللاَ  - 12247/ 54

يَة امرَأَة فرعوَن".   َزوََّجىن َمَعكِّ يف اجلَنَّةِّ، َمْرمَي بِّنَت عِّْمراَن، وََكلثم ُأْخَت موَسى، وآسِّ
على خدَية، وهي يف مرضها الذي توفيت فيه، قال.   -صلى هللا عليه وسلم  -َأيب رواد قال: دخل رسول هللا طب عن 

 ضعيف. .فذكره
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59 /12252 -  ."  "بِّتُّ الليلَة َأقْـَرأُ على اجلنِّّ واقًفا ابحلَُجونِّ
 .عبد بن محيد، وابن جرير, وأَبو الشيخ يف العظمة عن ابن مسعود

 
 بِّ املَرءِّ إِّذا رَأى ُمنَكًرا اَل َيْسَتطِّيُع َلُه تـَْغيريًا َأن يـُْعلَِّم هللَا أنَُّه َلُه َكارٌِّه". "حَبسْ  - 12253/ 60

 ضعيف.  . ، طب عن ابن مسعودالبخاري يف التاريخ
 

ألَصابِّع يفِّ دِّيٍن، أْو يفِّ ُدنَيا  - 12255/ 62 َْسبِّ اْمرٍئ مَِّن الشَّرِّ َأْن ُيَشاَر إِّليه ابِّ  إِّالَّ َمْن َعَصمُه هللاُ"."حبِّ
 حسن.  .طس، هب عن َأيب هريرة، احلكيم عن احلسن مرساًل ]ت[ هب عن أنس، 

 
ميَانِّ َأن يـَُقوَل: َرضيُت ابهلل  - 12256/ 63 ،"حَبسبِّ اْمرٍِّئ مَِّن اإلِّ إلِّسالمِّ دِّيًنا".  َراب  َُحمٍَّد َرُسواًل، َوابِّ  َوِبِّ

نَ   ضعيف.  .طس عن ابن عباس، وُحسِّّ
 

يهِّ عن ميينه السَّالُم َعَليكْم   - 12257 / 64 "حَبَْسب َأَحدُِّكم إَِّذا َقَضى َصالَتُه َأن َيَضَع َيَدُه َعَلى َفخذهِّ، َوُيَسلَِّّم َعَلى أخِّ
ْثَل َذلَِّك".  َالِّه مِّ  َوَرمْحَُة هللاِّ "َوبـَرََكاتُُه"، َوَعْن ِشِّ

 صحيح.  .طب عن جابر بن مسرة]م[ 
 

َمامِّ َحَّتَّ يـَْنَصرَِّف حُيَْسُب َلُه قَِّياُم لَيَلتِّه". "حَبْسبِّ اْمر  - 12259/ 66  ٍئ َأْن يـَُقوَم َمَع اإلِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وثقه دحيم، وضعفه األئمة.  طب عن عوف بن مالك. 

 
 اجلَنََّة".  وأدخلين، اللَُّهمَّ اْغفْر يلِّ َواْرمَحْينِّ "حَبْسب اْمرٍِّئ َيْدُعو َأْن يـَُقوَل:  - 12260/ 67

 ضعيف.  . -رضي هللا عنه   - طب عن السائب بن يزيد 
 

َزُة، َمْبغيٌّ َعَليهِّم، َمْنُصوُروَن، َمرحًبا بـََقومِّ ُشَعيٍب، َوَأخَتانِّ ُموَسى، ا - 12264/ 71 للَّمَّ اْرُزْق "َبٍخ َبٍخ َبٍخ َبٍخ، نِّْعَم احلَيُّ َعنـْ
 نَزَة َكَفافًا اَل فـَْوَت َواَل إِّْسَراَف".عَ 

الطبراني، والبزار باختصار عنه، وقال: " »اللهم ارزق عنزة قوتا ال   قال الهيثمي: رواه. العنزيسلمة بن سعد  طب عنابن قانع، 
 وفيه من لم أعرفهم.  ،سرف فيه« "

 
هللِّ، َواليَـْوَم ا - 12265/ 72 رٌي َعَلى َمْن أرَاَد هللاُ بِّهِّ اخلرََي، ُتؤمُِّن ابِّ آلخرِّ، َوتُقيُم  "َبٍخ َبٍخ، َلَقْد َسألَت َعْن عظِّيٍم، َوإنَُّه لََيسِّ

َحَّتَّ مَتُوَت، َوأَْنَت   -اَل َشرِّيَك َلهُ - هللَا َوْحَدُه الصَّالَة املكتوبة، َوُتؤتِّى الزََّكاَة املَفُروَضَة، َوَتُصوُم رََمَضاَن، َوحَتُجُّ الَبيَت، َوتـَْعُبدُ 
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ْئَت َحدَّثـُْتَك اَي ُمَعاَذ بَن َجَبٍل بَِّرأسِّ هَذا األْمرِّ َوقَوامِّهِّ َوذِّْرَوةِّ السَّنامِّ مِّنُه، رَأسُ  َهَذا األْمرِّ، َتْشَهُد أن اَل إِّله  َعَلى َذلَِّك، إِّن شِّ
َا ذِّروُة( السَّنامِّ مِّنُه اجلَِّهاُد إِّالَّ هللاُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا  ا   ، يف َسبيلِّ هللاِّ َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوإنَّ قَِّواَمُه: إِّقَاُم الصَّالةِّ، َوإيَتاُء الزََّكاةِّ )َوإمنَّ إِّمنَّ

نَّ حُمَمًَّدا َعبُدُه َوَرُسولُُه، َويُقيُموا الصَّالَة،  َوأَ  -َوْحَدُه اَل َشريَك لهُ -أُمِّْرُت َأن أُقاتَِّل النَّاَس حَّتَّ َيْشَهُدوا )َأن( اَل إِّله إِّالَّ هللاُ  
َساهُبُم عَ  ى بَِّيدِّهِّ َما  ويْؤُتوا الزَّكاَة، فَإَِّذا فـََعُلوا َذلَِّك، فـََقد َعَصُموا مِّينِّّ دَِّماَءُهم َوَأْمَواهلُْم إِّالَّ حَبقَِّّها، َوحِّ َلي هللاِّ، َوالَّذي نـَْفسِّ

 تـُْبتغى فِّيهِّ َدرََجاُت اجلَنَّةِّ بـَْعد َصالٍة َمْفُروضٍة َكجَهاٍد يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ".  -دٌم يف عمٍل َشَحَب َوْجٌه، َواَل اغربَّت ق
 . طب عن معاذ

 
 "بَرَِّئت الذِّمَُّة ممَِّّْن أقَام َمَع املُْشرِّكني يفِّ دِّاَيرِّهم". - 12279/ 86

 حسن.  .طب عن جرير
 

". "بـَرُِّدوا  - 12280/ 87  أْرَحاَمُكْم َوَلْو ابلسَّالمِّ
 الطبراني، وفيه راو لم يسم.  . قال الهيثمي: رواهعامر بن وائلة -رضي هللا عنه  -طب، وابن الل من حديث أيب الطفيل 

 
: َمْن َأدَّى الزََّكاَة، َوقـََرى الضَّيَف، َوَأْعَطى يفِّ  - 12282/ 89  النَّائَِّبةِّ"."بَرَِّئ من الشُّحِّّ

 ضعيف.  .ع، طب، ض عن خالد بن زيد بن حارثة األنصاري
 

َل إِّلَيهِّ فـََلْم  - 12286/ 93 ُُّكْم أَبـَْناؤُُكْم، َوعِّفُّوا َعنِّ النَِّّساءِّ َتعِّفُّ نَساؤُُكْم، َوَمن تـُُنصِّّ يـَْقَبْل ََلْ يَرِّْد َعَلى  "بِّرُّوا آاَبءَُكْم، َتربِّ
 احلوض". 

 موضوع.  .خلطيب عن جابرطب، ك وتـُُعقِّّب، وا
 

ُُّكْم أبـَْناؤُُكْم، َوعِّفُّوا َتعِّفُّ نَِّساؤُُكْم". - 12287/ 94  "بِّرُّوا أاَبءَُكْم َتربِّ
 ضعيف.  .طس عن ابن عمر

 
َُة".  - 12292/ 99 نـَْيا؛ الرؤاَي الصَّاحلِّ  "ُبْشَرى الدُّ

 صحيح. .طب عن أيب الدرداءِّ 
 

رِّ  - 12298/  105 ََنابَِّر مِّْن نُوٍر يـَْوَم القَِّياَمةِّ؛ يـَْفزَُع النَّاُس، َواَل يـَْفَزُعون". "َبشِّّ نَي إِّىَل املََساجدِّ يفِّ الظَُّلم ِبِّ  املُْدجلِّ
 : عن رجل من أهل بيته ولم أجد من ذكرهما. العبسيفي الكبير، وفيه سلمة  قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن َأيب أُمامة
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رِّ املشائنَي يف الظلمات إِّىل املساجد بنوٍر عظيٍم من عند هللاِّ يوَم القيامةِّ".  - 12300/  107  "َبشِّّ

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن عبد هللا بن عمير بن عبيد وهو  قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -طب عن َأيب موسى 
 منكر الحديث. 

 
  اهلَيَثم". "َبَطَن الَقَدمِّ اَي َأابَ  - 12303/  110

الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبكر بن سوادة ما أظنه سمع أبا الهيثم. وهللا   قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب اهليثم
 أعلم. 

 
 "َبطَن الَقَدمِّنيِّ". - 12304/  111

 .طب عن حممود بن حممود بالًغا
 

ر قَاتَِّل اْبن  - 12309/  116 هِّ. "مُسَيََّة ابلنَّارِّ؛ قاتُِّله َوَسالُِّبه يفِّ النَّارِّ "َبشِّّ ر، َومُسَيَُّة ُهَو اْسُم أُمِّّ  ، اْبُن مُسَيََّة هو: َعمَّاُر ْبُن اَيسِّ
 . الطرباين من حديث عمرو بن العاص

 
َْمسِّ َكلَماٍت، - 12314/  121 فـََلمَّا بـََعَث هللاُ عيسى قَال هللاُ تـََباَرَك َوتـََعاىل: اَي  "بـََعَث هللاُ حَيْىَي ْبَن زََكرِّايَّ إِّىَل َبينِّ إِّْسَرائِّيَل خبِّ

لَت بِّه إِّىَل َبىن إِّْسَرائِّيَل، َوإمَّا أْن )أُبـَلَِّّغُهمْ  : إمَّا أْن تـُبَـلِّّغ َما أْرسِّ ( فخرج حَيْىَي َحَّتَّ َصاَر إِّىَل بىنِّ  عِّيَسى ُقْل لَِّيْحىي ْبنِّ زََكرِّايَّ
َوأْحَسَن إِّلَيهِّ،    تـََباَرَك َوتـََعاىل أَمرَُكْم أن تـَْعُبُدوُه، َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيًئا، َوَمثُل َذلَِّك كَمَثلِّ رَُجٍل أْعَتَق رَُجاًل إِّْسَرائِّيَل فَقال: إِّنَّ هللاَ 

ُتؤُتوا الزََّكاَة، َومثُل َذلَِّك َكَمَثلِّ رَُجٍل َأَسَرُه  َوأْعطَاُه، فاْنطََلَق وََكَفَر بِّنْعَمتِّه، َوَواىل َغريه، َوإِّنَّ هللَا ََيُمرُُكْم أْن تُقِّيُموا الصَّالَة، وَ 
َلُه فـََقال: اَل  ه، َوإنَّ هللَا تـََباَرَك َوتـََعاىل   تقتلوينالَعُدوُّ فَأرَاُدوا قـَتـْ َزُه َوجَنَا بِّنَـْفسِّ ى، فَأْعطَاُهْم كنـْ ًزا، َوأاَن أُْفدِّى نـَْفسِّ فَإِّنَّ يلِّ كنـْ

َ، َوإنَّ  ََيُمرُُكْم َأْن َتَصدَُّقوا، ى إِّىل َعُدوِّهِّ َوَقْد َأَخَذ لِّلقَِّتالِّ ُجنَّته، َفاَل يـَُباىلِّ مِّْن َحيُث ُأتِّ  هللَا َيََُمرُكْم َوَمَثُل َذلَك َكَمَثلِّ رَُجٍل َمشِّ
صنهم َصاَر إِّلَيهْم َعُدُوُهم، َوَقُد َأَعدُّوا يفِّ كلِّّ  يٍة مِّْن أن تـَْقَرُؤوا الكَتاب، َومِّثُل ذلَك كمِّثلِّ قـَْوٍم يف حِّ احلصنِّ قوًما،   نواحي  اَنحِّ

احلصن إِّالَّ َوَبنَي أَيدِّيهْم َمْن َيْدَرُؤُهم َعْن احلِّْصنِّ، لَذلَِّك َمَثُل َمْن يـَْقَرأُ الُقرآَن اَل   نواحيفليس َيتيهم َعدُّوهم من انحية من 
ْصنِّ   ”. يـََزاُل يفِّ َأْحَصنِّ حِّ

 قون، إال شيخ البزار الحسن بن محمد بن عباد، فإني لم أعرفه.قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله موث . ز عن علي
 

 َياد". "بُعَث َداُوُد َوُهَو رَاعِّى َغنٍم، َوبُعَِّث ُموَسى، َوُهَو رَاعِّى َغنٍم، َوبُعْثُت أاَن، َوَأاَن َأْرَعى َغَنًما ألْهلِّى جبِِّّ  - 12317/  124
ط، والبغوي، وابن منده، وأَبو نعيم، كر من طريق ابن إِّسحاق عن بشر بن حارث النصرى، وهو ِمتلف يف صحبته، وقيل:  

 . بن حزن بن سعد عن أيب سعد, عن َأيب إِّسحاق، قال: قال: بلغنا  عبدة
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 "بُعِّْثُت َأاَن َوالسَّاَعُة َهَكَذا، َفَسبَـْقتـَُها َكَما َسبَـَقْت َهذِّهِّ َهذِّهِّ".  - 12338/  145

 الطبراني بإسناد حسن.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب جبرية بن الضحاك األنصاري
 

ٍم َواألْنَصارِّ ُكْفٌر، َوبـُْغُض الَعَربِّ نَِّفاٌق".  - 12344/  151  "بـُْغُض َبينِّ َهاشِّ
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس

 
 "بَُكاُء املُؤمِّن مِّْن قَلبهِّ، َوبَُكاُء املَُنافِّقِّ مَِّن َهاَمتِّهِّ".  - 12347/  154

 ضعيف. . طب، عق، حل عن حذيفة
 

 الم". "بـُلُّوا َأْرَحاَمُكْم َوَلْو ابلسَّ  - 12357/  164
طب عن أيب الطفيل، هب، وابن عساكر عن أنس، البزار عن ابن عباس، البغوي، وابن مندة، هب، وابن عساكر، عن  

 حسن.  .سويد بن عمرو، وقيل: ابن عامر األنصاري
 

ٌد".  - 12358/  165 ٍم، َوبـَُنو املُطَّلِّبِّ َشْيٌء َواحِّ  "بَنو َهاشِّ
 ح. صحي .طب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه

 
دَ  - 12361/  168 َيام رََمَضاَن؛ َفَمْن تـََرَك َواحِّ ُهنَّ  "ُبىنِّ اإلِّْسالُم َعَلى مَخٍْس: َشَهاَدةِّ َأنَّ اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، والصَّالةِّ، َوصِّ نـْ ًة مِّ

 َكاَن َكافًِّرا، َحالل الدَّم".
 . طب عن ابن عباس

 
َشَهادة أن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، َوأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ، َوإقَام الصَّالةِّ، وإيَتاءِّ الزََّكاةِّ،  "ُبىن اإلِّْسالُم َعَلى مَخٍْس:  - 12362/  169

، َوَصْوم رََمضاَن، واجلَهاُد، َوالصََّدَقُة مِّن الَعَملِّ الصَّاحل".  َوَحجِّّ الَبيتِّ
 .طب عن ابن عمر

 
 ن لُكْم يف البالد، َويَنُصرُُكْم َعَلى َعُدوُِّكم"."هبَذِّهِّ، َوبرَماح الَقَنا، مُيَكِّ  - 12364/  171

 رواه الطبراني وفي إسناده مساتير لم يضعفوا ولم يوثقوا.قال الهيثمي:  . طب، ق عن عومي بن ساعدة
 

ُتم، َوامْسَُعوا مِّينِّّ َما َأقوُل َلُكْم، اَل َتْسَلُخوا َحَّتَّ مَتُوَت، َواَل  - 12376/  183 ئـْ يَبِّْع بـَْعُضُكم َعَلى بَيعِّ بـَْعض،   "بِّيُعوا َكيَف شِّ
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َلَع، َواَل حَتْتكُِّروا".  َواَل تـََناَجُشوا، َواَل تـََلقَّوا السِّّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمرو بن صهبان أيضا، وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب ض أيب الدرداءَ 

 
ئُتم، َوالفِّ  - 12377/  184 ُتْم"."بِّيُعوا الذَّهب ابلفِّضَّةِّ َكيف شِّ ئـْ لذَّهبِّ َكيف شِّ  ضَُّة ابِّ

 . طب عن أيب بكرة
 

ُب عاَهٍة إالَّ بَرِّئ".  - 12391/  198  "َبنَي الرُّْكنِّ َواملَقامِّ ُملتَـَزٌم، َما َيْدُعو )بِّهِّ( َصاحِّ
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس

 
 َواخلَمر"."َبنَي َيَدى السَّاعِّةِّ َيْظَهُر الرِّاب، والزِِّن،  - 12395/  202

 . -رضي هللا عنه   -الطرباين عن عبد هللا بن مسعود 
 

اَل   وجاليل َوعِّزَّتِّ  -عزَّ َوَجلَّ -"َبنَي َيَدى الرَّمْحنِّ َلْوٌح فِّيهِّ َثالُثِّاَئة َومَخَْس َعْشَرَة َشريَعًة، يـَُقوُل الرَّمحُن  - 12396/  203
َها َدَخَل اجلَنََّة". َشيًئا بَوا يباَل ُيْشرُك  عباديَعبٌد مِّْن  َيتيين نـْ َدٍة مِّ  حِّ

 . ع، واحلارث بن أيب ُأسامة عن أيب سعيد اخلدري
 

َف بهِّ َقرٌب فـَُهَو يـََتَجلَجُل فيها".  - 12413/  220 ٌل مُجَّتُه إِّذ ُخسِّ ي يفِّ ُحلٍَّة تـُْعجُبه نـَْفُسُه ُمَرجِّّ  "بَيَنَما رَُجٌل مَيْشِّ
 .الطرباين عن عبد هللا بن مسعود 

 
فبينا أان جالس إذ ُجعَِّلْت )يف يدي( تفاحة  ،ريبجنة  فأدخلين  فحملين جربيل  جاءين"بينا أان جالس إذ  - 12421/  228

تسبح تسبيحا َل يسمع   ،فخرجت منها جارية َل أو جارية أحسن منها حسنا وال أمجل منها مجاال ،فانفلقت التفاحة نصفني
هللا تعاىل من نور عرشه فقلت: ملن   خلقين الت: أان من احلور العني فقلت: من أنت اي جارية؟ ق ،واآلخرون ِبثله ،األولون

 أنت؟ فقالت: أان للخليفة املظلوم عثمان بن عفان".
 موضوع. .الثقفيطب عن أوس بن أوس 

 
َقاَء مِّن النَّار ُتَكلُِّّم  - 12430/  237 َتظُِّرون احلَِّساَب إِّْذ بـََعَث هللاُ عنـْ َتقوُل: أُمِّْرُت بَثالثٍة: َمْن َدَعا َمَع هللا  "بَيَنَما النَّاُس يـَنـْ

، مثَّ َتسرُي هبْم يفِّ اَنر إِّهَلًا آخَر، َوِبَْن قـََتَل نَفًسا بَغري َحقٍّ نـَْفٍس، َوبُكلِّّ َجبَّاٍر َعنِّيد، فـََتلُقطُُهْم مِّن النَّاسِّ َكَما يَلُقُط ال طَّرُي احَلبَّ
 َجَهنَم". 

 . -هللا عنه  رضي -احلرث عن أيب سعيد اخلدري  



341 

 

 " حرف التاء" 
 
، َوتـَْنفِّي الذُّنوَب مِّنْ  - 12443/  6 َبين آَدَم َكَما يـَْنفِّي   "اَتبُِّعوا َبنَي احلَجِّّ َوالُعْمَرةِّ فَإنَّ ُمتابـََعًة بَينَـُهَما َتزِّيُد يفِّ الُعْمرِّ َوالرِّْزقِّ

 الكرُي َخَبَث احلديد". 
 ضعيف.  .قط يف األفراد، طب عن ابن عمر

 
َُما يـَْنفَيانِّ الَفْقَر َواخلطَااَي َكَما يـَْنفِّي الكرُي َخَبَث احلدِّيد".  - 12445/  8  "اتبُِّعوا َبنَي احلَجِّّ َوالُعمرةِّ فَإِّْنَّ

 صحيح.  .طب عن ابن عباس
 

َُما يزيَدان يف الُعْمر َوالرزق، َويـَْنفِّيان الَفْقَر،   - 12448/ 11  َكَما يـَْنفِّي الكرُي خَبَث احلَدِّيدِّ". "اَتبُِّعوا َبنَي احلَجِّّ َوالُعْمَرة فإِّْنَّ
 فيه عاصم بن عبيد هللا، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  . طب، وابن عساكر عن عامر بن ربيعة

 
 "اَترُكوا الرتَْك ما ترُكوكم".  - 12452/ 15

 . طب عن َأيب الكالع
 

َياهِّهِّْم،  - 12454/ 17  وِبْفنَيتِّهِّم". "تؤخُذ َصَدقاُت َأهلِّ البادِّيَةِّ على مِّ
 . طس، ق عن عائشة

 
اَل َوبٍَر إِّالَّ  "أَتلَُّفوا النَّاَس َوأَتنَّوُهم َواَل تُغريُوا َعَليهِّْم َحَّتَّ َتْدُعُوهم، َفما َعَلى األْرضِّ مِّْن َأْهلِّ بَيتِّ َمَدٍر، وَ  - 12456/ 19

م ُمْسلمنَي، َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّن َأْن أَتُتوِن بِّنَِّسائِّ   هْم، َوَأْوالدِّهِّْم، َوتْقُتلوا رَِّجاهلم". أَتُتوِنِّ هبِّ
إِّذا بعث بعثًا قال فذكره   -صلى هللا عليه وسلم  -ابن منده، وابن عساكر عن عبد الرمحن بن عابد قال: كان رسول هللا 

 . )ورواه احلارث من حديث شريح بن عبيد احلضرى( 
 

 "َترَبَّْك ابلُقرآن فـَُهَو كالُم هللاِّ". - 12462/ 25
 ضعيف جدا.  وابن قانع عن احلكم بن عمري.طب، 

 
 "تـََباَرَك ُمَصرُِّف الُقُلوب".  - 12463/ 26
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 ضعيف. .طب عن أم سلمة
 

"تُبَعُث انٌر عَلى َأهل املشرق فتحُشرُهُم إِّىل املَغرب؛ تَبيُت َمَعهُم َحيُث اَبُتوا، َوتقِّيُل َمَعهُم ْحَيُث قاُلوا:  - 12466/ 29
ري".َيُكوُن هلَا َما   َسَقَط مْنهم َوخَتلََّف، تُسوُقهم َسْوَق اجلَمل الَكسِّ

 ضعيف.  رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .قط يف األفراد، طب، ك عن ابن عمرو
 

بها".  - 12467/ 30  "تُبَعُث النَُّخاَمُة يوَم القياَمةِّ يفِّ القِّبلةِّ َوهَِّي يف وْجهِّ صاحِّ
 صحيح.  .البزَّار عن ابن عمر

 
َماُم  - 12470/ 33 َعَلى املِّْنرَب  "تُبَعُث املالئَِّكُة َيوَم اجلُُمَعةِّ إِّىَل أَبـَْواب املَْسجدِّ، َيْكتـُُبوَن األوََّل فَاألوََّل، فإَذا َما َصعَِّد اإلِّ

 ُطوَيتِّ الصُُّحُف".
 . طب عن َأيب أُمامة

 
ٌذ بَيدهِّ ُكلََّما َعثـََر". "جَتَاَوُزوا َعْن َذنب  - 12479/ 42 ، فَإِّنَّ هللَا آخِّ يِّ  السَّخِّ

 ضعيف.   .قط يف األفراد، طب، حل، هب وضعَّفه عن ابن مسعود وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب
 

 ."جَتْرِّي احلََسَناُت َعَلى َصاحب احلُمَّى، َما َأصبَح َعَليهِّ يوٌم َأْو َضَرَب َعَليه عِّْرٌق" - 12482/ 45
 ضعيف.  . طب، حل عن معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب كعب، عن أَبيه، عن جده

 
َُها َعَليُكْم إِّْن َشاَء هللاُ، َواَل خَيُْرَجنَّ  - 12487/ 50 َضعِّيٌف َواَل   معي "جَتَهَُّزوا إِّىَل َهذِّهِّ الَقْرية الظَّاَلِّ َأْهُلَها، فَإِّنَّ هللَا فَاحتِّ

 ُمْضعٌِّف".
 ، وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .َأيب أُمامةالطرباين عن 

 
َع،  "جَتَوَّْز يفِّ الصَّالة اَي ُعْثَماُن، َواْقُدر النَّاَس ِبْضَعفِّهْم؛ فَإِّنَّ فِّيهُم الضَّعِّيف، َوَذا احلَاَجة، َواحلَامَِّل،  - 12488/ 51 َواملُْرضِّ

 أجَتَوَّز". إِّيّنِّ ألمْسَُع بَُكاَء الصَّيبِّّ فَ 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط ورجاله موثقون.  . طب عن عثمان بن َأيب العاص 

 
 "جَتَوَُّزوا يف الصَّالةِّ، فَإِّنَّ َخلَفُكُم الضَّعِّيَف، َوالَكبرَي، َوَذا احلَاَجة".  - 12489/ 52

 . طب، ض عن ابن عباس، ش عن َأيب هريرة
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الَّيتِّ يَقبُض هللاُ فِّيَها نـَْفَس كل ُمْؤمٍِّن مثَّ طُُلوع الشَّْمسِّ مِّْن َمْغرهبَا، َوهَِّي اآليُة الَّيتِّ ذَكَر هللاُ يفِّ  "جَتُئ الرِّيُح   - 12490/ 53

 كَِّتابه".
 . طب، ك عن َأيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد

 
يـَُقاُل هَلُم: قُِّفوا لِّلحَساب، فـَيَـُقوُلوَن: َوهللاِّ َما  "جَتُئ فـَُقَراُء املُْسلِّمِّنَي، يـَْوَم القَِّياَمةِّ، َعَلى ُكورهِّْم، فَـ  - 12494/ 57

ُبواَن َعَليهِّ، فـََيْدُخُلوَن اجلَنََّة قـَْبَل النَّاسِّ ِبْربعِّنَي َسَنًة".   أْعطَيُتُمواَن َشيًئا فـَُتَحاسِّ
 . ع، طب، ض عن سعيد بن عامر بن خرمي

 
َا، َوَتطَرُح َما يفِّ َبطنَِّها، َولَيَسْت َعَليَها "جَتُئ الطَّرُي يـَْوَم القَِّياَمة  - 12496/ 59 ، َترفُع َمناقِّريََها، َوَتْضرُب ِبذاَنهبِّ حَتَْت الَعْرشِّ

 َمظلَمٌة، فَاتَّقِّهِّ". 
 ضعيف.  .عق، عد، طب عن ابن عمر

 
 "جَتُد َذلَِّك عِّْنَد رَبَك أْحَوَج َما َتُكوُن إِّلَيهِّ".  - 12499/ 62

 . عن رمى اجلمار ما له فيه؟ قال فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  طب عن ابن عمر قال: سأل رجل
 

َا؛ َوهَِّي اآليُة الَّ  - 12501/ 64 يتِّ ذََكَرَها هللاُ  "جَتُئ الرِّيُح الَّيتِّ يـَْقبُض هللاُ فِّيَها نـَْفَس ُكلِّّ ُمْؤمٍِّن مثَّ طُُلوع الشَّْمسِّ مِّْن َمْغرِّهبِّ
 يفِّ كَتابهِّ".

 الطبراني، وفيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه .طب عن َأيب سرحية
 

ُذُه وََكفُُّه".  - 12503/ 66  "جَتيُئوَن يـَْوَم القَِّياَمةِّ، َوَعَلى أفْـَواهُِّكم الفَِّداُم، فأوَُّل َما يَتَكلَُّم مِّن اإلِّنسان َفخِّ
 . طب، ك عن حكيم بن معاوية عن أَبيه

 
مث   ، فإذا صليتم الظهر غسلتها ،حترتقون ، مث حترتقون ،فإذا صليتم الفجر غسلتها ،رتقونحت ،"حترتقون - 12508/ 71

فإذا   ، حترتقون ،مث حترتقون ،فإذا صليتم املغرب غسلتها ،حترتقون ،مث حترتقون ، فإذا صليتم العصر غسلتها ،حترتقون ،حترتقون
 مث تنامون فال يكتب عليكم حَّت تستيقظوا". ، صليتم العشاء غسلتها
رواه الطبراني في الثالثة إال أنه موقوف في الكبير، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع  قال الهيثمي:  . طس عن ابن مسعود

 فيهم عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن.
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 َدُه مِّن َجَهنََّم". "حَتَدَّثوا، َولَيتبَـوَّأ َمن َكَذَب َعليَّ َمْقعَ  - 12512/ 75
 . طب عن رافع بن خديج

 
 "حَتَرَّْوا لَيَلَة الَقْدرِّ ليلَة َثالٍث َوعِّْشرِّيَن".  - 12515/ 78

 صحيح. .طب عن عبد هللا بن أنيس
 

رِّ، فَإِّن َضُعَف َأَحدُُكم، َأْو َعَجَز، َفاَل يـُْغَلنَبَّ َعَلى السَّْبع البَـ  - 12516/ 79  َواقى". "حَتَرَّْوا لَيَلَة القْدرِّ يفِّ الَعْشر األَواخِّ
 صحيح.  .ط عن ابن عمر]حم[ 

 
هتدى إىل  ،كالعروس  ،ون هباأهلها حيف ، وحتشر اجلمعة زاهرة منرية ،"حتشر األايم يوم القيامة على هيئتها  - 12520/ 83

ينظر إليهم   ، خيوضون يف جبال الكافور ،ورحيهم كاملسك  ، ألواْنم كالثلج بياضا ،ميشون يف ضوئها ،تضيء هلم ،خدرها
 ال خيالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون".  ،ال يطرفون تعجبا حَّت يدخلوا اجلنة ،الثقالن

في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص بن غيالن وقد وثقهما قوم، وضعفهما   الطبرانيقال الهيثمي: رواه  . طب عن أيب موسى
 .آخرون، وهما محتج بهما

 
وصنف حياسبون   حساب، فصنف يدخلون اجلنة بغري  أصناف،"حتشر هذه األمة يوم القيامة على ثالثة  - 12521/ 84

  -عز وجل  -فيقول هللا  ذنواب، ال اجلبال الراسيات وصنف َييئون على محائلهم ِبمث  اجلنة، ويدخلون  يسريا، حسااب 
فيقول:   شيًئا، وكانوا يعبدونك وال يشركون بك  عبيدك،وهو أعلم هبم: من هؤالء؟ فيقولون: ربنا عبيد من   -ملالئكته 
 ". برمحيتوأدخلوهم اجلنة  والنصارى،وضعوها على اليهود  عنهم،حطوها 

 ، وفيه عثمان بن مطر، وهو مجمع على ضعفه. الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .طب، ك عن أيب موسى

 
 "حُتَْشُروَن يـَْوَم القَِّياَمةِّ ُحفاًة ُعَراًة ُغْراًل".  - 12522/ 85

في األوسط، والكبير باختصار عنه، وفيهما إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، ضعفه  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن سهل بن سعد
 . طني وبقية رجال الكبير رجال الصحيحالدارق

 
فَِّداُم، "حُتَْشُروَن َها ُهَنا: ُحَفاًة، ُمَشاًة، ورُكَبااًن، َوَعَلى وُجوهُِّكْم، َوتـُْعَرُضوَن َعَلى هللاِّ، َوَعَلى َأفْـَواهُِّكُم ال - 12526/ 89

ُذُه".   َوإِّنَّ أوََّل َما يـُْعرُِّب َعن أَحدُِّكم َفخِّ
 . معاوية بن حيدةش، طب، ك عن 
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 "حُتَْفُة املُؤمِّنِّ املَْوُت".  - 12529/ 92
 ضعيف.  .ابن املبارك، طب، ك، حل، هب عن ابن عمرو

 
َا أُمُُّكم، َوإنَُّه لَيَس مِّن َأَحد فَاعٍِّل َعَليَها خريًا أْو َشر ا إِّالَّ َوهَِّي ُِمربَِّ  - 12532/ 95  ٌة بِّهِّ". "حَتفَُّظوا مَِّن األْرض، فَإِّْنَّ

 ضعيف. .اجلرشيب عن ربيعة ط
 

فينادى مناد: النيب   ،نورهم مثل نور الشمس ،فيسدون األفق ،"خترج يوم القيامة ثلة غر حمجلون - 12539/  102
مث خترج ثلة   ، وال عذاب ،ليس عليهم حساب ، فيقول: حممد وأمته؛ فيدخلون اجلنة ،أميفيتحشحش هلا كل نيب   ،األمي

  ،أميفيتحشش هلا كل نيب  ،األميفينادى مناد: النيب  ،نورهم مثل نور القمر ليلة البدر؛ فيسدون األفق ،أخرى غر حمجلون
نورهم مثل أعظم كوكب يف  ، مث خترج ثلة أخرى غر حمجلون  ، بغري حساب وال عذاب ،فيقال: حممد وأمته فيدخلون اجلنة

بغري   ، فيقال: حممد وأمته فيدخلون اجلنة ،أميكل نيب   فيتحشحش هلا ،األميفينادى مناد: النيب  ،السماء فتسد األفق
 ويؤخذ يف احلساب".  ،مث يوضع امليزان -عزَّ وجلَّ  -مث َيئ ربك  ، حساب وال عذاب

 .طب عن أيب أُمامة، وسنده جيد
 

يَك".  - 12547/  110  "خَتَلَّْل؛ إِّنَّك أَكلَت حَلَْم َأخِّ
 ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 

 
بِّه يفِّ اجلَنَّةِّ".  - 12548/  111 ميَاُن َمَع َصاحِّ ، َواإلِّ ميَانِّ  "خَتَلَُّلوا؛ فَإِّنَُّه َنظَاَفٌة، َوالنَّظَاَفُة َتْدُعو إِّىَل اإلِّ

 موضوع.  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود 
 

نـَْيا، فـََيُكوُن زْوُجَها يفِّ اجلَنَّةِّ اي أَُم َحبيَبَة، َذَهَب ُحسُن  "خُتَايـَُر، فـََتْخَتاُر  - 12550/  113 َأْحَسنَـُهَما ُخُلًقا َكاَن َمَعَها يفِّ الدُّ
نـَْيا َواآلخَرةِّ".  ريِّ الدُّ  اخلُُلقِّ خبِّ

 املرأة يكون  يف مكارم األخالق، وابن الل عن أَنس َأن أُم حبيبة قالت: اي رسول هللا اخلرائطيعبد بن محيد، ومسويه، طب، و 
 . هلا يف الدنيا زوجان أليهما تكون يف اجلنة قال: فذكره

 
لَبانِّ البَـَقرِّ؛  اووا"َتدْ  - 12562/  125 َجرِّ". فإينِبِّ َا أتُكُل مِّن ُكلِّّ الشِّّ َفاًء، فَإِّْنَّ  َأْرُجو َأْن ََيَْعَل هللاُ فِّيَها شِّ

 حسن.  .طب، واخلطيب عن ابن مسعود
 

ياُم،   "َتْدُرونَ  - 12563/  126 ميَانِّ َأوَثق؟ قُلَنا: الصَّالُة، قَال: الصَّالُة َحَسَنٌة، َولَيَسْت بَذاَك، قُلَنا: الصِّّ َأيَّ ُعَرى اإلِّ
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 ". البـُْغُض يفِّ هللاِّ فـََقال: مِّثل ذلَِّك، َحَّتَّ ذََكْراَن اجلَِّهاَد، فَقال: مِّْثل َذلَِّك، مثَّ قَال: َأْوَثُق ُعَرى اإلِّميَان: احُلبُّ يف هللا، وَ 
 . ط عن الرباء بن عازب

 
؟ جربيُل، َوَقْد َسلَّم َعَليَك" قَاله لَِّعْبدِّ هللاِّ بن عمرو، ويف رواية فسلمُت عليه   - 12577/  140 "َتْدُروَن َمْن َمَعنا يفِّ الَبيتِّ

 فقال: "َردَّ َعَليَك السَّالَم". 
 .الطرباين عن عبد هللا بن عمرو

 
ويزاد يف حرِّها فيضجرهم   ميلني،"تدنو الشمس من الناس يوم القيامة حَّت تكون من الناس على قدر  - 12584/  147

ومنهم من َيخذه إىل   ركبتيه، ومنهم من َيخذه إىل  كعبيه،فيكونون يف العرق بقدر أعماهلم؛ فمنهم من َيخذه العرق إىل  
 ومنهم من يلجمه إجلاما". حقويه،

 .بن معد يكرب طب عن املقدام
 

َد، فإِّْنا يـَْنَضمُّ بعُضها إِّىل بعض". - 12585/  148  "َتْذَهُب األَرُضوَن كلَُّها َيوَم القيامة إِّالَّ املساجِّ
 موضوع. .طس، عد عن ابن عباس

 
مِّائةِّ   - 12586/  149  َملِّهِّ، َواَل َعاٌق، وال ُمْدمُِّن مَخٍْر". َوال َيُِّد رِّحَيَها َمنَّاٌن بِّعَ  سنٍة،"تـَُراُح رَائِّحُة اجلَنَّةِّ من َمسريَةِّ مخسِّ

 ضعيف جدا.  .يف مساوئ األخالق عن أيب هريرة اخلرائطيطس، و 
 

"تـَرِّب َوْجَهَك اَي َراَبُح" كان ُيصلِّّى وينفخ يف َمْوضع سجوده فقال له ذلك، ورابح موىل أُم سلمة،   - 12587/  150
 . -صلى هللا عليه وسلم  -وموىل النيب 

 .نيع من حديث أُم سلمةرواه ابن م
 

 "تـَرِّبُوا الكَِّتاَب؛ فإِّنُه َأجنح َلُه".  - 12611/  174
 . ابن منيع عن يزيد َأىب احلجاج

 
يَّة عاٌر يف الدنَيا َوَشناٌر يف اآلخَرةِّ".  - 12618/  181  "تـَْرُك الَوصِّ

 ضعيف. .طص، كر عن ابن عباس
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 َوعِّْشرِّين َومِّاَئة"."تـُْرفُع زِّيَنُة الدنَيا َسنة مخس  - 12620/  183
 زار، وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف. أبو يعلى والب قال الهيثمي: رواه. ع من حديث عبد الرمحن بن عوف

 
نـَْيا َعَلى هللاِّ ذ"َترْوَن هَ  - 12626/  189  ميِّّتًة". َأْهَوُن مِّن هذه على َأهلِّها، يعين شاًة  -عزَّ وجلَّ -هِّ َكرِّميًَة عَلى َأهلَها؟ لَلدُّ

 . ابن قانع عن عبد هللا بن توال، ع عن الرباءِّ، طب عن سهل بن سعد
 

 الشَّيطَاَن بيًتا قد َأخرَجُه هللا مِّنُه".  تدخلي"تُرِّيديَِّن أن  - 12630/  193
 . طب عن أم سلمة

 
رُِّكم وفاًة"! أال َوإِن مِّن َأوَّلُكْم وفَاًة، َوَستَـتْـ  - 12632/  195 بَـَعوَن َأفَناًدا َيضرُب بَعضُكْم وقاَب "َتزعُمون أيّنِّ مِّن آخِّ

 بـَْعض".
رجاله   قال الهيثمي: .تصريون قوما ِمتلفني. يقال: هم فِّْنٌد على حدة أي: فئة أي ع عن معاوية بن أيب سفيان: ]حب طب[ 

 ثقات. 
 

لَيسريِّ". "تـََزوَُّجوا األبكاَر، فإْنُنَّ َأْعذُب أفْـَواًها، وأنـَْتُق  - 12635/  198  أْرَحاما، وأْرَضى ابِّ
 رواه الطبراني، وفيه أبو بالل األشعري، ضعفه الدارقطني. قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 

 
 "تـََزوَُّجوا وال ُتطَلُِّّقوا؛ فإِّن هللا تعاىل ال حيِّبُّ الذَّوَّاقِّنَي، َواَل الذَّوَّاقَاتِّ مَِّن النِّّساءِّ".  - 12636/  199

 ضعيف.  . طب عن َأيب موسى
 

200  /12637 -  ." ألْموالِّ  "تـََزوَُّجوا النِّّساَء، ََيتِّيَنُكم ابِّ
 ضعيف.  . البزار، كر عن عائشة

 
ْقَط َلرُيَى حُمْبَـْنطًِّيا ببابِّ اجلنةِّ، يـَُقاُل َلُه: ادخل، يقوُل: حَّتَّ   فإين"تـََزوَُّجوا،   - 12644/  207 ُمَكاثٌِّر بُِّكُم األَمَم وإن السِّّ

 ". أبواييدخَل 
 في األوسط، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن سهل بن حنيف

 
َرا، َوال تـُنَـفَِّرا". "َتَساَنَدا،   - 12649/  212  وَتطَاَوعا، وَيسِّّ

 في األوسط ورجاله موثقون.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمر
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 "َتَساَقُطوا الضغَائَِّن". - 12650/  213

 ضعيف جدا.   ضعيف.، وهو البيلمانيالبزار من طريق محمد بن عبد الرحمن بن  قال الهيثمي: رواه . البزار: عن ابن عمر )وُضعِّّف(
 

َها".  - 12654/  217 ، َوالَبطنِّ، َوَمْوتِّ املَْرَأةِّ مُجًْعا، َمْوهُتَا يف نَِّفاسِّ ، َوالَغَرقِّ ، َوالطَّاُعونِّ لَقْتلِّ  "ُتْسَتْشَهُدوَن: ابِّ
رواه أبو بكر بن أبي  قال البوصيري:  .عبد بن محيد ض عن أيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد عن عمر بن سعد عن سعد 

 يبة وعنه عبد بن حميد بسند صحيح.ش
 

َيَضٍة". - 12655/  218  "ُتْسَترْبَأُ األَمُة حبِّ
 . إِّال بعد أن يستربئها حبيضة -إِّذا اشرتها-رواه الطرباين: عن ابن مسعود من قوله يعين: ال يقر هبا سيدها 

 
ْهَلٍة مِّن تـَُراٍب".  - 12656/  219  "َتَسحَُّروا، َوَلْو بسِّ

هلة( رمل خشن، وليس ابلدقاق الناعمرواه مسدد: عن  رواه مسدد مرسال، وهو في  قال البوصيري:  .َأيب قيس مرساًل و )السِّ
 صحيح مسلم بغير هذا اللفظ. 

 
ر اللَّيل هذا الغَِّذاُء املَُباَرُك". - 12661/  224  "َتَسحَُّروا مِّْن آخِّ

 ضعيف.  . طب، عد عن ُعْقبة بن عبد، وَأىب الدرداءِّ مًعا
 

صُبٍع َواحَدة ُيشري هبا فْعُل اليَـُهود".  - 12667/  230  "َتْسلِّيُم الرَُّجلِّ إبِّ
 حسن.  أبو يعلى والطبراني في األوسط واللفظ له، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. ع، طس، هب، ض عق جابر

 
َمَن،  "تْسَمُعوَن، َوُيْسَمُع مِّنكم، َوُيْسَمُع مَِّن  - 12669/  232 َاٌن؛ حيِّبُّوَن السِّّ ُعوا مِّنكم، مثَّ َيتِّ بعد ذلك قـَْوٌم مسِّ الَّذِّيَن مسِّ

 َيشَهُدوَن قـَْبَل َأْن ُيْسَتْشَهُدوا". 
رواه البزار والطبراني في الكبير، وعبد الرحمن قال الهيثمي:  .، طب، وأبو نعيم، ومسويه: عن اثبت بن قيس بن ِشاسالباورديبز، و 

 لم يسمع من ثابت بن قيس.بن أبي ليلى 
 

رْبٍ إِّالَّ وَ  - 12670/  233 ُع شِّ َعَليهِّ َمَلٌك  "َتْسَمُعوَن َما َأمْسَُع؛ إِّيّنِّ ألمْسَُع َأطيَِّط السََّماءِّ، َوَما ُتالُم َأْن تَئِّط، َوَما فِّيَها َمْوضِّ
 َساجٌد َأْو قَائٌِّم". 

 صحيح. .طب عن حكيم بن حزام
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 "ُتَسمُّوَن َأْوالدَُكْم حُمَمًَّدا، مثَّ َتلَعُنوْنُْم".  - 12678/  241

 ضعيف.   .ز، ع، ق عن أنس
 

 . "ُتَسمُّوَن حُمَمًَّدا مثَّ َتُسبُّونَُه"؟ - 12679/  242
 . عبد بن محيد: عن أَنس

 
 "ُتشاوُروا الُفَقَهاَء، َوالَعابِّدِّين، َوال متُْضوا فيهِّ رَأى خاصَّة".  - 12683/  246

قال الهيثمي:  .قال: قلت. اي رسول هللا إن نزل بنا َأمٌر ليس فيه بيان اُّمٍر وال ْنٍي، فما أتمران؟ قال: فذكره  طس عن علي
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله موثقون من أهل الصحيح. 

 
َْن تـَُعوُل: أُمََّك، َوَأاَبَك،   اليدِّ "َتَصدَُّقوا؛ فَإِّن الصََّدَقَة َخرٌي َلُكْم، َوالَيُد الُعلَيا َخرٌي مَِّن  - 12691/  254 السُّْفَلى، َواْبَدأ ِبِّ

 ثالاث".  -َوَلد َوُأْخَتَك، َوَأَخاَك، مثَّ أْداَنَك، فَأْدانَك، َأال إِّنَّ )أما( اَل جَتْىنِّ َعَلى َوَلد، أال إِّنَّ أُم ا اَل جَتْىن َعَلى 
 .احملاريبابن سعد، طب عن طارق بن عبد هللا 

 
 "تَصدَُّقوا، فَإِّن الصََّدَقَة فَكاكُكْم مَِّن النارِّ". - 12693/  256

 ضعيف.  .قط يف األفراد طس، حل، هب، كر عن أَنس
 

 يـَْوم اَل تـُْقبُل فيهِّ الصَدَقُة". سيأت "َتَصدَُّقوا، فَإِّنُه  - 12697/  260
 . طب عن معبد بن خالد. عن حارثة بن وهب واملستورد معا

 
 "ُتَضاَعُف احَلَسَناُت يـَْوَم اجلُُمَعة". - 12700/  263

 موضوع.  . طس عن َأيب هريرة
 

ا".  فوالذي "َتعاَهُدوا الُقرآن،  - 12715/  278 بلِّ النـََّوازِّع إِّىل أْوطَاْنِّ ًيا مِّْن ُصُدورِّ الرَِّجالِّ مَِّن اإلِّ ي بَيدِّهِّ هلَُو َأشدُّ تفصِّّ  نْفسِّ
لثالثة، إال أنه قال في الكبير: " »تعاهدوا القرآن فإنه  الطبراني في ا  هيثمي: رواهقال ال . طب، خط عن ابن مسعود، ش عنه موُقوفًا 

 هو في الصحيح بغير هذا السياق. ورجال الصغير واألوسط ثقات. و وحشي« ". 
 

بِّلِّ مِّْن ُعْقلَِّها، و  - 12717/  280 ، مَِّن اإلِّ ًيا مِّن ُصُدورِّ الرِّجالِّ يٌّ، فـََلُهَو أْسرُع تَفصِّّ ال  "تَعاَهُدوا َهذا الُقرآن، فإنَُّه َوْحشِّ
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ى".  يُت آيََة كيت، وَكيت، َبْل ُنسِّّ  يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكم: نسِّ
 . حممد بن نصر، طب، ك عن ابن مسعود، ش: عنه موقوفًا

 
 نـَْفُس حُممٍد بَِّيدِّهِّ هلَُو أشدُّ تَفلًُّتا مِّن قـُُلوب الرِّجالِّ مِّن النـََّعم مِّن ُعْقلَِّها". فوالذي "تـََعاَهُدوا َهذا الُقرآَن،  - 12718  /281
 صحيح. .طب عن َأيب موسى]م[ 

 
 ". خلفي"تـََعاَهُدوا َهذِّهِّ الصُُّفوَف؛ فَإيّنِّ َأرَاُكْم مِّْن   - 12722/  285

 (: إسناده صحيح. 12646قال شعيب في تخريج المسند )  .أَنس: وهو صحيح طب عنق وعبد بن محيد، عبد الرزا]حم[ 

 
شهرِّ  "تـَْعُبُد هللا َوْحدُه، َواَل ُتْشرُك به شيًئا، َوإِّقاُم الصَّاَلةِّ املْكُتوبِّة، َوإيَتاُء الزََّكاةِّ املَْفُروَضةِّ، َوصياُم  - 12725/  288

 تِّهِّ إِّلَيهِّْم". َكتَـَبُه هللا َعَلى األُمم مِّن قـَْبلُِّكم، وحَتُجُّ البيت، إمْتَاُمُهنَّ: َوَما َكرِّْهت َأْن َيتَِّيُه النَّاُس إِّليَك َفاَل أتَْ رَمضان كَما  
 .ابن َأيب ُعمر: عن ابن َعمرو، ورجالُه ثقات

 
َة، َوتـُْؤتِّى الزََّكاةِّ، َوَتصُوُم رََمَضان، وحَتُجُّ البيَت، َوأتتِّى إِّىَل  "تْعُبُد هللا، َواَل ُتْشرِّك بِّهِّ َشيًئا وتقيُم الصَّال - 12726/  289

 النَّاسِّ ما حتبُّ أْن يُؤتى إِّليَك، َوتْكرُه لِّلنَّاسِّ َما َتْكرُه َأْن يـُْؤَتى إِّليك". 
  يدخلين ، نبئىن بعمل : عن أَبيه قال: قلت. اي رسول هللااليشكري: عن املغرية بن عبد هللا البخاري يف التاريخابن سعد، 

 . وابن قانع، طب عن املغرية بن سعد بن اأَلخرم: عن أبيه البغوي، عم، و والعدينمن النار قال: فذكره، ش  ويباعديناجلنة، 
 

295  /12732 -  ." َيار أُمَّيتِّ  "تْعرتى احلِّدَُّة خِّ
 موضوع. .طب عن ابن عباس

 
َننيِّ،  "تـُْعَرُض اأَلْعماُل َعَلى هللا  - 12735/  298 تعاىل َيوم االثـَْننيِّ، َواخلَمِّيس، فـَيَـْغفُِّر هللا الذُّنوَب إال َما َكاَن مِّْن ُمَتَشاحِّ

ٍم".  َأْو قَاطِّع رَحِّ
 ضعيف. . يف مساوئِّ اأَلْحالق: عن َأسامة بن زيد اخلرائطيطب و 

 
نَي، َوَيْسَتغفُِّر لِّلُمْسَتغفِّريَن، مث َيَذُر َأْهَل  "تـُْعَرُض َأْعَماُل َبينِّ آَدَم ُكلَّ يومِّ اثننيِّ َومخِّيٍس؛ فرَيْح - 12739/  302 محِّّ ُم املرتَّ

 احلِّْقدِّ حلِِّّْقدِّهِّم". 
 الطبراني والبزار، وفيه علي بن زيد األلهاني، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. ابن زجنويه طب عن ابن مسعود 
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بـَُها. َوإالَّ فُهَو َماُل هللا تَعاىل يـُْؤتِّيهِّ َمْن يَشاُء". "تـَُعرَُّف، َواَل تـَُغيَُّب، َواَل ُتْكَتُم؛ فَإِّ  - 12742/  305  ْن َجاَء َصاحِّ

قال   .سئل عن اللقطة قال فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -)بز( ك عن َأيب هريرة، ورجاله رجال الصحيح، َأن رسول هللا  
 الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. 

 
 "تعِّظُُه، َوَتْدفُعُه". - 12746/  309

 . ؟ قال فذكرهأتمرين، ما  مايلابن قانع: عن قابوس بن احلجاج: عن أَبيه: َأن رجال قال: اي رسول هللا، أرأيَت رجال َيخذ 
 

، واتَّق الوْجَه". - 12747/  310  "تْعُفو؛ فإِّن َعاقـَْبَت فـََعاقِّْب بَِّقدرِّ الذَّنبِّ
 ضعيف.  ي، وأسد لم يدرك القصة، فهو مرسل، ورجاله وثقوا كلهم، وفيهم ضعف.قال الهيثمي: رواه الطبران .زءطب عن ج

 
ْنُه".  - 12762/  325  "تـََعلَُّموا العِّلَم، َوتـََعلَُّموا لِّلعِّلمِّ السَّكِّيَنَة، والوقَاَر، َوتـََواَضُعوا لَِّمْن تـََعلَُّموَن مِّ

 ضعيف جدا. .)طس( عن َأيب هريرة 
 

، اَل إَِّلَه إال أَْنَت، - 12763/  326 ، َوَأاَن َعْبُدَك، َوأاَن َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك  "تـََعلَُّموا َسيَِّّد االْستِّْغَفارِّ؛ اللَُّهمَّ أَْنَت َرىبِّّ َخَلْقَتىنِّ
، َوأَبُوُء َلَك بذنْ  ىب، فاْغفِّْر يل َذنيب؛ إِّنَُّه اَل يـَْغفُِّر الذُّنُوَب  َما اْسَتطَْعُت، َأُعوُذ بَِّك مِّْن َشرِّ ما َصنَـْعُت، أَبُوُء َلَك بنْعَمتَِّك َعَليَّ

 إال أَْنَت".
رواه عبد بن حميد والطبراني في كتاب الدعاء  قال البوصيري:  . َعْبد بن مُحيد، وابن السين يف عمل اليوم والليلة ض عن جابر 

 والنسائي في الكبرى وفي اليوم والليلة ورواته ثقات. 
 

 "تـََعلَُّموا؛ فَإِّنَُّه اَل َصاَلَة إِّال بـََتَشهُّد".  - 12781/  344
الطبراني في األوسط وفيه صفدي بن سنان ضعفه ابن معين ورواه البزار برجال   قال الهيثمي: رواه. البزار، طس عن ابن مسعود

 موثقين وفي بعضهم خالف ال يضر إن شاء هللا. 
 

َُما َغَيايـََتان، أْو "تـََعلَُّموا الزَّْهراَوْين: البَـ  - 12783/  346 ، أْو َكَأْنَّ َُما َغَماَمَتانِّ َا َيِّيَئان يـََوَم القَِّياَمةِّ كَأْنَّ َقَرَة، َوآَل عْمَران؛ فَإِّمنَّ
بِّهَِّما، تـََعلَُّموا البَـَقَرة؛ فَإِّنَّ َأْخَذَها بـَرََكٌة، َوتَـ  َُما فْرقَاٌن مِّن َطرْي َصَواٌف حُتَاجَّانِّ َعْن َصاحِّ َحْسَرٌة، َواَل َتْسَتطِّيُعها   رَْكَهاَكَأْنَّ

 الَبطََلُة". 
الطبراني، وفيه عاصم بن هالل البارقي، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وعبد   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 الرحمن بن خالد، وعمرو بن مخلد الليثي، لم أعرفهما. 
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، مثَّ تـَْعَمُل "تـَْعَمُل َهذِّهِّ األُمَُّة بُـ  - 12788/  351 ، َوبـُْرَهًة بُِّسنَّةِّ َرُسول اَّللَّ فـََقْد   ابلرأي؛ فَإَِّذا َعمُِّلوا ابلرأيْرَهًة بِّكَِّتاب اَّللَّ
 َضلُّوا َوُأَضلُّوا". 

 ضعيف. . ع من حديث َأىب هريرة
 

نَـَتنيِّ: مِّْن َعَذاب َجَهنَّم، َومِّن َعَذابِّ الَقرْبِّ. َومِّن  "تـََعوَُّذوا ابَِّّللَّ بـَْعَد التََّشُهدِّ مِّن َأرَبٍع: مِّن َعذاَبني،  - 12793/  356 َوفِّتـْ
." َنةِّ املَْحَيا واملََماتِّ ، َوفِّتـْ َنةِّ الدَّجالِّ  فـَتـْ

 . ع من حديث َأىب هريرة
 

طَْبٍع َومِّْن َطَمعِّ يـَُردُّ إِّىَل   "تـََعوَُّذوا ابَِّّللَّ مِّن َثالٍث: مِّْن َطَمٍع ال َمْطَمَع حيث هلا مطمع، َومِّْن َطَمٍع يـَُردُّ إِّىَل  - 12799/  362
 َمْطَمٍع". 

 الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، وفي بعضهم خالف. قال الهيثمي: رواه. طب عن عوف بن مالك
 

 "تـََعوَُّذوا ابَِّّللَّ مِّْن َطَمٍع يـَْهدِّى إِّىَل طَبٍع يـَْهدِّى إِّىَل َغرْيٍ َمْطَمع". - 12805/  368
الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه محمد بن سعيد بن الطباع ولم أعرفه، وبقية  قال الهيثمي: رواه. يكرب طب عن املقدام بن معد 

 رجاله ثقات. 
 

، َوعِّْنَد   يف"تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماءِّ، َوُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء يفِّ َأْربـََعةِّ َمَواطَِّن: عِّْنَد اْلتَِّقاءِّ الصُُّفوفِّ  - 12810/  373 َسبِّيل اَّللَّ
، َوعِّْنَد إِّقَاَمةِّ الصَّاَلةِّ، َوعِّْنَد ُرْؤيَةِّ اْلَكْعَبةِّ".   نـُُزولِّ اْلَغْيثِّ

 ضعيف جدا. .طب، ق عن َأىب أُمامة
 

َنادِّى ُمَناٍد: َهْل مِّْن َداٍع فـَُيْسَتَجاَب َلُه؟ َهْل مِّن َسائٍِّل فـَيُـ  - 12811/  374 ، فـَيـُ ْعَطى؟  "تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماءِّ نِّْصَف اللَّْيلِّ
َقى ُمْسلٌِّم َيْدُعو بَِّدْعَوٍة إِّالَّ اْسَتَجاَب  َها، َأو َعشَّاٌر". َهْل مِّْن َمْكُروب فـَيـَُفرََّج َعْنُه؟ َفاَل يـَبـْ  اَّللَّ َلُه، إِّالَّ زَانَِّيٌة َتْسَعى بَِّفْرجِّ

 ضعيف.  . طب عن عثمان بن َأىب العاص 
 

، َولِّلَِّقاءِّ الزَّْحَفنْيِّ، َولِّنـُُزولِّ اْلَقْطرِّ، َولَِّدْعوَ  - 12823/  386 َْمٍس": لَِّقَراَءةِّ اْلُقْرآنِّ ،  املظلومةِّ "تـُْفتُح أَبـَْواُب السََّماءِّ "خلِّ
". َولِّألَ   َذانِّ

 ضعيف.  .طس عن ابن ُعَمرَ 
 

َدة َما َأاَن َعَلْيهِّ اْليَـْوَم وَ  أميت"تـَْفرَتُِّق  - 12824/  387  ". أصحايبَعَلى َثاَلث َوَسْبعِّنَي فِّْرَقًة، ُكلُُّهنَّ يفِّ النَّارِّ، إِّالَّ َواحِّ
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قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير، وفيه عبد هللا بن سفيان، قال العقيلي: ال يتابع على حديثه هذا، وقد ذكره ابن  .طس عن أَنس
 حبان في الثقات. 

 
َنًة َعَلى  أميت"تـَْفرَتُِّق  - 12826/  389 لُّوَن   أميتَعَلى بِّْضٍع َوَسْبعِّنَي فِّْرَقًة: َأْعَظُمَها فِّتـْ قـَْوٌم يَقِّيُسوَن اأَلُموَر بَِّرْأيهِّْم فـَُيحِّ

 احْلََراَم َوحيِّرُِّموَن احْلالَل". 
 ، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار  .طب، ك عن عوف بن مالك

 
  أميتَقًة، وَ "تـََفرََّقْت بـَُنو إِّْسَرائِّيَل عَلى إِّْحَدى َوَسْبعِّنَي فِّْرَقًة، َوتـََفرََّقْت النََّصاَرى َعَلى اثـْنَـَتنْي َوَسْبعِّنَي فِّرْ  - 12827/  390

 النَّارِّ إِّالَّ السََّواَد اأَلْعَظَم".  يفَتزِّيُد َعَلْيهِّْم فِّْرَقًة، ُكلََّها 
مام َأمحد وأَبو يعلى من حديث َأىب هريرة بلفظ: تفرقت اليهود    . مثله والباقيطب عن َأىب أُمامة. ورواته موثقون، ورواه اإلِّ

رواه الطبراني في األوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب، وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال األوسط ثقات، وكذلك أحد  قال الهيثمي: 
 الكبير.إسنادي 

 
 َأْعَلُم َأْهَداَها: فِّْرَقُة اجْلََماَعةِّ". إيّنِّ "تـَْفرَتُِّق َهذِّهِّ األُمَُّة َعَلى بِّْضع َوَسْبعِّنَي فِّْرَقًة؛  - 12828/  391

 . ع عن أَنس بن مالك
 

ُلَها َأْوىَل ا - 12829/  392 نَـُهَما َمارِّقٌَة تـَْقتـُ ". "تـَْفرَتُِّق أُمََّّتِّ فِّْرقـََتنْيِّ، فَتْمُرق بـَيـْ حْلَقِّّ  لطَّائَِّفَتنْيِّ ابِّ
 قال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.  .احلارث بن َأىب ُأسامة، وابن منيع من حديث َأىب سعيد اخلدرى]حم[ 

 
نـَْيا  - 12830/  393 هِّ -"تـََفرَُّغوا مِّْن ُُهُومِّ الدُّ نـَْيا َأْكرَبَ ُهَِّّ َعَتُه، َوَجَعَل فـَْقَرُه  َما اْسَتطَْعُتْم؛ فَإِّنَُّه َمن َكاَنتِّ الدُّ َأْفَشا اَّللَّ َضيـْ

هِّ مَجََع اَّللَّ  رُة َأْكرَبَ ُهِِّّّ نَـْيهِّ، َوَمْن َكاَنتِّ اآلخِّ َلُه َأْمَرُه، َوَجَعَل غَِّناُه يفِّ قـَْلبِّهِّ، َوَما َأقْـَبَل َعْبٌد بِّقْلبِّهِّ إِّىَل اَّللَّ إِّال َجَعَل  -تعاىل-َبنْيَ َعيـْ
ْلُودِّّ َوالرَّمْحَةِّ، وََكاَن اَّللَّ بُِّكلِّّ َخرْيٍ إِّلَْيهِّ َأْسرََع". اَّللَّ قـُُلوَب اْلُمؤمِّنِّني    َتفُِّد إِّلَْيهِّ ابِّ

 ضعيف. .طب، حل عن َأىب الدرداءِّ 
 

َلة".  - 12833/  396  "تـََفكُُّر َساَعة َخرْيٌ مِّْن قِّياَم لَيـْ
)طس، عد، ابن مردويه، هب وضعفه  صاحل بن َأمحد يف كتاب التبصرة: عن أَنس مرفوًعا، أَبو الشيخ يف العظمة. 

 . وقال: غريب عن ابن عمر(: عن ابن عباس موقوفًا  السجزي ، وأَبو نصر األصبهاين
 

، َواَل تـََفكَُّروا  يف"تـََفكَُّروا   - 12836/  399 ". يفآال اَّللَّ  اَّللَّ
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، وأَبو نصر وقال:  واألصبهاينه، ابن َأىب الدنيا يف كتاب التفكر، وأَبو الشيخ يف العظمة، طس، عد وابن مردويه هب وضعفَّ 
 حسن. الطبراني في األوسط، وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. غريب عن ابن عمر

 
 "تـَُفضَُّل َصاَلُة اجلََماَعةِّ َعَلى صالة الرَُّجلِّ َوْحَدُه مَخًْسا َوعِّشرِّيَن صالة". - 12844/  407

 رواه البزار والطبراني في األوسط ورجال البزار ثقات.قال الهيثمي:  .البزار عن أَنس وعن معاذ
 

جلنةِّ: إَِّذا َحدََّث َأحدُُكم َفال يْكذب، َوإِّذا َوَعَد َفال خُيْلْف، وإَِّذا ائُتمِّ  - 12851/  414 َن  "تـََقبَّلوا ىل بِّستٍّ أتـََقبَّْل َلُكم ابِّ
 ، واحَفُظوا ُفروَجُكم".فال خَيُْن. ُغضُّوا أَبَصاركم وَُكفُّوا أَْيدَِّيكم

 صحيح.  .ك، هب وابن منيع، واخلرائطي يف مكارم اأَلخالق عن أَنس
 

 "تـََقدَّْم إِّىَل الصَّالةِّ؛ ال يقطع الشيطاُن عليَك صالَتك".  - 12859/  422
 . وابن قانع طب عن سهل بن احلنظلية البغوي

 
َلًة، مثَّ يتصور عليها املَلك  - 12876/  439 مِّ َأربَعِّني لَيـْ : َأذََكٌر َأْم أُنـَْثى؟  الذي"تـََقُع النُّْطَفُة يفِّ الرَّحِّ خيُلقها، فيقول: اي ربِّّ

؟ َسواًي َأْو َغرْيَ  ؟ فيجعُله اَّللَّ : َأَسوٌِّى َأْم َغرْيُ َسوِّىٍّ : َأَشقِّىٌّ َأْم  فيجعُلها ذََكًرا َأْو أُنـَْثى، فـَيَـُقوُل: اي ربِّّ ، فيقول: اَي ربِّّ  َسوىٍّ
 َسعيٌد؟ فيجعله اَّللَّ تعاىل َشقًِّيا َأْو َسعِّيًدا". 

 . طب عن حذيفة بن ُأسيد
 

 ". هليب"تـَُقوُل النَّاُر لِّْلُمؤمِّن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ: ُجْز اَي ُمؤمُِّن؛ فـََقْد َأْطَفَأ نُوُرَك  - 12879/  442
  .يف نوادر اأُلصول بلفظ: إِّنَّ النار تقول( الرتمذي، خط عن يعلى بن منية )ورواه احلكيم احلكيم طب، حل، هب وضعَّفه

 ضعيف.
 

َرا".  - 12883/  446 را َوال تـَُعسِّّ  "َتَكانـََفا َواَل تـََعاَصَيا، َوَيسِّّ
 . طب عن َأىب موسى

 
رِّ َعَمَل  - 12885/  448  العالنيةِّ"."مَتَاُم الربِّّ َأن تـَْعَمَل يف السِّّ

 ضعيف.  . السكوين، طب عن َأىب عامر األشعري احلكيم: عن َأىب عامر 
 

نُوبهِّ كيوم "مَتَاُم الرِّابطِّ َأربعنَي يوًما؛ َوَمن رَاَبط َأربعنَي يوًما ََلْ يَبِّْع، َوََل َيْشرَت، َوََلْ حُيْدِّث َحَداًث، َخَرج من ذُ  - 12886/  449
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 َوَلَدْتُه أُمُُّه".
 ضعيف.   .أُمامة طب عن َأىب

 
 احلِّرَيَُة كأنـَْياب اْلكِّاَلب، َوإِّنَُّكْم َستَـْفَتُحوَْنَا".  يل "مَتَثَـَّلْت  - 12889/  452

 اله رجال الصحيح.الطبراني، ورج قال الهيثمي: رواه. طب عن عدى بن حاَت
 

اٍء رَْكَعَتان".  - 12897/  460  "تْكفِّرُي ُكلِّّ حلِّ
 فيه مسلمة بن علي وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب، كر عن َأىب أُمامة

 
 ابلشَّام".  يل"تَكُوُن ُجُنوٌد َأربـََعٌة، فـََعليكم ابلشَّام؛ فَإِّنَّ اَّللَّ عزَّ وجل َقد تَكفََّل   - 12902/  465

ي صحبته. قلت: وفي الطبراني، وذكره في الذال المعجمة، وقد اختلف ف قال الهيثمي: رواه . وامسه ذرع اخلوالينطب، كر عن َأىب طلحة 
 إسناده جماعة اختلف في االحتجاج بهم.

 
َنٌة َأْسَلُم الناس )َأو خري الناس فيها( اجلنُد  - 12918/  481  ". الغريب "تُكوُن فِّتـْ

قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني من طريق   ”.طب، ك، كر عن عمرو بن احلَمِّق "قال عمرو: فلذلك قدمت عليكم مصر
 منكر.  عبد هللا المغافري وقال الذهبي: ال يدري من هو. عميرة بن 

 
،  "َتُكوُن َأَماَم الدَّجَّالِّ سُنوَن َخوادُع، َيْكثـُُر فِّيَها اْلَمَطُر َويقِّلُّ فِّيَها النـَّْبُت، َويَُكذَُّب فيها الصَّادِّقُ  - 12933/  496

: َوَما الرَُّوْيبَِّضُة؟ َوُيَصدَُّق فِّيَها اْلَكاذُِّب، َويْؤمَتَُن فِّيَها اخْلَائُن، وَ  خُيَوَُّن فيها اأَلمنُي، َوتـَْنطُِّق فِّيَها الرَُّوْيبَِّضُة، قيَل اي َرُسول اَّللَّ
 قال: َمْن اَل يـُْؤبَُه َلُه". 

 رواه الطبراني بأسانيد، وفي أحسنها ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  . طب عن عوف بن مالك
 

 "َتُكوُن َبنْيَ النَّاسِّ فـُْرَقٌة َواْختِّاَلٌف؛ فـََيُكوُن َهَذا َوأصحابُُه على احلق": يـَْعىنِّ علًيا.  - 12934/  497
 .طب عن كعب بن ُعجرة

 
َبُع بـَْعُضُهْم بـَْعًضا". يف"َتُكوُن أَُمَراُء، يـَُقولون َوال يـَُردُّ َعَلْيهِّم، يـََتهافـَُتون  - 12935/  498  النَّارِّ، يـَتـْ

 صحيح. .معاوية طب عن
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 "تُكوُن النََّسُم طريًا تـَْعُلُق ابلشََّجرِّ، حَّتَّ إَِّذا كاَن يوُم القياَمة َدخَلْت كلُّ نـَْفس يف َجَسدِّها".  - 12936/  499
 صحيح.  .طب عن أُم هانئٍ ]حم[ 

 
 "مَتَاُم اْلربِّّ َأن تـَْعَمَل يف السَّرِّ َعَمَل اْلَعاَلنَِّيةِّ". - 12941/  504

 ضعيف. .األشعريمن حديث َأىب مالك  الطرباين
 

505  /12942 - ."  "مَتَاُم الصَّاَلة َإقَاَمُة الصَّفِّّ
 . ع عن أَنس بن مالك

 
ْلُمَك فـََعَفْوَت، فـََلَك احْلَْمُد، َبَسطَت َيَدَك فََأْعطَْيَت فـَلَ  - 12943/  506 ك  "ََتَّ نُوُرَك، فـََهَدْيَت، فـََلَك احْلَْمُد، َوَعظَُم حِّ
بَـَّنا فـَُتشَكُر، َوتـُْعَصى رَبَـَّنا   رَبَّنا َوْجُهَك َأْكَرُم اْلُوُجوه، َوَجاُهَك َأْعَظُم اجْلَاهِّ، َوَعطِّيـَُّتَك َأْفَضُل اْلَعطِّيةِّ َوأْهنَـُؤَها؛ ُتطَاُع رَ احلَْمدُ 

، وَتْشفِّى السَّقيم، َوتغفُِّر الذَّنَب، َوت فَتغفُِّر، جُتيبُ  ُف الضُّرَّ ، َوَتْكشِّ ْقَبُل التـَّْوبََة، وال جتزى آبالئَك َأَحٌد، وال يبُلُغ  اْلُمْضَطرَّ
 يصلى بعد العصرِّ َأرَبَع ركعاٍت فيقوُل هَذا الدعاَء فيهنَّ.  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مدَحَك قـَْوُل قائل".كان 

ثقه أبو زرعة، وضعفه  رواه أبو يعلى، والفرات لم يدرك عليا، والخليل بن مرة و قال الهيثمي:  .ع من حديث على بن َأىب طالب
 الجمهور، وبقية رجاله ثقات. 

 
َخاُت  - 12950/  513 ".  يف"تِّْلَك الرَّاسِّ ، املُطمَِّعاُت يف املَْحلِّ  الَوَحلِّ

قال الهيثمي:  . عن النخل قال: تلك وذكره بسند ضعيف -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ  لطس عن َأىب هريرة قال: سئل رسو 
 الطبراني في األوسط، وفيه المعلى بن ميمون، وهو متروك.  رواه
 

ََها" قال ذلك حني ُسئَِّل عن املستحاضة. يف"تِّْلَك رَْكَضٌة من الشيطانِّ  - 12956/  519  َرمحِّ
 البزار والطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله موثقون. الهيثمي: رواه قال. طب عن عبد اَّللَّ بن عباس

 
، َوإنَّ  - 12957/  520 َيُة اَّللَّ يَـتَـُهْم َمْعصِّ ، وإِّنَّ مْعصِّ ا  "متَسَُّكوا بِّطَاَعةِّ أَئِّمتكم، َواَل خُتَالُفوهم؛ فإِّن طاعَتهم طاعُة اَّللَّ اَّللَّ إِّمنَّ
، َوَمْن خالفىن يف ذلك فهو َمَن اهلالكنَي،  َأدُعو إِّىل سبيله ابحلكمةِّ والْ  بعثين َموعِّظَةِّ احْلَسَنةِّ، ْفَمن َخَلَفىنِّ يف ذلك فـَُهَو مِّىنِّّ

نَي،  واملالئكةِّ والناسِّ َأمْجَعوقد بـََرَئْت ْمنُه ذِّمَُّة اَّللَّ وذِّمَُّة َرُسولِّهِّ، َوَمْن َوىل مِّْن َأْمرُِّكم شيًئا فـََعمَِّل بَغرْي َذلَك فعليه لعُنة اَّللَّ 
وا َل يـَْرمَحُوا َوإن ُسئُِّلوا احلقوَق ََلْ يـُْعُطوا، َوإْن أُمروا ابْلَمْعُروفِّ أَْنكرُ  وا، َوَسَتخاُفوَْنُْم، َوخَيْتلُِّف  وَسَيلَِّيُكْم أَُمَراُء، إِّن اسرُتمحِّ

احْلقِّّ عليُكْم أالَّ أتخذوا منهم العطَاَء َواَل   إِّال اْحُتمِّلُتم َعَليهِّ طْوًعا أْو َكْرًها فَأْدِنَ  شيءَمَلؤُُكْم فيهم حَّت ال حيملوكم على 
 حتُضُروهم يف املإلِّ". 
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وفيه محمد بن سعيد الشامى  قال الهيثمي: ، األشعريكر عن َأىب ليلى   البغوي، وابن منده، طب و الشاشياهليثم بن كليب 
 .متروك

 
525  /12962 -   ، ت: عند إَمارَةِّ السَُّفَهاءِّ وبَيْع احلُْكم، َواستِّْخَفاف ابلدَّم، وَكثْـَرةِّ الشَُّرطِّ "مَتَنـَُّوا اْلَموَت عِّنَد خصاٍل سِّ

ذوَن اْلُقرآَن َمَزامِّرَي يُقدُِّموَن الرَُّجَل لُِّيغنِّّيَـَهْم، َولْيَس َِبفقههِّْم".  م، َوَنْشٍء يـَتَّخِّ  وَقطِّيعةِّ الر حِّ
 ضعيف. .طب عن عابس الغفارى

 
نوا، وانَتَضُلوا، واْمُشوا ُحَفاًة".  - 12963/  526  "مَتَْعَدُدوا، َواْخَشْوشِّ

،   البغوي طب وابن مندة، عن ابن َأىب حدرد، قال كر: اعتقد  البغوياحلاكم يف الكىن، و  َأن ابن َأىب حدرد هو عبد اَّللَّ
اَّللَّ بن َأىب حدرد، وكذلك رواه صفوان بن عيسى وحيىي بن زكراي بن َأىب زائِّدة   فأخرجه يف ترمجته، وإمنا هو القعقاع بن عبد 

ضعيف    .عن عبد اَّللَّ ابن سعيد املقربى، فيكون احلديث مرسال، ألن القعقاع ال صحبة له، وعبد اَّللَّ بن سعيد ضعيف ِبرة
 جدا.

 
َمالهِّ، وإِّنَّ اَّللَّ ُمَسائُِّلُكُم يْوَم اْلقَِّياَمةِّ   يف"تـََناَصُحوا يف اْلعِّْلم؛ فَإِّنَّ خَيانََة َأَحدُِّكم يف عِّْلمِّهِّ َأَشدُّ مِّن خَيانَتِّهِّ  - 12965/  528
 َعْنه".

لين الحديث، مدلس، قيل: هو صدوق؟ الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعد البقال، قال أبو زرعة:  . قال الهيثمي: رواهطب عن ابن عباس
 قال: نعم، كان ال يكذب. 

 
، فَيْسَتشهدِّ اَّللَّ بِّهِّ أَنـْفُ  - 12972/  535 َسُكْم  "تـَْنزُِّلوَن َمْنزِّاًل يـَُقاُل َلُه اجلَابيُة واجلوبية، يصيبكم فيه داٌء مثُل ُغدَّةِّ اجْلَملِّ

 ْم". َوَذرَارَيُكم، َويـُزَكِّى بِّهِّ َأْعَماَلُكم َوأْبَداَنكُ 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن يحيى الخشني، وثقه دحيم وغيره، وضعفه النسائي وغيره. قال الهيثمي:  .طب، كر عن معاذ

 
ْنُه".  - 12974/  537  "تـَنَـزَُّهوا مَِّن اْلبَـْول، فَإِّنَّ َعامَّة َعذاب اْلَقرْب مِّ

محيد: عن ابن عباس ورواه قط، ك من حديث َأىب هريرة بنحوه  قط عن قتادة عن أَنس ص عن احلسن مرسال، عبد بن 
 صحيح. وقال ك صحيح على شرط الشيخني لكن بلفظ "استنزهوا". 

 
 "تـَنَـقَّه، َوَتوقَّه".  - 12976/  539

 فيه عبد هللا بن مسعر بن كدام وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب والرامهرمزى يف اأَلمثال: عن ابن عمر

 
ْم". - 12984/  547  "هَتَاَدْوا تـَْزَداُدوا ُحًبا، وهاجُروا تـَُورِّثُوا أبـَْناءَُكْم جَمًْدا، َوَأقِّيلُوا اْلكَِّراَم َعثـََراهتِّ
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قال الهيثمي: فيه المثنى أبو حاتم، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله   . يف اأَلمثال: عن عائشة العسكرييف اأَلوسط، و  الطرباين
 ضعيف جدا. م كالم. ثقات، وفي بعضه

 
، َوَتْذَهُب بَغَوائِّلِّ الصَّْدرِّ".  - 12988/  551  "هَتَاَدْوا فَإِّنَّ اهْلَديََّة ُتضعِّّف احلُْبَّ

 ضعيف. رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم يعرف. قال الهيثمي:  .طب وأَبو نعيم يف املعرفة: عن أُم حكيم بنت وداع اخلزاعية
 

 "هَتُْجُموَن َعَلى رَُجل ُمْعَتجٍر بِّرُبدٍة مِّن َأْهلِّ اجْلنَّة يـَُبايُِّع النَّاَس".  - 12991/  554
 رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح.قال البوصيري:  .)قال: فهجمت على عثمان بن عفان(  .ط، ك عن عبد اَّللَّ بن حوالة

 
ابلسَّخيَمة، َوَلْو ُدعيُت إِّىَل ُكَراٍع َأْو ذِّرَاٍع أَلَجْبُت، َوَلْو ُأْهدِّى إِّىلَّ ُكَراٌع َأو  "هَتَاَدْوا، فَإِّنَّ اهْلديََّة َتْذَهُب  - 12992/  555

 ذِّرَاٌع َلَقبِّلُت". 
 ط عن َأىب معشر عن املقربى: عن َأىب هريرة مرفوعا، السُّْخيَمُة سواد القلبِّ من احلقدِّ. 

 
ُكوَن َأن َتُكونُوا يف النَّاسِّ   - 12993/  556  َكاْلمِّْلح يف الطَّعام، َوال َيْصُلُح الطََّعاُم إِّالَّ ابْلمِّلح"."ُتوشِّ

 البزار والطبراني، وإسناد الطبراني حسن.  قال الهيثمي: رواه. طب، ض عن مسُرة

 
ُكوَن أنَّ َمْن عاَش مْنُكْم أن يـُْغَدى َعَليه ابجلَفانِّ َويـَُراَح، َوتُلُبسون  - 13001/  564  اجْلُُدَر كما ُتْسرَتُ اْلَكْعَبُة". "ُتوشِّ

 رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب عن فضالة الليثى 
 

ُل". - 13010/  573  "تـََوضَُّئوا ممَِّّا َمسَّتِّ النَّار، َوَغَلْت بِّهِّ اْلَمَراجِّ
الطبراني في الكبير، وفيه فراس الشعباني، وهو   قال الهيثمي: رواه. ه، كر عن َأىب سعد اخلري ، طب وابن مندالبخاري يف اترخيه

 مجهول. 
 

ا َهَذا من الشيطان، فإِّذا أَخَذ َأحدُُكم مضَجعه من الليلِّ   - 13013/  576 "تـََوضَُّئوا َوَصلُّوا، إِّنَّ َهْدا لَْيَس ابلسَّْهوِّ، إِّمنَّ
، اللهم )  ( َأعوُذ بُِّك من الشيطانِّ الرَّجيم". إيّنِّ فليقل: بسم اَّللَّ

فَأاته قوم، فقالوا: َسَهْران عن الصالة، فلم نصل حَّت   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن جندب قال: سافران مع رسول اَّللَّ 
 هول. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه سهل بن فالن الفزاري عن أبيه، وهو مج .طلعت الشمس، قال فذكره

 
، وال ُتَصلُّوا  - 13015/  578 بِّلِّ ، َوَصلُّوا  يف "تَوضَُّئوا من حلُومِّ اإلِّ َها. َواَل تـََوضَُّئوا من حلُومِّ اْلغَنمِّ ها".  يفُمَناخِّ  َمَرابِّضِّ
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفي االحتجاج به اختالف.  . طس عن ُأسيد بن حضري
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 " حرف الثاء" 
 
: َمْن َكاَن اَل َشْىء َأَحبَّ إِّلْيهِّ مَِّن اَّللَّ َوَرُسولِّهِّ، َومنْ  - 13019/  2 ميَانِّ َكاَن أْن حُيَْرَق   "َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِّيهِّ فـََقْد َذاَق طَْعَم اإلِّ

".ابلنَّارِّ َأَحبَّ إِّلَْيه مْن َأْن يَرتدَّ َعْن دِّينهِّ،  ، َويْبغُض َّللَّ  َوَمْن َكاَن حُيبُّ َّللَّ
 ضعيف.  .طب، هب، ومسويه: عن أَنس

 
 : التَّفاخُر ابأَلْحَساب، والنِّّياَحُة، واألَنـَْواُء". أميت"َثاَلٌث َلْن تـََزْلن يف  - 13025/  8

 صحيح.  .ع، ض، ز عن أَنس
 

َبُع  "ثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِّيهِّ فَإِّنَّ اَّللَّ  - 13028/ 11 ًرا يـَتـْ ًئا، َوََلْ َيُكْن َساحِّ َوى ذلَِّك: َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك بهِّ َشيـْ يـَْغفُِّر َلُه َما سِّ
 السََّحَرة، َوَلْ حَيْقِّْد َعَلى َأخيهِّ". 

 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه ليث بن أبي سليم. .، طب، خط عن ابن عباسالبخاري يف األدب
 

فَإِّنَّ اَّللَّ يـَْقضى َعْنُه: رَُجٌل َيُكوُن يف َسبِّيلِّ اَّللَّ فـََيْخَلُق ثـَْوبُُه  -َوَلْ يـَْقض-"ثاَلٌث َمْن َتَديََّن فِّيهنَّ مثَّ َمات   - 13031/ 14
، َورَُجٌل َماَت عْنَدُه رَُجل مُ  -أو كلمًة حنَوها-فـََيَخاُف َأْن تـَْبُدَو َعْورتُه  ْسلٌِّم فَلم َيِّْد َما يَُكَفنُه َواَل َما يـَُوارِّيهِّ  فـََيُموُت َوََل يـَْقضِّ

ه اْلَعَنَت فـَتَـَعفََّف بِّنَِّكاحِّ اْمَرَأة َفَماَت وََلْ يـَْقضِّ فَإِّنَّ اَّللَّ تبارك و  ، َورَُجٌل خاَف نـَْفسِّ تعاىل يْقضِّى عْنُه يـَْوم  َفَماَت َوَل يقضِّ
 اْلقياَمةِّ".

 .وفى سنده عبد الرحمن بن زياد بن َأنُعم وهو ضُعيف وقد وثِّق قال الهيثمي:. بز عن عبد اَّللَّ بن عمرو
 

ُفَخ يف  "َثاَلٌث مِّن اجْلََفاءِّ: َأْن يـَُبوَل الرَُّجُل قائًِّما، َأْو مَيَْسَح َجبَهَتُه قـَْبَل َأْن يَفرَُغ مَِّن َصاَلتِّهِّ، َأْو يـَنْـ  - 13033/ 16
 ُسُجودهِّ". 

 ضعيف.  البزار والطبراني في األوسط ورجال البزار رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. ز عن عبد اَّللَّ بن بريدة عن أَبيه
 

ُم؛ تـَُقوُل: اللَُّهمَّ  - 13034/ 17 . الرَّحِّ بَِّك َفاَل   إيّنِّ بَِّك َفال أُْقَطُع، َواأَلَمانُة؛ تقول: اللَُّهمَّ  إيّنِّ "َثاَلٌث ُمتَـَعلَِّّقاٌت ابْلَعْرشِّ
 بَِّك فاَل ُأْكَفُر". إيّنِّ ُأَخاُن، والنَِّّعَمُة؛ تـَُقول: اللُهمَّ 

 ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. .ز عن ثوابن
 

ًدا". -ْلقُئ، واالحتالُم "ثاَلٌث ال مَيْنْعَن الصياَم: احلَِّجاَمة، وا - 13036/ 19  وال يَتقيَّأُ ُمتَعمِّّ
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 .طب عن ثوابن
 

: اْستْسَقاٌء ابْلَكواكِّب، َوطْعٌن يف النََّسب، َوالنياَحُة  - 13037/ 20 ْساَلمِّ على "ثاَلٌث مِّن فِّْعلِّ اجْلَاهليَّة ال َيَدُعُهنَّ َأْهُل اإلِّ
."  اْلميِّّتِّ

ابن السكن، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ض عن مصعب بن عبيد اَّللَّ بن  ، و الباوردي ، وابن سعد، و البخاري يف التاريخ
 صحيح. .، عن أبيه عن جده، قال خ يف إِّسناده نظراألزديُجنادة بن مالك 

 
: إِّْدا َحدََّث َكَذَب، وإَِّذا َوَعَد َأْخَلَف وإِّذا اثُتمَِّن َخان".  - 13039/ 22  "َثاَلٌث يف اْلُمنافِّقِّ

 صحيح.  فيه يوسف بن الخطاب وهو مجهول. قال الهيثمي:  .يف مكارم اأَلخالق عن جابر اخلرائطيطس و 
 

؟ قَال: إَِّذا َحَسْدَت  ميت"ثالٌث اَلزَماٌت أل - 13040/ 23 بـُُهنَّ اَي رسوَل اَّللَّ ؛ قِّيل: َما يُْذهِّ : الطِّّرَيَُة، واحلََْسُد، َوُسوُء الظَّنِّّ
، وإِّذا ظَنَـْنَت ف ". فاْستْغفِّرِّ اَّللَّ َت فاْمضِّ  ال حُتَقِّّْق، َوإَذا َتَطريَّ
 ضعيف.  يف. فيه إسماعيل بن قيس األنصارى ضعقال الهيثمي:  .طب عن حارثة بن النعمان

 
 "َثاَلٌث اَل ََيُوُز اللَّعُِّب فِّيهنَّ: الطالُق، والنكاُح، والعتُق".  - 13043/ 26

 الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. طب عن فضالة بن عبيد 
 

يَبةِّ، وَكِّْتَماُن الصََّدَقة". - 13046/ 29  "ثالٌث مِّن ُكُنوز الربِّّ: كْتَماُن الشَّْكَوى، وَكِّْتَماُن اْلُمصِّ
 .طب عن أَنس

 
َماُن اْلُمصيَبةِّ، وَكِّْتَماُن الشَّْكَوى، يـَُقوُل اَّللَّ تعاىل: إَِّذا اْبتَلْيُت "َثاَلٌث من ُكُنوز اْلربِّّ: إِّْخَفاُء الصََّدَقةِّ، وَكِّتْ  - 13047/ 30

 َواَل ذْنَب مِّْن َدمِّهِّ، َوإِّْن أْرسلُتُه َأْرَسلُتهُ  بَباَلٍء َفَصرَبَ ََلْ َيْشُكىنِّ إِّىَل ُعوَّادِّهِّ مثَّ أَبـَْرأتُُه أْبَدْلُتُه حَلًْما َخرْيًا مِّن حَلْمِّهِّ، َوَدًما َخرْيًا  َعْبدي
 ." ُتُه إِّىَل َرمْحََّتِّ  )عَلْيهِّ( َوإْن تـََوفَـّيـْ

 موضوع. .طب، كر عن أنس
 

، َوَتْدُعوُه َِبَحبِّّ  - 13050/ 33 ُع َلُه يف اْلَمْجلِّسِّ يك: ُتَسلُِّّم َعَلْيهِّ إَِّذا َلقِّيتُه، َوتـَُوسِّّ  َأمْسَائِّه إِّلَيه". "ثاَلٌث ُيَصفِّني َلَك ُودَّ َأخِّ
ىب: عن عمه عثمان بن طلحة احلََجىب  ضعيف.  . ابن منده، طس، ك، هب، كر عن شيبة احلَجِّ
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َك".  - 13057/ 40 نَصاُف من نْفسِّ قْـَتارِّ، َوَبْذُل السالم لِّْلَعاََل، واإلِّ نـَْفاُق مِّن اإلِّ : اإلِّ مَيانِّ  "ثالٌث مِّن اإلِّ
 ضعيف.  . بز، طب عن عمار ورجَّح بز وقفه عليه

 
ُزُه عن حَمَارِّمِّ "َثاَل  - 13060/ 43 ، َوَورٌع حْيجِّ ميَان: ُخُلٌق يعِّيُش بهِّ يف النَّاسِّ ٌث مَن ُكنَّ فِّيهِّ اْسَتوجَب الثواب، واْسَتْكَمل اإلِّ

، وحْلٌم يُردُُّه عن جْهلِّ اجْلَاهِّل".  اَّللَّ
 .بَز وضعََّفه: عن أَنس

 ضعيف.  .فيه عبد اَّللَّ بن سليمان قال البزار: حدث ِبحاديث ال يتابع عليها 
 

لُه َغضُبُه  - 13063/ 46 َب َلْ يُدخِّ : َمن إِّذا غضِّ مَيانِّ اَبطٍِّل، ومْن إِّذا رضِّى َلْ خُيْرِّجُه رضاُه مِّن   يف"ثاَلٌث مِّن َأْخاَلقِّ اإلِّ
، َوَمن إَِّذا َقَدَر َلْ يَتعاط ما ليَس له".  حقٍّ

 موضوع.  في الصغير، وفيه بشر بن الحسين كذاب. قال الهيثمي: رواه الطبراني طس عن أنس.
 

هِّ: من َأدَّى الزكاَة، وقرَ  - 13070/ 53  ى الضَّيف، وَأْعطى يف النَّائبةِّ". "َثالٌث من ُكنَّ فِّيهِّ ُوقى ُشح نـَْفسِّ
 ضعيف. .األَنصاريطب وأَبو نعيم: عن خالد بن زيد بن َحارثة 

  
ُهنَّ فاَل يـُْعَتدَّنَّ بَشْىٍء مِّْن عَملِّهِّ: َمْن ََلْ َيُكْن فِّيهِّ َتقوى - 13078/ 61 َدٌة منـْ حتجُزُه عْن   "َثاَلٌث َمْن ََلْ َيُكنَّ فِّيهِّ َأْو َواحِّ

، َأْو ُخُلٌق يَعِّيُش بهِّ   لٌم يُردُّ بهِّ السَّفِّيَه". يفَمَعاصِّى اَّللَّ ، أو حِّ  النَّاسِّ
 ضعيف. .يف مكارم األخالق، وابن النجار: عن ابن عباس اخلرائطي، و الطرباين

 
  يفكان َحًقا عَلى اَّللَّ تـََعاىَل أن يُعِّينُه، وأن يـَُبارك َلُه: َمن َسعى   -ثَِّقًة ابَّللَّ َواْحتَِّساابً -"ثاَلٌث َمن فـََعَلُهنَّ  - 13084/ 67

كان حًقا عَلى    -ثَِّقًة ابَّللَّ واْحتِّساابً - أن يُعيَنُه وأن يـَُبارك َلُه، ومن تـََزوََّج كان َحًقا َعَلى اَّللَّ   -ثَِّقًة ابَّللَّ َواحتساابً -فَِّكاكِّ رقَبة  
 كان حًقا َعَلى اَّللَّ أن يُعِّيَنُه وَأن يـَُبارَك لُه".   -ثَِّقًة ابَّللَّ َواْحتَِّساابً -اَّللَّ أن يُعيَنُه وأن يُبارَك َلُه، ومن َأْحَيا أرًضا مَيتًة 

 ضعيف. .طس، ق، خط عن جابر 
 

ُه، َوإِّْن رََأى  "َثاَلٌث مَِّن اْلَفواقِّر: إَِّماٌم إِّْن َأْحسْنَت َلْ يْشُكْر، َوإِّْن َأَسْأَت ََلْ يـَْغفِّْر. َوَجاٌر إِّْن رَأى َخرْيًا َدفـَنَ  - 13088/ 71
 َشًرا َأَشاَعُه. واْمَرَأٌة إِّْن َحَضرَت آَذْتَك، َوإِّْن غِّْبَت عِّْنها َخانـَْتَك".

 ضعيف.  . ضالة بن ُعبيدطب، كر عن فَ 
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72 /13089 -  " ُهنَّ فـََقْد جنا: موتى، والدَّجَّاُل، َوخلِّيفٌة ُمْصَطرٌب ابحْلَقِّّ نـْ  "َثاَلٌث من جَنَا مِّ
 .-رضي اَّللَّ عنه-احلرث من حديث عبد اَّللَّ بن َحوالة، واخلليفه هو عثمان 

 
ساعة: إِّْخَراُب اْلَعامِّر، َوإِّعماُر اخْلََراب، َوَأْن يُكوَن اْلغْزُو َفاَل، وَأْن "َثاَلٌث إِّذا رأَيـْتَـُهنَّ فعِّْنَد ذلك تقوم ال - 13090/ 73

 يَتَمرَّس الرَُّجُل َِبمانتِّهِّ مَتَرُّس اْلبعِّري ابلشَّجرَِّة". 
وفيه يحيى   قال الهيثمي: رواه الطبراني .الرامهرمزى يف اأَلمثال، طب وأَبو نعيم يف املعرفة: عن عروة بن حممد السعدى عن أَبيه

 بن عبد َّللاَّ البابلتى وهو ضعيف. 
 

ريًا، وَأْدَخلُه اجْلَنََّة برمْحَتِّهِّ: تـُْعطِّى َمن َحرمَك، َوتْعُفو عَ  - 13091/ 74 َسااًب َيسِّ مَّْن  "َثاَلٌث َمن ُكنَّ فِّيهِّ حاَسَبُه اَّللَّ حِّ
 ظلَمك، َوتصِّل َمْن قطَعك". 

 ضعيف. .-رضي اَّللَّ عنه-ق عن َأىب هريرة ابن َأىب الدنيا يف ذم الغضب، طس، عد، ك، 
 

َفقْد   "َثاَلٌث من َفعَلُهنَّ فَقْد َأْجَرم، َمن َعَقد لِّواًء يف َغري َحق، َأْو َعقَّ َوالَِّديهِّ، َأْو َمَشى َمَع ظَاَلٍِّ ليْنُصَرهُ  - 13093/ 76
َتقِّمُوَن".   َأْجَرَم؛ يـَُقوُل اَّللَّ تَعاىل إِّانَّ مِّن اْلُمْجرمِّني ُمنـْ

  فيه عبد العزيز بن عبد َّللاَّ وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .ابن منيع، وابن جرير، وابن َأىب حاَت، طب، وابن مردويه عن معاذ
 ضعيف.

 
َصال مِّْن َسَعاَدةِّ املُْسلِّمِّ  - 13094/ 77 ُع، َواْلَمرْكُب اهْلَنُِّئ". يف "َثاَلٌث خِّ نـَْيا: اجلاُر الصالُِّح، َواملَْسَكُن اْلَواسِّ  الدُّ

 صحيح.  . رثاطب عن انفع بن عبد احل]حم[ 
 

 َعَفا نْ "َثاَلٌث َمن َجاَء هبنَّ مَع اإلِّميان دَخَل مِّْن َأىِّّ أَْبواب اجْلَنَّةِّ َشاَء، َوُزوَِّج مِّن احْلُور اْلعِّني َحْيُث شاَء: م - 13096/ 79
ُدبُر ُكلِّّ صاَلٍة مْكُتوبة َعشَر َمرَّاٍت: ُقْل ُهو اَّللَّ َأحد. قال أَبو َبَكر: َأو إِّحداهن اي   يفعْن قاتِّلِّهِّ، وَأدَّى َديـًْنا خفًِّيا، وَقرَأ 

؟ قال: َأو إِّحداهن".   رسول اَّللَّ
حل َجزرَه، وقال أَبو نعيم ال َأراه إِّال جابر بن عبد  ع واحلسن بن سفيان، وأَبو نعيم عن جابر بن عبد اَّللَّ الراسىب كذا قاله صا

 ضعيف جدا.   .فيه عمر بن شهاب متروكقال الهيثمي:  .اَّللَّ األنصارى السلمى
 

 َحًقا، ومْن َضيـََّعُهنَّ فُهَو َعُدوِّى حًقا: الصالُة، والصوُم، واجلََنابَُة". "َثاَلٌث مْن حافظ عَلْيهِّنَّ فهو ولىيِّّ  - 13097/ 80
  في األوسط، وفيه عدى بن الفضل وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .ص عن احلسن مرسال )طس عن محيد عن أَنس(

 ضعيف.
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َدٌة  - 13099/ 82 ُهنَّ فإنَّ اَّللَّ "َثاَلٌث َمْن َلْ يُكْن فيهِّ َواحِّ نـْ وى ذلك، مْن ماَت اَل ُيْشرُِّك ابَّللَّ  -عزَّ وجلَّ -مِّ يْغفُِّر َلُه َما سِّ

يهِّ".  ًرا يتَّبُع السََّحرة، َوَلْ حْيقِّْد عَلى َأخِّ  شيًئا، َوََلْ َيُكْن َساحِّ
 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنهما-طس وابن النجار عن ابن عباس 

 
هِّ من اخْلُياَلءِّ، َوَثاَلٌث ُمْنجَياٌت: العْدُل  "َثاَلٌث ُمْهلِّكاتٌ  - 13100/ 83 : ُشحٌّ ُمطَاٌع، وهًوى ُمتـََّبٌع، وإِّْعجاُب اْلَمْرءِّ بنْفسِّ

، َوالَقْصُد يف اْلغِّىَن والفْقرِّ، وُِمافُة اَّللَّ  يف رِّ والعاَلنِّيةِّ".  يف الرِّضى والَغَضبِّ  السِّّ
 حسن. .-رضي اَّللَّ عنه-عن أَنس   العسكرياملتفق واملفرتق و طس، بز وأَبو الشيَخ يف التـَّْوبيخ، هب، حل، خط يف 

 
َياٌت، وَثاَلٌث َكفَّاراٌت، وَثاَلٌث درجاٌت؛ فََأمَّا اْلُمْهلَِّكاُت: َفُشحٌّ ُمطَاٌع،   - 13101/ 84 "َثاَلٌث ُمْهلِّكاٌت، وَثاَلٌث ُمْنجِّ

هِّ. وَأمَّا اْلُمْنجيَ   يفاُت: فالعْدُل يف اْلغَضب والرَِّضى، واْلقْصُد يف اْلَفْقرِّ واْلغِّىَن، وَخشْيُة اَّللَّ وَهًوى ُمتَّبٌع، وإِّْعَجاُب اْلمْرءِّ بنْفسِّ
، ونقْ  رِّ واْلعاَلنِّيةِّ. وَأمَّا اْلكفَّاراُت: فاْنتِّظاُر الصَّاَلةِّ بـَْعَد الصَّاَلةِّ، وإِّْسباُغ اْلُوضوءِّ يف السَّرباتِّ . السِّّ ُل اأَلْقدامِّ إىَل اجْلماعاتِّ

، والصَّاَلُة ابللَّْيلِّ َوالنَّاُس نَِّياٌم".وَأمَّا ا  لدَّرجاُت. فَإِّْطعاُم الطَّعامِّ وإِّْفَشاُء السَّاَلمِّ
 حسن. .يف األمثال عن أَنس العسكريطس عن ابن عمر، بز، و 

 
 "َثاَلٌث ُمْهلَِّكاٌت: ُشحٌّ مطَاٌع، وهًوى ُمتـََّبٌع، وإِّعجاُب اْلمْرءِّ برأيه".  - 13105/ 88

 فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري، وكالهما مختلف في االحتجاج به. قال الهيثمي:  .بز عن أَنس
 

"َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِّيهِّ فـَُهَو ُمنافٌِّق وإِّن كان فيهِّ َخْصَلٌة منها ففيه َخْصَلٌة من النفاق حَّتَّ َيَدَعَها: إِّذا حدث   - 13106/ 89
 َلف".َكَذب، وإِّذا ائتمن خان، وإِّذا َوَعَد َأخْ 

 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. .يف مكارم األخالق عن ابن مسعود اخلرائطيبز و 
 

َاَب َعن َوجهِّهِّ قْبَل َفراغِّهِّ مِّْن صاَلتِّهِّ، َونـَْفُخُه، يف الصَّالةِّ الرتَُّ  - 13125/  108 اب  "َثاَلٌث مَِّن اجْلََفاءِّ: َمْسُح الرَُّجلِّ الرتُّ
 هِّ، وَأْن يـَُبوَل َوهَو قَائٌم".لَِّوْضعِّ َوْجهِّ 

 ضعيف.  .طس عن بريدة
 

ُب الدُّمَّل".  - 13126/  109 ، وَصاحِّ ْرسِّ ُب الضِّّ بـُُهنَّ: الرََّمُد، َوَصاحِّ  "َثاَلٌث ال يـَُعاُد صاحِّ
 موضوع. .طس )هب وضعََّفه( عن َأىب هريرة
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: من َأدَّى زكاَة َمالهِّ طيَِّّبًة هبا نـَْفُسُه، وقَرى الضَّيَف، وَأعَطى  - 13127/  110  يف"َثاَلٌث من ُكنَّ فِّيهِّ َفقْد بَرَئ من الشُّحِّّ
."  النـََّوائِّبِّ

 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير، وفيه زكريا بن يحيى الوقار، وهو ضعيف. .طس عن جابر
 

، والنياحُة، وقوهلم: ُمطِّْران بنوءِّ َكَذا". - 13128/  111  "َثالٌث من َأْمرِّ اجلاهِّلِّيَّةِّ، اَل َيدْعُهنَّ النَّاُس: الطْعُن يف النََّسبِّ
 البزار، والطبراني في الكبير، وفيه كثير بن عبد هللا المزني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن عمرو بن عوف

 
بـَُها   - 13133/  116 ٌل ال َيُد صاحُبُه ُمتَلذًَّذا، َوزْوَجٌة َيَمنَها َصاحِّ َماُت الظَّْهرِّ: فْقٌر داخِّ َوهِّى خَتُونُُه، َوإَِّماٌم -"َثاَلٌث قَاصِّ

دِّيًقا، َوُفُجوُر اْلَمْرَأةِّ اْلفَ  َنةِّ َكَعَمل َسْبعِّنَي صِّ ُط اَّللَّ ويـُْرضِّى النَّاَس. َوبِّرُّ اْلَمْرَأةِّ اْلُمْؤمِّ َرةِّ كُفُجورِّ أَْلفِّ فاجٍر".ُيْسخِّ  اجِّ
 موضوع.  .ابن زجنويه )واحلارث بن َأىب ُأسامة( عن ابن عمر، وهو ضعيف 

 
ُهْم يـَْوَم الِّقَياَمةِّ َصْرفًا وال عْداًل: عاقٌّ، ومنَّاٌن ومكذٌِّب ابْلَقَدرِّ".  - 13141/  124  "َثاَلثٌَة اَل يـَْقَبُل اَّللَّ منـْ

 ضعيف.   .َأىب أُمامةابن َأىب عاصم، طب، كر، ض عن 
 

ساٌب فِّيما طعُِّموا   - 13153/  136 ُر، واْلُمَرابُط  -"َثاَلثٌَة لَْيَس عَلْيهْم حِّ َسبِّيلِّ   يفإَِّذا كان َحاَلاًل: الصَّائُِّم، َواْلُمَتَسحِّّ
."  اَّللَّ

 موضوع. .طب عن ابن عباس
 

ُث، والرَُّجَلُة مِّن النساءِّ، وُمْدمُِّن اخْلَْمرِّ قيل: اي رسول اَّللَّ )َأمَّا ُمْدمُِّن "َثاَلثٌَة اَل يَْدُخُلوَن اجلنََّة أَبًدا: الدَّيُّو  - 13155/  138
تَشبَُّه   اليتال يُباىلِّ من َدَخَل على َأْهلِّهِّ. )قيل: فَما الرَُّجَلُة )من النساءِّ؟ قال(  الذي اخْلَْمرِّ َفقْد َعَرْفناُه( فَما الدَّيُّوُث(؟ قال: 

 ابلرِّجال".
 . رواه الطبراني، وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف قال الهيثمي: .عمارطب، هب عن 

 
يـُْقَتُل َمْظُلوًما، وهَو  -"َثاَلثٌَة من جَنَا مِّْنها َفقد جَنَا: من جَنَا عِّْند موتِّى فقد جَنَا، وَمن جَنَا عِّْنَد قـَْتلِّ َخلِّيَفٍة   - 13156/  139

 فقْد جَنَا، ومن جَنَا من فتنةِّ الدَّجَّالِّ فقد جَنَا".  -نْفسِّ َمْصَطرٌب، يـُْعطِّى احلقَّ مِّن 
، وفيه إبراهيم بن يزيد المصرى ولم أعرفه، وبقية رجاله  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، خط يف املتفق واملفرتق عن عقبة بن عامر

 . ثقات
 

ًيا، َوَأَمٌة َأو عبٌد أَبَِّق مِّْن سيِّّده   - 13157/  140 ُهْم: رَُجل فاَرق اجلماعَة َوَعَصى إِّمامُه َوماَت َعاصِّ "َثاَلثٌَة اَل َتْسَأْل عنـْ
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ُهْم".  نـَْيا فتربََّجْت بـَْعدُه َفاَل َتْسَأْل َعنـْ  َفَمات، َوامرَأٌة غاَب عْنها زْوُجَها وَقد َكَفاَها ُمؤنََة الدُّ
 الطبراني ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه.  ، ع، طب، ك، هب عن فضالة بن عبيدخاري يف األدبالب
 

، والطَّْعُن  - 13165/  148  األَْنَساب، والنِّّياحُة". يف"َثاَلثٌَة مِّن اجْلَاهِّلِّيَّةِّ: اْلفْخُر ابأَلْحسابِّ
 صحيح.  الطبراني في الكبير، وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه  .-رضي اَّللَّ عنه-طب عن سلمان 

 
كِّرْبٌ، َورَُجُل  "َثاَلثٌَة اَل يـَْنظُُر اَّللَّ إِّلِّْيهِّم َيوَم اْلقِّيامةِّ وال يُزكِّيهِّْم وهَلُم عذاٌب أَلِّيٌم: ُأشيمٌط زاٍن، َوَعائٌِّل ُمْستَ  - 13166/  149

 ى إِّالَّ بَِّيمِّينِّهِّ َواَل يَبيُع إِّالَّ بَِّيمِّيِّنِّه". َجَعَل اَّللَّ بَِّضاَعَتُه ال ُتْشرتََ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة إال أنه قال في الصغير واألوسط: " »ثالثة ال يكلمهم هللا، وال يزكيهم  .طب، هب، ض عن سلمان

 صحيح. ولهم عذاب أليم« ". فذكره، ورجاله رجال الصحيح.
 

؛ اَل يـَْنزُِّعُه من نوٍم َواَل بـَْوٍل َوال غائط إِّالَّ مِّ "َثاَلثَ  - 13168/  151 َلٌة للُمقِّيمِّ ٍم ولََيالِّيهنَّ لِّْلُمَسافِّرِّ، ويـَْوٌم َولَيـْ  ْن جَنابَة". ُة َأايَّ
 . طب عن صفوان بن عسال

 
ها ظِّلِّّ اَّللَّ يـَْوم اَل ظِّلَّ إِّالَّ ظِّلُُّه. رُجٌل حْيُث تَوجََّه َعلَِّم َأنَّ اَّللَّ َمعُه، ورَُجٌل َدَعْتُه اْمرأٌة إِّىَل ن  يف"َثاَلثٌَة  - 13171/  154 ْفسِّ

 ." اََلل اَّللَّ ، َورَُجٌل َأَحبَّ جلِّ  َفرَتََكَها مِّن خشْيةِّ اَّللَّ
 ضعيف جدا.  .طب عن َأىب أُمامة

 
 يـَْنظُُر اَّللَّ إِّلْيهِّْم يـَْوَم اْلقِّيامةِّ: اْلمنَّاُن عطاُه، واْلُمْسبُل إِّزارُه ُخياَلَء، َوُمْدمُِّن اخْلْمرِّ".  "َثاَلثٌَة اَل  - 13172/  155

 ضعيف.  .طب عن ابن عمر
 

رُي السُُّحوِّر، َوضْرُب اْلَيَدْينِّ  - 13174/  157 يُل اْلفِّْطرِّ، َوأتخِّ أُلْخَرى يف  "َثاَلثٌَة حيِّبـَُّها اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ: تـَْعجِّ  إِّْحَداُُهَا ابِّ
 الصَّاَلةِّ".

 . جدا ضعيف  .الثقفيطب عن يعلى بن مرة 
 

ابخللوق، واجلنب إِّال َأن يبدو له َأن َْيكَل َأو   "َثاَلثٌَة اَل تقرهُبُم املالئكة خبري: جيفُة الكافِّرِّ، واملتضمخ - 13211/  194
 يناَم فيتوضأَ وضوَءه للصالة". 

 ضعيف.   .طب، ق عن عمار
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، واحلائُض، واجلنُب".  - 13214/  197  "َثاَلثٌَة اَل تقرهُبُم املالئكة: السكراُن، واملتضمُخ ابلزعفرانِّ
 صحيح.  .ز عن عبد اَّللَّ بن بريدة عن أَبيه

 
198  /13215 - "." ، وعقوُق الوالدين، والفراُر من الزحفِّ  َثاَلثٌَة ال ينَفُع َمَعُهن َعَمٌل: الشرُك ابَّللَّ

 ضعيف جدا.   فيه يزيد بن ربيعة ضعيف جًدا.قال الهيثمي:  .طب عن ثوابن
 

، وعنٌي  - 13218/  201 ، وعنٌي "َثاَلثٌَة اَل ترى أعينـُُهم الناَر؟ يوَم القيامة: عنٌي بكت مِّن خشيةِّ اَّللَّ َحَرَست يف سبيل اَّللَّ
 ."  َغضَّت عن حمارِّمِّ اَّللَّ

 ضعيف. .طب، كر عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده
 

 "ثالثٌة ال يرحيون رائحة اجلنةِّ: رجٌل ادََّعى إِّىل غري أَبيه، ورجٌل كَذب علَّى، ورجل كَذب على عينيه".  - 13219/  202
 فيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف ولم يوثقه أحد. قال الهيثمي:  .بز، خط، كر عن َأىب هريرة

 
"َثاَلثَُة نـََفٍر: َكاَن أَلَحدِّهم عشرُة داننري، تصدق منها بديناٍر، وََكاَن آلَخَر عشرُة َأواٍق فتصدَق منها   - 13221/  204

 رِّ ماله". ُِبوقية، وآخر كان له مائُة ُأوقية فتصدق بعشرةِّ َأواق، هم يف األجر سواٌء: كلٌّ قد تصدق بُِّعشْ 
 ضعيف.  . األشعريطب عن َأىب مالك 

 
ُب الدُّمَّل".  - 13223/  206 ، َوَصاحِّ ْرسِّ  "َثاَلثٌَة اَل يـَُعاُدوَن: صاحُب الرََّمدِّ، وصاحب الضِّّ

 . يف اترخيه، هب وضعَّفه عن َأىب هريرة والرافعييف مشيخته،  اخلليلي )طس، عق(، عد و 
 

فُّ  - 13225/  208 ٌط". "َثاَلثٌَة اَل َيْسَتخِّ ، َوإِّماٌم مقسِّ   حَبقِّّهم، إِّال منافٌق: ذو الشيبة يف اإلِّسالم، َوُذو العِّْلمِّ
 ضعيف.   .طب عن َأىب أُمامة

 
ْحر: الرُّقى، والتَِّّوُل، والتََّمائُِّم". - 13228/  211  "ثاَلثٌَة من السِّّ

 ضعيف.   .طب عن َأىب أُمامة
 

، َورَُجٌل َأْرسَل   -عز وجل-"َثاَلثٌَة اَل َيِّيُبهم ربُّك  - 13235/  218 رَُجٌل نَزَل بيًتا َخرِّاًب، َورُجٌل نزَل عَلى طرِّيقِّ السَّبيلِّ
 دابَّتة مثَّ َجَعَل يْدُعو اَّللَّ َأن حَيْبَِّسَها". 
 ضعيف.  .ده ضعيفالثماىل يُقال: إِّنَّ له صحبة، وسن األزدي طب، كر عن عبد الرمحن بن عائذ 
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نَي يـَْفزُع النَّاُس: رَُجٌل تـََعلََّم  -"َثاَلثٌَة َعَلى ُكثْـَبانِّ اْلمِّْسكِّ يـَْوَم اْلقَياَمةِّ   - 13241/  224 اَل يـَُهوهُلُُم اْلَفزَُع، َواَل يـَْفَزُعوَن حِّ

َلة مَخَْس َصَلَواٍت َيطُلُب َوْجَه اَّللَّ َوَما عِّْندُه، َومَمُْلوٌك ََلْ   اْلُقرآَن فـََقاَم بِّهِّ َيطُلُب َوُجَه اَّللَّ َوما عِّنَدُه، َورَُجٌل اَنَدى يف ُكلِّّ  يـَْوٍم َوليـْ
نـَْيا مِّْن طَاَعةِّ ربِّّه".   مَيْنَـْعُه رقُّ الدُّ

 ضعيف.  .في الكبير، وفيه بحر بن ُكَنْيز السقاء ضعيف بل متروك قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر
 

ُر هبِِّّْم:  -َتعاىَل -"َثاَلثٌَة حيِّبّـُهُم اَّللَّ  - 13244/  227 هِّ   الذي َوَيْضحُك إِّلَْيهِّْم وَيْستْبشِّ إِّذا اْنَكَشَفْت فِّئٌة قَاَتل وراَءها بِّنَـْفسِّ
هِّ! والَّذِّى َلُه امرَأٌة َحَسنٌة   يل َرُه اَّللَّ َوَيكفَِّيُه فيُقوُل: اْنظُُروا إِّىل عبدى هذا كيَف صرَبَ فإِّمَّا أن يـُْقَتَل َوإمَّا َأْن يـَْنصُ  -َّللَّ  بِّنَـْفسِّ

، فيُقوُل: يذُر شهوَتُه فـََيْذُكُرِنِّ وَلْو شاَء رََقَد، َوالَّذِّى إِّذا كان يف  ٌ َحَسٌن فَيُقوُم مِّن اللَّْيلِّ ْكٌب  سفر وَكاَن مَعُه ر َوفَِّراٌش لنيِّّ
 َفَسهُِّروا مثَّ هَجُعوا فـََقام من السَّحرِّ يف َسرَّاَء وَضرَّاَء". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.  .طب، ك عن أىب الدرداءِّ 
 

، والنَِّّياَحُة، َوقْوهُلُم: ُمطِّْران بِّنَـْوءِّ كذا "َثاَلثٌَة مِّن َأعمالِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ ال َيرْتُُكُهنَّ النَّاُس: الطعُن يف  - 13245/  228 األَْنسابِّ
 وَكَذا".

 صحيح.  . طب عن كثري بن عبد اَّللَّ عن أَبيه عن جده
 

ََذ اأَلمْيَاَن بَِّضاَعًة  - 13246/  229 ٌ   حَيْلُِّف يف ُكلِّّ َحقٍّ -"َثاَلثٌَة ال يـَْنظُُر اَّللَّ إِّليهِّْم أَبًدا: َشْيٌخ زَاٍن، َورُجٌل اختَّ َوابطٍِّل، َوَفقريِّ
 ."  ُِمَْتاٌل َمْزُهوٌّ

 . رواه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف قال الهيثمي: .طب عن عصمة بن مالك
 

"ثاَلثٌَة اَل يـَُهوهُلُم اْلَفزَُع اأَلْكرَبُ، واَل يـََناهلُُم احلساُب، َهم َعَلى كثِّيٍب مِّن مِّْسك َحَّتَّ يـُْفرَغ من حسابِّ   - 13251/  234
: رَُجٌل قـََرأ اْلُقرآَن اْبتِّغَاَء َوْجه اَّللَّ َوَأمَّ بِّهِّ قـَْوًما َوُهم بِّه رَاُضوَن، َوَداٍع يْدُعو إِّىل الصََّلواتِّ ااخلالئ ،  قِّ خلمس ابتغاَء َوْجهِّ اَّللَّ

 َوعْبٌد َأْحَسَن فيما بْينُه َوَبنْيَ رَبِّّهِّ َوفِّيما بـَْينُه وبنَي َمَوالِّيهِّ". 
رواه الترمذي باختصار، وقد رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز   الهيثمي:قال  .طس عن ابن عمر

 ضعيف.  المقرئ ذكره ابن حبان في الثقات.
 

ٍة، َوثاَلثون حاَلَفٌة وُملٌك، وَثاَلثُون جَتربٌُّ، َوال خرَي فيما وراَء ذلك".  - 13254/  237  "َثاَلثُون خالفُة نـُبـُوَّ
 ضعيف.   .وب بن سفيان، طب ومتام، واخلطيب، وابن عساكر عن معاذ بن جبليعق
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، َوَُثَُن اْلَكْلبِّ سُ  - 13263/  246 َنةِّ ُسْحٌت، َوغِّناُؤَها َحراٌم، والنظُر إِّليها حراٌم، َوَُثَُنها مِّثُل َُثَنِّ اْلَكْلبِّ ْحٌت،  "َُثَُن اْلَقيـْ
  َأْوىَل )بِّه( ". َوَمن نـََبَت حَلُْمُه على السُّْحتِّ فَالنَّارُ 

 ضعيف جدا. .ضعَّفوه-وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى   قال الهيثمي:. طب وأبو نعيم يف املعرفة عن عمر
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 " حرف اجليم" 
 
  يف حَّتَّ وجدُت بْردالَّت   جربيُل فوضع يديهِّ: إِّْحداُها عَلى صدرى، واأُلْخرى بني كتِّفَّى  أخي"جاَءِنِّ  - 13273/  3

، والَّت بني كتفى يف صدرى، فقال: اي حُممُد كربِّّ اْلكبِّري وهلِّّل ابْليقِّني وقل: ُسبحاَن ربِّّ األوَّلِّني واآلخِّ   رِّين".صْدرى بني كتِّفىَّ
 رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد األلهاني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: .طب عن َأىب َأمامة

 
جاعٌِّل  إيّنِّ اجْلَنََّة َأو الشَّفاعة فاْخرتُت الشفاعة،  أميتفخريِنِّ بني َأن يْدُخل نصُف  ريباَءِنِّ رسول اَّللَّ مِّْن "ج - 13276/  6
ًئا".   أميت شفاعَّتِّ من َمات من  يف  ال ُيْشرُك ابَّللَّ شيـْ

 . طب عن معاذ
 
، وجاَء َأهُل اليمن؛ قوٌم رقيقة قلوهُبُم، لينٌة قـُُلوهُبم، اإلِّميان والفقُة مياٍن، واحلكمُة  - 13277/  7 "جاَء الفتُح ونصُر اَّللَّ

 ميانيٌة". 
 حيح. في الكبير واألوسط بأسانيد وزاد "والحكمة يمانية" وأحد أسانيده رجاله رجال الص قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
، َولتأخُذنَّ ِبثل َأْخذِّهم، إِّنَّ   - 13281/ 11 "جاءَُكم جربيُل يتعاهُد ديَنُكم لتْسلكنَّ ُسَنَن من قبلكم َحْذَو النعل ابلنعلِّ

على  شربًا فشربًا، وإِّن ذراًعا فذِّراًعا، وإِّنَّ ابًعا فباًعا، حَّت لو دخلوا يف جحر ضبٍّ دخلتم فيه. َأال إِّنَّ بىن إِّسرائيَل افرتقت 
موسى سبعني فرقة ُكلَُّها ضالٌة إِّال فرقة واحدًة، اإلِّسالُم ومجاعتهم. َأال إِّْنا افرتقت على عيسى إِّحدى وسبعني فرقة كلها  

 ضالة إِّال واحدة؛ اإلِّسالم ومجاعتهم".
ر بن عبد َّللاَّ وهو  وفيه كثي قال الهيثمي: رواه الطبراني  .-رضي اَّللَّ عنه-طب، ك عن كثري بن عبد اَّللَّ عن أبيه عن جده 

 . ضعيف، وقد حسن الترمذي له حديثا، وبقية رجاله ثقات
 

 "َجاُر الدَّارِّ َأَحقُّ ابلشُّفَعةِّ".  - 13289/ 19
 صحيح. .طب عن مسرة بن جندب 

 
َمُة الظَّْهرِّ". - 13291/ 21 قاَمةِّ قاصِّ  "َجاُر السُّوءِّ يف َدارِّ اإلِّ

 الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه. من حديث ابن عباس الطرباين
 

 "َجالُِّسوا الُكرَبَاَء، َوَسائلوا العلماَء وخالُِّطوا احلَُكَماَء". - 13292/ 22



371 

 

 ضعيف جدا. .عن َأىب جحيفة العسكرييف مكارم اأَلخالق، و  اخلرائطيطب، و 
 

ُوُهْم بِّرُكبُِّكْم؛ فَإِّنَّ اَّللَّ حُيىي الُقُلوَب اْلميَِّّتَة بُنورِّ احلكَمة َكَما حُيْىي األَ  - 13294/ 24 ْرَض بَِّوابِّلِّ  "جالُِّسوا اْلُعَلَماَء، َوزَامحِّ
 السََّماءِّ".

 يزيد، وكالهما ضعيف ال يحتج به.رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد هللا بن زحر عن علي بن قال الهيثمي:  .طب عن َأىب أُمامه

 
، فَإِّذا َأْختَـَلَفتْ  - 13296/ 26 ََذا يفِّ َسبيلِّ اَّللَّ لًسا   "َجاهِّْد هبِّ َتَك َفُكْن حِّ َأْعَناُق النَّاسِّ فَاْضرِّْب بِّهِّ احلََجَر، مثَّ اْدُخْل بـَيـْ

َيٌة".   ُملًقى َحَّتَّ تـَْقتـَُلَك َيٌد خاطِّئٌة، َأْو أَتتَِّيَك َمنِّيٌَّة قَاضِّ
الطبراني في الكبير  رواه قال الهيثمي:  .طب، ك وأبو نعيم يف املعرفة عن سعد بن زيد اأَلشهلى وماله غريه الباوردي ، و البغوي

 واألوسط، ورجال الكبير ثقات. 
 

نَـْيَك، وإَِّذا َغسَ  - 13301/ 31 ْئَت تْسأَُلىنِّ َعنِّ الصَّاَلةِّ؛ فإَِّنك إِّذا غَسْلَت َوْجَهَك انـْتَـثـََرتِّ الذُّنُوُب مْن َأْشَفارِّ َعيـْ ْلت "جِّ
َك، وإِّذا غَسْلَت رِّْجلْيَك اْنتثـََرت  َيَدْيك اْنتثَرت الذُّنُوُب مِّْن َأظَفارِّ َيَدْيَك، وإَِّذا َمَسْحت  َك انـْتَـثـََرت الذُّنُوُب َعْن رَأسِّ بَِّرْأسِّ

 الذُّنُوُب مِّن َأظَفارِّ َقَدَمْيَك". 
 . مسدد عن أنس

 
مياَن يف قـُُلوبُِّكم؛ َمْن َكاَن َعَلى َحَراٍم َفلرَيَْغْب عنُه، وليتحوْل منُه إِّيل غريِّهِّ  - 13307/ 37 أحسَن من  َوَمن  ، "َجدُِّدوا اإلِّ

لِّ دنياُه أو آجل آخرته".  ٍن ُمْؤمٍن َأو كافٍِّر فَإِّنَّ ثـََوابَُه على اَّللَّ يف عاجِّ  حُمْسِّ
 .طب عن عبد اَّللَّ بن عباس

 
؛ َظْهٌر لَبْطٍن، َظْهٌر لَبْطٍن َظْهٌر لَِّبْطٍن" )قاهلا ثالاث(.  - 13310/ 40  "َجرِّيُر بُن عبد اَّللَّ مِّنَّا َأْهَل البيتِّ

 ضعيف. .كر عن علىعد، طب،  
 

يحة َوالدَُّعاُء". - 13311/ 41  "َجزاء اْلغىنِِّّّ مَِّن اْلَفقِّريِّ النَّصِّ
 ضعيف.  الطبراني في الكبير، وفيه من ال يعرف. قال الهيثمي: رواه. ابن سعد، طب عن أُم حكيم بنت وداع

 
 َما َعلْمُت: َأعِّفٌَّة ُصرُبٌ".  "جَزاُكُم اَّللَّ اي مْعَشَر األَْنَصارِّ َخرْيًا؛ فَإنَُّكمْ  - 13315/ 45

 البزار، وفيه محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أَنس عن َأىب طلحة
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ْهٍل فقال:  "َجَزاُكُم اَّللَّ َعىنِّّ من عصابٍَة َشًرا؛ فقد َخوَّنـُْتُموِن َأميًنا، وََكذَّْبتُموِن َصادقًا، مثَّ التَـَفَت إِّىل َأىب جَ  - 13316/ 46
، َوإِّنَّ هذا َلمَّا أَيَقَن اب تِّ واْلُعزَّى". َهذا َأعَّت على اَّللَّ من فِّْرَعْون؛ إِّنَّ فِّْرَعْوَن َلمَّا أَيـَْقَن ابهَلََلَكةِّ وحََّد اَّللَّ  ملوتِّ َدَعا ابلالَّ

قال الهيثمي: رواه    .على قتلى بدر وقال فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب، خط، كر عن ابن عباس قال: وقف 
 الطبراني، وفيه نصر بن حماد الوراق، وهو متروك.

 
نـَْيا". - 13320/ 50  "َجَعَل اَّللَّ ما خَيُْرُج مِّن ابنِّ آدَم َمَثاًل للدُّ

لك أَلواان من الطعام طيبة انعمة وشرااب سائغا  كان ذ  -يعىن ما خيرج منه-ط عن ُأىب بن كعب، هو كناية عن الغائط والبول 
مراي فصار عاقبة ذلك ما ترون؛ فالدنيا حلوة خضرة، والنفوس متيل إِّليها، واجلاهل بعاقبتها ينافس يف زينتها وزخرفها، ظاان 

وَأْنا وإِّن ساعدت مرة، فاملوت  َأْنا تبقى له َأو هو يبقى هلا، والعاقل ال يطمئن إِّليها، وال يغرت هبا علما َِبْنا زائلة مستحيلة 
 ال حمالة يدرك صاحبها وخيرتمه.

 
 "َجَعَل اَّللَّ التقوى زَاَدَك، َوَغَفَر ذنبَك، َوَوجََّهَك للخريِّ حيثُما تكوُن".  - 13324/ 54

 .. .َأخذت بيده فودعته فقال: جعل اَّللَّ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-رسول اَّللَّ   يلطب عن قتادة بن عياش )قال: ملا عقد  
 ضعيف.  الطبراني والبزار، ورجالهما ثقات. قال الهيثمي: رواه. وذكره( 

 
َُثٍَة َواَل ُفجَّاٍر".  - 13326/ 56  "َجَعَل اَّللَّ عليُكْم صالَة قـَْوٍم أَبراٍر يـَُقوُموَن الليَل َوَيُصوُموَن النـََّهاَر، لَْيُسوا ِبَِّ

 . صحيح .إِّذا اجتهد يف الدعاءِّ قال فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-عبد بن محيد، ض عن أَنس قال: كان النيب 

 
 "َجَعْلَت َّللَّ نًِّدا؛ َبْل َما َشاَء اَّللَّ َوْحَدُه".  - 13331/ 61

( وشئت قال:  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- يف األَلقاب عن ابن عباس قال: قال رجل للنىب الشريازيطب و  : ما شاء )اَّللَّ
 . فذكره

 
 ُدنـَْياها".  يف  ،"َجَعَل اَّللَّ عَذاَب هذِّه األُمَّةِّ  - 13333/ 63

الطبراني في الكبير والصغير باختصار واألوسط كذلك، ورجال الكبير    قال الهيثمي: رواه. األَنصاريطب، خط عن حممد اَّللَّ بن يزيد 
 .رجال الصحيح

 
 الصاَلَة". يل  َعْيينِّ "ُجعَِّلْت قـُرَّة  - 13337/ 67

 . طب عن املغرية
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 "مَجَْرٌة َبنْيَ َكتَِّفْيَك تـََقلَّْدهَتَا".  - 13339/ 69
  .فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيبقوًسا فقال  يل طب، ك، ق عن عبادة بن الصامت قال: َأقْـَرأُت رجال فَأهدى ]د[ 

 صحيح.
 

َياَنُكْم َوجَمَانِّيَنُكْم، َوَسلَّ ُسُيوفُِّكْم َوإِّقَاَمَة ُحُدودُكم، َورَْفَع َأْصَواتُِّكم، َوخُ  - 13352/ 82 دَُكم صبـْ صوماتُِّكم،  "َجنُِّّبوا َمَساجِّ
َا اْلَمطَاهَِّر" ، واْجَعُلوا َعَلى أَبـََواهبِّ  .َوَأمجُِّروها يف اجلَُمعِّ
الطبراني في الكبير وفيه العالء بن كثير   قال الهيثمي: رواه. داءِّ وَأىب أُماَمةر عد، طب، ق، كر عن مكحول عن واثلة وَأىب الد

 الليثي الشامي وهو ضعيف. 
 

 َأوَسطَُها وَأْحَسنـَُها".  هي اليت"َجنَُّة الفِّْرَدوسِّ هَِّي رَبـَْوُة اجْلَنَّةِّ اْلُعلَيا  - 13357/ 87
 ضعيف. البزار، وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن مَسَُرة

 
هاُد اْلمرَأةِّ ُحسُن التَّب - 13367/ 97 ها، ع"جِّ َهاُد الضعفاءِّ احْلَجُّ". ل لِّزوجِّ  وجِّ

 .عن ابن عباس الطرباين
 

، َوَرُضوا لِّرَِّضاَى، َأْغَضُب لَِّغَضبِّهِّم، َوَأْرَضى لِّرَِّضاُهم، َمْن   - 13370/  100 ُبوا لَِّغَضىبِّ ُهم؛ ْعضِّ نـْ "ُجَهيْنُة مِّىنِّّ وَأان مِّ
، َومْن َأْغَضَبىنِّ فـََقْد َأْغَضب اَّللَّ   ".َأْغَضبَـُهم فـََقْد َأْغَضَبىنِّ

 الطبراني، وفيه الحارث بن معبد، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني
 

ُر".  - 13373/  103  "جوُف الليلِّ اآلخِّ
: َأى الليل َأجوُب دعوًة؟ قال: فذكره الطبراني في الثالثة،   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر َأن رجال قال: اي رسول اَّللَّ

 والبزار، ورجال البزار والكبير رجال الصحيح.
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 " حرف احلاء املهملة" 
 

ىن،  "ُحبُّ ُقرْيٍش إِّمَياٌن، وبـُْغُضُهْم ُكْفٌر، وُحبُّ اْلَعربِّ إِّمياٌن، َوبـُْغُضُهْم ُكْفٌر، َفَمْن َأَحبَّ اْلعرب فـََقد َأَحبَّ  - 13396/ 19
".َوَمْن أَبَغَض اْلعَ   رب لَقْد أَبـَْغضىنِّ

 ضعيف.  .بز، طس عن أنس
 

23 /13400 - ."  "َحبُِّّبوا اَّللَّ إِّىَل عِّبادِّهِّ حُيبُُّكُم اَّللَّ
 ضعيف. . طب، ض عن َأىب أُمامة

 
 ". أميت"َحبََّذا اْلُمتَخلُِّّلوَن مِّْن  - 13401/ 24

 الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن أبي حفص األنصاري، لم أجد من ترجمه. قال الهيثمي: رواه. طس، كر عن أَنس

 
بِّ بِّدعٍة". - 13410/ 33 َبتِّ التـَّْوبَُة َعْن ُكلِّّ َصاحِّ  "ُحجِّ

 صحيح.  .عن أنس الطرباين
 

رِّ، اْهتُِّكوُه َحَّتَّ حَيَْذرَُه  - 13411/ 34  النَّاُس". "َحَّتَّ َمََّت تـَْرَعُووَن َعْن ذِّْكرِّ اْلَفاجِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وإسناد األوسط والصغير حسن، رجاله موثقون، واختلف في بعضهم   . طس عن معاوية بن حيدة

 اختالفا ال يضر. 
 

 "َحجَّ ُموسى عَلى ثـَْوٍر َأمْحَر َعَلْيهِّ َعَباَءٌة َقطَوانيٌَّة". - 13414/ 37
 الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.  مي: رواهقال الهيث. عن ابن عباس الطرباين

 
َجٍج، َوَغْزَوٌة  - 13417/ 40 اْلَبْحَر َخرٌي  يف"َحجٌَّة ملَْن ََلْ حَيُجَّ َخرٌي مِّن َعْشرِّ َغَزَوات وغزوٌة لِّمْن َقد َحجَّ َخرْيٌ مِّن َعْشرِّ حِّ

َا َأَجاَز اأَلودِّيََة ُكلََّها، َواْلَمائِّدُ  طِّ من َعْشرِّ َغَزَواٍت يف اْلرَبِّّ، َوَمْن َأَجاَز اْلَبْحَر َفَكأمنَّ  دمِّهِّ".  يف فِّيهِّ َكاْلُمَتَشحِّّ
الطبراني في الكبير واألوسط وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن  قال الهيثمي: رواه. طب، هب، ق عن ابن عمرو

 ضعيف.  شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه غيره.
 

ُل ا - 13420/ 43 ُل اْلَماُء الدََّرَن". "ُحجُّوا اْلبَـْيَت فَإِّنَّ احْلَجَّ يـَْغسِّ مْثَ َكَما يـَْغسِّ  إلِّ
 موضوع.  . من حديث عبد اَّللَّ بن جراد الطرباين
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 "َحدُّ الطَّريق َسبَعُة أْذرٍُع".  - 13432/ 55

فيه سويد بن عبد العزيز، وثقه دحيم، وضعفه جمهور  قال الهيثمي:  .طس عن جابر، وىف سنده سويد بن عبد العزيز ضعيف
 صحيح. األئمة.

 
َا َتْسَمُعوَن، واَل تُقوُلوا إِّالَّ َحًقا، َوَمْن كَذَب َعلىَّ ُبىنِّ َلُه بـَْيٌت  - 13434/ 57  َجَهنََّم يـَْرَتُع فِّيهِّ".  يف"َحدِّثُوا عىنِّّ ِبِّ

 ضعيف. الطبراني في الكبير، وإسناده لم أر من ترجمهم. قال الهيثمي: رواه. طب، ض عن َأىب قِّْرصاَفة
 

ًئا إال َوَقد َكاَن فِّيهِّْم َأْعَجُب مِّنُه".  - 13439/ 62 ُهم َشيـْ  "َحدِّثُوا عن بىنِّ إِّْسَرائِّيل َواَل َحَرج فإنَُّكْم اَل حُتَدِّثُون َعنـْ
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وبقية رجاله   رواه أحمد، وفيهقال الهيثمي:  الشافعي وابن منيع من حديث أىب هريرة. 

 رجال الصحيح.
 

ًدا فـََقْد تـَبَـوََّأ مَ  - 13441/ 64 ، َوَمْن َكَذَب َعَلىَّ ُمتَـَعمِّّ ْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ،  "َحدِّثُوا عىنِّّ واَل َحَرَج، َحدِّثُوا عىنِّّ واَل َتْكذِّبُوا َعَلىَّ
 إِّْسرائِّيَل واَل َحرَج".َوَحدِّثُوا َعْن َبىنِّ 
 . ع عن َأىب سعيد

 
ُهْم فَأَتـَْوا مَ  - 13445/ 68 نـْ ْقرَبًَة مِّْن  "َحدِّثُوا َعْن َبىنِّ إِّْسرائِّيَل َواَل َحَرَج فَإِّنَُّه َكاَنْت فِّيهُِّم اأَلَعاجيُب، َخَرَجْت طَائَِّفٌة مِّ

َنا رَْكَعَتنْيِّ َفَدَعوْ  َنَما ُهْم  َمَقابِّرِّهِّْم، فـََقاُلوا: َلْو َصلَّيـْ ، فـََفَعُلوا، فبَـيـْ اَُن َعنِّ اْلَمْوتِّ اَن اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ خُيْرُِّج لََنا بـَْعَض اأَلْموات خُيْربِّ
نَـْيه أَثـَُر السُّجودِّ، فـََقاَل: اَي َهُؤاَلءِّ َما َأَرْدَُتْ   َلَقْد مِّتُّ منذ مِّاَئةِّ َسَنٍة َفَما  إِّىَلَّ؟ فـََواَّللَّ َكَذلَِّك إِّْذ َأْطَلَع رَُجٌل رَْأَسُه مِّْن َقرْبٍ، َبنْيَ َعيـْ

 َسَكَنْت عىنِّّ َحَرارَُة اْلَمْوتِّ حَّتَّ َكاَن اآلن، فَاْدُعوا اَّللَّ أْن يُعِّيَدِنِّ َكَما ُكْنُت". 
 صحيح متصل السند. .عبد بن محيد، ع وابن منيع، ض عن جابر

 
92 /13469 -  ِّ ِّ الَّْلنيِّّ  السَّْهلِّ اْلَقريب". "ُحرِّْمتِّ النَّاُر َعَلى اهْلنيِّّ

 الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، طس عن معيقيب )وسندُه ُضّعَف(

 
 "ُحْرَمُة مالِّ اْلُمسلِّم َكُحْرَمةِّ َدمِّهِّ".  - 13478/  101

سنده )حممد بن دينار   ، وىف-صلى اَّللَّ عليه وسلم - النيبنعيم يف الفَت: عن عطاٍء مرسال )ورواه بز، ع عن عبده اَّللَّ عن 
 . صدوق سُئ احلفظ، وبقية رجال ع ثقات( -ِبهملتني-مث الطاحى  األزدي
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لصَّاَلةِّ َفاَل َيُِّيبُه".  - 13487/  110 َبةِّ َأْن َيْسَمع املَُؤذَِّّن يـُثـَوُِّب ابِّ  "َحْسُب املُْؤمِّنِّ مَِّن الشََّقاءِّ َواخلَيـْ

 ضعيف. .معاد بن أَنسطب عن 
 

 "ُحْسُن الصَّْوتِّ زِّيَنٌة لِّلُقرآن".  - 13491/  114
فيقوُل له: رتِّل  -وكان حسن الصوتِّ ابلقرآن-ابن نصر يف الصالة، طب، حل عن ابن مسعود أَنه كان يبعث إِّىل علقمَة 

الطبراني، وفيه سعيد بن أبي   ل الهيثمي: رواهقا . يقول وذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مسعت وسول اَّللَّ  فإينفِّداك َأىب وأُمى؟ 
 زربى وهو ضعيف.

 
: َخْلُق اَّللَّ اأَلْعَظم". - 13492/  115  "ُحْسن اخللقِّ

َن إِّىَل مْن َأَساَء  َل َمْن َقطََعُه، َويـَْرَحَم َمْن زَبـََرُه، وحُيْسِّ  ( ". -قاله ملعاذ -إِّلَْيهِّ )ُهَو َأن يـَْعُفَو الرَُّجُل َعمَّْن ظََلَمُه؛ َوَيصِّ
 موضوع.  الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َعمَّارٍ 

 
128  /13505 -  ." ْعرِّ َكَقبِّيح الَكاَلمِّ ، َوقَبِّيُح الشِّّ  "َحَسُن الشَّْعرِّ َكَحَسن الَكاَلمِّ

يه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، أبو يعلى، وف قال الهيثمي: رواه. ع من حديث عائشة
 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
لصََّدَقةِّ، وَأعِّدُّوا لِّلَبالءِّ الدَُّعاءِّ". - 13511/  134 ُنوا َأْمَواَلُكْم ابلزََّكاةِّ، َوَداُووا َمرصاُغ ابِّ  "َحصِّّ

 ضعيف جدا.  .يف املواعظ، طب، ق، خط عن ابن مسعود  العسكري
 

ْلَبُه فـََلْم َيِّذ فِّ  - 13516/  139 يهِّ َخرْيًا،  "َحَضَر َمَلُك املَْوتِّ رَُجاًل مَيُوُت، َفَشقَّ َأْعضاَءُه فـََلْم َيِّْده عمَِّل خرْيًا، مثَّ َشقَّ قـَ
ًقا حبَِّ  ".فـََفَك حَلْيَـْيهِّ فـََوَجَد َطَرَف لَِّسانِّهِّ اَلصِّ ، فـَُغفَِّر َلُه بَِّكلَِّمةِّ اإلِّْخاَلصِّ  َنكِّهِّ يـَُقُوُل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 ضعيف.  .عن َأىب هريرة  والديلميابن َأىب الدنيا يف كتاب احملتضرين، طب، هب، خط، 
 

140  /13517 -  ."  "َحضَرَمْوُت َخرْيٌ مِّن بىن احلَارثِّ
طبراني، عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي. قال الذهبي: حمل عنه الناس، وهو ال قال الهيثمي: رواه.  طب، كر عن عمرو بن عبسة

 ضعيف.  مقارب الحال، وقال النسائي: ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه بنحوه بإسناد جيد عن شيخين آخرين.
 

َااًل وُقدَّاًما وَخْلًفا".  - 13523/  146  "َحقُّ اجلَارِّ َأْربـَُعوَن َدارًا: َهَكَذا وَهَكَذا، وَهَكَذا وَهَكَذا، ميِّيًنا وِشِّ
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رواه أبو يعلى بسند فيه عبد السالم بن أبي  قال البوصيري:  .أَبو يعلى يف مسنده، وابن حبان يف الضعفاء من حديث َأىب هريرة
 يف. الجنوب، وهو ضع

  
إالَّ إبِّذنِّهِّ، وَأالَّ  "َحقُّ الرَُّجلِّ َعَلى َزْوَجتِّهِّ: َأْن ُتطِّيَع أْمَرُه، وَأْن َترَبَّ َقَسَمُه، وَأالَّ هَتُْجَر فَِّراَشُه، وَأالَّ خَتُْرجَ  - 13524/  147

َل َعَلْيه َمْن َيْكَرُه".   ُتْدخِّ
 الطبراني في األوسط، وفيه ضرار بن عمرو، وهو ضعيف.  الهيثمي: رواهقال . ”من حديث مَتيم الدَّارِّى الطرباين

 
ْن َأَصابَُه  "َحقُّ اجْلَارِّ: إِّْن َمرَِّض ُعْدَتُه، َوإِّْن َماَت َشيْعَته، َوإِّْن اْستَـْقَرَضَك َأقْـَرْضَتُه َوإِّْن َأْعَور َسرَتْتُه، َوإِّ  - 13533/  156

ي َها". َخرْيٌ َهنَّأَتُه، َوإْن َأصابَتُه ُمصِّ  َبٌة َعزَّيـَْتُه وال ترفع بناءك بنائه فتسد عليه الريح، َواَل ُتؤذِّهِّ بِّرِّيحِّ قْدرَِّك إِّالَّ َأْن تـَْغرَِّف َلُه مِّنـْ
 ضعيف.  . طب عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده

 
 "."َحقٌّ َعَلى اَّللَّ َعْوُن َمْن َنَكَح اْلتَِّماَس الَعَفافِّ َعمَّا َحرََّم اَّللَّ  - 13536/  159

 . حسن ابن منيع عن َأىب هريرة.

 
ًدا إِّالَّ إبِِّّذنِّهِّ  "َحقُّ الزَّْوجِّ َعَلى َزْوَجتِّهِّ َأالَّ مَتْنَـَعُه نـَْفَسَها َوإِّْن َكانْت َعَلى َظْهرِّ قـََتٍب، َوَأالَّ َتُصوَم يـَْوًما َوا - 13537/  160 حِّ

َها إِّالَّ الَفرِّيَضَة، فَإِّْن فـََعَلْت َأُثَِّْت َوََلْ  ًئا إِّالَّ إبِِّّذنِّهِّ، فَإِّْن فـََعَلْت َكاَن َلُه اأَلْجُر وَعَليـْ َها، َوَأالَّ تـُْعطِّى مِّْن بـَْيتِّهِّ َشيـْ نـْ الوِّْزُر، يـُتَـَقبَّْل مِّ
ْو تـَُراجَع، قِّيَل: َوإِّْن َكاَن ظَالًِّما؟ قَاَل: َوإْن َوَأالَّ خَتُْرَج مِّْن بـَْيتِّهِّ إِّالَّ إبِِّّْذنِّهِّ، فَإِّْن فـََعَلْت َلَعنَـَها اَّللَّ َوَمالئَِّكُة الَغَضبِّ َحَّتَّ تـَُتوب أَ 

 َكان ظَالًِّما".
 .ضعيف .ط، ق، كر عن ابن عمر

 
ٌب َعَلى ُكلَّ ُمْسلٍِّم، فَإِّْن َأْصَبَح بفَِّنائِّهِّ فـَُهَو َدْيٌن َعَلْيهِّ، إِّْن َشاَء اقَتَضاُه  - 13542/  165 َوإْن َشاَء  "َحقُّ الضَّْيفِّ َحقٌّ َواجِّ

 ُه". تـَرَكَ 
 .صحيح يكرب. ط من حديث َأىب َكرمية املقدامِّ بنِّ معد ]حم د[  

 
َااًل َوُقدَّاَم َوَخْلَف".  - 13545/  168  "َحقُّ اجلَِّوارِّ َأْربـَُعوَن َدارًا: َهَكَذا َوَهَكَذا مَييًنا َوِشِّ

 أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. ع من حديث َأىب هريرة
 

 "َحقُّ ثـََنائِّهِّ َأْن يُطَاَع َفاَل يـُْعَصى وَأْن يُْذَكَر َفاَل يـُْنَسى، َوَأْن ُيْشَكَر َفاَل يُْكَفَر". - 13546/  169
 يعىن قوله تعاىل: }اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِّهِّ{ َأى: اتقائه. 
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 . اَّللَّ بن مسعود، من حديث عبد الطرباين
 

َج إِّالَّ إبِِّّذنِّهِّ، َوَأالَّ  "َحقُّ الزَّْوجِّ َعَلى املَْرَأةِّ َأالَّ هَتُجَر فَِّراَشُه، َوَأْن َترَبَّ َقَسَمُه، َوَأْن ُتطِّيَع َأْمَرُه، َوَأالَّ خَتْرُ  - 13549/  172
ُل َعَلْيهِّ َمْن َيْكَرُه".   ُتْدخِّ

 جدا.  ضعيف .طب وابن النجار عن متيٍم الدارى
 

َواُك، َوُغْسُل يـَْومِّ اجلُُمَعةِّ، َوَأْن مَيَسَّ مِّْن طِّيبِّ َأْهلِّهِّ إِّْن َكاَن". - 13550/  173  "َحقٌّ عَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم السِّّ
 صحيح.  .ز عن ثوابن

 
 ُعَومْيُِّر".  أميت"َحكِّيُم  - 13553/  176

 ضعيف.  .طس عن ُشَريح بن ُعَبيد مرساًل 
 

َجاَمة-"َحْلُق اْلَقَفا  - 13557/  180 يٌَّة".  -مِّْن َغرْيِّ حِّ  جَمُوسِّ
 ضعيف. .طب كر عن عمر

 
ُهْم". - 13559/  182 نـْ ُهْم، َواْبُن ُأْختِّ الَقْومِّ مِّ نـْ  "َحلِّيُف الَقْوم مِّ

 صحيح.  .طب عن عتبة بن غزوان، طب عن كثري بن عبد اَّللَّ بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده
 

ُتْم َتْسَمُعوَن َأنَّ أْولَِّيائِّى َيوَم القَِّياَمةِّ املُتـَّقُ "َحلِّيفُ  - 13560/  183 ُتْم  َنا مِّنَّا، َواْبُن ُأْختَِّنا مِّنَّا، َوَمْواَلاَن مِّنَّا، أَنـْ وَن، فَإِّْن ُكنـْ
ألَ  أَلْعَمالِّ َيوَم القَِّياَمةِّ َوأَتُْتوَن ابِّ  ثـَْقال فََأْعرِّْض َعْنُكْم".ُأولَئَِّك َفَذاَك، َوإِّالَّ فَاْنظُُروا اَل َيَْتِّى النَّاُس ابِّ

 . إِّمساعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده طب عن، البغوي، و البخاري يف األدبابن سعد، 
 

 "مَحََلُة الُقرآنِّ ُعَرفَاُء َأْهلِّ اجلَنَّةِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ". - 13564/  187
َنَة بنت احلسني عن أَبيها   الطبراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني، وهو ضعيف. الهيثمي: رواهقال . طب عن ُسَكيـْ

 ضعيف.
 

ُهْم".  - 13568/  191 نـْ ُهْم، وابُن ُأْختِّ الَقْومِّ مِّ نـْ ُهْم، وَمْوىَل الَقْومِّ مِّ نـْ  "َحلِّيُف الَقْومِّ مِّ
 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه الواقدي، وهو ضعيف. .البزار عن َأىب هريرة 
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َْنزلةِّ َجَناحِّ النِّّسرِّ، َصَفاُؤُهنَّ َصفاُء الدُّرِّ  - 13573/  196 َخاُم العُيونِّ ُشْفٌر، احلَْورَاُء ِبِّ   يف الذي"ُحوٌر بْيٌض عنٌي، ضِّ
َُن بـَْيٌض مَ  الذياأَلْصَدافِّ  َسان الُوُجوهِّ، َكَأْنَّ َساٌن، َخرْيَاُت اأَلْخاَلق، حِّ ْكنـَُون، رِّقَـّتـُُهنَّ َكرِّقَّةِّ اجلِّلدِّ  ََلْ مَتَسَُّه األَيدِّى، َخرْيَاٌت حِّ

لِّ الَبَـْيَضةِّ ممَِّّا يَلِّى القِّْشَر، َوُهَو الفرقى".  يفرأَْيَت  الذي  َداخِّ
 الطبراني، وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. قال الهيثمي: رواه. طب عن َأم سلمة

 
َلُكْم  - 13576/  199 َب رَُجٌل َكاَن قـَبـْ فـََلْم يُوَجْد َلُه مَِّن اخَلرْيِّ إِّالَّ ُغْصُن َشْوٍك َكاَن َعَلى الطَّرِّيق يـُْؤذِّى النَّاَس فـََعَزَلُه  "ُحوسِّ

 فـَُغفَِّر َلُه". 
 . صحيح .ابن منيع من حديث َأىب هريرة]حب[ 

 
عدُد جنومِّ السماءِّ من شرب منه َل يظمأ بعدُه أَبًدا، وإِّن   "حْوضِّى كما بنَي َعَدَن وُعَماَن، فيه َأكاويب - 13578/  201

  -يعىن أَبواب السُّلطان-الشَّعَِّثة رُُءوُسهم الدُّنسة ثياهُبُْم، ال ينكُِّحون املُتنعِّّمات وال حيضرون السدد  أميت ممَِّّن يرُد علىَّ من 
 هلم".  الذيعليهم، وال يُعَطون كلَّ  الذيالذين يـُْعُطون كل 

 . ن َأىب أُمامةطب، ض ع
 

مسريُة َشْهر، َزواايُه سواٌء، َأْكوازُُه عدُد جنومِّ السََّماءِّ، ماؤُه أَبيُض مَِّن الثَـّْلج وَأْحَلى مَِّن    َحْوضِّي" - 13580/  203
، َمْن َشرَِّب مِّْنُه َشْربَة ََلْ َيظَمأُ بـَْعَدَها أَبًدا". ، َوَأطَيُب مَِّن املِّْسكِّ  الَعَسلِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الوهاب الحارثي،  .-اَّللَّ عنهما رضى-طب عن ابن عباس 
 وهو ثقة. 

 
 اَّللَّ فِّيهِّ بِّكَِّراٍع ال َيْدرِّى إِّنساٌن ممَِّّن َخَلق أَْيَن َطَرفاه".  َكَما بنَي البيضاءِّ إِّىل ُبْصَرى، ميُدُِّنِّ   َحْوضِّي" - 13582/  205

َبَة بن َعْبد السُّلمِّى  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط واللفظ له، وفي الكبير، وأحمد باختصار عنهما، وفيه عامر   .طب عن ُعتـْ
 قية رجاله ثقات. بن البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وب

 
 ما بني ُعماَن إِّىل اليمنِّ، فيه آنيٌة عَدُد جنوم السماءِّ، من َشرِّب منه َشْربًَة ال َيظمأُ بعدها أَبًدا".   َحْوضِّي" - 13583/  206

 . ع عن عبد اَّللَّ بن بريدة عن أَبيه
 

-َصفيََّة عَلى مَجَلِّ َعائَِّشَة َحَّتَّ مَيْضِّى الرَّْكُب"  "َحوُِّلوا َمتاع َعائَِّشَة َعَلى مجلِّ َصفِّيََّة، وحوُِّلوا متاعَ  - 13591/  214
 .-احلديث

، وخرج معه نساؤه، وكان متاعى فيه   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ع عن عائشة قالت: َخَرْجُت مع رسول اَّللَّ  يف حجةِّ الوادعِّ
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، وهو على مجل اَنٍج، وكان متاُع صفيَة فيه ثَقٌل، وهو على مجل ثـََفاٍل بطئٍ  ، فقال رسول اَّللَّ خفٌّ صلى اَّللَّ - يتَبطَّأُ ابلرَّْكبِّ
أبو يعلى، وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وسلمة بن الفضل، وقد وثقه جماعة   قال الهيثمي: رواه.  ”: "حولوا وذكره-عليه وسلم

 .ابن معين وابن حبان، وأبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح
 

ُلغُ  - 13592/  215 ، فَإِّنَّ َصالَتُكم تـَبـْ ُتم َفَصلُّوا َعَلىَّ ثُما كنـْ  ". ىن"َحيـْ
الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه حميد   قال الهيثمي: رواه. طب، ومسويه، وابن النجار عن احلسن بن احلسني بن على: عن أَبيه

 بن أبي زينب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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 " حرف اخلاء" 
 
َا َيْشتَـُهوَن، ودِّيَنَك فال َتْكلِّْمُه".  - 13608/  6 َا َيْشتَـُهوَن، َوزَايِّلُهْم ِبِّ  "َخالِّطِّ النَّاَس ِبِّ

 الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 
 

ُْم اَل ُيَصلُّوَن  يف "َخالُِّفوا اليَـُهوَد، َوَصلُّوا  - 13613/ 11 َفافُِّكْم َونَِّعالُِّكْم؛ فَإِّْنَّ َفافِّهِّْم َواَل  يف خِّ  نَِّعاهلِِّّْم".  يفخِّ
قال الهيثمي: مدار الحديثين على عمر بن نبهان وهو ضعيف، وروى أبو يعلى منه الصالة في   .-رضي اَّللَّ عنه -البزار عن أنس 

 الخفين. 
 

 "َخَدُر الَوْجه من النبيذِّ تـَتَـَناثـَُر منه احَلَسناُت".  - 13620/ 18
الطبراني في الكبير واألوسط،  قال الهيثمي: رواه. عن أَبيه األشجعيوابن قانع طب، عد عن عمر بن شيبة بن َأىب كثري  البغوي

 موضوع.  وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا، وقد وثق.
 

 "ُخْذ الدِّيَة ابرَك اَّللَّ َلَك فِّيَها".  - 13630/ 28
-  النيبمن غري مفصل فاستعدى عليه  طب عن جارية بن ظََفر احلنفى: َأن رجال ضرب رجاًل ابلسيف على ساعده فقطعها

،  -صلى اَّللَّ عليه وسلم  ضعيف.  .لقصاصُأريُد القَِّصاَص، فقال ذلك، وَل يقض له اب إيّنِّ فَأمر له ابلدِّية، فقال: اي رسول اَّللَّ
 

"ُخْذ هذا الُعْرُجون فتَحصَّن به، فإِّنك إِّذا خَرْجت َأضاَء لَك َعْشًرا َأَماَمك، وَعْشًرا خلفَك، إِّذا َدخلت   - 13633/ 31
 بيتك فاْضرْب به مِّْثل احلََجر اأَلْخشن يف َأْستار البيت، فإِّنَّ ذلك الشيطاُن". 

 . طب عن قتادة بن النعمان
 

ا". "خذوا  - 13638/ 36 َرهتِّ بـَُلَة َفهى َأْهُل اَبدِّيَتَنا وحنن َأْهل َحاضِّ  هدية أُمِّّ ُسنـْ
بـَُلَة قالت: أَتيت رسول اَّللَّ   ديَّة فَأََبنْيَ نساَء  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن أُمِّّ ُسنـْ َأن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب هبِّ

فقال: "خذوا وذكره" وَأعطاها َوادِّى كذا وكذا  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- اَّللَّ َْيُخْذَْنا وقُلَن: إِّانَّ ال ََنُخُذ َهدِّيًة فجاَء رسولُ 
فاشرتاه عبد اَّللَّ بن حسن بن حسن بن على بن َأىب طالب منهم فأعطاها َذْوًدا قال َعْمُرو بن قـَْيظى: فرأَيت بعضها، قال  

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير،  .-اَّللَّ عليه وسلمصلى -أَبو كريب: قلت لزيد بن احلُباب: من أعطاها؟ قال: رسول اَّللَّ 
 وفيه عمرو بن قيظي، وتابعوه، وفيه ثالثة لم أعرفهم. 

 
ُن من كنوز اجلَنَّةِّ: ُسبحاَن اَّللَّ  - 13639/ 37 َاُت فَإِّْنَّ َنَك َوبـَْينُهنَّ، الَباقَِّياُت الصَّاحلِّ ،  "ُخْذُهنَّ قـَْبَل َأْن حُيَال بـَيـْ واحلمُد َّللَّ
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، واَّللَّ َأكرُب".   وال إِّلَه إِّال اَّللَّ
ما عمر بن راشد اليمامي، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحده . طب عن َأىب الدرداءِّ 

 الصحيح. 
 

39 /13641 -  ."ٌ  "ُخُذوَها اَي َبىنِّ طَْلَحَة َخالَِّدًة اَتلَِّدًة اَل يـَْنزُِّعَها مِّنُكْم إِّالَّ ظَاَلِّ
 "يـَْعىنِّ حجابة الكعبة". 

بير واألوسط، وفيه عبد هللا بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال: الطبراني في الك قال الهيثمي: رواه. ابن سعد، طب، كر عن ابن عباس
 يخطئ، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة. 

 
48 /13650 - ." ْثَل ابْلمِّْثلِّ  "ُخذوا اْلمِّ

قال   طب عن بشرِّ بن حرٍب، قال: سأَلت ابن عمر: آخُذ الدرهَم ابلدرُهني؟ قال: َعنْيُ الراب. َفال تـَْقَرْبُه، هل شَعرت ما
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وبشر بن حرب ضعيف، وفيه توثيق   .قال: خذوا وذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-رسول اَّللَّ 

 لين. 
 

بَِّتاركِّيه؛ مَيْنَـُعُكم الَفْقُر  "ُخُذوا اْلَعطَاَء َما َداَم َعطَاًء، فَإَِّذا صاَر رِّشوًة على الدِّين فال أَتخُذوُه، َوَلْسُتم  - 13653/ 51
ْساَلمِّ َدائَِّرة، فدوروا َمَع الكَِّتابِّ حيث داَر، َأال إِّنَّ الكتاَب والسُّلطاَن َسَيفرتِّقَان  َفال تـَُفارُِّقوا  واحلاجُة، َأال إِّنَّ رََحى اإلِّ

هِّْم َما اَل يَـ  ْقُضوَن، إِّْن َعَصيُتُموُهم قـَتَـُلوُكْم، َوإْن َأطَعُتُموُهْم َأَضلُّوُكْم.  الكَتاَب، َأاَل إِّنَُّه َسَيُكوُن عليكم أَُمَراُء يـَْقضوَن ألنـُْفسِّ
ري َومحُِّلوا  ملََناشِّ روا ابِّ . َموٌت يف  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّ َكْيَف َنْصَنُع؟ قَاَل: َكَما َصَنَع َأْصَحاُب عيسى ابن َمْرمَي ُنشِّ َعَلى اخلشبِّ

".طَاَعةِّ اَّللَّ َخرْيٌ مِّْن َحيَ  َيةِّ اَّللَّ  اة يفِّ َمْعصِّ
الطبراني. ويزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه   قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ

 جماعة، وبقية رجاله ثقات. 
 

 "ُخُذوا على أَْيدى ُسَفَهائُِّكْم قـَْبل َأْن يَهلُِّكوا وهَتلِّكوا".  - 13662/ 60
 ضعيف. .ان بن بشري طب عن النعم

 
 "ُخُذوا َوَدُعوا، َدُعوا الثُـُّلث، فإِّن َل َتَدُعوا فدعوا الرُّبَُع". - 13666/ 64

 . قاله للخراص -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن سهل بن َأىب َحْثَمَة َأن 
 

 َحَّتَّ َتْسَأموا". "ُخُذوا مَِّن العبادة َما ُتطِّيُقوَن فإِّن اَّللَّ اَل َيْسَأُم  - 13667/ 65
 الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأىب أُمامة
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َفَقتِّه َوَيدَُع حلْيَتُه".  - 13671/ 79  "ُخُذوا مِّْن َهَذا َوَدُعوا َهَذا، يـَْعىنِّ َيخذ من َعنـْ

 الطبراني، وفيه ثوير بن أبي فاختة، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

 "ُخُذوا للرَّأسِّ َماًء جديدا )يعىن ملسحه(.  - 13672/ 70
 ضعيف.   .، طب عن جارية بن ظََفر احلنفىالباوردي

 
ْبىنِّ مِّْن  - 13676/ 74 َفاح مِّْن َلُدْن آَدَم إِّىَل َأْن َوَلَدِنِّ َأىبِّ َوأُمِّّى، ََلْ ُيصِّ َفاح اجْلَاهِّلِّيَّةِّ "َخَرْجُت مِّْن نَِّكاح َوََلْ َأْخُرْج مِّْن سِّ سِّ

 ".شيء
ن محمد بن علي، صحح له  الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن جعفر ب قال الهيثمي: رواه. طب، وابن َأىب عمر عد، كر عن على

 حسن.  الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.
 

، فَاْطُلُبوَها يف الْ  - 13679/ 77 َلةِّ اْلَقْدرِّ، فـََتاَلَحى رَُجاَلنِّ فَاْختَـَلَجْت مِّىنِّّ رِّ  "َخَرْجُت وَأان ُأرِّيُد َأْن ُأْخربَُكْم بَِّليـْ َعْشرِّ اأَلَواخِّ
قَ  َقى، َأْو َخامَِّسٍة". مِّْن َسابَِّعٍة تـَبـْ َعٍة تـَبـْ  ى، َأْو اَتسِّ

 .ط عن أَنس عن عبادة بن الصامت
 

دِّ -"َخَرْجُت لَِّصالةِّ الصُّْبح فـََلقَِّيىنِّ َشْيطَاٌن يف السُّدَّة   - 13680/ 78 ُد َمسَّ َشْعرِّهِّ،   فـََزمَحَىنِّ  -ُسدَّةِّ اْلَمْسجِّ َحَّتَّ َأِنِّّ أَلجِّ
ْنُه َفَخنَـْقُتُه َحَّتَّ َأِنِّّ أَلجُد بـَْرَد لَِّسانِّه َعَلى َيدى، فـََلْواَل َدْعَوُة َأخى ُسَلْيَماَن أَلصَ   بح َمْقُتواًل تـَْنظُرون إِّليه". فَاْسَتْحَكْمُت مِّ

 . -رضي اَّللَّ عنه-عبد بن محيد، وابن مردويه عن َأىب سعيد 
 

89 / 13691 - ." ْكَمةِّ َواْلَورَُع َسيُِّّد اْلَعَملِّ  "َخْشَيُة اَّللَّ رَأس ُكلِّّ حِّ
 ضعيف. .عن أَنس القضاعيطب و 

 
".  يف "ُخُروُج اآلاَيتِّ بـَْعُضها َعَلى إِّْثرِّ بـَْعٍض، َكَما يـَتَـَتاَبُع اخْلََرُز  - 13693/ 91  النِّّظَامِّ

 صحيح. .الربيع الزهراِن َعْن هَِّشامِّ بن حسان عن حممد بن سريين عن َأىب هريرة  عن عبد اَّللَّ بن َأمحد بن حنبل، أَبو الطرباين
 

ُعُهَما: اْلَماُء َوالنَّاُر".  - 13703/  101  "َخْصَلَتان اَل حيلُّ َمنـْ
 ضعيف. .من حديث أَنس الطرباين
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 "َخفِّْف فإِّنَّ لََنا إِّلَْيَك َحاَجًة".  - 13710/  108
ََوات، حني  الطبراني في الكبير   . قال الهيثمي: رواه(طب عن َخواتِّ بنِّ ُجَبرْيٍ  -َأى َخفِّفِّ الصَّاَلةَ -َأاته وكان ُيصلِّّى )قاله خلِّ

 وفيه عبد هللا بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أبو حاتم ومعن بن عيسى وقال أبو داود: هو مثل أخيه. 
 

َعَتُه"."َخَلَق اَّللَّ ُكلَّ  - 13723/  121  َصانٍِّع َوَصنـْ
 البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد هللا أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه. البزار حديث حذيفة

 
يََّة، َوَأَخَذ مِّيثَاَق النَّبيِّّنَي   - 13725/  123 فََأَخَذ َأْهَل اْلَيمِّنيِّ   -اْلَماءِّ  َوَعْرُشُه َعَلى-"َخلَق اَّللَّ تـََعاىَل اخْلَْلَق، َوَقَضى اْلَقضِّ

َمالِّ بَِّيدِّهِّ اأُلْخَرى، وَكِّْلَتا َيَدى الرَّمْحَنِّ ميِّنٌي، فـََقاَل: اَي َأْصَحاَب اْلَيمَ  نيِّ، فَاْسَتَجابُوا َلُه؛ فـََقاُلوا: لَبـَّْيَك  بَيمِّيِّنِّه، َوَأَخَذ َأْهَل الشِّّ
َمال، فَاْسَتَجابُوا َلُه، فـََقاُلوا:  رَبَـَّنا َوَسْعَدْيَك، قَاَل: أََلْسُت بَِّربِّّ  ُكْم؟ قَاُلوا: بـََلى )َفَخَلَط بـَْعَضهْم بِّبَـْعٍض( قَاَل: اَي َأْصَحاَب الشِّّ

ُهْم: َربِّّ لَبِّّْيَك رَبَـَّنا َوَسْعَدْيَك، قَاَل: أََلْسُت بَِّربُِّّكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، َفَخَلَط بـَْعَضُهْم بِّبَـْعٍض، فـََقاَل قَائٌِّل مِّ  نَـَنا؟ قَاَل:  نـْ َ َخَلْطَت بـَيـْ َلِّ
ُصْلب آَدَم فَأْهُل اجْلَنَّةِّ   يفمثَّ َردَُّهْم هَلُْم َأْعَماٌل من ُدون ذلَِّك ُهْم هَلَا َعامُِّلوَن، َأن يـَُقوُلوا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ إِّانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِّلِّنَي. 

َْنزِّلَتِّهِّْم".  َأْهُلَها، َوَأْهُل النَّارِّ َأْهُلَها، قيَل: ايَ  ، َفَما اأَلْعَماُل؟ قَاَل: يـَْعَمُل ُكلُّ قـَْوٍم ِبِّ  َرُسوَل اَّللَّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط   .عبد بن محيد، واحلكيم عق، طب وأَبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه عن َأىب أُمامة

 كبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف والكبير باختصار، وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف، وفي إسناد ال
 

ًنا، َوَخَلَق فِّْرَعْون  يف "َخلَق اَّللَّ عز وجل حَيْىَي ْبَن زََكرايَّ  - 13739/  137 هِّ ُمؤمِّ هِّ َكافًِّرا".  يف َبْطنِّ أُمِّّ  َبْطن أُمِّّ
بطن أُمه مؤمنا والباقى عد، طب ق يف َوضعَّفه كر عن ابن مسعود )ورواه أَبو يعلى بلفظ: خلق اَّللَّ تعاىل عيسى ابن مرمي يف 

 حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده جيد.  .مثله(
 

ْنٌف كالرِّيح  - 13743/  141 ، وصِّ ْنٌف حيَّاٌت وعقارِّب وَخشاُش اأَلْرضِّ  يف"خلق اَّللَّ عزَّ وجلَّ اجْلنَّ ثالثة َأْصناف: صِّ
ْنٌف َكاْلبَـَهائِّم، قاَل اَّللَّ  ْنَس َثاَلثََة َأْصَناف: صِّ ْنٌف َعلْيهِّم احلَِّساَب َواْلعِّقاُب. َوخلق اَّللَّ اإلِّ : هَلُْم قـُُلوٌب اَل   تَعاىَل اهْلََواءِّ، َوصِّ

َا، َوهَلُْم آَذاٌن ال َيْسمَعوَن هبا ُأولئِّك كاألَنـَْعام َبْل ُهْم َأضلُّ  روَن هبِّ َا، َوهَلْم َأْعنٌي اَل يْبصِّ ْنٌف َأْجَساُدُهْم َأْجَساُد  يـَْفَقهوَن هبِّ . وصِّ
ْنٌف   ْوَم اَل ظِّلَّ إِّالَّ ظِّلُُّه". ظِّلِّّ اَّللَّ يَـ  يفَبىنِّ آَدَم َوَأْرَواُحُهْم أرواح الشََّياطِّنيِّ. َوصِّ

 ضعيف.  .ع، واحلكيم، وابن َأىب الدنيا يف مكائد الشيطان، وأَبو الشيخ يف العظمة، وابن مردويه عن َأىب الدرداءِّ 
 

ْنَساُن َواحْلَيَُّة َسَواٌء، إِّْن رَآَها َأفْـَزَعْتُه َوإِّْن َلَدَغْتُه َأْوَجَعْتُه، فاقْـ  - 13744/  142  تـُُلوَها َحْيُث َوَجْدمُتُوها". "ُخلَِّق اإلِّ
واه الطبراني في األوسط، وفيه جابر غير مسمى، والظاهر أنه الجعفي، وثقه الثوري وشعبة، قال الهيثمي: ر  .ط عن ابن عباس]طس[ 

 وضعفه األئمة: أحمد، وغيره. 



385 

 

 
149  /13751 -  ."  "ُخلَِّق احلُوُر العِّنُي مِّن الزَّعَفَرانِّ

 ضعيف.  .َأىب أُمامةابن َأىب حاَت، طب عن 
 

 واإلِّنسان سواء، فإْن رأَْتُه أفزعته، َوإِّْن َلَدْغَتُه أْوَجعْتُه، فاقْـتـُُلوها حْيُث وجْدمُتُوها".  هي"ُخلَِّقْت  - 13760/  158
صلى  -طس من حديث ابن عباس بسند فيه )جابر اجلعفى( وهو ضعيف، وقال ابن عباس: ذكرت احلية عند رسول اَّللَّ 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه جابر غير مسمى، والظاهر أنه الجعفي،   . وذكره( ..فقال: خلقت. -وسلم اَّللَّ عليه
 وثقه الثوري وشعبة، وضعفه األئمة: أحمد، وغيره. 

 
ُ يـَْوَم القَِّياَمةِّ  - 13763/  161 لنَّارِّ". "َخلِّّلوا َبنْيَ َأَصابَِّعُكْم ال خُيَلِّّلَها اَّللَّ  ابِّ

 ضعيف جدا.  .قط عن َأىب هريرة، قط عن عائشة وُضعَِّّفا، )طب عن عبد اَّللَّ بن مسعود(
 

ذ عْورٌة". - 13765/  163 َذَك اي َمْعَمُر، فإِّنَّ الفخِّ ْر َفخِّ  "مخَِّّ
 قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. .طب عن َجْرَهد]حم[ 

 
ُروا ُوُجوَه مْواَتكْم، وال  - 13767/  165   َتَشبـَُّهوا ابليَـُهودِّ"."مخَِّّ

 ضعيف. .طب، ق عن ابن عباس
 

ُّ، وَأْهُل الَبادِّيَةِّ". - 13769/  167  "مَخْسُة ال مُجُعَة َعَلْيهِّْم: اْلَمْرَأُة، واملَُسافُِّر، والَعْبُد، والصَّىبِّ
 ضعيف جدا.  .طس، ك يف اترخيه عن َأىب هريرة

 
، مْن َلْ يُكْن فيه  - 13775/  173 ُهنَّ فال إِّمياَن لُه: التَّسليُم ألَمرِّ اَّللَِّّ، والرِّضا بقَضاء اَّللَِّّ،  شيء "مَخٌْس مِّن اإلِّميانِّ منـْ

حقِّيقَة اإلِّساَلم َحَّتَّ َيَمَنُه النَّاُس َعلى  والتـَّْفوِّيُض إِّىَل اَّللَِّّ، والتـَّوَكُُّل َعلى اَّللَِّّ، والصَّرْبُ عِّْند الصَّْدمةِّ اأُلَوىَل، َوََلْ َيْطَعَم اْمُرٌؤ 
ات كمنارِّ دَِّمائهم وأْمَواهلِِّّْم، فقال قائل: اي رسول اَّللَّ أىُّ اإلِّسالم َأْفضُل؟ ، قال: "من سلِّم املسلمون مْن لَِّسانِّهِّ ويدِّهِّ"، عالم

ُ، وإقاُم الصَّالةِّ، وإِّيتاُء الزَّ  ، والتَّْسليُم عَلى َبىنِّ   النيبَكاةِّ، واحلكُم بِّكِّتابِّ اَّللَِّّ، وطاعُة الطَّريق، شهادُة أن ال إِّله إِّال اَّللَّ األُمِّّىِّّ
   آدم إِّذا َلَقيُتُموُهم". 

 ضعيف جدا.  .ز، وضعفه عن ابن عمر
 

على  -ْمس "مَخٌْس مْن جاَء هبِِّّنَّ يـَْوَم القَِّيامةِّ مع إِّميَاٍن دَخل اجلَنَّة، َمْن َحاَفَظ َعلى الصَّلوات اخلَْ  - 13776/  174
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طَيبة -اةِّ مِّن مالِّهِّ ُوُضوئِّهِّنَّ ورُكوعِّهِّنَّ وُسُجودِّهِّنَّ ومواقِّيتِّهِّنَّ، وصام رمضان، وحجَّ البْيَت إِّن اسَتطَاَع إِّليهِّ سبيِّاًل، وَأعطى الزَّكَ 
َا نـَْفُسُه، وَأّدى اأَلمانَة. قيل: اي نىب اَّللَّ وما أداُء األمانةِّ؟ ، قال: الغْسُل مَِّن اجلنا بةِّ؛ إِّنَّ اَّللََّ ََلْ َيَمن ابَن آدم على َشْىءِّ مِّن  هبِّ

 دِّينِّهِّ غريََها". 
نَ   قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد.  .حممد بن نصر، وابن جرير، طب، بز: عن َأىب الدرداء وُحسِّّ

 
ُ مِّْن  - 13781/  179 َأْهلِّ اجلَنَّة، َمْن َعاد مريًِّضا، وَشهِّد َجَنازًَة، وصام يْوَم اجلُُمعةِّ،  "مَخٌْس مْن فعَلُهنَّ يف يْوٍم َكَتبُه اَّللَّ

 وراَح يْوَم اجلُُمعة راغًِّبا فِّيهِّ، وَتَصدََّق ِبَا َقدر َعَلْيهِّ". 
 . اخلدريع من حديث َأىب سعيد 

 
ُ وْحدُه اَل  - 13785/  183 ُ ال إَِّله إِّال اَّللَّ ُ امللُك احلق، له املُلُك ولَه "مَخٌْس من قَاهَلُنَّ َصَدق: اَّللَّ َشريَك َلُه، ال إِّله إِّال اَّللَّ

ُ، وال حوَل وال قوه إِّال ابَّللَِّّ. من تكلم هبؤالءِّ الكلمات  ُ أكرُب، ال إِّلَه إِّال اَّللَّ ُ واَّللَّ ُ  احلمُد، ال إِّلَه إِّال اَّللَّ يف مرضه حرَّمُه اَّللَّ
 على النار". 

 . ع عن َأىب هريرة وأىب سعيد
 

 "مَخٌْس مِّْن ُسَننِّ املرسلنَي: احلياُء، واحلِّْلُم، واحلَِّجامة، والتـََّعطُُّر، والنكاُح". - 13803  /201
 ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
َياُر  - 13811/  209 ُرها َْنٌْج َأْعُوج، ليُسوا مِّىنَّ ولْسُت منُهْم".  أميت"خِّ  أوَّهُلَا، وآخِّ

 عيف. ض . طب عن عبد اَّللَّ بن وفدان السعدى القرشى
 

ياُر الرِّجالِّ رِّجاُل َأْهلِّ الَيَمنِّ، واإلمياُن مَيَاٍن، وَأان مَيَاٍن، وَأْكثـَُر القَبائِّلِّ يوَم القيامةِّ يف اجلَنَّةِّ مَ  - 13813/  211 ُج،  "خِّ ْذحِّ
ُ املُُلوَك األْربـََعَة:  ا وحضرموُت َخرْيٌ مِّْن بىن احل ، وما ُأابىل أن يـَْهلَِّك احليَّان كِّالُُهَا، فال قـَْيَل وال ُمْلَك إِّال َّللَِّّ، فَلَعَن اَّللَّ رثِّ

ُوًسا، وأْبَصَعة، وأُختَـُهم الَعَمرَّدَة".   مْجًدا، ومِّْشَرًحا، وِمِّ
 ضعيف.  .طب عن عْمرو بن عْبسة

 
رُي الرِّجالِّ  - 13814/  212 رْي َخرْيٌ من آكلَِّها،  جاٌل ذُ ر "خِّ ج، ومَأُكوُل محِّ مياُن مياٍن، وأكثُر قبيلةِّ يف اجلَنَّةِّ َمْذحِّ و مُيٍْن، اإلِّ

ُ امللوَك اأَلربعَة، مْجًدا، ومِّْشرًحا، وُِمْوًسا، وأْبصَعة، وأُختَـُهم الَعَمرَّدة".  وحْضرموُت خرْيٌ من كِّْندَة، فلعن اَّللَّ
 براني، ورجاله ثقات إال أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.قال الهيثمي: رواه الط .طب عن معاذ
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َياُر  - 13816/  214 ُقُصوَن، َواَل اأَلْربـَُعوَن. ُكلَِّّما َماَت    يف أميت"خِّ كل قـَْرن مَخُْسمِّاَئٍة، َواألَْبَداُل َأربـَُعوَن، َفاَل اخْلَْمُسمِّاَئةِّ يـَنـْ
ُنوَن  يفرَُجٌل أَْبَدَل اَّللَّ من اخلَْمسمِّاَئةِّ َمَكانَُه، وَأْدَخَل  إِّىَل َمْن َأَساَء إِّلَْيهِّم،  اأَلْربَعِّنَي َمَكانََه؛ يـَْعُفوَن َعمَّْن ظََلَمُهم، َوحُيْسِّ

 َويـَتَـَواَسْوَن فِّيَما آاَتُهُم اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ".
 موضوع. .طب، حل، كر عن ابن عمر

 
215  /13817 - ." َياُر عبادِّ اَّللَّ الذيَن يراُعون الشَّْمَس والَقَمَر، واأَلهِّلَة لِّذِّْكرِّ اَّللَّ  "خِّ

 ضعيف.   .ىفطب، ك، حل من حديث عبد اَّللَّ بن َأىب َأو 
 

يار  - 13818/  216 بوا رََجُعوا". أميت"خِّ دَّاُؤَها؛ الذين إِّذا َغضِّ  أحِّ
 موضوع.  .عن على بن َأىب طالب الطرباين

 
. املُوُفون املُطَيبوَن  - 13820/  218 ياُر عِّبادِّ اَّللَّ ". -"خِّ  أى: يف ردِّّ الَقْرضِّ

 صحيح. .ع عن َأىب سعيد
 

َيارُكم   - 13835/  233  َخرْيُُكم أَلْهلِّهِّ"."خِّ
 الطبراني، وفيه عمر بن رؤبة وثقه ابن حبان، وغيره، وضعفه جماعة.  قال الهيثمي: رواه. طب، كر عن َأىب َكْبَشةَ 

 
َيارُُكم أَليَـُنُكم َمَناكِّب  - 13839/  237 ْرَجٍة يف  الصَّالةِّ، وما مِّن ُخْطَوٍة َأْعَظُم َأْجًرا من ُخْطوٍة َمَشاَها رَُجٌل إِّىَل فُـ  يف "خِّ

 الصَّفِّّ َفَسدََّها".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط كما ها هنا والبزار خال من قوله: "وما من خطوة" إلى آخره وإسناد البزار    .طس، ز عن َأىب هريرة

 .الحديث صحيح حسن، وفي إسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه الدارقطني.
 

َيارُُكْم َمْن َقَصَر الصَّاَلَة يف السََّفرِّ َوأْفَطَر". - 13842/  240  "خِّ
 ضعيف. .من حديث جابر بن عبد اَّللَّ  الطرباين

 
 القرُن الذين بُعِّْثت فِّيهِّم، مث الذين يُلوَْنُم، مث الذين يُلوَْنُم".  أميت "َخرْيُ  - 13856/  254

في الصغير، وفيه عبد َّللاَّ بن محمد بن عيشون ولم أعرفه، وبقية   انيقال الهيثمي: رواه الطبر  .طس عن مسرة، طب عن َأىب بْرزَةَ 
 رجاله ثقات. 
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، مث القرُن الثاِن، مث القرُن الثالُث مث يكوُن قوٌم حْيلُِّفون وال ُيسَتْحَلُفون، ويْشَهُدون   أميت "َخرْيُ  - 13858/  256 أاَن وَأْقراِنِّ
 يـَُؤدُّون".وال ُيْسَتشَهُدون ويُؤمَتُنوَن وال 

قال الهيثمي: رواه  . ، طب، ض عن بالل بن سعد عن أَبيه سعد ابن متِّيٍم السَُّكوِنِّ البغويومسويه وابن قانع و  الباوردي 
 ، ورجاله ثقات.الطبراني

 
، مث الذين يُلوَْنُم، مث الذين يُلوَْنُم، مث َيتِّى من بعدهم قوٌم يتسمَّنُ  - 13861/  259 َمَن، "خرُي النَّاسِّ قـَْرِنِّ وَن وحيبوَن السِّّ

 يـُْعُطون الشهادة قبل َأن ُيْسأَُلوها".
 .صحيح .ق، ك، طب عن عمران بن حصني]د[ ش، 

 
 َأاَن فيهِّْم، مثَّ الذين يـَُلوَْنم، مث الذين يـَُلوَْنُم، واآلخرون َأْرَذاٌل". الذي"َخرْيُ النَّاسِّ قـَْرِن  - 13862/  260

، وابن قانع، طب، ك، وأَبو نعيم حسن عن جعدة بن هبرية وهو ابن أم هانئِّ  الباوردي ، و البغوي عبيدى بن محيد، ش، و 
 ضعيف.  .-رضي اَّللَّ عنه -بنت َأىب طالب 

 
 ِن، مث الثَّاِن، مث الثالُث، مث َيُئ قوٌم اَل خرَي فيهم". "خرُي النَّاسِّ قـَرْ  - 13863/  261

 حسن.  .طب عن ابن مسعود 
 

 "َخرْيُ النَّاسِّ َأْحَسنـُُهم ُخُلًقا".  - 13874/  272
 .طب عن ابن عمر

 
 "َخرْيُ النَّاسِّ قـَْرِنِّ مث الذين يـَُلوَْنُم".  - 13878/  276

 براني، وسماها جميلة، ورجاله ثقات، إال أن زوج بنت أبي جهل لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الط . طب عن مجيلة بنت َأىب جهل
 

 "َخرْيُ النِّّساءِّ مْن تُسرُّك إِّذا أَْبصْرَت، وُتطِّيُعَك إِّذا َأمْرَت، وحْتفُظ غْيبتك يف نفسها ومالِّك".  - 13894/  292
 صحيح.  أبي زريك، ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه زريك بن   .طب عن عبد اَّللَّ بن سالم

 
ُبها قْبل َأْن ُيْسَأهلا".  - 13896/  294 ا صاحِّ  "َخرْيُ الشَّهادةِّ، َما شهِّد هبِّ

 صحيح. . زيد بن خالد طب عن
 

، مثَّ الثَّالُِّث، مثَّ يـَْنَشأُ  - 13900/  298 قـَْوٌم َتْسبُِّق َأمْيَاُْنْم َشَهاَدهتُم، َيْشَهُدوَن مِّن   "َخرْيُ أُمََّّتِّ الَقْرُن الذي َأاَن مِّْنُه، مثَّ الثَّاِنِّ
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 َغرْيِّ َأْن يسَتْشَهُدوا، هَلُْم َلغٌط يف َأسَواقِّهِّْم". 
 إسناده جيد.  .ط، ومسويه، نعيم يف املعرفة، ض عن عمر

 
". "َخرْيُ اْلعملِّ ما نـََفَع، وَخرْيُ اهْلَْدى ما اتُّبَِّع، وَخرْيُ  - 13914/  312  النَّاسِّ أَنـَْفُعُهْم للِّنَّاسِّ

 ضعيف. .من حديث زيد بن خالد الطرباين
 

ُفوَن، وحْيلُِّفوَن  "َخرْيُ َهذه األَُمةِّ اْلَقْرُن الَّذِّيَن بُعِّْثُت فِّيهم، مثَّ الَّذِّيَن يُلوَْنُْم، مثَّ يْفُشو َأْقواٌم يْندروَن واَل يُو  - 13919/  317
مُن". َواَل ُيْستْحَلُفوَن، َويـَفْ   ُشو فِّيهُِّم السِّّ

 .طب عن عمران بن حصني
 

، َوعْبُد الرمْحَنِّ، َواحْلرث".  - 13922/  220  "َخرْيُ َأمْسَائُِّكْم: َعْبُد اَّللَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح. .طب عن َأىب سربة اجلعفى

 
  صاَلةِّ النَِّّساءِّ يف قعرِّ بـُُيوهتِِّّنَّ". "َخرْيُ  - 13923/  321

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كالم. . طب عن أُم سلمة

 
، سريَع اْلَفْىءِّ  - 13937/  335  ، َوشرُّ الرَِّجالِّ َمْن َكاَن سريَع الغضبِّ بطَِّئ اْلَفْىءِّ"."َخرُي الرَِّجال مْن كان َبطَِّئ اْلَغَضبِّ

قال شعيب: إسناده   ط، وابن منيع عن يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن على بن زيد عن َأىب نضرة عن َأىب سعيد.]حم[ 
 ضعيف.

 
  َمن َتَشبََّه بَِّشَبابُكْم". "َخرْيُ َشَبابُكْم َمْن َتَشبََّه بُكُهولُِّكْم، َوشرُّ ُكُهولُِّكمْ  - 13958/  356

 ضعيف.  .طب، ع، كر عن واثلة، َوُضعِّّفَ 
 

361  /13963 -  ." ، َوشرُّ التُّجار َمْن َكاَن َسرِّيَع املَضاءِّ سرِّيَع الطََّلبِّ  "َخرْيُ التُّجارِّ َمْن َكاَن َحَسَن القَضاءِّ َحَسَن الطََّلبِّ
 قال شعيب: إسناده ضعيف. .ط، وابن منيع من حديث َأىب سعيد اخلدرى.]حم[ 

 
َمن، َويْهرقون الشََّهاَدة واَل ُيْسأَُلوَْنَا".  أميت "َخرْيُ  - 13970/  368  قـَْرِنِّ مث الذين يلوْنْم، مثَّ خْيُلُف قـَْوٌم يظَهُر فِّيهُم السِّّ

 . ع عن َأىب هريرة 
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 أَبقت غىًن، واليُد الُعلَيا َخرْيٌ من اليدِّ السُّْفَلى، وابدْأ ِبن تـَُعوُل".  "َخرْيُ الصََّدقة ما - 13977/  375
 لكبير، وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري، وفيه كالم.قال الهيثمي: رواه الطبراني في ا . طب عن ابن عباس

 
ٍم، وخدَيُة بنُت خويلٍد، وفاطمة بْنُت حُمَمٍَّد". "َخرْيُ نِّساءِّ العاملني مرمُي بنُت عمراَن، وآسيُة بْنُت  - 13988/  386  ُمَزاحِّ

 صحيح. .من حديث أَنس بن مالك الطرباين
 

ِّّ الصََّدقُة".  - 13992/  390  "َخرْيُ أَْبوابِّ الربِّ
 ضعيف.  .قط يف اأَلفراد، طب عن ابن عباس

 
، وشرُّ ماٍء على َوجه   "َخرْيُ ماٍء على وجه اأَلرض َماُء زَْمَزَم؛ فيه طَعاٌم مِّن - 13993/  391 فاٌء من السُّقمِّ الطُّْعم، وشِّ

ى اَل بِّاَلل هبا".  ، يصبح َيْدُفُق ومُيْسِّ  اأَلرض ماٌء بِّوادِّى برُهوَت، بقية حضَرموت، كرجل اجلرادِّ من اهلوامِّّ
 صحيح.  .طب عن ابن عباس )ورجاله ثقات، وَصحََّحه ابن حبان(

 
ُثُِّد، يـُْنبُِّت الشَّْعَر،  "َخرْيُ ثيابُِّكُم البياضُ  - 13994/  392 ، فكفنوا فيها مواتكم، وأَلبُِّسوها َأحياءَُكم، وخرُي َأْكَحالِّكم اإلِّ

 وَيلو البصر". 
 صحيح.  . ص، طب، ك عن ابن عباس

 
 ".[َأْسلَم النَّاُس ُكْرًها وَأسلموا طائعني]"َخرْيُ َأْهلِّ املْشرِّقِّ عبُد القيس   - 13995/  393

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

، مث احلىُّ  - 13996/  394  أَْنت مُِّنهم".  الذي "َخرْيُ رَبِّيَعَة عبُد الَقيسِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، إال أنه قال: وأبضع معه في جيش، وفيه من لم  . طب عن نوح بن ِملد الضَُّبعى

 أعرفهم. 
 

 يـُْنبُِّت الشَّْعَر وَيُلو الَبَصَر". "َخرْيُ َأكحالكم اإلُِّثد  - 13998/  396
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  . البزار: من حديث َأىب هريرة

 
 "َخرْيُُكْم َمْن يُرَجى خريُه، ويؤمُن شرُّه، وشرُّكم من ال يُرَجى َخرْيُه َواَل يـُْؤَمُن َشرُّه".  - 14015/  413

 صحيح. .( -رضي اَّللَّ عنه-يْغنم بن ساَل بن ُقمرب عن أَنس ع من حديث أَنس بن مالك، وىف سنده )
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 "َخرْيُُكْم مْن قرَأ القرآن، وَأْقرَأه".  - 14019/  417

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده فيه شريك، وعاصم، وكالهما ثقة وفيهما ضعف. . طب عن ابن مسعود 

 
 "َخرْيُُكنَّ َأطَولُكنَّ َيًدا".  - 14024/  422

 ضعيف.   .ع عن َأىب بـَْرزَة
 

 "َخرْيُُهنَّ أَيَسُرُهنَّ َصداقًا".  - 14025/  423
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثقه شعبة والثوري، وفي اآلخر قال الهيثمي: . طب عن ابن عباس

 ضعيف. وغيره، وبقية رجالهما ثقات. رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين، 
 

َرة )فقال أَب - 14027/  425 َرةِّ، فَاْختاَر اآلخِّ ْنيا وُملكَِّها َونَعِّيمِّها، َوَبنْيَ اآلخِّ : َبنْيَ الدُّ َ َعْبٌد مِّْن َعبِّيدِّ اَّللَّ و بكٍر: َبْل  "ُخريِّّ
نا( ".   نْفدِّيَك اَي َرسوَل اَّللَّ َِبْمَوالنا وأَنـُْفسِّ

 .وهو ضعيف يقال الهيثمي: رواه الطبرانى وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمان  .َواقِّدِّ طب عن َأىب 
 

 "َخريًا تْلقاُه، وَشًرا توقَّاُه، َوَخرْيٌ لَنا، وَشرٌّ على َأعدائنا، واحلمد َّللَّ ربِّّ العاملني، اقصص رؤايك".  - 14031/  429
 وفيه سليمان بن عطاء القرشي وهو ضعيف. الطبراني، قال الهيثمي: رواه. طب عن الضَّحَّاك بن زِّمل
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 " حرف الدال" 
 
َّ واَل َمنِّيَّة".  - 14041/  7  "دَِّحاًما دَِّحاًما ولكن ال َمىنِّ

قال  .سئل؛ َأَُيَامُِّع َأهُل اجلنة؟ قال: فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ع، طب، عد، ق يف البعث عن َأىب أُمامة أن رُسوَل اَّللَّ 
 . الهيثمي: رواها كلها الطبرانى بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم

 
"َدَخَل إِّْبليُس العراَق فَقَضى حاَجته فيها، مث دخل الشام فطردوُه حَّت بلغ بيساَن، مث دخل مصر؛ فباض   - 14043/  9

َقرِّيه".   فيها وفرَّخ، مث بسط َعبـْ
من رواية يعقوب بن عبد َّللاَّ بن عتبة  .. .: رواه الطبرانى في الكبير واألوسطيقال الهيثم .عمرطب، وأَبو الشيخ يف العظمة عن ابن 

 بن األخنس عن ابن عمر، ولم يسمع منه، ورجاله ثقات. 
 

ا مكتواًب: الصََّدقُة بَِّعْشرِّ أمثاهلا، والَقْرُض بَثمانيَة عثسَ  - 14045/ 11  ر". "َدَخَل رَُجٌل اجلنََّة فرَأى على اَبهبِّ
 ضعيف.  .وفى سنده عتبة بن حميد، صدوق له أوهاٌم، َوَوثََّقه ابن حبان وغيره قال الهيثمي:   .طب عن َأىب أُمامة

 
َخْشَمًة،  "َدَخْلُت اجْلَنََّة َفَسمِّْعُت َخْشَفًة، فـَُقلُت: َما َهذِّهِّ، قَاُلوا: َهَذا بِّاَلٌل، مثَّ َدَخلُت اجْلَنََّة َفَسمِّْعُت  - 14056/ 22

ْلَحاَن".   لُقلُت: ما َهذِّهِّ؟ قَاُلوا: َهدهِّ اْلُغَمْيَصاُء بِّْنُت مِّ
 . عبد بن محيد عن أنس

 
"َدَخلُت اجْلَنََّة َفَسمِّْعُت َخْشَفًة َأَمامِّى، فـَُقلُت: َمْن َهَذا اَي جرْبِّيُل؟ فـََقاَل: َهَذا بِّاَلٌل، فـَُقلُت: ُطوىَب   - 14057/ 23

 ٍل". لِّباَلل، ُطوىَب لِّباَل 
 . ط، حل، كر عن جابر

 
ى َأمَ  - 14058/ 24  اَمك". "َدَخْلُت اجْلَنََّة َفَسمِّْعُت َخْشَفًة َبنْيَ َيَدىَّ، فـَُقْلُت: َما َهذِّهِّ اخْلَْشَفُة؟ َفقِّيَل: َهَذا بِّاَلٌل مَيْشِّ

 صحيح.  .طب، عد، كر عن َأىب أُمامة
 

رْبِّيُل، َكْيف"َدَخْلُت اجْلَنََّة  - 14063/ 29 َا َمْكُتواًب: الصََّدَقُة بَِّعْشَرٍة، َواْلَقْرُض بَِّثَمانَيَة َعَشَر، فـَُقْلُت: اَي جِّ  فـََرأَْيُت َعَلى اَبهبِّ
اْلَقْرُض اَل يـََقُع إِّالَّ يف َيدِّ َمن ، وَ َصاَرتِّ الصََّدَقُة بَِّعْشَرٍة، َواْلَقْرُض بَِّثَمانِّيَة َعَشَر؟ قَاَل: أَلنَّ الصََّدَقَة تـََقُع يف َيدِّ اْلَغىنِِّّّ والَفقِّريِّ 

 حَيَْتاُج إِّلَْيهِّ". 
 ضعيف.  قال الهيثمي: وفى سنده عتبة بن حميد، صدوق له أوهاٌم، َوَوثََّقه ابن حبان وغيره.  .ط، طب، هب، كر عن َأىب أُمامة
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نِّنَي  "َدَخْلُت اجلنة فـََرأيُت فِّيَها َجَنابَِّذ مَِّن اللُّْؤُلؤ، تـَُراهبَُ  - 14065/ 31 ربيُل؟ قَاَل: للُمَؤذِّّ ا اْلمِّْسُك، فـَُقْلُت: لَِّمْن َهَذا اَي جِّ

 َواألَئِّمَّةِّ مِّن أُمَّتِّك اي حُمَمَُّد". 
 موضوع..ع وأَبو الشيخ يف اأَلذان: عن أنس، عن ُأىبَِّّ بن كعب، قال ابن كثري وابن حجر يف َأطرافه: غريب جدا

 
 ارَِّحَة فـََنْظرت فِّيَها فَإَِّذا َجْعَفٌر َيطِّرُي َمَع اْلَماَلئَِّكةِّ، وإَِّذا مَحَزُة ُمتَّكٌِّئ َعَلى َسرِّير". "َدَخْلُت اجْلَنََّة اْلبَ  - 14070/ 36

 صحيح. .عد، طب، ك عن ابن عباس الباوردي 
 

 هِّرَّهتَا".  يف"َدَخَلتِّ أْمَرَأٌة النَّاَر  - 14073/ 39
 . طب عن َأمساَء بنت َأىب بكر

 
 َغرْيِّهِّ".  يفَعقل َأَحبُّ مِّْن مِّاَئٍة  يف"دِّْرَهٌم ُأْعطِّيهِّ  - 14086/ 52

 ضعيف. . طب عن أَنس بن مالك
 

ْئَت".   إيّنِّ "َدَعاُكْم َأُخوُكم َوتكلََّف َلُكْم، َوتـَُقوُل:  - 14095/ 61  َصائٌِّم، أْفطِّر َوُصْم يـَْوًما َمَكانَُه إِّْن شِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه حماد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي:. ق، طس عن َأىب سعيد

 
 "دعوة املظلوم ال حتجب".  - 14107/ 73

 ابن منيع عن ابن عباس. 
 

نَـُهَما َوَبنْيَ اَّللَّ حَجاٌب: َدْعَوُة اْلَمظُلوم، َوَدْعَوُة اْلَمْرءِّ  - 14109/ 75 يهِّ بَِّظْهرِّ اْلَغْيب". "َدْعَواَتن لَيَس بـَيـْ  أَلخِّ
 ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
76 /14110 - ." ، َوإَِّضاَعَة اْلَمالِّ  "دَْع قِّيَل َوقَال، وََكثْـَرَة السُّؤالِّ

 ضعيف.  . فيه )السرى بن إسماعيل( وهو متروكقال الهيثمي:  . طس عن ابن مسعود
 

 يَريُبك؛ فإِّنَّ اخْلرَْيَ طَُمأنِّينٌة، َوإِّنَّ الشََّر ريَبٌة". "دَْع َما يَريُبك إِّىَل َما اَل  - 14112/ 78
 . -رضي اَّللَّ عنهما-طب، ك، هب عن احلسن بن على 
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لَحالل  "دَع َما يَريُبك إِّىَل َما اَل يَريُبك، َوإِّْن َأفْـَتاَك املُفُتون، َضْع َيَدَك َعَلى ُفؤادِّك؛ فَإِّنَّ اْلَقْلَب لََيْسُكُن لِّ  - 14116/ 82
."  . من حديث واثلة بن اأَلسقع، ويروى الَمْفتون بنصب الميم ونصب النون  قال الهيثمي: رواه الطبراني  َواَل َيْسُكُن لِّْلَحَرامِّ

 
بِّ احْلَقِّّ َمقااًل".  - 14121/ 87  "َدْعَنا اَي ُعَمُر، فَإِّنَّ لَِّصاحِّ

 صحيح.  .طس، طب، حل عن َأىب محِّيٍد الساعدى
 

؛ َمْن َجاَهَد  - 14122/ 88  َسبيل اَّللَِّّ َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة".   يف "َدْعَنا مِّْنَك اَي اْبَن اخْلَطَّابِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ثعلب ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. . طب عن َأىب املُْنذِّرِّ 

 
 ٌة: عبٌد، أو َأمٌة، أو مَخُْسمائة، َأو فرٌس، أو عِّشروَن ومائُة شاٍة"."َدْعىنِّ من رََجزِّ اأَلعراب، فيه ُغرَّ  - 14123/ 89

قال الهيثمي: رواه الطبرانى والبزار باختصار كثير والمنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه  .ز، وحسَّنه طب عن َأىب املليح عن أَبيه
 جماعة، وبقية رجاله ثقات. 

  
  ما دام َحي ا، فإذا وجب فـَْلَيْسُكَْتَ". "َدْعُهنَّ فـَْليَـْبكِّنيَ  - 14132/ 98

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .، طب، ض عن ربيع األنصارىالبغوي، و الباورديابن َأىب عاصم، و 
 

، وإِّالَّ فَأْومِّْئ إِّمياًء،  - 14134/  100 واجعل سجوَدك َأْخفَض من  "َدْعَها َعْنَك، إِّن استطعت َأن تْسُجد على اأَلْرضِّ
 رُكوعِّك".

مريًضا وهو يصلى فَأخذ وسادة ليضع جبهته، قال:   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن ابن عمر، قال: عاد رسول اَّللَّ 
 .وهو متروك ي قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه حفص بن سليمان المنقر  .فذكره

 
 وَأوالُدها مجيًعا يف ميَزانِّك".  هي"َدْعَها أتتى يوَم القيامةِّ  - 14136/  102

ئها فسألت  ئضِّ ، فَأردت َأن َأشرتى من نسلها َأو من ضِّ - النيب طس عن عمر بن اخلطاب قال: َأعطيُت انقًة يف سبيل اَّللَّ
اه الطبرانى في األوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه قال الهيثمي: رو  .وذكره، وسنده جيد ..قال: "دعها. -صلى اَّللَّ عليه وسلم

 ابن معين وغيره، وضعفه البخارى. 
 

ا َجبَّارٌَة".  - 14138/  104  "َدْعَها فَإِّْنَّ
يف طريق، ومرَّت امرَأٌة، فقال هلا رجٌل: الطريق، قالت: الطريُق مثَّ.   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيب طس عن أَنس قال. مر 

الطبراني في األوسط وأبو يعلى، وفيه يحيى الحماني، ضعفه أحمد   قال الهيثمي: رواه. فذكره  -ى اَّللَّ عليه وسلمصل- النيبفقال 
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 ورماه بالكذب. ورواه البزار وضعفه براو آخر. 
 

 "َدعوا عائشة؛ فإِّْنا َصوَّامٌة قوامة، زوجَّت يف الدنيا واآلخرة".  - 14142/  108
 .احلرث من حديث شداد بن َأوس

 
120  /14154 -  ."  "َدُعوا صفواَن بَق املَُعطِّّل؛ فإِّنه َخبِّيُث اللسانِّ طَيُِّّب الَقلبِّ
ويقال موىل َأىب  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-، وابن قانع، طب، وأَبو نعيم، كر عن سعد موىل رسول اَّللَّ البغوي، و الشاشيع، و 

 ضعيف.   .بكر، ع، واحلاكم يف الكىن، ض عن َسفِّينة
 

"َدُعوها ما وجدَت منها بُد ا، فإِّذا َل جتدوا منها بد ا فاْرَحُضوها ابملاءِّ، مث اطُبخوا فيها، وكلوا، واشربوا"   - 14169/  135
 )يعىن آنية َأهل الكتاب(. 

 . الشافعي يف سنن َحْرملة، ط، ك، ق عن َأىب ثعلبة اخلشىن
 

ا جبارٌة".  - 14171/  137  "َدُعوها؛ فإِّْنَّ
يف طريق ومرت امرَأة سوداُء، فقال هلا رجل: تـََنحَّى عن طريق   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ  ع عن أَنس قال: مر رسول 

الطبراني في األوسط وأبو يعلى، وفيه يحيى  قال الهيثمي: رواه. فقالت: الطريق واسع، قال: فذكره  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب
 الحماني، ضعفه أحمد ورماه بالكذب. ورواه البزار وضعفه براو آخر. 

 
 "َدعِّيَها اَي أُمَّ َسَلَمَة؛ فإِّنَّ لُكلِّّ قوم عيًدا، وهذا يوُم عِّيدِّان".  - 14174/  140

 .ع بن نافع وهو متروكقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير وفيه الواز  ..طب عن أُم سلمة
 

144  /14178 -  ."  "َدْفُن البَـَناتِّ مَِّن اْلَمْكُرَماتِّ
صلى اَّللَّ -عن ابن عباس قال: ملا عزِّى رسول اَّللَّ  القضاعيطب يف الكبري واألوسط، وابن عدى يف الكامل والبزار، و 

" وذكره، إِّال َأن البزار قال: "موت" بدل "دفن" خط عن ابن عمر -عليه وسلم قال الهيثمي:  .اببنته رُقـَيََّة قال: "احلمد َّللَّ
 موضوع.  طاء الخراساني، وهو ضعيف.رواه الطبراني في األوسط والكبير، والبزار إال أنه قال: " موت البنات "، وفيه عثمان بن ع

 
 ُخلَق منها".  اليت"دفَِّن ابلطيَنةِّ  - 14179/  145

 حسن.  .طب عن ابن عمر
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147  /14181 - ." : زواُل الشَّْمسِّ  "ُدُلوُك الشَّْمسِّ
 وروى انفع عن ابن عمر "دلوكها ميلها". 

 المعروف بسندل وهو متروك. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عمر بن قيس   .طب عن ابن عباس
 

 "َدُم َعْفَراَء َأزْكى عند اَّللَِّّ من َسْوَداوينِّ".  - 14183/  149
 لكبير، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في ا. طب عن َكثِّريَة بنتِّ ُسْفيان

 
سِّّ تلك احلُُجبِّ   "دون اَّللَِّّ تعاىل سبعون أَلَف حجاٍب من نورٍ  - 14188/  154 وظلمٍة، فما من نـَْفٍس تسَمُع شيًئا من حِّ

 إِّالَّ زَهَقْت".
قال الهيثمي: فيه   .يف املوضوعات فلم ُيصبْ  اجلوزيع، عق، طب عن ابن عمرو، وسهل بن سعد مًعا وضعِّّف، وأورده بن 

 .موسى بن عبيدة ال يحتج به
 

َا َتُشدُّ القْلَب، وتطيُِّّب النفَس، وَتْذهُب بَِّطَخاوةِّ الصْدرِّ".  - 14190/  156  "ُدَونَكَها اي َأاب حممد؛ فإْنَّ
 . وبيده )َسَفْرَجَلٌة( قال: فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب طب، ك، ض عن طلحة، قال: أَتيت 

 
 ه حَّت يـُْقَضى عنه"."دْيُن الرجل إِّذا مات ُمْعلٌَّق يف قربِّ  - 14193/  159

 . طب من حديث َأىب هريرة
 

قًَّة، وعشروَن َجَذَعًة، وعشرون بنَت ِمَاٍض، وعشرون بناتِّ لبون".  - 14201/  167  "دِّيَُة اخلطإِّ عشرون حِّ
 . ابن منيع من حديث عبد اَّللَّ بن مسعود

 
 ا َرق منه ديُة العبدِّ". "دِّيَُة املكاتبِّ بِّقْدر ما َعتَق مْنه دِّيُه احلرِّ، وبقدر م - 14202/  168

 صحيح.  .عب، طب عن ابن عباس
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 " حرف الذال" 
 
َْنزَِّلةِّ الصَّابِّر يف الفارّين".  - 14206/  2  "َذاكُِّر اَّللَِّّ يف الغافلنَي ِبِّ

 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 
 
 خيِّيُب". يف رمضاَن يُغَفُر َله، َوَسائُِّل اَّللَّ فِّيهِّ اَل  -تعاىل-"ذاكر اَّللَّ  - 14209/  5

 موضوع.  .طس، عد، قط يف األفراد، هب عن جابر
 
ْنه َوَقع فيما ُهَنالَِّك".  - 14213/  9 م مِّ  "َذاَك َصرِّيُح اإلِّميان، إِّنَّ الشَّْيطاَن َيتى الَعْبَد فيما دوَن ذلك، فَإَذا ُعصِّ

  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-عن عمِّّه عبد اَّللَّ بن زيد بن عاصم، َأن الناس سأَلوا رسول اَّللَّ  املازينز عن عمارة بن َأىب حسن 
قال   .َيدها أحدهم، أَلن يسقط من عند الثراي َأحبُّ إِّليه من أن يتكلم به، قال: فذكره: )وصحح( اليتعن الوسوسة 

 الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات أئمة.
 

 جل طلب َأمًرا فَأْدرََكه"."َذاَك ر  - 14216/ 12
 فقال: ذلك".  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-يعىن: حاَت طَيئ ذُكَِّر َسَخاُؤه بني َيَدىِّ النيب 

 . ط عن عدى بن حاَت
 

 "َذاَك اْمرٌؤ من َأْهلِّ اجلنَّةِّ".  - 14221/ 17
في األوسط والكبير وإسناده   الهيثمي: رواه الطبرانيقال  . طب عن ابن عمر أن رجاًل قال: اي رسول اَّللَّ ما عثمان؟ قال: فذكره

 .حسن
 

وَقد ابـْتَـَهْرتُه، وَلْو َأَخْذتُُه لَنِّيَط إِّىل ساريٍة  صالت"َذاَك َشْيطَاٌن أَْلَقى على َقَدَمىَّ َشَررًا من النَّارِّ لِّيَـْفتَِّنىنِّ عن  - 14222/ 18
 ".  ملَدينةِّ مِّْن َسَوارِّى املسجدِّ حَّت يُطِّيَف به وِّلدان َأْهل ا

الصبح فجعل يبتهر شيًئا ُقدَّامه، فلما انصرف سأَلناه   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن جابر بن مسرة قال: َصلَّى 
 قال: فذكره. 

 
َرةِّ، َيُئ يوَم  - 14226/ 22 ىٌّ يف اآلخَرة َشريٌِّف يف الدُّنيا َخامٌِّل يف اآلخِّ نـَْيا َمْنسِّ القَِّيامةِّ َمَعه لَِّواُء "َذاَك رُجٌل مذكوٌر يف الدُّ

 الشَُّعَراءِّ يـَُقوُدهم إِّىل النَّار" يعىن اْمَرَأ الَقيسِّ ابن ُحْجٍر. 
رواه الطبرانى في قال الهيثمي:  .يِّكرَب عن أَبيه عن جده طب، واخلطيب، وابن عساكر، عن فـَْروَة بنِّ َسعِّيٍد بن َعفِّيٍف بن َمعدِّ 
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 عن أبيه عن جده ولم أر من ترجمهم. الكبير من طريق )سعد بن فروة بن عفيف 
 

حني َأَمَر   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ولكن تعافـَْوا بينكم" قاله  ،يـَْعُفو عن احلُُدودِّ  الذي ،"َذاَك ُسْلطَاُن ُسوءٍ  - 14231/ 27
َ تبكى؟ فـََقال: َكْيَف ال أَبكى، و  َبني َأْظُهرِّكْم، فقالوا: أَفال َعَفْوَت   تـُْقَطعُ  أميتبَِّقطع َيد السَّارِّق، َوَجَلَس يـَْبكِّى، فقيل له: َلِّ

 َعْنه؟ فقال ذلك. 
 أبو يعلى. وأبو مطر لم أعرفه ولكن الراوي عنه. قال الهيثمي: رواه. ع من حديث على بن َأىب طالب

 
28 /14232 - ."  "َذاَك طََعاُم اأَلعَرابِّ

قالت: َأهدت إِّىلَّ ُأخَّت أُم حفيدة َأُضبَّا فانصرف رسول   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن ميمونة بنت احلارث زوج 
، فَأهوى رسول اَّللَّ  من العشاءِّ ومعه )خالد وهو ابن ُأختها فقدمت  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ  صلى اَّللَّ  -إِّليه اأَلُضبِّّ

  ،فقلت: هذا ضب  ،درى ما هذا؟ قال: ال، مثَّ َأمسك يدهوهو يظن أْنا دجاجات فقلت: اي رسول اَّللَّ أَت -عليه وسلم
فقال: ذاك وذكره، فقال خالد: َأحرام هو؟ قال: ال فَأكل منه خالد بني يديه وهو ينظر، ورجاله ثقات، وفيهم )حممد بن  

 بقية رجاله ثقات. رواه الطبرانى في الكبير وفيه محمد ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس و قال الهيثمي:  .إِّسحاق( وهو صدوق

 
يك".  - 14236/ 32  "َذاَك َوفَاُة ابنِّ َأخِّ

عن العباس بن عبد املطلب قال: رأَيت يف املنام كَأن اأَلرض تنزع إِّىل السماءِّ َِبشطاٍن فقصصت ذلك على رسول   الطرباين
 ورجالهما ثقات. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني، . فقال ذلك -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ 
 

34 /14238 - ." ْلَماءِّ، َوتـََوضَّأ َوَصلِّّ ُلُه ابِّ  "َذلَِّك اْلَمْذُى، وَُكلُّ َفْحٍل مُيْذِّى، تـَْغسِّ
 الطبراني في الكبير من رواية عطاء بن عجالن، وقد أجمعوا على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه. معقل بن يسار طب عن

 
َلُكْم اْختِّاَلفـُُهْم َعَلى أَْنبَِّيائِّهِّْم، فَإَِّذا َأَمْرُتُكْم بَِّشْىٍء فَْأُتوُه، َوإذَ "َذُروِنِّ َما تـَرَْكُتُكمْ  - 14252/ 48 ا َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ ا  ، فإِّمنَّ

ُتُكْم َعْن َشْىٍء فَاْجَتنُِّبوُه َما اْسَتطَْعُتْم".  َْنَيـْ
 في األوسط، ورجاله رجال ثقات.  رواه الطبرانىقال الهيثمي:  .طس عن أىب هريرة

 
َلُكْم بَِّكثْـَرةِّ ُسَؤاهلِِّّْم أَْنبِّياَءُهْم، َواْختِّالفِّهِّْم َعَلى - 14253/ 49 ا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ أَْنبَِّيائِّهْم َفَما   "َذُروِن َما تـَرَْكُتُكْم، فَإمنَّ

ْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ  شيءَأَمْرُتُكْم بِّهِّ مِّْن  ُتُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا". َومَ  ،فَْأُتوا مِّ  ا َْنَيـْ
 .رواه الطبرانى في األوسط، وفيه من لم أعرفهقال الهيثمي:  .-رضي اَّللَّ عنه-طس عن املغرية 
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ْساَلم: اجلَِّهاُد  - 14255/ 51 ، اَل يـََنالُُه، إالَّ أْفَضُلُهْم".  يف "ذِّْرَوُة َسَنام اإلِّ  َسبيلِّ اَّللَّ
 ضعيف.   .طب عن َأىب أُمامةَ 

 
 املُْشركني َخَدُم َأْهل اجْلَنةِّ".  ي"َذرَار  - 14257/ 53

 .طب عن أَنس
 

، َيَظلُّ حُمْبَـْنطًِّئا بَِّبابِّ اجلَنَّةِّ،   فإين "َذُروا احَلْسَناَء اْلَعقِّيم، َوَعَلْيُكْم ابلسَّْوَداء الَوُلودِّ،  - 14258/ 54 ْقطِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكْم َحَّتَّ السِّّ
 ". معيجلَنََّة، فـَيَـُقوُل: َحَّتَّ َيْدُخَل َوالَِّداى فـَيـَُقاُل َلُه: اْدُخلِّ ا
 موضوع.  .ع عن ابن مسعود

 
هِّ إَِّذا َأْشَعَر".  - 14260/ 56  "ذََكاُة اجلَنِّنَي ذََكاُة أُمِّّ

 أبو يعلى، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. ع عن جابر
 

رُك ابَّللَِّّ، وَأمَّا  الذيفَأمَّا  ،َوَذْنٌب اَل ُيرْتَُك، َوَذْنٌب يـُْغفرُ "َذْنٌب اَل يـُْغَفُر،  - 14273/ 69 يـُْغَفُر: َفَذنُب   الذياَل يـُْغَفُر: فَالشِّّ
 ُ َنُه َوَبنْيَ اَّللَّ هم بـَْعًضا".  الذيوَأمَّا  -َعزَّ َوَجلَّ -الَعْبدِّ بـَيـْ  اَل ُيرتَُك: َفظُلُم العَِّبادِّ بعضِّ

 ضعيف.  .سلمان طب عن
 

رِّ الزََّمانِّ   يف أميتُأانٍس مِّْن  يفنـََزَلت  -( إِّانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِّقَدٍر{ 48" }ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر ) - 14287/ 83 آخِّ
 َعزَّ َوَجلَّ". -يَُكذِّبُونِّ بَِّقَدرِّ اَّللَِّّ 

 أعرفه. رواه الطبرانى، وفيه من لم قال الهيثمي:  .: عن زرارة غري منسوب الطرباين
 

َا فِّيَها - 14292/ 88  ُأاَبيُعُه َعَلى اإلِّْساَلم، واجلَِّهادِّ". ، "َذَهَب َأْهُل اهلِّْجَرةِّ ِبِّ
 صحيح.  .طب، ك عن جماشع بن مسعود 

 
َة  - 14295/ 91 ُة، َفاَل نـُبـُوَّ َراُت؟ قَال: الرُّؤايَ  بعدي"َذَهَبتِّ النـُّبـُوَّ َراُت، قيل: وما اْلُمَبشِّّ َُة يـََراَها الرَُّجُل  إِّالَّ اْلُمَبشِّّ  الصَّاحلِّ

 َأْو تـَُرى َلُه". 
يد  .رجال الطبرانى رجال الصحيحقال الهيثمي:  . طب، ض عن َأىب الطفيل، عن حذيفة بن َأسِّ
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نـَْيا َوبَقِّى اْلَكَدُر، فاملوُت اليوم حتفٌة لِّكلِّّ مسلٍم".  - 14298/ 94  "َذَهَب َصْفُو الدُّ
 رواه الطبراني بإسنادين، وأحدهما جيد.قال الهيثمي:  . ائيجحيفة وهب بن عبد اَّللَّ السو احلرث عن َأىب ]طب[ 
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 " حرف الراء" 
 
َجارٌَة, َواَل َحدِّيٌد".   "رَأَيُت النَّاَر, - 14303/  5  فإَِّذا َعَذاُب اَّللَِّّ َشدِّيٌد, اَل تـَُقوُم َلُه حِّ
هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي، وهو  قال البوصيري:  .رث وىف سنده )داود بن احملرب( من حديث َأىب سعيد اخلدرىااحل

 ضعيف.
 
، فرأَيت موسى رجاًل َضْراًب آدَم بني الرجلني كأَنه من رجال  "رأَيْت إِّبراهِّيَم، وموسى، وعيسى ببيت  - 14307/  9 املْقدسِّ

، فََأخْذُت  َشُنوَءة، ورأَيُت عيسى رُجاًل َأمْحر كأمنا َخرج من دمياٍس، وَأان َأشبه بىن إِّبراهيم به، وأُتيت إبِِّّانءِّ مَخٍْر، وإِّانءِّ َلنبٍ 
 اخلمر َغوْت أُمُتَك". اللنَب، فقال جربيُل: ُهدِّيَت الفِّْطرَة، َلْو أَخْذت 

 ]مرسل[.  .ط عن سعيد بن املسيب مرساًل 

 
ُم اْلَمألُ اأَلْعَلى؟ فقلُت: اَي َربِّّ يف   أََتْدرِّي: اَي حُمَمَُّد يلَأْحَسنِّ ُصورَةِّ فقال  يف  ريب "رأيُت  - 14316/ 18 فِّيَم خَيَْتصِّ

، قَاَل: َوَما الَكفَّارَاُت؟ قلُت: إِّْباَلُغ الُوضوءِّ َأَماكَِّنُه َعَلى اْلَكَراهِّيَّات، َواْلَمْشُى َعَلى األَ  ْقَدامِّ إِّىَل الصََّلَوات، واْنتظَاُر اْلكفَّارَاتِّ
 الصَّاَلة بـَْعَد الصَّاَلة".

قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه عبد َّللاَّ بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر   .عبيد اَّللَّ بن َأىب رافع عن أبيهطب عن 
 من ترجمهما. 

 
 "رأَيُت أَلىبِّ َجْهل عِّْذقًا يف اجلَّنةِّ، فـََلمَّا أْسَلم عِّْكرمُة قُلُت: َهَذا ُهو".  - 14324/ 26

 ضعيف.  .م سَلمةَ طب، ك وتعقب، كر عن أُ 
 

ُزو القِّردُة".  - 14326/ 28  "رأَيُت يف النومِّ َبىنِّ احلََكم ينزون عَلى مِّْنربى َكما تـَنـْ
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد َّللاَّ بن   .-رضي اَّللَّ عنه-ع، ق يف الدالئل عن َأىب هريرة 

 الزبير وهو ثقة. 
 

َلةِّ الَقْدرِّ َكأَنه فـََلُق َجْفَنٍة". "رأَ  - 14331/ 33  يُت اْلَقَمَر َصبِّيَحَة لَيـْ
قال الهيثمي: رواه عبد هللا بن أحمد من زياداته وأبو يعلى كما تقدم، وفيه خديج بن معاوية وثقه أحمد  . ع عن على بن َأىب طالب

 وغيره، وفيه كالم. 
 

"رأَيُت بىن َمرواَن، يتعاوُروَن على مِّْنربى، َفساَءِنِّ َذَلَك، ورأْيُت َبىن العبَّاس، يتعاوُروَن على مِّْنربى، َفسرَِّن   - 14336/ 38
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م-ذلك" ويـُْروى  ". -بىن َهاشِّ  مَكاَن بىنِّ العبَّاسِّ
 ضعيف جدا.  .من حديث ثوابن الطرباين

 
ُتُه َْيرِّى أُ  إيّنِّ "رأَيُت يف النـَّْوم  - 14338/ 40 بنَي  -ُعُروقِّى  يفْعطِّيُت ُعسَّا مْمُلوًءا لَبًنا، َفَشرِّْبُت مِّْنُه حَّتَّ متَّألُت، َحَّتَّ رأَيـْ

تـَُها ُعمر ابَن اخلَطَّاب، فََأوُِّلوَها، قَاُلوا: اي َنىبَّ اَّللَِّّ َهَذا عِّلٌم َأْعطَاَكُه اَّللَُّ  -اجلِّْلدِّ واللْحم ْنُه،  فـََفَضَلْت َفْضَلٌة فَأْعطيـْ ، َفمألت مِّ
ُتْم".   فـََفَضلْت َفْضَلٌة فَأْعطَْيتَها ُعمر بَن اخلَطَّاب. قَال: َأصبـْ

 هو في الصحيح بغير سياقه، رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، ك عن ابن عمر
 

ُه َقْد  "رَأَْيُت َعُموَد اْلكَِّتابِّ انـُْتزَع مِّْن حَتْت وَسادتى، فَأتْـبَـْعُتُه َبَصرى فَإَِّذا ُهَو نُوٌر َساطٌِّع، َحَّتَّ ظَنَـْنُت أنَّ  - 14357/ 59
مياَن ابلشَّ  ". ُهوى بهِّ فـَُعمَِّد بهِّ إِّىَل الشَّام، َوإِِّنَّ َأوَّْلُت: َأنَّ اْلفََِّتَ إَِّذا َوقـََعْت أنَّ اإلِّ  امِّ

 . عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه يهفقال الهيثمي:  .طب، كر عن َأىب أُمامة
 

َتقُِّل  - 14358/ 60 عَِّها؟ قَاَل:  "رَأَْيُت َكَأنَّ َرمْحًَة َوقـََعْت َبنْيَ َبىن َساَلِّ َوَبنْيَ َبىن بـََياَضَة، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأفـَنَـنـْ إِّىَل َمْوضِّ
 اْقرُبُوا فِّيَها َمْواَتُكْم". اَل، َوَلكِّنْ 
عن إِّبراهيم بن عبد اَّللَّ بن سعد بن خيثمة، عن أَبيه، عن جده، ورواه طب بسند فيه: يعقوب بن حممد الزهرى   الباوردي 

 . فيه يعقوب بن محمد الزهري وفيه كالم كثير وقد وثققال الهيثمي:  .وهو صدوق له َأوهام
 

يحُة َّللَِّّ، ولِّدِّينِّهِّ ولِّرُسولِّهِّ، ولِّكَِّتابهِّ، وألَئِّمَّةِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، ولِّْلُمْسلِّمِّنَي َعامًَّة". "رَْأُس  - 14370/ 72  الدِّين النَّصِّ
 ضعيف. .مسويه، طس، كر عن ثوابن

 
74 /14372 - ." ميَانِّ ابَّللَِّّ التـََّودُُّد إِّىَل النَّاسِّ  "رَْأُس العْقل بْعد اإلِّ

يف مكارم   اخلرائطي الدنيا يف كتاب )اإلِّخوان( ز، هب، وضّعفه عن َأىب هريرة، كر عن أَنس، طس، حل عن على، ابن َأىب
 ضعيف.  .اأَلخالق، عن سعيد بن املسيب مرساًل 

 
ْساَلُم، ومن َأْسَلَم َسلَِّم، وعُموُدُه الصَّاَلُة، وذِّْروُة سنامِّهِّ اجلِّهاُد، ال  - 14375/ 77  ينالُُه إِّالَّ َأْفضُلُهْم". "رَْأُس هذا اأَلْمرِّ اإلِّ

 ضعيف. .طب عن معاذ
 

 "رَأَْيُت َخدَِّيَة عَلى َْنْر مِّْن َأْْنار اجْلنَّةِّ يف بْيٍت مِّْن َقصٍب ال لغٌو فِّيهِّ وال َنصٌب". - 14377/ 79
 ضعيف. .طب عن جابر
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َلة ُأْسرى ىب عُموًدا أَْبيَض َكأَنَُّه ُلْؤُلَؤٌة حتَْ  - 14382/ 84 ، "رَأَْيُت لَيـْ ْساَلمِّ ُلُه اْلماَلئَِّكُة، قـُْلُت: ما حَتْمُِّلوَن؟ قَاُلوا: عُموَد اإلِّ مِّ

َنا َأاَن اَنئٌِّم رَأَْيُت عُمود الكَِّتابِّ اْختـَُلس مِّْن حَتْتِّ وسادتى، فظنَـْنُت َأنَّ اَّللَّ خَتَلَّى مِّْن َأْهلِّ اأَلرْ -أُمِّْراَن َأْن َنَضعُه ابلشَّام  ضِّ  وبيـْ
 ى فَإَِّذا ُهو نُوٌر ساطٌِّع بني يدىَّ َحَّتَّ وضِّع ابلشَّام".فَأَْتبْعُتُه بصر 

 رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير )صالح بن رستم( وهو ثقة.قال الهيثمي:  .طب عن عبد اَّللَّ بن حوالة
 

والصََّدقُة بعْشر، فـَُقْلت: اي جرْبيل ما ابل اْلَقْرضِّ  "رَأَْيُت على ابب اجْلنَّةِّ مْكتواًب: اْلَقْرُض بَثمانِّية عَشر،  - 14384/ 86
." ا وَقعتِّ الصَّدَقُة يف َغىنِِّّّ ب اْلَقْرضِّ اَل َْيتِّيَك إِّالَّ وُهو حْمَتاٌج، ورِبَّ  َأْعَظم َأْجًرا؟ قَال: أَلنَّ صاحِّ

 . ط، واحلكيم عن َأىب أُمامة
 

ا َيطِّرُي يف اجلَنَّةِّ، ذا َجَناَحنْيِّ َيطِّرُي هبما َحْيُث َشاَء، ُمَضرََّجة قـََوادُِّمُه  "رَأَْيُت َجْعَفَر بن َأىبِّ طَالِّب َمَلكً  - 14392/ 94
 ابلدَِّماءِّ".
 قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن. . ، عد، طب، وأَبو نعيم، كر عن ابن عباسالباوردي

 
ْبةِّ، عْذبُة    "رَأَْيُت إِّْبراهيم لْيلة ُأْسرى ىب فقال: اي - 14401/  103 ُْهْم َأنَّ اجْلنََّة طَيِّّبُة الرتُّ حُممَُّد َأْقرْئ أُمَّتك السَّاَلم، وَأْخربِّ

ُ َأْكرُب، واَل حوْ  ، واَّللَّ ا قِّيعاْن، وغِّراُسها: ُسْبحانِّ اَّللَِّّ، واحْلْمُد َّللَِّّ، واَل إِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َّللَِّّ". املاءِّ، وَأْنَّ َة إِّالَّ ابِّ  َل واَل قـُوَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي، وهو ضعيف. .ب عن ابن مسعود ط
 

تُّماَئةِّ جَناٍح".  - 14402/  104 رْبِّيَل َلُه سِّ  "رَأَْيُت جِّ
 صحيح. .طب عن ابن مسعود 

 
َنه َكوْكُب "رَأَْيُت الدَّجَّاَل َأْقمر هجَّااًن  - 14403/  105 ه َأْغصاُن َشجرة، َأْعور َكَأنَّ عيـْ َلمِّيَّا، َكَأنَّ َشْعر رأسِّ ضْمًخا فـَيـْ

 ". -رُجل مِّْن ُخَزاعةِّ -الصُّبح، ُأَشبُِّّهه بعْبدِّ اْلُعزَّى  
 رواه الطبراني في األوسط، وإسناده ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
، َوَحْنظََلَة ْبَن الرَّاهِّب". "رَأَْيُت  - 14404/  106 ُل مَحَْزَة بن َعْبدِّ املُطَّلبِّ  اْلَماَلئَِّكَة تـَْغسِّ

 حسن.  . -رضي اَّللَّ عنهما-طب، ق وَضعَّفه عن ابن عباس 
 

، قَاُلوا: َمْن ُيْشبُهه؟  - 14405/  107 ْلبَـْيتِّ رَيَاُء، َيُطوُف ابِّ قَاَل: ُعْروُة بن َمْسُعوٍد  "رَأَْيُت عِّيَسى ْبَن َمْرمَيَ، َعَلْيهِّ ُجبٌَّة سِّ
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اْلَقْوم، َكأَنَّه مِّْن رَِّجال َشُنوَءة، َورَأَْيُت الدَّجَّاَل، قَاُلوا: َمْن ُيْشبُِّهُه؟   ، َورَأَْيُت ُموَسى ْبَن عِّْمران رجاًل آَدم َضْرٌب مِّن الثقفي
 قَاَل: َعْبُد اْلُعزَّى بُن َقَطن اْلُمْصطَلِّقى".

 .طب عن ابن عمر
 

 "رَأَْيُت َمَلًكا َعَرَج بَِّعَمَل َسْلَمان". - 14406/  108
؟  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب، كر عن َأىب أُمامة قال: َأشخص رسول اَّللَّ  بصره إِّىل السماءِّ فقلنا: ما هذا اي رسول اَّللَّ

 الطبراني، وفيه عبد النور بن عبد هللا المسمعي، وهو كذاب.  قال الهيثمي: رواه. قال: فذكره
 

 "ُرْؤاَي املُْؤمنِّ الصَّاحل ُبْشرى مَن اَّللَِّّ، وهى ُجْزٌء مْن مَخْسنَي ُجْزًءا مَِّن النـُّبـُوَّةِّ".  - 14415/  117
 ضعيف.  . احلكيم، طب عن العباس بن عبد املطلب

 
 "ُرْؤاَي املُْؤمِّن َكاَلٌم يَُكلُِّّم بهِّ العْبد ربَُّه يف املَنام".  - 14416/  118

 ضعيف.  .عبادة بن الصامتاحلكيم، طب، ض عن 
 

اجلنَّةِّ َخرْيٌ مَِّن الدنيا وما   يفسبِّيلِّ اَّللَِّّ َخرْيٌ مِّْن الدُّْنيا وما فِّيَها، وَلَقاُب قـَْوسِّ َأحدُِّكْم  يف"رِّابُط يْوٍم  - 14430/  132
 فِّيَها". 

 .طب عن سلمان
 

يامِّ َشْهٍر وقِّيامِّهِّ  يف"رِّابُط يْوٍم  - 14431/  133 َكاَن يـَْعَمُل،   الذي، وْمنِّ ماَت ُمَرابِّطًا َجَرى َعَلْيهِّ َعَمُلُه سبيلِّ اَّللَِّّ َكصِّ
َعُث يـَْوَم القَِّياَمةِّ َشهِّيًدا".   َوُأومَِّن الَفتَّاَن، َويـُبـْ

 . رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهمقال الهيثمي:   .سلمان طب عن
 

َياَم  - 14432/  134 َلٍة يـَْعدُِّل صِّ  َشْهٍر َوقَِّياَمُه، َوََيْرى َعَلْيهِّ رِّْزقُُه، َويَبَقى َلُه َعَمُلُه، ويُوقَّى الَفتَّاَن". "رِّابُط يـَْوٍم َوليـْ
 صحيح. طب عن َأىب الدرداءِّ".[ م عن سلمان]

 
َيامِّ َدْهرِّ، ومن َماَت ُمَرابِّطًا  - 14433/  135 ْكرَبِّ، َوُغدِّى َعَلْيهِّ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َأمَِّن مِّن الَفزَعِّ األَ  يف"رِّابُط َشْهٍر َخرْيٌ مِّْن صِّ

."ُ َعَثُه اَّللَّ ، َحَّتَّ يـَبـْ  بِّرِّزقِّهِّ، َورِّيَح مِّن اجلَنَّةِّ، َوََيْرِّى َعَلْيهِّ َأْجُر املرابطِّ
 صحيح. الطبراني ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب عن َأىب الدرداءِّ 

 



405 

 

 "ُربَّ َخطِّيٍب مِّْن عنس".  - 14441/  143
رواه الطبراني مرسال، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو  قال الهيثمي:  .بن عمرو بن حزم مرساًل طب عن َأىب بكر بن حممد 

 ضعيف ولم يسمع من أبيه.
 

 "ُربَّ معلٍِّّم حروفِّ َأىب جاَد، دارٌس يف النُّجوم لَْيس َله عِّْند اَّللَِّّ َخاَلٌق يْوم اْلقِّيامةِّ".  - 14442/  144
 ضعيف.  .-نهمارضي اَّللَّ ع-طب عن ابن عباس 

 
َفْعه عِّْلمه ضرَُّه جْهُلُه، اْقرأ اْلُقْراَن، ما َْناَك، فَإِّْن ََلْ يْنهَك فَـ  - 14443/  145 َلْسَت  "ُربَّ حامِّل فِّْقٍه َغرْي َفقِّيه، ومن ََلْ ينـْ

 تـَْقرُؤُه".
 ضعيف.  .طب عن ابن عمر

 
 ُغاَلًما". "َربِّّ َصغِّريًا، ُمْهًرا َأو َجارِّيًة َأْو  - 14454/  156

قال  .سوَء احلرفة قال: فذكره وسنده ضعيف -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن ابن عمرو أن رجاًل شكى إِّىل رسول اَّللَّ 
 . فيه عبد هللا بن يزيد البكري وهو ضعيفالهيثمي: 

 
"رجٌب َشْهٌر عظيٌم، يضاعُِّف اَّللَّ فيهِّ احلسنات، ملْن صام يْوًما مِّْن رجب َفَكأمنَّا صام سنًة، ومْن صام  - 14456/  158

ٍم فـُتِّّحْت َله َُثانِّيُة أَْبواب اجلنِّّ  م ُغلَِّّقْت َعْنه أْبواُب جهنََّم، ومْن صام مْنُه َُثانِّيَة َأايَّ ٍم ََلْ  ةِّ، ومْن صام مِّ مِّْنه سْبعَة َأايَّ نُه عشرَة َأايَّ
ْنه مَخْسة عَشر يْوًما اَندى مَناد مَِّن السَّماءِّ، َقْد ُغفِّر َلَك ما مَضى ًئا إِّالَّ َأْعطَاه، ومْن صام مِّ فَاسَتْأْنفِّ العمَل،  يْسَأل اَّللََّ َشيـْ

، وىف رجٍب مَحَل اَّللَّ نُوًحا يف السَّفينَة َفصام رجب، وَأمر مَ  تََّة  ومْن زاد زَاده اَّللَّ ْن معه َأْن يصوموا َفجرْت هبْم السَّفِّيَنُة سِّ
، َفَصام نُوٌح ومْن معه، واْلوْحُش ُشْكًرا َّللَِّّ  ُر َذَلَك اْليَـْوم يْوم عاُشوراَء، اْهبَط عَلى اجلودِّىِّّ وىف يـَْوم   -عزَّ وجلَّ -َأْشهر، آخِّ

ُ الَبْحَر لبىن إِّْسرائِّيل وىف يوم عاشُ   وراَء اَتب اَّللَّ عَلى آدم وعَلى مدِّينةِّ يوُنس، وفِّيهِّ ُولِّد إِّْبراهِّيم". َعاُشورَاَء فَلَق اَّللَّ
 . وهو متروك  بن عبد العزيز قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير وفيه عبد الغفور .طب عن سعيد بن َأىب راشد

 
ُ قْيًسا إِّنَُّه كان َعَلى دِّين َأىب إِّمْسَاعِّيل بْ  - 14463/  165 َم اَّللَّ نِّ إِّبـَْراهِّيَم، اي قْيُس حىِّّ مَيًَنا، اي ميُن حىِّّ قْيًسا، إِّنَّ قْيًسا "رَحِّ

ٌر َغرْيَ قـَْيٍس، إِّنَّ َّللَِّّ فِّ  يففِّْرساُن اَّللَِّّ  ََذا الدِّين اَنصِّ ى بيدِّهِّ لَيأتِّنيَّ عَلى النَّاسِّ زَماٌن لَْيس هلِّ ، والَّذِّى نـَْفسِّ ْرَسااًن مَِّن  اأَلْرضِّ
، إِّ  يف َوفِّْرَسااًن  السََّماءِّ ُمَسوَّمِّنيَ  َها َأْهُل اْلبَـْيتِّ َا قـَْيٌس بَيَضٌة تـََفلََّقْت َعنـْ نَّ اأَلْرضِّ ُمَعلَّمِّني، َففِّْرَساُن اَّللَِّّ يف اأَلْرضِّ قـَْيٌس، إِّمنَّ
َراُء اَّللَِّّ  " يعىن: ُأْسُد اَّللَِّّ.  يفقـَْيًسا ضِّ  اأَلْرضِّ

 ضعيف.  . طب، وابن منده، وابن عساكر، عن غالب بن َأجبر
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ُ اْبَن َرَواَحَة َكاَن أَْينَما َأْدرََكْتُه الصَّالُة َأاَنَخ". - 14464/  166 َم اَّللَّ  "رَحِّ
 رواه الطبرانى وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .طب، كر عن ابن عمر

 
ُ عْبًدا مسِّع مَقاَلَّتِّ َفحفَِّظها، فرُّبَّ حامِّل فِّْقه غريِّ َفقِّيه،  - 14468/  170 َم اَّللَّ وُربَّ حامِّل فْقه إِّىَل مْن ُهو َأفْـَقُه مْنُه،  "رَحِّ

 ْلُمْسلِّمِّني". َثاَلٌث اَل يُغِّلُّ عَلْيهِّنَّ قـَْلُب ُمْؤمٍِّن: إَِّخاَلُص اْلعملِّ َّللَِّّ، وُمَناصحُة ُواَلةِّ اْلُمْسلِّمِّني وُلُزوُم مَجاعةِّ ا
رواه الطبرانى في الكبير وفيه  قال الهيثمي:  . - عنهمارضي اَّللَّ -طب، وابن قانع، وأَبو نعيم، كر عن النعمان بن بشري، عن أَبيه 

 ضعفه البخارى وغيره، ومشاه بن معين.  يمحمد بن كثير الكوف
 

ُ ُلوطًا َكاَن َيوى - 14469/  171 َم اَّللَّ ُ بْعدُه نَبًِّيا إِّالَّ  "رَحِّ  ثـَْروة مِّْن قـَْومِّهِّ".  يفإِّىَل رُْكن َشدِّيدِّ، وما بعَث اَّللَّ
 حسن.  .ع، ك عن أىب هريرة

 
يىن، ومَتْنعِّني نـَْفَسك طَيًِّّبا   - 14517/  219 "رمحكِّ اَّللَّ اي أُمِّّى، كنت أُمِّّى بعد أُمِّّى، جَتُوعِّني وُتْشبِّعيىَن، وتـَْعَرْين وَتْكسِّ
ُ وُتْطعِّم حُيْىي ومُييُت، وهو َحى ال ميوُت، اغفِّر ألُمى )فاطمة بِّنت َأَسٍد(   الذي يىن، تُريدين بذلَك وجَه اَّللَِّّ والداَر اآلخرةِّ، اَّللَّ

َقِّّ نبيِّّك واألَْنبِّياءِّ الذين من  ع عليها مْدَخَلها، حبِّ  ، فإِّنَّك َأرحم الرامحني".قبليوَلقِّّْنها ُحجَّتها، َوَوسِّّ
روح بن صالح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية  رواه الطبرانى في الكبير واألوسط، وفيهقال الهيثمي:  .نسطب، حل عن أَ 

 رجاله رجال الصحيح.
 

َاٍء به".  - 14519/  221 ياطًا ُكلِّّف َيوم القيامةِّ َأن َيَئ به، ولَْيَس جبِّ َْيطًا َأو خِّ  "رُدُّوا املِّخَيط واخلَِّياط من َغلَّ ِمِّ
 ضعيف.   .عن املستوردطب 

 
 "رَضا الرّب يف رِّضا الَوالِّدينِّ، وَسَخطُه يف َسَخطِّهما". - 14530/  232

 صحيح. .طب عن ابن عمرو
 

236  /14534 -  ُ ُ  ميتَوأل يل "َرضيُت َما َرضى اَّللَّ  َوابُن أُمِّّ َعْبدِّ".  ميتَوأل  يلَوابُن أُمِّّ َعْبٍد وََكرِّْهُت َما َكرَِّهُه اَّللَّ
رواه الطبرانى ورجاله ثقات إال أن عبيد َّللاَّ بن عثمان بن خثيم لم يسمع من َأبى  قال الهيثمي:  .طب، وأَبو نعيم، كر عن َأىب الدرداء

 . الدرداء
 

 اخلطأُ، والنِّّْسَياْن، َوَما اْسُتْكرُهوا عليهِّ".  أميت"رُفِّع عَن   - 14537/  239
 الطبراني، وفيه: يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ثوابن
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َظ، وعن اجملنون حَّت يُفِّيَق، وعن  "رُدَع اْلَقَلُم يف احْلدِّ؛ عن الّصغِّري حَّت َيْكرَبَ، وعن النَّائِّم حَّتَّ يْستَـْيقِّ  - 14541/  243

 ."  املْعتوهِّ اهلالِّكِّ
 ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني منهم شداد بن َأوس، وثوابن. ،طب، ض عن َأىب إِّدريس عن غري واحد من الصحابة

 
 َواْلَمْعُتوهِّ َحَّتَّ يُفِّيَق، َوالصَّىبِّّ َحَّتَّ حَيَْتلَِّم". "رُفَِّع اْلَقَلُم عن َثاَلثَةِّ: عن النَّائِّم حَّت َيْسَتيقَِّظ،  - 14542/  244

عبد العزيز بن  في الكبير واألوسط وقال: ال يروى عن ابن عباس إال بهذا اإلسناد، وفيه قال الهيثمي: رواه الطبراني. طب عن ابن عباس
 ـ  عبيد َّللاَّ بن حمزة وهو ضعيف

 
رِّ من الوْترِّ". "رَقِّيُت َعَلى  - 14548/  250 يُتها، فاْلَتمُِّسوَها يف اْلَعْشرِّ اأَلَواخِّ  املنرب، وقد علمُت لْيلة اْلَقْدرِّ، فَأُنسِّ

رواه الطبرانى في الكبير عن حمدة بنت عبيد عن أمها، وأمها لم  قال الهيثمي:  .طب عن كعب بن عجرة ،طب عن كعب بن مالك
 أعرفها، وبقية رجاله ثقات 

 
واك". "رَكْ  - 14559/  261 َواك َأحب إِّىلَّ من سبعنَي ركعٍة قبل السِّّ  َعَتانِّ بعد السِّّ

 . احلارث يف مسنده يف ُغْنيةِّ امللتمس
 

َها، َوَلْو أَنَُّكْم تـَْفَعُلوَن َما أُمْرَُت به أَلَكلُتم َغرْيَ  - 14564/  266 نـَْيا َوَما َعَليـْ اَل   َأْذرَِّعاَء وَ "رَْكَعَتانِّ َخفِّيَفَتانِّ َخرْيٌ مَِّن الدُّ
 َأْشقَِّياَء".

 ضعيف. .طب، ومسويه عن َأىب أُمامة
 

"رمضاُن ابملدينة َخرْيٌ من أَلفِّ رمضاَن فيما سواها من البلدان، ومُجعٌة ابملدينة َخرْيٌ من أَلفِّ مُجَُعة فيما   - 14568/  270
 سواها من البلدان".

 موضوع.  .طب، كر، ض عن بالل بن احلاراث املزِن
 

 "ريُح الولد من ريح اجلنة".  - 14579/  281
 ضعيف. .طص عن ابن عباس، وضعف ،طس
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 " الزاي " حرف  
 
 "َزَداَك اَّللَِّّ على اخلري حْرًصا وال تـَُعْد".  - 14581/  2

   .طب عن َأىب َبْكرة
 
3  /14582 -  ُ  َسبَـَقَك".حْرًصا واَل تـَُعد، َصلِّّ ما َأْدرَْكَت واْقضِّ َما  -َعزَّ وَجلَّ -"زَاَدَك اَّللَّ

رواه الطبرانى قال الهيثمي:  ". : "زادك وذكره-صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن َأىب بكرة )أَنه ركع دون الصف فقال: له 
 وهو ضعيف.  رفي الكبير وفيه عبد َّللاَّ بن عيسى الخزا

 
 "زُْر غِّبَّا تـَْزَدْد ُحبَّا".  - 14587/  8

حبيب بن مسلمة الفهري، ابن َأيب الدنيا يف كتاب اإلِّخوان، بز، حل، هب، والعسكري يف طب، وأَبو نعيم، ك، ومتام، عن 
اأَلمثال، والشريازي يف األَلقاب عن َأيب هريرة، هب عن َأيب ذر، ابن َأيب الدنيا، والعسكري، طب، خط عن ابن عمر، 

 صحيح.  .وخط، عن عائشة، العسكري، عن على
 

َفاُء ُسقم". ،"زَْمَزم - 14596/ 17  طعاُم طُْعم، وشِّ
 صحيح.  .رواه البزار، والطرباين يف الصغري من حديث أيب ذر، ويف الصحيح منه )طََعام طعم(

 
َننْيِّ النََّظُر". - 14598/ 19  "زاَن اْلَعيـْ

اه الطبراني. وجد  رو قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه  -ابن سعد، طب، وأَبو نعيم يف املعرفة، عن علقمة بن احلويرث الغفاري 
 محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

 
 اثلثٌِّة لْزوَّْجُته، وما َزوَّْجُتُه إِّالَّ بوْحى مَِّن هللاِّ".  يل"زوَُّجوا ُعْثمان، لْو كان  - 14604/ 25

 الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن عْصمة بن مالك اخلطمى
 

 "َزوََّدك هللا التقوى وصحبك، وَأاَتك اخَلرْي، قاله: ملن ودعه". - 14609/ 30
رواه الطبراني في األوسط، وفي الصحيح طرف من أوله، وفيه مسلمة بن سالم، ويقال: مسلم بن  قال الهيثمي:  .عن ابن عمر الطرباين

 الدارقطني. سالم الجهني، ضعفه 
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 "ُزوُروا الُقُبور وال تُقوُلوا ُهْجًرا".  - 14612/ 33
 لصغير، وفيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف جدا. رواه الطبراني في اقال الهيثمي:  .طص عن زيد بن اثبت

 
 "زَْيُن احلاجِّّ َأْهُل الَيَمن". - 14617/ 38

 ضعيف.  الطبراني في األوسط والكبير، وإسناده حسن، فيه ضعفاء وثقوا.رواه قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر
 

 "زيُن الصالةِّ احلذاُء".  - 14618/ 39
 موضوع. . ع عن على بن َأىب طالب

 
41 /14620 -  ."  "زَيُِّّنوا َأْصواتكم ابلُقرآنِّ

أحدهما عبد هللا بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما رواه الطبراني بإسنادين، وفي قال الهيثمي:  . عن عبد هللا بن عباس الطرباين
 أخطأ، ووثقه البخاري، وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
لتَّْكبِّريِّ".  - 14622/ 43  "زَيُِّّنوا َأْعَيادَُكم ابِّ

 ضعيف. .يف األوسط والصغري بسند ضعيف من حديث أىب هريرة الطرباين
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 " حرف السني" 
 
هِّني مِّن ُذرَّيَّةِّ اْلَبَشرِّ فََأْعطَانِّيهِّْم".  ريب"َسأَْلُت  - 14626/  2  َأْن اَل يـَُعذَّب الالَّ

طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد رواه أبو يعلى من قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -ع قط يف اأَلفراد، ض عن أَنس 
 . الرحمن بن المتوكل وهو ثقة

  
رْبيَل: َأىُّ اأَلجلني َقَضى ُموَسى؟ قال َأْكَمُلُهَما َوَأَعمُُّهَما". - 14633/  9  "َسأَْلُت جِّ

 صحيح.  . ع، ك عن ابن عباس
 

يف   معيإِّال كان  أميت ، َواَل يـَتَـَزوَُّج إِّىَلَّ َأَحٌد من أميتأال أَتزوَج إِّىل َأحٍد مِّْن  -َعزَّ َوَجل   - ريب"َسأَْلُت  - 14634/ 10
 اجلنةِّ، فَأعطاِنِّ َذلِّك". 

 ضعيف. .طب، ك، عن عبد هللا بن َأىب َأوىف، كر، وابن النجار عن ابن عمرو
 

َصاٍل أل -َعز َوَجلَّ   - ريب"َسأَْلُت  - 14638/ 14 قـُْلُت: اَي َربَّ ال هُتْلِّْك  واحدة،  منعين، فَأْعطَاِنِّ اثنتني و ميتَثاَلث خِّ
يْعىن َأهل الشرك فـََيْجتاُحُهم قال: َلَك َذاَك،   -ُجوًعا، قال: َهذه، قلت: اي ربِّّ ال ُتَسلِّّط عليهم َعُدًوا من َغرْيهم  أميت

َنهم، فَ   هذه".  منعينقلت: اي ربِّّ ال جَتَْعل ِبََْسهم بـَيـْ
 ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.  يوفيه أبو حذيفة الثعلب ،الطبرانىرواه قال الهيثمي:  .طب عن جابر بن مسرة عن على

 
رْبيَل: َهْل ترى رَبََّك؟ قَاَل: إِّن  - 14639/ 15 َجااًب من نُوٍر، َلْو رَأَْيُت َأْداَنها الْحرَتَْقُت".  بَيين"َسأَْلُت جِّ َنه َسْبعِّني حِّ  وبـَيـْ

 ضعيف. .طس عن أَْنس
 

َا، فَأَمَرُه َأْن َيْدُعو بِّاَل إَِّله إِّالَّ هللا،  -تـََعاىَل   -ُه "َسَأَل ُموَسى رَبَّ  - 14648/ 24 نَي َأْعطَاه التـَّْورَاة َأْن يـَُعلَِّّمُه َدْعَوًة َيْدُعو هبِّ حِّ
َا، فـََقاَل َتع َا، َوَأاَن ُأرِّيُد َأْن خَتُصَّىن بَِّدْعَوٍة َأْدُعوَك هبِّ اىل: اَي ُموسى لْو َأنَّ السََّموات  فـََقال ُموَسى: اَي َربِّّ ُكل عَِّبادِّك َيْدُعو هبِّ

َعْت اَل إِّلَه إِّالَّ هللاُ  ُعوا يف كِّفٍَّة، َووِّضِّ  كفٍَّة، َلَوزََنْت اَل إِّله إِّالَّ هللا".   يفَوَساكَِّنها َواأَلْرض َوَساكِّنَـَها َواْلبَِّحار َوَما فِّيَها، ُوضِّ
 . ع عن َأىب سعيد

 
ثـَُروا "ُسئَِّلتِّ اْليَـُهوُد عْن ُموَسى فَأْكثـَُروا فيهِّ، َوزاُدوا َونـََقُصوا َحَّتَّ َكَفُروا َوُسئَِّلت النََّصاَرى َعْن عِّيَسى فَأكْ  - 14651/ 27

ُوه، َفَما َواَفَق  فيه َوزاُدوا، َونَقُصوا َحَّتَّ َكَفُروا، َوإِّنَُّه َستَـْفُشو َعىنِّّ أَحادِّيَث َفَما َأاَتُكُم مِّْن َحدِّيثِّى فَاقْـ  َرُءوا كَتاَب هللا َواْعَتربِّ
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 كَِّتاَب هللا فََأاَن قـُْلُتُه، َوَما ََلْ يُوافِّْق كَِّتاَب هللا فلم َأقله". 
 رواه الطبرانى في الكبير وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث.قال الهيثمي:  .ابن عمر طب عنك، 
 

،  ُكم بَِّشْىٍء ََيَْمُع َذلَِّك ُكلَُّه؛ تـَُقوُلون: اللهم إِّانَّ َنْسأَُلَك ممَِّّا سألك نَبِّيَُّك حُمَمٌَّد َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ "َسأُنـَبِّّئُ  - 14653/ 29
هللِّ". اَل َوَنْسَتعِّيُذَك ممَِّّا اْستَـَعاَذ بِّهِّ مِّْنَك حُمَمٌَّد َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، أَْنَت اْلُمْستَـَعاُن، َوَعَلْيَك اْلَباَلُغ، وَ    َحْوَل َواَل قـَُوَة إِّالَّ ابِّ

 . رواه الطبرانى وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيفقال الهيثمي:   .طب َعْن أىبِّ أَُماَمة
 

 "َسابُّ اْلَمْوَتى َكاْلُمْشرِّف َعَلى اهْلََلَكةِّ".  - 14654/ 30
 حسن.  .طب عن ابن عمرو

 
 اْلَعاَلمِّنَي"."ُسْبَحاَنَك َربَّ  - 14674/ 50

صدقة بن عبد هللا السمين ضعفه البخارى ومسلم وغيرهما، ووثقه أبو حاتم  قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير وفيه .طب عن معاوية
 ودحيم وغيرهما 

 
ُل َعَلْيهِّم الفََِّت إِّْرَساَل اْلَقْطرِّ". الذي"ُسْبَحاَن هللاِّ  - 14679/ 55  يـُْرسِّ

 وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ض عن بالل
 

ُل َعَلْيهْم مَِّن اْلفََِّت َكإِّْرَسالِّ اْلَقْطرِّ؟ ".  - 14681/ 57  "ُسْبَحاَن هللاِّ َماَذا يـُْرسِّ
 ، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن جرير

 
: ُخذِّ الصَّغِّرَي، َوَأعطِّ اْلكبِّرَي، َوُخذ اْلكبِّرَي، َوَأعطِّ الصَّغِّرَي،  هيا "ُسْبَحاَن هللاِّ! ! إِّمنََّ  - 14687/ 63 مِّْن َمكارِّم اأَلْخاَلقِّ

 وَخريُُكم َأَحسنُكم قضاًء".
رواه  قال الهيثمي:  ... فذكره.عن استقراض اخلمِّري، َواخلُبزِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن معاذ قال: سئل رسول هللا 

 الطبرانى في الكبير وفيه "سليمان بن سلمة الجنائزى" ونسب إلى الكذب.
 

تـُُهم  - 14702/ 78 لُّ ُحْرَمَة هللاِّ،    نيبوَُكلُّ  -"َسْبعٌة َلَعنـْ جُمَاٌب؛ الزَّائُِّد يف كَِّتابِّ هللاِّ، َواْلُمَكذُِّب بَِّقَدرِّ هللاِّ، واْلُمْسَتحِّ
لُّ مْن عِّرْتَتِّى َما َحرَّمَ  ُ بُِّسْلطَانِّهِّ لُِّيعِّزَّ َمْن َأَذلَّ هللاُ َويُذِّ   واْلُمْسَتحِّ ، َواْلُمْسَتْأثُِّر ابْلَفْىءِّ، واْلُمَتَجربِّّ لَّ َمْن َأَعزَّ  هللاُ، والتَّارُِّك لُِّسنََّّتِّ

 هللاُ".
 ضعيف.  .يطب عن عمرو بن شغوى اليافع
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َّ يْوم السَّابِّع: ُيسمَّ  يف"سْبعٌة مِّن السُّنَّةِّ  - 14707/ 83 عْنُه اأَلَذى، وتـُثْـَقب ُأُذنُُه، ويُعقُّ عْنُه،   ى، وخُيََْتُ، ومُياطُ الصَّىبِّ

هِّ َذهًبا، َأْو فِّضًَّة".  يفوحُتَْلُق رأُسُه، ويـَُلطَُّخ بِّدمِّ عقِّيَقتِّهِّ، ويـَُتصدَُّق بِّوْزنِّ شْعرِّه   رْأسِّ
رواه الطبرانى في األوسط عن ابن عباس ورجاله  قال الهيثمي:  .طس عن ابن عباس موقوفًا علْيه، وله حكم الرفع ورجاله ثقات

 ثقات. 
 

ُهنَّ: َقْد َكاَن يُـ  - 14712/ 88 نـْ َدة مِّ ُهنَّ َجاَء َوَلُه َعْهٌد يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، تـَُقوُل ُكلُّ َواحِّ نـْ تٌّ َمْن َجاَء بَواحَدٍة مِّ :  "سِّ ْعَمُل ىبِّ
".الصَّاَلُة، َوالزََّكاُة، َواحلَجُّ، َوالصِّّ  مِّ َلُة الرَّحِّ  َياُم، وَأَداُء اأَلَمانَةِّ، َوصِّ

 ضعيف.   .طب عن َأىب أُمامة
 

َها ) - 14713/ 89 نـْ تُّ جَمَالَِّس، اْلُمؤمُِّن َضامٌِّن َعَلى هللاِّ تـََعاىَل َما َكاَن يف َشْىٍء مِّ دِّ مَجَاَعٍة، َوعِّْنَد   يف َسبِّيل هللاِّ(  يف "سِّ َمْسجِّ
ٍط يـَُعزِّرُُه ويـَُوقَِّّرُه".  يفَجَنازٍَة، َأْو  يفَمرِّيٍض، َأْو   بـَْيتِّهِّ، َأْو َعْنَد إَِّماٍم مقسِّ

 ضعيف.  .طب عن ابن عمرو
 

، َوَسرَتَ ُذرِّيَـَّتَك مَِّن النَّارِّ، قاله للعباس".  - 14730/  106  "َسرَتََك هللاُ اَي َعمِّّ
 ه أبو مصعب إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفي .طب عن سهل بن سعد ،الروايينع، و 

 
 آَدم إَِّذا َوَضَع َأَحُدُهم ثـَْوبَُه َأْن يـَُقوَل: بِّْسم هللاِّ".  "َسرْتٌ َبنْيَ َأْعنُيِّ اجْلنِّّ َوَبنْيَ َعْورَاتِّ َبينِّ  - 14733/  109

أَنس وابن  طس عنيف عمل يوم وليلة، وأبو الشيخ يف العظمة،  السين احلكيم، وابن َأىب الدنيا يف مكايد الشيطان، وابن 
سعيد بن   برانى في األوسط بإسنادين: أحدهما فيه رواه الطقال الهيثمي:  . منيع، وأبن َأىب الدنيا، واحلكيم، وأَبو الشيخ عن َأىب سعيد

 .مسلمة األموى، ضعفه البخارى وغيره، وابن عدى، وبقية رجاله موثقون 
 

َمامِّ ُسرْتَُة من َخْلَفُه".  - 14736/  112  "ُسرْتَُة اإلِّ
 ضعيف.   .أَنس، عب عن ابن عمر موقوفًا طس عن

 
ْفَتُح َعَلْيكم  - 14743/  119 ُدوا بـُُيوَتْكم َكَما تـُْنجَُّد اْلَكْعَبُة، َوأَنـُْتم اْليَـْوَم َخرْيٌ مِّْن يـَْومئٍِّذ". "َستـُ نـَْيا َحَّتَّ تـَُنجِّّ  الدُّ

 صحيح.  . طب عن َأىب جحيفة
 

125  /14749 -  ." يحِّ  "َستـُْفَتُحوَن مَنابِّت الشِّّ
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 ضعيف.   وحديثه حسن.رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف قال الهيثمي:   .طب عن معاوية
 

ى فيها َخرْيٌ من   - 14754/  130 ى، واْلَماشِّ َنٌة: النَّائِّم فيها َخرْيٌ مَِّن القاعِّدِّ، والقاعد فيها َخرٌي من اْلَماشِّ "َسَتُكوُن فِّتـْ
 السَّاعِّى، والساعى خرٌي من الراكب".

 . طب عن خرمْي بنِّ فَاتِّك
 

 الصَّاَلَة عن مواقيتَِّها، صلُّوها لوْقتَها، فَإِّذا حَضْرَُت معُهم الصَّاَلَة َفصلُّوا". "سَتُكوُن بْعدي أَئمٌة يَؤخَّرونَ  - 14759/  135
 سالم بن عبد هللا ضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما، ووثقه أحمد.فيه قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو

 
َنٌة يفارُِّق الرَّجل فيَها أَخاه،  - 14762/  138 ُهم إِّىَل يْومِّ اْلقيامة، حَّتَّ  "سَتُكوُن فتـْ َنُة يف قـُُلوبِّ رِّجال منـْ وَأابه، تطري اْلفتـْ

 يعريَّ الرَّجل فيَها بِّباَلئه، َكما تُعريَّ الزَّانيُة بِّزِّاَنها". 
م وفيه محمد بن سليمان الحضرمى ول قال الهيثمي: رواه الطبراني .-رضي هللا عنه   -نغيم بن محاد يف الفَت، طب عن ابن عمرو 

 أعرفه، وابن لهيعة لين. 
 

ا تـُْنكروَن، َفلْيس ُأولئَك عَلْيُكْم  بعدي"سَتُكوُن عَلْيُكم أُمراُء مْن  - 14763/  139 ا اَل تـَْعرُِّفوَن ويْعمُلوَن ِبِّ ؛ َيمروَنُكْم ِبِّ
َئمَّة".  ِبِّ

 ضعيف.  رجاله ثقات. فيه األعشى بن عبد الرحمن لم أعرفه وبقية قال الهيثمي:  .طب عن عبادة بن الصامت
 

ى مؤمًنا،   بعدي"سَتُكوُن  - 14766/  142 ، ُيْصبُح الرَّجل فيَها مؤمًنا، ومْيسى كافًِّرا، َومُيْسِّ فََتٌ َكقِّطع اللْيلِّ اْلمْظلمِّ
َته؟ قال:  ويْصبح َكافًرا، قيل: َكْيَف َنْصَنع؟ قَال: اْدُخُلوا بيوتُكم وَأمْخُلوا ذْكرُكم، قيل: َأرأَْيَت إِّن ُأدخل عَلى أَ  حدِّاَن بـَيـْ

ْك بِّيده، وْليُكْن عْبَد هللاِّ اْلمْقُتول واَل يُكْن عبد هللا اْلَقاتل، فَإِّن الرَّجل يُكوُن يف فئة اإلِّْساَلمِّ فَيأكُ  ل مال َأخيه ويْسفُك لُِّيْمسِّ
َالقه، وجتِّب َله النَّار".  ،دمه، ويـَْعصى ربَّه  ويْكُفر خبِّ

 وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا، وفيهما ضعف.  : رواه الطبرانيقال الهيثمي . طب عن جندب البجلى
 

الَّذيَن اَل يتَـَندَّْون مْن دماءِّ   "سَتُكوُن بـَْعدي فََِّتٌ غاَلٌظ شداٌد، َخرْي النَّاس فيَها مْسلمو َأْهلِّ اْلبوادى  - 14768/  144
ًئا".  ْم َشيـْ  اْلمْسلنَي واَل أْمواهلِّ

في األوسط والكبير وفيه حبان بن حجر ولم أعرفه،  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، وابن منده، ومتام، كر عن َأىب الغادية املزِن
 وبقية رجاله ثقات. 
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َنٌة، الرَّ  بعدي"سَتُكوُن  - 14769/  145 اقد فيَها َخرْيٌ مَن اْليقظَان، واْلمْضطجع فيَها َخرْيٌ من اْلَقاعِّد، واْلَقاعد َخرٌي من فتـْ

، واْلَقائِّم َخرْيٌ من السَّاعى، ويْهلُك فيَها ُكلُّ راكب موضع، وُكل َخطيٍب مْصَقٍع، فَإِّن أْدرْكتَـَها فَأَْلصق بْطنَ  أَلْرض  اْلَقائمِّ َك ابِّ
 ح من فَاجر".حَّتَّ َتْسرَتِّيح بًرا وسرُتا 

 . ع عن حذيفة
 

 . يُقوُلوَن َفاَل يردُّ عَلْيهْم قـَْوهُلُْم، يتَـَقامحوَن يف النَّارِّ َكما تـَتَـَقاحم القَِّرَدُة". بعدي"سَتُكوُن أَئمَُّة من  - 14771/  147
 الطبراني في الكبير واألوسط وأبو يعلى، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. ع، طب، كر عن معاوية

 
ن - 14777/  153 ، يـَْوُم الرَّابَِّعةِّ َعَلى َيدِّ رَُجٍل مِّْن آلِّ َهاُرون َيُدوُم َسْبع سِّ َنُكم َوَبنْيَ الرومِّ َأْرَبُع ُهَدنِّ نَي، قِّيَل:  "سَتُكوُن بِّيـْ

َخدِّهِّ اأَلمْيِّنِّ َخاٌل َأْسَوُد،   يفْجَهه َكوَْكٌب ُدرِّىٌّ اَي َرُسوَل هللاِّ! َمْن إَِّماُم النَّاسِّ يـَْوَمئِّذ؟ قَاَل: مِّْن َوَلدِّى؛ ابُن َأْربَعنَي َسَنًة َكَأنَّ وَ 
، َكأنَُّه مِّْن رَِّجالِّ َبىنِّ إِّْسَرائِّيَل، مَيْلِّك عِّْشرِّين َسَنًة، َيْسَتْخرُِّج اْلكُ  ". َعَلْيهِّ َعَباَءاَتنِّ َقْطَوانِّيـََّتانِّ ْركِّ  ُنوَز َويْفَتُح َمَدائَِّن الشِّّ

 . رواه الطبرانى وفيه عنبسة بن أبى صفيرة وهو ضعيفقال الهيثمي:  .-ه رضي هللا عن -طب عن َأىب أمامة 

 
َنٌة ُيْسَتَحلُّ فِّيَها الدَُّم، َوالثَّانَِّيُة ُيْسَتَحلُّ فِّيَها الدَُّم َواْلَماُل، َوالثَّالَِّثُة ُيْسَتَحلُّ فِّيَها   ،"سَتُكوُن َأربُع فََِّت  - 14779/  155 فِّتـْ

 الدَُّم، َواْلَماُل، َواْلَفْرُج". 
ن غيالن وثقه أبو زرعة حفص ب هرواه الطبرانى في األوسط والكبير ولم يذكر غير ثالث، وفي قال الهيثمي:  .طب عن عمران بن حصني

 وغيره وضعفه الجمهور، وابن لهيعة لين. 
 

، َواْلَقائُِّم فِّيَها َخرْيٌ مَِّن اْلماشى، مْن أَ  - 14780/  156 ْشرَف هَلَا  "سَتُكوُن فِّتَنٌة َكرِّاَيحِّ الصَّْيفِّ الَقاعُِّد فِّيَها َخرْيٌ مَِّن اْلَقائِّمِّ
ا وتر أْهَله وماَله".اْسَتْشرفـَْته، ومَن الصََّلوات َصالٌة مْن فَا  تـَْته َفَكأمنَّ

 .طب عن نـَْوَفل ْبنِّ معاوية
 

 "سْجداَت السَّْهو يف الصَّاَلة جْتزاين مْن ُكلِّّ زايدة ونـُْقصان"  - 14788/  164
في األوسط، وفيه حكيم بن نافع  رواه أبو يعلى والبزار والطبرانىقال الهيثمي:  .-رضي هللا عنها    -عد، طس، ق، خط عن عائشة 
 ضعفه أبو زرعة، ووثقه ابن معين.

 
نَـُهنَّ".  - 14792/  168 حاُق النِّّساءِّ زِّاًن بيـْ  "سِّ

 ضعيف جدا. قال الهيثمي: رجاله ثقات. .طب، هب عن واثلة
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 "َسدُِّدوا َوقَارِّبُوا".  - 14794/  170

 صحيح. .طب عن ابن عمرو
 

رُِّوا؛ فَإَِّن هللَا  - 14798/  174  لَْيَس إِّىَل َعَذابُِّكْم بَسرِّيٍع، َوَسَيْأتِّى قـَْوٌم اَل ُحجََّة هلُْم".  -َعزَّ َوَجلَّ  -"َسدُِّدوا َوأَْبشِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية، ولكنه صرح بالتحديث.  .ع، طب، ض عن عبد هللا بن بسر

 
َُة، َوالْ  - 14804/  180 َمرَْكُب "َسَعاَدٌة الِّْبنِّ آَدَم َثاَلٌث، َوَشَقاَوٌة الِّْبن آَدَم َثاَلٌث: َفمِّْن َسَعاَدةِّ ابن آَدَم الزَّْوَجُة الصَّاحلِّ

ْقوٌة البِّن آَدَم َثاَلٌث: اْلَمْسَكُن السُّوُء، َواْلَمْرَأُة السُّوُء، َواْلمَ  ُع، َوشِّ  رَْكُب السُّوُء". الصَّالُِّح، َواملَْسَكُن اْلَواسِّ
 حسن.  . ط عن إِّمساعيل بن حممد بن سعد بن أىب وقاص، عن أَبيه، عن جده

 
ْكُتم َقلِّياًل َولََبَكيْـ  - 14806/  182 : َلْو تـَْعَلموَن َما َأْعَلُم َلَضحِّ  ُتْم َكثِّريًا". "ُسعَِّّرتِّ النَّاُر، َوُأزلَِّفتِّ اجْلَنُة، اَي َأْهَل احلُُجراتِّ

قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير واألوسط، والبزار وفيه عبيد هللا بن سعيد قائد األعمش، وهو ضعيف،   .مسعود طب عن ابن 
 .ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وبقية رجاله ثقات، وفى بعضهم خالف

 
ْكُتْم َقلِّياًل   "ُسعَِّّرتِّ النَّارِّ أَلْهلِّ النَّار، َوَجاَءت اْلفََِّتُ َكقَِّطع اللَّْيلِّ  - 14807/  183 اْلُمْظلِّم، َلْو تـَْعَلُمون َما َأْعَلُم َلَضحِّ

ُتْم َكثِّريًا".  َولََبَكيـْ
 .قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الكبير واألوسط ورجالهما رجال الصحيح .طب عن ابن أُم مكتوم

 
نـَْيا َوَسَلفِّ  يف  ي "َسَلفِّ  - 14812/  188 َرةِّ".  يف ي الدُّ  اآلخِّ

قال الهيثمي: فيه سليمان بن أيوب الطلحي   .. فذكره. .إِّذا رآِن -صلى هللا عليه وسلم   - النيبطب، ض عن طلحة قال: كان 
 .وقد وثق وضعفه جماعة وفيه جماعة لم أعرفهم

 
 "َسْلَماُن مِّنَّا َأْهَل اْلبَـْيت".  - 14814/  190

، عن أَبيه، عن جدهابن سعد، واحلسن بن سفيان، طب، ك، وتـُُعقَّب، كر، عن كث   .ري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف املَُزِنِّ
 ضعيف جدا. 

 
195  /14819 - ." َا ُسرَُّة اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّ َأْهَل اْلفِّْرَدْوسِّ َيْسَمُعوَن َأطِّيَط اْلَعْرشِّ  "َسُلوا هللَا الفِّْردْوَس؛ فَإِّْنَّ

 ضعيف. .مردويه عن َأىب أُمامةعبد بن محيد يف تفسريه، طب، ك َوتـُُعقَِّّب، وابن 
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 "َسُلوا هللَا بُِّبُطونِّ َأُكفَّكُّْم، َواَل َتْسأَُلوه بِّظُُهورَِّها". - 14820/  196

 رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، غير عمار بن خالد الواسطى، وهو ثقة. قال الهيثمي:  . طب عن َأىب َبْكَرةَ 
 

يَلَة؛ فَإِّنَُّه اَل َيْسَأهُلَا  يل"َسُلوا هللَا  - 14830/  206  الدُّنَيا إِّالَّ ُكْنُت َلُه َشهِّيًدا، َوَشفِّيًعا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  يف َعْبٌد ُمؤمٌِّن   يل اْلَوسِّ
الطبراني في األوسط، وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني، وقد ذكره ابن   قال الهيثمي: رواه. طس، ش، وابن مردويه عن ابن عباس

 حسن.  في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين، وهو ثقة.حبان 
 

ْعُت َتْسبِّيًحا  - 14837/  213 السََّمواتِّ اْلُعَلى، َمَع َتْسبِّيحِّ َكثِّرٍي، َسبَّْحت السََّمواُت اْلُعَلى مِّْن ذِّى اْلَمَهابَةِّ   يف"مسِّ
َا َعاَل، ُسْبَحان اْلعِّلِّىِّّ اأَلْعَلى ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل".ُمْشفَِّقاٍت لِّذِّى الْ   ُعُلوِّ ِبِّ

وفيه   الطبراني في الكبير واألوسط،  قال الهيثمي: رواه. ض، وابن َأىب حاَت، طب، حل، ق يف اأَلمساء عن عبد الرمحن بن قرط
 مسكين بن ميمون، ذكر له الذهبي هذا الحديث، وقال: إنه منكر.

 
مْسَاءِّ األَْنبِّياءِّ، َوَأَحبُّ اأَلمْسَاءِّ إِّىَل هللاِّ: َعْبُد هللاِّ، َوَعْبُد الرَّمْحن، َوَأْصَدقـَُها، َحارِّثٌ  - 14847/  223 ، َوَُهَّاٌم،  "مَسُّوا ِبَِّ

 َوأقْـَبُحَها َحْرٌب َوُمرٌَّة". 
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .ع عن َأىب َوْهب اجلَُشمِّى]حم د[ 

 
224  /14848 -  ."  "مَسُّوا ابمسِّى َواَل ُتَكنُّوا بُِّكنَيَّتِّ

 صحيح.  .طب عن ابن عباس
 

ْقطِّ )يظل( حُمْبَـْنطًِّئا  - 14858/  234 لسِّّ َعَلى اَببِّ   "َسْوَداُء َوُلوٌد َخرْيٌ مِّن َحْسَناَء اَل تِّلُِّد، َوإِِّنَّ ُمَكاثٌِّر بُِّكُم األَُمَم َحَّتَّ ابِّ
 : اْدُخل اجْلَنَة )فـَيَـُقوُل: اَي َرَب وأََبواى؟ فـَيـَُقاُل َلُه: اْدُخل اجْلَنََّة( أَْنَت َوأَبـََواَك". اجْلَنَّةِّ، يـَُقاُل َلهُ 

 ضعيف. .طب، وابن حبان يف الضعفاءِّ، والعقيلى، ومتام، كر عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده 
 

بَها َحَّْت َأْدَخَلْتُه اجْلنََّة، وهِّى ُسورُة تَبارَك". إِّالَّ )َثاَلثُوَن( آ هياْلُقْرآنِّ َما   يف"ُسورٌَة  - 14863/  239  يًَة خاَصَمت َعن َصاحِّ
 . طس، ض عن أَنسٍ 

 
 اْلَعطِّيَّة، فـََلو ُكْنُت ُمفضَّاًل َأحًدا َلَفضَّْلُت النَّساَء".  يف"سوُّوا بنْي أواَلدُِّكْم  - 14865/  241

 ضعيف. .سص، طب، ق، عن حيىي بن َأىب كثري، عن عكرمة، عن ابن عبا 
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ُتْم". - 14871/  247  "سوُّوا اْلُقُبوَر َعَلى َوْجهِّ اأَلْرضِّ إَِّذا دفـَنـْ

 حسن.  .ابن جرير، طب عن فضالة بن عبيد
 

َمُل  َعلْيُكْم زََماٌن اَل َيُكون فِّيهِّ َشْيٌء َأَعزَّ مِّن َثاَلثَةِّ: دِّْرَهٍم َحاَلٍل، َأْو َأٍخ ُيْسَتأنُس بهِّ، َأْو ُسنٍَّة يـُعْ  "َسَيْأتِّى  - 14875/  251
َا".  هبِّ

 ضعيف. .طس، كر عن حذيفة
 

َها  - 14879/  255 رِّجاٌل ُيصيُبوَن رَخاًء َوَعْيًشا، وطَعاًما، "سيأتى عَلى النَّاس زَماٌن تـُْفَتُح فيه فـََتحاُت اأَلْرض، فـََيْخُرُج إِّلَيـْ
هٌب وقَاعٌد، واْلمديَنُة َخرٌي  فَيُمرُّوَن عَلى إِّْخوانِّ هَلُْم ُحجَّاًجا أو ُعمَّارًا، فـَيـُُقوُلوَن: ما يُقيُمُكْم يفِّ اَلدِّّ اْلعْيش وشدَّة اجْلُوع؟ َفَذا

َا َأحٌد فَيْصرب َعلى ألوائَها وش َا حَّتَّ ميُوَت، إِّالَّ ُكْنُت َلُه يـَْوَم اْلَقَياَمةِّ َشهِّيًدا َأْو َشفِّيًعا". هَلُْم، اَل يبِّيُت هبِّ  دَّهتِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. .طب عن َأيب أَيوب، وزيد بن اثبت

 
َهاُء، َويـُْقَبُض اْلعِّلُم، َوَيْكثـُُر اهْلَْرُج، مثَّ َيَْتِّى مِّْن بـَْعدِّ  زََماٌن َيْكثـُُر فيهِّ اْلُقرَّاُء، َويَقلُّ اْلُفقَ   أميت"سَيْأتِّى َعَلى  - 14881/  257

 مِّْثل َما يـَُقوُل".  يفذلَِّك زََماٌن َُيَادُِّل اْلُمْشرُك ابهللِّ اْلُمْؤمَِّن 
األوسط، وفيه ابن لهيعة،  قال الهيثمي: رواه الطبراني في  .طس، ك، وأَبو نصر السجزى يف اإلِّابنة، وقال: غريب عن َأيب هريرة

 ضعيف.  وهو ضعيف.
 

ُلُغ اْلبَِّناُء َسَلًعا، مُث َْيتِّ عَلى اْلمدِّيَنةِّ زَماٌن ميُرُّ السَّْفُر عَلى بْعضِّ َأْقطَارَِّها، فَيُقوُل: َقْد ك - 14888/  264 اَنْت َهذِّهِّ  "َسيَـبـْ
، وَعْفوِّ األَثَرِّ".   مرًَّة عامِّرًة؛ مِّْن ُطولِّ الزَّمانِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد المصيصي، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. هل بنِّ َحنِّيفطب عن س
 

َننْي رَُجٌل َيْدُرُس اْلُقْرآَن دِّرَاَسًة اَل َيْدُرُسَها َأَحٌد َيُكوُن بـَْعَدُه".  - 14891/  267  "َسَيْخُرُج مَِّن اْلَكاهِّ
األرناؤوط: إسناده   قال شعيب .ب، كر عن عبد هللا بن مغيث بن َأيب بردة، عن أَبيه، عن جدهابن سعد، وابن منده، ط ]حم[ 
 ضعيف. ضعيف.

 
مِّ عِّْندِّ هللاِّ يْوُم اجْلُُمعةِّ فِّيهِّ ُخلَِّق آدُم أَبُوُكْم، وفيهِّ دَخَل اجْلنََّة، وفِّيهِّ َخَرَج، وفِّيهِّ تَـ  - 14902/  278  الساعُة".ُقوُم "سيُِّّد اأَلايَّ

 الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد بن الجوزي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه.  -رضي هللا عنهما   -طب عن ابن عمر 
 



418 

 

م يـَْوُم اجلُُمَعة".  - 14909/  285 يُِّّد اأَلايَّ  "سيُِّّد الشُُّهورِّ: َشْهُر رََمَضاَن، َوسِّ
 ضعيف.  . ش، طب، هب عن ابن مسعود موقوفًا

 
287  /14911 -  ."  "سيُِّّد الشَُّهداءِّ مَحَْزُة بُن عبدِّ اْلُمطَلِّبِّ

 رواه الطبراني، وفيه علي بن الحزور، وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن علي
 

 "سيُِّّد رحْيان َأْهلِّ اجْلنَّةِّ احلِّنَّاُء".  - 14915/  291
  الطبراني، ورجاله رجال الصحيح خال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، وهو ثقة مأمون. قال الهيثمي: رواه. طب، خط، عن ابن عمرو

 صحيح.
 

نيِّ يف ا - 14917/  293 رةِّ اْلماُء، وسيُِّّد الرَّايحِّ رةِّ اللَّْحُم، وسيُِّّد الشَّرابِّ يف الدُّْنيا واآلخِّ لدُّنْيا  "سيُِّّد اإلِّدامِّ يف الدُّنيا واآلخِّ
رةِّ اْلفاغِّيُة"، ويف   لفظ: "وسيُِّّد رايحنيِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ اْلَفاغِّيُة".واآلخِّ

في األوسط وفيه سعد بن عتبة القطان ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفيهم كالم ال   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، هب عن بريدة
 ضعيف جدا.  يضر.

 
 وَخدَية بْنُت ُخوْيلد َأوَُّل نِّساءِّ اْلمْسلِّمنَي إِّْسالًما"."سيِّّدُة نِّساءِّ اْلعاَلمِّنَي ُفالَنٌَة،  - 14924/  300

 ضعيف. .ع عن حذيفة
 

يُة اْمرَأُة فرعْوَن". - 14926/  302  "سيِّّداُت نساءِّ َأْهلِّ اجْلنَّةِّ بـَْعَد مْرمَي بِّْنتِّ عِّْمراَن: فَاطِّمُة، وَخدَِّيُة، وآسِّ
 سط والكبير بنحوه، إال أنه قال: " وآسية ". ورجال الكبير رجال الصحيح.رواه الطبراني في األو قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
 ، التـَّْعزيُة يب". بعدي"سُيعزِّي النَّاُس بْعُضُهْم بْعًضا مِّْن  - 14936/  312

 ضعيف.  .ابن سعد، ع، طب، عد، هب، ض عن سهل بن سعد
 

ُهْم"."سيْكُفُر قـَْوٌم بْعد إِّميانُِّكْم، ولْسَت  - 14940/  316 نـْ  مِّ
 . طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
". أميت"سيُكوُن يفِّ  - 14941/  317 راُر أُمَّيتِّ ، ُأولَئِّك شِّ  َأْقواٌم يتَـَعاَطى فقَهاُؤُهْم ُعَضل اْلمسائِّلِّ

 ضعيف جدا.  .طب عن ثوابن، وُضعِّّف
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ءِّ ُمُلوٌك، ومْن بْعدِّ املُلوكِّ جبابِّرٌة، مثَّ  خلفاُء، ومِّن بْعدِّ اخلَُلَفاء أُمراُء، ومِّْن بْعدِّ األُمرا بعدي"سيكون  - 14944/  320

ُّ، َفوالَّذي  حْلقِّّ ما ُهو بُِّدونِّه".  بعثينخْيُرُج رُجٌل مِّْن َأْهل بْيَّتِّ مْيألُ اأَلْرَض عْداًل َكما ُملَِّئْت جْورا، مثَّ يـَُؤمَُّر بْعده الَقْحطَاينِّ  ابِّ
ن ماجد الصدىف عن أبيه عن جده، قال: حل، كر هكذا يروى  ابن منده، طب، حل، كر عن اأَلوزاعى عن قيس بن جابر ب 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن اأَلوزاعى، ورواه ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر عن أَبيه عن جده، وهو الصحيح
 موضوع.  وفيه جماعة لم أعرفهم.

 
رِّ الزمان َخْسٌف وَقْذٌف   - 14945/  321 لَّتِّ اخْلَْمُر". "سيُكوُن يف آخِّ  ومْسٌخ؛ إَِّذا َظَهرت اْلمعازُِّف واْلقِّيَناُت، واْستحِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه ضعف، وبقية رجال إحدى الطريقين رجال  . طب عن سهل بن سعد
 صحيح. الصحيح.

 
،    أميت"سيُكوُن رِّجاٌل مِّْن  - 14946/  322 ، ويْلبُسوَن أَْلواَن اللِّّباسِّ َْيُكُلوَن أَْلوان الطََّعام ويْشربُوَن أَْلواَن الشَّرابِّ

راُر  يفويَتَشدَُّقوَن  ، فَأولئَِّك شِّ  ". أميتاْلَكاَلمِّ
 . طب، حل عن َأىب أُمامة

 
وا إِّليهْم طَاعتَـُهْم، فَإِّنَّ اأَلمِّري مِّْثُل املِّجنِّّ يـُتـََّقى بِّه، فَإْن صَلُحوا واتَـَّقْوا  أُمراُء، فََأدُّ  بعدي"سيُكوُن مِّْن  - 14947/  323

ْنُه بُرآُء، وإِّنَّ اأَلمِّري إَِّذا   دُهْم". النَّاسِّ َأْفس يفاْبتَغى الرِّيبَة  وَأمُروُكْم خَبرْيٍ فـََلُكْم وهَلُْم، وإِّن َأساءوا وَأمُروُكم بِّهِّ، َفعَلْيهِّم وأَنـُْتْم مِّ
 . طب عن ُشرْيح بن عبيد قال: َأخربِن ُجبرْي بن نُفري، وكثري بن ُمرَّة، وعمرو بن اأَلسود، واملقدام بن معد يكرب، وأَبو أُمامة

 
رِّ الزََّمانِّ ُشْرطٌَة يْغُدوَن  يف"سيُكوُن   - 14948/  324 َك َأْن َتُكونَ  يف آخِّ  مِّْن  َغَضبِّ هللا َويـَُروُحوَن يف سَخطِّ هللا، فَإِّايَّ

 بِّطَانتِّهْم".
 ضعيف.   .طب عن َأىب أُمامة

 
ًئا إِّالَّ أَخُذوا مِّْن دِّينهِّ   - 14949/  325 ، ال يـُْعُطون َأحًدا َشيـْ بلِّ "سيُكوُن بـَْعدِّي ساَلطِّنُي اْلفََِّتِّ عَلى أَْبواهبم َكمباركِّ اإلِّ
ثْـَله".   مِّ

 ضعيف جدا. .وفيه حسان بن غالب وهو متروك نيقال الهيثمي: رواه الطبرا . طب، ك عن عبد هللا بن احلرث بن َجْزءٍ 
 

رار  أميت"سيُكوُن يف  - 14953/  329  ".أميتَأْقواٌم يَتعاَطى فـَُقهاؤُهم ُعَضل اْلمسائِّلِّ ُأولَئَِّك شِّ
 ضعيف جدا.  .طب عن ثوابن، مسويه عن ثوابن
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رِّ الزََّمانِّ قوم يُقوُلوَن: اَل   - 14960/  336 َقَدَر. فَإِّْن َمرُِّضوا َفاَل تـَُعوُدوُهْم، َوإِّْن َماتوا َفاَل َتْشَهُدوُهْم،  "َسَيُكون يف آخِّ

َقُهْم بِّهِّ".  ، َوَحقٌّ َعَلى هللا َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـُْلحِّ يَعُة الدَّجَّالِّ ُْم شِّ  فَإِّْنَّ
 .ضعيف .ط عن حذيفة

 
رِّ الزَّمانِّ قـَْوٌم َْيلُِّسوَن  يف"سيُكوْن   - 14970/  346 َلًقااْلمس يف آخِّ َلًقا حِّ دِّ حِّ ْنيا َفاَل جُتالُِّسوُهْم؛ فَإِّنَُّه لَْيس  ، اجِّ إِّماُمُهم الدُّ

 هلل َتعاىَل فِّيهِّْم حاجة". 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع.قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 

 
 وتـُْنكُِّروْن َفمْن اَنبَذُهْم جَنا، ومْن اْعتَـَزهَلُْم سلِّم، ومْن َخاَلَطُهم هلَك". "سيُكوُن أمراُء تـَْعرُِّفوَن  - 14971/  347

 صحيح.  رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .ش، طب عن ابن عباس
 

ر  - 14972/  348 ، يْنزِّل أميت"سيُكوُن يف آخِّ ياتِّ  نِّساٌء يرَْكنب عَلى ُسُروٍج َكَأْشباه الرِّجالِّ دِّ َكاسِّ وَن عَلى ابب اْلمْسجِّ
ُنَّ مْلُعواَنٌت، َلْو َكاَنْت وراءَُكْم  ، فاْلَعُنوُهنَّ فَإِّْنَّ هِّنَّ َكَأْسنَِّمةِّ اْلُبْختِّ اْلعِّجافِّ أُمٌَّة مِّن األُممِّ خَتُدُمنـَُّهْم َكما عارِّايت، عَلى ُرُؤوسِّ

 خْيدمُكْم نِّساُء األُممِّ قـَْبلُكْم". 
قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الثالثة، ورجال أحمد رجال الصحيح إال أن الطبراني قال: "   .روطب عن ابن عم]حم حب[ 

 حسن.  .»سيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج كأشباه الرحال« "
 

، يْقُتُل بْعُضُهْم بْعًضا".  بعدي"سيُكوُن مِّْن  - 14973/  349  أُمراُء يْقَتتُِّلوَن عَلى اْلُمْلكِّ
 ضعيف. .ش، طب عن عمار

 
ْلمْغرِّب وَخْسٌف  بعدي"سيُكون  - 14974/  350 ْلمْشرق وخْسٌف ابِّ " قِّيل: خْيَسف ابأَلْرضِّ   يفَخْسٌف ابِّ جزِّيرةِّ اْلعربِّ

ون؟ قَاَل: "نـََعْم؛ إَِّذا َكاَن َأْكثـَُر   أْهلَِّها اخْلََبَث". وفِّيهم الصاحلِّ
 في األوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أُم سلمة

 
ُروَن الصَّاَلَة عْن وْقتَِّها، قِّيل: ما َيْصَنُع مْن َأْدرَكُهم؟ قَال: َصلُّوا الصَّاَلَة   بعدي"سيُكوُن  - 14981/  357 أُمراُء يـَُؤخِّّ
 فَإَِّذا حَضْرَُت َمَعُهْم الصَّاَلَة َفصلُّوا".  ،لوْقتَِّها

عفه ابن معين والنسائى ووثقه  في األوسط والكبير وفيه سالم بن عبد هللا الخياط ض  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمرو
 أحمد وابن حبان وأبو أحمد بن عدى.
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فََِّتٌ َكقَطعِّ اللَّْيلِّ اْلُمْظلِّم، يْذهُب النَّاُس فيَها أْسرََع َذهاٍب، َفقِّيل: ُكلُهْم هالٌِّك؟   بعدي"سيُكوُن مِّْن  - 14989/  365

 قَال: َحْسبـُُهُم اْلَقْتُل". 
 . طب عن سعيد بن زيد

 
ا تـُْنكُِّروَن ويـُْنكُِّروَن عَلْيُكْم  بعدي"َسَيلِّى أُُمورَُكْم مِّْن  - 14992/  368 ما تـَْعرُِّفوَن، َفمْن َأْدرَك َذلَِّك  رِّجاٌل يُعرُِّفوَنُكْم ِبِّ

ْنُكْم َفاَل طَاعَة لِّمْن عصى هللا عزَّ وجلَّ".  مِّ
 ضعيف.  .ابن جرير طب، ك عن عبادة بن الصامت
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 " حرف الشني" 
 

 "َشرُُّكْم َمْن نـََزَل َوْحَدُه َوَضَرَب َعْبَدُه َوَمنَع رِّْفَدُه".  - 15017/ 21
 . عباسطب عن ابن 

 
قِّيل: يَُداوى بِّهِّ اْلَمريُض وَيْذَهُب فِّيهِّ   ،"َشرُّ اْلبْيتِّ احْلمام: تـَْعُلو فِّيهِّ اأَلْصواُت، وُتْكَشُف اْلعْورَاتُ  - 15028/ 32

ًا".   اْلَوَسُخ، قَال: َفمن دَخَلُه َفاَل يَْدُخُل إِّالَّ مْسَترتِّ
 ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
َعاُن وحُيَْبُس َعْنُه اجْلَائُِّع". "َشرُّ  - 15029/ 33  الطََّعام طََعاُم اْلَولِّيَمةِّ يُْدعى إِّلَْيهِّ الشَّبـْ

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

ُتَك".  يفوَخرْيُ اْلمجالِّسِّ اْلمساجُد، فَإِّن ََلْ جَتْلِّس  ،"َشرُّ اْلمجالِّسِّ اأَلْسواق والطرق - 15031/ 35 د فَبيـْ  اْلمْسجِّ
 . موضوع .طب عن واثلة

 
هللا   اَل َأْزُعم أَنَُّه حراٌم وَلكىنِّّ َأْكرُه َأْن يْسأََلىنِّ  إيّنِّ فِّيهِّ َأمَّا  يلَقدح، اَل حاجَة  يفَشْربة وُأْدمانِّ   يف"َشْربَتان  - 15033/ 37

نـَْيا يْوم اْلقِّيامةِّ. أََتواَضُع هلل، فمْن َتواَضع هلل رَفعُه هللا، ومْن َتَكربَّ وَضعُه هللا، ومن اْستَـْغىَن   َأْغَناُه هللا، ومْن َأْكَثر عْن َفُضول الدُّ
 ذِّكَر هللا َأَحبَُّه هللا". 

بقدح فيه َلنَبٌ   -صلى هللا عليه وسلم  -  قالت: أُتى رسول هللا -رضي هللا عنها    -قط يف اأَلفراد، طس عن عائشة 
 ضعيف جدا. .وعسل، قال: فذكره 

 
َعاُر  - 15039/ 43 َراطِّ اَي اَل إِّلَه إِّالَّ أَْنَت".   أميت "شِّ  إَِّذا محُِّلوا َعَلى الصِّّ

 ضعيف.  .طب عن ابن عمرو
 

 هللا تَعاىَل َأْجَوافـَُهْم َوقـُُبورَُهْم اَنرًا"."َشَغُلواَن َعنِّ الصَّاَلةِّ اْلُوْسَطى َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ، َمأَل  - 15044/ 48
 . طب عن أُم سلمة، عب عن على

 
 "َشيـَّبَـْتىنِّ ُهوٌد َوَأَخَواهُتَا". - 15068/ 72
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َفةَ   ضعيف. .طب عن عقبة بن عامر، ع، طب عن َأىب ُجَحيـْ
 

 ُهوٌد، َوَأَخَواهُتَا: اْلَواقَِّعُة، َواحْلَاقَُّة، َوإَِّذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت". "َشيـَّبَـْتىنِّ  - 15070/ 74
 صحيح. رواه الطبراني، وفيه سعيد بن سالم العطار وهو كذاب.قال الهيثمي:  .طب وابن مردويه عن سهل بن سعد
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 " حرف الصاد" 
 
ُب  - 15073/  1 َا، َوإَِّذا عمِّل َسيِّّئَ " َصاحِّ ، فإَِّذا َعمَِّل اْلَعْبُد َحَسَنًة َكتَـبَـَها بَِّعشرِّ أْمثَاهلِّ مالِّ بِّ الشِّّ ًة  الَيمِّني َأمِّني َعَلى َصاحِّ

: ُب الَيمِّنيِّ بَـَها قَاَل لُه َصاحِّ َمالِّ َأن َيكتـُ ُب الشِّّ تَّ َساَعات َأْو َسْبَع َساَعاٍت،  فََأرَاَد َصاحِّ ُك سِّ ك فـَُيْمسِّ فَإِّن اسَتغَفَر هللا  َأْمسِّ
َدٌة".  ًئا َوإِّن ََلْ َيْسَتغفِّرِّ هللا ُكتَِّبْت َعَلْيهِّ َسيَِّّئٌة َواحِّ  مِّنَها ََلْ َيكُتْب َعَلْيهِّ َشيـْ

 ضعيف جدا.  .طب، وابن مردويه، هب عن َأىب أُمامة
 
ُب الدَّين مأُسوٌر  - 15074/  2  َقرْبهِّ َيشُكو إِّىل هللا اْلوْحَدة". يف "َصاحِّ

 ضعيف.  .بو احلسن: نعيم بن عبد امللك االسرتابزى يف َأماليه، وابن النجار عن الرباءِّ بن عازبطس، وأَ 
 
ُب الَبطن اَل يـَُعَذُب  - 15080/  8  َقرْبِّهِّ".  يف"َصاحِّ

 طب عن سليمان بن صرد وخالد بن ُعْرُفطة  
 

 "َصالُِّح املُؤمِّنِّنَي أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر". - 15086/ 14
 موضوع.  .مردويه عن ابن مسعودطب، وابن 

 
ٍم من ُكلَّ  "َصاَم نُوٌح الدَّْهَر إِّالَّ يـَْوَم اْلفِّْطر َواأَلْضَحى، َوَصاَم داوُد نِّْصَف الدَّْهَر، َوَصاَم إِّبراهِّيُم َثاَلثََة َأايَّ  - 15088/ 16

 َشْهٍر، َصاَم الدَّْهَر وَأْفَطَر الدَّْهَر".
 ضعيف.  .ابن عمروابن زجنويه، طب، هب، كر عن 

 
ريَُكْم إِّىَل اجْلَنَّة".  - 15092/ 20 ر؛ فَإِّنَّ مصِّ  "َصرْبًا آَل اَيسِّ

 .احلارث حل عن عثمان
 

ًئا َأْو نـََوى َشيْـ  - 15094/ 22 ًئا مَِّن  "َصحَّ جْسُمَك اَي َخَواُت، فِّ هللا ِبَا َوَعْدَتُه؛ إِّنَُّه لَْيَس مِّْن َمريٍض مَيَْرض إِّالَّ َنَذَر َشيـْ
 رْي؛ َففِّ هللا ِبَا َوَعْدَتُه". اخلَْ 

قال   .يف عمل اليوم والليلة، طب، ك، ض عن خوات بن صاحل بن خوات بن جبري عن أَبيه عن جده السينابن قانع، وابن 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي. الهيثمي: 
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بَـُهَما هللا؛ إِّنَّ ُعْثَماَن أَلوَُّل َمْن َهاَجَر إِّىَل هللا تـََعاىل َِبْهلِّهِّ بـَْعَد ُلوٍط".  - 15095/ 23  "َصحِّ
 . فذكره -صلى هللا عليه وسلم  - النيبع، ق يف عن أَنس أن عثمان هاجر إىل احلبشة ومعه امرأَتُه، فقال 

 
 "َصَدَق هللا َفَصَدَقُه". - 15099/ 27

 صحيح.  . ن اهلَادِّ طب، ك عن َشدَّادِّ ب
 

؟ اَل َقدََّس هللا تـََعاىل أُمًَّة اَل َيَُْخُذ َضعِّيُفَها َحقَُّه مِّْن َشدِّيدَِّها َوهُ  - 15100/ 28 َو اَل يُتْعتُِّعه،  "َصَدق؛ َمْن َأَحقُّ ابْلَعْدلِّ مِّىنِّّ
يهِّ؛ فَإِّنَُّه لَْيَس مِّْن َغرمٍي خَيُْرُج مِّْن  ًيا إِّالَّ َصلَّْت َعَلْيهِّ َدَوابُّ اْلرَبِّّ َونُوُن اْلبَحار،  اَي َخوَلُة عِّدِّيهِّ َوادهشه واْقضِّ عِّْندِّ َغرميِّهِّ رَاضِّ

َلٍة إُِّْثًا".   يفإِّالَّ َكَتَب هللا تـََعاىَل َعَلْيهِّ  -َوُهَو ََيُد   -َولَْيس مِّْن َغرمٍي يـَْلوى َغرميَُه   ُكلِّّ يـَْوٍم َولَيـْ
في األوسط والكبير، وفيه حبان بن علي وقد وثقه جماعة وضعفه   رواه الطبرانيقال الهيثمي:  .طب، طس عن خولة بنت قيس

 آخرون.
 

ْم يـَْعَمُلوَن ِبَْيدِّيهْم َويـَُؤاكُِّلوَن َعبيَدُهْم".  - 15101/ 29 دَّة، َوَلْن هَتْلَِّك؛ َِبْنَّ  "َصَدْقَت؛ َأْرٌض تـُْنبُت َعَلى شِّ
 ، وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن يزيد بن معبد

 
 "َصَدَقْت َوهَِّي َكُذوٌب".  - 15104/ 32

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله وثقوا كلهم، وفي بعضهم ضعف. .ك عن ابن عباس طب عن َأىب َأسيد
 

َصاٌع، َومَِّن احْلَْلَواءِّ: زَبيٍب َأْو مَتٍْر   "َصَدَقُة اْلفِّْطر َعلى كل إِّْنَساٍن ُمدَّان مِّْن َدقِّيق َأْو َقْمٍح َومَِّن الشَّعِّري - 15107/ 35
 َصاٌع َصاٌع". 

 ضعيف. في األوسط، وفيه الليث بن حماد، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس، قط عن جابر
 

مِّ َعَلى ذِّى - 15111/ 39 َلٌة".  "َصَدَقُة ذِّي الرَّحِّ ، َصَدقٌة َوصِّ مِّ  الرَّحِّ
 صحيح.  .طس عن سلمان بن عامر الضَّيبِّّ ]حم ن ه[ 

 
لُِّدُه ِبَِّكََّة،  "صفَّت َأمْحَُد املُتَـوَكُِّل لَْيَس بَفظٍّ َواَل َغلِّيٍظ، ََيْزِّي ابحْلََسَنةِّ احلََْسَنَة، واَل يَُكافُِّئ ابلسَّيَِّّئَة، َموْ  - 15112/ 40

َبُة،  ُئوَن َأْطَرافـَُهْم، َأْجلِّيَـتـُُهْم وُمَهاجُرُه طَيـْ ُصُدورِّهِّْم، ُيَصفُّون للِّصَّالةِّ َكَما   يفوأُمَُّتُه احلَمَّاُدوَن، َيََتزُروَن َعَلى أَْنَصافِّهْم، َويـَُوضِّّ
، قـُْراَبُْنُْم   ابلنَّهارِّ". يـَتَـَقرَّبُوَن بِّهِّ إِّىل دَِّماُؤُهْم، رُْهَباُن ابللَّْيل، لُُيوثٌّ  الذيُيَصُفوَن لِّْلقَِّتالِّ

 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 
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هِّ الّشاُم، َوفِّيها َصْفَوتُُه مِّْن َخْلقِّهِّ َوعَِّبادِّهِّ، َولََيْدُخَلنَّ اجْلَنََّة مِّْن  - 15114/ 42 َساَب   أميت "َصْفَوة هللاِّ مِّْن َأْرضِّ َثالثَُة اَل حِّ

ُهْم واَل َعذاَب".   َعَليـْ
 عيف. فيه "عبد العزيز بن عبيد هللا الحمصى" وهو ضقال الهيثمي:  .طب، كر عن أىب أُمامة

 
 "ُصفُّوا َكَما ُتُصفُّ اْلَماَلئَِّكُة عِّْنَد َرهبِّّْم، يُقِّيُموَن الصُُّفوَف وََيَْمُعوَن َمَناكِّبَـُهْم". - 15115/ 43

 ضعيف جدا.   في األوسط، وفيه من لم أعرفه ولم أجد من ترجمه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمر
 

م َمثْـَراة  - 15116/ 44 َلُة الرَّحِّ ".  يف"صِّ ، حَمَبَّةِّ يف اأَلْهلِّ َمْنسَأة يفِّ اأَلَجلِّ  اْلَمالِّ
 .فيه من لم أعرفهمقال الهيثمي:  .طس عن عمرو بن سهل

 
 اْلَقْوسِّ واْطَرحِّ اْلَقَرَن". يف"َصلِّّ  - 15124/ 52

 الطبراني في الكبير وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. ش، طب، ك، ق عن سلمة بن األكوع

 
ْذ ُمَؤذَّاًن َيَُْخُذ َعَلى َأَذانِّهِّ َأْجًرا".  - 15132/ 60 ، َواَل تـَتَّخِّ  "َصلِّّ بَِّصاَلةِّ َأْضَعفِّ الَقْومِّ

 . من ذكره في الكبير من طريق سعد القطيعى ولم أجد قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن املغرية
 

ُعون نَبًيا، مِّْنهم ُموسى، َفَكَأيّنِّ أَْنظُُر إلَيه  - 15135/ 63 دِّ اخْلَْيفِّ َسبـْ َوُهو  -َوَعَلْيه َعَباَءاتَن َقَطوانِّيـََّتان  -"َصلَّى يف َمْسجِّ
."  حُمْرٌِّم َعَلى بَعِّرٍي مِّْن إِّبٍِّل َشُنوَءَة َِمُْطوٍم، اخلِّطَاُم مِّن لِّيٍف، َوَله َضفِّرياَتنِّ

 .في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط قال الهيثمي: رواه الطبراني .بن عباسطب، كر عن ا
 

ُذوا بـَْيَّت يف "َصلوا  - 15143/ 71 ُذوَها قـُُبورًا، واَل تـَتَّخِّ ُلُغىنِّ   بـُُيوتُِّكم َواَل تـَتَّخِّ عِّيًدا، َوَصلُّوا َعَلىَّ َوَسلِّّموا؛ فَإِّنَّ َصاَلَتُكم تـَبـْ
ُتم".   َحْيثَما ُكنـْ

 صحيح. رواه أبو يعلى، وفيه عبد هللا بن نافع وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .ع، ض عن السيد احلسن
 

 "َصلُّوا يف نَِّعالُِّكُم، وال تَشبـَُّهوا ابْليَـُهود".  - 85/  15157
 صحيح. .ن شداد بن َأوساحلكيم طب، ض ع

 
يلُة؟ قال: هِّي َأعْ  - 15161/ 89 َلى  "َصلُّوا َعليَّ فَإِّنَّ الصَّالَة َعَليَّ زََكاٌة لكم، وَسَلوا هللا تعاىل يلِّ الوسيَلَة، قالوا: وما الَوسِّ
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ٌد، وأاَن َأرجو َأن َأكون َأان هو".   َدرََجًة يف اجلنةِّ، ال يناهُلا إِّال رجٌل واحِّ
 .رواه البزار، وفيه داود بن علبة، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، ووثقه ابن نميرقال الهيثمي:  ر عن َأيب هريرة.هناد، البزا

 
 "َصلُّوا َعَلى مواتُكم ابلليلِّ والنهار والصغري والكبري، الذكرِّ واألُنثى َأربًعا".  - 15163/ 91

 .طس عن جابر
 

 َشوَّااًل"."ُصْم  - 15172/  100
 . ضعيف .العدِن، ض عن ُأسامة بن زيد]ه[ 

 
َياَم َداُوَد، ُصْم وَأْفطِّْر يـَْوًما".  - 15173/  101 ٍم من ُكل َشْهر، ُصْم صِّ  "ُصْم َثالثََة َأايَّ

 . قال: "َثالاًث من ُكل َشْهٍر" ابن سعد، طب عن كهمان اهلالىل طب، هب عن َأيب عقرب  طب عن حكيم بن حزام زدِن
 

م من َأوله، َأو من الشهر: االثنني واخلميس، واخلميس الَّذِّي يَلِّيهِّ".  - 15177/  105  "ُصْمَن مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر َثالثََة َأايَّ
 . طب عن َأم سلمة

 
م َتزِّيُد يف اْلُعُمرِّ"."َصَنائُِّع اْلمْعُروف  - 15179/  107 َلُة الرَّحِّ ، َوصِّ ر ُتْطفُِّئ َغضَب الرَّبِّّ  َتقي َمَصارَِّع السوء، َوَصَدَقُة السِّّ

 حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن..  طب عن َأىب أُمامة
 

م، زاَيَدٌة يفِّ   "َصَنائُِّع اْلَمْعُروف َتقِّي َمَصارَِّع السُّوءِّ، والصََّدَقةُ  - 15181/  109 َلُة الرَّحِّ ، َوصِّ َخفي ا ُتطفُِّئ َغَضَب الرَّبِّّ
َرةِّ، وأْهُل اْلُمنْ  نـَْيا ُهْم أهل اْلَمْعُروفِّ يفِّ اآلخِّ نـَْيا ُهْم أْهُل اْلُمْنَكرِّ  اْلُعُمرِّ، وُُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقٌة، َوأْهُل اْلَمْعُروفِّ يفِّ الدُّ َكرِّ يفِّ الدُّ

َرةِّ وأوَُّل  ". يفِّ اآلخِّ  َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َأْهُل اْلَمْعرُوفِّ
 صحيح.  .رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبيد هللا بن الوليد الوصافي، وهو ضعيفقال الهيثمي:  .طس عن أم سلمة

 
َفانِّ مِّْن أُمَّيتِّ َلْن تـََناهُلَما َشَفاَعَّت: إَِّماٌم ظَُلوٌم َغُشوٌم َعُسوٌف وُكلُّ َغالِّ مارٌِّق".  - 15184/  112  "صنـْ

 الطبراني في الكبير واألوسط ورجال الكبير ثقات.  قال الهيثمي: رواه.  يف مكارم األخالق، طب عن َأيب أُمامة اخلرائطي
 

: ُسلطَاٌن ظَُلوٌم َغُشوٌم، وَغاٍل يف الدِّينِّ، َيْشَهُدون َعَليهِّم َويَتربَ  - 15186/  114 َفانِّ مِّن أُمَّيتِّ اَل تـََناهُلَُما َشَفاَعَّتِّ ُءون "َصنـْ
ُهْم".  نـْ  مِّ

عدي: له أفراد، الطبراني بإسنادين في أحدهما منيع قال ابن  قال الهيثمي: رواه. يف األلقاب، طب عن معقل بن يسار الشريازي
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 وأرجو أنه ال بأس به، وبقية رجال األول ثقات. 
 

يَبة". - 15195/  123 َرةِّ: مِّْزَماٌر عِّْنَد نِّْعَمٍة، َورَنٌَّة عِّْنَد ُمصِّ نـَْيا واآلخِّ  "َصْواَتنِّ َملعواَننِّ يفِّ الدُّ
 حسن.  .البزار، ض عن أنس

 
 ْن ُكلِّّ َشْهر يُْذهِّنْبَ َوَحَر الصَّْدٍر". "َصْوُم َشْهرِّ الصَّرْب، َوثالثَةِّ أايم مِّ  - 15202/  130

 صحيح.  .البزار عن ابن عباس، البزار عن علي
 

ٍم مِّن كلِّّ َشْهر يُْذهِّنْبَ كثِّريًا مِّن َوَحرِّ الصَّْدرِّ".  - 15203/  131  "َصْوُم َشهرِّ الصَّرْب، َوثالثَةِّ أايَّ
 صحيح. .فة عن النمر بن تولب، طب، ق، وأبو نعيم يف املعر الباوردي، و البغويابن زجنويه، و 

 
م مِّن ُكلِّّ َشهٍر يُذهُِّب َوْغَر الصدر".  - 15206/  134  "َصْوُم َشْهرِّ الصَّربِّ َوَثالثَةِّ َأايَّ

رواه أحمد والطبراني في الكبير إال أنه قال:  قال الهيثمي:  .طب، هب عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن رجل من عكل]حم[ 
 ورجال أحمد رجال الصحيح.ثنا رجل من عكل. 

 
 "صوموا من وضح إىل وضح".  - 15210/  138

البزار، والطبراني في الكبير واألوسط، وفيه سالم بن عبيد هللا بن  قال الهيثمي: رواه. طب، ص عن أيب مليح عن أبيه، قط عن جابر 
 سالم ; ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. 

 
 لُِّرْؤيَتِّهِّ، وَأْفطُِّروا لُرْؤيَتِّهِّ"."صوموا  - 15211/  139

البزار والطبراني في الكبير، وفيه عمران بن داود القطان ; وثقه ابن حبان   قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب بكرة، ابن النجار عن جابر
 وغيره، وفيه كالم. 

 
 َليكْم فَاْقُدورُا". "ُصوُموا لُِّرْؤيَتِّهِّ، وأفطُِّروا لِّرْؤيَتِّهِّ، فَإِّْن ُغمَّ عَ  - 15216/  144

 .ط عن ابن عمر
 

146  /15218 -  ."  "ُصومِّي عن ُأختكِّ
 .صحيح .ط عن ابن عباس
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رها ابلُبْخل وُطولِّ األمل". - 15220/  148  "َصالُح َأول هذه األمة ابلزُّهدِّ واليقنيِّ، ويـَْهلُِّك آخِّ
الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عصمة بن قال . حم يف الزهد، طس، هب، خط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 حسن.  .المتوكل، وقد ضعفه غير واحد، ووثقه ابن حبان
 

"َصالُة رجلني يُؤم َأحُدُُهَا صاحَبُه أزكى عند هللا من صالة أربعة يُؤمهم أحدهم، أزكى عند هللا من   - 15233/  161
 ائة َترتى".صالة ُثانية يؤمهم أحدهم، أزكى عند هللا من صالته م

 حسن. .ابن سعد، والبزار طب، وأبو نعيم يف املعرفة: ق عن قباث بن أشيم الليثي 
 

 "َصالُة اجلمِّيع َتفُضُل َعَلى َصالةِّ الرَّجلِّ َوَحَدُه أربـًَعا َوعِّشرِّيَن َسْهًما إِّىَل َصالتِّهِّ مَخًسا َوَعْشريَن".  - 15247/  175
 الطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف.  الهيثمي: رواهقال . طب عن زيد بن اثبت، عب عنه موقوفًا 

 
 "َصالة الرَُّجلِّ يف مَجَاَعٍة تـَْعدل صالته َوْحدُه مخًسا وعشرين".  - 15248/  176

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يسم. .طب عن صهيب
 

ْمٍس َوعِّشرِّين َصالًة كلُّها مِّْثُل َصالتِّهِّ يف بيتِّهِّ". "َصالُة الرَُّجلِّ يف  - 15250/  178  مَجَاَعٍة َتفضل خبِّ
وهو الذي قال: " في بيته " في الكبير   -قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير واألوسط  .طب عن ابن مسعود 

 ورجال أحمد ثقات.
 

 اَعة تزيُد َعَلى َصالته الرَّجل وَحَدُه تِّسًعا َوعِّشرِّين َصالًة"."َصالُة الرَُّجلِّ يف اجلم - 15251/  179
 طب عن ابن مسعود. 

 
181  /15253 -  ." رِّ اللَّْيلِّ  "َصاَلُة اللَّيلِّ َمْثىَنَ مثىن، َواْلوِّتُر ركعٌة مِّْن آخِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.  قال الهيثمي: رواه . طب عن ابن عباس، ابن جرير عن ابن عمر

 
، َولَنِّْعَم املَصّلى يف َأْرض احمْلَشر   َمْسجدي "َصالٌة يف  - 15257/  185 َهذا َأفَضُل من َأرَبع َصَلوات يف بَيت املْقدِّسِّ

ْنيا مَجيًعا".  واملَْنَشرِّ، َولَيأتنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زَماٌن َوَلقيُد َسْوطِّ الرَُّجلِّ  ْنُه بيت املْقدِّسِّ َخرٌي َلُه مَِّن الدُّ  َحيُث يـََرى مِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.   .-هب، طس عن َأيب ذر

 
دِّ أَْلَف َصالة، غرَي اْلَمْسجد احلَْ  َمْسجدي "َصالة يف  - 15265/  193 َواُه مَِّن املََساجِّ  َرام". َتزيُد َعَلى َما سِّ
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 . طب عن جبري بن مطعم
 

200  /15272 -  ." ريِّ مِّْن َصالةِّ اللَّيلِّ  "َصالُة اهْلَجِّ
 ضعيف جدا. .يف األَلقاب عن عبد الرمحن عن أَبيه عن جده عبد الرمحن بن عوف الشريازيابن نصر، طَس، و 

 
َمام َوطَائَِّفٌة مَن  - 15280/  208 َسْجَدًة َواحَدًة، َويُكوُن طَائَفٌة بَينَـُهْم َوَبنَي  النَّاسِّ َمَعُه، فـََيْسُجُدونَ "َصالُة اخْلَْوفِّ قَِّياُم اإلِّ

 مِّريِّهِّْم َسْجَدًة َواحَدًة، مثَّ يـَْنَصرِّفُ اْلَعُدوِّ، مثَّ يـَْنَصرُِّف الَّذيَن َسَجُدوا َمَع َأمريهِّْم فَيُكونُوَن َمَكاَن الَّذين ََلْ ُيَصلُّوا، فـَُيَصلُّوَن َمَع أَ 
هِّ، فَإِّْن كاَن َخوْ  ٍد مَِّن الطَّائَِّفَتني بَِّصالتِّه َسْجَدًة لِّنَـْفسِّ ٌف أَشدُّ مِّْن َذلَِّك َفرِّجااًل  َأمِّريُُهْم َقْد َقَضى َصالَتُه، َوُيَصلِّّى ُكلُّ َواحِّ

 َورُْكَبااًن".
 صحيح. .طب عن ابن عمر]ه[ 

 
َصالتُكنَّ يف ُحَجرُكنَّ، َوصالُتُكنَّ يف ُحُجرَُكنَّ أْفَضُل مَِّن َصالتُِّكنَّ يْل  "َصالُتُكنَّ يف بـُُيوتُِّكنَّ َأْفَضُل مِّْن  - 15283/  211

 ُدورُِّكنَّ، َوَصالُتُكنَّ يف ُدورُِّكنَّ َأْفَضُل مِّن َصالتُكنَّ يف اجْلََماَعة". 
 في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كالم. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ق عن ُأم محيد 

 
َا، َخرٌي مِّْن صالهتَا يف َدارَِّها، َوَصالهُتَا يف دارَِّها خَ  - 15284/  212 َا يف ُحْجَرهتِّ رٌي  "َصالُة اْلَمْرَأةِّ يف بَيتَها َخرٌي مِّْن َصالهتِّ

َا خارَِّج".   مِّن َصالهتِّ
جر( قال ابن أبي حاتم: لم يذكر  في األوسط، ورجاله رجال الصحيح، خال )زيد بن المها قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن أُم سلمة

 عنه راو غير ابنه محمد بن يزيد. 
 

 "صالُة املَسابـََقةِّ رَْكَعٌة َعلى َأى َوْجٍه َكاَن الرَُّجُل َُيْزُئ عنه فعَل َذلِّك ََل يعده".  - 15289/  217
 .البزار عن ابن عمر

 
َياُم ا - 15295/  223 َياُم َثاَلثَةِّ َأايٍم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر صِّ  لدَّْهرِّ"."صِّ

 .طب عن ابن عمر
 

َياُم يـَْومِّ َعَرَفَة، يَُكفُِّر السََّنَة الَّيت فيها، والسََّنَة الَّيت بـَْعَدَها".  - 1530/  822  "صِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه رشدين بن سعد، وفيه كالم، وقد وثق. قال الهيثمي: رواه. د بن َأرقميطب عن ز 

 



431 

 

ياُم   - 15301/  229  رمضان إِّىَل رََمَضاَن َكفَّارَُة َما بَينَـُهما"."صِّ
 . طب عن َأيب سعيد 

 
َياُم الدَّْهرِّ وإِّْفطَارُُه".  - 15302/  230 َياُم َثاَلَث َعْشَرَة من َأْربَع عشرة ومَخَْسَة َعْشَرَة صِّ  "صِّ

 طب عن ابن مسُعود. 
 

َياُم اْلَمْرءِّ يف َسبيلِّ هللا يـُْبعُِّد مِّْن جَ  - 15303/  231 ريََة َسْبعِّنَي َعاًما". "صِّ  َهنََّم َمسِّ
 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف.. طب عن َأيب الدرداءِّ 
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 " حرف الضاد" 
 

ْلدِّهِّ َأْربـَُعوَن ذِّرَاًعا  - 15326/ 19 ْثُل ُأُحٍد، َوغَِّلظ جِّ رُس اْلَكافِّرِّ مِّ  بِّذِّرَاعِّ اجْلَبَّارِّ". "ضِّ
 صحيح.  .ز عن ثوابن

 
 "َضُعوا، َوتـََعجَُّلوا".  - 15332/ 25

 الطبراني في األوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق. قال الهيثمي: رواه. طس، ك، ق عن ابن عباس
 

يهِّ، وُقوىلِّ  - 15337/ 30 ، فَاْمسحِّ َفائَِّك،  "َضعِّى يدكِّ اْلُيْمىَن َعَلى فـَُؤادكِّ : بِّْسمِّ هللا. اللَُّهمَّ داوِنِّ بِّدوائَِّك، واْشفِّىنِّ بِّشِّ
واَك، واحذِّر عىن َأَذاك   قَالُه لَِّغريَى".  -وَأْغنِّىنِّ بَِّفْضلَِّك عمَّن سِّ

 ضعيف.   .يف عمل اليوم والليلة عن ميمونة بنت َأىب عسيب السينطب وابن 
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 " حرف الطاء" 
 
َعُثون إِّىل رَُجل فـََيأتِّى َمكََّة فـََيْمنَـُعُه هللا تـََعاىل َوحييُف هبم، َمْصرَ  - 15340/  1 ْم، يبـْ ٌد " طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيتِّ خُيَْسُف هبِّ ُعُهم َواحِّ

، إِّنَّ منهم َمن يُْكَره فـََيجُئ ُمْكَرًها".   َوَمَصادِّرُُهم َشَّتَّ
 صحيح.  .طب عن أُم سلمة

 
َيُة اْلَوالِّدِّ"."طَاعَ  - 15343/  4 َيُة هللا َمْعصِّ  ُة هللا طَاَعُة اْلَوالِّدِّ، َوَمْعصِّ

 ضعيف.  . طس عن أيب هريرة
 

 فَاْجَتمُِّعوا َعَليهِّ وال تـَتَـَفرَُّقوا َعْنُه".  ،"طََعاُم االْثنني َيْكفِّي األْربـََعَة، وطََعاُم األْربـََعةِّ َيكفي الثََّمانَيةَ  - 15352/ 13
 حسن.  .طب عن ابن عمر

 
 "طََعاُم يـَْوٍم يف الُعْرسِّ سنة، َوطََعاُم َيوَمنيِّ فضٌل، َوطََعاُم َثالثَةِّ َأايٍم راَيء َومُسَْعة". - 15358/ 19

 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس
 

َها".  "طْعَمُة َأْهلِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ،  - 15359/ 20  َوَقْد َأْغىَن هللا تـََعاىل َعنـْ
سئل عن َأُثان الكالب قال: فذكره، طب عن ميمونة   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبادة بن الصامت َأن رسول هللا 

 الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى، عن عبادة، وإسحاق لم يدركه.  قال الهيثمي: رواه. ”بنت سعد مثله
 

 "طََلُب العِّلم َفريضٌة َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم".  - 15360/ 21
وابن عبد الرب يف العلم ومتام. هب، خط، كر وابن النجار من طرق متعددة عن أَنس، طب ومتام   ،عد، واحلاكم يف الكىن

ومتام،   عن ابن عمر، قال كر: غريب جد ا، خط، كر عن علي، طس، هب،  والرافعي اخلليليعن ابن عباس، متام، كر، و 
 صحيح.  . خط، كر عن أيب سعيد، ط، ض خط وابن النجار عن احلسني بن علي

 
 "طََلب كْسب احْلالل َفرِّيضٌة بـَْعَد اْلفريضةِّ". - 15369/ 30

 ضعيف.  .طب، ق وضعَّفُه عن ابن مسعود
 

َقلُِّب  َطهَّرَُكُم هللاُ، فإِّنَُّه لَيَس عبٌد يَبيُت طَ -"َطهُروا َهذهِّ األْجَساد  - 15376/ 37 َعارِّهِّ اَل يـَنـْ اهًِّرا إال اَبت َمَعُه )َمَلٌك( يف شِّ
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 َساَعة مِّن اللَّيلِّ إال قال: اللَُّهْم اْغفِّر لَِّعْبدَِّك، فإِّنَُّه اَبَت طاهًِّرا". 
 الطبراني في األوسط، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. طب وأبو الشيخ عن ابن عباس

 
ُر أْفنيَـتَـَها". "َطّهُروا  - 15377/ 38  أفنيَـَتُكْم، فإِّنَّ اليَـُهوَد ال ُتَطهِّّ

 حسن.  .طس عن سعد
 

هِّ يف َغريِّ َمسكَنٍة، - 15384/ 45 َية،   "طُوىَب لَِّمْن تـََواضَع يف غريِّ َمْنقَصة، وَذل يف نْفسِّ َوأَنـَْفَق مِّْن قال مَجََعُه يف َغريِّ َمْعصِّ
هِّ َوطَاَب َكْسُبُه، َوَحُسَنْت َسرِّيَرتُُه، وَكُرَمْت   َوَخالَط أْهَل الفِّْقهِّ واحلِّْكَمةِّ، َورَحمْ  أْهَل الذل واملَسكنةِّ، ُطْوىب لَِّمْن َذلَّ يف نـَْفسِّ

 ْن قـَْولِّهِّ". َعالنيَـُتُه، َوَعَزَل َعنِّ النَّاسِّ َشرَُّه، ُطوىَب ملَْن َعمَِّل بِّعِّلمِّهِّ وأنـَْفَق الَفَضَل مِّْن مالِّهِّ، وأْمَسَك الَفْضل مِّ 
 ضعيف. .، وابن قانع، طب، ق، هب، متام، كر عن ركب املصريالباوردي البغوي، و 

 
َرٌة أْجَنَحتَها على الشَّام".  - 15388/ 49  "طُوىب لِّلشَّام إنَّ املالئَِّكَة اَنشِّ

 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. طب عن زيد بن اثبت
 

ُط َرمْحََته َعليهِّ". ،"طُوىب لِّلشَّام - 15389/ 50  إنَّ الرَّمْحَن لَباسِّ
 ضعيف.   .طب عن زيد بن اثبت

 
، وُطوىب لِّمَن آمَن يبِّ وََلْ يَرينِّ  - 15392/ 53  ". -ثالث مرات-"طُوىب ملَْن رآين وآمَن يبِّ

 . ط، عبد بن محيد، حب, الضعفاء عن ابن عمر
 

، َوُطوىَب لِّمَ  - 15393/ 54  ْن رآين وآمن يب، ُطوىب هَلُْم َوُحْسُن مآب". "طُوىب لَِّمْن رآين وآَمن يبِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية  .ابن أيب عاصم، طب، ك، ض عن عبد هللا بن بسر

 صحيح.  رجاله ثقات.
 

 "طُوىب لَِّمْن طَال ُعْمُرُه َوحُسن عمله".  - 15395/ 56
 صحيح. .هللا بن بسر طب، حل عن عبد 

 
َها عْشَرُة   ،"طُوىب لَِّمْن أْكثـََر يف اجلَِّهادِّ يف َسبيلِّ هللا َمن ذْكرِّ هللاِّ  - 15397/ 58 نـْ فإن َلُه بُكل كلَِّمة َسْبعِّنَي أَلَف َحَسَنٍة مِّ

 َأْضَعاف َمَع الَّذِّي َلُه َعْنَد هللَا مِّن املَزِّيدِّ، والنفَقُة عَلى َقْدرِّ ذلَِّك". 
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 ضعيف. .ذطب عن معا
 

 "طُوىب لَِّمْن رآينِّ َوَمْن رَأى َمْن رآين".  - 15398/ 59
 الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه. طب عن وائل بن حجر

 
 "طُوىَب لِّمن رزَقُه هللاُ الَكفاَف مث صرَب َعَليهِّ". - 15405/ 66

 ضعيف جدا.  .عن عبد هللا بن حنطب بن احلارث الديلمي طب عن أيب احلويرث، 
 

70 /15409 -  ." ، ولَِّمْن رََأى َمْن رآين وملَْن رأى َمن رأى مْن رآينِّ  "طُوىَب لَِّمْن رآينِّ
رواه الطبراني قال الهيثمي:  .اخلطيب عن أنس]طب[ عبد بن محيد عن أيب سعيد, وابن عساكر عن واثلة, اخلطيب عن عليه,  

 واألوسط، وفيه من لم أعرفه.في الصغير 
 

 "َطرُي ُكلِّّ عبٍد يف ُعُنقِّهِّ".  - 15422/ 83
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب . عبد بن محيد عن جابر]حم[ 
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 ظاء" حرف ال " 
 
َقِّّهِّ". - 15425/  2  "َظْهُر املؤمِّنِّ محى إِّال حبِّ

 ضعيف جدا.  فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .عِّْصَمة بن مالك طب عن
 
 "َظَهَرت هلم الصالُة فـََقبلوها، وَخفِّيت هلم الزكاُة فَأكلوها، ُأولئك هم املنافقون". - 15426/  3

 ضعيف جدا.  .البزار عن ابن عمر وُضعِّّفَ 
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 " حرف العني " 
 
 فإَِّذا َجَلس عِّْنَدُه َغَمرْته الرمحُة". ،َِمْرَفةِّ اجلنَّةِّ "عائُد املريِّض يفِّ  - 15428/  2

 صحيح.  .البزار عن عبد الرمحن بن عوف 
 
 "عاتُِّبوا اخليَل: فإْنا تـُْعتب".  - 15432/  6

 رواه الطبراني من رواية إبراهيم بن العالء الزبيدي عن بقية، وبقية مدلس.قال الهيثمي:  .طب، ض عن أيب أُمامة
 

16 /15442 -  ."  "َعامة َعذاب اْلَقرْبِّ من اْلبَـْول فتنزُهوا من اْلبَـْولِّ
 .عبد بن محيد, ك عن ابن عباس

 
َنةِّ َكهِّْجر  - 15445/ 19  إِّيلَّ".  ة"عبادٌة يف اهلَرج والفِّتـْ

 صحيح. . طب عن معقل بن َيسار
 

قْبل َموالِّيه بْسبعني َخريًفا، فيُقوُل السَّيُِّّد: ربِّّ َهَذا َكاَن "عبٌد أطَاَع هللَا وَأطاَع مواليه أدخَلُه هللاُ اجلنَة  - 15449/ 23
 قال: َجازَيتُه بَِّعملِّهِّ وَجازَيُتك بَِّعَملَك".  ،َعْبدي يف الدُّنَيا 

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

َرةِّ".  - 15452/ 26 نـَْيا َوَويلِّّ يف اآلخِّ  "ُعْثماُن بن َعَفان َويلِِّّّ يف الدُّ
 . بر ع، ابن عساكر عن جا

 
"عْجبُت من قضاء هللاِّ للمسلم، ُكلُّه خرٌي، إِّنَّ أصابته سراُء فشكَر َأجره هللاُ عزَّ وجلَّ وإن أصابته ضراُء   - 15456/ 30

 فصرَب أجره هللا عزَّ وجلَّ فكلُّ قضاٍء قضاه هللا للمسلم خري". 
 . طب عن ُصهيب

 
لِّ وهم َكارُِّهون"."َعجْبُت أَلقْـَواٍم ُيَساُقون إِّىل اجْلنَّةِّ  - 15458/ 32   يف السَّالسِّ

 حسن.  .طب عن أيب أمامة
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"َعجْبُت للُمْسلم: إذا أصاْبتُه مصيبٌة احتْسَب وصرب، وإذا أصابه خرٌي محَِّد هللا وشكَر، إِّنَّ املسلَم يُؤَجر   - 15459/ 33
 يف ُكلِّّ شيٍء حَّت يف اللقمة يرفُعها إىل فيه". 

 صحيح.  .وقاص ط، وعبد بن محيد، هب عن سعد بن أيب 

 
ْبُت للمْؤمِّنِّ وجَزعِّهِّ من السََّقمِّ لو كان يعلُم ماله يف السََّقمِّ أَلحبَّ َأن يكون سقيًما حَّت يلقى ربَُّه   - 15467/ 41   -"َعجِّ

 عزَّ وجلَّ".
 ضعيف. .ط, وابن النجار عن ابن مسعود

 
ي يُوسَف وَكَرمِّهِّ  - 15471/ 45 يُت لَِّصرْبِّ أخِّ َل إِّليه لُيْستَـْفََّت يف الرُّْؤاَي، ولو ُكْنت أان ََلْ   -وهللاُ يـَْغفُِّر له  -"َعجِّ حيُث ُأْرسِّ

هِّ، ولو كنُت أان لََبادَرُت  َأفَعْل َحَّتَّ َأْحُرَج، وعجبُت لصرْبه وَكَرمِّه وهللا يغفُر له، أُتى لَيْخرُج فلم خيرِّج َحَّتَّ أْخرَبََهم بُِّعْذرِّ 
 قوله: "اذكرِن عند ربك".  ،الباَب، وَلَوال اْلكلُِّمَة، ملا لَبَِّث يف السجنِّ َحَّتَّ يبتغِّى الفرج من عِّنِّدِّ غري هللا َعزَّ وجلَّ 

 وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي .وابن النجار عن ابن عباس ،طب، وابن مردويه
 

ُلوا اإلِّفطَار - 15476/ 50 ُروا السُّحوَر". ،"َعجِّّ  وأخِّّ
رواه الطبراني في الكبير من طريق حبابة بنت عجالن، عن أمها، عن صفية بنت جرير، قال الهيثمي:  . طب عن أم حكيم بنت َوَداع

 وهؤالء النسوة روى لهن ابن ماجه، ولم يجرحهن أحد، ولم يوثقهن. 
 

لِّيَها اَي أُمَّ أَنس، إِّذا مأَل الليُل بطن ُكلِّّ واٍد، َفقْد َحلَّ وقُت الصَّالة، َفَصلى وال إِّمث عليك".  - 15477/ 51  "َعجِّّ
 . َطب عن أم أنس، قالت: قلت اي رسول هللا؟ إن عيىن تـَْغلُبين عن عَشاءِّ اآلخرة قال: فذكره

 
 "َعَذاُب أمَّيتِّ يف ُدنـَْياَها".  - 15485/ 59

 الطبراني في الصغير واألوسط، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه.  ك عن عبد هللا بن يزيدطب، 
 

، َفَمْن أَصابَه بـَْوٌل فـَْليَـْغسله فإِّْن ََلْ َيِّْد ماًء، فَلَيْمَسْحُه بِّرُتَابِّ طيِّّ  - 15487/ 61  ٍب". "َعَذاُب اْلَقرْبِّ مِّْن أَثَر اْلبَـُولِّ
 ضعيف. .طب عن ميمونة بنت َسعد

 
َس اإلِّسالُم  - 15491/ 65 َا َكافٌِّر، َحالُل   َمْن تـََركَ  -"ُعَرى اإلِّْسالم وقواعُِّد الدِّين ثالثٌَة عليهِّن ُأسِّّ ُهنَّ فـَُهَو هبِّ نـْ َدًة مِّ َواحِّ
 َشَهاَده َأْن اَل إَِّله إال هللا، والصَّالُة املْكُتوبَُة، وَصْوُم رََمَضاَن". -الدَّم

 . ضعيف . ع، عن ابن عباس



439 

 

 
ُم، فـَُعرَِّض َعَليَّ فِّيها َيوُم اجلُمعة - 15502/ 76   ،وإَِّذا يف َوسطها ُنْكَتٌة َسْوَداءُ   ،فإَِّذا هي كمِّرآٍة بيضاءَ  ،"ُعرَِّض َعَلي اأَلايَّ

 فـَُقلُت: ما َهذِّهِّ؟ قيل: السَّاَعُة".
 رجاله رجال الصحيح خال شيخ الطبراني وهو ثقة. قال الهيثمي:  .طس عن أنس

 
ُهم مِّْن  -"ُعرَِّضْت َعَليَّ أُمَّيتِّ اْلَبارَِّحَة َلَدى َهذِّهِّ احْلُْجَرَة  - 15506/ 80 نـْ َرها، َحَّتَّ أَلان َأْعَرُف ابلرَُّجل مِّ َأوَّهُلا إيل آخِّ

ُهم، َأرَأيَت َمْن ََلْ خُيَْلْق؟ ، قال: ُصوِّ  نـْ بِّهِّ، قيل اي رسول هللا: ُعرَِّض عليَك َمْن ُخلِّق مِّ ُروا يل يف الطِّّنيِّ، فوالَّذي  َأَحدُِّكْم بَِّصاحِّ
بِّه".  ْنَسانِّ مْنهم مَِّن الرَُّجل بَِّصاحِّ  نفسي بيده ألان أْعَرُف ابإلِّ

 ضعيف.  .طب، احلسن بن سفيان، ض عن الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
 

رٍ َوُمْزَدلِّفُة ُكلَُّها  ،َواْرَتفُِّعوا َعْن َبْطن ُعَرنةَ  ،"َعَرَفُة ُكلَُّها َمْوقِّفٌ  - 15516/ 90 َومِّىًن ُكلَُّها   ،َمْوقٌِّف، َواْرَتفُِّعوا َعْن َبْطنِّ حُمَسِّّ
 َمْنَحٌر". 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

نـَْيا َدارٌ  ،"َعَسى َأْن تُْدرِّكوا َأقَواًما يـُْؤثُِّروَن أْمَوااًل  - 15525/ 99 َا يْكفيِّ َأَحدُكْم مَِّن الدُّ  َوَمرْكٌب يفِّ َسبِّيلِّ هللا".  ،َوإِّمنَّ
 . طب عن َأيب هاشم بن عتبة

 
ُلُغُه احْلَدِّيُث َعينِّّ فيَـُقوُل: َما قال ذا َرُسو  - 15526/  100 ُل هللا،  "َعَسى َأَحدُُكْم َأْن يَُكذَِّبينِّ َوُهَو ُمتَّكِّيٌء َعلى َأريَكتِّه، يـَبـْ

". دَ   ْع هذا َوهات َما يف اْلُقْرآنِّ
 . أَبو نصر عن َأيب سعيد ،)أَبو يعلى(، أَبو نصر السجزي يف اإلِّابنة وقال: حسن غريب: عن جابر

 
َا َيُكوُن بَينها َوبنَي   - 15527/  101 َا يُكوُن بَينُه َوبنيِّ َأْهلِّهِّ، َأْو َعَسى اْمَرَأٌة حُتَدُِّث ِبِّ ها، فال  "َعَسى رَُجٌل حُيَدُِّث ِبِّ زْوجِّ

َيها َواْلنَّاُس يـَْنظُُرون".  تْفَعُلوا؛ فإِّنَّ َمثل ْدلَِّك )َمَثٌل( شيطاٍن لقَِّي شيطانة يفِّ ظْهرِّ الطَّرِّيق فغشِّ
 حسن. األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب ”.طب َعن "أمسَاءِّ بنت يزيد

 
، َوَخسٌف ابْلَمْشرِّقِّ "َعْشٌر بنَي َيَدي السَّاَعة: َخْسٌف  - 15533/  107 ْلَمْغرِّبِّ ، َوالدَُّخاُن،   ، ابِّ َزِّيَرةِّ اْلَعربِّ َوَخْسٌف جبِّ

، َوََيُجوُج َوَمأُجوُج، َوريٌح َتْسفِّيهْم فـََتْطَرُحُهْم ابِّ  ْلَبْحرِّ، َوطُُلوُع الشَّْمسِّ مِّْن  َونـُُزوُل عيَسي ْبنِّ َمْرمَي، َوالدَّجَّاُل، َوَدابَُّة اأَلْرضِّ
َا".  َمْغرِّهبِّ
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 .البغوي، طب عن الربيع بن َعَصيلة عن َأيب سرحية
 

اُب، واحلَ  - 15534/  108 َداُم، والثِّّماُر، والشََّجُر، َواخْلَلُّ، والزَّيُت، والرتُّ َجُز، "َعْشٌر ُمَباَحٌة َلُكْم يفِّ الَغْزو: الطََّعاُم، واإلِّ
 والُعوُد َغرَي َمْنُحوٍت، واجلِّلُد الطَّريُّ". 

 .وفيه )َأبو سلمة العاملي( متروكقال الهيثمي:   .عائشة طب وابن عساكر عن
 

اَل إَِّلُه إال هللا َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه. َلُه امللك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو  -"َعْشٌر َمْن قَاهلُنَّ يف ُدبُرِّ َصَلَواتِّهِّ إَِّذا َصلَّى  - 15538/  112
هبِّنَّ َعْشَر َحسَنات َوحَمَا َعْنُه هبِِّّنَّ َعْشَر سيَِّّئات َورََفع َلُه هبِّنَّ َعْشَر َدرََجات، وَُكنَّ عِّْدَل  َكَتَب هللا َلُه   -َعَلى ُكلِّّ َشيء َقدِّيرٌ 

ي َكاَن مِّْثل َذلَِّك َحَّت ُيْصبِّح" نَي مُيْسِّ ي َوَمْن قَاهلُن حِّ  .َعْشرِّ رِّقَاب وَُكنَّ َلُه َحرًسا من الشَّيطَانِّ َحَّتَّ مُيْسِّ
 . طب عن أيب أيوب

 
 "َعَشَرُة أَبـَْياٍت ابحلَجازِّ أَبـَْقى مْن عْشرِّيَن بَيًتا ابلشام".  - 15541/  115

 ضعيف.  .طب عن معاوية
 

، مْن َشيٍء بـََلَغهُ  - 15547/  121 يهِّ املُْسلمِّ َعْنُه، فـََلْم  "عِّفُّو َتعِّفُّ نَساؤُكْم، وبـَرُّوا آاَبءُكم َترَبُُّكْم أبَناؤُُكم، َوَمن اعَتَذَر إِّىل أخِّ
 يـَْقَبْل ُعْذرَُه ََلْ يَرِّْد َعليَّ احلَْوَض".

 موضوع. في األوسط وفيه خالد بن زيد العمرى وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عائشة
 

ْلشَّام".  - 15551/  125  "ُعْقُر َدارِّ اإلِّسالم ابِّ
 حسن. ”.طب عن سَلَمَة بن نفيل

 
". "ُعُقوبَُة َهذِّهِّ  - 15557/  131 ْلسَّيفِّ  األُمَّةِّ ابِّ

 صحيح.  .طب عن رجل من الصحابة، اخلطيب عن عقبة بن مالك
 

؛ فَإِّنَُّه َأَدٌب هَلُْم".  - 15562/  136  "َعلُِّّقوا السَّْوَط َحيُث يَراُه َأْهل اْلَبيتِّ
 حسن.  .عب، طب، واخلطيب، كر عن ابن عباس

 
: رَ  - 15565/  139 َفَذلَِّك  ،َوََل َيْشرِّبِّهِّ َُثًنا  ،ُجٌل آاَتُه هللا عِّلًما فـََبَذَلُه للناس وَلْ ََيُخذ َعَليهِّ َطَمًعا"ُعَلَماء َهذِّهِّ األُمَّةِّ رَُجالنِّ

يَتاُن اْلبْحر  ُجٌل آاتُه  والطَّرُي يف َجوِّ السََّماءِّ، َويـَْقُدُم َعلى هللاِّ سيًِّّدا َشريًفا حَّت يـَُرافِّق املرسلني، َورَ  ،َوَدَوابُّ الرَبِّّ  ،َتْستَـْغفُِّر َلُه حِّ
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َل به َعلى عباد هللاِّ  َوأَخَذ َعليهِّ َطمًعا، َوَشَرى بِّهِّ َُثًَنا َفَذلَِّك يُلَجُم بِّلَِّجاٍم مِّْن اَنر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، ويـَُنادِّى ُمَناٍد:   ،هللاُ عِّلًما فـََبخِّ
َل بهِّ َعن عِّباد هللاِّ  ".   ،واْشرَتى بِّه َُثًنا ،اوَأَخَذ َعَليه طََمعً  ،َهَذا الذي آاَتُه هللاُ عَِّلًما فَبخِّ  وََكَذلَِّك َحَّتَّ يَفرَُغ مَن احلَسابِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن خراش، ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي،   .طس عن ابن عباس
 ضعيف.  ووثقه ابن حبان.

 
146  /15572 - ."  "َعلُِّّموا َوال تـَُعنُِّّفوا, فَإِّن اْلُمَعلَِّّم َخرٌي مَن اْلُمعنِّّفِّ

 ضعيف.  .احلارث ط، عد، هب عن َأيب هريرة

 
م يف  "َعلُِّّموا َأْوالدَُكم الصَّالَة إِّذا بـََلُغوا َسبًعا، واْضرِّبوُهم َعَليَها إَِّذا بـََلُغوا َعْشًرا، َوفـَرُِّقوا بَينَـهُ  - 15576/  150

 اْلَمَضاجع". 
 صحيح.  .البزار عن أيب هريرة 

 
ْنسان َصاَلٌة ُكّل َيوم، فـََقال بَعض اْلَقوم: َهَذا َشديٌد اَي َرُسوَل هللا. قَال. إِّنَّ َأمًرا   - 15597/  171 ٍم من اإلِّ "َعَلى كل َمْنسِّ

 الضَّعيف َصاَلٌة وَُكلُّ ُخطَوٍة خَيُْطوَها َأَحدُُكْم إِّىَل الصَّاَلة َصاَلٌة". ابملَُعُروف َوَْنًيا َعن اْلُمْنَكرِّ َصاَلٌة َوإِّنَّ مَحْاًل َعَلى 
 . طب عن ابن عباس

 
بُِّكْم". - 15601/  175 بُِّكم َديٌن؟ َصلُّوا َعلى َصاحِّ  "َعَلى َصاحِّ

 . في الكبير، ورجالة ثقات قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن أمساَء بنت يزيد
 

عليَك ابلصَّوم فإنَُّه ال مْثَل َلُه، َعَليَك   يَك ابهلجَرة، فإِّنُه ال مْثَل هَلا، َعَليَك ابجلِّهاد فإِّنَُّه ال مْثَل َلُه؛ "َعلَ  - 15615/  189
 ابلسُُّجود فإِّنََّك ال َتسُجُد هللِّ سْجَدًة إال رَفـََعَك هللاُ تعاىل هبا َدرََجًة، وحطَّ َعْنك هبَا َخطيئة". 

 صحيح. .ط عن َأيب فاطمة

 
لسَّْمعِّ والطَّاَعةِّ يل ُعْسرَِّك، وُيْسرَِّك، َوَمْنَشطَِّك ومكرهك وأثرة عليك وال تنازع اأَلْمَر َأْهَلُه   - 15622/  196 "َعَليَك ابِّ

 وإْن رَْأيَت أن َلَك إال أن َيمروَك إبمثٍْ بواًحا عِّْنَدَك أتويله يف الكتاب". 
 .، وابن عساكر: عن عباده بن الصامتالروايينطب و 

 
200  /15626 - ." ُْسنِّ الكاَلم وَبْذل الطََّعامِّ  "َعَليَك حبِّ

 صحيح.  .خد، طب، ك، هب عن هانئ بن يزيد
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: "َعَليَك ابلشَّام، َهْل َتْدُرون َما يـَُقوُل هللاُ؟ ، يـَُقوُل: "اي َشام، يدي َعَليك، اَي َشاُم أْنَت َصْفَوتِّى مْن  15629/  203

رى ىبِّ  بِّاَلدِّى، ُأدخل فيك َخرَيتى مْن ع ، أنت األندر، وإليك املَحشر، ورأَيُت لَيَلُة ُأسِّ َبادى، أْنَت َسيُف نِّْقَمَّت َوَسوُط َعَذاىبِّ
لشام، وَبني أان انئم رأَيت  َعُموًدا أبيَض كأَنَُّه ُلؤُلؤة حَتمُلُه املالئَِّكُة، قُلُت: َما حَتملوَن؟ ، قَاُلوا: َعمود اإلساَلم أُمْراَن أْن َنَضَعُه اب

 َيَدى َحَّتَّ  اًب اْخُتلِّس مْن حَتت وَساَدتى، َفظَنَـْنُت أن هللَا خَتَلَّى مْن أْهلِّ اأَلَرض، فأتْـَبعُت َبَصرِّى، فإَذا ُهَو نوٌر َساطُع َبنيَ كتا
، فمْن أىَب أْن يَلَحَق ابلشَّامِّ فَلَيلَحف بَِّيمنه، َولََيستقِّ مْن ُغُدرِّه، فإِّنَّ هللَا َقد َتكفُّ  امِّ  ل يل ابلشام وَأهله". ُوضَع ابلشِّّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير صالح بن   .طب، وابن عساكر عن عبله هللا بن حوالة
 رستم، وهو ثقة. 

 
َاُع ُكلِّ خرٍي، َوَعيَك ابجلْهِّادِّ، فإِّنَُّه رََهَبانِّيَُّة املُْسلِّمنَي، وَعَليَك بِّذِّ  - 15637/  211 َا مجِّ كرِّ هللاِّ،  "َعَليَك بِّتَـْقَوى هللاِّ، فإِّْنَّ

خرٍي، فَإِّنََّك بِّن بذلَِّك تـَْغلُِّب   وتاَلَوة كَتابِّ هللاِّ، فَإِّنَُّه نُوٌر لَك يف اأَلضِّ َوذِّكٌر َلَك يف السََّماء، واْخُزن لَِّساَنَك إال مِّنْ 
 الشَّيطَاَن".

 ضعيف.  .ابن الضريس، ع، واخلطيب، عن َأيب سعيد
 

َيامِّ فإِّنَُّه جَمَْفَرٌة". "َعَليَك اي  - 15639/  213  بَن َمظُعوٍن ابلصِّّ
 ضعيف.  .طب، هب عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أخيه عثمان بن مظعون

 
يَلٌة". - 15642/  216  "َعَليَك بِّرَْكَعََّت اْلَفجرِّ، فإِّن فِّيهَِّما َفضِّ

 ضعيف.  .طب عن ابن عمر
 

، فإِّنَّ َأْحَسَن النَّاسِّ ُخُلًقا َأْحَسنـُُهْم ديًنا".  - 15645/  219  "َعَليَك حبسنِّ اخْلُُلقِّ
 موضوع. .طب عن معاذ

 
دْث هللِّ فِّيهِّ "َعَليَك بِّتَـْقوى هللاِّ َما اسَتطَْعَت،  - 15646/  220 َواذُْكرِّ هللَا عْنَد ُكلِّّ َحجٍر وشجٍر، َوما َعمَِّلت مِّْن ُسوٍء فَأحِّ

ّر، واْلَعالنَِّيُة ابْلَعالنَِّية". رُّ ابلسِّّ  تـََوبًَة: السِّّ
 ضعيف.  .حم يف الزهد، طب عن معاذ

 
، َفَمْن َعَقَل شيًئا، فـَْلُيَحدِّْث بِّهِّ، َوَمنِّ  "َعَليُكْم ابْلُقرآن، فإِّنَُّكْم َسرَتْجُعوَن إِّىَل َقوم َيْشتَـُهو  - 15655/  229 َن احْلَدِّيَث َعينِّّ

ْليَـتَـبَـوَّأ َمْقعًدا وبيًتا مِّْن َجَهنََّم".   اْفرَتَى َعَليَّ فـَ
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 .طب عن مالك بن عبد هللا الغافقى
 

نـَْقاء الدُّبُرِّ، فإِّنَُّه َيْذَهُب ابْلَباُسورِّ".  - 15658/  232  "َعَليُكْم إبِّ
 موضوع. .مرع عن ابن ع

 
ُثِّدِّ، فإنَُّه منبتٌة لِّلشَّْعرِّ، مذهبٌة لِّْلَقَذى، َمُصَفاٌة لِّْلبَصرِّ".  - 15665/  239  "َعَليُكْم ابإلِّ

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عون بن محمد بن الحنفية، ذكره ابن أبي   قال الهيثمي: .، حل عن عليالسينطب، وابن 
 حسن.  جماعة، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات.حاتم، وروى عنه 

 
ُثِّدِّ فَإِّنَُّه ََيُْلو اْلَبَصَر، َويـُْنبُِّت الشَّْعَر".  - 15667/  241  "َعَليُكْم ابإلِّ
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .ط، ق عن ابن عباس، وابن النجار عن َأيب هريرة]بز[ 

 
لرَّْمى فإِّنَُّه مِّن َخريِّ هَلْوُكم".  - 15672/  246  "َعَليُكْم ابِّ

 صحيح.  .بز عن سعد
 

"َعَليُكْم ابلصدق فَإِّنَُّه يَهدى إىل الرب، وُها يف اجلنة، وإايكم والكذَب، فإِّنه يَهدِّى إِّىل الفجورِّ، وُها يف   - 15676/  250
 النار". 

 ي الكبير وإسناده حسن.ف قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاوية
 

، فإِّنَُّه َلُه وجاٌء".  - 15679/  253  "َعَليُكْم ابْلَباَءةِّ، َفَمْن ََلْ َيْسَتطِّع فـََعْليِّه ابلصَّومِّ
 صحيح.  .طس، ض عن أنس

 
،  "َعَليُكْم بِّقِّيام اللَّيل، فَإِّنَُّه دْأُب الصَّاحلِِّّنَي قَبلُكْم، وَمْقربٌَة إِّىَل هللاِّ،  - 15684/  258 ، وَمْكَفَرٌة لِّلسَّيَِّّئاتِّ وَمرَضاٌة لِّلربِّّ

مْث وَمْطَرَدٌة للِّدَّاءِّ َعن اجلََْسدِّ".  َهاٌة َعنِّ اإلِّ  وَمنـْ
في الكبير وفيه عبد الرحمن بن سليمان   قال الهيثمي: رواه الطبراني .، وأبو نعيم، هب، وابن عساكر عن سلمانالسينطب، وابن 

 بن َأبي الجون وثقه دحية، وابن عدي، وضعفه أبو داود وأبو حاتم. 
 

263  /15689 -   ، ُهَما، فإِّنَّ إِّبليس، قال: أْهَلكُت الناَس ابلذُّنُوبِّ نـْ "َعَليُكْم بِّال إِّلَه إال هللا واإلستِّْغفار فأْكثُِّروا مِّ
ُم ُمْهَتُدوَن".وأْهَلُكوِنِّ بِّال إِّله إالَّ   هللاُ واإلستغَفارِّ، فَلمَّا رأيُت ذلَِّك أْهَلْكُتهم ابألهواءِّ، وُهم حيَسُبون أْنَّ
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 موضوع.  . ع عن أيب بكر، وهو ضعيف
 

، وال يُؤذَِّينَّ ُمْسلٌِّم ُمسلًِّما، فَلُربَّ ُمَتضاعٍِّف يفِّ أ - 15691/  265 ْطَماٍر َأقسم "َعَليكْم ابلتواضِّع، فَإنَّ التواُضَع يفِّ اْلَقْلبِّ
 على هللاِّ ألبرَُّه". 

 موضوع.  .قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو يضع الحديث .طب عن أيب أُمامة
 

َنائِّزُكُم". - 266/  15692 لسَّكِّينةِّ، َعليُكم ابْلَقصدِّ يفِّ املَْشى جبِّ  "َعَليُكْم ابِّ
 ضعيف.  .طب، ق، اخلطيب، ز عن أيب موسى

 
َدًة".  - 15696/  270  "َعَليُكْم بَِّصالةِّ اللَّيلِّ وَلو رَكعًة واحِّ

 ضعيف.  .ابن نصر يف الصالة، طب عن ابن عباس
 

حْلُْزنِّ فَإِّنَُّه مِّْفتاُح اْلَقْلب قاُلوا اَي رُسول هللاِّ: وََكيَف احْلُْزُن؟ قال: أجيُِّعوا أنـُْفَسُكْم ابجلُْ  - 15698/  272 وعِّ  "َعَليُكْم ابِّ
 وَها".وأْظمئُ 

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

ُكْم واْلصَّفَّ َبنَي السَّوارِّى". - 15699/  273 ، وَعَليُكْم ابْلَميَمَنةِّ، وإِّايَّ لصَّفِّّ األوَّلِّ  "َعَليُكْم ابِّ
 ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
يَما املالئَِّكةِّ، وأرُخوا هَلا  - 15701/  275 َا سِّ ْلَعَمائِّم فإِّْنَّ  َخْلَف ظُهورُِّكم"."َعَليُكْم ابِّ

 ضعيف.  .طب عن اين عمر
 

َها َوامسُحوا رَغاَمَها". - 15702/  276 َا مِّْن َدوابِّّ اجْلَنَّةِّ، َفَصلُّوا يفِّ ُمَراحِّ ْلَغَنم فإِّْنَّ  "َعَليُكْم ابِّ
 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح، عن ابن عمر، ولم أجد من ترجمه. .طب عن ابن عمر

 
َا يُعِّزُّ هللاُ دِّيَنُكْم ويـَْفَتُح َلُكْم اْلبِّالَد".  - 15704/  278 ْلَقَنا واْلقِّسى اْلَعَربِّيَّةِّ فإِّنَّ هبِّ  "َعَليُكْم ابِّ

   ضعيف. . ُبْسر بن طب عن عبد هللا 
 

َذِّهِّ اخْلَمس: ُسْبَحان هللا، واحْلََمد هللِّ، وال إَِّلَه إالَّ هللاُ  - 15705/  279  ، وهللاُ َأْكرَبُ، وال َحْوَل وال قـُوَّة إال ابهللِّ". "َعَليكْم هبِّ
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 ضعيف جدا. . طب عن أيب موسى
 

ْلسَّمع واْلطَّاعةِّ، فِّيَما أحَببُتم وَكرِّْهُتم، يفِّ َمْنَشطُِّكم وَمْكَرهُِّكْم وأثَرٍة َعَليكم، َواَل تـَُنازَعُ  - 15756/  280 وا األَمَر "َعَليُكْم ابِّ
 أْهلُه". 

 .عبادة بن الصامتطب عن 
 

ا ُتطِّيُقوَن، فإِّنَّ هللا تـََعاىل اَل مَيَلُّ حَّتَّ مَتَلُّوا".  - 15707/  281  "َعَليكْم مَِّن اْلَعَمل ِبِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.  .طب عن عمران بن حصني

 
حْلََجاَمةِّ يفِّ َجوزَةِّ الَقَمْحُدوَ  - 15708/  282 ةِّ، فإِّنه َدواُء مِّْن اثـَْننيِّ َوَسْبعِّنَي َداَء َومَخَسةِّ أدَواًء: مَِّن اجلُُنون  "َعَليُكْم ابِّ

."  واجْلَُذامِّ واْلرَبصِّ َوَوَجع األْضَراسِّ
 ضعيف.  .، وأبو نعيم يف الطب عن عبد احلميد بن صيفى بن صهيب عن أبيه عن جدهالسينطب، وابن 

 
َذهِّ الشََّجَرةِّ  - 15709/  283  املبارََكةِّ زيتِّ الزَّيُتون فـََتداْووا به فإِّنه مصحة من الباسورِّ". "َعَليكْم هبِّ

 موضوع.  . طب وأبو نعيم يف الطب عن عقبة بن عامر
 

هِّ احنلَّت   - 15710/  284 "َعَليكْم ُعَقٌد، فإَِّذا َوضََّأ َيَدُه احَنلتَّ ُعْقَدٌة، وإَذا َوضَّأ وجهه احنلَّت ُعقدٌة، وإِّذا َمَسَح بِّرأسِّ
: اْنظُروا إِّىَل َعبدِّى َهَذا يـَُعالُِّج نَـ  ْفسه، َيسأُلين، ما سألين  ُعْقدٌة وإذا َوضَّأ رِّجَليه احْنلَّت ُعقَدٌة، فـَيَـُقوُل هللا للذي َورَاَء احلَِّجابِّ

 َعبدِّي فـَُهو لُه". 
 -صلى هللا عليه وسلم   -النبي   قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد فيه: سمعت .طب عن عقبة بن عامر]حم حب[ 

ل  يقول: " من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم "، وزاد: " رجال من أمتي يقوم أحدهم من الليل " فذكره، وله سندان عندهما، رجا
 أحدهما ثقات. 

 
 هللا ُيضاعُِّف َلُكم"."َعَليُكْم بِّذِّْكرِّ ربُِّّكْم، وَصلَّوا َصالَتكم يف أولِّ َوْقتُِّكْم فإِّن  - 15711/  285

 ضعيف.  . طب عن عياض
 

290  /15716 - " لشَّامِّ  ."َعَليُكْم ابِّ
 صحيح. .طب عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده
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ق  - 15717/  291 ريتُُه مِّْن َخْلقِّهِّ، َفَمْن أىَب َفليَـْلحِّ َا َصْفَوُة بِّالد هللاِّ، َيسُكنـَُها خِّ لشَّامِّ فإِّْنَّ بَِّيمِّنِّهِّ َولََيْسقِّ مِّْن  "َعَليُكْم ابِّ
 ُغُدرِّه، فَإِّنَّ هللا تـََعاىل َتَكفََّل يلِّ ابلشَّامِّ وَأْهلِّهِّ". 

 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة. . طب، قط يف األفراد عن واثلة
 

، َوَعليُكْم اب - 15718/  292 ، فإِّنَُّه يَزيُد يفِّ الدَِّماغِّ ْلَقرْعِّ  ْلَعْدسِّ فإِّنَُّه ُقدَِّس َعَلى لَِّسانِّ َسْبعِّني نَبًيا". "َعَليُكْم ابِّ
 موضوع.  .طب عن واثلة

 
319  /15745 -  ." َلُكْم، وهو قـُْربة إِّىل ربُِّّكْم، َوَمْكَفَرٌة للسَّيَِّّئاتِّ ؛ فَإِّنَُّه َدْأُب الصَّاحلِِّّنَي قـَبـْ  "َعَليكم بِّقِّيام اللَّيلِّ

لطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن قال الهيثمي: رواه ا .طس عن َأيب أُمامة
 الليث: ثقة مأمون، وضعفه جماعة من األئمة.

 
 "َعَليُكْم بكل َكميٍت َأغر حُمَجَّل". - 15747/  321

 . ز عن َأيب وهب اجلشمى
 

ُلوا، وَعليُكم َما  - 15752/  326 لُتْم". "َعَليهم َما محُِّّ  محُِّّ
 ، وفيه عبيد بن عبيدة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن يزيد بن سلمة اجلعفى 

 
 "َعلِّيٌّ َأْصلِّى، َوَجْعَفٌر َفرعِّى".  - 15754/  328

 ضعيف.  .طب، وابن عساكر، ض عن عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر، عن أَبيه، عن جده
 

َرةِّ".  - 15757/  331 ي يفِّ الدنيا َواآلخِّ  "َعلِّّي أخِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمر

 
دِّ هللاِّ ُهْم َأْهُل هللاِّ  - 15769/  343  ".-عزَّ وجلَّ -"ُعمَّاُر َمَساجِّ

 ضعيف.  .يف األمثال، عن أنس العسكري ط، ع، حل، و 
 

 َمَع ُعَمَر َحيُث َكاَن". بعدي "ُعَمُر مِّىّن، َوَأان َمَع ُعَمَر، واحلَّق  - 15776/  350
 موضوع. .عد، طب، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة، كر عن ابن عباس عن َأخيه الفضل
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 ".معيَمَضان َكَحَجةِّ يف  "عْمَرة  - 15779/  353
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير،   .واملفرتق، عن أنس، ابن النجار عن عليابن زجنويه، ومسويه، طب، واخلطيب يف املتفق 

 صحيح. وفيه هالل مولى أنس، وهو ضعيف.
 

، َوَعنِّ اجلَارِّيَةِّ عقِّيَقٌة". - 15792/  366  "َعنِّ الُغالم َعقِّيَقَتانِّ
 صحيح.  .طب عن ابن عباس

 
فاتِّيُحَها الرَِّجاُل، فُطوىَب لَِّمن َجَعَلُه هللاُ مِّفتاًحا لِّلخريِّ، مِّْغالقًا للِّّشر،  "عِّنَد هللاِّ خَزائُِّن اخلري َوالشّر مَ  - 15795/  369

ْفَتاًحا لِّلشَّّر مِّْغالقًا لِّلخري".   َوَويل ملَن َجَعَلُه مِّ
 حسن. .طب، ض عن سهل بن سعد 

 
370  /15796 -  ."  "عِّْنَد هللا علُم أَُميَة بن أيبِّ الصَّلتِّ

 ضعيف.  .دطب عن الشريد بنِّ ُسَوي
 

ْنبَِّياء َواَل ُشَهَداَء يَغشى بـََياُض وُجوهِّهِّم نَظَر   -وَكِّلَتا َيديه ميِّني  -تـََعاىل-"َعْن ميِّنيِّ الرَّمْحَن  - 15801/  375 رَِّجاٌل لَيُسوا ِبِّ
َْقَعدِّهِّْم َوقـُْرهبِِّّْم مَِّن هللاِّ، ُهْم مجاٌع مِّْن  تَـُقون  الناطرين يـَْغبِّطُهْم النبيون والشَهَداُء ِبِّ ، ََيَْتمُِّعون َعَلى ذكرِّ هللاِّ، فـَيَـنـْ نَوازِّع الَقَبائلِّ

َتقِّى آكُِّل الثمرِّ َأطَايَِّبُه".   َأطَايَب الكالم َكَما يـَنـْ
 ضعيف.  .طب عن عمرو بن عبسة

 
م".  - 15803/  377  "ُعْهَدةِّ الرقيق، أْربـََعُة َأايَّ

 ضعيف.   .ط، هق عن احلسن عن مسرة، أو عقبة]د حم[  
 

 أَحقُّ ما ُأدِّّي".  -عزَّ وجلَّ -"َعْهُد هللا   - 15805/  379
 ضعيف.   .طب عن أيب أمامة

 
". -يعين-"َعوُِّضوُهَن َوَلْو بَِّسوٍط   - 15813/  387  من التـَّْزويجِّ

 ضعيف.  . وفيه من لم أعرفه قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب، ض عن سهل بن سعد 
 

 مَتَسُّهما النَّاُر أَبًدا: َعنٌي َبَكت مِّْن َخْشَيةِّ هللاِّ، َوَعنٌي اَبَتْت حَتُْرُس يفِّ َسبِّيل هللاِّ". "َعينان ال  - 15820/  394
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 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط بنحوه إال أنه قال: " ال يريان النار ". ورجال أبي يعلى ثقات. .ع، خط، ض عن أنس
 صحيح.
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 " حرف الغني" 
 
لِّ َحَراٌم".  - 15824/  3  "َغنْبُ املُْسرَتْسِّ

ا قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن َأيب أُمامة وسنده ضعيف  ضعيف.  .في الكبير وفيه موسى بن عمير األعمى، وهو ضعيف جدًّ
 
 "ُغرٌّ حُمَجَُّلوَن مَِّن الُوضوء".  - 15827/  6

 . طس عن َأيب َسعيد
 

 "ُغضُّوا األْبَصاَر، واْهُجروا الدُّعَّاَر، واْجَتنُِّبوا أْعَمال َأْهلِّ النَّارِّ".  - 15837/ 16
 ضعيف جدا.  .احلسن بن سفيان، طب عن احلكم بن عمري

 
 ورسولهِّ".  -عزَّ وجلَّ -"غِّفار َوأسلُم َوُجَهينُة َوُمزينُة َمَواىل هللا   - 15854/ 33

 .طب عن معقل بن سنان
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 " حرف الفاء" 
 

ُذ الرَُّجلِّ مَِّن اْلَعْورَةِّ".  - 15893/ 20  "َفخِّ
 صحيح.  .طب، وأَبو نعيم، وابن جرير عن ُجْرُهد

 
ُذ اْلَمْرءِّ اْلُمْسلِّم مِّْن َعْورَتِّهِّ".  - 15894/ 21  "َفخِّ

 صحيح.  .ابن جرير، طب، وأَبو نعيم عن عبد هللا بن جرير اأَلسلمى عن أَبيه
 

ْرُسُه مثُل البيضا  - 15895/ 22 ْثُل ُأحٍد، َوضِّ َراٍش يفِّ َجَهنََّم مِّ ُذ َعبدِّ هللاِّ بن خِّ َ َذاك؟ قال: َكاَن َعاقًا   -قِّيلَ  -"َفخِّ َوَلِّ
 لَِّوالَِّديهِّ".

 الطبراني في األوسط، وأبو غسان وأبو غنم الراوي عنه لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طس عن َأيب هريرة

 
 َورِّْزقِّهِّ، َوأَثَرِّهِّ، َوَمْضَجعِّهِّ، اَل يـَتَـَعدَّاُهنَّ َعْبٌد".  ،َوَأَجلِّهِّ  ،"فـَرََغ هللاُ تـََعاىل إِّىَل ُكلِّّ َعْبٍد مِّن مَخٍْس: مِّن َعَملِّهِّ  - 15902/ 29

 . عن َأيب الدرداءِّ  طب، وابن جرير، كر
 

نَي أَْلَف َسَنٍة".  - 15904/ 31 نـَْيا قـَْبَل َأْن خَيُْلَق السََّمَواتِّ َواأَلْرَض خبْمسِّ  "فـَرََغ هللاُ مِّن اْلَمَقادِّيرِّ َوأُُمورِّ الدُّ
 صحيح. .طب عن ابن عمرو

 
نِّني". "فـَرُِّقوا بِّنَي َأْواَلدُِّكم يف اْلَمَضاجعِّ إَِّذا  - 15909/ 36  بـََلُغوا َسْبَع سِّ

 .ز عن ابن عمرو
 

 "َفْضُل َصاَلةِّ اجْلَْمعِّ َعَلى َصاَلةِّ الرَُّجلِّ َوْحَدُه مَخٌْس َوعِّْشُروَن". - 15913/ 40
 . طب عن معاذ

 
 ى النَّافَِّلة". "َفْضُل َصالةِّ الرَُّجلِّ يفِّ بَيته َعَلى َصالتِّه َحيُث يـََراه النَّاُس َكَفْضلِّ اْلَمْكُتوبَة َعلَ  - 15920/ 47

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه ابن معين وغيره ووثقه   .طب عن صهيب بن النعمان
 حسن.  أحمد.
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 هِّ". "َفضُل غازي اْلَبْحرِّ َعَلى َغازى اْلرَبِّّ َكَفْضلِّ َغازِّى اْلرَبِّّ َعَلى اْلَقاعد يفِّ أْهلِّهِّ َوَمالِّ  - 15921/ 48
 ضعيف.  . طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
 "َفْضُل َغازي اْلَبْحرِّ َعَلى َغازِّى اْلرَبِّّ كَعشرِّ َغَزَواٍت يفِّ اْلرَبِّّ".  - 15922/ 49

 ضعيف.  . طب عن َأيب الدرداءِّ 
 

 "َفْضُل اْلَعْلمِّ َأْفضُل مِّْن َفْضلِّ اْلعَِّباَدةِّ، َوَخرُي دِّينُِّكم اْلَورُع".  - 15924/ 51
 صحيح. . حذيفة بز، طس، ك عن

 
50 /15923 - ."  "َفْضُل اْلَعاَلِّ َعَلى اْلَعابِّدِّ َكَفْضلِّى َعَلى أُمَّيتِّ

 زيد العمي ضعيف. قال البوصيري:  . احلارث، حب يف الضعفاء، وابن عبد الرب يف العلم، وابن النجار عن أيب سعيد

 
 َومِّالُك الدِّينِّ اْلَورُع". "َفْضُل اْلعِّلم أْفَضُل مِّن اْلعِّبِّاَدةِّ، ، - 15928/ 55

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

أَحًدا مَِّن   "َفْضُل نَِّساءِّ اْلُمَجاهديَن َعلى اْلَقاعِّدِّيَن يفِّ احلُْرَمةِّ َكأُمََّهاهتِِّّْم، َوَما مِّْن أَحد مَِّن اْلَقاعِّدِّيَن خَيُْلفُ  - 15941/ 68
ْئَت". اْلُمَجاهِّدِّيَن يفِّ أْهلِّهِّ َوخيونُُه فِّيهِّم   إِّالَّ َوَقَف َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َفقِّيَل َلُه: إِّنَّ َهَذا َخاَنَك يفِّ َأْهلَِّك، َفُخْذ مِّْن َعَملِّهِّ َما شِّ

 صحيح.  .طب عن ابن بريدة عن أَبيه]حم حب[ 
 

ُْم َعَبُدوا هللَا عَ  - 15942/ 69 ْنَّ َصاٍل: َفضََّلُهْم ِبَِّ َنَُّه "َفضََّل هللاُ قـَُريًشا بَِّسْبع خِّ نِّنَي اَل يـَْعُبُد هللَا إالَّ قـَُريٌش، َوَفضََّلُهْم ِبِّ ْشَر سِّ
َنَُّه نـََزَلْت فيهِّْم ُسورٌَة مَن اْلُقرآنِّ ََلْ َيْدُخل فيهَ  ا أَحٌد مَِّن الَعاملِّني، َوهَِّي "إلِّيالفِّ َنَصَرُهْم يـَْوَم اْلفِّيلِّ َوُهْم ُمْشرُِّكوَن، َوَفضََّلُهْم ِبِّ

َقايََة".ُقريٍش" وَفضَّلَ  َة، َواخلِّالَفَة، َواحلَِّجابََة، َوالسِّّ نَّ فِّيهِّم النـُّبـُوَّ  ُهْم ِبَِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه من   .طس، وابن مردويه، وأَبو نعيم يف املعرفة، كر عن الزبري بن العوام وهو حسن 

 حسن.  ضعف، ووثقهم ابن حبان.
 

َريًشا بَِّسْبع خَصاٍل ََلْ يـُْعطَِّها أَحًدا قَبَلُهم، َواَل يـُْعطَاَها أَحٌد بـَْعَدُهْم: َفضََّل هللاُ قـَُريًشا َأيّنِّ  "َفضََّل هللاُ قُـ  - 15943/ 70
َقايََة فِّيهِّْم، َوَنَصرُهْم َعَلى اْلفيل، وَ  َة فِّيهِّْم، َوَأنَّ احلَِّجابََة فِّيهِّْم، َوَأنَّ السِّّ ُهْم، وَأنَّ النـُّبـُوَّ نـْ نِّنَي اَل يـَْعُبُدُه  َعَبُدوا هللاَ مِّ  َعْشَر سِّ

 َغريُُهْم، َوأنـَْزَل هللاُ فِّيهِّْم ُسورًَة مَِّن الُقرآنِّ ََلْ َيْذُكْر فِّيَها َأَحًدا َغريَُهْم "إليالفِّ قـَُريٍش". 
 عرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أ .، طب، وابن مردويه، ك، ق يف اخلالفيات عن أُم هانئالبخاري يف اترخيه
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71 /15944 - ." دَّةِّ اْلَبطشِّ ، َوشِّ لسََّخاء، َوالشََّجاَعةِّ، وََكثْـَرةِّ اجلَِّماعِّ ْرَبٍع: ابِّ ْلُت َعَلى النَّاسِّ ِبَِّ  "ُفضِّّ

 موضوع. .طس، واإلِّمساعيلى يف معجمه، خط، كر عن أَنس، قال الذهيب يف امليزان: هذا خرب منكر 
 

لُت َعَلى  - 15946/ 73 َْمٍس: بُعِّْثُت إِّىَل النَّاسِّ َكافًَّة، َوَذَخْرتُ "ُفضِّّ لرْعبِّ َشْهًرا  ميتَشَفاَعَّتِّ أل األْنبَِّياءِّ خبِّ ْرُت ابِّ ، َوُنصِّ
لَّْت يلِّ اْلغََنائُِّم، َوََلْ حتِّلَّ ألَحٍد   قـَْبلِّي". َأَمامِّى َوَشْهًرا َخْلفِّى، َوُجعَِّلْت يلِّ اأَلْرُض َمْسجًدا َوَطُهورًا، َوُأحِّ

 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة وهو متروك. .السائب بن يزيد طب عن 
 

رَْبع: ُجعْلُت َأاَن وَ  - 15948/ 75 لُت ِبَِّ َ   أميت"ُفضِّّ يفِّ الصَّالة َكَما َتُصفُّ اْلَمالئَِّكُة، َوُجعَِّل الصَّعِّيُد يلِّ ُوُضوًءا، َوُجعَِّلت يلِّ
َ اْلَغَنائُِّم". اأَلْرُض َمْسجِّ  لَّْت يلِّ  ًدا َوَطُهورًا، َوَأحِّ

 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع. . طب عن َأيب الدرداءِّ 
 

الرَّميَّة اَل يـَتَـَعلَُّقوَن  ، إِّنَّ َهَذا َوأْصَحابَُه مَيُْرُقون مِّْن اإلِّْسالمِّ َكَما مَيُْرُق السَّْهُم مِّْن بعدي "َفَمن يـَْعدل َعَليُكْم  - 15969/ 96
 مِّْن اإلِّْسالمِّ بَِّشْيٍء". 

 . طب عن أيب بكرة
 

 "فـََهالَّ بِّْكًرا تـََعضَُّها، َوتـََعضَُّك".  - 15975/  102
 ضعيف. .طب عن كعب بن عجرة

 
َماَم إَِّذا انـْتَـَهى إِّلَيهِّ َحدٌّ مِّنْ  - 15976/  103   ُحُدودِّ هللاِّ أقَاَمُه"."فـََهالَّ قـَْبَل أْن أَتتَِّيىنِّ بِّهِّ، إِّنَّ اإلِّ

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد،  ]قال الهيثمي في إسناد حديث ابن عباس:   .طب عن صفوان بن أُمية، طبِّ عن ابن عباس
 [وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
ى بَِّيدِّهِّ إِّنَُّه َلَذرِّيَرة اجْلَنَّةِّ".  - 15979/  106  "َفاَل تـَْعَتزِّلُه فـََوالَّذِّى نـَْفسِّ

أبصر شااب  يسري معتزاًل   -صلى هللا عليه وسلم  -، طب عن ربيعة بن زيد أن النيب البغويد يف املراسيل، ن يف الكىن، و 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.  .ذكرهفقال: ما لك اعتزلت الطريق؟ قال: كرهت الغبار، قال: ف 

 
ثـُُرونَُه نـَثْـَر الدََّقل". - 15986/  113  "يف أُمَّيتِّ قوم يـَْقَرُأوَن اْلُقرآَن يـَنـْ
 ضعيف.  ، ض عن ُجْنُدب، عن حذيفة.الروايينع، و 
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دَّةِّ، َواآلَخرُ  - 15996/  123 لشِّّ : أَحُدُُهَا ََيُمُر ابِّ رْبِّيُل، َواآلَخُر  "يف السََّماءِّ َمَلَكانِّ يٌب، أَحُدُُهَا جِّ للِّّنيِّ، وَكِّالُُهَا ُمصِّ  ََيُمُر ابِّ

يٌب، إِّبـَْراهِّيُم َونُوحٌ  دَّةِّ، وَُكلٌّ ُمصِّ لشِّّ للِّّنيِّ، َواآلَخُر ََيُمُر ابِّ للِّّنيِّ،  مِّيَكائِّيُل، َونَبِّيَّان: أَحُدُُهَا َيُمُر ابِّ : َأَحُدُُهَا ََيُمُر ابِّ َبانِّ ، َوىل َصاحِّ
دَّةِّ: أبو بكر، وعمر".َواآل لشِّّ  َخُر ََيُمُر ابِّ

 ضعيف. .طب، كر عن أُم سلمة
 

 ". "يف اْلَكلَِّمة الَّيتِّ أَرْدُت َعَليها َعمِّّى فََأاَبَها، َشَهاَدُة أن ال إِّلَه إِّالَّ هللا، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ  - 16006/  133
هللا بن عمرو بن العاص، عن عثمان بن عفان، عن َأيب بكر الصديق قال:  طس عن الزهري عن سعيد بن املسيب، عن عبد 

 قلت: اي رسول هللا فيم جناة هذا األمر؟ قال: فذكره. 
 

الٍل: إَِّذا َحدََّث َكَذَب، َوإَذا َوَعَد أْخَلَف، وإَذا اؤمتَِّن َخان".  - 16025/  152  "يف اْلُمَنافِّقِّ َثالثِّ خِّ
 صحيح.  .بز عن جابر

 
 "فِّيك َخْصَلَتان حيِّبـُُّهَما هللا: اأَلاَنُة َوالتُّؤدة".  - 16036/  163

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وأبو يعلى، ورجالهما ثقات وفي بعضهم خالف. .طب عن مزيدة العبدى
 

نَي يـَقُ  - 16050/  177 َماُم"."فِّيَها َساَعٌة اَل َيْدُعو اْلَعْبُد فِّيها رَبَُّه إال اْسَتَجاَب َلُه، َذلَِّك حِّ  وُم اإلِّ
 في الكبير وفي إسناده مجاهيل.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ميمونة بنت سعد

 
 "يفِّ ُكلِّّ مَخْس َذْود َسائَمة َصَدَقٌة". - 156062/  189

الطبراني في األوسط، ورجاله موثقون غير شيخ الطبراني محمد بن   قال الهيثمي: رواه. طس عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
 جعفر بن سام فإني لم أعرفه. 

 
 "يفِّ اْلَعَسل اْلُعْشُر، يفِّ ُكلِّّ ثِّْنََّت َعْشَرَة قِّْربًَة قِّْربٌَة، َولَيَس فيَما ُدوَن َذلَِّك َشْيٌء". - 16063/ 190 

الطبراني في األوسط، وقد رواه الترمذي باختصار، وفيه صدقة بن عبد هللا، وفيه كالم كثير، وقد قال الهيثمي: رواه  .طس عن ابن عمر
 وثقه أبو حاتم وغيره. 

 
 وَعَلى َمْن تَبَعهم من عباد هللا الصاحلني". ،"يفِّ ُكلِّّ رَكَعْتني َتَشهٌُّد َوَتسلِّيٌم َعلى املُرْسلني - 16066/  193

 ضعيف. .طب عن أُم سلمة
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 "يفِّ ثَقِّيَف َكذَّاٌب َوُمبِّرٌي".  - 16067/  194

 الطبراني، وفيه نسوة مساتير.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َسالَمة بنت احلر 
 

دِّ اخْلَيفِّ َقرْبُ َسْبعِّني نَبًِّيا".  - 16075/  202  "يفِّ َمْسجِّ
 ضعيف.  .بز عن ابن عمر

 
بِّل فـَرٌَع، َويفِّ اْلغََنمِّ  - 16077/  204 ، َواَل ميَُسُّ رَْأُسُه بَِّدٍم". "يفِّ اإلِّ  فـَرٌَع، َويـَُعقُّ َعن اْلُغالمِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، واألوسط بنحوه، ورجاله ثقات.  .طب، طس، وأبو نعيم عن يزيد بن عبد هللا املزِن عن أَبيه
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 " حرف القاف" 
 
 النَِّّعال"." قابُِّلوا  - 16083/  1

وأَبو نعيم، عن حيىي بن عطاء بن إِّبراهيم الطائفى، عن أَبيه، عن جده،   ،طب ، الباورديو  ، ابن سعد، وأَبو القاسم البغوي
قال البغوي. ال َأعلم له غريه، وقال ابن عبد الرب: إِّسناده ليس ابلقائم، وقيل: عن حيىي بن إِّبراهيم بن عطاء، عن أبيه، عن  

الصحاىب عطاء، ورجحه ابن السكن، وابن شاهني، وقيل: عن إِّبراهيم ابن حيىي بن عطاء، وقيل: عن حيىي جده، وعلى هذا ف
بن عبد الرمحن بن عطاء، وقيل: عن حيىي بن عبيد بن عطاء، قال ابن حجر يف اإلِّصابة، ويقوى الرواية اأُلوىل ما حكاه أبو  

صحابة أحد امسه إِّبراهيم؟ قال: نعم، إِّبراهيم امسه قدمي تسمى به  النعاس الدغوىل قال: قلت أليب حاَت الرازي: هل يف ال
 ضعيف.  .عن أبيه -صلى هللا عليه وسلم  -رجل مسع من النيب  

 
 "قاتَل هللاُ الشيطان، إِّن اْلَولَد فتنة، َوهللا َما َعلْمُت َأيّنِّ نزْلت َعن اْلمنرَب َحَّتَّ أُتيِّت بِّه".  - 16084/  2

على املنرب خيطب الناس، فخرج احلسُن فَعَثر فسقط  -صلى هللا عليه وسلم  -أَيت رسول هللا طب عن ابن عمر، قال: ر 
قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه حسن، ولم ينسبه  . قال: فذكره ،َأخذه الناُس فأَتَوه به ،فنزل عن املنرب يُريُده ،على وجهه

 ضعيف. له ثقات.عن عبد هللا بن علي الجارودي ولم أعرفهما، وبقية رجا 
 
 "قاتَل هللاُ قْوًما ُيَصوُروَن ما اَل خَيْلُقون".  - 16089/  7

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه خالد بن يزيد العمري، ولم أعرفه، وبقية   . ، والطحاوي، طب، ض عن ُأسامة بن زيدالروايينط، و 
 صحيح.  رجاله ثقات.

 
 َوَسالُِّبُه يف النار". "قاتُِّل َعمار  - 16091/  9

 : وقد صرح ليث بالتحديث، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، كر عن ابن عمرو، طب عن عمرو
 

ر   -َعَليهِّ السَّالمُ -"قَاَد النَّاَقة يلِّ جرْبِّيُل  - 16095/ 13 أُمتَك أنَّه من قال: اَل  فـََلمَّا َأْسَهَلت اْلتَـَفَت إِّيَلَّ فَقال: أَْبشْر َوَبشِّّ
ْكُت وََكربَُّْت  ،إِّله إِّال هللاُ وحده اَل شريك له َدَخَل اجْلَنَّةَ  ْر َأمتََّك أَنَُّه  ريبَفَضحِّ ر وَبشِّّ ، مثَّ َساَر رَْتوًة، مثَّ اْلتَـَفَت إِّيَلَّ فـََقال: أَبشِّ

كُت وََكربَُّْت َمْن قَال: اَل إِّله إال هللا َوْحَده اَل َشرِّيَك َله َدَخل اجْلَنَّ  ، َوَفرْحُت بَذلَِّك  ريبة، َوَقد َحرََّم هللاُ َعَليهِّ النَّاَر، َفَضحِّ
 ".ميتأل

ن  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه سالمة بن روح، وقد ضعفه جماعة ووثقوه.  .طس، ومتام، كر عن أنس، وُحسِّّ
 

َواى". "قَال هللاُ َعزَّ وَجلَّ: َمْن ََلْ  - 16108/ 26  يَرَض بَِّقَضائِّى، َوَل َيصرَب َعَلى َبالئِّى َفلَيلَتمِّس راب سِّ
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 ضعيف.   .عن أبيه، عن جده، عن أبيه زايد، عن أيب هند عن سعيد بن زايد بن فايد بن زايد بن أيب هند الداري طب، ك
 

، فرَحٌة ُكل َعَملِّ اْبن آَدَم ُهَو َلُه إالَّ   -َعزَّ وَجلَّ -"قَال هللاُ  - 16113/ 31 الصوَم، هَو يلِّ وأان أْجزِّى بِّهِّ، ولِّلَصائِّم فرَحَتانِّ
 ."  حنَي مُيطُر، َوفرَحٌة حنَي يَلَقى رَبَُه، وخللوف َفم الصائِّم أطيُب َعنَد هللاِّ مِّْن رَيح املِّْسكِّ

ر باختصار والطبراني في قال الهيثمي: رواه أحمد والبزا . طب، وابن النجار عن ابن مسعود، كر عن عبد هللا بن احلارث بن نوفل
 .وله أسانيد عند الطبراني وبعض طرقه رجالها رجال الصحيح  ...الكبير

 
ا َعبدِّى مَِّن النارِّ".  - 16114/ 32  "قَال هللاُ تـََعاىل: الصوم ُجنَّة ََيََْت هبِّ

 . طب، هب عن إىب هريرة
 

ُهَما اجلَنََّة". َمْن َسَلبُت َكَرميََتيه َعَوضْ  -عزَّ وجلَّ -"قَال هللا  - 16116/ 34  ُتُه منـْ
 . طب عن جرير

 
ه قـَْبَل أْن يـَْبينِّ  -عزَّ وجلَّ -"قَال هللا  - 16135/ 53 ، فـََبىَن َداوُد بَيًتا لِّنَـْفسِّ أمَِّر   الذي اْلَبيَت  لدُوَد: اْبنِّ يلِّ بَيتا يف األرضِّ

؟ قَال: إِّى رب هَكذا قُلَت فيما َقضيَت: "من َمَلك اْستَ  أثَر" مثَّ أخذ يف بِّهِّ، فَأْوَحى هللاُ إِّلَيهِّ: اَي َداوُد، َنَصْبَت بَيَتَك قَبَل بَيَّتِّ
د، فـََلَما ََتَّ السُّور َسَقَط ثُلثَاُه، َفَشَكا َذلَك إِّىَل هللا  إِّلَيهِّ: أنَُّه اَل َيصُلح أْن تـَْبينِّ بيتا، قَال:   فَأْوَحى هللاُ   -تـََعاىل-بِّناء اْلَمسجِّ

َ؟ قَال: ملَا َجَرى َعَلى َيديَك كاَن الدماء، قال: إِّى رب أو ََلْ َيكن َذلِّك يفِّ هواك َوحَمبتك؟ قَال: بَلى َولكِّ  نـَُّهَم  إِّى رب، َوَلِّ
حَتَزن، فَإيّنِّ َسأْقضِّى بَِّناَءه َعَلى َيَدى اْبنَِّك ُسَليَمان، فلَما َماَت   عَِّبادى، َوأان َأرمحهم، َفَشق ذلَِّك َعَليهِّ، فأْوَحى هللاُ إِّلَيهِّ: اَل 

إِّلَيهِّ: َقْد أَرى   -تـََعاىل-َداوُد، أَخَذ ُسَليَماُن يفِّ بَِّنائِّه، فَلَما ََتَّ، قرب القرابني ذَبَح الذابئِّح، َومَجع َبين إِّسَرائِّيَل، فَأْوَحى هللاُ 
،  بعدي ألىن أعطَِّك، قَال: أْسأُلَك ثالَث خَصال: ُحْكًما ُيَصادِّف حْكَمَك، َوُملًكا اَل يـَْنبِّغى ألَحٍد مْن سروَرَك ببنَيان بَيَّتِّ فَاسْ 
يريد إِّال الصالة خرج من ذنبه َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أمَُّه، أمَّا اثـْنَـَتان فـََقد أعطيهَما، َوأاَن أرُجو أن َيُكوَن َقْد   وكان أتى هذا البيت ال 

 لَِّثة".أعطى الثا
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي، وهو متهم بالوضع. .طب عن رافع بن عمري

 
، َوَوَجبت حمََ -تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16144/ 62 َّ، َوَوَجَبْت حَمَبيت لَِّلذِّيَن يـَتَـَباذلون يفِّ بَّتِّ  : َوَجبت حَمَبَّتِّ لَِّلذِّيَن يـََتَجالسون يفِّ

 ."  لَِّلذِّيَن يـََتالقون يفِّ
 .طب عن عبادة بن الصامت

 
، َوََل ُتْشرَِّك ىبِّ شيئا، َغفرُت َلَك َعَلى َما َكاَن -َعزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ  - 16150/ 68 ، َورََجْوَتىنِّ : اَيبَن آَدم َمْهَما َعبدَتىنِّ
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". فيَك ، وإِّن اْستَـْقَبلَتىنِّ ِبِِّّْلءِّ السََّماءِّ، َواألرضِّ خَ   طَااَي َوُذنـَُواب استَـْقَبلُتَك ِبِِّّلئِّهنَّ مَِّن املَْغفَِّرةِّ، َوأْغفُر َلَك َواَل أاَبىلِّ
 صحيح.  .يف األلقاب، طب، هب عن أيب الدرداءِّ  الشريازي

 
 : أاَن عند ظن َعبدِّى يب". -تَعاىل-"قَال هللاُ  - 16153/ 71

 . طب عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
 

، َما ََلْ ُيْشرِّْك يبِّ  -عزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ  - 16160/ 78 : َمْن َعلَِّم َأيّنِّ ُذو ُقْدرَة َعَلى َمْغَفَرةِّ الذُّنُوبِّ َغَفْرُت لَُه، َواَل ُأاَبيلِّ
 َشيًئا". 

 . طب، ك عن ابن عباس
 

 اْحَتَسَب ََلْ َأْرَض َلُه ثـََوااًب ُدوَن اجْلَنََّة". : إِّيّنِّ إَِّذا َأَخْذُت َكرِّمَييَت َعْبدِّي َفَصرَبَ وَ -تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16161/ 79
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير واألوسط، ورجال أبي يعلى ثقات.  .ض عن ابن عباس ،ع، طب

 
 يفِّ َمإٍل ذََكْرتُُه يف َمإل َخرٍي مِّن اْلَمإل وإَذا ذََكرينِّ  ،: إَِّذا ذََكَرينِّ َعْبدِّي َخالًِّيا ذََكْرتُُه َخالًِّيا-تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16162/ 80

 الَّذِّي ذََكَرينِّ فِّيه". 
 صحيح. .طب عن ابن عباس

 
َّ، َوَحقَّْت حَمَبَّيتِّ لِّلُمتَـَزاورِّي -تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16172/ 90 نَي يفِّ َّ، َوَحقَّْت حَمَبَّيتِّ لِّلُمَتَجالِّسِّ َن  : َحّقْت حَمَبَّيتِّ لِّلُمَتَحابِّّنَي يفِّ
."َّ  يفِّ

 . طب عن عبادة
 

، َواَل َيْذُكُرينِّ يفِّ َمأٍل إِّالَّ ذَكْرتُُه  -تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16173/ 91 هِّ إال ذََكْرتُُه يفِّ َمإل مِّْن ماَلئَِّكيتِّ : اَل َيْذُكُرينِّ َعْبٌد يفِّ نـَْفسِّ
 يفِّ الرَّفِّيقِّ اأَلْعَلى". 

 منكر.  ، وإسناده حسن.قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاذ بن أَنس
 

". -تـََعاىل-"قَال هللاُ  - 16176/ 94  : َعْبدِّي اْلُمؤَمن َأَحُب إِّيَلَّ مِّْن بـَْعضِّ َمالئَِّكيتِّ
 . طس عن َأيب هريرة

 
ُْكمِّي، َويـَْرَضى بَِّقَضائِّي، فََأْرَضي َله  -َعزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ   - 16195/  113 : "َوعِّزَّت اَل أْقبُِّض َكرِّمَييَت َعْبٍد فـََيْصربِّ حلِّ
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 بثـََواٍب ُدوَن اجْلَنَّةِّ". 
 . عبد بن محيد، ومسويه، وابن عساكر، عن أَنس

 
َدٌة  : -تـََعاىل-"قَال هللاُ   - 16202/  120 َدٌة فِّيَما بَيينِّ َوبَيَنَك، َوَواحِّ َدٌة َلَك، َوَواحِّ ُهنَّ يل، َوَواحِّ َصاٍل َواحَدٌة منـْ َأْرَبُع خِّ

َوَأمَّا   ،يُتَك بِّهِّ ا َعمِّْلَت مِّْن َخرٍي َجزَ فِّيَما بَيَنَك َوَبنَي عَِّبادِّي، فََأمَّا الَّيَت يلِّ فـَتَـْعُبُدينِّ اَل ُتْشرُِّك يبِّ َشيًئا، َوَأمَّا اليتِّ َلَك َعَليَّ َفمَ 
َجابَُة، َوَأمَّا الَّيتِّ بَيَنَك َوَبنَي عَِّبادِّي فَاْرَض هَلُم مَ  َك". الَّيتِّ بَيينِّ َوبَيَنك َفمِّْنَك الدَُّعاُء َوَعَليَّ اإلِّ  ا تـَْرَضي لِّنَـْفسِّ

مري، وهو ضعيف، وتدليس الحسن  قال الهيثمي: هذا لفظ أبي يعلى، ورواه البزار، وفي إسناده صالح ال .ع، حل عن أَنس وُضعِّّف
 ضعيف.  أيضا.

 
َدٌة بَيينِّ َوبَيَنَك، فََأمَّا الَّيتِّ يلِّ فـَتَـعْ  - 16203/  121 ، َوَواحَدٌة َلَك، َوَواحِّ ُبُدينِّ اَل  "قَال هللاُ: اَي ْبَن آَدَم َثاَلثٌة: َواحَدة يلِّ

يُم، َوَأمَّا الَّيت بَيين َوبَيَنَك، فـََعَليَك  ُتْشرُِّك يب َشيًئا، َوَأمَّا الَّيتِّ َلَك َفَما َعَمْلَت مِّْن َعمَ  ٍل َجَزيُتَك بِّه، فَإِّْن َأْغفِّْر فَأاَن اْلَغُفوُر الرَّحِّ
 الدَُّعاء َواْلَمسألة، َوَعَليَّ االْستَِّجابَُة َواْلَعطَاُء". 

ن  ضعيف. . طب عن سلمان وُحسِّّ
 

". -َعزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ   - 16212/  130 ي، قَالْت: اَل َأخُرُج إال َوَأاَن َكارَِّهٌة، قَال: اْخُرجي َوإِّن َكرِّْهتِّ . اْخُرجِّ  لِّلنـَّْفسِّ
 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات.  . البزار، والديلمي عن َأيب هريرة

 
". : إَِّذا اْشَتَكي َعْبدِّي فََأْظَهَر اْلَمَرَض مِّ -َعزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ   - 16215/  133  ْن قـَْبلِّ َثاَلثِّ فـََقْد َشَكاينِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر العمري وهو متروك.  .طس عن َأيب هريرة
 

ُهَما اجْلَنََّة". -َعزَّ َوَجلَّ -"قَال هللاُ   - 16216/  134  : َمْن َسَلْبُت َكرِّميََتيهِّ َعوَّضُتُه َعنـْ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه حصين بن عمر ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلي. .عن جريرطب، طس 

 
َا َعْبدِّي مِّن النَّارِّ -تـََعاىل-"قَال هللاُ   - 16217/  135 َوالصَّوُم يلِّ َوَأاَن َأْجزِّي به، َيدُع طََعاَمُه َوَشْهوَتُه  ، : الصَّوُم ُجنٌَّة َُيَنُّ هبِّ

".مِّ  ي بَِّيده خَلُلوُف َفمِّ الصَّائِّم عِّْنَد هللاِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأطَيُب مِّن رِّيحِّ اْلمِّْسكِّ  ن َأْجلِّي، َوالَّذي نـَْفسِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وجري بن كليب وثقه قتادة، وضعفه غيره.  .طب عن بشري بن اخلصاصية، وَأيب هريرة

 
لِّى،  بُّْكُم: الصَّْوُم ُجنٌَّة مَِّن النَّارِّ، َوىلِّ الصَّْوُم َوأاَن أْجزِّى به َيدَُع َشْهَوَته َوطََعاَمُه َوَشَرابَُه مِّْن أجْ "قَال رَ  - 16220/  138

 ."  خَلَُلوُف فمِّ الصائِّم أطَيُب عْنَد هللاِّ مِّن ريح اْلمِّْسكِّ
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 . البغوي، وعبدان، طب، ض عن بشري بن اخلصاصية
 

َدًة أْو أْغفُرَها، َوَمن َلقَيينِّ بُقَرابِّ األْرضِّ َخطِّيَئًة  -َعزَّ َوَجل-بُّْكُم "قَال رَ  - 16221/  139 . احلََسنُة بَِّعْشٍر، َوالسيَئُة بَِّواحِّ
ََسَنٍة فـََلْم يْعَملَها كتَِّبْت َلُه َحَسَنة، َوَمْن َهم بِّ  فـََلْم يَعَملَها ََلْ ُيْكَتب سَيئٍة اَل ُيْشرُِّك يبِّ َلقِّيته بُقَراب األْرضِّ َمغفَرًة، َوَمن َهمَّ حبِّ

ْنُه ذِّرَاًعا، َوَمْن تـََقرََّب مِّىن ذِّرَاًعا تـََقرَّْبُت مِّْنُه اَبعً  رْبًا تـََقرَّبُت مِّ  ا".َعَليهِّ َشْىُء، َوَمن تـََقرب مِّىن شِّ
 . ط عن أيب ذر

 
َوُهَو هبَا َضنِّنٌي َفَحمِّدينِّ َعَلى َذلِّك ََلْ َأْرَض َلُه ثـََوااًب  : إَِّذا قـََبْضُت َكرميََة عْبدي -َعزَّ َوَجل-"قَال رَبُّْكُم  - 16224/  142

 ُدوَن اجْلَنَّةِّ". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه السفر بن نسير ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني.  .طب عن أيب أُمامة

 
ْو أن َعْبدِّي اْستَـْقبَـَلى بُِّقَراب األْرضِّ ُذنُواًب اَل ُيْشرُِّك يبِّ َشيًئا، اْستَـْقَبلُتُه  : لَ -تـََباَرك وتـََعاىل-، قَال رَبْكُم  - 16225/  143

َا َمْغفَِّرًة".   بُِّقَراهبِّ
 . طب عن أيب الدرداءِّ 

 
دٌة بَيين َوبَ  ،َثالٌث يلِّ  ،: اْبن آَدم أنـَْزلُت َعَليَك َسبع آاَيتٍ -"قَال رَبْكمُ  - 16228/  146 فَأمَّا   ، يَنكَ َوَثالٌث َلَك، َوَواحِّ

َك نـَْعُبُد َوإايك َنْسَتعِّنَي" مِّْنَك   يل: "احْلَْمُد هللِّ َربِّّ الَعاملني، الرمحنِّ  اليت الرَّحيم، َمالِّك يـَْوم الدينِّ"، َوأمَّا اليت بَيين َوبَينَك: "إِّايَّ
َراَط املسَتقِّيم، َراَط الَّذين انـَْعْمَت َعَليهِّم َغريِّ املَْغُضوبِّ َعَليهِّم َواَل   العَِّباَدُة َوَعلى العْوُن َلَك، وَأمَّا اليت َلَك: "اهدِّاَن الصِّّ صِّ

 الضالنَي".
 . ضعيف جداً  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. .طب عن أيب بن كعب

 
رْبِّيُل: َبشر خدََِّيَة بَِّبيٍت يف  - 16232/  150  اَل َصخب فيه َواَل نَصَب".  ،اجْلَنَّةِّ من َقَصبٍ "قَال يلِّ جِّ

 في األوسط ورجاله رجال الصحيح غير )محمَّد بن أبي سمينة( وقد وثقه غير واحد.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن ابن أيب أوىف

 
رْبِّيُل: أْقرِّئ ُعَمَر السَّالَم، َوأْعلِّْمه أن رَِّضاه ُحْكمٌ  - 16241/  159   َوَغَضَبه عِّزٌّ"."قَال يلِّ جِّ

ابن شاهني، كر عن سعيد بن جبري  ،عد، كر عن سعيد بن جبري، عن أنس ،عد عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس  ]طب[ 
 موضوع.  .مرساًل 



460 

 

 
ربيُل: لِّيَـْبكِّ اإلِّْسالم َعَلى موت عَمَر". - 16245/  163  "قَال يلِّ جِّ

 موضوع. ، وفيه حبيب كاتب مالك، وهو متروك كذاب.الطبرانيقال الهيثمي: رواه . طب عن أيب بن كعب

 
رْبِّيلُ  - 16248/  166 ْئَت فَإِّنََّك ميٌت، َوأْحبِّْب َمْن أْحبَـْبَت فَإِّنََّك ُمَفارِّقُه، َواْعَمل َما -"قَال يلِّ جِّ : اَي حُمَمَُّد عِّْش َما شِّ

ْئَت فإنَك ُمالقِّيه".   شِّ
 رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجفري. قال البوصيري:  . ط، والشريازي، هب عن جابر

 
رْبِّيل - 16249/  167  : ََتَّ الَشْهُر تْسٌع َوعْشُرون".-"قَال يلِّ جِّ

 . طب عن ابن عباس
 

لُِّكل زَائٍِّر َعَلى املَُزورِّ َحق ا،   إِّهلى ما َحق عَبادك َعَليك إِّذا هم زَاروَك؟ فَإِّن -َعَليه السالمُ -"قَال َداُوُد  - 16261/  179
 قَال: اَي َداود فَإِّنَّ هَلُم َعَلى أن أَعافَِّيهم يف دنَياهم، َوأغفَِّر هَلُْم إَِّذا لقيُتهم". 

 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن حمزة الرقي، وهو ضعيف. .وسنده ضعيف ، طب، كر عن أيب ذر
 

َا َخطِّيَئة فَلَيْستَـْقبِّل الَعَمَل". ،"قَال رَجٌل: اَل يـَْغفُِّر هللاُ لِّفالنٍ  - 16271/  189  فَأْوَحى هللا إِّىل نيبٍّ مَِّن األْنبَياءِّ: إِّْنَّ
 صحيح.  . طب عن جندب

 
ُب املَال مِّن إِّْحَدى َثالثٍ  - 16273/  191 ن َوأُروح هبِّنَّ: أخُذه اْلَمال أْغدو َعَليهِّ هبِِّّ  ، "قَال الشَّيطَان: َلْن يْسَلَم مينِّّ َصاحِّ

لِّّه، وإنَفاقُه يف غري َحقِّّه، َوأحببه إِّليهِّ فَيْمنعه مِّن َحقه".  مِّن غري حِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن. .طب وأبو نعيم يف املعرفة عن عبد الرمحن بن عوف، ورجاله ثقات

 
أْهبَِّط آَدُم َوقْد َعلِّمُت أنَّه َسَيُكوُن كتاٌب َورسٌل، َفَما كَتاهبُم َورُسلهم؟ قَال:   "قَال إِّبلِّيس لِّربِّّه: اَي َربِّّ  - 16275/  193

؟ قَال: كِّتابك  جْنِّيل َوالزبور والفْرقَان قَال: فَما كَتاىبِّ ُهم، وكتبهم التَـْورَاُة َواإلِّ َوقرآُنك   ،أْن الوْشمرسُلهم املالئَِّكُة َوالنبِّيوَن منـْ
ْدُقَك الكذُِّب، َوبَيُتَك احلَمَّاُم، َوَمَصائِّدَك  ، يُْذَكر اسُم هللاِّ َعليه َنُة، َوطََعامَك َماالالشعر َورسُلَك الكهَ  َوَشَراُبَك ُكلُّ مسكر َوصِّ

ُدَك األْسَواُق".  النَِّّساُء، َومؤذنَك املِّزَماُر، َوَمسجِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن صالح األيلي، ضعفه العقيلي. قال الهيثمي: رواه. طب عن بن عباس

 
َذ مِّن اَنٍس مِّ  - 16294/  212 ْن أْهلِّ الذِّمَّةِّ ممَّا  "َقْد أَمْراَن للنَِّّساء بـََوْرٍس َوأَْبر، َأمَّا اْلَوْرُس فََأاَتُهنَّ مِّن اْلَيَمنِّ، َوأمَّا األبـُْر فَُأخِّ
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 َعَليهِّم مِّن اجلِّْزيَةِّ". 
الطبراني، وفيه الربيع بن زياد المحاربي، ذكره ابن أبي حاتم ولم   قال الهيثمي: رواه. وأَبو نعيم، ض عن حرب بن احلارث احمَلارىبطب 

 يضعفه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات.
 

ََها هللا بَِّرمْحَتَِّها ابـَْنيَها".  - 16295/  213  "َقْد َرمحِّ
ومعها ابنان هلا فَأعطاها ثالث مترات،   -صلى هللا عليه وسلم  -ىل النيب  طب عن السيد احلسن، قال: جاَءت امرأة إِّ 

 . بينهما فقال: فذكره فَأعطت ابنيها ُكلَّ واحد منهما مترًة، فَأكال مَتَْرتَيهَِّما، مثَّ َجَعال يـَْنظَُران إِّىل أُمِّّهما، فشقت مَتَْرهَتا نِّْصَفني 
 

ضَعفهِّم فَإِّنَّ َورَاَءَك الكبِّرَي والصَّغرَي "َقْد َأمَّْرُتَك َعلى  - 16300/  218 َأْصَحابَك َوأَْنَت أْصَغُرُهْم، فَإِّذا َأمَمَْت قـَْوًما فَأُمَّهم ِبَِّ
َا  َواَل الرُّاَب َواَل َفْحَل الغََنم، َوَحْزرَة الرَّ  -َوهَِّي املَاخض  -َفاَل أَتُْخْذ الشَّافَِّع   -َوَذا احلَاَجةِّ، َوإَِّذا كْنَت مَصدِّقًا   ُجلِّ ُهَو أَحقُّ هبِّ

نـَْيا َوَما فِّيَها، َوَحجٌَّة َخرٌي مْنَك، َواَل متََسَّ القرآن إِّالَّ َوأَْنَت طَاهٌِّر، َواْعَلْم َأنَّ اْلُعْمَرَة هَِّي احلَجُّ اأَلْصَغُر، َوَأنَّ ُعْمَرًة خَ  رٌي مَِّن الدُّ
 مِّْن ُعْمَرٍة". 

اه الطبراني في الكبير في جملة حديث طويل فيما تجب فيه الزكاة، وفيه إسماعيل بن  قال الهيثمي: رو  . طب عن عثمان بن أيب العاص 
 رافع، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.

 
َأْخَرُجوِن َما َخَرْجُت، اللَُّهمَّ فـََلْواَل َأنَّ قـَْومي  -َمكَُّة  -َعزَّ َوَجلَّ   -"َقْد َعلِّْمُت َأنَّ أَحبَّ الباَلدِّ إِّىَل هللا  - 16303/  221

ْثَل َما َجَعلَت يفِّ قـُُلوبَِّنا مِّْن ُحبِّّ َمكََّة".   اْجَعْل يفِّ قـَُلوبَِّنا مِّْن ُحبِّّ املَدِّيَنةِّ مِّ
 .طب عن ابن عمر

 
َْذتُ  - 16310/  228 ًذا َخلِّياًل مِّْن أُمَّيتِّ أَلختَّ ْنُكم َخليٌل، َوَلو ُكْنُت ُمتخِّ َعزَّ َوَجلَّ  -أاَب َبْكٍر َخلِّياًل، َوإِّنَّ َريبِّّ  "َقْد َكاَن يلِّ مِّ

ُذوَن قـُُبوَر أَ  - َلُكم َكانُوا يـَتَّخِّ ََذ إِّبَراهِّيم َخلياًل، َأاَل َوإِّنَّ َمْن َكاَن قـَبـْ ََذِنِّ َخلياًل، َكَما اختَّ ْنبَيائِّهِّم َوَصاحلِِّّيهِّم َمَساجَد، َفاَل  َقد اختَّ
ُذوا اْلُقُبوَر َمَساجَد   َأْْنَاُكم َعن َذلَِّك".  فإين تـَتَّخِّ

 صحيح.  . طب عن جندب]م[ 
 

دِّ فـَيَـْنَصرُِّف َأَحُدُُهَا َوَصاَلتُه َأْفَضل مِّْن اآلَخر إَِّذا َكاَن َأْفَضَلهُ  - 16311/  229 َما َعْقاًل، "َقد يـَتَـَوجَُّه الرَُّجاَلنِّ إِّىَل املَْسجِّ
ثْـَقال   َذرٍة". َويـَْنَصرُِّف اآلَخر َوَصاَلتُه اَل تـَْعدِّلِّ مِّ

 وفيه "محمد بن رجاء السختيانى" ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب وابن عساكر عن أيب أيوب

 
"قد ُأْعطِّيُت اْلَكْوثَر ْنر يفِّ اجْلَنَّةِّ عْرُضُه َوطوله َما َبني املَشرِّقِّ َواملَغرِّب، ال َيْشَرب مِّنه أَحٌد فَيظَمأ َوال   - 16316/  234
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 ." ، َوال قتَل َأْهَل بَيَّتِّ  يَتَوضأُ مِّنه َأَحٌد فيشعث ال َيشربَه إنَسان َأْخفر ذِّمَّتِّ
 .وفيه حماد بن يحيى بن المختار وهو مجهول، وعطية ضعيف طبرانيقال الهيثمي: رواه ال .طب عن أَنس

 
ُذونُه عِّيًدا فُصوُموه أَنـُْتْم".  - 16327/  245  "قْد كان َعاشورَاُء يـَْوٌم َيُصوُمه اْلَيهوُد َويـَتَّخِّ
 صحيح. .طب عن أيب موسى]م[ 

 
 حتِّيـَّتَـَنا السَّالَم، َوهَِّي حتِّيَُّة َأْهلِّ اجْلَنََّة". "َقْد َأكَرْمَنا هللا َعْن حتِّيتِّك َوَجَعَل  - 16328/  246

 طب عن عروة وابن شهاب وحممد بن جعفر بن الزبري مرساًل. 
 

رِّ يف ليلة اْلوترِّ".  - 16330/  248  "قْد ُقْمُت َعلى َهَذا اْلمْنرَبِّ، َوَأان َأْعلم ليلة اْلقْدرِّ، فاْلَتمُِّسوَها يف اْلَعشرِّ اأَلَواخِّ
 في األوسط والكبير، وفيه )عبد العزيز بن يحيى المدني( وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .بة بن مالك طب عن عق

 
َر َأْهلِّ اجْلَنَّة  - 16331/  249 َيْدْخُل اجْلَنَّة َكاَن َيْسأُل هللَا أْن يـَُزْحزَِّحه َعن النَّار، اَل َيْسَأُل اجْلَنَّة فَإَِّذا   -"َقْد َعلْمُت آخِّ

ا ُكنَت َتْسأَُلىنِّ اَي بن آَدَم، قَال: َخَل َأْهُل اجْلَنَّة اجْلَنَّة، َوأْهل النَّارِّ النَّار، َوبَقِّى َبنَي َذلَِّك قَال: اَي َربِّّ َما يلِّ هُهَنا؟ قَال: َهَذا مَ دَ 
َلةٌ  ، فـََبيَنا ُهَو َكَذلَِّك إِّذ َبَدْت َله شَجَرٌة مِّن اَبب اجْلَنَّة َداخِّ يف اجْلَنَّة، فـََقال: اَي َربِّّ َأْدنِّينِّ مِّن َهذِّهِّ الشََّجَرةِّ آُكُل   بـََلى اَي َربِّّ

؟ قَال: َا، َوَأْسَتظِّلُّ يف ظِّلِّّها، فيَـُقوُل: اَي ْبَن آَدَم َأََلْ َتكْن تْسأَُلىنِّ ثْـُلَك؟ َفَما يَزال يـََرى َشيًئا َأْفَضَل مِّْن   مِّن ُثََرهتِّ اَي َربِّّ َوَمْن مِّ
َر بَيده فـََقال: َهَذا َوَهَذا، َشيء َوَيْسَأُل َحَّتَّ يـَُقاُل َلُه: اذَهْب فـََلَك َما َسَعْت َقَدَماَك، َوَما رََأْت َعيَناَك، فَيْسَعى َحَّتَّ َيكِّدَّ َأَشا

َخلُت  ُه َفرَيْضى َحَّتَّ يـََرى أَنَُّه َأْعطَاُه َشيًئا َما َأْعطَاُه َأَحًدا مِّْن َأْهل اجلَنَّةِّ، فـَيَـُقوُل: َلْو ُأذَِّن يل أَلَدْ فيـَُقال: َهَذا َلَك َومثْـُله َمعَ 
ُقُصىنِّ َذلَِّك َشيًئا".   َأْهَل اجلَنَّةِّ طََعاًما، َوَشَرااًب وَُكْسوًة ممَِّّا أْعطَاىل هللا َواَل يـَنـْ

 . طب عن عوف بن مالك
 

َما - 16333/  251 مِّ  "َقْد َسبق َلُكْم َمَعاٌذ، فَاقْـَتُدوا به، إَِّذا َجاَء َأَحدُُكم، َوَقْد َسبَِّق بَشيٍء مَِّن الصَّالةِّ َفلُيَصلِّّ َمَع اإلِّ
 بَِّصالتِّه، فَإَذا َفرغ اإلَماُم فـَْليَـْقضِّ َما َسبَق بِّهِّ". 

 ة أبي السرى عن سعد، ولم أجد من ذكره. وبقية رجاله موثقون. في األوسط من رواي قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاذ

 
 "َقْد َعفْوُت َعن َصَدقِّة اخلَيلِّ َوالرقيق، َولَيس فيَما ُدون املِّائـََتني زََكاٌة".  - 16345/  263
 .عن ابن عباس طس

 
 اخْلَطَّ َعلَِّم". "َقد َكاَن َنيبٌّ األَْنبَِّياءِّ خَيُطُّ، َفَمْن َواَفَق َخطَُّه َذلَِّك  - 16346/  264
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البزار عن شيخه أبي الصباح: محمد بن الليث، وأبو الصباح محمد بن الليث ذكره ابن حبان في   قال الهيثمي: رواه. البزار عن أيب هريرة 
 الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
وَتعلَُّموا مِّن قَريٍش َوال تـَُعلِّّموَها َوَلوال أْن تـَْبطَر قَريش ألْخرَبهتَا َما خلَِّيارَها  "َقدِّموا ُقريًشا وال تْقُدُموها،  - 16351/  269

 عِّْنَد هللاِّ". 
 صحيح. .عن أنس والديلميطب عن عبد هللا بن السائب، حل 

 
 "ُقْدُه بَِّيدِّهِّ". - 16364/  282

 صحيح.  .طب عن ابن عباس]حم خ[ 
 

 اْلُقرآَن يفِّ َغري اْلمْصَحفِّ أَْلُف َدرََجٍة، َوقَِّراَءتُه يفِّ اْلُمْصَحفِّ ُتَضاَعُف َعلى َذلَِّك إِّىَل أَْلَفْي "قَِّراَءُة الرَُّجلِّ  - 16366/  284
 َدرََجٍة".

 ضعيف. .عن جده وصحح الثقفيطب، عد، هب عن عثمان بن عبد هللا بن َأوس بن َأيب َأوس 
 

؛ فـَُهو الَّذِّي َيرَتَاَحُم بِّهِّ النَّاُس َوالطَّرُي َواْلبَـَهائُِّم، "َقسََّم ربُـَّنا َرمْحََتُه  - 16386/  304 َها ُجْزًءا يفِّ اأَلْرضِّ اَئَة ُجْزٍء، فَأَنـَْزل مِّنـْ مِّ
َدًة لِّعَِّبادِّه يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  اَئُة َرمْحٍَة إِّالَّ َرمْحًَة َواحِّ  َوبَقَِّيْت عِّْنده مِّ

 الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله غير إسحاق رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عبادة بن الصامت

 
َفاهِّ  - 16392/  310  ".  "ُقصُّوا الشَّوارَِّب َمع الشِّّ

 ضعيف جدا.  ابن قانع، طب عن احلكم بن عمري.
 

ُنَّ اْلَباقَياُت  "قْل ُسْبَحاَن هللاِّ َواحْلَْمُد هللِّ، َواَل إِّلَه إِّالَّ هللا، َوهللاُ  - 16402/  320 هللِّ، فَإِّْنَّ َة إِّالَّ ابِّ َأْكرَبُ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
َاُت، َوُهن حَيُْطْطَن اخْلَطَااَي َكَما حَتُطُّ الشََّجَرُة َورَقـََها، َوُهنَّ مِّْن ُكُنوزِّ اجْلَنَّةِّ".   الصَّاحلِّ

ادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامي، وقد وثق على ضعفه، قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسن .طب وابن مردويه عن أيب الدرداء
 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
، و }ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن{ تـَْعدُِّل رُبَُع الُقرآن".  - 16405/  323 ُ َأَحٌد{ تـَْعدُِّل ثـُُلَث الُقْرآنِّ  " }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 . طب، ك عن ابن عمر
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 اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك نـَْفًسا بَِّك ُمْطَمئِّنًَّة، تـُْؤمُِّن بِّلَِّقائَِّك َوتـَْرَضى بَِّقَضائَِّك، َوتـَْقَنُع بَِّعطَائَِّك". "ُقْل:  - 16412/  330
 ضعيف.  .وفيه من لم أعرفه قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، ض عن َأيب أُمامة

 
"."ُقْل: ُسْبَحاَن اْلَملِّكِّ  - 16413/ 13 ْلعِّزَّةِّ َواجْلرََبُوتِّ ، َجلَّْلَت السَّمواتِّ واأَلْرَض ابِّ ، َربِّّ اْلَمالئَِّكةِّ َوالرُّوحِّ  الُقدُّوسِّ

 . وهو ضعيف يوفيه محمد بن أبان الجعف قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن الرباء َأن رجاًل اشتكى إِّليه الوحشة، قال: فذكره

 
َا َكافِّرِّين"َقلَّ َما  - 16426/  344  ”.أْنعَم هللا َعَلى قـَْوٍم نِّْعَمًة إالَّ َأْصَبح َكثِّرٌي مِّْنهم هبِّ

 البزار والطبراني في الكبير،، وفيه إسماعيل بن عياش، وفيه كالم. قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب الدرداءِّ 
 

َب بِّرْأيهِّ،   ، ْلَمْرءِّ فِّْقًها إَذا َعبَد هللاوََكَفى ابِّ  ، "قلِّيُل الفِّْقهِّ َخرٌي مِّْن َكثِّريِّ اْلعَِّباَدةِّ  - 16432/  350 ْلَمْرء َجْهاًل إَِّذا ُأْعجِّ وَكفى ابِّ
َا النَّاُس رَُجالن: مْؤمٌِّن َوَجاهٌِّل َفاَل ُتؤذِّ اْلُمؤمَِّن، وال حُتَاورِّ اجْلَاهَِّل".  وإمنَّ

 ضعيف جدا.  .روطب وابن عبد الرب يف العلم، وأَبو نصر السجزى يف اإلِّابنة وقال: غريب عن ابن عم
 

نيَ  - 16446/  364 ْبَت َعَليَّ حِّ واَخيُت َبنَي اْلُمَهاجرِّيَن َواألَْنَصارِّ َوََلْ ُأَواخِّ  "ُقْم َفَما َصُلْحَت َأْن َتُكوَن إِّالَّ َأاَب تـَُراٍب َأَغضِّ
َْعزَِّلة ُهم، َأَما تـَْرَضى َأْن َتُكوَن مِّينِّّ ِبِّ نـْ ، َأال َمْن َأَحبََّك ُحقَّ  بعدي َهاُروَن مِّن ُموَسى إِّالَّ أَنَُّه لَيَس  بَيَنَك َوَبنَي َأَحٍد مِّ أَلْمن   َنيبِّ ابِّ

ميَان ".  ،َواإلِّ َب بَِّعَملِّه يف اإلِّْسالمِّ يَتَة اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، َوُحوسِّ  َوَمْن أَبـَْغَضَك َأَماَتُه هللا مِّ
 موضوع.  ط، وفيه حامد بن آدم المروزي، وهو كذاب.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوس  .طب عن ابن عباس

 
 "ُقوُتوا طََعاَمكْم يـَُباَرْك َلُكْم فِّيهِّ".  - 16450/  368

 ضعيف جدا.   .بز، طب، كر عن َأيب الدرداء
 

ْئَت".  ،"ُقوُلوا: َما َشاَء هللا - 16466/  384  مثَّ شِّ
 في الكبير، وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 

 
 "ُقوُلوا هَلُم: َكَما يـَُقوُلون َلُكْم". - 16467/  385

 . قال: فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -املشركون شكوان إِّىل رسول هللا    طب عن عمار قال: ملا هجاان 
 

 "ُقوُلوا: اَل َردَّ هللا َعَليَك َضالََّتَك".  - 16468/  386
 ضعيف. .: فذكره-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا  ، عن عصمة بن مالك قال: نشد رجل ضالته يف املسجد طب
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: ُسبَحاَن هللا عْشَر مَِّراٍر، يـَُقوُل هللا: َهَذا يل: هَذا   - 16470/  388 "ُقوىل: هللا َأكرَب َعْشَر مَِّرار، يُقوُل هللا: هَذا يل، وُقوىلِّ

 فـَتَـُقولِّني: عْشَر مَِّراٍر، َوتـَُقوُل: َقْد فـََعْلت".   ،مَّ اْغفِّْر يل، يـَُقوُل: َقْد فـَْعَلتَوُقوىل: اللَّهُ  يل
 ضعيف بهذا السياق. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. . طب عن سلمى امرَأة أيب رافع

 
َوامْحَدِّى هللا مِّاَئَة َمرَّة، تـَْعدُِّل مِّاَئَة  -َعزَّ َوَجلَّ  -: ُسْبَحاَن هللا مِّاَئة َمرَّة، تـَْعدُِّل مِّاَئَة رَقـََبٍة تـُْعَتُق هلل "ُقوىلِّ  - 16481/  399

اَئَة َبَدنَة ُمَقلَّدَ  اَئَة َمرٍَّة تـَْعدُِّل مِّ ِّى هللا مِّ اَئَة َمرٍَّة،  فـََرٍس ُمْلَجٍم حُيَْمُل َعَليَها يفِّ َسبِّيلِّ هللا، وََكربِّّ دِّى هللا مِّ ًة هُتَْدى إِّىَل بَيتِّ هللا، َوَوحِّّ
 ." ْركِّ  اَل يُْدرُِّككِّ َذْنٌب بـَْعَد الشِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف.  .طب عن َأيب أُمامة
 

: ُسْبَحاَن هللا َعَدَد َما َخَلَق مِّْن َشيٍء". - 16483/  401  "ُقوىلِّ
 ضعيف.  . صفية طب، ك عن

 
 "ُقوُموا فَاْضرِّبُوُه بِّنَِّعالُِّكْم".  - 16489/  407

 . بَِّشارٍِّب يْوَم ُحَننٍي، قال: فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبد الرمحن بن َأزهر قال: أُتِّى َرُسوُل هللا 
 

412  /16494 -  ."  "قـَيُِّّدوا اْلعِّْلَم ابْلكَِّتابِّ
، كر عن أَنس طب، ك، قط يف اإلِّفراد، خط يف كتاب تقييد العلم، كر عن ابن عمرو،  نورين يف جزئه واحلكيم ومسويه، خط

 صحيح. طب، ك عن أَنس موقوفًا الدارمي، ك عن عمر موقوفًا.
 

 "قـَيِّّْدَها َوتـَوَكَّْل". - 16495/  413
ل وأَتوكل؟ قال: فذكره، وفيه )حممَّد بن عبد الرمحن بن  خط يف رواة مالك، كر عن ابن عمر، قال: قلت: اي رسول هللا ُأْرسِّ

 . جبري بن ريسان، قال خط: مرتوك، طب، هب، كر عن جعفر بن عمرو بن أُمية الضمرى عن أَبيه مثله
 

: لِّتَـَنْم َعيُنك، َوليْعقِّْل قَـ  - 16501/  419 ، وَعَقل "قِّيل يلِّ ، مثَّ قِّيَل:  قليبْلُبَك، َولَتْسَمْع ُأُذُنك، فـََناَمت عيينِّ َعْت ُأُذينِّ ، َومسِّ
رضِّى َعْنه السَّيِّّد، َوَمن ََل  َسيٌِّّد َبىَن َدارًا مثَّ َصَنع َمْأُدبًَة وَأْرسل داعًِّيا، َفمن َأَجاب الدَّاعِّى َدَخل الدَّار َوَأَكَل مَِّن اْلَمأُدبَةِّ، وَ 

 نَّة، َوالدَّاعِّى حُمَمَّد". لدَّاعِّى ََل يدُخلِّ الدَّار، َوََلْ ََيُكل مَِّن اْلَمأُدبةِّ، وََل يَرَض َعْنه السَّيُِّّد، فَاهلل اإلِّسالم، َواْلَمأُدبَة اجلَْ َُيب ا
 إسناد حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني ب .ابن جرير عن َأيب قالبة مرساًل، طب عن َأيب قالبة عن عطية عن ربيعة اجلرشى 
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لشُّْفَعةِّ يفِّ َما ََلْ يـُْقَسْم َوتـُْعَرف ُحُدوُده". - 16514/  432  "َقَضى ابِّ
 . ط عن جابر

 
446  /16528 -  ."  "َقَضى لِّْلَجدَّةِّ ابلسُُّدسِّ

 . طب عن املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة مًعا
 

ني". - 16533/  451 َْمسِّ  "َقَضى يفِّ اأَلَصابع َعْشًرا َعْشًرا، َويفِّ اْلَيدِّ خبِّ
 عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
، وَقَضى َعلى َعليٍّ ِبَا َكاَن َخارِّ  - 16535/  453  ًجا مَِّن اْلبيتِّ مَِّن اخلِّْدَمةِّ". "َقَضى َعَلى ابـَْنتِّه فَاطَِّمَة خبِِّّْدَمةِّ اْلبيتِّ

 حل عن ضمرة بن حبيب مرساًل.
 

َشاَء أُبِّيَع   "َقَضى َأنَّ السَّرَِّقَة إَِّذا ُوجَدْت عِّْنَد الرَُّجلِّ َغريِّ اْلُمتـََّهمِّ فَإِّْن َشاَء َسيُِّّدَها َأَخَذَها الثََّمن، َوإِّنْ  - 16537/  455
 َسارَِّقه". 

 طب عن أسيد بن حضريِّ. 
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 حرف الكاف" "  
 
 "َكاَد اْلَفْقُر إْن يُكوَن ُكْفًرا، وََكاَد احلََْسُد أْن َيُكوَن َسَبَق اْلَقَدَر".  - 16542/  4

 ضعيف. .حل، وأمحد بن منيع عن أنس
 
 "َكَأِنِّّ أْنظُر إِّىَل ُموسى يف هَذا اْلَوادِّى حُمْرًما َبنَي َقطَوانِّيـََّتنيِّ".  16547/  9

 فيه يزيد بن سنان الرهاوى وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 
 

َا أْخَذٌة َعَلى َغَضٍب، َواْلَمْحُروُم َمْن ُحرَم َوصيـََّتُه".  - 16555/ 17  "َكأْنَّ
 رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .ط عن أنس

 
18 /16556 - ، َوعِّرتَتِّى   "كأِنِّّ َقْد دُعيُت فََأَجْبُت، َوإيّنِّ اَترٌِّك فِّيكم الثَـَّقَلنيِّ: كَتاَب هللاِّ َحْبٌل مَمُْدوٌد َبنَي السََّماءِّ َواألْرضِّ

َُما َلْن يَتفرَّقَا َحَّتَّ يَرَِّدا َعَليَّ احْلَْوَض، فاْنظُرؤا َكيَف خَتُْلُفوِنِّ فيهِّ  ، وإْنَّ  َما". أْهَل بَيَّتِّ
 عطية العوفى وهو ضعيف مدلس.قال الهيثمي: فيه  .طب عن أيب سعيد 

 
،  "َكأِنِّّ َقْد ُدعِّيُت فََأَجْبُت، إِّيّنِّ اَترٌِّك فيُكْم الثَقَلنيِّ أَحُدُُهَا َأْكرَبُ من اآلَخر، كَتاُب هللاِّ َوعِّرْتَتِّى أه - 16559/ 21 ُل بَيَّتِّ

، إِّنَّ هللا َما َلْن يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرَِّدا على احْلَْوضِّ ُّ ُكلِّّ ُمؤمٍِّن َمْن كنُت َمْوالُه فـََعليٌّ فَاْنظُُروا كيَف خَتُْلُفوِنِّ فِّيهَِّما فَإِّْنَّ  َمْوالْي َوَأاَن َويلِّ
 َمْوالُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه". 

 . طب، ك عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم
 

َْصَلَتنيِّ، وَ  - 16566/ 28 يَك خبِّ يَّة نُوٍح الْبنِّه: اَي ُبيَنَّ ُأوصِّ يك بَِّشَهاَدةِّ أن اَل إِّلَه إال  "َكاَن يف َوصِّ َأْْنَاَك َعْن َخْصَلَتنيِّ: ُأوصِّ
لتَّْسبِّيح فَإِّْنََّ  َا َلو َكاَنت السََّمَواُت َواألْرُض يف كِّفٍَّة َوهَِّي يف كِّفَّة َلَوزَنَتَها، َوُأوصيَك ابِّ لتَّْكبريِّ، َوَأْْنَىهللاُ؛ فَإِّْنَّ  ا عَِّباَدُة اخْلَلَق، َوابِّ

يبَة َوأَْلَبَس الثَـّْوَب اَعْن َخْصَلَتنيِّ  حلََْسَن؟ قَال: اَل.  : عن اْلكرْبِّ َواخْلُيالَء قيَل: اَي َرُسوَل هللا أمَِّن اْلكِّرْب َأْن َأرَْكَب الدَّابَّة النَّجِّ
 قيَل: َفَما اْلكِّرْبُ؟ قَال: أْن ُتَسفَِّه احْلَقَّ َوتـَْغمَِّض النَّاس". 

أحمد، ورواه الطبراني بنحوه وزاد في رواية: " »وأوصيك بالتسبيح، فإنها عبادة الخلق   قال الهيثمي: رواه كله .طب عن ابن عمرو
 رواه البزار من حديث ابن عمر فذكرته في األذكار في فضل ال إله إال هللا. ورجال أحمد ثقات. و  وبالتكبير« ".

 
39 /16577 -  ، وََكاَن َعَليهِّم َملٌك َفَمرَِّض فـََقال: لَئَِّن َشَفاُه هللاُ لَيزِّيَدنَّ َعْشًرا، مثَّ  "َكاَن َعَلى النََّصاَرى َصْوُم َشْهرِّ رََمَضانِّ
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ٍم، مثَّ   َكاَن َملٌك بـَْعَده فـََقال: َما َتدَُع مِّن  َكاَن َعَليهِّْم َملٌِّك بـَْعَده ََيُكُل اللَّْحَم فـَُوجَع، فـََقال. لَئِّن َشَفاُه هللاُ لََيزِّيَدنَّ َُثَانَيَة أايَّ
نَي يـَْوًما".  مِّ أْن يُتِّمََّها َوجَنَْعَل َصْوَمَنا يف الرَّبِّيع، فـََفَعَل َفَصاَرت مَخْسِّ  َهذِّهِّ األايَّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط مرفوًعا كما تراه ورواه   .، والنحاس يف اترخيه، طب عن دعفل بن حنظلةالبخاري يف اترخيه
 غفل ورجال إسنادهما رجال الصحيح. الطبراني في الكبير موقوًفا على د 

 
أاَن هللاُ اَل إِّله   -"َكاَن َفصُّ َخاََت ُسَليَماَن ْبنِّ َداُوَد مَسَاوى ، فَأُلقِّى إِّلَيهِّ فََأَخَذُه فـََوَضَعُه يف َخامتِّه، وََكاَن نـَْقُشه - 6588/ 50

 ."  إِّالَّ أاَن حُمَمٌَّد َعْبدِّي َوَرُسوىلِّ
 الطبراني، وفيه محمد بن مخلد الرعيني، وهو ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه .طب، كر عن عبادة بن الصامت

 
ُبهم "َكاَن ُسَهيٌل َعشَّارًا ابْلَيَمنِّ، َيظَِّلُمهم - 16599/ 61 َهااًب فـََعلََّقه َحيُث تـََرْوَن".  ويـَْغصِّ  أْمَواهلم َفمَسَخه هللا شِّ

 .يف عمل اليوم والليلة عن ابن عمر السينطب، وابن 
 

ُعه أُمُُّه فانـَْفَلَت فـََرَضَع اْلَغنَم ُكلََّها مثَّ ََلْ يَ  - 16600/ 62 ْشَبْع، فـََبلَغ َذلَِّك  "َكاَن يفِّ َبينِّ إِّْسَرائِّيَل َجْدٌي يفِّ َغَنٍم َكثريٍَة تـُْرضِّ
ُهْم َما َيْكفِّي اْلَقبِّيَلَة َأو األُمَّة مثَّ اَل َيْشَبُع". نَبيَّهم، َفقال: إنَّ َمَثَل َهَذا َمَثُل قـَْوٍم َيَُتوَن مِّنْ  نـْ   بـَْعدُِّكْم يـُْعَطى الرَُّجُل مِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في األوسط والكبير، ورجاله وثقوا إال أن عطاء بن السائب، اختلط قبل موته. .طب عن ابن عمر

 
 َيا ومَحَْدَها وذِّْكَرَها وَما قَال يـَْوًما َقطُّ: اْغفِّْر يلِّ يـَْوَم الدِّين". "َكاَن يـُْعطِّي لِّلدُّنْـ  - 16603/ 65

 في الكبير، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أم سلمة
 

َك أَبًدا،  "َكاَن رَُجٌل ُيَصلِّّي، فـََلمَّا َسَجَد أاَتُه رَُجٌل فـََوطَِّئ َعَلى رَقـََبتِّه فـََقال الذي حَتَْتُه: وهللا اَل يَغفر هللاُ لَ  - 16618/ 80
 أْن ال أغفَِّر لَِّعْبدِّى، فإِّيّنِّ َقْد َغَفرُت َلُه".  َعْبدي: أتىلَّ َعَليَّ -عزَّ وجلَّ   -َفقال هللاُ 
 .بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني .ابن مسعود  طب عن

 
 "َكاَن احْلََجُر األْسَوُد أشدَّ بـََياًضا مِّْن الثَـّْلجِّ َحَّتَّ َسوََّدْتُه َخطَااَي َبينِّ آَدَم".  - 16620/ 82

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

ى"َكاَن يـَُقاُل: إِّن ممَِّّا  - 16623/ 85 ْئت".  أْدَرَك النَّاُس مِّْن كالم النـُّبـُوَّةِّ؛ إَذا ََلْ َتْسَتحِّ  فاْصَنْع َما شِّ
 ضعيف. .طب عن أيب الطفيل
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يَما اْلَمالئَِّكةِّ يـَْوَم َبْدٍر َعَمائُِّم ُسوٍد، ويـَْوَم ُأُحٍد َعَمائُِّم مُحٍْر".  - 16630/ 92  "َكاَنْت سِّ
 موضوع. .فععن ابن عباس وض والديلميطب، وابن مردويه، 

 
رِّ، َوَأْجُر الَعالنَِّية". - 16650/  112 : أْجُر السِّّ  "َكَتَب َلَك أْجَرانِّ

الطبراني في الكبير، وفيه أحمد بن أسد وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال   قال الهيثمي: رواه. مسعود طب عن أيب
 الصحيح. 

 
 "َكَراَمُة اْلكَِّتابِّ َخْتُمُه".  - 16660/  122

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

، َهاَجْرَُتْ إِّىَل  - 16667/  129 يِّ َوَهاَجْرَُتْ إيَلَّ". "َكَذَب قال َمْن َذاَك، َلُكْم هِّْجَراتنِّ  النََّجاشِّ
 طب عن أمساء بنت عميس. 

 
َْمدَِّك، َأْشَهُد َأنَّ ال إَِّلَه إال أَْنَت َوحْ  - 16675/  137 : َأْن يـَُقوَل اْلَعْبُد: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحبِّ َدَك اَل َشريَك "َكفَّارَُة اْلَمْجلِّسِّ

 َلَك، َأْستَـْغفُِّرَك َوأَُتوُب إِّلَيَك". 
رواه الطبراني في األوسط والكبير، وليس في الكبير بعد أن  قال الهيثمي:  . ابن النجار، طب عن ابن عمرو، طب عن ابن مسعود

 يقوم وفيهما عطاء بن السائب، وقد اختلط.
 

َتُه". - 16677/  139 : َأْن َتْستَـْغفَِّر ملَنِّ اْغتَـبـْ  "َكفَّارَُة االْغتَِّيابِّ
قال   .ة، واحلْرث بن َأيب ُأسامة، هب وضعفه واخلرائطي يف مساوئ األخالق، خط عن أَنسابن أيب الدنيا يف ذم الغيب

 . رواه الحارث بن أبي أسامة عن عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيفالبوصيري: 
 

148  /16686 - ." أَلَصابعِّ ْلَمْرءِّ مَِّن الشَّرِّ َأْن ُيَشاَر إِّلَيهِّ ابِّ  "َكَفى ابِّ
 ضعيف جدا.  .طب عن عمران بن حصني

 
، قَاُلوا: اَي َرُسول هللا َوإِّْن َكاَن َخريًا؟ قَال: َوإِّ  - 16687/  149 أَلَصابعِّ : َأْن ُيَشاَر إِّلَيهِّ ابِّ ْلَمْرءِّ مَِّن اإلِّمثِّ ن َكاَن َخريًا "َكَفى ابِّ

َُه هللا، َوإِّْن َكاَن َشًرا فـَُهَو َشرٌّ".   فـَُهَو َشرٌّ َلُه إال َمْن َرمحِّ
َُه هللاعن ع والرافعيطب    ”.مران بن حصني، قال الرافعي: كذا يف النسخة ورِبا كانت اللفظة: "فـَُهَو له َشرٌّ إال َمْن َرمحِّ

 ضعيف جدا. 
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 "كفى هبا خيانة َأن حتدث َأَخاَك َحدِّيثًا ُهَو َلَك بِّه ُمَصدٌِّق، َوأَْنَت بِّهِّ َكاذٌِّب".  - 16696/  158
 ضعيف. .احلضرمىن بن َأسد اطب، ض عن سفي]د[ 

 
ْلَيقِّنيِّ غِّىًن". - 16699/  161 ْلَمْوتِّ َواعِّظًا، وََكَفى ابِّ  "َكَفى ابِّ

 ضعيف جدا.  .طب عن عمار
 

ْدقَِّك بال إِّلَه إال هللا". - 16707/  169  "َكفََّر هللا َعْنَك َكذَبَك بصِّ
َت َكَذا وََكَذا؟ قَال. اَل َوهللا الَّذِّي اَل إِّلَه إال  قال: اي ُفالُن فـََعلْ  -صلى هللا عليه وسلم  -عبد بن محيد عن أَنس َأن النيب 

 . يـَْعَلُم أَنَُّه فـََعَلُه. قال: فذكره"  -صلى هللا عليه وسلم  -هو، ورسوُل هللا 
 

هللا فـَُهَو إِّىَل اْلُكْفرِّ  "ُكفُّوا َعْن َأْهلِّ اَل إِّلَه إال هللا، اَل ُتَكفُِّروُهْم بَِّذْنب، فَمْن َأْكَفَر َأْهَل اَل إِّلَه إال  - 16718/  180
 َأقْـَرُب". 

 موضوع.  .طب عن ابن عمر
 

َرانِّه - 16723/  185 َسانِّه".  "ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلفِّْطَرةِّ َحَّتَّ يـُْعرَِّب َعْنُه لَِّسانُه، فَأَبـََواه يـَُهوَِّدانِّه َويـَُنصِّّ  َأْو ميَُجِّّ
 صحيح. .اأَلسود بن سريع، طب، ق عن الباوردي ، و البغويع، و 

 
 "ُكلُّ َمْوُلوٍد ُمْرهَتٌَن بَعقِّيَقتِّه فََأْهريُقوا َعْنُه َدًما َوَأمِّيُطوا َعْنُه اأَلَذى".  - 16729/  191

 صحيح. .الضيبطب عن سلمان بن َأيب عامر 
 

 َأاَن َعَصبَـتـُُهم َوَأاَن أَبُوُهم". فإينَة؛ "ُكلُّ َبينِّ أُنـَْثى فَإِّنَّ َعَصبَـتَـُهم ألَبيهم َما َخال َوَلَد فَاطِّمَ  - 16732/  194
 ضعيف. .طب، وأَبو نعيم يف املعرفة عن عمر

 
َتُموَن إِّىَل َعَصَبٍة إال َوَلَد فَاطَِّمَة فََأاَن َولِّيَّهم َوَأاَن َعَصبَـُتهم". - 16734/  196  "ُكلُّ َبينِّ آَدَم يـَنـْ

 ضعيف. .عن فاطمة الكربى  طب، خط عن فاطمة بنت حسني
 

197  /16735 -  ." َقطٌِّع يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ إال َسَبىبِّ َوَنَسىبِّ  "ُكل َسَبب َوَنَسٍب ُمنـْ
 صحيح. . ك، ق، ض عن عمر، طب عن املسور بن ِمرمة ، طس، العدِن، قط يف األَفرادالشاشيطب عن ابن عباس، حل و 



471 

 

 
 "كل ُمسكٍر مَخْر، وَُكل مسكِّر َحَراٌم".  - 16751/  213

 رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .يس بن سعد، كر عن أنسطب عن ق
 

 َحرام، َولَيَس يفِّ الّدينِّ إِّشَكاٌل". "ُكّل ُمشكِّلٍ  - 16753/  215
 موضوع.  مجمع على ضعفه.فيه الحسين بن عبد هللا بن ضمرة وهو قال الهيثمي:  .، وأبو نعيم عن متيم الدارىالشريازيطب، و 

 
م الُقرآن فهى ِمَدجة ِمدَجٌة ِمدجٌة".  - 16763/  225  "ُكل َصالة اَل يـُْقَرأ فِّيها ِبِّ

قال   رواه الطبراني في األوسط وفيه سعيد بن سليمان النشيطيقال الهيثمي:  .طس، ق فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 أبو زرعة: نسأل هللا السالمة ليس بالقوي. 

 
 "كلُّ َمْعُروف َصَدَقٌة: َغنًِّيا َكاَن أو فقِّريًا".  - 16769/  231

 الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه صدقة بن موسى الدقيقي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 

 
َقطِّع َعْن  - 16781/  243 بهِّ إِّذا َماَت إِّال املُرابَِّط يفِّ َسبِّيلِّ هللا فَإِّنَُّه يُنمى َلُه َعَملة َوَْيَرى َعَليهِّ رِّزقُُه  "كل َعَمٍل منـْ َصاحِّ

 إىَل يـَْوم القَِّياَمةِّ". 
 . قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات .طب، كر عن العرابض بن سارية

 
 قـَْوٍم َحَراٌم َعَلى َغريِّهم"."ُكل َسارِّحٍة َوراحَية َعَلى  - 16793/  255

 ضعيف جدا.  .طب عن أيب أمامة
 

 "ُكل َشيء للرجلِّ حل من املَْرأة يف صَيامه َما خال َما َبنَي رْجَليَها".  - 16796/  258
وسنده   -رضي هللا عنها    -يف اتريخ داراي، كر عن عائشة  بن أمى أسامة، وعبد اجلبار بن عبد هللا اخلوالِن طس، واحلرث

 ضعيف.  .ضعيف
 

ه وأْهلِّه - 16808/  270 َا َصَدَقة، َوَما َوَقى بِّه املَْرُء   "ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقة، َوَما أنـَْفَق املُْسلُِّم مِّن نـََفَقٍة َعَلى نـَْفسِّ ُكتَِّب َلُه هبِّ
َيٍة".  املُْسلُِّم عرَضُه كتَب َلُه بِّه َصَدقَة، َيان أو مْعصِّ  وُكل نـََفقة أْنفَقَها املُْسلِّم فـََعَلى هللا َخَلُفَها، َوهللا َضامِّن إِّالَّ نـََفَقًة يف بـُنـْ

 ضعيف. .عبد بن محيد، وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج، ك، ق عن جابر
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ّ َقْد ُأعطِّى َعطِّيًة فتَنجَّزها َوإيّنِّ اختَـَبأت عطيََّّتِّ َشفاَعًة أل - 16819/  281  يـَْوَم القِّياَمةِّ".  ميت "ُكلُّ َنيبِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى وأحمد، وإسناده حسن لكثرة طرقه. .عبد بن محيد، ع، كر عن أيب سعيد
 

 َليَها املُؤمُن إِّالَّ اخلَِّيانََة َوالَكذَِّب"."ُكلُّ َخلٍَّة يُطَبُع عَ  - 16820/  282
 ضعيف.  .ع، ض عن سعد بن َأيب َوقاص 

 
 "ُكلُّ َشْرٍط لَيَس يفِّ كَِّتابِّ هللا تـََعاىل فـَُهَو اَبطٌِّل َوإْن َكاَن مِّاَئَة َشْرٍط".  - 16826/  288

 صحيح. .طب عن ابن عباس
 

زَارِّ يفِّ النَّارِّ". "ُكلُّ َشْيٍء َجاَوَز اْلَكْعَبنيِّ مِّ  - 16827/  289  َن اإلِّ
 صحيح. .طب عن ابن عباس

 
َعقُِّد فـََليَس هَلَا ذَكاٌة".  - 16828/  290  "ُكلُّ َدابٍَّة مِّْن َدَوابِّّ الَبْحرِّ َوالرَبِّّ لَيَس هَلَا َدٌم يـَنـْ

 ضعيف.  .طب عن ابن عمر
 

بهِّ إال َمن  - 16829/  291 ادَّان يفِّ ثالث: رَُجٌل َضُعفْت ُقوتُُه يفِّ َسبِّيلِّ هللا فيَـْقَوى  "ُكلُّ َديٍن َمأُخوٌذ مِّْن َحَسَناتِّ َصاحِّ
هِّ اْلُعُزوبَة فَاْسَتعفَّ بِّنِّكاح اْمَرأٍة بَِّدين وَ  ، َورَُجٌل خاف َعَلى نْفسِّ َورَُجٌل َمات   ، َلْ يـَْقضِّ َعَلى قتالِّ َعُدوِّهِّ بَِّديٍن فَمات وَلْ يـَْقضِّ

ُهْم يـَْوَم القَياَمة".  عِّْنَدُه رَُجٌل ُمْسلٌِّم فـََلْم َيِّدْ   َما يَُكفُِّنُه إال بَِّديٍن َفَماَت َوََلْ يـَْقضِّ فإِّنَّ هللا تَعاىل يـَْقضِّي َعنـْ
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف، وقد وثق، وهو عند ابن ماجه مع اختالف  .طب عن ابن عمر

 في بعض ألفاظه. 
 

َعزَّ  -هللا لُّ َشْيٍء يـََتَكلَُّم بهِّ اْبُن آَدَم فإِّنَُّه َمْكُتوٌب َعليهِّ، فَإَِّذا أْخطَأ اخلَطِّيَئَة مثَّ أَحبَّ أْن يـَُتوَب إِّىَل "كُ  - 16830/  292
إِّلَيَك مْنها اَل أْرجُع إِّلَيَها أَبًدا، فَإنَُّه يـَْغفِّر َلُه  فـَْلَيْأت بـُْقَعًة ُمْرَتفَِّعًة َفلَيْمُدْد َيَديه إِّىَل هللا تـََعاىل مثَّ يـَُقوُل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أُتوُب  -َوَجلَّ 

 َما ََلْ يـَْرجْع يف َعَمله َذلَك". 
 ضعيف.  . ك، ق عن أيب الدرداءِّ  ،طب

 
 فُهَو َميٌِّّت".   "ُكلُّ شْيٍء ُقطَِّع مَِّن احْلَيِّ  - 16835/  297
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 صحيح.  . حل عن أيب سعيد بز،
 

 ُدبَِّغ فـََقْد َطُهَر". "ُكلُّ إَِّهاٍب  - 16836/  298
 .ط عن ابن عباس

 
 "ُكلُّ ميٍت إَِّذا َماَت ُختَِّم َعَلى َعَملِّه، إال املَُرابَِّط يفِّ َسبِّيلِّ هللا، فَإِّنَُّه َُيَْرى َعَليهِّ َحَّتَّ يبَعَث".  - 16839/  301

 صحيح.  .طب عن عقبة بن عامر، وسنده ضعيف
 

َها إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ إِّالَّ ُعُقوَق اْلَوالَِّدينِّ، فإِّنَّ هللا "ُكلُّ الذُّنُوبِّ  - 16840/  302 نـْ ُر هللا َما َشاَء مِّ ُلُه   -تـََعاىل-يـَُؤخِّّ يـَْعجِّّ
." نـَْيا قـَْبَل املََماتِّ  لَِّصاحبه يفِّ احْلَياةِّ الدُّ

 ضعيف.  . ن أبيه عن جدهيف مساوئ اأَلخالق، ك وتـُُعقِّّب عن بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة ع اخلرائطيطب، و 
 

ُقُص َثالثِّني يـَْوًما وَثالثِّني لَيَلًة".  - 16843/  305  "ُكلُّ َشْهٍر َحَراٍم، اَل يـَنـْ
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب بكرة

 
الرَُّجُل َيْكذُِّب يفِّ احلَْربِّ فإِّنَّ احْلَْرَب َخْدَعٌة َوالرَّجُل  "ُكلُّ الكذب يُكَتُب على اْبنِّ آَدَم إال َثالث:  - 16844/  306

يَـَها َيكذِّبُ   َوالرَُّجُل َيْكذُِّب َبنَي الرَُّجَلني لُِّيْصلَِّح بَينَـُهَما".  ،اْلَمْرأَة فرُيْضِّ
 ضعيف.  .يف مكارم األخالق عن النـََّواسِّ  اخلرائطييف عمل اليوم والليلة، و  السينطب، وابن 

 
 "ُكلُّ َشْيٍء َخطأٌ إِّالَّ احْلَديَدَة، َوالسَّيَف".  - 16846/  3

 ضعيف.   .ق عنه ،طب
 

بِّه إال َما َكاَن َهَكَذا  - 16847/  309 َياٍن َواَبٌل َعَلى َصاحِّ بِّه يـَْوَم   -َوأشاَر بِّكفِّهِّ -"ُكلُّ بـُنـْ وَكلُّ عِّلٍم َواَبٌل َعَلى َصاحِّ
 القَِّيامةِّ إِّالَّ َمْن َعمَِّل بِّهِّ". 

 ضعيف جدا.  .واثلة طب عن
 

ُبُه أن اَل إِّلَه إال هللا فُهَو َجْذَوٌة من النَّارِّ، َوَقْد َوَجْدت َعمِّّى أاَب طَالٍِّب يف   - 16848/  310 "ُكلُّ قرْبٍ اَل َيْشَهُد َصاحِّ
 مَِّن النَّارِّ".  مِّن النَّارِّ فََأخَرَجه هللا ِبََكانِّه مِّينِّّ وإِّْحَسانِّه إِّيَلَّ َفَجَعَله يفِّ ضْحضاح طمطام
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في األوسط والكبير وفيه )عبد هللا بن محمد بن عقيل( وهو منكر الحديث ال يحتجون   قال الهيثمي: رواه الطبراني .سلمةطب عن أُم 
 بحديثه وقد وثق.

 
َفُعُه َعَمُلُه َشيًئا".  "ُكلُّ نـَْفٍس حُتَْشُر َعَلى َهَواَها، َفَمن َهوى - 16851/  313  اْلُكْفَر فـَُهَو َمَع اْلكَفَرةِّ َواَل يـَنـْ

 ضعيف.  .طس عن جابر
 

 "ُكلُّ قـَْرٍض َصَدَقٌة".  - 16856/  318
 حسن. . طص، هب عن ابن مسعود

 
نَّ َوالظُّفَر". - 16872/  334  "ُكلُّ َما أْْنََر الدََّم ذََكاٌة إِّالَّ السِّّ

 . طب عن رافع بن خديج
 

ن َعْظٌم، َوإِّنَّ الظُُّفَر  "ُكلُّ َشيٍء أْْنََر الدََّم َوذُكَر اْسُم هللا َعَليه  - 16873/  335 فُكُلوُه َما ََلْ َيُكْن سن ا أْو ظُْفًرا، فَإِّنَّ السِّّ
 ُمَدى احلََبَشةِّ". 

 .طب عنه
 

، َوبَيت يُظِّلُُّه، َفَما َفَضَل َعْن َهَذا فـََليَس الْبن آَدمَ  - 16876/  338 ، َواْلَماءِّ الَعْذبِّ لفِّ َهَذا الطََّعامِّ َوى حِّ  "ُكلُّ َشْيٍء سِّ
 هِّ َحقٌّ". فِّي

 . ط عن عثمان
 

 "ُكلََّما طَال ُعُمُر اْلُمْسلِّمِّ َكاَن َلُه َخريًا". - 16887/  349
 ضعيف. . طب عن عوف بن مالك

 
: اَل  - 16895/  357 ، َواأُلخَرى متَْألُ َما َبنَي السََّماءِّ َواألْرضِّ َيٌة ُدوَن الَعْرشِّ إِّلَه إال هللا.  "َكلَِّمَتان إِّْحَداُُهَا لَيَس هَلَا اَنهِّ

 َوهللا أْكرَبُ".
 ضعيف. .طب عن معاذ

 
َوَأْكثـَْرُت فِّيَك مَِّن   ، فـََقال: اَي حَبُْر َأََلْ أْخُلْقَك فََأْحَسْنُت َخلَقكَ  ، اْلَبْحَر الشَّامِّيَّ  -َعزَّ َوَجلَّ -"كلََّم هللا   - 16899/  361

. قَال: َفَكيَف َتْصَنُع إِّ  ُوِنِّ اْلَماءِّ؟ قَال: بـََلى اَي َربِّّ ، َويُكربِّّ ، َوُيسبُِّّحوِنِّ ، َوحَيَْمُدوِنِّ قَال:   ،َذا مَحَلُت فِّيَك عَِّبادِّى؟ يـَُهلُِّّلوِنِّ
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َك  ُر َأََلْ أْخُلقْ قَال: فَإيّنِّ َجاعٌِّل َِبَسَك يفِّ نـََواحيَك َوَحامُلُهم َعَلى يَدِّي، مثَّ َكلََّم هللا اْلَبْحَر اهلِّْندِّيَّ، فـََقال: اَي حبَْ  ُأْغرِّقـُُهم.
. قَال: َفَكيَف َتْصَنُع إَِّذا مَحَلُت فِّيَك عِّبا ،  فََأْحَسْنُت خْلَقَك، َوَأكثـَْرُت فِّيَك مَِّن اْلَماءِّ؟ قَال: بـََلى اَي َربِّّ دِّى؟ يـَُهّلُلوِنِّ

، َوحَيَْمُدوِنِّ  َُك مَ  ،َوُيَسّبُحوِنِّ . قَال: أَهلُِّّلَك َمَعُهم، َوأَسبُِّّحَك َمَعُهم وَأَكربِّ ُوِنِّ َوأمْحُلُهم َبنَي َظْهرى َوَبطىن، فََأاَثبَه هللا   ،َعُهمْ َويُْكربِّّ
 احْللَيَة َوالصَّيَد والطّيب". 

عن أيب هريرة، بز عنه موقوفًا، خط عن ابن عمرو موقوفًا، ابن أيب حاَت، خط عن   والديلميأَبو الشيخ يف العظمة، خط، 
 موضوع.  .ابن عمرو عن كعب األحبار موقوفًا

 
اَبئِّهِّم َأْو لََيُكونُنَّ أْهَوَن عَ "كلُّ  - 16901/  363 ُروَن آبِّ َتهِّنَيَّ قـَْوٌم يـَْفَتخِّ َلى هللا مَِّن  ُكْم بـَُنو آَدَم، وآَدُم ُخلَِّق مِّْن تـَُراٍب، لَيَـنـْ

."  اجْلُْعالنِّ
 صحيح.  . ز عن حذيفة

 
 "ُكْل َما رَدَّْت َعَليَك قْوُسَك، َوإِّْن تـََواَرى َعْنَك بـَْعَد أن ال تَرى فيه أَثـََر َسْهٍم أْو َنْصٍل". - 16904/  366

 طب عن َأيب ثعلبة. 
 

نٍّ أْو َحزُّ ظُْفٍر".  - 16912/  374  "ُكْل َما أفْـَرى اأَلْوَداَج َما ََلْ َيُكْن قـَْرُض سِّ
 صحيح. .طب، ق عن َأيب أُمامة

 
 "ُكْل َما َأْصَميَت َودْع َما َأمْنَيَت".  - 16913/  375

 ضعيف جدا.  .طب، ق عن ابن عباس
 

يه فَارُس اخْلَبيَص".  - 16917/  379  "ُكُلوا َهذِّهِّ الَّذِّي ُتَسمِّّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة ورجال الصغير واألوسط ثقات. .طب، ك، هب عن عبد هللا بن سالم

 
".  -"ُكُلوُه فَإِّنَُّه َحاللٌ  - 16918/  380  يـَْعىنِّ الضَّبَّ

 .ط عن ابن عمر
 

 ". -يـَْعينِّ الضَّبَّ  -"ُكُلوا اَل َِبَس بِّهِّ، َوَلكِّنَُّه لَيَس مِّْن طََعامِّ قـَْومى  - 16939/  401
راني في الكبير ورجاله رجال  قال الهيثمي: رواه الطب .-صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ابن عمر عن امرأة من أزواج النيب 

 . الصحيح
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َمام". - 16971/  433  "ُكْن ُمَؤذِّّاًن. قَال: اَل أْسَتطِّيُع. قَال: ُكْن إَِّماًما، قَال: اَل أْسَتطِّيُع قَال: فـَُقْم إبِِّّزَاءِّ اإلِّ

الطبراني في   قال الهيثمي: رواه.  فذكره قَال:  طس عن ابن عباس أن رجاًل قال: اي رسول هللا! ُدلَّىن عَلى عَمل يدخُلىن اجلَنََّة.
 األوسط، وفيه محمد بن إسماعيل الضبي، وهو منكر الحديث. 

 
"كِّال املَْجلَِّسنيِّ َعَلى خرٍي، أَحدَُها أفضل من اآلخر، أمَّا َهُؤالءِّ فـََيْدعوَن هللا َويـَْرَغُبوَن إِّلَيهِّ، إِّْن َشاَء   - 16988/  450

َا بُعِّْثت ُمَعّلًما َوَهُؤالءِّ أْفَضُل".أْعطَاُهم َوإْن َشاَء َمنعهم، وَ   أمَّا َهُوالءِّ ليَـتَـَعلَُّموَن َويـَُعلِّّمونِّ اجلَاهَِّل، َوإمنَّ
 .طب عن ابن عمرو

 
َارها، َفَمن اتَّبَعُه أطَعَمُه َوأْكَفَرُه، - 16996/  458 رْت لَُه أْْنَار األرص َوُثِّ َوَمن َعَصاه  "كيف بُِّكْم إِّذا ابـُْتلِّيُتم بَِّعْبٍد َقْد ُسخِّّ

م بِّه املالئَِّكَة مِّن التَّْسبِّيح، إِّن َبنَي عَ  َا يـَْعصِّ ُم املُؤمِّننَي يـَْوَمئٍِّذ ِبِّ يَنيه "َكافٌِّر" يـَْقَرؤه ُكل ُمؤمٍِّن  َحَرَمه َوَمَنعه، إِّن هللا تـََعاىل يَعصِّ
 كاتِّب َوَغريِّ كاتِّب". 

 او لم يسم. وبقية رجاله رجال الصحيح.، وفيه ر قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أمساَء بنت عميس
 

نَي ألف سنة اَل يـَْنظُُر إِّلَيكم".   -َعز وَجل-"َكيَف بُكْم إَِّذا مَجَعُكم هللا  - 17002/  464  َكما َُيَْمُع النْبُل يف الكَنانة مَخسِّ
 ضعيف. .طب، ك عن ابن عمرو

 
 القَِّياَمة؟ "."َكيَف َلَك بال إِّلَه إِّالَّ هللا يوَم  - 17011/  473

 . فذكره  -صلى هللا عليه وسلم  -رجال ابلرُّمح وهو يقول: ال إِّله إالَّ هللا فقال النيب  طب عن أسامة قال: أوجرت 
 

 ؤمِّنِّ؟ ! ". "َكيَف بَِّرْوَعةِّ امل - 17017/  479
 . طب عن عمرو بن حيىي بن َأيب حسن عن أبيه عن جده 

 
 َليكم الوالة؟ ". "كيَف أنـُْتم إِّذا َجاَرت عَ  - 17021/  483

 ضعيف.  .طب، ض عن عبد هللا بن بسر 
 

ْم َواْختَـَلُفوا  - 17026/  488   -َفَصاُروا َهَكَذا  -"َكيَف بَِّك إَِّذا بَقِّيَت يل ُحثَالة مِّْن النَّاسِّ َقْد، َمرَِّجْت ُعُهوُدُهم َوَأَمااَنهتِّ
َاصَّةِّ  َوَشبََّك َبنَي َأَصابِّعِّهِّ؟ قَال: هللا َوَرسولُُه َأْعَلُم. قَ  ال: اْعَمْل ِبَا تـَْعرُِّف، َودع َما تـُْنكُِّر، َوإايَك َوالتـََّلوَُّن يفِّ دِّينِّ هللا، َوَعَليَك خبِّ

َك، َودَْع َعَوامَُّهْم".  نـَْفسِّ
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.  .عن احلسن مرساًل  الشريازيطب عن سهل بن سعد، 
 

خْذ َما   -َوَشبََّك َبنَي أَصابِّعِّه  -"َكيَف أَْنَت إَِّذا ُكْنَت يفِّ ُحثَالٍة مَِّن النَّاسِّ َواْختَـَلُفوا َحَّتَّ َيُكونُوا َهَكَذا؟  - 17029/  491
 تـَْعرُِّف َودَع َما تُنكر". 

 .ابن حبان، وضعفه جماعة قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وزياد بن عبد هللا البكائى وثقه .طب عن عبادة بن الصامت

 
 "َكيَف يـَُقدُِّس هللا أُمًَّة اَل َيَُْخُذ َضعِّيُفَها َحقَُّه مِّْن َقويَِّّها َوُهَو َغرُي ُمتَـْعَتٍع؟ ".  - 17031/  493
البزار والطبراني في األوسط وفيه عطاء بن السائب  قال الهيثمي: رواه. ، ومسويه، ق، ض عن عبد هللا بن بريدة عن أَبيهالروايينع، و 

 وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. 
 

 "َكيَف تـَُقدَُّس أُمٌَّة اَل يُؤَخذ لَِّضعِّيفَِّها مِّن َقويَِّّها".  - 17033/  495
 . طب عن ابن عباس

 
؟ قَاُلوا:  -َوَشبََّك َبنَي َأَصابعِّهِّ  -َوَأميَاُْنُم َوَأَمااَنهُتُم َوَصاُروا َهَكَذا ُعُهوُدُهم  "َكيَف أَنـُْتْم مِّن قـَْوٍم َمرِّجتْ  - 17034/  496

ْخالقِّهْم، َوَخالُِّفوُهْم يفِّ َأْعَماهلِِّّْم".  ُوا َوَخالُِّقوا النَّاَس ِبَِّ  َكيَف َنْصَنُع اَي َرُسوَل هللا؟ قَال: اْصربِّ
 بن ربيعة وهو متروك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. البزار، وفيه يزيد . قال الهيثمي: رواهز عن ثوابن

 
ْرَتُْ  - 17035/  497  -َفَكانُوا َهَكَذا   يفِّ زََمانِّ ُحثَالٍة مَِّن النَّاسِّ َقْد َمرَِّجْت ُعُهودُهم َوَنُذورُُهم فَاْشَتُكوا "َكيَف تـََرْوَن إَِّذا ُأخِّّ

َوَرُسولُُه َأْعَلم. قَال: أَتُْخُذوَن َما تـَْعرُفوَن، َوَتَدُعوَن َما تُنكُروَن، َويـُْقبل َأَحدُُكم َعَلى حاصَّة ؟ قَاُلوا: هللا -َوَشبََّك َبنَي َأَصابعِّهِّ 
ه، َوَيَذُر َأْمَر الَعامَّة".   نـَْفسِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات. . طب عن سهل بن سعد

 
َها يفِّ اجلَنَّةِّ وسائُِّرُهنَّ يفِّ النَّا "َكيَف أْنَت اَي إِّ  - 17036/  498 نـْ َدٌة مِّ ر؟ َذا اْفرَتََقْت َهذِّهِّ األُمَُّة َعَلى َثاَلٍث َوَسْبعِّنَي فِّْرَقًة، َواحِّ

ذ الُقْرآنِّ  َماُء، وقـََعدْت احلَِّمالن على املََنابر، َواختُّ َزامِّرَي، َوزُْخرَِّفْت   مَ قال : وََكيَف َذلَِّك؟ قَال: إَِّذ َكثـَُرْت الشَُّرُط، وَمَلَكت اإلِّ
ذ الَفيُء دواًل، َوالزََّكاة َمْغرًما، َواأَلَمانَُة َمْغَنًما، وتـُُفقِّّه يفِّ الدِّ  ُد، َورُفَِّعْت اْلَمَنابر، َواختُّ ين لَِّغري هللا، َوَأطَاَع الرَّجل امَرأَتُه  اْلَمَساجِّ

ُر َهذِّهِّ األُمَّ  ُقُهم، وََكاَن زَعِّيُم الَقْومِّ َأْرَذهَلُم، َوَأْكرَم الرَُّجُل اتَِّقاَء َشرِّه،  وَعقَّ أُمَُّه َوَأْقصى َأاَبُه، َوَلَعن آخِّ ة َأوَّهَلَا، َوَساَد الَقبيَلَة فَاسِّ
، َوإِّىَل َمدِّيَنة يـَُقاُل هَلَا: "دَِّمْشَق" مِّْن َخري نـُُهمِّ مِّْن   ُمُدنِّ افـَيَـْوَمئٍِّذ َيُكوُن َذاَك، َويـَْفزَع النَّاُس يـَْوَمئٍِّذ إِّىَل الشَّامِّ لشَّامِّ فـَُتَحصِّّ
َنةٌ  َها، مثَّ جتُِّئ فتـْ َبع الفََِّتُ   َعُدوِّهم، قيَل: َوَهْل تـُْفَتُح الشَّاُم؟ قَال: نـََعْم َوشيًِّكا، مثَّ تـََقُع اْلفََتُ بـَْعَد فَتحِّ َغرْبَاُء ُمظلَِّمٌة، مثَّ يـَتـْ

  يـَُقاُل َلُه: اْلَمهدِّي فَإِّن َأْدرَْكَته فَاتَّبِّْعه وَُكن مِّن املُْهَتدِّيَن". بـَْعُضَها بـَْعًضا َحَّتَّ خَيُْرَج رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ بَييتِّ 
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قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الحميد بن إبراهيم، وثقه ابن حبان وهو ضعيف، وفيه جماعة لم   . طب عن عوف بن مالك
 . أعرفهم

 
 قَالُه أَليبِّ َذرٍّ".  -"َكيف أَْنَت اَي بـَُريُر؟  - 17037/  499

 .قال الهيثمي: رواه الطبراني في حديث اختصرناه وهو مرسل ورجاله ثقات .طب عن زَيد بن أسلم مرساًل 
 

 يَّة". قَالُه لُِّرقَـ  -يـَْعينِّ عثَماَن  -"َكيَف جتِّدِّيَن َأاَب َعْبدِّ هللا؟ َأْكرِّمِّيهِّ، فَإنَُّه مِّْن َأْشَبهِّ َأْصَحايبِّ يبِّ ُخُلًقا  - 17039/  501
رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبد هللا يروي عن المطلب، ولم أعرفه، وبقية رجاله  قال الهيثمي:  .طب، ك وتـُُعقِّّب. كر عن أيب هريرة

 ضعيف. ثقات.
 

 ؟ ". -يـَْعينِّ َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر  -"َكيَف أَبـَْعُث َهَذين َوُُهَا مِّن الدِّين ِبَْنزلةِّ السَّْمع َوالَبَصر مَِّن الرَّْأسِّ  - 17042/  504
 . رواه الطبراني وفيه "فرات بن السائب" وهو متروكقال الهيثمي:  .طب وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن ابن عمر
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 " حرف الالم" 
 

 "هلل َما َأَخَذ َوهلل َما أَبـَْقى".  - 17060/ 13
فيه الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن  قال الهيثمي:  .إِّبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جدهطب عن الوليد بن 

 عوف ; ولم أجد من ذكره.
 

، َوَمن َماَت َعَلى ُذاَنىَب الطَّرِّيق فـَُهوَ  - 17065/ 18 مِّن   "الْمرٍِّئ َما اْحَتَسَب، وَعَليه َما اْكَتَسَب، َواْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ
 َأْهلِّهِّ". 

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط باختصار، وفيه عمرو بن بكر السكسكي، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، كر عن َأيب أُمامة
 

ممَِّّا طََلَعْت َعَليهِّ الشَّْمُس،  "أَلْن ُأَجالَِّس قـَْوًما َيْذُكُروَن اَّللََّ مِّْن َصالةِّ اْلَغَداةِّ إِّىَل طُُلوعِّ الشَّْمسِّ َأَحبُّ إِّيَلَّ  - 17072/ 25
ُهُم اثـَْنا  َوأَلْن َأذُْكَر اَّللََّ مِّْن َصالةِّ اْلَعْصرِّ إِّىَل ُغُروبِّ الشَّْمسِّ َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن ُأْعتَِّق َُثَانَِّيًة مِّْن وَ  نـْ ٍد مِّ َلدِّ إِّمْسَاعِّيَل دِّيَُة ُكلِّّ َواحِّ

 َعَشَر أَْلًفا". 
 . م والليلة، هب عن أنسط وابن السين يف عمل اليو 

 
ْن َأْعتَِّق َأْربـََعًة مِّْن "أَلْن َأقْـُعَد َمَع َأقـََواٍم َيْذُكُروَن اَّللََّ مِّْن َصالةِّ اْلفْجرِّ إِّىَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن أَ  - 17074/ 27

ُهُم اثـَْنا َعشَ  نـْ ٍد مِّ َر أَْلًفا، وأَلْن َأقْـُعَد َمَع َأقـََوام َيْذُكُروَن اَّللََّ مِّْن َصالةِّ اْلَعْصرِّ إِّىَل َمغِّيبِّ الشَّْمسِّ َبينِّ َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل َودِّيَُة ُكلِّّ َواحِّ
ُهُم اثـَْنا َعَشَر أَ  نـْ ٍد مِّ  ْلًفا". َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن َأْعتَِّق َأْربـََعًة مِّْن َبينِّ َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل َودِّيَُة ُكلِّّ َواحِّ

 رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. الهيثمي: قال  .ع عن أنس
 

َلُه مثَّ ََيتى َهَذا اجلََبَل فـََيْحَتطَِّب ُحْزَمًة مْن َحَطٍب".  - 17079/ 32  "أَلْن َيَُْخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
 .ابن راهويه، ص عن حكيم بن حزام

 
َحَّتَّ َتطُلَع الشَّْمُس أَحبُّ إِّيَلَّ مِّن َشدٍّ   -َعزَّ َوَجلَّ  -ُأَصلي اْلصُّْبَح مثَّ أْجلَس يفِّ جَمْلٍِّس فَأذُْكَر هللَا "أَلْن  - 17089/ 42

نَي ُأَصلي إِّىَل َأْن َتطُلَع الشَّْمُس". َيادِّ اخْلَيلِّ يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ مِّْن حِّ  َعَلى جِّ
ن إايس بن سهل األنصاري عن أبيه وما له غريه، عب، طب، ض عن سهل  ، طب عالباورديالبغوي واحلسن بن سفيان و 

رواه الطبراني بأسانيد في الكبير واألوسط، وأسانيده ضعيفة،  قال الهيثمي:  .بن سعد الساعدى، طب عن العباس بن عبد املطلب
 في بعضها محمد بن أبي حميد وفي بعضها المقدام بن داود وغيره، وكلهم ضعفاء. 
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 ”."أَلْن يُوتِّر أَحدُُكْم أْهله َوَماله َخرٌي له مِّْن َأْن تـَُفوَتُه َوْقُت َصالةِّ اْلَعْصرِّ  - 17095/ 48
 عب، طب عن نوفل بن سعد عن أبيه عن جده. 

 
دُِّكْم ِبِِّّْخَيٍط مِّْن َحدِّيٍد خرٌي لُه مِّن َأْن مَيَسَّ اْمرأًة اَل حتِّلُّ َلهُ  - 17096/ 49  "."ألْن يُْطَعَن يفِّ رَأسِّ أحِّ

 . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح .طب عن معقل بن يسار
 

ْعًرا مما َهَجَيتْ  - 17111/ 64  به". "ألْن مَيَْتلَِّئ َجْوُف الرَُّجلِّ قَيًحا أْو َدًما َخرٌي مِّْن أْن مَيَْتلَِّئ شِّ
 أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه. ع، عد عن جابر

 
ْعًرا".  "أَلْن مَيَْتلَِّئ َجْوُف أَحدُِّكْم مِّْن َعانَتِّهِّ إِّىل هلاتِّهِّ  - 17112/ 65  قَيًحا يـََتَخْضَخُض َخرٌي َلُه مِّْن َأْن مَيَْتلئ شِّ

 الطبراني وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. عوف بن مالك طب عن
 

ْعًرا". "أَلْن   - 7113/  166  مَيَْتلَئ َما َبنَي لَبَّتَِّك إِّىَل َعانتَِّك قَيًحا خرٌي مِّْن َأْن مَيَْتلَئ شِّ
 وفيه من لم أعرفهم. ،الطبراني في الكبير واألوسط باختصار وقال: " قيحا وصديدا " قال الهيثمي: رواه. طب عن مالك بن عمري

 
َك أحدُُكْم َيَده َعْن احلَْصَ  - 17119/ 72 ، فإِّْن "ألْن مُيْسِّ اَئُة اَنَقة ُكلَُّها ُسوُد احلَِّدقِّ ى يفِّ الصَّالةِّ خرٌي َلُه مِّْن َأْن َيُكوَن َلُه مِّ

َدًة".   َغَلَب أَحدَُكْم الشَّيطَاُن فـَْلَيْمَسح َمْسَحًة َواحِّ
 .عبد بن محيد، ومسويه، ض عن جابر

 
َامتِّى - 17121/ 74  أَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن أَْلفِّ دِّْرَهم أْهدِّيَها إِّىَل اْلَكْعَبة".  "أَلْن أَتَصدََّق خبِّ

 ضعيف.  .طس عن عائشة
 

 "لَئِّْن ُكْنَت َأْحَسْنَت اْلقَِّتال َلقْد َأْحَسَنُه َسْهُل ْبُن ُحَنيٍف وأَبُو ُدَجانََة: مسَاُك ْبُن خْرَشَة".  - 17131/ 84
 ورجاله رجال الصحيح. الطبراني، قال الهيثمي: رواه. طب، ك عن ابن عباس

 
َما اْحَتَسَب، َوَعَليهِّ ما اْكَتسَب، واْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ َوَمْن ماَت َعَلى ُذاَنىَب الطَّرِّيق فـَُهَو مِّْن   "الْمرِّئٍ  - 17143/ 96

 َأْهلِّهِّ". 
 الطبراني في الكبير واألوسط باختصار، وفيه عمرو بن بكر السكسكي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، كر عن أيب أمامة
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يت أْن تـُْغَلَب َفلَتنْم". "لِّ  - 17163/  116  ُتَصلِّّ َما َعَقَلت، فإِّذا خشِّ
 صحيح.  عبد بن محيد عن أنس.]حب[ 

 
َقنَيَّ ولتـَُهاجَرنَّ إِّىَل أْرضِّ الشَّام، ومتُوُت وُتدَفُن ابلرَّبوة مْن أْرضِّ فَِّلْسطِّنَي". - 17174/  127  "لتَـبـْ

 . ن األقرع بن َشفى العكِّي، كر ع-وابن منده، طب، وأبو نعيم-ابن قانع، وابن السكن، 
 

َفنَّ وجوَهكم" - 17179/  132  ."لتَـُغضُّنَّ أبَصاركم، َولََتحَفُظنَّ فروُجَكم، ولَُتقيُمنَّ وُجوَهكم أو ليْكسِّ
 الطبراني، وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة

 
ى ُمؤمِّنا   بعدي"لَتَـْفتََِّت أُمَّيتِّ  - 17181/  134 ى َكافًِّرا، ومُيْسِّ فََِّتٌ َكقِّطع الليل املظلِّم، ُيْصبح الرجل فيها مؤمًنا ومُيْسِّ

 وُيْصبح كافرا، يَبيُع أقْـَواٌم فيها دِّينَـُهْم بَِّعرٍض من الدنَيا قَليل". 
 .ن ابن عمرطب ع

 
"لتـُْفتَِّك نـَْفُسَك َتدع َما يَريُبك إىل ما اَل يُريبَك، وإن أفْـَتاك املْفُتون، َتَضُع َيَدَك َعَلى فَؤادَِّك، فإِّنَّ الَقلَب  - 17182/  135

 َيسُكُن للَحالل، وال َيسكُن لِّلَحرام، وإن الَورَِّع املسلَم َيدع الَصغِّرَي َِماَفة أْن يـََقع يف الكبري". 
 رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عبيد بن القاسم، وهو متروك.قال الهيثمي:  .عن واثلة طب

 
، أْنتم َشْرقِّيُّه وُهْم َغْربـَيُّه".  - 17183/  136  "لتـَُقاتُِّلّن املُْشرِّكنَي َحَّت يُقاتِّل بـََقيـَُّتكْم الدََّجال َعلى ْنرِّ األُرُدنِّّ

 ضعيف.  ، والبزار ورجال البزار ثقات.الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .طب عن َْنيك بن ُصرمي
 

ّدَنُكْم اَنٌر  - 17186/  139 اْليْوَم َخاَمَدٌة يف َواٍد يُقاُل َلُه: "بَرُهوَت" يَغَشى النَّاَس فيَها َعذاٌب أَليٌم، أتُكُل   هي"لتْقصِّ
نـَْيا ُكلَُّها يف َُثَانَية َأايَّ  لنـََّهارِّ، وهَلَا َبنَي  اأْلنفَس واأَلْموال َتُدوُر الدُّ للَّيلِّ أَشدُّ مِّْن َحرَِّها ابِّ ، َحرَُّها ابِّ ٍم، َتطرُي طرَي الرِّيح والسََّحابِّ
 ، يـَْومَئذ  هيمن رُءوسِّ اخْلَالئقِّ َأْدَِن من اْلَعْرش، قيَل: اَي َرُسوَل هللا أَسليَمة  هيالسََّماءِّ واأَلْرضِّ َدويٌّ َكَدوّي الرَّْعد اْلَقاصِّفِّ

ُد اْلبَـَهائِّم، ولَيَس َلى املُؤمننَي واملُؤمَنات؟ قال: وأيَن املُؤمنوَن واْلمُؤمناُت يْومئذ؟ ، ُهْم لَشرٌّ من احلُُمرِّ يَتَساَفُدوَن كَما تـََتَسافَ عَ 
 فيهِّم رُجل يُقوُل: َمْه َمْه. 

 .طب، كر عن حذيفة بن اليمان
 

َعُث هللاُ رُجاًل مينِّّ امْسُُه امْسى، واسُم أبيِّه اسُم  "لُتْمألنَّ اأَلْرُض جْورًا وظُلًما،  - 17189/  142 فإِّدا ُملَئْت جْورًا وظُلًما يبـْ
ُض شيًئا من نـََباهتَا، مَيكث فيُكْم َأيبِّ فـََيْمَلُؤَها َعْداًل وقِّْسطًا َكَما ُملَئْت َجْورًا وظُلًما، َفاَل مَتَْنُع السََّماُء َشيًئا مْن قْطرَِّها َواَل األرْ 
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 أْو َُثَانًيا فإِّْن َأْكَثر فتسًعا".َسبًعا 
رواه البزار، والطبراني في الكبير، واألوسط من طريق داود بن المحبر  قال الهيثمي:   . عبد، طب، كر عن معاوية بن قرة املزِن عن أبيه

 صحيح.  بن قحذم عن أبيه، وكالهما ضعيف.
 

َتهَكتـََّها النَّاُر".  - 17194/  147 َتهُِّكنَّ اأَلَصابَع ابلطُُّهورِّ أْو لتَـنـْ  "لَتَـنـْ
 ضعيف.  في األوسط ووقفه في الكبير على ابن مسعود وإسناده جيد.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن ابن مسعود

 
ا َعَدُدُهْم وخْنُلُهْم، جتُِّئ بـَُنو قـَْنُطورَا عَراُض  "لتْنزلنَّ طَائَفٌة من أُمَّيتِّ أْرًضا يـَُقاُل  - 17195/  148 هَلَا: اْلبْصَرة، ويْكثـُُر هبِّ

بلِّ اْلُوُجوه صغار اْلُعُيون َحَّتَّ يـَْنزُِّلوا َعَلى جْسرِّ هَلُْم يـَُقال هَلَا: دجَلة، فَتَتفرَُّق املُْسلُموَن َثالَث فَرق: أمَّ  ا فْرَقة فتْأُخُذ ِبدابرِّ اإلِّ
ْم َخلَف  لَباَديَة فَهَلَكْت، وأمَّا فـَْرَقٌة فتأُخُذ َعَلى نـَْفسها َفَكَفَرت َفهَذه وتلَك َسواٌء، وأمَّا فْرقَة فَيْجَعلوا َعَيااًل هلَُ فَتلَحُق اب

 ظُُهورهم فـَيـَُقاتُلوَن، فـََقْتالُهْم ُشَهداُء ويَفَتُح هللاُ َعَلى بَقيَّتهْم". 
 . األرنؤوط: ضعيف ومتنه منكر قال شعيب  .نيط، ق يف البعث عن أيب بكرة، وسنده ل]حم[ 

 
 "حَلُْم الصَّيد َحالٌل َلُكْم َما ََلْ َتصيدوه أو ُيَصاُد َلُكْم وأنـُْتم ُحُرٌم". - 17201/  154

 ضعيف. في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن أيب موسى
 

 "َلدِّْرَهٌم أُْعطِّيه يف َعْقٍل أَحبُّ إِّيَلَّ من مَخَسة يفِّ َغريِّه".  - 17205/  158
 ضعيف.  .ع عن أنس

 
 "لدِّْرَهٌم ُيصيُبه الرَّجُل مِّن الرِّاب أعَظُم عنَد هللا مِّن َثالثَة َوثالثنَي زَنَيًة يْزنِّيَها يف اإلسالم".  - 17207/  160

 في الكبير وفيه عطاء الخرسانى لم يسمع من ابن سالم.  انيقال الهيثمي: رواه الطبر  .طب عن عبد هللا بن سالم
 

لِّّني - 17216/  169 ، إِّْن  "لْسُت أَخاُف َعَلى أُمَّيت َغْوَغاَء تْقتـُُلُهم، وال َعُدًوا َْيَتاُحُهم، َوَلكِّىنِّّ أَخاُف َعَلى أُمَّيتِّ أئِّمًَّة ُمضِّ
 قـَتَـُلوُهْم". أطَاُعوُهْم فـََتنوُهْم، وإْن َعَصْوُهْم 

 ضعيف.  .أيب أمامة طب عن
 

 "َلْسُت أْدُخُل َدارًا فِّيَها نـَْوٌح وال َكْلٌب أُسَوٌد".  - 17217/  170
 الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وقد ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ. قال الهيثمي: رواه .طب عن ابن عمر

 ضعيف.
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172  /17219 -  ."  "َلْسُت مِّْن َدٍد َواَل الدَّدُّ مِّينِّّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، عن محمد بن أحمد بن نصر   .، قط يف األفراد، ق عن أنس، طب عن معاويةالبخاري يف األدب
 ضعيف.  الترمذي، عن محمد بن عبد الوهاب األزهري ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

 
 َصْوُت أيبِّ طَلَحَة أَشدُّ َعَلى اْلُمْشرِّكِّنَي مِّْن فَِّئٍة". "لَ  - 17228/  181

 رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال الرواية األولى رجال الصحيح.قال الهيثمي:  . عبد بن محيد عن أنس]حم[ 
 

 "َلَصْوُت أيبِّ طَلَحَة يفِّ اجْلَيشِّ َخرٌي مِّْن أَْلفِّ رَُجٍل". - 17229/  182
 صحيح. .واحملاملى يف أماليه، ك، ض عن جابر، وأنسابن منيع، 

 
َعْث نَبًِّيا إِّالَّ أْعطَاُه د - 17231/  184 بُِّكْم عِّْنَد هللاِّ أْفَضَل مِّْن ُمْلكِّ ُسَليَماَن، إِّْن هللَا تـََعاىل ََلْ يـَبـْ ُهْم  "َلَعَل لَِّصاحِّ نـْ ْعَوًة، فمِّ

ُهْم َمْن  نـْ َا ُدنـَْيا فُأْعطِّيها، َومِّ َا، وإِّنَّ هللَا تـََعاىل أْعطَاِنِّ َدْعَوًة فاْخَتبَأهُتَا عِّْنَد  َمن اختَذ هبِّ َا َعَلى قـَْومهِّ إِّْذ َعَصْوُه فُأهلُِّكوا هبِّ َدَعا هبِّ
 يـَْوَم اْلقَِّياَمة".  ميتَشَفاَعًة أل ريب

 والبزار ورجالهما ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني   .الثقفياحلكيم، طب، ك، وتـُُعقِّّب: عن عبد الرمحن بن أيب عقيل 
 

بِّهِّ".  - 17232/  185  "َلَعَل َهَوامَّ األْرضِّ قـَتَـَلْته يفِّ الَصيدِّ يـَتَـَواَرى َعْن َصاحِّ
 . طب عن أيب َرزِّين

 
َقى  - 17235/  188 وا َكالَمُهْم َذلَِّك  َحَّتَّ ُتْدرَك قـَْوًما يَُكذِّبُوَن بَقَدر هللاِّ الذُّنُوَب َعَلى عَِّبادِّهِّ، اْستَـقُ  بعدي"َلَعلََّك َأْن تـَبـْ

ُهْم".   مَِّن النَّْصَرانِّيَّةِّ، فإَِّذا َكاَن َذلَِّك فَابـَْرُءوا إِّىَل هللاِّ تـََعاىل مِّنـْ
 . قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن زياد بن سمعان وهو متروك .طب عن ابن عباس

 
َا يْكفِّيَك مِّْن مجِّيعِّ اْلَمالِّ َمرَْكٌب يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َوَخادٌِّم". "َلَعلََّك َأن َتدرك أموااًل تـُْقَسُم َبنَي أقْـ  - 17240/  193  َوام، وإمنَّ

 . ، كر عن أيب هاشم شيبة بن عتبةالبغويطب، و ]ن ه[ 
 

َك، أْحلِّْق  - 17242/  195  ْأَسَك، واْهدِّ بَقَوًة، أْشعِّْرَها َأْو قـَلَِّّدَها".ر "َلَعلََّك آَذاَك َهَوامُّ رأسِّ
 .مرطب عن ابن ع
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ُذوَن يفِّ أْسَواقَِّها جَمَالَس فإَذا َكاَن َذلَك فـَُردُّوا السَّالَم،  بعدي "َلَعلَُّكْم َستَـْفَتُحوَن  - 17248/  201 َمَدائَِّن عِّظَاًما، وتـَتَّخِّ
 وُغضُّوا مِّْن أْبَصارُِّكم، َواْهُدوا األْعَمى، وأعِّيُنوا اْلَمْظُلوَم".

 ضعيف. الطبراني ورجاله كلهم ثقات، وفي بعضهم ضعف.قال الهيثمي: رواه  .طب عن وحشى
 

َدة".  - 17252/  205  "َلَعلَُّه أْن َيُكوَن بِّطَْلَقة َواحِّ
فـَْرَسَخنيِّ يفِّ رَْمَضاَء َشدِّيَدٍة، َلْو أَْلَقيَت فِّيَها َبْضَعًة مِّْن   طس عن بريدة أن رجاًل قال. اي رسول هللا، إِّيّنِّ مَحَْلُت أُمِّّي َعَلى ُعُنقِّى

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من  .حَلٍْم لََنضَِّجت، فـََهْل َأدَّيُت ُشْكَرَها؟ قال: فذكره
 غير كذب وليث بن أبي سليم مدلس.

 
َنًة فـَُهَو َكَقْتلِّهِّ". "َلْعُن  - 17254/  207 ًنا أْو ُمؤمِّ  اْلُمؤمِّنِّ َكَقْتلِّهِّ، َوَمْن َقَذَف ُمؤمِّ

 صحيح. .طب عن اثبت بن الضحاك األنصاري
 

َا أَحُدُُهَا".  - 17255/  208  "َلْعُن املُؤمِّنِّ كَقْتلِّهِّ، وَمن َأْكَفَر ُمْسلًِّما َفقْد اَبَء هبِّ
 طب عنه.

 
 اْليَـُهوَد حُيَرُِّموَن ُشُحوَم اْلَغَنمِّ َوََيُكُلوَن أُْثَاَْنَا". "َلَعَن هللا  - 17260/  213

 . ، ك، ض عن ُأسامة بن زيدالشاشيع، واهليثم بن كليب، 
 

بِّهِّ  - 220/  17267  َفليَـْغمِّدُه مثَّ "َلَعَن هللاُ َمْن فـََعَل َهَذا، أََلْ أَْنَه َعن َهَذا؟ إَِّذا َسلَّ أَحدُكْم السَّيف وأرَاَد أْن يْدفـََعُه إِّىَل َصاحِّ
ُه".   ْليـُْعطِّهِّ إِّايَّ

مر بقوم   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  اجلهين، وابن السكن، وابن قانع، طب، وأبو نعيم حمق بـَنَّة الباوردي البغوي، و 
 يف مسجد سلوا فيه سيًفا فهم يـََتعاُطونه بينهم. 

 . قال: فذكره، قال البغوي: ال أعلم له غريه
 

 يف الفتنة،  "َلَعَن هللاُ َمن َبَدا بـَْعَد هِّْجَرة، َوَلَعَن هللاُ َمْن َبَدا بـَْعَد هِّْجَرة، َوَلَعَن هللاُ َمْن َبَدا بـَْعَد هِّْجَرة إال - 17269/  222
َنةِّ َخري مَِّن املَُقام فِّيَها".   فإِّنَّ اْلَبْدَو يفِّ الفِّتـْ

موىل جابر بن  -عن عمه حرب بن خالد، عن ميسرة  -من ولد جابر بن مسرة -، طب، ض عن أيب حممد السواىالباوردي
 وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن جابر بن مسرة -مسرة
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َهااًب". - 17274/  227 ، َفَمَسَخُه هللا شِّ  "َلَعَن هللاُ ُسهياًل، فإنَّه َكاَن يـَْعشر النَّاَس يف اأَلْرضِّ

 ضعيف. .يف عمل اليوم والليلة عن أيب الطفيل عن علي السينطب، وابن 
 

ُم يف الوجهِّ". - 17282/  235  "َلَعَن هللاُ َمْن َيسِّ
 صحيح. .طب عن ابن عباس

 
ََة   - 17288/  241 "َلَعَن هللاُ الرِّاَب، وآكَلُه، ُوموكَِّلُه، وكاتَِّبُه، وشاهُده وهم يعلمون، والواصلَة واملستوصَلة، والواِشِّ

َة، والنامَِّصة واملُتَنمَِّصَة".واملستو   ِشِّ
 صحيح.  .طب عن ابن مسعود 

 
264  /17311 -  ."  "َلَعَن هللاُ َمْن َسبَّ أْصَحايبِّ

 حسن. .طب عن ابن عمر
 

هِّ فـََتقوَل: َسوَف َحَّتَّ تـَْغلَِّبه  - 17313/  266  َعيَناُه". "َلَعَن هللاُ املُسوِّفَاتِّ الَّيتِّ َيْدُعوها َزْوجها إِّىل فَِّراشِّ
الطبراني في األوسط، والكبير من طريق جعفر بن ميسرة األشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف، ولم   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 ضعيف. أر ألبيه من ابن عمر سماعا.
 

َرها، وَشارِّهَبَا - 17314/  267 َلَها، واحملمولَة إِّليه، وآكَل َُثَنَِّها". َواَبئَِّعها ومبَتاعَ  ،َوَساقِّيَها ،"َلَعَن هللاُ اخْلَْمر، وَعاصِّ  ها، وَحامِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس.  .ابن عمرو طب عن

 
فالتمسوها يف العشرِّ  "َلَقْد أقْـَبلُت إِّليكم ُمْسرًِّعا ألخربِّكم بليلة الَقْدر فَنَسيُتها فيما بيين وبينكم،  - 17338/  291

 اأَلواخرِّ".
 في الكبير وفيه كالم وقد وثق.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ض عن ابن عباس

 
، َوُهَو إِّسرافيل  بعدي، وال يَهبُط على أَحد قبلي"َلَقْد َهَبَط َعليَّ َمَلٌك من السماءِّ َما َهبط على نيبٍّ  - 17339/  292

ْئَت نَبًيا عبًدا، وإِّْن شْئَت   أمرين يك اي حممد، مث قال: َأاَن رسوُل ربِّّك إِّليَك وعندي جربيل، فقال: السالم عل َأْن ُأْخربََك إِّْن شِّ
قلُت: نبي ا َملًكا مث شئت لَسارت اجلباُل َمعِّي   إيننَبًِّيا َملًِّكا، فـََنظرُت إِّىل جربيل فََأْوَمَأ إِّيلَّ أْن َتواَضْع، فقلُت: نَبًيا عبًدا، فلو 
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 َذَهًبا". 
 لتى وهو ضعيف. بوفيه يحيى بن عبد هللا البا  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر

 
هللا َمْنها رقبًة،  "لقد اَبَرك هللا يف الَعَشرة، َكَسى هللا نَبِّيَُّه قميًصا، َورَُجاًل من األَنصارِّ قميًصا، وَأْعَتَق  - 17340/  293

 وأمحد هللَا هَو الذي َرزَقـََنا هذا بِّقْدرته". 
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
"َلَقْد رأيُت قُبيَل الفجرِّ َكَأِنِّّ أعطيت املقاليَد واملوازيَن، فَأما املقاليد فهذه املفاتيح، وأما املوازيُن فهذه  - 17341/  294

ْعُت يف كفَّة، َوُوضَعْت  َعْت  أميتاليت تزنون هبا، َوُوضِّ ىبِّ َبكر، فـَُوضع يف كِّفٍَّة، َوُوضِّ يف   أميتيف كفَّة، فـََرَجْحُت هبم، مث جئ ِبَِّ
َعت   أميتكفَّة، فرَجح هبم، مثَّ جَئ بُِّعَمَر، فـَُوضَع يف كِّفَّة، َوُوضَعت  َع يف كِّفٍَّة، َوُوضِّ يف كِّفَّة، فرجح هبم، مث جَئ بعثماَن، َفوضِّ

 يف كِّفٍَّة فرجح هبم، مث رُفَِّعت املوازين".  أميت
 ياق. ضعيف بهذا الس. الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف .طب عن ابن عمر

 
واَك َحَّتَّ خَتَوَّفُت َأن يُْدرَدِن".  - 17353/  306  "َلَقْد َلزْمُت السِّّ

 في األوسط ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، ق عن عائشة

 
307  /17354 -  ." ْفُت َعَلى َأْسَناِنِّ َواكِّ َحَّتَّ خِّ لسِّّ  "َلَقْد أُمِّْرُت ابِّ

في األوسط، وقال: وفيه عطاء بن السائب، ورواه في الكبير أيًضا وفيه عطاء بن   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عباس
 السائب. 

 
َلْت َخدَِّيُة َعلى نَِّساءِّ أُ  - 17359/  312 َلْت َمرمُي َعلى نَِّساءِّ الَعاملنَي". "َلَقْد ُفضِّّ ، كلما ُفضِّّ  مَّيتِّ

 والبزار وفيه )أبو يزيد الحميرى( ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمار
 

يف املنام َكَأِن َأطوُف ابلبيت، فرأَيت عيسى وجاًل َبنَي الرجلني كان رَأَسه تـَْنطُِّف َماًء،  "َلَقْد رَأيُتىن - 17361/  314
َبُة طافية، َفقيَل: َهَذا الدجَّال أقْـرَ  ، َأْعوُر عنيِّ اْلُيمىَن، كان َعيَنُه عِّنـْ ُب النَّاسِّ َشبَـًها ابْبنِّ  فَاْلتَـَفتُّ فإَِّذا رَجٌل أمحُر جْعُد الرأسِّ

 اعِّى مِّْن َبينِّ املصطلق".َقَطن اخلُز 
 صحيح. .ط عن ابن عمر]خ م[ 

 
لًما". أصحايب"َلَقْد زَوْجُتكِّه، وإِّنه أَلوَُّل  - 17368/  321 ْلًما، وأكثُرُهم عِّلًما، وَأعظمهم حِّ  سِّ
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وهو   الهيثمي: رواه الطبرانيقال  . فذكره -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن أيب إسحاق أن َعلِّي ا ملا تزوج فاطمة قال هلا النيب 
 مرسل صحيح اإلسناد.

 
ُب َمكٍس َلُقبَِّلْت مِّنُه"  - 17372/  325  . -يعين ماعًزا-"َلَقْد اَتَب تـَْوبًَة َلْو اَتهبَا َصاحِّ

 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس
 

 "َلَقْد ُأوتِّى أُخوُكْم مِّْن َمَزامِّريِّ آلِّ َداُوَد".  - 17378/  331
 قال الهيثمي: رواه الطبراني مرسال، ورجاله رجال الصحيح. .عبد الرمحن بن كعب بن مالك مرساًل ش، وابن سعد، طب عن 

 
هُ  - 17382/  335 نـْ ُعوَن نَبّيا ُحَفاًة َعَليهْم اْلَعَباُء يؤمُّوَن بَيَت هللاِّ اْلَعتِّيَق، مِّ لصَّْخَرةِّ مِّْن الروحاء َسبـْ -ُموَسىْم "َلَقْد َمرَّ ابِّ

 ". -َعَليُهْم السَّالم
 رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفيه يزيد الرقاشي، وفيه كالم. قال الهيثمي:  .ع، عق، طب، حل، كر عن أيب موسى

 
ُسْنُدٍس َورَأَيُت َخدََِّيَة َعَلى   َعَلى َْنٍْر يل بُطَنان اجْلَنَّةِّ، َعَليهِّ ُحلٌَّة مِّنْ  -يـَْعينِّ َورَقَة ْبَن نُوَفلٍ -"َلَقْد رأَيُتُه  - 17385/  338

 َْنٍْر مِّْن َأْْنَارِّ اجْلَنَّةِّ، يف بَيٍت مِّْن قَصٍب، اَل َصَخَب فِّيهِّ َواَل َنَصَب".
قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق، وهذا من جيد حديثه، وضعفه  ع، ومتام، عد، كر عن جابر.

 الجمهور. 
 

يَنٍة مِّْن النَّارِّ َمن َسَلَف له َثالثُة َأْوالٍد يفِّ اإلِّْسالم". - 17386/  339 ُنٍَّة َحصِّ  "َلَقْد اْسَتَجنَّ جبِّ
أبو يعلى، والبزار إال أنه " »بجنة كثيفة« "، والطبراني في الكبير، وفيه عبد   قال الهيثمي: رواه. ع، طب عن عثمان بن أيب العاص

 الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، وهو ضعيف.
 

لصَّالةِّ، مثَّ َأخَتَلَُّف َعَلى رِّجاٍل يَتَخلَُّفوَن عن الصَّالةِّ فُأَحرِّقَ  - 17391/  344 هم َعَلي "َلَقْد َُهْمُت َأْن آُمَر َصارًخا َيْصُرُخ ابِّ
 بـُُيوهَتم". 

 ط عن جابر . 
 

رَّ  - 17398/  351 ُق َعَليهم  "َلَقْد َُهَْمُت َأْن آُمَر بالال فـَُيقيُم الصَّالَة، مث أَْنَصرَف إِّىل قـَْوم َيْسَمُعوَن النَِّّداَء َفاَل َيِّيُبوا فُأحِّ
 بـُُيوهَتُم". 

 ه الصحيح.في األوسط، ورجاله رجال قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 
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"َلقْد َأْوَجْزَت يف اْلمْسأََلةِّ َوَلَقْد َأْعرْضَت: تـَْعُبُد هللَا ال ُتْشرُك به شيًئا، وُتصلى اخْلََمس، وَتُصوُم رمضاَن،  - 17415/  368

 َوَما َكرِّْهَت َأْن ََيتَِّيه النَّاُس إِّلَيَك فَاْكَرْهُه هَلُم". 
 في الكبير وفي إسناده وائل أبو كليب بن وائل لم أر من ذكره.  الطبرانيقال الهيثمي: رواه  .طب عن معن بن يزيد

 
، َواْلمْؤمُِّن َأْعَظْم ُحْرَمًة مِّْنكِّ  - 17416/  369  . -يعين الكعبة-"َلقْد َشرَّفكِّ هللاُ وََكرََّمكِّ َوَعظََّمكِّ

 الطبراني في األوسط، وفيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الهيثمي: رواه. طس عن ابن عمرو
 

جْلَارِّ، َحَّتَّ ظَنَـْنُت تـَْوريَثُه".  - 17424/  377 رْبِّيُل ابِّ  "َلقْد َأْوَصاِنِّ جِّ
 صحيح. .طس عن زيد بن اثبت

 
ُنوا َواَل َبدَُّلوا، َوَلَقْد َمَكَث َأْصَحاُب  مِّْن َبنيِّ َأْصحابِّه، َفَما فُتِّ   -َعَليهِّ السَّالمُ -"َلقْد قـََبَض هللاُ َداُوَد  - 17426/  379

 اْلَمسيح مِّْن بعدِّه َعلى ُسنَّتهِّ وَهْديهِّ مِّاَئَّت َسَنٍة". 
 منكر.  قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله موثقون.  .ع، طب، كر عن َأيب الدرداء

 
، َيْدُعوَْنُْم إِّىَل اإلِّْسالمِّ َكَما بـََعَث عيسى ْبُن  أصحايب"َلقْد َُهَْمُت َأْن أَبـَْعَث رَِّجااًل مِّن  - 17431/  384 إِّىَل ُمُلوكِّ اأَلْرضِّ

ُهمَ  َعُث َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر فـَُهَما أَْبلُغ؟ قَال: اَل غِّىَن ىبِّ َعنـْ َا َمْنزِّلَُتهما مَِّن الدينِّ كمنزَلةِّ السَّْمعِّ َمْرمَيَ احْلَوارِّيِّّنَي، قَاْلوا: َأال تـَبـْ ا، إِّمنَّ
 َواْلبَصرِّ مَِّن اجلََْسدِّ". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.  .طب، واحلاكم يف الكىن عن ابن عمرو، طب عن ابن عمرو
 

 إال هللاُ". "َلقْد َكفََّر هللاُ َعْنَك َكذَِّبَك بـََتْصدِّيقَك بِّاَل إِّله  - 17437/  390
قال لرجل: أفعلت كذا؟ ، وهو يعلم أنه فعله، قال: ال، وهللا الذي ال  -صلى هللا عليه وسلم   -ع عن أنس أن رسول هللا  

قال الهيثمي: رواه البزار، وأبو يعلى بنحوه، إال أنه قال: " »كفر هللا عنك كذبك بتصديقك بال إله إال   .إله إال هو ما فعلت قال: فذكره

 . ". ورجالهما رجال الصحيحهللا« 
 

ْدقِّهِّ، كَ  - 17442/  395 َما خَتْرُج "َلقِّّنوا َمواَتُكْم اَل إَِّلَه إال هللا فَإِّنَّ نـَْفَس اْلُمؤمِّنِّ خَتُرُج َرشًحا، َونـَْفُس الَكافِّر خَتُرُج مِّن شِّ
 نـَْفُس احلَِّمارِّ". 

 حسن.  ه حسن.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناد. طب عن ابن مسعود 
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َة إال ابهللِّ".  - 17447/  400  "َلقُِّّنوا َمْواَتُكْم: اَل إَِّلَه إال هللاُ، وُقوُلوا: الثَـَّباَت الثَـَّباَت، اَل قـُوَّ

 موضوع.  في الصغير واألوسط، وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن أيب هريرة
 

: اَي َرُسوُل هللا،  "َلقُِّّنوا َمْواَتُكْم: َشَهاَدَة أن اَل إَِّلَه إال هللاُ، َفَمْن قَاهلا عِّْنَد َمْوتِّهِّ َوَجَبْت َلُه يفِّ اجلَنَّةِّ، قَاُلوا - 17448/  401
لسََّماَواتِّ واأَلرَاضنَي َوَمْن فيهنَّ َوَما بَينهنَّ  َفَمْن قَاهلَا يفِّ صِّحَّتِّه؟ ، قال: تِّْلكَ  ى بَيدِّه َلْو َجيَئ ابِّ َأْوَجُب َوأْوَجُب، َوالَّذِّى نـَْفسِّ

، َوُوضَعْت َشَهاَدُة أْن اَل إِّلََه إال هللا يفِّ اْلكِّفَّةِّ اأُلْخرى، َلرَ  نَّ". َوَما حَتْتَـُهنَّ فـَُوضَعْت يفِّ كِّفَّةِّ اْلمِّيَزانِّ  َجَحْت هبِّ
 رجاله ثقات، إال أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
،  "َلقَِّي آَدُم ُموَسى فـََقال ُموَسى: أَْنت آَدُم الَّدى خلقك هللاُ بَِّيدِّهِّ، َوَأْسَكَنَك َجنـََّتُه، واْسجَد َلَك َمالئَِّكَتهُ  - 17450/  403

رَّبَك جنًِّيا؟  فَعَلَت، فَأْخَرْجَت ُذرِّيَّتَك مَِّن اجْلَنَّة؟ ، قال آَدُم: أنت ُموَسى الَّذي اْصطََفاَك هللاُ بِّرَِّساالتِّه، وَكلََّمَك َوقمثَّ فـََعلَت َما 
 َحجَّ آَدُم موَسى". ، قال: نـََعْم، قال: فَأان َأَقَدُم َأم الذِّْكُر؟ ، قال: َبْل الذِّْكُر، َفَحجَّ آَدُم موَسى، َفَحجَّ آَدم موَسى، فَ 

 . طب عن جندب وأيب هريرة
 

الَء، فََأمَّا َخلِّيٌل، فـَيَـُقوُل: َما أَنـَْفْقَت فـََلَك، َوَما َأْمَسْكَت فـََليَس َلَك َفَذلِّ  - 17465/  418 َك َمالُه، "لُِّكلِّّ إِّْنَساٍن ثالثَُة َأخِّ
اَبَب اْلَملِّكِّ تـَرَْكُتَك َورََجْعُت، َفَذاَك َأْهُلُه َوَحَشُمُه، َوَأمَّا َخلِّيٌل فـَيَـُقوُل: َأاَن َمَعَك  َوَأمَّا َخلِّيٌل فـَيَـُقوُل: َأاَن َمَعَك فَإَِّذا أَتَيَت 

 ."  َحيُث َدَخْلَت َوَحيُث َخَرْجَت، َفَذلَِّك َعَمُلُه، فـَيَـُقوُل: إِّْن ُكْنَت أَلْهَوَن الثَّاَلثَةِّ َعَليَّ
 .ط، طب، ك عن أنس

 
".  "لُِّكلِّّ  - 17467/  420  أُمٍَّة أمِّنٌي، َوأمِّنُي َهذِّهِّ األُمَّةِّ أبُو ُعَبيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ

 . أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن أيب بكر، طب، كر عن جابر بن عبد هللا، ض عن خالد بن الوليد، خط، كر عن أم سلمة
 صحيح.

 
ِّّ اَبٌب مِّْن أبـْوَ  - 17475/  428 ُن"."لُِّكلِّّ اَبٍب مِّْن أْبوابِّ اْلربِّ َيامِّ يُْدَعى اْلرَّايَّ  ابِّ اجْلنَّةِّ، َوإِّنَّ اَبَب الصِّّ

 ضعيف.  .طب عن سهل بن سعد
 

َتموَن إِّلَيهِّ إال َوَلَد فَاطَِّمَة فََأاَن َولَيّـُهم وَأاَن َعَصبَـتَـُهُم". - 17476/  430  "لِّكلِّّ َبىَن أُنـَْثى َعَصَبٌة يـَنـْ
 ضعيف. .طب عن فاطمة الزهراءِّ 
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 ُكلِّّ َشيٍء َمْعدٌن، وَمْعَدُن اْلتـَّْقَوى قـُُلوُب اْلَعارَِّفنَي". "لِّ  - 17489/  442
 ضعيف. محمد بن رجاء، وهو ضعيف. الطبراني وفيه قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 
ْفَتاُح السََّمواتِّ قـَْوُل: اَل إَِّلَه إال هللا".  - 17490/  443 ْفَتاٌح، َومِّ  "لُِّكلِّّ َشْيٍء مِّ

 ضعيف جدا.  أغلب بن تميم وهو ضعيف. وفيه قال الهيثمي: رواه الطبراني . يسارطب عن معقل بن 
 

 "لُِّكلِّّ َشْيٍء َصْفَوٌة، َوَصْفَوُة الصَّالةِّ التَّْكبِّريَُة اأُلوىل".  - 17494/  447
 ضعيف.  حبان في الثقات. رواه البزار وفيه الحسن بن السكن ضعفه أحمد وذكره ابن قال الهيثمي:   .البزار، ع، هب عن أيب هريرة 

 
َرٌة، َفَمْن َكاَنْت َفرَتَتُهِّ إِّىَل ُسنََّّتِّ فـََقْد َأفْـَلَح". - 17497/  450  "لُِّكلِّّ َعامٍِّل َفرْتٌَة، َولُِّكلِّّ َفرْتٍَة شِّ

 .طب عن ابن عمر
 

   "َلَك يف ُكلِّّ َكبٍِّد َحرَّى َسَقيتَـَها َأْجٌر". - 17522/  475
 صحيح. .طب عن سراقة بن مالك

 
 "َلَك يفِّ ُكلِّّ َذات َكبٍِّد َحرَّى َأْجٌر".  - 17523/  476

َْول السَُّلمى  . طب عن ِمِّ
 

 "َلَك َأْجر َما نـََويَت".  - 17527/  480
 . ع عن معن بن يزيد

 
ريَُة َسْبعِّنَي َعاًما، ال يـََزاُل َكَذلَِّك َحَّتَّ َيتِّ بـَْعُض آايَ  - 17537/  490 ملَْغرب َمسِّ تِّ رَبَِّّك، طُُلوُع الشَّْمسِّ  "لِّلتـَّْوبَةِّ اَبٌب ابِّ

َا".   مِّْن َمْغرِّهبِّ
 حسن. .طب عن َصْفَواَن بن َعسَّال

 
َعٌة ُمْغَلَقٌه َواَبٌب َمْفُتوٌح لِّلتـَّْوبَةِّ َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمَس مِّْن حَنْوه".  - 17539/  492  "لِّلَجْنةِّ َُثَانَِّيُة أَبـَْواٍب، َسبـْ

فَ   ضعيف.   .ةِّ اجْلَنَّة، ع، طب، ك عن ابن مسعودابن زجنوية، وابن أيب الدنيا يف صِّ
 

ْله".  - 17545/  498 ، تـَُقوُل: اَيَرب َمْن َقطََعىنِّ فَاْقطَْعه، َوَمْن َوَصَلىن َفصِّ مِّ لَِّساٌن عِّْنَد اْلمِّيَزانِّ  "لِّلرَّحِّ
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 ضعيف. .طب عن سليمان بن بريدة عن أَبيه
 

َصال. يـُْغَفُر لَ  - 17549/  502 تُّ خِّ ُه َِبوَّل َدفْـَعة مِّْن َدمِّهِّ، َويـَُؤمَُّن مَِّن اْلَفزََع، َويـَُرى َمْقَعدُه مَِّن اجْلَنَّةِّ، َويـَُزوَُّج "للشَّهِّيدِّ سِّ
 مَِّن احْلُورِّ اْلعِّنيِّ، َوَُيَاُر مِّْن َعَذابِّ اْلَقرْبِّ". 

 ضعيف. رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو قال الهيثمي:  .وطب عن ابن عمر 
 

 "لِّلصَّائِّم عْنَد إِّْفطَارِّهِّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة".  - 17550/  503
 ضعيف.  ط، هب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

 
508  /17555 - ."  "لِّلصَّفِّّ اأَلوَّلِّ فْضٌل َعَلى الصُُّفوفِّ

 ضعيف. .طب عن احلكم بن عمري
 

 ريقِّ َأْجُر َشهِّيَدينِّ". "لِّْلَمائِّد َأْجُر َشهِّيٍد، َولِّْلغَ  - 17563/  516
 صحيح. .طب عن أُم حرام

 
تُّوَن مِّياًل، لِّلَعْبدِّ اْلُمؤمِّنِّ فِّيَها َأْهٌل َيطُ  - 17566/  519 وُف َعَليهِّْم، اَل  "لِّلُمؤمِّنِّ يف اجْلَنَّةِّ َخيَمٌة مِّْن ُلؤُلَؤٍة جُمَوََّفٍة طوهُلَا سِّ

 يـََرى بـَْعُضُهْم بـَْعًضا". 
 صحيح.  .طب عن َأيب موسى]حم م[ 

 
رْتَان: اْلَقرْبُ َوالزَّْوُج قِّيَل: فَأَيُـُّهَما َأْفَضُل؟ قَال: اْلَقرْبُ".  - 17570/  523  "لِّلَمْرَأةِّ سِّ

الطبراني في الثالثة، وفيه خالد بن يزيد القسري قال أبو حاتم: ليس    . قال الهيثمي: رواهطب، عبد وقال: منكر، كر عن ابن عباس
 موضوع.  بالقوي. 

 
م َولََيالِّيهنَّ َولِّْلُمقِّيمِّ يـَْوٌم َولَيَلٌة، مَيَْسُح َعَلى ُخفَّيهِّ إَِّذا َأْدَخَلُهَما، وَ  - 17572/  525 ". "لِّلُمَسافِّرِّ َثالثَُة َأايَّ  قَدَماُه طَاهَِّراَتنِّ

 . طب عن خزمية بن اثبت
 

َبٌة، َفَمن تَـ  - 17573/  526 تُّ خَصال َواجِّ يهِّ اْلُمْسلِّم سِّ يهِّ:  "لِّلُمْسلِّم َعَلى َأخِّ ًبا أَلخِّ َها فـََقْد تـََرَك َحق ا َواجِّ َرَك َخْصَلًة منـْ
َته، َوإَِّذا َمرِّضَّ َأْن يـَعُ  َنازََتهُ إَِّذا َدَعاُه َأْن َيِّيَبُه، وإَِّذا َلقَِّيُه َأْن ُيَسلَِّّم َعَليهِّ َوإَِّذا َعَطَس َأْن ُيَشمِّّ َوإَِّذا   ،وَده، َوإَِّذا َماَت َأْن يـَتَّبَِّع جِّ

 اْستَـْنَصَحُه َأْن يـَْنَصَحُه". 
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رواه الطبراني، وعبد الرحمن وثقه يحيى القطان وغيره وضعفه جماعة، وبقية قال الهيثمي:  .احلكيم، طب وابن النجار عن أيب أيوب
 رجاله ثقات. 

 
َلُه َعْن َصالتُِّه، َواَل  - 17581/  534 َصال: اَل يـُْعجِّ يُقِّيُمُه َعْن طََعامِّهِّ، َوُيْشبُِّعُه ُكّل   "لِّلَمْمُلوكِّ َعَلى َسيِّّدِّهِّ َثالُث خِّ

 ." ْشَباعِّ  اإلِّ
 ضعيف.  الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهم، وعبد الصمد بن علي ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب، كر عن ابن عباس

 
َا فـََيُكونُوا مِّن   "ََلْ َيُكْن هَلُْم َسيَِّّئاٌت فـَيـَُعاقـَُبوا هبَا فـََيُكونُوا مِّْن أْهلِّ النَّار، َوََلْ َيُكن هَلُمِّّ َحَسَناٌت فـَُيَجاُزْوا - 17591/  544 هبِّ

 يعين: َأطَفال اْلُمْشرِّكِّنَي". -ُمُلوكِّ َأْهلِّ اجْلَنَّة, ُهْم َخَدُم َأْهلِّ اجْلَنة  
رواه أبو داود الطيالسي وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى، ومدار أسانيدهم على  قال البوصيري:  .أنس ط عن

 الرقاشي. 
 

َُة يـََراَها اْلُمْسلُِّم َأْو تـَُرى َلُه". - 17593/  546 َراتِّ النـُّبـُوَّة إِّالَّ الرُّؤاَي الصَّاحلِّ  "ََلْ يـَْبَق مِّن ُمَبشِّّ
 ل عن حذيفة. ز عن َأيب الطفي

 
ًئا".  - 17597/  550  "ََلْ مَيْنَـْعىنِّ َأْن َأرُدَّ َعَليك إِّاّل َأيّنِّ ََلْ َأُكْن ُمتَـَوضِّّ

وَل يرد عليه حَّت متسح وقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -ط والباوردي عن حنظلة األَنصاري َأن رجاًل سلم على رسول هللا 
 هذا إسناد ضعيف.قال البوصيري:  فذكره.

 
َرين: َصْوٌت عِّنَد نـََغَمةِّ مِّ  - 17600/  553 ، َوَعْن َصْوَتني َأمْحََقنيِّ فَاجِّ َا َْنَيُت َعْن النـَّْوحِّ زَمارِّ َشيطَاٍن "ََلْ أَْنَه َعْن اْلُبَكاءِّ، إِّمنَّ

َا َهذِّ  يَبٍة مَخُْش ُوُجوٍه، َوَشقُّ ُجُيوٍب، َورَنَّة َشيطَاٍن، َوإمنَّ هِّ َرمْحٌَة َوَمن اَل يـَْرَحم اَل يـُْرَحم؛ اَي إِّبـَْراهِّيُِّم َلْواَل َوَلعٍِّب، َوَصْوٌت عِّْنَد ُمصِّ
ٌّ، َوَأنَّ ُأْخَرااَن َستَـْلَحق ُأوالاَن حَلَزِّانَّ َعَليَك ُحْزاًن  ْدٌق، َوَسبِّيٌل َمْأتِّ هَو َأَشدُّ مِّْن َهَذا، َوإِّانَّ بَِّك َلَمحُزونُون، أَنَُّه َأْمٌر َحقٌّ، َوَوْعٌد صِّ

". تـَْبكِّى ا ُط الرَّبَّ  ْلَعني، َوحَيَْزُن اْلَقْلُب، َواَل نـَُقوُل ما ُيْسخِّ
 صحيح.  عبد بن محيد عن جابر، وروى صدره، ط، ت وقال: حسن.

 
 مُيَْطُروا". "ََلْ مَيَْنْع قـَْوٌم زََكاَة َأْمَواهلِِّّم إِّالَّ ُمنُِّعوا اْلَقطَر مَِّن السَماءِّ، َوَلْوال اْلبَـَهائُِّم ََلْ  - 17612/  565

 صحيح.  .طب عن ابن عمر
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َها فـََعلُت الَّذِّي ُهَو َخرٌي، وَكَ  - 17614/  567 ، َوَلكِّْن إَِّذا َحلْفُت َعَلى ميِّنٍي فـََرأيُت َغريََها َخريًا مِّنـْ فَّْرُت َعْن "ََلْ أَْنَس ميِّيىنِّ
 ميِّيىن". 

 ي األوسط طرف منه وفيه )سعيد بن زربى( وهو ضعيف. في الكبير وف قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمران بن حصني

 
ٍّ إِّالَّ َوَلُه َخلِّيٌل يف أُمتِّه، َوإِّن َخلِّيلِّى أَبُو َبْكر ْبُن َأيبِّ ُقَحافََة، َوإِّن هللا اختََذ  - 17615/  568 َبُكْم  "ََلْ َيُكْن مِّن َنيبِّ َصاحِّ

ُذونَ  َد، َوإِّيّنِّ َأْْنَاُكْم َعْن َذلَِّك، اللُهم َهْل بَلْغُت  َخلِّياًل، َأال َوإِّن األَُمَم قـَْبلُكْم َكانُوا يَتخِّ اللُهم  -َثالاًث  -قـُُبوَر أنْبَِّيائِّهِّم َمَساجِّ
طب عن كعب بن   هللا هللا فِّيَما َمَلَكْت َأميَانُُكْم: َأْشبُعوا بُُطوَْنُم، َواْكُسوا ظُُهورَُهم، َولَيُِّّنوا اْلَقْوَل هَلُْم". -َثالاًث  -اْشَهْد 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبيد هللا بن زحر، وعلي بن يزيد وهما ضعيفان، وقد وثقا.  مالك.

 
 "ََلْ يـَتَـوَكَّْل َمْن اْسرَتَْقى َأو اْكتَـَوى".  - 17616/  569

 قال شعيب: إسناده حسن.  .ط، هب عن املغرية بن شعبة]حم[ 

 
َمالِّهِّ، فـََقال:   -تـََعاىل  -"َلمَّا َخَلَق هللاُ  - 17629/  582 َمالِّ بشِّ يََّة أَخَذ أْهَل اْلَيمِّنيِّ بَيمِّينِّهِّ، َوأْهَل الشِّّ اخلَْلَق، َوَقَضى اْلَقضِّ

َمال! قَاُلوا: لَبَّيَك   اَي أْصَحاَب اْلَيمِّني! قَاُلوا لَبَّيَك َوَسْعَديَك، قَال: أَلْسُت بَِّربُِّكم؟ قَاُلوا: بـََلى. قَال: اَي َأْصَحاَب الشِّّ
ل: هَلُْم أْعَماٌل مِّْن ُدونِّ  يَك، قَال: أَلْسُت بِّربُِّّكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، مثَّ َخَلَط بَينَـُهْم، فـََقال قَائٌِّل: اَي َربِّّ َلَ َخَلْطَت بَينَـُهْم؟ قَاَوَسْعدَ 

  َردَُّهْم يفِّ ُصْلبِّ آَدَم". َذلَِّك ُهْم هَلَا َعامُِّلوَن أْن يـَُقوُلوا يـَْوَم اْلقَياَمة: إِّانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِّلِّنَي، مثَّ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار، وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف، وفي إسناد الكبير جعفر  .طب عن أيب أمامة

 بن الزبير وهو ضعيف 
 

ُْم الدُّرُّ، مثَّ َضَرَب َكتَِّفه اْلُيْسَرى فَأْخَرَج  "َلمَّا َخَلَق هللاُ آَدَم َضَرَب َكتَِّفه الُيْمىَن  - 17641/  594 فَأْخَرَج ُذرِّيَـَّتُه بيًضا َكأْنَّ
" ، َوَهُؤالءِّ إِّىَل النَّار َواَل ُأاَبىلِّ ُْم احلَِّمُم فـََقال: َهُؤالءِّ إِّىَل اجْلَنَّة وال ُأاَبىلِّ  . ُذرِّيًَّة ُسوًدا ْكأْنَّ

 صحيح.  . طب عن أيب الدرداء
 

ُموَسى،   "َلمَّا بـََلع َوَلُد )َمَعدِّ بنِّ َعْداَنَن( أْربَعِّنَي رَُجاًل َوقـَْفوا َعَلى َعْسَكر ُموَسى، فَانـْتَـَهُبوه، َفَدَعا َعَليهم - 17642/  595
 َعَليهْم، فَإنَّ النَّيبَّ األُمِّّيَّ اْلَبشرَي  فـََقال: اَي َربِّّ َهُؤالءِّ َوَلُد )َمَعدٍّ( َقْد أَغاُروا َعَلى َعْسَكرِّى، فَأْوَحى هللاُ إلَيُه: اَي ُموَسى اَل َتْدُعوْ 

ُهْم األُمَُّة املَْرُحوَمُة أُمَُّة حُمَمٍَّد، الَّذيَن يـَْرَضْوَن مِّْن هللاِّ ابلَيسريِّ مِّن الرِّ  ، النَّذِّيَر حيِّبُّىن َوَمنـْ ُهْم ابلَقليلِّ مِّن اْلَعَملِّ نـْ ، َويـَْرَضى هللاُ مِّ ْزقِّ
ُلُهم اجلَنََّة ب : اَل إَِّلَه إال هللاُ، أَلنَّ نَبِّيـَُّهْم حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْبدِّ املُطَّلُِّب اْلُمَتواضِّع يفِّ َهيَئتهِّ فـَُيْدخِّ ، اْلُمْجَتمِّع له اللُّبُّ يفِّ َقْولِّ

يٍل مِّْن أُمَّتِّه قُـ  ُسُكوته، يـَْنطِّق ابحلِّْكمةِّ،  م َصْفَوةِّ قـَُريٍش، فـَُهْم  وَيْستَـْعمِّل احلَِّكَم، َأْخَرْجُته مِّْن َخريِّ جِّ َريًشا مثَّ أخَرْجُته مِّن َهاشِّ
رٍي َهَو، وأُمَُّته إِّىَل َخرٍي َيصِّريوَن".  َخرُي مِّْن َخرٍي إِّىَل َخرٌي َيصِّ
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه حسن بن فرقد وهو ضعيف. .طب عن أيب أمامة
 

ُت َخْلًقا  "َلمَّا َخَلَق هللاُ اْلَعْقَل، قَال َلُه: َأْقبِّْل فَأقْـَبل، مثَّ قَال َلُه: َأْدبِّر فَأْدبـََر، قَال: َوعِّزَّتِّى َما َخَلقْ  - 17647/  600
 أْعَجَب إِّيلَّ مِّْنَك، بَِّك آُخُذ َوبَِّك ُأْعطِّى، َوبَِّك الثَـَّواُب، َوَعَليَك العَِّقاُب". 

 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمر بن أبي صالح قال الذهبي: ال يعرف. قال الهيثمي: رواه  .طب عن أيب أمامة
 

َا ُهَو َكائٌِّن إِّىَل قَِّيامِّ السَّاعة". - 17651/  604  "َلمَّا َخَلَق هللاُ اْلَقَلَم قَال َلُه: اْكُتْب َفَجَرى ِبِّ
 . ثقاتالطبراني، ورجاله  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 
َارِّ اجْلنَّةِّ، فَثَِّمارُُكْم  - 17654/  607 َارِّ اجْلَنَّةِّ َغرَي  "َلمَّا َأْهَبَط هللَا آَدَم مِّْن اجْلَنَّةِّ َعلََّمُه َصْنعَة ُكلِّّ َشْيٍء وَزوََّدُه مِّْن ُثِّ َهذِّهِّ مِّْن ُثِّ

َاُر اجْلَنَّةِّ اَل   تـَتَـَغريَُّ". َأنَّ َُثَْرُتُكْم تـَتَـَغريَُّ َوُثِّ
 البزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. بز، طب عن أيب موسى

 
  -اَل إَِّلَه إال هللاُ حُمَمٌَّد َرُسوُل هللاِّ -"َلمَّا ُأْسرِّى ىبِّ إِّىل السََّماءِّ َدخْلُت اجلَنََّة فَرأيُت يفِّ َساقِّ اْلَعرشِّ اأَلميَنِّ   - 17658/  611

 يِّ َوَنَصْرتُُه".أيَّْدتُه بـََعل
 رواه الطبراني، وفيه عمرو بن ثابت، وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب عن أيب احلمراء

 
ريَةِّ َعْشَرةِّ  - 17669/  622 ُر َدبِّيَب النَّْملِّ َعَلى الصََّفا يفِّ الَّليَلةِّ الظَّلَماءِّ مِّن َمسِّ َخ".  "َلمَّا َكلََّم هللاُ ُموَسى َكاَن يـُْبصِّ  فَراسِّ

 الطبراني في الصغير، وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب، وأبو الشيخ يف تفسريه عن أيب هريرة 
 

َا"." َلْن يَلَِّج النَّاَر َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك ابهللِّ َشيًئا، يـَُبادُر بَصالته قـَْبَل طُُلوع الشَّْمسِّ وقـَْبَل غُ  - 17678/  631  ُروهبِّ
 صحيح. . طب عن عمارة بن ُرويَبة]ن[ 

 
ركِّ أَشدَّ مِّْن ذَهابِّ َبَصرهِّ، وَ  - 17683/  636 تَـَلى بَِّشْيٍء بـََعَد الشِّّ ، َوَلْن يـُبـْ ْركِّ لْن  "َلْن يبتَـَلى َعبٌد بَِّشْيٍء َأَشدَّ مِّْن الشِّّ

َ إِّالَّ َغَفَر  تَـَلى َعْبد بِّذَِّهابِّ َبَصرِّهِّ فـََيْصربِّ  هللاُ َلُه". يـُبـْ
 . اضعيف جد .ز عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه

 
ْنُكْم بَِّعَمٍل، قَاُلوا: وال أْنَت اَي َرُسوَل هللاِّ؟ ، قال: َواَل َأان إِّالَّ َأْن يـَتَـَغمَ  - 17702/  655 َدِنِّ مِّْنُه  "َلْن َيْدخَل اجلَنََّة َأَحٌد مِّ

 بَِّرمْحٍَة َوفْضٍل".
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 . طارق  ابن قانع، طب، ض، عن شريك بن
 

َتظُِّروا بِّفطرِّهِّم طُُلوَع النُُّجوم".  - 17709/  662  "َلْن تـََزال أُمَّيتِّ َعَلى ُسنََّّتِّ َما ََلْ يـَنـْ
 موضوع. في الكبير وفيه )الواقدي( وهو ضعيف وقد وثق. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أيب الدرداء

 
 "َلْن تـَُقوَم السَّاَعُة َحَّتَّ َيُسوَد ُكلَّ قَبيلٍة ُمنافُِّقوَها".  - 17710/  663

 ضعيف جدا. رواه البزار والطبراني، وفيه قصة، وفيه حسين بن قيس وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 
 

 فـََعَليكْم ابجلََماَعةِّ، فإِّن يَد هللا عَلى اجلََماَعةِّ"."َلْن جْتَتمَِّع أُمَّيت َعَلى الضاللةِّ أَبًدا،  - 17711/  664
 قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خال مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة.  .طب عن ابن عمر

 
ي بـََيدِّهِّ اَل  "َلْن تـُْؤمُِّنوا َحَّتَّ حَتَابُّوا، َأَو اَل َأدلُُّكْم َعَلى َما حَتَا - 17713/  666 بُّوَن َعَليه: أفُشوا السَّالَم بَيَنُكْم، والَّذِّى نـَْفسِّ

يٌم، قَال: إِّنَُّه لَيَس بَِّرمْحَةِّ َأَحدِّكْم َخاصّ  َة َوَلكِّْن َرمْحَُة الَعامَّةِّ، َرمْحَُة  َتْدُخُلوَن اجلنَّة َحَّتَّ تـََرامَحوا قَالُوا: اي َرُسوَل هللاِّ كلُّنا رَحِّ
 الَعامَّةِّ".

 ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني .، ك عن أيب موسىطب

 
ًا". - 17714/  667  "َلْن يَلَِّج الدَّرََجاتِّ الُعَلى َمْن َتَكهََّن أْو اْستَـْقَسَم َأْو رََجَع مِّْن َسَفٍر َتُطريُّ

 حسن.  .طب، وابن النجار عن أيب الدرداء
 

َقَدَما َعبٍد يـَْوَم القَِّيامة َحَّتَّ ُيْسأَل َعْن أْرَبع: َعْن َشَبابِّهِّ فِّيَما أَْبالُه، َوَعْن ُعُمرِّه فِّيَما أفْـَناُه،  "َلْن تـَُزوَل  - 17715/  668
 َوَعْن َماله مِّْن أَيَن اكَتَسَبُه َوفيَما أَنـَْفَقُه". 

 الداهري، وهو ضعيف جدا.  رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه أبو بكرقال الهيثمي:  . طب عن أيب الدرداء
 

وَكاَن الشَّيطَاُن   "َلْن يـََزال الَعْبُد يفِّ َفسحٍة مِّْن دِّينِّهِّ َما ََلْ َيْشَرب اخلَْمَر، فَإَِّذا َشرِّهَبا َصَرَف هللاُ َعْنُه غِّرَيَه - 17718/  671
 ْن ُكلِّّ َخري". َولِّيَُّه َومَسَْعُه َوَبَصرُه َورِّْجَلُه َيسوقُُه إِّىل كلِّّ َشر، َوَيْصرَِّفُه عَ 

 ضعيف. .طب عن قتادة بن عياش اجلرشى
 

ُلوا إِّلَيَها أََبًدا، َولكنـََّها يف َوَلد َعمَّى صْنو َأىب َحَّتَّ يَسلُِّّموَها إِّىل املسيح".  - 17719/  672  "َلْن َيصِّ
فتذاكروا اخلالفة بـَْعَده، فـََقاُلوا: َوَلُد فَاطَِّمَة، قَال:   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن أم سلمة قالت: كنت عند النيب 
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 . فذكره
 

ميَان إِّالَّ جُبُُحودِّ َما َدَخَل فِّيهِّ".  - 17720/  673  "َلْن خَيْرُج َأَحٌد مِّْن اإلِّ
 . األوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو وضاع الطبراني في قال الهيثمي: رواه. طس عن أيب سعيد

 
ُهْم أَحٌد  "َلْن خَتُلَو األرُض مِّْن أْربِّعنَي رَُجاًل مِّثَل َخلِّيلِّ الرَّمْحَنِّ، فـََبهِّْم ُتْسَقْوَن، َوهبَِّْم تنَصُروَن، َما َماَت مِّنْـ  - 17721/  674

 إِّالَّ أْبَدَل هللاُ مَكانَُه آَخر". 
ن  عيف.ض .طس عن أنس وُحسِّّ

 
 النَّارِّ".  "َلْو َأنَّ َأْهَل السََّماءِّ َوَأْهَل األْرضِّ اْجَتَمُعوا َعَلى قـَْتلِّ ُمْسلٍم َلَكبـَُّهْم هللاُ مجِّيًعا َعَلى َوُجوهِّهم يف - 17743/  696

 الطبراني في الصغير، وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب، خط عن أيب بكرة

 
 "َلْو َأنَّ َحْورَاَء أطَلَعْت ُأْصبـًُعا مِّْن أَصابِّعِّها َلَوَجَد رِّحَيها ُكلُّ ذي ُروٍح".  - 17745/  698

 الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. احلسن بن سفيان، طب، كر عن سعيد بن عامر بن حزمي
 

ة َأْشَرَفْت إِّىَل األْرض ملألت األْرَض مِّْن رِّيح املْسكِّ وألذَهَبْت ضْؤَء  "َلْو َأنَّ اْمرَأًة مِّْن نَِّساء أْهلِّ اجلَنَّ  - 17746/  699
 الشَّْمسِّ والَقَمرِّ". 

 ضعيف. .ابن املبارك، طب، كر، ض عن سعيد بن عامر بن َحْذمي
 

 قَالُه لُِّعْثَماَن".  -َلَراض "َلْو َأنَّ عِّْندِّي َعْشًرا َلَزوَّْجُتَكُهنَّ َواحَدًة بـَْعَد َواحَدة، َوإيّنِّ َعْنَك  - 17749/  702
الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن زكريا الغالبي قال ابن حبان في الثقات: يعتبر بحديثه إذا   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 روى عن الثقات. وقد ضعفه الجمهور، وروى هذا عمن لم أعرفه. 
 

َتهِّى  "َلْو َأن َصْخَرًة َوزََنْت َعْشَر  - 17756/  709 َخلَِّفاٍت ُقذَِّف هبا مِّن َشفريِّ َجَهنَم َما بـََلَغْت قـَْعَرَها َسْبعِّنَي َخرِّيًفا َحَّتَّ يـَنـْ
ُهَما َصدِّيُد َأْهلِّ النَّارِّ".  نـْ يُل مِّ َران يف َجَهنََّم َيسِّ  إِّىَل غيٍّ وآاَثَم، قِّيَل: َوَما غيٌّ وآاثٌم؟ قَال: بِّئـْ

 فيه ضعفاء، وقد وثقهم ابن حبان، وقال يخطئون. قال الهيثمي:   .طب، وابن جرير، والبيهقي عن أيب أُمامة
 

َضى َعْنُه َديُنه،  "َلْو َأنَّ رَُجاًل قُتَِّل يفِّ َسبِّيل هللا مُث ُأْحيي مُث قُتَِّل، مثَّ ُأْحيي مثَّ قُتَِّل ََلْ َيْدُخلِّ اجلنَّة َحَّتَّ يـُقْ  - 17758/  711
َا هَِّي احَلَسَناُت والسيئات". لَيَس مثَّ َذَهب َواَل فِّضَّة،   إِّمنَّ
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في األوسط، وفيه   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن حممد بن عبد هللا بن جحش، عبد بن محيد ض عن سعد بن أيب وقاص
 )روح بن صالح( وثقه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن عدى.

 
ْثَل ُأُحٍد  - 17762/  715 يَفه". "َلْو َأنَّ ألَحدِّهِّْم مِّ  َذهبا ينفُِّقُه يفِّ َسبِّيلِّ هللا َما بـََلَغ ُمدَّ َأَحدِّكْم َواَل َنصِّ

قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه  طب عن َعْبدِّ هللا بن َسالم قال: قلنا: اي رسول هللا أحنن خري َأم من بعدان؟ قال: فذكره.]حم[ 
 ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
قام الصالةِّ، وإيتاءِّ الزَكاة، َواَل  - 17774/  727  ُيْشبُع  "َلْو أنَّ البنِّ آَدَم َوادَِّيني لََتَمىنَّ َوادِّاًي اَثلثًا، َوَما ُجعَِّل املاُل إالَّ إلِّ

اُب، َويُتوُب هللا َعَلى َمْن اَتَب".   اْبَن آَدم إالَّ الرتُّ
 جعفر بن الزبير، وهو ضعيف كذاب.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه .طب عن َأيب أَُمامة

 
َزاًما َيسيُل أَنـُْفُه َدمً  - 17776/  729 ا، فـََلَحَسْتُه "َلْو أن أْمَراًة َخَرَجْت مِّن بَيتَِّها مثَّ رََجَعْت إِّلَيهِّ فـََوَجَدت زْوَجَها َقْد تـََقطَّع جِّ

ا َما أدَّْت َحقَُّه، َوَما الْمرأة َأْن خَتُْرَج مِّْن بَيتِّ  َها إِّالَّ إبِِّّْذنِّهِّ". بِّلَِّساْنِّ ها، َواَل تـُْعطِّي من بيتِّ َزوجِّ َها إِّالَّ إبِِّّْذنِّ َزْوجِّ   َزْوجِّ
 . طب عن َأيب أُمامة

 
، َوَلْو َأْدَخَلُهم يفِّ َرمْحَتِّه كاَنْت َرمْحَتُ  -تـََعاىل-"َلْو َأنَّ هللَا  - 17780/  733 ، َعذهبُْم َغرَي ظَاَلِّ ُه  َعذََّب َأْهل السََّماءِّ واألْرضِّ

َم فـَُهَو احلَقُّ، َوَلْو  َأْوَسع مِّن ُذنُوهبم، َوَلكِّنَُّه كَما َقَضى يـَُعذُِّب من َيَشاُء، َويْرَحُم َمن َيَشاُء، َفَمْن َعذََّب فـَُهَو احلَقُّ، َومَ  ْن رَحِّ
ْثَل أُحٍد َذَهًبا تـُْنفُِّقُه يف َسبِّيلِّ هللاِّ َما قُبَِّل مِّْنَك َحَّتَّ تـُْؤمَِّن  لَقَدرِّ ُكلِّّهِّ، َخريِّهِّ َوَشرِّه".كاَن َذلَِّك مِّ  ابِّ

 الطبراني بإسنادين، ورجال هذه الطريق ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني
 

مَجَاَعٍة َفاَل  "َلْو أن رَُجاًل َدَعا الناَس إِّىَل َعْرٍق ، َأو مِّْرَماتني ، ألَجابُوه، َوُهْم يُْدَعوَن إِّىَل َهذِّه الصالةِّ يفِّ  - 17797/  750
ُعوا النَِّّداَء فـَلَ  لنَّاسِّ يف مَجَاَعٍة مث أَْنصرُِّف إِّىَل قـَْوٍم مسِّ م َُييُبوا فَأْضرُِّمها َعَليهم اَنرًا، إِّنَّه ََيُتوها، َلَقْد َُهَْمُت أْن آمَر رَُجاًل ُيَصلِّّي ابِّ

 اَل يـََتَخلَُّف َعْنها إِّالَّ ُمنافِّق". 
 في األوسط ورجاله موثقون.  الطبراني قال الهيثمي: رواه .طس عن أنس

 
 م". "َلْو أَنَُّكْم اَل ختطُِّئوَن َواَل ُتْذنُِّبوَن، خَلََلَق هللا أُمًَّة مِّْن بـَْعدُكْم خُيْطُِّئوَن ويْذنُِّبون، فـَيَـْغفُِّر هلَُ  - 17805/  758

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه حيي بن   .ابن َأيب الدنيا يف كتاب البكاءِّ، وابن جرير، طب، وابن مردويه، هب عن ابن عمرو
 عبد هللا المعافري، وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
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ُْم لَيـُْعرُفوَن يـَْوم -يـَْعىن املَُؤذِّّنني-"َلْو أْقَسْمُت َلرَبَْرُت، إِّنَّ أَحبَّ عَِّبادِّ هللاِّ َلُرَعاُة الشَّْمسِّ َوالَقَمرِّ  - 17815/  768   وإْنَّ
 القَِّياَمةِّ بُطولِّ أْعَناقِّهِّم". 

 ضعيف.  رواه الطبراني في األوسط، وفيه جنادة بن مروان، قال الذهبي: اتهمه أبو حاتم. قال الهيثمي: .طس، خط عن أَنس
 

771  /17818 -  ."  "َلْو أْقَسْمُت َلرَبْرُت، اَل َيْدُخُل اجلَنََّة قـَْبَل َسابقِّ أُمَّيتِّ
 ضعيف. الطبراني، وفيه بقية، وهو ثقة ولكنه مدلس. قال الهيثمي: رواه. ثماىلطب عن عبد هللا بن عبد ال

 
 "َلْو أذَِّن هللاُ يف التِّّجارَة ألْهلِّ اجلَّنة الجتََّرُوا يف البَـزِّ َوالعِّطرِّ". - 17829/  782

 ضعيف.  الطبراني في الصغير، وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، حل، كر عن ابن عمر
 

789  /17836 - ."ُّ  "َلْو أفْـَلَت أَحٌد مِّن َضمَّةِّ الَقرْبِّ ألفْـَلَت َهَذا الصَّيبِّ
في  الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن الرباء عن َأيب أَيوب: َأنَّ َصبِّي ا ُدفَِّن فقال َرسوُل هللا  

 الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
 

 "َلْو َترْكَته َلَسال َوادِّاًي مَسًْنا".  - 17842/  795
  -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن َأيب بكر بن حممد بن محزة بن عمرو، االسلمى عن أبيه عن جده، قال: َخَرج رسوُل هللا 

دْ  رِّيرِّ النِّّْحي   َمتِّه فـََنَظرُت إِّىل حنى السَّْمنِّ َقدْ إِّىل َغْزَوةِّ تـَُبوٍك وَكْنُت َعَلى خِّ ُْت فَانـْتَـبَـْهُت خبِّ َقلَّ َما فِّيه فـََوَضْعُته يف الشَّْمسِّ َومنِّ
من طريقين إحداهما في   قال الهيثمي: رواه الطبراني .فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -فـَُقْمُت فَأَخْذُت بَِّرأسه َفقال رسول هللا 

 ورجالها وثقوا  عالمات النبوة
 

ا اإلِّذُن لَِّيُكفَّ الَبَصَر". - 17844/  797 َل َهَذا يفِّ َعيَنيك؛ فَإمنَّ  "َلْو أْعَلُم أَنََّك تـَْنظُريُن َلُقْمُت َحَّتَّ ُأْدخِّ
 الطبراني من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري وهي ضعيفة. قال الهيثمي: رواه. طب عن سهل بن حنيف

 
 "َلْو بـََعْثُت إِّلَيهم فـَنَـَهيتـُُهْم أْن ََيُتوا احلَُجوَن ألاَتُه بـَْعُضهم، وإن ََلْ َيُكْن َلُه بِّهِّ َحاَجة".  - 17849/  802

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. .طب عن عبده السوائى
 

 "َلْو تُرَِّك َأَحُد ألَحٍد، َلرُتَِّك ابُن املُْقَعَدينِّ".  - 17853/  806
 ضعيف. رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن جعفر بن نجيح وهو متروك.قال الهيثمي:  .ق عن ابن عمرطس، 
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 "َلْو تـَْعَلُم املَْرَأُة َحقَّ الزوْج ََلْ تـَْقُعْد َما َحَضَر َغَداؤُه َوَعَشاؤُه َحَّتَّ يـَْفرَُغ مِّْنه".  - 17855/  808
 صحيح.  .طس عن معاذ

 
ْكُتم َقلِّياًل، َوخَلََرْجُتم إِّىَل الصُُّعد - 17858/  811 ات جَتَاَءُرون إِّىَل هللاِّ اَل َتْدُروَن،  "َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم لََبَكيُتم كثِّريًا، َوَلَضحِّ

 تـَْنُجون أو ال تـَْنُجوَن". 
من طريق ابنة أبي الدرداء عن أبيها ولم أعرفها وبقية أصحابه رجال   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، هب، ك عن َأيب الدرداءِّ 

 الصحيح. 
 

 بِّْنَت زَْمَعَة، َلَعلِّْمتِّ أَنَُّه َأَشّد ممَِّّا تـَْقدِّرين َعَليهِّ"."َلْو تـَْعَلمِّنَي عِّلَم املَْوتِّ اَي  - 17867/  820
 .ابن املبارك عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل مرساًل، طب عنه عن سودة بنت زمعة موصواًل 

 
 "َلْو ُدعِّيُت إِّىل ُكَراٍع ألَجْبُت".  - 17878/  831

ط، وفيه عبد هللا بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان وقال: يخطئ وضعفه  في األوس قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 جماعة. 

 
 لصَّالَة". "َلْو رَأيُتْم أن رَبَُّكْم فـََتَح اَباًب مَن السََّماء فَأَرى جَمْلَسُكْم َمالئَكَتُه يـَُباهى بُِّكْم، َوأنُتْم تـَْرقـُُبوَن ا - 17884/  837

الطبراني في الكبير ورواه أيضا من رواية أبي أمية عن رجل عن عمه قال: خرج معاوية ورواه البزار   قال الهيثمي: رواه. طب عن معاوية
 أيضا وأبو أمية الثقفي لم أجد من ذكره.

 
يَل الْبنِّ آَدَم َوادِّاَينِّ مِّن َماٍل لََتَمىنَّ إلَيهَِّما اَثلثًا َوال ُيْشبُِّع اْبَن آدم إالَّ الرتَُّ  - 17888/  841 اُب َويـَُتوُب هللاُ َعَلى َمْن  "َلْو سِّ
 اَتَب". 

 . األشعريطب عن كعب بن عياض 
 

 "َلُو طُرَح فِّراٌش مْن أْعالَها هَلَوى إىل قـََرارَِّها مِّاَئَة َخرِّيف".  - 17892/  845
رواه   قال الهيثمي: . : فذكرهعن الفرش املرفوعة، قال  -َصلَّى هللا عليه وسلم  -طب عن أيب أُمامة قال: سئل رسول هللا 

 ضعيف جدا.  الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف.
 

ْنيا َلَفرُِّحوا هبَا، َوَلْو قِّيلَ  - 17907/  860 أَلْهلِّ اجلنِّّةِّ:   "َلْو قيَل ألْهلِّ النَّارِّ: إِّنَُّكْم َماكُِّثوَن يفِّ النَّارِّ َعَدَد ُكلِّّ َحَصاة يفِّ الدُّ
 َصاة حَلَزِّنُوا، َولكِّْن َجَعَل هللا هَلُْم األبََد". إِّنَُّكْم َماكُِّثوَن َعَدَد ُكّل حَ 

 وفيه )الحكم بن ظهير( وهو مجمع على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 
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فـَتَـنَـفََّس فَأَصاهَبُْم نـََفُسُه الْحرَتََق "َلْو َكان يفِّ َهَذا املَسْجدِّ مائُة أَلٍف َأْو يَزيُِّدوَن، وفَيِّه رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ النَّار  - 17908/  861

ُد َوَمْن فِّيه".   املَْسجِّ
 . إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .ز، ع، ق: يف البعث عن أيب هريرة

 
 . ا""َلْو َكاَن الُعسر يف ُجْحٍر َلَدَخَل َعَليه الُيْسُر حَّتَّ خُيْرَِّجُه، مثَّ قـََرأ "إِّنَّ َمَع الُعْسرِّ ُيْسرً  - 17909/  862

 رواه الطبراني، وفيه إبراهيم النخعي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب وابن مردوية عن ابن مسعود، وُضعَِّّف، ض، هب عنه موقوفًا
 ضعيف جدا. 

 
َا ُهَو إَِّساٌر َوفَِّداء". - 17911/  864  "َلْو َكاَن اَثبٌِّت َعَلى َأَحٍد مَِّن الَعَربِّ رٌِّق َكاَن اليَـْوَم، إِّمنَّ

 ، وفيه )يزيد بن عياض( وهو كذاب.قال الهيثمي: رواه الطبراني .معاذطب عن 
 

أمتُِّّوا  "َلْو َكاَن ألَحدُِّكْم َهذِّه السَّارِّيَُة َلَكرَه أن خُيْدع، كيَف يـَْعَمُد َأَحدُُكْم فـََيْخدَع َصالَتُه الَّيتِّ هِّي هللِّ؟ فَ  - 17912/  865
 اَتم ا".َصَلَواتُِّكْم، فَإِّن هللَا اَل يـَْقَبُل إال  

 في األوسط وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن أيب هريرة

 
ميَان ُمَعلًَّقا ابلثُـَّراي اَل يـَتَـَناَولُه الَعَرب لََنالُه رَجاٌل مْن فَارَس".  - 17918/  871  "َلْو َكاَن اإلِّ

حيح. رواه أبو يعلى والبزار قال الهيثمي:  .طب عن قَيسِّ بنِّ َسْعد   والطبراني، ورجالهم رجال الصَّ

 
لثُـَّراي لَتَـَناَوَلُه فَارٌِّس مِّْن أبَناء فَارَِّس".  - 17920/  873  "َلْو َكاَن الدِّيُن ُمَعلًَّقا ابِّ

 ، وفيه )محمَّد بن الحجاج اللخمى( وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن ابن مسعود، ش عن أيب هريرة
 

َاُب، مثَّ يـَتُ  - 17926/  879 ْنَسانِّ إال الرتُّ وُب هللاُ َعَلى "َلْو َكاَن لإلِّْنَسانِّ َوادِّاَين مَِّن املَالِّ اللتَمَس الثَّالَِّث َواَل مَيْألُ َبطَن اإلِّ
 َمْن اَتَب". 

 . طب عن ُأيبِّّ بن كعب
 

 ْؤذِّيه". "َلْو َكاَن املُْؤمُِّن يف ُجْحرِّ َضبٍّ َلَقيََّض هللاُ َلُه َمْن يُـ  - 17931/  884
 ضعيف. .قط يف األفراد، وقال: غريب، طس، هب، كر عن أَنس
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 "َلْو كاَن الُقرآُن يفِّ إَِّهاب َما أَكَلْتُه النَّاُر".  - 17934/  887
 حسن.  .طب عن عقبة بن عامر، طب عن عصمة بن مالك

 
 "َلْو كاَن الُقرآَن يفِّ إَِّهاٍب َما َمسَّتُه النَّاُر". .- 17935/  888

 رواه الطبراني، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن سهل بن سعد، هب عن عقبة بن عامر

 
 "َلْو َكاَنْت َعيَناَك لِّما هبَِِّّما إَِّذْن كنَت َتلَقى هللا بَِّغريِّ َذْنٍب".  - 17948/  901

 (: إسناده حسن. 19348قال شعيب ) عبد بن محيد، والبغوي، طب عن زيد بن أرقم.]حم[ 

 
َها، َوالَّذِّى نـَْفُس حُمَمَّدٍ  - 17951/  904  بَِّيدِّهِّ اَل  "َلْو ُكْنُت آمًِّرا َأَحًدا أْن َيْسُجَد لَِّغري هللا أَلَمْرُت اْلَمْرأَة أْن َتْسُجَد لَِّزْوجِّ

َها َحَّتَّ َلْو َسَأهَلَا َعَلى َظْهر قَتٍب َأْعطَْتُه".تـَُؤدِّّي اْلَمْرأُة َحقَّ  ا َحَّتَّ تـَُؤدِّّى َحقَّ َزْوجِّ  َرهبِّّ
 . طب، ض عن زيد بن أرقم

 
ها، مِّْن َحقِّّه َعَليَها، َوال جتِّ  - 17962/  915 ُد اْمَرأٌة  "َلْو ُكْنُت آمًِّرا َأَحًدا َأْن َيسُجَد أَلَحٍد، ألَمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد لَِّزْوجِّ

ها، َوَلو َسَأهَلَا نـَْفسها على قـََتب".  ، َحَّتَّ ُتؤدِّّى َحقَّ َزْوجِّ  َحاَلوَة اإلميانِّ
 . قال الهيثمي: إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .طب عن معاذ

 
925  /17972 -  ." نـَْيا إال لَيَلٌة َلَمَلَك فِّيَها رََجٌل مِّْن َأْهلِّ بَيَّتِّ  "َلْو ََلْ يـَْبَق مَِّن الدُّ

 حسن.  .طب عن ابن مسعود 
 

 "َلْو ََلْ يُْذنُِّبوا خَلََلَق هللا َخلًقا يُْذنُِّبوَن مثَّ يـَْغفُِّر هَلُْم".  - 17975/  928
 صحيح. .طب عن ابن عمرو

 
 "َلْو َمَكَث ُعْثَمان َكَذا وََكَذا َما طَاَف َحَّتَّ َأُطوَف".  - 17982/  935

 .موسى بن عبيدة وهو ضعيف فيه قال الهيثمي:  .طب عن سلمة بن اأَلكوع
 

936  /17983 - ."ُّ َنةِّ الَقرْبِّ لََنَجا الصَّيبِّ  "َلْو جَنَا َأَحٌد مِّْن فِّتـْ
 صحيح.  .ع، ض عن ُثامة بن عبد هللا بن الزبري عن جده
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َنةِّ الَقرْبِّ لََنَجا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َوَلَقْد َضمَُّه ضَ  - 17984/  937 ى َعْنُه". "َلْو جَنَا َأَحٌد مِّْن فِّتـْ  مًَّة مثَّ ُروخِّ
 صحيح.  .احلكيم، طب، طس، وابن عساكر عن ابن عباس

 
938  /17985 -  ."  "َلْو اَنَوْلَتىنِّ َما زِّْلَت تـَُناوُلىنِّ

 : "تـَُناوْلىنِّ الذِّرَاَع فـََناَوْلَتُه، مث -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن احلسني بن علي بن َأيب رافع عن جده قال: قال رسول هللا 
 . : فذكرهقال: اَنوْلىنِّ الذِّرَاَع )فـََناوْلَتُه، مث قال: انوْلىنِّ الذِّرَاَع(، فقلت: اي َنيبَّ هللا َولِّلشَّاةِّ َغرُي ذِّرَاَعنيِّ؟ قال

 . .“ 
َميع ُدُموع َوَلدِّه َلَرَجَح ُدُموُعه على ُدموعِّ مَجيع َوَلدِّه".  - 17989/  942  "َلْو ُوزَِّن ُدُموُع آَدَم جبِّ

 . هب، وابن عساكر عن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال عد: روى موقوفًا على ابن بريدة وهو َأصح طب، عد،
 

 "َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما يفِّ الصَّفِّّ األوَّلِّ َما َصفُّوا فِّيهِّ إالَّ بُِّقرَعٍة".  - 18003/  956
 . ش، طب، ض عن عامر بن مسعود القرشى

 
َْن َحلُّوا الْسَتبَشُروا ابلَفْضل من رهبم بـَْعَد املَْغفَِّرةِّ". "َلْو يـَْعَلُم َأهلُ  - 18004/  957  اجلَمْع ِبِّ

ضعيف   رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده من لم أعرفه.قال الهيثمي:  .طب، عد، هب عن ابن عباس. وقال عد: غري حمفوظ
 جدا.

 
ُب املَسأَلةِّ َما لُه  - 18006/  959  فِّيها ََلْ َيْسأْل". "َلْو يـَْعَلُم َصاحِّ

 صحيح. رواه الطبراني في الكبير، وفيه قابوس، وفيه كالم، وقد وثق. قال الهيثمي:  .طب، ض عن ابن عباس
 

ًوا".  - 18008/  961  "َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما يف ُشهودِّ ليلة األْربـََعاءِّ ألتـَْوَها َوَلْو َحبـْ
 الطبراني في األوسط وفيه زكريا بن منظور وهو ضعيف. رواه قال الهيثمي:   .طس عن عائشة

 
لَكاَن أْن يَقَِّف َحْواًل، َخرٌي له مِّن اخلطوةِّ الَّيت   -َماَذا َعَليه -"َلْو يـَْعَلُم املَارُّ َبنَي َيَديِّ الرُُّجلِّ َوُهَو ُيَصّلى  - 18009/  962

 َخطَاَها".
 . ]أيب هريرة[ طص عن

 
يم َذَهَب َعْنُه َغَضُبه"."َلْو يـَُقوُل أحَ  - 18012/  965  ُدُهْم إَذا َغضَب: أُعوُذ ابهلل من الشَّيطَانِّ الّرجِّ

 . ط عن ابن مسعود
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َها ُكلَّ أْسوَد هبِّيٍم، َوَمْن اقْـَتىن َكلًبا لِّ  - 18014/  967 نـْ َغريِّ َصيٍد  "َلْوال َأنَّ الكالَب أمٌَّة مَِّن األَمم ألَمْرت بَِّقْتلِّها فَاقْـُتلوا مِّ

ات إْحداُهنَّ  َزرٍْع َوال َغَنم آوى إلَيه ُكلَّ يـَْوٍم قِّريَاٌط مِّثُل أُحٍد، َوإَذا َوَلَغ الَكلُب يفِّ إاَنءِّ أَحدُِّكْم فَلَيغسْله َسبع َمرَّ َوال 
 ابلَبَطحاءِّ".

 رواه الطبراني في األوسط من طريق الجارود عن إسرائيل، والجارود لم أعرفه.قال الهيثمي:  طس عن علي.
 

َواكِّ عِّْنَد كلِّّ َصالة".  - 18021/  974  "َلْوال َأْن َتْضُعُفوا ألَمْرُتُكْم ابلسِّّ
 ضعيف. .البزار، وابن جرير عن ابن عباس

 
زَارِّ، َوإِّْرَخاُء الشَّْعرِّ".  - 18022/  975  "َلْوال َخلََّتان فِّيَك ُكْنَت أْنَت الرَُّجَل، َتْسبِّيُل اإلِّ

 . ب عن خرمي بن فاتِّكط
 

 رِّ". "َلْوال أْن َيرْتَُك النَّاُس الصَّالَة إالَّ تِّلَك اللَّيَلَة ألْخرَبُْتَك، َوَلكِّن ابـَْتغِّيها يف َثالث َوعِّشرين مَِّن الشَّهْ  - 18037/  990
ِن أيَّ لَيَلة لَيَلُة الَقْدرِّ؟ قال: فذكره  . طب عن عبد هللا بن أُنيس أَنه قال: اي رسول هللا َأْخربِّ

 
 مياُن َلَكاَن يل َوهَلَا أمٌر". "َلْوال اإلِّ  - 18038/  991

 صحيح.  .ط عن ابن عباس]حم د[  
 

999  /18046 -  ." َواكِّ ََذا السِّّ  "َلْوال َِمَافَُة الَقَودِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ ألْوَجَعُتكِّ هبِّ
 ضعيف. . طب، حل عن أُم سلمة

 
 َردَُّهْم". "َلْوال أن املََساكِّنَي يكذِّبُون َما أفْـَلَح َمْن  - 18047/ 1000

كله الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير،   قال الهيثمي: رواه. طب، عد عن أيب أُمامة، ابن صصرى يف َأماليه عن أيب هريرة 
 . ضعيف جداوهو ضعيف. 

 
َباع". "َلْوال أْن حَتَْزَن لَذلَك نَساؤاَن َلرَتَكَنا مَحَْزَة ابلَعَراء لَعافَية الطري  - 18051/ 1004  َوالسِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن يحيى المدني، وهو متروك. .طب عن عبد هللا بن جعفر
 

باع". - 18052/ 1005  "َلْوال َجزُع النَِّّساءِّ َلرَتَْكُتُه َحَّتَّ حُيَْشَر مِّْن َحَواصِّلِّ الطريِّ َوبُُطون السِّّ
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البزار، والطبراني، وقد روى مسلم في مقدمة كتابه، وابن ماجه قصة الصالة عليهم فقط،   قال الهيثمي: رواه. طب، ك عن ابن عباس
 وفي إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 

 
، َوَسَقُم السَّقِّيم، ألخَّْرُت َصالَة العَشاء".  - 18061/ 1014  "َلْوال َضْعُف الضعِّيفِّ

  الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن كريب، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. عن ابن عباسعبد الرزاق واخلطيب عن جابر، طب 
 صحيح.

 
َها َوأيدى الظََّلَمةِّ َواألَُثَةِّ، الْسُتْشفِّى بِّهِّ مِّنَّ  - 18062/ 1015  ُكلِّّ َعاَهٍة،  "َلْوال َما طََبَع الرُّْكَن مِّْن أجْنَاسِّ اجلَاهِّلِّيَّةِّ َوأْرَجاسِّ

لسََّواد؛ لِّئالَّ يـَْنظَُر َأْهُل النَّارِّ إِّىَل زيَنةِّ اجلَنَّ َوأللفِّى اليَـ  َُه هللا ابِّ َا لََياُقوَتٌة  ْوَم كَهيَئتِّهِّ يـَْوَم َخَلَقُه هللا، َوإمنَا َغريَّ ةِّ َولََيْصرُينَّ إِّلَيَها، َوإْنَّ
نَي أنَزَل آَدَم يفِّ َمْوضِّع  يـَْوَمئٍِّذ طَاهَِّرٌة، ََلْ يـُْعَمْل   الكْعَبةِّ قـَْبَل أْن َتُكوَن الكْعَبُة، َواألْرضُ بَيَضاُء مِّْن اَيُقوتِّ اجلَنَّة، َوَضَعُه هللا حِّ

َع َلُه َصنٌف مَِّن املالئَكة َعَلى َأطَرافِّ احلرم حُيْدِّ  ُسوَْنَا، فـَُوضِّ ُقون بِّهِّ مِّْن ُكلِّّ  فيَها َشيٌء مَِّن املعاصي، َولَيَس هَلَا أْهل يـَُنجِّّ
ُْم حَيُوُلوَن فَيَما بَينَـُهْم َوبَيَنُه". َجانٍِّب، َولَِّذلَِّك مسُِّّ   َي احلََرُم؛ ألْنَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه، وال له ذكر. .طب عن ابن عباس
 

بيٌة ُرضع، َوهَبائُِّم رُتَّع، َلُصبَّ َعَليكْم صبا،  - 18063/ 1016  مثَّ ُرضَّ َرّضا". "َلْوال عَِّباد هلل رُكٌَّع، َوصِّ
الطبراني في الكبير واألوسط،  قال الهيثمي: رواه. ، ق عن مالك بن عبيدة بن مسافع الدُّئلى عن أَبيه عن جدهالبغويطب، و 

 ضعيف.   وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف.
 

َواَك عَ  - 18067/ 1020  َليهِّم َعْزَمًة". "َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ جَلََعْلُت السِّّ
 . ابن منيع عن ُأسامة

 
َها ُكلَّ اأَلسْ  - 18079/ 1032 نـْ ؛ فَإِّنَُّه  "َلْواَل َأنَّ اْلكِّالَب أُمٌَّة مَِّن األَُممِّ َأْكَره َأْن أُْفنِّيَها أَلَمْرُت بَِّقْتلَِّها فَاقْـتـُُلوا مِّ َودِّ اْلَبهِّيمِّ

ا إَِّذا َنَظرَت؟ َوَصلُّوا يفِّ َموَ َشيطَاٌن، َواَل ُتَصلُّوا يفِّ َمَعاطِّن  َها َوإِّىَل ُعُيوْنِّ ، َأال تـََرْوَن إِّىَل نَفسِّ َا ُخلَِّقْت مَِّن اجلِّنِّّ ، فَإِّْنَّ بِّلِّ اطِّنِّ  اإلِّ
َا َأقْـَرُب إِّىَل الرَّمْحَةِّ".  ، فَإِّْنَّ  اْلَغَنمِّ

بن نعيم الهوجي، ولم أعرفهن، وبقية رجال الطريق  قال الهيثمي: رواه كله الطبراني عن شيخه ثابت .طب عن عبد هللا بن مغفل املزِن
 األولى ثقات، وفي الثانية محمد بن عبد هللا بن مغفل ولم أعرفه. 

 
َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ َصالٍة". - 18081/ 1034 لسِّّ  "َلْواَل َأْن َيُكوَن ُسنًَّة أَلَمْرُت ابِّ

 سط وفيه: أرطاة، أبو حاتم ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األو  .طس، واخلطيب عن ابن عمر
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َواَك عِّْنَد ُكلِّّ َصالٍة". - 18082/ 1035  "َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ جَلََعْلت َعَليهِّم السِّّ
 . طب عن ابن عباس

 
َا    ُكلِّّ َأْسَوَد هبِّيٍم فَاقْـتـُُلوا اْلَمعِّيَنة"َلْوال َأنَّ اْلكِّالَب أُمٌَّة مَِّن األَُممِّ ألَمْرُت بَِّقْتلِّ  - 18083/ 1036 ، فَإِّْنَّ مَِّن اْلكِّالبِّ

 ."  اْلَمْلُعونَُة مَِّن اجلِّنِّّ
 .طب، طس، ع عن ابن عباس

 
؟ قَال: ُحبُّ  "لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ )زََمان قـُُلوهُبُم( - 18086/ 1039 ، قِّيَل: َوَما قـُُلوُب اْلَعَجمِّ نـَْيا ُسنـَّتـُُهم   قـُُلوُب اْلَعَجمِّ الدُّ

، َما َأاَتُهم مِّْن رِّْزٍق )َجَعُلوُه( ، يـََرْوَن اجلَِّهاَد َضَررًا، َوالزََّكاَة َمْغَرًما". ُسنَُّة اأَلْعَرابِّ  يفِّ احْلََيوانِّ
 في الكبير، وفيه )بقية بن الوليد( وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله موثقون.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو

 
لَ  - 18087/ 1040 رُي الظَّعِّيَنُة مِّْن َمكََّة إِّىَل احلِّريَةِّ، اَل ََيُخُذ َأَحٌد خبِِّّطَامِّ رَاحِّ تِّها، َولََيأتِّنَيَّ َعَلى  "لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن َتصِّ

ي الرَُّجُل ِبِِّّْلءِّ َكفِّهِّ َذَهًبا يـََتَصدَُّق بِّه اَل يـُْقَبُل مِّْنُه". النَّاسِّ زََما  ٌن مَيْشِّ
 طب عن عدي بن حاَت.

 
يـُْؤمَتَُن  "لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن يَُكذَُّب فِّيهِّ الصَّادُِّق، وُيَصدَُّق فِّيهِّ اْلَكاذُِّب، َوخُيَوَُّن فِّيهِّ اأَلمِّنُي، وَ  - 18088/ 1041

لدُّْنياخلَْ  هلل  ُؤُن، َوَيْشَهُد اْلَمْرُء َوََلْ ُيْسَتْشَهْد، َوحَيْلُِّف َوإِّْن ََلْ ُيْسَتْحَلْف َوَيُكوُن َأْسَعَد النَّاسِّ ابِّ ا ُلَكُع بن ُلَكٍع، اَل يـُْؤمِّْن ابِّ
 َوَرُسولِّهِّ". 

 . ن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وقد وثقفي األوسط والكبير، وفيه عبد هللا ب  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أُم سلمة
 

هم فـََيْطُلُب الرَُّجَل من   - 18093/ 1046 ، فـَُيقاُل: َهْل مِّنُكم  أصحايب"لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن خَيُْرُج اجْلَيُش مِّْن ُجُيوشِّ
ْفَتُح َعَليهِّْم، مثَّ ََيتِّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن فـََيْخُرُج اجْلَيُش مِّْن  رَُجٌل من َأْصحابِّ حُمَمٍَّد فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم،  فـََيْستَـْفتُِّحوَن بِّهِّ فـَيـُ

هِّْم، فـَيـَُقاُل: َهْل فِّيُكْم رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ حُمَمَّدٍ   َورَاَء اْلبَِّحارِّ ألَتـَْوُه".   أصحايبفال َيُِّدونَُه فـََلْو َكاَن رَُجٌل مِّْن  ُجُيوشِّ
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى من طريقين، ورجالهما رجال الصحيح.   .، ض عن جابرالشاشيد بن محيد، ع، عب
 

، خَتفُِّق أَبـَْواهُبَا". - 18098/ 1051 ا َزرٌْع َهاَج وامْحَرَّ  "لََيأتِّنَيَّ َعَلى َجَهنََّم يـَْوٌم َكَأْنَّ
 باطل.  فر بن الزبير، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جع .طب عن َأيب أُمامة

 
، َويُْظهُِّروَن ُحبَّ خِّ  - 18099/ 1052 َراَر النَّاسِّ َيارِّهم، "لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن َيُكوُن َعَليُكُم أُمَراُء ُسَفَهاُء يـَُقدِّموَن شِّ
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ُهْم َفاَل يَ  ُروَن الصَّالة عن َمواقيتها َفَمن َأْدَرَك َذلَِّك مِّنـْ  ُكوَننَّ َعرِّيًفا َوال ُشْرطًِّيا، وال َجابًِّيا َواَل َخازِّاًن". َويـَُؤخِّّ
قال الهيثمي:  رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خال عبد الرحمن بن مسعود وهو   .ع، و، ض عن َأيب سعيد وَأىب هريرة]حب[ 

 .حسن ثقة.
 

َمالِّ َواْلَوَلدِّ، َحَّتَّ  "لََيأتِّنَيَّ َعَلى النَّاسِّ زََماٌن يـَْغبُِّطُوَن فِّيهِّ الرَُّجَل خبِّفَّةِّ احلَاذِّ َكَما يـَْغبُِّطونَه اْليَـْوَم بَكثْـَرةِّ الْ  - 18100/ 1053
يهِّ فـَيَـَتَمعََّك َعَليهِّ كما تتمعُك الدابة يف َمَراغها ويق ول: اي ليتىن مكانه، َما بِّه َشْوٌق إِّىل هللا وال عمٌل َصالٌِّح مَيُرَّ َأَحدُُكْم بَِّقرْبِّ َأخِّ

 َقدَّمه إِّال ممَِّّا يـَْنزُِّل بِّهِّ )من البالءِّ( ". 
 . طب عن ابن مسعود 

 
يارُكم وْليَـُؤمَُّكْم قـُرَّاؤُكم".  - 18104/ 1057  "لَيُؤذِّّنَّ َلُكْم خِّ
 .ضعيف .أَبو الشيخ يف اأَلذان، طب، ق عن ابن عباس]د ه[ 

 
اْسَتعاْنْت  "لََيأرَِّزنَّ اإلِّْسالُم إِّىل َبنَي َمكََّة َواْلَمدِّيَنَة َكَما أَترُِّز احليَُّة إِّىل ُجْحرِّها، فـََبيَنما ُهْم َكذلَِّك إِّْذ  - 18106/ 1059

ا َفَخَرَج َكالصَّالِّح ممَِّّن َقَضى وَخرُي َمْن بقِّى، َحَّتَّ يـَْلَتقوَن ُهْم والرومٌ  ْعَراهبِّ   فـَتَـْقتلون". الَعَرُب ِبَِّ
 .طب عن عبد الرمحن بن حسنة 

 
َيتِّه".  - 18107/ 1060  "لَِّيأُكْل ُكلُّ رَُجٍل مِّْن ُأْضحِّ

الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وضعفه   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 صحيح.  الجمهور.

 
قْـَواٍم اَل َخالَق هَلُْم".  -عزَّ وجلَّ   -"لَيـَُؤيَِّّدنَّ هللا  - 18113/ 1066  هَذا الديَن ِبَِّ

 .طب عن َأيب بكرة، ابن النجار عن أَنس
 

ْربَ  - 18114/ 1067 ُم َيْدُخُلون اجْلَنََّة قـَْبَل اأَلْغنَِّياءِّ ِبَِّ َا َيُسرُّ ُوُجوَهُهم؛ فَإِّْنَّ ريَن ِبِّ ْر فـَُقَراُء اْلُمَهاجِّ  عِّنَي َخرِّيًفا". "لِّيـُْبشِّ
 .طب عن ابن عمرو

 
َعَثنَّ هللا تـََعاىل َأْقواًما يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يفِّ ُوُجوهِّهِّم النُّور َعَلى َمنابر اللُّؤُلؤ يـَْغبِّطُُهم النَّاُس، - 18119/ 1072 َْنبَِّياَء  "لَيَـبـْ لَيُسوا ِبِّ

، ََيَْتمُِّعوَن َعَلى ذِّْكرِّ هللا َيْذُكُرونَُه".َواَل ُشَهَداَء ُهْم اْلُمَتَحابُّوَن يفِّ هللا مِّن قـََبائِّلَ  ، َوبِّالٍد َشَّتَّ   َشَّتَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.  . طب عن َأيب الدرداءُ 
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بَـلِّّغِّ الشَّاهُِّد اْلغَائَِّب".  - 18122/ 1075  "لِّيـُ

 صحيح. .طب عن وابصة
 

 يتِّ َعَلى َأْكٍل َوهَلٍُو َولَعٍِّب، مثَّ لَُيْصبُِّحنَّ قَِّرَدًة َوَخَنازِّيَر"."لََيبِّيََتَّ َأقْـَواٌم مِّْن أُمَّ  - 18123/ 1076
 ف. وهو ضعي يقال الهيثمي: فيه فرقد السبخ .طب عن َأيب أُمامة

 
 "لِّيَـَتَصدَّقِّ الرَُّجُل مِّْن َصاع بـُرِّهِّ، َوْليَـَتَصدَّْق مِّْن َصاعِّ مَتْرِّهِّ".  - 18126/ 1079

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه غسان بن الربيع وثقة ابن حبَّان، وضعفه الدارقطني وغيره.قال الهيثمي:   .جحيفةطس عن َأيب 
 

ريِّهِّ،   مِّْن َشعِّ "لِّيَـَتَصدَّْق ُذو الدِّيَنارِّ مِّْن دِّيَنارِّهِّ، َوُذو الدِّْرَهمِّ مِّْن دِّْرُهِّهِّ َوُذو اْلرُبِّّ مِّْن بـُرِّهِّ، َوُذو الشَّعِّريِّ  - 18127/ 1080
َ َعَليهِّ يـَْوٌم فـَيَـْنظَُر َأَماَمُه َفاَل يـََرى إال النَّاَر، َويـَْنظُ  َر َعْن ميِّينِّهِّ َفاَل يـََرى إِّال النَّاَر، َويـَْنظُر َعْن  َوُذو التَّْمرِّ مِّْن مَتْرِّهِّ، مِّْن قـَْبلِّ َأْن ََيتِّ

َالِّهِّ َفاَل يـََرى إال النَّاَر، َويـَْنظَُر مِّْن ُقدَّامِّهِّ   َفاَل يـََرى إِّالَّ النَّاَر".  ِشِّ
 رواه الطبراني في األوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفرى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طس عن عدي بن حاَت

 
يَئنَّ َأقْـَواٌم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ لَيَسْت يفِّ َوُجوهِّهِّْم ُمْزَعٌة مْن حَلٍْم َقْد َأْخَلُقوَها".  - 18135/ 1088  "لََيجِّ

 موضوع.  .ابن عمرطب عن 
 

 ".-يـَْعينِّ اْلُكْحلَ -"لِّيَـتَّقِّهِّ الصَّائُِّم  - 18137/ 1090
 منكر. طب عن عبد الرمحن بن النعمان بن معبد بن َهْوَذَة األنصاري عن أبيه عن جده.]د[ 

 
 النَّارِّ بَِّرمْحَةِّ هللا، َوَشَفاَعةِّ الشَّافِّعِّنَي". "لََيْدُخَلنَّ اجْلَنََّة قـَْوٌم مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي َقْد ُعذِّبُوا يفِّ  - 18152/ 1105

 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.: لهيثميقال ا  .طب عن ابن مسعود 
 

1106 /18153 -  ." ، َأْو لََيُكوَننَّ َقرِّيًبا مِّْن َمْوتِّ  "لَُيْدرَِّكنَّ الدَّجَّال َمْن رآِنِّ
 الطبراني في األوسط عن شيخه محمد بن عيسى بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. رواه : لهيثميقال ا .طب عن عبد هللا بن بسر

 
 "لَِّيْسَترتِّ َأَحدُُكْم يفِّ َصالتِّهِّ َولْو بَسهٍم".  - 18162/ 1115

 ضعيف.   .اجلهين، طب، ك، ق عن َسرُبََة بن َمْعبٍِّد البغويش و 
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 كاْلُمَعايـََنةِّ"."لَيَس اخْلَرَبُ   - 18165/ 1118

قلت: اي رسول  الديلميعن أَنس زاد  والديلمييف األمثال، خط عن ابن عباس، خط عن َأيب هريرة، طس، خط  العسكري
 صحيح ]دون زيادة الديلمي[. .هللا ما معناه؟ قال: ليس الدنيا كاآلخرة

 
 ُه"."لَيَس اْلُمؤمُِّن الَّذِّي اَل ََيَمُن َجارُه بـََوائِّقَ  - 18169/ 1122

 صحيح.  . طب عن طلق بن علي
 

 يشَبُع َوَجارَه جائٌع إِّىل جنبِّهِّ".  ابلذي"لَيَس املْؤمُِّن  - 18172/ 1125
 رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات. : لهيثميقال ا .، ع، طب، ك، ق، خطَّ عن ابن عباسالبخاري يف األدب

 
 اْلَمْدح مِّن هللاِّ، وال َأَحٌد َأْكَثر َمَعاذِّيَر مِّن هللا". "لَيَس َأَحٌد أَحبَّ إِّلَيهِّ  - 18183/ 1136

 صحيح. .ز، طب، ض عن األسود بن سريع
 

 "لَيَس الرِّاَب إال يفِّ النسيَئةِّ أْو النََّظرةِّ".  - 18198/ 1151
 قال شعيب: إسناده صحيح.  طب عن ُأسامة بن زيد. ]حم[ 

 
 ُموسى، َعرِّيٌش َكَعرِّيشِّ ُموسى". أخيرَْغَبٌة عن  "لَيَس ىبِّ  - 18207/ 1160

 ضعيف.  .طب عن عبادة بن الصامت
 

ْنَسان". - 18213/ 1166 ْثلِّه إِّال اإلِّ  "لَيَس َشيٌء َخريًا مِّْن أَْلف مِّ
 حسن. .طب، ض عن سلمان

 
ْد َْنَيُتُكْم َعْنُه،  "لَيَس َشْيٌء يـَُقرِّبُُكْم إِّىل اجْلَنَّةِّ إِّال َوَقْد َأَمْرُتُكْم بِّه، َولَيَس َشْيٌء يـَُقرِّبُكْم إِّىَل النَّارِّ إِّال َوقَ  - 18215/ 1168

َلنُكم استبطاُء  وإِّنَّ ُروَح الُقُدس نـََفَث يف ُروعى أن نـًْفًسا ال مَتُوُت َحَّتَّ َتْسَتْكمَل رِّْزَقها، فَاتَـّ  ، ال حَيْمِّ ُقوا هللا َوأمجِّلوا يفِّ الطََّلبِّ
َعاص هللا   فإن هللا ال يُْدَرُك ما عِّْنَدُه إِّال بِّطَاَعتِّه". -عزَّ وجلَّ   -الرِّْزقِّ أْن َتطَلبـُُوه ِبِّ

 . ز عن ابن مسعود
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دَّته"لَيَس َشْيٌء من اجلََْسد إِّال َوُهَو َيشكو إِّىَل هللا اللَّ  - 18217/ 1170  .. ".  .ساَن َعَلى حِّ
 . ]ابن َأيب الدنيا يف الصمت، وأبو يعلى يف مسنده، والدارقطين يف العلل، والبيهقي يف الشعب[ عن َأيب بكر

 
 "لَيَس َشيٌء أْكَرَم َعَلى هللا من اْلُمْؤمِّنِّ". - 1171/  18218

 ضعيف. .طس عن ابن عمرو
 

 َوُهو َأطوَُع هلل من اْبنِّ آَدَم". "لَيَس َشْيٌء إِّال  - 18225/ 1178
 حسن.  .، قط يف األفراد، طص، ض عن سليمان بن بريدة عن أَبيهالروايينز، و 

 
"لَيَس َعُدوَُّك الذي إِّْن قـَتَـْلَته َكان َلَك نُورًا، َوإْن قَتلَك َدَخْلَت اجْلَنَّة، وَلكِّن َأْعَدى َعُدوٍّ َلَك َوَلُدك   - 18227/ 1180
 َخَرَج مِّن ُصْلبَِّك مثَّ َأْعدى َعُدوٍّ َلَك َماُلَك الَّذي َمَلَكْت ميِّيُنك". الذي 

 . ضعيف  . األشعريطب عن أيب مالك 
 

 "لَيَس يـََتَحسَُّر َأْهُل اجْلَنَّةِّ َعَلى َشْيٍء إِّال َعَلى َساَعٍة َمرَّْت هبِِّّْم ََلْ يَْذُكُروا هللا فِّيها".  - 18246/ 1199
 صحيح.  . ، طب، وابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر، هب عن معاذالسيناحلكيم، وابن 

 
"لَيَس مِّن الصََّلَواتِّ َصالٌة أْفَضَل من َصالة اْلَفْجرِّ يـَْوَم اجلُُمَعة يف اجْلََماَعة، َوَما أحسُب َمْن َشهَِّدَها   - 18252/ 1205

 مِّنكْم إِّال َمْغُفورًا َلُه". 
 ضعيف جدا. .ة بن اجلراحاحلكيم، طب عن َأيب أسامة عن َأيب عبيد

 
َها".  - 18253/ 1206 َا إِّال إبذنِّ َزْوجِّ َتهَِّك َشيًئا من َماهلِّ  "لَيَس لِّلمَرأةِّ أْن تـَنـْ

 صحيح. .األزديطب، ومتام، كر عن واثلة وفيه "جناح" وىل الوليد، ضعفه 
 

 كِّرْبَ أْن ُيَسفِّه احْلَقَّ، َويـَْغمَِّض النَّاس"."لَيَس اْلكِّرْبُ أن حيِّبَّ َأَحدُُكْم اجْلََمال، َوَلكِّنَّ الْ  - 18254/ 1207
  َسْوطى وإِّنَّ قومى  ألحبُّه يف شراك نـَْعلى، وجالز  إينألحب اجلمال حَّت  إين كر: عن َخرمي بن فاتك أَنه قال: اي رسول هللا: 

يزعمون أنه من الكرب؟ قال: فذكره، طب عن فاطمة بنت احلسني عن أَبيها، طب، ومسويه عن اثبت بن قيس بن ِشاس،  
 . األَنصاريطب، ومسويه، ض عن سواد بن عمرو 

 
ْنه".  َوال أانَ  "لَيَس مِّينِّّ ُذو َحَسٍد َوال منِّيَمٍة َوال كَِّهانةٍ  - 18257/ 1210  مِّ
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 موضوع. الطبراني، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. " وُضعِّّفَ طب، ك عن "عبد هللا بن بسر 
 

يٌَّة، َقْد َأْعَطى هللا  - 18262/ 1215 ُكلَّ ذي َحقٍّ َحقَُّه، َولِّْلَعاهِّر احْلََجُر، َمْن ادُّعِّى إِّىل    -َعزَّ َوَجلَّ -"لَيس لَوارٍِّث َوصِّ
 قِّياَمةِّ".  َموالِّيه، فـََعَليهِّ لعنُة هللاِّ واملالئِّكةِّ والنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي، ال يـَْقَبُل هللاُ مِّْنُه َصْرفًا َوال َعداًل يـَْوَم الْ َغريِّ أبيه َأْو تـََوىلَّ َغريَ 

 وضعفه الناس. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين،  .طب عن َخارَِّجَة ْبنِّ َعْمرو اجلُمحى

 
َنازٍَة". - 18282/ 1235  "لَيَس َعَلى النَِّّساءِّ مُجَُعٌة، َواَل َتْشييُع جِّ

 ضعيف.   .طص عن َأيب قتادة
 

 "لَيَس َعَلى ُمَسافٍِّر مُجَُعٌة".  - 18283/ 1236
 صحيح. .طس عن ابن عمر

 
 "لَيَس َعَلى اْلَمْرَأةِّ إِّْحَراٌم إِّالَّ يفِّ َوْجهَِّها". - 18285/ 1238

 ضعيف. .عن، عبد، طب، ق، خط عن ابن عمر وصحح قط وقفه
 

عْنَد   "لَيَس َعَلى َأْهلِّ ال إِّلَه إِّال هللاُ َوْحشٌة يف اْلَمْوت، َوال يف اْلُقُبورِّ، َوال يف النُُّشورِّ، كَأِنِّّ أَْنظُُر إليهِّمْ  - 18292/ 1245
َابِّ  ُفُضون رُُءوَسُهْم من الرتُّ  يـَُقوُلون: احْلَْمُد هلل الَّذي أذَهَب َعنَّا احْلَزن". الصَّْيَحة يـَنـْ

 ضعيف. .طب، وأَبو يعلى، هب عن ابن عمر
 

 "لَيَس َعَلى اْلَماءِّ َجَنابٌَة".  - 18296/ 1249
 صحيح. .طب عن ميمونة

 
 "لَيَس َعَلى َمن اْستَـَفاَد َمااًل زََكاٌة َحَّتَّ حَيُوَل َعَليه احْلَْوُل".  - 18297/ 1250

 في الكبير وفيه: عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن أُم سعد األَنصارية امرَأة زيد بن اثبت طب
 

 "لَيَس َعَليَها َشْيٌء َما َأنَّ الرَُّجَل إَِّذا ََلْ يـُْنزِّْل لَيَس َعَليهِّ ُغْسٌل َحَّتَّ ينزَِّل". - 18299/ 1252
 حكيم.طب عن خولة بنت ]د ه[ 
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نـَْيا َحَسٌد إِّال يفِّ اثـْنَـَتنيِّ: الرَّجُل حَيْسُد الرَّجَل َأْن يْعطَِّيه هللاُ اْلَمال اْلكثِّري فَيْنفُق مِّنْ  - 18317/ 1270 ه فَيْكثِّر  "لَيَس يفِّ الدُّ
ْثُل َمالِّ َهَذا ألنَفْقُت مِّْثَل َما يْنفُِّق هَ  َ َماٌل مِّ َذا وأْحَسَن، فـَُهو حْيُسده، َورَجٌل يـَْقَرأُ اْلُقرآن  النـََّفَقَة، يـَُقول اآلَخر: َلْو كاَن يلِّ

 علَّمين اْلُقرآَن، فـَيَـُقوُل: َلو فَيقوم به ابلليلِّ وعِّنَده رَُجل إِّىل َجنبِّهِّ ال يـَْعلُم اْلُقرآَن، فـَُهَو حَيُْسُده َعَلى قَِّيامِّه َوَعلى َما َعلَّمُه هللاُ 
ْثَل َما يَـ  ْثَل َهَذا َلُقْمُت مِّ   ُقوُم".هللاُ مِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف. .طب عن مسرة

 
نـَْيا َحْسَرٌة إِّال يفِّ َثالٍث: رَُجٌل َكاَن َلُه َسْقٌى َوَلُه َسانَِّيٌة لَِّيْسقِّى َعَليَها أْرَضُه، فـََلمَّ  - 18318/ 1271 ا اْشَتدَّ  "لَيَس يفِّ الدُّ

ه، َوَخرَج َُثَُرَها َماَتْت َسانَِّيتُه فـََيجد َحْسَرًة َعَلى َسانَِّيتِّه الَّذي َقْد َعلَِّم ال ثْـَلَه، َوََيُد َحْسَرَة َعَلى َُثََرةِّ  َظَمأُ أْرضِّ سَّْقُى أن ال َيَِّد مِّ
ه َأْن تـَْفُسد قـَْبَل أْن ََيْثل هَلَا َجثْـَلًة، َورَُجٌل َكاَن َله فـََرٌس َجَواٌد فـََلقِّى مَجْعا مِّن اْلُكفَّارِّ، فـََلمَّ  ا َداَن بـَْعُضُهم من بـَْعض اْْنََزَم  أْرضِّ

ه أأْعَداُء هللا َفَسَبَق الرَّجُ  َرْت بِّه فـََرسه، َونـََزَل قَائًِّما عِّْنَده َيُِّد َحْسَرًة َعَلى فـََرسِّ ه، فـََلمَّا َكَرَب أْن يَلَحَق ُكسِّ ن ال  ُل َعَلى فـََرسِّ
ثْـَله، َوَيِّد َحْسَرًة َعَلى َما فَاَته من الظََّفرِّ الَّذي َكاَن َقْد أْشَرَف َعَليه، َورَجٌل حَتَْته اْمَرأٌة َقدْ  َي َهيئَـتَـَها َودِّينَـَها فـََنفَسْت  َيَِّد مِّ َرضِّ
ثْـَلها َوََيَد َحْسَرًة َعَلى َولَ  ُد َحْسَرًة َعَلى اْمَرأتِّه، َيُظنُّ أنَّه ََلْ ُيَصادْف مِّ دَها خَيَْشى َأْن يـَْهلك َضيَعًة  ُغالًما َفَماَتْت بَِّنفسه فـََيجِّ

".  قـَْبَل أْن َيَِّد َلُه ُمْرضَعًة، فـََهذه َأْكرَبَ ُأولئِّكَ   احلََْسَراتِّ
 قال الهيثمي: له سندان: أحدهما حسن ; ليس فيه غير سعيد بن بشير، وقد وثق.  ”.طب عن مسرة

 
 "لَيَس يفِّ األْوقَاصِّ َشْيٌء".  - 18320/ 1273

 صحيح.  .طب عن معاذ
 

 "لَيَس يفِّ اْلَمالِّ َخرٌي".  - 18328/ 1281
 وسط، وفيه عدي بن الفضل، وهو متروك.الطبراني في األ  قال الهيثمي: رواه. طس عن ابن مسعود

 
 "لَيَس فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ أْوَساٍق َصَدَقٌة، َوال فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َأَواٍق َصَدَقٌة". - 18329/ 1282

 . طب عن أيب رافع
 

 "لَيَس يفِّ َصالةِّ اخْلَْوفِّ َسْهٌو".  - 18331/ 1284
 ضعيف.  .مشيخته، وخيثمة األطرابلسي يف جزئه عن ابن عمرطب عن ابن مسعود، ميسرة بن علي يف 

 
نَّة".  - 18332/ 1285 نٌّ َأْو ُمسِّ  "لَيَس يفِّ البَـَقرِّ اْلَعَوامِّلِّ َصَدَقٌة، َوَلكِّن يفِّ َثالثِّنَي تَبِّيٌع، وىفِّ ُكلِّّ َأْربَعِّنَي ُمسِّ

 ضعيف. ي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أب .طب عن ابن عباس
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قِّ غِّيَبٌة".  - 18340/ 1293  "لَيَس لِّلَفاسِّ

 ضعيف.   .معاوية بن حيدة نطب، هب وضعفه ع
 

يٌب".  - 18342/ 1295  "لَيَس للنَِّّساءِّ يف اجلََنازَةِّ َنصِّ
 البزار، والطبراني في الكبير، وفيه الصباح أبو عبد هللا، ولم أجد من ذكره. قال الهيثمي: رواه. البزار، طب عن ابن عباس َوُضعِّّفَ 

 ضعيف.
 

لَيَس هَلَا َخادٌم. إال يف العيَدينِّ األْضَحى   -يعين-"لَيَس لِّلنَِّّساء َنصيٌب يف اخلُُروج إال ُمضطرًة  - 18343/ 1296
 .َوالفطرِّ، َولَيَس هَلُنَّ َنصيٌب يف الطُُّرقِّ 

.  ." 
 ضعيف جدا.  . قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث .ن عمرطب عن اب

 
 "لَيَس لِّلنَِّّساءِّ َأْجٌر يفِّ اتِّباع اجْلََنازَةِّ".  - 18349/ 1302

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه مجاهيل.  .طس عن ابن عمر
 

َيامِّ إِّالَّ َشْهُر رََمَضاَن َويـَْوُم َعاُشورَاَء"."لَيَس  - 18351/ 1304  لِّيَـْوٍم َفْضٌل َعَلى يـَْوٍم يف الصِّّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.  .احلكيم، وابن جرير، طب، هب، وابن النجار عن ابن عباس 

 
رِّ َفليكرْم َضيَفُه، ومن كاَن "لَيَس مِّن املؤمننَي َمن ال ََيمُن جارُُه  - 18362/ 1315 َبوائَقُه: من كان يْؤمُِّن ابهلل واليوم اآلخِّ

رِّ َفليقْل خريًا أو لَِّيسكْت إِّنَّ هللا حيبُّ  رِّ َفاَل يُؤذِّ جارَُه، ومن كان يؤمُن ابهلل واليوم اآلخِّ احلييَّ احلليَم   يؤمُن ابهلل واليومِّ اآلخِّ
مياُن يف اجلنة، وإن اْلُفحَش من البذاءِّ  العفيَف املتعفَِّف، ويبغُض الفاحَش البذيَّ  ، واإلِّ  السائَل امللحَف، إِّنَّ احلياَء من اإلِّميانِّ

 والبذاُء من النار". 
 . قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه "سوار بن مصعب الهمذانى" وهو متروك .طب عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء

 
اَل إَِّله إال هللا مِّائََة َمرة إال بـََعَثُه هللا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ووجُهُه َكاْلَقَمرِّ لَيَلَة اْلَبْدرِّ، َوََلْ   "لَيَس مِّْن َعْبٍد يـَُقوُل:  - 18371/ 1324

 يـُْرَفْع ألَحٍد َيوَمْئٍذ َعَمٌل أْفَضُل مِّن َعَمله، إِّال من قَال مِّْثَل قـَْولِّه أْو زَاَد". 
 عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك.   وفيه قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن َأيب الدرداء
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 "لَيَس مِّنَّا َمْن ََلْ َيِّلَّ َكبِّريان، َويـَْرَحْم َصغِّريان".  - 18376/ 1329
في حديث واثلة قال الهيثمي: رواه الطبراني، والزهري لم يسمع من واثلة. وفي حديث أبي أمامة ] .طب عن أيب أُمامة، طب عن واثلة

 [ الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدا.قال: رواه 
 

مُِّن ُمْؤمًِّنا  "لَيَس مِّنَّا َمْن ََلْ يـَْرَحْم َصغرياََن، َوََلْ يـَْعرْف َحقَّ َكبِّريان، َولَيَس مِّنَّا َمْن َغشََّنا، َوال َيُكوُن اْلمؤْ  - 18379/ 1332
هِّ".   َحَّتَّ حيِّبَّ لِّلُمْؤمِّننَي َما حيِّب لنَـْفسِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وحسين بن عبد هللا بن ضميرة: كذاب.  .سني بن عبد هللا بن ضمرية عن أَبيه عن جدهطب عن ح

 
 "لَيَس َبني اْلَعْبدِّ َوَبنَي اْلُكْفرِّ إال أْن َيدََع َصاَلًة َمْكُتوبًَة".  - 18383/ 1336

 منكر بهذا اللفظ. .عبد بن محيد عن جابر

 
هِّنَّ". - 18385/ 1338 َبغِّي لُيْسَجَد لَِّشٍئ َوَلو كاَن َذلَِّك ألَمرُت النَِّّساَء َيْسُجْدَن أَلْزَواجِّ  "لَيَس يـَنـْ

 . عبد بن محيد عن جابر
 

  مَحَْراَء". "لَيَلُة الَقْدرِّ لَيَلة مَسَْحٌة طَلَقٌة، اَل َحارة َواَل اَبرَِّد وُتْصبُِّح الشَّْمُس ُصبَحتَـَها َضعِّيَفةً  - 18488/ 1441
 صحيح. .ط، وحممد بن نصر، هب عن ابن عباس

 
 "لَيَس منَّا َمن َخَصى أْو اْخَتَصى، َوَلكِّْن ُصْم َوَوفِّّْر َشْعَر َجَسدَك".  - 18393/ 1346

 موضوع.  الطبراني، وفيه معلى بن هالل، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

". "لَيَس  - 18394/ 1347  مِّنَّا َمْن انـْتَـَهَب أْو َسَلَب أْو َأَشاَر ابلسَّْلبِّ
 ضعيف.  الطبراني، وفيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ثقة وفيه ضعف. قال الهيثمي: رواه. طب، ك، ض عن ابن عباس

 
 َحقََّنا". "لَيَس مِّنَّا َمْن ََلْ يـَْرَحْم َصغِّرياََن َويـَُوقِّّْر كبِّرياََن، َويـَْعرِّْف لََنا  - 18396/ 1349

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني باختصار وزاد: " ويعرف لنا حقنا ". وفي أحد إسنادي البزار قيس   .طب عن ابن عباس
 بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد أحمد ليث بن أبي سليم وهو مدلس. 

 
َر َلهُ  - 18398/ 1351 َن َلُه، أْو َتَسحََّر َأْو ُتُسحِّّ َ َلُه، َأْو َتَكهََّن َأْو ُتُكهِّّ  ". "لَيَس مِّنَّا َمْن َتَطريََّ، َواَل َمْن ُتطريِّّ

 صحيح. البزار ورجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني
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ُُجَزتِّهِّ َأْن يـََقَع يفِّ النَّارِّ". "لَيَس  - 18401/ 1354 ٌك حبِّ  مِّْنُكْم رَُجٌل إال َأاَن مُمْسِّ

 ضعيف. .طب، ض عن مسرة
 

ملَْسحِّ على اخلُفَّنيِّ َهَكَذا، َوَأَمرَّ َيَديه َعَلى ُخفَّيه".  - 18407/ 1360  "لَيَس هَكَذا السُّنَُّة، أُمِّْران ابِّ
 األوسط، وقال: تفرد به بقية.الطبراني في  قال الهيثمي: رواه. طس عن جابر

 
َك َهَذا ِبٌس َوَلكِّن َكيَف بَِّك إَِّذا َعمَّرَت  - 18413/ 1366 ب َوَأْصربِّ   بعدي"لَيَس َعَليَك مِّن َمَرضِّ فـََعمِّيَت؟ قَال: َأْحَتسِّ

َساٍب".   قَال: إَِّذْن َتْدُخَل اجلَنَّة بَِّغريِّ حِّ
 الكبير ونباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها. الطبراني في قال الهيثمي: رواه. طب عن زيد بن َأرقم

 
، فـََتُكوَن أَْنَت َوَوَلُدَك أئِّمَّة فِّيهِّم إِّْن َشاَء هللاُ  - 18414/ 1367  ". "لَيَس َعَليَك إِّنَّ الشَّاَم تـُْفَتح، َويـُْفَتُح بَيُت املَْقدِّسِّ

رواه الطبراني، قال الهيثمي:  .بيه عن جده عن شدادطب عن حممد بن عبد الرمحن بن شداد بن حممد بن شداد بن َأوس عن أَ 
 وفيه جماعة لم أعرفهم. 

 
ْعرَِّفةِّ َحَّتَّ تـَْعرَِّف امْسَُه َواْسَم أَبِّيهِّ َوقَبِّيَلَتُه، إِّن َمرَِّض ُعْدَتُه َوإِّْن َماَت اتَـَّبعتَ  - 18416/ 1369  َجَنازَتُه".  "لَيَسْت َهذِّهِّ ِبِّ

 الطبراني، وفيه عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير وهو متروك.  الهيثمي: رواهقال . طب عن ابن عمر
 

ُر  - 18419/ 1372 لََّن آخِّ ُمَها".  أميت"لََيْسَتحِّ ْسٍم يتسِّ  اخلَْمَر ابِّ
السميط  رواه ابن ماجه غير أنه قال: "ليشربن" مكان "ليستحلن" رواه أحمد وفيه ثابت بن قال الهيثمي:  .طب عن عبادة بن الصامت
 وهو مستور وبقية رجاله ثقة.

 
 "لََيُسوَقنَّ رَُجل مِّن َقْحطَاَن النَّاَس بَِّعصا". - 18424/  11377

الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، والحسين بن عيسى بن ميسرة  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 لم أعرفه. 

 
 ُجُل يف املَْسجد الَّذي يَليه، َواَل يـَتَـتَـبَّع املََساجَد". "لُِّيَصلِّّ الرَّ  - 18430/ 1383
 صحيح.  .يف األلقاب عن ابن عمر الشريازيطب، و 
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 "لُِّيَصلِّّ َأَحدُُكْم َما أْدَرَك َوليْقضِّ َما فَاَتُه". - 18432/ 1385
 في األوسط ورجاله رجال الصحيح وهو متفق عليه بلفظ: "وما سبقكم فأتموا". قال الهيثمي: رواه الطبراني .ادة تطس عن أيب ق

 
ميَاُن َحَّتَّ يـَُردَّ الُكْفَر إِّىَل َمَواطِّنِّهِّ، َولَُيَخاَضنَّ  - 18436/ 1389 إلِّْسالم َولََيأتِّنَيَّ َعَلى الّناسِّ زََمان  "لََيظَهَرنَّ اإلِّ ، البَِّحاُر ابِّ

ْنا، َفَمن َذا  ُهَو َخرٌي مِّنَّا؟ فـََهْل يف أولئَِّك مِّْن َخرٍي؟  الذييتَـَعلَُّموَن فِّيهِّ الُقرآن، فـَيَـْعَلُمونَُه، َويـَْقَرُأونَُه، مثَّ يـَُقوُلوَن: َقْد قـََرأاَن َوَعلمِّ
 َوَمْن أولئِّك؟ قَال: ُأولئِّك منكْم، َوُأولئك َوُقوُد الّنارِّ".  قَاُلوا: اَي َرُسول هللا!

في الكبير ورجاله ثقات إال أن هند بنت الحارث الجثعمية   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس، طب عن أُمه أم الفضل
 التابعية لم أر من وثقها وال جرحها.

 
 َصالَتُه َوَيْسُجْد َسْجَدَتني قَاعًِّدا"."لُِّيعِّْد   - 18438/ 1391

ُسئِّل عن رجٍل سها يف صالته فـََلْم يْدرِّ َكْم َصلى؟   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 
 في الكبير هكذا، وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة وهللا أعلم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . قَال: فذكره

 
، َوْعُد هللاِّ َحقٌّ، َوَصَدَق املُْرسَ  - 18447 / 1400 هللِّ، وَكَفْرُت ابلطَّاُغوتِّ نَي يُرِّيُد أْن يـََناَم: آَمْنُت ابِّ ُلوَن، "لِّيَـُقْل أَحدُُكْم حِّ

 ارِّقًا َيطُرُق خَبرٍي". اللَُّهمَّ تبُت إِّلَيَك َوأاَن مَِّن املُْسلِّمِّنَي، اللَُّهمَّ َأُعوُذ بَِّك مَِّن َطَوارِّقِّ َهَذا اللَّيلِّ إِّالَّ طَ 
 قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.  .األشعريابن جرير، طب عن أيب مالك 

 
رِّيَن َواألْنَصارِّ؛ لِّيَـْقَتُدوا هبِِّّْم يف الصَّالةِّ".  - 18448/ 1401  "لِّيَـُقمِّ األْعَراُب َخلَف املَُهاجِّ

 اختلف في االحتجاج به.فيه سعد بن بشير وقد قال الهيثمي:  . طب عن مَسُرة
 

ٌب، فإِّْن َأْصَبَح حَمُْروًما بِّفَنائِّه َوَجَبْت ُنْصَرتُْه َعَلى املُْسلِّمِّنَي َحَّتَّ ََيُخُذوا  - 18456/ 1409 َقِّّهِّ "لَيَلُة الضَّيف َحقٌّ َواجِّ َلُه حبِّ
ْرعهِّ، ملَا ُحرَِّمُه مِّْن َحقِّّ الضياَفةِّ".   مِّن َزْرعهِّ َوضِّ

 .د يكربطب عن املقدام بن مع
 

َتهِّنَيَّ أقْـَواٌم َيْسَمُعوَن النَِّّداَء يـَْوَم اجلُُمَعةِّ مثَّ ال ََيُتوَْنَا، أْو لََيطبَـَعنَّ هللاُ َعَلى قـُُلوهبِِّّ  - 18469/ 1422 ُم مثَّ لَيُكونُن مَِّن  "لَيَـنـْ
 الغَافِّلِّنَي". 

 .حسن قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بإسناده . طب، حل عن كعب بن مالك
 

حلَِّجاَمةِّ".  - 18487/ 1440  "لَيَلَة ُأْسرِّى ىبِّ َما َمَرْرُت َعَلى َمأٍل مِّن املالئَِّكةِّ إال أَمُروِنِّ ابِّ
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: رواه الطبراني في األوسط والكبير،  في حديث مالك بن صعصة قال الهيثمي ]  .طب عن مالك بن صعصعة، طب عن ابن عباس
 صحيح.  [ورجاله رجال الصحيح.

 
يَها بَِّنْجٍم،  "لَيَلُة الَقْدرِّ لَيَلٌة بَلَجٌة، اَل َحارٌَّة َوال اَبرَِّدٌة، َواَل َسَحاَب فِّيَها َواَل َمَطَر َواَل رِّيَح َواَل يـُْرَمى فِّ  - 18490/ 1443

 َومِّن َعالَمةِّ يـَْومَِّها: َتطَلُع الشَّْمُس اَل ُشَعاَع هَلَا". 
 حسن. ني في الكبير، وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم وكالهما ضعيف.رواه الطبراقال الهيثمي:  .طب عن واثلة

 
 "لَيَلُة الَقدرِّ لَيَلٌة طَلَقٌة اَل َحارٌَّة َواَل اَبرَِّدٌة". - 18492/ 1445
 .صحيح لشواهدهحديث   رواه البزار، وفيه سلمة بن وهرام وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كالم.قال الهيثمي:  .البزار عن ابن عباس]خز[ 
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 " حرف امليم " 
 
 هللَا".  "مِّاَئَة َدرََجٍة يف اجْلنَّةِّ، َما َبني ُكلِّّ َدرََجَتني كَما َبنَي السََّماءِّ واألْرضِّ أْو أَبـَْعَد لِّلُمَجاهِّدين يف َسبِّيل - 18504/  8

 . عبد بن محيد عن أيب سعيد
 

ْعَظَم أْجًرا مِّْن الَّدى يـَْقَبل إَِّذا َكان حُمَْتاًجا".  الذي "َما  - 18510/ 14  يـُْعطِّي مِّْن َسَعٍة ِبِّ
 ضعيف.   .فيه عائذ بن شريح صاحب أنس، وهو ضعيفقال الهيثمي:  .طس، ع عن أنس

 
ْفَضَل مَِّن اآلَخذِّ إَِّذا َكاَن حُمَْتاًجا".  - 18512/ 16  "َما اْلُمْعطِّى مْن َسَعٍة ِبَِّ

 ضعيف. .عمر، حل عن أَنسطب عن ابن 
 

َعانَ  - 18517/ 21  َوَجارُُه َجائٌع إِّىَل َجْنبِّهِّ َوُهَو يـَْعَلُم بِّهِّ".  "َما آَمَن ىبِّ َمْن اَبَت َشبـْ
 صحيح.  والبزار، وإسناد البزار حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أنس

 
 إِّْشَرافِّ نـَْفٍس فُكُلُه َومَتَوَّلُه". "َما َأاَتَك مِّْن غريِّ َمْسأَلٍة َوال  - 18523/ 27

 صحيح.  .طب عن أيب الدرداء]حم[ 
 

 "َما أَتْـَقاُه، َما أتْـَقاُه، َما أتْـَقاُه: رَاعِّى َغَنٍم َعَلى رَأسِّ َجَبٍل يُقِّيُم فِّيَها الصَّالَة". - 18526/ 30
 ضعيف جدا.  بن معدان، وهو مجمع على ضعفه.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عفير  .طب عن أيب أُمامة

 
38 /18534 -  ِّّ إِّالَّ قَاُموا عن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َما اْجَتَمَع قـَْوٌم مثَّ تـََفرَُّقوا َعْن َغريِّ ذِّْكرِّ هللاِّ وَصالٍة على النَّيبِّ

يَفٍة".   أَْنََتَ مِّْن جِّ
 . طب، هب، ض عن جابر

 
ى إليها أَلاَتَها ولو  "َما أجُد َلَك من رُ  - 18539/ 43 ذا املاشِّ ْخَصٍة، َوَلْو يـَْعَلُم َهَذا اْلُمَتَخلِّّف عن الصَّالة يف اجلماعةِّ ما هلِّ

 َحبًوا َعَلى َيَديهِّ ورِّْجَليهِّ". 
في  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد األلهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور واختلف  .طب عن أيب أُمامة

 االحتجاج بهما. 
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َن ُوُضوَءُه؛  - 18546/ 50 بُّ َأْن يـَْرُقَد َوُهو ُجُنٌب َحَّتَّ يـَتَـَوضَّأَ وحُيْسِّ ربيُل".  فإين"َما ُأحِّ  َأْخَشى أْن يـَُتوىفَّ َفال حَيُْضُره جِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد، وعثمان بن  .طب عن ميمونة بنت سعد
عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: ال بأس به، يروي 

 كم: يروي عن قوم ضعاف، وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء.عن مجهولين، وقال البخاري وأبو أحمد الحا
 

 "َما َأَحٌد َأْعَظَم عِّندى َيًدا من َأيبِّ َبْكٍر، َواَساِنِّ بنَـْفسه َوَمالِّهِّ َوأَْنَكَحىنِّ ابنَـَته".  - 18551/ 55
 حسن.  .طب عن ابن عباس

 
ْذتُُه، َوَلكِّْن  "َما َأَحٌد مِّْن النَّاسِّ َأْفَضَل َعلَ  - 18552/ 56 ًذا َخلِّياًل الختَّ يَّ نِّْعَمًة يف أْهٍل َوَماٍل من َأيبِّ َبْكٍر، َوَلْو ُكْنُت ُمتَّخِّ

 ."  ُأُخوَّة اإلِّْسالمِّ
 . طب عن ابن عباس

 
َطِّيَـَئة لَيَس حَيىي بَن زََكراي".  - 18553/ 57  "َما أَحٌد مِّْن َبينِّ آَدَم إِّالَّ َوَقْد أْخطأ أْو َهمَّ خبِّ

قال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وزاد: " فإنه لم يهم بها ولم يعملها ". والطبراني، وفيه علي   .ك، ع عن ابن عباسطب، 
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيببن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

 
َتظُر َهذه الصالَة "َما َأَحٌد مِّْن  - 18554/ 58 غرَيُكْم، َوإِّنَُّكْم يف َصالة َما اْنتَظْرمُتُوَها، َوَلْوال أْن  -يعين العشاءَ -النَّاسِّ يـَنـْ

 ." ري َهذِّه الصَّالةِّ إِّىَل نِّصفِّ اللَّيلِّ أْو َأقْـَرَب مِّْن نِّْصفِّ اللَّيلِّ  أُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلَمْرُت بَتْأخِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن.  .-رضي هللا عنه   -طس عن جابر 

 
َش، َوَما َأَحٌد أَحبَّ إِّلَيهِّ اْلمِّْدَحُة من هللاِّ، َوَذلكَ  - 18561/ 65 أَنَُّه َمَدَح   "َما َأَحٌد َأْغرَيَ من هللاِّ، َوَذلَك أَنَُّه َحرمَّ اْلَفَواحِّ

هللاِّ، َوَذلَِّك أنَُّه اْعَتَذَر إِّىَل َخلقِّه، َواَل َأَحٌد أَحبَّ إِّلَيهِّ احلمد مِّْن هللاِّ، َوَذلَِّك أَنَُّه محَِّد  نـَْفَسُه، وال َأَحٌد أَحبَّ إِّلَيهِّ الُعْذُر مِّْن 
 نـَْفَسُه". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد هللا بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  .طب عن ابن مسعود 
 

ٌن مِّن مسلٍم وال كافٍر إِّالَّ أاَثبَُه هللَا تـََعاىل، قِّيَل: َما إِّاَثبَُة اْلَكافِّرِّ؛ قال: إِّْن َكاَن َقْد َوَصَل   "َما َأْحَسنَ  - 18565/ 69 حُمْسِّ
حََّة وَأْشَباَه َذلَك، قِّيَل:  ًا، َأْو َتَصدََّق بَِّصَدَقٍة َأْو َعمَِّل َحَسَنة َأاَثبَُه هللاُ اْلَمال واْلوَلَد والصِّّ َرة؟َوَما إِّ  َرمحِّ  . اَثبـَُته يف اآلخِّ

ُلوا آَل فِّْرَعوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِّ    ".  قال: َعَذااًب ُدْوَن اْلَعَذابِّ َوَقرَأ "َأْدخِّ
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 منكر بمرة.  . يف مكارم األخالق، ابن شاهني عن ابن مسعود اخلرائطيك، هب، بز، و 
 

 اْلَقْصَد يف الَفْقرِّ، وَأْحَسَن اْلَقْصَد يف اْلعَِّباَدةِّ". "َما َأْحَسَن الَقْصَد يف الغىن، َما َأْحَسَن  - 18568/ 72
 ضعيف جدا.  . ز عن حذيفة

 
 "َما أْحَسَن هذا اي بالُل! ! اْجَعلُه يف َأذانَِّك".  - 18569/ 73

" مرتني،  يـُْؤذِّنُُه ابلصبح فوجدُه راقدا، فقال: "الصالُة خرٌي من النوم -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن بالل أنه أتى النيب 
 . قال: فذكره

 
وما َشَكَت عنه فهو َعْفٌو، فاقْـبَـُلوا من   ،يف كِّتابه فهو حالٌل، وَما حَّرَم َفهو حرامٌ  -تعاىل-"َما أَحلَّ هللا  - 18573/ 77

 هللا َعافِّيَـَتُه، فإِّنَّ هللا َل َيُكْن لِّيَـْنَسى شيًئا". 
 والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون.  قال الهيثمي: رواه البزار .بز، طب، ك، ق عن أيب الدرداء

 
 "ما َأَخاُف َعلى أُمَّيت إال َضْعَف اْلَيقِّنيِّ".  - 18577/ 81

 ضعيف.  . طس، هب، كر عن أيب هريرة
 

 "ما َأْخرَبُْتكم أَنَّه من عْند هللا فهو الَّذي ال شكَّ فيه".  - 18580/ 84
الهيثمي: رواه البزار، وفيه أحمد بن منصور الرمادي، وهو ثقة، وفيه كالم ال يضر، وبقية رجاله رجال  قال  .البزار عن أيب هريرة 

 الصحيح، وعبد هللا بن صالح مختلف فيه.
 

 "ما اْختَـَلَج عِّْرٌق وال َعنٌي إالَّ بَِّذْنٍب َوَما يـَْرَفُع هللا َعْنه َأْكثـَُر".  - 18581/ 85
 صحيح.  الطبراني في الصغير وفيه الصلت بن بهرام وهو ثقة إال أنه كان مرجئا. رواه قال الهيثمي:.  طص، ض عن الرباء

 
 "ما اْختَـَلَفْت أُمٌَّة بعد نَبِّيِّّها إِّالَّ َظَهَر َأهُل ابطِّلِّها على أْهلِّ َحقِّّها".  - 18582/ 86

 ضعيف.  .طس عن ابن عمر
 

رِّةِّ إال   - 18584/ 88  َكما َأَخْذ املِّْخيُط غرس يف البحر من مائه"."ما َأَخَذت الدُّْنيا من اآلخِّ
 منكر بذكر: )الخيط(. .طب عن املستورد بن شداد
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 "َما َأْدرِّى َأاَن بَِّفْتحِّ َخيرَب َأفْـَرُح َأْم بُِّقُدوم َجْعَفٍر". - 18588/ 92
ر، وفيه أسد بن عمرو، ومجالد بن  قال الهيثمي: رواه البزا .، وابن قانع، طب عن عبد هللا بن جعفر عن أبيهالباوردي البغوي، و 

 سعيد، وثقهما غير واحد وضعفهما جماعة، وبقية رجاله ثقات. 
 

 "َما َأْدرِّى َِبيِّّ اأَلْمَرينِّ َأاَن ُأَسرُّ بُِّقُدوم َجْعَفٍر أْو بَِّفْتح َخيرَبٍ".  - 18590/ 94
 . جعفر عن أَبيهكر عن إِّمساعيل بن عبد هللا بن   طب، كر عن عون بن َأيب جحيفة عن أبيه.

 
ماَم إَِّذا َقرَأ إِّال َكان َكافيِّا". - 18599/  103  "َما َأَرى اإلِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.  .طب، ق، وضعَّفه عن أيب الدرداء
 

 "َما أْسَفْرَُت ابلَفْجر، فَإِّنَّه َأْعَظُم لِّأَلْجرِّ". - 18616/  120
 . جل من األنصارطب عن حممود بن لبيد عن ر 

 
م".  - 18620/  124 َعثوَن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلى نِّيَّاهتِّ  "َما َأَصاَب هللاُ َأْهل قْريَة بَعذاٍب إال َعمَّهم، مث يـُبـْ

 .ط عن ابن عمر
 

 "َما َأْصَبْحُت َغَداًة َقطُّ إِّال اْستَـْغَفْرُت هللَا فِّيَها ماَئَة َمرٍَّة".  - 18624/  128
 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .أيب موسى ش، طب عن 

 
 "َما َأَسرَّ َعْبٌد َسرِّيَرًة إال أَْلَبَسُه هللاُ رَِّداَءَها: إِّن خريًا فخرٌي َوإِّْن َشر ا َفَشرٌّ". - 18625/  129

 وهو كذاب. فيه حامد بن آدم قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنه   -  يطب عن جندب البجل
 

يَبٌة". - 18631/  135  "َما َأَصاَب اْلُمؤمَِّن ممَِّّا َيْكَرُه َفهى ُمصِّ
 . طب عن َأيب أُمامة

 
َنا مْن ُدنـَْياُكم إِّال نَِّساءَُكم".  - 18632/  136  "َما َأَصبـْ

  من ذكره، وبقية رجاله ثقات. الطبراني، وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد هللا بن مطيع، ولم أجد  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 ضعيف.
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 "َما ُأْعطِّى أْهُل بَيٍت الرِّْفَق إِّالَّ نـَْفَعهم".  - 18656/  160
 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامى وهو ثقة. .طب عن ابن عمر

 
 َوالَعافَِّيةِّ، فَاْسأُلوا هللَا ُحْسَن الَيقِّنيِّ َوالَعافِّيةِّ". "َما أْعطِّى َعْبٌد أَفَضَل مِّْن ُحْسنِّ الَيقِّنيِّ  - 18660/  164

 . البزار عن سهل بن سعد عن َأيب بكر، وقال: ليس لسهل عن أيب بكر حديث مرفوع غريه
 

ْنُه،  "َما َأْعَلُم َشَرااًب َُيْزِّى مَِّن الطََّعام إالَّ الّلنَبَ، فَإَِّذا َشَربَُه َأَحدُُكْم َفليَـُقْل:  - 18664/  168 الَلُهمَّ اَبرَِّك لََنا فِّيهِّ، َوزِّْداَن مِّ
ْنُه".   َوَمْن أَكَل مِّنكْم طََعاًما، يـَْعينِّ مِّن َذلَِّك الضََّب َفليَـُقل: الَلُهمَّ اَبرِّْك لََنا فِّيهِّ َوأطعِّْمَنا َخريا مِّ

 قال شعيب: حديث حسن.   .-رضي هللا عنهما   -ط عن ابن عباس ]حم[ 
 

 اْغرَبَّْت َقَدَما َعْبٍد يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ إِّالَّ َحَرَم هللاُ َعَليهَِّما النَّاَر". "َما  - 18667/  171
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.  .يف األلقاب عن عثمان الشريازيع، كر، عن مالك بن عبد هللا اخلثعمى، 

 
 "َما َأقَفَر مِّْن ُأْدم بَيت فِّيهِّ َخلٌّ".  - 18671/  175

 حسن.  .-رضي هللا عنه   -عن أُم هانئ، احلكيم عن عائشة، هب عن ابن عمر  والديلميطب، حل، هب،  احلكيم،
 

 "َما أقْـَبَحُه َلْو أْهدِّى إِّيَلَّ ُكَراٌع َلَقبِّلُت، َوَلْو ُدعِّيُت إِّىَل ذِّرَاع ألَجْبُت".  - 18672/  176
قال الهيثمي: رواه الطبراني   .كَرُه رد اللَُّطف؟ قال: فذكرهطب عن أم حكيم بنت َوَداع اخلزاعية قالت: قلت: اي رسول هللا يُ 

 في الكبير، وفيه من ال يعرف. 
 

َبُه إِّىَل ُهدى، َأْو يـَُردُُّه َعن َردى، َواَل اْستَـَقاَم دِّيُنُه   - 18673/  177 ٌب مِّْثَل َفْضل عِّلم يـَْهدِّى َصاحِّ "َما اكَتَسَب ُمْكَتسِّ
 َعْقُلُه". َحَّتَّ َيْسَتقِّيَم 

 ضعيف جدا.  .طس عن عمر
 

 "َما أكَل الَعْبُد طََعاًما أَحبَّ إِّىَل هللا مِّن َكدِّ َيدِّهِّ، َوَمْن اَبَت كااّل مِّْن َعَملِّهِّ اَبَت َمْغُفورًا َلُه".  - 18680/  184
 ضعيف.  .طب، كر وابن النجار عن املقدام بن معدى كرب

 
 . "َما أْمَعَر َحاجٌّ َقطُّ" - 18692/  196

 ضعيف. الطبراني في األوسط والبزار، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. عن جابر والديلميالبزار، هب، كر، 
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َا َوَأْحَصَنْت فـَْرَجَها يفِّ اجلَنَّ  - 18695/  199 كَهاَتنيِّ،  ة إال  "َما أاَن َواْمَرَأٌة َسْفَعاُء اخلَدَّين إِّْذ أْحَنْت َعَلى َوَلدَِّها، َوأطَاَعْت رهبَّ

 َوقـََرَن َبنَي أْصبَـَعيه". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد األلهانى وهو ضعيف وهو متروك، وقد وثق.  .طب عن َأيب أُمامة

 
ى َواَل أاَن تـَرَْكُتُه، َوَلكِّن هللا أْخَرَجُكْم َوتـَرَكُه، إِّ  - 18696/  200 َا أان َعْبٌد َمأُموٌر، َما أمِّْرُت  "َما َأاَن أْخَرْجُتُكْم مِّن قَِّبل نـَْفسِّ منَّ

 بِّهِّ فـََعلُت إِّن أتَّبُع إِّالَّ َما يُوَحى إيَلَّ".
 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه جماعة اختلف فيهم.  .طب عن ابن عباس

 
طََلبِّ عِّلٍم يـَتَـَعلَُّمُه إِّالَّ َغَفَر هللاُ َلُه ُذنُوبَُه َحيُث  "َما انـْتَـَعَل َأَحٌد َقّط، َواَل خَتَفََّف َواَل لَبِّس ثـَْواب لَيْغُدَو يفِّ  - 18703/  207

 خَيُْطو َعتَـَبَة اَببِّ بَيتِّهِّ". 
 الطبراني في األوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه.  طس، ومتام، كر عن َأيب الطفيل عن علي

 
لدِّيُن َوُسفَِّك الدَُّم، َوَظَهَرتِّ الزِّيَنُة َوَشُرف البنَياُن، َواْختَـَلَف األَخَواُن، َوُحرَِّق الَبيُت  "َما أَنـُْتْم إَِّذا َمرَج ا - 18707/  211

 الَعتِّيُق". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.  .طب عن ميمونة

 
املُْنطَاُة، َوإنَّ   هيَد الُعْلَيا هي املنطِّيُة، واليُد الُسْفَلى "َما أْنطَاَك هللاُ َفُخْذ َواَل َتْسأل النَّاَس َشيًئا، فإِّنَّ اليَ  - 18719/  223

 َمال هللاِّ َمْسئوٌل َوَمْنطٌِّى". 
 ضعيف.  .ابن سعد، طب عن عروة بن حممد بن عطية السعدى عن أَبيه عن جده

 
َعَليَها إال َكاَن َذلَِّك احلَْمُد أَفَضَل مِّْن تِّْلَك النِّّْعَمة َعَلى َعْبٍد نِّْعَمًة َفَحمَِّد هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -"َما أَنـَْعَم هللاُ  - 18721/  225

 وإْن َعظَُمْت".
 قال الهيثمي: فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.  .طب عن أيب أُمامة

 
َة إال ابهللِّ َفرَيَى فِّيه آَفًة ُدوَن "َما أَنَعَم هللاُ َعَلى َعْبٍد نِّْعَمًة مِّْن َأْهٍل َوَماٍل َوَوَلٍد فـَيَـُقوُل: َما َشاَء هللاُ  - 18722/  226  اَل قـُوَّ

 ."  املَْوتِّ
 ضعيف.  .يف عمل اليوم والليلة، وابن مردويه، هب، خط عن أَنس السينع، وابن 
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ر فِّيها، إال النـََّفقَة من هذا - 18725/  229 ".  "َما أَنـَْفَق املْؤمُِّن مِّْن نـََفَقٍة إِّالَّ ُأجِّ ابِّ  الرتُّ
 . َخبَّابطب، وأَبو نعيم عن 

 
 "َما أنـَْفَق الرَُّجُل يف بَيتِّهِّ وَأْهلِّهِّ َوَوَلدِّهِّ َوَخَدمِّهِّ فـَُهَو َلُه َصَدقٌة".  - 18726/  230

 . طب عن َأيب أُمامة
 

 مِّْن حنِّرٍي يـُْنَحُر يفِّ يـَْومِّ عِّيٍد".  -تـََعاىل-"َما أُْنفَِّقتِّ الَورُِّق يف شيٍء َأَحبَّ إِّىل هللاِّ  - 18727/  231
 قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى ضعيف.  .ط، هب، ق عن ابن عباسطب، عد، ق

 
 ًها آًها". "َما أَْنكْرَُتْ مِّن زََمانُكْم فَبَما َغريََُّْتْ مْن َأْعَمالُِّكْم، فَإْن َيُك َخريًا فـََواًها َواًها، َوإِّْن َيُك َشًرا فآ - 18737/  241

 الطبراني، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. حديث غريبطب، كر عن َأيب الدرداء وقال كر 
 

ْكَمٍة يَزِّيُده َهْداي، َأْو يـَُردُّه هبا َعْن َردى".  - 18739/  243 يهِّ َهدِّيًَّة َأْفَضَل مِّْن َكلَِّمةِّ حِّ  "َما َأْهَدى ُمْسلٌِّم أَلخِّ
 ضعيف. .ع عن ابن عمرو

 
 نـَْيا َخريًا َلُه مِّْن َأْن يـُْؤَذَن َلُه يفِّ رَْكَعَتنيِّ ُيَصلِّّيهَِّما"."َما ُأوتِّى َعْبٌد يفِّ َهذِّهِّ الدُّ  - 18743/  247

 ضعيف.  .طب عن َأيب أُمامة
 

َنة الدَّجَّال،  -َعزَّ َوَجلَّ -"َما َأْهَبَط هللاُ  - 18745/  249 َنًة َأْعَظَم مِّن فِّتـْ إِّىَل األْرضِّ ُمْنُذ َخَلَق آَدَم إِّىَل َأْن تـَُقوَم السَّاَعُة فِّتـْ
َغلِّيظٌَة، وإنَُّه ُيرْبُِّئ اأَلْكَمه َواألَبـَْرَص،   َقْد قُلُت فِّيهِّ قـَْواًل ََلْ يـَُقْلُه أَحٌد قـَْبلِّي: إِّنَُّه آَدُم َجْعٌد مَمُْسوُح َعنيِّ اْلَيَسارِّ َعَلى َعينِّهِّ ظَْفَرةٌ وَ 

َنَة  َويـَُقوُل: أانَ  َ، يـَْلَبُث فيُكم َما َشاَء هللاُ مثَّ يـَْنزُِّل عِّيسى رَبَُّكْم، َفَمن قَال: ريبِّّ هللاُ َفاَل فِّتـْ َعَليهِّ، َوَمن قَال: أَْنَت ريبِّّ فـََقْد افْـُتَتِّ
َُحمٍَّد َعَلى مِّلَّتِّه إَِّماًما َمْهدِّاّي، َوَحَكًما َعْدال، فـَيَـْقُتُل الدَّجَّال".   ابُن َمْرمَيَ ُمَصدِّقًا ِبِّ

 واه الطبراني في الكبير واألوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف ال يضر. قال الهيثمي: ر  .طب عن عبد هللا بن مغفل
 

َا َهْداًي، أْو يـَُردُُّه هبَ  - 18746/  250 ْكَمة يَزِّيُدُه هللا هبِّ ا َعْن  "َما أْهَدى اْلَمْرُء اْلُمْسلُِّم أَلخيهِّ َهدِّيًَّة أْفَضل مِّْن َكلَِّمة حِّ
 َردِّئ". 

 ف.ضعي .ض، هب، ط، والديلمي عن ابن عمرو

 
قـَْوًما َوال قـَْراًن َوال أُمًَّة َوال َأْهَل قـَْريٍَة بَِّعَذاٍب مَِّن السََّماءِّ ُمْنُذ أَنـَْزَل التـَّْورَاَة   -َعزَّ َوَجلَّ -"َما َأْهَلَك هللاُ  - 18747/  251
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: }َوَلَقْد آتَيَنا ُموَسى اْلكَِّتاَب مِّْن بـَْعدِّ َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن َعَلى َوْجهِّ األْرض َغرَي اْلَقْريَةِّ الَّيت ُمسَخْت قَِّرَدًة، َأَلْ تـََر إِّىَل قـَْوله تـََعاىل
 اأْلُوىَل{.

رواه البزار موقوًفا ومرفوًعا ولفظه: "ما أهلك هللا قوًما بعذاب من السماء قال الهيثمي:  .ز، وابن املنذر، ك، وابن مردويه عن َأيب سعيد
 ما مسخت قرية. ورجالهما رجال الصحيح.  -يعني-التوراة  واألرض إال بعد ما أنزلت 

 
ًعا فَاخَتاَر اْلُعلَيا مِّنها َفَسَكنَـَها، َوَأْسَكَن سَ  - 18751/  255 ُلُغىن َعنُهم أن هللَا َخَلَق السََّمَوات َسبـْ ائَِّر  "َما اَبُل َأقَوام يـَبـْ

عً  ا، فَاخَتاَر اْلُعلَيا مِّنَها فََأْسكنَـَها َمن َشاَء من َخلقِّهِّ، مثَّ َخَلَق اخْلَلَق، فَاْخَتاَر مِّن  مَسَاَواتِّهِّ َمن َشاَء مِّن َخلقِّهِّ، َوَخَلَق اأَلَرضني َسبـْ
 اخَتاَر  َضر، فَاخَتاَر قـَُريشا، مثَّ اخْلَلقِّ َبينِّ آَدَم، مثَّ اخَتاَر َبينِّ آَدَم فَاخَتاَر اْلَعَرَب، مثَّ اخَتاَر اْلَعَرب فاخَتاَر ُمَضَر، مثَّ اخَتاَر مُ 

َيار، َأال َفَمن َأَحبَّ اْلعَ  َيارًا مِّن خِّ م، مثَّ اخَتاَر َبينِّ هاشم فاخَتاَرِنِّ فـََلْم َأزل خِّ َرَب فَبُِّحىبِّّ أَحبَّهم، َوَمن  قـَُريًشا فَاخَتاَر َبىن َهاشِّ
 أبـَْغَض اْلَعَرَب، فَبِّبـُُغضِّى أبـَْغَضُهم".

 ه )حماد بن واقد( وهو ضعيف يعتبر به وبقية رجاله وثقوا. قال الهيثمي: في .احلكيم، طب، كر عن ابن عمرو
 

 كَتابِّ  "َما اَبُل َأقْـَواٍم َيْشرَتُِّطوَن ُشُروطًا لَيَسْت يفِّ كَتابِّ هللاِّ َما َكاَن َشْرطًا لَيَس يفِّ كَتابِّ هللاِّ َفَمْرُدوٌد إِّىَل  - 18759/  263
 هللاِّ".

فيه تميم بن المنتصر، وقد روى عنه غير واحد، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الطبراني، و  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 الصحيح. 

 
، َوإنَّ َشَفاَعَّتِّ تـََناُل َحاَوَحكم".  - 18768/  272  "َما اَبُل َأقْـَواٍم يـَْزُعُموَن أن َشَفاَعَّتِّ اَل تـََناُل َأْهَل بَيَّتِّ

 مرسل ورجاله ثقات. رواه الطبراني وهو قال الهيثمي:  .طب عن أُم هانئ
 

َهْوَْنُمْ  - 18773/  277 ريَاَْنُم يـَُعلُِّّموَْنُْم َوال يَعُِّظوَْنُْم، َوال ََيُمُروَْنُْم، َوال يـَنـْ  َوَما اَبُل أقْـَوام ال  "َما اَبُل َأقْـَواٍم ال يـَُفقُِّّهوَن جِّ
ريَاْنِِّّْم َوال يـَتَـَفقَُّهوَن، َوال يـَتَّعُِّظوَن، وَ  َهْوَْنُم،  يـَتَـَعلَُّموَن مِّن جِّ ريَاَْنُْم ويـَُفقُِّّهوَْنُم َويَعُظوَْنُْم، َوََيُمُروَْنُْم َويـَنـْ هللا لَيـَُعلَِّّمنَّ قـَْوٌم جِّ

ْلُعُقوبَةِّ يفِّ الدُّنـَْيا" َلنـَُّهْم ابِّ ريَاْنِِّّم َويـَتَـَفقَُّهوَن َويـَتَّعُِّظوَن َأو ألَعاجِّ  . َولَيَـتَـَعلََّمنَّ قـَْوٌم مِّن جِّ
، وابن منده عن علقمة بن عبد الرمحن بن أَبزى، عن أَبيه عن جده.  الباوردي ان، وابن السكن، و ابن راهويه، خ يف الوحد

قال ابن السكن ما له غريه، وإسناده صاحل لكن رواه حممد بن إِّسحاق بن راهويه عن أبيه فقال يف إِّسناده عن علقمة بن  
يم هذه الرواية. وقال: ال  سعيد بن عبد الرمحن بن أَبزى عن أبيه عن جده، رواه طب يف ترمجة عبد الرمحن، ورجح أَبو نع

يف اإلِّصابة كالم. ابن السكن يرد عليه، والعمدة يف ذلك   يصح ألَبزى رواية وال رؤية، وكذا قال ابن منده، وقال ابن حجر
على البخاري فإِّليه املنتهى يف ذلك، ورواية حممد بن إِّسحاق بن راهويه شاذة؛ أَلن علقمة َأخو سعيد، ال ابنه. انتهى، وروى  

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بكير بن معروف، قال   .ه احلسن بن سفيان عن أيب هريرة إِّىل قوله وال يتعظونصدر 
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 البخاري: ارم به. ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى. وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به.
 

"."ما بـَرَّ َأاَبه َمْن َشدَّ إِّلَيهِّ اْلطَّ  - 18779/  283 ْلَغَضبِّ  ْرَف ابِّ
 ضعيف جدا.  . -رضي هللا عنها   -طس عن عائشة 

 
 نَبِّي ا ًقطٌّ يفِّ قـَْوٍم مثَّ يـَْقبُِّضُه إال َجَعَل بـَْعَدُه َفرْتًَة َوَمألَ مِّْن تِّْلَك اْلَفرَتَةِّ َجَهنََّم".  -تـََعايل  -"َما بـََعَث هللا  18781/  285

راني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو ثقة، ورواه البزار  قال الهيثمي: رواه الطب .طب عن ابن عباس
 وزاد " وهم القدرية ". 

 
287  /18783 -  ُ َئٌة ُيَشوُِّشوَن َعَليهِّ َأْمَر أُمَّتِّهِّ، َأال َوإِّ  -تـََعاىل  -"َما بـََعَث اَّللَّ نَّ اَّللََّ َلَعَن  نَبِّي ا َقطُّ إِّال َويفِّ أُمَُّتُه َقَدرِّيٌَّة َوُمْرجِّ

َئَة َعَلى لَِّسانِّ َسْبعِّنَي نَبِّي ا".   اْلَقَدرِّيََّة واْلُمْرجِّ
 الطبراني، وفيه بقية بن الوليد وهو لين، ويزيد بن حصين لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. ”طب عن معاذ عد عن ابن مسعود

 
ٌّ إال َكَفَرُة اجلِّنِّّ َواإلِّْنس"."َما َبنَي البـََتيها أَحٌد إِّال يَعَلُم  - 18794/  298  َأيّنِّ َنيبِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف.  .طب عن ابن عباس
 

 "َما َبنَي َصالةِّ اْلَفذِّ واجْلََماَعة مخٌس وعْشُروَن َدرََجًة". - 18795/  299
 .طب عن عبد هللا بن زيد بن عاصم

 
 السُّرَّةِّ والرُّْكَبة َعْورٌَة". "َما َبنيَ  - 18799/  303

 حسن.  .طس، ك وتعقب عن عبد هللا بن جعفر
 

 "َما َبنَي بَيَّت ومْنرَبِّى َروضٌة من رايض اجلنة، ومْنرَبى َعَلى تـُْرَعة من تُرَع اجْلَنَّة".  - 18807/  311
 . -رضي هللا عنه   -ع، قط يف اأَلفراد عن َأيب بكر 

 
". "َما  - 18819/  323 ًيا فَُأْجلَِّسا َعَليهِّ َحَّتَّ يـَْفرُغ هللاُ مَِّن احلَِّسابِّ  حَتَابَّ رَُجالنِّ يفِّ هللاِّ إال َوَضَع هللاُ هَلَُما ُكْرسِّ

 موضوع. .طب عن عبيدَة بن اجلراح ومعاذ مًعا
 

 هللا مِّْن َهوى َمتـََّبٌع". "َما حَتَْت ظِّلِّّ السََّماء مِّْن إِّله يـُْعَبُد مِّْن ُدونِّ هللا َأْعَظُم عْنَد  - 18821/  325
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو متروك الحديث.  . طب، حل عن َأيب أمامة
 

َنًة أَضرَّ على الرجال من النِّّساء".  بعدي "َما َترْكُت يف الناسِّ  - 18826/  330  فتـْ
 صحيح. .طب عن ُأسامة بن زيد[ م ]حم

 
 "َما َتْشَهُد املالئَِّكُة من هَلْوُكم إِّال الرِّهاَن والنَِّّضال". - 18833/  337

 ضعيف جدا.  .طب عن ابن عمر
 

ْثُل عِّلٍم يـُْنَشُر". - 18835/  339  "َما َتَصدََّق الّناُس بَِّصَدَقة مِّ
 ضعيف جدا.  ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عون بن عمارة، وهو  .طب، وابن النجار عن مسرة

 
الَقْتُل يفِّ  لُ "َما تـَُعدُّوَن الشَّهِّيَد فِّيُكْم؟ ، قَاُلوا: الَّذِّي يـُْقَتُل يفِّ َسبيلِّ هللا، قَال: إِّنَّ ُشَهَداَء أُمَّيت إَِّذْن َلَقلِّي - 18839/  343

 الَغَرُق َشَهاَدٌة، والسُُّل َشهادٌة، والَبطن َشَهاَدٌة". َسبيلِّ هللا َشَهاَدة والطَّاُعوْن شهاَدٌة والّنفَساُء َشَهاَدٌة، واحلْرُق َشهادٌة، و 
قال   ”.طب عن سلمان، ط عن عبادة بن الصامت مثله، غري أنه قال بدل السل: "واملرأة يـَْقتـُُلها َوَلُدها مُجًْعا َشَهادةُ 

 الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مندل بن علي وفيه كالم كثير، وقد وثق.
 

تَِّل يف  "َما تـَُعدُّون الشَّهِّيَد فِّيكم؟ قَاُلوا: َمْن قُتَِّل يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، قال: إِّنَّ ُشَهَداء أُمَّيتِّ إَِّذن َلَقلِّيٌل، َمْن قُ  - 18840/  344
 ريق َشهِّيٌد، والغريُب َشهيٌد". سبيل هللا فـَُهَو َشهِّيٌد، واملرَُتَدِّّى َشهيٌد، والنَفَساُء َشهِّيٌد، والَغريُق شهيٌد والسُّلُّ َشهِّيٌد، واحلَ 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني. وعبد الملك متروك.  .طب عن عبد امللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن جده
 

  "َما َتعدُّوَن الشهداَء فِّيكم؟ ، قَاُلوا: َمْن يـُْقتُل يف سبيلِّ هللاِّ، قال: إن شهداَء أمَّيتِّ إَِّذن لقليل، املقتولُ  - 18842/  346
  يف سبيلِّ هللا شهيٌد، واملرُء ميوُت على فِّراشه يف سبيلِّ هللا شهيٌد، واملبطوُن شهيٌد واللديُغ َشهِّيٌد، والغريُق شهيٌد، والّشريقُ 
  اءُ َشهِّيٌد، والََّذى يـَْفرتُسه السَّبُع َشهيٌد، واخلار عن دابته شهيد، وصاحب اهلدم شهيد، َوَصاحُب َذات اجلَْنب َشهِّيٌد والنـََّفسَ 

 يـَْقتـُُلها َوَلُدَها ََيُرها بَِّسَررِّهِّ إِّىَل اجلّنة". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي، وهو ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
 رِّ".يعين َحَصى اجلَِّما -"َما تـُُقبَِّّل مِّنها يـُْرَفُع، َوَلْوال َذلِّك َلَرأيُتموَها مِّثَل اجلَِّبالِّ  - 18845/  349

 .طس، قط، ك، ق عن أيب سعيد
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احلوُر العِّنُي، وإن أَتخَّر ُخطَوًة اْسَتْحَيني   إِّاّل اطََّلْعَن إِّلَيه -َعزَّ َوَجلَّ -"َما تـََقدََّم رَُجل ُخطَوًة يف سبيل هللاِّ  - 18846/  350
ْنُه، فَإِّن اْسُتْشهَِّد كاَنْت َأّوُل َثجٍة مِّْن َدمِّه كف ْنه، َواْسَترَتَْن مِّ ُفضانِّ الرتاَب مِّ ارًة خلطاايه، َويَنزل إِّلَيه اثـْنَـَتانِّ مَِّن احلُورِّ العِّنيِّ فـَيَـنـْ

 عن َوْجهِّهِّ، َويـَُقوالن: َمْرحًبا فـََقْد آَن َلَك، َويـَُقوُل ُهو: َمْرَحًبا فـََقْد آَن َلُكما". 
 . هناد، طب عن يزيد بن شجرة

 
إِّْن َشاَء هللاُ، َفَما تـَُقوُلوَن يف رَُجل َماَت   يلِّ هللا؟ قَاُلوا: اجلَنََّة، قَال: اجلَّنةَ "َما تـَُقوُلوَن يف رَُجل قُتَل يف َسبِّ  - 18853/  357

اجلَنَّة إِّنَّ َشاَء هللاُ، َفَما تـَُقوُلوَن يف رَُجل َماَت؟ فـََقاَم رَُجالن َذوا َعْدل فـََقاال: اَل   يف َسبِّيل هللا؟ قَاُلوا: هللاُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَال: 
رَُجالنِّ َذوا َعْدٍل فـََقاال: اَل   َخريًا، قَاُلوا: هللاُ َوَرُسولُُه أْعَلُم، قال: اجلَنََّة إِّْن َشاَء هللاُ، َفَما تـَُقوُلوَن يف رَُجل َماَت؟ فـََقامَ  ْعلُم إِّالنَـ 

يم".   نـَْعَلُم َخريًا، قَاُلوا: النَّاَر، قال: ُمْذنب َوهللاُ َغُفور رَحِّ
 ال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو ضعيف.ق .طب عن كعب بن عجرة

 
َْبس الزََّكاة". - 18855/  359  "َما تَلَِّف َماٌل يف بـَرٍّ َواَل حَبٍْر إِّاّل حبِّ

 ضعيف. .طس عن عمر
 

َنع الزََّكاة،  - 18856/  360 لصََّدَقة، َواْدفـَُعوا "َما تَلَف َماٌل يف بـَرٍّ َواَل حَبٍْر إِّالَّ ِبِّ لزَكاة، َوَداُووا َمْرَضاكْم ابِّ َفَحرُِّزوا َأْمَوالُكْم ابِّ
ّا نـََزَل، َومما َل يـَْنزِّْل، َما نـََزَل َيْكشُفُه، َوَما َلَْ  لدَعاءِّ، فَإِّنَّ الدَُّعاَء ينفع ممِّ   يـَْنزِّْل حَيْبُِّسُه". َعنكْم َطَوارَِّق الَبالءِّ ابِّ

 منكر. .ن عبادة بن الصامتطب يف كتاب الدعاء، كر ع
 

 "َما ثـَُقَل مِّيَزاُن َعْبٍد َكَدابٍَّة تـَْنفُِّق َلُه يفِّ َسبِّيل هللاِّ، أْو حُيَْمُل َعَليَها يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ". - 18863/  367
 ضعيف. .طب عن معاذ

 
ْرٍض إِّالَّ َجَعَل هللاُ َلُه فِّيهَ  - 18869/  373  ا َحاَجة". "َما َجَعَل هللاُ َمنِّيََّة َعْبٍد ِبِّ

 صحيح.  .طب، ض عن ُأسامة بن زيد
 

فـَيَـُقوُموَن َحَّتَّ يـَُقال هَلُْم، ُقوُموا َقْد َغَفَر هللاُ َلُكْم ُذنُوَبُكْم،    -َعزَّ َوَجلَّ -"َما َجَلَس قـَْوٌم َيْذكُروَن هللا  - 18877/  381
 َوبُّدلْت سيئاتُِّكْم َحَسَنات". 

 صحيح. .طب، هب، ض عن سهيل بن حنظلة
 

لٍم".  - 18882/  386  "َما مُجَع َشْيٌء إِّىَل َشْيٍء َأْفَضُل من علم إِّىَل حِّ
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 ضعيف. . عن علي العسكريطس، و 
 

 "َما َحاَك يف َصْدرَك َفَدْعُه".  - 18883/  387
 صحيح.  .طب عن َأيب أمامة

 
 أَسالْتُه". "َما َحرَّكت اجلَُنوُب بـَْعَرًة من َبطن َواد إِّالَّ  - 18888/  392

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه الفضل بن عطاء ولم أجد من ترجم له. قال الهيثمي:  طب، وأَبو الشيخ يف العظمة عن ابن عباس.
 

 "َما َحسََّن هللاُ َخلَق رَُجل، َواَل ُخُلَقُه فـََتطَعَمُه الناُر أََبًدا".  - 18889/  393
 ضعيف.  .طس، عد، هب، كر عن أيب هريرة، خط عن أنس

 
 تِّْلَك اللَّيَلُة  "َما َصلَّى رَُجٌل اْلَعَتَمَة يف مَجَاَعٍة مثَّ صلَّى بـَْعَدَها َما َبدا َلُه، مثَّ َأْوتـََر قـَْبَل َأْن يَرمَي إال َكاَنتْ  - 18998/  502

َجابَةِّ".  َكأَنَُّه َلقَِّي لَيَلَة اْلقْدرِّ يف اإلِّ
 هذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن إياس.: البوصيري قال  .عبد بن محيد، وابن زجنويه، كر عن جابر

 
 "َما َخاَب َمن اْسَتَخاَر، َواَل َندَم َمن اْسَتَشاَر، َواَل َعال َمن اقْـَتَصَد".  - 18900/  404

 موضوع. .طس، طب، طص عن أَنس َوُضعِّّفَ 
 

 َسهََّل هللاُ َلُه َطرِّيًقا إِّىَل اجلَنَّة". "َما َخَرَج رَُجٌل مْن بَيته َيطُلب علًما إِّالَّ   - 18901/  405
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه هاشم بن عيسى، وهو مجهول، وحديثه منكر.قال الهيثمي:  . -رضي هللا عنها   -طس عن عائشة 

 صحيح.
 

 "َما َخلََّف الَكْعَبان َففى النَّار".  - 18902/  406
 صحيح. .طب عن ابن عمر

 
َعْبًدا قَاَم يف َجْوف الليلِّ فَافتَـَتَح ُسورََة البَـَقَرَة وآل عِّْمَراَن، َونِّْعَم كنُز املَْرء   -َعز َوَجل-َخيََّب هللاُ "َما  - 18913/  417

 البَـَقَرُة وآُل عْمَراَن". 
 ضعيف.  .طس، حل عن ابن مسعودَ 
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َحقَِّّها؟ يـَُقوُلون: َما َوَجْداَن يف كَتاب هللا مْن َحالل َأْحَللَناُه، َوَما "َماَذا حَيلُّ َلُكْم مْن أْمَوال املَُعاَهديَن بَِّغريِّ   - 18920/  424
َعَز -من الدَواّب إِّالَّ َما مَسّى هللا  َوَجْداَن مْن َحَرام َحرَّْمَناه، أالَّ َوإيّنِّ ُأَحَرُم أمَوال املَُعاَهدين، وَُكل ذي اَنٍب من السَّباَع َوَما حُنر 

 ".-َوَجل
 . امطب عن املقد

 
 "َماَذا يـَْرُجو اجلَاُر من َجارِّهِّ إَِّذا ََلْ يـَْرَفع له َخشًبا يف جَدارِّه".  - 18921/  425
 . فيه عبد هللا بن سعيد المقبري وهو ضعيفقال الهيثمي:  .عن َأيب شريح الكعىب طب

 
َيْسأُلونَُه َشيئا، إِّال كاَن َحق ا َعَلى هللا أْن َيَضَع يف أيديهِّْم الذي   -َعزَّ َوَجلَّ -"َما رََفَع قـَْوم أُكفَُّهم إِّىَل هللاِّ  - 18928/  432

 َسأُلوا".
 ضعيف. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:   .طب عن سلمان

 
 ". يابلسواك َحَّتَّ خْفُت َعَلى َأْضَراسِّ  "َما زَال جرْبِّيُل يُوصيىن - 18932/  436

 الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم خالف  قال الهيثمي: رواه. طب، ق عن أُم سلمة
 

يينِّ ابجلَارِّ َحَّتَّ كنُت أنـَْتظُِّر أن ََيُمَرينِّ بِّتَـْورِّيثهِّ".  - 18935/  439 رْبِّيُل يُوصِّ  "َما زَال جِّ
الطبراني، وفيه عياش بن موسى السعدي، وقد ذكر ابن أبي حاتم عياش بن مؤنس، وروى  الهيثمي: رواهقال . سلمة طب عن حممَّد بن 

 عنه اثنان، فإن كان هذا ابن مؤنس فرجاله ثقات، وإال فلم أعرفه.
 

 إِّلَه إال هللاُ، فـَيَـُقوُل: لَيَسْت َهذِّهِّ "َما زلُت َأْشَفُع إِّىَل ريبِّّ َوُيَشفُِّعينِّ َحَّتَّ أُقوَل: َربِّّ َشفِّْعينِّ فيَمن قَال: اَل  - 18940/  444
 ". َلَك اَي حُمَمَُّد إِّمنا هَِّي يل، أمَّا َوعِّزَّتِّى َوَحلمِّى َوَرمْحََّتِّ اَل أدَع يف النَّارِّ أَحًدا قَال: اَل إِّلَه إِّال هللا

 ع عن أَنس.
 

، َوالَشرف  رَتَِّسان أْو ََيكالن"َما ذِّئْـَبان َضارِّاَين اَباَت يف َحظِّريٍة فِّيَها غنم يـَفْ  - 18941/  445 ْسرًع َفَساًدا مِّن طََلبِّ املَالِّ ِبِّ
 يف دِّينِّ املسلم". 

 . طص، ض عن ُأسامة بن زيد
 

 "َما ذِّئْـَبانِّ َضارِّاَينِّ اَباَت يف َغَنٍم ِبفَسَد هَلَا مِّْن ُحبِّّ اْبنِّ آَدَم الشََّرَف َواملَال". - 18954/  458
 الطبراني في األوسط، وفيه عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، وقد وثق.  الهيثمي: رواه. قال طب عن ابن عباس
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 "َما َزوَّْجُت ُعْثَماَن أُمَّ ُكْلُثوم إال بَِّوْحٍى مَِّن السََّماءِّ".  - 18965/  469

قال   .-َصلَّى هللا عليه وسلم  -ابن منده، طب، خط، كر عن عنبسة عن أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول هللا 
 ضعيف. رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن لما تقدمه من الشواهد.الهيثمي: 

 
َه بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ -"َما َسرَت هللاُ  - 18973/  477  َعَلى َعْبٍد يفِّ الدنـَْيا فـَيـَُعريِّّ

 ضعيف.  .طب، خط عن أيب موسى
 

 الدَّجَّال".ُسَؤاُلَك َعْنُه؟ إِّنََّك ال ُتْدرُِّكه َأَما إنَُّه ال خَيُْرُج َحَّتَّ ال يـُْقسم مِّريَاٌث، َوال يـُْفَرَح بَِّغنِّيَمٍة يـَْعينِّ "َما  - 18978/  482
 . طب عن املغرية

 
ْنهُ  - 18985/  489 ْعَورَ  -تـََعاىل-فَإِّنَّ هللَا  -يـَْعينِّ الدَّجَّال   "َما ُشبِّّه َعَليُكْم مِّ ، خَيُْرُج فـََيُكوُن يف اأَلْرضِّ َأْربَعِّنَي  لَيَس ِبَِّ

َهٍل إال الَكْعَبَة َوبَيتَ  َها ُكلَّ َمنـْ نـْ ، َوَمَعُه َجنٌَّة َواَنٌر، فـََنارُُه َجنٌَّة   َصَباًحا يَرُِّد مِّ املَْقدِّس َواملَدِّيَنَة، الشَّْهُر َكاجلُُمَعةِّ، َواجلُُمَعة َكاليَـْومِّ
َّ؟ فـَيَـُقوُل: أَ َوَجنـَُّتُه اَنٌر، َمَعُه َجَبلٌ  ْنَت َعُدوُّ   مِّن ُخْبز، َوَْنٌْر مِّن َماٍء َيْدُعو بَِّرُجل اَل ُيَسلِّّطُه هللاُ إال َعَليهِّ، فـَيَـُقوُل: َما تـَُقوُل يفِّ

هِّ فـََيُشقُُّه َحَّتَّ يـََقَع َعَلى  ، مثَّ حُيْييهِّ فـَيَـُقوُل َلُه: َما تـَُقوُل   هللا، َوأَْنَت الدَّجَّاُل الَكذَّاُب، فـََيْدُعو ِبِِّّْنَشارِّ فـََيَضُعُه َحْذَو رَأسِّ اأَلْرضِّ
ريًَة مِّينِّّ فِّيَك اآلَن، أَْنَت َعُدوُّ هللا الدَّجَّاُل الَّذِّي َأْخرَبانَ  َّ؟ فـَيَـُقوُل: َوهللاِّ َما ُكْنُت َأَشدَّ بصِّ َعْنَك َرُسول هللا، فـَيَـْهوى إِّلَيهِّ   يفِّ

". بَِّسيفِّهِّ، َفاَل َيْسَتطِّيعه فـَيَـُقوُل: ُروُه َعينِّّ  َأخِّّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. .طب عن ابن عمرو

 
؟ ". - 18990/  494  "ما َصاَمَتا، وََكيَف َصاَم َمْن ََيُكُل حُلُوَم النَّاسِّ

 ضعيف.  .طب عن أنس
 

 َأاَتُهْم هللاُ بِّرِّْزٍق". "َما َصرَبَ َأْهُل بَيٍت َعلى َجْهٍد َثالاًث إال  - 18992/  496
 ضعيف جدا.   .ع، واحلكيم عن ابن عمر

 
َلُكْم، َوَما زِّْلُتْم يف َصاَلٍة بـَْعُد، إِّنَّ النُُّجوَم َأَماُن السََّماءِّ  - 18999/  503  فإَِّذا طُمَِّستِّ "َما َصلَّى َصاَلَتُكْم َهذِّهِّ أُمٌَّة َقطُّ قـَبـْ

، فَإَِّذا  ميتَأَماٌن أل أصحايبَما يُوَعُدوَن و  أصحايب، فإَِّذا َذَهْبُت أََتى صحايبيُوَعُدوَن، وإِِّنِّّ َأَماٌن ألالنُُّجوُم أََتى َأْهُل السََّماءِّ َما 
 أََتى أُمَّيتِّ َما يُوَعُدوَن". أصحايبَذَهَب 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.  .طب عن ابن عباس
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َا َعشَر صَلَواٍت،  "َما َصلَّى َعل - 19000/  504 هِّ إال َصلَّى هللاُ َعَليهِّ هبِّ َا يف قـَْلبِّ نـَْفسِّ يَّ َعْبٌد مِّْن أُمَّيتِّ َصالًة َصادِّقًا هبِّ

َا َعْشَر َسيَِّّئاٍت".  َا َعْشَر َدرََجاٍت، َوحَمَا َعْنُه هبِّ َا َعْشَر َحَسَناٍت، َورََفَع َلُه هبِّ  وََكَتْب َلُه هبِّ
 . رطب عن أيب بـُْرَدة بن نَِّيا

 
509  /19005 - ." يَجٌة إال بقِّّلةِّ التَّْسبِّيحِّ َدْت َعَضاٌة واَل ُقطَِّعْت َوشِّ يَد َصيٌد، َواَل ُعضِّ  "َما صِّ

 . ابن راهوية عن أيب بكر، وسنده ضعيف جد ا
 

ى ُمؤمٌِّن ُمَلبًِّّيا َحَّت َتغِّيَب الشَّْمُس إِّال َغاَبْت بُِّذنُوبه،  - 19008/  512  فـَيَـُعوُد َكَما َوَلَدْته أُمُُّه"."َما َضحِّ
 ضعيف. . طب، هب عن عامر بن ربيعة

 
 َجًة". "َما َضَرَب مِّن ُمؤمٍِّن عِّْرٌق َقطُّ إِّال َحطَّ هللا َعْنُه بِّهِّ َخطِّيَئًة، وََكَتَب لُه بهِّ َحَسَنًة، َورََفَع َلُه بِّهِّ َدرَ  - 19009/  513

 عيف. ض .طس، ك، وابن شاهني، وابن النجار عن عائشة
 

 "َما َطهََّر هللا َكّفا فِّيَها َخاََتٌ مِّْن َحدِّيٍد".  - 19013/  517
 ضعيف جدا.  .طب عن مسلم بن عبد الرمحن 

 
ٌد َقطُّ".  - 19018/  522  "َما َعال ُمْقَتصِّ

 ضعيف.  .رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله وثقوا، وفي بعضهم خالف قال الهيثمي: .طب عن ابن عباس
 

ٌد َأَشدُّ َعلى الشَّيطَانِّ مِّْن أَْلفِّ َعابِّد َولِّ  - 19021/  525 ُكلِّّ  "َما ُعبَِّد هللاُ بَشْيٍء َأْفَضَل مِّن فِّْقه يف الدِّينِّ، َوَلَفقِّيٌه َواحِّ
 َشيٍء عَِّماٌد، َوعَِّماُد َهَذا الدِّينِّ اْلفِّْقُه".

 موضوع.  . احلكيم، طس، هب وضعَّفه، خط، كر عن َأيب هريرة
 

 "َما َعدَل َواٍل اجتَََّر يفِّ رَعِّيَّتِّهِّ". - 19025/  529
 ضعيف.   .ابن منيع، واحلاكم يف الكىن، طب، وأبو سعيد النقاش يف القضاة عن أيب األسود املالكي عن أبيه عن جده

 
ََيَْعَلَها َعن َوالَِّديهِّ إَِّذا َكااَن ُمْسلَِّمنَي، فـََيُكوَن  "َما َعلى َأَحدُكم إذا َأرَاَد أْن يـََتَصدََّق هلل َصَدَقًة َتَطوًُّعا َأْن  - 19030/  534

َا َشيًئا".  تَـَقَص مِّْن ُأُجورُِّهِّ  َلوالَديه أْجُرَها، َوَلُه مْثُل ُأُجورَُِّها بـَْعَد َأْن ال يـَنـْ
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 ضعيف.  .طس، كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 

  اليَـْوم". "َما َعَلى ُعثَماَن َما َعمَِّل بـَْعدَ  - 19035/  539
 .طب، حل عن عبد الرمحن بن خباب السلمى

 
 "َما َعلى املَْرَأة أْن ال َتطََّيَب َوَزوُجَها َغائٌب". - 19037/  541

 رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن َأمساء بنت أيب بكر
 

ًا َمقُطوَعة ُتوَصُل"."َما َعمَِّل اْبُن آَدَم يفِّ هَذا اليَـوْ  - 19053/  557  مِّ أْفَضل مِّْن دم يُهَراُق إِّالَّ أْن َيُكوَن َرمحِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عباس

 
ْرَُتْ بِّهِّ  "َما عِّندِّي َما ُأزوِّدُُكْم بِّه، َوَلكِّْن اْدنُوا َفُكلُّ عظٍم َمَرْرَُتْ بِّه فـَُهَو َلُكْم حَلٌْم َغرَيُض، وَُكل َرْوث َمرَ  - 19057/  561
 ُكْم مَتٌْر" قاله للجن. فـَُهَو لَ 

 . ع عن ابن مسعود
 

َا إِّالَّ مِّثَل َمْوضِّع اخلَاََت َفَمرَّت ِبْهلِّ الَبادِّيَةِّ فَ  - 19062/  566 ُهْم  "َما فـََتَح هللاُ َعلى َعاٍد مِّن الرِّيح الَّيتِّ ُأْهلُِّكوا هبِّ َحَمَلتـْ
ُهْم َبنَي السََّماءِّ  يُهم، َفَجْعَلتـْ َرةِّ مِّْن َعاَدة الرِّيحِّ َوَما فِّيَها، قَاُلوا: َهَذا َعارٌِّض مُمْطُِّراَن،  َوَمَواشِّ واألْرضِّ فـََلمَّا رَأى َذلَك أْهُل احلَاضِّ

رة".  يَـُهْم َعَلى أْهلِّ احلاضِّ  فألَقْت أْهَل البادِّيَةِّ َوَمَواشِّ
 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه مسلم المالئي وهو ضعيف. .ع، طب عن ابن عمر

 
َها َحراٌم  - 19066/  570 زَارِّ مِّنـْ زَارِّ َحالٌل َوَما حَتَْت اإلِّ ".  -يَعينِّ -"َما فـَْوَق اإلِّ  مَِّن احلَائِّضِّ

 ضعيف.  .طب عن عبادة بن الصامت
 

رْب وال َكفٍّ إِّالَّ َوفِّيهِّ َمَلٌك قَائٌِّم، أوْ  - 19072/  576 ُع َقَدٍم وال شِّ  َمَلٌك رَاكٌع أْو َمَلٌك  "َما يفِّ السََّمَواتِّ السَّْبع َمْوضِّ
ٌد، فإَِّذا َكاَن يـَْوُم القَِّياَمةِّ قَاُلوا مجِّيًعا: ُسبَحاَنك َما َعَبْداَنَك َحقَّ عَِّباَدتَِّك إِّالَّ أانَّ ََلْ ُنشْ   بَِّك َشيًئا".  رِّكَ َساجِّ

ال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث،  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عروة بن مروان. ق  . طب، وأبو نعيم، ض عن جابر
 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
ُهْم َحقَُّه َغرَي ُمتَـْعَتع".  - 19087/  591 نـْ  "َما َقدََّس هللاُ أُمًَّة اَل َيُخُذوَن لِّلضَّعِّيفِّ مِّ
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 .طب عن عبد هللا بن أيب سفيان 
 

ُهْم َحقَُّه، َغرَي ُمتَـْعتع، َمْن اْنَصَرَف َغرِّميُُه مِّْن َحقِّّهِّ عِّْنَدُه   "َما َقدََّس هللاُ تـََعاىل أُمًَّة ال ََيُخُذونَ  - 19088/  592 نـْ للضَّعِّيفِّ مِّ
ٌط ُكتَِّب َعَليهِّ يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َولَيَلٍة َومُجَُعٍة   َوُهَو رَاٍض َعْنُه، َصلَّت َعَليهِّ َدَوابُّ األْرضِّ  َونُوُن املَاءِّ، َوَمن اْنَصَرَف َغرِّميُُه َوُهَو َساخِّ

 وَشْهٍر ظُُلٌم". 
 منكر. رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعد البقال، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن خولة بنت قيس

 
 "َما َقلَّ وََكَفى َخرٌي ممَِّّا َكثـَُر وَأهْلَى". - 19090/  594
 صحيح.  .يف األمثال، ض عن أيب سعيد العسكريع، و 

 
 يَتِّيٌم َمَع قـَْوٍم َعَلى َقْصَعتِّهِّْم فـَيَـْقَرُب َقْصَعتَـُهْم َشيطَاٌن". "َما قـََعَد  - 19093/  597

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحسن بن واصل،  .احلارث، طس عن أيب موسى، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات
 ضوع. مو  وهو الحسن بن دينار، وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن، وهللا أعلم.

 
 "َما َكاَن حُمََّمٌد قَائِّاًل لِّرِّبهِّ: َلْو َماَت َوَهذِّه عِّْنَدُه".  - 19097/  601

على أصحابه ويف يده قطعة من ذهب فقسمها   -صلى هللا عليه وسلم  -طب، حل عن ابن عباس قال: خرج رسول هللا 
 موثقون.رواه الطبراني في الكبير، ورجاله قال الهيثمي:  .وقال: فذكره

 
يًئا فال َخرَي فِّيهِّ".  - 19098/  602  "َما كاَن َيًدا بَِّيد فال َِبَس بِّهِّ، َوَما كاَن َنسِّ

 . طب عن الرباء، وزيد بن أرقم
 

ر". - 19101/  605  "َما َكاَن َبنَي ُعْثَماَن َورُقـَيََّة َوَبنَي لوط مِّْن ُمَهاجِّ
 موضوع.  .طب، واحلاكم يف الكىن، كر عن زيد بن اثبت

 
 "َما َكاَنْت نـُبـُوٌَّة َقطُّ إِّالَّ َكاَن بـَْعَدَها قـَْتٌل َوَصْلٌب". - 19106/  610

 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. .طب، ض عن طلحة
 

 "َما َكثـَُر الرِّاَب إِّالَّ َكاَن َعاقِّبَـُتُه إِّىَل قِّلٍَّة".  - 19113/  617
 . طب عن ابن مسعود 
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 َم". "َما لك َوللشُّرْبُم، فَإنَّه َحارٌّ اَيبٌِّس، َعَليك ابلسََّنا والسَّنوت فَإِّنَّ فِّيهما َدَواًء مِّْن ُكلِّّ شيٍء إِّالَّ السَّا - 19132/  636

 بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه، ولم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق ركيح ”.أُم سلمة طب عن
 

َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ  - 19135/  639 لسِّّ  طُُهوٍر".  "َما َلُكْم َتدُخُلوَن َعَليَّ قـُْلًحا، اسَتاُكوا فـََلوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلَمْرهُتُْم ابِّ
 الكبير، واللفظ له. وفيه أبو علي الصيقل، وهو مجهول. قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في  .متام بن العباس  طب عن]حم[ 

 
 لِّّ َصالة". "َما َلُكم َتْدُخلوَن َعليَّ قُلًحا، َتَسوََّكوا. فـََلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيت أَلَمْرهُتم أْن يـََتَسوَُّكوا عِّْنَد كُ  - 19136/  640

 . طب، وأبو نعيم عنه
 

َن؟ قَاُلوا: رَأَيَناَك رَقِّْقَت، قال: َرمَحٌْة َيَضُعها هللا َحيُث َيَشاُء، َوإِّمنا يـَْرَحُم هللا َغًدا مِّْن  "َما َلُكْم تـَْنظُُرو  - 19139/  643
 عَِّبادِّهِّ الرُّمَحَاُء". 

طب عن الوليد بن إِّبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف: عن أَبيه: عن جده، قال: استعز ِبُمامة بنت َأيب العاص، فبعثت زينب 
فجاَءها ومعه أانس من َأصحابه فَأخرجت الصبية إِّليه، فإِّذا نفُسها تـََقْعَقُع يف    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا إِّىل رسول 

 . َصْدرها، َفَذرَفت عيناه فـََفطِّن هلم وُهم ينظرون إِّليه قال فذكره
 

 أَنـَْزَل بـَرََكاٍت َثالاًث: الشاَة، والنَّْخَلَة، والنَّاَر".  -تـََعاىل-"َما يل اَل َأَرى عِّْنَدك مَِّن اْلرَبََكاتِّ َشيًئا، إِّنَّ هللا  - 19140/  644
 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي األوسط طرف منه، وفيه النضر بن حميد، وهو متروك. .طب عن أُم هانئٍ 

 
واَك َكما ُفرَضْت َعَليُهُم "َما يلِّ َأرَاُكْم أَتُتوِنِّ قـُْلًحا، اْسَتاُكوا فـََلْوال  - 19144/  648 َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ َلَفرْضُت َعَليهُِّم السِّّ

 الصَّالُة".
 . طب، وأبو نعيم: عن جعفر بن متيم بن العباس، أو ابن متام بن العباس عن أَبيه

 
، َوَسَفُكوا دَماَءَها، وَ  - 19153/  657 ! ! َشيـَُّعوا أُمَّيتِّ  أْلَبُسوها ثَِّياَب السَّوادِّ، أَْلبَسَهم هللا ثَِّياَب النَّارِّ". "َما يلِّ َولَبين اْلَعبَّاسِّ

رواه الطبراني، وفيه زيد بن  قال الهيثمي:  .عن مكحول مرساًل، وعن َعليٍّ موصوال ثوابن، نعيم بن محاد يف الفَت. طب عن
 ربيعة، وقد تقدم الكالم على ضعفه. 

 
 رُْفُغ َأَحدُِّكم َبنَي ظُْفرِّه َوأمْنَُلتِّهِّ". "َما يلِّ اَل ُأوَهُم،  - 19157/  661
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عب عن قيس بن َأيب حازم مرساًل، البزار عنه عن عبد هللا وقال اَل نـَْعَلم َأَحًدا َأْسَنَده إال الضَّحاَك بن زيد، قال ابن حبان 
 ار ثقات، وكذلك رجال الطبراني إن شاء هللا. رواه الطبراني، والبزار باختصار، ورجال البز قال الهيثمي:  ”.الضحاك ال َيوز االحتجاُج به

 
َا َحقَّ اْمرِّيٍء، إال َلقِّي هللا  - 19164/  668 َوُهو َعَليه   -عزَّ وجلَّ -"َما مِّن أَحٍد حَيْلُِّف َعَلى ميِّنٍي َكاذِّبَةِّ لِّيَـْقَتطَِّع هبِّ

 َغْضَباٌن".
 . طب عن احلارث بن الربصاء

 
بَـُهَما إال أْدَخَلَتاُه اجْلَنََّة". " - 19184/  688 بَـَتاُه َأْو َصحِّ ُن إِّلَيهَِّما َما َصحِّ  َما مِّْن َأَحٍد ُتْدرَِّك لُه ابـْنَـَتانِّ فـَُيْحسِّ

 ضعيف.  .طب عن ابن عباس
 

 َك". "َما مِّْن َأَحٍد حُيْدُث يفِّ َهذِّهِّ األُمَّة َحَداًث ََلْ َيُكْن، فـََيُموُت َحَّتَّ ُيصيَبُه َذلِّ  - 19185/  689
 . ضعيف.رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير سلمة بن سيس، ووثقه ابن حبانقال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
ذا  كْنُت ُمتَّ "َما مِّْن َأَحٍد َأَمنُّ َعَليَّ يفِّ َيده مِّْن َأيبِّ َبْكر َزوََّجينِّ ابنَـَتُه َوَأْخَرَجينِّ إِّىَل َدارِّ اهلِّْجَرةِّ، َوَلْو   - 19186/  690 خِّ

َْذُت َأاَب َبْكٍر َخلِّياًل، َولِّكْن إِّخاٌء َوَمودٌَّة إِّيَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ".  َخلياًل، اَلختَّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك.  .طب عن ابن عباس

 
إالَّ بُعَث ابُن َثالثِّني َسنة، َفَمْن كاَن  -الناس فيما بني ذلكوإِّمنا -"َما مِّْن َأَحٍد مَيُوُت سقطًا، َوال َهَرًما  - 19191/  695

".مِّْن َأْهل اجْلَنَّةِّ كاَن َعلي مِّْسَحةِّ آَدَم، َوُصورَةِّ يُوُسَف، َوَقلبِّ أَيُّوَب، َوَمْن َكاَن مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ: ُعظِّّ  ُموا َكاجلَِّبالِّ  ُموا وُفخِّّ
 .طب عن املقدام بن معدي كرب

 
، قَاُلوا َوال أَْنَت اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَال َواَل َأان إِّاَل َأنَّ هللاَ  - 19192/  696  َأَعاَنينِّ  "َما مِّْن َأَحٍد إال ُجعَِّل َمَعُه َقريٌن مِّن اجلِّنِّّ

َرٍي".  َعَليهِّ فََأْسَلَم َفال ََيُمُرينِّ إِّال خبِّ
 ل بن صدقة وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو حماد المفض  .طب عن املغرية

 
 بَِّقْتلِّي، َوال "َما مِّْن َأَحد يـَْقُتُل ُعْصُفورًا إال َعجَّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يـَُقوُل: اَي َربِّّ َهَذا قـَتَـَلينِّ َعبثًا، َفال ُهو اْنتَفعَ  - 19193/  697

 ُهَو تـَرََكينِّ فََأعِّيُش يفِّ َأْرضِّك". 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم. : قال الهيثمي .بن يزيد عن أَبيه وطب عن عمر 
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َزَعُه َمََّت نـََزَعه".  "َما مِّْن َأَحد يـَْلَبُس ثـَْواًب لِّيـَُباهِّي بهِّ فـَيَـْنظُُر الناسُ  - 19194/  698  إِّليهِّ إال ََلْ يـَْنظُْر هللاُ إِّلَيهِّ َحَّتَّ يـَنـْ
 ضعيف جدا.  .-رضي هللا عنهما   -طب، كر عن أم سلمة 

 
  هللاُ بَِّرمْحَة "َما مِّْن َأَحد َيْدُخُل اجْلَنََّة بَِّعَملِّه، قَاُلوا َوال أَْنَت اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَال َوال َأاَن إال أْن يـَتَـَغمََّدينِّ  - 19196/  700
 مْنه". 

 . طب عن ُأسامة بن شريك
 

لرَّمَحنِّ، إِّْن َشاَء أن يـُْزلَِّقه أزَاغه، وإْن َشاَء أن يُقِّيَمه  "َما مِّْن آَدميٍّ إِّال َقلُبُه َبنَي إِّْصبـَُعني من أَصابع ا - 19211/  715
 أقَاَمه، وَُكّل يـَْوم امليزاُن بيد هللاِّ، يـَْرَفع أقْـَواًما َوَيَضُع آَخرِّين إِّىل يـَْومِّ القيامةِّ". 

 . طب عن نعيم بن َُهَّار 
 

غاش ا لَِّرعِّيِّّتِّه إِّال َحرََّم هللاُ َعَليهِّ اجلَنََّة، َوُعْرُفها يوجد يـَْوَم القَِّياَمةِّ  "َما مِّْن إَِّماٍم َوال َواٍل اَبَت لَيَلًة َسْوَداَء  - 19219/  723
رية َسْبعِّني َسَنًة".   من َمسِّ

رواه كله الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجي، ولم أعرفهن، وبقية رجال  قال الهيثمي:  .طب عن عبد هللا بن مفضل املزِن
 وفي الثانية محمد بن عبد هللا بن مغفل ولم أعرفه.الطريق األولى ثقات، 

 
َا ُكلهَّا يفِّ اجلَنَّةِّ".  - 19222/  726  "َما مِّْن أُمٍَّة إال َوبـَْعُضَها يفِّ النَّارِّ، َوبـَْعُضَها يفِّ اجلَنَّةِّ إالَّ أُمَّيت فَإِّْنَّ

الصغير واألوسط، وفيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن  رواه الطبراني في قال الهيثمي:   .-رضي هللا عنه  -طب، خط عن ابن عمر 
 صحيح.  رشدين، وهو ضعيف.

 
ثْـَلها مِّن السُّنَّة".  - 19223/  727  "َما مِّْن أُمٍَّة ابـَْتَدَعْت بـَْعَد نَبِّيها يفِّ دِّيِّنها بِّدَعة إِّال أَضاَعت مِّ

 ضعيف.  الكبير، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو منكر الحديث. رواه الطبراني في قال الهيثمي:  .طب عن عفيف بن احلارث اليماين
 

ُلغن َأْو مَيََت إِّال َكاَن  - 19227/  731 يف اجلنَّةِّ   معي"َما مِّْن أُمَّيتِّ أَحٌد َلُه َثالُث بـََنات، َأْو َثالُث َأَخَوات يـَُعوهُلُنَّ َحَّتَّ يـَبـْ
 َهكذا، َومَجََع َبنَي أْصبـَُعيه السَّبَّابَة والُوسَطى".

 ادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط بإسن  .طس عن أنس
 

يُب مْنه َعافيًة، إال َكَتَب هللاُ َلُه بِّه َأْجًرا".  - 19228/  732  "َما مِّْن امرٍئ حُيْىي أْرًضا فَيْشَرُب مِّْنه كبٌِّد َحرَّاُء، أْو ُيصِّ
 ضعيف.  .طب عن أم سلمة
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َنٍة   - 19230/  734  ميَرُض إِّال َجَعَله هللاُ كفَّارًَة ملا َمَضى مِّن ُذنُوبِّه"."َما مِّن اْمرِّئ ُمْؤمٍِّن َوال ُمْؤمِّ

 ضعيف جدا.   .-رضي هللا عنه  -البزار عن ابن عمرو
 

َع إِّ  - 19242/  746 ىل  "َما مِّن اْمَرأٍة خَتُْرُج يف ُشْهَرٍة من طِّيب فـَيَـْنظُر الرِّجاُل إِّلَيَها إال ََلْ تـََزْل يف َسَخطِّ هللاِّ َحَّتَّ تـَْرجِّ
 ا". بَيتِّهَ 

 ضعيف.  .قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف .طب عن ميمونة بنت سعد
 

ُهم يـَْوَم القيامة".  - 19248/  752  "َما مِّْن أمرٍي يـَُؤمُر َعلى َعَشرة إِّال ُسئِّل َعنـْ
 ضعيف.  ضعيف.قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه رشدين بن كريب، وهو  .طب عن ابن عباس

 
ماءِّ ُدوَن "َما مِّْن َأمِّرٍي َوال َوال يـُْغلق اَببَه ُدوَن َذوي اخلَلَّةِّ َواحلَاَجةِّ َواملَْسَكَنةِّ، إِّال َأْغلَق هللاُ أَبـَْواَب السَّ  - 19253/  757

 َحاَجته َوَخّلته َوَمسكَنته". 
 صحيح.  .اجلهينع، كر عن عمرو بن مرَّة ]ت[ 

 
 أْهلِّ بَيٍت يَغُدو َعَليهم َفدَّاٌن إِّال َذلُّوا". "َما مِّنْ  - 19268/  772

 . صحيح. رواه الطبراني في الكبير، وهاتان المرأتان لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقاتقال الهيثمي:  .طب عن َأيب أُمامة
 

 " -تعاىل-وََكانُوا يف َكَنف هللا  "َما مِّْن َأْهلِّ بَيت َواَصُلوا إِّال َأْجرى هللاُ َعَليهِّم الرِّْزَق  - 19269/  773
 ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبيد هللا بن الوليد الوصافي وهو ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
ٍم َأْفَضُل فيهِّنَّ الَعَمُل مِّْن َهذه العْشرِّ، قَاُلوا: اَي َرُسول هللا، َوال اجلَِّهاُد؟ قَال: وَ  - 19272/  776 ال اجلَهاُد إِّال  "َما مْن َأايَّ

 َأْن خَيْرُج رَُجٌل بِّنَـْفسه َوَماله يف َسبِّيل هللا، مثَّ يكوَن مهجُة نفسه فيه". 
 .طب عن ابن عمرو

 
م الَعْشرِّ، قِّيَل: َوال اجلَِّهاُد يف سبيلِّ هللاِّ؟ قَال: َوال اجلَِّهاُد يف - 19274/  778 م الَعَمُل فِّيهنَّ َأْفَضل مِّْن أايَّ   "َما مِّْن َأايَّ

 َسبِّيلِّ هللاِّ إِّال َمن ُعقِّر َجَواُده َوأْهرِّيَق َدُمه". 
 . طب، حل عن ابن مسعود
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فِّيَها بَِّصالة إِّالَّ َفَخَرْت َعلى َما َحْوهَلَا مَِّن البَِّقاع، َواْستَـْبَشَرْت لِّذِّكرِّ هللاِّ  -تعاىل-"َما مِّْن بـُْقَعة يُذكُر هللاُ  - 19281/  785
تَـَهاَها إِّىَل َسْبع َأرَ   ضِّني". ُمنـْ
ا. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس  وفيه أحمد بن بكر البالسى وهو ضعيف جدًّ

 
يَفةِّ َخريًا، وَ  - 19288/  792 حِّ رَِّها  "َما مِّْن َحافَِّظنيِّ رَفـََعا إِّىَل هللاِّ َما َحفِّظَا مِّْن لَيٍل أْو َْنَاٍر، َفرَيَى هللاُ يف َأوَّلِّ الصِّّ يفِّ آخِّ

يفَ   ةِّ".َخريًا، إال قَال هللا لَِّمالئَِّكتِّهِّ: اْشَهُدوا أيّنِّ َقْد َغَفْرُت لَِّعْبدِّى َما َبنَي َطَرىفِّ الصَّحِّ
 ضعيف. .ع، وابن النجار عن أَنس

 
795  /19291 -  ." ًدا يـَُعفُِّر َوْجَهُه يف الرّتَابِّ  "َما مْن َحالٍة َيُكوُن َعليَها الَعْبُد أَحبُّ إِّىَل هللا مْن َأْن يـََراُه َساجِّ

 .طس عن حذيفة
ال: تفرد به عثمان. قلت: وعثمان بن القاسم ذكره ابن  في األوسط من طريق "عثمان بن القاسم عن أبيه" وق قال الهيثمي: رواه الطبراني 

 حبان في الثقات ولم يرفع في نسبه، وأبوه فلم أعرفه.
 

ُمُه يْوَم القَِّياَمة".  - 19297/  801  "َما مِّْن َدابَّة: طائٍِّر َواَل غريِّه يـُْقتل بَِّغريِّ َحق إِّالَّ َسُتَخاصِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمر

 
َا َعْبٌد مِّْن َأْن يـَُقوَل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أْسأُلَك املَُعافَاَة يف الدُّ "َما  - 808/  19304 نـَْيا  مِّن َدْعَوٍة َأَحبُّ إِّىَل هللاِّ أْن َيْدُعوُه هبِّ
رِّةِّ".  َواآلخِّ

 .رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير العالء بن زياد، وهو ثقة، ولكنه لم يسمع من معاذقال الهيثمي:  .طب عن معاذ
 

ُه فـَيَـْبَخُل َعَليهِّ إِّالَّ أْخَرَج هللاُ َلهُ  - 19306/  810  يـَْوَم القَِّياَمةِّ  "َما مِّْن ذي رَحٍم ََيتِّ َذا َرمحِّهِّ فـََيْسألُه َفْضاًل َأْعطَاُه هللاُ إِّايَّ
 مِّْن َجَهنََّم َحيًَّة يـَُقاُل هَلَا: ُشَجاٌع يـَتَـَلّمُظ فـَُيَطوََّق به". 

 في األوسط والكبير وإسناده جيد. قال الهيثمي: رواه الطبراني .ير عن رجلطب، طس عن جرير بن جر 
 

ُقوَمانِّ يف  "َما مِّْن رُُجٍل َيْسَتيقُِّظ مَِّن اللَّيلِّ فـَُيوقُظ اْمَرأتُه، فَإِّْن َغَلبَـَها النَّوُم َنَضَح يف َوْجهَِّها مِّن املاءِّ، فـَيَـ  - 19311/  815
 َساَعة مِّن اللَّيلِّ إِّال ُغفَِّر هَلَُما". بَيتِّهَما فـََيْذُكرانِّ هللا 
 وفيه )محمَّد بن إسماعيل بن عياش( وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . األشعريطب عن أيب مالك 

 
ُ َوْجَهُه يف َسبِّيل هللاِّ إِّال أمَّنُه هللاُ وآَمَنُه النَّاَر يـَْوَم القَِّياَمةِّ  - 19324/  828  "."َما مِّْن رَُجٍل يـَُغربِّّ
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 ضعيف جدا.  وهو متروك. -بالفتح وقال: بالضم   -قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه جميع بن ثوب  .طب عن َأيب أُمامة
 

ْقَداَر مِّائِّة َعاٍم". - 19326/  830  "َما مِّْن رَُجل َيُصوُم َيوًما يف َسبِّيل هللاِّ إِّال اَبَعَدُه هللاُ مَِّن النَّارِّ مِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير بنحوه. وأبو بشر ال أعرفه، وبقية  .هللا بن سفيان األْزدِّيّ مسويه، طب، ض عن عبد 

 رجاله ثقات. 
 

، مثَّ يُْدهُِّنوا يف َشأنِّ  - 19328/  832 ََعاصِّى هللا فيهِّْم َوُهْم َأْكثـَُر مْنُه َوَأَعزُّ إِّال َعاقـَبَـُهْم هِّ "َما مِّْن رَُجٍل َيُكوُن يف قـَْوٍم يـَْعَمُل ِبِّ
 هللاُ".

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد العزيز بن عبيد هللا وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، حل عن ابن مسعود
 

َ َعَشَرًة إِّال أتِّى بِّهِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ َمْغُلوَلًة َيُدُه إِّىَل ُعُنقِّهِّ  - 19329/  833  َحَّتَّ يـُْقَضى بَيَنُه َوبَينَـُهْم". "َما مِّْن رَُجٍل َويلِّ
 . طب عن ابن عباس

 
ُعوَن َلُه َحَّتَّ يـَْرَضى إِّال كاَن َحق ا َعَلى هللاِّ رَِّضاُهْم".  - 19331/  835  "َما مِّْن رَُجٍل ََيتِّ قـَْوًما َويـَُوسِّّ

 موضوع. ك.الطبراني، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مترو  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب موسى
 

 "َما حَمََق اإلِّسالُم حَمَْق الشُّحِّّ َشيٌء".  - 19355/  859
 موضوع.  .احلكيم، ع، وابن مردويه عن أَنس

 
 َله َعقٌِّب َوال َنْسٌل".  "ما َمَسَخ هللاُ من َشْيٍء َفَكانَ  - 19357/  861

 صحيح. .طب عن أُم سلمة
 

 إِّله إِّال هللاُ، َوال من الدَُّعاءِّ َأفَضل من االْستْغَفارِّ". "َما مَن الذِّْكرِّ َأفَضل من ال  - 19360/  864
 ضعيف. .طب عن ابن عمرو

 
َسَحابه فََأْظَلَم إِّذ   "َما من اْلقلوبِّ قـَْلٌب إِّال َوَله َسَحابٌَة َكَسَحابَة اْلَقَمرِّ بَينما اْلَقَمُر ُيضيُئ إِّذ علته - 19361/  865

 جَتَلَّْت".
الطبراني في األوسط، وفيه أزهر بن عبد هللا، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ عن ابن عجالن. وهذا   الهيثمي: رواهقال . طس عن علي

 حسن.  الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفا، وبقية رجاله موثقون. 
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اْلَفْجرِّ يـَْوَم اجْلُُمعة يف اجْلََماَعة َوَما َأْحسُب َمْن َشهَِّدها مِّْنكم   "َما من الصََّلَواتِّ َصالٌة َأْفَضل من َصالة - 19362/  866

 إِّال َمْغفورًا َله".
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير واألوسط كلهم من رواية   .طب، طس، وأَبو نعيم يف املعرفة عن َأيب عبيدة بن اجلراح

 ضعيف جدا.  ا ضعيفان.عبيد هللا بن زحر عن علي بن يزيد وهم
 

 "َما مِّْن رَُجٍل ُيَصلِّّي َعَليهِّ ماَئٌة إِّال ُغفَِّر لَُه". - 19369/  873
  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مبشر بن أبي المليح، ولم أجد من ذكره. .طب، حل عن ُأسامة بن عمري عن ابن عمر

 صحيح.
 

ْنُه َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة". "َما مِّْن رَُجٍل  - 19371/  875  َأْعتَق َصغِّريًا َأْو َكبِّريًا إِّال َكاَن َحق ا عَلى هللاِّ َأْن ََيْزِّيَُه بُِّكلِّّ ُعْضٍو مِّ
 . عبد بن محيد، وابن عساكر عن حممَّد بن سعد بن َأيب وقاص عن أَبيه

 
يُب مِّْن َزرْع َأَحدُِّكم وال َُثَر  - 19376/  880  هِّ مِّن َطرٍي َواَل َسُبٍع إِّال َوَله فِّيه َأْجٌر". "َما مِّْن َشْيٍء ُيصِّ

 . ، طب، وأَبو نعيم، ض عن خالد بن السايبالباوردياحلسن بن سفيان، والبغويُّ و 
 

"َما مِّْن َشْيٍء َأْكَرم َعَلى هللا يـَْوَم اْلقَياَمة من ابن آدَم، قيل: اي رسول هللا، َوال اْلَمالئَكُة؟ قَال: َوال   - 19381/  885
َْنزَِّلةِّ الشَّْمس واْلَقَمرِّ". ا  ملالئَكُة، أَلنَّ املالئكة هم جَمُْبورون ُهم ِبِّ

 .منكر مرفوعاً  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد هللا بن تمام، وهو ضعيف. .طب، واخلطيب عن ابن عمر
 

ُقُص إِّال الشَّرُّ فَإِّنَّه  - 19383/  887  يْزَداُد فيه".  "َما مِّْن َشيٍء إال يـَنـْ
 ضعيف.  . عن َأيب الدرداء طب

 
 "َما مِّْن َشيٍء إِّال يـَْعَلُم َأيّنِّ َرُسول هللا إِّال َكَفَرُة اجلِّنِّّ َواإلِّْنس". - 19384/  888

 ضعيف. ”.طب عن عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة عن أَبيه عن جده
 

ي َعَليه بَِّقاع تطُؤه   - 19390/  894 بِّ إِّبل إِّال يـُْؤَت بِّه يـَْوَم اْلَقَياَمة إَِّذا ََلْ َيكن يـَُؤدِّّي َحقها، فـََتْمشِّ "َما مِّْن َصاحِّ
ظالفِّها، َوتَنَطحُ  ي َعَليه بِّقاع تطُؤه ِبَِّ ب اْلبَـَقرِّ إَِّذا ََل َيكن يـَُؤدِّّي َحقَّها فـََتْمشِّ بِّ  َِبخَفافِّها، َويـُْؤت بَصاحِّ ا، َويـُْؤَت بَِّصاحِّ ه بُقُروْنِّ

ظالفِّها، لَيس فِّيها مَجَّاُء َوال  ي َعَليهِّ بَِّقاع فـََتنَطُحه بُقُروْنا وتطُؤه ِبَِّ ، ويْؤَت  اْلَغَنم إَذا ََلْ يـَُؤدِّّ َحقَّها فَتْمشِّ َمكُسورَُة اْلَقْرنِّ



541 

 

بِّ اْلَكنز فَيَتَمثََّل َله ُشجاٌع َأقرَُع، َفاَل جتُِّد شَ  ل َيَده يف فِّيه". بَِّصاحِّ  يًئا فـَُيْدخِّ
 ورجاله موثقون.  -وروى البزار طرفا منه  -قال الهيثمي: رواه الطبراني بطوله  .طب عن ابن الزبري

 
 "َما مِّن َصَباٍح ُيْصبُِّح فِّيه اْلعَِّباُد إِّال َصارٌِّخ َيْصُرُخ، أَيُّها اخْلَالئُِّق َسبُِّّحوا اْلملَِّك اْلُقدُّوَس". - 19396/  900

 ضعيف.  . وابن السين، كر عن الزبري، وسنده ضعيف ع،
 

ٌح  "َما مِّْن َصَباح َوال رَواح إالَّ َوبَقاع اأَلْرضِّ يـَُنادِّي بـَْعُضها بـَْعًضا اَي َجارَُة َهْل مرَّ بِّك اْليَـْوَم َعْبٌد َصالِّ  - 19398/  902
 َأنَّ هَلا بَِّذلِّك َعَليها َفْضاًل". َصلَّى َعَليكِّ َأْو ذََكر هللا؟ فَإِّْن قَالْت: نـََعم، رََأت 

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طس، حل عن أنس 
 

910  /19406 -  ." ُقُص اخْلرُي فِّيهِّ ويزِّيُد الشَّرُّ  "َما مِّْن عاٍم إِّال ينـْ
 ضعيف.  . طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
ي ُمَناٍد مَِّن السََّماءِّ: َأْن طِّْبَت وطاَبْت َلَك اجْلَنَُّة َوإِّال قَال  "َما مِّْن َعْبٍد َأَت َأًخا َلُه يـَُزورُُه يف هللاِّ، إالَّ اَندَ  - 19409/  913

، َوَعليَّ قِّراُه" َولْن يـَْرضي هللاُ َلَعْبدِّهِّ بِّقري ُدوَن اجْلنَّةِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ -هللاُ  ه: "َعْبدي زارينِّ  يفِّ َمَلُكوتِّ َعْرشِّ
البزار وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجالن،   رواهقال الهيثمي:  .ع، حل، وابن النجار، ض عن أَنس

 وهو ثقة. 
 

هِّ، وعِّْنَد رِّْجليهِّ ثِّْنتان مِّن احْلُور اْلعِّني، تـُغَنِّّيانِّه ِبَ  - 19419/  923 ْحسنِّ  "َما مِّْن َعْبٍد يْدُخُل اجْلنََّة إِّال َْيلُِّس عِّْند رْأسِّ
ْنُس، و  هِّ". صْوٍت مسِّعتِّ اجلِّنُّ َواإلِّ  ليس ِبَزامِّريِّ الشَّيطَان، َولكِّن بِّتْحمِّيدِّ هللاِّ َوتْقدِّيسِّ

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  .طب، وأَبو نصر السجزي يف اإلِّابنة، كر عن َأيب أُمامة
 

 . "ما مِّْن عْبد ُيْصرُع صْرَعًة مِّْن َمَرٍض إِّال بعَثُه هللاُ مِّْنها طَاهًِّرا" - 19420/  924
 صحيح.  .طب، ومسويه، كر، ض عن َأيب أَيوب

 
َأْعتق هللا   "ما مِّْن َعْبد يُقوُل: ال إِّلَه إِّال هللاُ، وهللاُ َأْكرُب، إِّال َأْعتق هللاُ رُبَعُه مَِّن النَّارِّ، وال يُقوهُلا اثنتني إِّال - 19427/  631

 ن النَّار". شطرُه مِّن النَّار، وال يَقوهُلا َأربـًَعا إِّال َأْعتقُه هللاُ مِّ 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيهما أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.  . طب عن َأيب الدرداءِّ 
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 "ما مِّْن عْبٍد يبِّيُع اتلًِّدا إِّال سلَّط هللاُ َعليهِّ اتلًِّفا". - 19937/  433
 ضعيف.  الطبراني في الكبير، وفيه بشير بن شريح، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني

 
، فالذي ال يْستيقُِّظ ُدوَن اْلعرشِّ فَتِّلْ  - 19434/  938 هِّ إِّيل اْلعْرشِّ َك  "ما مِّْن َعْبد َوال َأمٍة يَناُم فيْمتلِّيُء نْوًما إِّال ُعرِّج بُروحِّ

، فَتِّْلَك الرُّؤاَي الَّيتِّ تْكذُِّب". الرُّؤاي الَّيتِّ تْصُدق، َوالَّذِّي يْسَتيقُِّظ ُدوَن اْلعرْ   شِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه أزهر بن عبد هللا، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ عن   . طس، ك وتـُُعقَِّّب ]عن علي [

 ه موثقون. ابن عجالن. وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفا، وبقية رجال
 

ْنيا َمَقاَم مُسَْعٍة ورِّاَيءِّ إِّال مَسََّع هللاُ به علي رُُءوسِّ اخلالئِّق يْوَم اْلقِّيامةِّ".  - 19436/  940  "ما مِّْن َعْبٍد يَقوُم يف الدُّ
 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم.  .طب عن معاذ

 
َرةِّ درَجًة أكرب مِّْنها وَأْطوَل". "َما مِّْن َعبدِّ يُرِّيُد َأْن  - 19445/  949 ْنيا درَجًة فاْرتـََفَع، إِّال وَضعُه هللاُ يفِّ اآلخِّ  يْرَتفَِّع يفِّ الدُّ

 ضعيف.  .طب، حل، وابن مردويه عن سلمان
 

ًكا ال يـَْقَربُُه َشْيٌء حَّتَّ يُهبَّ  "َما مِّْن َعْبٍد ُمْسلٍِّم يـَْقَرأُ ُسورًَة من كَِّتاب هللاِّ عِّْنَد نـَْومِّهِّ، إِّال وَكََّل هللاُ به َملَ  - 19447/  951
 مِّْن نـَْومِّهِّ". 

 . طب عن شداد بن َأوس
 

ُل َوْجَهُه إالَّ خرَّْت خطَااَيُه مِّْن وْجههِّ، مثَّ يـَغْ  - 19448/  952 َسل  "ما مِّْن عْبٍد يَتوضَّأُ إالَّ خرَّْت خطاايُه مِّْن يديهِّ، مثَّ يْغسِّ
ُل رجليه، إِّال خرَّْت َخطاايُه مِّْن  ذِّراعيه إِّال خرَّْت خطَاايُه مِّْن ذِّر  اَعيهِّ، مثَّ مْيسُح رأسُه، إِّال خرَّْت َخطاايُه مِّْن رأسه، مثَّ يْغسِّ

 رِّْجلْيه". 
 . طب عن َأيب أُمامة

 
 "ما مِّْن عْبٍد يْسُجُد فـَيَـُقوُل: ربِّّ اْغفِّْر يل ثالث مرَّاٍت إِّال غفر لُه قـَْبل َأْن يْرفع رَأَسُه". - 19449/  953
الطبراني في الكبير من رواية محمد بن جابر عن أبي مالك هذا ولم أر من   قال الهيثمي: رواه. عن أَبيه اأَلشجعيعن َأيب مالك  طب

 ضعيف.  ترجمهما.
 

يْسأََلُه َعْن َذلِّك الّذْنب يْوم "َما مْن َعْبٍد اْبتلِّى بِّبليٍَّة يفِّ الدُّنْيا إِّال بَِّذنب، َوهللاُ َأْكرُم وَأْعَظُم َعْفًوا مِّْن َأْن  - 19475/  979
 القَِّيامةِّ".
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 ضعيف. .احلاكم يف الكىن، طب عن َأيب موسى
 

ُه حَّتَّ يـَُفارَِّق  "َما مِّْن َعْبٍد مؤمن إالَّ َوَلُه َذْنٌب يـَْعَتاُدُه الَفيَنَة بـَْعَد الَفيَنة، َأْو َذنٌب ُهَو َعَليهِّ ُمقِّيٌم ال يـَُفارِّقُ  - 19477/  981
نـَْيا، ًيا، إَِّذا ذُكَِّر ذكَر". الدُّ    َوإِّنَّ املُؤمَِّن ُخلَِّق ُمَفتـًَّنا تـَوَّااًب نسِّ

 صحيح. رواه الطبراني في الكبير واألوسط باختصار، وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات، وله السياق.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

 ".  َسلََّط هللاُ َعَليه اَتلًفا"َما مِّْن َعْبٍد اَبَع اَتلًِّدا إِّال  - 19478/  982
 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشير بن شريح، وهو ضعيف. .طب عن عمران بن حصني

 
َوَأْدَِن مِّْن َذلَِّك وقـَْبَل  قـَْبَل املُْوت بِّشْهر إالَّ قَبَل هللاُ مِّنه  -َعزَّ َوجلَّ -"َما مِّْن َعْبٍد ُمؤمِّن يـَُتوُب إِّىل هللاِّ  - 19479/  983

ْنُه التـَّْوبَة َواإلِّْخالَص إالَّ قبَِّل هللاُ مْنُه".   َمْوته بِّيَـْوٍم َأْو َساعة يـَْعَلُم هللاُ مِّ
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
ْئت فَذاَك مالُُه، وخلِّيٌل "َما مِّْن َعْبد َوال َأمٍة إِّ  - 19484/  988 ء: َفخلِّيل يُقوُل: َأاَن َمعك َفُخْذ مِّينِّّ ما شِّ الَّ ال َوَلُه ثالثُة َأخِّ

، َوَحيُث َخَرْجَت،  يُقوُل َأان َمَعك فَإَِّذا أَتَيَت اَبَب املَلِّكِّ َترْكُتَك، فذاك َأْهُلُه وخَدُمُه، َوخلِّيٌل يُقوُل: َأاَن مَعَك َحيت َدَخلتَ 
 َمُلُه".َفَذاك عَ 

 رواه البزار بنحوه وأحد أسانيده في الكبير رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب عن النعمان بن بشري 
 

يهِّ املُْسلِّم إالَّ َمشى مِّثْـَلها يفِّ ُسخطِّ هللاِّ َوال َيدَُع  - 19485/  989 َي يفِّ َحاجةِّ َأخِّ احلجَّ  "َما مِّْن َعْبٍد َوال َأَمٍة يدُع َأْن مَيْشِّ
َي تِّلَك احلَاجة". نـَْيا إِّال رََأى املُخلفني قْبل َأْن يـَْقضِّ  لِّغَرٍض مَِّن الدُّ

 في الكبير وفيه: عبيد بن القالم األسدى وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب جحيفة
 

الء: فَأمَّا خليل فيُقوُل: مَ  - 19486/  990 ا أَْنفْقَت فـََلَك، َوما َأْمَسْكت فَليس لَك، َفذلِّك  "َما مِّْن َعْبٍد إِّال َولُه َثالثُة َأخِّ
َمَعَك حيُث َدخلَت،   َمالُُه، وَأمَّا َخلِّيل فَيُقوُل: أان َمَعك فإِّذا أَتيَت اَبب املَلكِّ ترَْكتَك َفَذاك َأْهُلُه، َوَأمَّا خليٌل فَيُقوُل َأانَ 

 ةِّ َعلّي". َوَحيُث خَرْجَت، فيَـُقوُل: إِّْن َكْنَت ألْهَون الثَّالثَ 
 .طس، ك، هب عن أَنس

 البزار والطبراني في األوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران القطان وقد وثق، وفيه خالف.  قال الهيثمي: رواه 
 

َذا َأراَد غريَُه  "َما مِّْن قاٍض مِّن ُقضاة املُْسلِّمنَي إال وَمَعُه َملَكان ُيَسدَِّدانِّه إِّىل احلقِّّ ما َلْ يُرِّْد غريَه، فإِّ  - 19505/ 1009
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 ." ًدا ترَبََأ مِّْنُه املَلكانِّ  وَجار ُمتَـَعمِّّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو داود األعمى، وهو كذاب.قال الهيثمي:  .طب عن عمران بن حصني

 
 يْومِّ القَِّيامةِّ". "َما مِّْن قـَْوٍم سعْوا إِّىل السُّلطانِّ لُِّيذِّلوه إِّال َأَذهلَّم هللاُ قـَْبل  - 19508/ 1012

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خال كثير بن أبي كثير التيمي، وهو ثقة.قال الهيثمي:  .ز عن حذيفة
 

ْنُه ََلْ َيْذُكُروا هللَا َوََل ُيَصّلوا َعلى النَّيب  - 19511/ 1015   -  صلى هللا عليه وسلم -"َما مِّْن قْوٍم َجَلُسوا جَمْلًِّسا، مثَّ قَاُموا مِّ
 إِّال َكاَن َذلَك اجمْللُس َعليهْم تَِّرًة".

 . طب عن َأيب أُمامة
 

"َما مِّْن قْوٍم اْجتمُعوا يف جَمْلِّس، فتفرَُّقوا، وَلْ يْذُكُروا هللا إِّال َكاَن َذلَِّك املَْجلُِّس حْسرًة عَليهِّم يْوم   - 19513/ 1017
 القِّيامةِّ".

 الطبراني في األوسط والكبير، ورجالهما رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه .طب، هب عن عبد هللا بن مغفل
 

ُهُم   -عزَّ وجلَّ   -"َما مِّْن قْوٍم َْيتمُِّعوَن على كتاب هللاِّ  - 19515/ 1019 يتعاَطْونَُه بَينهم إِّال كانُوا َأْضيافًا هللِّ َوإِّال َحفَّتـْ
هِّ َِمافَة َأْن  املالئِّكُة حَّتَّ يُقوُموا َوخيُوُضوا يفِّ حدِّيث غريِّهِّ، َوما مِّْن عَ  ْبٍد خْيرُج يفِّ طَلبِّ عِّلم َِماَفَة َأْن مَيُوَت َأو يف اْنتِّساخِّ

 ومْن يـُْبطِّئ بِّهِّ عَمُلُه ال ُيْسرْع بِّهِّ َنَسُبُه".  -عزَّ وجلَّ   -يْدُرس إِّال كان َكالغَادِّى الرَّائحِّ يفِّ َسبِّيلِّ هللا  
 الكبير، وفيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف في االحتجاج به.  رواه الطبراني فيقال الهيثمي:  .طب عن َأيب الرَُّدينِّ 

 
د إالَّ َكَتَب هللاُ َله بُكلِّّ ُخطَوة خَيُْطوها   - 19537/ 1041 "َما مِّْن ُمؤمٍِّن يـََتوضَّأُ فـَُيْحسُن وُضوَءُه، مثَّ يـَْعمُِّد إِّىل املْسجِّ

 َحسَنًة، َوحَما َعْنه سَيئًة". 
 . عبد بن محيد عن جابر

 
 "َما مِّْن ُمْؤمٍِّن ُيصيُبه َوَصٌب، َوال َنَصٌب، َوال َسَقٌم، َوال َحَزٌن َوال َهمٌّ يُهمُّه، إِّال َكفَّر هللا سيِّّئاته".  - 19538/ 1042

 . -رضي هللا عنه   -ط عن َأيب سعيد  
 

يُبه َأًذى يفِّ َجَسدِّه إِّال كفََّر هللا َخطَااَيه" - 19551/ 1055  ."َما مِّْن ُمْسلٍِّم ُيصِّ
 .طب، كر عن معاوية
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، َفلُيقلَّ الَعْبُد من َذلِّك َأْو   - 19557/ 1061 "َما مْن ُمْسلٍِّم ُيَصلِّّي َعَليَّ َصالًة إال َصلَّت َعَليه املالئَكُة َما َصلَّى َعَليَّ
 ".  لُِّيْكثِّر

 حسن.  .طب عن عامر بن ربيعة]حم ه[ 
 

، مث َيْشَهد َأن ال إِّلَه إِّال هللا، وَأن حُممًدا   "َما مِّْن ُمْسلِّم يـَُقوُل إِّذا مسِّع - 19571/ 1075 النَِّّداَء، وََكربََّ املنادى، يُكربِّّ
يَلَة، َواْجَعْل يف اأَلعَلني َدرََجته، وىفِّ املُْصطَفني حمَ  بَّته، وىفِّ املُقرِّبني َدارَه  رسوُل هللا فـََيْشهُد، مُث يـَُقوُل: اللَّهم َأْعطِّ حُمَمًَّدا الَوسِّ

 جبت له َشَفاعَّت يـَْوَم القَِّياَمةِّ".إِّالَّ وَ 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. .الطحاوي، طب عن ابن مسعود

 
اجلَُذاُم،  "َما مِّْن ُمْسلٍِّم يُعمَُّر يف اإلِّْسالم َأْربـََعنَي َسنًة إِّالَّ َصَرَف هللا َعْنُه َثالثَة أنواع مِّن الَبالءِّ:  - 19573/ 1077

تنَي َرزَقه هللاُ اإلِّانبَة إِّليه  ني َيسََّر هللا َعَليهِّ احلِّساَب، فإِّذا بَلغ السِّّ ، فَإَِّذا بـََلَغ  واجلُنوُن، والرَبُص، فَإِّذا بلَغ اخلَْمسِّ ا حيِّبُّ ِبِّ
ناتِّه، َوجَتَاوَز َعْن َسيِّّئاته، فَإِّذا بَلغ التِّّسعِّني غَفر هللاُ َله ما السَّبعنَي َأحبَّه هللاُ وَأَحبَّه َأْهُل السََّماء، فَإِّذا بَلغ الثَّمانني قَبِّل هللاُ َحسَ 

رَي هللا يف األرض، َوُشفَِّع يف َأْهل بيتِّه".   تـََقدَّم من َذْنبهِّ َوَما أتََخَّر، َومُسى َأسِّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف جدا. قال شعيب .احلكيم، ع عن أَنس]حم[ 

 
َأْوثـََقُه  ْسلٍِّم يَلِّي َعْشَرًة َفَما فـَْوق َذلَِّك إالَّ أََتى يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َمْغُلوَلًة يَُده إِّىَل ُعُنقِّهِّ، َفكَّه برُُّه َأو"َما مِّْن مُ  - 19579/ 1083

رَها َعَذاٌب يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  إُِّْثُُه، َأوَّهلَا َمالَمٌة، َوَأْوَسطَُها َنَداَمٌة، وآخِّ
  قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني، وفيه يزيد بن أبي مالك، وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. .  طب عن َأيب أُمامة]حم[ 
 حسن.

 
ُل َيَديهِّ، َوميَُْضمُِّض فَاُه، َويـَتَـَوضَّأُ َكَما أُمَِّر إال َحطَّ هللا َعْنُه َما أَ  - 19580/ 1084 َصاَب  "َما مِّْن ُمْسلٍِّم يـَتَـَوضَّأُ، فيَـْغسِّ

ن َأطرافِّهِّ، مثُ  ُهو إِّذا مَشى إِّىَل الْلَمْسجد،  يـَْوَمئذ: َما َنَطَق بِّهِّ َفُمُه، َوَما َمسَّ بَيَديهِّ، َوَما مَشى إِّلَيهِّ، حَّتَّ إِّنَّ اخْلَطَااَي حتاَدُر مِّ 
 َفرِّْجٌل َتْكُتُب َحَسَنًة، َوُأْخَرى مَتُْحو سيَِّّئًة". 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه لقيط أبو المشاور، روى عن أبي أمامة، وروى عنه الجريري وقرة   .طب، ض عن َأيب أُمامة
 ن في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. بن خالد، وقد ذكره ابن حبا 

 
يُب َكفَُّه مِّْن َذلَِّك اْلمَ  - 19582/ 1086 اءِّ،  "َما مِّن ُمْسلٍِّم َيْسَمُع َأَذااًن، َفقاَم إِّىل وُضوئِّه إِّال ُغفَِّر َلُه يف َأوَّلِّ َقطَرٍة ُتصِّ

 وُم إِّىَل َصالتِّهِّ َوهَِّي اَنفَِّلٌة". فَبَِّعَددِّ َذلَِّك اْلَقْطرِّ يـَْغفُِّر هللا َلُه َما َسَلَف مِّْن ُذنُوبِّهِّ، فـَيَـقُ 
وأبو غالب مختلف في االحتجاج به، وبقية رجاله ثقات، ، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير . طب، ض عن َأيب أُمامة]حم[ 
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 وقد حسن الترمذي ألبي غالب وصحح له أيضا. 
 

َعُه إِّال َخَرَجْت َخطَااَيُه مِّْن مَسْعِّهِّ َوَبَصرهِّ َوَيَديهِّ َورِّْجَليه  "َما مِّْن ُمْسلٍِّم يـَتَـَوضَّأُ  - 19583/ 1087 فـََيَضُع وُضوَءه مَواضِّ
 وََكاَنْت َصالتُُه َلُه َفْضاًل".

 . طب عن َأيب أُمامة
 

نََّة اْلبَـتََّة، إِّال َأْن يـَْعمَل َذنـًْبا ال  "ما مِّْن ُمْسلٍِّم قـََبَض يَتِّيَمني ُمْسلَِّمنيِّ إِّىَل طََعامِّهِّ َوَشَرابِّهِّ إِّال دَخَل اجلَْ  - 19586/ 1090
عِّْندِّي ثـََواٌب إِّال اجْلَنََّة، قِّيَل: َوَما كرميَتاُه؟ قَال: َعيَناُه، وَمْن َعال َثالَث   يـُْغَفُر، َومْن َأَخْذُت َكرِّميََتيهِّ َفَصرَبَ َواْحَتَسَب ََلْ َيُكْن َلهُ 

َُهنَّ    َوَأْحَسَن َأَدهَبُنَّ، َأْدَخَلُه هللا اجْلَنََّة، قِّيَل: َأْو اثـْنَـَتني؟ قَال: َأْو اثـْنَـَتنَي".بـََناٍت فَأَنـَْفَق َعليهِّنَّ، وَرمحِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه حنش بن قيس الرحبي، وهو متروك.  .طب عن ابن عباس

 
يهِّ إالَّ َكاَن حَ  - 19587/ 1091  ق ا َعَلى هللا َأْن يـَُردَّ َعْنُه اَنَر جَهنََّم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". "َما مِّْن ُمْسلٍِّم يـَُردُّ َعْن عِّْرضِّ َأخِّ
 ضعيف.   .يف مكارم اأَلخالق عن َأيب الدرداءِّ  اخلرائطيطب، و 

 
: اللَُّهمَّ  - 19588/ 1092 يهِّ بَدْعوٍة بَِّظْهرِّ اْلَغيبِّ ُفالٌن فَاْغفِّْر َلُه، إال قَالتِّ اْلَمالئَِّكُة:  أخي"َما مِّْن ُمْسلٍِّم َيْدُعو أَلخِّ

 آمِّني َوَلَك ِبِِّّْثٍل". 
 . طب عن َأيب الدرداءِّ 

 
َّ َأْو مَيَُْتَ إال ُكنَّ َلُه حَجااًب مَِّن النَّارِّ، َأْو  "َما مِّْن ُمْسلٍِّم يُكوُن َلُه َثالُث بـََناٍت فـَيـُْنفِّ  - 19589/ 1093 ُق َعَليهِّنَّ َحَّتَّ ينبِّ

؟ قَال: َواثـْنَـَتان".   اْثنَتانِّ
 الطبراني، وفيه النهاس بن قهم، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. يف مكارم األخالق، طب عن عوف بن مالك اخلرائطي

 
1095 /19591 -  َ  مِّْن َأْمرِّ اْلُمْسلِّمِّني َشيًئا إِّاّل بـََعَث هللا إِّلَيهِّ َمَلَكنيِّ ُيَسدَِّدانِّهِّ َما نَوى احْلقَّ، فَإِّن نـََوى  "َما مِّْن ُمْسلٍم َويلِّ

هِّ".  اجْلَوَر َعَلى َعْمٍد وََكالُه إِّىَل نْفسِّ
 األزدي. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جناح مولى الوليد ضعفه  .طب عن واثلة

 
ُل يَ  - 19596/ 1100 َديهِّ إِّال  "ما مِّْن ُمْسلٍِّم ميَُْضمُِّض فَاُه إِّال َغَفَر هللا لُه ُكلَّ َخطيَئة َأصاهَبا بِّلَِّسانِّهِّ َذلَِّك اْليْوَم، َواَل يـَْغسِّ

هِّ إِّال َكاَن َكيْومَ   ولَدْتُه أُمُُّه". َغَفَر هللا َلُه َما َقدََّمْت َيَداُه َذلَِّك اْليَـْوَم، وال مَيْسُح بَِّرأسِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه يوسف بن خالد السمتي، وقد جمعوا على ضعفه. .طس عن َأيب لبابة بن عبد املنذر



547 

 

 
َا لَِّساُنُه، َوال  "َما مْن ُمْسلٍِّم يتَـَوّضأُ لِّلصَّالةِّ، فـَُيَمْضمُض إِّال َخَرَج مَع َقطرِّ اْلَماءِّ ُكلُّ سيَـئَِّّة َتَكلَّ  - 19597/ 1101 َم هبِّ

ل َوْجَهُه إال تـََناثَر مِّْن عَ  ُق إِّال َخَرَج َمَع َقطرِّ اْلَماءِّ ُكلُّ سيَِّّئة َوَجد رحَيَها ِبَْنفِّه، َوال يـَْغسِّ يَنيه َمَع َقطر اْلَماءِّ ُكلُّ َسيَِّّئة  َيْستَـْنشِّ
ُل َشيًئا مِّْن َيَديه إِّال خرَج  ُل شيًئا مِّْن رِّْجَليه إِّال خَرَج  نَظَر إِّلَيها هبَِِّّما، َوال يـَْغسِّ َمَع َقطرِّ اْلَماءِّ ُكلُّ سيِّّئة َبَطش هبِِّّما، وال يْغسِّ

دِّ ُكتِّبِّ َلُه بُِّكلِّّ خطَوٍة َخطَاها َحسَ  َا َعْنُه َسَيئًة،  َمَع َقطرِّ اْلماءِّ ُكلُّ سيِّّئٍة مَشى هبَِِّّما إِّلَيها، فإَِّذا خَرَج إِّىَل اْلَمْسجِّ َنًة، َوحمِّى هبِّ
َ َمَقاَمُه". َحَّتَّ    ََيتِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وهو في الصحيح باختصار، ورجاله موثقون.  . طس عن َأيب هريرة.
 

، َأْو َأْربـًَعا َمْفرَوَضًة، َأْو َغرَي َمْفروضةٍ  - 19600/ 1104 ، مثَّ يْستَـْغفُِّر  "َما مِّْن َعْبٍد يُْذنُِّب َذنـًْبا فـَيَـتَـَوضَّأُ، مثَّ ُيَصلِّّي رَْكَعَتنيِّ
 هللا إِّال َغَفَر هللا لُه". 

 في األوسط، وقد تفرد به صدقة بن سهل، قلت: ولم أجد من ذكره. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن َأيب الدرداء

 
 اًما َلُه، َوإِّْعظَاًما َلُه، إال َغَفر هللا لُه". "َما مِّْن ُمْسلٍِّم َيْدُخُل َعَليهِّ َأُخوُه اْلُمْسلُِّم، فـَُيلقِّى َلُه َوَساَدًة إِّْكرَ  - 19606/ 1110

 الطبراني في الصغير، وفيه عمران بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طس عن سلمان
 

 َويـَْعقُِّلَها إِّال َدَخَل اجْلَنََّة". "َما مِّْن ُمْسلٍِّم َتوضَّأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، مثَّ َصلَّى َصالًة حْيَفظَُها  - 19607/ 1111
 . طب عن ُخَرمي بن فاتك

 
 هللا، "َما مِّْن َعْبد ُمْسلٍم يـَُقوُل إِّذا َأْصَبَح: احْلْمُد هلل، ريبِّّ هللا ال ُأْشرُِّك بِّهِّ َشيًئا، َوَأْشَهُد َأن اَل إِّلَه إِّالَّ  - 19610/ 1114

ى، َوإِّْن قَاهلَا إَِّذا َأْمَسى َظلَّ تـُْغَفُر َلُه ُذنُوبُُه َحَّتَّ ُيْصبِّح". إِّاّل َظل تـُْغَفُر َلُه ُذنُوبُُه َحَّتَّ ميُْ   سِّ
من طريق َأابن بن َأيب عياش عن   السين ، قط يف األفراد، وابن الباورديابن سعد، ز، طب، وأَبو الشيخ، البغوي يف معجمه، 

، قال البغوي: ال َأعلم له غريَه، وقال ابن حجر يف  احلكم عن حيان احملارىب عن َأابن احملارىب، وكان من وفد عبد القيس
اإلصابة: له اثن، َأشار قط يف األفراد إِّىل َأن َأابن بن َأيب عياش تفرد هبذا احلديث، وهو ضعيف واه، قلت: وهذا يدخل  

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك. .فيمن اتفق اسم شيخه والراوى عنه
 

رْتِّ هللا، َوإِّذا قال: ايَ  - 19620/ 1124 بِّهِّ: ُهْجًرا، َهَتك بِّسِّ رْتٌ، فَإِّذا قَال َأَحُدُُهَا لِّصاحِّ   "َما مِّْن ُمْسلِّمني إِّال بَينَـُهَما سِّ
 كافُِّر، َفقْد َكفر َأحُدُُهَا". 

 . احلكيم، طب، هب عن ابن مسعود
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َئ هبِِّّْم يْوم اْلقَِّيامةِّ حَّتَّ يُوقـَُفوا َعَلى  "َما مِّْن ُمْسلِّمني ميُوُت هَلَُما َثال - 19626/ 1130 ُلُغوا احلِّْنث إال جِّ ثَُة َأْطَفال ََلْ يبـْ
 وآاَبؤُكُم اجْلَنَّة".  اَببِّ اجْلنَّةِّ، فـَيـَُقاُل هلُْم: اْدُخُلوا اجْلَنَّة، فـَيَـُقوُلوَن: حَّتَّ َيْدُخَل آابُؤان، فُيقاُل هلُْم: اْدُخُلوا أَنـُْتم

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خال يزيد   .احلسن بن سفيان عن حبيبة بنت سهلابن سعد، طب، و 
 بن أبي بكرة ; وقد وثقه ابن حبان، وأعاده بإسناد آخر، ورجاله ثقات، وليس فيه يزيد بن أبي بكرة، وهللا أعلم. 

 
ُُهَا". "َما مِّْن ُمْسلِّمني مَيُوُت بَينُهَما  - 19630/ 1134 َا إالَّ أْدَخَلُهما هللا اجْلنَّة بِّفْضلِّ رمْحَتِّهِّ إِّايَّ  اثـَْنانِّ مِّْن ولدُِّهِّ

 . طب عن ابن مسعود 
 

ٍّ ميوُت فـَيَـُقوُم يف قربِّه إالَّ َأْربعنَي َصَباًحا".  - 19657/ 1161  "َما مِّْن َنيبِّ
 موضوع.  .ده عليه احلافظ ابن حجرحب يف الضعفاء، طب، حل عن أَنس، وَأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، ور 

 
ٍّ إال َوَقْد أَْنَذَر قْوَمه الدَّجَّال، وإيّنِّ ُأَحذِّرُُكم َأمر الدَّجَّال إِّنَّه َأْعوُر، وإِّنَّ  - 19661/ 1165 لَيَس َِبْعَور، بنَي   ريب"َما مِّْن َنيبِّ

، مَعه جَ   نٌَّة واَنٌر، فـََنارُه َجنٌَّة، وَجنـَُّته انٌر". عيَنيه َمْكُتوٌب َكافٌِّر يـَْقَرُؤه الكاتُِّب َوْغرُي الكاتِّبِّ
 . طب عن معاذ

 
َ َعليها طَيًنا".  - 19669/ 1173  "َما مِّْن نـَْفٍس مَتُوُت َوهَلَا عِّْنَد هللاِّ مِّثْـَقاُل مَنَْلٍة مِّْن َخرٍي، إالَّ ُطنيِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه بقية، وهو مدلس. .طب عن معاذ
 

لنصيحةِّ إال َكبَّه هللاُ على وجهه يف   - 19677/ 1181 َ مِّْن َأمر املسلمني َشيًئا َفلم حيِّْط مِّْن َورَائِّهم ابِّ "َما مِّْن َواٍل َويلِّ
 َجهنم َيوم ََيَْمُع هللاُ اأَلولني َواآلخرين".

.  عزيز بن الحصين وهو ضعيففي األوسط وفيه عبد ال قال الهيثمي: رواه الطبراني .احلاكم يف الكىن، طب عن معقل بن يسار
 ضعيف.

 
 "َما مِّْن َواىلِّ أُمٍَّة َكثُرْت َأو قـَلَّْت، َل يـَْعدِّْل فيهِّم، إالَّ َكبَّه هللاُ على وْجهه يف النَّارِّ".  - 19678/ 1182

 . ش، طب عنه
 

مِّنه، َوََل َيُكنِّ هللا   كفارًة لذَنٍب قد َسَلف "َما مِّن َوَصٍب ُيصيُب الَعْبَد يف َدارِّ الدُّْنيا واَل نْكبٍة إالَّ كان   - 19682/ 1186
ْنه".   ليعوَد يف ذنٍب قد َعاقبه مِّ

 .، طب، كر عن بالل بن َأيب بردة عن أَبيه عن جده َأىب موسىالروايين
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 "َما مِّْن َيومِّ اثـَْنني َواَل مخِّيس إال يـُْرَفُع فِّيَها األْعَماُل، إال املُتَهاَجَرين".  - 19686/ 1190

 الطبراني، وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي وثقه ابن حبان وضعفه غيره.  قال الهيثمي: رواه. َأيب أَيوبطب عن 

 
ُلُه َعَمُلُه اجلَنََّة، قِّيَل: َواَل أَْنَت اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَال: َواَل َأاَن إال َأْن يَـ  - 19690/ 1194 ْنُكْم مِّْن َأَحٍد يُْدخِّ   تَـَغمَّدِن هللاُ "َما مِّ

 مْنُه بَرمْحٍَة". 
قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في األوسط والكبير، إال أنه قال في الكبير: »ما منكم من أحد يدخله عمله   . طب عن َأيب موسى

 الجنة ". فقال بعض القوم: وال أنت؟!« فذكره. وفي أسانيدهم أشعث بن سوار، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهم ثقات.
 

نني".  - 19703/ 1207  "َما َمنع قـَْوٌم الزََّكاَة إال ابـَْتالُهْم هللاُ ابلسِّّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات.  .طس عن بريدة

 
  هَِّي اْلَفرِّيَضُة"."َما َمَنعُكَما مِّن الصَّالةِّ َمَعنا؟ َأَفال َصلَّيُتْم َمَعنا فـََيُكون َتَطوًُّعا وَصالُتُكْم اأُلوىَل  - 19706/ 1210

 رجال إسناد الحديث ثقات إال أن الحجاج مدلس وقد عنعنه. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو
 

؟ أََلْسَت بَِّرجٍل ُمْسلٍِّم؟ ، ي"َما َمنَـَعَك َأْن ُتَصلِّّ  - 19707/ 1211 ، َوإِّْن ُكْنَت َقْد   َمَع النَّاسِّ ْئَت َفَصلِّّى َمَع النَّاسِّ إَِّذا جِّ
 َصلَّيَت". 
 صحيح.  .طب عن ُبْسر بن حمجن عن أبيه]حم ن[ 

 
َيدِّ   يفِّ "َما نـََقَصْت َصَدَقٌة مِّْن َماٍل َقطُّ، َوَما َمدَّ َعْبٌد َيَدُه بَِّصَدَقٍة إال أُْلقَِّيْت يفِّ َيدِّ هللاِّ قـَْبَل َأْن تـََقعَ  - 19718/ 1222

َها غِّىًن إِّالَّ فـََتَح هللاُ َعَليهِّ اَبَب فـَْقٍر".  ، َواَل فـََتَح َعْبٌد اَبب َمْسأََلٍة َلُه َعنـْ  السَّائِّلِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .هب، طب عن ابن عباس

 
َا عًِّزا، فَاْصُفوا يُعِّزُُّكُم هللاُ "َما نـََقَص َماٌل مِّْن َصَدَقة، َواَل صَفا رَُجٌل  - 19719/ 1223   -تـََعاىل -َعْن َمْظَلَمة إِّالَّ زَاَدُه هللاُ هبِّ

 .َواَل فَتَح رَُجٌل َعلى نـَْفسهِّ اَبَب مْسأََلة إِّالَّ فـََتَح هللاُ َعَليه اَبَب فـَْقٍر"
 . يف مكارم األخالق عن أم سلمة اخلرائطيطس، و 

 
ُك َأْن يـَْغَضَب هللاُ  - 19720/ 1224 ُلُغىنِّ إِّنَّكْم َتْكتـُُبوَْنَا، َأكَِّتاٌب َمَع كَتابِّ هللاِّ؟ ، يُوشِّ لِّكَتابِّه،  "َما َهذِّهِّ اْلُكُتُب الَّيت تـَبـْ

 َد هللاُ بِّهِّ خريًا أبـَْقى يفِّ َقلَبهِّ اَل إَِّله إِّالَّ هللاُ". فـََيْسرِّى َعَليه لَياًل، َفاَل َيرْتُُك يفِّ َورََقٍة وال قَلٍب مِّْنُه َحْرفًا إال َأْذَهب بِّهِّ، َمْن َأرَا
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الطبراني في األوسط، وفيه عيسى بن ميمون الواسطي، وهو متروك، وقد وثقه  قال الهيثمي: رواه. طس عن ابن عباس، وابن عمر مًعا
 حماد بن سلمة. 

 
يَتاءٍ  - 19725/ 1229 َبُه فَلَك، َوَما َوَجدَت يفِّ قـَْرية َغرَي   َأْو َعامِّر "َما َوَجْدَت يفِّ َطرِّيقِّ مِّ فـََعرِّْفُه َسَنًة، فإِّْن ََلْ جَتْد َصاحِّ

َرٍة َأْو َطريٍق َغرَي مِّيتاٍء َففِّيهِّ اخْلُْمُس".  َعامِّ
 . طب عن أيب ثعلبة

 
اْلَفاحَشُة يفِّ قْوٍم َقطُّ إِّالَّ َسلََّط هللاُ َعَليهُِّم "َما نـََقَض قـَْوٌم اْلَعْهَد َقطُّ، إِّالَّ َكان اْلَقْتُل بِّينَـُهْم، وال َظَهَرتِّ  - 19728/ 1232

ُهُم اْلَقْطر".   املْوت، وال َمنَع قـَْوٌم الزََّكاَة إالَّ حَبس هللاُ َعنـْ
قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو  .، ك، ق، ض عن عبد هللا بن بُريدة عن أبيهالروايينع، و 
 ثقة.
 

هللِّ  - 19729/ 1233 ْرك ابِّ لشِّّ رْكَِّها  -َعزَّ َوَجلَّ -"َما َهَلَكْت أُمٌَّة َقطُّ إِّالَّ ابِّ َوَما َأشرََكْت أَُمٌة )َقط( َحَّتَّ َيُكوَن َبْدُء شِّ
 التَّْكذِّيُب ابْلَقَدرِّ". 

بن يزيد النصري من بني نصر،   قال الهيثمي: فيه عمر .طب، ومتام، كر عن حيىي بن قاسم، عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو
 ضعفه ابن حبان وقال: يعتبر به.

 
 "َما َهَلَك ُسُدوُم َوَما َحْوهَلَا مِّن اْلُقَرى َحَّتَّ اْسَتاكوا ابْلَمساويك وَمَضُغوا اْلعِّلَك يفِّ اْلَمَجالِّس". - 19730/ 1234

 روك.الطبراني، وفيه سوار بن مصعب وهو مت قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

َْلبانِّ اْلبَـَقرِّ، فإِّنَُّه خَيْبُط مِّْن  -تـََعاىل-"َما َوَضَع هللاُ  - 19734/ 1238 َداًء، إِّالَّ َوَضع َلُه َدواًء، إِّالَّ السَّاَم واهْلََرم، فـََعليُكْم ِبِّ
ر".  ُكلِّّ الشَّجِّ

 . طب، وأبو نعيم يف الطب عن ابن مسعود
 

َع مِّْن داٍء يف  - 19735/ 1239 َفاٌء َعلَِّمُه َمْن َعلَِّمه، َوَجهِّله َمْن َجهِّله". "َما ُوضِّ ، إالَّ َوَقْد ُجعَِّل َلُه شِّ  اأَلْرضِّ
 رواه أحمد، والطبراني، ورجال الطبراني ثقات. قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه  -طب عن ابن مسعود ]حم[ 

 
 َصَدقٌَة"."َما َوَقى بِّهِّ اْلُمؤمُِّن عِّْرَضُه َفهَو َلُه  - 19736/ 1240

 . ط عن جابر
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َفاحِّ أهلِّ اجلَاهليَّة َشيء، ما ولدِن إِّال نَِّكاٌح كِّنكاح اإلسالم". - 19738/ 1242  "َما َوَلَدِنِّ مِّْن سِّ

رواه الطبراني عن المديني، عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني وال شيخه، قال الهيثمي:  .ق، طب وابن عساكر عن ابن عباس
 . وبقية رجاله وثقوا

 
 "َما ُولَِّد يفِّ َأْهلِّ بَيٍت ُغالٌم إالَّ َأْصَبح فِّيهِّْم عِّزٌّ ََلْ يُكْن".  - 19741/ 1245

 ضعيف. .طس عن ابن عمر وُضعِّّفَ 
 

َْت َوعاَهدْت فـََوفْت َوَوَعْدت خريًا فَأجْنَزت، فَأاَن  - 19742/ 1246 والنبيوَن هَلَا  "َما ُولَِّّيْت ُقريٌش فـََعَدَلْت واْسرُتْمَحْت َفرمحِّ
 َيوَم القَِّيامةِّ َعلى احلْوضِّ َفرطني".

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم أعرفه، ورجال مختلف فيهم. .يف األلقاب، طب عن النابغة اجلعدى  الشريازي
 

َطْت َلُه اْلَعافَِّيةُ  - 19743/ 1247 َها فـََتَحتفإنَّ  -"َما وىل َأَحٌد واليًة إِّالَّ ُبسِّ َلُه َما ال طَاَقَة   قَبَلَها متَّْت َلُه، وإِّْن َخَفر َعنـْ
 َلُه بِّهِّ". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. .طب عن ابن عباس
 

َمام َأْن يَردَّ  - 19745/ 1249  ".هللاُ رأسُه رأَس َكْلبٍ  "َما يـُْؤمُِّن َأَحدُُكْم إَِّذا رََفَع رأَسُه قـَْبَل اإلِّ
 ثقات خال شيخ الطبراني العباس بن الربيع بن تغلب فإني لم أجد من ترجمه. رجالهقال الهيثمي:  .طس عن أيب هريرة

 
ى بَِّيدِّهِّ، َلَقْد َزوَّجْ  - 19751/ 1255 ى َوَقْد أَصْبُت َلك َخرَي َأْهلِّى، َوَأمي الَّذي نـَْفسِّ ؟ َفَما أََلْوُتكِّ يفِّ نـَْفسِّ ُتكِّ  "َما يـُْبكِّيِّكِّ

َرةِّ َلمَِّن الصَّاحلِِّّنَي".   َسعِّيًدا يفِّ الدُّنيا، وإِّنَُّه يفِّ اآلخِّ
 ، وفيه يحيى بن العالء، وهو متروك.قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
َاٍر".  - 19753/ 1257 َمامِّ وَيضُعُه َأْن حُيَوَِّل هللاُ رأَسُه رَأْس محِّ  "َما يُؤمَُّن الذي يـَْرَفُع رأَسُه قْبَل اإلِّ
 صحيح. . طس عن أيب هريرة]خ م[ 

 
 لَِّثٌة َوعِّْندِّي دِّيَناٌر إِّالَّ َأْن َأْرُصَدُه لَِّغرمٍي". "َما َيُسرُِّنِّ َأنَّ يلِّ ُأُحًدا َذهًبا، َيتِّ َعَليَّ اثَ  - 19762/ 1266

 . ط عن أيب ذر
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َها دِّينارًا".  "َما َيُسرُِّنِّ  - 19764/ 1268 نـْ ْثَل َهذا اجْلََبل ذهًبا َوفِّضًَّة فـَيـُْنفُِّقها يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َوَيرتُُك مِّ  َأنَّ أَلْصَحابِّ حُمَمٍَّد مِّ

 . في الكبير ورجاله موثقون  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، حل عن ابن عباس
 

، وأَ  - 19765/ 1269  ِّن نَقْضُت احلِّلَف الَّذِّي يف دار النَّْدَوةِّ"."َما َيُسرُِّنِّ َأنَّ يلِّ مُحر النَّعمِّ
 . وفيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
هِّ َأْو يفِّ َما - 19775/ 1279 يهِّ َما يـُْعجبُه مِّْن نـَْفسِّ  لِّه َأْن يرَُبَِّّك َعَليهِّ، فإِّنَّ اْلَعنَي َحقٌّ". "َما مَيَْنُع َأَحدُكْم إَِّذا رََأى مِّْن َأخِّ

 قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، وفي أسانيد الطبراني ضعف.  .ابن السين يف عمل يوم وليلة، طب عن سهل بن حنيف
 

 "ما مَيْنَـُعُكْم أْن َتَصفُّوا كما َتصُف اْلماَلئَِّكُة عِّْنَد الرَّمْحَنِّ، يُتمُّوَن الصُُّفوَف اأُلول، ويْرُصُفون الصُُّفوفَ  - 19776/ 1280
َا َرًصا".   َرْصًفا، َويَرُصوْنَّ
 . طب عن جابر بن مسرة

 
َ َأخاه فَيْسأل - 19779/ 1283 َبغِّي لَِّعْبٍد َأْن َْيتِّ  ُه قْرًضا َوُهو َيُده فيْمَنعُه". "َما ينـْ

 الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير الحنفي، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه.  طب عن أيب أمامة
 

ُلُغ حُبسنِّ ُخلُ  - 19783/ 1287 ، وإِّنَّ الرَُّجَل لَيبـْ قِّهِّ درجَة  "َما يُوضُع يف اْلمِّيَزانِّ يـَْوَم اْلقِّيامة َأْفَضُل مِّْن ُحْسنِّ اخْلُُلقِّ
 الصَّائِّم اْلَقائم". 

 . طب عن أيب الدرداء
 

 "َمانُِّع الزََّكاةِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يفِّ النَّارِّ".  - 19787/ 1291
 حسن.  في الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كالم كثير وقد وثق. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طص عن أنس

 
، وإِّْخَواينِّ الَّذِّين آمُنوا يبِّ وَلَْ  - 19791/ 1295 ؟ قَاُلوا: أَلْسَنا إِّخَواَنَك ؟ قال: َبْل أَنـُْتم َأْصَحايبِّ يـََروينِّ  "َمََّت أَْلَقى إِّْخَواينِّ

 ."  َأاَن إِّلَيهِّْم ابأَلْشواقِّ
قال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، ولفظه: " »ومتى ألقى إخواني؟ ". قالوا: يا رسول هللا، ألسنا إخوانك؟   .سوأَبو الشيخ عن أن ع

وفي رجال أبي يعلى محتسب: أبو عائذ، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن   قال: " بل أنتم أصحابي، وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني« ".
ورواه الطبراني في   رجال الصحيح غير الفضل بن الصباح، وهو ثقة، وفي إسناد أحمد جسر، وهو ضعيف.عدي، وبقية رجال أبي يعلى 
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 األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير محتسب. 
 

1296 /19792 -  ." ، اَل َيْصُلُح الطَعاُم إِّالَّ ابْلمِّلحِّ  "َمَثُل َأْصَحايبِّ وأُمَّيتِّ مثُل اْلمِّْلحِّ يف الطََّعامِّ
 ف. ضعي .ع عن أنس

 
 "َمَثُل الرَُّجلِّ اْلُمْسلمِّ َمَثل َشَجَرٍة َخْضَراَء اَل َيْسُقُط َورقـَُها واَل يـََتَحاتُّ هِّي النَّْخَلة".  - 19794/ 1298

 صحيح. .طب، واخلطيب عن ابن عمر
 

َةِّ يفِّ النَِّّساءِّ، َكَمَثل اْلُغَرابِّ اأَلْعَصم الَّذِّي - 19795/ 1299  إِّْحَدي رِّْجَليهِّ بيَضاُء".  "َمَثُل اْلمْرَأةِّ الصَّاحلِّ
 ضعيف. الطبراني، وفيه مطرح بن يزيد، وهو مجمع على ضعفه. قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب أمامة

 
 "َمَثُل اْلُمْؤمِّن َمَثل النَّْخَلةِّ َما َأَخْذَت مِّْنها مِّْن َشيٍء نـََفَعَك".  - 19797/ 1301

البزار، ورجاله موثقون، وسفيان بن حسين ضعيف فيما رواه عن الزهري، ولم يرو هذا عن   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 صحيح.  الزهري.
 

 "َمَثُل اْلمْؤمِّن َمَثل اْلَعطَّارِّ، إِّْن َجالسَتُه نـََفَعَك، وإِّْن َماَشيَتُه نـََفَعَك، وإِّْن َشارَْكَتُه نـََفَعَك".  - 19798/ 1302
 ضعيف. الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.قال  .طب عن ابن عمر

 
ْبه هَلَا، َوَمَثُل  - 19799/ 1303 اْلَمْرَأةِّ السُّوءِّ، "َمَثُل املَْرَأةِّ اْلمؤمَنةِّ َكَمَثلِّ اْلُغرابِّ األَبـَْلقِّ يفِّ غِّْراَبٍن ُسوٍد اَل اَثنِّية هَلَا واَل شِّ

َها   ٌق َظْهُرُه، َخرٌب َجْوفُه، َكظُلَمٍة اَل نُور هَلَا يـَْوَم اْلقَياَمة، وهللا إيّنِّ أَلْخَشي أْن اَل تـَُقوَم اْمرَأةٌ َكَمَثلِّ بَيتِّ ُمَزوَّ  َعن فَِّراش َزْوجِّ
َيٌة هللِّ وَرُسولِّهِّ" جُمانِّبة َلهُ   .إال هِّي َعاصِّ

 م يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. الطبراني. وإسحاق بن يحيى ل قال الهيثمي: رواه. طب عن عبادة بن الصامت

 
بـَُلةِّ مَتيُل َأْحيااًن َوتُقوُم َأْحَيااًن، وَمَثُل اْلَكافِّرِّ َكمَثل َأرز َيزُّ واَل ُيْشعُر بِّ  - 19800/ 1304  هِّ". "مَثُل املؤمن َمَثُل السُّنـْ

 مهلب بن العالء ولم أجد من ذكره. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه  .-رضي هللا عنه   -طب عن عمار 
 

بـَُلةِّ متِّيُل َأْحَيااًن َوتـَُقوُم َأْحَيااًن". - 19810/ 1314  "َمَثُل اْلُمؤمِّن َمَثُل السُّنـْ
أبو يعلى، وفيه فهد بن حبان وهو   قال الهيثمي: رواه .-رضي هللا عنه  -ع، والبزار، والرامهرمزي يف األمثال، ض عن أنس 

 صحيح. ار وفيه عبد هللا بن سلمة صاحب السايري ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.ضعيف، ورواه البز 
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 "َمَثُل َهَذا اْلقَلبِّ َمثُل ريَشٍة بَفالٍة مَِّن األْرض، تـَُقَلبَها الرِّايُح َظْهًرا لَِّبْطٍن".  - 19819/ 1323

 . -رضي هللا عنه  -طب، هب عن َأيب موسى 
 

َخل  "َمَثُل الَّذِّي يَفِّرُّ مَِّن اْلَمْوت َكالثَـّْعَلبِّ َتْطُلُبه األْرُض بَِّدين َفَجَعَل َيْسَعى َحَّتَّ إَِّذا َعىي َوابـْتَـَهر دَ  - 19834/ 1338
 لَِّك َحَّتَّ انـَْقطََعْت ُعنُقُه َفَماَت".ُجْحَرُه، فـََقالْت َلُه اأَلْرُض عْند سبَـَلتِّهِّ: َديىن َديىنِّ اَي ثـَْعَلُب، َفَخرج َلُه ُحَصاٌص، فـََلْم يـََزل َكذَ 

في الكبير، واألوسط وفيه:   قال الهيثمي: رواه الطبراني .الرامهرمزى، طب، هب عن مسرة بن جندب. وقال هب: احملفوظ وقفه
 معاذ بن محمد الهذلى قال العقيلي: ال يتابع على رفع حديثه. 

 
ُئ للنَّاس، َوحَيْرُق نـَْفَسُه". "َمثُل اْلَعاَلِِّّ  - 19836/ 1340 َراجِّ ُيضِّ  الَّذِّي يـَُعلُِّّم النَّاَس اخْلَرَي ويـَْنَسى نـَْفَسُه، َكَمَثلِّ السِّّ

الطبراني في الكبير، وله طريق تأتي في قتال أهل البغي، ورجاله   قال الهيثمي: رواه.  طب، ومسويه، ض عن جندب بن عبد هللا
 صحيح.  موثقون.

 
َا". "مَ  - 19837/ 1341  َثُل اْلَمرِّيض إَِّذا بـََرَأ َوَصحَّ مِّْن مَرضهِّ، كَمَثلِّ اْلرَبادةِّ تـََقُع مِّن السََّماءِّ يف َصَفائَِّها َوَلْوْنِّ

قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في األوسط، وفيه الوليد بن محمد الموقري   .، وابن عساكر عن أَنسوالديلمياحلكيم، والبزار، 
 موضوع.  وهو ضعيف.

 
ُئ لِّلنَّاس، َوحَيْرُق نـَْفَسُه،  - 19838/ 1342 َوَمْن رَااَي "َمَثُل َمْن يـَُعلُِّّم النَّاَس اخْلَرَي َويـَْنسى نـَْفَسُه، كَمَثلِّ اْلمِّْصَباحِّ الَّذي ُيضِّ

ُ مِّْن َأَحدُكْم إَِّذا َماَت َبْطُنُه،   الناس بعِّْلمِّهِّ مسَّع هللاُ  النَّاَس بِّعِّْلمِّهِّ رَااَي هللاُ بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن مَسَّعَ  بِّهِّ واْعَلُموا َأنَّ َأوََّل ما يـَْنَتِّ
ْنُكْم َأن اَل حَيُول بَيَنُه وبني اجْلَنَّةِّ مِّلُء َكفٍّ مِّْن دمٍ  ْل َبطَنُه إِّالَّ طَيًِّّبا، َوَمْن اْسَتطَاع مِّ  فَليَـْفَعْل". َفاَل يُْدخِّ

 صحيح.  ني في الكبير، وله طريق تأتي في قتال أهل البغي، ورجاله موثقون.الطبرا  قال الهيثمي: رواه. طب عن جندب
 

ْنُه".  - 19845/ 1349 َز َفاَل يـُْنفُِّق مِّ  "َمَثُل الَّذِّي يَتعلَُّم العِّلَم مثَّ اَل حُيَدُِّث بهِّ، َكَمَثلِّ الَّذِّي يكنُِّز اْلَكنـْ
 صحيح.  الطبراني في األوسط، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طس عن َأيب هريرة

 
َهُشُه ُأسوٌد مِّْن َأَساودِّ يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ".  - 19848/ 1352  "َمَثُل الَّذِّي ََيْلُِّس َعلى فِّراشِّ اْلمغِّيبةِّ مَثُل الَّذِّي يـَنـْ
 ورجاله ثقات. رواه الطبراني، قال الهيثمي:  .يف مساوئ األخالق عن ابن عمرو اخلرائطيطب، و 

 
َغرهِّ َكالنـَّْقشِّ َعَلى احلََجرِّ، َوَمَثُل الَّذِّي يـََتعلَُّم العِّْلَم يف كِّرَبهِّ كَ  - 19851/ 1355 الَّذى َيْكُتُب "َمَثُل الَّذِّي يـََتعلَُّم العِّْلَم يفِّ صِّ
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 َعلى املَاءِّ". 
بن سالم الشامي، ضعفه البخاري ومسلم  الطبراني في الكبير، وفيه مروان قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه   -طب عن َأيب الدرداء 

 موضوع.  وأبو حاتم. 
 

ُئ للنَّاسِّ وحَتْرُق نـَْفَسَها".  - 19855/ 1359  "مَثُل الَّذِّي يـَُعلُِّّم النَّاس اخَلرَي ويْنَسى نـَْفسُه، مَثُل الَفتيَلةِّ ُتضِّ
 سحيمي، وهو ضعيف لسوء حفظه واختالطه.الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن جابر ال  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب برزة

 
َها َغرَق".  "َمَثُل َأْهل بَيَّت - 19857/ 1361  فِّيُكْم، َكمَثلِّ َسفِّيَنةِّ نُوٍح يف َقومِّ نوٍح، َمْن رَكِّبَها جَنَا َوَمْن خَتَلََّف َعنـْ

 ضعيف.  . بز، طب عن ابن عباس، بز عن عبد هللا بن الزبري، ابن جرير، واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن َأيب ذر
 

يَنة نُوٍح يف قـَْومِّ نوٍح َمْن رَكَِّب فِّيها جَنَا، َوَمْن خَتَلََّف َعْنها َهَلَك، َوَمَثُل  فِّيُكم، كَمثل َسفِّ  "َمَثُل َأْهلِّ بَييت - 19858/ 1362
 اببِّ حطٍَّة يف بين إِّسرائيل". 

البزار، والطبراني في الثالثة، وفي إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفر الجفري، وفي إسناد الطبراني:   . قال الهيثمي: رواهطب عن َأيب ذر
  بن داهر، وهما متروكان.عبد هللا

 
، َمثُل بعِّرٍي َردٍِّئ َوُهَو َُيَرُّ بَِّذنَبِّه". - 19861/ 1365  "َمثُل الَّذِّي يُعِّنُي قـَْوَمُه َعَلى غري احلقِّّ

 . ط، ق عن ابن مسعود
 

رهِّ َخريًا". يف َأوَّلِّهِّ َخريًا، َويفِّ  -تعاىل-" َمَثُل أُمَّيتِّ َكاْلَمَطرِّ ََيَْعُل هللا  19865/ 1369  آخِّ
 الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمار

 
ُل منه مخَس مرَّاٍت، فما عسى َأن يـُْبقِّني عَليه من درنه، يُقوُم إِّىل الوُضوء،   - 19868/ 1372 "مَثُل املرءِّ مَثُل َْنٍْر يـَْغَتسِّ

ُل َوْجَهُه تتناثر كل خطيئة  فَيْغسُل يديه فـَتَـَتناثـَُر ُكلُّ خَ  َا لَِّسانُُه مث يـَْغسِّ طِّيَئة فعلها بيديهِّ، وميضمُض فيتناثـَُر كلُّ َخطِّيَئة َتكلََّم هبِّ
ُل َقدميه فتتناثـَُر كلُّ َخطيَئة مَشْت هبا   قدماه".  نظرْت هبا عيَناُه، مث مْيسُح رأسه فتتناثـَُر كلُّ َخطِّيَئة مسَعْتها ُأذانه مث يـَْغسِّ

 أبو يعلى وفيه "مبارك بن سحيم" وقد أجمعوا على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه  ”.نسع عن أَ 
 

ى ُحلًوا كله". - 19890/ 1394  "مَثُل بِّالل َكمَثلِّ حْنَلة َغدْت أْتُكُل من احْلُلو واملُرِّ، مُث مُيْسِّ
 ضعيف.  الطبراني في األوسط، وإسناده حسن.قال الهيثمي: رواه  .-رضي هللا عنه  -احلكيم، طب، وابن عساكر عن َأيب هريرة 
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نَي دعا قـَْومه إِّىل هللا  - 19891/ 1395 ب اَيسِّ  فـََقتَـُلوه".  -َتعاىل  -"مَثُل ُعْرَوَة مَثُل صاحِّ
 الطبراني، وروى عن الزهري نحوه، وكالهما مرسل، وإسنادهما حسن.  قال الهيثمي: رواه. ”طب، ك عن عروة مرساًل 

 
، كما َْيََل الرْأُس مما   - 19892/ 1396 "مثل املؤمن مْن َأهل اإلِّميان مَثل الرأسِّ من اجلسدِّ َيََل ممَِّّا يصيُب َأهَل اإلميانِّ

 يصيُب اجلسد". 
 . طس عن سهل بن سعد

 
 ُأُخرى".  "مَثُل املُْؤمن َكمَثل ريَشة بَفالة تُقلُِّّبها الرايُح َمرًَّة وتـُْبقها - 19893/ 1397

ل الهيثمي: رواه البزار، وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وثقه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدي: رأيت أهل العراق قا  .البزار عن أَنس
 مجمعين على ضعفه. 

 
قَ  - 19894/ 1398 يُبه اْلوْعُك َأو احْلُمَّى، َكمَثل حدِّيدة َتْدخُل النار فَيْذهُب خبَـثـَُها ويبـْ نَي ُيصِّ ى  "َمثُل العبدِّ املُْؤمن حِّ
 طِّيُبها". 

 صحيح. . البزار عن عبد الرمحن بن َأزهر
 

 "مَثلِّى ومثُل َأْهلِّ بيَّت كمثل خَنَْلٍة نَبتْت يف َمْزبَلٍة".  - 19913/ 1417
الطبراني، وهو منكر، والظاهر أنه من قول الزبير، إن صح عنه، فإن فيه ابن لهيعة ومن لم   قال الهيثمي: رواه.  الزبري ابنعن  طب

 أعرفه.
 

م َذا الرَّحم، َفمْن َلْ يْفعْل َذلَِّك فـََليس مِّينِّّ   - 19914/ 1418 ، ورَحِّ "مِّْثُل الَّذِّي يلِّ َما َعَدَل يف احْلُْكمِّ وَأْقسَط يف اْلقِّْسطِّ
ْنُه".   وَلْسُت مِّ

، وابن قانع، طب، وابن عساكر، ض عن بالل بن سعيد عن أَبيه قال قلنا اي رسول هللا ما  الباورديسفيان، و  احلسن بن 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.  .من بعدك؟ قال فذكره )للخليفة(

 
د  - 19920/ 1424 ( "ُمثُِّّلوا يل يف اجْلَنَّةِّ يف خيمة مِّن ُدرَّة، ُكلُّ َواحِّ ُهم َعَلى َسرير فـََرأَيُت زَيًدا َواَبن َرَواَحة )يفِّ نـْ   مِّ

َُما َأْعَرَضا،  أعناقِّهَما ُصُدوًدا، َوَأمَّا َجْعَفٌر فـَُهَو ُمْسَتقِّيم ليسَ  َيهما اْلَمْوُت َكَأْنَّ نَي َغشِّ َُما حِّ فِّيهِّ ُصُدوٌد، َفَسأَْلُت: َفقِّيَل يل: إِّْنَّ
َُما َصدَّا بوْجههَما،   َوَأمَّا َجْعَفٌر فَإِّنَُّه ََلْ يـَْفَعل". َأو َكَأْنَّ

 . عبد الرزاق، طب، حل عن ابن املسيب مرساًل 
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1426 /19922 -  ." ، وُمْبغُِّضَك مْبغِّضِّى، قَالُه لََعلِّيٍّ  "حمِّبَُّك حمِّىبِّّ
ة رجاله وثقوا. ورواه البزار  الطبراني، وفيه عبد الملك الطويل وثقه ابن حبان وضعفه األزدي، وبقي قال الهيثمي: رواه. طب عن سلمان

 بنحوه. 
 

ماَئة َسَنة، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللا: فـََهْل لَذلِّك مْن آيَة؟ قال: نـََعْم، اخْلْسُف،   بعدي"ُمدَُّة رََجاء أُمَّيتِّ مِّْن  - 19925/ 1429
".  َواْلَقْذُف ، َمة َعَلى النَّاسِّ  َواْلمْسُخ، وإِّْرَساُل الشَّياطِّني اْلُملجِّ

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  قال شعيب .طب، ك، وتُعقِّّب عن عبادة بن الصامت]حم[ 
 

َها،   -عزَّ َوجلَّ  -"ُمْدهٌن يفِّ ُحَدودِّ هللاِّ، َوالراكُِّب ُحُدوَد هللا  - 19927/ 1431 َكَمَثلِّ قـَْوٍم  واأَلمُر هبا َوالنَّاهِّى َعنـْ
ُسَفَهاَء، وَكانُوا إَِّذا أَتـَْوا   اْستَـَهُموا َعَلى َسفِّيَنة مِّْن ُسُفن اْلَبْحرِّ، فََأَصاَب بَعُضهم ُمَؤخََّر السَّفِّيَنةِّ وأَْبعَدها مِّن اْلمِّْرَفق، وَكانُوا

مِّْرَفق وأَْبعُدُهم مِّن اْلماءِّ، فَبينَـَنا وبني اْلمِّْرَفقِّ َأْن خَنْرَِّق  عَلى رحالِّ اْلَقْومِّ آَذْوُهم، فـََقاُلوا: حَنُن َأقرُب َأْهل السَّفِّيَنةِّ مِّن الْ 
فافْـَعْل، فََأْهَوى إىل فأس َيضرُب َعرض السَّفِّيَِّنةِّ فََأْشرف عَليه   السَّفِّيَنة مث َنُسدَّه إِّذا اْستْغَنيَنا عْنُه، فـََقال ُضرابُؤه مِّن السَُّفَهاءِّ 

ْنُه، َأْخرق ُدفَّ هِّذه الس فيَنة، فَإَِّذا اْستَـَقيَنا لَسَدْداَنُه، قَال: رُجٌل ونَشده ما َتْصَنُع؟ قَال اَل  : حَنُْن َأْقربُُكم مْن اْلمِّْرَفقِّ وأَْبعدُُكم مِّ
 تـَْفعل فَإِّنَّك إِّذْن هَتَْلَك وهُتْلِّك".

 . طب عن النعمان بن بشري 
 

م لََتُحفُُّه اْلَماَلئَِّكُة وُتظِّلُُّه َِبْجنَِّحتَِّها، مثَّ يرَْكُب بْعُضُهم بْعًضا حَّتَّ "مْرحًبا بطَالِّب اْلعِّلم، إِّنَّ طَالَِّب اْلعِّل - 19928/ 1432
ْنيا مِّن حمبَّتهم لِّما يْطُلُب".  ُلُغوا السَّماَء الدُّ  يبـْ

 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. البغوي، طب عن صفوان بن عسال
 

 "مْرحًبا ابْلُمصفِّرِّين واْلُمحمِّّرِّين".  - 19930/ 1434
، وابن قانع، وابن السكن، طب عن حسان بن َأيب جابر  الباوردي، و البغوياحلسن بن ُسفيان، وابن َأيب عاصم يف اآلحاد، و 

رجااًل من َأصحابه قد صفَّروا حلاهم وآخرين قد محَّروها، فقال:  رَأى  -صلى هللا عليه وسلم  -السلمى َأن رسول هللا 
 .فذكره، قال ابن السكن يف إِّسناده نظر

 
 ". -َتعاىل  -مِّن َخْشيةِّ هللاِّ  "مرْرُت لَيَلَة ُأْسرى ىبِّ ابْلمإلِّ اأَلْعَلى، وجرْبِّيُل كاحلِّْلس الَبايل - 19944/ 1448

 حسن.  ي في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.الطبران قال الهيثمي: رواه. طس عن جابر
 

َك إِّيَلَّ  - 19949/ 1453 هِّ ُغباٌر وُهو راجٌع مِّن طََلب اْلَعُدوِّ، وَأاَن ُأصلِّّى، َفَضحِّ "مرَّ ىب مِّيَكائيُل ومعُه ملٌك وَعَلى جناحِّ
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 وتَبسَّْمُت إلَيهِّ". 
عََّفه عن جابر بن عبد هللا بن رِّائب، قال البغوي  ، وابن قانع، عد، طب، ق وضالباورديالبغوي وَضعَّفه، وابن السكن، و 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه الوازع بن نافع وهو   . وال َأعلم له حديثًا ُمسنًدا غريه، وقال غريه بل له َأحاديث
 ضعيف.

 
يلٌ  - 19951/ 1455 ُله قـَْوُمُه، إِّانَّ لََنْسَتْحي مِّْنُه".مِّن اْلمالئَكةِّ،  "َمرَّ ىب ُعْثَماُن َوعِّْندِّي جِّ يِّّني، يـَْقتـُ  فـََقاُلوا: َشهيٌد مَِّن األُمِّّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل الوساوسي، وكان يضع الحديث.  .طب، كر عن زيد بن اثبت
 

نِّني واْضربُوُهم َعَليَها لِّ  - 19958/ 1462  َثالث َعْشرة". "ُمْرُهم ابلصَّالةِّ لِّسْبع سِّ
 قط، طس عن أَنس".  

 
 "ُمُروُهم َفلريْجُعوا فَإِّان ال َنسَتعِّنُي ابملُْشرِّكِّني َعَلى املْشركِّني".  - 19965/ 1469

الطبراني في الكبير واألوسط وفيه سعد بن المنذر بن أبي حميد ذكره ابن حبان في  قال الهيثمي: رواه. طب، ك عن َأيب محيد الساعدى
 الثقات فقال: سعد بن أبي حميد فنسبه إلى جده، وبقية رجاله ثقات. 

 
فـََقلِّيٌل، َوإن ُأْعطَِّي كثِّري  "مْسالُة الَغينِِّّّ َشنٌي يف وْجهِّهِّ يـَْوَم القِّيامةِّ، ومْسألُة الَغىن اَنٌر إِّْن ُأْعطِّى َقلِّيلٌ  - 19970/ 1474
 فَكثِّرٌي". 

 منكر بهذا التمام.  .طب عن عمران بن حصني
 

 "ُمسَخْت أُمٌة مْن بىن إِّْسرائيَل، ال َأْدرِّى أي الدواب ُمسَخْت".  - 19976/ 1480
 . طب عن جابر بن مسرة

 
 ."َمَعاَذ هللاِّ َأن خَيَْتلَِّف املُْؤمُِّنوَن يف َأىب َبْكٍر" - 19995/ 1499

 . ط، وأَبو نعيم يف فضائل الصحابة عن عائشة
 

 "ُمَعاذ بن َجَبل َأَمام الُعَلَماءِّ يـَْوم القَياَمةِّ بَِّرْتوة".  - 20002/ 1506
قال الهيثمي: رواه الطبراني مرسال، وفيه محمد بن عبد هللا بن أزهر األنصاري ولم   .طب، حل عن حممد بن كعب القرظى مرساًل 

 صحيح. جال الصحيح. أعرفه، وبقية رجاله ر 
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ْنُه ََيََلُ  - 20004/ 1508 ، وما مِّْن ُمْؤمِّن مَيُوُت إِّال وُكلُّ عِّْرٍق مِّ َعَلى  "ُمَعاجلَُة َمَلكِّ املْوتِّ َأَشدُّ مِّْن أَلفِّ َضْربَةِّ ابلسَّيفِّ
َدٍة، َوَأقْـَرُب َما َيُكوُن َعُدوُّ هللاِّ مِّْنك تِّلَك السَّاَعة".   حِّ

 . يسار مرساًل احلارث، حل عن عطاء بن 
 

1510 /20006 -  ، "معدُّ بن عداَنَن، بن ُأدد، بن زَيد، بن برى، بن َأْعراقِّ الثَّرى، َأْهَلَك عاًدا وَُثُوًدا، وأْصحاب الرَّسِّ
 وُقرواًن بني َذلِّك كثِّريًا، ال يْعَلُمُهْم إِّال هللاُ". 

صغير، وفيه: عبد العزيز بن عمران من ذرية عبد الرحمن بن قال الهيثمي: رواه الطبراني في ال .طس، ك، وابن عساكر عن أُم سلمة
 عوف، وقد ضعفه البخاري وجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. 

 
 "ُمَعَلُم اخَلري َيْستَـْغفُِّر َلُه كلُّ َشيء، َحَّتَّ احليَتاُن يف البَحار".  - 20010/ 1514

 صحيح.  . -رضي هللا عنها  -طس عن جابر، بز عن عائشة  
 

تِّّنَي َسَنًة".  - 20019/ 1523  "َمَقاُم الرَُّجلِّ يف الصَّفِّ يف َسبِّيلِّ هللاِّ، َأْفَضُل عِّْند هللاِّ مِّْن عَِّباَدةِّ رَُجٍل سِّ
الطبراني في الكبير واألوسط، والبزار وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وثقه  قال الهيثمي: رواه. طب، ك، ق عن عمران بن حصني

 صحيح.  بقية رجال البزار ثقات.أحمد وغيره، و 
 

نـَْيا َوَما فِّيَها، َوَمْن رََمى بَِّسْهٍم يف َسبيلِّ هللاِّ فـَبَـَلَغ أَ  - 20020/ 1524 ْخطََأ  "ُمَقاُم رَُجٍل يف َصفٍّ يف َسبيل هللاِّ، َخرٌي مَِّن الدُّ
 ُه نُورًا يـَْوم اْلقَياَمةِّ". َأْو َأَصاَب فَبِّعِّْتقِّ رَقـََبة، َوَمْن َشاب َشيبًة يف َسبِّيلِّ هللاِّ َكاَنْت لَ 

 في األوسط وفيه "يوسف بن خالد السمتى" وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عنه

 
 "َمَكارُِّم اأَلْخالقِّ َأْعَماُل اجْلَنَّةِّ". - 20026/ 1530

 ضعيف. .طس عن أَنس
 

 َحَسَنًة". "َمَكاَنُكْم إِّنَّ َلُكْم بُِّكلِّّ ُخطَوة  - 20028/ 1532
قال:   -صلى هللا عليه وسلم   -عبد بن محيد عن جابر قال: كان ُأانٌس منازهُلم بَعِّيَدٌة من املسجد، فشكوا ذلك إِّىل النيب 

 . فذكره
 

َُه".  - 20030/ 1534 ْل َرمحِّ  ]"َمْكُتوٌب يف التـَّْورَاةِّ: َمْن َسرَُّه َأْن َتُطوَل َحَياتُُه، َويـَُزاَد يف رْزقِّهِّ فَلَيصِّ
 ضعيف. .طب، ك، وابن عساكر عن ابن عباس[
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السََّمَواُت   "َمْكُتوٌب َعَلى اَبب اجْلَنَّةِّ: ال إِّلَه إِّال هللاُ حُمَمٌَّد َرُسوُل هللاِّ، َعلِّيٌّ َأُخو رُسولِّ هللاِّ قـَْبَل َأْن خُتَْلق - 20032/ 1536

َْلَفْى َعاٍم".  َواأَلْرُض ِبِّ
الطبراني في األوسط، وفيه أشعث ابن عم   رواهقال الهيثمي:  .طس، خط يف املتفق واملفرتق، وابن اجلوزي يف الواهيات عن جابر

 الحسن بن صالح، وهو ضعيف ولم أعرفه.
 

 "َمْلُعوٌن َمْن َسَأَل بَوْجهِّ هللاِّ، َوَمْلُعوٌن َمْن ُسئَِّل بَِّوْجهِّ هللاِّ َفَمَنَع َسائَلُه".  - 20047/ 1551
 الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب عبيد موىل رفاعة بن رافع

 
 ا". "َمْلُعوٌن َمْن َسَأَل بَوْجهِّ هللاِّ، وَمْلُعوٌن َمْن ُسئَِّل بَوْجهِّ هللاِّ مثَّ مَيَْنُع َسائَِّلُه َما ََلْ َيْسأَْلُه ُهْجرً  - 20056/ 1560
 ن على ضعف في بعضه مع توثيق.س اده حفي الكبير وإسن قال الهيثمي: رواه الطبراني .، طب، كر عن َأيب موسىالروايين

 
 "َمْن آَذى اْلُمْسلِّمنَي يف َطرِّيقِّهِّم وَجَبْت َعَليهِّ َلْعنَـتـُُهم".  - 20069/ 1573

رواه قال الهيثمي:  . عن َأيب ذر طب، وأَبو الشيخ عن َأيب الطفيل ]حذيفة بن ُأسيد، أَبو نعيم، وابن عساكر عن َأىب الطفيل[
 حسن. الكبير، وإسناده حسن. الطبراني في 

 
، ومْن آَذاِنِّ فـََقْد آَذى هللا".  - 20072/ 1576  "مْن آَذى ُمْسلًِّما فـََقْد آَذاِنِّ

 ضعيف. .طس، ومسويه عن أَنس
 

َأمْجَعِّنَي، اَل يـُْقَبُل مِّْنُه صْرٌف َوال  "َمْن آَذى َأْهَل اْلَمدِّيَنة آَذاُه هللاُ، َوَعَليه َلْعَنُة هللاِّ َواْلَمالئَكة َوالنَّاسِّ  - 20074/ 1578
 َعْدٌل".

 الطبراني في الكبير، وفيه العباس بن الفضل األنصاري، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمرو

 
ْليَـتَـَولَّ َعلِّيَّ ْبَن َأيبِّ طَالِّب فَإِّنَّ واليـََتُه واليَّتِّ  - 20078/ 1582  ، َووالَيَّتِّ َواليَُة هللاِّ". "َمْن آَمَن ىبِّ َوَصدََّقىنِّ فـَ

الطبراني، وفيه يحيى بن  قال الهيثمي: رواه. طب عن حممد بن َأيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر عن أَبيه عن جده عمار
 يعلى األسلمي، وهو ضعيف. 

 
 اْلَمْقُتوُل َكافًِّرا"."َمْن أمََّن رَُجاًل فـََقتَـَلُه، َوجَبْت َلُه النَّاُر، َوإِّْن َكاَن  - 20079/ 1583

 رواه الطبراني، وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن معاذ
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بَّابََة  "َمْن آَوى يَتيًما َأْو يَتِّيَمنيِّ مثَّ َصرَبَ واْحَتَسَب، ُكْنُت َأاَن وهو يف اجْلَنَّةِّ َكهاَتني َوحرََّك ُأْصبـَُعيهِّ السَّ  - 20080/ 1584

 اْلُوْسَطى". وَ 
 ضعيف.  .طس عن ابن عباس

 
 "."َمْن ابـُْتلِّى َفَصرَب، َوُأْعطِّى َفَشَكر، َوظُلَِّم فـََغَفَر، َوظََلَم فَاْستَـْغَفَر، ُأولئَِّك هَلُُم األْمُن وهم ُمْهَتُدونَ  - 20099/ 1603

 رواه الطبراني، وفيه أبو داود األعمى، وهو متروك. قال الهيثمي:  .، طب، وابن مردويه، هب عن سخربة األسدىالبغوياحلكيم، و 
 ضعيف جدا. 

 
نَيَّ َوُهَو َغْضَباُن". - 20100/ 1604  "َمْن ابـُْتلِّى ابلَقَضاءِّ بنَي املُْسلِّمِّنَي، َفال يـَْقضِّ

 الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أُم سلمة
 

هِّ".  - 20101/ 1605  "َمْن ابـُْتلِّى ابلَقَضاء بنَي املُْسلمنَي فَليَـْعدْل بينُهم يف حلَْظه َوإَِّشارَتِّهِّ وَمْقَعدِّهِّ َوجَمْلِّسِّ
 ضعيف. . قط، طب، ق عن أم سلمة

 
 َقَضاءِّ َبنَي املُْسلِّمِّنَي َفال يـَْرَفْع صْوَتُه َبنَي َأَحدِّ اخَلْصَمنيِّ َما ال يـَْرَفُع َعَلى اآلَخرِّ". "َمْن ابـُْتلِّى ابل - 20102/ 1606

 ضعيف.  . -رضي هللا عنها   -طب، ق عن أُم سلمة 
 

 "َمْن أََتى إِّلَيُكم َمْعُروفًا َفَكافُِّئوه، فَإِّْن ََلْ جتُِّدوا فَاْدُعوا َلُه". - 20115/ 1619
 يحيى بن يعلى األسلمي وهو ضعيف.  ، وفيهقال الهيثمي: رواه الطبراني .كم بن عمريطب عن احل

 
َها َوََلْ تـَْغَتسِّ  - 20120/ 1624 ها فـَْليَـَتَصدَّْق بِّدِّيَناٍر، َوَمْن َأاَتَها َوَقْد َأْدبـََر الدَُّم َعنـْ ْل فَنِّْصُف  "َمْن أََتى اْمَرأََتُه يف َحيضِّ
 دِّيَناٍر". 

 ضعيف. . الرزاق، طب عن ابن عباس، طب عن سهل بن حنيفعبد 
 

ْل".  - 20121/ 1625  "َمن أََتى اجلُُمَعَة َفليَـْغَتسِّ
الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد، وأظنه الخوري، فإنه في طبقته روى عن التابعين وهو   قال الهيثمي: رواه.  طب عن ابن الزبري

 متروك.
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َقُه ِبا قَال َكَفر". - 20124/ 1628 ًنا َفسأََلُه عْن َشْىٍء ُحجبْت عْنُه التـَّْوبُة َأْربعنَي لَيَلًة، فإن صدَّ  "مْن أََتى َكاهِّ
 ضعيف جدا.  .-رضي هللا عنه   - طب عن واثلة

 
قَِّياَمةِّ، َوَذلَِّك َأنَّ هللَا يـَُقوُل: َفَمن  "َمنِّ اتَّبع كَِّتاَب هللاِّ َهَداُه مَِّن الضَّاللةِّ، َوَوقَاُه ُسوَء احلَِّسابِّ يـَْوَم ال - 20136/ 1640

 اتَّبع ُهَداى َفاَل َيضِّلُّ َوال َيْشَقى".
 ضعيف جدا.  وفيه "أبو شيبة وعمران بن أبي عمران" وكالهما ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عباس

 
 ُجُلوٌس فـَُهْم ُشرَكاُؤُه فِّيَها". "َمْن أَتـَْتُه َهدِّيٌَّة َوعِّْنَدُه قـَْوٌم  - 20138/ 1642

 ضعيف.  الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن السيد احلسن
 

ية نـَُقَص مِّْن َأْجرِّهِّ ُكلَّ يْوٍم قِّرياٌط".  - 20141/ 1645 ََذ َكلًبا ليَس َكلَب قَنٍص، وال َكلَب ماشِّ  "َمنِّ اختَّ
 الطبراني في األوسط، وفيه النضر بن عبد هللا األزدي، وهو مجهول.  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -بن عمرو طب عن ا

 
ْثُل آاَثمِّهنَّ مِّْن َغري َأْن ينـُْقص مِّْن آاَثمِّهِّن  - 20143/ 1647 ََذ مَِّن اخْلََدمِّ َغرَي ما يـَْنكُِّح مثَّ بَغني فـََعَليهِّ مِّ  َشْيٌء". "َمنِّ اختَّ

 ضعيف.  .ز عن سلمان
 

 "َمْن أَْثَكل َثالثًَة مِّْن ُصْلبهِّ يف َسبِّيلِّ هللاِّ فَاْحَتَسبَـُهم عَلى هللاِّ وَجَبْت َلُه اجْلنَُّة".  - 20153/ 1657
 . ثقات قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني . -رضي هللا عنه  -كر، طب عن عقبة بن عامر ]حم[  

 
 "َمن اْجتَـَنَب َأْربـًَعا َدَخَل اجْلَنََّة: الدَِّماَء، َواأَلْمَوال، َواْلُفُروَج، َواأَلْشربََة". - 20155/ 1659

 ضعيف. .ز عن أَنس
 

 يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ -"َمْن َأَجلَّ ُسْلطَاَن هللاِّ َأَجلَُّه هللا  - 20158/ 1662
 حسن. . طب عن َأيب بكرة

 
نُكْم َأْخالقًا،   - 20162/ 1666 ُلُكْم َأحاسِّ مياَن، َأفَاضِّ "َمْن َأَحبَّ هلل، وأَبـَْغَض هلل، وَأْعَطى هلل، ومَنع هلل فـََقدِّ اْسَتْكمل اإلِّ

 ."  إِّنَّ مِّن اإلِّميانِّ ُحْسَن اخْلُُلقِّ
 ر بنحوه، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. ألوسط والكبي الطبراني في ا قال الهيثمي: رواه. طب، وابن عساكر عن َأيب أُمامة

 



563 

 

 "َمْن َأَحَب األَْنصاَر فَبُِّحىبِّّ َأَحبـَُّهْم، ومْن أَبـَْغَض األَْنصار فَبِّبـُْغضِّى أَبـَْغَضُهْم". - 20171/ 1675
 صحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة، وهو ثقة. .طب عن معاوية

 
 "َمْن َأَحبَّ َأْن يْرَتَع يف راَيضِّ اجْلنَّةِّ فـَْلُيْكثِّْر ذِّْكَر هللاِّ".  - 20175/ 1679

 . وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني . ش، طب عن معاذ بن جبل

 
1683 /20179 -  ."  "َمْن َأَحبَّ فِّْطَرتِّى َفلَيْسََتَّ بُِّسنََّّتِّ

 . عباسع عن ابن 
 

 "َمْن َأَحبَّ َأْن يـََتَمثََّل َلُه الرَِّجاُل َبنَي يديهِّ قَِّياًما فَليَـَتبؤَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ". - 20181/ 1685
 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -  اجلهين طب عن عمرو بن مرة 

 
 "َمْن َأَحبَّ قـَْوًما َحَشَرُه هللاُ يف زُْمَرهتِِّّْم".  - 20184/ 1688

 ضعيف.  الطبراني، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. طب، ض عن َأيب قِّرصافة
 

دِّهِّ،  - 20189/ 1693 ْدقِّهِّ وجِّ يحِّ عِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ، إِّىَل بِّرِّهِّ َوصِّ  فَليَـْنظُْر إِّىَل َأىب َذرٍّ". "َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر إِّىَل اْلَمسِّ
يقول: " »من أحب   -صلى هللا عليه وسلم  -قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني بنحوه وزاد: وسمعت رسول هللا  . طب عن َأيب الدرداء

قوا وفي بعضهم  أن ينظر إلى المسيح عيسى ابن مريم إلى بره وصدقه وجده فلينظر إلى أبي ذر« ". والبزار باختصار، ورجال أحمد وث
 خالف. 

 
، َوم - 20192/ 1696 ، َوَمْن َأَحبَّىنِّ فـََقْد َأَحبَُّه هللاُ، َوَمْن أَبـَْغَضُه فـََقْد أَبـَْغَضىنِّ ْن أَبـَْغَضىنِّ فـََقْد  "َمْن َأَحبَّ َعلِّي ا فـََقْد َأَحبَّىنِّ

 أَبـَْغَض هللَا".
رواه الطبراني،  قال الهيثمي في حديث أم سلمة:  .طب عن أُم سلمةطب عن حممد بن عبيد هللا بن َأيب رافع عن أَبيه عن جده، 

 وإسناده حسن. 
 

 يـَْوَم اْلقَِّياَمة".  درجيتيف  معيَوَأاَبُُهَا َوأُمَُّهَما َكاَن  -يـَْعينِّ احلََْسن َواحْلَُسنيَ -"َمْن َأَحبَّ َهَذينِّ  - 20193/ 1697
 ضعيف.   .-رضي هللا عنه  -طب عن علي ]ت[ 

 
ُتُه أَحبَُّه هللاُ، ومْن َأحبُه هللاُ َأْدَخَلُه جناتِّ النعِّيم،  - 20194/ 1698 ُتُه، ومْن َأْحبَـبـْ ومْن  "َمْن َأَحبَّ احْلسَن واحْلُسنَي َأْحبَـبـْ
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  جَهنم َولُه عَذاٌب ُمقِّيٌم". أَبـَْغَضُهما َأْو بَغى عَليهِّما أَبـَْغْضُتُه، ومْن أَْبغْضُتُه أَبـَْغَضُه هللاُ، ومْن أَبـَْغَضُه هللاُ َأْدَخَلهُ 
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .طب عن سلمان

 
، َومَيُوَت مْوتِّى، وَيْسُكَن َجنََّة اخْلُْلدِّ الَّيتِّ َوَعَدِنِّ ريبِّّ فَإِّنَّ  - 20201/ 1705   -َوَجلَّ َعزَّ - ريب"َمْن َأَحبَّ َأْن حَيَْيا َحَياتِّ

َلُكم يف  ْليَـتَـَولَّ َعلِّيَّ بَن َأىب طَالِّب؛ فَإِّنَُّه َلْن خُيْرَِّجُكم مِّْن ُهًدى َولْن يُْدخِّ  َضاللٍة".  َغَرَس ُقْضباَْنَا بَِّيدِّه، فـَ
ألسلمي، وهو  رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى اقال الهيثمي:  .طب، ك وتـُُعقِّّب، وأَبو نعيم يف فضائل الصَّحابة عن زيد بن َأرقم

 ضعيف.
 

َنان". - 20203/ 1707  "َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر إِّىَل َمْن َخالَط َدمِّي دُمه، فـَْليَـْنظْر إِّىَل َمالِّكِّ بن سِّ
 . البغوي، طب، ك وتعقب عن َأيب سعيد

 
 يـُْفطر على املاءِّ". "مْن أحبَّ َأْن يـَْقَوى على الصيام فْليتسحَّْر وْلَيقِّل ويشمَّ طِّيًبا، وال  - 20209/ 1713

 منكر.  .بز عن أَنس
 

بَُّك هللِّ فقْد َأحبَّه هللا فدخال مجيًعا اجْلَنََّة، َكان الذي َأحبَّ يف   إين"َمْن َأحبَّ َأًخا هللِّ يف هللا قال:  - 20210/ 1714 ُأحِّ
ُبِّّهِّ َعَلى الَّذِّي َأحبَُّه لُه".   هللا َأْرفع درجًة حلِّ

 .عمرو ، طب عن ابنالبخاري يف األدب
 

 "َمْن َأحبَّ َأْن َيد طْعَم اإلِّميان فْلُيحبَّ املرَء ال حيِّبُه إِّال هلل".  - 20211/ 1715
 رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  . ط، هب عن َأيب هريرة]حم[ 

 
ب هذا  - 20216/ 1720  احلسن".  -يعين-"َمْن َأحبَّىنِّ فْلُيحِّ

 .عليط عن الرباءِّ، ابن عساكر عن  
 

".  -يعين احلسني-"َمْن َأحبَّ هذا  - 20217/ 1721  فَقْد َأحبَّىنِّ
 وفيه "الحارث األعور" وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن علي

 
بَّ َهَذينِّ  "َمْن َأحبَّىنِّ  - 20218/ 1722  احْلََسَن واحْلَُسنَي".  -يْعين-َفلُيحِّ

 أبو يعلى، والبزار، والطبراني ورجال َأبى يعلى ثقات.  قال الهيثمي: رواه .طب عن ابن مسعود 
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َأْمُر اجلاهلية عنده  َورُسوَلُه َصادِّقًا َغرَي َكاذِّب، َولقِّى اْلمْؤمِّنِّنَي فََأَحبَّهْم، وََكانَ  -تَعاىل-"َمْن َأَحَب هللا  - 20225/ 1729

 َكمْنزلِّة انر أُْلقِّى فيها، فـََقْد طَعِّم طَْعَم اإلِّميان َأو قال: فقد بلغ ذِّْروة اإلِّميان". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه شريح بن عبيد، وهو ثقة مدلس، اختلف في   .... [ عن املقداد بن اأَلسود.طب ]

 سماعه من الصحابة لتدليسه.
 

 "َمن اْحتَجَم يـَْوَم الثُّالاَثءِّ لَِّسبْع َعْشَرَة مَِّن الشَّْهرِّ َكان َدَواًء لَِّداء السََّنةِّ". - 20243/ 1747
 موضوع.  .-رضي هللا عنه   -ابن سعد، عد، طب، ق عن معقل بن يسار 

 
َيتِّه". "َمن اْحتَـَفر بئًِّرا فـََلُه َما َحَوالِّيَها َأْربـَُعوَن ذِّراًعا َعطنً  - 20246/ 1750  ا إلبِّله َوماشِّ

 .طب عن عبد هللا بن مغفل
 

َيتِّهِّ". - 20247/ 1751 ًرا فـََليَس أَلَحٍد َأْن حَيْفَر َحْوهَلَا َأْربَعِّني ذِّرَاًعا َعطًَنا لَِّماشِّ  "َمن اْحتَـَفر بئـْ
 . -رضي هللا عنه   -طب عن عبد هللا بن مغفل 

 
 اء فَاْقطَُعوا لَِّسانَُه". "َمْن َأْحَدَث يفِّ اإلِّْسالمِّ هِّجَ  - 20255/ 1759

الطبراني وفيه   قال الهيثمي: رواه. ، وابن سعد، طب عن غطيف، طب، ومتام، وابن عساكر عن َأيب أمامةالبخاري يف اترخيه
 إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. 

 
أَبيه، َأْو تـََوىلَّ َغرَي َمَوالِّيهِّ فـََعَليه َلْعَنُة هللاِّ  "َمْن َأْحَدَث َحَداًث، َأْو آوى حُمْدِّاًث، َأْو ادُّعِّى إِّىل َغريِّ  - 20256/ 1760

ْنُه يوم اْلقَِّياَمةِّ َصْرفًا وال َعْداًل".  واْلَمالئَِّكة والنَّاس َأمجعني اَل يـَْقَبُل هللا مِّ
 . -رضي هللا عنه  -ز عن ثوابن، طب عن ابن عباس 

 
 ةِّ ََلْ َيُكْن مَيُوُت َحَّتَّ ُيصيَبه َذلَِّك احْلََدُث"."َمْن َأْحَدَث َحَداًث يفِّ َهذِّهِّ األُمَّ  - 20257/ 1761

الطبراني في األوسط، وفيه بشر بن عبيد هللا، قال ابن حبان:  قال الهيثمي: رواه. طس، واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن ابن عباس
 منكر الحديث. 

 
َا رَبَُّه". "َمْن َأْحَسَن الصَّالَة َحيُث يَراُه النَّاُس مثَّ  - 20265/ 1769   َأَساَءها َحيُث خَيُْلو فَتِّْلَك اْستَِّهانٌَة، اْستَـَهاَن هبِّ

 ضعيف.  .-رضي هللا عنه   -عبد الرزاق، ع، عق، هب عن ابن مسعود 
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ْنُكْم يف  - 20270/ 1774 َا َعمَِّل  "َمْن أْحَسَن يف اإلْسالمِّ ََلْ يـَُؤاَخْذ فِّيَما َعمَِّل يف اجْلَاهَليَّة، َوَمْن َأَساَء مِّ َذ ِبِّ اإلِّْسالم، ُأخِّ

 يف اجلَّاهِّلِّيةِّ واإلِّْسالم".
 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه أسيد بن زيد، وهو كذاب.  .)ز( عن جابر

 
 "َمْن َأْحَسَن الرَّْمَي مثَّ ترَكُه فـََقْد َترك نِّْعَمًة مَِّن النَِّّعم".  - 20271/ 1775

 صحيح. . سعيد مرساًل  طب، الَقرَّاب يف فضل الرمي عن حيىي بن
 

 "َمْن َأْحَيا لَيَلة اْلفِّطر، َولَيَلَة اأَلْضَحى، ََلْ مَيُْت قَلُبُه يـَْوَم مَتُوُت اْلُقُلوُب". - 20273/ 1777
الطبراني في الكبير واألوسط وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف، وأثنى  قال الهيثمي: رواه. طب عن عبادة بن الصامت

 . عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة وهللا أعلم
 

ا".  - 20278/ 1782  "َمْن َأْحَيا َأْرًضا مَيتًة، فـَُهَو َأَحقُّ هبِّ
 . طب عن ابن عباس

 
ُقُص من   بعديْن ُسنََّّتِّ َقد أُمِّيَتْت "َمْن َأْحَيا ُسنًَّة مِّ  - 20284/ 1788 فإِّنَّ َلُه مَِّن األْجرِّ مِّْثَل مْن َعمِّلَها مَن النَّاَس ال يـَنـْ

ْثَل إِّمثٍْ َمْن َعمَِّل هبَِّ  قُ أُجورِّ النَّاسِّ َشيًئا، َوَمْن ابـَْتدََع بِّْدعًة اَل يْرَضاَها هللاُ َوَرُسولُه، فإِّنَّ َعليهِّ مِّ ، اَل يـَنـْ ُص مِّْن آاَثمِّ  ا مَِّن النَّاسِّ
 النَّاسِّ َشيًئا". 

 .طب، وأبو نصر السجزى يف اإلابنة عنه
 

 ". -َوَوضَع يََدُه َعَلى جَنبيهِّ -"َمْن َأَخاَف َهَذا احْلَيَّ من األْنَصارِّ َفقْد َأَخاَف َما بنَي َهَذينِّ  - 20292/ 1796
 إسناده حسن.  .ط، قط يف األفراد، ومسويه، طس، وابن عساكر، ض عن جابر

 
َب َعَليهِّ، َوََلْ يـَْقَبْل مِّْنهُ  - 20293/ 1797 صْرفًا وال   "َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمدِّيَنة َأَخاَفُه هللاُ يـَْوَم اْلقِّياَمة، َوَلَعَنُه هللاُ َوَغضِّ
 َعْداًل".

 . طب عن خالد بن خالد بن السائب عن أبيه عن جده
 

 ةِّ ُغفَِّر َلُه َما تـََقدَّم مِّْن َذنْبهِّ". "َمن اْختَـَلَف إِّىَل َهذِّهِّ الصَّال - 20294/ 1798
الطبراني   قال الهيثمي: رواه. طب عن احلارث بن عبد احلميد بن عبد امللك بن أيب واقد الليثى عن أبيه عن جده عن أيب واقد
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 في الكبير وفيه عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة قال ابن حبان: بطل االحتجاج به. 
 

رٍة فَليَـتَـبَـوَّأ بَيًتا يف النَّارِّ". - 20295/ 1799  "َمْن َأَخَذ شيًئا مِّْن َمال اْمرٍئ ُمْسلٍِّم بِّيمِّني فَاجِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  .طب، ز عن احلارث بن الربصاء

 
رْبًا مِّْن َمكََّة بَِّغري َحقِّّهِّ، فكَأمنََّ  - 20310/ 1814 ا َأَخَذُه مِّْن حَتْتِّ َقَدمِّ الرَّمْحن، َوَمْن َأَخَذ مِّْن َسائِّر األرض  "َمْن َأَخذ شِّ

 َشيًئا بَِّغريِّ َحقِّّهِّ َجاَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـَُيَطوَّقُه يف ُعُنقِّهِّ مِّْن سَبعِّ َأْرَضني".
 . في الكبير وفيه )محمد بن الفضل بن عطية( وهو متروك، كذاب قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
 "َمْن أَخَذ َشيًئا مَِّن اأَلْرضِّ قلََّدُه هللاُ يوَم القِّياَمةِّ مِّْن َسْبع َأرضِّني".  - 20311/ 1815

 . طب عن املِّْسور بن َِمَْرَمة
 

رْبًا مَِّن األْرضِّ ظُلًما، ُطوَِّقه يـَوْ  - 20312/ 1816  َم اْلقَِّياَمةِّ مِّْن َسبع َأَرضِّني". "َمْن َأَخَذ شِّ
في الكبير وفيه )عبد هللا بن شبيب(  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن أيب ُشريح اخلزاعى، أبو نعيم يف املعرفة عن سعيد بن زيد

ا.   وهو ضعيف جدًّ
 

رْبًا، جاَء بِّهِّ  - 20315/ 1819 ُلُه مِّْن َسْبع َأَرضِّني". "َمْن َأَخَذ مِّْن َطرِّيقِّ املُْسلِّمِّنَي شِّ  يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ حَيْمِّ
  .، طب، وأبو نعيم، ص عن احلكم بن احلارث السلمىالباوردياحلسن بن سفيان، وابن سعد، وابن جرير، ز، وابن قانع، و 

 حاتم، وتركه أبو زرعة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو
 ضعيف.

 
 "َمْن َأَخَذ مِّْن َطرِّيق املْسلمِّني َشيًئا يـُْؤذِّيهم َكَتَب هللا َلُه )مِّاَئة( حَسَنٍة".  - 20325/ 1829

 قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.  . طب عن أيب الدرداء
  

اْلُمْسلِّمِّنَي َشيًئا يـُْؤذِّيهِّْم َكَتَب هللاُ َلُه بِّهِّ َحَسَنًة، َوَمْن َكَتَب َلُه عِّْنَدُه َحَسَنة َأْدَخَلُه  "َمْن َأْخَرَج مِّْن َطرِّيقِّ  - 20327/ 1831
ا اجْلَنََّة".   هللاُ هبِّ

 حسن.  قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. .طس عن أيب الدرداءِّ 
 

 َأْذَنَب َذنـًْبا مثَّ َندَِّم فُهَو َكفَّارَتُُه".  "َمْن َأْخطََأ َخطِّيَئًة، َأوْ  - 20329/ 1833
 ضعيف. . طب، هب عن ابن مسعود
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يُه َأدَّاُه هللا َعْنُه يـَْوم اْلقَِّياَمة، َوَمن اْسَتداَن َديًنا َوُهَو ال يَـ  - 20332/ 1836 ْنوى َأْن "َمنِّ ادَّاَن َديًنا وُهَو يـَْنوى َأْن يـَُؤدِّّ

يُه َفَماَت قَال هللا قِّّه فـَيـُْؤَخُذ مِّْن َحَسَناتِّه، فـَُيْجَعل يف َحَسَناتِّ   -َعّز َوَجلّ -  يـَُؤدِّّ يْوَم اْلقِّياَمةِّ: ظَنَـْنُت َأيّنِّ ال آُخُذ لَِّعْبدِّي حبِّ
َذ مِّْن َسيئاتِّ اآلَخرِّ َفُجعَلْت َعَليه".   اآلخر )قال(: فإِّْن ََلْ َيُكْن َلُه َحَسَناٌت، ُأخِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب. . طب، ك، ز عن َأيب أُمامة
 

 َعْنُه يـَْوم اْلقِّياَمةِّ".  -تـََعاىل-"َمن ادَّاَن َديًنا يـَْنوى َقَضاَءُه َأدَّاُه هللا   - 20333/ 1837
 صحيح. .طب عن ميمونة

 
 َضائِّهِّ، َأَعانَُه هللا َعَليهِّ". "َمن ادَّان َديًنا َوُهَو حُيَدُِّث نـَْفَسُه بِّقَ  - 20334/ 1838

 صحيح.  .طب عن ميمونة
 

َا َوْجَه هللا  - 20337/ 1841 َرَة فـََلْم يُغيِّّْب َشيًئا   -َعزَّ وجلَّ -"َمْن َأَدى زََكاَة َمالِّه طَيِّّب النـَّْفسِّ هبا، يُريُد هبِّ َوالدَّار اآلخِّ
الَحُه فـََقاَتَل فـَُقتَِّل فـَُهو َشهِّيٌد".  مِّْن َمالِّه، َوَأقاَم الصَّالَة، مثَّ َأدَّى الزََّكاةَ  ، فَأَخَذ سِّ  فـَُتعدِّى َعليه يف احْلقِّّ

 صحيح. .طب، ك، ق عن َأم سلمة
 

 "مْن َأدَّى زََكاَة َمالِّهِّ، فـََقْد َذَهب عْنُه َشرُُّه".  - 20341/ 1845
 الطبراني في األوسط، وإسناده حسن، وإن كان في بعض رجاله كالم. . قال الهيثمي: رواهطس عن جابر

 
 "َمْن َأْدخَل َهَذا احلِّْصَن سْهًما فَقْد وَجَبْت َلُه اجْلنَُّة، قَالُه يْوَم قـَُريظة َوالنَّضِّريِّ". - 20345/ 1849

 وهو متروك. الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك  قال الهيثمي: رواه. طب عن عتبة بن عبد هللا
 

يـُْغَفْر له  "َمْن َأْدرَكُه رَمَضاُن فـََلْم يـُْغَفْر َلُه فَأَبـَْعَده هللا؛ ُقولوا: آمنَي، وَمْن َأْدَرَك َوالديه َأْو َأَحَدُُها فـََلْم  - 20347/ 1851
 وُلوا: آمني". فَأَبـَْعده هللا ُقولوا: آمني َوَمْن ذُكِّْرُت عِّنده فـََلْم ُيَصلِّّ َعَليَّ فَأَبـَْعَده هللا قُ 

 . طب عن عمار بن ايسر
 

 "َمْن َأْدَرَك َعَرَفَة قـَْبَل طُُلوع الَفْجرِّ فـََقْد َأْدَرَك احْلَجَّ".  - 20357/ 1861
 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف متروك.  . قال الهيثمي: رواهطب عن ابن عباس
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 َغري أَبِّيه َحرَّم هللا عَليهِّ اجْلَنَّة".  "من ادُّعِّى إِّىَل  - 20378/ 1882
 . ز، ض عن َأيب أُمامة بن زيد، وسعد بن َأيب وقاص، وَأىب بكرة، ابن قانع، عن زايد عن أبيه

 
 نَي"."من ادُّعِّى إِّىَل َغري أَبِّيهِّ، َأْو َتوىلَّ َغري موالِّيه َفعَليهِّ َلْعَنُة هللا واْلمالئِّكةِّ والنَّاسِّ َأمْجَعِّ  - 20381/ 1885

 .طب، وابن النجار عن ابن عباس
 

 "من ادَّعى َنسًبا ال يـُْعرف كَفَر ابهلل وانتفى مِّْن َنَسٍب وإِّن َدقَّ فقد َكفر ابهلل". - 20384/ 1888
في األوسط وفيه "الحجاج بن أرطاة" وهو ضعيف، ورواه البزار وفيه السرى بن إسماعيل   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن َأيب بكر

 حسن.  وهو متروك.
 

دِّ َأصاَب َأًخا ُمْستَـَفاًدا يف هللا، َأْو عِّْلًما ُمْسَتْظرفًا، َأْو َكلَمًة َتُدلُّ  - 20390/ 1894 ُه  "َمْن َأْدَمَن االْختالَف إِّىل اْلَمْسجِّ
  ُأْخرى َتُصدُُّه عن الرََّدى، َأْو َرمْحًَة ُمْنتَظَرًة، َأْو َيرْتُُك الذُّنُوَب َحَياًء َأْو َخْشيًة". َعلى اهْلَُدى، َأوْ 

الطبراني في الكبير وفيه  قال الهيثمي: رواه. طب، وابن عساكر عن سعد بن طريف عن عمري بن املأمون عن احلسني بن علي
 . سعد بن طريف اإلسكاف وقد أجمعوا على ضعفه.

 
َز اجْلنَّةِّ َفعَليهِّ بِّال َحْوَل َواَل قـُوَّة إِّال ابِّهلل".  - 20413/ 1917  "َمْن َأراَد َكنـْ

من طريق عبد هللا بن يزيد، عن ربيعة بن بورى، وعبد هللا لم   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، وابن النجار عن ُفضالة بن عبيد
 أعرفه ويقية رجاله ثقات. 

 
 "مْن َأرَاَد هللا بِّهِّ خريًا يـَُفَقْهُه يف الدِّينِّ".  - 20414/ 1918

 البزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 

 
 َأراد َأن يْنظَُر إِّىل عتِّيٍق من النَّارِّ فـَْليْنظُْر إِّىل َأىب بكر". "َمْن  - 20422/ 1926

 أبو يعلى، وفيه صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، وأَبو نعيم يف املعرفة عن عائشة، وُضعِّّف

 
 َكما يْقرأُُه ابُن أُمِّّ عْبٍد".  "مْن َأراد َأْن يْقرَأ القَرآَن غض ا َكما أُْنزَِّل فـَْليْقرأه - 20423/ 1927

 .عمرو طب عن ابن
 

 "َمْن ارَتدَّ عن دِّينِّه فاقْـُتلوه".  - 20431/ 1935
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 صحيح.  .عب عن عائشة، طب عن عصمة بن مالك
 

 "َمْن َأْسَبَغ اْلُوُضوَء يف الرَبْدِّ الشَّدِّيدِّ، َكاَن َلُه مَِّن اأَلْجرِّ كِّْفالن". - 20444/ 1948
 ضعيف جدا. في األوسط، وفيه، عمر بن حفص، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن علي

 
 "َمْن اسَتْجَمر فـَْلَيْسَتْجمِّر ثالاًث".  - 20447/ 1951

 صحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وضعفه جماعة. .طب عن ابن عمر
 

 ُكنَّ َلُه َطُهورًا".   -لَيس فِّيهنَّ رجيعٌ -"َمنِّ اْسَتطَاب بَثالثَةِّ َأْحَجاٍر   - 20459/ 1963
 . طب عن عمارة بن خزمية بن اثبت عن أَبيه

 
 

َهتِّهِّ َشيًئا يْسُجُد  - 20461/ 1965 ْنُكم َأْن َيْسُجَد فـَْليْسُجْد، وَمْن ََلْ َيْسَتطِّع َفال يْرَفع إِّىَل جبـْ َعَليه، وَلكِّن  "َمن اْسَتطَاع مِّ
هِّ".   برُُكوعِّه وَسُجودِّه يُومُِّئ بِّرأسِّ

 .َطس عن ابن عمر
 

ا َأحٌد إِّال ُكْنُت َلُه َشهيًدا َأْو َشفِّ  - 20464/ 1968 ْلمدِّيَنةِّ فَلَيُمْت، فَإِّنَّه َلْن ميُوَت هبِّ يًعا  "َمنِّ اْسَتطاع منُكْم َأْن ميُوَت ابِّ
 يْوم اْلقِّيامِّة". 

صلى هللا عليه   -أَلسلمية، طب، هب عن ُصميتة الليثية، طب عن يتيمة كانت عند رسول هللا طب، هب، ز عن ُسَبيعةِّ ا
في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خال عبد هللا بن عكرمة، وقد ذكره بن أبي حاتم، وروى  قال الهيثمي: رواه الطبراني .من ثقيف -وسلم 

 عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد بسوء.
 

ا ي - 20471/ 1975 ْذبُح بِّهِّ  "َمنِّ اْسَتطَاَع مِّنُكْم َأن ال حَيُوَل بيَنُه وبنَي اجْلنَّةِّ مِّلُء َكفٍّ مِّْن دمِّ اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم يـُْهرِّيُقُه، َكَأمنَّ
َل بَ  ْنُكْم َأن ال يُْدخِّ ْطَنُه إِّال طَيًِّّبا فـَْليْفعْل، فَإِّنَّ َأوََّل  َدَجاَجًة، كلَّما يُقوُم لباب مِّْن أَبـَْواب اجْلنَّةِّ حال بَيَنُه َوبَيَنُه، وَمنِّ اْسَتطَاَع مِّ

 ما يْنََتُ مَِّن اإلْنسانِّ بْطُنُه". 
الطبراني من طريقين في إحداهما: ليث بن أبي   قال الهيثمي: رواه. عن جندب البجلى  البغويابن َأيب عاصم يف الدِّايت، طب، و 

 سليم، وهو مدلس، وفي األخرى علي بن سليمان الكلبي، ولم أعرفه، وبقية رجالهما ثقات. 
 

وُم  "َمنِّ اْستَـْغَفَر هللا ُدبـَُر ُكلِّّ صالة َثالَث َمرَّات، فـََقال: َأْستَـْغفُِّر هللا الذي ال إِّله إِّال ُهو احْليُّ الَقيَّ  - 20488/ 1992
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 ."  وأَُتوُب إِّلَيهِّ ُغفِّرْت ُذنُوبُُه وإْن َكاَن َقْد فـَرَّ مَِّن الزَّْحفِّ
 ضعيف جدا.   .عن الرباء السينع وابن 

 
، َكَتَب هللا  - 20490/ 1994 َنٍة َحَسَنًة".  -تـََعاىل-"َمنِّ استَـْغَفَر لِّلُمْؤمِّنِّني َواملُْؤمَِّناتِّ  َلُه بُِّكلِّّ ُمْؤمٍِّن َوُمْؤمِّ

 حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده جيد. .بن الصامت طب عن عبادة
 

ًعا َوعِّْشريَن َمرًَّة َأْو مَخًْسا َوعِّْشرِّيَن َمَرًة َكانَ  - 20491/ 1995  مَِّن الَّذيَن  "َمنِّ اْستَـْغَفَر لِّلُمْؤمِّنِّنَي َواملُْؤمَِّناتِّ ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ
". ُيْسَتَجاُب هَلُْم، َويـُْرَزُق بِّهِّ   َأْهُل اأَلْرضِّ

الطبراني، وفيه عثمان بن أبي العاتكة وقال فيه: حدثت عن أم الدرداء، وعثمان هذا وثقه غير  قال الهيثمي: رواه. طب عن َأيب الدرداء
 واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله المسمين ثقات. 

 
لِّمالئَِّكتِّهِّ: ال َتْكتـُُبوا عَليه ما َبنَي َذلَِّك مَِّن  -َتعاىل-خْلريِّ قَال هللا  "َمنِّ اْستَـْفَتَح َأوََّل َْنارهِّ خَبري وخَتَمُه ابِّ  - 20497/ 2001

 الذُّنُوب". 
 الطبراني، وفيه الجراح بن يحيى المؤذن ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب، ض عن عبد هللا بن بسر 

 
ْم إِّلَيهِّ َكارُِّهوَن ُصبَّ يف َأُذنَيهِّ اآلُنُك، ومْن َأرى عيَنيهِّ يف اْلمَنامِّ ما ََلْ  "َمنِّ اْسَتمع إِّىَل حدِّيثِّ قـَْوٍم وهُ  - 20504/ 2008

 يـََر ُكلَِّّف َأْن يْعقِّد َشعِّرَيًة". 
 صحيح.  .طب عن ابن عباس

 
هِّ، ومن َأرضى هللا "َمْن َأْسَخَط هللا يف رَِّضى النَّاسِّ َسخَط هللا عليه وَأْسَخَط َعليهِّ َمْن َأرَضاُه يف َسخطِّ  - 20510/ 2014

َي هللا َعنُه وَأْرَضا َعْنُه من َأْسخَط يف رضاُه حَّت يُزيِّّنه ويزيَِّّن قوله وَعمَلُه يف َعينِّهِّ".   يف َسَخطِّ النَّاسِّ َرضِّ
آخر  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجفري، وقد وثقه الذهبي في  .طب عن ابن عباس

 ترجمة
 

 "َمْن َأْسَلَم َعلى َيَدْي رُجٍل فـََلُه والُؤه".  - 20513/ 2017
 حسن.  .ص، طب، عد، قط، ق، وابن عساكر عن َأيب أُمامة
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 "َمْن َأْسَلَم َعَلى َيَديهِّ رَُجٌل وَجبْت له اجلنُة".  - 20515/ 2019
ه محمد بن معاوية النيسابوري، وثقه أحمد، وضعفه أكثر الناس.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وفي. طب عن عقبة بن عامر
 ضعيف جدا. قال يحيى بن معين: كذاب.

 
ْزيَة َعليهِّ".  - 20520/ 2024  "َمْن َأْسَلَم َفاَل جِّ

 . قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.طس عن ابن عمر
 

 َيَديهِّ رَُجل فـَُهَو َموالُه". "َمْن َأْسَلَم َعَلى  - 20521/ 2025
 . قال الهيثمي: فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف ، وسنده صحيح.الداريعب عن متيم 

 
 "َمنِّ اْشرَتَى اَنَقًة ُمَصرَّاًة فَإِّْن َكرَِّهَها فـَْلرَيُدََّها َوَصاًعا من مَتْر".  - 20542/ 2046

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.  .طب عن عبد الرمحن بن َأيب ليلى عن أَبيه
 

يَها، َوإالَّ َردََّها َوَمَعَها َصاًعا من مَتٍْر".  - 20543/ 2047  "َمنِّ اْشرَتَى َشاًة ُمَصرَّاًة فَإِّْن َرضِّ
 . طب عن ابن مسعود 

 
ْمُه َعَلى ثَ  - 20546/ 2050 الثَة َأْجَزاء، فـََيْطَعم ُكلَّ يوم ُجْزًءا َعَلى الرِّيق، إِّن َشاَء "َمنِّ اْشرَتَى َأو ُأْهدِّي إِّلَيه َكْبٌش َفليـَُقسِّّ

 أَْلَيَة اْلَكْبشِّ يـَُتَداوى بِّهِّ من عِّرق النَّساءِّ".  -يعين-َأْساله َوإْن َشاَء َأَكَلُه َأكاًل 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقال: أساله يعني: أذابه. ورجاله ثقات.  .طب عن ابن عمر

 
2051 /20547 - ."  "َمنِّ اْشرَتَى رقَبًة لِّيْعتَِّقها، َفاَل يْشرَتِّْط أَلْهلِّها العِّْتَق فإِّنَُّه ُعْقدٌة مِّن الرِّقِّّ

في الكبير واألوسط وفيه "سعيد بن الفضل القرشي" ضعفه أبو حاتم وقواه غيره،   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معقل بن يسار
 وأبو عبد هللا العنزى لم أجد من ترجمة.

 
ْرصٍ  - 20553/ 2057 َفُد عناه، وحِّ ال يـَْبلُغ غَِّناه، وَأمل ال   "َمْن ُأْشرَِّب قـَْلُبه ُحبَّ الدنيا ألَتاَط منها بَثالث: َشَقاٍء ال يـَنـْ
رُة حَّت َيَْتَِّيُه املوُت فيْأُخَذَها، وَمْن طلَب اآلخيـَْبلُغ ُمن  رَة طلبْتُه  َتهاُه، فالدنيا طالبٌة ومْطُلوبٌة، َفَمْن طََلب الدنيا ]طَلبَـْتُه اآلخِّ
َ منها رِّْزَقُه". الدنيا[  حَّت َيْستَـْويفِّ

عن يحيى بن سليمان الجفرى عن فضيل عن شيخه جبرون بن عيسى المغربي  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، حل عن ابن مسعود
 . بن عياض ولم أعرف جبرون 
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ُبها، وإِّ  - 20557/ 2061 الَّ  "َمْن َأَصاب لَُقطًَة فـَْلُيشهِّد َذا َعْدٍل مثَّ ال َيْكتْم وال يـُغَيِّّب، فَليـَُعرِّفْـُها َسَنًة، فَإِّْن جاَء َصاحِّ

 َفهي ماُل هللاِّ يؤتِّيه من يَشاُء". 
 . محارطب عن عياض بن 

 
دٌَّة فقال: هللاُ ريبِّّ ال َشريَك َلُه، كشَف َذلَك َعْنُه".  - 20564/ 2068  "َمْن َأَصابَُه َهمٌّ َأو َغمٌّ َأو سقٌم َأو شِّ
 .حسن .يف مغارم اأَلخالق عن َأمساَء بنت عميس اخلرائطيطب، و 

 
: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َعْبُدَك واْبُن َعْبدِّكَ "َمْن َأَصابَُه َهمٌّ َأو ُحْزٌن َفلَيدع هبُؤالءِّ الكلم - 20567/ 2071 واْبُن َأَمتَِّك، يف   اتِّ

َّ َقَضاُؤَك، أسأُلَك بُِّكلِّّ اْسٍم ُهَو َلَك مَسَّيَت بِّهِّ نـَْفسَ  َيَّت بَِّيدَِّك، ماٍض يفَّ ُحكُمَك، عْدٌل يفِّ َك، َأْو أَنـَْزْلَتُه يفِّ  قـَْبَضتَِّك، اَنصِّ
، ونُوَر َصْدرى ، وجالَء  قليبْن َخلقَِّك، َأْو اْستأَثَرَت بِّهِّ يف عِّْلمِّ الغيبِّ عِّْنَدَك َأْن جَتَْعَل القرآن رَبِّيَع كَِّتابَِّك َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا مِّ 

، قَال: َأجْل، فـَقُ  لُِّّموُهنَّ فإِّنَُّه  وُلوهنَّ وعَ ُحزِن، وَذهاب ُهَِّّى، فـََقال قَائٌِّل: اَي َرُسوَل هللا إِّنَّ املَْغُبوَن َلَمْن َغنَبَ هُؤالءِّ الَكلَِّماتِّ
 َمْن قَاهلُنَّ وَعلََّمُهنَّ اْلتماَس َما فِّيهِّنَّ َأذَهَب هللاُ َكْربَُه َوَأطَال فـََرَحُه".

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. . يف عمل يوم وليلة عن َأيب موسى السينطب ، وابن 
 

يبٌة  - 20574/ 2078 ْثَل ما َكاَن َلُه  "َمْن َأَصابْتُه ُمصِّ فـََقال إَِّذا ذََكرها: إِّانَّ هللِّ وإِّانَّ إِّلَيهِّ رَاجُعوَن َجدَّد هللاُ لَُه مِّْن َأْجرِّها مِّ
 يـَْوَم َأَصابـَْته". 

 األرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.  قال شعيب .طب، هب عن فاطمة بنت احلسني عن أَبيها 
 

 يًضا، مْن َشيَّع جَنازًَة، مْن مجعُهنَّ يف يْوٍم دَخل اجْلنَّة". "َمْن َأْصبح صائًِّما، َمْن عاد مر  - 20586/ 2090
 الطبراني في الكبير، وفيه هشام بن طلق ; ولم أجد من ترجمه.  قال الهيثمي: رواه. -رضي هللا عنه  -طب عن ابن عباس 

 
وََلْ يرَْكْب وداَن وََلْ يْلُغ، َكاَن َلُه بِّكلِّّ ُخْطوٍة  "مْن َأْصبَح يـَْوم اجْلُُمعةِّ فـََغسل واْغَتسل، وبكََّر ومَشى  - 20587/ 2091

ِّّ: الصَّْومِّ والصَّالةِّ".  َعمٌل مِّْن َأْعمالِّ اْلربِّ
 قال الهيثمي: فيه صالح العداني ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.  .طس عن َأوس بن َأوس

 
يَزت َلُه الدُّْنيا، اي بن جْعَثم.  "مْن َأْصبح ُمعافًا يف بدنِّهِّ، آمًِّنا يف سِّ  - 20588/ 2092 ا حِّ ْربِّه، عِّْنده ُقوُت يْومِّه، َقَكَأمنَّ

َكاَن بَيٌت يُوارِّيَك َفَذاك، َوإِّن َكاَنْت َدابٌَّة تـَرَْكبـَُها فبٍخ، فِّلُق اخْلُْبزِّ َوَماُء    يْكفيَك مِّْنها ما سدَّ َجْوعَتَك، وواَرى َعْورََتَك، فَإِّن
َساٌب َعَليَك". اجْلَرِّ َوَما َفوَق َذلِّ   ك حِّ



574 

 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.  . طب عن َأيب الدرداء
 

ُه َلقِّى هللَا  - 20595/ 2099 َوُهَو زَاٍن، َوَمن   -َعزَّ َوَجلَّ  -"َمْن َأْصَدَق اْمَرَأًة َصَداقًا، َوُهَو جُمْمٌِّع َعَلى َأن ال يُوفِّيَها إِّايَّ
 َوُهو َسارٌِّق".  -َعزَّ َوجلَّ  -يًنا َوُهَو جُمْمٌع َعَلى أالَّ يُوفِّيه، َلقِّى هللَا ادَّاَن دَ 

 . طب عن صهيب
 

يَبة يف َمالِّه َأْو َجَسدِّه َفَكَتَمَها - 20597/ 2101 يَب ُِبصِّ ، َكاَن َحق ا َعَلى هللا  "َمْن ُأصِّ َأْن  -تعاىل  -َوََلْ َيْشُكها إِّىل النَّاسِّ
 . يـَْغفِّر َلُه"

 . ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية وهو مدلس. .طب عن ابن عباس
 

يَب جَبَسدِّهِّ بَقْدر نِّْصفِّ دِّيتهِّ فَعفا َكفَّر هللاُ َعْنُه نِّْصَف َسيَِّّئاتِّه، وإِّن َكان ثُلثًا َأو رُبًعا فـََعَلى - 20601/ 2105   "َمن ُأصِّ
 َقْدرِّ ذِّلك". 

 . الصامتط عن عبادة بن 
 

، وَمن َعَصى هللَا فلم َيْذُكرْ  - 20609/ 2113 َياُمه، َوتِّالَوتُه لِّلُقرآنِّ ه،  "َمْن َأطَاَع هللَا فـََقد ذََكَر هللَا، َوإِّن قـَلَّت َصالتُه، وصِّ
 وإن َكثُرت َصالته وصياُمه، وتالوتُه لِّلقرآن". 

. ض، هب عن ابن َأيب عمران  -هللا عليه وسلم  صلى -احلسن بن سفيان، طب، وابن عساكر عن واقد موىل رسول هللا 
 . ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك. .مرساًل 

 
َارِّ اجلَنَّةِّ".  - 20615/ 2119  "َمْن َأْطَعَم َمرِّيًضا َشْهَوَتُه َأْطَعَمُه هللاُ من ُثِّ

 الطبراني، وفيه أبو خالد عمرو بن خالد، وهو كذاب متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن سلمان
 

ًنا َحَّتَّ ُيْشبَِّعُه مِّن سَغٍب َأْدَخَله هللاُ اباب مِّْن أَْبواب اجلنَّةِّ، اَل يْدُخُله إِّالَّ مْن َكاَن مِّ  - 20617/ 2121  ثْـَله". "َمْن َأطعم ُمْؤمِّ
يه عمرو بن واقد، وفيه كالم، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع  الطبراني في الكبير، وف قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ

 السلطان، وكان صدوقا. 
 

ا اطََّلع يف النَّارِّ".  - 20622/ 2126 يهِّ بَِّغريِّ َأْمرِّه َفَكأمنَّ  "َمن اطََّلَع يف كَِّتابِّ َأخِّ
 ضعيف جدا. .طب عن ابن عباس
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  قـَْوٍم فـَُفقَِّئْت َعيُنُه َفهى َهَدر". "َمنِّ اطََّلَع مِّْن ُقرْتَه إِّىَل  - 20626/ 2130
الطبراني بإسنادين في أحدهما حكيم بن أبي حكيم، وفي األخرى: ليث بن أبي حكيم، وكالهما عن   . قال الهيثمي: رواهطب عن َأيب أُمامة

 أبي أمامة ولم أعرفهما، وبقية رجال أحدهما ثقات. 
 

ذِّمَّةِّ هللاِّ، َوذِّمَّةِّ َرُسولِّه، َوَمْن َمَشى إِّىَل   من بَِّباطٍِّل لَِّيْدَحَض بَِّباطِّلِّه َحق ا فـََقْد بَرِّئَ "َمْن َأَعان ظَالًِّما  - 20633/ 2137
ُر له من اخلِّْزي َيوَم القَِّياَمةِّ، َوُسلطاُن  : كِّتَ ُسلطَانِّ هللا يف اأَلْرضِّ لُِّيذِّلَُّه َأَذلَّ هللاُ رَقـَبَـَتُه َمَع َما َيدَّخِّ اُب هللاِّ َوسنَُّة  هللاِّ يف األْرضِّ

ْنه َوَأْعَلُم  نَبِّيه، َوَمن َوىلَّ َوالًِّيا مِّن املُْسلِّمِّني َشيًئا من أُُمورِّ املُْسلِّمنَي، وُهَو يـَْعَلُم َأنَّ يف املْسلِّمني َمْن هو َخريٌ   للمسلمِّني مِّ
َ َشيًئا مِّْن أُُمورِّ  فـََقْد َخاَن هللَا َوَرسُ  -صلى هللا عليه وسلم  -بِّكَِّتاب هللاِّ َوُسنَّةِّ َرُسوله  وَلُه، َوَخان مَجَاَعَة املُْسلِّمنَي وَمْن ويلِّ

َي َحوائَجُهم َوَمْن َأَكَل دِّْرَُهًا مِّن رِّ  املُْسلِّمِّنيَ  تٍَّة  ََلْ يـَْنظُر هللاُ َلُه يف َشْيٍء مِّن أُُموره، َحَّتَّ يـَُقوَم ِبُمورهِّم، َويـَْقضِّ اًب فـَُهو َكإِّمْث سِّ
 ْن نـََبَت حَلُْمه من ُسْحٍت فَالنَّاُر َأْوىَل بِّهِّ". وَثالثِّني زَنـَْيًة، ومَ 

رواه الطبراني في الصغير، واألوسط، وفيه سعيد بن رحمة، وهو  قال الهيثمي:  .طب، ق، واخلطيب، كر عن ابن عباس وُضعِّّفَ 
 ضعيف.

 
َباَءُهْم"."َمْن َأعَتق َشقِّيًصا يف مَمُْلوك ضمن لُِّشركائه  - 20653/ 2157  أَْنصِّ

 طب عن ابن عمر.
 

 "َمْن َأْعَتَق َشقِّيًصا يف مَمُْلوك فـََعَليهِّ َجَواُز عِّْتقِّه إِّن َكاَن له َماٌل". - 20654/ 2158
 .طب عن عبادة بن الصامت

 
ْنُه ُعْضًوا ]منه[  - 20655/ 2159  ار". من النَّ  "َمْن َأْعَتَق َنَسَمًة ُمْسلَِّمًة َوَقى هللاُ بكل ُعْضٍو مِّ

 . ابن سعد، طب، وابن النجار عن علي
 

ََكانِّ ُكلِّّ ُعْضٍو ُعْضٌو". - 28608/ 2162  "َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْؤمَِّنًة َكانت فَِّداَءه مَِّن النَّارِّ ِبِّ
 . طب عن عقبة بن عامر

 
مِّْن عِّظَاٍم حُمَرَّرٍَة بَِّعْظم مِّن عِّظَامِّه، َوَمْن َأْدَرَك   "َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْسلَِّمًة َفهي فَِّداُؤه من النَّارِّ ُكلُّ َعظمٍ  - 28609/ 2163

َرابِّهِّ حَّت يـُْغنَِّيُه هللاُ َوَجَبْت َلُه  َأَحَد َوالَِّديه فـََلْم يـُْغَفْر َلُه فَأَبـَْعَده هللاُ، وَمْن َضمَّ يَتِّيًما من َبني أَبـََوينِّ ُمْسلَِّمني إِّىَل طََعامِّه َوشَ 
 اجلَنَُّة". 
 . د، طب عن مالك بن عمرو القشريىابن سع]حم[ 



576 

 

 
َا َأْمَر ُدنْـ  - 20696/ 2200 َها ُيْصلُِّح هللاُ َلُه هبِّ َدًة مِّنـْ َرتِّه، "َمْن َأَغاث َملُهوفًا َكَتَب هللاُ َلُه َثالاًث َوَسْبعِّنَي َحَسَنًة، َواحِّ َياُه وآخِّ

 َواثـْنَـَتني َوَسْبعِّنَي َدرََجاٍت". 
 حسان، عن أَنس، وزايد مرتوك، وقال: كر روى عن أَنس َأحاديث موضوعة، وَأورده  ع، عق وابن عساكر عن زايد بن َأيب

 . ضعيف قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وفي إسنادهما زياد بن أبي حسان وهو متروك. .ابن اجلوزي يف املوضوعات
 

 َحَرَمُهَما هللاُ َعَلى النَّارِّ". "َمنِّ اغرَبَّْت َقَدَماُه يف َسبِّيل هللاِّ  - 20699/ 2203
 البزار وفيه كوثر بن حكيم وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه.  ابن زجنويه ومسويه والبزار وابن عساكر عن َأيب بكر الصديق

 
َمْشى إِّىَل اجْلُُمَعة ُكتَِّب َلُه بُِّكلِّّ  "َمنِّ اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ ُكفَِّرْت َعْنُه ُذنُوبُه َوَخطَااَيه، فإَِّذا َأَخَذ يفِّ الْ  - 20713/ 2217

يَز بَِّعَمل ماَئَّت َسَنة".   خطَوٍة ]َعمُل[ عِّْشُروَن َحَسَنة، فَإَِّذا اْنَصَرَف مِّن الصَّالةِّ ُأجِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في   . قط يف العلل وقال: غري اثبت، طب، هب وابن النجار عن َأيب بكر وعمران بن حصني مًعا

 الكبير واألوسط، وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
 

َيُه فـََعَليهِّ بُكلِّّ يـَْوٍم ُمدٌّ لِّمِّْسكِّنٍي".  - 20732/ 2236  "َمْن َأفَطَر يـَْوًما مِّْن رََمَضاَن َفَماَت قـَْبَل َأْن يـَْقضِّ
 .ضعيف .طب، حل عن ابن عمر

 
  َأقَاَم الصَّالَة، َوآَتى الزََّكاَة، َوَحجَّ اْلَبيَت، َوَصاَم رََمَضاَن، َوقـََرى الضَّيَف َدَخَل اجْلَنََّة". "َمنْ  - 20741/ 2245

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب الزيات،   .طب، هب عن ابن عباس وُضعِّّفَ 
 وهو ضعيف. 

 
َلُه اجْلَنََّة،  َمْن َأقَاَم الصَّالَة، َوَآَتى الزََّكاَة، َوَماَت يـَْعُبُد هللَا ال ُيْشرُك بِّهِّ َشيًئا فَإِّنَّ َحق ا َعَلى هللاِّ َأْن يُدْ " - 20742/ 2246 خِّ

 َهاَجَر َأْو قـََعَد يف َمْولِّدِّهِّ". 
ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية  قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سعيد بن يوسف وثقه   .األشعريطب عن َأيب مالك 

 رجاله ثقات. 
 

ْنُه الذِّمَُّة". - 20744/ 2248  "َمْن َأقَاَم َمَع اْلُمْشرِّكِّنَي فـََقْد بَرَئْت مِّ
 صحيح.  . طب، ق عن جرير
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َرٍة،  - 20749/ 2253 يهِّ بَيمِّنٍي فَاجِّ بَـلِّّْغ َشاهِّدُُكْم َغائَِّبُكْم". "َمنِّ اقْـَتَطَع َشيًئا مِّْن َمالِّ َأخِّ  فَليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّار، ليـُ
وابن قانع، طب ض عن احلرث بن الربصاءِّ الليثى، قال البغوي: وال َأعلم له غرَي حديثني: هذا   الباورديو  البغويطب و 

 . وحديث )ال تـُْغزى َمكَُّة(
 

َُها َشيٌء إِّىَل يـَْوم اْلقِّياَمةِّ"."َمنِّ اقْـَتَطع َمال اْمرٍِّئ مُ  - 20750/ 2254  ْسلٍِّم بَِّيمِّنٍي َكاذِّبٍَة َكاَنْت ُنْكَتًة َسْوَداَء يف َقلبِّه ال يُغريِّّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبيد هللا بن ثعلبة األنصاري، ولم أعرفه، وبقية  . ك واحلاكم يف الكىن، طب عن َأيب أُمامة احلارثى

 . ضعيف رجاله ثقات.
 

 "َمنِّ اقْـَتَطَع َحقَّ ُمْسلٍِّم بَِّيمِّنٍي َلقى هللَا َوُهَو َعَليهِّ َغْضَباُن". - 20752/ 2256
 .طب عن اأَلشعث بن قيس

 
َا َلْو َتصدََّق بِّهِّ".  - 20762/ 2266  "َمْن َأقْـَرَض قـَْرَضنْي َكاَن َلُه مِّثُل َأجر َأَحدُِّهِّ

 . طب قط يف اأَلفراد، ق وضعَّفه عن ابن مسعود
 

ه".  - 20781/ 2285 ا َأَعاَن َعَلى قـَْتلِّ نـَْفسِّ  "َمْن َأَكَل الطِّّنَي َفَكَأمنَّ
الطبراني، وفيه يحيى بن يزيد األهوازي جهله الذهبي من قبل نفسه، وبقية  قال الهيثمي: رواه. طب عن سلمان، عد، ق عن َأيب هريرة

 رجاله رجال الصحيح.
 

داَن "َمْن َأَكَل مِّن َهذِّه  - 20786/ 2290  ".-يعين الثوم-الشََّجرةِّ اخْلَبِّيَثة َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ
 . عبد الرزاق، طب عن العالء بن َجنادِّة

 
َدان إِّالَّ مِّن ُعْذر".  - 20789/ 2293  "َمْن َأَكَل من َهذه الشََّجَرة َشيًئا، َفال يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ

   . طب عن املغرية]حم م[ 
 

َداَن" "يعين الثوم"  -يعين الثوم-مِّن َهذه اْلبَـْقَلةِّ اخْلَبِّيَثةِّ  "َمْن َأَكلَ  - 20791/ 2295  َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط من رواية أبي القاسم مولى أبي بكر، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثقون.  .طس عن َأيب بكر

 
َداَن". "َمْن َأَكَل مِّْن  - 20792/ 2296  َهذِّه الشَّجَرة َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ
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 صحيح.  .طس عن َأيب سعيد]حم م[ 
 

َداَن  - 20793/ 2297  ". -يعين الثَّوم-"َمْن أَكَل مِّْن َهذِّه الشََّجَرةِّ َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمساجِّ
 رجال الصحيح.في األوسط والكبير ورجال الكبير  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عبد هللا بن زيد

 
َراَوات: اْلَبَصل - 20794/ 2298 َداَن".  -"َمْن أَكَل مِّْن َهذِّه اخْلَضِّ  والَّْثوَم والُكرَّاَت واْلفِّْجَل َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ

في الصغير واألوسط وفيه )يحيى بن راشد البراء البصري( وهو    قال الهيثمي: رواه الطبراني   .-رضي هللا عنه   -طس عن جابر 
 ضعيف ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات. 

 
ْنه بـَُنو  "َمْن َأَكَل مِّن ُخَضرُِّكم - 20796/ 2300 َداَن، فَإِّنَّ املالئَِّكَة تـََتَأَذى ممَِّّا يـََتأذى مِّ  آَدَم".  َهذِّه َشيًئا، َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ

 . طب عن ابن عباس
 

َداَن".  -يعين الثومَ -"َمْن َأَكَل مِّْن َهذِّه اْلبَـْقَلةِّ  - 20806/ 2310  َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ
طب وأَبو نعيم، عن بشري بن معبد اأَلسلمي عن أَبيه، وابن السكن،   -والباوردي وابن السكن وابن قانع البغويالطحاوي و 

عن جده بشري بن معبد، قال البغوي: ال َأعلم له غريه، وغري حديث بئر رومة، طب عن خزمية   عن حممد بن بشري عن أَبيه
 .بن اثبت

 
 فَلَيْجلِّْس يف بَيتِّه".  -يـَْعينِّ الثَّومَ -"َمْن َأَكَل مِّْن َهذِّهِّ اْلَبقَلةِّ اْلُمْنَكَرةِّ  - 20807/ 2311

 البزار وفيه مجاهيل.  قال الهيثمي: رواه.  ز عن ثوابن
 

، َخَرج - 20817/ 2321 ، َوَسَقاينِّ َوَأْرَواينِّ مِّْن  "َمْن َأَكَل َفَشبَِّع، وَشرَِّب فـََروَِّي، فـََقال: احْلَْمُد هلل الذِّي َأْطَعَمينِّ وَأْشبَـَعينِّ
 ُذنوبهِّ َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه".

 ضعيف.  . ع، وابن السين يف عمل يوم وليلة عن َأيب موسى
 

يَة ُمتَـَعمِّّ "َمْن أَ  - 20819/ 2323 ْنُه َما ََلْ َيدَعِّ التَّْسمِّ ي َأْن يْذُكَر اْسَم هللا َفلَيأُكْل مِّ  ًدا". َكَل َأْو َشرَِّب َأْو رََمى َصْيًدا فـََنسِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه عتبة بن السكن، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ

 
 مِّينِّه". "َمْن َأَكَل فـَْلَيأُكْل بِّيَ  - 20824/ 2328

 . الشاشي، ع، ض عن عمر
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 "َمْن َأَكَل َمَع قـَْوٍم مَتًْرا فََأرَاَد َأْن يـَْقرِّن فَلَيْستأذِّْْنُم".  - 20833/ 2337

 . )طب(، اخلطيب عن ابن عمر
 

 "َمْن َأَكَل َمَع قـَْوٍم مَتًْرا َفاَل يـَْقرِّن إالَّ َأْن ََيَذنُوا َله".  - 20834/ 2338
 صحيح. .طب عن ابن عمر

 
ا َسرَِّقة )فـََقْد ُأْشرَِّك يف إِّمْث َسارِّقِّها( ".  - 20837/ 2341  "َمْن َأكَلها َوُهو يـَْعَلُم َأْنَّ

 الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ميمونة بنت سعد
 

َكثُرت ُُهُوُمه َفلَيستَـْغفِّر هللا، َوَمن أَْبطَأ َعَليه رِّْزقُه  "َمْن أَْلَبسه هللا نِّْعَمًة َفلُيْكثِّر من احلمدِّ هلل، َوَمْن   - 20838/ 2342
م، َوَمْن َدَخل َدارَ  َة إِّال ابهلل، ومن تـََوىلَّ َمَع قـَْوم َفال َيُصم إِّال إبِِّّْذْنِّ  قـَْوٍم فـَْلَيْجلِّس َحيُث  َفلُيْكثِّر من قـَْول: ال َحْوَل َوال قـُوَّ

بِّه: احلِّْقَد واحلَسَد والَكَسَل يف العَِّباَدة  َأَمُروه، فَإِّنَّ الَقْوَم َأْعَلُم بـَعَ  ْورَةِّ َدارِّهم، َوإنَّ مِّن الذَّْنبِّ اْلَمْسُخوطِّ بِّه َعَلى َصاحِّ
 والضَّْنَك يف املَعِّيَشةِّ". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه يونس بن تميم، وهو ضعيف.  .طس وابن عساكر عن َأيب هريرة
 

َد أَلَِّفُه هللا". - 20848/ 2352  "َمْن أَلَِّف اْلَمْسجِّ
 ضعيف.  . طس عن َأيب سعيد

 
 "َمْن َأَماَط َأَذًى مِّْن َطرِّيقِّ املُْسلمنَي ُكتَبْت َلُه َحَسَنٌة، َوَمن تـُُقبَِّّلْت مِّْنُه َحَسَنٌة َدَخَل اجْلَنََّة".  - 20850/ 2354

 حسن.  .، طب عن معقل بن يسارالبخاري يف األدب
 

 "َمْن َأَماَط َعْن َطرِّيقِّ اْلُمْسلِّمِّنَي َشيًئا يـُْؤذِّيِّهْم َكَتَب هللا َلُه بِّهِّ َحَسَنًة".  - 20851/ 2355
 . طب وابن عساكر عن َأيب الدرداء، وفيه "أَبو بكر بن َأيب مرمي" ضعيف

 
 ".  َجاَوُز تـَْرقـَُوَتهُ "َمْن َأمَّ قـَْوًما َوُهْم َلُه َكارُِّهوَن، فَإِّنَّ َصالَتُه ال تـَتَ  - 20855/ 2359

عب، ش عن احلسن مرساًل إبِّسنادين صحيحني، طب، وابن منده، وأَبو نعيم، كر من طريق شهر بن حوشب، عن َأيب عبد  
 حسن. .األزديهللا الصناجبى، عن ُجناَدة بن َأيب أُمية 
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 إِّىل يومِّ القَِّياَمةِّ".  بِّ هللا َوَأْعَلُم ََلْ يـََزْل يف َسَفالٍ "َمْن َأمَّ قـَْوًما َوفِّيهم َمْن ُهَو َأْقرأُ مِّْنُه لِّكَِّتا - 20857/ 2361
 ضعيف. .عق، طس عن ابن عمر

 
مِّْثُل َأْجرِّ "َمْن َأمَّ قـَْوًما َفلَيتق هللا، َوْليعَلْم أَنَّه َضامٌِّن َمْسُئوٌل لَِّما َضمَِّن، َوإِّْن َأْحَسَن َكاَن َلُه مَِّن اأَلْجرِّ  - 20859/ 2363

تَـَقَص مِّْن ُأُجورِّهِّْم َشيًئا، َوَما َكان مِّْن نـَْقٍص فـَُهَو َعَليه". َمن َصلَّى   َخلَفُه مِّْن َغريِّ َأْن يـَنـْ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه معارك بن عباد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والدارقطني، وذكره ابن  .طس عن ابن عمر

 حبان في الثقات. 
 

يهِّ اْلُمْسلِّم - 20863/ 2367  ال يـَْرُجوُه َوال خَيَافُُه ُغفَِّر َلُه".  "َمْن َأْمَسَك بِّرَِّكابِّ َأخِّ
 الطبراني في األوسط، وفيه حفص بن عمر المازني ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 
رْبًا مَِّن األْرضِّ ظُْلًما، طَ  - 20869/ 2373 نَي". "َمنِّ انـْتَـَقَص شِّ ُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ مِّْن َسْبع َأَرضِّ  وََّقُه هللا إِّايَّ
 .ر، طب عن سعيد بن زيديابن جر 

 
ًرا إِّىَل َميَسَرتِّهِّ أَْنَظَرُه هللا بَِّذنبِّهِّ إِّىَل تـَْوبَتِّهِّ".  - 20876/ 2380  "َمْن أَْنَظَر ُمْعسِّ

الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه الحكم بن الجارود؛ قال  .ابن َأيب الدنيا يف قضاء احلوائج، طب عن ابن عباس
 ضعيف.  ضعفه األزدي. وشيخ الحكم، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

 
ًرا َأْو َيسََّر َعَليهِّ َأظَلَُّه هللا  - 20881/ 2385  يف ظِّلِّّهِّ يـَْوَم ال ظِّلَّ إِّال ظِّلُُّه".  -تـََعاىل  -"َمْن أَْنَظَر ُمْعسِّ

 الطبراني في الثالثة، وفيه عبيدة بن معتب، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. عب بن عجرةطب عن ك
 

ْمٌر، فَليَـُقْل: ال  "َمْن أَنـَْعَم هللاُ َعَليهِّ نِّْعَمًة فـَْلَيْحَمدِّ هللا، َوَمنِّ اْستَـْبطََأ الرِّْزَق فَلَيْستَـْغفِّرِّ هللا، َوَمْن َحَزبَُه أَ  - 20886/ 2390
َة إِّال ابهلل". َحْوَل َوال قُـ   وَّ

 ضعيف.  .عن علي والرافعيواخلطيب، وابن النجار،  طب
 

َة إِّال ابهلل، مثَّ  - 20888/ 2392 : ال َحْوَل َوال قـُوَّ َوَلْوال إِّْذ } قـََرَأ:  "َمْن أَنـَْعَم هللاُ َعَليهِّ نِّْعَمًة فََأرَاَد بـََقاَءَها، فـَْلُيْكثْر مِّْن قـَْولِّ
هللِّ  َة إِّال ابِّ  ". { َدَخلَت َجنـََّتَك قُلَت َما َشاَء هللاُ ال قـُوَّ

 موضوع.  الطبراني، وفيه خالد بن نجيح، وهو كذاب. لهيثمي: رواهقال ا. طب عن عقبة بن عامر
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هِّ َفهَِّي َصَدَقٌة، َوَعَلى اْمَرأَتِّهِّ َوَعَلى َوَلدِّهِّ".  - 20892/ 2396  "َمْن أَنـَْفَق نـََفَقًة َعَلى نـَْفسِّ
 . طب عن َأيب أُمامة

 
هِّ نـََفَقًة  - 20894/ 2398 َا َفهي َلُه َصَدَقٌة، َوَمْن أَنـَْفَق َعَلى اْمَرأَتِّهِّ َوَوَلدِّهِّ َوأْهلِّ بَيتِّهِّ َفهَِّي  "َمْن أَنـَْفَق َعَلى نـَْفسِّ َيْسَتعِّفُّ هبِّ

 َلُه َصَدَقٌة". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، والكبير بإسنادين أحدهما حسن. .أَبو الشيخ، طس عن َأيب أُمامة 

 
ُب، َوَمنِّ انـَْقَطَع إِّىَل الدنـَْيا وََكَلُه هللا   "َمنِّ انـَْقَطَع إِّىَل  - 20896/ 2400 هللا، َكَفاُه هللا ُكل ُمؤنٍَة َوَرزََقُه مْن َحيُث ال حَيَْتسِّ
 إِّلَيَها". 

. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه إبراهيم بن  احلكيم، وابن َأيب حاَت، طب، هب، واخلطيب عن عمران بن حصني
 .وهو ضعيف األشعث صاحب الفضيل،

 
 "َمْن َأَهاَن قـَُرْيًشا َأَهانَُه هللاُ قـَْبَل َمْوتِّهِّ".  - 20897/ 2401

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه محمد بن سليم أبو هالل، وقد وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية  . طب عن أَنس
 رجالهما رجال الصحيح، ورواه البزار.

 
-َعزَّ َوَجلَّ   -"َمْن َأَهاَن ُسلطَاَن هللاِّ يف األْرضِّ َأَهانَُه هللاُ، َوَمْن َأْكَرَم ُسلطَاَن هللا يف اأَلْرضِّ َأكَرَمُه هللا  - 20900/ 2404

." 
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب . طب عن أيب بكرة]حم[ 

 
يهِّ اْلُمْسلِّم فََأطَعمَ  - 20901/ 2405 َْوَعةِّ َأخِّ  ُه َحَّتَّ َيْشَبَع َغَفر هللاُ َلُه َوَسَقاُه َحَّتَّ يـَْرَوى". "َمنِّ اْهَتمَّ جبِّ

 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف. .ع عن أَنس
 

 "َمْن ُأْهدَِّيْت َلُه َهدِّيٌَّة َوعِّْنَدُه قـَْوٌم فـَُهْم ُشرََكاُؤُه فِّيَها".  - 20902/ 2406
 الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقد وثق.  لهيثمي: رواهقال ا. عق، طب، حل، ق عن ابن عباس

 
فٍَّة مَِّن الطََّعامِّ َوالشََّرابِّ ُيَصلِّّي َتَدارََكْت َحْوَلُه احْلُوُر اْلعِّنُي َحَّتَّ ُيْصبَِّح".  - 20924/ 2428  "َمْن اَبَت لَيَلًة يف خِّ

 . رم بن حوشب( وهو متروكصفي الكبير وفيه )أ رواه الطبرانيقال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
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َرةِّ  -"َمْن اَبَت طَاهًِّرا َعَلى ذِّْكرِّ هللاِّ  - 20925/ 2429 ََلْ يـَتَـَعارَّ َساَعًة مِّن اللَّيلِّ َيْسَأُل هللا فِّيَها َشيًئا مِّْن َأْمرِّ الدنـَْيا َواآلخِّ

ُه".   إِّال َأْعطَاُه هللا إِّايَّ
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط بنحوه،  .أُمامة، اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن عمرو بن عبسةطس عن َأيب 

 وقال فيه: " من بات طاهرا على ذكر هللا "، وإسناده حسن. 
 

 َحقُّ اببتَِّياعَِّها إَِّذا قَاَم بَِّثَمنَِّها". "َمْن ابَع َأْرًضا َأْو َدارًا، فَإِّنَّ َجاَر اأَلْرض َوَجاَر الدَّارِّ ُهَو أَ  - 20936/ 2440
 . طب عن مسرة

 
 ي". "َمْن اَبَع مَمُْلوًكا َوَلُه َماٌل، َوَعَليهِّ َدين، فَالدَّيُن َعَلى الَبائع إِّال َأْن َيْشرَتِّط الَبائُِّع َعَلى اْلُمْشرَتِّ  - 20939/ 2443

 في الكبير )وإسحاق بن يحيى بن عبادة( لم يدرك جده عبادة.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبادة بن الصامت
 

 "َمْن اَبَت َويفِّ َيدِّهِّ رِّيُح َغمٍر فََأَصابَُه َوَضٌح، َفال يـَُلوَمنَّ إِّال نـَْفَسُه".  - 20954/ 2458
 وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن َأيب سعيد 

 
َ َمْعُروفًا - 20957/ 2461 ْلَيْذُكْرُه، َفَمْن ذََكَرُه فـََقْد َشَكَرُه، َوَمْن َكَتَمُه فـََقْد َكَفَر". "َمْن ُأويلِّ  فـَ

 وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ض عن طلحة
 

2473 /20969 -  ."َ  "َمْن َبَدا َجَفا، َوَمْن تَبَِّع الصَّيَد َغَفَل، َوَمْن أََتى السُّلطَاَن افْـُتَتِّ
 صحيح. .عباسطب عن ابن 

 
 "َمْن َبدََّل دِّيَنُه فَاقْـتـُُلوُه، ال يـَْقَبُل هللاُ تـَْوبََة َعْبٍد َكَفَر بـَْعَد إِّْسالمِّهِّ".  - 20971/ 2475

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.  .طب، ك عن هبز بن حكيم عن أَبيه عن جده
 

 هللاُ يف ُعْمرِّهِّ". زَادَ "َمْن بـَرَّ َوالَِّديهِّ ُطوىَب َلُه  - 20973/ 2477
أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفيه )زبان بن فائد( وثقه أبو   قال الهيثمي: رواه .، طب، ك عن معاذ بن أَنسالبخاري يف األدب

 حاتم وضعفه غيره وبقية رجال أبي يعلى ثقات.
 

بَّ هَلَُما، كتَِّب اَبرًا َوإِّْن َكاَن َعاقًا"َمْن بـَرَّ َقَسَمُهَما، َوَقَضى َدينَـُهَما َوََلْ َيسْ  - 20974/ 2478 يف َحَياتهِّ، َوَمن ََلْ َيرَبَّ   َتسِّ
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 َقَسَمُهَما، َويـَْقضِّى َدينَـُهَما َواْسَتَسبَّ هَلَُما، ُكتَِّب َعاقًا وإِّْن َكاَن اَبرًا يف َحَياتِّهِّ". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط. . طس عن عبد الرمحن بن مسرة

 
نَي يف اْلعِّل - 20975 / 2479 ". "َمْن بـَرَّْت مَييُنُه، َوَصَدَق لَسانُُه، َواْستَـَقاَم َقلُبُه، َوَعفَّ َبطُنُه َوفـَْرُجه َفَذاَك مَن الرَّاسخِّ  مِّ

 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وعبد هللا بن يزيد ابن جرير، هو ابن َأيب حاَت، طب عن َأيب الدرداءِّ وأيب أُمامة وواثلة معا.
 

َلتهِّ َوََلْ يـَُوارَِّها، َجاَءْت يـَْوَم القَِّياَمةِّ َأمْحَى َما َتُكوُن َحَّتَّ تـََقَع بني َعيَنيهِّ".  - 20976/ 2480  "َمْن بـََزَق يف قِّبـْ
ا. قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن َأيب أُمامة  في الكبير وفيه )جعفر بن الزبير( وهو ضعيف جدًّ

 
  بـََلَغُه َعينِّّ َحديٌث، َفَكذََّب به، فـََقْد َكذَّب َثالثًَة: َكذََّب هللَا َورُسولَُه َوالَّذى َحدََّث بِّه". "َمنْ  - 20984/ 2488

وفيه )محفوظ بن ميسور( ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه   ،في األوسط قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، هو ابن عساكر عن جابر
 جرًحا وال تعديال. 

 
َا، ََلْ يـََنلَها".  - 20985/ 2489  "َمْن بـََلَغُه َعنِّ هللا َفضيَلٌة فـََلْم ُيَصدِّْق هبِّ

 موضوع.  وفيه بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف. ،أبو يعلى والطبراني في األوسط قال الهيثمي: رواه .ع، طس عن أَنس
 

 "َمْن َبىَن هلل مسجًدا َبىَن هللاُ َلُه يفِّ اجْلَنَّةِّ َأْوَسَع مْنُه". - 20997/ 2501
 ضعيف.  .طب عن َأيب َأمامة

 
 جْلنَّةِّ مِّْن ُدرٍّ َواَيُقوٍت". "َمْن َبىَن هللِّ بَيًتا يـُْعَبُد هللاُ فِّيهِّ مِّْن َماٍل َحالٍل َبىَن هللاُ لُه بَيًتا يف ا - 21003/ 2507

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والبزار خال قوله: " من در وياقوت "، وفيه  .ع، طس، هب، كر، وابن النجار عن َأيب هريرة
 . منكر بهذا التمام سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف.

 
ًدا  - 21006/ 2510  َدَخَل اجْلَنََّة". "َمْن َبىَن هللِّ َمْسجِّ

 طب عن عمرو بن عبسة. 
 

َقرْبًا يـََراُه   َفرَ "َمْن َبىَن َمْسجًدا يـََراُه هللاُ، َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوإِّْن َماَت مِّْن يـَْومِّهِّ ُغفَِّر َلُه، َوَمْن حَ  - 21009/ 2513
 اَت مِّْن يـَْومِّهِّ ُغفَِّر َلُه". هللاُ، َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوإِّْن مَ 
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في األوسط وفيه )عمران بن عبد هللا وإنما هو ابن عبيد هللا( ذكره البخاري في تاريخه   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عباس
 وقال: فيه نظر، وضعفه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وسمى أباه عبد هللا مكبرا.

 
ًدا ال يُرِّيُد بِّهِّ رِّايًء َوال مُسَْعًة، َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجلَنَّةِّ  - 21010/ 2514  ".  "َمْن َبىَن َمْسجِّ

في األوسط وفيه )المثنى بن الصباح( ضعفه يحيى القطان وجماعة، ووثقه ابن معين في   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عائشة
 رواية وضعفه في أخرى.

 
َلُه َعَلى ُعُنقِّهِّ". "مَ  - 21014/ 2518  ْن َبىَن فـَْوَق َما َيْكفِّيهِّ، كلَِّّف يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأن حَيْمِّ

الطبراني في الكبير، وفيه المسيب بن واضح؛ وثقه النسائي،   قال الهيثمي: رواه.  طب، حل، هب، وابن عساكر عن ابن مسعود
 وضعفه جماعة. 

 
يهِّ". َحائِّطًا"َمْن َبىَن  - 21015/ 2519 َدارِّ َأخِّ  َفلَيْدَعْم َعَلى جِّ

 . في الكبير ورجاله ثقات قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 

َل َأْخطََأ َأْو َكاَد". - 21024/ 2528  "َمْن أتََِنَّ َأَصاَب َأْو َكاَد، َوَمْن َعجِّ
في الكبير واألوسط عن شيخه بكر بن سهل، وهو مقارب الحال، وضعفه النسائي،  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن عقبة بن عامر

 وابن لهيعة فيه ضعف. 
 

َع فـََلُه قِّريَاٌط، َوَمْن َصلَّى َعَليها مثَّ َمَشى َمَعَها حَّت يَ  - 21028/ 2532 َنازًَة َحَّتَّ ُيَصلَّى َعَليَها مثَّ يَرجِّ ْدفِّنَـَها  "َمْن تَبَع جِّ
 ان، القرياُط مِّثُل ُأُحٍد".فـََلُه قِّرياطَ 

 قال الهيثمي: رجاله ثقات. .طب عن ابن عمر
 

َا حيِّبُّوه َواَبَرَز هللا َلقِّى هللَا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوُهَو َعَليهِّ َغْضَباُن". - 21035/ 2539  "َمْن حَتَبََّب إِّىل النَّاسِّ ِبِّ
 .وسط وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيففي األ  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عصمة بن مالك

 
يَصة، َأْو َعنيِّ َجَراَدة، ُكوى بهِّ يوَم اْلقَِّياَمةِّ".  - 21038/ 2542  "َمْن حَتَلَّى َذَهًبا َأو َحلَّى َأَحًدا من َوَلدِّه مِّثَّل َخْز َبصِّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .طب عن َأمساَء بنت يزيد]حم[ 

 
م فـَُهو َعاٍص". - 21043/ 2547  "َمْن خَتَطَّى َحْلَقَة قـَْوٍم بَِّغري إِّْذْنِّ

 ضعيف.  الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب َأمامة
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". "َمْن خَتَطى احْلُْرَمَتنيِّ االثـْنَـَتني  - 21044/ 2548 لسَّيفِّ  َفُخطُّوا َوَسطَه ابِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه  . يف مساوَئ اأَلخالق، طب، هب، وابن عساكر عن عبد هللا بن َأىب مطرف اخلرائطيعق، و 

 ضعيف.  رفدة بن قضاعة، وثقه هشام بن عمار، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.
 

مام، َأْو فـَرََّق َبني اثـَْننيِّ، َكاَن َكَجارٍّ ُقْصَبه يف النَّارِّ". "َمْن خَتَطَّى  - 21045/ 2549  رِّقَاَب النَّاسِّ بـَْعَد ُخُروجِّ اإلِّ
 الطبراني في الكبير وفيه هشام بن زيد وقد أجمعوا على ضعفه. . قال الهيثمي: رواهطب عن عثمان بن األزرق

  
 ، َوَمْن َخاَصْمُته َخَصمُته".ُكْنُت َخْصمه  "َمْن خَتَفَّر ذِّمَّيت - 21047/ 2551

وار العدوي بالغا  .طب عن َأيب السِّّ
 

 مِّْن بَيتِّ َمالِّ اْلُمْسلِّمني".  بعدي"َمْن تـََرَك َمااًل َفلَِّورَثَتِّه، َوَمْن تـََرَك َديـًْنا فـََعَليَّ َوَعَلى اْلُوالة مِّْن  - 21056/ 2560
 موضوع بهذ االتمام.  عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك.رواه الطبراني وفيه قال الهيثمي:   .طب عن سلمان

 
 َوُهو َعَليه َغْضَباُن".   -َعزَّ وَجلَّ -"َمْن تـََرَك َصالًة َلقِّى هللا  - 21057/ 2561

 ضعيف. .عن ابن عباس طب، وابن النجار
 

 ".  ا نِّْعَمٌة َكَفَرَها"َمْن تـََرَك الرَّْمَي بـَْعَد َما ُعلَِّّمُه رَْغَبًة َعْنُه، فَإِّْنََّ  - 21066/ 2570
 صحيح. . طب عن عقبة بن عامر

 
 "َمْن َترَك ديَنارَين ترَك َكيـََّتني".  - 21068/ 2572

 إسناده جيد. . ، طب، وابن عساكر عن َأمساَء بنت يزيدالبخاري يف التاريخ
 

 يـَْوَم القَِّياَمةِّ"."َمْن تـََرك لَِّغرميهِّ، َأو حَمَا عنه َكاَن يفِّ ظل الَعْرشِّ  - 21069/ 2573
 صحيح. .ع عن َأيب قتادة]حم[ 

 
َهارًا". - 21075/ 2579 ًدا فـََقْد َكَفَر جِّ  "َمْن تـََرَك الصَّالَة ُمتَـَعمِّّ

 ضعيف. .طس عن أَنس
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 "َمْن تـََرَك ثالث مُجَُعات مِّْن َغريِّ ُعذٍر ُكتَِّب مَِّن املَُنافِّقِّنَي".  - 21086/ 2590
 صحيح. .الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند األكثرين قال الهيثمي: رواه. مة بن زيد طب، قط يف األفراد عن َأسا

 
، َأْضَعَف هللاُ  - 21090/ 2594 َلُه َأْجَر   "َمْن تـََرَك الصَّفَّ األوََّل َِمَاَفَة َأْن يـُْؤذَِّي ُمْسلًِّما َفَصلَّى يف الصَّفِّّ الثَّاين َأو الثَّالِّثِّ

 الَضفِّّ األوَّل". 
 م وهو ضعيف. الطبراني في األوسط، وفيه نوح بن أبي مري قال الهيثمي: رواه. طس، وابن النجار عن ابن عباس

 
 "َمْن َتَصدََّق بَِّشيٍء مِّْن َجَسدِّهِّ ُأْعطَِّي بَِّقْدرِّ َما َتَصّدَق".  - 21104/ 2608

 صحيح. .طب عن عبادة بن الصامت
 

َعُة فـََعَليه بُِّعَماَن". - 21115/ 2619  "َمْن تـََعذََّرْت َعَليهِّ الصَّنـْ
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم   . عن أَبيه عن جده ابن قانع، طب، ض عن ِملد بن عقبة عن ُشَرْحبِّيل بن السماط

 ضعيف.  أعرفهم.
 

ْحرِّ، َمْن زَاَد زَاَد، َمْن زَاَد زَاَد".  - 21120/ 2624  "َمْن تـََعلََّم عِّلًما مَِّن النُُّجوم تـََعلََّم ُشْعَبًة مَِّن السِّّ
 صحيح. .طب، وأَبو الشيخ يف العظمة عن ابن عباس]حم د ه[ 

 
 ْقَبلته يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َتْضَحُك يف َوْجهِّهِّ". اْستَـ  -َعزَّ َوَجلَّ  -"َمْن تـََعلََّم آيًَة مِّن كَِّتابِّ هللاِّ  - 21129/ 2633

 عن أبي أمامة ورجاله ثقات.   قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن َأيب أُمامة
 

َباهِّى بِّهِّ اْلُعَلَماَء َأْو لُِّيَمارِّى - 21134/ 2638 بِّهِّ السَُّفَهاَء، َأْو َيْصرَِّف بِّهِّ وُجوَه النَّاسِّ إِّلَيهِّ فـَُهَو يف   "َمْن تـََعلََّم اْلعِّلَم لِّيـُ
 النَّارِّ". 

الطبراني في األوسط، والبزار، وفيه سليمان بن زياد الواسطي   قال الهيثمي: رواه. طس وابن أيب عاصم قط يف األفراد، ض عن أَنس
 م يتابع عليه، وقال صاحب الميزان: ال ندري من ذا.قال الطبراني والبزار: تفرد به سليمان، زاد الطبراني: ول

 
َباهِّي بِّهِّ اْلُعَلَماَء َأْو مُيَارِّى بِّهِّ السَُّفَهاَء فـَُهَو يف النَّارِّ".  - 21135/ 2639  "َمْن تـََعلََّم اْلعِّلَم لِّيـُ

 هو ضعيف.الطبراني في الكبير، وفيه عبد الخالق بن زيد، و  قال الهيثمي: رواه. طب، ومتام عن أُم سلمة
 

رْبًا تـََقرََّب إِّلَيهِّ ذِّرَاًعا، َوَمْن تـََقرََّب )إِّىَل هللاِّ( - 21144/ 2648 إِّلَيهِّ اَبًعا، َوَمن  )هللاُ( -ذِّرَاًعا تـََقرََّب  " َمْن تـََقرََّب إِّىَل هللاِّ شِّ
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ًيا َأقْـَبَل هللاُ إِّلَيهِّ ُمَهْرواًل، َوهللاُ َأْعَلى َوأَ   َجلُّ، َوهللاُ َأْعَلى َوَأَجلُّ، َوهللا َأْعَلى َوَأَجلُّ".َأقْـَبَل إِّىَل هللاِّ َماشِّ
خيثمة، والبغوي، وابن السكن، وأَبو نعيم يف املعرفة عن "زايد الغفاري" وما له غريه، طب، وأَبو نعيم،   ابن )َأيب(]حم[ 

 قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن.  . واحلسن بن سفيان عن َأيب ذر
 

د فـََلْم َيذفْنُه َفَسيَِّّئٌة، َوإِّْن َدفـََنُه َفَحَسَنٌة".  - 21163/ 2667  "َمْن تـََنخَّع يف اْلَمْسجِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.  .ع، طب وابن النجار، ض عن َأيب أُمامة

 
ُلُه َعَلى الُغُدوِّ إال الصَّالُة   "َمْن تـََوضََّأ فََأْسَبَغ اْلُوُضوَء، مثَّ َعَمدَ  - 21173/ 2677 دِّ قـَُباء اَل يُرِّيُد َغريَُه، َواَل حَيْمِّ إِّىَل َمْسجِّ

ْثُل َأْجرِّ املُ  ، َكاَن َلُه مِّ ُمِّّ اْلُقرآنِّ دِّ قـَُباء َفَصلَّى فِّيهِّ َأْرَبَع رَكَعاٍت يـَْقَرأُ يف ُكلِّّ رَْكَعٍة ِبِّ  ْعَتمِّرِّ إِّىَل بَيتِّ هللاِّ". يف َمْسجِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن عبد الملك   .بن إِّسحاق بن كعب بن عجرة عن أَبيه عن جده طب عن سعد

 منكر بهذا التمام.النوفلي، وهو ضعيف. 
 

ومسح  "َمْن تـََوضََّأ فـََغَسَل َيَديه ثالاًث، مث استنشق ثالاًث، وَغسل وْجهه َثالاًث، ويديه إِّىل املرفقني،  - 21179/ 2683
َر َلُه برأسه، مث غسل رِّْجليه، مث َل يتكلم حَّت يقول: َأشهد َأن ال إِّله إِّال هللا وَحدُه ال شريَك َله وأن حممًدا عبُدُه ورسولُُه، ُغفِّ 

 ما َبنَي الُوضوَءين". 
 لى ضعفه. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو مجمع ع .ع عن عثمان وُضعِّّف

 
 "َمْن تـََوضََّأ ُوُضوًءا كاماًل، َت قاَم إِّىل َصالتِّهِّ، وإن مِّْن خطِّيئته َكَيوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه". - 21181/ 2685

 الطبراني في األوسط، وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طس عن عقبة بن عامر اجلهين 
 

 "َمْن تـََوضََّأ كَما أُمَِّر، َوَصلَّى َكَما أُمَِّر، َخرج مِّْن ُذنُوبِّه َكيَـْومِّ َوَلَدْتُه أُمُُّه". - 21203/ 2707
 .طب عن عثمان بن عفان

 
 ."َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، مثَّ َدَخل َمْسجد قُباء فـَرََكع فيه َأرََبَع رََكَعاٍت َكاَن َذلِّك عْدل ُعْمرٍة" - 21210/ 2714

 .ش وعبد بن محيد، طب عن سهل بن حنيف
 

 "َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مث َصلَّى يف َمْسجد قـَُباء رَْكَعَتني َكاَنْت له عمرة".  - 21211/ 2715
 .طب عنه
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  املزورِّ َأن يُكرَم الزَّائِّر". "َمْن تـََوضََّأ يف بَيتِّهِّ فََأْحَسن الُوُضوَء مث َأَت اْلَمْسجَد فهو زائُر هللاِّ، وحقُّ  - 21212/ 2716
 . في الكبير، وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سلمان

 
َد َفَصلَّى رَْكَعَتنيِّ قـَْبَل اْلَفْجرِّ مث َجَلَس َحَّتَّ ُيَصلَِّّي اْلَفْجَر   - 21213/ 2717 ُكتَِّبْت َصالتُه  "َمْن تـََوضََّأ مث أََتى اْلَمْسجِّ

 يـَْوَمئٍِّذ يف َصالةِّ األَْبرارِّ، وَُكتَِّب يف َوْفدِّ الرَّمْحَنِّ". 
 . طب عن أيب أمامة

 
  "َمْن تـََوضََّأ فـََغَسل َيَديهِّ َخَرَجْت َخطَااَيُه مِّْن َبني َيَديهِّ، فَإَِّذا َمْضَمَض َواْستَـْنَشَق َخَرَجْت َخطَااَيُه مِّنْ  - 21219/ 2723
هِّ، فَإَِّذا َغَسَل رِّْجَليهِّ َخرَّت َخطَااَيُه   ذا َغَسَل َوْجَهُه َخرَّْت َخطَااَيُه مِّن َوْجهِّهِّ،أَْنفِّهِّ، فَإِّ  هِّ َخرَّت َخطَااَيه مْن رَْأسِّ فَإَِّذا َمَسَح بَرْأسِّ

 ". مِّْن رِّْجَليهِّ، مثَّ قَاَم إِّىَل الصَّالةِّ َكاَن َكَما َوَلدْتُه أُمُُّه، وَكاَنْت َصالتُُه اَنفِّلًة َلهُ 
 . حممد بن نصر يف الصالة، طب عن عمرو بن عبسة

 
 "َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن الُوُضوَء، مثَّ َصلَّى َأْرَبَع رََكَعات اَل َيْسُهو فِّيهِّنَّ ُغفَِّر َلُه".  - 21223/ 2727

 رواه البزار، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .البزار عن ابن عمرو
 

ُن فِّيَها  "َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، مثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعَتنيِّ َأْو َأْرَبَع رََكَعاٍت َمْكُتوبًَة َأْو َغري َمْكُتو  - 21228/ 2732 بٍَة حُيْسِّ
 الرُُّكوَع والسُُّجوَد، مثَّ َيْستَـْغفُِّر هللَا إال ُغفَِّر َلُه". 

 . طب عن َأيب الدرداءِّ 
 

ْرُء يف  "َمْن تـََوضََّأ َفَجَمَع ثَِّيابَُه، مثَّ َخَرَج إِّيَل اْلَمْسجدِّ َكَتَب َلُه َكاتُِّبه بُِّكلِّّ ُخطَوٍة َعْشَر َحَسَناٍت َواْلمَ  - 21229/ 2733
ني خَيُْرُج مِّْن بَيتِّهِّ َحَّتَّ يـَْرجَع".  َتظُِّر الصَّالَة، يُْكَتُب مِّن اْلُمَصلِّّنَي مِّْن حِّ  َصالتِّهِّ َما َكاَن يـَنـْ

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير واألوسط، وفي بعض طرقه ابن لهيعة وبعضها  . طب عن عقبة بن عامر]حم[ 
 صحيح. صحيح، وصححه الحاكم. 

 
 َوَلَدْتُه أُمُُّه"."َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن الُوُضوَء، مثَّ صلَّى رَْكَعَتنيِّ، َكاَن مِّن ُذنُوبه كيَـْوم  - 21231/ 2735

 . طب عن عقبة بن عامر
 

ْنهُ  - 21236/ 2740 َصْرفًا َواَل َعْداًل، ومن قتل   "َمْن تـََوىلَّ َغرَي َمَوالِّيه، فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َوَغَضُبُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ اَل يـَْقَبُل هللاُ مِّ
  منه صرفا وال عدال". غري قاتله فعليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة ال يقبل هللا
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 . ]ومن َأحدث حداًث، َأو آَوى حمداًث فعليه لعنة هللا وغضبه إِّيل يوم القيامة ال يقبل هللا منه صرفًا وال عداًل[
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد هللا، والجمهور على تضعيفه، وقد حسن  . طب عن كثري بن عبد هللا عن أَبيه عن جده

 ي له حديثا.الترمذ
 

ْنُه َصْرٌف،  - 21241/ 2745 َواَل َعْدٌل، ومن  "َمْن تـََوىلَّ َغرَي َمَوالِّيه فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي، اَل يـُْقَبُل مِّ
َا َماَل اْمرٍِّئ  لُّ هبِّ ُمْسلٍِّم بَِّغريِّ َحقٍّ فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي، اَل يـُْقَبُل  َحَلَف عِّْنَد مِّْنربي َهَذا بَِّيمِّنٍي َكاذِّبٍَة َيْسَتحِّ

اَل يـُْقَبُل مِّْنُه َكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّني، مْنُه َصْرٌف َواَل َعْدٌل، ومن َأْحَدَث يف َمدِّيَنيتِّ َهذِّهِّ َحَداًث َأْو آَوى حُمْدِّاًث فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَماَلئِّ 
 َصْرٌف َواَل َعْدٌل". 

 . طب، طس ، ض عن َأيب أُمامة احلارثي
 

 ى النَّارِّ". "َمْن َجاَء بَِّشهاَدةِّ َأْن اَل إِّلَه إال هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَأنَّ حَممًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ُحرَِّم َعلَ  - 21248/ 2752
 .موسىمسدد وابن النجار عن َأيب 

 
ََلْ   "َمْن َجاَء بَِّصاَلةِّ اخْلَْمسِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َقْد َحاَفَظ َعَلى ُوُضوئَِّها َوَمَواقِّيتِّها، َورُُكوعَِّها، َوُسُجودَِّها، - 21253/ 2757

َها َشيًئا، َجاَء َوَلُه عِّْنَد هللاِّ َعْهٌد َأْن اَل يـَُعذِّبَُه َوَمْن َجاَء َقْد انـْتَـَقَص  نـْ ُهنَّ َشيًئا، فـََلْيَس َلُه عِّْند هللاِّ َعْهٌد إِّْن َشاَء  ينقْص مِّ نـْ مِّ
َُه، َوإِّْن َشاَء َعذَّبَُه".  َرمحِّ

في األوسط وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إال عيسى بن واقد، قلت: ولم أجد من   قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طس عن عائشة
 .ذكره
 

ا  َيؤمُّ اْلَبيَت احْلََراَم فـَرَكَِّب بَعِّريَُه، َفَما يـَْرَفُع اْلَبعِّرُي ُخف ا َواَل َيَضُع ُخف ا إال َكَتَب هللاُ َلُه هبَِّ "َمْن َجاَء  - 21254/ 2758
َا َدرََجًة، َحَّتَّ إَِّذا انـْتَـَهى إِّىَل اْلَبيتِّ َفطَاَف بِّهِّ َوطَ  َا َخطِّيَئًة َورََفَع َلُه هبِّ َبنَي الصََّفا َواْلمْرَوةِّ، مثَّ َحَلَق َأْو   افَ َحَسَنًة، َوَحطَّ َعْنُه هبِّ

 َقصََّر إال َخَرَج مِّْن ُذنُوبِّهِّ َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه، َوقِّيَل َلُه: اْسَتْأنِّف اْلَعَمَل".
 . ةطب عن َأيب هرير 

 
تَـَنا اْسَتعفْراَن َلُه َكَما اْستَـْغَفْراَن َلَك، - 21257/ 2761 ئـْ َومْن َأَصرَّ َعَلى َذْنبِّهِّ، فَاهللُ َأْوىَل بِّهِّ، َواَل خَتْرِّْق   "َمْن َجاَءاَن َكَما جِّ

رْتًا".   َعَلى َأَحٍد سِّ
 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 
 َأُكوَن َلُه َشفِّيًعا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  "َمْن َجاَءينِّ زَائًِّرا اَل يـَْعَمُدُه َحاَجٌة إال زِّاَيَرتِّ َكاَن َحق ا َعَليَّ َأنْ  - 21258/ 2762
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 الطبراني في األوسط، والكبير وفيه مسلمة بن سالم، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

 إال َدرََجُة النـُّبـُوَّةِّ".  "َمْن َجاَءُه َأَجُلُه َوُهَو َيْطُلُب اْلعِّْلَم َلقَِّي هللَا َوََلْ َيُكْن بَيَنُه َوَبنَي النَّبِّيِّّنيَ  - 21261/ 2765
 في األوسط، وفيه محمد بن الجعد وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عباس

 
  َسَنٍة مِّنْ فـََتَح هللا َلُه ]رِّزَق  -َعزَّ َوَجلَّ   -"َمْن َجاَع َأْو اْحَتاَج َفَكَتَمُه النَّاَس َحَّتَّ َأْفَضى بِّهِّ إِّىَل هللاِّ  - 21265/ 2769
  َحالٍل".

حب يف الضعفاء، عق، طس، وسليم الرازي يف فوائده، هب عن َأيب هريرة ]قال: حب: ابطل فيه إِّمساعيل بن رجاءِّ  
احلصيىن وقال هب: ضعيف، تفرد به إِّمساعيل بن رجاءِّ عن موسى بن َأعني وهو ضعيف انتهى، وإِّمساعيل ضعفه الدارقطين  

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه   .عجلي، واحلاكم وقال أَبو حاَت صدوق[وابن عدي والسباخى ووثقه ال
 إسماعيل بن رجاء الحصني، ضعفه الدارقطني. 

 
 "َمْن َجرَّ ثـَْوبَُه ُخَيالَء، ََلْ يـَْنظُر هللا إِّلَيهِّ يف َحاَلٍل َواَل َحَراٍم".  - 21272/ 2776

 . طب عن ابن مسعود 
 

 "َمْن َجرََّد َظْهَر اْمرٍئ ُمْسلٍِّم بَغريِّ َحقٍّ َلقَِّي هللَا َوُهَو َعَليهِّ َغْضَباُن". - 21275/ 2779
 .ضعيف الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده جيد. قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب أُمامة

 
 مِّنَّا". "َمْن َجَلَب َعَلى اخْلَيلِّ يـَْوَم الرَِّهانِّ َفليَس  - 21280/ 2784

 حسن.  .طب عن ابن عباس
 

 "َمْن َجَلَد َحد ا يف َغريِّ َحدٍّ فـَُهَو مَِّن اْلُمْعَتدِّيَن".  - 21282/ 2786
الطبراني، وفيه محمد بن الحسين الفضاض، والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما،  قال الهيثمي: رواه. طب عن النعمان بن بشري 

 وبقية رجاله ثقات. 
 

َتظُِّر الصَّاَلَة فـَُهَو يف َصاَلٍة".  - 21283/ 2787 دِّ يـَنـْ  "َمْن َجَلَس يف اْلَمْسجِّ
 صحيح.  .عبد بن محيد، وابن جرير، طب عن سهل بن سعد]حم طب[ 

 
 َنًة".  َجلَس َعَلى اْلَبْحرِّ اْحتَِّسااًب َونِّيًَّة اْحتَِّياطًا لِّْلُمْسلِّمِّنَي َكَتَب هللاُ َلُه بُِّكلِّّ َنْظَرٍة يف اْلَبْحرِّ َحسَ "َمنْ  - 21284/ 2788
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 الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك واإلسناد منقطع.  قال الهيثمي: رواه. طب َعن َأيب الدرداءِّ 
 

َا َجَلس َعَلى مَجَْرةِّ اَنر"."َمْن  - 21291/ 2795  َجَلَس َعَلى ْقرٍب يـَُبوُل َعَليهِّ، َأْو يَتَغوَُّط َفَكَأمنَّ
 .الروايين عن َأيب أُمامة وُضعَِّّف، ابن منيع عن َأيب هريرة َوُضعِّّفَ 

 
ُقَص مِّن  "َمْن َجهََّز حاج ا َأْو َجهََّز َغازِّاًي َأْو َخَلَفُه يف َأْهلِّهِّ َأْو َفطَّرَ  - 21305/ 2809 ْثُل َأْجرهِّ مِّْن َغري َأْن يـَنـْ  َصائًما فـََلُه مِّ

 َأْجرِّهِّ َشيًئا". 
 صحيح.  .هب ]طص[ عن زيد بن خالد]ه[ 

 
 "َمْن َحَبَس فـََرًسا يف َسبيل هللاِّ َكان ُسرْتًَة مَِّن النَّارِّ".  - 21317/ 2821

 .عبد بن محيد عن زيد بن اثبت 
 

ُهَما". "َمْن َحجَّ َعْن أَبِّ  - 21329/ 2833 هِّ َأْجَزَأ َذلَِّك َعْنُه َوَعنـْ  يهِّ َأْو ]َعْن [ أُمِّّ
 الطبراني في الكبير، وفيه راو لم يسم.  قال الهيثمي: رواه. طب عن زيد بن َأرقم

 
َسْبعِّمائةِّ َحَسَنٍة مِّْن   "َمْن َحجَّ مِّْن َمكََّة َماشًيا َحَّتَّ يـَْرجَع إِّىَل َمكََّة، َكَتَب هللاُ تـََعاىل َلُه بُكلِّّ ُخطَوةٍ  - 21332/ 2836

؟ قَال: ُكلُّ َحَسَنة مِّائُة أَْلفِّ َحَسَنٍة".   َحَسَناتِّ احْلََرَم، قِّيَل: َوَما َحَسَناُت احْلََرمِّ
 ضعيف جدا.   .-رضي هللا عنهما  -قط يف اأَلفراد، طب. ك وتعقب، هب. ق وضعف عن ابن عباس 

 
". "َمْن َحجَّ فـََزاَر َقرْبي  - 21334/ 2838 ، كاَن َكَمْن زَاَرينِّ يف َحَياتِّ  بـَْعَد َوفَاتِّ

الطبراني في الكبير، واألوسط وفيه حفص بن أبي داود القارئ؛ وثقه    . قال الهيثمي: رواهأَبو الشيخ، ]طب ، عد[، ق عن ابن عمر
 موضوع.  أحمد، وضعفه جماعة من األئمة.

 
 ا مَجيًعا حَبجَّة َوُعْمَرٍة"."َمْن َحجَّ مْنُكْم َفلُيهِّلَّ هبِِّّمَ  - 21335/ 2839

 صحيح.  ”.-رضي هللا عنه  -طب عن أُم سلمة 
 

ُهَما َمْغَرًما بـََعَثُه هللاُ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َمَع األَبـَْرارِّ".  - 21337/ 2841  "َمْن َحجَّ َعْن َوالَديهِّ َأْو َقَضى َعنـْ
 ضعيف جدا.  .طس، والديلمي عن ابن عباس
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َدِّيث فـََعَطَس عِّْنَدُه فـَُهَو َحقٌّ".  - 21345/ 2849  "َمْن َحدََّث حبِّ
الطبراني في األوسط وقال: ال يروى عن النبي   قال الهيثمي: رواه. ، ع، قط يف اأَلفراد. والبيهقي وقال إِّنه منكرس عن أيب هريرةط
 موضوع. وهو ضعيف.إال بهذا اإلسناد. وأبو يعلى، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي  -صلى هللا عليه وسلم  -
 

ًدا، َفليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ".  - 21346/ 2850  "َمْن َحدََّث َعينِّّ َحدِّيثًا َكذِّاًب ُمتَـَعمِّّ
 في الكبير، وفيه )شهر بن حوشب( وهو مختلف فيه. قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن َأيب أُمامة

 
ْدقًا فـََلَك َوَلُه، َوإِّْن َكاَن َكذِّاًب فـََعَلى َمْن َبَدَأ".  - 21347/ 2851 َع، فَإِّْن َكاَن بـَر ا َوصِّ  "َمْن َحدََّث َحدِّيثًا َكَما مسِّ

 الزبير، وهو كذاب.رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن قال الهيثمي:  .طب عن َأيب أُمامة
 

 "َمْن َحدََّث َحدِّيثًا اَل حيِّبُّ َأْن يـُْفَشى َعَليهِّ فـَُهَو َأَمانٌَة، َوإِّن ََلْ َيْسَتْكتْمُه َصاحَبُه".  - 21348/ 2852
الطبراني من حديث عبد هللا بن سالم وفيه عبيد هللا بن الوليد   قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد هللا بن سالم، طب عن َأيب الدرداء

 الوصافي وهو متروك.
 

ل اْلَبْحر َكاَن َأْفَضَل مِّْن عَِّباَدةِّ رَُجل يف َأْهلِّهِّ أَْلَف َسَنٍة، السََّنُة َثالُثِّا - 21352/ 2856 َئة  "َمْن َحَرَس لَيَلًة َعَلى َساحِّ
تُّوَن يـَْوًما، ُكلُّ يـَْوم أَ   ْلُف َسَنٍة".َوسِّ

رواه أبو يعلى، وفيه سعيد بن قال الهيثمي:  .ع، كر عن أَنس، وفيه حممد بن شعيب بن سابور عن سعيد بن خالد بن َأيب طويل
 خالد بن أبي طويل القرشي، وهو ضعيف، وإن كان ابن حبان وثقه فقد قال في الضعفاء ال يجوز االحتجاج به.

 
فََّن َميًِّّتا ا َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يف اجْلَنَّة، َوَمْن َغسََّل ميًِّّتا َخَرَج مِّْن ُذنُوبِّهِّ َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه، َوَمْن كَ "َمْن َحَفَر َقربًْ  - 21364/ 2868

ه يف ا ، َوَمْن َعزَّى ُمَصااًب َكَساُه هللاُ  َكَساُه هللاُ مِّْن ُحَللِّ اجْلَنَّةِّ، َوَمْن َعزَّى َحزِّيًنا أَْلَبَسُه هللاُ التَّقَوى، َوَصلَّى َعَلى ُروحِّ أَلْرَواحِّ
َنازًَة َحَّتَّ يـُْقَضى َدفْـنـَُها ُكتَِّب َلُه  نـَْيا، َوَمنِّ اتَـَّبَع جِّ َها َأْعَظُم مِّْن  ُحلََّتنيِّ مِّْن ُحلل اجْلَنَّة ال تـَُقوُم هَلَُما الدُّ نـْ َثالثَُة قـََراريَط، اْلقِّريَاُط مِّ

 يَتِّيًما َأْو َأْرَمَلًة َأظَلَُّه هللاُ يفِّ ظِّلِّّهِّ َوَأْدَخَلُه َجنـََّتُه". َجَبلِّ ُأُحد، َوَمْن َكَفَل 
 رواه الطبراني في األوسط وفيه الخليل بن مرة وفيه كالم.قال الهيثمي:  .-رضي هللا عنه   -طس عن جابر 

 
َفُعُهْم مِّْن َأْمرِّ دينَِّهْم، بـََعَثهُ "َمْن َحفَظ َعَلى أُمَّيتِّ َأْربَعِّنَي َحديثًا فِّيَما  - 21369/ 2873 هللاُ َيوَم اْلقَِّياَمةِّ مَِّن الُعَلَماءِّ،    يـَنـْ

 َبنَي ُكلِّّ َدرََجَتنيِّ".  هللاُ َأْعَلُم ِبَا -َوَفْضُل اْلَعاَلِِّّ َعَلى اْلَعابِّد َسْبعِّنَي َدرََجةً 
 . -رضي هللا عنه   -ع، عد، هب عن َأيب هريرة 
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 ".  َظ َما َبنَي فـَْقَميهِّ َوَفْخَذيه َدَخَل اجلَنَّةَ "َمْن َحفِّ  - 21379/ 2883
 قال الهيثمي: إسناده جيد.  . طب عن َأيب رافع، طب عن سهل بن سعد

 
ًدا، فَليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ".  - 21384/ 2888  "َمْن َحفَِّظ عينِّّ َشيًئا َفلُيَحدِّْث بهِّ، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّّ

 .َأيب موسى الغافقىطب عن 
 

]مِّْن [    "َمْن َحفَظىنِّ يفِّ َأْصَحايب، َوَرَد َعَلى َحْوضِّي، َوَمن ََلْ حَيَْفظىنِّ يفِّ َأْصَحايب ََلْ يـََرينِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ إِّال - 21385/ 2889
 بَعِّيد". 

 فيه حبيب كاتب مالك وهو كذاب. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر
 

َا َكفَّاَرهُتَا - 21396/ 2900 َا، فَإْنَّ َها فَليأهتِّ نـْ  إِّال َطالٌق َأو عَِّتاٌق".  "َمْن َحَلَف َعَلى ميِّنٍي فـََرَأى َغريََها َخريًا مِّ
في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن ملك البكرى. رماه حماد بن زيد بالكذب  قال الهيثمي: رواه الطبراني .بن قيس طب عن اأَلشعث

 ارقطني صويلح يعتبر به.وضعفه غيره وقال الد
 

ا َمال اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم لقَِّي هللَا َوُهَو َعليهِّ َغْضَباُن، َعفا َعْنُه َأْو   "َمْن َحَلَف َعَلى ميِّني َصرْب لِّيَـْقتطِّعَ  - 21400/ 2904 هبِّ
 َعاقَبُه".

في الكبير واألوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ك عن األشعث بن قيس
 العاص ولم أجد من ترجم له، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد األوسط كذاب. 

 
ليهِّ غْضَباُن، قِّيَل: اَي  اْلقَِّياَمةِّ[ َوُهَو عَ  "َمْن َحلَف َعَلى ميِّنٍي لِّيَـْقتطَِّع هبا َمال اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم َلقَِّي هللَا ]يـَْومَ  - 21402/ 2906

َواًكا ريًا؟ قال: َوإِّْن كان سِّ  مِّْن َأرَاٍك". َرُسوَل هللاِّ: َوإِّْن كان شيًئا َيسِّ
 . عن معبد بن كعب، عن أَبيه، كر عن ابن مسعود الشافعي يف سننه ز

 
 نَي َكبِّريًَة". "َمْن مَحََل َجَوانَِّب السَّرِّير اأَلْرَبَع كفََّر هللاُ َعْنُه َأْربَعِّ  - 21423/ 2927

 منكر. قال الهيثمي: فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف.  .طس عن أَنس
 

وُل هللاِّ  "َمْن َخالَف دِّيُنه دِّيَن املُْسلمِّنَي، فَاْضرِّبُوا ُعنـَُقُه، َوإَِّذا َشهَد َأْن ال إِّلَه إِّال هللاُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرسُ  - 21443/ 2947
 إِّال أْن ََيتِّ َشيًئا فـَيـَُقاَم َعَليهِّ َحدُُّه". َفال َسبِّيَل َعَليهِّ 

 . قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف .طب. ك عن ابن عباس
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أكَفاَفها، َوَصلَّْت َعَليهِّ َمالئَِّكة "َمْن خَرَج يُريُد عِّلًما يـَتَـَعلَُّمُه، فُتَِّح َلُه اَبٌب إِّىَل اجلَنَّة ، َوفـََرَشْتُه املالئَِّكُة  - 21461/ 2965

يَتان الُبُحورِّ ، َولِّلَعاَلِّ مِّن الَفْضلِّ َعَلى الَعابِّدِّ كَفْضلِّ الَقَمر لَيَلَة الَبْدر َعَلى َأْصَغرِّ َكوْ  ، َوحِّ َكٍب يف السََّماءِّ، إِّنَّ السَّمواتِّ
فـََقْد َأَخَذ حَبظِّّه، َمْوُت الَعاَل  ثوا دِّيَنارًا َوال دِّْرَُهًا، َوَلكنـَُّهم َورَّثوا العِّلَم، َفَمْن َأَخَذ العِّلمَ الُعَلَماَء َورَثَُة األَْنبَِّياءِّ، إِّنَّ األَْنبَياَء ََلْ يـَُورِّ 

 ." يَبٌة ال جُتْرَبُ، َوثلَمٌة ال ُتَسدُّ َوُهَو جَنٌْم طُمَِّس، َمْوُت قَبِّيَلٍة أَيَسُر مِّْن َمْوتِّ َعاَلٍِّ  ُمصِّ
 .جدا ضعيف  .ع. كر عن أيب الدرداءِّ 

 
 "َمْن َخَضَب ابلسََّواد َسوََّد هللاُ َوْجَهُه يـَْوَم اْلقَياَمة".  - 21477/ 2981

 ضعيف.   .-رضي هللا عنه   -طب عن أيب الدرداءِّ 
 

َدٍة من اْلَمْنزلََتني َوفَـَّقُه هللاُ لَِّعَملَِّها".  - 21479/ 2983  "َمْن َخَلَقُه هللاُ لَِّواحِّ
 .حصحي .طب عن عمران بن حصني

 
 "َمْن ُخيَِّّل َلُه يف َصالتِّهِّ أَنَُّه َقْد َأْحَدَث َفال يـَْنَصرَِّفنَّ َحَّتَّ َيْسَمَع َصْواًت َأْو ََيَد رِّحًيا". - 21480/ 2984

 . طب عن ابن عباس
 

هِّ َوفَاُؤه َفَماَت، جَتَاَوَز هللاُ َعْنُه  "َمْن َدانَ  - 21481/ 2985 َوَأْرَضى َغرميَُه ِبَا َشاَء، وَمْن َداَن بَِّديٍن َولَيَس  بَدْيٍن ويف نـَْفسِّ
ْنُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  هِّ َوفَاُؤُه َفَماَت اقْـَتصَّ هللاُ لَِّغرميهِّ مِّ  يف نـَْفسِّ

 . طب عن َأيب أُمامة
 

لَِّغري   ةِّ اْلُمَجاهِّدِّ يف َسبيل هللاِّ، َوَمْن َدَخَلهُ َكاَن ِبَْنزلَ   َهَذا ليتَـَعلََّم َخريًا َأْو لِّيـَُعلَِّّمهُ  َمْسجدي "َمْن َدَخَل  - 21483/ 2987
، َكاَن ِبْنزَِّلةِّ َمْن يَرى ما يـُْعجُبُه َوُهَو َشنٌي لَِّغريهِّ".   َذلَِّك مِّن َأَحادِّيثِّ النَّاسِّ

بان وضعفه وثقه البخاري وابن ح -رواه الطبراني في الكبير، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب قال الهيثمي:  . طب ض عن سهل بن سعد
 . النسائي وغيره

 
 َسارِّقًا َوَأَكَل َما ال حيِّلُّ َلُه". "َمْن َدَخَل َعَلى قـَْوم لِّطََعام ََلْ يُدع إِّلَيهِّ فَأَكَل }َدَخَل{  - 21484/ 2988

 مجهول.قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه يحيى بن خالد، وهو  .-رضي هللا عنها   -طب بز ق وابن النجار عن عائشة 
 

 "َمْن َدَخَل اْلَبيَت َدَخَل يف َحَسَنٍة َوَخَرَج من سَيئة َمْغُفورًا َلُه".  - 21486/ 2990
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الطبراني في الكبير، والبزار بنحوه، وفيه عبد هللا بن المؤمل، وثقه ابن سعد وغيره، وفيه  قال الهيثمي: رواه. طب، ق عن ابن عباس
 ضعيف.  ضعف.

 
 "َمْن َدَخَلْت َعيُنه قـَْبَل َأْن َيْسَتأنَس َوُيَسلَِّّم، َفال إِّْذَن َلُه، َوَقْد َعَصى رَبَُّه". - 21494/ 2998

 ضعيف.  الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب عن عبادة بن الصامت
 

ُغ مِّْن وُضوئِّه يـَُقوُل: َأْشَهُد َأن ال إِّله إِّال هللاُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل  "َمْن َدَعا بُوُضوٍء َفَساَعَة يـَْفرُ  - 21495/ 2999
 نَّةِّ، َيْدُخُل مِّْن أَيِّّها َشاَء". هللا، اللَُّهمَّ اْجَعْلينِّ مَِّن التـَّوَّابِّنَي، َواْجَعلينِّ مَِّن اْلُمَتَطهِّّرِّيَن، فُتَِّحْت َلُه َُثَانَِّية أَبـَْوابِّ اجلَْ 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار، وقال في األوسط: تفرد به  .ابن السين يف عمل يوم وليلة، طس عن ثوابن
مسور بن مورع، ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الوراق، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال، واألكثر  

 تضعيفه، ووثقه بعضهم. على 
 
 

لَه إِّال  "َمْن َدَعا هبَُؤالءِّ اْلَكلَِّماتِّ اخْلَْمسِّ ََلْ َيْسَأل هللا َشيًئا إِّال َأْعطَاُه: ال إِّله إِّال هللاُ، وهللاُ َأكرَبُ ال إِّ  - 21499/ 3003
هللِّ". هللا، َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّّ شيْ   ٍء َقدِّيٌر، ال إِّلَه إِّال هللاُ، َوال َحْوَل َوال قـَُوة إِّال ابِّ

 ضعيف.  رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن.قال الهيثمي:   .طب عن معاوية
 

يََّة َعَرَفَة َما ََلْ َيدع إبِّمثٍْ َأْو َقطِّيَعةِّ رَحِّ  - 21500/ 3004 ََذا الدَُّعاءِّ َعشِّ يَب َلُه، ُسْبَحاَن الَّذِّي يف السََّماءِّ "َمْن َدَعا هبِّ ٍم اْسُتجِّ
اُؤه، ُسْبَحاَن الَّذِّي يف  َعْرُشُه، ُسْبَحاَن الَّذِّي يف اأَلْرضِّ َمْوطُئُه ُسْبَحاَن الَّذِّي يف اْلَبْحرِّ َسبيُلُه، ُسْبَحان الَّذِّي يف اْلُقُبورِّ َقضَ 

ُسلطَانُُه، ُسْبَحاَن الَّذِّي يف اهْلََوى ُروُحُه، ُسْبَحاَن الَّذي رََفَع السََّماَء، ُسْبَحاَن الَّذِّي َوَضَع   اجْلَنَّةِّ َرمْحَُتُه، ُسْبَحاَن الَّذِّي يف النَّار
ْنُه إِّال إِّلَيهِّ".   اأَلْرَض، ُسْبَحاَن الَّذِّي ال َمْنَجا مِّ

 قيس ضعفه ابن معين. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه عزرة بن قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 
 

، َأْو يـَعْ  - 21501/ 3005 َمل ِبَا قَال "َمْن َدَعا النَّاَس إِّىَل قـَْوٍل َأْو َعَمٍل َوََلْ يـَْعَمْل ُهَو بهِّ، ََلْ يـََزْل يف َسَخطِّ هللاِّ َحَّتَّ َيُكفَّ
 َأْو َدَعا إِّلَيهِّ". 

خراش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه الجمهور. وبقية رواه الطبراني وفيه عبد هللا بن قال الهيثمي:  .طب حل عن ابن عمر
 رجاله ثقات. 

 
يُبوه".  - 21505/ 3009  "َمْن َدَعاُكم َعَلى ُكَراٍع فََأجِّ
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 ضعيف.  رواه الطبراني في الكبير وفيه: محمد بن عبيد هللا العرزمى وهو قال الهيثمي:  . ابن عساكر عن ابن عمر، طب عن َأيب أُمامة

 
ٌ ال َحقَّ َلُه".  - 21508/ 3012  "َمْن ُدعَِّي إِّىَل ُسلطَان فـََلْم َُيْب فـَُهَو ظَاَلِّ

 ضعيف. رواه الطبراني، في الكبير وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي، وضعفه األئمة.قال الهيثمي:  .طب عن مسرة
 

َفَصرَبَ َعَليهَما   َواْحَتَسَبهم َوَجَبْت َلُه اجلَنَُّة، ومن َدَفَن اثـَْنني"َمْن َدَفَن َثالثًَة مِّن اْلَوَلدِّ َفَصرَبَ َعَليهِّم   - 21510/ 3014
ًدا  َفَصرَبَ َواْحَتَسَب َكاَنت{ َلُه اجْلَنَُّة". َواْحَتَسبَـُهَما، َوَجَبت َلُه اجْلَنَُّة }َوَمْن َدَفَن َواحِّ

 والكبير وفيه ناصح بن عبد هللا أبو عبد هللا وهو متروك. رواه الطبراني في األوسط قال الهيثمي:  .طب عن جابر عن مسرة
 

 "َمْن َدَفَن َثالثًَة مَِّن اْلَوَلدِّ اْحَتَسبَـُهم َحرََّم هللاُ َعَليهِّ النَّاَر".  - 21511/ 3015
 رواه الطبراني في الكبير وسنان مجهول. قال الهيثمي:  .طب كر عن واثلة

 
 ".  به يف اَنر َجَهنََّم َحَّتَّ ََيت بِّنَـَفاد َما قَالهُ  -َعزَّ َوَجلَّ -ا لَيَس فيه لَيعيَبُه َحَبَسُه هللاُ "َمْن ذََكَر اْمرًءا ِبَ  - 21523/ 3027

 عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب. وابن عساكر عن َأيب الدرداءِّ 
 

 َفَخطَِّئ الصَّالَة َعَليَّ َخطَِّئ َطرِّيَق اجْلَنَّة". "َمْن ذُكِّْرت عِّْنَدُه  - 21528/ 3032
وفيه محمد بن بشير قال الهيثمي:  عن حممد بن علي مرساًل، طب عن حممد بن علي بن حسني عن أبيه عن جده حسني.  هب

 الكندى وهو ضعيف. 
 

نـَْيا َجَعَل هللاُ  - 21530/ 3034 ًا". لَ  -َعزَّ َوَجلَّ -"َمْن َذَهَب َبَصُرُه يف الدُّ  ُه نُورًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ. إِّْن َكاَن َصاحلِّ
 موضوع.  في األوسط، وفيه بشر بن إبراهيم األنصاري وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن ابن مسعود

 
3035 /21531 -  ." َها فـََليَس مِّينِّّ نـْ  "َمْن رََأى َحيًَّة فـََلْم يـَْقُتلَها َخْوفًا مِّ

 في الكبير واألوسط وداود ضعيف جدا. قال الهيثمي: رواه الطبراني .إِّبراهيم بن جرير عن أَبيهطب عن 
 

َعَليهِّ دْرًعا مِّْن َحديد فـَُهَو يف حْصٍن مِّْن   "َمْن رََأى أَنَُّه َيْشَرُب لَبًنا فـَُهَو َعَلى الفِّطَرةِّ، َوَمْن رََأى ]َأنَّ [  - 21540/ 3044
َيااًن فـَُهَو َشْيٌء مِّْن َعَملِّ اخَلرَي يـَْعَمُلُه ، َوَمْن رََأى أَنَُّه َغرَِّق  . فَإِّنَّ دِّينِّهِّ ، َوَمْن رََأى أَنَُّه يـَْبينِّ بـُنـْ فـَُهَو يف النَّارِّ، َوَمْن رآينِّ فـََقْد رآينِّ

 ". الشَّيطَاَن ال يـََتَشبَُّه يبِّ 
رواه الطبراني وفيه الحكم قال الهيثمي:  .احلسن بن سفيان. والروايين، طب عن اثبت بن عبد هللا بن َأيب بكرة عن أَبيه عن جده
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 بن ظهير وهو متروك. 
 

 "َمْن رََأى َحيًَّة فـََلْم يـَْقتلَها َِمَاَفَة طََلبَِّها فـََليَس مِّنَّا".  - 21541/ 3045
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ، وبقية قال الهيثمي:  .ليلى عن أَبيهطب عن عبد الرمحن بن َأيب 

 رجاله ثقات. 
 

هللِّ لَغريِّ هللا فـََقد بَرَئ مَِّن هللاِّ". - 21584/ 3088  "َمْن رَااَي ابِّ
قال الهيثمي:  .ئه عن َأيب هند الدارىطب، وأَبو الشيخ، وابن عساكر عن سعيد بن زايد بن فايد بن زايد بن َأيب هند عن آاب

 فيه جماعة لم أعرفهم. 
 

 "َمْن رََبَط َدابًَة َعَلى َطريقِّ املُْسلِّمنَي فََأَصاَب فـَُهَو َضامُن".  - 21586/ 3090
عيسى هذا،  رواه الطبراني في الكبير من طريق "بقية" عن عيسى بن عبد هللا، ولم أعرف  قال الهيثمي:  .طب عن النعمان بن بشري

 وبقية مدلس، وبقيُة رجاله ثقات. 
 

ْبُه هللاُ".  ريب "َمن  - 21587/ 3091  َصغِّريًا َحَّتَّ يـَُقول: ال إِّلَه إِّال هللاُ، ََلْ حُيَاسِّ
 موضوع.  .يف مكارم اأَلخالق، طس، واخللعى عن عائشة اخلرائطيعذ، و 

 
 ُه هللاُ يـَْوَم القَياَمة". "َمْن رَحَم َوَلو َذبِّيَحَة ُعْصُفوٍر، َرمحَ  - 21588/ 3092

 رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .، طب، وأَبو الشيخ، عد ، هب، ض عن َأيب أُمامةالبخاري يف األدب
 

يهِّ َكاَن َلُه حَجااًب مَن النَّارِّ".  - 21590/ 3094  "َمن َردَّ َعن عِّْرضِّ َأخِّ
يف عمل يوم وليلة، ق عن    يف مكارم اأَلخالق، طب، وابن السين اخلرائطيوالروايين، و عبد بن محيد، ومحيد بن زجنويه، 

 صحيح.  .بن َأيب الدرداءِّ  عبادة
 

 "َمن َردَّ عن عْرضِّ َأخيه َكاَن َحق ا َعَلى هللا }تـََعاىل { َأْن يـَُردَّ َعْنُه اَنَر جَهنََّم يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  - 21592/ 3096
 .َأيب الدرداءِّ عن  اخلرائطيطب و 

 
 "َمْن رََفَع َحَجًرا َعن الطَّرِّيق، ُكتَِّبْت َلُه َحَسَنٌة، َوَمْن َكاَنْت َلُه َحَسَنٌة َدَخَل اجلَنََّة".  - 21609/ 3113

 حسن. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .طب، هب عن معاذ
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ْثُل َأْجر َأْرَبع ُأاَنس مِّن َبينِّ إِّمْسَاعِّيل َأْعتَـَقُهم[ ".  َسبِّيل هللاِّ ]َقصَّر"َمْن رََمى رَْمَيًة يف  - 21616/ 3120  َأْو بَلَغ َكاَن َلُه مِّ
 قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في األوسط، وفيه شبيب بن بشر وهو ثقة وفيه ضعف. .طس، ض عن أَنس

 
َا َما َفَضَل بـَْعَد نـََفَقتَِّها، لَيـُْقَضى َذلَِّك مِّْن َدينِّهِّ َذلَِّك   َعَليهِّ "َمْن رََهَن َأرًضا بَديٍن  - 21622/ 3126 فإِّنَُّه يُقَضى مِّْن َُثََرهتِّ

 ." ْلَعْدلِّ بَها الَّذِّي هَِّي عِّْنَدُه َعَمُلُه َونـََفَقُتُه ابِّ  الَّذِّي َعَليهِّ بـَْعَد َأْن حُيَْسَب لَِّصاحِّ
 ي الكبير، وفي إسناده مساتير. قال الهيثمي: رواه الطبراني ف .طب عن مسرة

 
َداَر َلُه َفَسَقَط َفَماَت، َفَدُمُه َهَدٌر".  - 21623/ 3127 للَّيلِّ فـََليَس مِّنَّا، َوَمْن رََقَد َعَلى َسطٍح ال جِّ  "َمْن رََمى ابِّ

 طر الثاني.ضعيف جدًا بالش قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه يزيد بن عياض وهو متروك. .طب عن عبد هللا بن جعفر
 

ًنا بُكْفٍر فـَُهَو َكَقْتلِّهِّ".  - 21624/ 3128  "َمْن رََمى ُمؤمِّ
 صحيح. .طب عن هشام بن عامر

 
 َكاَن َذلَك َلُه نُورًا يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  "َمْن رََمى بَسْهم يف َسبِّيلِّ هللاِّ فـََقصََّر َأْو أَبـَْلَغ ، - 21625/ 3129

 .األَنصاريعمرو  طب عن َأيب
 

فـََقْد َحلَّ َلُه  "َمْن رََمى اجْلَْمَرَة بَسبعِّ َحَصَياٍت: اجْلَْمَرَة الَّيت عِّْنَد اْلَعَقَبةِّ مثَّ اْنَصرَف فـََنَحَر َهْديَُه مثَّ َحَلقَ  - 21629/ 3133
".  َما ُحرَِّم َعَليهِّ مِّنْ   َشأنِّ احْلَجِّّ

   قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات رجال الصحيح. .البزار عن ابن عمر
 

َع، َوَمْن َعاَد َأَخاُه اْلُمؤمَِّن َخاَض يف رِّاَيضِّ   - 21639/ 3143 "َمْن زاَر َأخاُه اْلُمؤمَِّن، خاَض يف رِّاَيضِّ الرَّمْحَةِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ
َع". اجْلَنَّةِّ َحَّتَّ   يـَْرجِّ

 . ضعيف جداً  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد األعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. .طب عن َصْفوان بن َعسَّال
 

َا يف ُكلِّّ مُجَُعةِّ َمرًَّة، َغَفَر هللا َلُه وُكتَِّب بـَر ا".  - 21640/ 3144  "َمْن زَار َقرْبَ أَبـََويهِّ َأْو َأَحدُِّهِّ
 موضوع. .س عن َأيب هريرة، ابن َأيب الدنيا يف القبور، هب عن حممد بن النعمان ُمْعَضالاحلكيم ط

 
 "َمْن زََعَم أَنَُّه يف اجْلَنَّةِّ، فـَُهَو يف النَّارِّ".  - 21646/ 3150

 . احلارث عن عمر، ورجاله ثقات إِّال أَنّه منقطع
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ميَاُن، فَإِّْن اَتَب اَتَب هللا َعَليهِّ".  - 21649/ 3153 ْنُه اإلِّ  "َمْن َزَِن َخَرَج مِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم.  .غري منسوب  -طب عن شريك
 

 "َمْن َساَءْتُه سيِّّئَـُتُه فـَُهَو ُمؤمٌِّن".  - 21660/ 3164
 الطبراني في األوسط، وفيه موسى بن عبيدة، وهو هالك في الضعف. قال الهيثمي: رواه .طس عن علي

 
 "َمْن َساَءْتُه سيَـئُِّّتُه، َوَسرَّْتُه َحَسنَـُتُه فـَُهَو ُمْؤمٌِّن".  - 21661/ 3165

في حديث أبي  قال الهيثمي .طب، كر عن َأيب أُمامة )متام عن َأيب أُمامة(، ع، وأَبو سعد السمان يف مشيخته عن عمر وصحح
 : رواه الطبراني في الصغير، وفيه عبد هللا بن أبي رومان، وهو ضعيف.أمامة

 
هِّ مثَّ َماَت َأْو قُتَِّل فـََلُه َأْجُر َشهيد، َوَمْن ُجرَِّح ُجرْ  - 21666/ 3170 ًحا يف "َمْن َسَأَل هللا اْلَقْتَل يف َسبِّيلِّه َصادِّقًا مِّْن نـَْفسِّ

ا أَتتِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َكَأْغَزرِّ  َسبِّيل هللا )َأْو نُكِّبَ  َراًحا   َنْكَبًة فَإِّْنَّ ، َوَمْن ُجرَح بِّهِّ جِّ ، َورِّحُيَها َكرِّيحِّ اْلمِّْسكِّ َما َكاَنْت، َلْوُْنَا َكالزَّْعَفَرانِّ
 يف َسبِّيلِّ هللا( َكاَن َعَليهِّ طَاَبُع الشَُّهَداءِّ". 

، وفيه سعيد بن يوسف الرحبى وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور  ي: رواه الطبرانيقال الهيثم .األشعريابن زجنوية، طب عن َأيب مالك  
 األئمة، وبقية رجاله ثقات.

 
 "َمْن َسَأَل َوَلُه َأْربـَُعوَن فـََقْد َأحْلَف".  - 21674/ 3178

 هللا بن يونس، وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عبد هللا بن أحمد بن عبد  .طب، حل عن َأيب ذر

 
 َعْن ظهرِّ غِّىًن َفُصداٌع يف الرأسِّ َوَداٌء يف البطن".  "َمْن َسَأَل )النَّاَس( - 21677/ 3181

قال الهيثمي: رواه الطبراني،   .بن احلارث الصَُّدائى -بضم املهملة-، طب، ق عن زايد بن احلارث الصَُّدائى الباورديالبغوي و 
 بن أنعم، وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح، ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.  وفيه عبد الرحمن بن زياد

 
َمالُه َكاَن مُخُوًشا يف وجهه َوَرْضًفا مِّْن َجَهنََّم ََيُكُلُه يـَْوَم اْلقَِّيامةِّ، َفَمْن َشاَء   "َمْن َسَأَل النَّاَس ليثُرِّي به  - 21686/ 3190

 ُيْكثِّْر". َفلُيقِّلَّ، َوَمْن َشاَء َفل 
 ضعيف. .بن جنادة حبشي طب عن ]ت[ ابن جرير يف هتذيبه، 
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َا يَلَقُم الرْضَفَة".  - 21687/ 3191 يبٍة جاَحْتُه، َفَكَأمنَّ  "َمْن سَأَل النَّاَس يف َغريِّ ُمصِّ
الصحيح، وفي إسناد الرواية األخرى  قال الهيثمي: رواهما الطبراني في الكبير، ورجال األولى رجال  .طب عنه، َأى: حبشى بن جنادة

 جابر الجعفي، وفيه كالم، وقد وثقه الثوري وشعبة.
 

 "َمْن ُسئَِّل َعْن عِّْلٍم اَنفٍِّع َفَكَتَمُه َجاَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُمْلَجًما بِّلِّجاٍم مِّْن اَنر". - 21692/ 3196
على والطبراني في الكبير باختصار قوله: في القرآن، ورجال  قال الهيثمي: رواه أبو ي .طب، واخلطيب، وابن عساكر عن ابن عباس

 أبي يعلى رجال الصحيح. 
 

 "َمْن َسبَّ َأْصَحايب فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللا َواْلَمالئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي". - 21696/ 3200
 حسن.  .ضعيفقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن خراش وهو   .طب عن ابن عباس

 
 "َمْن َسبَّ األَْنبَِّياَء قُتَِّل، َوَمْن َسبَّ َأْصَحايبِّ ُجلَِّد".  - 21699/ 3203

  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط عن شيخه عبيد هللا بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب.  .طب، كر عن علي )ض(
 موضوع.

 
َا   -َعزَّ َوَجلَّ   -"َمْن َسبََّح هللا  - 21704/ 3208 َُه َتْكْبريًَة َغَرَس َلُه هبِّ َتْسبيَحًة َأْو محَِّدُه حَتْمِّيَدًة َأْو َهلََّلُه هَتْليَلًة َأْو َكربَّ

 األَْبَكار، َأْحَلى مَِّن اْلَعَسل َوأَْلنَيُ مَِّن الزُّْبدِّ". َشَجَرًة يف اجْلَنَّةِّ، يف َأْصلَِّها اَيقوٌت َأمْحَُر ُمَكلََّلٌة ابلدُّرِّ، طَْلُعَها َكُثدِّيِّّ 
 . وفيه محمد بن عبدي بن سلمان ولم أعرفه وجماعة ضعفاء وثقوا قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سلمان

 
َا َأْحَيا َميًِّّتا".  "َمْن َسرَتَ َعَلى ُمؤمٍِّن َعْورََتهُ  - 21711/ 3215  َفَكَأمنَّ

رواه الطبراني من طريق مسلم بن أبي  قال الهيثمي:  .شهاب رجل من الصحابة كان ينزل مصر  جابر عن )ابن(طب، ض عن 
 ضعيف. الذيال عن أبي سنان المدني ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

 
َا َخطَيئةً  - 21724/ 3228 َا َدرََجًة وَحطَّ َعْنُه هبِّ  ". "َمْن َسَجَد هلل َسْجَدًة رَفـََعُه هللا هبِّ

 . طب عن َأيب الدرداءِّ 
 

 َوَبىَن َله بَيًتا اجْلَنَّةِّ".  "َمْن َسدَّ فـُْرَجًة يف َصفٍّ رَفـََعُه هللا هبَا )َدرََجًة( - 21727/ 3231
رواه الطبراني في األوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف قال الهيثمي:   .ش عن عروة بن الزبري مرساًل، طس عن عائشة

 ابن حبان.وقد وثقه 
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 "َمْن َسدَّ فـُْرَجًة يف َصفٍّ ُغفَِّر َلُه".  - 21728/ 3232
 رواه البزار وإسناده حسن. قال الهيثمي:  . البزار عن َأيب جحيفة

 
ُلُه َعَلى ُعُنقِّهِّ إِّىَل أْسفل األَ  - 21731/ 3235 رْبًا مِّن األرضِّ َأو َغلَُّه، َجاَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ حْيمِّ  رضِّني". "َمْن َسَرَق شِّ

 . الثقفي، أَبو نعيم عن َأيب اثبت أمين بن يعلى الثقفيابن جرير والبغوي، طب وأَبو نعيم، كر عن يعلى بن مرة 
 

َلى  مِّّ عَ "َمْن َسرَُّه َأن اَل ََيَد الشَّيطَاُن عِّْنَدُه طَعاًما وال َمقِّياًل َوال َمبيًتا فـَْلُيَسلِّّم إَِّذا َدَخَل بَيَتُه َوْلُيسَ  - 21736/ 3240
 طََعامِّهِّ".

 رواه الطبراني، وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. قال الهيثمي:   .طب عن سلمان
 

ًدا   هللا َوَأنَّ حُمَمَّ "َمْن َسرَُّه َأْن يـَُزْحَزَح َعن النَّار َوَأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة فـَْلَتأتِّهِّ َمنِّيـَُّتُه َوُهَو َيْشَهُد َأْن ال إِّله إِّال - 21738/ 3242
 َرُسوُل هللا َوََيتِّ إِّىَل النَّاسِّ َما حيِّبُّ َأْن يـَُؤتى إِّلَيهِّ". 

 ضعيف.  .طب، حل عن ابن عمر
 

ٍر".  "َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتظِّلَّ مِّن فورِّ َجهنَّمَ  - 21740/ 3244  فـَْليـُْنظِّْر َغرميًا َأْو َيدَْع لُِّمْعسِّ
 . طب عن َأيب اليسر

 
 َغًدا ُمْسلًِّما فَلُيَحافِّظ َعَلى الصَلَواتِّ اخْلَْمس َحيُث يـَُناَدى هبِِّّنَّ".  -َعزَّ َوجلَّ  -َسرَُّه َأْن يـَْلَقى هللا"َمْن  - 21741/ 3245

 مواله عبد الملك عن ابن عمر ولم أجد من ترجمها.  -رحلة-في األوسط من طريق  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمر
 

 رَُّه إَِّذا رَأَْتُه الرَِّجاُل ُمْقبِّاًل َأْن ميْثـُُلوا َلُه قِّياًما فـَْليَتبوأ بَيًتا يف النَّارِّ"."َمْن سَ  - 21747/ 3251
 ”.طب وابن جرير، كر عن معاوية، ولفظ كر: "بىن هللا له بيًتا يف النَّار

 
ْصٍن". -يْعينِّ -َهَذا "َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّىَل َأمْحَق ُمطَاٍع، فـَْليَـْنظُْر إِّىَل  - 21749/ 3253  ُعَييَنَة بن حِّ

 رواه الطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك. قال الهيثمي:  . طب عن َأيب بكرة
 

َيان، َوَأْن تـُْرَفَع َلُه الدَّرَجات، فـَْليَـْعُف َعمَّن ظََلَمُه َويـُْعطِّ َمْن  - 21761/ 3265 ْل "َمْن َسرَُّه َأْن ُيْشَرَف َلُه اْلبنـْ َحَرَمُه، َوَيصِّ
 من َقطَعُه". 

رواه قال الهيثمي:  .طب، ك وتـُُعقِّّب عن عبادة بن الصامت عن ُأيب بن كعب، قال ابن حجر يف َأطرافه: فيه ضعٌف وانقطاع
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 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.
 

ر َأْو يَضْع َعْنُه"."َمْن َسرَُّه َأْن يُظِّلَُّه هللا يف ظِّ  - 21762/ 3266 ْر َعَلى ُمْعسِّ  لِّّهِّ يـَْوَم ال ظِّلَّ إِّال ظِّلُه فَليُيسِّّ
عنه من الصحابة الذين ماتوا يف   يدخل فيمن َأسنده  َأسعد بن زرارة، وهو منقطع وهذا طب عن عاصم بن عبد هللا، عن

أنه  شهر من اهلجرة، قال البغوي: )بلغين( أَلن أسعد بن زرارة مات على رأس تسعة أ -صلى هللا عليه وسلم  -حياة النيب 
وأول من دفن ابلبقيع،   -صلى هللا عليه وسلم   -َأول من مات من الصحابة بعد اهلجرة، وَأول ميت صلى عليه النيب 

بن قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد هللا، عن أسعد. وعاصم ضعيف، ولم يدرك أسعد  . وذلك قبل بدر
 زرارة.

 
ًرا، َأْو لَِّيَضْع َعْنُه".  - 21764/ 3268  "َمْن َسرَُّه َأْن ََيَمن مِّْن َغمِّّ َيومِّ اْلقَِّياَمةِّ، فـَْليْنظْر ُمْعسِّ

 . طب عن أَنس عن َأيب قتادة
 

ْل  - 21767/ 3271 ُم َحَياتِّهِّ َويـَُزاَد يف رْزقِّهِّ، فَلَيصِّ َُه". "َمْن َسرَُّه َأْن َتُطوَل َأايَّ  َرمحِّ
 ضعيف.  .ابن جرير، طب عن ابن عباس

 
ْلَبُه، فْليَـْنظر إِّىَل احْلَارِّث بنِّ َمالِّك". - 21770/ 3274  "َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظر إِّىَل َمن نوََّر هللا قـَ

 . -رضي هللا عنه   - األَنصاريابن منده، طب عن احلارث بن مالك 
 

 ".  صوحانإِّىَل رَُجل َتْسبُقُه بـَْعُض َأْعضائِّهِّ إِّىَل اجْلَنَّةِّ، فْليَـْنظْر إىل زيد ْبنِّ  ( "َمْن َسرَُّه )َأْن يـَْنظرَ  - 21777/ 3281
 رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  .ع، عد، واخلطيب، وابن عساكر عن علي

 
ي عَلى ظْهرِّ  - 21778/ 3282  األْرض، وقْد قضى حَنْبُه فـَْليْنظر إِّىل طَْلَحة". "َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّىَل رَُجٍل مْيشِّ

 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في األوسط، وفيه صالح بن موسى، وهو متروك.  .ع، حل، وابن عساكر عن عائشة
 

 "َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّىَل تَواُضع عِّيَسى، فـَْليَـْنظُْر إِّىل َأىب َذرٍّ".  - 21779/ 3283
 صحيح. . سعد ع عن َأيب هريرة ابن
 

 "َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّىَل َشبِّه عِّيَسى اْبن َمْرمَي َخْلًقا وُخُلًقا، فـَْليَـْنظُْر إِّىَل َأيبِّ َذرٍّ".  - 21780/ 3284
رواه الطبراني، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف، وإبراهيم مع ضعفه لم يدرك ابن  قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود وضعِّّف
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 مسعود. 
 

 "َمْن َسرَّتُه َحَسنَـُتُه، َوَساَءْتُه سيَـئُِّّتُه فـَُهَو ُمْؤمٌِّن".  - 21786/ 3290
رجاله رجال الصحيح ما خال  رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، و قال الهيثمي:  .اخلطيب عن جابر، طب عن َأيب موسى ]حم[ 

 المطلب بن عبد هللا، فإنه ثقة ولكنه يدلس، ولم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع. 
 

ْنُه، وَمْن َأطعَم جائًعا   - 21797/ 3301 "َمْن َسَقى َعطَشاَن فََأْرَواُه، فـََتَح هللا عليه اَباًب من اجلنة، فقيل له: اْدُخْل مِّ
ْئَت". فََأْشبَـَعُه َوَسَقى َعْطَشانَ    فََأْرَواُه فُتَِّحْت َلُه أَبـَْواب اجلنَّةِّ ُكلَُّها، وقِّيل َلُه: ادُخل من أَيَِّّها شِّ

الطبراني في الكبير، وفيه إسحاق بن عبد هللا بن أبي   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن جنيدة الفهرى عن أَبيه عن جده َوُضعِّّف
 فروة، وهو ضعيف. 

 
". "من  - 21800/ 3304 راطِّ َد فـََقْد َضمَِّن هللا َتعاىل )َله( الرَّوح والرمْحَة واجلواز عَلى الصِّّ  َسَكَن املْسجِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط والبزار وقال: إسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال   . طب عن َأيب الدرداءِّ 
 ضعيف.  الصحيح.

 
يَمَتُه عَلى َطرِّيق َعامٍر مِّْن َطرِّيقِّ املْسلِّمني َفعَليه َلْعَنُة هللا واملالئَِّكةِّ والنَّاسِّ َأمْجَعِّني"."َمن َسلَّ  - 21802/ 3306  َسخِّ

 وفيه محمد بن عمرو األنصاري، ضعفه يحيى بن معين، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  . طس، ك عن َأيب هريرة
 

املسلمني يف يْوٍم مجاعًة َأو ُفرادى، مث مات يف يومه َذلَِّك وجبْت َله  َلى عِّْشرين رجال مِّنَ "مْن َسلَّم ع - 21806/ 3310
 اجلنَُّة، يف لَيَلتِّهِّ مثل َذلَِّك". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.  .طب عن ابن عمر
 

ْثُل َأْجرِّه". "َمْن مسَِّع املؤذَن فـََقال مِّْثَل ما  - 21809/ 3313  يقوُل، فـََلُه مِّ
 رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف فيهم.قال الهيثمي:   .طب عن معاوية

 
َع النَِّّداَء فـََقال: َأْشَهُد َأن ال إَِّلَه إِّال هللا، َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه َوَأنَّ حُمَمَّ  - 21812/ 3316 ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، اللَُّهمَّ  "َمْن مسِّ

يَلةِّ عِّْنَدَك، َواْجَعلَنا يف َشَفاَعتِّهِّ يوَم القَِّياَمةِّ َوَجَبت َله الشََّفاَعُة".  َصلِّّ َعَليه، وأَْبلِّغه  َدرَجَة الَوسِّ
 . طب، وأَبو الشيخ يف اأَلذان عن ابن عباس

 
َع النَِّّداَء فـََلْم َيِّْب  - 21816/ 3320  َوال ُعْذر َفال َصالَة َلُه".  من َغريِّ َضَررٍ "َمْن مسِّ
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 رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة.قال الهيثمي:  . طب عن َأيب موسى
 

َع النَِّّداَء، مثَّ  - 21823/ 3327 ا، مثَّ مسِّ َع النَِّّداَء يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َوََلْ ََيهتِّ َا َثالاًث طُبِّع َعَلى قْلبِّهِّ َفُجعَِّل قـَْلَب  "َمن مسِّ  ََل ََيهتِّ
 ."  ُمَنافِّقِّ

 . قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف .طب، هب عن ابن َأيب َأوىف
 

وَمن َسنَّ ُسنًَّة سَيئًة فـََعَليه   َوبـَْعَد مَمَاتِّهِّ َحَّتَّ ُيرْتك"َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َما ُعمَِّل هبا يف َحَياتهِّ  - 21836/ 3340
َعَث يـَْوَم اْلقِّيَ   اَمةِّ".إُِّْثَُها َحَّتَّ ُترْتََك، َوَمن َماَت ُمَرابِّطًا يف َسبِّيلِّ هللا َجَرى َلُه َأْجُر اْلُمَرابطِّ َحَّتَّ يـُبـْ

 في الكبير ورجاله موثقون.  لطبرانيقال الهيثمي: رواه ا .عن واثلة طب والسجزى )يف اإلِّابنة(
 

يَب؟ قَال: َمن   - 21845/ 3349 "َمْن َشاَب َشيَبًة يف َسبيلِّ هللا َكاَنْت له نورًا َيوَم القَِّياَمةِّ، قِّيل: فإِّنَّ رَِّجااًل ينتهون الشِّّ
 نُورَُه".  َشاَء َفليَـْنتِّف

والطبراني في الكبير واألوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رواه البزار، قال الهيثمي:  طب عن فضالة بن عبيد.
 رجاله ثقات. 

 
هبَا   "َمْن َشاَب َشيَبًة يف اإلِّسالمِّ َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم القَِّياَمةِّ، َوَمْن رََمى بَسْهٍم يف َسبيل هللا رََفَع هللاُ َلهُ  - 21850/ 3354
 َدرََجًة".

 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إال أن سالم بن أبي الجعد لم يدرك معاذا. الهيثمي:  قال .طب عن معاذ
 

 هللا مِّْنُه،  "َمْن َشرَِّب اخلَمَر َفَسكَِّر ََلْ يـُْقَبْل َلُه َصالٌة َأْربَعِّنَي يـَْوًما، فَإِّْن َماَت فَإِّىَل النَّار، فَإِّْن اَتَب قَبِّلَ  - 21865/ 3369
، قِّيَل:  انَِّيَة َفَكَذلَك، فَإِّْن َشرَب الثَّالِّثَة َفَكَذلَِّك، فَإْن َشرَب الرابَعَة كاَن َحق ا َعَلى هللا َأْن َيْسقَِّيُه مِّْن رَ فَإِّْن َشرَِّب الثَّ  ْدَغةِّ اخلََبالِّ

؟ قَال: ُعصارَُة َأْهلِّ النَّارِّ".   اَي َرُسوَل هللا َوَما َرْدَغُة اخلََبالِّ
ثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك، وقد وثقه أبو محصن  قال الهي  .ع، طب عن عياض بن غنم

 حصين بن نمير، والجمهور على ضعفه.
 

 ََلْ يـَْقَبلِّ هللاُ َلُه َصالًة َأربَعِّنَي يـَْوًما".  -َما كانَ -"َمْن َشرَِّب ُمْسكًِّرا  - 21877/ 3381
 ضعيف جدا. ، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو متروك. الهيثمي: رواه الطبرانيقال   .طب عن السَّائب بن يزيد 

 
 "َمْن َشرَِّب شَرااًب َيْذَهُب بَعْقلِّهِّ َفقْد أََتى اَباًب مِّْن أَبـَْوابِّ الَكَبائِّر".  - 21879/ 3383
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رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه حسين بن قيس  قال الهيثمي:  .ابن َأيب الدُّنيا، هب، وابن النجار عن ابن عباس طب عنه موقوفًا
 الرحبي، وهو ضعيف. 

 
ٍم َصْرفًا َواَل َعْداًل، َوَمْن َشرَِّب َكأًسا َلَْ  - 21881/ 3385 ْنُه َثالثََة َأايَّ  يـَْقَبلِّ هللاُ  "َمْن َشرَِّب َحْسَوًة مِّْن مَخٍْر ََلْ يـَْقَبلِّ هللاُ مِّ

ْنُه َأْربَعِّنَي َصَباًحا، َواملُدْ  ؟ قَال: مِّ . قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ: َوَما َْنُْر اخلََبالِّ َصدِّيُد   مُِّن اخلَْمَر َحقٌّ َعَلى هللاِّ َأْن َيْسقَِّيُه مِّْن َْنْر اخلََبالِّ
 َأْهلِّ النَّار". 

 فيه حكيم بن نافع وهو ضعيف، وقد وثقه ابن معين وغيره. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

َها اَتَب هللاُ َعَليهِّ، َوإِّْن َعاَد َعاَد جنًِّسا، َوإِّْن "َمْن َشرِّ  - 21882/ 3386 اَتَب  َب اخلَْمَر َكاَن جنًِّسا َأْربَعِّنَي يـَْوًما، فَإِّْن اَتَب مِّنـْ
َها اَتَب هللاُ َعَليهِّ، فَإِّْن رَبََّع كَ  نـْ اَن َحق ا َعَلى هللاِّ َأْن َيْسقَِّيُه مِّْن َرْدَغةِّ اَتَب هللاُ َعَليهِّ، فَإِّن َعاَد َعاَد جَنًسا َأْربَعِّنَي يـَْوًما، فَإِّْن اَتَب مِّ

 ."  اخلََبالِّ
 ، وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
 مِّْن مَخْر فَاْجلُدوُه َُثَاننَي". "َمْن َشرَب َبْصَقةً  - 21886/ 3390

 الطبراني، وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه.قال الهيثمي: رواه  .طب عن ابن عمرو
  

 "َمْن َشرَِّك يف َدٍم َحَراٍم بَشطر َكلَِّمةِّ َجاَء يـَْوَم القَِّياَمةِّ َمْكُتوٌب َبنَي َعيَنيهِّ: آيٌِّس مِّْن َرمْحَةِّ هللاِّ".  - 21888/ 3392
البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ،  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن خراش، ضعفه  .طب عن ابن عباس

 وبقية رجاله ثقات. 
 

 "َمن َشقَّ َعَصا املُْسلِّمِّنَي، َواملُْسلُِّموَن يف إِّْسالٍم َدامٍِّج، فـََقْد َخَلَع رِّبـَْقَة اإلِّْسالم مِّْن ُعُنقهِّ".  - 21892/ 3396
رواه البزار، والطبراني في األوسط، وفيه  قال الهيثمي:  .ن عباسالرامهرمزى يف األمثال. طب واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن اب

 خليد بن دعلج، وهو ضعيف.
 

َا لَِّسانُُه َواْطَمأنَّ هبَا َقلُبُه ََلْ َتطَعْمُه النَّ  - 21895/ 3399  اُر". "َمْن َشهَِّد َأْن اَل إِّلَه إال هللاُ َوأين َرُسوُل هللاِّ فَذلَّ هبِّ
 . طيب يف املتفق واملفرتق عن َأيب قتادةمسويه وابن مردويه، طب واخل

 
 "َمْن َشهَِّد َأْن اَل إِّلَه إِّالَّ هللاُ، َفهَو َلُه جَنَاٌة". - 21904/ 3408

 . رواه أبو يعلى وفي إسناده كوثر وهو متروكقال الهيثمي:  .ع وابن منيع عن ابن عمر عن عمر عن َأيب بكر
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 إِّلَه إِّالَّ هللاُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ُِمْلًِّصا، َدَخَل اجْلَنََّة"."َمْن َشهَِّد َأْن اَل  - 21905/ 3409

 .طس عن َأيب الدرداءِّ والباوردي، وابن منده عن ابن وايل اجلذامى
 

َما، ]َدَخَل  - 21906/ 3410 َوَصلَّى َوَصاَم، َوَأقَاَم الزََّكاَة  اجْلَنََّة[ "َمْن َشهَِّد أْن اَل إِّلَه إِّالَّ هللاُ، وَأِّن َرُسوُل هللاِّ ُِمْلًِّصا هبِّ
 َوَحجَّ اْلَبيَت، َحرََّمُه هللاُ َعَلى النَّارِّ". 

 . طس عن أنس، طس عن عتبان بن مالك بلفظ: )حرم هللا وجهه على النار(
 

َي بِّهِّ، كان َكَمْن َشهَدَها". "َمْن َشهَِّد َأْمًرا َفَكرَهُه، كان َكَمْن َغاَب َعْنُه، َوَمْن َغاَب َعْن  - 21908/ 3412  َأْمٍر فـََرضِّ
رواه أبو يعلى، وفيه عمر بن شبيب، وثقه ابن معين في رواية وضعفه الجمهور، وكذلك يوسف بن قال الهيثمي:  . ع عن السيد احلسني

 ميمون الصباغ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه الجمهور، ومنصور بن أبي مزاحم ثقة.
 

 "َمْن َشهَد َلُه ُخَزميَُة َأْو َشهَِّد َعَليهِّ َفَحْسُبُه".  - 3416/  21912
 رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات. قال الهيثمي:  .ع، طب والباوردي، ك، ق هو ابن عساكر، ض عن خزمية بن اثبت عن أَبيه

 
َا َماُل اْمرِّيءِّ ُمْسلٍم، َأْو  - 21916/ 3420  ُيْسفُِّك هبَا َدًما فـََقْد َأْوَجَب النَّاَر". "َمْن َشهَِّد َشَهاَدًة ُيْستَـَباُح هبِّ

 ضعيف جدا. . طب. والنقاش يف كتاب القضاة عن ابن عباس
 

َلى هللاِّ َأْن  "َمْن َشهَِّد َأْن اَل إِّلَه إال هللاُ، وَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ، َوَأقَاَم الصَّالَة َوَصاَم رََمَضاَن، َكاَن َحق ا عَ  - 21918/ 3422
: اَل، َذرِّ النَّاَس يـَْعَمُلوَن، فَإِّنَّ فَِّر َلُه إِّْن َهاَجَر َأْو قـََعَد َحيُث َوَلَدْتُه أُمُُّه، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ َأال َأْخُرُج فَُأؤذُِّن النَّاَس؟ قَاليـَغْ 

اَئُة َدرََجٍة َبنَي ُكلِّّ َدرََجَتنيِّ مِّنَها مِّْثُل َما َبنَي السََّماء َوا َها اْلفِّرَدْوس. َوَعليها َيُكوُن اْلَعْرُش، َوهَِّي اجْلَنََّة مِّ ، َوَأْعَلى َدرََجة منـْ أَلْرضِّ
َها تـَُفجَُّر َأْْنَاُر اجلَنَّةِّ، َوإَِّذا َسأَلُتُم هللَا َفسُلوه الفِّْرَدْوَس". نـْ  َأْوَسُط َشيٍء مَِّن اجْلَنَّةِّ، َومِّ

 رواية عطاء بن يسار عن معاذ، ولم يسمع منه. قال الهيثمي: رواه البزار، وهو من  .طب عن معاذ
 

 "َمْن َشهَِّد َأْن اَل إِّلَه إال هللاُ ُيَصدُِّق قَلُبُه لَسانَُه َدَخَل مْن َأيِّّ أَبـَْواب اجْلَنَّةِّ َشاَء".  - 21921/ 3425
ن زياد بن أنعم وفيه كالم كثير وقد  أبو يعلى، ومالك بن قيس لم أجد من ذكره، وفيه عبد الرحمن ب قال الهيثمي: رواه. ع عن َأيب بكر

 وثقه بعض الناس. 
 

ُب َهَذا القرب؟ رََكَعَتان َأَحبُّ إِّىَل َهَذا مِّْن بَقِّيَّةِّ ُدنـَْياكم". - 21929/ 3433  "َمْن َصاحِّ
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 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس عن َأيب هريرة

 
َا َصاَم الدَّْهَر والسََّنَة". "َمْن َصاَم  - 21937/ 3441 ت ا بـَْعَد يـَْومِّ الَفطرِّ فَكَأمنَّ  سِّ

 رواه الطبراني في الكبير. وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. قال الهيثمي:  .طب، كر عن عبد الرمحن بن غنام عن أَبيه
 

م، َفلَيُصْم  - 21938/ 3442 مِّ البيضِّ َثالثََة َعْشَر َوَأْربـََعَة َعْشَر َومَخَْسَة َعْشَر". "َمْن َصاَم مَِّن الشَّْهرِّ َثالثََة َأايَّ  الثَّالثََة َأايَّ
 . طب عن إِّمساعيل بن جرير عن أَبيه

 
نَي "َمْن َصاَم يـَْوًما يف َسبِّيل هللاِّ َفرِّيَضًة، اَبَعَد هللاُ تـََعاىل مِّْنُه اَنَر َجَهنََّم َكَما َبنَي السََّماَواتِّ َواألَ  - 21942/ 3446 رضِّ

 ." ريَة َما َبنَي السََّماءِّ َواأَلْرضِّ ْنُه اَنَر َجَهنََّم َمسِّ ، َوَمْن َصاَم يـَْوًما َتَطوًُّعا اَبَعَد هللاُ مِّ  السَّْبعِّ
 .طب عن عتبة بن عبد السلمى

 
 ريََة َماَئة َعاٍم"."َمْن َصاَم يـَْوًما يف َسبِّيل هللاِّ تـََعاىل اَبَعَد هللاُ َوْجَهُه مَِّن النَّارِّ َمسِّ  - 21943/ 3447

 . طب عن عمر هو ابن عتبة
 

دِّ "َمْن َصاَم يـَْوًما يف َسبيل هللا تـََعاىل بـَعََّد هللاُ َوْجَهُه َعنِّ النَّار َمسريََة َماَئةِّ َعام رَْكَض اْلَفرِّسِّ اجْلََوا - 21944/ 3448
 اْلُمْضَمرِّ".

 منكر بهذا التمام.  لكبير، وفيه مطرح، وهو ضعيف. رواه الطبراني في اقال الهيثمي:  .)طب، ض( عن َأيب أُمامة
 

 َسنَـَتنيِّ ُمتَـَتابَعَتنيِّ".  "َمن َصاَم يـَْوَم َعَرَفَة ُغفَِّر َلهُ  - 21962/ 3466
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أبي يعلى رجال  قال الهيثمي:  .عبد بن محيد، طب هو ابن جرير ض عن سهل بن سعد 

 الصحيح. 
 

 "َمن َصاَم َيوَم َعَرَفَة َكاَن َلُه َكفَّارََة َسنَـَتنيِّ". - 21963/ 3467
رواه الطبراني في الصغير، وفيه الهيثم بن حبيب عن سالم الطويل، وسالم ضعيف وأما الهيثم بن  قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 حبان. حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي ; اتهمه بخبر رواه، وقد وثقه ابن
 

 . "َمْن َصاَم يـَْوًما اْبتغَاَء َوْجه هللا بـَعََّدُه هللاُ مِّْن َجَهنََّم َكبـُْعد ُغَراب طَاَر َوُهَو َفرخ َحَّتَّ َماَت َهَرما" - 21970/ 3474
قال   .. وابن زجنويه. وابن قانع، طب وابن النجار هب عن سالمة، ويقال سلمة بن قيصرالبغوياحلسن بن سفيان. و 
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 رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير واألوسط إال أنه قال: سالمة بن قيصر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كالم.الهيثمي: 
 

 مِّْن  َواَبطُنهُ  "َمْن َصام يـَْوَم اأَلْربَِّعاءِّ َواخلَمِّيسِّ َواجلُُمَعةِّ َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجلَنَّةِّ، يـَُرى ظَاهُِّرُه مِّْن اَبطِّنهِّ  - 21971/ 3475
 ظَاهِّرِّه". 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه صالح بن جبلة ضعفه األزدي.قال الهيثمي:  .ابن منيع، طب، ض عن أيب أُمامة

 
 "َمْن َصاَم يـَْوًما مَِّن املَُحرَّم فـََلُه بُكلِّّ يـَْوٍم َثالثُوَن َحَسَنًة".  - 21974/ 3478

 موضوع. .طب عن ابن عباس
 

نـَْيا اْجَتَمُعوا ُمْنُذ َكاَنتِّ  - 21975/ 3479 ًبا َكاَن َلُه بَِّصْومه َما َلْو َأنَّ َأْهَل الدُّ نـَْيا إِّىَل  "َمْن َصاَم يـَْوًما مِّن رََمَضاَن حُمْتسِّ الدُّ
َي ألْوَسَعُهْم طََعاًما َوَشَرااًب ال يطَُلُب إِّىَل َأْهلِّ اجلَنَّةِّ َشيًئا مِّْن َذلَِّك".  َقضِّ  َأْن تـَنـْ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوليد بن الوليد القالنسي ; وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة. قال الهيثمي:  .عباسطب عن ابن 
 

َم يفِّ احلَجِّّ َوََلْ َيِّْد َهْداًي إَِّذا اْسَتْمَتَع فـَُهَو َما َبنَي إِّْحَرامِّ َأَحدُِّكْم إِّىَل يـَْوم  - 21976/ 3480 ُهَو  َعَرَفَة فَـ "َمْن َصاَم اأَلايَّ
ُرُهنَّ".   آخِّ

 لكبير، وفيه حمزة بن واقد ; ولم أجد من ترجمه.قال الهيثمي: رواه الطبراني في ا  .طب عن ابن عمر وعائشة مًعا 
 

َا َقلَّ مِّْن  - 21977/ 3481 َمالِّهِّ، َأْو َكثـَُر، ُغفَِّر َلُه كلُّ  "َمْن َصاَم يـَْوَم اأَلْربـََعاءِّ َويـَْوَم اخلَمِّيسِّ َويـَْوَم اجلُُمَعةِّ، مثَّ َتَصدََّق ِبِّ
رَي كيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه مَِّن اخلَطَااَي".  َلُه َحَّتَّ َيصِّ  دْنٍب َعمِّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن قيس المدني أبو حازم ; ولم  قال الهيثمي:  .طب، هب عن ابن عمر، هب عن ابن عباس
 أجد من ترجمه.

 
،  َمْن َصاَم يـَْوًما َتَطوًُّعا ُغرَِّسْت َلُه َشَجَرٌة يفِّ اجلَنَّةِّ، َُثَُرَها َأْصَغُر مَِّن الرُّمَّانِّ َوَأْضَخُم مَِّن التـُّ " - 21982/ 3486 فَّاحِّ

ْنُه الصَّائَِّم يـَْوَم القَِّياَمةِّ".  ، يُطعُِّم هللاُ مِّ  َوُعُذوبـَُتُه َكُعُذوبَةِّ الشَّْهدِّ، َوَحالَوتُُه َكَحالَوةِّ الَعَسلِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن يزيد األهوازي قال الذهبي: ال يعرف.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن قيس بن زيد اجلهين

 
ْسَبًة َوَصَدَقًة، رََجَع َمغُفورًا َلُه".  - 21990/ 3494  "َمْن َصاَم رََمَضاَن َوَغدا بُِّغْسٍل إِّىَل املَُصلَّى حِّ

 رواه الطبراني في األوسط وفيه نصر بن حماد وهو متروك قال الهيثمي:  .طس عن َأيب هريرة
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 فَاْحَتَسَب، َغَفَر هللاُ َلُه َما َكاَن مِّن قـَْبلِّ َذلَِّك مِّْن َذْنب".   -تـََعاىل-"َمْن ُصدَِّع رَأُسُه يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ  - 22002/ 3506
 ضعيف. .البزار، طب واخلطيب عن ابن عمرو

  
 "َمْن ُصرَع َعن َدابَّتِّهِّ فـَُهَو َشهيٌد".  - 22003/ 3507

 رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه.قال الهيثمي:   .طب عن عقبة بن عامر
 

 "َمْن صلى َصالًة ََلْ يُتِّمََّها زِّيَد َعليَها مِّْن ُسُبَحاتِّهِّ حَّت تَتمَّ".  - 22009/ 3513
 بير، ورجاله ثقات.رواه الطبراني في الكقال الهيثمي:  . طب عن عبد هللا بن قرط

 
اًل". -تـََعاىل-"َمْن َصلَّى رَكَعَتنيِّ يُتِّمُّ رُكوَعُه وُسُجوَدُه ََلْ َيْسَألِّ هللَا  - 22010/ 3514  َشيًئا إِّالَّ َأْعطَاُه إِّايه َعاجاًل وآجِّ

 طب عن َأيب الدرداءِّ. 
 

 َدَم: ال َيطلُبَـنََّك هللاُ بَشْيٍء مِّن ذِّمَّتِّهِّ". "َمْن َصلى الصُّْبَح فـَُهَو يفِّ ذِّمَّةِّ هللاِّ، اَي اْبن آ - 22011/ 3515
 في إسناده مقال. قال الهيثمي:  . طب عن َأيب بكرة

 
 هِّهِّ". "َمْن َصلَّى الصُّْبَح يفِّ مَجَاَعة فـَُهو يفِّ ذِّمَّةِّ هللاِّ، َفَمْن أْخَفَر ذِّمََّة هللاِّ َكبَُّه هللاُ يفِّ النارِّ َعَلى َوجْ  - 22012/ 3516

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  . َأيب بكرةطب عن 
 

َا، َوَشهَِّد َأْن ال إِّلَه إِّال هللاُ َدَخَل اجلَنََّة".  - 22020/ 3524 ، َوقـَْبَل غُروهبِّ  "َمْن َصلَّى قـَْبَل طُُلوعِّ الشَّْمسِّ
 .طس عن ُعَمارة بن ُرَويَبةَ 

 
كم َأْن َيطُلَبُكم هللاُ بَشْيٍء مِّْن ذِّمَّتِّهِّ". "َمن َصلَّى الَغدَ  - 22024/ 3528  اَة فـَُهَو يفِّ ذِّمَّة هللا؛ فَإايَّ

 رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في األوسط، وفيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  احلكيم، ع عن أَنس.
 

 َعًة َحرََّم هللاُ حَلَْمُه َعَلى النَّارِّ". "َمْن َصلَّى }يف{ يـَْوٍم اثـَْنيَت َعْشَرة ركْ  - 22027/ 3531
 ع، ض عنه. 

 
 "َمْن َصلَّى الَغَداَة فـََلُه ذِّمَُّة هللاِّ، َوَمْن خَيْفِّْر ذِّمََّة هللاِّ، كْنُت َخْصَمُه، َوَمْن َخاَصْمُتُه َخَصْمُتُه". - 22035/ 3539

 حسن. واألوسط، ورجاله ثقات.رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي:    .طب عن جندب
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َا َصلَّى اللَّيَل ُكلَُّه، َوَمْن َصلَّى الَغَداَة يفِّ مَجَاَعٍة َفكَ  - 22044/ 3548 َا َصلَّى "َمْن َصلَّى العَِّشاَء اآلخَرَة يف مَجَاَعٍة، َفَكَأمنَّ َأمنَّ

 النـََّهاَر ُكلَُّه". 
 .طب عن عثمان بن عفان

 
د مَجَاَعة، مثَّ َمَكَث َحَّتَّ ُيسبَِّّح ُسْبَحَة الضَُّحى َكاَن َلُه َكَأْجر َحاجٍّ َوُمْعَتمٍِّر "َمن َصلَّى الصُّ  - 22047/ 3551 ْبَح يفِّ َمْسجِّ

 اَتمٍّ َلُه َحجَُّتُه َوُعْمَرتُُه".
 . طب عن َأيب أُمامة وعتبة بن عبد مًعا

 
ْجرِّه "َمْن َصلَّى اْلَغَداَة يفِّ مَجَاَعٍة مثَّ َجَلَس يَ  - 22048/ 3552   ذُْكُر هللَا َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، مثَّ قَاَم يـَرَْكُع رَْكَعَتنيِّ انـَْقَلَب ِبَِّ

 َحجٍَّة َوعْمَرة".
 .فيه الهيثم بن يمان ضعفه األزدي، وبقية رجاله من رجال الصحيح قال الهيثمي:   .طب عن َأيب أُمامة

 
َظِّّهِّ مِّْن لَيَلةِّ اْلَقْدرِّ". "َمْن َصلَّى اْلعَشاَء يف  - 22049/ 3553  مَجَاَعٍة فـََقْد َأَخَذ حبِّ

 موضوع.  .طب عن َأيب أُمامة
 

َسابُه َعَلى هللاِّ".  - 22050/ 3554  "َمْن َصلَّى الَفْجَر فـَُهَو يفِّ ذِّمَّةِّ هللاِّ، وحِّ
 حسن.  ]عن أَبيه [. طب عن َأيب مالك األشجعي

 
ي".  "َمْن َصلَّى الَغَداَة كانَ  - 22054/ 3558  يف ذِّمَّةِّ هللاِّ َحَّتَّ مُيْسِّ

 صحيح. .طب عن ابن عمر
 

اَئَة َمرٍَّة قـَْبَل َأن يـََتَكلََّم، َفكلََّما قـََرَأ }ُقْل  - 22057/ 3561 ُ َأَحٌد{ مِّ ُ َأَحٌد{  "َمن َصلَّى الصُّْبَح مثَّ قـََرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ ُهَو اَّللَّ
 ُغفَِّر َلُه َذْنُب َسَنٍة". 

 موضوع. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، وهو متروك. .طب عن واثلةابن السين، 
 

َها َخَرَجْت  "َمْن َصلَّى الصََّلَواتِّ لَِّوْقتَِّها َوَأْسَبَغ هَلَا ُوضوَءَها َوَأََتَّ هَلَا قَِّياَمَها َوُخُشوَعَها َورُكوَعَها وُسُجودَ  - 22060/ 3564
تَِّها َوََلْ ُيْسبْغ هَلَا ُوضوَءَها َوََلْ يُتِّمَّ هَلَا  َوهَِّي بَيَضاُء ُمْسفَِّرٌة، تـَُقول َحفَِّظَك هللاُ َكَما َحفِّْظَتينِّ َوَمْن َصلَّى الصَلَواتِّ لَغريِّ َوقْ 

، حَ  َّت إَذا َكاَنت َحيُث شاَء  ُخُشوَعَها َوال رُُكوَعَها َوال ُسُجوَدَها، َخَرَجَت َوهَِّي َسْوَداُء ُمظلَِّمٌة َتقوُل: َضيـََّعَك هللاُ َكَما َضيـَّْعَتينِّ
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َا َوَجُهُه".  هللاُ لُفَّت َكَما يَلفُّ الثْوُب اخلَلُِّق، مث  ُضرَِّب هبِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عباد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه.  .طس عن أَنس

 
 "َمن َصلَّى قـَْبَل الظْهر َأْربـًَعا ُكنَّ َلُه َكعِّْتقِّ رَقـََبٍة مِّن َبينِّ إِّمْسَاعِّيل".  - 22064/ 3568

ولم أعرفهما  -في الكبير وفيهما عمر األنصاري والشيخ األنصاري  الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .عن أَبيه األَنصاريش، طب عن عمر 
 وبقية رجاله ثقات.  -
 

مِّن َوَلدِّ   كعِّتقِّ رَقـََبة َأْو قَال: َأْرَبعِّ رَقَبات  "َمْن َصلَّى َأْربـًَعا قـَْبَل الظُّْهرِّ، َكاَن َلُه َأْجُرُه ]َكَأْجرِّ[ - 22065/ 3569
 إِّمْسَاعِّيل".

 في األوسط وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن صفوان
 

َا هَتَجََّد هبِِّّن مِّن لَيَلتِّهِّ، َوَمْن َصالُهنَّ بـَْعَد العَِّشاءِّ كُ  - 22066/ 3570 نَّ َلُه َكمِّثلِّهن "َمْن َصلَّى قـَْبَل الظُّْهرِّ َأْرَبَع رََكَعات َكَأمنَّ
  لَيَلةِّ الَقْدرِّ". مِّنْ 

 في األوسط، وفيه ناهض بن سالم الباهلى وغيره، ولم أجد من ذكرهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن الرباءِّ 
 

 "َمْن َصلَّى قـَْبَل اْلَعْصرِّ َأْربـًَعا، َحرََّمه هللاُ َعَلى النَّارِّ".  - 22069/ 3573
 ضعيف. .طب عن ابن عمرو

 
 َصلَّى أْرَبَع رَكَعاٍت قـَْبَل اْلَعْصرِّ، َحرََّم هللاُ َبَدنَُه َعَلى النَّارِّ". "َمْن  - 22070/ 3574

 في الكبير، وفيه نافع بن مهران وغيره، ولم أجد من ذكرهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أُم سلمة

 
 مَتَسَُّه النَّاُر". "َمْن َصلَّى َأْرَبَع رََكَعات قـَْبَل اْلَعْصرِّ، ََلْ   - 22072/ 3576

 ضعيف.  .طس عن ابن عمرو وفيه "حجاج بن نصري" ضعفه اأَلكثرون
 

هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ  "َمْن َصلَّى يفِّ يـَْوٍم ثِّْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة، َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَمْن َبىَن هللِّ َمْسجًدا َبىَن  - 22090/ 3594
 اجْلَنَّةِّ". 
 . عن أُم حبيبةطب 
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َنازًَة، َوَشهَد نَكاًحا َوَجَبْت َلُه اجْلَنَّ  - 22091/ 3595  ُة". "َمن َصلَّى يـَْوم اجْلُُمَعةِّ، َوَصاَم يـَْوَمُه، َوَعاَد َمرِّيًضا، َوَشهَِّد جِّ
الطبراني في األوسط ورجاله فيهم محمد بن حفص األوصابي  قال الهيثمي: رواه. طب، َوأَبو سعد السمان يف مشيخته عن َأيب أُمامة
 وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. 

 
َرةِّ، فـََقَرَأ يفِّ الرَّْكَعَتني اأُلولََينيِّ "ُقْل ََييُّها اْلَكافُِّرو  - 22097/ 3601 َن" و "ُقْل "َمن َصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت َخلَف اْلعَِّشاءِّ اآلخِّ

  َكَأرَبعِّ رََكَعات مِّن لَيَلةِّ اْلَقْدرِّ". َو هللا َأَحٌد" َوقـََرَأ يفِّ الرَّْكَعَتني اآلخَرَتنيِّ "تـََباَرَك الَّذِّي بَِّيدِّهِّ اْلُملُك" َو "اَلَ تـَْنزِّيُل" ُكتِّنْبَ َلهُ هُ 
 . ابن نصر، وأَبو الشيخ، طب، ق عن ابن عباس

 
دِّ، َكاَن َكعْدلِّ لَيَلةِّ اْلَقْدرِّ". "َمْن َصلَّى اْلعَشاَء يفِّ مجََ  - 22098/ 3602  اَعٍة، َوَصلَّى َأْربََع رَكَعات قـَْبَل َأْن خَيْرُج مَِّن اْلَمْسجِّ

 ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفي إسناده ضعيف غير متهم بالكذب. .طب عن ابن عمر
 

ُر  جٍم مَِّن الشَّْهرِّ، َوََلْ َيرْتُكِّ اْلوتْـَر يفِّ َسَفٍر َوال َحَضر، ُكتَِّب َلُه أَ "َمْن َصلَّى الضَُّحى َوَصاَم َثالثََة َأايَّ  - 22103/ 3607
 َشهيٍد". 

  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ. .طب عن ابن عمر
 منكر.

 
 َأْربـًَعا، ُبينِّ َلُه بَيٌت يفِّ اجْلَنَّةِّ".  الضَُّحى َوقـَْبَل اأُلوىَل "َمْن َصلَّى  - 22104/ 3608

 حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه جماعة ال يعرفون. . طب عن َأيب موسى
 

ت ا  "َمْن َصلَّى الضَُّحى رَْكَعَتنيِّ ََلْ يُْكَتْب مَِّن اْلغَافِّلِّنَي َوَمْن َصلَّ  - 22105/ 3609 ى َأْربـًَعا ُكتَِّب مَِّن اْلَقانِّتِّنَي، َوَمْن َصلَّى سِّ
مَِّن اْلَعابِّدِّيَن، َوَمْن َصلَّى ثِّْنيَت َعْشَرَة رَْكَعًة َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَما مِّْن   -تعاىل-ُكفِّي َذلَِّك اْلَيوَم َوَمْن َصلَّى َُثَانًِّيا َكتَـَبُه هللاُ 

 ْلهَمُه ذَِّكَرُه". َلٍة إِّال هلل َمن مَيُنُّ بِّهِّ َعَلى عَِّبادِّهِّ َوَصَدقٌة، َوَما َمنَّ هللاُ َعَلى َأَحٍد مِّْن عَِّبادِّهِّ َأْفَضَل مِّْن َأْن يُـ يـَْوٍم َوال لَي
فه ابن  في الكبير وفيه )موسى بن يعقوب الزمعى( وثقه ابن معين وابن حبان وضع قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب الدرداء

 المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
 

ْلُبُه يـَْوَم مَتُوُت اْلُقُلوُب".  - 22111/ 3615  "َمْن َصلَّى لَيَلَة اْلفِّطرِّ َواأَلْضَحى ََلْ مَيُْت قـَ
في الكبير واألوسط وفيه )عمر بن هارون البلخى( والغالب عليه الضعف   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عبادة بن الصامت

 . وأثنى عليه ابن مهدي وغيره
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َا َمَلٌك ُموَكٌَّل َحَّتَّ يـُبَـلِّّْغنِّيَها".  - 22118/ 3622 ، َصلَّى هللاُ َعَليهِّ َعْشًرا، هبِّ  "َمْن َصلَّى َعَليَّ

 ه موسى بن عمير القرشي األعمى وهو ضعيف جدا.وفي قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن َأيب أُمامة
 

 "َمن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلَّى هللاُ َعَليهِّ، فََأْكثُِّروا َأْو َأقِّلُّوا".  - 22119/ 3623
 . طب عن عامر بن ربيعة ،احلاكم يف الكىن

 
نَي  "َمْن َصلَّى ]َعَليَّ[  - 22120/ 3624 نَي ُيْصبُِّح َعْشًرا، َوحِّ ي َعشًرا، َأْدرََكْتُه َشَفاَعيتِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". حِّ  مُيسِّ

 ضعيف. رواه الطبراني بإسنادين، وإسناد أحدهما جيد، ورجاله وثقوا.قال الهيثمي:  . طب عن َأيب الدرداء
  

". "َمْن َصلَّى َعَليَّ يف كَِّتاٍب، ََلْ تـََزلِّ اْلَمالئَِّكُة َتْستَـْغفُِّر َما  - 22128/ 3632  َداَم امسِّي يف ذِّلَِّك اْلكَِّتابِّ
 في األوسط وفيه "بشر بن عبيد الدارسي" كذبه األزدي، وغيره. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن َأيب هريرة

 
َاَش اْلَكْلبِّ ذِّرَاَعيهِّ".  - 22142/ 3646 ْنُكْم َفال يـَْفرَتش اْفرتِّ  "َمْن َصلَّى مِّ

 .طب عن ابن عمر
 

". "مَ  - 22143/ 3647 َةِّ اْلكَِّتابِّ  ْن َصلَّى َخْلَف إَِّمام فـَْليَـْقَرأ بَِّفاحتِّ
 ضعيف.  .طب عن عبادة بن الصامت

 
 "َمْن َصلَّى َصالًة ََلْ يُتِّمََّها زيَد َعَليَها مِّْن ُسُبَحاتِّهِّ حَّتَّ تَتِّمَّ".  - 22144/ 3648

 صحيح. الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عائذ بن قـُْرط
  

 "َمْن َصلَّى َصالَة َفرِّيَضٍة، فـََلُه َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، َوَمْن َخَتَم اْلُقرآَن فـََلُه َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة".  - 22145/ 3649
 ضعيف.   ضعيف.، وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن العرابض

 
نـَْيا فـََعَليَّ ُمَكافَأَتُهُ  - 22166/ 3670 َا يف الدُّ ". "َمْن َصَنَع إِّىَل َأَحٍد مِّْن َخَلفِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ َيًدا فـََلْم يَُكافِّْئُه هبِّ   إَِّذا َلقَِّيينِّ

  أبي الزناد، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد الرحمن بن .طس، خط، ض عن عثمان بن عفان
 ضعيف.
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َجااًب مَِّن النَّارِّ".  - 22175/ 3679 َيتِّهِّ َكاَنْت َلُه حِّ ًبا أُلْضحِّ  "َمْن َضحَّى طيَِّّبًة هبَا نـَْفُسُه، حُمَْتسِّ
في الكبير وفيه "سليمان بن عمر النخعي". وهو  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبد هللا بن قرط بن حسن عن أَبيه عن جده 

 موضوع.  كذاب.
 

ْنُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  - 22181/ 3685  "َمْن َضَرَب مَمُْلوَكُه ظَالًِّما َلُه أُقِّيَد مِّ
 ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمار

 
 لَِّغريِّهِّ َحَّتَّ يـُْغنَِّيُه هللاُ َعْنُه، َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة". "َمْن َضمَّ يَتِّيًما َلُه َأْو  - 22184/ 3688

 ضعيف جدا.  في األوسط وفيه المسيب بن شريك وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن عدي بن حاَت
 

ََذا اْلَبيتِّ ُأْسُبوًعا، َوَصلَّى َخْلَف َمَقامِّ إِّبـَْراهِّي - 22198/ 3702  َم رَْكَعَتني، فـَُهَو َكعِّْدلِّ حُمَرٍَّر". "َمْن طَاَف هبِّ
 .طب عن ابن عمرو

 
 "َمْن طَاَف َحْوَل اْلَبيتِّ ُأْسُبوًعا ال يـَْلُغو فِّيهِّ، َكاَن َكعِّْدلِّ رَقـََبٍة يـَْعتُِّقَها".  - 22199/ 3703

 ورجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير،  .طب، ك، هب عن حممد بن املنكدر عن أَبيه
 

، ََلْ يـََرْح رَائَِّحَة  - 22204/ 3708  اجْلَنَّةِّ". "َمْن طََلَب اْلعِّْلَم لِّيـَُباهِّي بِّهِّ اْلُعَلَماَء، َأْو مُيَارِّي بِّهِّ السَُّفَهاَء يفِّ اْلَمَجالِّسِّ
 .في الكبير، وفيه عمرو بن واقد وهو ضعيف نسب إلى الكذب قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاذ

 
رةِّ طُمِّس َوْجُهُه، وحمَِّق ذِّْكُرُه، وأُْثبَِّت امْسُُه يفِّ َأْهل النَّارِّ".  - 22218/ 3722 نـَْيا بَِّعَملِّ اآلخِّ  "َمْن طََلَب الدُّ

 الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه .طب، وأَبو نعيم ، واجلارود بن املعلى
 

ْلَيمِّني". "َمْن طََلَب عِّْنَد  - 22223/ 3727 يهِّ طَلَِّبًة بَغريِّ بـَيَِّّنٍة فَاْلَمطُلوُب َأْوىَل ابِّ  َأخِّ
 .طب، قط، ض عن زيد بن اثبت

 
 "َمْن طَلََّق َأْو َحرََّم َأْو َنَكَح َأْو أَْنَكَح فـََقال: إِّيّنِّ ُكْنُت العًِّبا فـَُهَو َجادٌّ".  - 22235/ 3739

 الطبراني، وفيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء هللا. قال الهيثمي: رواه .طب عن احلسن عن َأيب الدرداء
 

َوال   ْنُه َصْرفٌ "َمْن ظََلَم َأْهَل اْلَمدِّيَنةِّ َوَأَخافـَُهْم فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَمالئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي، ال يـُْقَبُل مِّ  - 22241/ 3745
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 َعْدٌل".
 في األوسط والكبير، ورجاله رجال الصحيح. واه الطبرانيقال الهيثمي: ر  .طب، ض عن عبادة بن الصامت

 
ُلَغ اْلَماَء مثَّ  - 22243/ 3747 رْبًا َفَما فـَْوَقُه، ُكلَِّّف َأْن حَيْفَِّرُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َحَّتَّ يـَبـْ َلُه إِّىَل   "َمْن ظََلَم مَِّن اأَلْرضِّ شِّ حَيْمِّ

 اْلَمْحَشرِّ".
 الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق.قال   . طب عن يعلى بن مرة]حم[ 

 
ار اْستَـْغَفَر َلُه "َمْن َعاَد َمرِّيًضا َخاَض يفِّ الرَّمْحَةِّ فَإَِّذا َجَلَس إِّلَيهِّ َغَمَرْتُه الرَّمْحَُة، فَإِّْن َعاَدُه مِّْن َأوَّلِّ النـَّهَ  - 22251/ 3755

ُعوَن أَْلَف مَ  ي، َوإِّْن َعاَدُه مِّنْ َسبـْ ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحَّتَّ ُيْصبِّح قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ، َهَذا   َلك َحَّتَّ مُيْسِّ ر النـََّهار، اْستَـْغَفَر َلُه َسبـْ آخِّ
؟ قَال: َأْضَعاُف َهَذا".   لِّْلَعائِّدِّ، َفَما لِّْلَمرِّيضِّ

 الكبير، وفيه محمد بن عبد الملك األنصاري ولم أجد من ذكره.رواه الطبراني في  قال الهيثمي: .طب عن ابن عباس
 

َقَع فيَها مثَّ إَِّذا قَاَم مِّْن عْندِّه ال   "َمْن َعاَد َمرِّيًضا ال يـََزاُل خَيُوُض يفِّ الرَّمْحَةِّ َحَّتَّ إَِّذا قـََعَد عِّْنَدهُ  - 22259/ 3763 اْستَـنـْ
ُ تـََعاىل مِّْن ُحَللِّ اْلَكَراَماتِّ يـَْوَم  يـََزاُل خَيُوُض فيَها َحَّتَّ يـَْرجَع مِّْن َحيُث  يَبٍة، َكَساُه اَّللَّ َخَرَج، َوَمن َعزَّى َأَخاُه املُؤمَِّن ِبُِّصِّ

 اْلقَِّياَمةِّ".
قال الهيثمي: رواه  . ابن جرير، والبغوي، طب، ق، كر عن عبد هللا بن َأيب بكر بن حممد بن عمر، وابن حزم عن أَبيه عن جده

 واألوسط ورجاله موثقون. في الكبير  الطبراني
 

 "َمْن َعاَد اْلَمريَض َخاَض يفِّ الرَّمْحَةِّ، فَإَِّذا َجَلَس عِّْنَدُه اْغَتَمَس فِّيَها".  - 22261/ 3765
 في األوسط والصغير ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني فإني لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن َأيب هريرة

 
ُلَغُه، فَإَذا قـََعَد عْنَدُه َغَمَرْتُه الرَّمْحَُة". - 22262/ 3766  "َمْن َعاَد َمرِّيًضا َخاَض يف الرَّمْحَةِّ َحَّتَّ يـَبـْ

 .طس عن أَنس
 

الَتني، َأْو َعمََّتني، َأْو َجدََّتنيِّ فـَُهَو َمعِّي يفِّ اجْلَنَّةِّ َكَهاَتني، فَإِّْن كنَّ  "َمْن َعال ابـْنَـَتني، َأْو ُأْخَتني، َأْو خَ  - 22272/ 3776
 َثالاًث فـَُهَو ُمْفدٌِّح، َوإْن ُكنَّ َأْربـًَعا َأْو مَخًْسا، فـََيا عَِّباد هللاِّ َأْدرُكوُه، َأْقرُضوُه، َضارِّبُوُه". 

 ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف.ه الطبرانيقال الهيثمي: روا  . طب. وأَبو نعيم عن َأيب احملرب

 
ْنُكْم َعنِّ اللَّيلِّ َأْن يَُكابَِّدُه، َوخبَِّل ابْلَمالِّ َأْن يـُْنفَِّقُه، َوَجنُبَ َعن اْلَعدوِّ َأْن َُيَاهِّ  - 22277/ 3781 َدُه، فـَْلُيْكثِّْر "َمْن َعَجَز مِّ
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 ذِّْكَر هللاِّ".
رواه البزار والطبراني، وفيه أبو يحيى القتات وقد وثق، وضعفه الجمهور، وبقية قال الهيثمي:  .باسطب، هب، وابن النجار عن ابن ع

 رجال البزار رجال الصحيح. 
 

 "َمْن َعَفا عِّْنَد ُقْدرٍَة، َعَفا هللاُ َعْنُه يـَْوَم اْلُعْسَرةِّ".  - 22296/ 3800
 ضعيف جدا. طب عن َأيب أُمامة  

 
 ". -صلى هللا عليه وسلم  -َعَقَد اجْلْزيََة يف ُعُنقِّهِّ فـََقْد بَرَِّئ ممَّا َجاَء به حُمَمٌَّد "َمْن  - 22299/ 3803

 ضعيف.  طب عن معاذ.]د[ 
 

 "َمْن َعلََّق َشيًئا وكَِّل إِّلَيهِّ".  - 22302/ 3806
الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنى قال: وقد قيل: إنه عبد هللا بن عكيم، قلت:  قال الهيثمي: رواه. معبد اجلهين طب عن َأىب

 فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات. 
 

اُه مِّْن َخْشَيةِّ هللاِّ ََلْ حيِّلَّ َلُه َأْن يَلَِّج النَّاَر أََبًدا إِّال حتِّلََّة  "َمن َعلَِّم َشيًئا َفال َيْكُتْمُه، َوَمْن َدَمَعْت َعينَ  - 22313/ 3817
 الرَّمْحن، َوَمن َكَذَب َعَليَّ فَليَـتَـبَـوَّأ بَيًتا يفِّ َجَهنََّم". 

ذاب، وقال ابن أبي  رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن عبد الحميد قال النسائي: كقال الهيثمي:  .طب عن سعد بن املدخاس
 حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان. 

 
يه َسيَِّّئًة َفَسرَتََها َعَليهِّ َسرَتَ هللاُ َعَليهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  - 22316/ 3820  "َمْن َعلَِّم مِّن َأخِّ

الطبراني في الكبير هكذا، وفي األوسط عن محمد بن سيرين قال: خرج   قال الهيثمي: رواه. طب عن عقبة بن عامر وَمسلمة بن ُِمَلَّد
 فذكره مختصرا، ورجال الكبير رجال الصحيح. -عقبة بن عامر 

 
َبغِّي َلُه َأْن خَيُْذَلُه، َوال َيْسَتأثِّر َعَليهِّ،  - 22319/ 3823 فَإِّْن ُهَو فـََعَل  "َمْن َعلََّم َعْبًدا آيًَة مِّْن كَتابِّ هللاِّ فـَُهَو َمْوالُه، ال يـَنـْ

 ."  َقَصَم ُعْرَوًة مِّْن ُعَرى اإلِّْسالمِّ
الطبراني في الكبير، وفيه عبيد بن رزين الالذقي، ولم   قال الهيثمي: رواه. عد، طب وابن مردويه، هب، وابن النجار عن َأيب أُمامة

 أر من ذكره. 
 

  َأْهلِّهِّ فـََلُه َأْجَران". "َمْن َعمََّر َجانَب اْلَمْسجدِّ األَيَسر لِّقِّلَّةِّ  - 22325/ 3829
 ضعيف. .طب عن ابن عباس
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ُوا املُْنَكَر فـََقْد بَ  - 22329/ 3833   رَئْت مِّْنهُ "َمْن َعمَِّل ابملََعاصِّي َبنَي ظهَراينِّ قْوٍم ُهَو مِّثُلهْم ََلْ مَيْنُعوُه مِّْن ذلَِّك َحَّتَّ يُغريِّّ

 ذِّمَُّة هللاِّ".
 الطبراني، وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب أُمامة

 
َتغِّي   -تـََعاىل-"َمْن َعمَِّل هللِّ يفِّ اجلََماَعةِّ فََأَصاَب قَبَِّل هللاُ  - 22333/ 3837 ْنُه، َوإْن َأْخطََأ َغَفَر َلُه، َوَمْن َعمَِّل َعَماًل يـَبـْ مِّ

 َأْخطََأ َفليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن الّنارِّ". بهِّ الُفْرَقَة فََأَصاَب ََلْ يـَتَـَقبَّل هللاُ مْنُه، َوإِّْن 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن خليد الحنفي، وهو ضعيف، ورواه البزار بإسناد ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
َلُه املالئَكُة َأْكَنافـََها َوَصلَّْت َعَليه   َشتْ "َمْن َغَدا يُريُد العِّلم يـَتَـَعّلُمُه هللِّ، فُتَِّح َلُه اَبٌب إِّىَل اجلَنَّةِّ، َوفـَرَ  - 22338/ 3842

يَتاُن الُبُحور، َولِّْلَعاَل َعَلى الَعابِّدِّ مِّن الَفْضل كَفْضلِّ الَقَمرِّ لَيَلَة الَبدرِّ َعَلى أَ  ْصَغر َكوَْكٍب يفِّ الّسَماء،  َمالئَِّكُة السََّمَواتِّ َوحِّ
َظِّّهِّ، َوَمْوُت الَعاَلِّ َوالُعَلَماُء َورَثَُة األَْنبَياءِّ، إِّنَّ األَنب يَبٌة  َياَء ََلْ يـَُورّثوا دِّيَنارًا َوال دْرَُهًا، َوَلكِّنُهْم َورّثوا العِّلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ حبِّ  ُمصِّ

."  ال جُتْرَبُ، َوثُلمٌة ال ُتَسدُّ، َوُهَو جَنٌْم طُمَس، َوَمْوُت قَبيَلٍة أَيَسُر مِّن َمْوتِّ َعاَلٍِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن أيمن، ولم أر من ذكره، وكذلك إسماعيل بن صالح.  قال الهيثمي: رواه. درداءطب، هب عن َأيب ال

 
دِّ ال يُرِّيُد إِّال َأْن يـَتَـَعلََّم َخريًا َأْو يـَُعلَِّّمُه َكاَن َلُه كَأْجرِّ ُمْعَتمِّر اَتمِّّ العُ  - 22339/ 3843 ْن رَاَح  ْمَرةِّ، َومَ "َمْن َغَدا إِّىَل املَْسجِّ

دِّ ال يُرِّيُد إِّال َأْن يـَتَـَعلََّم َخريًا َأْو يـَُعلَِّّمُه، فـََلُه َأْجُر َحاجٍّ اَتمِّّ احلَجَّةِّ".   إِّىَل املَْسجِّ
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون كلهم.قال الهيثمي:  .طب، ك، حل، وابن عساكر، ض عن َأيب أُمامة

 
 َيطلُب عِّلًما َكاَن يفِّ َسبيلِّ هللاِّ َحَّتَّ يـَْرجَع، َوإِّنَّ املالئَِّكَة لََتَضُع َأْجنَِّحتَـَها لِّطَالِّب العِّلم". "َمْن َغَدا  - 22342/ 3846

 . طب عن صفوان بن عسال
 

 النِّ مَِّن اأَلْجرِّ". "َمْن َغَسَل يـَْوَم اجلُُمَعةِّ َواغَتَسَل َوَغَدا َواْبتَكَر، َوداَن فَاسَتَمع َوأَنَصَت، َكاَن َلُه كِّفْ  - 22356/ 3860
 . طب عن َأيب أُمامة

 
3861 /22357 -  ." ، َوَمْن َكفََّنُه كَساُه هللاُ مَِّن السُّنُدسِّ  "َمْن َغسََّل ميًِّّتا َفَسرَتَُه، َسرَتَُه هللاُ مَِّن الذُّنوبِّ

 وى عن أبي خالد، ولم أجد من ترجمه.الطبراني في الكبير، وفيه أبو عبد هللا الشامي، ر  قال الهيثمي: رواه. طب، هب عن َأيب أُمامة

 
".  -"َمْن َغسََّل َميًِّّتا َفَكَتَم َعَليهِّ  - 22358/ 3862  َطهََّرُه هللاُ مِّْن ُذنُوبهِّ، فَإِّْن ُهَو كفََّنُه كَساُه هللاُ مَِّن السُّْنُدسِّ
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 الطبراني في الكبير، وفيه أبو عبد هللا الشامي، روى عن أبي خالد، ولم أجد من ترجمه. قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب أُمامة

 
َمام فَأَْنَصَت، َكاَن َلُه بُِّكلِّّ ُخطَوةٍ  - 22362/ 3866 خَيُطوَها  "َمْن َغَسَل واْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُمَعةِّ، َوَبكََّر َوابـَْتَكَر، َوداَن مَِّن اإلِّ

 ا َوَذلَك َعَلى هللا َيسرٌي". صَياُم َسَنة َوقَياُمهَ 
 .طب عن َأوس بن َأوس

 
َمامِّ َوأَْنَصَت، َوََلْ يَلُغ يفِّ يـَْومِّ اجلُُمَعةِّ، َكَتَب هللاُ  - 22364/ 3868  َلُه  "َمْن َغَسَل َواْغَتَسَل، َوَغَدا َوابـَْتَكَر، َوَداَن مِّن اإلِّ

َياَم َسَنة َوقِّ   َياَمَها". بُكلِّّ ُخطَوة َخطَاَها إِّىَل املَْسجدِّ صِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن محمد بن   . طب عن إِّسحاق بن عبد هللا بن َأيب طلحة عن أَبيه عن جده

 جناح، ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. 
 

َوَمْن َكفََّن َميًِّّتا َكَساُه هللاُ مِّْن ُسْنُدس َوإِّْسَترْبَق اجلَنَّةِّ،  "َمْن َغسََّل َميًِّّتا َفَكَتَم َعَليه، ُغفَِّر َلُه َأرْبـَُعوَن كبريًَة،  - 22365/ 3869
 . َوَمْن َحَفَر لِّميٍِّّت َقرْبًا فََأجنَُّه فِّيهِّ ُأْجرِّي َلُه مَِّن األجر َكَأْجر َمْسَكٍن َأْسَكَنُه إِّىَل يـَْومِّ القَِّياَمةِّ"

 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب، ك عن َأيب رافع
 

لنـَّْبلِّ فـََليَس مِّنَّا".  - 22371/ 3875  "َمْن َغشََّنا فـََليَس مِّنَّا، َوَمْن رََمااَن ابِّ
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
 َلقَِّي هللاَ َوُهَو َعَليهِّ َغْضَباُن"."َمْن َغَصَب رَُجاًل أْرًضا ظُلًما  - 22375/ 3879

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف، وقد وثق، والكالم   .طب عن وائل بن حجر
 فيه كثير.

 
 "َمْن َغَلَب َعَلى َماٍء فـَُهَو َأَحقُّ بهِّ".  - 23760/ 2388

 ضعيف.  . طب، ض عن مسرة
 

ْنُه َصْرفًا َوال َعْدال - 22378/ 3882 ، فـََعَليه َلْعَنُة هللا َوَغَضُبه يـَْوَم القَياَمة، ال يـَْقَبُل هللاُ مِّ  ". "َمن َغريََّ خُتُوَم اأَلْرضِّ
، وقد  الطبراني في الكبير، وفيه كثير بن عبد هللا، وهو ضعيف جدا  قال الهيثمي: رواه. طب عن كثري بن عبد هللا عن أَبيه عن جده

 حسن الترمذي حديثه. 
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رْبٍ فـََقْد َخَلَع ربـَْقَة اإلْسالمِّ مِّْن ُعُنقِّهِّ، َوَمن َماَت لَيَس َعَليهِّ إَِّماٌم، َفمِّ  - 22386/ 3890 َيتُتُه  "َمْن فَاَرَق املُْسلِّمنَي قِّيَد شِّ
يٍَّة( يَتٌة َجاهلِّيٌَّة، َوَمْن َماَت حَتَْت رَايٍَة )ُعمِّّ َلُتُه َجاهِّلِّيٌَّة".]َيْدُعو إِّىَل َعصبِّيَّة َأْو يـَْنُصُر َعصبِّيَّ  مِّ  ًة( َفقِّتـْ

 . طب عن ابن عباس
 

َلويَتِّهم، يـَتَـَنا - 22387/ 3891 رْبًا َأْخرَج مِّْن ُعُنقِّهِّ رِّبـَْقَة اإلِّْسالمِّ َواملَُخالفِّنَي ِبِّ َوُلوَْنَا يـَْوَم  "َمْن فَاَرَق مَجَاَعَة املُْسلِّمِّنَي شِّ
يَتًة َجاهِّلِّيًَّة".  القَِّياَمةِّ مِّْن َورَاءِّ ظُُهورِّهِّم، َوَمْن َماتَ   مِّْن َغري إَِّمامِّ مَجَاَعة، َماَت مِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف. .طب عن ابن عمر
 

ْلُمْضَطرَّ إَِّذا يـَُقوُل. }َأمَّْن َيِّيُب ا -تـََعاىل  -"َمْن فَاَرَق اجْلََماَعَة، فـَُهَو يفِّ النَّار َعَلى َوْجهِّهِّ، أَلنَّ هللا  - 22395/ 3899
ُف السُّوَء َوََيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء{  فَاخلِّالَفُة مَِّن هللاِّ، فَإِّْن َكاَن َخريًا فـَُهَو َيْذَهُب بِّهِّ، َوإْن َكاَن َشًرا فـَُهَو يُؤَخُذ بِّهِّ، َعَليَك  َدَعاُه َوَيْكشِّ

َا".  -تـََعاىل  -بِّهِّ إِّيِّت الطَّاَعة فِّيَما َأَمَرَك هللاُ   هبِّ
 منكر.  .قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . سعد بن جنادةطب عن 

 
، َوَمْن فَارََقينِّ فـََقْد فَاَرَق هللا". - 22397/ 3901  "َمْن فَاَرَق َعلِّي ا فَارََقينِّ

 .طب عن ابن عمر
 

 رَأَسُه َكائًِّنا َمْن َكاَن"."َمْن فـَرََّق َبنَي أُمَّيتِّ َوُهْم مجِّيٌع فَاْضربُوا  - 22406/ 3910
 ش، طب عن ُأسامة بن شريك  

 
 "َمْن فـَرََّق فـََليَس مِّنَّا".  - 22408/ 3912

 موضوع. . طب عن معقل بن يسار
 

3915 /22411 -  ." ، َوَمْن فـَرَّ مِّْن َثالثٍَة فـََلْم يَفِّرَّ  "َمْن فـَرَّ مَِّن اثـَْننيِّ فـََقْد فـَرَّ
 الطبراني ورجاله ثقات.  رواهقال الهيثمي: . طب عن ابن عباس

 
 "َمْن َفطََّر َصائًِّما فـََلُه مِّْثُل َأْجرهِّ".  - 22417/ 3921

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسين بن رشيد، وهو ضعيف.  .طب عن ابن عباس
 

ْثُل َأْجرِّهِّ مِّْن غَ  - 22421/ 3925 تَـَقَص  "َمْن َفطََّر َصائًِّما، َأْو َجهََّز َحاج ا، َأْو َجهََّز َغازِّاًي، َأْو َخَلَفُه يفِّ َأْهلِّهِّ فـََلُه مِّ ريِّ َأْن يـُنـْ
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 مِّْن َأْجره َشْيٌء". 
 . ابن قانع، طب عنه

 
طََعاٍم َوَشَراب مِّْن َكْسٍب َحالل َصلَّْت َعَليهِّ اْلَمالئَِّكُة يفِّ َساَعاتِّ   "َمْن َفطََّر َصائًِّما يفِّ رََمَضاَن َعَلى - 22423/ 3927

 َشْهرِّ رََمَضاَن، َوَصلَّى َعَليهِّ جرْبِّيُل لَيَلَة اْلَقْدرِّ". 
 قال الهيثمي: فيه الحسن بن أبي جعفر، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو صدوق، قلت: وفيه كالم.  .طب عن سلمان

 
 "َمْن قَاَتَل ُدوَن َمالِّهِّ َحَّتَّ يـُْقَتَل، فـَُهَو َشهِّيٌد".  - 22431/ 3935

 . طب عن سعيد بن زيد
 

 "َمن قَاَد َأْعَمى َأْربَعِّنَي ُخطَوًة َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة".  - 22433/ 3937
طيب عن أَنس،  يف األَلقاب عن ابن عباس، هب واخل الشريازيع، عد، طب، حل، هب وضعَّفه، كر عن ابن عمر، عد و 

]في حديث ابن عمر قال   .)عق( عد عن جابر، ابن شاهني عن َأيب هريرة، وَأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم ُيصِّبْ 
 ضعيف.   [رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، وفيه علي بن عروة، وهو كذاب.الهيثمي: 

 
 ذِّرَاًعا َكاَن َلُه َكعِّْتقِّ رَقـََبٍة". "َمْن قَاَد أْعَمى َأْربَعِّنَي  - 22436/ 3940

 الطبراني في األوسط، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طس عن أَنس

 
نَي ذِّرَاًعا، ُكتَِّب َلُه عِّْتُق رَقـََبٍة".  - 22437/ 3941  "َمْن قَاَد أْعَمى َأْربَعِّنَي ذِّرَاًعا َأْو مَخْسِّ

 هذا إسناد ضعيف؛ يوسف بن عطية مجمع على ضعفه. : البوصيري قال  .ابن منيع عن أَنس
 

ُب النَّارَ  - 22438/ 3942  ". "َمْن قَاَد َأْعَمى َحَّتَّ يـُْبلَِّغُه َمأَمَنُه َغَفَر هللاُ َلُه َأْربَعِّنَي َكبِّريًَة، َوَأْرَبَع َكَبائَِّر ُتوجِّ
وفيه عمر بن يحيى األملي ; ولم أجد من ترجمه، ولكن فيه علي بن يزيد، الطبراني في الكبير،  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 وفيه كالم.
 

لِّّ َشْيٍء  "َمْن قَال: اَل إَِّلَه إِّال هللا، َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد بَِّيدِّهِّ اخْلَرُي، َوُهَو َعَلى كُ  - 22457/ 3961
 َكعِّْدلِّ َعْشرِّ رِّقَاٍب".َقدِّيٌر، ُكنَّ َلُه  

 . ش عبد بن محيد، طب عن َأيب أَيوب
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نَي ُيْصبُِّح َثاَلَث َمرَّاٍت: اللَُّهمَّ َلَك احْلَمُد، ال إِّلَه إِّال أَْنَت، أَْنَت َريبِّّ َوَأاَن َعْبُدَك، آ - 22474/ 3978 َمْنُت  "َمْن قَال حِّ
 َوَوْعدَِّك َما اْسَتطَْعُت، أَبُوُء إِّلَيَك مِّْن َسيِّّيء َعَملِّي، َوَأْستَـْغفُِّرَك لُِّذنُويبِّ الَّيتِّ ال  بَِّك ُِمْلًِّصا َلَك دِّيين، َأْصَبْحُت َعلى َعْهدِّكَ 

نَي مُيْسى َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَماتَ   َخَل اجْلَنََّة". يف تِّْلَك اللَّيَلةِّ دَ يـَْغفُِّرَها إِّال أَْنَت، فَإِّْن َماَت يف َذلَك اْليَـْوم، َدَخَل اجْلَنََّة، َوإِّْن قَال حِّ
 . طب عن َأيب أُمامة

 
نَي يـَْنَصرُف مِّْن َصالةِّ اْلَغداةِّ قـَْبَل َأْن يـََتَكلََّم: ال إِّله إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه الْ  - 22479/ 3983 ُمْلُك "َمْن قَال حِّ

ًعا: ُكتَِّب َلُه هبِِّّنَّ َعْشُر َحَسَنات، َوحمِّي َعْنُه هبِِّّنَّ  َوَلُه احْلَْمُد، بَِّيدِّهِّ اخْلرَُي، َوُهَو َعلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر  َعْشَر َمرَّات، ُأْعطَِّي هبِِّّنَّ َسبـْ
ْرزًا مِّن اْلَمكْ  َعْشُر َسيِّّئاٍت، َورُفَِّع َلُه هبِِّّنَّ َعْشُر َدرََجاٍت، وَُكنَّ َلُه )َعْدَل(  ُروهِّ،  َعْشر َنَسَماٍت، وُكنَّ َلُه َحافِّظًا مِّن الشَّيطَانِّ وحِّ

، أُ  نَي يـَْنَصرُِّف مِّْن َصالةِّ اْلَمْغرِّبِّ هلل، َوَمْن قَاهلُنَّ حِّ ْرُك ابِّ ْثَل َذلَِّك لَيَلَتُه". وََلْ يْلحْقُه يف يـَْومِّهِّ َذلَِّك َذْنٌب إِّال الشِّّ  ْعطَِّي مِّ
 . ابن السين، طب عن معاذ

 
، َلُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر ََلْ  "َمْن قَال: ال إِّلَه إِّال هللا، َوْحَدُه ال َشريك َلهُ  - 22482/ 3986

 َيْسبِّقَها َعَمٌل وََلْ تـَْبَق َمَعَها َسيَِّّئٌة".
 .طب وابن عساكر عن َأيب أمامة

 
َه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه  "َمْن قَال بـَْعَد َصالةِّ الصُّْبحِّ َوُهَو اَثٍن رْجَليهِّ قـَْبَل َأْن يـََتَكلََّم: ال إِّل - 22485/ 3989

بُِّكلِّّ َمرٍَّة َعْشُر َحَسَنات َوحمِّي َعْنُه   اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد حُيْيِّي َوميِّيُت بَِّيدِّهِّ اخْلرَُي َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر َعْشَر َمرَّاٍت، ُكتَِّب َلهُ 
، وََكاَن َلُه بِّكُ َعْشُر َسيَئات، َورُفَِّع َلُه َعْشُر دَ  يمِّ ْرزًا مَِّن الشَّيطَانِّ الرَّجِّ ْرزًا مِّْن ُكلِّّ َمْكُروٍه، َوحِّ لِّّ  رَجات، وَُكنَّ َلُه يف يـَْومِّهِّ َذلَِّك حِّ

هلل تـََعاىل، َوَمْن قَال َذلَِّك  نْ َمرٍَّة عِّْتُق رَقـََبٍة مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل، َُثَُن ُكلِّّ رَقـََبٍة اثـَْنا َعْشَر أَْلًفا، َوََلْ يـَْلَحْقُه يـَْوَمئٍِّذ ذَ  ْرُك ابِّ ٌب إِّال الشِّّ
ْثُل َذلَِّك".   بـَْعَد َصاَلةِّ اْلَمْغرِّب، َكاَن َلُه مِّ

وهو  ي في الكبير واألوسط وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاو  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب وابن عساكر عن َأيب الدرداءَ 
 متروك.

 
يِّي  قَال ُدبـَُر َصالةِّ اْلَغَداةِّ َعْشَر َمرَّات: ال إِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، حيُْ "َمْن  - 22493/ 3997

 َوميِّيُت َوُهَو َعلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر ُكنَّ َلُه عِّْدَل َأْرَبعِّ رِّقَاٍب مِّْن َولدِّ إِّمْسَاعِّيل".
 . بَطْب َعْن َأىب أَيُّو 

 
".  "َمْن قَال: اللَُّهمَّ َصلِّّ َعَلى حُمَمٍَّد، َوأَْنزِّْلُه اْلَمْقَعَد اْلُمقرََّب عِّْنَدَك يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوَجَبْت َلهُ  - 22494/ 3998  َشَفاَعيتِّ

 حسنة. البزار، والطبراني في األوسط والكبير، وأسانيدهم قال الهيثمي: رواه. َطْب والبغوي َعْن ُرَويفع بن اثبت
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فون َوَسالٌم َعلى املرَسلِّنَي واحلمُد هلل َربِّّ   - 22496/ 4000 "َمْن قَال ُدبـَُر ُكلِّّ َصالٍة: ُسْبَحاَن رَبَِّّك َربِّّ العِّزَّةِّ َعمَّا َيصِّ
 فـََقْد اكَتال ابجلَرِّيبِّ اأَلْوىَف مَِّن اأَلْجرِّ". -َثالَث َمرَّاتٍ -الَعاملِّني 

 . وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف جدا ل الهيثمي: رواه الطبرانيقا  . َطْب َعْن زَيدِّ بن َأْرقم
 

اَئَة َمرٍَّة، َوَمْن قَال: ا - 22497/ 4001 ْثَل مِّاَئةِّ رَقـََبٍة تـُْعَتُق إَِّذا قَاهلَا مِّ َْمدِّهِّ، َكاَن مِّ حلَْمُد هلل مِّاَئَة  "َمْن قَال: ُسْبَحاَن هللا َوحبِّ
اَئَة َمرٍَّة، َكاَن عِّْدَل مِّاَئةِّ بََدنَةِّ تـُْنَحُر ِبَِّ َمرٍَّة، َكاَن عِّْدَل   كََّة". مِّائةِّ فـََرٍس ُتْسَرُج يف َسبِّيلِّ هللا، َوَمْن قَال: هللا َأْكرَبُ مِّ

ْرَداءِّ  د روى عنه ثالثة،  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سليم بن عثمان الطائي الفوزي، وق .َطْب، َهْب َعْن َأيبِّ أَُماَمَة َعْن َأيبِّ الدَّ
 ضعيف جدا.  وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر شرطا فوجد، فالحديث حسن ; ألن بقية رجاله ثقات.

 
 "َمْن قَال: َجَزى هللا حُمَمًَّدا َعنَّا َما ُهَو َأْهُلُه، أَتْـَعَب َسْبعِّنَي َكاتًِّبا أَْلَف َصَباٍح".  - 22499/ 4003

الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه هانئ بن المتوكل، وهو   . قال الهيثمي: رواه َعن ابن َعبَّاسِّ َطْب، حْل واخلَطيُب وابُن النجارِّ 
 ضعيف.

 
يُت،  "مْن قَال يف ُدبُرِّ َصالةِّ الَغَداةِّ: ال إِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْمُد، حُيْيِّي وميِّ  - 22500/ 4004

ْثَل ما  بِّيدِّه اخَلرُي، َوُهَو َعلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر مِّاَئَة َمرَّة قـَْبَل َأْن يـَْثينِّ رِّْجَليهِّ، َكاَن يومئٍذ َأْفَضَل َأْهلِّ ا أَلْرضِّ َعَماًل إِّال َمْن قَال مِّ
 قَال َأْو زَاَد َعلى َما قَال". 

 .ابن السين، طب، ض عن َأيب أُمامة
 

: ال إِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو احْلَيُّ الَّذِّي ال مَيُوُت، بَِّيدِّهِّ  "َمْن قَال - 22501/ 4005
َا َجنَّاتِّ النَّعِّيم".  َا إِّال َوْجَهُه، َأْدَخَلُه هللا هبِّ  اخْلَرُي َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، ال يُرِّيُد هبِّ

 ضعيف جدا.  .ُعَمر َطْب َعن ابن
 

 ”."َمْن قَال: ال إِّله إِّال هللا، نـََفَعْتُه يـَْوًما مْن َدْهره ُيصيُبُه قـَْبَل َذلَك َما َأَصابَهُ  - 22519/ 4023
َح.  صحيح.  بز، طس، حل، هب عن َأيب هريرة وُصحِّّ

 
 اجْلَنََّة". "َمْن قَال: ال إِّله إِّال هللا ُِمْلًِّصا، َدَخَل   - 22520/ 4024

قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات، إال أن من روى عنهما البزار لم  .اخلدري شيبة ، طب عن َأيب اخلدريز، طس عن َأيب سعيد 
 صحيح. أقف لهما على ترجمة.
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 إِّْخالُصَها؟ قَال: َأْن حَيُْجَزُه َعْن حَمَارِّمِّ هللا". "َمن قَال: ال إِّله إِّال هللا ُِمْلًِّصا َدَخَل اجْلَنََّة، قِّيَل: َوَما  - 22522/ 4026

صلى هللا  -قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، إال أنه قال في الكبير: قال رسول هللا   .احلكيم طب، حل عن زيد بن َأرقم
 موضوع.  الرحمن بن غزوان، وهو وضاع. : »إخالصه أن تحجزه عما حرم هللا عليه« ". وفي إسناده محمد بن عبد-عليه وسلم 

 
َا لَِّسانُُه، وَشهَِّد َأنَّ حُمَمَّ  - 22523/ 4027 َا قَلُبُه، َوَذلَّ هبِّ ًدا َرُسوُل  "َمن قَال: ال إِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َأطَاَع هبِّ

 هللا، َحرََّمُه هللا َعَلي النَّارِّ". 
 الطبراني في األوسط، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واألكثر على تضعيفه. : رواهقال الهيثمي. طس عن سعد بن عبادة 

 
 "َمْن قَال: ال إلَه إِّال هللا، َدَخَل اجْلَنََّة، َوإِّْن َزاَن َوإْن َسَرَق".  - 22524/ 4028

 .طس عن سلمة بن نعيم اأَلشجعي
 

َا مِّاَئُة "َمْن قَال: ال إِّلَه إِّال هللا،   - 22527/ 4031 َْمدِّهِّ" كتَِّب َلُه هبِّ َا عِّْنَد هللا عهٌد، َوَمْن قَال: "ُسْبَحاَن هللا َوحبِّ ُكتَِّب َلُه هبِّ
 أََلفِّ َحَسَنٍة، َوَأْربـََعٌة َوعِّْشُروَن أَْلَف َحَسَنة". 

 .طب وابن عساكر عن ابن عمر
 

ُه، إِّهَلًا َواحًدا َصَمًدا َلْ يَلِّْد َوََلْ يُوَلْد َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، "َمْن قَال: ال إِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك لَ  - 22549/ 4053
 إِّْحَدي َعْشَرَة َمرًَّة، َكَتَب هللا َلُه أَلَفي أَْلَف َحَسَنٍة، َوَمن زَاَد زَاَدُه هللا".

 موضوع.  .وابن عساكر عن جابر عبد بن محيد، طب عن ابن َأيب َأويف، )حل( 
 

َك، وُأْشهُِّد َمْن يفِّ السََّمَواتِّ َوُأْشهُِّد  - 22556 / 4060 َمْن يف "َمْن قَال: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ ُأْشهُدَك َوُأْشهُد َمالئَكَتَك َومَحَلَة َعْرشِّ
، أَنََّك أَْنَت هللا الَّذِّي ال إَِّلَه إال أَْنَت َوْحَدَك ال َشرِّيَك َلَك، َوُأَكفُِّر َمْن َأىَب َذلِّكَ  رِّيَن، َوَأْشَهُد َأنَّ اأَلْرضِّ  مِّن اأَلوَّلِّنَي واآلخِّ
: َأْعَتَق  هللا ثـُلُثَيهِّ مَِّن النَّارِّ، َوْمَن قَاهلَا ثالاًث:  حممًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، َمْن قَاهلَا َمرًَّة: َأْعَتَق هللا ثـُُلَثُه مَِّن النَّارِّ، َوَمْن قَاهلَا َمرََّتنيِّ

 نَّارِّ". َأْعَتَق هللا ُكلَُّه مَِّن ال
قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما أحمد بن إسحاق الصوفي، ولم أعرفه،   .ض عن َأيب هريرة عن سلمان )طب، ك(

 وبقية رجاله رجال الصحيح. 
 

َعْبُدَك، َوأاَن َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك ما  "َمْن قَال إَِّذا َأْصَبَح: اللَُّهمَّ أَْنَت ريبِّّ ال إَِّلَه إِّال أَْنَت َخَلْقَتينِّ َوَأانَ  - 22559/ 4063
ال يـَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّال أَْنَت، فَإِّْن  اْسَتطَْعُت َأُعوُذ بَِّك مِّْن َشرِّ َما َصنَـْعُت، أَبُوُء َلَك بِّنِّْعَمتَِّك َعَليَّ َوأَبُوُء بَِّذْنيبِّ فَاغفِّْر يل، إِّنَُّه 
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 لَِّك َماَت َشهِّيًدا، َوإِّْن قَاهلَا لَياًل َفَماَت مِّْن لَيَلتِّهِّ تِّلَك َماَت َشهِّيًدا".قَاهلَا َْنَارًا َفَماَت مِّْن يـَْومِّهِّ ذَ 
 . ع، وابن السين عن سليمان بن بريدة عن أَبيه 

 
، ُكتَِّبْت َلُه  "َمْن قَال: السَّاَلُم َعَليُكْم، كتَِّبْت لُه َعْشُر َحَسَنات، َوَمْن قَال: السَّالُم َعَليُكْم َوَرمْحَُة هللا - 22563/ 4067

 عِّْشُروَن َحَسَنًة، َوَمْن قال: السَّالُم َعَليُكْم َوَرمْحَُة هللا َوبـَرََكاتُُه، ُكتَِّبْت َلُه َثالثُوَن َحَسَنًة". 
 . عبد بن محيد، وابن السين يف عمل يوم وليلة، طب عن سهل بن حنيف

 
َقى َويـَْفىَن ُكلُّ "َمن قَاْل ال إَِّلَه إِّال هللا قـَْبَل ُكلِّّ  - 22569/ 4073 َشيء، َوال إَِّلَه إِّال هللا بـَْعَد ُكلِّّ َشيٍء، َواَل إَِّلَه إِّال هللا يـَبـْ

."  َشيٍء، ُعويفِّ مَِّن اهْلَمِّّ َواحلَزنِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه العباس بن بكار، وهو ضعيف وثقه ابن حبان. .باسطب عن ابن ع

 
نَي ُيْصبُِّح: احْلَْمُد هلل الَّذِّي تـََواَضَع ُكلُّ َشيء لَِّعَظَمتِّهِّ، ُكتِّبْت َلُه َعشُر َحَسَناٍت". "َمْن قَال  - 22571/ 4075  حِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو أمية بن يعلى، واسمه إسماعيل، وهو ضعيف. .طب عن أُم سلمة
 

، ُأحلَِّق بِّهِّ مِّْن كلِّّ ُمؤمٍِّن َحَسَنة". "َمْن قَال ُكلَّ يـَْوٍم: اللَُّهمَّ اْغفِّْر يل - 22572/ 4076   َولِّلُمؤمِّنِّني َواملُؤمَِّناتِّ
 ه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف. الطبراني، وفي قال الهيثمي: رواه. طب عن أُم سلمة

 
َْمدِّهِّ َوَأْستَـْغفُر هللا وأَُتوُب إِّلَيهِّ،   - 22579/ 4083 ، ال مَيُْحوَها  "َمن قَال: ُسْبَحاَن هللا َوحبِّ لَعْرشِّ ُكتَِّبْت َكَما قَاهلَا مثَّ ُعلَِّّقْت ابِّ

بـَُها َحَّتَّ يَلَقى هللا َوهَِّي َِمُْتوَمٌة َكَما قَاهلَا".  َلُه َصاحِّ  َذْنٌب عمِّ
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري البصري، بضم النون، وهو ضعيف، وقال   .طب عن ابن عباس

 ضعيف. دارقطني: صويلح يعتبر به، وبقية رجاله ثقات.ال
 

هلل  "َمن قَال: احْلَْمُد هلل الَّذِّي تـََواضع ُكلُّ َشيء لَعَظَمته، َواحلَْمُد هلل الَّذِّي َذلَّ ُكلُّ َشيء لِّعِّزَّتِّهِّ، َواحلَمدُ  - 22580/ 4084
َا َما عِّْنَدُه كَتَب هللا لُه هبَا ألَف الَّذِّي َخَضع ُكلُّ َشيء لُِّملكِّهِّ، َواحلْمُد هلل الَّذِّي اْستَ  ْسلَم ُكلُّ َشيٍء لُِّقْدرَتِّهِّ، فـََقاهلَا َيطُلُب هبِّ

َا أََلَف َدرََجٍة، ووَكََّل بِّهِّ َسْبعِّنَي أَلَف َمَلك َيستَـْغفُِّروَن َلُه إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ   ". َحَسنٍة، َورََفَع لُه هبِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد هللا   ."أَيوب بن ْنيك" منكر احلديث  طب، وابن عساكر عن ابن عمر، وفيه:

 منكر. البابلتي، وهو ضعيف.
 

َفْعُه َمَعُه َحَسَنٌة".  - 22581/ 4085 هلل ََلْ يـَنـْ  "َمْن قَال: ال إَِّلَه إِّال هللا ََلْ َيُضرَُّه َمَعَها َخطِّيَئة، َكَما َلْو َأْشَرَك ابِّ
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 : إسناده صحيح.قال شعيب .طب عن ابن عمرو]حم[ 
 

ى ُكلِّّ  "َمْن قَال ُكلَّ يـَْوٍم ماَئَة َمرَّة: ال إَِّلَه إِّال هللا، َوْحدُه ال َشرِّيَك َلُه َلُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعلَ  - 22582/ 4086
 َمْن قَال مثَل َما قَال َأْو َأْكثـََر". َشيٍء َقدِّير، كتَِّب َأْفَضل َأْهلِّ َذلَِّك اليَـْومِّ َعَمال إِّال 

 .طب عن ابن عمرو
 

َا فِّ  - 22589/ 4093 يهِّ، أَلَْبَس "َمْن قَال: ُسْبَحاَن هللا اْلَعظِّيم نـََبَت َلُه َغرٌس يف اجْلَنَّةِّ، َوَمْن قـََرَأ اْلُقرآَن فََأْحَكَمُه، َوَعمَِّل ِبِّ
 ُءُه َأْحَسُن مِّْن َضْوءِّ اْلَقَمر". هللا َوالَِّديهِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ اَتًجا َضوْ 

 .طب عن معاذ بن أَنس
 

َُحمٍَّد نَبِّي ا، فََأاَن الزَّعِّيُم، آلخَذنَّ بِّ  - 22590/ 4094 ، َوابإلِّْسالمِّ دِّيًنا، َوِبِّ َيدِّهِّ َحَّتَّ  "َمْن قَال إَِّذا َأْصَبَح: َرَضيُت ابِّهلل راب 
َلُه اجْلَنَّة".   ُأْدخِّ

 . طب عن املنذر
 

"َمْن قَال ال إَِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُملُك َوَلُه احلْمُد، َوُهَو َعَلى كل َشيٍء َقدِّيٌر َعْشَر   - 22596/ 4100
 َمرَّاٍت، ُكنَّ َلُه بِّعِّْدلِّ َعْشٍر حُمَرريَن". 

 .طب عنه
 

َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهو َعَلى ُكلِّّ َشيٍء َقديٌر، َكاَنْت "َمْن قَال: ال إِّله إِّال هللا، وْحَدُه ال  - 22597/ 4101
 َلُه كعِّْدل حُمَرٍَّر، َأْو حُمَرَّرَين". 

 . ، ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عنه
 

َلُه اْلُملُك َوَلُه احلمُد، حُيْيي وميِّيُت وُهَو َعَلى كلِّّ َشيٍء   "َمْن قَال: ال إَِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، - 22598/ 4102
 َقدِّيٌر َمرًَّة َأْو َعْشَر َمرَّات كان َلُه َذلَِّك بِّعِّْدلِّ رَقـََبٍة َأْو َعْشر رِّقَاب". 

 .طب عنه
 

ُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشيٍء َقدِّيٌر ُكنَّ َلُه  "َمْن قَال: ال إَِّلَه إِّال هللا، وَحْدُه ال َشرِّيك َله، َلُه اْلُمْلُك َولَ  - 22600/ 4104
 كعِّْدلِّ َعشرِّ رِّقَاٍب مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل".

 . طب عن َأيب أَيوب
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ى كلِّّ َشيٍء  "َمْن قَال: ال إَِّلَه إِّال هللا َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، لُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد، حُيْيي َوميِّيُت وُهَو َعلَ  - 22601/ 4105

 َقدِّيٌر، َكاَن كَمْن َأْعَتَق َأْربَعَة أَنـُْفٍس مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل". 
 . طب عن َأيب أَيوب

 
دِّيٌر  "َمْن قَال ُغْدوًة: ال إَِّلَه إِّال هللا، َوْحَدُه ال َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى كلِّّ َشيٍء قَ  - 22602/ 4106

، َوَمْن قَاهلَا   َر َمرَّاٍت كَتَب هللا َلُه َعْشَر َحسناٍت، َوحَمَا َعْنهُ َعشْ  َعْشَر سيِّئاٍت وَُكنَّ كعِّْدلِّ َعْشرِّ رقَاب، َوأَجارَُه هللا مَِّن الشَّيطَانِّ
 َعشيًَّة َكاَن مْثُل َذلَك". 

 . طب عن َأيب أَيوب
 

ةِّ اْلَغَداةِّ: َأْستَـْغفُِّر هللا الَّذِّي ال إَِّلَه إِّال ُهَو احْلَيَّ اْلقيوَم َوأَُتوُب إِّلَيهِّ  "َمن قَال َصبِّيَحَة اجلُُمَعةِّ قـَْبل َصال - 22607/ 4111
 َثالَث َمرَّات، ُغفَِّر َلُه ذنُوبُه َوَلْو كاَنْت َأْكثـََر مِّْن زََبد اْلَبْحرِّ". 

 . جلزرى" ضعَّفه َأمحد ووثقه ابن معني ابن السين، طس، وابن عساكر، وابن النجار عن أَنس وفيه "ُخَصيُف بن عبد الرمحن ا
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي وهو ضعيف جدا. 

 
ْعًرا ُمْقذًِّعا، َفَدُمُه َهدٌر".  - 22613/ 4117  "َمْن قَال يف اإلِّْسالمِّ شِّ

 البزار، ورجاله ثقات وفي بعضهم خالف.  الهيثمي: رواهقال . ز، هب عن عبد هللا بن بريدة عن أَبيه
 

وَن "َمْن قَاْل السَّالُم َعَليُكْم ُكتِّب َلُه َعْشُر َحَسَنات َوَمْن قَال: السَّالُم َعَليُكْم َوَرمْحَُة هللا ُكتَِّب َلُه عِّْشرُ  - 22625/ 4129
 رََكاتُُه ُكتَب َلُه مَخُْسوَن َحَسَنًة". َحَسَنًة، وَمْن قَال: السَّالُم َعَليُكم َوَرمْحَُة هللا َوبَـ 

 وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن مالك بن التـَّيِّّهان
 

ٌ، فـَُهَو َجاهٌِّل".  - 22626/ 4130  "َمْن قَال: إِّيّنِّ َعاَلِّ
 في األوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمر

 
ة وهللاُ َأْكرَب "َمْن قَاَم مَِّن اللَّيلِّ فـَتَـَوضََّأ وَمْضَمَض فَاُه، مثَّ قَال: سْبَحاَن هللاِّ مِّاَئَة َمرَّة، َواحْلَْمد هلل مِّاَئَة َمرَّ  - 22640/ 4144

اَئَة َمرٍَّة َواَل إِّلَه إِّالَّ هللاُ مِّاَئَة َمرَّةٍ  َا ال تـَْبُطل". مِّ  ، ُغفَِّرْت َله ُذنـُُوبه إِّال الدَِّماَء َواأَلْمَوال، فَإِّْنَّ
 في الكبير وفيه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن سعد بن جنادة
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اخْلَطَااَي مِّْن َيَديهِّ، فَإَِّذا َمْضَمَض َخَرَجْت اخْلَطَااَي مِّْن فِّيهِّ،  "مْن قَاَم إِّىَل الوُضوءِّ فـََغَسَل َيَديهِّ َخَرَجْت  - 22641/ 4145
َل اْلَقَدَمنيِّ، فَإِّْن َخَرَج إِّىَل صالة َمْفروَضٍة، َكانَ  ْت َكَحجٍَّة َمرْبورٍَة، َوإِّْن خَرَج فَإَِّذا اْستَـْنَشَق َخَرَجْت مِّْن أَْنفِّه َفَكَذلَِّك َحَّتَّ يـَْغسِّ

 وٍُّع، َكاَنْت َكُعْمَرة َمرْبَُورة".إِّىَل َصالةِّ َتطَ 
 .عبد الرزاق، طب عن َأيب أُمامة 

 
4146 /22642 -  ."  "َمْن قَاَم بُِّقْل ُهَو هللاُ َأَحد، هللا الصََّمد، فـََقْد َقرَأ ثـُُلَث اْلُقْرآنِّ

 في الكبير ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو
 

 قَاَم راَيًء َومُسَْعًة فَإنَُّه يف َمْقتِّ هللا َحَّتَّ ََيْلَِّس". "َمْن  - 22643/ 4147
 وفيه يزيد بن عياض وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبد هللا بن قيس اخلزاعي

 
 "َمْن قَاَم يف الصَّالة فَالتَـَفَت َردَّ هللا َعَليه َصالَتُه". - 22644/ 4148

في الكبير وفيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني قَاَم َمَقاَم رِّاَيٍء رَااَي هللا بِّهِّ، َوَمْن قَاَم مَقاَم مُسَْعٍة، مَسَّع هللا بِّهِّ".  "َمنْ  طب عن َأيب الدرداء 
 ضعيف. يوسف بن عطية وهو ضعيف.

 
ريَةِّ مِّاَئةِّ َعاٍم". "َمْن قـََتَل قَتِّياًل مِّْن َأْهلِّ الذِّمَّةِّ ََلْ يـََرْح رَائَِّحَة  - 22654/ 4158  اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّ رحَيَها لَُيوَجُد مِّْن َمسِّ

 .طب، ك، يف عن ابن عمرو
 

ريَةِّ مخَْ  - 22655/ 4159 مِّاَئةِّ َعاٍم"."َمن قـََتَل نـَْفًسا ُمَعاَهَدًة بَِّغريِّ َحقَِّّها ََلْ يَرْح رَائَِّحَة اجلَنَّةِّ، وإِّنَّ رِّحَيَها لَُيوَجُد مِّن َمسِّ  سِّ
 . عن َأيب بكرةطب، ك 

 
ًدا ُعذَِّب بهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يف اَنرِّ َجَهنََّم، َوَمْن َحَلَف َعَلى  - 22669/ 4173 ميِّني َغريِّ اإلِّسالمِّ  "َمْن قـََتَل نـَْفَسُه بَِّشْيء ُمتَـَعمِّّ

ًدا فـَُهو َكَما قَال، َوَمْن قَال لُِّمْؤمٍِّن: اَي َكافِّر، فـَُهَو قـَْتلِّ   هِّ". َكاذِّاًب ُمتَـَعمِّّ
 .طب عنه

 
 "َمْن قُتَِّل منكم صابًرا ُمْقبِّاًل يف سبِّيلِّ هللاِّ، فَإِّنَُّه يف اجْلَنَّةِّ".  - 22688/ 4192

 قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وفي إسناد الطبراني مستور، وبقية رجاله ثقات، وإسناد البزار ضعيف.  .طب، ض عن مسرة
 

هللا فـَُهَو َشهِّيٌد، َوَمَن َغرَِّق يف َسبِّيلِّ هللاِّ فـَُهَو َشهيٌد، َوَمْن قـَتَـَلُه اْلَبطن فـَُهَو َشهيٌد،   "َمن قُتَِّل يف َسبيلِّ  - 22692/ 4196
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 واملْرَأُة يـَْقتـُُلَها نَفاُسَها َشهيَدٌة". 
 . وفيه )عبد الرحمن بن زياد بن أنعم( وهو ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو

 
نـَْيا فََأدَّاُه َوَلْو َشاَء ََلْ يـَُؤدِّّهِّ َزَوَجُه هللاُ   - 22694/ 4198 مَِّن احْلُورِّ العنيِّ   -َعزَّ َوَجلَّ -"َمْن َقَدَر َعَلى َطَمٍع مِّْن َطَمعِّ الدُّ

 َحيُث َشاَء". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني.  .طب عن َأيب أُمامة

 
ًبا َحَجُبوُه إبِِّّْذنِّ هللاِّ مَِّن النَّار". "َمْن َقدََّم َشيًئا مِّْن َوَلدِّهِّ َصابرً  - 22697/ 4201  ا حُمَْتسِّ

الطبراني في األوسط، وفيه أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان.   قال الهيثمي: رواه. طس عن عائشة
 وبقية رجاله ثقات. 

 
ًيا ُحدَّ َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ بِّ  - 22700/ 4204  سَياٍط مِّْن اَنٍر". "َمْن َقَذَف ذِّمِّّ

 موضوع.  .طب عن واثلة
 

َا فِّيهِّ، وَماَت يف اجلماَعة بـََعَثُه هللاُ  - 22701/ 4205 ،  -تـََعاىل-"َمن قـََرَأ اْلُقرآَن َوَعمَِّل ِبِّ يوَم القَِّياَمةِّ مع السََّفَرةِّ واحلُكَّامِّ
َدُعه بـََعَثُه هللاُ يوَم القَياَمة ومن قرَأ القرآن وهو يـَتَـَفلَّت منه ال َيَدُعُه َفله َأجرُه َمرَّتِّنَي، ومن كان حريًصا عليه وال يستطيُعه وال ي

لْت َعنٌي يف َمرٍج على ما لت النُّسور على سائرِّ الطَّريِّ، وكما ُفضِّّ ُلوا على اخلالئقِّ َكَما ُفضِّّ َحْوهَلَا، مث   مع َأْشَرافِّ َأْهلِّهِّ، وُفضِّّ
كَتايب؟ فـَيَـُقوُموَن فـَُيلَبُس َأَحُدهم اَتَج الَكَرامة، َويـُْعَطى النُّوَر  يُنادِّي ُمَناٍد: أَيَن الذين كانوا ال تُلهِّيهم رِّْعَية األَنـَْعامِّ َعْن تِّالَوة  

نـَْيا وَما فيَها، فـَيَـُقوالن:  َيا ُحلًَّة خريًا مِّن الدُّ َماله، فَإِّن كاَن أََبواه ُمْسلَمنيِّ ُكسِّ َهذه لنا؟ فيـَُقاُل: ِبَا َكان  إينبَيمينِّهِّ واخللد بِّشِّ
 َن". َوَلدُُكَما يـَْقرأُ اْلُقرآ

الطبراني، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك، وأثنى عليه هشيم خيرا، وبقية   قال الهيثمي: رواه. ابن زجنويه، طب هب عن معاذ 
 رجاله ثقات. 

 
رََّم هللاُ حَلَْمُه َوَدَمُه َعَلى النَّارِّ، "َمْن قـََرَأ اْلُقرآَن يـَُقوُم بهِّ آاَنَء اللَّيلِّ والنـََّهارِّ، حيِّلُّ َحاللُه، َوحُيَرُِّم َحَراَمُه، حَ  - 22704/ 4208

 َوَجَعَلُه رفِّيَق السََّفَرةِّ اْلكَِّرام اْلرَبَرَةِّ، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن يـَْوُم اْلقَِّياَمةِّ َكاَن اْلُقرآُن ُحجًَّة َلُه". 
الطبراني في الصغير، وفيه خليد بن دعلج، ضعفه أحمد ويحيى والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح،   قال الهيثمي: رواه. طص عن أَنس

 ليس بالمتين، وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره.
 

، ُكتَِّب َلُه به َحَسَنٌة، ال َأُقوُل: }اَلَ  - 22728/ 4232 َوَلكِّنِّ األلُِّف َوالالُم  َذلَِّك اْلكَِّتاُب{، "َمْن قـََرَأ َحْرفًا مَِّن اْلُقرآنِّ
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 َواْلمِّيُم َوالذَّاُل َواْلَكاُف".
 .ش، طب عن عوف بن مالك األشجعي

 
اًب أُفْـَرَخ يف َورَقة  "َمْن قـََرَأ اْلُقرآَن ظاهًرا َأْو اَنظًِّرا َحَّتَّ خَيْتَِّمُه َغَرَس هللاُ َلُه بِّهِّ َشَجَرًة يف اجْلَنَّةِّ، َلْو َأنَّ ُغَرا - 22736/ 4240

َها مثَّ َْنََض َيطِّرُي أَلْدرََكُه اهْلََرُم قـَْبَل َأْن يـَْقَطَع تِّلَك اْلَورََقَة يف تلَك الشََّجَرة". مِّ   نـْ
قال الهيثمي: فيه محمد بن محمد الهجيمي، ولم أعرفه،   .الرافعي عن حذيفة، طب. ك وتـُُعقَِّّب، هب، وابن مردويه عن ابن الزبري

 ه، وبقية رجال الطبراني ثقات. وإسناد البزار ضعيف. سالم القداح مختلف في  وسعيد بن
 

َبيهِّ َغرَي أَنَُّه ال يُوَحى إِّلَيهِّ، َوَمَن قـََرَأ ا - 22738/ 4242 ُة َبنَي َجنـْ َا اْسُتْدرَجتِّ النـُّبـُوَّ لُقرآَن فـََرَأى َأنَّ  "َمْن قـََرَأ الُقرآَن َفَكَأمنَّ
َامِّلِّ اْلُقرآنِّ َأْن َيْسَفه فيَمْن َيْسَفهُ َأَحًدا ُأْعطَِّي َأْفَضَل ممَِّّا ُأْعطَِّي فـَقَ  َبغِّي حلِّ ،  ْد َعظََّم َما َصغََّر هللاُ، َوَصَغَر َما َعظََّم هللاُ، َولَيَس يـَنـْ

."  َأْو يـَْغَضَب فِّيَمْن يـَْغَضُب، َأْو مَيَْتدَّ فِّيَمْن مَيَْتدُّ، َوَلكِّْن يـَْعُفو َوَيْصَفُح لَِّفْضل اْلُقرآنِّ
 الطبراني، وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. عن عمرو، ش عنه موقوفًا حممد بن نصر، طب 

 
 . "َمْن قـََرَأ الُقرآَن َفلَيْسَألِّ هللَا بِّهِّ؟ ؛ فَإِّنَُّه َسَيأتِّ َأقْـَواٌم يـَْقَرُأوَن الُقرآَن َوَيْسأَُلون بِّهِّ النَّاَس" - 22739/ 4243

 حسن.  .عمران بن حصنيش، طب، هب، ]ز[ عن ]حم ت[ 
 

اَمةِّ  "َمن قـََرَأ َعشر آاَيت يفِّ لَيَلة ُكتَِّب َلُه قِّْنطَاٌر، والقْنطَاُر َخرٌي مَن الدنَيا َوَما فِّيَها، فَإِّذا كاَن يـَْوُم القِّيَ  - 22745/ 4249
َتهى إِّىَل -َعَز َوجلَّ -يـَُقوُل رَبَُّك   رِّ آيٍَة َمَعُه، يـَُقوُل رَبَُّك : اقْـَرأ َواْرَق بُِّكلِّّ آيٍَة َدرََجًة َحَّتَّ يـَنـْ ]لِّْلَعْبد[: اْقبِّْض. -َعزَّ َوَجلَّ - آخِّ

َذِّهِّ النَّعِّيُم".  َذِّهِّ اخْلُلُد َوهبِّ  فـََيقبُِّض، فـَيَـُقوُل اْلَعْبُد بَِّيدِّهِّ: اَي َربِّّ أَْنَت َأْعَلُم، فـَيَـُقوُل: هبِّ
 .طب عن فضالة بن عبيد ومتيم الدارى مًعا

 
اَئََّتْ آيٍَة ُكتَِّب مَِّن اْلَقانِّتِّنَي، َومَ "َمْن  - 22747/ 4251 ْن قـََرَأ  قـََرَأ يفِّ لَيَلٍة مِّاَئَة آيٍَة ََلْ يُْكَتْب مِّن اْلغَافلنَي، َوَمْن قـََرَأ ِبِّ

ْنُه مِّْثُل التَّلِّّ اْلَعظِّ  َاُط مِّ  يم". مَخَْسمِّاَئةِّ آيٍَة إِّىَل أَلفِّ آيٍَة َأْصَبَح ]و[ َلُه قِّْنطَاٌر مَِّن اأَلجر، اْلقريِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير،   .عبد بن محيد يف تفسريه، ش، وابن جرير، وابن نصر طب، وابن مردويه عن َأيب الدرداءِّ 

 وفيه موسى بن عبيدة الربذي والغالب عليه الضعف، وقد اختلف قول أحمد وابن معين فيه.
 

ْب مَِّن اْلغَافلنَي، َوَمْن قـََرَأ مِّاَئَة آيٍَة ُكتَب َلُه قـُُنوُت لَيَلٍة، َوَمْن قـََرَأ ماَئََّت آيَة  "َمْن قـََرَأ َعْشَر آاَيٍت ََلْ يُْكتَ  - 22752/ 4256
وقِّيٍَّة، اأُلوقِّيَُّة قِّْنطَار، أَْلٌف ومائتا أُ  ُكتَِّب من اْلَقانتِّنَي، َوَمْن َقرأ َأْربـََعمِّاَئةِّ آيَة ُكتَِّب مَِّن اْلُمْخبِّتِّنَي، َوَمْن قـََرَأ أَْلَف آيَة َأْصَبَح وَلهُ 

بِّنَي".  ، َوَمْن قـََرَأ أَْلًفْى آيٍَة َكاَن مَِّن اْلُموجِّ  خرٌي ممَِّّا َبنَي السََّماءِّ واألْرضِّ



630 

 

منكر جدًا   قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف.  .طب، ض عن عبادة بن الصامت
 بهذا التمام.

 
يِّ يفِّ ُدبُرِّ الصَّالةِّ املَْكُتوبَةِّ َكاَن يفِّ ذِّمَّةِّ هللاِّ إِّىَل الصَّالةِّ اأُلْخَرى".  - 22763/ 4267  "َمن قـََرَأ آيََة الُكْرسِّ

 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. .طب. ض عن احلسن بن علي، الديلمي عن علي
 

يِّ وُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ُدبـَُر ُكلِّّ َصالة َمْكُتوبَة ََلْ مَيْنَـْعُه مِّْن ُدُخولِّ اجلَنَّةِّ إِّال اْلَمْوُت". "َمْن قـََرَأ آيَ  - 22765/ 4269  َة الُكْرسِّ
 . طب عن أيب أُمامة

 
َليهِّ َوَمالئَِّكُتُه َحَّتَّ جَتَب  ]آُل عِّْمَراَن[ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َصلَّى هللاُ عَ -"َمْن قـََرَأ السُّورََة الَّيتِّ يُْذَكُر فِّيَها - 22774/ 4278

 ". -َتغِّيب-الشَّْمُس 
 موضوع. .طب عن ابن عباس

 
َأ َعْشَر آاَيٍت  "َمْن قـََرَأ ُسورََة الَكْهفِّ كَما أنزَِّلْت، َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم القَِّياَمةِّ مِّْن َمَقامِّهِّ إِّىَل َمكََّة، َوَمْن قـَرَ  - 22784/ 4288

رَِّها مثَّ   َخَرَج الدَّجَّاُل ََلْ ُيَسلَّْط َعَليهِّ". مِّْن آخِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح، إال أن النسائي قال  .طس، ك، وابن مردويه، ق، ض عن أيب سعيد

 بعد تخرجه في اليوم والليلة: هذا خطأ، والصواب موقوفا.
 

 الّدَخاَن يفِّ لَيَلةِّ اجلُُمَعةِّ، َأْو يـَْوم اجلُُمَعةِّ، َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ اجلََنةِّ". "َمْن قـََرَأ حم  - 22806/ 4310
 ضعيف جدا.  .طب وابن مردويه عن َأيب أُمامة 

 
ُ َأَحٌد{ مِّاَئََّتْ َمرَّة ُغفَِّر َلُه ُذنُوُب ماَئيَتْ َسَنة".  - 22819/ 4323  "َمْن قـََرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ضعيف. .ضريس يف فضائل القرآن، ومسويه، هب عن أَنسز، وابن ال
 

4329 /22825 - ." نَي َيْدُخُل َمْنزَِّلُه نـََفْت الَفقَر َعْن َأْهلِّ َذلَِّك املَْنزِّلِّ واجلريَانِّ ُ َأَحٌد{ حِّ  "َمْن قـََرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 هو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه مروان بن سالم الغفاري، و  .طب عن جرير

 
ُ َأَحٌد{ مِّاَئَة َمرَّة يفِّ الصَّالةِّ َأْو َغريَِّها َكَتَب هللاُ َلُه بـََراَءًة مَِّن النَّارِّ"  - 22828/ 4332  . "َمْن قـََرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 ضعيف.  .عن فريوز بن الديلمي البغويطب و 
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 املُْسلُِّموَن مِّْن لسانه َوَيده ُغفَِّر َلُه َما تـََقّدَم مِّْن َذْنبِّهِّ". "َمْن َقَضى ُنُسَكُه َوَسلَِّم  - 22853/ 4357

 . عبد بن محيد وابن املقري يف فوائده وابن عساكر عن جابر
 

ْدَر إِّال مِّْن َزرٍْع َبىَن هللاُ َلُه بَيًتا يفِّ النَّارِّ".  - 22857/ 4361  "َمْن َقَطَع السِّّ
 في الكبير وفيه الحسن بن عنبسة ضعفه ابن قانع.  لهيثمي: رواه الطبرانيقال ا .الثقفيطب، ق عن عمرو بن َأوس 

 
 "َمْن قلََّم َأْظفارُه يـَْوَم اجلُُمَعةِّ ُوقِّي مَِّن السَّْوءِّ إِّىَل مِّْثلِّها".  - 22866/ 4370

 موضوع.  .طس عن عائشة
 

 َصالتُُه، َوَلْ يـَْغتب اْلُمْسلِّمِّنَي َجاَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوُهَو َمعِّي كهاتنيِّ". "َمَن قلَّ َمالُُه، وَكثـَُر عَِّيالُُه، َوَحُسَنْت  - 22867/ 4371
 موضوع.  . ع واخلطيب وابن عساكر عن َأيب سعيد

 
 الُعال مَِّن أَلخيه إِّىَل ذي ُسلطان يفِّ َمْبلغِّ برٍّ، َأْو إِّْدخالِّ السُُّرور رَفَعُه هللاُ يفِّ الدَّرََجاتِّ  "َمْن كان ُوْصلةً  - 22871/ 4375
 اجْلَنََّة". 

 وفيه من لم أعرفهم، ورواه بإسناد آخر ضعيف، ورواه في األوسط.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، وابن عساكر عن َأيب الدرداءِّ 

 
رِّ فَعَليهِّ اجْلُُمَعُة يـَْوَم  - 22876/ 4380 هلل َواْليَـْومِّ اآلخِّ ٌّ َأْو  "َمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ اجْلُُمَعةِّ، إِّال َمرِّيٌض َأْو ُمَسافٌِّر َأْو اْمَرَأٌة َأْو َصيبِّ

ٌّ محِّيٌد" مَمُْلوكٌ  َها بَلهٍو َأْو جتَارَة اْستْغىَن هللاُ َعْنُه، َوهللاُ غينِّ  . وَمن اْستَـْغىَن َعنـْ
بن رغبان عن أبي معشر، وأبو معشر أقرب  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط من رواية عبد العظيم  .عد، قط، ق، ز عن جابر

 إلى الضعف، وعبد العظيم لم أجد من ترجمه.
 

هللِّ َواْليَـْومِّ اآل - 22878/ 4382 رِّ فَليَـُقل َخريًا َأْو لَِّيْسُكْت، َوَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ هللِّ َواْليَـْومِّ اآلخِّ رِّ فلُيْكرْم "َمْن َكاَن يُؤمُِّن ابِّ خِّ
 الُث لََياٍل َفَما َكاَن َورَاَء ذلِّك فـَُهَو صَدَقٌة". َضيَفُه، َوالضياَفُة ثَ 

 . طب عن زيد بن خالد اجلهين 
 

َقِّّ َأْو بَِّعْدٍل َسَأل   - 22919/ 4423 ًيا َعالًِّما فقضى حبِّ َْهٍل كان مِّْن َأهلِّ النَّارِّ، َومْن كان قاضِّ ًيا فقضى جبِّ "َمْن كان قاضِّ
 املْنقلب َكَفافًا". 

لكبير، ورجاله ثقات إال أن عبد هللا بن موهب لم  أبو يعلى في ا قال الهيثمي: رواه. القضاة عن ابن عمر طب وأَبو سعيد النقاش يف 
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 أجد له سماعا من عثمان، وهللا أعلم.
 

ْليَـْعتِّْق نَسَمًة مِّْن بْلَعْنرَب".  - 22921/ 4425  "َمْن َكاَن َعَليهِّ حَتْريُر رَقَبٍة مْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل فـَ
وفيه عبد  قال الهيثمي: رواه الطبراني .الباوردي ومسويه، طب، ض عن شعيب بن عبد هللا بن زبيب بن ثعلبة عن أَبيه عن جده 

 . هللا بن زبيب وبقية رجاله ثقات
 

نـَْيا َجَعَل هللا لُه لَِّساَننيِّ مِّْن اَنٍر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". - 22922/ 4426  "َمْن َكاَن َلُه لَِّسااَننِّ يف الدُّ
وفيه المسعودى  قال الهيثمي: رواه الطبراني  .ابن َأيب الدنيا يف ذم الغيَبة، ع عن أَنس، ابن َأيب الدنيا طب عن ابن مسعود موقوفًا

 قية رجاله ثقات. وقد اختلط، وب
 

ْنُكْم َصائًِّما فـَْليُتِّمَّ َصْوَمُه، ومْن ََلْ َيُكْن َصائًِّما فـَْليُتِّمَّ َما بَقى مِّْن يـَْومِّهِّ  - 22924/ 4428 -قَالُه يـَْوَم َعاشوراءَ -"َمْن َكاَن مِّ
." 

 . البغوي والباوردي وابن قانع، طب، ض عن زاهر اأَلسلمي
 

ابْلَمدِّيَنةِّ َأْصٌل فـَْليَتَمسَّْك بهِّ، َوَمْن َلْ َيُكْن لُه هبا َأْصٌل فْلَيْجعل َلُه هبا َأْصاًل، فـََليأتِّنَيَّ عَلى "َمْن َكاَن َلُه  - 22925/ 4429
ْنها اْلُمْجتازِّ إِّىَل َغريِّها".   النَّاسِّ زَماٌن َيُكون الَّذِّي لَيَس لَُه هبا َأْصٌل َكاخْلارِّج مِّ

 الطبراني في الكبير، ورجاله ذكرهم ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيهم جرحا.  الهيثمي: رواهقال . طب عن سهل بن سعد

 
رِّ فال يُروَِّعنَّ ُمْسلًِّما". - 22926/ 4430  "َمْن َكاَن يـُْؤمُِّن اَبهلل َواْليَـْومِّ اآلخِّ

 ضعيف. .طب عن سليمان بن ُصَرد
 

هلل َواْليَـْومِّ ا - 22927/ 4431 ُفَضُهَما". "َمْن َكاَن يُؤمُِّن ابِّ ر، فال يـَْلَبَسنَّ ُخفَّيه َحَّتَّ يـَنـْ  آلخِّ
 ضعيف.   .طب عن َأيب أُمامة

  
ْن كاَن "َمن َكاَن يْؤمُن ابهلل َواْليَـْومِّ اآلخرِّ َوَيْشهُد َأيّنِّ رُسوُل هللا، فـَْلَيَسْعُه بَيُته، َوْليَـْبك َعَلى َخطِّيئتِّهِّ، َومَ  - 22928/ 4432

ر َوَيْشَهُد َأيّنِّ رُسوُل هللا فـَْليَـُقْل َخريًا   شرٍّ فـََيْسَلم".  َأْو لِّيْسُكْت َعن -لَيغَنمَ -يـُْؤمِّن ابهلل واْليْومِّ اآلخِّ
 رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن َأيب أُمامة

  
َزٍر".  - 22935/ 4439 ر فال َيْدُخلِّ احْلَمَّاَم إِّال ِبِِّّئـْ  "َمْن كان يُؤمُن ابهللِّ واليومِّ اآلخِّ
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 . مالك وهو ضعيففيه حبيب كاتب قال الهيثمي:  .اخلطيب عن أَنس، طس عن ابن عمر

 
"َمْن كان يُؤمُِّن ابهلل َواْليْومِّ اآلخرِّ فال يؤذِّ َجارَُه، َوَمْن كان يـُْؤمِّن ابهلل واْلَيومِّ اآلخرِّ فْليَـُقل خريًا َأْو   - 22936/ 4440

 لَِّيْسُكت". 
 رواه البزار في حديث طويل، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
َزٍر، َومن كان يُؤمُِّن ابهلل واْلَيوم اآلخر فال   "َمْن كان - 22937/ 4441 ر فال َيْدُخلِّ احْلَمَّاَم إِّال ِبِِّّئـْ يـُْؤمُِّن ابهلل واْلَيوم اآلخِّ

رِّ فال يْشَربِّ اخْلْمَر، َمْن كان يُؤمُِّن ابهلل واْليَ  لنَّ َحليَلَتُه احْلَمَّاَم، من كان يُؤمُِّن ابهلل واْلَيومِّ اآلخِّ رِّ فاليُْدخِّ خَيُْلَونَّ ابْمرَأٍة   ومِّ اآلخِّ
 ليس بَيَنُه َوبَينَـَها حَمَْرٌم". 

في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 حبان. 

 
رِّ فْلُيؤدِّّ زكاة َمالِّهِّ، وَمْن كان يُؤمِّن ابهلل َوَرُسولِّهِّ فْليَـُقل َحق ا َأْو   - 22938/ 4442 هلل َواْليَـْوم اآلخِّ "َمْن كان يؤمُِّن ابِّ

 ولِّهِّ فْلُيْكرِّم ضيَفُه". لَِّيْسكْت، ومن َكان يُؤمُِّن ابهلل ورس
 في الكبير وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتى وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر

 
رِّ  - 22940/ 4444  فال  "َمن كان يُؤمُِّن ابهلل َواليَـْومِّ اآلخر فال َيْدُخل احْلمَّاَم إِّال ِبِِّّْئزٍر، َوَمْن كان يُؤمُِّن ابهلل َواْليَـْومِّ اآلخِّ

َها بِّل ر فْلَيسْع إِّىَل اجْلُُمعةِّ، َوَمن اْستَـْغىَن َعنـْ ْل َحلِّيلَته احْلَمَّاَم، َوَمن كان يُؤمِّن ابهلل واليومِّ اآلخِّ َارَة اْستَـْغىَن هللا َعْنُه،  يُْدخِّ ْهٍو َوجتِّ
 وهللا غينٌّ محِّيٌد". 

اختصار، ذكر الجمعة، وفيه علي بن يزيد األلهانى ضعفه أبو حاتم في األوسط والبزار ب قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن َأيب سعيد
 وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان.

 
 "َمَن َكاَن َله َماٌل فـَْلرُيَ َعَليهِّ".  - 22941/ 4445

 صحيح.  . البغوي، طب عن قيس بن َأيب حازم عن أَبيه
 

يْشَهد الصَّالَة َحاقًِّنا َحَّتَّ يـََتخفََّف، َوَمْن يْشَهُد َأيّنِّ رسوُل هللا فََأمَّ "َمْن كان َيْشَهُد َأيّنِّ َرُسوُل هللا فال  - 22942/ 4446
نَِّس َوُيَسلَِّّم، فإِّذا  قْوًما فال خيَْتصَّ نْفسه ابلدعاء ُدوْنم، َوَمْن كان يْشَهُد َأيّنِّ رسوُل هللا فال َيْدُخْل َعَلى َأْهلِّ بَيٍت َحَّتَّ َيْسَتأ

 فقْد َدخَل".  نظَر يف قْعر اْلَبيتِّ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وأحمد بالرواية الثانية، وفي إسناد األول السفر  .طب، واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن َأيب أُمامة]حم[ 
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 بن نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وعبد هللا بن رجاء الشيباني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 
 

َر "َمْن كان أَ  - 22945/ 4449 ْنُكم َصائًِّما فْلُيتمَّ صْوَمه، َوَمْن َل ُيْصبِّْح َصائًِّما َفال ََيُكَلنَّ شيًئا، فإِّنَّ َهذا يـَْوٌم ُنصِّ ْصَبَح مِّ
 فيه ُموسى َعَلى فِّْرَعون، فَصامْته اليهوُد شْكًرا، فَنْحن َأَحقُّ ابلشُّْكرِّ". 

 . طب عن ابن عباس
 

ًرا أَلْن يَـ  - 22950/ 4454 ". "َمْن كان ُموسِّ  ْنكَِّح فلْم يـَْنكِّْح فليس مِّينِّّ
 في األوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب جنيح

 
َدٌة مِّْن َثالٍث زوََّجُه هللا مَِّن احْلُور اْلعِّنيِّ: َمْن كانْت عِّْنَدُه َأَمانٌة خفيٌَّة  - 22953/ 4457 شهِّيٌَّة فَأدَّاَها مِّْن  "َمْن كان فِّيهِّ َواحِّ

ُ َأَحٌد{ ُدبـَُر ُكلِّّ َصالة".  ِمافةِّ هللا، َأْو رُجٌل َعفا َعْن قاتِّلِّهِّ، َأْو رُجٌل قَرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق، وضعفه الذهبي. .طب عن أُم سلمة

 
ثْـُلُهنَّ مَِّن اأَلَخَواتِّ َفَكَفَلُهنَّ َوَعاهلُنَّ َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة، قَال: َواثـْنَـَتني؟  "َمْن َكاَن  - 22969/ 4473 َلُه َثالُث بـََناٍت َأْو مِّ

 قال: واثـْنَـَتنيِّ". 
 .طس عن جابر

 
 َلُه اجْلَنَُّة، قِّيَل: َواثـْنَـَتنيِّ؟ قال َواثـْنَـَتنيِّ". "َمْن َكاَن َلُه َثالُث بـََناٍت َيْكُفُلُهنَّ ويـُْؤويهِّنَّ َويـَُزوُِّجُهنَّ َوَجَبْت  - 22970/ 4474

 .طس عن جابر
 

رِّ فَعليه اجْلُُمَعُة إِّال َعْبًدا َأو اْمَرَأًة َأْو َصبِّي ا، َوَمْن اْستَـْغىَن  - 22971/ 4475 هلل َواْليَـْومِّ اآلخِّ َارٍَة  "َمْن َكاَن يـُْؤمُن ابِّ بِّلهٍو َأْو جتِّ
ٌّ محِّيٌد". اْستَـْغىَن هللا )َعْنُه(     وهللا غينِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط من رواية عبد العظيم بن رغبان عن أبي معشر، وأبو معشر أقرب إلى   .طس عن َأيب هريرة
 الضعف، وعبد العظيم لم أجد من ترجمه. 

 
ر كالمِّهِّ: ال إَِّلَه إِّال هللا، ََلْ َيْدُخلِّ النَّ  - 22972/ 4476  ار". "َمْن َكاَن آخِّ

 في األوسط، وفيه أبو بالل األشعري ضعفه الدارقطني.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن علي
 

َلَها من   - 22978/ 4482 : ال إَِّلَه إِّال هللاُ، َوْحَده اَل َشرِّيَك َلُه َهَدَمْت ما َكاَن قـَبـْ ُر َكاَلمِّهِّ عِّنَد اْلَمْوتِّ "َمْن َكاَن آخِّ
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 الذُّنُوبِّ َواخْلَطَااَي".
 . ع، كر، ض )عن معاذ(

 
يَبُه فَإِّنَُّه يَقاُم َعَليهِّ فـَيَـْعتُِّقُه". "َمْن َكاَن َلُه َعْبٌد بَيَنُه وبنَي آَخَر فََأْعَتَق نَ  - 22985/ 4489  صِّ

 .طب عن ابن عمر
 

يٌح "َمْن َكاَن َلُه َعَمٌل يـَْعَمُلُه، َفَشَغَلُه َعْنُه مَرٌض َأْو َسَفٌر، فَإِّنَُّه يُْكَتُب َلُه َصالُِّح َما َكاَن يـَْعَمل وَ  - 22987/ 4491 ُهَو َصحِّ
 ُمقِّيٌم".
 صحيح. . طب عن َأيب موسى]د[ 

 
َنٌة فََأدَّهَبا، وَأْحسن َأَدهَبَا، َوَعلََّمَها فََأْحَسَن تـَْعلِّيَمَها، َوَأْوَسَع َعَليها مِّن نَِّعمِّ هللا - 22999/ 4503  الَّيتِّ  "َمْن َكانت َله ابـْ

رْتًا مَِّن النَّار".   َأْسَبَغ َعَليهِّ َكاَنْت َلُه َمنَـَعًة َوسِّ
 . قال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد وهو وضاع .يف مكارم اأَلخالق عن ابن مسعود اخلرائطيطب، و 

 
َا َعن اْلَمديَنةِّ، فَإنَّ اْلَمدِّيَنَة َأقلُّ َأْرض هللا َمَطًرا". - 23001/ 4505 ر هبِّ  "َمْن َكاَنْت َلُه َغَنٌم فـَْلَيسِّ

 ي الكبير، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني ف .عومي أخيطب عن عبد هللا بن ساعدة 

 
بَِّلَها  "َمْن َكاَنْت عْنَدُه َنصيَحٌة لذِّي ُسْلطَاٍن َفاَل يَُكلِّّْمُه هبَا َعاَلنَيًة، َوْلَيأُخْذ بَِّيدِّه فـَْلَيْخُل بِّه، فَإِّْن قَ  - 23003/ 4507

 قَبَلها َوإِّال َكاَن َقْد َأدَّى الَّذِّي لَُه َوالَّذِّي َعَليه". 
 .حكيم َمًعا طب، ك، ق وتـُُعقِّّب عن عِّياض بن غنم وهشام بن 

 
، يـَُعوهُلُنَّ َحَّتَّ يـُْبنِّهِّنَّ إِّاَل َكاَن يف اجْلَنَّة َمعي َهَكَذا َومَجََع  - 23008/ 4512 ، َأْو ُأْخَتانِّ َبنَي إِّْصبـَُعيه  "َمن َكاَنْت َلُه ابـْنَـَتانِّ

 السَّبَّابَةِّ َواْلُوْسَطى ". 
 . طب، ض عنه

 
ثْـُلُه". "َمْن َكَتَم َغاال  فـَُهَو مِّ  - 23036/ 4540  ثْـُلُه، َوَمْن َجاَمع اْلُمْشرَِّك َوَسَكَن َمَعُه فَإِّنَُّه مِّ

 . طب، ض عن مَسَُرة
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 "َمْن َكَتَم عِّْلًما يـَْعَلُمُه ُأجْلَم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ بِّلِّجاٍم مِّْن اَنٍر".  - 23040/ 4544
 يوب الفرسانى وهو مجهول. في الكبير وفيه إبراهيم بن أ قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
لزُّورِّ".  - 23041/ 4545  "َمْن َكَتَم َشَهاَدًة إَِّذا ُدعَِّي إِّلَيَها َكاَن َكَمْن َشهَد ابِّ

في الكبير واألوسط وفيه عبد هللا بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال:  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب موسى
 ضعيف. ماعة.ثقة مأمون وضعفه ج

 
ًدا للَكذب لُيضِّلَّ به َفليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَن الّنار".  - 23051/ 4555  "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّّ

 .طب عن عمرو بن حريث
 

ًدا( لُِّيضِّلَّ بِّهِّ النَّاَس َفلَيتبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن  - 23052/ 4556  الّنارِّ". "َمْن َكَذَب َعَليَّ )ُمتَـَعمِّّ
 . بز، حل عن ابن مسعود

 
 "َمْن َكَذَب َعَليَّ َما ََلْ َأُقْل، فَليَـتَـبَـوَّأ بيًتا )يف( َجَهنََّم".  - 23053/ 4557

 . طب عن عقبة بن عامر
 

 "َمْن َكَذَب َعَليَّ يف رَِّوايَةِّ َحدِّيٍث َفليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ".  - 23056/ 4560
 لهيثمي: رواه البزار، وفيه عائذ بن شريح، وهو ضعيف.قال ا .بز عن أَنس

 
ًدا َفليَـتَـبَـوَّأ بَيًتا يف النَّارِّ".  - 23057/ 4561  "مْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّّ

 .طس عن ابن عمر
 

 ةِّ"."َمْن كَذَب َعَلى نَبيِّّه، َأْو َعيَنيه َأْو َعَلى َوالَديه، فَإنَُّه ال يُرح رَائَحَة اجلَنَّ  - 23059/ 4563
، وهو اثلث حديث له وال رابع هلا، قال عد:  الثقفييف مساوئ اأَلخالق عن أوس بن أوس  اخلرائطيابن جرير، طب، عد و 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. .ال أعلم يرويه غري إمساعيل بن عياش
 

ًدا، َأْو َردَّ شَ  - 23061/ 4565  يًئا ممَِّّا َأَمْرُت بِّهِّ فَليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ". "َمْن كَذَب َعليَّ ُمتعمِّّ
  قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط، وفيه جارية بن الهرم الفقيمي، وهو متروك الحديث. .طس واخلطيب عن َأيب بكر

 . منكر جدًا بذكر: )الرد(
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ًدا، َأْو َردَّ َشيًئا َأَمْرُت بِّهِّ، فَليَـتَـبَـوَّأ بَيًتا يف َجَهنََّم". "َمْن َكَذَب َعَليَّ  - 23062/ 4566  ُمتَـَعمِّّ

 . ع عن َأيب عساكر
 

ُمُه يـَْوَم القَِّيامَ  - 23065/ 4569 ، فأان ُِماصِّ ًدا فلَيتبَـوَّأ بَيًتا يف النارِّ، َوَمْن َرَد َحديثًا بَلغُه عينِّّ ةِّ، َوإِّذا "َمْن كذَب عَليَّ ُمتَعمِّّ
 فُقوُلوا: هللا َأْعلم".  ُكم عينِّّ َحدِّيث فلْم )يـَْعرُِّفوُه(بَلغ

 منكر.  .طب عن سلمان
 

ًدا فلَيتبَـوَّأ َمْقَعَدُه مِّْن َبني َعييْن َجهنََّم، قاُلوا: اَي َرُسوَل هللا حُنَدُِّث َعْنك ابحلَ  - 23066/ 4570 دِّيثِّ "َمْن كذَب َعَليَّ ُمتَعمِّّ
ُقُص؟ قال: ليَس  َا نَعْم، َأْعينِّ الَّذِّي َيْكذُِّب َعَليَّ ُمتَحدِّاًث َيطَُلُب بِّه َشنَي اإلِّْسالم، قاُلوا: َوَهْل جلِّ يزِّيُد َويـَنـْ هَنَم ذاك أْعنِّيُكْم، إِّمنَّ

ْعُتُموُه يـَُقوُل: إِّذا رََأهْتُْم مِّْن مكاٍن بَعِّيٍد، فهْل تَراُهْم إِّال بَِّعينني".   َعنٌي؟ قال: َأَما مسِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه األحوص بن حكيم، ضعفه النسائي وغيره، ووثقه   .َأيب أُمامة طب، وابن مردويه عن

 العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية، ورواه عن األحوص محمد بن الفضل بن عطية ضعيف. 
 

َر، َأْو َعرَِّج، َأْو َمرَض َأْو ُحبَِّس  - 23069/ 4573  فليَـْنحْر مِّثْـَلَها َوقْد َحلَّ". "َمْن ُكسِّ
 .طب عنه

 
 "َمْن كسَب َمااًل مِّْن َحَرام، فَأْعتق مْنُه، َوَوَصَل مْنُه َرمَحُه، كان ذلِّك إِّْصًرا".  - 23074/ 4578

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف. .طب عن َأيب الطفيل
 

َُه هللا مَِّن احْلُورِّ اْلعِّني يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن تَرك ثْوَب مَجَالِّهِّ،  "َمْن كظَم غ - 23080/ 4584 يظًا َوُهَو قَادٌِّر َعَلى إِّْنفاذِّهِّ خريَّ
ميَانِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن أَنكَح َعْبًدا هلل َوضَع هللا َعَلى رَأسهِّ اتجَ    يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". اْلُملكِّ  َوُهو قَادٌِّر َعليه أَْلَبَسُه رَِّداَء اإلِّ

وهو   -بقية  -في الصغير واألوسط وفيه   قال الهيثمي: رواه الطبراني  . طب، حل وابن عساكر عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه
 مدلس.

 
َوَمْن َخَزن لَِّسانه سرَت   ،ْذرَهُ "َمْن َكفَّ َغَضَبُه َكفَّ هللا َعْنُه َعَذابَُه، َوَمْن اْعتذَر إِّىَل رَبِّّهِّ، قبَِّل هللا مْنُه عُ  - 23084/ 4588

 هللا َعْورَتُه".
 ضعيف.  .ابن َأيب الدنيا، يف ذم الغضب، ع وابن شاهني اخلرائطي يف مساوئ اأَلخالق، ض عن أَنس
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يـُْغَفُر، َوَمْن ُذهَِّب بَِّكرِّميََتيهِّ  يَتِّيًما َلُه، أْو لَغريِّه َوَجَبْت لُه اجْلَنَُّة إِّال َأْن َيُكوَن َعمَِّل َعَماًل ال  "َمْن َكفلَ  - 23091/ 4595
 َوَجَبْت لُه اجْلَنَُّة إِّال َأْن َيُكون َعمَِّل َعَماًل ال يـُْغَفُر".

 . طب عن ابن عباس
 

 َأْو لَِّغريِّهِّ مَِّن النَّاسِّ ُكْنُت َأان َوُهَو يف اجْلَنَّة َكَهاَتنيِّ".  له "َمْن َكَفَل يَتِّيًما - 23092/ 4596
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .عمرو اجلحمية طب عن أُم سعد بنت 

 
َمْن نَصَرُه، وَأعِّْن َمْن   "َمْن كنت َمْوالُه فَعلِّيٌّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ َوال َمْن واالُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه، َوَأعِّزَّ  - 23097/ 4601
 َأَعانَُه".

 . طب عن عمرو بن مرة، وزيد بن َأرقم مًعا
 

، قِّيَل: "َمْن ُكنَّ لُه َثالث بَنات فَعاهلُنَّ، وآَواُهَن، وَكفَُّهنَّ، َوَجَبْت لُه اجْلَنَُّة، قِّيَل: َواثـْنَـَتنيِّ؟ قال واثـْنَـَتنيِّ  - 23100/ 4604
دٌة؟ قال: َوَواحدٌة".   َوَواحِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفهم. .طس عن َأيب هريرة
 

  -إِّْن شاَء هللا-"َمْن لَبَِّس الصُّوَف، َأْو َحَلَب الشَّاَة، َأْو َأَكَل َمَع ما َمَلَكْت مييُنُه فـََليَس يف َقلبِّهِّ  - 23116/ 4620
 الكِّرْبُ".

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، منكر الحديث جدا. .طب عن السائب بن يزيد 
 

يه،  "َمْن لَبِّس احْلَرِّيَر، َوَشرَِّب يف اْلفِّضَّةِّ فليس مِّنَّا، َوَمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوجَها، َأو َعْبًدا َعَلى َموالِّ  - 23118/ 4622
 فـََليَس مِّنَّا". 

 . طب، حل عن ابن عمر
 

 َمةِّ". "َمن لبَِّس مْشُهورًا مِّن الثَيابِّ َأْعَرض هللا عْنُه يوَم القَِّيا - 23123/ 4627
 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف.  .طب عن َأيب سعيد التيمي عن احلسن واحلسني مًعا

 
 "َمن لبَِّس ثْواًب يـَُباهِّي بِّهِّ لرَياُه النَّاُس َلْ يـَْنظُْر هللا إِّليهِّ َحَّتَّ يـَْنزَِّعُه".  - 23124/ 4628

 .فطب، ومتام، وابن عساكر عن أُم سلمة وُضعِّّ 
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رِّ مثَّ قام ُيصلِّّي فمثُلُه كَمثل الَّذِّي يـَتَـَوضأُ ابلقيح ودم اخلنزير، فيقول: هللا يقبل له   - 23129/ 4633 "من لعِّب ابمليسِّ
 صالتُه؟ ! ". 

 منكر.  .طب عن َأيب عبد الرمحن اخلطمى]حم[ 
 

 "من لعَِّب بِّطالٍق َأو عتاٍق فهو كما قال". - 23130/ 4634
 حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.  . اءِّ طب عن َأيب الدرد

 
 "َمْن لُقَِّّن ال إَِّله إِّال هللا عِّْنَد موته، َدَخَل اجْلَنََّة".  - 23134/ 4638

 . طب عن ابن عمر، طب عن عطاء بن السائب عن أَبيه عن جده
 

 ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيًئا، َوال يـَْقُتُل نـَْفًسا َلقَِّي هللا َوُهَو َخفِّيُف الظَّْهرِّ"."َمْن َلقَِّي هللا ال  - 23141/ 4645
 .في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
َيامِّ  - 23142/ 4646 ، َوصِّ رََمَضاَن، واالْغتِّسالِّ من اجْلََنابَةِّ َكاَن َعْبًدا هلل  "َمْن َلقَِّي هللا يـَْوَم القَِّياَمةِّ ابلصََّلَواتِّ اخْلَْمسِّ

ُهنَّ َشيًئا َكاَن َعُدو ا هلل َحق ا". نـْ  َحق ا، وَمن اْخَتاَن مِّ
 . في الكبير، وفي إسناده الحجاج بن رشدين بن سعد ضعفه ابن عدي قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو وُضعِّّف

 
 َلقَِّي َأَخاُه فَلُيَسلِّّْم َعَليهِّ، وإْن َحالْت بَينَـُهما َشَجَرٌة َأو َحائٌِّط َأْو َحَجٌر مُث َلقِّيُه فَلُيَسلِّّم َعليهِّ". "َمْن  - 23144/ 4648

 . صحيح موقوفا ومرفوعا .طب عن َأيب هريرة ]د[ 
 

 يـُْفََتْ يف َقرْبِّهِّ". "َمْن َلقِّي اْلَعُدوَّ َفَصرَب َحَّتَّ يـُْقَتَل َأْو يـَْغلَِّب ََلْ  - 23146/ 4650
في األوسط، وفيه مصفى بن بهلول والد محمد ولم أعرفه، وبقية رجاله  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، ك وتعقب عن َأيب أيوب

 ضعيف.  . ثقات
 

 َدَخَل اجْلَنََّة"."َمْن َلقَِّي هللا َيْشَهُد َأن ال إَِّلَه إِّال هللا، وَأنَّ حُمَمًَّدا رسوُل هللا  - 23150/ 4654
 .طب عن عبادة بن الصامت

 
هلل َشيًئا بـَْعَد إِّْذ آَمَن بِّهِّ، َوَأقَاَم الصَّالَة اْلَمْكُتوبََة، َوَأدَّى الزََّكاَة اْلمْفُروضَ  - 23160/ 4664 َة، َوَصاَم "َمْن ََلْ ُيْشرِّْك ابِّ

َع َوَأطَاَع َفَماَت َعَلى َذلَك َوَجَبْت لَ   ُه اجْلَنَُّة". رََمَضاَن، َومسِّ
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قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو   .طب عن َأيب مالك األشعري، وُضعِّّف
 ضعيف.

 
َداٌج". - 23163/ 4667 ُمِّّ اْلُقرآنِّ يف َصالتِّهِّ َفهَِّي خِّ  "َمْن ََلْ يـَْقَرأ ِبِّ

 الطبراني في األوسط وقال: ال يروى عن مهران إال بهذا اإلسناد قلت: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.قال الهيثمي: رواه  .مهران طس عن

 
َلَة َوََلْ َيسْسَتْدبِّْرَها يف اْلغَائِّطِّ ُكتَِّب َلُه َحَسَنٌة َوحمِّي َعْنُه َسيَِّّئٌة".  - 23169/ 4673  "َمْن ََلْ َيْستَـْقبِّلِّ اْلقِّبـْ

ن في األوسط ورجاله رجال الصحيح، إال شيخ الطبراني، وشيخ شيخه وهما  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن َأيب هريرة، وُحسِّّ
 ثقتان. 

 
 فـَُهَو لَِّغريِّ رِّْشَدٍة، َومَحََلْت بِّهِّ أمُُّه َعَلى َغريِّ طُْهٍر".  "َمْن ََلْ َيْسَتحِّ ممَِّّا قَال أو قِّيَل )َلُه( - 23179/ 4683

 موضوع. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. .طب عن عبد هللا بن عمرو بن ُشويفع، عن أبيه عن جده شويفع
 

َهُه َصالتُُه َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواملُْنَكرِّ ََلْ يـَْزَدْد مَِّن هللا إِّال بُعًدا".  - 23187/ 4691  "َمْن ََلْ تـَنـْ
 ضعيف.   .ابن عباس ابن َأيب حاَت، طب، وابن مردويه عن

 
َهتِّهِّ ابأَلْرضِّ إَِّذا َسَجَد ََلْ جَتُْز َصالتُهُ  - 23188/ 4692  ".  "َمْن ََلْ يَلَزْق أَنـَْفُه َمَع َجبـْ

 الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله موثقون، وإن كان في بعضهم اختالف من أجل التشيع.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

ْلَماءِّ، َخلََّلَها هللا   - 23192/ 4696 لنَّارِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". -َعزَّ َوَجلَّ  -"َمن ََلْ خُيَلِّّْل َأَصابَِّعُه ابِّ  ابِّ
 ضعيف.  .طب عن واثلةَ 

 
لٌم "َمْن ََلْ يَ  - 23193/ 4697 ، َأْو حِّ ُب لَِّشْىٍء مِّْن َعَملِّهِّ: تـَْقَوى حَتُْجُزُه َعنِّ اْلَمَحارِّمِّ َدٌة مِّْن َثالث، َفاَل حَيَْتسِّ ُكْن فِّيه َواحِّ

 ."  َيُكفُّ بِّه َعنِّ السَّفيه، َأو ُخُلٌق يَعيُش به يف النَّاسِّ
رواه الطبراني، وفيه عبد هللا بن مسلم بن هرمز، قال: أبو حاتم يكتب حديثه، وليس بالقوي، وبقية قال الهيثمي:  .طب عن أُم سلمة

 ضعيف جدًا. رجاله ثقات. 
 

 "َمْن ََلْ يُوتِّْر، َفاَل َصالَة َلُه".  - 23200/ 4704
 موضوع.  . طس عن َأيب هريرة
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ْ، ََلْ َيُكْن َلُه  "َمْن َماَت َلُه َولٌد ذََكٌر َأْو أُنـَْثى، َسلَّ  - 23221/ 4725 َي َأْو ََلْ يـَْرَض، َصرَبَ َأْو ََلْ َيْصربِّ َم َأْو ََلْ ُيَسلِّّْم، َرضِّ

 ثـََواٌب إال اجْلنََّة". 
 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عمرو بن خالد األعشى، وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .طب عن ابن مسعود 

 منكر.
 

ُلُغوا احلِّْنَث ََلْ يَرِّدِّ النَّاَر إِّال َعابَِّر َسبِّيل  - 23222/ 4726 يعين: اجلواز على   -"َمْن َماَت َلُه َثاَلثٌَة مَِّن اْلَوَلدِّ ََلْ يـَبـْ
." راطِّ  الصِّّ

جد من  ورجاله موثقون خال شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ; ولم أقال الهيثمي:  .طب عن عبد الرمحن بن بشري األنصاري
 ترجمه.

 
 "َمْن َماَت يف َهَذا اْلَوْجه َحاج ا أْو ُمْعَتمًرا ََلْ يـُْعَرْض َوََلْ حُيَاَسْب، َوقِّيَل: اْدُخلِّ اجْلَنََّة".  - 23223/ 4727

 منكر. .ع، عد، حل، هب، خط عن عائشة
 

ْبُه". "َمْن َماَت يف َطرِّيقِّ َمكََّة ََلْ يـَْعرِّْضُه هللا يـَْوَم  - 23224/ 4728  اْلقَِّياَمةِّ َوََلْ حُيَاسِّ
 .هب عن عائشة، احلارث، عد عن جابر

 
 "َمْن َماَت يف َأَحدِّ احْلََرَمنيِّ بُعَِّث آمًِّنا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".  - 23230/ 4734

حبان في الثقات   رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه موسى بن عبد الرحمن المسروقي وقد ذكره ابنقال الهيثمي:  .طس عن جابر
 وفيه عبد هللا بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وإسناده حسن.

 
هللِّ َشيًئا، َوََلْ يـَتَـَندَّ بَِّدٍم َحَراٍم، َدَخَل مِّْن َأيِّّ أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ َشاَء".  - 23232/ 4736  "َمْن َماَت ال ُيْشرُِّك ابِّ

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. قال الهيثمي:  . يف الفَت عن عقبة بن عامرطب، ك عن جرير، نعيم بن محاد 
 

هللِّ َشيًئا، فـََقْد َحلَّْت َلُه َمْغفَِّرتُُه".  - 23234/ 4738  "َمْن َماَت َوُهَو ال ُيْشرُِّك ابِّ
 س به.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده ال بأ  .طب عن النواس بن مسعان، وحسن

 
هللِّ َشيًئا فُتَِّحْت لَُه أَبـَْواُب اجْلَنَّةِّ َيْدُخُل مِّْن أَيَِّّها َشاَء، َوهَلَا َُثَانَِّيُة أَ  - 23235/ 4739  بـَْواٍب". "َمْن َماَت ال ُيْشرُِّك ابِّ

القاسم أبو عبد   قال الهيثمي: له في الصحيح حديث غير هذا، وقد رواه الطبراني في األوسط، وفي إسناده .طس عن عقبة بن عامر
 الرحمن، وهو متروك. 
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 "َمْن َماَت َوُهَو يـَْعَلُم َأن هللَا َحقٌّ َدَخَل اجْلَنََّة".  - 23239/ 4743

 .ع عن عثمان بن عفان
 

َنةِّ اْلَقرْبِّ".  - 23245/ 4749  "مْن َماَت ُمَرابِّطًا يف َسبِّيلِّ هللاِّ آَمَنُه هللاُ مِّْن فِّتـْ
 صحيح. . طب، هب عن أيب أمامة

 
 "َمْن َماَت ُمَفارِّقًا لِّلَجَماَعٍة َماَت مِّيَتًة َجاهِّلِّيًَّة".  - 23257/ 4761

 . طب، حل عن ابن عمر
 

 َوُهَو َكَعابِّدِّ َوَثٍن".  -تـََعاىل  -"َمْن َماَت َوُهَو ُمْدمُِّن مَخٍْر، َلقَِّي هللا  - 23266/ 4770
 صحيح. .عب، طب، حل عن ابن عباس

 
، َفَضَحُه هللا َعَلى رُُءوسِّ األْشَهاد يـَْوَم اْلقَياَمةِّ".  "َمْن َماتَ  - 23267/ 4771 يخِّ  َويفِّ َبطنِّهِّ رِّيُح اْلَفضِّ

 رواه الطبراني، وفيه مبارك أبو عمرو ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

يًَّة، َفاَل يَبِّيََتَّ إِّال يف َقرْبِّهِّ". "َمْن َماَت بُْكَرًة َفاَل يَقِّيَلنَّ إِّال يف َقرْبِّهِّ،  - 23268/ 4772  َوَمْن َماَت َعشِّ
 ضعيف.  في الكبير، وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر

 
ليَـَتُه يف  - 23269/ 4773 َرة، َوَمْن َماَت مِّْن أُمَّيتِّ َيْشَرُب اخْلَْمَر "َمْن َماَت مِّْن أُمَّيتِّ يـََتَحلَّى الذََّهَب َحرََّم هللا َعَليهِّ حِّ اآلخِّ

َرةِّ، َوَمْن َماَت مِّْن أُمَّيتِّ يـَْلَبُس احْلَرِّيَر َحرََّم هللا َعَليهِّ لُْبَسُه يف  َرةِّ".َحرََّم هللا َعَليهِّ ُشْرهَبَا يف اآلخِّ  اآلخِّ
 .طب عن ابن عمرو

 
، بُعَِّث َعَليَها يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ: رِّاَبٌط َأْو َحجٌّ َأْو َغرُي َذلَِّك". "َمْن َماَت َعَلى َمْرتـََبٍة مِّنْ  - 23371/ 4775   َهذِّهِّ اْلَمَراتِّبِّ
 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات في أحد السندين. قال الهيثمي:  .طب، ك عن فضالة بن عبيد]حم[ 

 
هِّ َدَخَل اجْلَنََّة". "َمْن َماَت يـَُقوُل: ال إَِّلَه إِّال هللا  - 23272/ 4776  يَقِّيًنا مِّْن نـَْفسِّ

 . طب عن معاذ
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َعُث َمْن يف   -َعزَّ َوَجلَّ  -"َمْن َماَت َوُهَو يُوقُِّن بَِّثالٍث: َأنَّ هللا   - 23273/ 4777 َحقٌّ، َوَأنَّ السَّاَعَة قَائَِّمٌة، َوَأنَّ هللا يـَبـْ
 اْلُقُبورِّ، َدَخَل اجْلَنََّة". 

 .طب، كر عن معاذ
 

هلل َشيًئا َدَخَل اجْلَنََّة".  - 23274 / 4778  "َمْن َماَت ال ُيْشرُِّك ابِّ
 . طب عن معاذ

 
َا َماَت يف السََّماءِّ".  - 23289/ 4793 ، َفَكَأمنَّ  "َمْن َماَت يف بَيتِّ اْلَمْقدِّسِّ

 البزار، وفيه يوسف بن عطية البصري وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن أيب هريرة 
 

َياٌم، َفلَيُصْم َعْنُه َوليُُّه إِّْن َشاَء".  - 23290/ 4794  "َمْن َماَت َوَعَليهِّ صِّ
 البزار، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن عائشة

 
 ْجتُنَِّبتِّ اْلَكَبائُِّر". "َمْن َماَت ََيَْعُل هلل نِّد ا َدَخَل النَّاَر، َوالصََّلَواُت احْلََقائُِّق َكفَّارَاٌت لِّما بَينَـُهنَّ َما ا - 23294/ 4798

 البزار والطبراني في الكبير، وفيه صالح بن موسى، وهو منكر الحديث.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 
 

لشَّْعرِّ فـََليَس َلُه عِّْنَد هللاِّ َخالٌق". - 23295/ 4799  "َمْن َمثََّل ابِّ
 ضعيف. .طب عن ابن عباس

 
يهِّ فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَمالئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي"."َمْن َمَثَل  - 23296/ 4800 خِّ  ِبَِّ

 الطبراني، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، واألصم بن هرمز لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

ََيواٍن فـََعَليهِّ َلْعَنُة هللاِّ  - 23297/ 4801  َواْلَمالئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّني"."َمْن َمثََّل حبِّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمر

 
"َمْن َمَرْرَت بِّه من الَعَربِّ َفَسمِّْعَت األَذاَن فِّيهم َفال تـَْعرِّْض َله، َوَمن ََلْ َتْسَمع فِّيهم األَذان فَاْدُعهم   - 23306/ 4810

 إِّىل اإلسالمِّ فَإن ََل َييبوا َفَجاهدهم".
 الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. سعيد بن العاصطب عن خالد بن 
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 "َمْن َمسَّ َصَنًما َفليَـَتوضَّأ".  - 23307/ 4811
 البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. ز عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه

 
 ه أْو أُنثـََييهِّ َأو رُفـََغْيه، َفليَـَتوضَّأ ُوُضوَءه لِّلصَّالة". "َمْن َمسَّ ذََكرَ  - 23311/ 4815

 . طب، قط عن بسرة
 

 "َمْن َمسَّ فـَْرَجُه مَِّن الرَِّجالِّ َوالنِّّساءِّ فـََعَليهِّ اْلُوُضوُء".  - 23312/ 4816
 . طب عن ُبْسَرة

 
 ي كَحجٍَّة، َوَمْن َمَشى إىَل َصالةِّ َتَطوٍُّع، َفهَِّي َكُعْمَرٍة اَنفَِّلٍة"."َمْن َمَشى إِّىَل َصالٍة َمْكُتوبٍَة يف اجْلََماَعةِّ َفهِّ  - 23318/ 4822

 حسن.  .طب، وأبو الشيخ عن أيب أمامة
 

 "َمْن َمَشى َبنَي اْلَغَرَضنيِّ َكاَن َله بُِّكلِّّ ُخطَوٍة َحَسَنٌة".  - 23324/ 4828
 ضعيف.  . طب عن أيب الدرداء

 
". "َمْن َمَشى  - 23326/ 4830 بِّ بِّْدَعٍة لِّيـَُوقَِّّرُه فـَْقْد َأَعاَن َعلى َهْدمِّ اإلْسالمِّ  إِّىَل َصاحِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه بقية، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب، حل عن معاذ
 

 َعمَّا اْفرُتَِّض َعَليهِّ".  يوَم اْلقَِّياَمةِّ  -َعزَّ َوَجلَّ -"َمْن َمَشى َحافًِّيا يف طَاَعةِّ هللاِّ َل َيْسأَْلُه هللا  - 23327/ 4831
رواه الطبراني في األوسط، وقال: تفرد به محمد بن عبد هللا بن معاوية الحذاء. قلت: محمد هذا وشيخه  قال الهيثمي:  .طس عن أيب بكر

 عبد هللا بن إبراهيم لم أر من ذكرهما.
 

يه َحَّتَّ  - 23335/ 4839 َقِّّهِّ إِّىَل َأخِّ يُه فـََلُه بِّه َصَدَقٌة". "َمْن َمَشى حبِّ  يْقضِّ
 . طب، ض عن ابن عباس

 
". -َوُهَو يـَْعَلم أَنَّه ظَاَلٌِّ -"َمْن َمَشى َمَع ظَاَلٍِّ لُِّيعيَنه  - 23336/ 4840  فـََقْد َخَرَج مِّن اإلِّْسالمِّ

بيل، قال  ، والباوردي، وابن شاهني، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ض عن أوس بن شرحالبغوي، و البخاري يف التاريخ
 ضعيف.  ”.البغوي: والصحيح عندي "شرحبيل بن أوس
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"َمْن َمَشى يف َحاَجة َأخيه َكَتَب هللاُ َله بُِّكلِّّ ُخطَوٍة خَيُْطوَها َسْبعِّني َحَسَنة، وحَمى َعْنه سبعني سيِّّئًة إِّىَل   - 23341/ 4845
َيْت َحاَجتهُ  َعَلى َيَديه َخَرَج مِّن ُذنُوبِّه َكَيوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه، َوإْن َهَلك فيما َبني َذلِّك َدَخَل   َأْن يـَْرجَع مِّْن َحيُث فَارََقُه، فَإن ُقضِّ

َساٍب".   اجْلَنََّة بَِّغريِّ حِّ
ع، عد، وأبو الشيخ يف الثواب، واخلرائطي يف مكارم األخالق، واخلطيب، كر، واخلطيب عن أنس، وهو ضعيف، وأورده  

 . ابن اجلوزي يف املوضوعات
 

يه َوبـََلَغ فيها َكاَن َخريًا مِّن اْعتَِّكافِّ عِّشريَن َسَنٍة، َوَمن اْعَتَكَف يـَْوما اْبتغاَء   - 23342/ 4846 "َمْن َمَشى يفِّ َحاَجةِّ َأخِّ
 جَعَل هللاُ بَيَنه وبنَي النَّارِّ َثالثَة َخَنادَِّق أبـَْعد ما بنَي اخلافقني".  -َعزَّ َوجلَّ -وجه هللا 

 رواه الطبراني في األوسط وإسناده جيد. قال الهيثمي:  .طيب وقال: غريب عن ابن عباسطس، ك، هب وضعفه، واخل
 

 "َمْن اَنَم قـَْبَل العَِّشاء، َفال َأاَنم هللاُ َعيَنُه". - 23360/ 4864
 رواه البزار، وفيه محمد بن عبد هللا بن عبيد بن عمير وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .البزار عن عائشة

 
َبُه فـََعليهِّ الوُضوُء". - 23363/ 4867  "َمْن اَنَم َوُهَو َجالٌِّس َفال ُوُضوَء َعَليهِّ، فَإَِّذا َوَضَع َجنـْ

ضعفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له   في األوسط وفيه الحسن بن جعفر الجعفرى  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمرو
 أحاديث صالحة وال يتعمد الكذب. 

 
ل - 23377/ 4881 هلل َأْوَشَك هللا َلُه ابِّ لنَّاسِّ ََلْ ُتسدَّ فَاقـَُتُه، فَإِّْن أَنـَْزهَلَا ابِّ ٌل  "َمْن نـََزَلْت بِّهِّ َحاَجٌة فَأَنـَْزهَلَا ابِّ غِّىن إمَّا َأْجٌر آجِّ

ٌل".  وإمَّا غِّىًن َعاجِّ
 صحيح.  .ابن جرير يف هتذيبه، طب، حل، هب عن ابن مسعود د ت[ ]

 
َمام فَإَِّذا َفرغ )مِّْن َصالته(، َفلُيعِّدْ  - 23380/ 4884 َي َصالًة فـََلْم َيْذُكْرَها إِّال َوُهَو َمَع اإلَمام َفلُيصلِّّ َمَع اإلِّ   "َمْن َنسِّ

َي، مثَّ يُعِّيُد الصَّالَة اليت َصالهَ   ا َمَع اإلَمام". الصَّالَة الَّيت َنسِّ
 .طس، واخلطيب عن ابن عمر وصحح أبو ُزْرعة وقفه]ط[ 

 
َي َصالًة فـََوقْـتـَُها إَِّذا ذََكَرَها".  - 23383/ 4887  "َمْن َنسِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف جدا.  .طس، ق وضعَّفه عن أيب هريرة 

 
ْنُه َوميَسْح بِّهِّ رَأَسُه،  - 23385/ 4889 َْيتهِّ بـََلاًل، َفليأخْذ مِّ َي َمْسَح الرَّأسِّ َفذََكَر َوُهَو ُيَصلِّّي فـََوَجَد يفِّ حلِّ فَإِّنَّ  "َمْن َنسِّ
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 ذلَِّك َُيْزِّيهِّ فَإِّْن ََلْ َيِّْد بـََلاًل َفلُيعِّد الُوُضوَء والصالَة".
 في األوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو كذاب.  لطبرانيقال الهيثمي: رواه ا . طس عن ابن مسعود

 
َي الَصالَة فـَْلُيَصلَِّّها إَِّذا ذََكَرَها مَن الَغد للَوْقت".  - 23394/ 4898  "َمْن َنسِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. . الطحاوي، طب، ض عن مسرة
 

هِّ، فإِّْن ََلْ يـَْفَعْل َفَمر )فمن("َمْن َنظََر إِّىَل  - 23397/ 4901 َمارٌّ َفليَـَتَخطَّ َعَلى رَقـََبتِّهِّ فإِّنَُّه  فـُْرَجٍة يفِّ َصّف، فَلَيُسدَّها بِّنَـْفسِّ
 ال ُحْرَمَة َلُه". 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

َا  "َمْن َنظََر إِّىَل  - 23400/ 4904 يهِّ َنظَرًة خيِّيُفُه هبِّ ، َأَخاَفُه هللاُ يـَْوَم القَِّياَمةِّ". يفِّ  َأخِّ  مِّْن َغريِّ َحقٍّ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمرو

 
َعْورًَة، َسرَتَ هللاُ  َسرَتَ َعَلى ُمْؤمٍِّن  "َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤمٍِّن ُكْربًَة، نـَفَّس هللاُ َعْنُه ُكْربًَة يـَْوَم القَِّياَمةِّ، َوَمنْ  - 23404/ 8049
 َعْورََتُه، َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْؤمٍِّن ُكْربًَة، فـَرََّج هللاُ }َعْنه{ كْربـََتُه". }َعَليهِّ{ 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه شعيب بياع األنماط وهو مجهول.  .طب عن كعب بن عجرة
 

َرةِّ". "َمْن َنَصَر َأَخاُه بِّظَ  - 23405/ 4909 نـَْيا َواآلخِّ ، َنَصَرُه هللاُ يفِّ الدُّ  ْهرِّ الَغيبِّ
قال الهيثمي: رواه البزار بأسانيد، وأحدها موقوف على عمران، وأحد أسانيد المرفوع   .طب عن عمران بن حصني، ق، ض عن أنس

 رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني.
 

هِّ َشعِّريًا، مثَّ  - 23409/ 4913   قاَم بِّهِّ َحَّتَّ يـَْعَلَقُه َعَليهِّ، َكتَب هللاُ َلُه بُِّكل َشعِّريٍة َحَسَنًة". "َمْن نـَقَّى لَِّفَرسِّ
 . ابن زجنويه، طب، واحلاكم يف الكىن عن متيم

 
 "َمْن نُوقَِّش املَُحاَسَبَة َهَلَك".  - 23411/ 4915

 صحيح.  .طب عن ابن الزبري
 

ملَالِّ َأْن يـُْنفَِّقُه َوَجنُبَ َعنِّ الَعُدوِّ َأْن يُقاتَِّلُه َفلُيْكثِّْر َأْن يـَُقوَل: ُسْبَحاَن "َمْن َهالُه اللِّّيُل َأْن  - 23415/ 4919 يَُكابَِّدُه َوخبَِّل ابِّ
َفَقا يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ".  َْمدِّهِّ فَإِّنَُّه َأَحبُّ إِّىَل هللاِّ مِّْن َجَبلِّ َذَهٍب َوفِّضٍَّة يـُنـْ  هللاِّ َوحبِّ
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ر عن أيب أمامة، ولفظ ابن شاهني " فإْنما أحب إىل هللا من جبلى ذهب ينفقهما يف سبيل  طب، وابن شاهني، وابن عساك
الطبراني، وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، وثقه عبدان، وضعفه الجمهور، والغالب على بقية   قال الهيثمي: رواه. هللا" وهو ضعيف

 رجاله التوثيق.
 

َبُكْم َقدِّ اْحتُبَِّس َعنِّ اجلَنَّةِّ بَِّديٍن َكاَن َعَليهِّ، فَإِّما َأْن تـَْفُدوُه مِّْن  "َمْن َهُهَنا مِّْن رَْهطِّ فُ  - 23416/ 4920 الٍن؟ إِّنَّ َصاحِّ
 َعَذابِّ هللاِّ، َوإمَّا َأْن ُتْسلُِّموُه". 

 . طب عن مسرة
 

َعنَّ إِّىَل َأْهلِّهِّ َحَّتَّ  - 23417/ 4921 ْنُكْم إِّىَل َهذِّهِّ الَقْريَةِّ َفال يـَْرجِّ دِّ مثَّ يـَْرجَع إِّىَل "َمْن َهَبَط مِّ  يـَرْكَع رَكَعَتنيِّ يفِّ َهَذا املَْسجِّ
 َأْهلِّهِّ". 

 الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب عن مسلم بن أسلم بن جُبَرة
 

 َكَراَمتِّهِّ"."َمْن َهَجَر َأَخاُه فـَْوَق َثالٍث فـَُهَو يفِّ النارِّ، إِّالَّ َأْن يـََتَدارََكُه هللاُ بِّ  - 23418/ 4922
 رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: .طب عن فضالة بن عبيد 

 
يهِّ َشْهَوًة ُغفَِّر َلُه".  - 23424/ 4928  "َمْن َواَفَق مِّْن َأخِّ

 موضوع.  . طب عن أيب الدرداء
 

َنازًَة وَتَصدََّق َوَأْعَتَق َوَجَبْت َلُه اجلَنُة ذلك اليَـْوَم إِّن "َمْن َواَفَق صياُمُه يـَْوَم اجلُُمَعةِّ َوَعاَد َمريًضا َوَشهَِّد  - 23425/ 4929 جِّ
 َشاَء هللا".

 رواه أبو يعلى وفيه ابن لهيعة وفيه كالم.قال الهيثمي:  .ع، هب عن أيب سعيد
 

َا َأْحَيا َمْوُءوَدًة مِّ  - 23436/ 4940  ْن َقرْبَِّها". "َمْن َوَجَد ُمْسلًِّما َعَلى َعْورٍَة َفَسرَتََها، َفَكَأمنَّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب . طب عن عقبة بن عامر]حم[ 

 
 "َمْن َوسََّع َعَلى عِّيالِّهِّ يفِّ يـَْومِّ َعاُشورَاَء، َوسَّع هللاُ َعليهِّ يفِّ َسَنتِّه ُكلَِّّها".  - 23446/ 4950

ابن مسعود، هب عن جابر، عبد،  ابن راهويه، واحلكيم، طس، هب عن أيب سعيد، عبد، ق، حب يف الضعفاء، هب عن 
 ضعيف.  . هب عن أيب هريرة
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 "َمْن َوسَّع َعَلى عَِّيالِّهِّ يـَْوَم َعاُشورَاَء، ََلْ يـََزْل يفِّ َسَعٍة َسائَِّر سنته".  - 23450/ 4954
 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 

 
ُزُه َلهُ  - 23453/ 4957 خلَِّيارِّ". "َمْن َوَعَدُه هللاُ َعَلى َعَمٍل ثـََوااًب، فـَُهو ُمْنجِّ  ، َوَمْن َوَعَدُه َعَلى َعَمٍل عَِّقااًب فـَُهَو فِّيهِّ ابِّ

رواه أبو يعلى، والطبراني في  قال الهيثمي:  .ع، واخلرائطي يف مكارم األخالق، ق يف البعث، وابن عساكر عن أنس، وُضعِّّف
 الصحيح.األوسط، وفيه سهيل بن أبي حزم، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال 

 
4960 /23456 - ." َب بِّْدَعٍة فـََقْد َأَعاَن َعَلى َهْدمِّ اإلِّْسالمِّ  "َمْن َوقَـَّر َصاحِّ

طب عن عبد هللا بن بسر، عبد عن ابن عباس، عبد، وأبو نصر السجزى يف اإلابنة، وابن عساكر عن عائشة، هب عن  
 ضعيف.   .نصر عن ابن عمر، وابن عساكر موقوفًاإبراهيم بن ميسرة مرساًل، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، أبو 

 
، َواخلَبَ  - 23461/ 4965 َا ُسقَِّي مَِّن اخلََبالِّ اُل َواٍد يفِّ "َمْن َوَضَع اخلَْمَر َعَلى كفِّهِّ ََلْ تـُْقَبْل َلُه َدْعَوة، َوَمْن َأْدَمَن َعَلى ُشْرهبِّ
 َجَهنََّم". 

 صحيح. .طب عن ابن عمرو
 

َد َلُه َثالثَة َأْوالٍد فَلم ُيَسمِّّ َأَحَدُهْم حُمَمًَّدا فـََقْد َجهَِّل". "َمْن  - 23470/ 4974  ُوجِّ
يف األلقاب عن ابن عباس، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب، ابن بكري يف جزء "من   الشريازيطب، عبد، و 

 موضوع.  .امسه حممد وأمحد"، طب عن واثلة، احلارث عن النضر بن شفى مرساًل 
 

هِّْم". - 23472/ 4976 َ َشيًئا مِّْن َأْمرِّ اْلُمْسلِّمِّنَي ََلْ يـَْنظُرِّ هللاُ يفِّ َحاَجته َحَّتَّ يـَْنظَُر يفِّ َحَوائِّجِّ  "َمْن َويلِّ
 ضعيف جدا.  .طب عن ابن عمر

 
يَحٍة َكَما حَيُوُط  - 23475/ 4979 َ مِّْن َأْمرِّ اْلُمْسلِّمِّنَي َشيًئا فـََلْم حَيُطُهْم بَِّنصِّ  َأْهَل بَيتهِّ َفليَـَتبوَّأ َمْقَعدُه مَِّن النَّارِّ". "َمْن َويلِّ

 . طب عن معقل بن يسار
 

ْسرِّ َجَهنََّم، فإِّْن َكا - 23478/ 4982 َ َشيًئا مِّْن أُُمور اْلُمْسلِّمِّنَي ُأتِّ بِّهِّ يـَْوَم اْلقَياَمةِّ َحَّتَّ يُوَقَف َعَلى جِّ ًنا  "َمْن َويلِّ َن حُمْسِّ
يًئا اخنَْ   َرَق بِّهِّ اجلِّْسُر فـََهَوى فِّيهِّ َسْبعِّنَي َخرِّيًفا".جَنا، َوإِّْن َكاَن ُمسِّ

 .، قال البغوي: وال أعلم له غريه، وفيه ُسَويُد بن عبد العزيز مرتوكالثقفيالبغوي، وابن قانع، طب عن بشر بن عاصم 
 ضعيف.
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ًنا جَنَا، َوإِّْن  "َمْن َوىلَّ َأَحًدا مَِّن النَّاسِّ ُأوتِّ به يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َحَّتَّ  - 23479/ 4983 ْسرِّ َجَهنََّم، فَإْن َكاَن حُمْسِّ  يُوَقَف َعَلى جِّ

يًئا اخْنََرَق بِّهِّ اجلِّْسُر فـََهَوى بِّهِّ َسْبعِّنَي َخرِّيًفا َوهَِّي َسْوَداُء ُمظَلَِّمٌة".  َكاَن ُمسِّ
 متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو  . البغوي، طب عن أيب ذر

 
َ مِّْن أُُمورِّ اْلُمْسلِّمِّنَي َشيًئا فَاْحَتَجَب ُدوَن َخلَّتِّهِّْم َوَحاَجتِّهِّْم َوَفقرِّهْم َوفَاقَتِّهِّْم اْحَتَجبَ  - 23484/ 4988  هللاُ َعْنُه "َمْن َويلِّ

 يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُدوَن َخلَّتِّهِّ َوَحاَجتِّهِّ َوفَاقَتِّهِّ َوفـَْقرهِّ". 
 صحيح. .ديز ، ق عن أيب مرمي األطب، وابن قانع، ك]د ه[ 

 
َبتِّهِّ، فـَُهَو َكالَّذِّي يَقِّْيُء وَ  - 23489/ 4993 َها، فَإِّْن رََجَع يفِّ هِّ نـْ َبًة فـَُهَو َأَحقُّ هبَِِّّبتِّهِّ َما َلْ يـَُثْب مِّ  ََيُكُل قَيَئُه". "َمْن َوَهَب هِّ

 . طب عن ابن عباس
 

 ال يـَْرمَحُُه َمْن يفِّ السََّماءِّ". "َمْن ال يـَْرَحُم َمْن يفِّ اأَلْرضِّ  - 23493/ 4997
 ضعيف. .طب عن جرير

 
 "َمْن ال يـَْرَحُم ال يـُْرَحُم، َوَمْن ال يْغفُِّر ال يـُْغَفُر َلُه، َوَمْن ال يـَُتْب يـَُتوُب هللاُ َعَليهِّ".  - 23497/ 5001

م يتب لم يتب عليه«. ورجال أحمد رجال  قال الهيثمي: في الصحيح طرف منه، رواه الطبراني، وأحمد باختصار: »من ل .طب عن جرير
 صحيح. الصحيح.

 
ًحا هللِّ َولَِّرُسولِّهِّ، َولِّكَتابِّهِّ،   - 23500/ 5004 ُهْم، َوَمْن ال ُيْصبح َومُيسي اَنصِّ نـْ ْمرِّ اْلُمْسلمنَي فـََليَس مِّ "َمْن ال يـَْهَتم ِبَِّ

َمامِّهِّ، َولَِّعامَّةِّ اْلُمسلِّمنَي، فـََليَس  ُهْم". َوإلِّ نـْ  مِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه عبد هللا بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن حميد، ووثقه أبو  .طس عن حذيفة

 ضعيف. حاتم وأبو زرعة وابن حبان.
 

 ٍر". "َمْن َيُخُذ َعَلى تـَْعليم اْلُقرآن قـَْوًسا، قـَلََّدُه هللاُ قـَْوًسا مْن انَ  - 23504/ 5008
في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز، عن الوليد بن مسلم، ولم أجد من ذكره،   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن أيب الدرداء

 وليس هو في الضعفاء، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 

 اجْلَنَُّة". "َمْن يـَُبايُِّعينِّ َعَلى َأْن ال َتْسأَُلوا َشيًئا َوَلُكُم  - 23506/ 5010
 . طب عن أيب أمامة
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َرةِّ".  - 23509/ 5013 َفْعُه يفِّ اآلخِّ ْنيا يـَنـْ  "َمْن يـَتَـَزوَّْد يفِّ الدُّ

 ضعيف.  .طب، هب، والشريازي يف األلقاب، وابن عساكر، ض عن جرير
 

  هللاُ، َوَمْن يـُْبغِّْض َعمَّارًا، يـُْبغِّْضُه هللاُ"."َمْن حَتَقََّر َعمَّارًا حَتَقََّرُه هللاُ، َوَمْن َيُسبَّ َعمَّارًا َيُسبَّهُ  - 23516/ 5020
قال الهيثمي: رواه الطبراني مطوال ومختصرا بأسانيد، منها ما وافق أحمد، ورجاله ثقات، ومنها ما   .ع، وابن قانع عن خالد بن الوليد

 هو مرسل. 
 

 َخاَصْمُتُه َخَصْمُتُه"."َمْن خُيْفِّْر ذِّمَّيتِّ ُكْنُت َخْصَمُه، َوَمْن  - 23517/ 5021
 حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله ثقات.  .طب عن جندب

 
َلى ثَِّيابُُه، َوال يـَْفىَن َشَبابهُ  - 23519/ 5023 َعُم فِّيَها ال يـَْبَأُس، ال تـَبـْ بَِّنٌة  ، بَِّناُؤَها لَ "َمْن َيْدُخلِّ اجلَنََّة حَيَْيا فِّيَها ال مَيُوُت، َويـَنـْ

 اْلَياُقوُت". مِّْن َذَهٍب، َولَبَِّنٌة مِّْن فِّضٍَّة، مِّالطَُها اْلمِّْسُك اأَلْذفـَُر، َوتـَُراهُبَا الزَّْعَفَراُن، َحْصَباؤُها اللُّْؤُلُؤ وَ 
 بإسناد حسن الترمذي لرجاله.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر

 
 بِّهِّ َخريًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ الدِّينِّ، َويُلهِّْمُه ُرْشَدُه". "َمْن يُرِّدِّ هللاُ  - 23526/ 5030

 ضعيف.   .طب عن معاوية، حل عن ابن مسعود
 

نـَْيا َجَعَل هللاُ  23533/ 5037 ن   َلُه لَِّساَننيِّ مِّ " َمن ُيَسمِّّْع ُيَسمِّّعِّ هللاُ بِّهِّ، َوَمْن يـَُراءِّ يـَُراءِّ هللاُ بِّهِّ، َوَمْن كاَن َذا لَِّساَننيِّ يفِّ الدُّ
 اَنرِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك.  .طب، وأبو نعيم عن جندب
 

َعاَداُه،   يـَْعينِّ َعلِّي ا، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ َمنْ -"َمْن َيكنِّ هللاُ َوَرُسولُُه َمْوالُه، فَإنَّ َهَذا َمْوالُه  - 23542/ 5046
، َفُكْن َلُه بَغِّيًضا، اللَُّهمَّ  ُد َأَحًدا َأْستَـْودُِّعُه يفِّ اأَلْرضِّ   اللَُّهمَّ َمْن َأَحبَُّه مَِّن النَّاسِّ َفُكْن َلُه َحبيًبا، َوَمْن أَبـَْغَضُه مِّن النَّاسِّ إِّيّنِّ ال َأجِّ

 بـَْعَد اْلَعْبدينِّ الصَّاحَلنيِّ َغريََك، فَاْقضِّ فيه ابحْلُْسىَن". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه بشر بن حرب، وهو لين، ومن لم أعرفه  .طب عن جرير، قال ابن كثري غريب جد ا بل منكر

 أيضا. 
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راطِّ إِّىَل  - 23545/ 5049 ُد بَيَتُه، َضمَِّن هللاُ َلُه الرَّْوَح َوالرَّمْحََة َواجْلََواَز َعَلى الصِّّ  اجْلَنَّةِّ". "َمْن َيُكْن اْلَمْسجِّ
 ضعيف.  .طس واخلطيب عن أيب الدرداء 

 
ْدرِّ".  -تـََعاىل-"مَِّن هللاِّ  - 23551/ 5055  ال مِّْن َرُسولِّهِّ، َلَعَن هللاُ قَاطَِّع السِّّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن الحارث قال العقيلي: ال يصح   .طب، ق عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده
 .صحيح  يعني: هذا الحديث. حديثه،

 
ْم قِّريَاطَا  "مَِّن األَُممِّ أُمٌَّة َضَرَب هَلُْم َمَثاًل كَمثلِّ ُأَجَراَء، أَتجََّرُهْم رَُجٌل َفعمُِّلوا َلُه يوًما ُكلَُّه، َوَجَعَل هلَُ  - 23553/ 5057

اٍط. فـََقال: َمْن ُيْكمُِّل يلِّ قِّريَاطًا، َفعِّمُلوا َحَّتَّ إَِّذا انتصَف النهار سئموا فقالوا للرجل: حاسبنا، فحاسبهم فكان هلم نِّْصُف قِّريَ 
ًنا.   َعملي إِّىَل اللَّيلِّ َعَلى قِّرياٍط قِّرياٍط؟ فـََبايَعُه َقوٌم آخُرون. فـََعمُِّلوا َحَّتَّ إَِّذا َكاَن َقرِّيًبا مِّْن َصالة العصرِّ  بـْ َسئُموا، َفقاُلوا: َحاسِّ

، َوَأَحبَّ الَرجُل َأن يـُْقَضى َلُه  مِّْن َعَملهِّ إِّىَل اللَّيل   َعَمُلُه قـَْبَل اللَّيلِّ فَاجتَََّر قوًما َعَلى َأْن يُْكمُلوا َما غربوََكاَن هَلُم نِّْصُف قِّريَاطِّ
 َعَلى قِّريَاطنيِّ قِّريَاطنيِّ، إِّيّنِّ َأْرُجو إِّْن َشاَء هللاُ: َأْن تُكونُوا أَنـُْتْم َأْصَحاب القِّريَاَطنيِّ".

 ، وفيه من لم أعرفهم. ال الهيثمي: رواه الطبرانيق .حبيب بن سليمان بن مسرة، عن أبيه، عن جده طب عن
 

َل َصدِّيَق أَبيَك".  - 23554/ 5058 ِّ َأْن َتصِّ  "مِّْن الربِّّ
 في األوسط وفيه "عنبة بن عبد الرحمن القرشي" وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن أَنس

 
 "مَِّن التَّمرِّ والُبْسرِّ مَخٌْر".  - 23555/ 5059

 .صحيح .جابرطب عن 
 

، َوَأْن تـََرى احْلَُفاَة اْلُعَراَة رَِّعاَء الشَّاةِّ يـََتبارَ  - 23588/ 5092 ْوَن يفِّ  "مِّْن َأْشَراط السَّاَعةِّ: َأْن َترى الرَُّعاَة رُُءوَس النَّاسِّ
َا". ، َوَأْن َتلَِّد األمُة رَبَّتَها َورهبَّ َيانِّ نـْ  اْلبـُ

 . احلارث، حل عن أيب هريرة
 

5065 /23561 -  ." ، ومهُر الَبغيِّ ، وَُثُن الَكْلبِّ  "مَِّن السُّْحتِّ َكْسُب احلجَّامِّ
 .ئب بن يزيدااخلطيب عن أيب هريرة، طب، وابن النجار عن الس

 
 َعظِّيٌم: املتربُئ مِّْن  "مَِّن العبادِّ عِّباٌد ال يَُكلِّّمهُم هللاُ َيوَم القَِّيامةِّ وال يـُزَكِّيهْم وال يـَْنظُُر إِّليهِّْم وهَلْم َعذابٌ  - 23566/ 5070

ُهم".  نـْ  والديه رغبًة عنهَما، واملتربُئ مِّْن َوَلدِّهِّ، ورجٌل أَنـَْعَم َعليه قوٌم َفَكَفر نِّعمَتهم وتربَأ مِّ
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 ضعيف. .طب واخلرائطي يف مساوئ األخالق عن معاذ بن أنس
 

َارَُة اْلَوايلِّ يفِّ رَعِّيَّ  - 23579/ 5083  تِّهِّ"."مِّْن َأْخَون اخلَِّيانَةِّ: جتِّ
 ضعيف.  .طب عن َأيب األسود املالكي عن أبيه عن جده

 
 "مِّْن َأْشَراطِّ السَّاَعةِّ: اْلُفْحُش والتـََّفحُّش". - 23583/ 5087

 صحيح. . طس، ض عنه
 

َابِّ السَّاَعةِّ: َأْن يـَُرى اهلِّالُل قـَْياًل". - 23584/ 5088  "مِّنِّ اْقرتِّ
 حسن.  .أنس طص، ض عن

 
دِّ ال ُيَصلِّّي فِّيهِّ رَْكَعَتنيِّ، َوَأْن ال ُيَسلَِّّم الرَُّجلُ  - 23586/ 5090  إِّال َعلى  "مِّْن َأْشراطِّ السَّاَعةِّ: َأْن مَيُرَّ الرَُّجُل يفِّ اْلَمْسجِّ

 َمْن يـَْعرُِّف، َوَأْن ُيرَبَِّّد الصَّيبُّ الشَّيَخ". 
 .ضعيف  .طب عن ابن مسعود]خز[ 

 
يَُّة َعلى اْلَمْعرَِّفةِّ"."مِّْن َأْشَراطِّ السَّاعَ  - 23587/ 5091  ةِّ: إَِّذا َكاَنتِّ التَّحِّ
 حسن.: قال شعيب .طب عن ابن مسعود ]حم[ 

 
َتُه َخاَنَك".  - 23593/ 5097  "مِّْن َأْعالمِّ اْلُمَنافِّق: إَِّذا َحدََّث َكَذَب، َوإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِّذا ائْـَتَمنـْ

 الطبراني في األوسط، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. رواه قال الهيثمي:   .طس عن أيب سعيد

 
َرى  "مِّْن َأفْـَرى الفَِّرى َمنِّ ادُّعِّي إِّىَل َغريِّ َوالِّدِّهِّ، َومِّْن َأفْـَرى الفَِّرى َمْن َأَرى َعيَنيهِّ َما َل تـََر، َومِّْن َأفْـ  - 23596/ 5100

 َأُقْل".  الفَِّرى َمْن قَال َعَليَّ ما َلْ 
 صحيح. .بز عن ابن عمر، هب عن واثلة

 
َابِّ السَّاَعةِّ اْنتَِّفاُخ اأَلهِّلَّةِّ".  - 23598/ 5102  "مِّن اْقرتِّ

 صحيح. .الشريازي يف األلقاب، طب عن ابن مسعود 
 

َابِّ السَّاَعةِّ: َأْن تـُْرَفَع اأَلْشَراُر، َوُتوَضَع اأَلْخَياُر، ويـُْفَتَح اْلَقْوُل، َوحُيَْبَس اْلَعَمُل، َويُـ  - 23599/ 5103 ْقَرَأ يف  "مَِّن اْقرتِّ
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َوى كَِّتابِّ هللا". اْلَقْومِّ اْلَمثْـَناُة، لَيَس فِّيهِّْم َأَحٌد َأْن يـُْنكَِّرَها، قِّيل: َوَما اْلَمثْـَناُة؟ قَال: َما ُكتَِّب   سِّ
 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، ك عن ابن عمرو

 
، وََكثْـَرُة اْلُقرَّاءِّ، َوقِّلَُّة اْلُفَقَهاءِّ، وََكثْـَرةُ  - 23600/ 5104 األَُمَراءِّ، َوقِّلَُّة   "مَِّن اْقرتَاب السَّاَعةِّ َكثْـَرُة اْلَقطرِّ، َوقِّلَُّة النـََّباتِّ

 َمَناءِّ".األُ 
 موضوع.  .طب عن عبد الرمحن بن عمرو األنصاري

 
هللِّ، َواْلَيمِّنُي اْلَغُموُس". - 23602/ 5106 ْرُك ابِّ  "مِّْن َأكرَبِّ اْلَكبائِّرِّ: الشِّّ

 صحيح.  رواه الطبراني في األوسط، وهو بتمامه في اإليمان والنذور، ورجاله موثقون.قال الهيثمي:  .طس عن عبد هللا بن أنيس
 

َاذِّهِّم اْلُقُصوَر يف األَْنَصارِّ".  - 23603/ 5107 ، َواختِّّ  "مِّْن َأْكفاءِّ الدِّينِّ تـََفصُّح النـََّبطِّ
 .ضعيف جدا .طب عن ابن عباس

 
 "مِّْن مَتَامِّ الصَّالةِّ: الصَّالُة يف النـَّْعَلنيِّ".  - 23613/ 5117

 األوسط وفيه علي بن عاصم وتكلم الناس فيه كما ذكره المزي عن الخطيب. رواه الطبراني في قال الهيثمي:  . طس عن ابن مسعود

 
: إَِّذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِّذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِّذا ائْـُتمَِّن َخاَن، قِّيَل اَي رُسوَل هللا: َكيفَ  - 23621/ 5125 اللِّ املَُنافِّقِّ   "مِّْن خِّ

ُه  ه أَنَُه َيْكذُِّب، َوإَِّذا َوَعَد َوُهَو حُيَدُِّث نـَْفَسه أَنَُّه خَيْلُِّف، َوإَِّذا ائْـُتمَِّن َوُهَو حُيَدُِّث نـَْفَسه أَنَّ املَُنافُِّق إَِّذا َحدَّث؟ َوُهَو حُيَدُِّث نـَْفسَ 
 خَيُوُن".

في الكبير، وفيه أبو النعمان، عن أبي وقاص، وكالهما مجهول قاله الترمذي، وبقية رجاله  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سلمان
 موثقون.

 
َْيتِّهِّ".  - 23628/ 5132 فَُّة حلِّ  "مِّْن َسَعاَدةِّ املَْرءِّ، خِّ

 موضوع.  .طب، عد واخلطيب عن ابن عباس
 

َواُك َوالُغْسُل، َوَمنْ  - 23635/ 5139  َوَجَد طِّيًبا فَلَيَمسَّ مْنُه".  "مِّْن َحقِّّ اجلُُمَعةِّ: السِّّ
 رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. قال الهيثمي:  .طب عن سهل بن حنيف

 
ريِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ -"مِّْن َكَراَمةِّ املُْؤمِّنِّ َعَلى هللاِّ  - 23653/ 5157 لَيسِّ  نـََقاُء ثـَْوبِّه َورَِّضاُه ابِّ
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حنفل ثقة وقال   الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عباد بن كثير، وثقه ابن معين وضعفه غيره، وجرول بنقال  .طب، حل، عن ابن عمر
 ا. ضعيف جد ابن المديني: له مناكير وبقية رجاله ثقات.

 
ٍم، َمن اْسَتطَاَع َأْن َيُصوَمُهنَّ فَإِّنَّ ُكلَّ يوٍم يَُكفِّرُ  - 23654/ 5158 َعْشَر سيَـّئاٍت، َوأَنَّه يـُنَـقِّّي من   "مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر َثالثُة َأايَّ

 اإلِّمثِّ كما يـُنَـقِّّي املَاُء الثَّوَب". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. .طب عن ميمونة بنت سعد

 
". "مِّْن َكَراَميتِّ َعَلى ريبِّّ َأْن ُولِّْدُت َِمُْتواًن، َوََلْ يـََر َأَحٌد  - 23655/ 5159  َسْوَءتِّ

 ضعيف.   .طس واخلطيب وابن عساكر، ض، عن أنس
 

كم، وُمضِّالت اأَلْهَواءِّ". - 23660/ 5164  "ممَِّّا َأْخَشى َعليُكم َشَهواُت الَغيِّ يف بُطونُِّكم وُفروجِّ
 .ع من أبي برزةاألرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنه منقطع أبو الحكم البناني لم يسم قال شعيب .أيب برزة طب عن]حم[ 

 
، أما بعُد: فَإِّنَّ اأَلرَض هللِّ يـُُورثها َمْن يشاُء مِّْن عِّبادِّهِّ   - 23666/ 5170 "مِّْن حُممَّد َرُسولِّ هللاِّ إِّىل ُمَسيلمَة الَكذَّابِّ

 والَعاقِّبُة للُِّمتَّقِّني". 
حدثني شيخ من أشجع ولم يسمعه وسماه أبو داود:  رواه الطبراني من طريق ابن إسحاق قال: قال الهيثمي:  . نعيم بن مسعود طب عن

 سعد بن طارق، وبقية رجاله ثقات. 
 

 "ُمَناَوَلُة املِّْسكِّنيِّ َتقي مِّيَتَة السُّوءِّ".  - 23674/ 5178
 ضعيف.  .ابن سعد، واحلكيم، واحلسن بن سفيان، وابن قانع، طب، حل، هب، عن حارثة النعمان

 
هِّ، ُتَصلِّّي َعَليهِّ ا - 23677/ 5181 َتظُِّر الصَّالةِّ بـَْعَد الصَّالةِّ َكَفارٍِّس َيْشَتدُّ بِّهِّ فـََرُسُه يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َعَلى َكْشحِّ ْلَمالئَِّكُة  "ُمنـْ

 َما ََلْ حُيْدِّْث، َأو يـَُقْم َوُهَو يفِّ الرِّاَبطِّ اأَلْكرَبِّ". 
األوسط وفيه نافع بن سليمان القرشي، وثقه أبو حاتم، وبقية رجاله رجال  رواه أحمد والطبراني في قال الهيثمي:  .طس عن أيب هريرة

 الصحيح. 
 

َْنزَِّلةِّ الرَّأسِّ مَِّن اجلََْسدِّ َمََّت ما اْشَتَكى َشيٌء مَِّن اجْلَسدِّ، اْشَتَكى َلُه الرَّأُس،  - 23678/ 5182 َوَمَّت  "َمْنزَِّلُة اْلُمْؤمِّنِّ، ِبِّ
، اْشَتكَ  شيءاْشَتَكى   ى َلُه َسائُر اجْلََسدِّ". مَِّن الرَّأسِّ

 . ابن قانع، طب، وأبو نعيم، وابن عساكر عن بشري بن سعد والد النعمان وُضعِّّف
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خْليفِّ اأَلميَنِّ َحيُث اسَتقَسَم اْلمشرُِّكوَن". - 23681/ 5185  "َمْنزِّلَُنا َغًدا إِّْن َشاَء هللاُ ابِّ

 األوسط، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير و . طب عن ابن عباس

 
: ال يُظَلْمَن َحق ا، َوال ُيْسَتْكَرْهَن َعَلى نَِّكاٍح، وَُكلُّ  - 23684/ 5188 َلَة َوالنِّّْسوة الثَّالثِّ  ُمْؤمٍِّن  "مِّْن حُمَمَّد َرُسولِّ هللاِّ لَِّقيـْ

ْئَن".  نَّ وال تسِّ ر أْحسِّ ٌّ َواَنصِّ  َأْو ُمْسلٍِّم هَلُنَّ َويلِّ
 رواه الطبراني، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .ِمرمةطب عن قيلة بنت  

 
نـَْيا".  - 23689/ 5193 ُهوَمانِّ ال َيْشَبُع طَالِّبـُُهما: طَالُِّب عِّلٍم، َوطَالُِّب الدُّ  "َمنـْ

 صحيح. .طب عن ابن مسعود 
 

ُهَما  - 23690/ 5194 نـْ ٌد مِّ ُهوَمانِّ ال يـَْقضِّي َواحِّ نـَْيا  "َمنـْ ُهوٌم يفِّ طََلبِّ الدُّ ُهوٌم يفِّ طََلبِّ اْلعِّْلمِّ يـَْقضِّي ُْنَْمَتُه، َوَمنـْ ُْنَْمَتُه: َمنـْ
 ال يـَْقضِّي ُْنَْمَتُه".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، والبزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو   .أبو خيثمة يف العلم، طب عن ابن عباس
 ضعيف.

 
ُهوٌم يفِّ ُدنـَْيا ال َيْشَبُع".  - 23691/ 5195 ُهوم يفِّ عِّلٍم ال َيْشبُع، َوَمنـْ : َمنـْ ُهوَمانِّ ال َيْشبَـَعانِّ  "َمنـْ

 . عد عن قتادة عن أنس، بز عن ابن عباس
 

 "َمَوالِّيَنا مِّنَّا".  - 23692/ 5196
لمة بن سالم، ضعفه أبو داود، وذكره ابن قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه مسلم بن سالم، ويقال: مس. طس عن ابن عمر

 صحيح.  حبان في الثقات.
 

َر َورََمى بَِّبَصرِّه َعْن مَيينه فـََلْم يـََر إال َغرِّيًبا َوذََكر أَ  - 23693/ 5197 ْهَلُه َوَوَلَدُه  "َمْوُت الرَُّجلِّ يف الُغْربَةِّ َشَهاَدٌة، َوإَِّذا اْحُتضِّ
اَبع الشَُّهَداءِّ إَِّذا  نـََفٍس يـَتَـنَـفَُّس بِّهِّ مَيُْحو هللا بِّهِّ أَْلَفْي أَْلفِّ َسيَِّّئٍة، َوَيْكُتُب َلُه أَْلَفى أَْلفِّ َحَسَنٍة، َويُْطَبُع بِّطَ َوتـَنَـفََّس، فـََلُه بُِّكلِّّ 

 َخَرَجْت نـَْفُسُه". 
و بن الحصين العقيلي وهو  رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر قال الهيثمي:  .عن وهب بن منبه عن ابن عباس والرافعيطب، 
 متروك.
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 "َمْوُت اْلَعاَلِّ ثـُْلَمٌة يف اإلْسالمِّ ال ُتَسدُّ َما اْختَـَلَف اللَّيُل َوالنـََّهاُر".  - 23697/ 5201
 موضوع.  . ابن الل عن ابن عمرو عن جابر، البزار عن عائشة

 
 "َمْوُت الَفْجَأة خَتْفِّيٌف َعلى املؤمِّنني، َوَسْخطٌَة َعَلى اْلَكافِّرِّيَن".  - 23698/ 5202

 .طس عن عائشة
 

 "َمْوُت اْلُمْؤمِّنِّنَي بَِّعَرقِّ اجْلَبِّنيِّ".  - 23699/ 5203
 رواه البزار وفيه: القاسم بن مطيب، وهو متروك قال الهيثمي:  .البزار عن ابن مسعود

 
هِّ". - 23709/ 5213  "َمْوىَل الرَُّجلِّ َأُخوُه َواْبُن َعمِّّ

 ضعيف.  .طب عن سهل بن حنيف
 

رِّ، بِّسمِّ هللا: "َمْه َمْه، اتَـُّقوا هللا اَي أُمََّة حُمَمد، َوادِّاَينِّ َعمِّيَقانِّ قـَْعَرانِّ ُمظلَِّمانِّ ال هتِّيُجوا َعَليُكْم َوَهَج النَّا  - 23717/ 5221
مْسَاءِّ َأْهلِّ اجلَّنة وآاَبئِّهِّْم وأُمهاهتِِّّْم َوَعشائِّرهْم، فـَرََغ رَبُُّكْم، فـَرََغ رَبُُّكْم، فـَرََغ رَبُّ َهَذا كِّتاٌب مَِّن الرَّمْحنِّ  يمِّ ِبَِّ ُكْم، بِّْسم هللا  الرَّحِّ

يمِّ َِبمْسَاءِّ َأْهلِّ النَّارِّ، َوَأمْسَاءِّ آاَبئِّهِّمْ  : َهَذا كَِّتاٌب مَِّن الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ يمِّ ْم َوَعشائِّرِّهْم، فـَرََغ رَبُُّكْم، فـَرََغ رَبُُّكْم،  الرَّمْحنِّ الرَّحِّ  َوأُمََّهاهتِّ
 َأْعَذْرُت، أَْنَذْرُت، اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َقْد أَبـَْلْغُت". 

وحنن نتذاكر الَقَدَر،   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن َأيب الدرداء وواثلة وَأىب أمامة وأنس قالوا: خرج علينا رسول هللا 
 وفيه عبد هللا بن زيد بن آدم، قال أحمد: أحاديثه موضوعة.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .قال: فذكره

 
ُب الدَّْينِّ َله َمَقاٌل".  - 23718/ 5222  "َمْه اَي ُعمُر، َصاحِّ

 في الكبير ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن جابر
 

ْثٍل،  "َمْهاًل َأرْبَيَت؟ اْرُدد اْلَبي - 23721/ 5225 ع، مثَّ بْع مَتًْرا بَِّذَهب َأْو فضٍَّة َأْو حْنطٍَة مثَّ اْشرَت بِّهِّ مَتًْرا، التَّْمُر ابلتمر مِّْثاًل ِبِّ
ْلفِّضَّةِّ َوْزاًن بَِّوْزنٍ  لذََّهبِّ َوْزاًن بَِّوْزٍن، َواْلفِّضَُّة ابِّ ْثاًل ِبثل، َوالذََّهُب ابِّ حْلْنطَةِّ مِّ ٌد  ، فَإَِّذا اختَـلَ َواحلِّْنطَُة ابِّ َف النَّوَعانِّ َفاَل َِبَس بِّهِّ، َواحِّ

 بَِّعَشرٍة". 
طب عن عمر بن اخلطاب عن بالل قال: كان عندي متر صغري فأخرجته إىل السوق فبعته صاعني بصاع، فأخربت رسول هللا 

 . فقال: فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -
 

 هِّْدَتُه، وخريُكم َخريكم لَِّمَوالِّيه"."َمْهاًل اَي طلَحُة، فإِّنه قد َشهَِّد بدرًا كما شَ  - 23724/ 5228
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. فذكره -صلى هللا عليه وسلم   -طب، ك عن عبد الرمحن بن عوف قال: كلَّم طلحُة عامَر بن فهريَة بشيء، فقال له النيب 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وفيه مصعب بن مصعب، وهو ضعيف. 

 
ُهْم رَِّجااًل تـَْزَدرِّي َعَمَلَك َمَع َأْعَماهلِِّّْم، َوفِّعْ "َمْهاًل اَي  - 23727/ 5231 نـْ ُك َأْن تـََرى مِّ َلَك  قـََتاَدُة، ال َتُسنبََّ قـَُريًشا، فَإنَُّه يُوشِّ

َا هَلَا عْنَد هللا".   َمَع َأفْـَعاهلِِّّْم، لْوالَّ َأْن َتطَغى ُقريٌش أَلْخرَبهُتا ِبِّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .ن جدهطب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه ع]حم[ 

 
"مهال اي أُمََّة حممد، إِّمّنَا َهَلك مْن َكاَن قبلكم ابملذاذ واملراء، لِّقلَّة خريه، ذروا املراء فإنَّ املؤمن ال   - 23730/ 5234

ل مماراي، ذروا املراَء فإِّن املمارى ال أشفُع  مُيارى، ذروا املراء، فإِّن املمارى قد متَّْت خسارتُه، ذروا املراء، فكفاك إُِّثًا أن ال تزا
ا له يوم القيامة، ذروا املراء، فأان زعيٌم بِّثالثة أبيات يف اجْلَنَّة، يف رِّابضَها ووسطها وَأعالها ملن ترك املراَء وهو صادق، ذرو 

افرتقوا على إحدى وسبعنَي فرقة، كلهم على  املراَء، فإِّنه َأوُل ما ْناِن ريبِّّ بعد عبادة األواثن، ذروا املراء، فإن بىن إسرائيل 
، من َل ميارِّ  أصحايبالضاللة إال السواَد األعظم، قالوا: اي رسول هللا: من السواُد األعظم؟ قال: من كان على ما أان عليه و 

يد بذنبِّ ُغفرِّ له، إِّن اإلِّسالَم بدأ غريًبا، وسيعود غر  يبا، فطوىب للغرابء، قالوا:  يف دين هللا، ومن َل يكفِّر أحدا من أهل التوحِّ
اي رسول هللا: وَمن الغرابء؟ قال: الذين يصُلحون إِّذا فسد الناس، وال ميارون يف دين هللا، وال يَُكفِّرون أحدا من أهل التوحيد  

 بذنب".
في الكبير وفيه كثير بن مروان وهو   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن َأيب الدرداء، وأيب أمامة، وواثلة بن األسقع، وأنس

ا.   ضعيف جدًّ
 

َهاَد املَُجاهِّدِّيَن إِّْن َشاَء هللا".  - 23735/ 5239  "َمْهَنُة إِّْحَداُكنَّ يف بَيتَها، ُتْدرُِّك جِّ
 ضعيف.  .ع من أَنس
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 " حرف النون " 
 
: إِّنَُّه َمْن َماَت  - 23745/  6  يـَْعُبُد هللا ُِمْلًِّصا مِّْن َقلبِّهِّ، َأْدَخَلُه هللا اجلَنََّة، َوَحُرَم َعَلى النَّارِّ". "اَندِّ اَي ُعَمُر يف النَّاسِّ

 .عبد بن محيد، ع، ض عن جابر
 
َا: إِّنَّ اجلَنََّة ال حتِّلُّ لَِّعاٍص، َوإِّنَّ احلُُمَر اأَلْهلِّيََّة َحَراٌم، وُكلَّ َسُبع ذِّي ظُُفٍر َوذِّي اَنب"  - 23746/  7  . "اَندِّ هبِّ

في الكبير في حديث طويل تقدم في الجنائز وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن َأيب أمامة
 مدلس، وبقية رجاله ثقات. 

 
هلل َثالَث َمرَّاٍت: فَإِّْن َأىَب فـََقاتِّلُه، فَإِّْن قـَتَـَلَك َدَخلَت اجلَنََّة، وإِّ  - 23749/ 10 ْدُه ابِّ  ْن قـََتلَتُه َدَخَل النَّاَر". "اَنشِّ

هذا : البوصيري قال  . عبد بن محيد عن َأيب سعيد أن رجاًل قال: اي رسول هللا: أرأيت من لقيىن يريد أن َيخذ ماىل؟ قال: فذكره
 إسناد ضعيف, لضعف محمد بن عمر الواقدي.

 
، وَكِّرَبُ  "اَنَم النَّاُس َورََقُدوا َوأَنُتْم  - 23750/ 11 َتَظْرمُتُوَها، َوَلْوال ضعُف الضَّعِّيفِّ َتظُروَن الصَّالَة، َأَما إِّنَُّكْم يف َصالٍة َما انـْ تـَنـْ

 ."  الَكبِّريِّ أَلخَّْرُت َهذِّهِّ الصَّالَة إِّىَل َشطرِّ اللَّيلِّ
 . عبد بن محيد عن جابر

 
15 /23754 -  ٌّ  قـُُروٍن، َوَبنَي نُوٍح َوإِّبـَْراهِّيَم َعَشَرُة قـُُروٍن، َوالرُُّسُل ثـََلثُمِّائٍة َومَخَْسَة  َكاَن آَدُم، َوبَيَنُه َوَبنَي نُوٍح َعَشَرةُ   "َنيبِّ

 َعَشَر".
 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة.  قال الهيثمي: رواه. طس عن َأيب أمامة

 
نوا".  - 23756/ 17 تَـبَـْهُتْم فََأْحسِّ  "اَنُموا فَإَِّذا انـْ

 ضعيف.  البزار، وفيه يحيى بن المنذر ضعفه الدارقطني وغيره.  قال الهيثمي: رواه. البزار، هب عن ابن مسعود
 

 ىًن ُكلَُّها َمْنَحر، فَاحْنَُروا يف َمَنازِّلُِّكْم". "حَنَْرُت َهُهَنا، َومِّ  - 23760/ 21
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الصلت بن الحجاج، وهو ضعيف. .طب عن الفضل بن عباس

 
َناُء بَنِّيَنا  - 23764/ 25 َنائَِّنا، َوبـَُنواَن َخرٌي مِّْن أَبـَْنائِّهِّْم، َوأَبـْ  َخرٌي مِّْن أَبـَْناءِّ أَبـَْنائِّهِّْم"."حَنُْن َخرٌي مِّْن أَبـْ

 رواه الطبراني في حديث طويل، وفيه معاوية بن عمران الجرمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب عن معاذ
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 "نـَزََع هللاُ َعْنَك َما َتْكَرُه".  - 23777/ 38

الصفا واملروة فسقطت على حليته ريشة، فابتدر أبو أيوب  كان بني   -صلى هللا عليه وسلم   -طب عن َأيب أيوب أن النَّيبَّ 
الطبراني، وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وغيره   قال الهيثمي: رواه. فذكره  -َصلَّى هللا عليه وسلم  -فأخذها، فقال النَّيبُّ 

 ب. وضعفه الدارقطني وغيره، وبقية رجاله ثقات إال أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيو 
 

فـََقالْت: اَل أَنـُْبح َضيَف َأْهلِّي  -يْعينِّ َحامِّلٌ -"نـََزَل َضيٌف يف َبينِّ إِّْسَرائيَل َعَلى قـَْوٍم َفَكاَنْت هَلُم كلَبٌة جمِّحٌّ  - 23787/ 48
ٍّ هَلُْم فََأْخرَبُوُه فـََقال: َتْدُروَن َما َمثلُ   َهُؤالءِّ؟ قَاُلوا: اَل، قَال: َمَثُل أُمٍَّة تُكوُن  اللَّيَلَة، فـََعَوى جراؤُها يف َبطنَِّها، فـََغَدْوا َعَلى َنيبِّ

 بـَْعدَُكم يـَْغلُب ُسَفَهاُؤَها ُحَلَماَءَها".
األرناؤوط: إسناده   قال شعيبقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.  .طب عن ابن عمرو]حم[ 
 ضعيف.

 
  احلَدِّيدِّ يـَْوَم الثُّالاَثءِّ، َوَخلَق هللا احلَدِّيَد يـَْوَم الثُّالاَثءِّ، َوقَتل ابُن آَدَم َأَخاُه يـَْوَم الثُّالاَثءِّ". "نـََزَلْت ُسورَةُ  - 23796/ 57

 الطبراني وفيه مسلمة بن علي الخشني، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 
َا: "َنَشَر هللا َعْبَدينِّ مِّْن  - 23803/ 64 أَيَن ُفالُن ْبُن ُفالُن؟ قَال: لَبَّيَك   عَِّبادِّهِّ أكثـََر هَلَُما املَال َوالَوَلَد، فـََقال أَلَحدُِّهِّ

َا آتَيُتَك؟ قَ  ، قَال: وَكيَف َصنَـْعَت ِبِّ اَفَة  ال: تـَرَكتُه لَِّوَلدى ِمََ َوَسْعَديَك، قَال: َأََلْ ُأْكثِّر َلَك مَِّن املَالِّ َوالَوَلد؟ قَال: بَلى َأْي َربِّّ
َعَليهِّم َقْد أَنـَْزلت هبِِّّْم، َويَقوُل  الَعيَلةِّ َعَليهْم، قَال: َأَما َلْو تـَْعَلُم العِّلَم َلَضحْكَت َقلِّياًل َولَبَكيَت كثِّريًا، َأَما إِّنَّ الَّذِّي خَتَوَّْفَت 

، قَال:  لِّآلَخرِّ: أي ُفالُن ْبَن ُفالٍن، فـَيَـُقوُل: لَبَّيَك َأْي َربِّّ َوَسْعَديَك، قَال:  َأََلْ ُأْكثِّْر َلَك مَِّن املَالِّ َوالَوَلدِّ؟ قَال: بَلى َأْي َربِّّ
ُْسنِّ َطْولَك، قَال: َأَما إِّنََّك َلْو تـَْعَلُم   بعدي َفَكيَف َصنَـْعَت فِّيَما آتَيُتَك؟ قَال: أَنـَْفْقُت يف طَاَعتَِّك، َوَوسَّْعُت لَِّوَلدِّي مِّْن  حبِّ

ْكَت َكثِّريًا َولب  فِّيهِّْم بِّهِّ َقد أنَزلُت هبِِّّْم".  َكيَت َقلِّياًل، َأَما إِّنَّ الَّذي َوثِّْقتَ العِّلَم، َلضحِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه يوسف بن السفر، وهو ضعيف. . طس عن ابن مسعود

 
 "نِّْصُف َما حُيَْفُر ألُمَّيتِّ مَِّن اْلُقبورِّ مَِّن اْلَعنيِّ".  - 2380/ 69

 موضوع. .أمساء بنت عميسطب عن 
 

َع َكالمِّي فـََلْم يَزِّد فِّيه، فـَُربَّ حامِّلِّ َكلَِّمٍة إِّيل َمْن ُهَو َأوَعى هَلا مْنُه، َثالٌث ال يُغل - 23819/ 80   "َنضَّر هللا عبًدا مسِّ
اْلُمْسلِّمِّنَي، فَإنَّ دعوهَتُْم حتِّيُط مِّْن  َعليهن قلُب مؤمِّن: إِّخالُص الَعملِّ هلل، َواْلُمَناَصَحُة لُِّوالةِّ األْمر، واالعتصاُم جبماَعةِّ 

 َورَائِّهِّْم".
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في الكبير واألوسط إال أنه قال في األوسط: "رب حامل كلمة" بدل "فقه" وفيه   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، حل عن معاذ بن جبل
 رمي بالكذب وهو منكر الحديث.  عمرو بن واقد

 
َع َمَقاليتِّ َفَحَمَلَها، فـَُربَّ حامِّلِّ فِّقٍه َغري َفقِّيٍه، َوُربَّ َحامِّلِّ فِّْقهِّ إِّىل َمْن ُهَو أفقه  "َنضَّر هللا َوْجَه عَ  - 23820/ 81 ْبٍد مسِّ

ْعَوهَتُْم حتِّيط  مِّنيِّ، فَإِّنَّ دَ منه، ثالَث ال يـَُغلُّ َعَليهِّنَّ قلُب مؤمِّن: إِّخالُص الَعَملِّ هلل، َوُمَناَصَحُة ُوالةِّ اأَلْمرِّ، َوُلزوُم مَجَاَعةِّ اْلُمْسلِّ 
 مِّْن َورَائِّهْم". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عيسى الخياط، وهو متروك الحديث.  . ابن جرير، طب، ك عن النعمان بن بشري
 

َع َمَقاليتِّ فـََوَعاَها َوَأدَّاَها إِّىل َمْن َيْسَمُعها، فـَُربَّ  - 23821/ 82 َحامِّلِّ فِّْقٍه ال فقه له، َوَربَّ َحامِّلِّ فِّْقٍه  "َنضَّر هللا َعبًدا مسِّ
زوُم مَجَاَعةِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، إِّىَل َمْن ُهو َأفْـَقُه منُه، ثالٌث ال يـَُغلُّ َعَليهِّنَّ قـََلُب مؤمٍِّن: إِّخاَلُص الَعَملِّ هلل، والطَّاَعُة لَِّذوي األمرِّ، ول

 فإِّن َدعَوهَتُْم حتِّيط مِّْن َورَائِّهِّْم". 
 . ري بن مطعمطب عن جب

 
؛ فَإِّنَّه   - 23824/ 85 يبِّ : ُأْرُفق بَِّصاحِّ "َنَظْرُت إِّىَل َملكِّ اْلَموتِّ عِّْنَد رَأسِّ رَجٍل مَِّن األَْنَصارِّ، فـَُقلُت: اَي ملَك اْلَموتِّ

 مؤمٌِّن، قَال: اي حُمَمَُّد: طِّْب نـَْفًسا، َوقـَرَّ عيًنا، فإِّينِّ بُِّكل مؤمٍن رَفِّيٌق". 
ل الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج ولم أجد من ترجمهما، وبقية قا  .البزار عن اخلزرج

 .موضوع رجاله رجال الصحيح.
 

رِّيَن".  - 23840/  101  "نِّْعَم السَُّحوُر التَّْمُر، يـَْرَحُم هللا املَُتَسحِّّ
 الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف  قال الهيثمي: رواه. طب عن السائب بن يزيد 

 
 "نِّْعَم السَُّحوُر التَّْمُر".  - 23841/  102

 صحيح. .قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح .حل، والبزار، واخلطيب عن جابر
 

 "نِّْعَم َسُحوُر اْلُمْسلِّم التَّْمُر".  - 23843/  104
 . طب عن عقبة بن عامر

 
َواُك ا - 23846/  107 َواكِّي َوسِّ حلَْفرِّ، َوُهَو سِّ َواُك الزَّيُتوُن مِّْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة: يُطيُِّّب اْلَفَم، َوَيْذَهُب ابِّ ألَْنبَِّياءِّ  "نْعَم السِّّ

 قـَْبلِّي". 
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 الطبراني في األوسط، وفيه: معلل بن محمد، ولم أجد من ذكره. قال الهيثمي: رواه. طس عن معاذ بن جبل

 
 "نِّْعَم الَفارُِّس ُعَوميُِّر، نِّْعَم الرَُّجُل: أَبُو الدَّْرَداء". - 23852/  113

 .ضعيف  .طس عن شريح بن عبيد وعن ابن عائذ: وُها مرسالن
 

لنَّاسِّ َأْمَلُك مِّْن َذلَِّك نِّْعَم الشَّيُء  - 23855/  116 َياُم َوالصََّدَقُة، َوَعاد "نِّْعَم الشَّيُء اجلَِّهاُد يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َوَعاَد ابِّ الصِّّ
لنَّاسِّ َأْمَلُك مِّْن َذلَِّك: "الصَّْمُت إِّال مِّْن َخرٍي" اَي ُمَعاُذ بَن َجَبٍل، َثكَِّلْتَك أُمَُّك، َوَهْل َيُكبُّ النَّ  رِّهِّم يفِّ َجَهنََّم  ابِّ اَس َعلي َمَناخِّ

هلل فَ  نَـتـُُهْم، َفَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ ليَـُقْل َخريًا َأْو لَِّيْسُكْت َعْن َشرٍّ، ُقوُلوا َخريًا تـَْغَنُموا، َواْسُكُتوا َعْن َشرٍّ  إِّال َما َقطفت أَْلسِّ
 َتْسَلُموا". 

 . صحيح قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة. .طب، ك عن عبادة بن الصامت
 

تَـَقُض َواَل ُيْضَربنَّ َعَليه َخَراٌج". "نِّْعَم ُسوُقُكْم َفال  - 23857/  118  يـُنـْ
 الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن علي بن الحسن أبي الحسن البراد، ولم أجد من ترجمه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب أسيد

 
ُعوَن َأْهُل ُعَماَن".  - 23876/  137  "نِّْعَم اْلُمْرضِّ

 وفيه عنبسة مولى طلحة بن داود ولم أعرفه.  رواه الطبرانيقال الهيثمي:  .طب عن طلحة بن داود

 
تُّوَن، َوَويٌل أَلْصَحابِّ اْلمائـََتنيِّ إِّال َمْن َأْعَطى يف رِّسلَها وجْنَدهتَا - 23879/  140 ُز سِّ ،  "نِّْعَم اإلكماُل اأَلْربـَُعوَن، َواْلَكنـْ

ا َلَك مِّْن َمالَِّك َما َأكلَت فََأفْـَنيَت، َأْو  َوَأقْـَفَر َظْهَرَها، َوَأْطَرَق َفْحَلها، َوَمَنح غزيرها، وَ  حَنر مسينتها َوَأطعَم اْلَقانَِّع َواْلُمْعرت ، إِّمنَّ
 لَبِّْسَت فَأَبـَْليَت، َأْو َأْعطَيَت فََأْمَضيَت َوَما بَقِّي َفلَِّموالِّيَك". 
الكبير، وفي األوسط باختصار، وفيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني في  .احلاكم يف الكىن، طب، هب عن قيس بن عاصم السعدي

 زياد الخصاص، وفيه كالم وقد وثق.
 

 "نِّْعَم الشَُّئ اهْلَدِّيَُّة َأَماَم احْلَاَجةِّ".  - 23885/  146
 موضوع. . طب عن السيد احلسني

 
َمارُة لَِّمْن َأَخَذَها بَِّغريِّ َحقَِّّها، فـََتُكوُن  "نْعَم الشَّئُ  - 23888/  149 لَِّّها، َوبِّْئَس الَّْشُئ اإلِّ َقَِّّها َوحِّ َمارَُة لِّمْن َأَخَذَها حبِّ َعَليهِّ اإلِّ

 َحْسَرًة". 
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  عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقى وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن زيد بن اثبت
 الصحيح. 

 
َدة، َومُيَْنحُ  - 23891/  152 َها يف َسبِّيلِّ هللا َواحِّ نـْ َا َواحَدة ويـَُرحَُّل مِّ َها يف زََكاهتِّ نـْ بُِّل الثَّالثُوَن، خُيَْرُج مِّ دة،  "نِّْعَم اإلِّ َها َواحِّ مِّنـْ

تنَي َوالسَّْبعنَي َوالثََّمانِّنَي َوا نَي َوالسِّّ بِّ املِّائةِّ مَِّن اْلَماَئةِّ".َوهَِّي َخري مَِّن األْربَعِّنَي َواخْلَْمسِّ  لتِّّْسعِّنَي َواْلمِّاَئةِّ، َوَويٌل لَِّصاحِّ
 في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كالم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سلمة بن األكوع

 
! قِّيَل اَي َرُسوَل هللا: َكيَف أَْنَت  - 23892/  153 َرارِّ أُمَّيتِّ ُلُهُم هللاُ  "نِّْعَم الرَُّجُل َأاَن لِّشِّ َراُر أُمَّيتِّ فـَُيْدخِّ َيارِّهْم؟ قَال: َأمَّا شِّ خلِّ

ْعَماهلِِّّْم".  ُلُهُم هللاُ اجْلَنََّة ِبِّ َيارُُهْم فـَُيْدخِّ ، َوَأمَّا خِّ  اجْلَنََّة بَِّشَفاَعيتِّ
جيم، وكسر الميم، على  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جميع بن ثوب الرجمي، وهو بفتح ال .طب، حل عن َأيب أُمامة

المشهور، وقيل بالتصغير، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: رواياته تدل على أنه ضعيف،  
 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
 "نِّْعَم الرتُّْمُجَاُن أَْنَت". - 23894/  155

 وفيه: "عبد هللا بن خراش" هو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 

ُلَها إِّىَل َأٍخ َلَك فـَتـَُعلُِّّمَها إِّاَيُه".  - 23895/  156  "نِّْعَم اْلَعطِّيَُّة َكلَِّمُة َحقٍّ َتْسَمُعَها مثَّ حَتْمِّ
 ضعيف جدا. في الكبير وفيه: "عمرو بن الحصين العقيلي" وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس

 
، َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن، تـَْعدِّل رُبَُع ا - 23896/  157 : ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد، تـَْعدُِّل ثـُُلَث اْلُقرآنِّ ". "نِّْعَم السُّوَراَتنِّ  ْلُقَرانِّ

 .طب عن ابن عمر
 

 بَُّة إِّن ََلْ َيُكْن فِّيَها َميَتٌة". "نِّْعَم اْلقُ  - 23901/  162
 . هذا إسناد ضعيف؟ لجهالة بعض رواتهقال البوصيري:  . مسدد عن أم سليم األشجعية

 
 "نِّْعَم اْلَفََّت ُخَرمي َلْو َأَخَذ مِّْن َشْعرِّه، َوَقصََّر مِّْن إِّزَارِّه".  - 23908/  169

 رواه الطبراني في الثالثة، ومداره على المسعودي، وقد اختلط، والراوي عنه لم أعرفه. قال الهيثمي:  .ابن قانع، طب عن خرمي بن فاتك
 

نـَْيا َحَّتَّ َتْسَتْكمَِّل َأَجَلَها، َوَتْستَـْوعَِّب  - 23917/  178 رِّْزقـََها،  "نـََفَث ُروُح اْلُقُدسِّ يف ُروعِّي: َأنَّ نـَْفًسا َلْن خَتُْرَج مَِّن الدُّ
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يةِّ هللا، فَ  َْعصِّ َلنَُّكْم اْستِّْبطَاُء الرِّْزقِّ َأْن َتطُلُبوُه ِبِّ ، َواَل حَيْمِّ  إِّنَّ هللا ال يُناُل َما عِّْنَدُه إِّال بِّطَاَعتِّهِّ". فََأمجُِّلوا يف الطََّلبِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه.  طب عن َأيب أُمامة

 
بُّ َمْواًت َكَمْوتِّ احلَِّمارِّ َمْوُت اْلَفْجَأةِّ، َورُ  - 23921/  182 وُح الكافِّرِّ خَتُْرُج مِّْن  "نـَْفُس اْلُمْؤمِّنِّ خَترٌج َرْشًحا، َوال ُأحِّ

 َأْشَداقِّهِّ".
 حسن.  الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه حسام بن مصك وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طس عن ابن مسعود

 
ي بـَْعَد َثالٍث َفُكُلوا  "َْنَيُتُكْم َعْن زِّاَيرَةِّ اْلُقُبورِّ فـََزوُرْوَها، َواَل تـَُقوُلوا ُهْجًرا، َوَْنَيُتُكْم َعْن   - 23932/  193 حُلُومِّ األَضاحِّ

ُكوا، َوَْنَيُتُكْم َعنِّ النَّبيذ فَاْشَربُوا َواَل َتْشَربُوا ُمْسكًِّرا".   َوَأْمسِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه النضر أبو عمر، وهو ضعيف جدا.  .طب عن ابن عباس

 
 رَةِّ اْلُقُبورِّ فـَُزوُروَها، فَإِّنَّ َلُكْم فِّيَها عِّرْبًَة". "َْنَيُتُكْم َعْن زِّايَ  - 23933/  194

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن المتوكل، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن أم سلمة
 

". "ْنِّيُت َأْن ُأَصلِّّي َخلَف اْلُمَحدِّثِّنيَ  - 23937/  198  َوالنـَُّيامِّ
في األوسط وفيه "محمد بن عمرو بن علقمة"   قال الهيثمي: رواه الطبراني .جماهد مرساًل طس عن أيب هريرة، وعبد الرزاق عن 

 .واختلف في االحتجاج به
 

 لِّّنَي".صَ "ْنِّيُت َعنِّ اْلمُ  - 23938/  199
 .طب عن أنس

 
ي ُعْراَياًن".  - 23940/  201  "ْنِّيُت َأْن َأْمشِّ

الطبراني في الكبير، والبزار بنحوه، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة، والثوري، قال الهيثمي: رواه  .طب عن العباس بن عبد املطلب
 والطيالسي، وضعفه جماعة. 

 
". "ْنِّيتُ  - 23941/  202 ْلُقرآنِّ  َعنِّ اْلَكالمِّ يف الصَّالةِّ إال ابِّ

 صحيح.  .طب عن ابن مسعود 
 

ُر اْلَقْومُ  - 23946/  207   َمَواقَِّع نـَْبلهِّم". "نـَوُِّروا ابلصُّْبحِّ بَقْدرِّ َما يـُْبصِّ
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قال الهيثمي: هما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، وقد ذكرهما ابن أبي حاتم، ولم يذكر في  .طب عن رافع بن خديج
 أحد منهما جرحا وال تعديال. قلت: وهرير ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن أبيه. 

 
ْلفَ  - 23948/  209  ْجرِّ، فَإِّنَُّه َأْعَظُم لِّأَلْجرِّ". "نـَوُِّروا ابِّ

 ضعيف. . طب، وابن قانع، ومسويه، واخلطيب عن رافع بن خديج
 

اْلُمْؤمُِّن  ا َعمَِّل "نِّيَُّة اْلُمْؤمِّنِّ َخرٌي مِّْن َعَملهِّ، َوَعَمُل اْلُمَنافِّقِّ َخرٌي مِّْن نِّيَّتِّهِّ، وَُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى نِّيَّتِّهِّ، فَإِّذَ  - 23952/  213
 َعَماًل اَثَر يف َقلبَِّه نُوٌر". 

 ضعيف.  . طب، واخلطيب، ض عن سهل بن سعد
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 " حرف اهلاء " 
 
ُلُغ َدَخنـَُها السََّماءَ  - 23956/  1 َوبـَْعُضُكْم، يـَْوَمئٍِّذ  ، " َها، إِّنَّ َهَذا َسُيَخالُِّف كَِّتاَب هللا َوُسنََّة نَبِّيِّّهِّ، َوخَيُْرُج مِّْن ُصلبِّهِّ فََِّتٌ يـَبـْ

يَعُتُه   ". -يـَْعينِّ احْلَكَم   -شِّ
 الطبراني وفيه حسن بن قيس الرحبي وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 
ي بَِّيدِّهِّ  - 23958/  3 رِّ، َوالَّذِّي نـَْفسِّ هللِّ َواْليَـْومِّ اآلخِّ ُهمْ -َلَقْد "َهُؤالءِّ َخرٌي مِّْنَك َومِّْن َأْجَدادَِّك، يـُْؤمُِّنوَن ابِّ  ". -َرضِّي هللاُ َعنـْ

 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه إسحاق بن إدريس، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن مالك بن ربيعة السلوىل
 
َْدحِّ هللا".  - 23960/  5  "َهاتِّ َواْبَدأ ِبِّ

ْدَحٍة وَمَدْحُتَك ِبِِّّْدَحٍة،   ]عن األسود بن سريع[  البغوي، طب، عبد، هب]حم[  قال: قلت اي رسول هللا: مدحُت هللا ِبِّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  قال شعيب . قال: فذكره

 
ْنُكْم أَنَُّه زَاَد يف َصالتِّهِّ َأْو نـََقَص".  - 23962/  7  "َهااَتنِّ السَّْجَداَتنِّ لَِّمْن َظنَّ مِّ

 سناده ضعيف.األرناؤوط: إ قال شعيب .طب عن ابن مسعود ]حم[ 
 
 يـَْعينِّ رَْكَعيَتْ اْلَفْجرِّ". -"َهااَتنِّ الرَّكَعَتانِّ فِّيهَِّما رََغُب الدَّْهرِّ  - 23963/  8

لكبير وأبو يعلى بنحوه وقال: عن أبي محمد عن ابن عمر، وقال الطبراني: عن  الطبراني في ا  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 يعلى ثقات.مجاهد عن ابن عمر ورجال أبي 

 
 "َهاتِّيَها فـََقْد بـََلَغْت حمِّلََّها".  - 23964/  9

َها موالٌة لنا   -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ميمونة قالت: قال رسول هللا  قال: هل من طََعاٍم؟ قلت: ال إِّال َأْعظُم ُأْعطِّيَـتـْ
 . من الصدقة، قال فذكره

 
[ ُأَعُوَذُهَُ  - 23965/ 10 ا ممَِّّا َعوََّذ إِّبـَْراهِّيُم ابـَْنيه إِّمْسَاعيَل َوإِّْسَحاَق، ُأعِّيذُُكَما بَِّكلَِّماتِّ هللاِّ التَّامَّةِّ، مِّْن  "َهاُتوا اْبيَنَّ ]َحَّتَّ

 ]َشرِّ[ ُكلِّّ َشيطَاٍن َوَهامَّة، َومِّْن ُكلِّّ َعنٍي المٍَّة".
 . ابن سعد عن ابن عباس، ابن سعد، طب وابن عساهر عن ابُن مسعود
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 اَي اْلُعمَّالِّ َحَراٌم ُكلُّها". "َهَدا - 23981/ 26
 ضعيف. .ع عن حذيفة

 
، َهْل َتْدُروَن َأيُّ بـََلد َهَذا؟ َهَذا اْلَمشْ  - 23985/ 30 م الَتْشرِّيقِّ َعُر احْلََرام، إِّيّنِّ  "َهْل َتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟ إِّنَّ َهَذا َأْوَسُط َأايَّ

َذا،  َذا، َأال َوإنَّ دَِّماءَُكْم، َوَأْمَوالُكْم، َوَأْعَراَضُكْم َعَليُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمة يـَْومُِّكْم َهَذا، يف بـََلدُِّكْم هَ ال َأْدرِّي َلَعلِّّي ال أَْلقاُكْم بـَْعَد هَ 
بَـلِّّْغ َأْداَنُكْم َأْقَصاُكْم، َأال َهْل بـَلَّْغت؟ "  . َحَّتَّ َتلَقْوا رَبَُّكْم فـََيْسأََلُكْم َعْن َأْعَمالُِّكْم، َأال َفليـُ

 . إسناده ضعيف .طب عن َسرَّاَء بنت نبهان]خز[ 
 

ََلْ ُيضيِّّْعَها  "َهْل َتْدُروَن َما يـَُقوُل رَبُُّكْم؟ فَإِّنَّ رَبَُّكْم يـَُقوُل: َمْن َصلَّى الصََّلواتِّ لَِّوْقتَِّها، َوَحاَفَظ َعَليَها، وَ  - 23993/ 38
َقِّّها فـََلُه َعَليَّ َعْهٌد َأْن  َقَِّّها، فَ اْستِّْخفافًا حبِّ َلُه اجْلَنََّة، َوَمْن َِبْ ُيَصلِّّها لَِّوْقتَِّها، َوََلْ حُيَافِّْظ َعَليَها، َوَضيـََّعَها اْستِّْخَفافًا حبِّ ال َعْهَد  ُأْدخِّ

ْئُت َغَفْرُت َلُه".  ُتُه، َوإْن شِّ بـْ ْئُت َعذَّ  َلُه َعَليَّ إِّْن شِّ
األرنؤوط: مرفوعه صحيح   قال شعيبيب البجلي، وهو ضعيف. قال الهيثمي: فيه عيسى بن المس .طس عن كعب بن عجرة]حم[ 

 لغيره , وهذا إسناد ضعيف النقطاعه.
 

َتمر  "َهْل بَقَِّي َأَحٌد مِّْن َوالَِّديَك؟ قَال: أُمِّّي، قَال: )قَاتِّْل( هللا يف بِّرَِّها، إَِّذا فـََعلَت َذلَِّك فَأَْنَت َحاّج وُمعْ  - 24014/ 59
َيْت َعَليَك أُمَُّك فَاتَّقِّ هللا َوبرََّها". َوجُمَاهٌِّد،   َوإَِّذا َرضِّ

 . منكر بهذا السياق والتمام .طس عن أنس
 

؟ قَال: َوعزَّتِّ َوَجاليلِّ ال ُيَصلِّّيَها َعْبٌد لَِّوْقتَِّها إِّال َأْدَخلُتُه  -تَباَرَك َوتـََعاىل -"َهْل َتْدُروَن َما يـَُقوُل رَبُُّكْم  - 24021/ 66
بـُْتُه".  اجلَنََّة، ْئُت َعذَّ ُْتُه َوإِّْن شِّ ْئُت َرمحِّ  َوَمْن صالَها لَِّغري َوْقتَِّها، إِّْن شِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن أبي حاتم، وذكر له راو واحد، ولم يوثقه ولم   .طب عن ابن مسعود 
 منكر. يجرحه.

 
ُكْم"."َهْل تـَْقَرُأوَن َخل - 24022/ 67 ر ا يف أَنـُْفسِّ ُمِّّ الُقرآنِّ سِّ  فِّي َشيًئا مَِّن الُقرآن؟ ال تـَْفَعُلوا إِّال ِبِّ

 طب عن ابن عمر عن عبادة بن الصامت.
 

ْنُكْم آنًِّفا يف الصَّالةِّ؟ إِّيّنِّ َأُقوُل َما يلِّ ُأاَنزُع الُقرآَن؟ ".  - 24023/ 68  "َهْل قـََرَأ َأَحٌد مِّ
 . قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط ورجال أحمد رجال الصحيح .حُبينةطب عن عبد هللا بن ]حم[ 
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َبالِّ اجلَنَّةِّ، اللَُّهمَّ اَبرِّْك فِّيهِّ، َواَبرِّْك أل - 24024/ 69 ؟ َهَذا مُحَُّت، َجَبٌل مِّْن جِّ  ْهلِّهِّ فِّيهِّ". "َهْل َتْدُروَن َما اْسُم َهَذا اجلََبلِّ
الطبراني من طريق كثير بن عبد هللا المزني، وهو ضعيف عند    قال الهيثمي: رواه.  عن أبيه عن جدهطب عن كثري بن عبد هللا

 الجمهور، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. 
 

َسَلًفا، َوال يَبِّيُع َأَحُدُهْم بَيع َغَرٍر،  "َهْل أَْنَت ُمبَـلٌِّّغ عينِّّ قـَْوَمَك َما آُمُرَك بِّهِّ؟ ُقْل هَلُْم: ال ََيَْمُع َأَحُدُهْم بَيًعا وَ  - 24025/ 70
 َوال يَبيُع َأَحُدُهْم َما لَيَس عْنَدُه".

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن عتاب بن ُأَسيد
 

 َأْم كاذٌِّب"."َهال َشَقْقَت َعْن َقلبِّهِّ فـََنظْرَت َأَصادٌِّق ُهَو  - 24034/ 79
الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن   قال الهيثمي: رواه. ع، طب، ض عن جندب البجلى

 حوشب، وقد اختلف في االحتجاج بهما. 
 

 ريِّ ثـَْبٍت". "َهالُك أُمَّيتِّ يف َثالٍث: يف الَعَصبِّيَّةِّ، َوالَقَدرِّيَّةِّ، َوالرِّوايَةِّ مِّْن غَ  - 24041/ 86
في حديث أبي قتادة قال  .بز. وابن أيب حاَت يف السنة، عن، طب، وابن عساكر عن ابن عباس وضعف، طس عن أيب قتادة

رواه  وفي حديث ابن عباس قال:  رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه سويد بن عبد العزيز، وقد أجمعوا على ضعفه.الهيثمي: 
 هارون بن هارون وهو ضعيف. الطبراني، فيه 

 
مَِّل رِّْزقـََها  "َهُلمُّوا إِّيَلَّ َهَذا َرُسول مِّْن َربِّّ اْلَعاملِّنَي جرْبِّيُل نـََفَث يفِّ ُروعِّي َأنَّ نـَْفًسا َلْن مَتُوَت َحَّتَّ َتْسَتكْ  - 24049/ 94

، َوال حيَْ  َها، فَاتَـُّقوا هللَا َوَأمجُِّلوا يفِّ الطََّلبِّ َيةِّ هللاِّ، فَإِّنَّ هللَا ال يـَُناُل َما  َوإْن أَْبطََأ َعنـْ َْعصِّ َلنَُّكُم اْستِّْبطَاُء الرِّْزقِّ َعَلى َأْن أَتُخُذوُه ِبِّ مِّ
 عِّْنَدُه إِّال بِّطَاَعتِّهِّ". 

 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.  .ز عن حذيفة
 

َهاٍد ال َشوَْكَة فِّيهِّ: احْلَجُّ". "َهلُ  - 24051/ 96  مُّوا إِّىَل جِّ
 صحيح. .طب عن السيد احلسني

 
هللِّ َشيًئا َدَخَل  - 24053/ 98 هللِّ َشيًئا َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َماَت ُيْشرُِّك ابِّ : َمْن َماَت ال ُيْشرُِّك ابِّ بَـَتانِّ  النَّاَر". "ُُهَا اْلُموجِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبان، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. ُرَويبةطب عن ُعَمارَة بنِّ 
 

: الزَّْوُج َواْلَقرْبُ". - 24054/ 99 رْتَانِّ  "ُُهَا سِّ
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 رواه الطبراني في الثالثة، وفيه خالد بن يزيد القسري قال أبو حاتم: ليس بالقوي. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



669 

 

 الواو" " حرف  
 

 "َوهللاِّ أَلْغُزَونَّ قـَُريًشا، َوهللاِّ أَلْغُزَونَّ قـَُريًشا، َوهللاِّ أَلْغُزَونَّ قـَُريًشا إِّْن َشاَء هللاُ". - 24070/ 15
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى بنحوه. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
عِّنَّ إِّىَل َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ َحَّتَّ َيُذوَق ُعَسيَلَتكِّ رَُجٌل َغريَه". "َوهللاِّ اَي متِّ  - 24071/ 16  يَمُة ال تـَْرجِّ

 الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عائشة
 

َُما ألَثقُل يفِّ امليَزانِّ مِّْن ُأُحٍد   - 24072/ 17  ". -يَعينِّ َساَقْى ابنِّ َمْسعودٍ -"َوهللاِّ إِّْنَّ
 الطبراني، وفيه محمد بن عبيد هللا العرزمي، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب الطفيل

 
نَي َطرَدينِّ النَّاُس، وَأْعطَْتينِّ َماهلَا فَأَْنفقُتُه يفِّ  - 24089/ 34 نَي َكَفر يبِّ النَّاُس، وآوتين حِّ -َسبيل هللاِّ "َوهللاِّ َلَقْد آمنت يبِّ حِّ
 ". -يعين خدَية-َوَرزَقىن هللاُ منها الولَد، وما َرزَقىن مِّْن َواحدٍة منُكن  -تعاىل

 . طب واخلطيب عن عائشة
 

: َسيِّّدا َشَبابِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ إِّال  - 24093/ 38 ٍّ إِّال َوَوَلَد األَنبَِّياَء َغريِّي، َوإِّنَّ ابـَْنيكِّ الةِّ: حَيْىَي َوعِّيسى اخلَْ  اْبين"َوهللاِّ َما مِّْن َنيبِّ
 ".-قَالُه لَِّفاطَِّمةَ -

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف  .طب، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن علي
 

ي بَِّيدِّهِّ َلَكَأيّنِّ أَْنظُر إليه يف اجلَنَّةِّ يـَُعوُم َعوَمان الدُّعُموصِّ   - 24117/ 62  ". -عامَر بَن األكوعيعين -"َوالَّذى نـَْفسِّ
 . طب عن سلمة بن األكوع

 
ي بَِّيدِّهِّ َلَعْبُد هللا يف اْلَمَوازِّينِّ يـَْوَم اْلقَياَمة أَثـَْقُل مِّْن ُأحٍد".  - 24118/ 63  "َوالَّذِّي نـَْفسِّ

 . طب عن سارة بنت عبد هللا بن مسعود عن أبيها
 

ي بَِّيده َما مِّن َشْيٍء وعدْ  - 24168/  113 متُوه يف اآلخرة إال ُعرض عليَّ يف َمَقامِّي َهَذا، حَّتَّ َلقد ُعرَِّضْت "َوالَّذِّي نـَْفسِّ
يُت َأْن تـَْغَشاُكم، فـَُقلُت: َأْي َربِّّ َوَأانَ  َها َشَرٌر َحَّتَّ َحاَذى َهَذا، َفَخشِّ  فِّيهم؟ َفَصَرَفها هللاُ َعْنُكم،  َعَليَّ النَّاُر، فََأقْـَبَل إِّيَلَّ مِّنـْ

ْرابَن بنِّ احلارِّثِّ أحُد َبىن غَِّفاٍر ُمتَّكًئا يف َجَهنََّم علفََأْدبَرْت قِّطًَعا َكأْنَّ  ُّ، فـََنَظْرُت َنظرًة فـََرأَيُت عِّْمراَن بنِّ حِّ ى قـَْوٍس،  ا الزَّرَايبِّ
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 ورأيُت فيها احلِّْمريية صاحبةِّ القِّطَّةِّ اليت رََبطَْتها َفال هِّي َأْطَعَمتها، َوال هِّي بـََعثـَْتها". 
واللفظ له، وفي الكبير طرف منه، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد    ،في األوسط ال الهيثمي: رواه الطبرانيق . طب عن عقبة بن عامر

 وثق، وكذلك بكر بن سهل، وبقية رجاله وثقوا.
 

زِّنـَتـَُها سبُع خلفاٍت بَِّشْحمِّهِّنَّ  "والَّذِّي نـَْفُس حُممٍَّد بَِّيدهِّ إِّنَّ َقْدَر َما َبنَي َشفِّريِّ النَّارِّ وقـَْعرِّها َكصَخَرٍة  - 24172/  117
 وحُلومِّهنَّ وأوالدِّهنَّ يـَْهوى فِّيَما َبنَي َشفِّري النَّارِّ َوَمَقرِّها َسبعنَي َخرِّيًفا".

 رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب عن معاذ، ك عن أيب هريرة
 

ي - 24174/  119  بِّيدِّهِّ َلْو َسَكتَّ أَلْعطَيتينِّ َأْذرُعا َما دعوُت بِّه".  "والَّذِّي نـَْفسِّ
 . -صلى هللا عليه وسلم   -، طب عن أيب عبيد َمْوىل رسول هللا البغويت يف الشمائل و 

 
 هللاُ وال يـََتوفَّاينِّ َحَّتَّ "والَّذِّي نـَْفسي بَيده أَلقْـتـَُلنـَُّهم وأَلْصُلبَـنَّهم وألهدِّينـَُّهم َوُهْم َكارُِّهون، إِّيّنِّ رمحٌة بعثينِّ  - 24181/  126

ي الذِّي مَيُْحو هللاُ يبِّ الُكْفَر، وَأانَ  ُر الذي حُيَْشر الناُس َعَلى   يَُظهَِّر هللاُ دِّيَنه، يلِّ مَخْسُة أمْسَاء: َأاَن حُمَمٌَّد وَأمْحُد، وَأاَن املاحِّ احلاشِّ
 َيدِّي َوَأاَن العاقُِّب". 

رواه الطبراني وجادة من طريق أحمد بن صالح المصري قال: وجدت في  ال الهيثمي: ق  .طب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه
 كتاب بالمدينة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ورجاله ثقات. 

 
  -بد املطلبِّ يفِّ السماءِّ السَّابَِّعةِّ مَحزُة بُِّن ع -تَبارَك وَتعاىل-"والَّذِّي نـَْفسي بَِّيدِّه إِّنَُّه ملكتوٌب عِّنَد هللاِّ  - 24183/  128

 َأسُد هللاِّ وَأسُد رُسولهِّ". 
رواه الطبراني، ويحيى وأبوه  قال الهيثمي:  .البغوي والباوردي، طب، ك، وتعقب عن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن جده 

 لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 

ي بَِّيدِّه َلْو ََلْ َتُكوينِّ مِّْسكي  - 24187/  132 نًة جَلََرْراَنكِّ َعَلى َوْجهِّك، أَتُغَلُب إحداُكنَّ َأْن تصاحَب ُصَوحيبًة يفِّ "والَّذِّي نَفسِّ
ا أَبَقيُت،  الدنَيا َمْعُروفًا، فإَذا َحال بينُه وبينه َمْن ُهَو أوىَل بِّه منه، اسرتَجع مثَّ قَال: ربِّّ امسى ما َأمَضيُت، فأعينِّّ على مَ 

 م ليبكِّي، فيستعرب َلُه ُصوحيبه، فيا عباَد هللاِّ ال تعذبُوا مواتُكم".فـََوالَّذِّي نفُس حممٍد بيدِّه إنَّ َأَحدكُ 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .طب عن قَيَلة بنت َِمَْرَمة

 
ا، إِّال هِّي هاتكٌة سرت بينِّها   - 24188/  133 ها َأْو أُمَّهاهتِّ ي بيدِّه َما مِّنِّ امرأة تضُع ثياهَبا يفِّ غريِّ بيتِّ زوجِّ "والَّذِّي نـَْفسِّ

 وبني الرمحن".
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 . طب عن أم الدرداء
 

، أترجون أن ت - 24190/  135 يبِّّ ي بِّيدِّه ال يُؤمُن أحُدهم َحَّتَّ حيبَُّكم حلِّ دُخلوا اجلنَّة بشفاَعيتِّ وال يرُجوَها "والَّذِّي نـَْفسِّ
 بُنو املطَّلِّب". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك الحديث.  . طس عن عبد هللا بن جعفر
 

ي بيدِّهِّ لساُق عبد هللا يعين ابن مسعوٍد يوَم القيامة أشدُّ وأعظمُ  - 24194/  139 َراء".  "والَّذِّي نـَْفسِّ  مِّْن ُأُحٍد وحِّ
 . طب عن ابن مسعود 

 
ي بيدِّهِّ هَلَما أثقُل يفِّ امليزان يوَم القيامةِّ مِّن ُأحد".  - 24195/  140  "والَّذِّي نـَْفسِّ

 . طب عن معاوية بن قرة عن أبيه، حل عن ابن مسعود
 

ي بيدِّهِّ إِّنَّ الدُّنيا أهوُن َعلى هللاِّ مِّْن َهذِّه  - 24197/  142 السَّْخَلة َعَلى َأْهلَِّها، َوَلْو َكانتِّ الدُّنَيا تـَْعدُل عِّْنَد  "والَّذِّي نـَْفسِّ
 هللا مِّْثقال َحبَّةِّ خْرَدٍل ََل يعطِّها إال َأولياَءه وأحباَءه مِّْن َخْلقِّه". 

 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر
 

ي بيدِّهِّ إِّنَُّه َلرُيَى بياُض األسودِّ من اجلنَّةِّ مِّْن َمسريَة ألفِّ عاٍم"."والَّذِّي نَـ  - 24198/  143  ْفسِّ
 الطبراني، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمر

 
ي بيدِّهِّ لقتُل اْلُمْؤمِّنِّ َأْعَظُم عِّْنَد هللاِّ يـَْوَم  - 24199/  144  القَِّياَمةِّ مِّْن َزوالِّ الدُّنَيا". "والَّذِّي نـَْفسِّ
 صحيح. .طب عن ابن عمرو]ن[ 

 
ي بِّيدِّه لَتـُْفَتحنَّ َعليُكم فارُس والروُم، َولَُتَصنَبَّ عليكم الدنيا َصّبا، ولََيكثُرنَّ عندكُم اخلبُز   - 24203/  148 "والَّذِّي نـَْفسِّ

 ". -اىلتع -واللَّحُم َحَّتَّ لَُيْذَكُر َعَلى كثرٍي منه اسُم هللا 
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه يحيى بن سعيد العطار الحمصي، وثقه محمد بن مصفى، وضعفه   .طب عن عبد هللا بن ُبْسر

 الجمهور. 
 

ي بِّيدِّه إِّيّنِّ لسيُد النَّاسِّ َيوَم القِّيامة بِّغري َفخٍر وال رِّاَيٍء، َوَما مَِّن النَّاسِّ إِّال وهَو حَتت لوا - 24204/  149 ئِّي  "والَّذِّي نـَْفسِّ
ستفتُح فيقاُل: َمْن َهذا؟ يوَم القِّيامةِّ ينتظرون الفرَج، وإِّنَّ َمعِّي لَِّواَء احلمدِّ فَأمشى وميشى الناُس َمعِّي، َحَّت آتِّ اَبَب اجلَنَّةِّ فا
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ًدا ُشْكًرا َلُه فيقاُل: ارفع رأَسك، ُقْل ُتطاُع، واشفع تُ  شفع  فأقوُل: حممد فيقاُل: مرحًبا ِبحمد، فإَذا رأيُت ريبِّّ خَررُت له َساجِّ
."  فـََيخرُج مَِّن النَّارِّ َمْن َقْد َأجَرَم بِّرمحةِّ هللاِّ وشَفاعيتِّ

 ي: رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثم .طب عن عبادة بن الصامت
 

ي بِّيدِّهِّ لََيدُخلَّن اجلنَّة الفاجُر يفِّ دينه، األمحُق يفِّ معيِّشته، والذِّي نفِّسي بِّيدِّهِّ لَيدُخَلنَّ   - 24208/  153 "والذِّي نـَْفسِّ
ي  بيدِّهِّ ليغَفرنَّ هللاُ َيوَم القيامةِّ َمغفرًة َما خطرت َعَلى قَلبِّ َبَشٍر، والذِّي نفسي  اجلنََّة الذِّي َقد حَمََشته النَّاُر بَِّذْنبه، والذِّي نفسِّ

يبه".  ا إبليُس رَجاَء َأْن ُتصِّ  بيدِّهِّ لَيغفرنَّ هللاُ يوَم القيامةِّ مغفرًة يتطاوُل هبِّ
الذي نفسي بيده، ليغفرن هللا يوم القيامة  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وزاد فيه: »و  . طب، ق يف البعث عن حذيفة

مغفرة ال تخطر على قلب بشر«. وفي إسناد الكبير سعد بن طالب: أبو غيالن، وثقه أبو زرعة، وابن حبان، وفيه ضعف، وبقية رجال الكبير 
 ثقات. 

 
نـَْيا َحَّتَّ تْكُفلِّي  - 24220/  165 ي مَِّن الدُّ  يَتِّيًما َأْو جُتَهِّّزِّي َغازِّاًي". "َودِّْدُت أَنَّكِّ ََلْ خَتُْرجِّ

 الطبراني، وفيه نفيع أبو داود األعمى، وهو كذاب. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

 "َورَاَءكِّ َأى َلَكاٍع".  - 24223/  168
 الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه.  طس عن زينب بنت أم سلمة

 
َلَة: فـَُوزَِّن أَبُو َبْكٍر، مثَّ ُوزَِّن ُعَمُر، مثَّ ُوزَِّن ُعْثَماُن"."ُوزِّ  - 24224/  169  َن َأْصَحايبِّ اللَّيـْ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقال: هكذا رواه يزيد بن هارون،   .طب عن أسامة بن شريك، ابن منده وابن قانع عن َجرْب احملاريب
 ر، عن زياد بن عالقة، عن قطبة بن مالك، عن عرفجة. ورواه سعدويه، عن عبد األعلى بن أبي المساو 

 
". "ُوُضوُء النـَّْومِّ َأْن متََسَّ اْلَماَء، مثَّ }مَتَْسَح { بِّتِّْلَك اْلَمسَّةِّ َوْجَهَك َوَيَديَك َورِّْجَليَك، َكمِّْسَحةِّ الْ  - 24234/  179  ُمتَـَيمِّّمِّ

 في الكبير، وفيه )العالء بن كثير الليثى( وقد أجمعوا على ضعفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن أيب أمامة

 
 "َوْقُت اْلعَِّشاءِّ إَِّذا َمأل اللَّيُل َبْطَن ُكلِّّ َواٍد". - 24241/  186

 ضعيف.  في األوسط ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن عائشة ]أبو نعيم عن عبد الرمحن حاطب[
 

 ُكلِّّ َيٍد قَاُرورٌَة،  "َوَقَع يفِّ نـَْفسِّ ُموَسى َهْل يـََناُم هللاُ؟ فََأْرَسَل إِّلَيهِّ َمَلًكا فََأرََّقُه َثالاًث، مثَّ َأْعطَاُه قَاُرورََتنيِّ يفِّ  - 24244/  189
َا، َفَجَعَل يـََناُم َويَكاُد يـَْلَتقَِّيانِّ مثَّ َيْسَتيقُِّظ فـََيحْ  بُِّس إِّْحَداُُهَا َعْن اأُلْخَرى، َحَّتَّ اَنَم نـَْوَمًة فَاْصطََفَقْت َيَداُه  َوَأَمَرُه َأْن حَيَْتفَِّظ هبِّ
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كِّ السََّمواُت واأَلْرُض".   فَاْنَكَسَرتِّ اْلَقاُروَراَتن؛ َضَرَب لَُه َمَثاًل َأنَّ هللَا َلْو َكاَن يـََناُم، ََلْ َتْسَتْمسِّ
 منكر.  .تفسريه عن عكرمة موقوفًا عليه ع عن عكرمة عن أيب هريرة وُضعِّّف، ورواه عبد الرزاق يف

 
رْبِّيُل، فـََبشََّرينِّ َأنَّ َحَسًنا َوُحَسيًنا َسيَِّّدا َشَبابِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ، َوأَ  - 24248/  193 بُوُُهَا َأْفُضُل "وََكيَف ال ُأَسرُّ َوَقْد َأاَتينِّ جِّ

ُهَما".  نـْ  مِّ
هللا بن عامر أبو األسود الهاشمي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. وفي عاصم  قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد   .طب عن حذيفة
 بن بهدلة خالف. 

 
نـَْيا، َأِشُُّهَما  - 24249/  194 بـُُّهَما َوُهْم َرحَيانـََتاى مَِّن الدُّ : احْلََسَن واحْلَُسنَي".  -"وََكيَف ال ُأحِّ  يـَْعينِّ

 وفيه الحسن بن عنبسة، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني،  . طب، ض عن أيب أيوب
 

تُّوَن َوثـََلثُمِّاَئةِّ َمَلٍك َيُذبُّوَن َعْنُه َما ََلْ يـَُقدَّْر َعَليهِّ، مِّْن َذلَِّك النـََّفرِّ تِّسْ  - 24250/  195 ْلُمْؤمِّنِّ سِّ َعُة َأْمالٍك َيُذبُّوَن  "وكَِّل ابِّ
، وَ  َما َلْو َبَدا لُكْم َلَرأَيُتُموُه َعَلى ُكلِّّ َجَبٍل َوَسْهٍل، ُكلُُّهْم َعْنُه، َكَما َتُذبُّوَن َعْن َقْصَعةِّ اْلَعَسلِّ مَِّن الذُّاَببِّ يفِّ اْليَـْومِّ الصَّائِّفِّ

هِّ َطْرَفة َعنٍي َخطََفْتُه الشََّياطِّنُي".  ٌط َيَدُه فَاغٌِّر فَاُه َوَما َلْو وُكَِّل فيه إِّىَل نـَْفسِّ  اَبسِّ
 الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف.  : رواهقال الهيثمي. ابن أيب الدنيا يف مكائد الشيطان، وابن قانع، طب عن أيب أمامة

 
ْلَماءِّ ُكلَّ يـَْوٍم، َوَلْوال َذلَِّك َما أََتْت َعَلى َشْيٍء إِّال َأحْ  - 24251/  196 لشَّْمسِّ تِّْسَعُة َأْمالٍك يـَْرُموَْنَا ابِّ  َرقـَْتُه". "وَكِّلِّ ابِّ

 موضوع. . طب وأبو الشيخ يف العظمة، وابن مردويه عن أيب أمامة
 

ُز هبِِّّما َغازِّايً  - 24259/  204  ".  َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن َأْعتَِّق َوَلَد الزِِّنَ  "َوَلُد الزَِِّن ال َخرَي فِّيه، نـَْعالنِّ ُأَجهِّّ
 ضعيف. .طب عن ميمونة بنت سعد

 
، َوَحاٌم أَبُو  - 24262/  207 "."َوَلُد نُوٍح َثالثٌَة: َفَساٌم أَبُو اْلَعرِّبِّ  احْلََبشةِّ، َواَيفُِّث أَبُو الرُّومِّ

 ضعيف.  . طب عن عمران بن حصني ومسرة معا
 

 "َوَما يلِّ ال َأهُِّم ورُْفُغ َأَحدُِّكم َبنَي ظُُفرِّهِّ َوَأاَنمِّلِّهِّ".  - 24283/  228
ل البزار ثقات، وكذلك  الطبراني، والبزار باختصار، ورجا  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود، هب عن قيس بن أيب حازم مرساًل 

 رجال الطبراني إن شاء هللا. 
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املِّْندِّيُل مِّْن َمَنادِّيلِّ َسْعدِّ ْبنِّ ُمَعاٍذ يفِّ اجلَنَّةِّ َخرٌي مِّْن َهَذا، اي ُغالُم اْذَهْب بِّهِّ إىَل   "َوَما تـَْعَجُبوَن مِّْن َذا؟ !  - 24287/  232
خْلَمِّيَصةِّ".   َأيبِّ َجْهمِّ ْبنِّ ُحَذيَفَة وُقْل َلُه يـَبـَْعت إيلَّ ابِّ

 . طب عن عطارد بن حاجب
 

". "َوَما مَيْنَـُعَك َأْن حتِّبَّ َأْن َتعِّيشَ  - 24288/  233 نِّ اأَلْخالقِّ َا بُعِّْثُت َعَلى مَتَامِّ حَمَاسِّ   محِّيًدا، َومَتُوَت َفقِّريًا، َوإِّمنَّ
 البزار، وفيه ابن لهيعة وفيه لين، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب عن معاذ

 
َسبِّيلِّ هللاِّ، وَمْن َسَعى َعَلى عَِّيالِّهِّ َففِّي َسبِّيلِّ هللاِّ،  "َوَما َسبِّيُل هللاِّ إِّال َمْن قُتَِّل؟ َمْن َسَعى َعَلى َوالَِّديهِّ َففِّي - 24289/  234

." هِّ لُِّيعِّفََّها َففِّي َسبِّيلِّ هللاِّ، وَمْن َسَعى َعَلى التََّكاثُرِّ، فـَُهَو يفِّ َسبِّيلِّ الشَّيطَانِّ  وَمْن َسَعى َعَلى نـَْفسِّ
 إسناده جيد. .طس، ق عن أيب هريرة 

 
َتَة بِّْنَت َعْمرو ُغالًما َوَأَمْرهُتا )َأالَّ جتعله( َجازِّرًا َواَل َصايِّغًا، َواَل َحجَّاًما". "َوَهْبُت َخاليتِّ فَ  - 24296/  241  اخِّ

 ضعيف جدا.  .طب عن جابر
 

، َوَمْن آَذاينِّ فـََقْد آذَ  - 24307/  252  ى هللا". "َوحَيَك اَي أََنُس، دَعِّ اْبينِّ َوَُثََرَة فـَُؤادِّي، فإِّنَّ َمْن آَذى َهَذا فـََقْد آَذاينِّ
قد على قفاه إذ جاَء احلسن َيْدرُُج حَّت َقعد على صدره مث    -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن أنس قال: بينا رسول هللا 

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه نافع أبو هرمز، وقد أجمعوا على ضعفه. قال الهيثمي:  . ابل عليه، فجئت أُمِّيطُه عنه، قال: فذكره
 

َرةِّ، فََأْسلُِّموا َتْسَلُموا".  - 24308/  253 نـَْيا واآلخِّ لدُّ ُتَك ابِّ ئـْ  "َوحَيَك اَي َأاَب ُسْفَياَن! ! َقْد جِّ
 الطبراني، وفيه حرب بن الحسن الطحان، وهو ضعيف وقد وثق. قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن أيب ليلى عن أبيه

 
يَك، َوهللا - 24309/  254 يهِّ فَليَـُقْل: إِّنَّ ُفالاًن  "َوحَيَك َقطَْعَت ُعُنَق َأخِّ َعها َما َأفْـَلَح أََبًدا، إَِّذا أَْثىَن َأَحدُُكم َعَلى َأخِّ  َلو مسِّ

 َواَل ُأزَكِّي َعَلى هللا َأَحًدا". 
 . طب عن أيب بكرة

 
 إَِّذا َماَت ُعَمُر، فَإِّْن اْسَتطَْعَت َأْن مَتُوَت َفُمْت".  "َوحَيَك! !  - 24315/  260

 ضعيف.  .طب عن عصمة بن مالك اخلطمى، عد عن أيب هريرة وابن عمر معا
 

َها مِّْن قـَْريَة َيرْتُُكَها َأْهُلَها َأْحَسَن َما َكاَنْت، ََيتِّيَها الدَّجَّاُل َفال َيْسَتطِّيُع َأْن  - 24336/  281 َيْدُخَلَها، َيُِّد َعَلى ُكلِّّ "َويُل أُمِّّ
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." لسَّيفِّ َها َمَلًكا ُمْصلًِّتا ابِّ نـْ  َفجٍّ مِّ
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني

 
ُل َهذِّه َوَعَقَد َعْشَرًة، قِّيَل: َأْنْلُك َوفِّيَنا "َويٌل لِّلَعَربِّ مِّْن َشرٍّ َقدِّ اْقرَتََب، فُتَِّح مِّْن َرْدمِّ ََيُجوَج َوَمأُجوَج مِّثْ  - 24337/  282

وَن؟ قال: نـَْعم إِّذا كثر اخلََبث".   الصَّاحلِّ
 . طب عن أم سلمة وعائشة معا

 
ُُقوقَِّنا اليت ُفرَِّضْت لََنا - 24340/  285 َعَليهِّْم يف َأمَواهلِِّّْم،   "َوْيل لِّأَلغنَِّياء مَِّن الُفَقراءِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ، يـَُقوُلوَن: رَبَـَّنا خبُِّلوا حبِّ

م". -تـََعاىل-فـَيَـُقوُل هللا   : َوعِّزَّتِّ َوَجاليلِّ ألَُقربنَُّكْم وأُلاَبعَِّدْنَّ
 ضعيف.  .العسكري يف املواعظ، طس، وابن مردويه عن أنس

 
ْثُل َهَذا  "َويَلَك َوَمْن يـَْعدُل إَِّذا ََلْ َأْعدِّْل؟ ! َوعِّْنَد َمْن يُلَتَمُس اْلَعْدُل بَـ  - 24357/  302 َ قـَْوٌم مِّ ُك َأْن ََيتِّ ْعدِّي؟ يُوشِّ

 وا رِّقَاهَبُْم".َيْسأَُلوَن بِّكَِّتابِّ هللاِّ َوُهْم َأْعداُؤُه، ويـَْقَرُءوَن كَِّتاَب هللاِّ حُمَلََّقًة رُُءوُسُهْم، فَإَِّذا َخَرُجوا فَاْضرِّبُ 
 .طب عن ابن عمرو
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 واأللف" " حرف الالم  
 
، إِّنَّ هللا - 24369/  8 ، َواْلُمْؤمُِّن أْعَظُم ُحْرَمًة مِّْنكِّ  َجَعَلك  "ال إَِّلَه إِّال هللا، َما َأْطيَـَبكِّ َوَأْطَيَب رِّحَيك، َوَأْعَظَم ُحْرَمَتكِّ

 يَُظن بِّهِّ ظَن ا سيًِّّئا".  َحَراًما، َوَحرََّم مِّن اْلُمْؤمِّنِّ َمالُه َوَدَمُه َوعِّْرَضه َأن
 قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وقد وثق. .ابن عباس طب عن

 
ْبَةِّ الَّيتِّ مِّْنها ُخلَِّق".  - 24371/ 10 ه َومَسَائِّهِّ َحَّتَّ ُدفَِّن يف الرتُّ يَق مِّْن َأْرضِّ  "اَل إَِّلَه إِّال هللا، سِّ

 البزار، وفيه عبد هللا والد علي بن المديني، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. احلكيم عن أيب هريرة، بز، ك عن أيب سعيد
 

َها" - 24378/ 17  . "ال آُمر َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ألَحٍد، َوَلْو َأْمرُت َأَحًدا َيْسُجُد ألَحٍد، أَلَمْرُت اْلَمرَأَة َأْن َتْسُجَد لِّزْوجِّ
 فيه أبو عزة الدباغ، وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات. رواه الطبراني، و قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
بُّ َأْن يُعِّيَنينِّ َعَلى ُوُضوئِّي َأَحٌد".  - 24380/ 19  "اَل ُأحِّ

 منكر جدًا.  .البزار عن عمر
 

الٍل: َأْن َيْكثـَُر هَلم من املالِّ فـَيَـَتحاَسُدون فَيْقَتتِّلوَن، َوَأن يـُْفتَح هلم   "اَل َأَخاُف َعَلى أُمَّيت إِّال َثالت  - 24390/ 29 خِّ
َتغى أتويَله، ولَيس يعلُم أتويَله إال هللا، وَأْن يروا إىل علمهم فـَُيضيِّّعوه َوال يـَُباُلون َعَليه"  . الكَِّتاُب وأخذ املؤمن يـَبـْ

 .مابن جرير، طب عن أيب مالك األشعري كعب بن عاص
 

َا َكَسْوُتَكَها لتجعلها مُخًُرا َبنيَ  - 24392/ 31 ي، إِّيّنِّ ََلْ أكُسَكَها لَِّتلبَِّسَها إِّمنَّ "."اَل َأْرَضى َلَك إِّالَّ َما َأْرَضى لِّنَـْفسِّ   الَفَواطِّمِّ
 فيه يزيد بن أبي زياد وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب عن أم هانئ

 
ُهو الذي   -تعاىل-"اَل أزَاُل بنَي َأظُهرِّهم َيطأوَن َعقىب، َويـَُنازُعوِن رَِّدائى، وُيصيُبىن ُغَبارُهم َحَّتَّ يكوَن هللا  - 24395/ 34

 عنهم"".  يرفعىن
 في الكبير ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن العباس بن عبد املطلب

 
 َومن يـَْغُلل ََيتِّ ِبا َغلَّ يوَم القَِّياَمةِّ". "اَل إِّسالَل، وال ُغلول،  - 24397/ 36

 حسن.  . طب عن كثري بن عبد هللا عن أبيه عن جده



677 

 

 
 "ال َأْعرِّفَنكْم اي َبين َعْبدِّ َمَناٍف َما َمنَـْعُتم طَائًِّفا َيطوُف هبذا البيتِّ َساعَة ليل َأْو َْناٍر".  - 24410/ 49

 . صحيح: شعيبقال  .عن جبري بن مطعم طب]حم[ 
 

 "ال َأقْـَبل مِّنَك َحَّتَّ تُبايَع على النُّْصحِّ لُِّكلِّّ ُمْسلٍِّم".  - 24413/ 52
 الطبراني في الصغير، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه. طص عن جرير

 
، فـَيـُقَ  - 24417/ 56 ْنُكْم َعَلى احلَْوضِّ فَأُقوُل: إِّنَُّه مِّْن َأْصَحايبِّ اُل: إِّنََّك ال َتْدرِّي َما َأْحَدثُوا  "ال أُلفِّنَيَّ َما نُوزِّْعُت َأَحًدا مِّ

 بـَْعَدَك".
 الطبراني في األوسط، والبزار بنحوه، ورجالهما ثقات.  قال الهيثمي: رواه. عن أيب الدرداء رطب، ك

 
 "ال َأَمسُّ أَيدِّي النَساءِّ".  - 24419/ 58

 صحيح.  . طس عن عقيلة بنت عبيد بن احلارث
 

ي بَِّيدهِّ ال َتْدُخُلوا اجلنَّة َحَّتَّ تـُْؤمُِّنوا"."ال إِّميَاَن  - 24423/ 62  لَِّمْن ال َأَمانََة َلُه، والَّذِّي نـَْفسِّ
 فيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف عند األكثرين. قال الهيثمي:  .طب عن أيب أمامة

 
َلُه، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍد بَِّيدِّهِّ ال َيْسَتقِّيُم دِّيُن َعْبد َحَّتَّ  "ال إِّميَاَن لَِّمْن ال َأَمانََة َلُه، َوال دِّيَن لَِّمْن ال َعْهد  - 24424/ 63

 بـََوائَِّقُه، قِّيَل: اي َرُسوَل هللا: ما  َيْسَتقِّيَم لَِّسانُُه، َواَل َيْسَتقِّيُم لَِّسانُُه َحَّتَّ َيْسَتقِّيَم قَلُبُه، َوال َيْدُخُل اجلَنََّة َمْن ال ََيَمُن َجارُهُ 
ْنُه ََلْ يـَُباَرْك َلُه فِّيهِّ، وإْن تَ الَبوائُِّق؟ قال لِّّهِّ َوأَنـَْفَق مِّ َا رَُجٍل َأَصاَب َمااًل مِّْن َغريِّ حِّ ْنُه، َوَما  : َغْشُمُه َوظُلُمُه، َوَأميُّ َصدََّق ََلْ يـُْقَبْل مِّ

 َكفُِّر اخلَبِّيَث". بَقى فـََرادُُّه إِّىَل النَّارِّ، إِّنَّ اخلَبِّيَث ال يَُكفُِّرُه اخلَبِّيُث، َوَلكِّنَّ الطيَِّّب يُ 
 الطبراني في الكبير، وفيه: حصين بن مذعور، عن فرس التيمي، ولم أر من ذكرهما. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 

 
ُع الصَّالةِّ مَِّن  "ال إِّميَاَن لَِّمْن ال َأَمانََة َلُه، َوال َصالَة لَِّمْن ال طُُهوَر َلُه، َوال دِّيَن لَِّمْن ال َصالَة َلُه، َومَ  - 24425/ 64 ْوضِّ

عِّ الرَّأسِّ مَِّن اجَلَسدِّ".   الدِّينِّ َكَمْوضِّ
 ضعيف. .طس عن ابن عمرو

 
َا ُهَو َجْذبٌَة مِّْنَك" - 24428/ 67  . "ال َِبَس إِّمنَّ



678 

 

 . عبد الرزاق، طب عن أيب أمامة، أن رجال قال: اي رسول هللا: مسست ذكرى وأان أصلى قال: فذكره
 

ا َما َبني رُكبَـَتيَها  َِبَس َأْن يـَُقلَِّّب الرَُّجُل اجلَارِّيََة إَِّذا َأرَاَد َأْن َيْشرَتيـََها َويـَْنظَُر إِّلَيَها ما َخال َعْوَرهَتا، َوَعْوَرهتََ "ال  - 24438/ 77
 إِّىَل معقد إِّزَارَِّها".

حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في  الطبراني في الكبير وفيه صالح بن  قال الهيثمي: رواه. طب، عبد، ق وضعَّفه عن ابن عباس
 الثقات. 

 
لشَّعِّريِّ، اثـَْننيِّ بواحد، َيًدا بَِّيٍد".  - 24439/ 78 لَقْمحِّ ابِّ  "ال َِبَس ابِّ

 صحيح. .طب عن عبادة بن الصامت
 

لشَّعِّريِّ، َيًدا بَِّيٍد، َوالشَّعِّرُي َأْفَضُل، َوال َيْصُلُح  - 24340/ 79 ْلرُبِّّ ابِّ  َنسيَِّئًة". "ال َِبَس ابِّ
 صحيح.  طب عنه.]ن[ 

 
 "ال َِبَس ِبَِّْسكِّ اْلَميَتةِّ إَِّذا ُدبَِّغ".  - 24442/ 81

 .في الكبير، وفيه يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن أم سلمة

 
َا رِّْزق َساَقُه هللا إِّلَيكِّ  - 24443/ 82 ، إِّمنَّ ". "ال َِبَس َعَليكِّ  فََأمتِِّّّي َصْوَمكِّ

قال   .: فذكره-صلى هللا عليه وسلم  -طب عن أم إسحاق الَغنوية قالت: كنت صائمة فنسيت فأكلت، فقال رسول هللا 
 الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أم حكيم ; ولم أجد لها ترجمة. 

 
 "ال بِّرَّ َأْن ُيَصاَم يف السََّفرِّ".  - 24448/ 87

 صحيح. .ابن عمرو طب عن
 

َا، َوَلكِّنِّ ائْـُتوَها مِّْن َجَوانبَها، فَأسَتأذنُوا، فَإِّْن ُأذَِّن َلُكْم فَاْدُخُلوا، - 24450/ 89 َوإِّال   "ال أَتُتوا اْلبـُُيوَت مِّْن أَبـَْواهبِّ
ُعوا".  فَاْرجِّ

، غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو  الطبراني من طرق، ورجال هذا رجال الصحيح قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد هللا بن بسر
 ثقة.
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اَئُة َسَنٍة ويف األرضِّ َعنٌي َتْطرُِّف" - 24451/ 90  ."ال أَتتى َعلى النَّاسِّ مِّ
 . أبو يعلى، ورجاله ثقات قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب مسعود

 
لدِّْرَُهَنيِّ، َواَل الصَّاَع ابلصَّاَعنيِّ، إِّيّنِّ َأَخاُف َعَليُكم الرِّاَب". "اَل أَتُخُذوا الدِّيَناَر ابلدِّيَنارَينِّ، َواَل  - 24452/ 91  الدِّرهَم ابِّ

 قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ثقة.  .طب عن ابن عمر]حم[ 
 

، والتَّْمرِّ"."اَل أَتُخُذوا الصََّدَقَة إِّال من َهذِّه األربعة:  - 24453/ 92  الشَّعريِّ، واحلِّْنطَةِّ، والزِّبيبِّ
 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب، ك، ق عن أيب موسى، ومعاذ

 
ا الرَبَُّة فـَتَـْعدُل يف  - 24458/ 97 َرٍة، فأمِّّ لسَّويَّةِّ، َوَأمَّا "اَل بُدَّ للنَّاسِّ مِّْن إَِّمارَةِّ، بـَرٍَّة َأْو فَاجِّ ُم بَيَنُكْم فَيَئُكْم ابِّ ، َوتـَْقسِّ اْلُقْسمِّ

، قَيَِّل: اَي َرُسوَل )هللا( َوَما اهلَ  َرُة َخرٌي مَِّن اهْلْرجِّ تَـَلى فَيها اْلمؤمُن، َواإلَمارَُة اْلَفاجِّ َرُة فـَيـُبـْ  ْرُج؟ قَال. "اْلَقْتُل َواْلَكذُِّب"". اْلَفاجِّ
 رواه الطبراني، وفيه وهب هللا بن رزق ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ي: قال الهيثم .طب عن ابن مسعود 

 
َرةِّ فـَُهَو مَِّن    "البُدَّ مِّْن َصالٍة بَِّليٍل، َوَلْو َحْلَب اَنَقةِّ، َوَلْو َحْلَب َشاٍة، َوَما َكاَن )بـَْعَد( - 24460/ 99 َصالةِّ اْلعَِّشاءِّ اآلخِّ

 ."  اللَّيلِّ
في الكبير وفيه "محمد بن إسحاق" وهو مدلس وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني .ية املزينطب، وأبو نعيم عن إايس بن معاو 

 ثقات. 
 

 "ال أَتُتوا اْلُكهَّاَن". - 24461/  100
 صحيح.  .طب عن معاوية بن احلكم

 
اَئُة َوَعَلى َظْهرَِّها َأَحٌد اَبٍق".  - 24464/  103  "ال أَتتِّ اْلمِّ

رواه الطبراني قال الهيثمي:  .احلسن بن سفيان، وابن شاهني، وابن قانع، طب، ك، وابن عساكر عن سفيان بن وهب اخلوالِن
في الكبير وتابعيه، سعيد بن أبي شمر ذكره ابن أبي حاتم وقال: عن أبيه، روى عنه أبو بكر بن سواد، وقد روى عنه عبد الرحمن بن  

 جاله موثقون. شريح ولم يضعفه أحد، وبقية ر 
 

َها فـَُتَصلِّّي َتَطوًعا إِّال إبِِّّْذنِّهِّ".  - 24470/  109 َها إال إبِِّّْذنِّهِّ، َوال تـَُقوُم مِّْن فَِّراشِّ  "ال أَتَذُن اْلمْرَأُة يف بَيتِّ َزْوجِّ
 الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
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". "ال أَتَذنُوا لِّمن ال  - 24471/  110 لسَّالمِّ  يـَْبَدأُ ابِّ
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه: من لم أعرفه. . ع، وابن السين، ض عن جابر

 
يب؛ فإِّنَّ هللا  - 24482/  121 ، فـَُقْلُتم: َكَذْبَت، َوقَال أَبُو َبْكٍر:  بعثين -َعزَّ َوَجلَّ -"ال تـُْؤذوينِّ يف َصاحِّ هلُدى ودِّينِّ احْلقِّّ ابِّ

َْذتُُه َخلياًل، َوَلكِّْن ُأخَُّوُة هللا، َأال َفُسدُّوا ُكلَّ َخْوَخٍة إِّالَّ َخْوَخَة ابنَصَدْقَت َوَلْوال أَ  ًبا الختَّ  َأيبِّ ُقَحاَفَة".  نَّ هللا مَسَّاُه َصاحِّ
 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
 خَتَطَّى رِّقَاَب النَّاسِّ يـَْوَم اجلُُمَعةِّ"."ال أَتُكْل ُمتَّكًِّئا، َواَل  - 24484/  123

 في األوسط، وفيه عبد هللا بن رزيق قال األزدي: ال يصح حديثه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن أيب الدرداء
 

 "ال أَتُكْل مِّْن َكْسب اأَلَمةِّ، فَإيّنِّ َأَخاُف َأْن تـَْبغِّي بَفْرجَها".  - 24486/  125
 . جطب عن رافع بن خدي

 
127  /24488 -  ." َباعِّ ، َواَل َذا اَنٍب مَِّن السِّّ  "ال أتكل حَلَْم احلَِّمارِّ اأَلْهلِّيِّ

 . طب عن أيب ثعلبة
 

 "ال أَتلُّْوا َعَلى هللا، ال أَتلَّْوا َعَلى هللا، فَإِّنَُه َمْن أَتىلَّ َعَلى هللا َأْكَذبَُه هللا". - 24495/  134
 ضعيف.   .طب عن أيب أمامة

 
ُر الرَُّجُل الرَُّجَل إِّالَّ َوُُهَا زَانَِّيانِّ  - 24503/  142 ، َوال يـَُباشِّ ُر اْلَمْرَأُة اْلمْرَأَة إِّال َوُُهَا زَانِّيَـَتانِّ  ". "اَل تـَُباشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات. . طب عن أيب موسى
 

 "ال تـَُباُع أُمُّ اْلَوَلدِّ".  - 24505/  144
 ضعيف.  . قط، طب عن َخوَّات بن ُجَبري

 
 "ال تـَُباُع الثََّمَرُة َحَّتَّ يـَْبُدَو َصالُحَها".  - 24506/  145

 .طب عن ابن عمر
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 "ال تـَُباُع الثََّمَرُة َحَّتَّ ُتونَِّع".  - 24507/  146

 .طب عن ابن عمر
  

 تـََبايـَُعوا اْلَغَرَر". "اَل  - 24510/  149
 . فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفقال الهيثمي:   .ع عن أنس، ابن النجار عن أيب سعيد وأيب هريرة

 
 "اَل َترْبح مِّْن أُمَِّّك َحَّتَّ أَتَذَن َلَك، َأو يـَتَـَوفَّاَها اْلَمْوُت، فَإِّنَُّه َأْعَظُم أَلْجرَِّك". - 24522/  161

 الطبراني وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

ربِّيَل َأخرَبينِّ أن احْلُمَّى َحظُّ أُمَّيتِّ مِّْن َجَهنََّم".  - 24532/  171  "ال تـَْبكِّ فَإِّنَّ جِّ
 موضوع.  في األوسط وفيه "عمر بن راشد" ضعفه أحمد، وغيره، ووثقه العجلي.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عائشة

 
175  /24536 -  ." ٌق يبِّ  "ال تـَْبكِّي فَإِّنَّكِّ َأوَُّل َأْهلِّي اَلحِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح غير هالل بن خباب، وهو ثقة، وفيه ضعف.  .فاطمة طب عن

 
، َويـَْبُدَو َصاَلُحَها". "ال تَبِّيُعوا الثَِّّماَر َحَّتَّ َتطُلَع  - 24545/  184  الثُـَّرايَّ

 . طب عن زيد بن اثبت
 

 "ال تَبِّيُعوا اأَلْعَراَب َوإِّْن كاَن َأَخا َأَحدُِّكْم َأْو َأاَبُه َأْو أُمَُّه".  - 24551/  190
 . طب عن مسرة

 
َدٍة".  - 24552/  191 َدٍة، َوالذََّهُب َعَلى حِّ  "ال تَبِّيُعوا َكَذا، اجْلَْوَهُر َعَلى حِّ
 عن فضالة بن عبيد. طب 

 
 "ال تَبِّيَعنَّ َشيًئا َحَّتَّ تـَْقبَِّضُه".  - 24554/  193

 . طب عن حكيم بن حزام
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َد طُُرقًا إِّال لِّذِّْكٍر َوَصالٍة".  - 24561/  200 ُذوا اْلَمساجِّ  "ال تـَتَّخِّ
 حسن.  الطبراني في الكبير واألوسط ورجاله موثقون. قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر

 
 "ال تـََتَمْنَدْل بِّثـَْوبِّ َمْن َل َتْكُس".  - 24565/  204

 الطبراني وفيه راو لم يسم. قال الهيثمي: رواه. طب عن احلكم بن عمري
 

 "ال تـََتَمنَّوا املَْوَت؛ فَإِّنَُّه يـَْقَطُع الَعَمَل، َواَل يـَُردُّ الرَُّجُل فـَُيْستَـْعَتُب".  - 24568/  207
 .الصالة، طب عن ابن عم عابس الغفاريحممد بن نصر يف كتاب 

 
إِّْن أْجَلُبوا َوَصيَُّحوا  "ال تـََتَمنـَّْوا لَِّقاَء الَعُدَو، َوَسُلوا هللاَ الَعافَِّيَة، فَإِّذا َلقِّيُتُموُهْم فَاثـْبـُُتوا َوأْكثُِّروا ذِّْكَر هللاِّ، فَ  - 24569/  208

." لصَّْمتِّ  فـََعَليكْم ابِّ
 .ش، طب، ق عن ابن عمرو

 
 "ال جُتَاوُزوا الَوْقَت إِّال إبِّْحَراٍم".  - 24578/  217

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

 "ال جَتَْعُلوا َعَلى الَعاقَلة مِّْن قـَْول ُمْعرَتٍِّف َشيًئا".  - 24590/  229
 موضوع. .طب عن عبادة بن الصامت

 
م هللاُ يُـ  - 24601/  240 ، َأاَن أَبُو الَقاسِّ َييتِّ م". "ال جَتَْمعوا َبنَي امسِّي وكنـْ  ْعطِّي َوَأاَن َأْقسِّ

 .صحيح:  قال شعيب .ابن سعد، ع، طس، هب عن أيب هريرة ]حم[ 
 

264  /24625 - ."  "ال حُترُِّم املَصَُّة َوال املَصََّتان، َوال الرَّْضَعُة َوال الرَّْضَعَتانِّ
 .طب عن أم الفضل

 
". اللَُّهمَّ َمْن  -ثالاث-"ال حُتْرُِّجوا أُمَّيتِّ  - 24635/  274 لٍّ  أَمَر أُمَّيتِّ ِبَا ََلْ أَتُمْرُهْم فيه، َأْو أَمْرهَتُْم فَإِّنَُّه منه يفِّ حِّ

قال الهيثمي: رواه البزار وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه، وبقية  .طب، واخلطيب، وابن عساكر عن أيب عتبة اخلوالين
 رجاله ثقات. 
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 "ال حُتَرُِّم الفِّيَقُة".  - 24636/  275
 . عن املغرية طب

 
هللِّ فإنَّه َأَحبُّ إليهِّ َأْن حَتْلُِّفوا بِّهِّ، وال حتلِّفُ  - 24650/  289 ابئُكْم، واحلُفوا ابِّ ، وال حَتلُِّفوا آبِّ لطَّواغِّيتِّ وا بِّشيء  "ال حَتلُِّفوا ابِّ

 مِّن ُدونه". 
 الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف. في إسناد قال الهيثمي:  .طب عن خبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده

 
 "ال حتِّلُّ النـُّْهبة".  - 24654/  293

 الطبراني، وفيه يزيد بن أبي الحواري العمي، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس، طب عن أيب بـَْرزَة
 

 ْو َأْعَمَر َشيًئا فـَُهَو َله". "ال حتِّل الرُّْقىَب َوال الُعْمَرى، َفَمْن َأْرَقَب َشيًئا أَ  - 24660/  299
 عن طاووس مرساًل، عب عن ابن عباس موقوفًا  ]ن[ طب عن ابن عباس، عب 

 
 مكََّة". -يـَْعين-"ال حتِّّل إَِّجاَرهُتَا، َوال بَيُعَها  - 24661/  300

 . مهاجر، وهو ضعيفرواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو
 

 "ال حتِّلُّ بِّْنُت األخِّ َوال بِّْنُت األْختِّ مَِّن الرِّضاَعةِّ". - 24664/  303
 الطبراني، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق.  قال الهيثمي: رواه. طب عن كعب بن عجرة

 
 "ال حتِّلُّ الصََّدَقُة لََنا َوال ملَوالِّيَنا".  - 24667/  306

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه إسماعيل بن عياش، وفيه كالم.  .طس عن ابن عباس
 

، َوال لِّذِّي مِّرٍَّة َسوى إِّال يفِّ فـَْقٍر ُمْدقٍِّع، َأْو ُغْرٍم ُمْفظٍِّع". - 24668/  307  "ال حتِّلُّ الصََّدَقُة لَِّغينٍِّّ
يِّ بن ُجَناَدَة السلويل]ت[   ضعيف. .طب عن حبشِّ

 
لسُُّجودِّ".  - 24670/  309  "ال حَتْمِّْل َعَليَك َما اَل ُتطِّيُق، َوَعَليَك ابِّ

تـََفلَُّت الُقرآنِّ وَمَشقََّتُه َعليَّ قال   -صلى هللا عليه وسلم  -طب، وابن عساكر عن أيب رحيانة قال شكوت إىل رسول هللا  
 ن محمد بن عرق بن الحمصي قال الذهبي: غير معتمد. الطبراني في الكبير من رواية شيخه إبراهيم ب قال الهيثمي: رواه. فذكره
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ل، َوال تـََتطَيَّب َوال تـَْلَبس ثـَْواًب َمْصُبوًغا، َوال تـَْلَبس  - 24677/  316 َها َزْوُجَها، َوال َتْكَتحِّ  ُحلِّي ا". "ال خَتَْتضِّب اْلُمتَـَوىفَّ َعنـْ
 . طب عن أم سلمة

 
نَّ، َويفَقأُ الَعنَي". "ال خَتْذُِّفوا فَإِّنَُّه ال يُ  - 24682/  321 ُر السِّّ ، َوَيْكسِّ  َصاُد بِّهِّ الصَّيُد، َوال يـُْنَكأُ اْلَعُدوُّ

 في الكبير، وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبد هللا بن مغفل
 

دِّ َحَّتَّ ُأَعلَِّّمَك آيًَة مِّْن ُسورٍة ََلْ تـَْنزِّْل َعلى َأَحٍد قـَْبلِّي َغري ُسَليَماَن ْبنِّ َدا - 24685/  324 يِّّ  "ال خَتُْرْج مَِّن اْلَمْسجِّ ُوَد: ِبَِّ
يم. قَال: هَِّي هَِّي".   َشْيٍء َتْستَـْفتُِّح َصالَتَك َوقَِّراَءَتَك؟ قَال: بِّبْسمِّ هللاِّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

في األوسط، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن بريدَة وُضعِّّفَ 
 من لم أعرفهم.

 
َياٍم". - 24686/  325  "ال خَتَْتصَّنَّ لَيَلَة اجْلُُمَعةِّ بَِّصالٍة، َوال يـَْوَمَها بِّصِّ

 في الكبير، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح. رانيقال الهيثمي: رواه الطب .طب عن سلمان
 

 "ال خَتْلُِّطوا الزَّْهَو َوالتَّْمَر".  - 24687/  326
 . ع عن أيب سعيد

 
-ْعَرَض هللاُ أَ  "ال َتَدابـَُروا، َوال تـََقاطَُعوا، وَُكونُوا عَِّباَد هللا إِّْخَوااًن، هِّْجَرُة اْلُمْؤمِّنِّنَي َثالاًث، فَإِّْن تَكلََّما َوإال - 24693/  332

ُهَما َحَّتَّ يـََتَكلََّما". -َعزَّ َوَجلَّ   َعنـْ
 ثقات.  ، وفيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثى وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأيب أيوب

 
ْل بَيَتَك إِّال األَْتقِّياَء، َوال ُتولِّ  - 24695/  334 ًنا". "ال ُتْدخِّ  َمْعُروَفَك إِّال ُمْؤمِّ

 في األوسط وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . -رضي هللا عنها   -طس عن عائشة 
 

 "ال َتْدُخُل اْلَمالئَِّكُة بَيًتا فِّيهِّ َكْلٌب، َوال ُصورٌَة". - 24700/  339
 . طب، ض عن َأيب أيوب

 
ْثَاٍل، َواْلُمصوُروَن يـَُعذَّبُوَن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يفِّ النَّارِّ، يـَُقوُل هَلُم الرَّ "ال َتْدُخُل  - 24701/  340 مْحَُن:  اْلَمالئَكة بَيًتا فِّيهِّ ُصورَُة متِّ

 يـَُعذَّبُوَن َحَّتَّ تـَْنطِّق الصُّور، َوال تـَْنطِّق".  ُقوُموا إىل ]ما صورَت فال يزالون[
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبي الزعيزعة، وهو ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

كَُّة احْلَرثِّ َعَلى قوٍم إال يُذِّهلُُّم هللاُ". - 24704/  343  "ال َتْدُخُل سِّ
 . طب عن أيب أمامة

 
 إِّال إبِِّّذٍن".  "ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت َأْهلِّ الذِّمَّة - 24713/  352

 فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. مي: قال الهيث . طب عن سهل بن سعد
 

 "ال َتدَع احْلَجَّ َوَلْو َعَلى اَنٍب مَجَْعاء َتسَوى َعشَرَة َدراهَِّم".  - 24720/  359
 فيه عبد هللا بن سنان الزهري وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
 النَّْصَرانِّيََّة فِّيهِّ". "ال َتدَْع َشيًئا َضارَْعَت  - 24721/  360

 حسن. .طب عن عدي بن حاَت]حب[ 
 

 "ال َتَدُعوا الرَّْكَعَتنيِّ اللَتنيِّ قـَْبَل َصالةِّ اْلَفْجرِّ، فَإِّنَّ فِّيهَِّما الرََّغائَِّب".  - 24722/  361
 ضعيف.   .فيه "عبد الرحيم بن يحيى" وهو ضعيفقال الهيثمي:  .ابن زجنويه، طب، واحملاملى، واخلطيب عن ابن عمر

 
 "ال َتَدَعنَّ َصالة الليلِّ َوَلْو َحلَب َشاٍة".  - 24724/  363

 ضعيف.  .طس عن جابر
 

نـَْيا ُلَكُع ْبُن ُلَكع". - 24745/  384 ُم والليايلِّ َحَّتَّ َيُكوَن َأْسَعَد النَّاس ابلدُّ  "ال َتْذَهُب األايَّ
 في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، ض عن أنس

 
، فَـ  - 24748/  387 ، يُواطُِّئ امْسُُه امسِّي، واْسُم أبِّيهِّ اْسَم َأيبِّ َعَث هللا رَُجاًل مِّْن أْهلِّ بَييتِّ نـَْيا َحَّتَّ يـَبـْ َيمألُ  "ال َتْذَهُب الدُّ

 ُملَئْت َجْورًا وظُلًما".األْرَض َعْداًل وقْسطًا، َكَما 
 . طب، قط يف األفراد، ك عن ابن مسعود

 
بَِّل َُهَال ، وُصرُّوَها صًرا؛ فَإنَّ الشََّياطنَي تـَْرَضُعَها".  - 24758/  397 ُلوا اإلِّ  "ال تـُْرسِّ

 تروك.في الكبير، وفيه عمر بن موسى األنصاري وهو م  قال الهيثمي: رواه الطبراني .ع، طب، ض عن سلمة بن األكوع
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نَيَّ َأَحًدا بَِّسخطِّ هللاِّ، َوال حَتَمَدنَّ َأَحًدا َعَلى َفْضلِّ هللا، َوال َتُذمَّنَّ َأَحًدا َعَلى َما َلْ يـُْؤتِّ  - 24759/  398 َك هللاُ،  "ال تـُْرضِّ

َيُة َكارِّ  ْرُص َحرِّيٍص، َوال يـَُردُّه َعْنَك َكراهِّ ه، وإن هللَا بِّقِّْسطهِّ َوَعْدلِّه َجَعَل الرَّْوح والرَّاَحَة، فَإِّنَّ رِّْزَق هللا تـََعاىل ال َيُسوقُه إلَيَك حِّ
 ."  والَفرَح يفِّ الرضى والَيقِّنيِّ، َوَجَعَل اهلَمَّ َواحلََزَن يفِّ السُّخطِّ َوالشَّكِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه خالد بن يزيد العمري، واتهم بالوضع.  .طب، هب، حل عن ابن مسعود
 

َد احلََراَم، فـَيَـْنظُر إِّ  - 24762/  401 نَي َيْدُخُل املْسجِّ نَي تـُْفتَـَتُح الصَّالُة، َوحِّ ىل  "ال تـُْرَفع األيدِّي إِّال يفِّ َسْبعِّ َمَواطَِّن: حِّ
ية َعَرَفَة  نَي يَقُِّف َمَع النَّاسِّ َعشِّ نَي يـَُقوُم َعَلى الصَفا، َوحنَي يـَُقوُم َعَلى املَْرَوة، َوحِّ ، وحِّ نَي يـَْرمِّي  الَبيتِّ َمع، َواملََقاَمنيِّ حِّ َوجبِّ

 اجلَمَرَة". 
 باطل بهذا اللفظ.  .طب عن ابن عباس

 
ََذينِّ َعْبًدا قـَْبَل أْن يـَتَّخَذينِّ َرُسوال".  -تـََعاىل -"ال تـَْرفـَُعوينِّ فـَْوَق َحقِّّي، فَإِّنَّ هللا  - 24767/  406  َقدِّ اختَّ

 يثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.قال اله . هناد، طب، ك عن علي بن احلسني عن أبيه
 

 "ال تـَُروُِّعوا املُْسلَِّم، فَإِّن َرْوَعَة املُْسلِّم ظُلم َعظِّيم". - 24773/  412
 ضعيف.  .طب عن عامر بن ربيعة

 
َري َما إَِّذا قَالْت َصَدَقْت، وإَذا حَكَمْت َعَدَلْت، َوإَذا اْسرُتْمحَِّ  - 24784/  423 َْت"."ال تـََزاُل َهذ األمَُّة خبِّ  ْت َرمحِّ

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في األوسط، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو   ع، واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن أنس.
 متروك.

 
 "ال تـََزاُل أُميتِّ َعَلى ُمسَكٍة من دِّينَِّها َما َلْ َيكِّلوا اجلنائِّز إِّىَل َأْهلَِّها".  - 24787/  426

 في الكبير ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن احلارث عن الصناحبى عن َوْهبطب، ك، هب، ض 

 
ُلو  - 24788/  427 ا الَفْجَر  "ال تـََزاُل أمَّيتِّ َعَلى اإلسالم َما َلْ يـَُؤَخُروا املَْغرَِّب لَِّتْشبِّيك النُجوم ُمَضاَهاَة اليَـُهودِّ، َوَما َلْ يـَُعجِّّ

 لِّلنَصاَرى، َوَما َل َيكُِّلوا اجلََنائِّز إِّىَل أهلَِّها". ُمَضاَهاًة 
 فيه مندل بن علي وفيه ضعف. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم عن حارثة بن وهب
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َ أْمُر هللاِّ".  - 24795/  434  "ال تـََزاُل طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيت يـَُقاتُِّلوَن َعَلى احلَقِّّ َحَّتَّ ََيتِّ

 .ن أرقمط، وعبد بن محيد عن زيد ب
 

ُهْم َفال َخرَي يفِّ َعيشٍ  - 24800/  439  ". "ال تـََزاُل اخلِّالَفُة يفِّ َبينِّ أَُميََّة يـَتَـَلقَُّفوَْنَا تـََلقَُّف الُكَرةِّ فَإَِّذا نُزَِّعْت مِّنـْ
 .طس، وابن عساكر عن ثوابن

 
ُهْم اثَنا َعَشَر َخلِّيَفًة، كلُُّهْم مِّْن  "ال تـََزاُل َهذِّهِّ األمَُّة ُمْسَتقيًما أْمُرَها،  - 24803/  442 َي مِّنـْ ظَاهَِّرًة َعَلى َعُدوَِّها، َحَّتَّ مَيْضِّ

 قـَُريٍش، مثَّ َيُكوُن اهلَرُج". 
 . طب عن جابر بن مسرة

 
ءِّ َبنَي األَكَلةِّ َحَّتَّ ََيتِّ َأْمُر هللاِّ  "ال تـََزاُل طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيتِّ َعَلى احلَقِّّ ظَاهِّرِّيَن َعَلى َمْن اَنَوَأُهْم َوُهْم كاإلِّانَ  - 24811/  450

 ." كَنافِّ بَيتِّ املَْقدِّسِّ  َوُهْم َكَذلَِّك، قِّيَل: َوأَيَن ُهْم؟ قَال: ِبِّ
 وفيه جماعة لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن مرة البهزى

 
َها هللاُ ومالئَِّكُتُه، وَخزَّاُن الرَّمْحَةِّ والَعَذابِّ ما َْنََكْت مِّْن َمَعاصِّي هللا "ال تـََزاُل املَْرأُة تَلَعنـَُها املالئَِّكُة، َويَلَعنُـ  - 24816/  455
 َشيًئا". 

ن قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبيد هللا بن سلمان األغر، وثقه ابن حبان، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال أبو   .بز عن معاذ وُحسِّّ
 منكر.  أر له حديثا منكرا.حاتم: يحول من كتاب الضعفاء، لم 

 
 "ال تـََزاُل أُمَّيتِّ َعَلى الفِّطَرة َما أْسَفُروا بَِّصالةِّ الَفْجرِّ".  - 24825/  464

البزار والطبراني في الكبير، وفيه حفص بن سليمان ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم   قال الهيثمي: رواه.  البزار، طب عن أيب هريرة
 وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى.

 
َي َعَلى األْرضِّ مغفورًا هَلَا، مغفرًة َحْتًما"."ال تـََزاُل أُمَّيتِّ ُيَصلُّوَن َهذِّه األرَبَع رَكَعاٍت قـَْبل الَعْصرِّ َحَّتَّ   - 24826/  465  متَْشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك. .طس عن علي
 

َرٍي مَ  - 24831/  470 ، وهللاِّ ال َتزاُلون خبِّ َرٍي َما َداَم فِّيُكْم َمْن رآينِّ َوَصاَحَبينِّ ،  "ال تـََزاُلوَن خبِّ ا َداَم فيُكْم َمْن رآينِّ َوَصاَحَبينِّ
 ." َرٍي َما َداَم فيُكْم َمْن رََأى َمْن رَأى َمْن رآينِّ  وهللاِّ ال تزاُلون خبِّ
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 رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح. قال الهيثمي: .طب، ش، وأبو نعيم يف املعرفة عن واثلة
 

، أَنُتم َغْربِّّيه، وُهْم َشْرقِّّيه". "ال تـََزاُلوَن تـَُقاتُِّلونَ  - 24832/  471   الُكفَّاَر َحَّتَّ يـَُقاتَل بقيُتُكم الدَّجال َعَلى َْنْرِّ األْرُدنِّّ
 ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني، والبزار ورجال البزار ثقات.  .عن َْنيك بن صرمي، ويقال: صرمي وما له غريه البغويطس، و 

 
َصاٍل: َعْن َشَبابِّهِّ فِّيَما أْبالُه، َوَعْن ُعُمرِّهِّ فِّيمَ "ال تـَُزوُل   - 24839/  478 ا  َقَدَما الَعْبدِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ َحَّتَّ ُيْسأَل َعْن َأْرَبعِّ خِّ

 َأفْـَناُه، َوَعْن َمالهِّ مِّْن أيَن اكَتَسبُه َوفيَما أَنـَْفَقُه، َوَعْن عِّلمِّهِّ َماَذا َعمَِّل فيهِّ". 
 . عن معاذ طب، هب، واخلطيب، وابن عساكر

 
أْبالُه،  "ال تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم القيامةِّ َحَّتَّ ُيْسأَل َعْن أْرَبع: َعْن ُعُمرِّهِّ فيَما َأفْـَناُه، َوَعْن َجَسدِّهِّ فِّيَما  - 24841/  480

."  َوَعْن َماله فيَما أنَفَقُه، َومِّْن أيَن اْكَتَسَبُه، َوَعْن حبِّّنا أْهَل الَبيتِّ
 . طب عن ابن عباس

 
ْبَل أْن َتغِّيَب "ال َتْسألِّ النَّاَس َشيًئا َوَلَك اجلَنَُّة، ال تـَْغَضْب َوَلَك اجلَنَُّة، اْستَـْغفِّرِّ هللَا يفِّ اليَـْومِّ َسْبعِّنَي َمرًة قَـ  - 24847/  486

بِّيَك، قَال: لَيَس أليبِّ َذْنُب َسْبعِّنَي َعاًما،  الشَّْمُس يـُْغَفر َلَك َذْنُب َسْبعِّنَي َعاًما، قَال: لَيَس يلِّ َذْنُب َسْبعِّني َعاًما، قَال: َفألَ 
ريَانَِّك".  ، قَال: َفلِّجِّ  قَال: َفأَلْهلِّ بَيتَك، قَال: لَيَس ألْهلِّ بَييتِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.  . طب عن عبد الرمحن بن دهلم
 

َا رِّْزقـَُها َعَلى هللاِّ "ال َتْسَأل املَْراُة َطالَق ُأختَِّها؛ لَِّتكْ  - 24848/  487  ". -َعزَّ َوَجلَّ -َتفَِّئ َما يفِّ َصحفتَِّها، فَإِّمنَّ
 الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أم سلمة

 
 حَمَْرٍم". "ال ُتَسافِّرِّ اْمَرأٌة فـَْوَق َثالٍث إِّال َمَع ذِّي   - 24856/  495

 .طب عن عدي بن حاَت
 

 "ال ُتَسافِّرِّ املَْرَأُة َثالثََة أْمَياٍل إِّال َمَع زْوٍج َأْو ذِّي حَمَْرٍم".  - 24861/  500
 . طب عن ابن عباس

 
ُهْم،  - 24865/  504  َولَيَس مِّنَّا". "ال ُتَساكُِّنوا املُشرِّكنَي، َواَل جُتَامُِّعوُهْم، َفَمْن َساَكنَـُهْم أْو َجاَمَعُهْم فـَُهَو مِّنـْ

 . طب، ك، ق عن مسرة
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 "ال َتُسبُّوا الدِّيَك؛ فَإِّنَُّه يـَُؤذُِّّن بَِّوْقٍت".  - 24881/  520

 . طب، هب عنه
 

، فَإِّنَّ َصاَلَحُهْم َلُكْم َصاَلٌح". - 24884/  523 لصَّاَلحِّ  "ال َتُسبُّوا األَئِّمََّة، َواْدُعوا هللا هَلُم ابِّ
 عيف.ض  . طب، واخلطيب عن أيب أمامة

 
 "ال َتُسبُّوا َمْواَتُكْم، فَإِّنَُّه ال حيِّلُّ َسبـُُّهْم".  - 24889/  528

 .طب عن ابن عمر
 

 ". -تـََعاىل-"ال َتُسبُّوا َعلًِّيا، فَإِّنَُّه َكاَن مَمُْسوًسا يف َذاتِّ هللا  - 24890/  529
الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه سفيان بن بشر أو بشير متأخر ليس هو الذي   قال الهيثمي: رواه. طب، حل عن كعب بن عجرة

 روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف. 
 

 "ال َتُسبُّوا َماعًِّزا".  - 24891/  530
 ضعيف.   .عن أيب الفيل، وما له غريه البغويطب، و 

 
، فَإِّنَّ فِّيهُِّم األَْبدال"."ال َتُسبُّو  - 24892/  531  ا َأْهَل الشَّامِّ

 ضعيف.  فيه عمرو بن واقد ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  . طس، وابن عساكر عن علي، ك عنه موقوفًا
 

: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ  - 24899/  538 َا َمأُمورٌَة، َوَلكِّْن ُقلِّ َأْسأَُلَك َخريََها، َوَخرَي َما فِّيَها، َوَخرَي َما أُمَِّرْت بِّهِّ، َوَأُعوُذ  "اَل َتُسبـََّها فَإِّْنَّ
 بَِّك مِّْن َشرَِّها َوَشرِّ َما فِّيَها، َوَشرِّ َما أُمَِّرْت بِّهِّ". 

 . َفَسبَّها رجل، فقال: فذكره  -صلى هللا عليه وسلم   -عبد بن محيد عن أيبِّّ بن كعب أن رحًيا هاجت على عهد رسول هللا 
 

 "اَل َتُسبُّوا َخالَِّد ْبَن اْلَولِّيدِّ، فَإِّنَُّه َسيٌف مِّْن ُسُيوفِّ هللا، َسلَُّه هللاُ َعَلى اْلُكفَّارِّ".  - 24905/  544
أبو يعلى ولم يسم الصحابي،   قال الهيثمي: رواه. ع، كر عن رجل، الواقدي، كر عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن

 ورجاله رجال الصحيح. 
 

، َوَهْل االْستِّْئَذاُن إِّال مِّْن َأْجلِّ النََّظرِّ".  - 24912/  551  "اَل َتْسَتأذِّْن ُمْستَـْقبَِّل اْلَبابِّ
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 . طب عن سعد بن عبادة
 

ََجرَ  - 24920/  559 َلَة َواَل َتْسَتْدبِّْرَها إَِّذا اْستَـْنَجيَت، قَال: َكيَف َأْصَنُع؟ قَال: اْعرَتِّْض حبِّ ينِّ َوُضمَّ  "اَل َتْستَـْقبِّلِّ اْلقِّبـْ
 الثَّالَِّث".

، وُضعِّّفَ   .ع عن احَلْضَرمِّيِّ
 

ُكْم َواَل َتْسَتْدبُِّروَها". - 24923/  562 َلَة بُِّفُروجِّ  "اَل َتستَـْقبُِّلوا اْلقِّبـْ
 . مسويه، طب عن أيب أيوب

 
َلَة بِّغَائٍِّط َأْو بـَْوٍل".  - 24924/  563  "اَل َتْستَـْقبُِّلوا اْلقِّبـْ

 . ع عن أسامة بن زيد
 

دِّ، َواَل متُْ  - 24932/  571 دِّ، َواَل حُيَْلف ابِّهلل يف املََساجِّ َثر النـَّْبُل يف املََساجِّ دِّ، َواَل يـُنـْ َنع  "اَل ُتَسلُّ السُُّيوُف يف اْلَمَساجِّ
ْلَقَوارِّيرِّ، لتََّصاويرِّ، َواَل تـَُزيَّن ابِّ دِّ ُمقِّيًما َواَل َضيًفا، َواَل تـُْبىَن ابِّ ْلَكَراَمةِّ".  اْلَقايَِّلُة يف املَساجِّ أَلَمانَةِّ، َوَشُرَفْت ابِّ َا بُنَِّيْت ابِّ  فَإِّمنَّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف.  .انفع بن جبري بن مطعم عن أبيه طب عن
 

َعَك ََلْ يـُْفلِّْح".  - 4937/ 2576 ْعُه فـَتـُْهلَِّكُه، َلْو مسِّ  "ال ُتْسمِّ
 قال: فذكره.  -صلى هللا عليه وسلم  -رجال َمَدح رجاًل عند النيب طب عن َأيب موسى أن 

 
ْعُه فـَتَـْقَطَع َظهَره".  - 24938/  577  "ال ُتْسمِّ

 الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني
 

هِّ احلَُباَب، فَإِّن احلَُباَب  - 24940/  579  َشيطَاٌن وَلَكْن ُهو عبُد الرمحنِّ". "اَل ُتَسمِّّ
 في الكبير، وفيه "سويد بن عبد العزيز" وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عنه

 
 وَُهَّاٌم". "اَل ُتَسمِّّ عبَد الُعزَّى، وسمِّّ عبَد هللا، فَإنَّ َخرَي اأَلمساءِّ عبُد هللا، وعبيُد هللا، واحلَارُث،  - 24941/  580

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح.  . طب عن َأيب سربة
 

حْلَرِّيق".  - 24949/  588 ُموا ابِّ  "اَل َتسِّ
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 .صحيحإسناده   .طب عن ابن عباس
 

ُدون بقاايهم يف  - 24957/  596 هم، وسَيجِّ كم، فإمنا هلَك من قـَْبلكم بتشديدهم على أنفسِّ "اَل ُتَشدِّدوا على أنفسِّ
 الصوامع واالايرات". 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط   .ابن قانع طب، هب عن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده
 ضعيف. ن صالح كاتب الليث، وثقه جماعة، وضعفه آخرون. والكبير، وفيه عبد هللا ب 

 
دِّ بَيتِّ اْلَمقدِّسِّ  - 24958/  597 دِّ املَدِّيَنةِّ َوَمْسجِّ ، َوَمْسجِّ دِّ احلََرامِّ َد َمْسجِّ  ". "اَل َتُشدُّوا الرَِّحال إِّال إِّىَل َثالثَةِّ َمَساجِّ

 .طب عن ابن عمر
 

َها َأْعَرَج إِّىَل يـَْومِّ القَِّياَمةِّ". "اَل َتْشَربُوا يف النَّقِّريِّ، فـَيَ  - 24962/  601 نـْ هِّ َضْربًَة ال يـََزاُل مِّ  ضرَِّب الرَُّجُل مِّنكْم اْبن َعمِّّ
 رواه أبو يعلى والطبراني، وأشعث بن عمير لم أعرفه، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. قال الهيثمي:  . طب عن عمري العبدي

 
 النَّقريِّ، َواَل يف املَُزفَّت". "اَل َتْشَربُوا يف  - 24964/  603

 وفيه السرى بن إسماعيل الهمدانى وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن النعمان بن بشري 

 
لنَّارِّ، َواَل  -َتعاىل-"اَل ُتْشرِّْك ابِّهلل  - 24976/  615 نَيَّ َوالَِّدْيَك وإْن أَمَرا َشيًئا، َوإِّْن ُقطْعَت َوُحرِّقَت ابِّ َك َأْن ختَلَّى مِّْن تـَْعصِّ

َا رَأُس ُكلِّّ َشرٍّ، َواَل َترْتَُكنَّ الصَّالَة ُمتَـَعمِّّ  ْنُه ذمَُّة هللا  أْهلَِّك َوُدنَياَك فـََتَخلَّه، َواَل َتْشَرَبنَّ مَخًْرا، فَإِّْنَّ ًدا، َفَمْن فـََعَل َذلِّك بَرَِّئْت مِّ
، فَ  رُي، َواَل تـَْزَداَدنَّ يف خُتُومِّ  َوذِّمَُّة َرُسولِّه، َواَل َتفِّرَّنَّ يـَْوَم الزَّْحفِّ َمْن فـََعَل َذلَِّك اَبَء بُِّسْخٍط مَِّن هللا، َوَمأَواُه َجَهنَُّم َوبِّْئَس اْلَمصِّ

َا َعَلى رَقـََبتِّهِّ يـَْوَم القَِّياَمة مِّْن مِّْقَدارِّ َسْبعِّ أَرضنَي، َوأْنفِّْق َعَلى  ، َفَمْن فـََعَل َذلَِّك ََيتِّ هبِّ َطْولَِّك، َواَل تـَْرَفْع  أْهلَِّك مِّْن  َأْرضِّكِّ
ُهْم، َوَأخْفُهْم يف هللا   ". -َعزَّ َوَجلَّ -َعَصاَك َعنـْ

، وفيه يزيد بن سنان الرهاوى، وثقه البخاري قال الهيثمي: رواه الطبراني . -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن أميمة موالة رسول هللا 
 . وغيره، واألكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات

 
هلل َشيًئا، َوإْن ُعذِّْبَت وُحرِّْقَت، َوأطِّْع َوالَِّديَك، َوإْن َأَمَراَك أْن خَتُْرَج مِّْن ُكلِّّ َشيء ُهوَ  - 24979/  618 َلَك   "اَل ُتْشرِّك ابِّ

ْنُه، َواَل َترْتُْك َصالًة َمْكُتوبًة َعْمًدا؛ فَإِّنَّ َمْن تـََرَك الصَّالَة َعْمًدا، فـََقْد بَرَِّئْت مِّ  ْفَتاُح  فَأْخُرْج مِّ َا مِّ ْنُه ذِّمَُّة هللا، َوإايَك َواخْلَمَر فَإِّْنَّ
َا ُموجَبٌة لُِّسْخطِّ هللا، اَل تـَْغُلْل، َواَل َتفِّرَّ يـَْوَم الزَّْحفِّ َوإْن َهلَ  َيَة، فَإْنَّ ْكَت، َوقْر َأْصَحاَبَك َوإْن أَصاَب كلِّّ َشرٍّ، َوإِّاَيَك َواْلمعصِّ

ْع  فَاثـُْبْت، َوال تـَُنازع األْمَر أْهَلُه َوإْن رَأَيَت أَنَُّه َلَك، َوأَْنفِّْق مِّْن َطْولَِّك َعلى أْهلِّ بَيتَِّك، َواَل تـَْرفَ  النَّاَس َمْواَتنِّ َوأْنَت فِّيهِّمْ 
ُهْم َأداًب، َوأخْفُهْم يف هللا   ". -َعزَّ َوَجلَّ -َعَصاَك َعنـْ
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 . طب عن أيب الدرداء، ق وابن عساكر عن أم أمين
 

ًدا، َفَمْن تـَرَ "اَل تُ  - 24982/  621 ُتْم، َواَل َترْتُكِّ الصَّالَة ُمتَـَعمِّّ ْعُتْم َأْو ُحرِّقْـُتْم َأْو ُصلِّّبـْ ًدا  ْشرُِّكوا ابهلل َشيًئا َوإْن ُقطِّّ َكَها ُمتَـَعمِّّ
َا َسْخطَُة هللا، َواَل َتْشَربُوا اخْلَمْ  َيَة، فَإِّْنَّ َا رَأُس اخْلَطَااَي ُكلَِّّها َواَل َتفِّرُّوا مَِّن اْلَمْوتِّ  فـََقْد َخَرَج مَِّن اْلمِّلَّةِّ، َواَل تـَرَْكُبوا اْلَمْعصِّ َر فَإِّْنَّ

نـَْيا كلَِّّها فَاْخُرْج، َواَل َتَضْع  ُتْم فِّيهِّ، َواَل تـَْعصِّ َوالَِّديَك، َوإْن َأَمراَك َأْن خَتُْرَج مَِّن الدُّ ْفُهْم مِّْن َوإِّْن ُكنـْ َعَصاَك َعْن َأْهلَِّك، َوأَْنصِّ
َك".   نـَْفسِّ

 وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: ال يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .ن عبادة بن الصامتطب ع
 

َباُع".  - 24987/  626  "اَل َتَشمُّوا الطََّعاَم َكَما َتَشمُُّه السِّّ
 ضعيف.   وكان كذابا. الثقفيفيه عباد بن كثير قال الهيثمي:  . طب، هب عن أم سلمة

 
ٍم أْو ُسْلطَاٍن". "اَل َتْصُلُح املسألةُ  - 25007/  646  لَِّغينٍِّّ إال مِّْن ذِّي رَحِّ

 في األوسط، وفيه عبد هللا بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن مسرة

 
الشَّمسِّ وال عنَد غروهبا فَإِّْنا تطُلُع وتغرُب على َقرنِّ شيطان، وصلوا َبنَي ذلك ما "اَل ُتَصلُّوا عنَد طُلوعِّ  - 25009/  648

 شئتم". 
 .ع، ض عن أنس

 
 "اَل ُتَصلُّوا إِّىَل َقرْبٍ، َواَل ُتَصلُّوا َعَلى َقرْبٍ".  - 25014/  653

 روزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد هللا بن كيسان الم .طب عن ابن عباس

 
654  /25015 - ." ، َوَصلُّوا يف ُمَراحِّ اْلَغَنمِّ بِّلِّ  "اَل ُتَصلُّوا يف أْعطَانِّ اإلِّ
 ضعيف. .طب عن ابن عمر]ه[ 

 
"."اَل َتُصومِّي إِّال إبِِّّْذنِّهِّ، َواَل تـَْقَرئِّي بُِّسورَتِّهِّ َوَأمَّا أَْنَت اَي َصْفَواُن إَِّذا اسْ  - 25036/  675  َتيَقْظَت َفَصلِّّ

 .ع، وابن عساكر عن أيب سعيد 
 

ََذا، َوَلكِّن اْطَعْن بِّهِّ طَْعًنا".  - 25038/  677  "اَل َتْضرِّْب هبِّ
: َأرِّينِّ َسيَفَك، َفَسلَُّه فَإَِّذا ُهَو َسيٌف فِّيهِّ دِّقٌَّة، -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ُعتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول هللا 
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك.   .ال: فذكرهَوَضْعفٌة قَ 

 
 ".  "اَل َتْضرِّبُوا الرَّقِّيَق، فَإِّنَُّكْم اَل َتْدُروَن َما تـَُوافُِّقونَ  - 25040/  679

عكرمة بن خالد بن سلمة وهو  قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه  .يف األلقاب، طب عن ابن عمر الشريازياحلكيم، و 
 ضعيف.  ضعيف.

 
ْجَعُة َأْهلِّ النَّارِّ   - 25044/  683 َا ضِّ ْع َهَكَذا، فَإِّْنَّ  يعين َعَلى َبْطنِّهِّ".  -"اَل َتْضَطجِّ

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  قال شعيب .البغوي، طب عن طِّْخَفَة الغفاري]حم[ 
 

 َأوَْكارَِّها، فَإِّنَّ اللَّيَل َأَماٌن هلَا". "اَل َتْطُرُقوا الطَّرْيَ يف  - 25050/  689
 الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. طب عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها

 
 "اَل َتطُرُقوا النَِّّساَء بـَْعَد َصالةِّ اْلَعَتَمةِّ".  - 25052/  691

 .طب، ق عن ابن عمر
 

". -َعزَّ َوَجلَّ -"اَل ُتطَلُِّّقوا النَِّّساَء إِّال مِّن رِّيَبٍة؛ فَإِّنَّ هللا   - 25053/  692  ال حيِّبُّ الذَّوَّاقِّني َواَل الذَّوَّاقَاتِّ
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير واألوسط، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن   . طب عن أيب موسى

 ضعيف.  ن، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.حبا
 

ي احْلنَّاء؛ فَإنَُّه طيٌب".  - 25054/  693  "اَل َتطَيَّيبِّ َوأَْنت حُمْرَِّمٌة، َواَل مَتسِّّ
 الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه كالم.  . قال الهيثمي: رواهطب عن أم سلمة

 
 بَِّعَملِّ َعامٍِّل َحَّتَّ تـَْنظُُروا ِبَا خُيَْتُم َلُه". "اَل تـَْعَجُبوا  - 25059/  698

 ، وفيها فضال بن جبير" وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، وابن النجار عن أيب أمامة
 

هلل  "اَل ُتْطَفأُ اَنرُُه، َواَل مَتُوُت ديَداُنُه، َواَل خُيَفَُّف َعَذابُُه: الذِّي ُيْشرُِّك  - 25062/  701 َورَُجٌل َجرَّ رَُجاًل إِّىَل   -َعزَّ َوَجلَّ -ابِّ
 ُسلطَاٍن بَِّغري َذْنٍب فـََقتَـَلُه، َورَُجٌل َعقَّ َوالَِّديهِّ".

 . في األوسط وفيه العالء بن سنان، ضعفه أحمد قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن أنس
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َرنَّ  "اَل تـَْعَجْل إِّىَل َشْيٍء َتُظنُّ أَنََّك إِّنْ  - 25064/  703 اْستَـْعَجلَت إِّلَيهِّ أنََّك ُمْدرُِّكُه َوإِّْن َكاَن هللا ََلْ يـَُقدِّْر َذلَك، َواَل َتْسَتأخِّ
 َعْن َشْيٍء َتُظنُّ أَنََّك إِّْن اْسَتأَخْرَت َعْنُه أَنَُّه َمْدُفوٌع َعْنَك َوإْن َكان هللا َقْد َقدَّرَُه َعَليَك". 

 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف.قال الهيثمي: رواه  .طب عن معاوية

 
َا، فَإِّْنََّ  - 25065/  704 َا قـَْبَل نـُُزوهلِّ َا، َوقَارِّبُوا َوَسدُِّدوا، فَإِّْن َعجَّلُتْم هبِّ ْلَبلِّيَّةِّ قـَْبَل نـُُزوهلِّ ُلوا ابِّ يُل بكم، السَّبِّيُل "اَل تـَُعجِّّ ا َسَتسِّ

 َهُهَنا َوَهُهَنا". 
 ضعيف.  .عن معاذطب 

 
ُهْم".  - 25080/  719 نـْ  "اَل تـََعمَُّدوا َذلَِّك َواَل َحَرَج؛ فَإِّن أْوالَدُهْم مِّ

 . طب عن الصعب بن جثامة أنه قال: اي رسول هللا أطفال املشركني نصيبهم يف الغارة ابلليل؟ قال: فذكره
 

 "ال تـَْغَضْب َوَلَك اجْلَنَُّة".  - 25094/  733
 في الكبير واألوسط وأحد إسنادى الكبير رجاله ثقات.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن أيب الدرداء ابن أيب الدنيا، طب

 
ُدوُهْم".  - 25109/  748  "ال تُفتُِّّشوا النَّاَس فـَتـُْفسِّ

 .طب عن معاوية
 

 قـُُلوبـََنا اَيَرُسوَل هللاِّ؟ قَال: الدَّيُن". "ال تـُْفزُِّعوا قُلوَبُكْم بـَْعَد النَّهِّي، قِّيَل: َوَما يـُْفزُع  - 25111/  750
 .عن صفوان بن سليم بالغا طب

 
َاَمَة نـََعافـَُها  - 25117/  756  ". -يـَْعينِّ الضَّبَّ -"ال تـَْفَعال إِّنَُّكْم َأْهَل جَنٍْد أَتُكُلوَْنَا، َوإانَّ َأْهَل هتِّ

 د بن أبي زياد، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.الطبراني في الكبير، وفيه يزي قال الهيثمي: رواه. طب عن ميمونة
 

ُم، يُقوُم بـَْعُضها لِّبَـْعٍض".  - 25120/  759  "ال تـَْفَعُلوا َكَما يْفَعُل األَعاجِّ
 . طب عن أيب أمامة

 
، َوإْن خَيُْرْج بـَْعَد َأْن أَ  - 25123/  762 ني، َما  "ال تـَْفَعلِّي؛ فَإِّنَُّه إْن خَيْرْج َوأاَن فِّيُكم َيْكفُكُم هللاُ يبِّ ُموَت َيْكفُِّكُموُه ابلصَّاحلِّ

ٍّ إال وقْد حذَّرُه أُمََّتُه، َوأاَن ُأَحذِّرُُكُموُه، إنَُّه َأْعوُر وإنَّ هللا تـََعاىل لَيَس َِبعوَر، إال إنَّ امل سيح الدَّجَّال َكأنَّ َعينُه عَِّنبٌة  مِّْن َنيبِّ
 طَافيٌة". 
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 أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه.قال الهيثمي: رجاله ثقات، إال  .طب عن أم سلمة
 

 "ال تـَْفَعلِّي؛ فَإنَّ ألْهلِّ امليت عِّْنَد َموتِّ َميِّّتِّهْم َما َدَعْوا به".  - 25124/  763
 . طب عن أم سلمة

 
، ُغدٌَّة َكُغدَّةِّ  - 25129/  768 لطَّْعنِّ َوالطَّاُعونِّ ، اْلُمقِّيُم فِّيَها َكالشَّهِّيد، والفارُّ مِّنَها كاْلَفارَّ مَِّن  "ال تـَْفىَن أُمَّيتِّ إِّال ابِّ اإلبِّلِّ

."  الزَّْحفِّ
 حسن.  . طس عن عائشة]حم[ 

 
 "ال تُقبِّّحوا الوْجَه، فإنَّ ابَن آدَم ُخلَِّق على ُصورَةِّ الرمحنِّ".  - 25134/  773

ح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة وفيه  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحي .طب، ك، كر عن ابن عمر
 ضعف.

 
774  /25135 -  ."  "ال تـُْقبُل صالُة رجٍل يف جسدِّه َشيٌء من اخلَُلوقِّ

 ضعيف.  .طب عن أيب موسى]حم د[ 
 

 "ال تـُْقبُل صالُة من ال يصيُب أنُفه األرَض".  - 25138/  777
 ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه "سليمان بن محمد الباقالنى" وهو متروك. .طس عن أم عطية

 
 "ال تـُْقَبُل صالُة الرَّجلِّ ال يتمُّ الركوَع والسُّجوَد".  - 25139/  778

 لم أجد من ذكره. رواه الطبراني في األوسط والصغير وفيه إبراهيم بن عباد الكرمانى و قال الهيثمي:  .طس، طب، ض عن أنس
 

 "ال تـَْقُتلوا اجلََراَد، فإنَّه مِّن ُجندِّ هللاِّ األْعَظم". - 25151/  790
الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه محمد بن إسماعيل بن   قال الهيثمي: رواه. طب، وأبو الشيخ يف العظمة عن أىب زهري النمريى

 عياش، وهو ضعيف.
 

، َوََيخُذ الضعيُف حقَّه من القوىِّّ غري ُمتَـْعتَع". "ال  - 25155/  794 حْلَقِّّ  تـَُقدَُّس أُمٌَّة ال يْقَضى فِّيَها ابِّ
 رواه الطبراني ورجاله ثقات.  قال الهيثمي عن حديث معاوية: .طب، حل، والنقاش يف القضاة عن ابن عمرو ومعاوية معا
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 "ال تـَْقَرأ الُقْرآَن َوأَْنَت ُجُنٌب".  - 25165/  804
 رواه البزار، وفي إسنادهما أبو مالك النخعي، وقد أجمعوا على ضعفه.  قال الهيثمي: . البزار عن على وأىب موسى

 
َنَة إَِّذا مَحَيْت، َوال تـََعرَُّضوا هَلَا إَِّذا َعَرَضْت، َواْضرِّبُوا َأْهَلَها إَِّذا َأقْـبَـَلْت".  - 25167/  806  "ال تـَْقَربُوا الفِّتـْ

 رواه الطبراني. قال الهيثمي: .الدرداءطب عن أىب 
 

 "ال تـَُقْل بِّلَِّسانَِّك إِّال َمْعُروفًا، َوال تـَْبُسْط َيَدَك إِّال إِّىَل َخرْيٍ".  - 25174/  813
، وابن السكن، وابن قانع، وابن  الباوردي، و البغويوقال: يف إسناده نظر. وابن أىب الدنيا يف الصمت، و  البخاري يف اترخيه

  .: ال أعلم له غريه، طب عن أىب أمامةالبغويأبو نعيم، ومتام، هب، ض عن األسود بن أصرم احملارىب، قال منده، طب، و 
 [وفيه عبد الوهاب بن بخت ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.]في حديث األسود قال الهيثمي: 

 
 ".  -يـَْعىنِّ َعلًِّيا  -  بعدي "ال تـَُقْل َهَذا فـَُهَو َأْوىَل النَّاسِّ بُِّكْم  - 25175/  814

 وبقية رجاله وثقوا. ،فيه دكين ذكره ابن أبى حاتم، ولم يَضعفه أحدقال الهيثمي:  .طب عن وهب بن محزة 

 
كِّنيِّ كَما  - 25182/  821 ُم، َوإَذا َأرَاَد َأَحدُكم أْن َيكَل اللَّْحَم َفال يـَْقطَْعه  "ال تـَْقطَُعوا الَّلْحَم ابلسِّّ تـَْقطَُعه اأَلَعاجِّ

َهْشه بِّفِّيه؛ فَإِّنَّه أْهَنأُ َوَأْمَرأُ".  كِّنيِّ، َوَلكن لَِّيأُخْذه بِّيدِّه فَليَـنـْ  ابلسِّّ
 وهو ضعيف.  الثقفيوفيه عباد بن كثير  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، هب عن أم سلمة

 
830  /25191 -  ."  "اَل تـَُقولوا: اخْلبيُث، فـََو هللا هَلَُو أطَيُب عنَد هللا من املِّْسكِّ

برجم رجل   -صلى هللا عليه وسلم  -ابن سعد، طب، وابن عساكر عن خالد بن اللحاج عن أبيه قال: أمر رسول هللا 
 .فقالوا: إنه خلبيث، قال: فذكره 

 
 الَعَتَمُة؛ فَإِّن األْعَراَب ُيَسمُّوَن اْلَعَتَمَة".  "اَل تـَُقوُلوا لِّلعَِّشاءِّ:  - 25196/  835

 .طب عن عبد هللا بن مغفل
 

 ََلْ َتُكونُوا تـََرْوَْنَا".  اليت"اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تـَُزوَل اجلَِّباُل َعْن أَماكِّنَِّها، َوتـََرْوَن األُموَر اْلعِّظَاَم  - 25202/  841
 الطبراني، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.  الهيثمي: رواهقال . طب عن مسرة
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َذِّهِّ  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ اَل يـَُقاَل يف األْرض: هللا هللا، َوَحَّتَّ مَتُرَّ اْلَمْرأُة بِّقِّطَعةِّ النـَّْعلِّ فـَتَـُقوَل: قَ  - 25204/  843 ْد َكاَن هلِّ
نَي اْمَرَأًة، َوَحَّتَّ مُتْطَِّر السََّماُء، َواَل تـُْنبِّت األْرُض". رِّْجٌل َمرًَّة، َوَحَّتَّ َيُكوَن قـَيُِّّم مخَْ   سِّ

 . ع، ك عن أنس
 

ْساَلُم َغرِّيًبا، َوَحََّت تـَْبُدَو الشَّْحَناُء َبنْيَ  - 25207/  846 ،  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َُيَْعَل كَتاُب هللا َعارًا، َوَيُكوَن اإلِّ  النَّاسِّ
ُقَص ا ُقَص السُُّنون والثََّمراُت، َويـَُؤمََّن التـَُّهَماُء، ويـُتـَّ َوَحَّتَّ يـَنـْ ُقَص ُعُمُر الَبَشرِّ، َويـَنـْ َهَم األَمَناُء،  ْلعِّلُم، َويـَْهَرَم الزََّماُن، َويـَنـْ

َوَل، َوَحَّتَّ حَيَْزَن َذَواُت األْواَلدِّ،  َوُيَصدََّق الكاذُِّب، َويَكذََّب الصَّادُِّق، َويكثـَُر اهلَْرُج َوُهَو الَقْتُل، َوَحَّتَّ تُبىَن الُغَرُف فـََتطَا
َحَّت خَتَْتلَِّف األُموُر َبنْيَ  َوتـَْفرَح الَعَواقُر، َوَيظَهَر البَـْغُى َواحَلَسُد َوالشُّحُّ، َويـَْهلَِّك النَّاُس، َوَيْكثـَُر الكذُب، َويَقِّلَّ الّصْدُق، وَ 

، َويَ  ، َويـُتـََّبَع اهلََوى، ويـُْقَضى ابلظَّنِّّ ْكثـَُر املََطُر، َويَقِّلَّ الثََّمُر، َويَغيَض العِّلُم َغْيًضا، َويفِّيَض اجلَْهُل فـَْيًضا، َوَيُكوَن الَوَلُد النَّاسِّ
، َويـَُقوَم اخلُطََباُء ابلكذِّب، فـََيْجعَ  لَفْحَشاءِّ َوتـُْرَوى األْرُض َراي  تاُء قـَْيظًا، َوَحَّتَّ َُيَهَر ابِّ ، َفَمْن  أميترِّ ُلوَن َحقِّّى لِّشَراَغْيظًا، َوالشِّّ

َى بِّهِّ ََلْ يَرح رَائَحَة اجلَنَّةِّ"،   َصدَّقـَُهْم بَِّذلَِّك َوَرضِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني،  .ابن أىب الدنيا، طب، وابن نصر السجزى يف اإلابنة، وابن عساكر عن أىب موسى، وال ِبس بسنده

 ضعيف. ورجاله ثقات وفي بعضهم خالف.
 

اطََّلَع ُقدَّاَمُه  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َيُدلَّ احْلََجُر َعَلى الرَُّجلِّ اليَـُهودِّىِّّ ُِمَْتبًِّئا َكاَن َيطُرُدُه رَُجٌل ُمْسلٌِّم، فَ  - 25232/  871
 فَاْخَتىَب، فَيُقوُل احلََجُر: اَي َعْبَد هللا َهَذا َما تـَْبغِّى". 

 زار باختصار، وإسناده ضعيف وفيه من لم أعرفهم.لطبراني والب ا قال الهيثمي: رواه. طب عن مسرة
 

ُعوا َحرَّاثنَي َوَحَّتَّ يـَْعَمَد الرَُّجُل إىل النـََّبطِّيَّةِّ فـَيَـتَـَزوََّجَها َعَلى َمعِّ  - 25235/  874 يَشٍة َوَيرْتَك بِّْنَت  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َترجِّ
هِّ اَل يـَْنظُُر إِّْليَها".   َعمِّّ

 . رواه الطبرانى، وفيه جعفر بن الزبير وهو كذابقال الهيثمي:  .ن أىب أمامةطب ع
 

 فِّيَها،  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َيُكوَن السَّالُم َعَلى اْلَمْعرَِّفةِّ، َوَحَّتَّ تـُتََّخَذ اْلَمَساجُد طُُرقًا، َفال ُيْسَجد هلل  - 25244/  883
َعَث اْلَغالُم  ُر َبنْيَ األفـَُقنيِّ َفالَ َيد رِّحْبًا". َوَحَّتَّ يـَبـْ ُلَغ التَّاجِّ  الشَّْيَخ بَرِّيًدا َبنْيَ األُفـَُقنيِّ، َوَحَّتَّ يـَبـْ

 . الحديث بهذا التمام ضعيف .طب عن ابن مسعود 
 

886  /25247 -  ."  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ يـََتَساَفَد النَّاُس َتَساُفَد اْلبَـَهائِّم يف الطُُّرقِّ
 .ابن عمرو طب عن
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ُعوَن َكذَّااًب". - 25248/  887  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ خَيُْرَج َسبـْ
 ضعيف.  .طب عن ابن عمرو

 
َفرِّ،  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َتَكوَن رَابِّطٌَة مَِّن اْلُمْسلِّمنَي بُِّبواَلن، اي َعَلىُّ إِّنَُّكْم َستـَُقاتِّلوَن َبىنِّ اأَلصْ  - 25250/  889

َجازِّ الَّذِّيَن َُيَاهُِّدوَن يف َسبِّيلِّ هللا اَل أَتُخُذُهْم يف هللا َويـَُقاتُِّلُهْم َمْن بـَْعدَُكْم مَِّن اْلُمؤمِّننْيَ، مثَّ خَيُْرُج إِّلَْيهِّْم ُروَقُة اْلُمؤمِّنِّنَي َأْهُل احلِّ 
ْصنـُهَ  لتَّْسبِّيح والَتْكبِّريِّ، فـَيـَُهّد حِّ ا، َوُيصيبُِّوَن َمااًل ًعظِّيًما ََل ُيصيُبوا مِّثْـَلُه  َلْوَمُة الَئٍِّم َحَّتَّ يـَْفَتَح هللا َعَلْيهِّْم ُقْسطَْنطِّيِّنَّيَة َوُرومِّيََّة ابِّ

يُح الدجَّاُل يف بِّالَ  َقطُّ، : َقْد َخَرَج اْلَمسِّ هلِّ الشَّامِّ ألَْترَِّسةِّ، مثَّ َيْصُرُخ َصارٌخ ِبِّ ُْم يـَْقتِّسُمون ابِّ دُِّكْم َوَذرَارِّيُكْم، فـَيَـْقبُِّض  َحَّتَّ إِّْنَّ
ُذ اَندٌِّم، والتَّارِّكُ  ُهم التَّارُِّك، فَاآلخِّ نـْ ُذ َومِّ ُهُم اآلخِّ نـْ ، َفمِّ اَندٌِّم، مثَّ يـَُقوُلوَن: َمْن َهَذا الصَّارُخ؟ َواَل يـَْعَلُموَن َمْن  النَّاُس َعَلى اْلَمالِّ

ًئا، َويـََروَن   هو؟ فـَيَـُقوُل: ابـَْعُثوا بِّطَلِّيَعٍة إِّىَل اللُّدِّ فَإِّْن َيُكنِّ اْلَمسيُح َقْد َخَرَج َفَسَيأُتوَنُكْم بِّعلمِّهِّ، فـََيأُتونَ  ُروَن َفاَل يـََروَن َشيـْ فـَيـُْبصِّ
مْجَعَِّنا إِّىل ُلدٍّ، فَإِّنّ النَّاَس سَ  َنا فَاعتزموا، مُث أْرُشُدوا فـََيْخُرُج ِبَِّ يُح الدَّجَّاُل  اكِّتنَي، فـَيَـُقوُل: َما َصَرَخ الصَّارُخ إِّال إِّلَيـْ َا اْلَمسِّ َيُكن هبِّ

نَـَنا َوُهَو َخرُي احْلَاكمنَي، َوإْن َيُكنِّ اأُلْخَرى، فَإِّْنََّ  َها". نـَُقاتلُه َحَّتَّ حَيكَم هللا بـَيـْ  ا بِّاَلدُُكْم َوَعَشائِّرُُكْم رََجْعُتْم إِّلَيـْ
رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد  قال الهيثمي:  .)عن كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده( طب، ك، وتعقب

 ه. هللا وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذى حديث
 

ْلَمْعرَِّفةِّ، َوَحَّتَّ تـَتَّجَر  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة  - 25257/  896 ُد طُُرقًا، َوَحَّتَّ ُيَسلَِّّم الرَُّجُل َعَلى الرَُّجلِّ ابِّ َحثَّى تـُتََّخَذ اْلَمَساجِّ
 اْلَمْرأُة َوَزْوُجَها، َوَحَّتَّ يـَْغُلَو اخْلَْيُل والنَِّّساُء مثَّ يـَْرُخَص َفالَ يـَْغُلو إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ". 

 ضعيف.  .قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم .طب عن العداء بن خالدك عن أىب مسعود، 
 

 "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ مَيْلَِّك النَّاَس رَُجٌل مَِّن اْلَمواىلِّ يـَُقاُل َلُه َجْهَجاه".  - 25258/  897
 الطبراني وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي: رواه. طب عن علباء السلمى

 
نَي اْمَرَأًة".  - 25259/  898  "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ يُدِّيَر الرَُّجُل َأْمَر مَخْسِّ

 لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  يقال الهيثمي: فيه محمَّد بن عيسى الرمل  .طب عن كعب بن عجرة
 

ٌّ". "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ خَيْرَج َثالَثُوَن َكذَّااًب كلُّهُ  - 25260/  899  ْم يـَْزُعُم أَنَُّه َنىبِّ
باختصار، ورواه الّطبرانّي من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني شيخ من أشجع   ودرواه أبو داقال الهيثمي:  . طب عن نُعيم بن مسعود

 ولم يسمه وسماه أبو داود سعد بن طارق وبقية رجاله ثقات. 
 

، َوَخْسٌف يف َجزِّيَرةِّ   - 25293/  932 ملَْغرِّبِّ ، َوَخْسٌف ابِّ ملَْشرقِّ "اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تكوَن َعْشُر آاَيٍت: َخْسٌف ابِّ
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َا، َواَنٌر خَتْر ال ٌج من قـَْعرِّ َعَدٍن َتُسوُق  عَرب، والدَّجَّاُل، َونـُُزوُل عِّيَسى، َوَيُجوُج َوَمأُجوُج، والدَّابَُّة، َوطُُلوُع الشَّْمسِّ مِّْن َمْغرِّهبِّ
 النَّاَس إِّىَل املََحشرِّ حَتُْشُر الذَّرَّ َوالنَّْمَل".

 مران بن هارون وهو ضعيف. قال الهيثمي: فيه ع .طب، ك وابن مردويه عن واثلة
 

، فَإِّنَُّه لَْيَس َكذٌب َعَليَّ كَكذٍِّب َعَلى أَحٍد".  - 25306/  945  "اَل َتْكذِّبُوا َعَليَّ
الطبراني في الكبير، وفيه رفاعة بن الهرير، ضعفه ابن حبان   قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن بن رافع بن خديج عن أبيه

 وغيره. 
 

، إِّنَّ  - 25307/  946  َيْكذُِّب َعَليَّ جَلَرٌِّئ".  الذي "اَل َتْكذِّبُوا َعَليَّ
 ضعفه الدارقطني.  ي رواه الّطبرانّي في األوسط، وفيه أبو بالل األشعر قال الهيثمي:  .طس عن حذيفة

 
َلةِّ بَِّذنٍب َوإْن َعمُِّلوا الكبَ  - 25316/  955 ائَِّر، َوَصلُّوا مَع ُكلِّّ إَِّماٍم، َوَجاهُِّدوا َمَع ُكلِّّ "اَل ُتَكفُِّروا َأَحًدا مِّْن أْهلِّ القِّبـْ
 َأمِّرٍي". 

 قال الهيثمي: رواه الّطبرانّي في األوسط، وفيه علّي بن أبي سارة وهو ضعيف. .طس عن عائشة
 

َا، فَإِّنَُّه يف َقلبَِّها". "اَل ُتَكلِّّْمها فإَْنا َجبارٌَة، إِّنَُّه إِّْن اَل َيُكْن َذلَِّك يف  - 25318/  957  ُقْدَرهتِّ
 الطبراني في الكبير، وفيه بالل بن أبي بردة.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب موسى

 
َها، َففِّيَها اَبَض الشْيطَاُن َوَفرخ".  - 25322/  961 نـْ َر َمْن خَيُْرُج مِّ  "اَل تكونُوا أوََّل َمْن َيْدُخُل السُّوَق، َوالَ آخِّ

حيح. ق .طب عن سلمان  ال الهيثمي: فيه القاسم بن يزيد، فإن كان هو الجرمى فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصَّ
 

، أْو قَاَل مَ  - 25323/  962 َا َمْعرََكُة الشَّْيطَانِّ َها، فَإِّْنَّ َر َمن خَيُْرُج مِّنـْ ْربُِّض  "اَل َتُكْن أوََّل َمْن َيْدُخُل السُّوَق، َواَل آخِّ
، َوهَبَا َنَصَب رَايَتُه".   الشَّْيطَانِّ

 .طب عن سلمان
 

ًعا".  - 25325/  964  "اَل َتُكوُن زَاهًِّدا َحَّتَّ َتُكوَن ُمتَـَواضِّ
 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 

 
ٌر لَِّباٍد، وَ  - 25332/  971 َها َثالَثََة  "اَل َتاَلَمُسوا، َواَل تـََناَجُشوا، َواَل تـََبايـَُعوا الُعْذَر، َوالَ يَبِّيَعنَّ َحاضِّ َمن اْشرَتى حَمَْفَلًة َفلَيْحلِّبـْ
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ٍم، فَإِّْن َردََّها فَلرَيُدََّها بَِّصاٍع مِّْن مَتٍْر".   أايَّ
 . رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكيِّ وهو ضعيفقال الهيثمي:  .ع عن أنس

 
حلَرِّيرِّ".  - 25334/  973  "اَل تَلَبُسوا الَقمِّيَص املَُكفََّف ابِّ

 .عمران بن حصني طب عن
 

 "اَل تـَْلَتفُِّتوا يف َصالَتُِّكْم؛ فَإنَُّه الَ َصاَلَة لُِّمْلَتفٍِّت".  - 25337/  976
 ضعيف.  .طس عن عبد هللا بن سالم

 
ُهْم  - 25344/  983 نـْ ُْم مِّىنِّّ َوَأاَن مِّ ُهْم؛ فَإِّْنَّ  ".  -يعىن َمعافَِّر  -"اَل تـَْلَعنـْ

قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما   .، واحلسن بن سفيان، طب، واحلاكم يف الكىن عن َأىب ثور الفهمىالبغوي]حم[ 
 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  قال شعيب حسن.

 
 "اَل تـََلقَُّوا اجْلَلَب".  - 25349/  988

 . طب عن ابن مسعود 
 

 َأْن أَتتَِّى ُسوقـََها"."اَل تـََلقَُّوا اأَلْجاَلَب قـَْبَل  - 25351/  990
 . طب عن مسرة

 
 "اَل مُتَاُروا يف اْلُقْرآن، فَإِّنَّ اْلمَِّراَء فِّيهِّ ُكْفٌر". - 25357/  996

رواه الطبرانى في  قال الهيثمي:  . طب عن زيد بن اثبت، احلسن بن سفيان عن سعد موىل عمرو بن العاص، وقيل: إنه اتبعى
 الكبير ورجاله موثقون. 

 
 "اَل مُتَثُِّّلوا بِّعَِّبادِّ هللا".  - 25359/  998

يقول: " »ال   -صلى هللا عليه وسلم   -قال الهيثمي: رواه أحمد، وفي رواية له عند الطبراني: سمعت رسول هللا  . طب عن يعلى بن مرة
 تمثلوا بعباد هللا« ".وفي إسنادهما عطاء بن السائب وقد اختلط.

 
 فِّيهِّ الرُّوُح". -َعزَّ َوَجلَّ  -ْىٍء مِّْن َخْلقِّ هللا "الَ مَتْثـُُلوا بِّشَ  - 25361/ 1000

رواه الطبرانى وفيه "سليمان بن  قال الهيثمي:  .طب عن احلكم بن عمري، ابن قانع، عن احلكم، بن عمري وعائِّذ بن ُقرظ مًعا
 سلمة الخبائرى" وهو متروك. 
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 َوأَْنَت طَاهٌِّر". "الَ متََسَّ اْلُقْرآَن إِّالَّ  - 25367/ 1006

 ضعيف جدا.  .طب، قط، ك عن حكيم بن حزام
 

 "الَ مَتْشِّ َأَماَم َمْن ُهَو َخرْيٌ مِّْنَك، إِّنَّ َأاَب َبْكٍر َخرْيُ َمْن طََلَعْت َعَلْيهِّ الشَّْمُس َأْو َغَرَبْت". - 25368/ 1007
 ، وبقية رجاله وثقوا. رواه الطبرانى وفيه بقية وهو مدلسقال الهيثمي:  . طب عن َأىب الدرداء

 
 "الَ مَتْشِّ ُعْراَياًن". - 25369/ 1008

 . طب عن املسور بن ِمرمة
 

ًئا،  - 25370/ 1009 ُكوا َعَلىَّ َشيـْ لُّ إِّالَّ َما أَحلَّ هللا يف كَِّتابِّهِّ، َوالَ ُأحرُِّم إِّالَّ َما حرََّم هللا يف كَِّتابِّهِّ".  فإين"الَ متُْسِّ  الَ ُأحِّ
الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إال علي بن عاصم، تفرد به صالح بن  قال  .طس عن عائشة

 الحسن بن محمد الزعفراني. قلت: ولم أر من ترجمهما. 
 

َلُه، َوالَ  - 25371/ 1010 هِّ". "الَ مَتْشِّ َأَماَم أَبِّيَك، َوالَ َتْسَتبَّ َلُه، َوالَ جَتْلِّْس قـَبـْ مسِّ  َتْدُعُه ابِّ
 -اه الطبراني في األوسط وقال: ال يروى عن النبي  رو قال الهيثمي:  . يف عمل يوم وليلة عن َأىب هريرة، طس عن عائشة السينابن 

رعرة  إال بهذا اإلسناد، عن شيخه علي بن سعيد بن بشير وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق، ومحمد بن ع -صلى هللا عليه وسلم  
 بن يزيد لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
ًة    -تـََعاىَل  -"الَ متَْنعوا عَِّباَد هللا َفْضَل اْلَماءِّ، واَل َكأًل َواَل اَنرًا، فَإِّنَّ هللا   - 25381/ 1020 َجَعَلَها َمَتاًعا لِّْلُمْقوِّيَن، َوقـُوَّ

 لِّْلُمْسَتْضَعفِّنَي". 
 في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روى به فهو موضوع. لطبرانيقال الهيثمي: رواه ا .طب عن واثلة

 
ى بَيدِّهِّ إِّنَُّه َلَذرِّيَرُة اجْلَنَّةِّ  - 25384/ 1023  الغبار". -يعىن   -"الَ تـََنحَّى َعْنُه، فـََوالَّذى نـَْفسِّ

 . ، وابن منده، طب عن ربيعة بن زايدالبغوي، و الباوردي
 

َا  - 25391/ 1030 احَلَسَناُت والسَّيئاُت، لَْيَس مثَّ دِّيَناٌر َواَل دِّْرَهٌم جزاًء َوَقَضاًء َولَْيَس  هي"الَ مَتُوُت َوَعَلْيَك َدْيٌن، فَإِّمنَّ
 يُْظَلُم أَحٌد". 

 . الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيفرواه قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر
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نـَْيا".  - 25407 / 1046 َتفِّنَيَّ من َوَلدَِّك فـَيَـْفَضحَك هللا َعَلى رُُءوسِّ اخْلَاَلئِّقِّ َكَما َفَضحَته يف الدُّ  "اَل تـَنـْ

 . قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف .طب عن ابن عمر
 

ديَن مَِّن اْلُمْذنِّبِّنَي اجْلَنََّة، َواَل النَّاَر َحَّتَّ َأُكوَن )أاَن(فاْلَعارِّ  "اَل تنزُلوا عَِّبادىَ  - 25416/ 1055 أُْنزِّهُلُْم بَِّعْلمِّى  الذي  نَي اْلُمَوحِّّ
ُبوا اْلعَِّباَد ُدوَن َرهبِِّّّْم".  فِّيهِّْم، َواَل تَكلَُّفوا مِّْن َذلَِّك َما ََل ُتَكلَُّفوا َواَل حُتَاسِّ

 هيثمي: رواه الطبراني، وفيه نفيع بن الحارث، وهو ضعيف. قال ال   .طب عن زيد بن أرقم
 

ْمَواهُلُنَّ  "اَل تَنكُحوا النَِّّساَء حلُْسنِّهِّنَّ، فـََعَسى ُحْسنـُُهنَّ أْن يـُْرديـَُهنَّ، َواَل تـَْنكُِّحوُهنَّ أَلْمَواهلِِّّنَّ، فـََعَسى أَ  - 25430/ 1069
 َذاُت دِّيٍن َأْفَضُل".  ، َوأَلََمٌة َسْوَداُء َخرَماءُ َأْن ُتْطغِّيَـُهنَّ، َواْنكُِّحوُهنَّ َعَلى الدِّيِّن

 ضعيف جدا.   .طب، ق عن ابن عمرو]ه[ 
 

 "اَل تـُْنكِّْحَها َوهِّى َكارَهٌة".  - 25431/ 1070
رام  .طب عن َخْنَساَء بنتِّ خِّ

 
اَئٌة َسَنٍة َوَعنْيٌ َتطرُِّف".  - 25435/ 1074  "اَل مَنْضِّى مِّ

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .هز عن عبد هللا بن بريدة عن أبي 
 

ُسُدوا  "الَ َجَرَم َكْيَف رَأْيتِّ َرَدْدُت َعَلْيهِّْم؟ إِّنَّ اْليَـُهوَد قـَْوٌم َسئَُّموا دِّينَـُهْم َوُهْم قـَْوٌم ُحسٌَّد، َوََلْ حيَْ  - 25463/ 1102
، َوقـَْوهلِِّّْم َخْلَف إَِّمامِّهِّْم يف اْلَمْكُتوبَةِّ: آمِّني". اْلُمْسلمنَي َعَلى َأْفَضَل مِّْن َثالٍث: َعَلى َردِّّ  ، َوإقَاَمةِّ الصُُّفوفِّ  السَّاَلمِّ

 .ضعيف بهذا التمام قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن. .طس عن معاذ
 

1104 /25465 -  ." ْساَلمِّ  "الَ َجَلَب َواَل َجَنَب يف اإلِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو شيبة، وهو ضعيف. .مرسال طب عن ابن عباس، ش عن عطاء

 
 حاضٌر لباٍد".  " اَل َجَلَب َواَل َجَنَب، َواَل اعرتاَض، وال يبيعُ  - 25468/ 1107

 متروك.قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف، وهو  . طب عن كثري بن عبد هللا عن أبيه عن جده

 
 "الَ َحْبَس". - 25469/ 1108



703 

 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كالم.  .طب عن فضالة بن عبيد 
 

ْلٍف َكاَن  - 25481/ 1120 ، وَُكلُّ حِّ لَف يف اإلِّساَلمِّ دًَّة "  يف" اَل حِّ دًَّة وشِّ ْساَلُم إِّالَّ حِّ  اجْلَاهِّلِّيَّةِّ ََلْ يَزِّْدُه اإلِّ
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح.  .طب عن ابن عباس

 
ْساَلم، َواَل ُمَناَجَشة ".  - 25487/ 1126 َى يف اإلِّ  " اَل محِّ

 ضعيف. .طب عن عصمة بن مالك اخلطمى
 

ٌز مِّْن كُنوزِّ اجْلَنَّة، َمْن قَاهَلَا َأْذَهَب هللا َعْنُه َسْبعِّنَي اَباًب مِّنَ  - 25489/ 1128 الشَّرِّ أْداَنَها   " اَل َحْوَل َواَل قوََّة إِّالَّ ابهلل َكنـْ
 اهلَمُّ".

 . طب وابن عساكر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده
 

َمارَةِّ  - 25494/ 1133  ". " اَل َخرْيَ لِّلمؤمِّنِّ يف اإلِّ
 . ، طب، ق عن زايد بن احلارث الصدائىالباوردي، و البغويابن سعد، و 

 
؛ إَِّذا َجاُعوا َسَرُقوا، َوإْن َشبُِّعوا زَنـَْوا، َوإنَّ فِّيهِّْم خللْتني حَسنَـْتني: إِّطََعاُم الطَّعَ  - 25498/ 1137 ،  " اَل َخرْيَ يف احْلُْبشِّ امِّ

 ."  َوَِبٌس )عِّْنَد( الَبأسِّ
 موضوع. .طب عن ابن عباس

 
َُن إَذا اْجَتمْعَن قـُْلَن َوقـُْلَن".  - 25499/ 1138  " اَل َخرْيَ يف مَجاَعةِّ النَِّّساء إالَّ عْنَد َميٍِّّت؛ فَإْنَّ

 الطبراني في األوسط، وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. طب عن خولة بنت اليمان، طب عن ابن عمر
 

قَ " اَل َخرْيَ  - 25500/ 1139 ا َمَثُل مَجَاَعتِّهِّنَّ إَِّذا اَجَتمْعَن َكَمَثلِّ َصيـْ نَّازٍَة، وِّإمنَّ ٍل   يف مَجَاَعةِّ النَِّّساءِّ إِّالَّ عْنَد ذِّْكٍر أْو جِّ
 أَصاَبْت ".  شيءَأْدَخَل َحدَِّيدًة النَّاَر، فـََلمَّا َأْحَرقـََها ضَرهَبَا فََأْخرَق َشَررَُها ُكلَّ 

الهيثمي: رواه الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق، عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله  قال  .طب عن عبادة بن الصامت
 رجال الصحيح.

 
َا الرِّاَب يف الدَّْينِّ".  - 25513/ 1152  "الَ رِّاَب يف َيٍد بَيٍد، إِّمنَّ

 . طب عن أسامة بن زيد
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 "الَ رِّاَب إِّالَّ يف الدَّْينِّ".  - 25516/ 1155

 .طب عنه
 

ًئا أو ُأْرقَِّبُه فـَُهَو َلُه حَياَتُه َومَمَاَتُه".  - 25523/ 1162  "الَ رُْقىَب َواَل ُعْمَرى، َفَمْن أْعمَِّر َشيـْ
 . عب، طب عن ابن عمر

 
ْساَلمِّ لَِّمن اَل َصاَلة َلُه، َواَل َصاَلَة لَِّمْن الَ ُوُضوَء َلُه".  - 25532/ 1171  "الَ َسْهَم يف اإلِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد، وقد أجمعوا على ضعفه. .ة البزار عن أىب هرير 
 

َراءِّ، َوالشُّْفَعُة َكَحلِّّ اْلعِّ  - 25534/ 1173 لشِّّ "."الَ ُشْفَعَة لَِّصغِّرٍي، َواَل لغَائٍِّب، َوالَ لَشرِّيٍك َعَلى َشرِّيٍك إَِّذا َسبَـَقُه ابِّ  َقالِّ
 .مرطب، ق واخلطيب عن ابن ع

 
1174 /25535 -  ."  "الَ ُشْفَعَة لَِّنْصَراِنٍّ

 رواه الطبراني في الصغير، وفيه نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم، وضعفه غيره. قال الهيثمي:  .عد، ق عن أنس]طص[ 

 
، واْلَمرَأةِّ، واْلمْسَكنِّ".  "الَ ُشؤَم فَإْن َيُك ُشْؤٌم َففِّى - 25537/ 1176  اْلَفَرسِّ

 . طب عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده
 

َهةِّ َوالنَُّخَعةِّ". - 25542/ 1181  "الَ َصَدَقَة يف اْلُكْسَعةِّ َواجْلَبـْ
 متروك. في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم وهو قال الهيثمي: رواه الطبراني  .طب عن عبد الرمحن بن مسرة 

 
َهاَد، فَبَِّم َتدْ  - 25544/ 1183  ُل اجْلَنََّة؟ ". خ" اَل َصَدَقَة َواَل جِّ
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط، واللفظ للطبراني، ورجال أحمد   .طس، ك، ق عن بشري بن اخلصاصية]حم[ 
 موثقون.

 
تِّّنَي يـَْوًما، َوَمْن َخَفَر ذِّمََّة هللا ََلْ يَرْح رَائَِّحَة اجْلَنَّةِّ". "اَل َصَفَر، َواَل َهاَمَة،  - 25557/ 1196  َواَل َعْدَوي، َواَل يَتِّمُّ َشْهَرانِّ سِّ

 . طب وابن عساكر عن عبد الرمحن بن أيب عمري املزين
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 "اَل َصالََة بـَْعَد َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ". - 25562/ 1201
 في الكبير وفيه فروة ابن أبي فروة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.  لطبرانيقال الهيثمي: رواه ا .طب عن أيب سعيد 

 
َماُم قَائٌِّم ُيَصلِّّي َفاَل يَنفرِّد َوْحَدُه بَِّصالِّتهِّ، َوَلكِّْن َيْدُخُل َمَع  - 25563/ 1202 َد َواإلِّ َمامِّ  "اَل َصالََة لَِّمن َدَخَل اْلَمْسجِّ اإلِّ

 يف الصَّاَلةِّ".
 في الكبير، وفيه يحيى بن عبد هللا البابلتي وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .عمرطب عن ابن 

 
 "اَل َصاَلَة لَِّمْن اَل َتَشهَُّد َلُه".  - 25573/ 1212

 في األوسط، وفيه الحارث، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن علي
 

 "اَل َصالََة لُِّملَتفٍِّت".  - 25576/ 1215
 ضعيف. .عن عبد هللا بن سالم طب

 
 "اَل َصالََة ملَْن اَل ُوُضوَء َلُه".  - 25577/ 1216

 في الكبير ورجاله موثقون، إال أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن أيب الدرداء
 

َةِّ اْلكَِّتا"اَل َصالََة إِّالَّ  - 25580/ 1219  وآيـََتنْيِّ مَِّن اْلُقرآنِّ َمعَها".  ب بَِّفاحتِّ
وفيه  -قلت: هو في الصحيح خال قوله: " وآيتين معها "  -رواه الطبراني في األوسط قال الهيثمي:  .]عبادة بن الصامت[  طب عن

 . الحسن بن يحيى الخشني ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية
 

 "ال َطالَق فِّيَما ال مَتْلُِّك، َوال َعَتاَقَة فِّيَما ال مَتْلُِّك".  - 25606/ 1245
 في األوسط ورجاله ثقات إال أن طاووًسا لم يلق معاذ بن جبل.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاذ، عبد الرزاق عن ابن عمرو

 
 َعَتاَق إِّال لَِّوْجهِّ هللاِّ"."ال َطالَق إِّال لِّعِّدٍة، َوال  - 25615/ 1254

 ضعيف. .طب عن ابن عباس
 

 "ال َطالَق إِّال مِّْن بـَْعدِّ مِّلك، َوال عِّتَق إِّال مِّْن بـَْعدِّ مِّلك".  - 25616/ 1255
 . طب عن ابن عباس
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 "ال َعْدَوى".  - 25622/ 1261
 . طب عن ابن عباس

 
  َشهرانِّ َثالثنَي يـَْوًما، َوَمْن َخَفَر بِّذِّمٍَّة ََلْ يُرح رَائحَة اجلَنَّةِّ". "ال َعْدَوى َوال َصَفَر َوال َهاَم، َوال يتمُّ  - 25623/ 1262

 . طب عن أيب َأمامة
 

َمَراقِّّ   "ال َعْدَوى، َوال طرَيََة، َوال َهاَمَة، َأََلْ تـََر إِّىَل الَبعِّري َيُكوُن يفِّ الصََّحراء فـَُيْصبُح َويفِّ كرْكَرتِّهِّ أْو يفِّ  - 25630/ 1269
 هِّ نْكَتٌة مِّْن َجَرٍب ََلْ َيُكْن قـَْبَل َذلِّك، َفَمْن أْعَدى األوََّل؟ ".َبطنِّ 

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى،  .الشريازي يف األلقاب، طب، حل، كر عن عمري بن سعد األنصاري، وما له غريه، وهو صحيح
 حمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. والطبراني باختصار، وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أ

 
1292 /25653 -  ."  "ال َعْمد إِّال اَبلسيفِّ

 . طب عن النعمان بن بشري 
 

 "ال َغْصَب َوال ُْنَْبَة".  - 25659/ 1298
 صحيح.  .طب عن كثري بن عبد هللا عن أبيه عن جده

 
ْت أُمٌَّة ال يـُْؤَخُذ لِّلضَّعِّيف فِّيها  - 25666/ 1305  َحقُُّه َغرَي ُمتْعتٍع". "ال ُقدسِّّ

 في الكبير واألوسط، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ِمارق، ع عن أيب سعيد األنصاري
 

َيٍة إال َما َواَرى الزِّْرب، َوال يفِّ التَّْمرِّ إِّال َما َأوى اجْلَرِّيُن". - 25671/ 1310  "ال َقْطَع يفِّ َماشِّ
 ، وفيه عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .طب عن ابن عمر

 
 "ال َقلِّيَل مِّْن َأَذى اجْلَارِّ".  - 25675/ 1314

 ضعيف. . طب، حل عن أم سلمة
 

َّ بـَْعدِّي، َوال أُمََّة بـَْعدَُكْم، فَاْعُبُدوا رَبَُّكْم، َوَأقِّيُموا مَخَْسُكْم، َوُصو  - 25687/ 1326 ُموا َشْهرَُكْم، وأطِّيُعوا ُوالَة  "ال َنيبِّ
 َأْمرُِّكْم، مثَّ اْدُخُلوا َجنََّة رَبُِّّكْم". 

 في الكبير، وفيه بقية، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن أيب قَتيَلةَ  البغويطب، و 
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ٍم، َوال َطالَق، َوال عَتاَق فِّيَما ال   -فِّيهِّ  -تعاىل  -"ال َنْذَر إِّال فِّيَما ُأطِّيَع هللا  - 25689/ 1328 َوال َنْذَر يفِّ َقطِّيَعةِّ رَحِّ
 مَيْلُِّك". 

الطبراني في الكبير واألوسط وزاد: " »وال يمين في غصب« ". وأسقط: " وال نذر في قطيعة رحم قال الهيثمي: رواه  .طب عن ابن عباس
 ". ورجال الكبير ثقات. 

 
 "ال َنْذَر يفِّ َمْعصَيٍة".  - 25695/ 1334

وفيه أبو الحويرث. ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية  ،في الكبير قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، ض عن عبد هللا بن بدر
 رجاله ثقات. 

 
ٍم، َوال فِّيَما اَل مَيْلُِّك ابُن آَدَم".  - 25696/ 1335  "ال َنْذَر يفِّ َقطِّيَعةِّ رَحِّ

هللا، وفيه من لم   رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاءقال الهيثمي:  .احلاكم يف الكىن، طب عن َكْرَدم بن قيس
 أعرفه.

 
رٍي؟ ".  - 25705/ 1344  "ال نـَْفَقأُ َعيَنُه؛ َنَدُعُه َغرَي َبصِّ

قال   .ابلدية، وقال فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ُعْصَمَة بنِّ مالك قال: فقأ أعور عني رجل فقضى عليه النيب  
 ضعيف.رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو الهيثمي: 

 
ْثلِّهِّ إال الرَُّجَل اْلُمْؤمَِّن".  - 25707/ 1346  "ال نـَْعَلُم َشيًئا َخريًا مِّْن أَْلٍف مِّ

 ضعيف.  .طس عن ابن عمر
 

1354 /25715 -  ."  "ال نَِّكاَح إِّال إبِِّّذنِّ َويلٍِّّ
 طب عن أيب موسى. 

 
 "ال نَِّكاَح إِّال بَِّويلٍِّّ َوَشاهَِّدينِّ".  - 25717/ 1356

في الكبير   قال الهيثمي: رواه الطبراني  .اخلطيب، وابن عساكر عن علي، ابن النجار عن عمران بن حصني طب عن أيب موسى، 
 واألوسط إال أنه قال: "وشهود" وفيه "أبو بالل األشعري" وهو ضعيف. 

 
1357 /25718 -  ."  "ال نَِّكاَح إِّال بَِّويلٍِّّ

 الطبراني في األوسط، وفيه عمرو بن عثمان الرقي، وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان. قال الهيثمي: رواه  .ع، واخلطيب، ض عن جابر
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 "ال نَِّكاَح إِّال بـََويلٍِّّ َوَشاهَِّدْى َعْدٍل".  - 25722/ 1361

قال الهيثمي: رواه   .ق، واخلطيب عن عائشة، النقاش يف القضاة عن أَنس، وعن ابن عمر، طب، ق عن عمران بن حصني
 عبد هللا بن محرز، وهو متروك. الطبراني، وفيه 

 
 "ال نَِّكاَح إِّال نَِّكاح رَْغَبٍة ال نَِّكاُح دِّْلَسٍة، َوال ُمْستَـْهزٍِّئ بَِّكَتابِّ هللاِّ ََلْ يَُذقِّ الُعسيَلَة".  - 25723/ 1362

 . طب عن ابن عباس
 

ميَاُن َوال - 25741/ 1380 ا ُهَو اإلِّ ، َوَلكِّْن إِّمنَّ َعُة النَِّّساءِّ َحَراٌم". "ال هِّْجَرَة بـَْعَد اْلَفْتحِّ  نِّّيَُّة َواجْلَهاُد، َوُمتـْ
، وابن السكن، وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم عن احلارث بن غزية  الباوردي، و البغوياحلسن بن سفيان، و 

 فيه إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة وهو متروك.قال الهيثمي:  .األنصاري
 

". "ال  - 25755/ 1394 ِّّ  ُوُضَوء لَِّمْن ََلْ ُيَصلِّّ َعَلى النَّيبِّ
 ضعيف.  . طب عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده

 
 "ال َهمَّ إِّال َهمُّ الدَّينِّ، َوال َوَجَع إِّال َوجع اْلَعنيِّ". - 25759/ 1398

في الصغير واألوسط، وفيه "سهل   الهيثمي: رواه الطبراني قال  طس، عد، هب منكر عن جابر، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات
 بن قرين" وهو ضعيف.

 
ٍم، َوال فِّيَما ال مَتْلُك".  - 25763/ 1402 يِّة هللاِّ، َوال يفِّ َقطِّيَعةِّ رَحِّ  "ال َوفَاَء لَِّنْذٍر يل َمْعصِّ

 . طب عن أيب ثعلبة
 

 "ال ََيتِّيك مَِّن احْلَياءِّ إِّال َخرٌي".  - 25770/ 1409
، وابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن شاهني، ض عن البغوي، واحلسن بن سفيان، ع، و البخاري يف التاريخعد، ابن س

 . ُأسري بن عمرو الكندى، وما له غريه
 

1415 /25776 - " ْلُقرآنِّ نِّنَي، َوالصَّْوتِّ احلََْسنِّ ابِّ  ."ال ََيَذُن هللاُ تـََعاىل لَِّشْىٍء إِّْذنَُه ألَذانِّ املَُؤذِّّ
 فيه سالم الطويل، وهو متروك. قال الهيثمي:.طب عن معقل بن يسار
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يهِّ  "ال يـَُؤم َعْبٌد قـَْوًما إال تـََوىلَّ َما كاَن َعَليهِّْم يفِّ َصاَلهتِِّّْم، فَإِّْن َأْحَسن فـََلُه َوهَلُْم، َوإْن َأَساَء فـََعلَ  - 25782/ 1421

 َوَعَليهِّْم".
 . طب عن عقبة بن عامر

 
ْلَقَدرِّ".  - 25795/ 1434  "ال يـُْؤمُِّن َعْبٌد َحَّتَّ يـُْؤمَِّن ابِّ

 رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: . طب عن سهل بن سعد
 

هِّ، َوَأْهلِّي - 25796/ 1435 أَحبُّ إِّلَيهِّ مِّْن َأْهلِّهِّ، َوعِّرْتَتِّ َأَحبُّ إِّلَيهِّ مِّْن   "ال يـُْؤمُِّن َعْبٌد َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِّلَيه مِّْن نـَْفسِّ
 عِّرْتَتِّهِّ، َوَذاتِّ َأَحبُّ إِّلَيهِّ مِّْن َذاتِّهِّ".

رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن   قال الهيثمي: . طب، هب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أبيه
 أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ ال يحتج به.

 
، أَيـَْرُجوَن َأْن يْدُخُلوا اجْلَنََّة بَِّشَفاَعيتِّ َوال َيْدُخُلَها بـَُنو عَ  - 25800/ 1439 ْبدِّ  "ال يـُْؤمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ حيِّبُُّكم حُلىبَّ

."  اْلُمطلِّبِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أصرم بن حوشب، وهو متروك. قال الهيثمي: .طص عن عبد هللا بن جعفر 

 
 "ال يـَُباُع َشْيٌء مَِّن التَّْمرِّ َحَّتَّ يـَْبُدَو َصالُحُه، َوَذلَِّك َأْن يـَتَـَبنيََّ الزَّْهُو اأَلمْحَُر مَِّن اأَلْصَفرِّ".  - 25811/ 1450

 . طب عن زيد بن اثبت
 

 "ال َيرْبُح َهَذا الدِّيُن قَائًِّما يـَُقاتُِّل َعَليهِّ عَِّصابٌَة مَِّن اْلمْسلِّمنَي َحَّتَّ تـَُقوم السَّاَعُة". - 25816/ 1455
 . طب عن جابر بن مسرة

 
ٌر لَِّباٍد، َوال َتْستَـْقبُِّلوا اجْلََلَب، َوال تـََناَجُشوا، َوال خَيُْطب َأَحدُكُ  - 25822/ 1461 يه، َوال  "ال يَبِّيع َحاضِّ ْطَبةِّ َأخِّ ْم َعَلى خِّ

بِّلَ  َا هَلَا َما ُكتَِّب هَلَا، َوال َتُصرُّوا اإلِّ  َواْلَغَنَم لِّلَبيع؛ َفَمْن اْشرَتَى َشاًة  َتْسَأل اْلَمْرأُة َطالَق ُأْختَِّها ْلُتْكفِّيء َما يفِّ َصْحَفتَِّها، فَإِّمنَّ
 دََّها َردََّها بَِّصاٍع مِّْن مَتٍْر". ُمَصرَّاًة فَإِّنَُّه ِبَََحدِّ النَّظَِّرين إِّْن َشاَء رَ 

في الكبير، وفيه )ليث بن أبي سليم( وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر
 الصحيح. 
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ٌر لَِّباٍد، َوال َتْشرَتِّي َلُه".  - 25823/ 1462  "ال يَبِّيع َحاضِّ

 أبي سليم وهو مدلس. بن في الكبير، وفيه ليث  ه الطبرانيقال الهيثمي: روا .طب عن ابن عمر

 
َياٍط مِّْن اَنٍر".  - 25825/ 1464 ُغُضَنا َأَحٌد، َوال حَيُْسُداَن َأَحٌد، إِّال ذِّيَد يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعْن احْلَْوضِّ بِّسِّ  "ال يـَبـْ

 عبد هللا بن عمرو الواقفى وهو كذاب.  في األوسط، وفيه قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن السيد احلسن
 

هللِّ َواْليَـْومِّ اآل - 25829/ 1468 رِّ، َوال حيِّبُّ ثَقِّيَف رَُجٌل يـُْؤمُِّن ابِّ هللِّ َواْلَيوم اآلخِّ ُغُض األْنَصاَر رَُجٌل يـُْؤمِّن ابِّ رِّ". "ال يـَبـْ  خِّ
الصحيح غير شيخ الطبراني: يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، وهو  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال  .طب عن ابن عباس

 صدوق، وفيه خالف ال يضر. 
 

ُغُض اْلَعَرَب ُمْؤمٌِّن، َوال حيِّبُّ ثَقِّيَف ُمْؤمٌِّن".  - 25830/ 1469  "ال يـَبـْ
 رواه الطبراني، وفيه سهل بن عامر، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: .طب عن ابن عمر

 
ْنُه". "ال  - 25836/ 1475 ، َوإال َمْن فِّيهِّ عِّْرٌق مِّ  يـَْبغِّي َعَلى النَّاسِّ إِّال َوَلُد بَغِّيٍّ

 ضعيف.  . طب عن أيب موسى
 

ٍر َتَكمَّل فجوره، أو ابرٍّ تكمل بِّرُّه". - 25844/ 1483  "ال يـُْبَكى إِّال َعَلى َأَحدِّ رَُجَلنيِّ: فَاجِّ
 في األوسط، وفيه "رشدين بن سعد" وفيه كالم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن ابن عمر

 
ميَانِّ َحَّتَّ خَيْزَِّن من لَِّسانِّهِّ".  - 25848/ 1487 ُلُغ اْلَعْبُد َحقِّيَقَة اإلِّ  "ال يـَبـْ

 ضعيف. .طس، ض عن أَنس
 

ميَانِّ َحَّت يـَْعَلَم َأن ما َأَصابَُه ََلْ َيُكْن لِّ  - 25849/ 1488 ُلغ اْلَعْبُد َحقِّيَقَة اإلِّ يَبه". "ال يـَبـْ  ُيْخطَِّئه، َوما َأْخطََأُه، ََلْ َيُكن لُِّيصِّ
 رواه البزار وقال: إسناده حسن.قال الهيثمي:  .بز وحسَّنه، طب عن أيب الدرداء

 
ُلُغ عبٌد صريَح اإلميانِّ حَّت َيدَع املَُزاَح والَكذَب، وَيدََع املراَء وإْن َكاَن حمِّق ا". - 25851/ 1490  "ال يـَبـْ

 رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود، لم أر من ذكرهما. قال الهيثمي:  .ع عن عمر
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 "ال يبيع حاضٌر لِّباٍد؛ َدُعوا النَّاَس فَلُيصِّْب بعُضهم من بـَْعض، وإذا اْستَـْنَصح الرجُل أخاه فَليَـْنَصحه". - 25870/ 1509

 .طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه
 

 "ال ُيرْتَُك ُمْفَرٌج يف اإلِّْسالمِّ َحَّتَّ ُيَضمَّ إىل قَبِّيَلتهِّ".  - 25877/ 1516
، وفيه كثير بن عبد هللا المزني، وهو ضعيف، وقد حسن  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن كثري بن عبد هللا، عن أبيه عن جده

 الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. 
 

ابِّعِّهِّ يـََتطَهَُّر رَُجٌل يفِّ بَيتِّهِّ مثَّ خَيْرُج إِّال َكاَن يفِّ َصالٍة َحَّتَّ ُيَصلَِّّي َصالَتُه، َفال ُيشبِّّك أَحدُُكْم َبنَي أصَ "ال  - 25879/ 1518
 َوُهَو يفِّ الصَّالةِّ". 

 . طب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده]حم[ 
 

 َوال يـُْتَم َعَلى َجارِّيٍَة إَِّذا هَِّي َحاَضْت".  "ال يـُْتَم بـَْعَد اْحتِّاَلٍم، - 25891/ 1530
رواه   قال الهيثمي: .ع واحلسن بن سفيان، وابن قانع، والباوردي، وابن السكن، طب وأبو نعيم، ض عن حنظلة بن جذمي

 الطبراني، ورجاله ثقات.
 

تِّّنَي يـَْوًما".  - 25893/ 1532  "ال يَتِّمُّ َشْهَرانِّ سِّ
 الهيثمي: إسناده ضعيف. قال  .طب عن مسرة

 
صالِّ فـََتمنَّوا اْلَمْوَت، َوإْن  ،"ال يـََتَمىنَّ أَحدُُكْم اْلَمْوَت إِّال أْن يَثَِّق بَعَملِّهِّ  - 25901/ 1540 تَّ خِّ فَإِّْن رَأيُتْم يفِّ اإلْسالمِّ سِّ

، وَ  َيانِّ بـْ ، َوإَمارَُة الصِّّ ْلَها: إضاَعُة الدَّمِّ ُذوَن َكاْنْت نـَْفُسَك يفِّ َيدَِّك فََأرسِّ ، َوَنْشَوٌة يتَّخِّ ، َوإَِّمارَُة السَُّفَهاءِّ، َوبَيُع احْلُْكمِّ َكثْـَرُة الشَُّرطِّ
 الُقْرآَن َمَزامِّرَي". 

 ، وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمرو بن عبسة
 

 "ال يـَتَـَناَجى اثـَْنانِّ ُدوَن َواحٍد". - 25903/ 1542
 صحيح. .واخلطيب عن ابن عمرطب ]حم م[ 

  
 "ال يـَتَـَوضَّأُ رَُجٌل مِّْن طََعاٍم َأَكَلُه َحلَّ َلُه َأْكُلُه".  - 25912/ 1551

 منكر. .البزار قط يف األفراد عن أيب بكر وُضعِّّف
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ُن بـََعٌض إِّال َأَجاهَبُم هللاُ". - 25915/ 1554  "ال ََيَْتمُِّع َمألُ فـََيْدُعوا بـَْعُضُهم، َويـَُؤمِّّ

 ضعيف.  قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. .طب، ك، ق عن حبيب بن مسلمة الفهرى
 

 "ال ََيْتمُِّع ُحبُّ َهُؤالءِّ األْربـََعةِّ إِّال يفِّ قـَْلبِّ ُمْؤمٍِّن: أَبو َبْكرِّ، َوُعمُر، َوُعْثَماُن َوَعلِّيٌّ". - 25916/ 1555
 طس وابن عساكر عن أنس.

 
"اَل َيُِّد العبُد صريَح اإلِّميانِّ حَّت حيب هللا ويْبغْض هلل، فإِّذا أحبَّ هلل، وأبَغَض هلل فقد اْسَتَحقَّ الواليَة  - 25935/ 1574

بائي من َخْلقي الذين يُْذَكروَن بِّذِّكرِّي، َوُأذَْكُر بِّذِّْكرِّهِّْم".   من هللا، وإنَّ أوليائي من عبادِّي َوَأحِّ
 ال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه رشدين، وهو ضعيف. ق .طب عن عمرو بن احلمق

 
 "اَل ََيُد اْمُرٌؤ يف نفِّسه َشيًئا، إِّمنا آُخُذ من أَشاَر إِّليه جربيُل".  - 25937/ 1576

 . النـَُّقَباَء قال: فذكره -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن ابن عمر قال: ملا َأخذ رسول هللا 
 

 وُز يف النَّْذرِّ اْلَعْورَاُء َواْلَعْجَفاُء َوإايُكم َواْلُمْصطَلحَة أطبارَُها ُكلَُّها"."اَل َيَُ  - 25950/ 1589
 .طب، ك وتعقب عن ابن عباس 

 
 "اَل حُيَافُِّظ َعَلى َصالةِّ الضَُّحى إِّالَّ أوَّاٌب، َوهِّي َصالُة األوَّابِّنَي".  - 25954/ 1593
 حسن.  .ك، طس عن أيب هريرة ]خز[ 

 
ُغُضُه إِّالَّ ُمَنافٌق".  - 25961/ 1600  "اَل حُيبُّ َعلي ا إالَّ ُمْؤمٌِّن، َواَل يـَبـْ

 ضعيف. .طب عن أم سلمة
 

َواَل   "اَل حيِّلُّ أَلَحٍد مَِّن اْلُمْسلِّمنَي َشيٌء مِّْن َغَنائِّم اْلُمْشرِّكنَي، قـََليٌل َواَل َكثِّرٌي َخيٌط َواَل ِمِّيٌط، ال آخذٌ  - 25983/ 1622
َق".ُمعًطى إال   حبِّ

 .ع عن ثوابن
 

َيُه، َوَمْن نـَْعَلْمُه فـََعَل مِّْن َذلَِّك َشيًئا نـَْفَعْل  - 25995/ 1634 ثْـَلُه". "اَل حيِّلُّ لَِّرُجٍل ُمْسلٍِّم َأْن ََيْدََع َعْبَدُه َواَل خَيْصِّ  بِّهِّ مِّ
 . طب عن مسرة
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 َثاَلٍث"."اَل حيِّلُّ لُِّمْسلٍِّم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق  - 25999/ 1638

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. .طب عن ابن مسعود 
 

"اَل حيِّلُّ َلُكَما َأْهَل اْلَبيتِّ مَِّن الصََّدقَاتِّ َشيٌء، َواَل ُغَسالُة األَيدِّي، إِّنَّ َلُكم يف مُخُسِّ اخلُُمسِّ َما   - 26000/ 1639
 يَقِّيُكْم َأْو َيْكفِّيُكْم". 
 . طب عن ابن عباس

 
1642 /26003 -  ." ميَانِّ ، َواْلُمْرَتدِّ َعنِّ اإلِّ ، َوالثَـّيِّّبِّ الزَّاينِّ لنـَّْفسِّ  "اَل حيِّلُّ َدُم اْلُمْؤمِّنِّ إال يف َثاَلٍث: النـَّْفسِّ ابِّ

 وفيه: "أيوب بن سويد" وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ردئ الحفظ.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمار
 

َباعِّ ُكلُّ ذِّي اَنٍب، َواَل احْلُُمُر اأَلْهلِّيَُّة، َواَل َتْدُخُلوا بـُُيوَت اْلُمَكاتَبِّنَي  - 26005/ 1644 ْذٍن، َواَل "اَل حيِّلُّ َلُكْم مَِّن السِّّ إال إبِّ
ْنُكْم َقْد َشبعَ   َحَّتَّ َبُطَن َوُهَو ُمتَّكِّيء َعَلى َأرِّيَكتِّهِّ يـَُقوُل: إِّنَّ أَتُكُلوا َأْمَواهلُْم إال َما طَابُوا بِّهِّ نـَْفًسا، َواَل َتْضرِّبُوا، َحْسُب اْمرِّيٍء مِّ

، َأاَل َوإِّيّنِّ َوهللاِّ َقْد َحدَّْثُت َوَأَمْرُت َوَوَعْظُت".  هللا تـََعاىل ََلْ حُيَرِّْم َشيًئا إال َما يف اْلُقْرآنِّ
 . طب عن العرابض

 
هللِّ  - 26006/ 1645 َها إال إبِِّّْذنِّهِّ  "اَل حيِّلُّ الْمَرَأٍة تـُْؤمُِّن ابِّ رِّ َأْن أَتَذَن يف بَيتِّ َزْوجِّ َواَل خَتُْرَج َوُهَو َكارٌِّه، َواَل   ،َواْليَـْومِّ اآلخِّ

نْـ  َيُه، فَإِّْن َكاَن ُهَو  ُتطِّيَع فِّيهِّ َأَحًدا، َواَل خَتَْشَن بَِّصْدرِّهِّ، َواَل تـَْعرَتِّي فَِّراَشُه، َواَل َتْصرَِّمُه، فَإِّْن َكاَن ُهو َأْظَلَم مِّ َها فـَْلَتأتِّهِّ َحَّتَّ تـُْرضِّ
َها فَبَِّها َونِّْعَمْت، َوقَبِّ  نـْ َها فـََقْد أَبـَْلَغْت عِّْنَد هللا ُعذْ قَبَِّل مِّ  رََها".َل هللا ُعْذرََها، َوَأفْـَلَج ُحجَّتَـَها َواَل إِّمْثَ َعَليَها، َوإِّْن ُهَو َأىَب َعنـْ

 سنادين ورجال أحدهما ثقات. بإ قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ك، ق عن معاذ 
 

1657 /26018 -  ، َا أُنزَِّلْت َهذِّهِّ اآليَُة يف َذلَِّك  "اَل حيِّلُّ بـَْيُع املُغَنِّّياتِّ َارٌَة فيهِّنَّ، وَُثَنـُُهنَّ َحَراٌم، إِّمنَّ راُؤهنَّ، وال جتِّ وال شِّ
حْلَقِّّ َما رَفَع رَُجٌل َعقِّريََته ابْلغَِّناءِّ إال { َوالَّذِّي بـََعَثينِّ ابِّ َد َذلَِّك  عِّنْ  -َتعاىل-بـََعَث هللا  }َومَِّن النَّاسِّ َمْن َيْشرَتِّي هَلَْو احْلَدِّيثِّ

ْرُجلِّهَِّما َعَلى َصْدرِّهِّ، َحَّتَّ َيُكوَن ُهَو   الَّذِّي َسَكَت". َشيطَاَننيِّ يـَْرتـََعانِّ َعَلى َعاتَِّقيهِّ، مثَّ اَل يـََزاالنِّ َيْضراَبنِّ ِبَِّ
 . ابن أيب الدنيا يف ذم املالهى، طب، وابن مردويه عن أيب أمامة، وروى حم، ق، صدره إىل قوله: )حرام(

 
"اَل حَيقُّ اْلَعْبُد َحقِّيَقَة اإلميَانِّ َحَّتَّ يـَْغَضَب هلل، َويَرَضى هلل، فَإَِّذا فـََعل َذلَِّك فـَْقد اْسَتَحقَّ َحقِّيَقَة   - 26021/ 1660

بَّائِّي َوَأْولَِّيائِّي الَّذِّيَن يُْذَكُروَن بِّذِّْكرى، َوأذُْكُرُهْم بِّذِّْكرِّهِّم". ، َوإنَّ َأحِّ ميَانِّ  اإلِّ
 الطبراني في األوسط، وفيه رشدين بن سعد، واألكثر على تضعيفه. قال الهيثمي: رواه. ، وُضعِّّفطس عن عمرو بن احلمق
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َها شَ  - 26029/ 1668 َها، وَما َتَصدََّقْت مِّْن َصَدَقة مِّْن طَعام الَبيتِّ فلِّزوجِّ ْطُره "اَل حيِّلُّ الْمَرَأٍة تصوُم َتَطوًُّعا إِّال إبْذنِّ َزْوجِّ

 َشْطُره". وهلَا 
 . ع عن أيب هريرة 

 
 "اَل حيلُف أحٌد َعَلى املِّْنرَبِّ َعَلى مينٍي َكاذبٍة إِّال تـَبَـوَّأ َمْقعَده من النَّارِّ".  - 26045/ 1684

 في األوسط، والكبير، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سلمة بن األكوع
 

 حَيُوَلنَّ َبنَي َأَحدُِّكْم َوَبنَي اجْلَنَّةِّ َكفٌّ مِّْن َدٍم أَصابَُه". "اَل  - 26051/ 1690
 .طب عن ابن عمر

 
ْمَرَأٍة؛ فَإِّنَّ الشَّيطَاَن اَثلِّثـُُهَما". - 26067/ 1706  "اَل خَيُْلَونَّ رَُجٌل ابِّ

 . طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه
 

ْمَرَأةٍ  - 26072/ 1711  إال َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم، َواَل ُتَسافِّر اْمَرَأٌة إال حَمَْرٍم، َواَل َيْدُخل َعليَها رَُجٌل إال َمَع  "اَل خَيُْلَونَّ رَُجٌل ابِّ
 حَمَْرٍم". 

 . طب، هب عن ابن عباس
 

ٌ، وال منَّاٌن بعملهِّ على هللا". - 26081/ 1720  "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َشيٌخ زاٍن، وال مِّسكنٌي ُمْسَتْكربِّ
رواه   قال الهيثمي: .-صلى هللا عليه وسلم  -فيان، طب، وابن منده، وابن عساكر عن انفع موىل رسول هللا احلسن بن س

 . منكر بجملة: )المنان( الطبراني، وتابعيه الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
 

ُلوه  "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة أحٌد إِّال جبواز "بسم   - 26091/ 1730 هللا الرمحنِّ الرحيم"، هذا كتاب من هللا لفالنِّ بنِّ ُفالٍن، َأْدخِّ
 َجنًَّة َعالِّية، ُقُطوفـُُها َدانِّيٌة". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في   .يف األلقاب، طب، وابن مردويه، واخلطيب عن سلمان الشريازيعبد الرزاق، وابن املنذر، و 

 الكبير واألوسط. 
 

 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ولُد زِّاًن، وال مدمُن مَخٍْر، وال عاقٌّ، وال َمنَّاٌن".  - 26094/ 1733
 . ابن جرير، ع عن أيب سعيد
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 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن أََتى َذاَت حَمَْرٍم".  - 26101/ 1740

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسان الكوفي  .، طب، حل عن ابن عباساخلرائطي عن ابن عمرو
 وهو ثقة. 

 
 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ُمْدمُِّن مَخٍْر، َواَل َعاقٌّ، َواَل َمنَّاٌن".  - 26102/ 1741
رجاله ثقات، إال أن " عتاب بن بشير " لم أعرف له من مجاهد  قال الهيثمي:  .يف مساوئ األخالق عن ابن عباس اخلرائطيطب، و 
 سماعا.

 
 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة حَلٌْم نـََبَت مِّْن ُسْحٍت".  - 26103/ 1742

 فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َديُّوٌث".  - 26104/ 1743
 .عمارطب عن 

 
 "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َكاهٌِّن، َواَل ُمْدمُِّن مَخٍْر، َواَل ُمَكذٌِّب بَِّقَدٍر، َواَل َعاقٌّ لِّوالديهِّ". - 26105/ 1744
 طب عن أيب الدرداء. ]حم[ 

 
ََراٍم".  - 26106/ 1745  "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َجَسٌد ُغذِّي حبِّ

 أبو يعلى، والبزار، والطبراني في األوسط، ورجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم خالف.  الهيثمي: رواهقال . ع، حل، هب عن أيب بكر

 
ثْـَقاُل كِّرْبٍ". - 26111/ 1750  "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قَلبِّهِّ مِّ

 قال الهيثمي: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي منكر الحديث جدا. .طب عن السائب بن يزيد 
 

ثْـَقاُل َحبَّةِّ َخردٍل مِّْن إِّ  - 26117/ 1756 ثْـَقاُل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل مِّْن كِّرْبٍ، َواَل َيْدُخُل النَّاَر مِّ  ميَاٍن". "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة مِّ
 . بز عن ابن عباس

 
، َواَل رََأى مَ  - 26129/ 1768 ، َواَل رََأى َمْن رآينِّ ". "اَل َيْدُخُل النَّاَر ُمْسلٌِّم رآينِّ  ْن رََأى َمْن رآينِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، إال أنه قال: عن عبد الرحمن بن عقبة   .طب عن عبد الرمحن بن عقبة عن أبيه
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 الجهني، عن أبيه، وفيه من لم أعرفهم.
 

ُم  - 26138/ 1777 ُم مِّىن أايَّ  َأْكٍل وُشْرٍب"."ال َيْدُخُل اجْلَنََّة إِّال ُمْؤمٌِّن، َوأايَّ
 .طب عن كعب بن مالك

 
َن الذُّنُوبِّ  "ال َيدْع رَُجٌل مِّنكْم َأْن يَعَمل هللِّ ُكلَّ َيوٍم أَْلَفْى َحَسَنٍة، َوإنَّه إِّْن َشاَء هللاُ أْن يـَْعَمَل يفِّ يـَْومِّهِّ مِّ  - 26143/ 1782

وى َذلَِّك َوافًِّرا" ْثَل َذلَِّك، َوَيُكوُن َما َعمِّل مِّْن َخري سِّ  . مِّ
 الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب، ك عن أيب الدرداء

 
 "ال َيدْع أَحٌد طََلَب اْلَوَلدِّ، فَإِّنَّ الرَُّجَل إَِّذا َماَت َوليَس لُه ولٌد انـَْقَطَع امْسُُه". - 26144/ 1783

 وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن حفصة
 

1786 /26147 - ." يٍّ َا نـَْعُل قـَُرشِّ  "ال َيْذَهُب الَّليُل والنـََّهاُر َحَّتَّ يُوَجد النـَّْعُل ابلقِّمامةِّ فـَيـَُقال: َكأْنَّ
   وفيه من لم يسم، ومن ضعفه الجمهور. قال الهيثمي: رواه الطبراني . ابن قانع، طب عن عبد الرمحن بن شبل

 
، فـََيُكوُن كأَشدِّ َما َيُكوُن، لَيَس هَلُْم يفِّ السََّماءِّ  "ال َيْذَهُب َوَلُد ا - 26148/ 1787 ْلَعباسِّ يـَُغلُِّّظ َعليهِّْم أْحَياَء اْلَعَربِّ

ٌر، َوال يفِّ األْرضِّ َعاذٌِّر، كَأيّنِّ هبِِّّْم َعَلى بـَْغالهتِِّّْم َبنَي َظْهَرايَن اْلُكوَفةِّ، فـَتَـُقوُل اْلَعاتُِّق يفِّ خِّ  تَـَلُهُم هللاُ، ال  ْدرَِّها: اقْـتـُُلوُهْم قَـ اَنصِّ
َُهُم هللاُ، َفطَاملَا ََلْ يـَْرمَحُواَن".   تـَْرمَحُوُهْم، ال َرمحِّ

 وفيه من لم أعرفهم.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن جده
 

يهِّ َعْورًَة فـََيْسرُتََها َعَليهِّ إِّ  - 26152/ 1791 َل اجْلَنََّة". عبد بن محيد، واخلرائطي يف مكارم  "ال يَرى اْمُرٌؤ مِّْن أخِّ ال ُأْدخِّ
 . األخالق عن أيب سعيد، ابن النجار عن عقبة بن عامر بلفظ "أدخله هللا"

 
 "ال يَرُِّث اْلَكافُِّر اْلُمْسلَِّم، َوال اْلُمْسلُِّم اْلَكافَِّر، َوال يـَتَـَواَرُث أْهُل مِّلتنيِّ". - 26157/ 1796

 .طب عن أسامة
 

يبُ  - 26162/ 1801 لذَّنبِّ ُيصِّ ُّ، َوإنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم الرزَق ابِّ  ُه". "ال يـَُردُّ الَقَدَر إال الدُّعاُء، وال يَزيُد يف الُعُمرِّ إال الربِّ
 ضعيف.  .ش، طب، ك عن ثوابن]حم ن ه[ 
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يهِّ". يفِّ َحاَجةِّ اْلَعْبدِّ، َما َداَم العَ  -تـََعاىل-"ال يَزاُل هللاُ  - 26170/ 1809  بُد يف َحاَجةِّ أخِّ
قال الهيثمي: وفيه عبيد هللا بن زحر وثقه جماعة وضعفه   .طب عن أيب هريرة، مسويه، طب عن أيب هريرة عن زيد بن اثبت

 آخرون، وبقية رجاله ثقات. 
 

 "ال يَزاُل أانٌس مِّْن أُمَّيتِّ يـَُقاتِّلون َعلى احلَقِّّ حَّتَّ َيتَِّيهم األمر".  - 26177/ 1816
 .معاوية عن زيد بن أرقم طب عن

 
َرٍي َما َلْ يـََتَحاَسُدوا".  - 26178/ 1817  "ال يَزاُل النَّاُس خبِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.  .طب عن ضمرة بن ثعلبة
 

 خَيُْرُج َكذَّابُوَن َبنَي َيَديِّ السَّاَعةِّ". "ال يـََزاُل الدِّيُن قَائًِّما َحَّتَّ يُكوَن اثـَْنا َعَشَر َخليَفًة مِّْن قـَُريٍش، مُث  - 26184/ 1823
 . طب عن جابر بن مسرة

 
 "ال يـََزاُل َعَلى النَّاسِّ َواٍل مِّْن قـَُريٍش".  - 26186/ 1825

 . طب، ك، وابن عساكر عن الضحاك بن قيس الفهرى
 

َلُه؟ ". "ال يـََزاُل النَّاُس يـَُقوُلوَن: َكاَن هللاُ قـَْبَل ُكلِّّ َشيٍء، َفمَ  - 26187/ 1826  ا َكاَن قـَبـْ
 ورجاله موثقون.  -وله في الصحيح حديث غير هذا  -قال الهيثمي: رواه البزار  .ز عن احملرر بن أيب هريرة عن أبيه وُضعِّّف

 
ْلقِّْسط َحَّتَّ يـَْثلَِّمُه رَُجٌل مِّْن َبينِّ أَُميَّة يـَُقاُل َلُه يَ  - 26193/ 1832  زِّيُد". "ال يَزاُل َهَذا الدِّيُن قَائًِّما ابِّ

 . ع، نعيم بن محاد يف الفَت، كر عن أيب عبيدةَ 
 

َي اثَنا َعَشَر َخلِّيَفًة ُكلُُّهمِّ مِّْن قـَُريٍش".  - 26198/ 1837 ًا َحَّتَّ مَيْضِّ  "ال يَزاُل أْمُر أمَّيتِّ َصاحلِّ
 . طب، وابن عساكر عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه

 
ُلُهم فِّيهِّ بِّطَاَعتِّهِّ إِّىَل يـَْوم القَِّياَمةِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ -"ال يَزاُل هللاُ  - 26199/ 1838  يـَْغرُِّس يفِّ َهَذا الدِّينِّ َغْرَسا َيْستَـْعمِّ

 حسن.  ]حم هـ[ عن أيب عنبة اخلوالين. 
 

1841 /26202 - ." ري َأْهلِّ املَْشرِّقِّ َري َما َعجَُّلوا الفِّطَر َوََل يـَُؤخُروُه أَتخِّ  "ال يـََزاُل النَّاُس خبِّ
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 . سعد، هب عن أيب هريرةطب عن سهل بن 
 

ال هَلُم  "ال يَزاُل أْربـَُعوَن رَُجاًل مْن أُمَّيتِّ قـُُلوهُبُم َعَلى َقلبِّ إِّبَراهِّيَم، َيْدَفُع هللاُ هبِِّّم َعْن أْهلِّ األْرضِّ فـَيـُقَ  - 26210/ 1849
َْم ََلْ يُْدرُِّكوَها بَِّصالٍة َوال بَِّصْوٍم، وال َصَدَقٍة، قَاُلوا اَي رُسوَل هللاِّ: فَيَم أْدرَُكوها؟ قَال: ابلسََّخاء والنَّصيَحة   األْبَداُل، إِّْنَّ

 للمْسلمنَي". 
من رواية ثابت بن عياش األحدب عن أبي رجاء الكلبى، وكالهما لم أعرفه، وبقية  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن مسعود 

 .رجاله رجال الصحيح
 

 ثُون، هبِِّّْم تـَُقوُم األْرُض، وهبِِّّم مُتَْطُرون، وهبِِّّم تنَصُروَن"."ال يَزاُل يفِّ أُمَّيت َثال - 26211/ 1850
من طريق عمر، والبزار عن عنبسة الخواص، وكالهما لم أعرفه، وبقية رجاله  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبادة بن الصامت

 رجال الصحيح.
 

  حَتْبُِّسه". "ال يَزاُل أَحدُُكم يفِّ َصالٍة َما َكاَنتْ  - 26212/ 1851
 في الكبير، والبزار، وفيه عبد هللا بن عيسى الخزاز وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عمران بن حصني

 
 َوجُه".  -عزَّ وجلَّ -"ال يَزاُل الَعْبُد َيسأُل َوُهو َغينٌّ َحَّتَّ خَيُلَق َوْجُهُه، فَما َيُكوُن َلُه عِّنَد هللاِّ  - 26213/ 1852

 رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفي كالم.قال الهيثمي:  .طب عن مسعود بن عمرو

 
 "ال يَزاُل َهَذا الدِّيُن َعزِّيزا َمنِّيًعا إِّىَل اثيَنْ َعَشَر َخلِّيَفًة، ُكلُُّهْم مِّْن قـَُريٍش". - 26227/ 1866

 . طب عن جابر بن مسرة]م[ 
 

 "ال يَزاُل اإلسالُم َعزِّيًزا إِّىل اثيَنْ َعَشر َخليَفٌة"،  - 26228/ 1867
 صحيح.  .طب عنه]م[ 

 
َي اثَنا َعَشر خلِّي - 26229/ 1868 َفَة مِّْن "ال يَزاُل َهَذا األْمُر ظَاهًِّرا َعَلى َمْن اَنَوأُه، ال َيُضرُُّه ُِمَالٌِّف َوال ُمَفارٌِّق َحَّتَّ مَيْضِّ
 قـَُريٍش".
 . [ جابر بن مسرة] طب عن

 
 "ال يزاُل أْمُر َهذه األمَّةِّ ظَاهًِّرا َحَّت يـَُقوَم اثَنا َعَشَر َخلِّيَفَة، ُكلُُّهْم مِّْن قـَُريٍش". - 26230/ 1869
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 الطبراني في األوسط والكبير، والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه. جحيفةأيب  طب عن
 

 َريٍش". "ال يَزاُل أْمُر هذِّهِّ األُمَّةِّ َهادِّاًي َعَلى َمْن اَنَوأُهْم َحَّتَّ َيُكوَن َعَليكْم اثنا َعَشَر أمِّريًا ُكلُُّهْم مِّْن قُـ  - 26231/ 1870
 .طب عنه

 
 ائًِّما حَّت َتقوم السَّاَعة، أو َيكوَن اثـَْنا َعَشَر َخلِّيَفًة، ُكلُهْم مِّْن قـَُريٍش". "ال يَزاُل الديُن ق - 26232/ 1871

 .طب عنه
 

دًَّة، وال يزداُد املاُل إِّال إفاضًة، وال يزداُد الناُس إال ُشح ا، وال َتقوُم السَّاعُة إِّال   - 26235/ 1874 "ال يـَْزَداُد األمُر إال شِّ
 ." رارِّ النَّاسِّ  على شِّ

ورجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني .ك، ق يف كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي عن أيب أمامة، طب عن معاويةطب، 
 وثقوا.

 
"ال يـَْزينِّ الزَّاينِّ حني يـَْزينِّ وهو مؤمٌِّن، وال َيْسرُِّق السَّارُِّق حني َيْسرُق وهو مؤمٌِّن، وال َيْشَرُب اخلَْمَر   - 26237/ 1876

 َيْشَرهُبَا وهو مؤمٌِّن". حنَي 
 . طس عن عائشة، بز عن أيب سعيد

 
"ال يـَْزينِّ الرجُل وهو مؤمٌن، وال يسرُق وهو مؤمٌن، وال يشرُب اخلَْمَر وهو مؤمٌِّن، وال ينتهُب ْنبًة   - 26242/ 1881

 َعَليهِّ". -عزَّ وجلَّ -ذاَت شرٍف وهو مؤمن، فإن اتَب اَتَب هللاُ 
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير. قلت:  .رمة عن ابن عباس وأيب هريرة وابن عمرق، طب واخلطيب من طريق عك

 حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار، وحديث أبي هريرة كذلك.
 

َر  "ال يـَْزينِّ الزاِن حني يزِن وهو مؤمٌن، وال يسرُق السارُق حني يسرق وهو مؤمٌن، وال يشرُب اخلَمْ  - 26243/ 1882
 حني يشرهُبا وهو مؤمٌن، خيرُج منه اإلمياُن فإن اتَب رجَع إليه". 

في األوسط والبزار، وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس عن أيب سعيد
 العجلي، وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه.

 
دَّة". "ال يزيُد  - 26247/ 1886  احلِّلَف اإلسالُم إال شِّ

 رجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف.قال الهيثمي:  . طب عن فرات بن حيان
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 "ال َيْسأَُلىن هللاُ عن سنٍة أْحدثـْتـَُها َعليُكْم َل ََيُمْرِن هبَا، ولكن َسُلوا هللَا من َفْضله".  - 26249/ 1888
قال الهيثمي: رواه   . قالوا: اي رسول هللا َسعِّّْر لنا، قال فذكرهعن عبيد بن نضلة قال أصاب الناَس سنٌة، ف  البغويطب، و 
 في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطى، ضعفه النسائي، ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات.  الطبراني

 
 أَتخَر". "ال يسبُغ عبٌد الوضوَء إال َغَفَر هللاُ له ما تـََقدَّم مِّْن َذنْبِّهِّ َوَما  - 26255/ 1894

قال   .ز، وأبو بكر املروزي يف أتليفه األحاديث املتضمنة غفران ما تقدم وما أتخر، وقال رجال إسناده ثقات عن عثمان
 منكر.  .-إن شاء هللا   -رواه البزار، ورجاله موثقون، والحديث حسن الهيثمي: 

 
ًنا  "ال ُيْستَـْعَمُل رَُجٌل َعَلى َعَشَرة َفَما  - 26263/ 1902 فْوقُهْم إال َجاء يـَْوَم القَِّياَمةِّ َمْغُلوَلًة َيَداُه إِّىل ُعنقِّهِّ، فَإِّْن َكاَن حُمْسِّ

يًئا زِّيَد ُغال  إِّىل ُغلِّّهِّ".   ُفكَّ عنُه، َوإِّْن َكاَن ُمسِّ
 وثق. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط بإسنادين وكالهما فيه ضعف ولم ي .ز عن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه

 
هللِّ  - 26264/ 1903 ا ُيْستَـغَاُث ابِّ ، إِّمنَّ  ". -َعزَّ َوَجلَّ -"ال ُيْستَـغَاُث يبِّ

 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث.  قال الهيثمي: رواه. طب عن عبادة بن الصامت
 

ميَاُن َأْكَرُم َعَلى هللاِّ مِّْن َذلَِّك".  "ال َيْسرُِّق السَّارُِّق َوُهَو ُمْؤمٌِّن، َوال يـَْزينِّ  - 26275/ 1914  الزَّاينِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن، اإلِّ
 البزار، وفيه إسرائيل المالئي وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الناس.  قال الهيثمي: رواه. بز عن أيب هريرة 

 
َاَجٍة، مثَّ ال يـَْرجُع إِّلَيهِّ إال ُمَنافٌِّق".  َمْسجدي"ال َيْسَمُع النَِّّداَء يفِّ  - 26279/ 1918 ْنُه إِّال حلِّ  َهَذا َأَحٌد، مثَّ خَيْرُج مِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح. .طس، وأبو الشيخ يف األذان عن أيب هريرة 
 

َمْن ال َيْشُكُر النَّاَس، والتحدُث بِّنِّْعمة هللاِّ شكٌر، وترُكَها كفٌر، واجلماعُة   -َعزَّ َوَجلَّ -َيْشُكُر هللَا  "ال  - 26293/ 1932
 رمحة ]والفرقة[ َعَذاٌب".

 . طب عن النعمان بن بشري 
 

، وال يُضمَّنَّ أحٌد منُكْم َضالَّ  - 26300/ 1939 الٌل مِّْن َهذِّهِّ النـََّعمِّ ُتْم تُريُدوَن "ال َيْصحبنَُّكْم خِّ ًة، وال يـَُردَّن سائِّاًل، إن ُكنـْ
رٌة، َوال َكاهِّنٌ  ر ساحٌر وال ساحِّ ُتْم تؤمنوَن ابِّهللِّ والَيومِّ اآلخِّ َنٌة، َوال   الرِّبَح والَسالَمة، وال يصحبَـنَُّكْم مِّن النَّاسِّ إن كنـْ وال َكاهِّ

َمٌة، َوال َشاعٌر وال َشاعرٌة، وإن ُكلَّ  ٌم وال ُمَنجِّ َعُث بِّهِّ إِّىل السَماء  ُمَنجِّّ َا يـَبـْ َعذاٍب يريُد هللاُ أن يـَُعذَب بِّهِّ َأَحًدا مِّْن عَِّبادِّه فَإِّمنَّ



721 

 

ية هللا عشاًء".  نـَْيا فأْناُكْم عن معصِّ  الدُّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في   .أبو بشر الدوالىب يف الكىن. وابن منده، طب، وابن عساكر عن أيب ريطة بن كرامة املذحجى 

 صحيح.  ير، وفيه علي بن أبي علي اللهبي، وهو ضعيف.الكب
 

1954 /26315 -  ."  "ال ُيَصلِّّ أَحدُُكْم َوثـَْوبُُه َعَلى أنفِّهِّ؛ فَإِّن َذلَِّك َخطُم الشَّيطَانِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كالم. .طب عن ابن عمرو

 
 ُيَصلِّّنيَّ أَحدُُكْم َوُهَو َيُِّد مَِّن األَذى َشيئا يـَْعينِّ الغَائَِّط َوالبَـْول". "ال  - 26320/ 1959

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف.  .طب عن املسور بن ِمرمة
 

 َخَلْقَت". "ال ُيَصوُِّر رَُجٌل ُصورًَة إِّال قِّيَل َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ أْحي َما  - 26323/ 1962
 صحيح. .طب، وابن النجار عن ابن عمر]حم[ 

 
 "ال َيُضرُّ َهَذا الدِّيَن َمْن اَنَوأُه، َحَّت يـَُقوَم اثـَْنا َعَشَر َخلِّيَفًة ُكلُُّهْم مِّْن قـَُريٍش". - 26332/ 1971

 . طب عن جابر بن مسرة
 

َفعُ  - 26335/ 1974 ْركِّ َعَمٌل"."ال َيُضرُّ َمَع اإلِّْسالمِّ َذْنٌب، َكَما ال يـَنـْ   مَع الشِّّ
 في الكبير، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو

 
 "ال يـَُعاُد املَرِّيُض إِّال بـَْعَد َثالٍث".  - 26338/ 1977

الطبراني في األوسط، وفيه نصر بن حماد وهو متروك، وضعفه جماعة وقال ابن عدي: وهو مع   قال الهيثمي: رواه. طس عن أيب هريرة
 ضعفه يكتب حديثه.

 
ْن َحَراٍم  "ال يـُْعجبَـنََّك رَْحُب الذِّرَاَعنيِّ بَِّدٍم، فَإِّنَّ َلُه عِّْنَد هللاِّ قَاتِّال ال مَيُوُت، َوال يـُْعجبنََّك اْمُرٌؤ َكَسَب مِّ  - 26340/ 1979

ْنُه، َوإِّْن أْمَسَك ََلْ يـَُباَرْك َلُه فِّيهِّ، َوإِّْن َماَت َوتـَرََكهُ فَإِّنَّ  ْنُه ََلْ يـُْقَبْل مِّ   َكاَن زَاَدُه إِّىَل النَّارِّ". ُه إِّْن أنَفَقُه أْو َتصدََّق مِّ
 . طب، هب عن ابن مسعود

 
 ". "ال َيُضرُّ أَحدَُكم َما َيُسدُّ به اجْلوُع إَذا أَصاَب َحالاًل  - 26346/ 1958

 الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. طب عن مسرة
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َزنَّ أَحدُُكْم إَِّذا أَتى أْهَلُه أْن يـَُقوَل: بِّْسم هللاِّ، اللَُّهمَّ جنِّّْبينِّ َوجنِّّْب َما َرزَقَتينِّ مَِّن الشَّ  - 26352/ 1991 يطَانِّ "ال يـَْعجِّ

 ُقدَِّر أْن يُكوَن بَينَـُهَما وَلد ََلْ َيُضرَُّه َشيطَاٌن أَبًدا". الرجيم، فَإِّْن 
 رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد األلهاني، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن أيب أمامة

 
 "ال يـَْغَتبِّط أَحدُكم أسري صاحبهِّ إِّال إَِّذا جهلُه".  - 26358/ 1997

 . طب عن مسرة
 

 ُب بَِّعذابِّ هللاِّ". "ال يـَُعذَّ  - 26366/ 2005
 قال الهيثمي: فيه سعيد البراد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  . طب عن أيب الدرداء

 
ُب الَبطنِّ".  - 26368/ 2007  "ال يـَُعذَُّب يفِّ اْلَقرْبِّ َصاحِّ

 . طب عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطَة معا
 

َُيَلِّّيَها لَِّوْقتَِّها إِّال ُهَو، ولكن َسأَحدِّثُكم ِبََِّشارِّطَها، وما بني َيَديَها، أال إن َبنْي "ال يـَْعَلُمَها إال هللاُ، وال  - 26369/ 2008
ال يُعرُف  يديَها فِّتًنا وَهْرجا، قيل: اي رسول هللاِّ: َما اهلَْرج؟ قال: هو بِّلسانِّ احلبشةِّ "القتل" وأن يلقى بني النَّاس التـََّناُكُر، فَ 

 لنَّاسِّ وتبقى رجراجة، ال تعرف معروفًا، وال تُنكر منكرا". أحد، وجتِّفَّ قُلوُب ا
 .طب، وابن مردويه عن أيب موسى

 
 "ال يـَْغرُِّس ُمْسلٌِّم َغْرًسا، وال يزرُع زرًعا، فيأكَل منه إنساٌن، وال طائر، وال شيٌء إال كان له أجر".  - 26371/ 2010

 ألوسط، وإسناده حسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني في ا .طس عن عمرو بن العاص
 

 "ال يـَُغلُّ ُمؤمٌِّن".  - 26380/ 2019
الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه روح بن صالح، وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي،   قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 صحيح.  وبقية رجاله ثقات.
 

 طُُهوٍر، َوال َصَدَقًة مِّْن ُغُلوٍل، َواْبَدأ ِبَْن تـَُعوُل"."ال يـَْقَبُل هللاُ َصالًة بَِّغريِّ  - 26404/ 2043
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، وهو متروك.  . عب عن أيب بكر، طب عن ابن مسعود

 



723 

 

هَ  - 26407/ 2046  ا َشْيٌء". "ال يـَْقَبُل هللاُ لَِّشارِّبِّ اخلَْمرِّ َصالًة َما َداَم يفِّ َجَسده منـْ
 . عبد بن محيد، وابن الل، وابن السين عن أيب سعيد

 
 "ال يـَْقَبُل هللاُ مَِّن اْمَرأٍة َصالًة ال تـَُوارِّي زِّينَـتَـَها، َوال َجارِّيٍة بـََلَغت احمليَض َحَّتَّ خَتَْتمَِّر".  - 26411/ 2050
واألوسط وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد األعلى األيلي  رواه الطبراني في الصغير  قال الهيثمي:  .ط عن أيب قتادة ]طب[ 

 قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. 
 

 "ال يـُْقَبُل إِّميَاٌن بال َعَمٍل، وال َعَمٌل بال إِّميَاٍن".  - 26414/ 2053
نَ   ضعيف. . طب عن ابن عمر وُحسِّّ

 
يٌّ بـَْعَد َهذَ  - 26421/ 2060  بـَْعَد َعْبد هللاِّ بنِّ َخَطل".  -يعين -ا َصرْبًا "ال يـُْقَتُل قـَُرشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف.  .بن يزيد  السائبطب عن 
 

 "ال يـَُقدُِّس هللاُ أمًَّة قَاَدهْتُم اْمَرَأٌة".  - 26427/ 2066
 الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه. طب عن أيب بكرة

 
 "ال يـُْقَرأ يفِّ الصُّْبحِّ بُِّدونِّ عِّْشرِّيَن آيًَة، َوال يـُْقَرأ يفِّ العَِّشاء بُِّدونِّ َعْشرِّ آاَيٍت".  - 26432/ 2071

 ضعيف. .طب عن خالد بن السايب عن رفاعة األنصاري
 

 َمأُموٌر أْو ُمتَكلٌِّّف"."ال يـَُقصُّ إال أمِّرٌي أْو  - 26434/ 2073
رواه الطبراني في األوسط، وفيه  ]في حديث عوف بن مالك قال الهيثمي:  . طب عن عبادة بن الصامت، طس عن عوف بن مالك

 [ رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.وفي حديث عبادة بن الصامت قال:  زيرك أبو العباس الرازي، ولم أر من ترجمه.
 

 "ال يـَْقضِّي َديينِّ َغريِّي أْو َعلِّيٌّ".  - 26439/ 2078
ي بنِّ ُجَنادة  . طب عن ُحْبشِّ

 
 "ال يـُْقَطُع السَّارُِّق يفِّ َأَقلَّ مِّْن َعَشَرةِّ َدرَاهَِّم". - 26442/ 2081
 . عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ]طب[
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 "ال يـُْقَطُع السَّارُِّق إِّال يفِّ ُجْحَفة".  - 26443/ 2082
 الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه . طب عن أم أمين

 
 "ال يـَْقَطُع الصَّالَة َشيٌء". - 26342/ 2083

 ضعيف.  .عن أيب سعيد ]د[ ق عن أنس، طب، قط عن أيب أمامة، قط  
 

 َتْضرَِّط". "ال يـَْقَطُع الصَّالَة إال احلََدُث، احلََدُث َأْن تـَْفُسَو أْو  - 26446/ 2085
 عبد هللا بن أحمد في زياداته على أبيه، والطبراني في األوسط، وحصين، قال ابن معين: ال أعرفه. . قال الهيثمي: رواهطس عن علي

 
 "ال يـَْقَطُع الصَّالَة َشْيٌء واْدرَُأوا َما اْسَتطَْعُتْم". - 26449/ 2088

 .طس عن جابر
 

 ْلَكْشُر، َوَلكِّْن يـَْقطَُعَها اْلَقْهَقَهُة". "ال يـَْقَطُع الصَّالة ا - 26450/ 2089
 الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا ورجاله موثقون. قال الهيثمي: رواه. طص عن جابر

 
2090 /26451 -  ." َا هَِّي مِّْن َمَتاعِّ الَبيتِّ  "ال يـَْقَطُع اهلِّرُّ الصَّالَة، َوإِّمنَّ

 البزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد: وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. البزار عن أيب هريرة 
 

ُكْن َلُه  "ال يـُْقطُع َطرِّيٌق، َواَل مُيَْنُع َفْضُل َماٍء، َواَل اْبُن السَّبِّيل َعارِّيََة الدَّْلو، والرََّشا، َواحلَْوُض إِّْن ََلْ ي - 26452/ 2091
َية". َأدَّاُه بَِّعينِّه، َوخيُلَّى بَيَنُه َوَبنَي الرَّكِّيَّ   ةِّ َيْسَتقِّي، َواَل مُيَْنُع املَْحَفُر إَِّذا تـََرَك احلَافُِّر مَخَْسًة َوعِّْشرِّيَن ذِّرَاًعا َعطًنا لِّْلَماشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مساتير.  .طب عن مسرة
 

َحيُث ََلْ   ، َسْوطًا ظُْلًما؛ فَإِّنَّ اللَّْعَنَة تـَْنزُِّل َعَلى َمْن َحَضَرُه "ال يَقَِّفنَّ َأَحدُُكْم َمْوقًِّفا ُيْضَرُب فِّيهِّ رَُجٌل  - 26455/ 2094
ْنُكْم َمْوقًِّفا يـُْقَتُل فِّيهِّ رَُجٌل ظُْلًما؛ فَإِّنَّ اللَّْعَنَة تـَْنزُِّل َعَلى َمْن َحَضَرُه؛ َحي ،يَُدافُِّعوا َعْنُه   ُث ََلْ يَُدافُِّعوا َعْنُه". َوال يَقَِّفنَّ َأَحٌد مِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أسد بن   . ، طب عن ابن عباس، وقال عق: فيه )أسد بن عطاء( جمهول، وال يتابع عليهعق
 عطاء، قال األزدي: مجهول، ومندل وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.

 
 َولكْن ليَـُقْل: أبُوُل". "ال يـَُقْل أَحدُكْم أْهَرْقُت املَاء،  - 26461/ 2100

 الطبراني في الكبير، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة، وقد أجمعوا على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه. طب عن واثلة
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قِّّىن ُحجَّة اإلميَانِّ  "ال يـَُقْل أَحدُُكم: اللَُّهم َلقِّّىن ُحجََّّت؛ فَإِّنَّ الَكافَِّر يـَُلقَّن حجته، َوَلكِّْن لِّيَـُقْل: اللَُّهم لَ  - 26464/ 2103

 ."  عِّنَد املََماتِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كالم وفيه السكن بن أبي كرعة ولم أعرفه.قال الهيثمي:  .طس عن أيب هريرة

 
َي  - 26471/ 2110 يُت آيَة كيَت وَكيَت، فَإنَّه لَيس هو َنسِّ ي". "اَل يـَُقوَلنَّ أَحدُُكْم َنسِّ  َولكنه ُنسِّّ

 . طب عن ابن مسعود 
 

 "اَل يـَُقوَلنَّ أَحدُُكْم: زرعُت، َولكِّْن لِّيَـُقْل: َحَرثُت".  - 26472/ 2111
الطبراني في األوسط، والبزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من  قال الهيثمي: رواه. بز، حل، ق وضعَّفه عن أيب هريرة

 ترجمه، وبقية رجاله ثقات. 
 

يهِّ املُْسلِّم". - 26483/ 2122 ع الرَُّجُل ألخِّ  "ال يـَُقوُم الرَّجُل للرَُّجلِّ مِّْن َمَكانِّهِّ، َولكِّْن لُِّيوسِّّ
 . طب عن أيب بكرة

 
 "اَل َيُكْن بَِّك السُّوُء اَي أاَب أيُّوَب".  - 26499/ 2138

 . شيًئا فقال: فذكره -لى هللا عليه وسلم ص -ابن السين يف عمل يوم وليلة، طب، ك عن أيب أيوب أنه أخذ عن حلية النيب  
 

 "اَل يُكوُن نَِّكاٌح إِّالَّ بَويلٍِّّ َوَشاهَدينِّ َوَمْهٍر، َما كاَن، َقلَّ أْو َكثـَُر".  - 26506/ 2145
 متروك..وفي إسنادهما الربيع بن بدر، وهو  ورواه في األوسط، رواه الطبراني في الكبيرقال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
 "اَل يُكوُن احلَكُم َلعَّااًن، َواَل يـُْؤَذُن يف الشََّفاَعة لَِّلعَّان".  - 26507/ 2146

 . طب عن أيب الدرداء
 

بَـُعونَهُ  - 26508/ 2147 ُلَها َوُهْم يـَتـْ ، فـَُيْسأُل  "اَل َيكوُن رَُجٌل َعَلى قـَْوٍم إِّال َجاء يْقُدُمُهْم يـَْوَم القَِّياَمةِّ َبنَي َيَديهِّ رَايٌَة حْيمِّ
ُهْم َوُيْسأُلوَن َعْنُه".   َعنـْ

 فيه )محمد بن إسماعيل بن عياش( وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن املقدام بن معدى كرب
 

َرةِّ".  - 26513/ 2152 نـَْيا إِّال َمْن اَل َخالَق َلُه يف اآلخِّ  "اَل يَلَبُس احلَرِّيَر يف الدُّ
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 . الطحاوي، طب، وابن عساكر، ض عن أيب أمامة
 

 "اَل يُلقِّي َذلَِّك الكالَم إِّالَّ ُمْؤمٌِّن".  - 26522/ 2161
قال   .طس عن أم سلمة أن رجال قال: اي رسول هللا إين أحدِّث نفسي ابلشئ لو تكلمت به ألحبطت أجرى، قال: فذكره 

 يتكلمون فيه. الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفي إسناده سيف بن عميرة، قال األزدي: 
 

َابِّ َحَّتَّ يـَْفرُغ مِّْن َصالتهِّ، َواَل َِبَس أْن مَيَْسَح الَعَرَق َعْن ُصْدَغي - 26524/ 2163 َهَتُه مَن الرتُّ ه، فَإنَّ "اَل مَيَْسُح الرَُّجُل َجبـْ
 املالئَكَة ُتَصلِّّي َعَليهِّ َما َداَم أَثـَُر السُّجودِّ َبنَي َعيَنيه". 

رواه الطبراني في األوسط وفيه عيسى بن عبد هللا بن الحكم بن النعمان بن بشير وهو متروك  قال الهيثمي:  .طب واخلطيب عن واثلة
 هكذا سماه البزار والمزي في ترجمة محمد بن شعيب بن سابور، وقال الذهبي: عيسى بن عبد الرحمن. 

 
 "اَل مَيَسُّ الُقرآَن إال طَاهٌِّر".  - 26527/ 2166

 صحيح.  الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثقون. الهيثمي: رواهقال . طب عن ابن عمر
 

َدارِّه".  - 26541/ 2180  "اَل مَيْنَـَعنَّ أَحدُُكْم أَخاُه املْؤمَِّن َخشًبا َيَضعُه َعَلى جِّ
 فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
إال َدَخَل   -يرجُع ذلَِّك إِّىَل َقلٍب مؤمِّنٍ -"اَل مَيُوُت َعْبٌد يْشهُد َأْن اَل إَِّله إال هللا، وأيّنِّ رُسوُل هللا  - 26552/ 2191
 اجلنَّة". 

 . مسدد، طب عن معاذ
 

َيةِّ هللا، َواَل فِّيَما اَل ميْلُِّك اْبُن آَدَم، َوَمْن َلَعَن ُمْسلًِّما َكا - 26560/ 2199 َن َكَقتلِّهِّ، َوَمْن مَسَّى ُمْسلًِّما  "اَل ميِّنَي يف َمْعصِّ
ًدا فـَُهَو كَما قَال، َوَمْن قـََتَل نَـ   ْفَسُه بَِّشْيٍء ُعذَِّب بِّهِّ يف النَّارِّ". َكافًِّرا فـََقْد َكَفَر، َوَمْن َحَلَف َعَلى مِّلٍَّة َغرْيِّ اإلْسالمِّ َكاذِّاًب ُمتَـَعمِّّ

 .طب عن اثبت بن الضحاك
 

َبغي - 26574/ 2213 ".  "اَل يـَنـْ  ألَحٍد أْن يـَُقوَل: أاَن عِّْنَد هللا َخري مِّْن يُوَنَس ْبنِّ َمَّتَّ
 أبو يحيى القتات وهو ضعيف، وقد وثق.  قال الهيثمي: فيه .طب عن ابن عباس

 
2214 /26575 -  ."  "اَل ينَبغِّي لَِّنيبٍّ أْن يـَُقوَل: أاَن َخري مِّْن يُوُنَس ْبنِّ َمَّتَّ
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 . طب عن عبد هللا بن جعفر
 

َبغِّي للَجاهِّلِّ أْن َيسُكَت َعْن َجْهلِّهِّ، قَال هللا تـََعاىل:   - 26580/ 2219 "اَل ينَبغِّي لِّلَعاَلِّ أْن َيسكَت َعْن علمِّهِّ، َواَل يـَنـْ
ُتْم اَل تـَْعَلُموَن{ ".   }فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكرِّ إِّْن ُكنـْ

 .بن أبي حميد، وقد أجمعوا على ضعفه قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد .طس عن جابر
 

ُس اْلَماَء َشْيٌء إِّالَّ َما َغريَّ رِّحَيُه َأْو طَْعَمُه". - 26595/ 2234  "اَل يـَُنجِّّ
 .قال الهيثمي: فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف .طس عن أيب أمامة، عبد الرزاق عن عامر بن سعد مرساًل 

 
 إِّىل اْمَرأة اَل َتْشكُر لَِّزوجَها َوهي اَل َتْستَـْغينِّ َعْنُه". -تـََعاىل  -"اَل يـَْنظُُر هللا  - 26604/ 2243

 قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين، والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح. .طب، ك، ق واخلطيب عن ابن عمرو

 
 اْلَعائِّلِّ اْلَمْزُهوِّ، َوالَّذِّي ََيُرُّ إِّزَارَُه مَِّن اخْلَُياَلءِّ". "اَل يـَْنظُُر هللا إِّىَل األِْشَطِّ الزاين، َواَل  - 26605/ 2244

 الطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عمر
 

َقع بـَْوٌل يف َطْسٍت يف اْلَبيت؛ فَإنَّ  - 26615/ 2254 َقٌع، َواَل يـَُبوَلنَّ يف  "اَل يـُنـْ اْلَماَلئَكَة اَل َتْدُخُل بَيًتا فِّيهِّ بـَْوٌل ُمنـْ
 ُمْغَتَسٍل". 

 الطبراني في األوسط، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: رواه. طس عن عبد هللا بن يزيد
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 " حرف الياء" 
 
َّ اإلْساَلمِّ َوَأْهلِّهِّ: َمتِّّْعينِّ  - 26629/  2  َحَّتَّ أَْلَقاَك". "اَي َوىلِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات.  . طس، واخلطيب، ض عن أَنس
 
رَأَيـُْتىنِّ الَبارَِّحَة َعَلى َقلِّيٍب أَْنزع، َفجئَت أَنَت فَنزعَت وأَنَت َضعيٌف، وهللا يغفُر لَك، مث   إيّنِّ "اَي َأاَب َبْكٍر:  - 26633/  6

 َغْراًب، وضرَب النَّاس بـََعَطن".  جاَء ُعَمُر فاستحاَلتْ 
 قال الهيثمي: فيه "أيوب بن جابر" وقد وثق، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله وثقوا. .ود سعطب عن ابن م

 
 يف الصُّْحَبةِّ َوَذاتِّ َيدِّهِّ: اْبُن أيبِّ ُقَحاَفَة". عِّْندِّي"اَي َأاَب َبْكٍر: إِّنَّ َأْفَضَل النَّاسِّ  - 26652/ 25

    .إسناده حسنقال الهيثمي:  .طب عن معاوية
 

ُعَها: ُتْصلُِّح َبنْيَ النَّاسِّ إَِّذا تـَفَ  - 26658/ 31 اَسُدوا، َوتـَُقرُِّب "اَي َأاَب أَيُّوَب: َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َصَدَقٍة يـُْرضِّى هللا َوَرُسوَلُه َمْوضِّ
 ينَـُهْم إَِّذا تـََباَعُدوا".بَ 

 فيه موسى ابن عبيدة وهو متروك. قال الهيثمي:  .ط وعبد بن مُحيد، طب عن أيب أيوب
 

 "اَي أاب أَيُّوَب: إِّنَّ َطاَلَق أُمِّّ أَيُّوَب َكاَن ُحواًب". - 26661/ 34
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
َهادهم بيده،   - 26687/ 60 هاُدُهْم، فمن َل يستطْع جِّ "اَي أاب رَافِّع: سيكوُن بعدي قوٌم يقاتلون َعلّيا حّقا َعلى هللا جِّ

 ".شيءفبلسانِّهِّ، فمن َل يستطع بلسانِّهِّ، فبقلبِّهِّ، لْيَس َوراَء َذلَِّك 
قال الهيثمي: فيه محمَّد بن عبيد هللا بن أبى رافع ضعفه الجمهور ووثقه،  . د بن عبد هللا بن أىب رافع عن أبيه عن جدهطب عن حممَّ 

 ابن حبان، ويحيى بن الحسين بن الفرات لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
 

هِّْم". "اَي َأاَب رَافِّع: إِّنَّ الصََّدَقَة َحَراٌم عَلى حُمَمَّد َوَعَلى آ - 26688/ 61 َ اْلَقْومِّ مِّْن أَنـُْفسِّ  لِّ حُمَمَّد، َوإنَّ َمَواىلِّ
 قال الهيثمي: فيه "محمَّد بن أبى ليلى" وفيه كالم. .طب، ق عن ابن عباس

 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ُيَصلَّوَن  - 26689/ 62 َعلْيه، يـَُقوُلوَن: اللُهمَّ  "اَي َأاَب رُزَْين: إِّنَّ اْلُمْسلَِّم إَِّذا رََأى َأَخاُه اْلُمْسلَم، َشيـََّعُه َسبـْ
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 َكَما َوَصَلُه فِّيَك َفصلُه". 
 الطبراني في األوسط، وفيه عمرو بن الحصن، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه. طس عن أىَب ُرزَين الُعَقْيلى

 
 السُُّجودِّ". "اَي َأاَب فَاطَِّمَة: إِّنَّ َأَرْدَت أن َتلَقاينِّ فََأْكثِّْر من  - 26701/ 74

 قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كالم. .طب عن أىب فاطمة]حم[ 
 

هِّ؟ َأْحَيا هللاُ قَلَبَك َواَل ميِّيُتُه َحَّتَّ مَيُوتَ  - 26702/ 75 َُك بَِّقَضاء َقَضاُه هللاُ َعَلى نـَْفسِّ  َبَدُنَك، اْعَلم اَي "اَي أاب َكاهٍِّل: َأاَل ُأْخربِّ
ْن قـَلَّْت َحَسَناتُه َوَعظَُمْت   أَنَّه َلْن يـَْغَضَب َربُّ العِّزَّة َعَلى َمْن َكاَن يف َقلبِّهِّ َِمَاَفٌة، َواَل أَتُكُل النَّاُر مْنُه ُهْدبًَة، إِّنَُّه مَ أاَب َكاهِّلٍ 

يَزانَُه يـَْوَم اْلقَِّيامةِّ".   عِّْنَدُه سيِّّئاتُه، َكاَن َحًقا َعَلى هللاِّ أْن يثقَِّل مِّ
 الطبراني، وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي، وقال: إسناده مظلم. قال الهيثمي: رواه. كاهلطب عن أىب  

 
َعه، وأَْبقِّ َفْضَل َطهورَِّك ألْهلَِّك الَ يعَطش َأْهُلك، َواَل َتُشقَّنَّ َعَلى - 26703/ 76   "اَي َأاَب كاهٍِّل، َضعِّ الطَّهوَر مِّْنَك مواضِّ

 َخادِّمَِّك". 
 الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن جماز، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. عد، طب عن أىب كاهل

 
 ". -يعىن الكذب-"اَي َأاَب َكاهٍِّل: َأْصلِّْح َبنْيَ النَّاسِّ َوَلو بَِّكَذا وَكَذا  - 26704/ 77

 الطبراني، وفيه أبو داود األعمى وهو كذاب.  قال الهيثمي: رواه. طب عن أىب كاهل
 

: إَِّذا رَأَْيَت الصََّدَقَة ُكتَمْت وُغلَّْت، واستؤجَر َعَلى الَغُزو، َوُأخْ  - 26707/ 80 رَِّب  "اَي أاَب اْلَولِّيدِّ، اَي ُعَباَدَة بَن الصامِّتِّ
َمانَته َكَما يتَمرُس البعرُي ابلشجرِّ؛ فإِّنََّك والَساَعة كهاتني". َر اخلراُب، والرَُّجُل يـََتَمرَُّس ِبَِّ  الَعامُِّر، وُعمِّّ

 . الرزاق، طب عن عبد هللا بن وهب اجلندى عبد
 

كَ  - 26709/ 82 ، َوُحّبا ملَا كْنُت َأَعلُم مِّْن ُحبِّّ َعمىِّّ إِّايَّ بَُّك ُحبَّنْيِّ: ُحّبا لَِّقرابَتَِّك مِّىنِّّ قاله لِّعقِّيل بن  - "اَي أاَب يَزِّيد: إِّيّنِّ ُأحِّ
 أىب طالب". 

الطبراني مرسال، ورجاله   قال الهيثمي: رواه.  مرسال، ك عن حذيفةابن سعد، والبغوي، طب، ك، وابن عساكر عن أىب إسحاق 
 ثقات. 

 
أُمِّْرُت َأْن َأْعرَِّض َعَلْيَك اْلُقْرآَن، قَاَل اَي رُسوَل هللا: َوذُكِّْرُت ُهَناك؟ قَاَل: نـََعْم ابمسَِّك   إيّنِّ "اَي َأاَب اْلُمْنذِّرِّ:  - 26712/ 85

 اْلَمأل اأَلْعَلى".  يفَوَنَسبَِّك 
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 رواه الطبراني في األوسط بأسانيد، ورجال الرواية األولى وثقوا. قال الهيثمي:  .ن معاذ عن حممد بن معاذ بن أىب بن كعبطب ع

 
ْن َيُكوَن اْلَوَلُد "اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ للسَّاَعةِّ أْعاَلًما، َوإنَّ للسَّاَعةِّ َأْشَراطًا، َوإِّنَّ مِّْن َعَمل السَّاَعةِّ َوأْشَراطَِّها أ - 26724/ 97

نَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ َوَأْشَراطَِّها َأْن ُيَصدََّق َغْيظًا، َوأْن َيُكوَن اْلَمَطُر قـَْيظًا، َوأْن َتفِّيَض األْشَراُر فـَْيًضا، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّ 
ُن َوخُيَوَّن األمِّنُي، اَي اْبَن  الَكاذُِّب، َوأْن يَُكّذبَّ الصَّادُِّق، اَي اْبَن َمْسُعود: إِّنَّ مِّْن أْعالمِّ السَّاَعةِّ َوأْشَراطَِّها أْن يـُْؤمَتََن اخْلَائِّ 

 اَعةِّ َوَأْشَراطَِّها َأْن تـَُواَصَل األطَباُق، َوَأْن تـَُقاَطَع األْرَحاُم اَي اْبَن َمْسُعود: إِّنَّ مِّْن َأْعالمِّ السَّاَعةِّ َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن َأْعالمِّ السَّ 
اَعةِّ َوَأْشَراطَِّها َأْن َيُكوَن اْلُمْؤمُِّن السَّ َوَأْشَراطَِّها َأْن َيُسوَد ُكلَّ قَبِّيَلٍة ُمَنافُقوَها، وَُكلَّ ُسوٍق ُفجَّارَُها، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعالمِّ 
َحارِّيُب، َوَأْن خُتَرََّب اْلُقُلوُب، اَي اْبَن يف اْلَقبِّيَلةِّ َأَذلَّ مَِّن النـَّْقد، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعالمِّ السَّاَعةِّ َوَأْشَراطَِّها َأْن تـَُزْخَرَف اْلمَ 

لنَِّّساءِّ، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعالمِّ السَّاَعةِّ َوأْشراطِّ َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّ  ، والنََّساُء ابِّ َها َأْن اَعةِّ َتْكَتفى الرَِّجاُل ابلرَِّجالِّ
د، َوأْن تـَْعُلَو املََنابُِّر، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ َوأْشَراطَِّها َأْن  نـَْيا، َوخُيَرَّب ُعْمَراُْنَا، ُتَكثَّف اْلَمَساجِّ يـَُعمََّر َخَراُب الدُّ

: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ  اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ َوأْشراطَِّها َأْن يظَهَر املَعازُِّف، وُشْرُب اخلُمورِّ، اَي اْبَن َمْسُعود
ْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ َوَأْشَراطَِّها َأْن َيْكثُر الشَُّرُط، واهلَمَّاُزوَن والَغمَّاُزوَن،  َوأْشَراطَِّها أْن ُتْشَرَب اخْلُموُر، اَي ا

 واللَّمَّاُزوَن، اَي اْبَن َمْسُعوٍد: إِّنَّ مِّْن أْعاَلمِّ السَّاَعةِّ َوَأْشراطَِّها َأْن َيْكثـَُر َأْوالُد الزِّاَن". 
 . طب عن ابن مسعود مًعا

 
، وَُكْل بَِّثالَثَةِّ أَصابَِّع". - 26725/ 98 َا إِّْكَلُة الشَّْيطَانِّ ْصبَـَعنْيِّ؛ فَإِّْنَّ  "اَي اْبَن َعبَّاٍس: اَل أَتكْل إبِّ

 الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

ْهلِّ َعَرَفة   -َعزَّ َوَجلَّ -ممَِّّا تـََبسَّْمُت إِّلَْيَك، إِّنَّ هللا  أََتْدرِّي"اي اْبَن اخْلَطاب:  - 26726/ 99 اَبَهى َمالَئَكَتُه لَيَلَة َعرَفَة ِبَِّ
 َعامََّة، َواَبَهى بَِّك َخاصًَّة". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه رشدين بن سعد، وهو مختلف في االحتجاج به. .طب عن ابن عباس
 

" اي ابن مسعود: هل تدرى أى عرى اإلميان أوثق؟ أوثق عرى اإلميان الوالية يف هللا، واحلب يف هللا،   - 26740/  113
والبغض يف هللا، اي ابن مسعود: هل تدرى أى املؤمنني أفضل؟ أفضل الناس أحسنهم عمال إذا فقهوا يف دينهم، اي ابن  

الناس وإن كان يف عمله تقصري، وإن كان يزحف على استه  مسعود: هل تدرى أى املؤمنني أعلم؟ أبصرهم ابحلق إذا اختلف
زحفا، اي ابن مسعود: هل علمت أن بىن إسرائيل افرتقوا على اثنتني وسبعني فرقة َل ينج منها إال ثالث فرق وهلك  
ن،  سائرهن، فرقة أقامت يف امللوك واجلبابرة فدعت إىل دين عيسى، فأخذت وقتلت ونشرت ابملناشري، وحرقت ابلنريا

فصربت حَّت حلقت ابهلل مث قامت طائفة أخرى َل تكن هلم قوة، وَل تطق القيام ابلقسط فلحقت ابجلبال فتعبدت وترهبت،  
َناَها َعَلْيهِّْم إِّالَّ ابْتِّغَاَء رِّْضَوانِّ اَّللَِّّ فَ  َنا  َما رََعْوَها َحقَّ رِّ وهم الذين ذكرهم هللا فقال: }َورَْهَبانِّيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ َعايَتَِّها فَآتـَيـْ
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ُقوَن{ الذين َل يؤمنوا ىب وَل يصدق ُهْم فَاسِّ نـْ ُهْم َأْجَرُهْم{، هم الذين آمنوا ىب وصدقوِن }وََكثِّرٌي مِّ وِن، وَل يرعوها  الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنـْ
 حق رعايتها وهم الذين فسقهم هللا".

رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفيه عقيل بن الجعد،   قال الهيثمي: .عبد بن محيد، واحلكيم، طب، ك، هب عن ابن مسعود
 قال البخاري: منكر الحديث. 

 
ْئَت َتْسَأُل َعْنُه، قَاَل: َذاَك أْعَجُب إِّىلَّ  - 26750/  123 ْئَت َأْخرَبُْتَك َعمَّا جِّ ،  " اَي َأَخا ثَقِّيٍف: َسْل َعْن َحاَجتَِّك، َوإْن شِّ

َرُه، َوََنْ َوَسطَُه، فَإَِّذا  قَال: فَإِّنََّك َتْسأَُلىنِّ َعْن صَ  ، وآخِّ َيامَِّك، َفَصلِّّ أوََّل اللِّّْيلِّ التَِّك، َوَعْن ركوعَِّك، َوَعْن ُسُجودَِّك، َوَعْن صِّ
لِّهِّ،  َع ُكلُّ ُقْمَت إِّىل الصَّالة َفركْعَت َفَضْع َيَدَك َعَلى رُكبَـتَـْيَك، َوفـَرِّج َبنْيَ َأَصابِّعَِّك، مثَّ اْرَفع رَأَسَك َحَّتَّ يـَْرج ُعْضٍو إِّىل َمْفصِّ

َ البِّيَض: َثالَث َعْشَرَة َوأرَبَع َعْشَرَة ومخَْ  ُقْر، َوُصم الّلَياىلِّ َهَتَك مَِّن األْرضِّ َوال تـَنـْ  َس َعَشَرَة ". َوإَذا َسَجْدَت فأمكْن َجبـْ
 وجوه، وال نعلم له أحسن من هذا الطريق. رجال البزار موثقون. وقال البزار: قد روي هذا الحديث من قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر

 
َواَل أاَن إال  " اَي ُأَسْيُد بَن ُكْرٍز اَل َتْدُخل اجلَنََّة بَِّعَمل َولكِّْن بَِّرمْحَةِّ هللا، قَاَل: َواَل أنَت اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل:  - 26758/  131

ْنُه بَِّرمْحَة ".   أن يـََتاَلقَّاِنِّ هللاُ مِّ
نالشريازيب، وابن السكن، و ، طالبخاري يف اترخيه  إسناده جيد.  . : يف األلقاب، ص عن أسد بن كرز القسرى، وُحسِّّ

 
َها َما زِّلَت تـََرى فِّيَها ذِّرَاًعا َما قُلُت َلَك ".  - 26760/  133  " اَي ُأَسْيُم: َأَما إِّنََّك َلْو َأْهَوْيَت إِّلَيـْ

 . ع عن أسامة بن زيد
 

َلَة َمَنازَِّلُكْم " اَي َأْصَحاَب حمَُ  - 26783/  156 ، اَي َعلِّىُّ َأاَل تـَْرَضى   يفمٍَّد: َلَقْد َأراِنِّ هللاُ اللَّيـْ َنازِّلُِّكْم مِّْن َمْنزِّىلِّ اجْلَنَّةِّ َوَقْدَر مِّ
هِّ َواْسم أَبِّيهِّ َوأَُمهِّ   إين ، اَي َأاَب َبْكٍر اجْلَنَّةِّ ُمَقابَِّل َمْنزِّىلِّ  يفاجْلَنَّة؟ فَإِّنَّ َمْنزَِّلَك  يفَأن َيُكوَن َمْنزُِّلَك ُمَقابَِّل َمْنزِّىلِّ   مسِّ أَلْعرُِّف رَُجاًل ابِّ

َا، َوالَ ُغْرَفٌة مِّْن ُغَرفَِّها إِّالَّ قَاَل َلُه: َمْرحبا َمرْ  ُر  َحًبا. ُهَو أَبُو َبْكرِّ اْبنِّ َأىَب ُقَحاَفُة، اَي ُعمإَِّذا أََتى اَبَب اجْلَنَّة ََلْ يـَْبَق اَبٌب مِّْن أَبـَْواهبِّ
، فََأْعَجَبىنِّ ُحْسُنُه فـَقُ  يفَلَقْد رَأْيُت  ْلَياُقوتِّ لُت: اَي رِّْضَواُن: لَِّمْن  اجْلَنَّة َقْصًرا مِّْن ُدرَّة بـَْيَضاَء ُمْشرَِّفة مِّْن ُلْؤُلٍؤ أَبـَْيَض ُمَشيَّدِّ ابِّ

ُتُه  ، فـََلْواَل َغرْيَُتَك اَي َأاَب  يل ُه، فـََقاَل َفَذَهْبُت أَلْدُخلَ  يلَهَذا اْلَقْصُر؟ فـََقاَل لِّفًَّت مِّْن قـَُرْيٍش، َفظَنَـنـْ رِّْضَواُن: َهَذا لُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ
َوأَنـُْتَما  َحَوارِّاّي  نيباجْلَنَّةِّ، اَي طَْلَحُة َواَي زَُبرْيُ إِّنَّ لُِّكلِّّ  يفاجْلَنَّةِّ، َوأَْنَت رَفِّيقِّى  يفرَفِّيًقا  نيبَحْفٍص َلَدَخْلُتُه، اَي ُعْثَماُن إِّنَّ لُِّكلِّّ 

يُت َأْن َيُكوَن َقْد َهَلْكَت مثَّ جئَت َوَقْد َعرِّْقَت َعرَ  قًا َشَديًدا فـَُقلُت: َما أَْبطََأ )َحَوارىَّ( َعْبَد الرَّمَحنِّ َلَقْد َبطَؤبَِّك َعىنِّّ َحَّت َخشِّ
يُت أْن َيُكوَن َقْد َهَلْكَت، فـَُقلَت اَي َرُسوَل هللاِّ: َكثْ  ؟ َلَقْد َخشِّ ، َما زِّْلُت َمْوُقوفًا حُمَْتسًبا أْسَأُل َعْن َماىلِّ مِّْن أَْيَن  بَِّك عىنِّّ رُة َماىلِّ

ُتُه َوفِّيَما أنـَْفْقُتُه".   اْكَتَسبـْ
قال  .طب، وابن عساكر عن عبد هللا بن أىب أوىف، وفيه "عبد الرمحن بن حممد احملارىب عن عمار بن سيف يرواين املناكري

بنحوه، وفيه: عمار بن سيف، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ووثقه العجلي وغيره، وبقية  الهيثمي: رواه البزار والطبراني 
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 . منكر موضوع رجاله ثقات.
 

َا خُتريَُّ فـََتْخَتاُر َأْحَسنَـُهْم ُخُلًقا فـَتَـُقوُل: اَيَربِّّ  - 26793/  166 نـَْيا  يفإِّنَّ َهَذا َكاَن َأْحَسنَـُهْم ُخُلًقا  " اَي أُمَّ َسَلَمَة: إِّْنَّ َدارِّ الدُّ
َرةِّ ".  نـَْيا َواآلخِّ َرْيِّ الدُّ  فـََزوِّْجنِّيهِّ، اَي أُمَّ َسَلَمَة: َذَهَب اخْلُُلُق احْلََسُن خبِّ

 . طب، واخلطيب عن أم سلمة
 

، فَإِّنَُّه  " اَي أُمَّ ُسلْيٍم: إَِّذا َصلَّْيتِّ املَْكُتوبََة فـَُقوىل:  - 26797/  170 ْئتِّ ُسْبَحاَن هللاِّ َعْشًرا، َوهللاُ َأْكرَبُ َعْشًرا، مثَّ َسلِّى َما شِّ
: نـََعْم َثالَث مرات ".   يـَُقوُل َلكِّ

 قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن إسحاق: أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف.  .ع عن أنس
 

 ى َوالَ تـَنـَْهكى؛ فَإِّنَُه َأْضَوأُ لِّلَوْجهِّ َوَأْحَظى عِّْنَد الزَّْوجِّ ". " اَي أُمَّ َعطِّيََّة: إَِّذا َخَفْضتِّ فََأِشِِّّّ  - 26802/  175
 سن. ح .قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن .ثعلب يف أماليه، طص، عبد، ق، واخلطيب عن أنس

 
َلَة اْلَبْدرِّ، " اَي أُمَّ قـَْيٍس: أَتـََريَن َهذه اْلَمْقرَبََة؟  - 26803/  176 َها َسْبعنَي أْلًفا يـََوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلى ُصَورةِّ اْلَقَمرِّ لَيـْ نـْ َعُث هللاُ مِّ يـَبـْ

َساٍب   ".   -يعىن البقيعَ -َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بَِّغرْيِّ حِّ
 . طب عن أم قيس بنت حمصن

 
ٍر: َمْن َكاَن َلُه َثالَثَُة َأْفراٍط  - 26804/  177 ؟ " اَي أُمَّ ُمَبشِّّ ُهْم، قالت: َأْو فـََرطَانِّ مِّْن َوَلٍد َأْدَخَلُه هللاُ اجْلَنََّة بَِّفْضلِّ َرمْحَتِّهِّ إايَّ

 قَاَل: َأْو فـََرطَانِّ ". 
 فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طب عن أم مبشر 

 
؛ فَإِّنَّ احْلَجَّ مِّ  - 26805/  178 ى َعَلى بَعِّريِّكِّ  ْن َسبِّيل هللاِّ ". " اَي أُمَّ َمْعقٍِّل: ُحجِّّ

 .طب عن أم معقل
 

 " اَي أُمَّ َهانٍِّئ: َهذ َصالُة اإلْشَراقِّ ".  - 26707/  180
الطبراني في الكبير، وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن معين وابن  قال الهيثمي: رواه. طب عن أم هانئ

 حبان. 
 

ى هللَا مِّاَئًة، َوَهلِّّلِّيهِّ مِّاَئًة، َوامْحَدِّيهِّ ماَئًة )فَإن َماَئة( - 26808/  181 : إَِّذا أصَبْحتِّ َفسبِّّحِّ َتْسبِّيحٍة كمِّاَئةِّ  " اَي أُمَّ َهانِّئِّ



733 

 

َلهَ   ا َوال بـَْعَدَها ". َبَدنٍَة، ومِّاَئَة َتكبِّريٍَة كماَئة َبَدنٍَة هُتْدِّينَـَها، َوماَئَة هَتْلِّيَلٍة ال تُبقِّى َذنـًْبا قـَبـْ
 .طب عن أم هانئ

 
: ال تـََوسَُّدوا الُقْرآَن، َواتْـُلوُه َحقَّ تِّالَوتِّهِّ  - 26810/  183 آاَنءِّ اللَّيلِّ َوالنـََّهارِّ، َواقْـتَـُنوُه واْتقُِّنوُه، َوَتَدبُّروا  يف"اَي َأْهَل الُقْرآنِّ

 َما فيه َلَعلَُّكْم تـُْفلُحوَن، َوال تـََعجَُّلوا ثـََوابَُه، فَإنَّ َلُه ثـََوااًب ". 
 أبي مريم وهو ضعيف. الطبراني في الكبير، وفيه أبو بكر بن  قال الهيثمي: رواه. طب، وأبو نعيم، وابن عساكر عن َعبِّيَدة األملوكى

 
؟ قَاَل: َأاَن َسيُِّّد َوَلدِّ آَدَم،   يل " اَي أََنُس: اْنطَلِّْق فَادُْع  - 26812/  185 ، قَاَلْت َعائَِّشُة: أََلْسَت َسيَِّّد اَلَعَربِّ سيَِّّد اْلَعَربِّ

، فـََلمَّا َجاَء قَاَل: اَي َمْعَشر األْنَصارِّ َأال َأُدلُّكُ  م َعَلى َما إِّْن مَتَسَّْكُتم بِّهِّ َلْن َتضلُّوا بـَْعَدُه أََبًدا؟ َهَذا َعلِّىٌّ  َوَعلِّىٌّ َسيُِّّد اْلَعَربِّ
، َوَأْكرُِّموُه بَِّكرَ  ُىبِّّ رْبِّيَل أميتفََأحبُّوه حبِّ  َعزَّ َوَجلَّ ". -قـُْلُت َلُكْم َعنِّ هللا  ابلذي َأَمرين، فَإِّنَّ جِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي، وهو   .طب عن السيد احلسن، وقال ابن كثري: هذا حديث منكر
 موضوع.  متروك.

 
 " اَي أُمَّ َسَلَمَة: إِّنَُّه ََلْ يُْكَتْب َعَلى النِّّساءِّ اجلَِّهاُد ".  - 26813/  186

 له ثقات. رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه، وبقية رجاقال الهيثمي:  .طب، حل عن أنس
 

اْختِّالفًا، فَإِّْن بَقِّيَت إِّىَل َذلَِّك اْلَيومِّ فَاْجَعْل   أصحايب  يفَفَسرَتى  بعدي " اَي ُأْهَباُن: أَما إنََّك إِّْن بَقِّيَت  - 26814/  187
َفَك من َعَراجنَي ".   َسيـْ

 . طب عن ُأْهَباَن بن صيفى 
 

َسُه ". " اَي أََنُس: إِّنَّ اهلِّرَّ مِّْن  - 26827/  200 ًئا َوَلْن يـُْنجِّّ  َمَتاعِّ اْلبَـْيتِّ ََلْ يـَُقذِّْر َشيـْ
 الطبراني في الصغير، وفيه عمر بن حفص المكي، وثقه ابن حبان، قال الذهبي: ال يدرى من هو.  قال الهيثمي: رواه. طس عن أنس

 
 َأْدَِن مِّْن َأْرَبعِّ بـُُرٍد: مِّْن َمكََّة إِّىَل ُعْسَفاَن ".  يفالَة ص" اَي َأْهَل َمكََّة: ال تـَْقُصُروا ال - 26834/  207

 الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس
 

: َهْل َوَجْدَُتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحقّ  - 26837/  210 ا؟ قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللا؛ َوَهْل َيْسَمُعوَن؟ قَاَل: َيْسَمُعوَن  " اَي َأْهَل اْلَقلِّيبِّ
 كلَما َتْسَمُعوَن َوَلكِّْن ال َُييُبوَن ". 
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 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وعبد هللا بن سيدان مجهول. .طب عن عبد هللا بن سعدان عن أبيه
 

: َهْل َوَجْدَُتْ مَ  - 26838/  211 َحًقا؟ قَاُلوا: اَي َرُسوَل   ريبَقْد َوَجَدُت َما َوَعَدينِّ  فإينا َوَعَد رَبُُّكْم َحّقا؟ "اَي َأْهَل اْلَقلِّيبِّ
مْسَعَ  ُهْم، َوَلكِّنـَُّهْم اْليَـْوَم ال َيِّيُبوَن ".  هللاِّ: َهْل َيْسَمُعوَن؟ قَاَل: َما أَنـُْتْم ِبَِّ  لَِّما َأُقوُل مِّنـْ

 . طب عن ابن مسعود 
 

َبا  - 26840/  213 ؟ قَاَل: الطَّرْيُ َوالسِّّ  ُع ". " اَي أْهَل اْلَمدِّيَنةِّ: لََتُدُعنـََّها لِّلَعواىفِّ َأْربَعِّنَي َعاًما. قِّيَل: َوَما اْلَعَواىفِّ
 سن. ح : إسناده شعيب .طب عن عوف بن مالك]حم[ 

 
ثْـُلُكْم، َوَلَعلَُّه َأْن َيُكوَن َقْد قـَُرَب مِّىنِّّ ُخُفوٌف مِّْن َبنْيِّ َأظْ  - 26843/  216 َا َأاَن َبَشٌر مِّ ُهرُِّكْم، َفَمْن ُكْنُت "اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّمنَّ

، َوال  َأَصْبُت مِّْن عِّْرضه، َأْو مِّْن َشْعرِّهِّ، أْو مِّْن َبَشرِّهِّ َأْو مِّْن َمالِّهِّ  ْليَـُقْم فـَْليَـْقَتصَّ ًئا، َهَذا عِّْرُض حُمَمٍَّد َوَشْعُرُه َوَبَشُرُه َوَمالُُه، فـَ َشيـْ
ْنُكْم  ، َولَْيَسا مِّْن  إيّنِّ يـَُقوَلنَّ َأَحٌد مِّ َُما لَْيَسا مِّْن طَبِّيَعَّتِّ  ". خلقيَأخَتَوَُّف مِّْن حُمَمٍَّد اْلَعَداَوَة َوالشَّْحَناَء، َأالَ َوإِّْنَّ

 . بن عساكر عن الفضل بن العباسع، وا
 

ٌّ إِّال نِّْصَف ُعُمرِّ  إين"اَي أَيُـَّها النَّاُس:  - 26845/  218 يَليهِّ مِّْن قـَْبلِّهِّ، وِّإِنِّّ   الذيَقْد نـَبََّأِنَ اللَّطِّيُف اخْلَبِّرُي أَنَُّه ََلْ يـَُعمَّْر َنىبِّ
ُك َأْن ُأْدَعى فَُأجيَب، َوإِنِّّ َمْسُئوٌل َوإِّنَُّكْم مَ  ْسُئوُلوَن، َفَماَذا أَنـُْتْم قَائُِّلوَن؟ قَاُلوا: َنْشَهُد أَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َوَجَهْدَت  يُوشِّ

سَّاَعَة آتَيٌة ال   َحقٌّ، َواَنرَُه َحقٌّ، َوَأنَّ الَوَنَصْحَت، فـََقاَل: أَلَْيَس َتْشَهُدوَن َأْن اَل إِّلَه إِّال هللاُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأنَّ َجنـََّتهُ 
َعُث من   هِّمْ  يفرَْيَب فِّيَها، َوَأنَّ هللَا يـَبـْ ، َفَمْن  اْلُقُبورِّ؟ اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّنَّ هللَا َمْوالى، َوأاَن َمْوىَل اْلمْؤمِّننَي، َوَأاَن َأْوىَل هبِِّّْم مِّْن أَنـُْفسِّ

فـََرُطُكْم َوإِّنَُّكْم َوارُِّدوَن َعَلىَّ   إيّنِّ  َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه. اَي أَيُـَّها النَّاُس: اللَُّهمَّ  -يـَْعىنِّ َعلِّّيا-ُكْنُت َمْوالُه فـََهذا َمْوالُه 
َعاَء، فِّيهِّ َعَدُد النُُّجومِّ ُقْدَحاٌن مِّْن فِّضٍَّة، َوإِنِّّ َسائُِّلُكْم حنَي َترُِّدوَن َعَلىَّ َعنِّ   احْلَْوَض، َحْوٌض َأْعرُض َما َبنْيَ ُبْصَرى إِّىَل َصنـْ

َسَبٌب َطَرفُُه بَِّيدِّ هللاِّ، َوَطَرفُُه ِبَْيديُكْم فَاْسَتمسُكوا  -َعزَّ َوَجلَّ -الثَـَّقَلنْيِّ، فَاْنظُُروا كْيَف خَتُْلُفوِنِّ فِّيهَِّما، الثَـَّقُل اأَلْكرَبُ كَِّتاُب هللاِّ  
لُّوا َوالَ تـَُبدِّلُ  َيا َحَّتَّ يَرَدا َعلَ بِّهِّ، اَل َتضِّ َقضِّ َما َلْن يـَنـْ ، فَإِّنَُّه َقْد نـَبَّأِنِّ اللَّطِّيُف اخْلَبِّرُي َأْنُّ  ىَّ احْلَْوَض". وا، َوعِّرْتَتِّى َأْهُل بـَْيَّتِّ

كر  رواه الطبراني، وفيه زيد بن الحسن األنماطي، قال أبو حاتم: منقال الهيثمي:  .احلكيم، طب عن أىب الطفيل عن حذيفة بن أسيد
 .ضعيف الحديث، ووثقه ابن حبان، وبقية رجال أحد اإلسنادين ثقات.

 
".  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: َعَلى رِّْسلُِّكمْ  - 26868/  241 يَضاعِّ إلِّ لسَّكيَنة، إِّنَّ الربَّ لَْيَس ابِّ  َعَلْيُكْم ابِّ

 .طب عن الفضل بن عباس
 

َشْهرُِّكْم َهَذا،   يفوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكحْرَمةِّ يـَْومِّكْم َهَذا،  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّنَّ دَِّماءَُكْم، - 26869/  242
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ُعوا  يف بَـلِّّغِّ الشَّاهُِّد الغَائَِّب، َوال تـَْرجِّ  ُكفَّارًا، َيْضرُِّب بـَْعُضُكم رِّقَاَب بـَْعٍض".  بعديبـََلدُِّكْم َهَذا، فـَْليـُ
ىِّّ بنِّ ُحَجرْي عن أبيه،  قال الهيثمي في   .عن أبيه عن جده  اجلهين طب عن أىب غادية ]حم[ ابن قانع، طب، ض عن َِمْشِّ

 . رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيححديث أبي غادية: 
 

َى َأْن مَيُدَّ َأَحدُُكْم َيَدُه إِّلْيهِّ َفرَيُدَُُّهَا َخائِّبَـَتنْيِّ". "اَي أَيُـَّها النَّاُس: إنَّ رَبَُّكم  - 26876/  249 ٌّ َكرِّمٌي، َيْسَتحِّ  َحىيِّ
 .ع عن أنس

 
ٌّ َقطُّ إِّالَّ َعاَش نِّْصَف َما َعاَش  - 26877/  250 ُك َأْن ُأْدعى    الذي"اَي أَيُـَّها النَّاُس: إنَّه ََلْ يبَعْث َنىبِّ َلُه، وِّإِنِّّ ُأوشِّ كان قـَبـْ

لُّوا بـَْعَدُه: كَِّتاَب هللاِّ". فَ  يَب؛ وإِِّنِّّ اَترٌِّك فِّيُكْم َما َلْن َتضِّ  ُأجِّ
 . طب عن زيد بن أرقم

 
َعاَء َوبُ  - 6879/  252 ْصَرى، فِّيهِّ "اَي أيُـَّها النَّاُس: إِّيّنِّ فـََرٌط لُكم، َوإِّنَُّكْم َوارُِّدوَن َعَلىَّ احْلَْوَض، َحْوٌض َأْعَرُض َما َبنْيَ َصنـْ

نَي َترُِّدوَن َعَلىَّ َعنِّ الثَّقَلنْيِّ، فَ  اْنظُُروا َكْيَف خَتُْلُفوينِّ فِّيهَِّما، الثَـَّقُل األْكرَبُ كَِّتاُب َعَدُد النُُّجومِّ ُقْدَحاٌن مِّْن فِّضٍَّة، وِّإِنِّّ َسائِّلُكْم حِّ
؛ فَإنَّه َقْد نـَبََّأينِّ  -َعزَّ َوَجلَّ -هللاِّ َسَبٌب َطَرفُُه بَِّيدِّ هللاِّ  لُّوا وال تـَُبدُِّلوا، وعِّرْتَتِّى أْهل بـَْيَّتِّ ُكوا بِّهِّ وال َتضِّ َْيدِّيُكْم، فَاْسَتْمسِّ   َوَطَرفُُه ِبِّ

َُما َلْن يـَْفرَتِّقَا َحَّتَّ يَردا َعلىَّ احلَْوَض". اللَّطِّيفُ  َُما َلْن يـَْفرَتِّقَا، إِّْنَّ   اخْلَبِّرُي َأْنَّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه زيد بن الحسن األنماطي، قال أبو   .طب، حل، واخلطيب عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد

 .ضعيف ال أحد اإلسنادين ثقات.حاتم: منكر الحديث، ووثقه ابن حبان، وبقية رج
 

ُ َواملُتَـَعلُِّّم َشرِّيَكانِّ  - 26881/  254 ْلعِّْلمِّ قـَْبَل َأْن يـُْقَبَض، َوقـَْبَل أْن يـُْرَفَع، الَعاَلِّ يف األْجرِّ، َوال   "اَي أيُـَّها النَّاُس: َعَليُكم ابِّ
 َخرْيَ يف َسائِّرِّ النَّاسِّ بـَْعُد". 

 .ضعيف  .طب، واخلطيب عن أيب أمامة
 

: جَنُْد "اَي أَيُـَّها النَّاُس: أَنِّيُبوا إِّىَل رَبُِّّكْم، إِّنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخرْيٌ ممَّا َكثـَُر َوَأهْلَى، اَي أَيُـَّها النَّا - 26883/  256 َا ُُهَا جَنَْدانِّ ُس: إِّمنَّ
قِّّ مَتَْرٍة". َخرْيٍ َوجَنُْد َشرٍّ، َفَما ُجعَِّل جَنُْد الشَّرِّ أَحبَّ إِّلْيُكم مِّْن جَنْدِّ اخلَْ   رْيِّ، اَي أَيُـَّها النَّاُس: اتَـُّقوا النَّاَر َوَلْو بِّشِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني من حديث فضال، عن أبي أمامة، وفضال ضعيف.  .طب عن أيب أمامة
 

، َوَعَسى َأْن َيُكوَن َذلَِّك َخرْيًا، َورَأَْيُت   إيّنِّ "اَي أَيُـَّها النَّاُس:  - 26886/  259 َلَة اْلَقْدرِّ َوَقدِّ انـُْتزَِّعْت مِّىنِّّ َقْد ُكْنُت أُرِّيُت لَيـْ
َوارَْينِّ مِّْن َذَهٍب َفَكرِّْهتـُُهَما فـَنَـَفْختـُُهَما َفطَارا، فََأوَّْلتـُُهَما َهَذْينِّ الَكذَّاََبنْيِّ: َصاحَب  يفَكأنَّ   ن َوَصاحَب اْلَيَماَمةِّ".اْلَيمَ ذرَاَعىَّ سِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار وأحمد، ورجالهما ثقات.   .ع، ض عن أيب سعيد]حم[ 
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ُنوَن َما ال تـَْعُمُروَن، َوأَتُمُلوَن َما  - 26888/  261 ال ُتْدرُِّكوَن، ال  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: َأَما َتْسَتْحُيوَن، جَتَْمُعوَن َما ال أَتُكُلوَن، َوتـَبـْ

 ْسَتْحُيوَن مِّْن َذلِّك". تَ 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك.. طب عن أم الوليد بنت عمر بن اخلطاب

 
عن أيب َبْكٍر،   "اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّنَّ َأاَب َبْكٍر ََلْ َيُسْؤينِّ َقطُّ، فَاْعرُِّفوا َذلَِّك َله، اَي أَيُـَّها النَّاُس: إين رَاضٍ  - 26889/  262

، وطَْلَحَة، والزَُّبرْي، وَسْعٍد، وَعْبدِّ الرمحنِّ بنِّ َعْوٍف، واملهاجريَن اأَلوَّلِّني، فَاْعرِّ  فوا َذلَك هلُْم، اَي أَيُـَّها  َوُعَمَر، وُعْثَماَن، َوَعلِّيِّ
َْظَلَمةِّ النَّاُس: إن هللَا قد َغَفر ألهل بدٍر واحلديبية، اَي أَيُـَّها النَّاُس: اْحَفُظوينِّ  ، ال َيْطُلبَـنَُّكُم هللاُ ِبِّ يف َأْخَتاينِّ َوَأْصَهارِّي وَأْصحايبِّ

نَـَتُكْم عن اْلُمْسلِّمني، َوإَذا َمات َأحَ  ُهْم، فَإْنَا لَْيَست مما ُتوَهُب، اَي أَيُـَّها النَّاُس: اْرفـَُعوا أَْلسِّ ٌد مِّن اْلُمسلِّمنَي َفال تـَُقوُلوا  َأَحٍد منـْ
 فيهِّ إال َخرْيًا". 

سيف بن عمر يف الفتوح، وابن قانع، وابن شاهني، وابن منده، طب، وأبو نعيم، واخلطيب، ض، وابن النجار، وابن عساكر 
عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك األنصاري أخي كعب بن مالك عن أبيه عن جده عبد هللا، قال ابن منده: هذا  

 ضعيف.  .حديث غريب
 

، وسجُن هللاِّ  - 26893/  266 ، وهي قِّْطَعٌة مِّن النَّار، فإَِّذا َأَخذْتُكْم   يف"اَي أيُـَّها النَّاُس: إن احلُمَّى رائُِّد املَْوتِّ األرضِّ
َنان وُصبُّوا َعَلْيُكْم َما َبني الصَّالَتنْي  يف َفرَبدوا هلا املَاَء   ".  -يعين املَْغرَِّب والعَِّشاءَ -الشِّّ

وفيه )المحبر بن هارون( ولم أعرفه، وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني .وقيل: عبد الرمحن بن املُرقع  طب عن عبد هللا،
 ثقات. 

 
ممَا أفاَء هللاُ َعليُكْم إال اخلُُمُس، واخلُُمُس مردوٌد عليُكْم، فأدُّوا اخلِّياَط   يل "اَي أَيُـَّها النَّاُس: ال حيِّلُّ  - 26894/  267

ْيَط،  ُكْم والغلوَل، فَإِّنُّه عاٌر َعَلى أهلهِّ يـَْوَم القَِّيامةِّ، َوَعلْيُكْم ابجلَِّهادِّ يف َسبيل هللاِّ، فَإِّنَّه ابٌب مِّْن واملخِّ أبوابِّ اجلَنَّةِّ يُْذهُِّب  َوإايَّ
 هللاُ به الَغمَّ واهلَمَّ".

 .طب، ك عن عبادة بن الصامت
 

روَج بـَْعَد َهْدَأةِّ الرِّجل، فإنَّ هللِّ تَعاىل َدوابَّ يبـُثُّها يف األرض تفعُل ما تـُْؤَمُر،  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: أقِّلُّوا اخلُ  - 26895/  268
َا تـََرى َما ال تـََرْوَن".  ؛ فَإِّْنَّ َاٍر، أو نـَُباَح َكْلٍب فَاستعِّيُذوا ابهللِّ مَِّن الشَّْيطَانِّ ْعتْم ْنِّيَق محِّ  وإذا مسِّ

 وفيه أبو أمية وهو ضعيف.  الهيثمي: رواه الطبرانيقال  .طب عن عبادة بن الصامت
 

ْنُكْم َعَماًل فَحَجَب اَببَه عن ذِّى َحاَجة َللُمْسلِّمِّنَي َحَجَبه هللاُ أن يَلِّج اَببَ  - 26897/  270 َ مِّ   "اَي أَيُـَّها النَّاُس: َمْن َوىلِّ
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وارِّ  نـَْيا َْنَْمته َحرَّم هللاُ عليه جِّ َا" فإين ى؛ اجلَنَّةِّ، َوَمْن َكانْت الدُّ َرابِّ الدُّنيا َوََلْ أُبَعث بِّعَِّماَرهتِّ  . بُعِّثت خبِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى، عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهما، . طب، حل ]عن أيب الدحداح[ 

 وبقية رجاله رجال الصحيح. 
 

ارَة مثَّ قـََرَأ }َوَمْن يـَتَّقِّ اَّللََّ ََيَْعلْ "اَي أَيُـَّها النَّاُس:  - 26906/  279 َارًَة ََيتُِّكْم الرِّْزُق بال بَضاَعٍة َوال جتِّ  َلُه  اختَُِّّذوا تـَْقَوى هللاِّ جتِّ
ُب{ ]الطالق:  َِمَْرًجا  [. 3َويـَْرزُْقُه مِّْن َحْيُث اَل حَيَْتسِّ

 .بن عمرو البجلى، وهو ضعيف فيه إسماعيلقال الهيثمي:  . طب، وابن مروديه، حل عن معاذ بن جبل

 
َى هللاِّ  - 26907/  280 ًى، َوإنَّ محِّ اأَلْرضِّ َحاللُُه َوَحَراُمُه، َواْلُمْشَتبَِّهاُت َبنْيَ َذلَِّك،   يف"اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّنَّ لُِّكلِّّ َملِّك محِّ

ًى َما يـَْلَبُث َغَنُمُه َأْن يـَْرعَ  َنَـَبات محِّ ".  يف ى َوَلْو أنَّ رَاعًِّيا رََعى جبِّ  َوَسطِّهِّ َفَدُعوا الشُّبـَُهاتِّ
 . طب عن النعمان بن بشري 

 
َفاًء، إِّال السَّاَم، والسَّاُم:   -َعزَّ َوَجلَّ -"اَي أَيُـَّها النَّاُس: َتَداَوْوا؛ فَإِّنَّ هللا  - 26913/  286 ََلْ خَيُْلْق َداًء إِّال َخَلَق َلُه شِّ

 اْلَموُت".
 فيه طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك.  الهيثمي:قال  .طب عن ابن عباس

 
اأَلرَض اْجَتمُعوا  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: أَيـُْقَتُل قَتِّيٌل َوَأاَن َبنْيَ َأظُهرُِّكْم، ال يـُْعَلُم َمْن قـَتَـَلُه؟ ! َلْو َأنَّ السََّمَواتِّ وَ  - 26915/  288

َساٍب". َعَلى قـَْتلِّ اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم َلَعذَّهَبُُم هللاُ بِّ   ال َعَدٍد َوال حِّ
 رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن مسلم، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة. قال الهيثمي:  .طب، عد، ق عن ابن عباس

 
 جِّّ إىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ". "اَي أَيُـَّها النَّاُس: َأهِّلُّوا بُِّعْمَرٍة إِّال َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌى؛ فَإِّنَُّه َقْد َدَخَلتِّ اْلُعْمَرُة يف احلَ  - 26916/  289

 .طب عن ابن عمر
 

ُتْم َخرْيًا  - 26917/  290 ْع، َوَمْن  -َأْو َأْجًرا-"اَي أَيُـَّها النَّاُس: إِّنَُّكْم َقْد َأصبـْ ُعوَن، َفَمْن َأرَاَد أْن َُيََمعِّّ َمَعَنا فـَْلُيَجمِّّ َوإانَّ جُمَمِّّ
 ْع".أرَاَد َأنَّ يـَْرجع إِّىل َأْهلِّهِّ َفلرَيج

في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركى، عن زياد بن راشد أبى محمَّد السماك،  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر
 . ولم أجد من ترجمهما

 
، َوَمنِّ ابـَْتاَع حمَُ  - 26918/  291 ٌر أَلْعَراىبٍِّّ ْنُكْم ُسوقًا، َوال يَبِّيَعنَّ ُمَهاجِّ خلَِّيارِّ  "اَي أَيُـَّها النَّاُس: ال يـََتلقَّنَيَّ َأحٌد مِّ فَّلًة فـَُهَو ابِّ
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ْثَل  ٍم، فَإِّْن َردًَّها َردَّ َمَعَها مِّ  ًحا".لََبنَِّها َقمْ -مِّثْـَلى  -َأْو قَالَ -َثالثََة َأايَّ
 . طب، ق وضعَّفه عن ابن عمر

 
ْعَطى السُّْفَلى،  "اَي أيُـَّها النَّاُس: تـََعلَُّموا فَإِّمنَا األْيدِّى َثالثٌَة: فـََيُد هللاِّ الُعلَيا، َوَيُد املُْعطِّى الُوْسَطى، َوَيُد املُ  - 26920/  293

، أال َهْل بـَلَّْغُت؟ أال َهْل بـَلَّ  َْزم احلََطبِّ  ْغُت". فتعففوا َوَلْو حبِّ
 في الكبير وله طريق تأتى في الفرائض إن شاء هللا، وفيه رجل لم يسم. قال الهيثمي: رواه الطبراني .ابن سعد، طب عن عدى اجلذامى

 
 " اَي أَيُّها النَّاُس: إِّنَّ دِّيَن هللاِّ يف ُيْسٍر".  - 26921/  294

 .طب عن عروة الفقيمى
 

ئَكةِّ حَتُلُّ َوَتقُِّف َعَلى جَمَالس الذكرِّ  "اَي أَيُـَّها النَّاُس! إِّ  - 26934/  307 ، فَاْرتـَُعوا  يفن هلل َسَرااَي مَِّن املالِّ رِّاَيضِّ    يفاألْرضِّ
، اْغُدوا َوُروُحوا  يفاجلَنةِّ، قَاُلوا: َوَما رِّاَيُض اجلَنَّةِّ اَي رُسوَل هللاِّ؟ قَاَل: جَمَالُِّس الذكرِّ  هِّْم، َمْن   يفاألْرضِّ نـُْفسِّ ذِّْكرِّ هللاِّ، َوذَكروُه ِبِّ

هِّ". َكاَن حيِّبُّ َأْن يَعلَم كْيَف َمْنزِّلُتُه عِّْنَد هللاِّ َفليَـْنظُْر كْيف َمْنزَِّلُة هللاِّ عِّْنَدُه، فَإِّن هللَا يـُْنزُِّل الْ  ْنُه َحْيث أَنـَْزَلُه مِّْن نـَْفسِّ  َعْبَد مِّ
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في األوسط، وفيه عمر بن   .عن جابرك وتـُُعقِّّب، ع، بز، طس، هب، وابن عساكر 

 ضعيف.   عبد هللا مولى عفرة، وقد وثقه غير واحد، وضعفه جماعة، وبقية رجالهم رجال الصحيح.
 

فِّيَما َبنْيَ َخْضَراَء َوَصْفَراَء َومَحَْراَء، َوىفِّ البـُُيوتِّ َما  "اَي أَيُـَّها النَّاُس! إنَُّكْم َقْد َأْصَبْحُتْم َوَعَليكْم مَِّن هللاِّ نَِّعمٌ  - 26951/  324
َتانِّ مَِّن احلُورِّ العِّنيِّ، فَإَِّذا   يففِّيَها، فَإَِّذا َلقيُتْم َعُدوَُّكْم فـَُقُدًما ُقُدًما، فَإِّنَُّه لَْيَس أَحٌد مِّنُكْم حَيْمُِّل  َتَدْرَن إِّلَْيهِّ ثِّنـْ َسبيلِّ هللاِّ إال ابـْ

َا ُكلَّ َخطِّيَئة َلُه، مثُ أَتخََّر  ْنُه، فَإَِّذا اْسُتْشهَِّد فَأوَُّل َقطرة تـََقُع مِّْن َدمِّهِّ يَُكفُِّر هللاُ َعْنُه هبِّ هِّ  اْسترَتاََت مِّ  ََييَئانِّ فـََيْجلَِّسانِّ عِّْنَد رَأسِّ
 وُل ُهَو: َمْرحبا فـََقْد آَن َلُكَما".َومَيَْسَحانِّ الغَُباَر َعْن َوْجهِّهِّ، َويـَُقواَلنِّ َلُه: َمْرَحًبا فـََقد َاَن َلَك َويـَقُ 

، وابن قانع، وابن منده، طب عن الزهرى عن يزيد بن شجرة عن جدار وقال ابن منده:  الباوردي، و البغويابن أىب عاصم، و 
: ليس هو عندى بصحيح، وروى عن الزهرى عن  البغويعن النسائى: هذا حديث ابطل، وقال  اجلوزيغريب، وقال ابن 

دارا، ورواه منصور عن جماهد عن يزيد بن شجرة موقوف يزيد بن ش جرة وعن جماهد عن يزيد بن شجرة مرفوًعا، وَل يذكرا جِّ
 . من كالم يزيد، وهو الصواب، وكذا قال قط يف العلل: هذا هو الصواب، واألول ليس ابحملفوظ

 
328  /26955 -  َّ َة بـَْعدَكْم، َأاَل فَاْعُبُدوا رَبَُّكْم، َوَصلُّوا مَخَْسُكْم، َوُصوُموا َشْهرَكْم،  ، َوال أُمَّ بعدي"اَي أَيُـَّها النَّاُس! إنَُّه ال َنىبِّ

َا أَنـُْفُسُكْم، َوَأطِّيُعوا ُوالَة َأْمرِّكْم َتْدُخُلوا جَ   نََّة رَبَّكْم".َوصُلوا َأْرَحاَمُكْم، َوَأدُّوا زَكاَة َأْمَوالُكْم طَيَِّّبَة هبِّ
 . مةطب، وابن عساكر، ض عن أىب أما
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ُر اْلَقْوُم َمَواقَِّع نـَْبلِّهِّْم".  - 26977/  350 ْلَفْجرِّ َقْدَر َما يـُْبصِّ  "اَي بِّاَلُل! نـَوِّْر ابِّ
 . ، ومسويه، طب عن رافع بن خديجالبغوي

 
 يـَْعىنِّ اأَلَذاَن".-َسبِّيلِّ هللا  يف "اَي بِّاَلُل! لَْيَس َعَمٌل َأْفَضَل مِّْن َعَملَِّك َهَذا إِّال اجلَِّهاُد  - 26983/  356

 . جعفر( عن أبيه عن جده  ، وابن عساكر، وأبو الشيخ يف األذان عن )زمان أىب الروايين، و الباوردي عبد بن محيد، ع، و 
 

بَِّذاَك؟ قَاَل: إَِّذا رُزِّْقَت َفاَل خَتَْبأ، َوإَِّذا ُسئِّْلَت َفاَل   يل اْلَق هللَا َفقِّريًا َوال تـَْلَقُه َغنِّّيا، قَاَل: وَكْيَف   "اَي بِّاَلُل!  - 26984/  357
لنَّارِّ".  يل مَتَْنْع قَاَل: وََكْيَف   بَِّذاَك؟ قَاَل: ُهَو َذاَك َوإِّال ابِّ

 ضعيف.   .عن بالل اخلدريطب، ك وتـُُعقِّّب عن أىب سعيد 
 

؛ فَإِّنَُّه َخرْيٌ َلُكْم". - 26985/  358 لصُّْبحِّ  "اَي بِّاَلُل! أْصبُِّحوا ابِّ
 .طب عن ابن املنكدر عن جابر عن أىب بكر الصديق عن بالل 

 
ْو َشْهٍر، َأْو مُجَُعٍة، َأْو يـَْوٍم  النَّاسِّ َمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّال هللاُ قـَْبَل َمْوتِّهِّ بَِّسَنٍة َدَخَل اجْلَنََّة، أَ  يف"اَي بِّاَلُل! اَندِّ  - 26987/  360

 َأْو َساَعٍة، قَاَل: إَِّذْن يتَّكُِّلوا؟ قَاَل: َوإِّنِّ اتََّكُلوا". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه المنهال بن خليفة، وهو منكر الحديث.  .طب عن بالل

 
اَل فـََرَط َلُه، َما اْلُمْعدُِّم   الذياَل َوَلَد َلُه، قَاَل: َبْل ُهَو  الذياُلوا: "اَي َبىنِّ َسَلَمَة: َما الرَُّقوُب فِّيُكْم؟ قَ  - 26997/  370

 يـَْقُدُم َولَْيَس َلُه عْنَد هللا َخرْيٌ".  الذياَل َماَل َلُه، قَاَل: َبْل ُهَو  الذي فِّيُكْم؟ قَاُلوا: 
 ر رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجال البزا .ع َعن أنس

 
، َأىَّ َساعٍة َشاَء مِّْن لَْيل َأو َْنَاٍر".  - 27000/  373 ََذا اْلبَـْيتِّ  "اَي َبىنِّ َعْبدِّ َمَناٍف: اَل مَتْنَـُعوا َأَحًدا َيُطوُف هبِّ

طريق  رواه الطبراني في الكبير من في حديث ابن عمر: قال الهيثمي  .قط عن جابر، طب عن جبري بن مطعم، طب عن ابن عمر
عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن عبد الكريم عن مجاهد ; فإن كان عبد الكريم هو الجزري فرجاله ثقات، وإن كان هو ابن أبي المخارق  

 فالحديث ضعيف.
 

َذَ  بعدي"اَي َبىنِّ َعْبدِّ َمَناٍف إِّْن ُولِّيُتْم مِّْن َهَذا اأَلمرِّ  - 27001/  374 ا اْلبَـْيتِّ َأْو َصلَّى أَيَّة َساَعٍة  َفاَل مَتَْنعنَّ َأَحًدا طَاَف هبِّ
 َشاَء مِّْن لَْيٍل َأْو َْنَاٍر". 

 . طب عن ابن عباس
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375  /27002 -  : َلُكْم، َويـَْهدِّى   إيّنِّ "اَي َبىنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ َُكْم، َويـَُعلَِّّم َجاهِّ َسأَْلُت هللا َلُكْم َثاَلاًث: َسأَْلُتُه َأْن يـُثِّّبَت قَاميِّ

، َوَصلَّى َضالَُّكْم،  َغٌض  َوَسأَْلُتُه َأْن ََيَْعَلُكْم ُجَوَداء جْنَداء ُرمَحَاَء، فـََلْو َأنَّ رَُجاًل َصَفَن َبنْيَ الرُّْكنِّ َواملَقامِّ َوَصاَم، مثَُ َماَت َوُهو ُمبـْ
 أَلْهلِّ بـَْيتِّ حُمَمٍد َدَخَل النَّاَر". 

حمد بن زكريا الغالبي، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات،  قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه م  .طب، ك عن ابن عباس
 وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات، فإن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير. 

 
: إَِّذا نـََزَل بُِّكْم كْرٌب َأْو مُحٌَة َأْو َجْهٌد َأْو ألواءُ  - 27003/  376  فـَيَـُقوُل: هللا رَبُـَّنا اَل َشرِّيَك َلُه".  "اَي َبىنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ

 . ضعيف في األوسط والكبير، وفيه صالح بن عبد هللا أبو يحيى وهو قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب، ك عن ابن عباس
 

ْنُكُم اْلُمتَـُقوَن، اَي  - 27004/  377 ٍم: إِّنَّ َأْولَِّيائِّى مِّ ًئا، اَي َبىنِّ َهاشِّ ٍم: اَل ُأْغىنِّ َعْنُكْم مَِّن هللا َشيـْ ٍم.  "اَي َبىنِّ َهاشِّ َبىنِّ َهاشِّ
لدُّنـَْيا حتَْ  ٍم اَل أُْلَفيَـنَُّكْم أَتُتوَن ابِّ قِّّ مَتْرٍة، اَي َبىنِّ َهاشِّ َرةِّ حَتْمُِّلوَْنَا". اتَـُّقوا النَّاَر َوَلو بِّشِّ آلخِّ  مُِّلوَْنَا َعَلى ظُُهورُِّكْم، َوأَتُتوَن ابِّ

 .طب عن عمران بن حصني
 

: َأْطعُِّموا الطََّعاَم، وَأطِّيُبوا اْلَكاَلَم".  - 27011/  384  "اي َبىنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ
 عمرو بن ثابت البكري، وهو متروك.قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه  . طب عن السيد احلسني

 
رِّى َتُكْن ُمْؤمًِّنا، اَيُبىَنَّ  - 27016/  389 ْسَباغِّ الُوُضوءِّ حُيبََّك َحافِّظَاَك َويـَُزْد يف ُعْمرَِّك، َواَي أََنُس  "اَيُبىَنَّ: اْكُتْم سِّ َعَلْيَك إبِّ

اَي لُّ أُصوَل الشَّْعرِّ، َوتـُْنقِّى اَْلَبَشر، وَ اَبلِّْغ يف االْغتَِّسالِّ مَِّن اجْلََنابَةِّ؛ فَإنََّك خَتُْرُج مِّْن ُمْغَتَسلَِّك َولَْيَس َعَلْيَك َذْنٌب َواَل َخطِّيَئٌة، تـَبُ 
 الشََّهادَة، واي ُبىَنَّ إِّنِّ  ُبىَنَّ إِّنِّ استطعت َأْن ال تـََزاَل أَبًدا َعَلى وُضوٍء فَافْـَعْل، فَإنَُّه َمْن ََيتِّهِّ اْلَمْوُت َوُهَو َعَلى ُوُضوٍء يـُْعطَ 

ْيَك َما ُدْمَت ُتَصلِّّى، َواَي أََنُس: إَِّذا رََكْعَت فَأْمكِّْن َكفَّْيَك  اْسَتطَْعَت َأْن اَل تـََزاَل ُتَصلِّّى فافْـَعْل، فَإِّنَّ اْلَمالَئَِّكَة ال تـََزاُل ُتَصلِّّى َعلَ 
بَـْيَك، َواَي ُبىَنَّ إَِّذا رَفـَْعَت رَأَسَك مِّ  َن الرُُّكوعِّ فََأْمكِّْن ُكلَّ ُعْضٍو مِّْنَك  مِّْن رُْكبَـتَـْيَك، َوفـَرِّْج َبنْيَ أَصابِّعَِّك، واْرَفْع مِّْرفـََقْيَك َعْن َجنـْ

َعهُ  َهتَك وََكفَّْيَك   ؛ فَإنَّ هللا اَل يـَْنظُُر يـَْوَم اْلقَياَمةِّ إِّىَل َمْن ال يُقِّيُم ُصْلَبُه َبنْيَ رُُكوعِّهِّ وُسُجودِّهِّ، َواَي ُبىَنَّ إَِّذاَمْوضِّ َسَجْدَت فََأْمكِّْن َجبـْ
، واَل تـُْقعِّ  ُقْر نـَْقَر الدِّيكِّ ، َواَل تـَنـْ ، َواَل تـَفْ  مَِّن األْرضِّ ، إِّقْـَعاَء اْلَكْلبِّ ، واْفرِّْش َظْهَر َقَدَمْيَك اأَلْرضِّ َاَش السَُّبعِّ رَتِّْش ذِّرَاَعْيَك اْفرتِّ

َك وااللِّتَفاَت يف َسابَِّك، َوإايَّ الصَّاَلةِّ؛ فَإِّنَّ االْلتَِّفاَت يف   َوضْع إِّْلَيتَك َعَلى َعقبَـْيَك؛ فَإِّنَّ َذلَِّك أَْيَسُر َعَلْيَك يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يف حِّ
: إِّْن َقَدْرَت َأْن جَتَْعَل مِّْن َصالَتَِّك يف الصَّاَلةِّ َهلَ  بـَْيتَِّك فَافْـَعْل، فَإنَُّه  َكٌة، فَإِّْن َكاَن الَبُدَّ ففى النَّافَِّلةِّ، اَل يف اْلَفرِّيَضةِّ، اَي ُبىنَّ

ُنَك َعَلى أحٍد مِّ  ُع  يُْكثُِّر َخرْيَ بـَْيتَِّك، واَيُبىَن إَِّذا َخَرْجَت مَِّن بـَْيتَِّك َفاَل تـََقعنَّ َعيـْ َلةِّ إِّاَل َسلَّْمَت َعَلْيهِّ فَإِّنََّك تـَْرجِّ ْن َأْهلِّ اْلقِّبـْ
َك َوَعلى أْهلَِّك، َواَي ُبىَنَّ  َى َمْغُفورًا َلَك، َواَي ُبىنَّ إَِّذا َدَخْلَت َمْنزَِّلَك َفَسلِّّْم، َتُكوُن بـَرََكًة َعَلى نـَْفسِّ  إِّن اْسَتطْعَت َأْن ُتْصبَح َومتُْسِّ

يََّّتِّ َفال َيُكْن َشْىٌء َأَحبَّ إِّ َولَْيَس يف َقلبَِّك غِّ  ، َواَي ُبىنَّ: إِّنِّ اتَـّبَـْعَت َوصِّ لَْيك مَِّن  شٌّ أَلَحٍد؛ فَإنَُّه َأْهَوُن َعَلْيَك يف احلَِّسابِّ
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، َوَمْن َأَحبَّىنِّ َكاَن  ، اَي ُبىن: إِّنَّ َذلَِّك مِّْن ُسنََّّتِّ َوَمْن َأْحَيا ُسنََّّتِّ فـََقْد َأَحبَّىنِّ  يف اجْلَنَّة".  درجيت يف معياْلَموتِّ
قال الهيثمي: فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد،   .ع وأبو احلسن القطان يف املطوالت، طص عن سعيد بن املسيب عن أنس

 وهو ضعيف. 
 

، ال َأْعرفنَّ َما َمنَـْعُتْم أَحًدا مِّن النَّاسِّ َأن  - 27018/  391 ُيَصلَِّّى عِّنَد َهَذا البَـْيتِّ  "اَي َبىنِّ عبدِّ َمَناٍف: اَي َبىنِّ عبدِّ املُطَّلبِّ
 أىَّ َساعٍة َشاَء مِّْن ليٍل أو َْنَاٍر".

 . طب عن جبري بن مطعم
 

لبَـْيتِّ " اَي َبىنِّ َعْبدِّ املُطَّلِّب، اي بىن َعبد َمَناٍف: إِّن َولِّيُتْم مِّْن َهَذا األْمرِّ َشيًئا َفاَل مَتَْنعوا أحًدا طاف هبَذا ا - 27019/  392
 اعٍة مِّْن ليٍل أو ْنَاٍر". ُيَصلِّّى َأىَّ سَ 

 .طب عنه
 

، َوال خَتَاىفِّ َعَلى أَبيكِّ َغَلَبًة َواَل ُذالّ".  - 27022/  395  "اَي بـُنَـيَّة: مخَِّّرِّى َعَلْيكِّ حَنَْركِّ
حَ األزدي، وابن قانع، طب، ومتام، وابن عساكر عن احلارث بن احلارث الباوردي ، و البغوي قال الهيثمي: رواه  .، وُصصِّّ

 الطبراني، ورجاله ثقات.
 

ىن إِّىل َأىبِّ َعْبدِّ هللا؟ فَإِّنَّه َأْشَبُه  - 27025/  398  ىبِّ ُخُلًقا".  أصحايب"اَي بـَُنيُة: َأْحسِّ
ل رأَس ُعْثَماَن  -صلى هللا عليه وسلم  -طب عن عبد الرمحن بن عثمان القرشى أن رسول هللا  دخل على ابنته وهى تغسِّ

 . قال: فذكره
 

 "اَي بـُنَـيَُّة: َلكِّ رِّقَُّة الَوَلدِّ، َوَعلِّىٌّ َأَعزُّ َعَلىَّ مِّْنك".  - 27026/  399
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. .طب عن ابن عباس

 
رَي، إالَّ أن أَتخُ  - 27028/  401 اَلَق، والَ تـَْقصِّ َها،  "اَي بِّْنَت ُعَمْيٍس: اَل ُغْسَل َعلْيُكنَّ، والَ مُجَُعَة، واَل حِّ َذ إحداُكنَّ لِّنَـْفسِّ

َها يـَْوَم النَّحرِّ إَِّذا َحجَّْت".  ْحَرٍم مِّْن َأْطَرافِّ َشْعرَِّها ُمَقدََّم رَأسِّ َها ِبِّ نـْ  أو َمْن َكاَن مِّ
 . طب عن أمساء بنت عميس

 
رُي: َأاَل حَتَْمُد هللا  - 27033/  406 ؟ مِّْن َبىنِّ رَبيعَة قوٌم )يـََرْوَن( َأْن لْوالُهْم  الذي"اَي َبشِّ ْساَلمِّ َيتِّك إىَل اإلِّ َأَخَذ بَِّناصِّ

( األرُض ِبن َعَليَها".   )الْنَكَفتِّ
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 منكر.  .قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله ثقات . وابن عساكر عن بشري بن اخلصاصية طب، ق
 

 قْـَبْل احلَدِّيَقَة، وطَلِّّْقَها َتطلِّيَقًة"."اَي اَثبُِّت: ا - 27034/  407
 .طب عن ابن عباس]خ[ 

 
 "اَي اَثبُِّت: َأاَل تـَْرَضى َأْن َتعِّيَش محِّيًدا، وتـُْقَتَل َشهِّيًدا، وَتْدُخَل اجلَنَّة؟ ".  - 27035/  408

رواه  قال الهيثمي:  .أبيه، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ك، ض عن حممد بن اثبت بن ِشاس عن البغويابن سعد، و ]حب[ 
الطبراني، وأبو ثابت بن قيس بن شماس لم أعرفه، ولكنه قال: حدثني أبي ثابت بن قيس، فالظاهر أنه صحابي، ولكن زيد بن الحباب لم 

 يسمع من أحد من الصحابة. 
 

ُرَك بِّبَِّشارٍَة مَِّن هللا َوَرُسولهِّ؟ إِّنَّ هللا - 27041/  414 َأْحَيا أاَبَك َوَعمََّك، فـََعَرَض   -وتـََعاىل  تـََباركَ - "اَي َجابُِّر: َأاَل أُبشِّّ
ُْم إِّ  نـَْيا، فـََقاَل: أَبـَْعَد َما َقَضْيُت يف اْلكَِّتابِّ َأْنَّ َُما َأْن يـَُردَُُّهَا إِّىَل الدُّ َها الَ يـُْرَجُعوَن؟ ".َعَلْيهَِّما َوَسَأاَل َرهبَّ  لَيـْ

 الطبراني، وفيه حماد بن عمرو، وهو كذاب. رواه قال الهيثمي:  .جابر طب عن
 

ََذا اأَلْمرِّ ُمدَّة".  - 27046/  419 َك َعَلْيَك َماَلَك؛ فَإِّنَّ هلِّ  "اَي َجرِّيُر: اَل َعَلْيَك َأْن متُْسِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .جرير طب عن

 
". "اَي َجْهرُ  - 27048/  421 ْع رَبََّك َواَل ُتْسمِّْعىنِّ  : َأمسِّ

طب، وابن منده عن أيب ذر )وأبو نعيم: وابن عبد الرب عن عبد هللا بن جهر عن أبيه، قال ابن عبد الرب: ما له غريه، رواه  
ذه  فقال: عن عبد هللا بن جرب، قال ابن حجر يف اإلصابة: فه العسكريابن قانع فقال عن عبد بن حجر، ورواه أبو أمحد 

 رواه الطبراني في الكبير، وعبد هللا بن جهر لم أجد من ذكره.قال الهيثمي:  .(ثالثة أقوال أرجحها األول
 

ُمُه إِّالَّ اْلَوْجه؟ َأَما إِّنَّ َأَماَمَك اْلقَِّصاَص".  - 27050/  423  "اَي ُجَناَدُة: َأَما َوَجْدَت فِّيَها َعْظًما َتسِّ
، وابن قانع، وابن السكن، وابن شاهني، طب، وأبو نعيم، ض عن جنادة بن جرادة الغيالِن،  الباورديقط يف املؤتلف، و 

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  .قال ابن السكن: ال أعلم له غريه
 

 َأْدَخَلُه هللا اجْلَنََّة، َوَمْن َأْطَعَم َجائًِّعا َأرَاَد بِّهِّ هللا  "اَي ُحَذيـَْفُة: إِّنَُّه َمْن ُختَِّم َلُه بَصْومِّ يـَْوٍم َأرَاَد بِّهِّ هللا تـََعاىَل  - 27056/  429
 تـََعاىَل َأْدَخَلُه اجْلَنََّة، وَمْن َكَسا َعاراًي َأرَاَد بِّهِّ هللا َأْدَخَلُه هللا اجْلَنََّة".

 هللا بن أبي فروة، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسحاق بن عبد  .وابن عساكر عن حذيفة ،ع



743 

 

 
ًئا، اَي ُحَذيَفُة: َتدْ  - 27057/  430 رِّى َما َحقُّ  "اَي ُحَذيـَْفُة: َما َتْدرِّى َما َحقُّ هللا َعَلى اْلعَِّبادِّ؟ يـَْعُبُدونَُه اَل ُيْشرُِّكوَن بِّهِّ َشيـْ

 اْلعَِّبادِّ َعَلى هللا إَِّذا فـََعُلوا َذلَِّك؟ يـَْغفُِّر هَلُْم". 
 . ز: عن حذيفة

 
ى، َواْلَقاعُِّد َخرْيٌ مَِّن الْ  - 27060/  433 َقائِّم، َواْلَقاتُِّل "اَي ُحَذيـَْفُة: َأَما إِّنَُّه َسَيأتِّى َعَلى النَّاسِّ زََماٌن اْلَقائُِّم َخرْيٌ مَِّن اْلَماشِّ

 َواْلَمْقُتوُل يف النَّارِّ". 
 يد بن مروان الخالل وهو ضعيف.رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه يز قال الهيثمي:  .طب عن عّمار

 
َرٌة ُحلَوٌة، َفَمْن َأَخَذُه بَِّسَخاَوةِّ نـَْفٍس َوُحْسنِّ إِّْكَلٍة بُورِّ  - 27075/  844 َزاٍم: إِّنَّ َهَذا اْلَماَل َخضِّ َك َلُه فيه، " اَي َحكِّيُم ْبَن حِّ

ْستْشرافِّ نـَْفٍس َوُسوءِّ إِّْكَلٍة ََلْ يـَُباَرْك َلُه، وَ  َكاَن َكالَّذِّى ََيُكُل َواَل َيْشَبُع، اْلَيُد اْلُعلَيا َخرْيٌ مَِّن اْلَيَد السُّْفَلى َواْبَدأ َوَمْن َأَخَذُه ابِّ
َْن تـَُعوُل".   ِبِّ

 صحيح.  .طب عن حكيم بن حزام]خ[ 
 

ُغُضُه هللا، َوَمْن  " اَي َخالُِّد: اَل َتُسبَّ َعمَّارًا، فَإِّنَُّه َمْن يـَُعادى َعمَّارًا يـَُعاديهِّ هللا،  - 27078/  451 ُغُض َعمَّارًا يـَبـْ َوَمْن يـَبـْ
 َيُسبُّ َعمَّارًا َيُسبُُّه هللا، َوَمْن ُيَسفُِّه َعمَّارًا ُيَسفُِّهُه هللا، َوَمْن حَيْقُِّّر َعمَّارًا حْيقُِّّرُه هللا ". 

 . ط، ومسويه، طب، ك: عن خالد بن الوليد 
 

ًئا َوإِّْن  " اَي َخبَّاُب: مَخٌْس إِّْن فَـ  - 27079/  452 : تـَْعُبُد هللا َواَل ُتْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ ، َوإْن ََلْ تـَْفَعْل هبِِّّن ََلْ تـََرِنِّ َعلَت هبِِّّنَّ رَأَيـَْتىنِّ
يَبَك،ُقطْعَت َوُحرِّْقَت، َوتـُْؤمُِّن ابْلَقَدرِّ: تـَْعَلُم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لُِّيْخطَِّئَك، َوَما َأْخطََأَك ََلْ َيكُ  َوالَ َتْشَربِّ اخْلَْمَر؛ فَإِّنَّ  ْن لُِّيصِّ

ُم   اخْلَطَااَي، َكَما َأنَّ َشَجَرهَتَا تـَْعَلُق الشََّجَر، َوبِّرَّ َوالَِّدْيَك َوإِّْن َأَمَراَك َأْن خَتُْرَج مِّْن ُكلِّّ َشْىءٍ  َخطِّيئتَـَها تـَْفرعُ  نـَْيا، َوتـَْعَتصِّ مَِّن الدُّ
َْبلِّ اجْلََماَعةِّ، فِّإِّنَّ َيَد هللا َعلَ   ى اجْلََماَعةِّ، اَي َخبَّاُب: إِّنََّك إِّْن رَأَيـَْتىنِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ََلْ تـَُفارِّْقىنِّ ". حبِّ

 . خباب طب عن
 

َك َمَع النَّاسِّ َوإْن ََلْ جتِّْد إِّالَّ َصاًعا مِّْن حْنطٍَة ".  - 27084/  457  " اَي زَْيُد: َأْعطِّ زََكاَة رَأسِّ
 عبد الصمد بن سليمان األزرق، وهو ضعيف.  فيهقال الهيثمي:  .طب عن زيد بن اثبت

 
نَـْيَك لَِّما هبَِِّّما َفَصرَبَْت َواْحَتَسْبَت ََلْ َيُكْن َلَك ثـََواٌب ُدوَن اجْلَنَّةِّ ".  - 27086/  459  " اَي زَْيُد: َلْو َأنَّ َعيـْ

 . طب عن زيد بن أرقم
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ُ َعَلى َحرٍّ َوالَ َنصْ  - 27094/  467 ُ َعَلى بـَْرٍد، اَي َخْوَلُة: إِّنَّ هللا تـََعاىَل َأْعطَاِنِّ اْلَكْوثـََر َوُهَو َْنٌْر يف  " اَي َخْوَلُة: اَل َنْصربِّ ربِّ

، اَي َخْوَلُة: ُربَّ ُمَتَخوٍِّض يف َمالِّ هللا َوَمالِّ   ُه النَّاُر  َرُسولِّهِّ فِّيَما اْشتَـَهْت نـَْفُسُه لَ اجْلَنَّةِّ، َوَما َخَلَق َأَحبَّ إِّىَل ممَِّّْن يَرُِّدُه مِّْن قـَْومِّكِّ
 يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ". 

 رواه كله الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .طب عن خولة بنت قيس
 

 " اَي َسْعُد: َأاَل أُدلَُّك َعَلى َصَدَقة َخفيَفة ُمْؤنـَتـَُها، َعظيٍم أْجُرَها: َتْسقِّى اْلَماَء". - 27097/  470
 قال الهيثمي: له حديث في سقي الماء غير هذا، رواه أبو داود.  .عبادةطب عن سعد بن 

 
 " اَي ُسَراَقُة: اْعَمْل لَِّما َجفَّ بِّهِّ اْلَقَلُم، َوَجَرْت بِّهِّ اْلَمَقادِّيُر، فَإِّنَّ ُكالّ ُمَيسٌَّر ".  - 27098/  471
 صحيح. .طب عن ُسراَقَة بن مالك ]ه[ 

 
، فـَُيلقَِّى َلُه وَِّساَدًة إِّْكَراًما َلُه، إِّالَّ َغَفَر هللا " اَي  - 27105/  478 يهِّ اْلُمْسلِّمِّ  َلُه ". َسلَماُن: َما مِّْن ُمْسلٍِّم َيْدُخُل َعَلى َأخِّ

 رواه الطبراني، وفيه عمران بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  . طب، ك عن أنس عن سلمان
 

 عىنِّّ الدَّْيَن، َوَأْغنِّىنِّ مَِّن اْلَفْقرِّ ".  ضثِّْر َأْن تـَُقوَل: اَي َربِّّ اقْ " اَي َسْلَماُن: َأك - 27106/  479
 .طب عن سلمان

 
َد ُغفَِّر َلُه ".  أََتْدرِّي" اَي َسلَماُن:  - 27107/  480  َما اجْلُُمَعُة؟ فِّيَها مجَِّع أَبُوَك آَدُم، َمنِّ اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ مثَّ أَتى اْلَمْسجِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. .ن سلمانطب ع
 

ُج مِّْن بـَْيته َحَّتَّ " اَي َسْلَماُن: يـَْوُم اجْلُُمَعة فيه مجَِّع أَبُوَك، َما مِّْن رَُجٍل يـََتَطهَُّر يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َكَما أُمَِّر، مُث خَيْرُ  - 27108/  481
َى َصالََتُه، إِّالَّ َكاَن َكفَّارًَة لِّمَ  َلُه مَِّن اجْلُُمَعةِّ ". ََيتَِّى اجْلُُمَعَة فـَيَـْقُعَد فـَيـُْنصَت َحَّتَّ يـَْقضِّ  ا قـَبـْ

 .طب عن سلمان
 

 طِّيب  " اَي َسْلَماُن: ُأَحدُِّثَك َعْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ: َما مِّْن ُمْسلٍِّم يـََتَطهَُّر َويَلَبُس َأَحَسَن ثَِّيابِّه، َوُيصيُب مِّنْ  - 27109/  482
َنُه َوَبنْيَ  َأْهله إِّْن كاَن هَلُْم طيٌب، َوإالَّ فَاْلَماُء، مثَّ ََيتِّى الْ  َماُم مثَّ ُيَصلِّّى إِّالَّ َكاَنْت َكفَّارًَة َلُه بـَيـْ ُت َحَّتَّ خَيُْرَج اإلِّ َد فـَيـُْنصِّ َمْسجِّ

 اجْلُُمَعةِّ اأُلخَرى َما اْجُتنَِّبتِّ اْلَمْقتَـَلُة، َوَذلَك الدَّْهُر، ُكلُُّه ". 
 رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.قال الهيثمي:   .طب عن سلمان
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 " اَي ُسَلْيُك: ُقْم فَارَْكْع رَْكَعَتنْيِّ َخفِّيَفَتنْيِّ ". - 27115/  488
 . طب عن جابر]م[ 

 
 " اَي َسْهُل: إِّْن َرزََقَك هللا َمااًل فَاْشرَتِّ بِّهِّ َعْبًدا، فَإنَّ هللا َجَعَل اخْلرَْيَ يف ُغَررِّ الرَِّجالِّ ".  - 27117/  490

رواه الطبراني، وفيه يوسف بن خالد قال الهيثمي:   . ، طب عنه موقوفًاالبغوير اللَّْيثى، ابن شاهني، وابن منده: عن سهل بن صخ
 السمتي، وهو ضعيف. 

 
 دِّينَِّك َوَجَسدَِّك إِّىَل ُمدَّةِّ أَجلَِّك ".  يف" اَي َسلَماُن: َشَفى هللا َسَقَمَك، َوَغَفَر َذنـَْبَك َوَعافَاَك  - 27120/  493

 .يف عمل يوم وليلة، ك عن سلمان السين ، طب، وابن البغوي
 

: أْسَفُل َهَذا مثُل أعاله؟ َمْن َغشَّ املُ  - 27129/  502 َب الطَعامِّ  ْسلِّمنَي َفليس منهم ". " اَي َصاحِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، ورجاله ثقات.  .طب عن قيس بن أىب غرزة

 
 " اَي ُصَحاُر بَن َعَباٍس: َأطِّب َشَراَبَك واْسق َجاَرَك ".  - 27131/  504

 بن المثنى جهله الذهبي. رواه الطبراني وفيه مصعب قال الهيثمي:  .ابن قانع، طب عن ُصَحار بن َعباسٍ 
 

 " اَي طَارُق: استعد للموتِّ قـَْبل نـُُزولِّ املوتِّ ".  - 27132/  505
 موضوع. .عق، طب، ك، هب عن طارق بن عبد هللا احملارىب 

 
، ولكن أحببُت أن ال يكون يف دينَك رِّيبة ".  - 27137/  510  " اَي طَْلَحُة: إنه ليَس يف ديننا قطيعُة الرحمِّ

 رواه الطبراني مرسال، وعبد ربه بن صالح لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. قال الهيثمي:  . عن طلحة بن الرباءطب عن ابن مكني

  
ُم: َما - 27141/  514 ْفَسَد هَلَا مِّْن ُحبِّّ اْلَمْرءِّ اْلَماَل  " اَي َعاصِّ َا ِبَِّ والشََّرَف ذِّئْـَبانِّ َعادِّاَينِّ َأَصااَب َفرِّيَسَة َغَنٍم َأَضاَعَها َرهبُّ

 لِّدِّينِّهِّ ". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في   .احلاكم يف الكىن، طب، ك عن عاصم بن أىب الَبدَّاحِّ بن عاصم بن عدى عن أبيه عن جده

 األوسط، وفيه من لم أعرفه.
 

ألَنـَْواءِّ ".  يف" اَي َعبَّاُس: َثالَثٌَة اَل َيَدُعُهن قـَْوُمَك: الطَّْعُن  - 27146/  519 ، والنِّّياَحُة، َواالْستِّْمطَاُر ابِّ  النََّسبِّ
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 .طب عن العباس بن عبد املطلب
 

، َوأَثـََرة َعَلْيَك، وِّإْن َأَكُلوا َماَلَك، َوَضَربُوا ُعْسرَِّك َوُيْسرَِّك َوَمْنَشطَِّك وَمْكَرهِّكَ  يف" اَي ُعَباَدُة: امْسَْع وَأطِّْع  - 27149/  522
يًة بـََراًحا ".   َظْهَرَك إِّالَّ َأْن َيُكوَن َمْعصِّ

 .طب، وابن عساكر عن عبادة بن الصامت
 

ْلَعافِّية ".  - 27155/  528  " اَي َعبَّاُس، اَي َعمَّ رُسولِّ هللا: َأكثِّْر مَِّن الدَُّعاءِّ ابِّ
 . طب، ك عن ابن عباس

 
رَي إِّىَل أَ  - 27162/  535 َصاٍل َكائَِّنٌة فِّيُكْم: قـَْبُض نَبِّيُِّّكْم، َوفـَْيُض اْلَمالِّ َحَّتَّ َيصِّ تُّ خِّ َحدُِّكْم  " اَي َعْبَد هللا ْبَن َعْمٍرو: سِّ

َنٌة َتُكوُن  َنُكْم َوَبنْيَ َبىنِّ  بـَْيتِّ ُكلِّّ اْمرِّئ مْنُكْم، َوَمْوٌت َكعُ  يفأَْلُف دِّيَناٍر، فـََيَظلَّ يـََتَسخَّطَُها، َوفِّتـْ ، َوُهْدنٌَة َتكوُن بـَيـْ َقاصِّ اْلَغَنمِّ
ْنُكْم، َوفـَْتُح اْلَمدِّيَنةِّ، َواْلُقْسطَ  ْلُعْذرِّ مِّ  ْنطِّينيَّةِّ ".اأَلْصَفرِّ ََيَْمُعوا َلُكْم مَحَْل اْلَمْرَأةِّ، َوَيُكونُوَن َأْوىَل ابِّ

 .طب عن ابن عمرو
 

َرٌة، َوإِّنَّ هللا  "اَي َعْبَد الرَّمْحَنِّ: - 27170/  543 نـَْيا ُحلَوٌة َخضِّ ُمْسَتْخلُِّفُكْم فـََناظٌِّر كْيَف تـَْعَمُلوَن، َأاَل فَاتَـُّقوا   -تـََعاىَل -الدُّ
نـَْيا واتَـُّقوا النَِّّساَء".   الدُّ

 . طب عن عبد الرمحن بن مسرة 
 

َلْن َتْدُخَل اجلَنََّة إِّالّ زَْحًفا، فَأْقرِّضِّ هللا يُطلِّْق َلَك  "اَي َعْبَد الرَّمْحَنِّ ْبَن َعْوٍف: إِّنََّك مَِّن األغنَِّياءِّ، وَ  - 27173/  546
 َقَدَمْيَك". 

رواه البزار، وفيه:  قال الهيثمي:  . ابن سعد، عد، طس، ك وتـُُعقِّّب، حل، هب عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه
 يث.خالد بن يزيد بن أبي مالك، وضعفه الجمهور، وال يثبت في دخوله زحفا حد

 
لرَّْهَبانِّيةِّ احلَنِّيفيَِّّة السَّْمَحَة، َوالتَّْكبِّرَي َعَلى ُكلِّّ َشَرٍف، فَإِّْن   -َعزَّ َوَجلَّ -"اَي ُعْثَماُن: إِّن هللا  - 27178/  551 وَقْد أبَدلََنا ابِّ

 ُكْنَت مِّنَّا فَاصَنْع كَما َنْصَنُع". 
 وفيه "إبراهيم بن زكريا" وهو ضعيف.  الهيثمي: رواه الطبرانيقال  . طب عن أىب أمية الطائِّفى عن جده سعيد بن العاص

 
َنا، أَما َلَك يفِّ ُأْسَوٌة؟ فـََو هللا إِّن أْخَشاُكْم هلل َوأْحَفَظُكمْ  - 27179/  552 ُدوٍب "اَي ُعْثَماُن: إِّنَّ الرهَبانِّيَة ََلْ ُتْكَتْب َعَليـْ  حلِّ
 ألاَن".
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ال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار بنحوه وأسانيد أحمد رجالها ثقات إال أن طريق " إن ق  .عبد الرزاق يف املصنف، طب عن عائشة]حم[ 
 أخشاكم " أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات. 

 
ََسدَِّك  َأْسَوٌة َحَسَنٌة؟ تـَُقوُم اللْيَل َوَتُصوُم النـََّهاَر! إِّنَّ ألْهلَِّك َعَلْيَك َحّقا يف"اَي ُعْثَماُن: َأَما َلَك  - 27180/  553 ، َوجلِّ

 َعَلْيَك َحّقا". 
 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجاله ثقات. . طب عن أىب موسى

 
نََّة  "اَي ُعْثَماُن: إِّْن َكَساَك هللا َقميًصا فأراَدك الناُس َعَلى َخلعهِّ، َفاَل خَتَْلْعه، َفوهللا لَئِّْن َخَلْعته، ال َترى اجلَ  - 27188/  561

". يف حَّت يَلِّج اجلمُل   َسمِّّ اخلياطِّ
عيب، قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا غير  رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه مطلب بن شقال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو

 حديث واحد غير هذا، وبقية رجاله وثقوا.
 

َلَك. تـَْفسريَها: ال إلَه إِّالَّ هللا، وهللا أكرَب، َوُسْبَحاَن هللا وحبمدِّه،   - 27190/  563 َها أحٌد قـَبـْ "اَي عثَماُن: َما َسأَلىن َعنـْ
ُر، بيدهِّ اخلرُي حُييي ومُييُت، وُهو على كلِّّ َشْى قديٌر، اي عثمان: من  وأستغفُر هللا، وال حوَل وال قوَة إِّالَّ  ابهلل، األوُل واآلخِّ

َصاٍل: َأمَّا َأوَّهلُن فـَُيْحرُس من إبليَس َوُجنودهِّ، وأما الثانَِّيُة  -تَعاىل-قَاهلا إَِّذا أصبَح وإَذا أْمَسى َعْشَر َمرَّات أعطاه هللا  ستَّ خِّ
اجلَنَّةِّ، َوأمَّا الرابعُة فَيزوُج مَِّن احلُورِّ العنيِّ، َوَأمَّا اخلَامَِّسُة فـََيحُضُرَها   يفَن األْجر، َوأما الثالثُة َفرُتفُع له درجٌة فـَُيعطى قِّْنطارًا مِّ 

َمَع َهَذا األْجرِّ َكَمن َحجَّ  اثَنا َعَشر ألَف َمَلك، وأما السادسُة فـََلُه مَِّن األجرِّ َكَمن َقرَأ الُقَرآَن والتورَاَة واإلجْنِّيَل والزَّبوَر، وله 
 يومهِّ طُبَِّع بِّطَاَبع الشَُّهداءِّ".  يفواعَتمر وقُبِّلت َحجَّته وعمرته، فَإِّْن َمات 

يوسف القاضي يف سننه، ع، عق وابن أىب عاصم، وأبو احلسن القطان يف الطواالت، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وابن  
عن تفسري  -صلى هللا عليه وسلم  -ت يف األمساء: عن عثمان أنه سأل رسول هللا   يف عمل يوم وليلة، وابن مردويه، السين

{ قال: فذكره، وأورده ابن   . يف املوضوعات، وهو غري مسلم له اجلوزي قوله تعاىل: }َلُه َمَقالِّيُد السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ
 

: َأْسلِّْم  - 27194/  567 هلل َوَمالَئَِّكتِّهِّ وَُكُتبِّهِّ َورُسلِّهِّ، َوتـُْؤمُِّن  "اَي َعدِّىُّ ْبَن َحاَتِّ ْساَلُم؟ قَاَل: تـُْؤمُِّن ابِّ َتْسَلْم، قَاَل: َوَما اإلِّ
: الَ تـَُقوُم الساَعُة َحَّتَّ تـُْفَتَح َخَزائُِّن كِّْسرَ  لَقَدرِّ َخرْيِّهِّ َوَشرِّهِّ، ُحلوهِّ َوُمرِّهِّ، اَي َعدىُّ بَن َحاَتِّ : اَل  ى َوقـَْيَصَر، اَي َعدِّىُّ ابِّ  بَن َحاَتِّ

: اَل تـَُقوم الساَعُة  تـَُقوُم الّساَعُة َحَّتَّ  َحََّت حْيمَِّل أَتتَِّى الظَّعِّيَنُة مَِّن احلريَة َحَّتَّ َتُطوَف هبَذِّه الْكَعَبة بَِّغرْي َخفِّري، اَي َعدِّى ْبَن َحاَتِّ
َراَب املالِّ فَيطوَف بِّهِّ َفاَل ََيد َأَحًدا يـَْقبَـُلُه، فـََيضْ  َتَك ُكْنَت تـَُرااًب". الّرجُل جِّ َتَك ََلْ َتُكْن، لَيـْ  رَِّب بِّهِّ األْرَض فـَيَـُقول: لَيـْ

 فيه عبد األعلى بن أبي المساور وهو متروك. قال الهيثمي:  . طب، واخلطيب، وابن عساكر عن عدى بن حاَت
 

ن َحَّت أتتى احلِّريََة اَل خَتَاُف إال هللا  "اَي عدّى بَن َحاَت: كْيَف أَنَت إَِّذا َخَرجت الظَّعينُة من قُصور اليمَ  - 27195/  568
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واَها".   والذئَب َعَلى َغَنمَِّها، قَال: فَأْيَن طىٌّ وُمَقاُمَها؟ قَال: إَِّذن َيْكفِّيَها هللا َوَما سِّ
 .طب عن عدى بن حاَت]حم[ 

 
َوارِّ َهَذا البَـْيتِّ   يفظعينُة من احلِّريَة ، لَتـُْفَتَحن ُكنوز كِّسرى، ولتْخُرَجنَّ الأصحايب "اَي عدىُّ: اَل تـَْزَدرِّى  - 27196/  569 جِّ

رهِّ َفاَل يَقبَـُله أحٌد".  يف َولَيـَُتشاَحَننَّ َعلى َهَذا املَال يف َأوَّل النَهارِّ، مثَُ يُطرُح   آخِّ
 .طب عن عدى بن حاَت

 
ملَْنزَِّلةِّ  "اَي َعلِّىُّ: إِّنَّ فيَك مِّْن عِّيَسى َمَثاًل، أَبـَْغَضْتُه اليَـُهوُد َحَّتَّ هَبَُتوا أُمَُّه، َوَأَحبـَّْتُه النََّصاَرى َحَّتَّ  - 27206/  579  أَنـَْزُلوُه ابِّ

َا".  اليت  لَْيَس هبِّ
والبزار ابختصار، وأبو يعلى أَت منه، وىف   رواه عبد هللا  .ع وأبو نعيم يف فضائل الصحابة، ك وتُعقِّّب: عن على]حم[ 

  إسناد عبد هللا وأىب يعلى احلكم بن عبد امللك، وهو ضعيف، وىف إسناد البزار حممد بن كثري القرشى الكوىف وهو ضعيف.
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب

 
 َأاَن، َوأَْنَت، واحلََْسُن، واحْلَُسنْيُ، َوَذرَارِّيَنا َخلَف ظُُهورِّاَن، َوَأْزَواُجَنا  "اَي َعلِّيُّ: إِّنَّ َأَوَل َأْربـََعٍة َيْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  - 27225/  598

َنا َعْن َأمْيَانَِّنا َوَِشَائِّلَنا".  يَعتـُ  َخلَف َذرَارِّيَنا، َوشِّ
ن  ابن عساكر عن على، وفيه إمساعيل بن عمرو البجلى، ضعيف، قال ابن عدى: حدث ِبحاديث ال يتابع عليها، طب ع

قال الهيثمي: رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى،    .حممد بن عبيد هللا بن رافع عن أبيه عن جده
 موضوع. وكالهما ضعيف.

 
ْلَعَربِّ َخرْيًا".  - 27231/  604 يَك ابِّ يَك ابْلَعَربِّ َخرْيًا، ُأوصِّ  "اَي َعلِّيُّ: ُأوصِّ

إلى صدري فقال: فذكر   -صلى هللا عليه وسلم  -رواه الطبراني، والبزار، إال أنه قال فيه: أسندت رسول هللا قال الهيثمي:  .طب عن على
 نحوه، ورجال البزار وثقوا على ضعفهم.

 
الذرِّ ُذنُواًب َلُغفِّرت لَك، َمَع أَنَّه َمْغُفوٌر  "اَي َعلِّيُّ: َأاَل ُأَعلُِّّمَك ُدعاًء َتْدعو بِّهِّ؛ َلْو َكاَن َعَلْيَك مِّثُل َعَددِّ  - 27242/  615

."  َلَك، ُقل: اللَُّهمَّ اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت احلَليُم الَكرمُي تـََبارَْكَت، ُسْبحاَنك ربَّ اْلَعرشِّ العظيمِّ
 لزيات، وهو ضعيف.رواه الطبراني، وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة اقال الهيثمي:  . طب عن عمرو بن مرة وزيد بن أرقم معا

 
617  /27244 -  َّ َنزَِّلةِّ َهاُروَن مِّن ُموَسى، إالَّ أَنَُّه ال َنىبِّ  ". بعدي"اَي َعلِّيُّ: أْنَت مِّىنِّّ ِبِّ

 قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير فاطمة بنت علي، وهي ثقة.  .طب عن أمساء بنت ُعميس]حم[ 
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 "اَي َعليُّ: ُطوىَب ملن َأحبََّك، وصدَق فيك، وويٌل ملن أَبـَْغَضَك وَكَذَب فيَك".  - 27247/  620

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه علي بن الحزور، وهو متروك. قال الهيثمي:  . طب، ك وتـُُعقِّّب، واخلطيب عن عمار بن ايسر
 

 َوَلْو َأْن يـَتَـَقلَّْدَن صربًا".  "اَي َعلِّيُّ: ُمْر نَِّساَءَك اَل ُيَصلِّّنَي ُعطاًل  - 27258/  631
 رواه الطبراني في األوسط من طريق رابطة بنت عبد هللا بن محمد بن علي ولم أجد من ذكرها. قال الهيثمي:  .طس عن على

 
ُْسنِّ األَداء َوأَتُمَرهُ  - 27263/  636 ُْسنِّ اتِّباعِّه، اْذَهْب بِّهِّ اَي ُعَمُر  "اَي ُعَمُر: َأاَن َوُهَو ُكنَّا َأْحَوَج إِّىَل َهَذا: َأْن أتََُمَرينِّ حبِّ  حبِّ

 فََأْعطِّهِّ َحقَُّه َوزِّْدُه عِّْشرِّيَن َصاًعا مِّْن مَتٍْر َمَكاَن َما رعَتُه". 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:   .طب، ك عن حممد بن محزة بن يوسف بن عبد هللا بن سالم

 
َْنزَِّلةِّ املَاءِّ  - 27271/  644 نَـْيَك إِّالَّ ِبِّ ُل ثـَْوَبَك مَِّن البَـْولِّ   الذي "اَي َعمَّاُر: َما خُنَاَمُتَك َوُدُموُع َعيـْ َا َتغسِّ يف رَْكوتَِّك، إِّمنَّ

 ."  واْلغائِّطِّ َواْلَمينِّّ مَِّن اْلَماءِّ اأَلْعَظم والدَّمِّ واْلَقئِّ
 طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدا. وهللا أعلم.مدار قال الهيثمي:  .ع، عن، طب عن عمار

 
ُهْم؟ قـَْوٌم َعلِّمُوا َما َجهُلوا مثَُ َسَهْوا َكَسْهَوهتِِّّْم".  - 27272/  645 نـْ َك بَِّقْوٍم َأْعَجَب مِّ  "اَي َعمَّاُر: َأاَل ُأْخربِّ

 في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمى، قال الدارقطنى: متروك. رواه البزار والطبرانىقال الهيثمي:  .طب عن عمار
 

 يـَْومِّ القَِّياَمةِّ،  "اَي عََّماُر: إِّنَّ هلل تـََعاىَل َملًكا َأْعطَاُه َأمْسَاَع اخَلالَئِّقِّ ُكلَِّّها، َوُهو قَائٌِّم َعلى َقرْبِّى إَِّذا مِّتُّ إِّىَل  - 27273/  646
ى الرَّبُّ  ى َعَلىَّ َصاَلًة إِّالَّ مَسَّاُه ابمْسهِّ َواْسم أَبِّيهِّ، قَاَل اَي حُمَمَُّد: َصلَّى ُفاَلٌن َعَلْيَك كَذا وَكَذا، فـَُيَصلِّّ ُيَصلِّّ  أميتفـََلْيَس َأَحٌد مِّْن 

َدٍة َعْشًرا".   َعَلى َذلَِّك الرَّجلِّ بُِّكلِّّ َواحِّ
أتي الكالم عليه بعده، ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم،  رواه البزار، وفيه ابن الحميري، واسمه عمران، يقال الهيثمي:  .طب عن عمار

 وبقية رجاله رجال الصحيح. 
 

د يف اإلْساَلم". - 27276/  649  "اَي عْمُرو: إِّنََّك َلُذو رَأٍى َرشِّ
ار فيه  رواه الطبرانى والزار باختصار قوله: "في اإلسالم" وفى إسناد الكبير من لم أعرفه وإسناد الز قال الهيثمي:  .طب، ض عن طلحة

 إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك.
 

ى   - 27277/  650 ؟ َهَذا َدابَُّة اجلَنَّة،   يف"اَي َعْمرو: َهْل ُأرِّيَك َدابََّة اجلَنَّةِّ َْيُكُل الطََّعاَم، َوَيْشَرُب الشَّراَب، َومَيْشِّ األْسَواقِّ
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 َوَأَشاَر إِّىَل َعلِّىِّّ ْبنِّ َأىبِّ طَالٍب". 
 وفيه جماعة ضعفاء.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .مِّقطب عن َعْمرِّو بنِّ احلَ 

 
ََكانَِّك  - 27281/  654 ، َأقِّْم ِبِّ َة".  الذي"اَي َعمِّّ  أَْنَت بِّهِّ؛ فَإِّنَّ هللا خَيْتُِّم بَِّك اهلِّْجَرَة، َكَما َخَتَم ىبِّ النـُّبـُوَّ

واه أبو يعلى والطبرانى وفيه أبو  ر قال الهيثمي:  طب وأبو نعيم يف فضائل الصحابة وابن عساكر عن سهل بن سعد. ع، قط يف 
 .مصعب إسماعيل بن قيس وهو متروك

 
657  /27284 - ." : إِّنَّ هللا َقْد َعَصَمىنِّ مَِّن اجلِّنِّّ واإلْنسِّ  "اَي َعمِّّ

 رواه الطبراني، وفيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

: َوَلُدَك قـَْوٌم "جُنٌْح" َوَخرْيُُهْم األبـَْعُد"."اَي  - 27286/  659  َعمِّّ
 رواه الطبراني في الصغير، وفيه مجاهيل، وال يصح.قال الهيثمي:  .طس عن العباس وُضّعف

 
يَحة آَذاُْنَا؟ فـَتَـْعمُِّد إِّىَل   - 27292/  665 َها فـََتْجدُعَها فـَتَـُقوُل: َهذِّهِّ "اَي َعْوُف ْبَن َمالٍِّك: ألَْيَس تـُْنتُج إِّبُِّلَك َوهِّى َصحِّ بـَْعضِّ

َها فـََتُشقُّ آَذاَْنَا مثَّ تـَُقوُل: َهذِّه َصْرَمة، َفاَل تـَْفَعْل، َساعُِّد هللا َأَشدُّ مِّ  ْن َساعِّدَِّك، َوُموَسى هللا َأَحدُّ مِّْن  حبِّرَيٌة، َوتـَْعمُِّد إِّىل بـَْعضِّ
ًئا، اَي َعْوُف ْبَن َمالٍِّك: ُغاَلُمَك  رِّْمهُموَساَك، كْل َما َااَتَك هللا َحاَلاًل واَل حتُ  يُطِّيُعَك َويـَتَّبُِّع َأْمَرَك َأَحبُّ إِّلَْيَك   الذي مِّْن َمالِّكِّ َشيـْ

 اَل يُطِّيُعَك َوالَ يـَتَّبُِّع َأْمَرَك؟ َفَكذلَِّك أَنـُْتم عِّْند ربُِّّكْم". الذيَأْم ُغاَلُمَك 
: رواه الطبرانى في الكبير، وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث، وفى السنن  قال الهيثمى .طب عن أىب األحوص عن أبيه عن جده

 بعض من حديث مالك بن نضلة، أبو أبى المليح، وفى إسناد الطبرانى عبد الرحمن السعودى وهو ثقة ولكنه اختلط. 
 

 فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكُم األمَم". "اَي عَِّياُض: اَل تـَتَـَزوََّجنَّ َعُجوزًا َواَل َعاقًِّرا؛  - 27293/  666
 ضعيف.  .طب، ك وتعقب عن عياض بن َغْنم

 
؟ َلَقْد َدَخَل َعَليَّ َمَلٌك آنًِّفا َما َدَخَل َعليَّ َقطُّ، فـََقاَل: إِّن اْبينِّ َهَذا  - 27297/  670 ُبكِّ يـَْعىنِّ  -"اَي َعائَِّشُة: ااَل ُأَعجِّّ

ْئتَ  -احلَُسنْيَ    َأرَيـُْتَك تـُْربًَة يـُْقَتُل فِّيَها، فـَتَـَناَوَل املََلُك بَِّيدِّهِّ فََأرَاينِّ تـُْربًَة مَحَْراء".َمْقُتوٌل، َوقَاَل: إِّن شِّ
 . طب عن عائشة

 
684  /27311 -  ."ِّّ َا أْفَضُل الربِّ َا َخرْيُ اهلِّْجَرةِّ، َوَحافِّظِّى َعَلى الصََّلواتِّ فَإِّْنَّ َى؛ فَإِّْنَّ  "اَي َعائَِّشُة: اْهُجرِّى املَعاصِّ

 في األوسط، وفيه محمد بن يحيى بن يسار، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني . ن أىب هريرةطس ع
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، َوَأْصَحاُب اأَلْهَواءِّ، لَْيسَ  - 27327/  700 يَـًعا ُهْم َأْصَحاُب اْلبِّدَعِّ هَلُْم تـَْوبٌَة،   "اَي َعائَِّشُة: إِّن الَّذِّيَن فـَرَُّقوا دِّينَـُهْم وََكانُوا شِّ

ُهْم بَرٌئ، َوُهْم مِّىنِّّ بـََراٌء". َأاَن  نـْ  مِّ
 رواه الطبراني في الصغير، وفيه بقية ومجالد بن سعيد، وكالهما ضعيف.قال الهيثمي:  .طص عن عمر

 
َع ُسُجودِّهِّ إِّىَل سَ  - 27334/  707 نَي". "اَي َعائَِّشُة: َأَما َعلِّْمتِّ َأنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َسَجَد هلل َسْجَدًة َطهََّر هللا َمْوضِّ  بْع َأَرضِّ

 رواه الطبراني في األوسط، وبزيغ اتهم بالوضع. قال الهيثمي:  .أبو احلسن القطان يف منتخباته، طس عن عائشة
  

ْئُت َلَساَرْت  - 27341/  714 ، َجاَءِنِّ َمَلٌك إِّنَّ ُحْجَزَتُه لَُتَساوِّى اْلَكْعَبَة فـََقالَ  معي " اَي َعائَِّشُة: َلْو شِّ َباُل الذََّهبِّ : إِّنَّ  جِّ
ْئَت نَبِّي ا َملًِّكا، فـََنَظْرُت  ْئَت نَبِّي ا َعْبًدا، َوإْن شِّ رْبِّيَل فََأَشاَر إِّىَل َأْن َضْع  رَبََّك يـَْقَرأ َعَلْيَك السَّاَلَم، َويـَْقوُل َلَك: إِّْن شِّ إِّىَل جِّ

 نـَْفَسَك، فـَُقْلُت: نَبِّي ا َعْبًدا". 
 رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .ابن سعد ع، وابن عساكر عن عائشة

 
ْنُه اْلَماَلئَِّكُة؟ إِّنَّ اْلَماَلئَكَة لََتْسَتْحي مِّْن عثَماَن".  - 27353/  726 ى مِّ  "اَي َعائَِّشُة: َأاَل َأْسَتْحي ممَِّّا َتْسَتحِّ

 ر وهو متروك.والبزار باختصار كثير، وفيه النضر أبو عم قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 

ْنُه اْلَماَلئَِّكُة؟ َوالَّذِّى نـَْفُس َرُسولِّ هللا  - 27354/  727 صلى هللا عليه   -"اَي َعائَشُة: َأاَل َأْسَتْحي مِّْن رَُجٍل َتْسَتْحىيِّ مِّ
، َوَلْو َدَخَل َوأَْنتِّ َقرِّيٌب مِّىنِّّ ََلْ يـََتَحدَّْث َوََلْ  بَِّيدِّهِّ، إِّنَّ اْلَماَلئَِّكَة لََتْسَتْحىيِّ مِّْن ُعْثَماَن كَما َتْسَتْحىيِّ مَِّن هللا َوَرُسولِّهِّ  -وسلم 

 يـَْرَفْع رَأَسُه َحَّتَّ خَيُْرَج". 
 .طب عن ابن عمر

 
نَي تـَْرَضنْيَ فـَتَـُقولِّنَي، اَل َورَ  - 27366/  739 نَي تـَْرَضنْيَ، َأمَّا حِّ نَي تـَْغَضبِّنَي َعَلىَّ وحِّ  حُمَمٍَّد،  بِّّ "اَي َعائَشُة: َما خَيَْفى َعَليَّ حِّ

نَي تـَْغَضبِّنَي فـَتَـُقولنَي: اَل َوَربِّّ إِّْبراهِّيَم".   َوَأمَّا حِّ
 صحيح.  .ابن سعد، طب عن عائشة]حب[ 

 
َفُعَك هللا هبِِّّنَّ؟ اْحَفْظ هللا حَيَْفظَك، اْحَفظِّ هللا جتِّْدُه َأَماَمَك،  - 27382/  755 تـََعرَّْف إِّىَل " اَي ُغاَلُم: َأاَل ُأَعلُِّّمَك َكلَِّماٍت يـَنـْ

دَّةِّ، َواْعَلْم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لُِّيْخطَِّئَك، وَ  يفالرََّخاءِّ يـَْعرِّْفَك  يفهللا  َأنَّ ما أخطأك ََلْ يكن لِّيصيَبَك، َوَأنَّ اخْلَاَلئَِّق لو  الشِّّ
ًئا َأرَاَد هللا َأْن يُعطَيكه ََلْ  اْجَتَمعوا َعَلى أن يـُْعُطوَك َشيًئا ََلْ يردِّ هللا َأْن يـُْعطَِّيَكه ََلْ يـَْقدِّروا َعَلى َذلَِّك، َأْو َأْن َيْصرفوا َعْنَك شَ  يـْ

َا هو كائٌن إىل َيومِّ اْلقَِّيامةِّ، فَإِّذا َسأَلت َفَسل هللا، َوإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتعِّن ابِّهلل، وإِّذا يقدروا َعَلى َذلَِّك، وَأْن قد جَ  فَّ الَقلُم ِبِّ
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ع الصَّرْبِّ، َوإنَّ الَيقِّني، واْعَلْم َأنَّ الصَّرْبَ َعلى َما َتْكَره َخرٌي َكثرٌي، فَإِّنَّ النصَر مَ  يفاْعَتَصْمَت فاْعَتصِّم ابهلل، واعَمل هلل ابلشُّْكرِّ 
، وِّإنَّ مع العْسرِّ ُيْسًرا".   الَفرَج َمَع الَكْربِّ

 . طب عن ابن عباس
 

َفُعَك هللا هبِِّّنَّ؟ اْحَفْظ هللا حَيَْفْظَك، اْحَفْظ هللا جتِّ  - 27383/  756 ْدُه  "اَي َفََّت: َأاَل َأهُب َلَك؟ َأاَل ُأَعلُِّّمَك َكلَِّماٍت يـَنـْ
َا ُهَو َكائٌِّن، َواْعَلمْ َأَماَمَك، َوإَِّذا َسأَلْ  هلل، َواْعَلْم َأْن َقْد َجفَّ اْلَقَلُم ِبِّ َأنَّ اخْلَاَلئَِّق َلْو   َت فَاْسَأْل هللا، َوإَِّذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتعِّْن ابِّ

، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسرِّ ُيْسًرا". َأرَاُدوَك بَِّشْىٍء ََلْ يُْكَتْب َعَلْيَك ََلْ يـَْقدُِّروا َعَلْيَك، َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّرْبِّ   ، َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْربِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف. .طب عن عبد هللا بن جعفر

 
َياَن قـَُريٍش: اَل تـَْزنُوا؛ فَإِّنَُّه َمْن َسلَِّم َشَبابُُه َدَخَل اجلَْ  - 27384/  757  نََّة". "اَي فِّتـْ

 رواه أبو يعلى، وإسناده منقطع، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .طب، هب عن ابن عباس
 

َيتِّكِّ فَاْشَهديَها، فَإِّنَّه يـُْغَفُر َلكِّ عند أول قطرٍة تـَْقطُر مِّْن دمَِّها ُكلُّ َذْنٍب   - 27396/  769 "اَي فَاطَِّمُة: ُقومي إِّىل ُأْضحِّ
: إِّنَّ  ْلتِّيهِّ، وُقوىلِّ ني، قيل: اي  العاملني، ال َشريَك له وبذلِّك أُمرُت وأاَن مَِّن املسلم هلل ربِّّ  وممات وُنُسكى وحمياى  صالتَعمِّ

 رسول هللا: هذا لك وألهِّلِّ بـَْيتِّك خاصًة؟ قال: َبل لْلمسلمني َعامًَّة".
 رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، ك وتُعقب، ق عن عمران بن حصني

 
"."اَي فَاطَِّمُة: إِّنَّ هللا يـَْغَضُب لَِّغَضبِّكِّ  - 27401/  774  ، َويـَْرَضى لِّرَِّضاكِّ

 رواه الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .ع، طب، ك وتـُُعقِّّب، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة وابن عساكر عن على
 

ًئا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، اَي َعبَّاُس اَي   فإين"اَي فَاطَِّمُة بِّْنَت َرُسولِّ هللا: اْعَملِّى هلل َخرْيًا،  - 27402/  775 اَل ُأْغىنِّ َعْنكِّ مَِّن هللا َشيـْ
ًئا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، اَي ُحَذيـَْفُة: َمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا، وَأِنِّّ   فإينَعمَّ َرُسولِّ هللا: اْعَمْل هلل َخرْيًا،   اَل ُأْغىنِّ َعْنَك مَِّن هللا َشيـْ

ْئُت بِّهِّ َحرََّم هللا َعَلْيهِّ النَّاََر َوَوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة، َوَمْن َصاَم رََمَضاَن يُرِّيُد بِّهِّ َوجْ  َرُسول هللا َا جِّ َرَة خَتَم هللا  َوآَمَن ِبِّ ه هللا َوالدَّاَر اآلخِّ
َا َوْجه هللا َرَة، َوَمْن َحجَّ بـَْيَت هللا يُرِّيُد به َوْجَه هللا َوالدَّاَر  َلُه بِّهِّ َوَحرََّم َعَلْيهِّ النَّاَر، َوَمْن َتَصدََّق بَِّصَدَقٍة يُرِّيُد هبِّ  َوالدَّاَر اآلخِّ

َرة، َخَتَم هللا َلُه َوَحرََّم َعَلْيهِّ النَّاَر، َوَوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة".   اآلخِّ
َُذيـَْفَة ابـًْنا يـَُقاُل َلُه "مساك" ْسَنادِّ  يفإالَّ  ز عن مساك بن حذيفة عن أبيه، وقال ز: اَل نـَْعَلُم حلِّ  . َهَذا اإلِّ

 
َقى َعَلى َظْهرِّ اأَلْرضِّ بـَْيُت َمَدٍر، َواَل َحَجٍر، َواَل   -َعزَّ َوَجلَّ -"اَي فَاطَِّمُة: إِّنَّ هللا  - 27405/  778 ْمٍر اَل يـَبـْ بـََعَث َأاَبكِّ ِبَِّ

ُلُغ اللَّْيُل". َوبٍَر، َواَل َشْعٍر، إِّالَّ َأْدَخَلُه هللا بِّهِّ عِّّزا َأْو ُذاّل َحَّتَّ يـَبْـ   ُلَغ َحْيُث يـَبـْ
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رواه الطبراني، وفيه يزيد بن سنان أبو فروة وهو مقارب الحديث مع قال الهيثمي:  . طب، حل وابن عساكر عن أىب ثعلبة اخلشىن
 ضعف كثير. 

 
َْمدِّهِّ،  "اَي قَبِّْيَصُة: ُقْل َثاَلَث َمرَّات إَِّذا َصلَّْيَت َصاَلَة اْلَغَداةِّ: ُسْبَحاَن  - 27407/  780 َْمدِّهِّ، ُسْبَحاَن هللا اْلَعظِّيمِّ َوحبِّ هللا َوحبِّ

َة إِّالَّ ابهلل؛ فَإِّنََّك إَِّذا قـُْلَت َذلَِّك َأمِّْنَت إبِِّّْذنِّ هللا مَِّن اْلَعَمى َواجْلَُذامِّ َوالْ  ، َوُقْل: اللَُّهمَّ اْهدِِّنِّ مِّْن عِّْندَِّك،  َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ رَبَصِّ
  َفْضلَِّك، َوأَْنزِّْل َعَلىَّ مِّْن َرمْحَتَِّك، َوأَْنزِّْل َعَلىَّ مِّْن بـَرََكاتَِّك".فََأفِّْض َعَلىَّ مِّنْ 

 رواه الطبراني، وفيه نافع: أبو هرمز، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 

ْدٍر، َواْحلِّْق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفرِّ".  - 27408/  781 َاٍء َوسِّ ْل ِبِّ  "اَي قـََتاَدُة: اْغَتسِّ
 في الكبير ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . ب عن قتادة الرهاوىط
 

َوإِّنَّ النَّاَر اَل يـََناُم   " اَي قـَْوُم: اْطُلُبوا اجْلَنََّة ُجْهدَُكْم، َواْهُربُوا مِّن النَّارِّ ُجْهدَُكْم؛ فإِّنَّ اجْلَنََّة اَل يـََناُم طَالِّبـَُها،  - 27409/  782
ْلَمَكارِّهِّ، َوإِّنَّ الدُّنْـ  َرَة اْليَـْوَم حُمَفََّفٌة ابِّ ". َهارِّهُبَا، َأاَل َوإِّنَّ اآلخِّ لشََّهَواتِّ  َيا حُمَفََّفٌة ابِّ

 فيه "يعلى بن األشدق" وهو ضعيف.  قال الهيثمي: .طب عن كليب بن جرى
 

ََذا ُأْهلَِّكتِّ األَُمُم، إِّنَّ اْلُقْرآَن ُيَصدُِّق بـَْعُضُه بـَْعًضا، َفاَل ُتَكذِّبُوا بـَْعَضُه بِّبَـْعٍض".  - 27410/  783  "اَي قـَْوُم: هبِّ
 . اْلُقْرآن، قَاَل: َفذََكَرهُ  يفَعَلى قـَْوٍم يـَتَـَنازَُعوَن  -صلى هللا عليه وسلم  -َخَرَج َرُسوُل هللا  طب عن ابن عمرو، قال:

 في الكبير وفيه "صالح بن أبى األخضر" وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني 
 

 ُواَلٌة اَل َتْسَتطِّيُع َأْن تـَُقوَل احْلَقَّ َمَعُهْم".  بعدي"اَي قـَْيُس: َعَسى إِّْن ُمدَّ بَِّك الدَّْهُر َأْن يَلَِّيَك  - 27411/  784
 رواه الطبراني، وهو مرسل.قال الهيثمي:  .طب عن قيس بن خرشة 

 
 "اَي َكْعُب: ُخذِّ الشَّْطَر َودَعِّ الشَّْطَر".  - 27420/  793

 .ن كعب بن مالكطب ع
 

رٍة".  - 27423/  796  "اَي لَبـَّْيَك! حَنُْن َأَخْذاَن فَأَلَك مِّْن فِّيَك، اْخُرُجوا بَِّنا إِّىَل َخضِّ
رواه الطبراني في الكبير واألوسط. وكثير بن  قال الهيثمي:  .طب وأبو نعيم يف الطب عن كثري بن عبد هللا املزِن عن أبيه عن جده

 حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. عبد هللا ضعيف جدا، وقد 
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َفَك،  - 27424/  797 ْر َسيـْ َنٌة وفـُْرَقٌة َواْختِّاَلٌف، فَإَِّذا َكاَن َذلَِّك فَاْكسِّ َا َسَتُكوُن فِّتـْ َلَك، "اَي حُمَمَُّد ْبَن َمْسَلَمَة: إِّْنَّ ْر نـَبـْ َواْكسِّ
 بـَْيتَِّك". يفَواْقَطْع َوَترَك، َواْجلِّْس 

 .طب عن حممد بن مسلمة
 

 ْيكِّ السَّكِّيَنُة". "اَي مِّْسكَِّنُة: َعلَ  - 27426/  799
َلَة بِّْنت َِمَْرَمةَ   ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن قـَيـْ

 
ْعَت ُمْنُذ اليَـْومِّ حّسا؟ إنَّه  - 27429/  802 الَ ُيْشرُِّك ابِّهلل  أميتفـََبشََّرِنِّ أنَُّه َمْن َماَت مِّْن   ريبآت مِّْن  أاتين"اَي ُمَعاُذ: َهْل مسِّ

َراَط".  َرُهْم؟ قَاَل: َدْعُهْم َفلَيْسَتبُِّقوا الصِّّ ًئا َدَخَل اجلَنََّة، قَاَل: َأَفالَ َأْخُرُج إِّىَل النَّاسِّ فَأبشِّّ  َشيـْ
 . طب عن معاذ

 
َ َذاَك؟  - 27430/  803 ُمَّتَِّك؟  ريب وآاَتِنِّ  ريب يلَصلَّْيُت َما َكَتَب  إيّنِّ "اَي ُمَعاُذ: رَأَْيَت َتْدرِّى َلِّ ، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد: َما َأفْـَعُل ِبِّ

، قَاَل:  يف  يلقُلُت: َربِّّ أَْنَت أْعَلُم، فََأَعاَدَها َعَلى َثالاًث َأْو أْربـًَعا، فـََقاَل  ُمَّتَِّك؟ قُلُت: أَْنَت َأْعَلُم اَي َربُّ رَِّها: َما َأفْـَعُل ِبِّ   إيّنِّ آخِّ
، َورَبَُّك َشاكٌِّر حيُِّب الشَّاكِّريَن". أُمَّتَِّك، َفسَ  يفاَل ُأْخزَِّك   َجْدُت لَِّرىبِّّ

في الكبير، عن حجاج بن عثمان السكسكى، عن معاذ، ولم يدرك معاًذا، فقد ذكره ابن حبان   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن معاذ
 في أتباع الّتابعين وهو من طريق بقية، وقد عنعنه. 

 
ْثُل َصبرٍي أداُه هللا َعْنَك، فَادع بهِّ اي  "اَي ُمَعاُذ: َأالَ  - 27431/  804  ُأَعلُِّّمَك ُدَعاًء َتْدُعو بِّهِّ؟ فـََلْو َكاَن َعَلْيَك مَِّن الدَّينِّ مِّ

ل َمْن َتَشاُء، بَيدَِّك اخَلرْيُ  اُء، َوُتذِّ ُمَعاُذ، ُقْل: اللَُّهمَّ َمالَِّك املُلكِّ تـُْؤتِّى املُلَك َمْن َتَشاُء، َوتـَْنزُع املُلَك ممَِّّْن َتَشاُء، َوتُعِّزَّ َمْن َتشَ 
،   يفالنـََّهارِّ، َوُتولُِّج النـََّهاَر   يف إِّنََّك َعَلى ُكلِّّ َشْىء َقدِّير، ُتولُِّج اللَّْيَل  ، َوخُتْرُج امليَت مَِّن احلَىِّّ ، َوخُتْرُج احلَّي مَِّن املَيِّّتِّ اللَّْيلِّ

َساٍب، َرمْحَُن الّدنيا وَ  ُهَما، َومَتَْنُع َمْن َتَشاُء، اْرمَحْىنِّ َرمْحًَة تـُْغنِّيىنِّ  َوتـَْرُزُق َمْن َتَشاء بَِّغري حِّ نـْ يُمُهَما، تـُْعطِّى َمْن َتَشاُء مِّ َرةِّ َورَحِّ اآلخِّ
َواَك".  َا َعْن َرمْحَةِّ سِّ  هبِّ

إال أن سعيد بن  قال الهيثمي: رواه كله الطبراني، وفي الرواية األولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه، وبقية رجالها ثقات،  .طب عن معاذ
 المسيب لم يسمع من معاذ، وفي الرواية الثانية من لم أعرفه. 

 
،  "اَي ُمَعاُذ: أاَل آُمُرَك بَِّكلَِّمات تـَُقوهُلُنَّ َلْو َكاَن َعَلْيَك َأْمثَاُل اجلَِّبالِّ َقَضاُه هللا؟ ُقْل: اللَُّهمَّ َما - 27432/  805 لَِّك املُلكِّ

ْن َتَشاء، َوتُعِّز َمْن َتَشاُء، َوُتذِّّل َمْن َتَشاُء، بَيدَِّك اخَلرْيُ إِّنََّك َعَلى ُكلِّّ َشْىٍء َقديرتـُْؤتِّى املُلَك َمْن َتَشاُء، وَ  ، ُتولُِّج  تـَْنزُع املُلَك ممِّ
،  يفالنـََّهارِّ، َوُتولُِّج النـََّهاَر   يفالليَل  ، َوخَتْرُج املَيَِّّت مَِّن احلَىِّّ َساٍب،   الليل، َوخُتْرُِّج احليَّ مَِّن املَيِّّتِّ َوتـَْرزٌق َمْن َتَشاُء بَِّغرْيِّ حِّ

ُهَما َمْن َتَشاُء، ُقْل: اللَُّهمَّ أْغنِّىنِّ مَِّن الَفَقرِّ  نـْ نـَْيا تـُْعطِّى منُهَما َمْن َتَشاُء َومَتَْنُع مِّ َرُة والدُّ   يف، َواْقضِّ عىنِّّ الدَّيَن، َوقـَوِِّنِّ اآلخِّ
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َهاٍد   َسبِّيلَِّك".  يف عَِّباَدتَِّك َوجِّ
ال الهيثمي: رواه كله الطبراني، وفي الرواية األولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه، وبقية رجالها ثقات، إال أن سعيد بن  ق  .طب عن معاذ

 المسيب لم يسمع من معاذ، وفي الرواية الثانية من لم أعرفه. 
 

 هِّ". "اَي ُمَعاُذ: إِّنَّ املُْؤمَِّن قّيَدُه الُقرآُن َعْن كثِّرٍي مِّْن َهَوى نـَْفسِّ  - 27433/  806
 في األوسط، وفيه )عمرو بن الحصين( وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن معاذ

 
ة تُعِّيُنك َعَلى أمرِّ دنَياَك ودِّينَِّك خرُي ما اكَتسَب   - 27437/  810 "اَي ُمَعاُذ: َقلٌب َشاكٌِّر، ولَِّسان َذاكِّر، َوَزْوَجة َصاحلِّ

 النَّاُس".
 صحيح. . طب، هب عن أيب أمامة

 
ُ النَّاَس؟ قَاَل: َدْعُهْم َفليَـ  - 27442/  815 ًئا َدَخَل اجلَنََّة، قَاَل: َأاَل أْخربِّ َّللَّ َشيـْ   يفتَـَناَفُسوا "اَي ُمَعاُذ: َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك ابِّ

 ،  َأَخاف َأْن يـََتكُِّلوا". فإيناأَلْعَمالِّ
 .طب، حل عن أنس

 
821  /27448 - : َر النَّاسِّ ،   "اَي َمَعاشِّ بُّوا قـَُرْيًشا؛ فَإِّنَُّه َمْن َأَحبَّ قـَُرْيًشا فـََقْد َأَحبَّىنِّ َوْمَن أَبـَْغَض قـَُرْيًشا فـََقْد أَبـَْغَضىنِّ َأحِّ

ْقَت َأوََّل قـُْريٍش َنَكااًل، فَأذق  إِّنََّك َأذَ  َوإِّنَّ اَّللَّ تـََعاىَل َحَبَب إِّىَلَّ قـَْومِّى َفاَل أَتـََعجَُّل هَلُْم نْقَمًة، َواَل َأْسَتكثُِّر هَلُْم نْعَمًة، اللَُّهمَّ 
َرَها نَوااًل، َأاَل إِّنَّ اَّللَّ تـََعاىَل َعلَِّم َما  مِّْن ُحىبِّّ لَِّقْومى َفَسرَِّن فِّيهِّْم، قَاَل اَّللَّ تـََعاىَل: }َوإِّنَُّه َلذِّْكٌر َلَك َولَِّقْومَِّك َوَسْوَف  قليب يفآخِّ

ريََتَك اأْلَقْـَربِّنَي )  يفلَِّقْومِّى، ُتْسأَُلوَن { َفجَعَل الذِّْكَر والشََّرَف  ( َواْخفِّْض َجَناَحَك لَِّمنِّ اتَـّبَـَعَك  214كَِّتابِّهِّ، مثَّ قَاَل: }َوأَْنذِّْر َعشِّ
دِّيَق مِّْن قـَْومِّى، َوالشَّهِّيَد من َقومِّى، واألَئِّمََّة مِّْن  الذيمَِّن اْلُمْؤمِّنِّنَي { يـَْعىنِّ قـَْومِّى، فاحلَْمُد َّللَّ  قـَْومِّى إِّنَّ اَّللَّ تـََعاىَل  َجَعَل الصِّّ

كَِّتابِّهِّ: }َمَثاًل َكلَِّمًة    يف -َعزَّ َوَجلَّ -قَاَل اَّللَّ  اليتقـَلََّب العَِّباَد َظْهًرا َوَبْطًنا، َفَكاَن َخرْيَ الَعربِّ قـَُرْيٌش، َوهِّى الشََّجَرُة املَبارََكُة 
َا قـَُرْيًشا-طَيَِّّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّّبٍة{  َشرََّفهُم  الذييـَُقول: الشَّرف  َأْصُلَها اَثبٌِّت( تـَُقوُل َأْصُلَها َكَرٌم }َوفـَْرُعَها يفِّ السََّماءِّ{ ) -يـَْعىنِّ هبِّ

ْساَلمِّ  يِّاَلفِّ قـَُرْيٍش{  الذياَّللَّ ابإلِّ رَِّها".  َهَداُهْم َلُه، َوَجَعَلُهْم َأْهَلُه، مثَّ أَنـَْزَل فِّيهِّْم ُسورًَة مَِّن كَِّتابِّ اَّللَّ حُمَْكَمًة }إلِّ  إِّىل آخِّ
 .طب، وابن مردويه عن عدى بن حاَت

 
ْن".  - 27453/  826  "اَي ُمَعاوِّيَُة: إِّْن َمَلْكَت فََأْحسِّ

اكر عن معاوية، وفيه إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال ق: ضعيف، إال أن للحديث  طب، ق يف الدالئل، وابن عس
رواه الطبرانى باختصار، عن عبد الملك بن عمير، عن معاوية وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف  قال الهيثمي:  .شواهد

 وقد وثق. 
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ْنُه، َوَعلْيُكْم  "اَي َمْعَشر املُْسلِّمِّنَي: َمْن َجاَء مِّ  - 27465/  838 ْل، َوإْن َوَجد طِّيًبا َفاَل َعَلْيهِّ أن مَيسَّ مِّ ْنُكُم اجلُُمَعَة، َفليَـْغَتسِّ

 ." َواكِّ ََذا السِّّ  هبِّ
 رواه الطبراني في الكبير وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وفيه كالم كثير.قال الهيثمي:  . طب عن َأىب أيوب

 
ُكْم والَكذَِّب". "اَي َمْعَشر التُّجَّارِّ:  - 27478/  851  إِّايَّ

 ضعيف.  .طب عن واثلة
 

ُْم عيَبَّتِّ  - 27482/  855 ريَن: إِّنَُّكْم َقْد َأْصَبْحُتْم َتزِّيُدوَن َوإِّنَّ األَْنَصاَر َقدِّ انتَهْوا َوإِّْنَّ َها،   اليت"اَي َمْعشَر اْلُمَهاجِّ َأَوْيُت إِّلَيـْ
يئِّهِّم".  نَـُهْم، َوجَتَاَوزوا َعن ُمسِّ  فَأْكرُِّموا حُمْسِّ

 رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .ك، طب عن كعب بن مالك]حم[ 
 

ُز َأَحدُُكْم إَِّذا رََجَع مِّْن ُسوقِّهِّ َأْن يـَْقَرَأ َعْشَر آاَيٍت فـََيْكُتب اَّللَّ َلُه بِّ  - 27488/  861 ُكلِّّ آيٍَة  "اَي َمْعَشر التُّجَّارِّ: أَيـَْعجِّ
 َحَسَنًة". 

 لكبير، وفيه الحارث بن عبيدة، وهو ضعيف. الطبراني في ا قال الهيثمي: رواه. طب، هب وابن النجار عن ابن عباس

 
 نََة". "اَي َمْعَشَر التُّجَّارِّ: إِّنَّ اَّللَّ اَبعُِّثُكْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُفجَّارًا إِّالَّ َمْن َصَدَق َوبـَرَّ َوَأدَّى اأَلَما - 27489/  862

 لصحيح غير الربيع بن ثعلب، وأبي إسماعيل المؤدب، وكالهما ثقة.الطبراني، ورجاله رجال ا  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 
 "اَي َمْعَشَر َشَبابِّ قـَُرْيٍش: اْحَفُظوا فـُُروَجُكْم اَل تـَْزنُوا، َأاَل َمْن َحفَِّظ فـَْرَجُه فـََلُه اجلَنَّة".  - 27490/  863

 وسط، ورجاله رجال الصحيح.رواه البزار، والطبراني في الكبير واأل قال الهيثمي:  .طب، هب عن ابن عباس
 

لذَّْبح".  - 27491/  864 ْلُت إِّلَْيُكْم إِّالَّ ابِّ  "اَي َمْعَشر قـَُرْيٍش: َأَما َوالَّذِّى نفسى بَِّيدِّهِّ َما ُأْرسِّ
الطبراني  رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجال قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو

 رجال الصحيح.
 

َْبلِّ اَّللَّ   بعدي"اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش: إِّنَُّكُم الُواَلُة مِّْن  - 27492/  865 ُموا حبِّ َذِّهِّ األُمَّةِّ، َفال مَتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلُِّموَن، َواْعَتصِّ هلِّ
نَي َلُه الدَّيَن ُحنَـَفاَء،  مجِّيًعا َواَل تـََفرَُّقوا، َواَل َتُكونُوا َكالَّذِّيَن تـََفرَُّقوا مِّ  ْن بـَْعدِّ َما َجاَءهْتُُم اْلبَـيَِّّناُت، َوَما أُمُِّروا إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا اَّللَّ ُِمْلِّصِّ

َم اَّللَّ  َوأَبـَْنائِّهِّْم وَ  أصحايب يفويُقِّيُموا الصَّاَلَة ويـُْؤُتوا الزََّكاَة، َوَذلَِّك دِّيُن اْلَقيَِّّمةِّ، اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش: اْحَفُظوِنِّ  أَبـَْناءِّ أَبـَْنائِّهِّْم، رَحِّ



757 

 

َناَء أَبـَْناءِّ األَْنَصارِّ".   األَْنَصاَر، َوأَبـَْناَء األَْنَصارِّ، َوأَبـْ
 .طب عن كثري بن عبد اَّللَّ بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده

 
: اَل تـُْؤمُِّنوا َواَل َتُكونُوا ُمْؤمِّنِّنَي َحَّتَّ  - 27493/  866   حتِّبُّوا َعبَّاًسا". "اَي َمْعَشَر النَّاسِّ

 الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب عن عصمة بن مالك
 

، حَيُطُّ  "اَي َمْعَشَر اْليَـُهودِّ: َأُروِنِّ  - 27494/  867 ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّ ْنُكْم َيْشَهُدوَن َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ اْثىَن َعَشَر رَُجاًل مِّ
ُتْم؟ الذياَّللَّ مِّْن ُكلِّّ يـَُهودِّىٍّ حَتَْت َأدِّميِّ السََّماءِّ الَغَضَب  ُهْم، فـََقاَل: أَبـَيـْ نـْ ُر،   َغضَب َعَلْيهِّْم، فـََلْم َُيْبه َأَحٌد مِّ فـََواَّللَّ أَلاَن احلَاشِّ

بـُْتْم". ُتْم َأو َكذَّ  َوَأاَن الَعاقُِّب، َوَأاَن اْلُمَقفِّى آَمنـْ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.  .طب، ك عن عوف بن مالك عن ابن عباس

 
ُر النَّاُس إِّلَيُكْم، َمْن َلقِّى اَّللَّ َوُهَو حيِّبُّ األَْنَصاَر  "اَي َمْعَشَر األَْنَصارِّ: اَل تـَُبايُِّعوَن َعَلى اهلِّْجَرةِّ،  - 27496/  869 َا يـَُهاجِّ إِّمنَّ

ُغُضُه".  ُغُض األَْنَصاَر َلقِّى اَّللَّ َوُهَو يـَبـْ  َلقِّى اَّللَّ َوُهَو حيِّبُُّه، َوَمْن َلقِّى اَّللَّ َوُهَو يـَبـْ
 سهل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.فيه عبد المجيد بن  قال الهيثمي:   . طب عن َأىب أسيد الساعدى

 
ىِّّ َوإقَاَمَتُه، فـَُقْلَن َكَما يـَُقوُل؛ فَإِّنَّ َلُكنَّ  - 27498/  871 ْعَُتَّ َأَذاَن َهَذا احْلََبشِّ بُِّكلِّّ َحْرٍف أَْلَف  "اَي َمْعَشَر النَِّّساءِّ: إَِّذا مسِّ

ْعَفانِّ اَي ُعَمُر". أَْلف َدرََجٍة، قَاَل ُعَمُر: َهَذا لِّلنَِّّساءِّ َفَما لِّلرِّجَ  ؟ قَاَل: ضِّ  الِّ
 ضعيف. .طب عن ميمونة

 
َْن، َوإَِّذا  ،"اَي َمْعَشَر النَِّّساءِّ: إِّنَُّكنَّ َأْكثـَُر َحَطبِّ َجَهنََّم؛ ألَنَُّكنُّ إَذا ُأْعطيَُتَّ ََلْ َتْشُكْرنَ  - 27499/  872 َوإَِّذا ابـُْتلِّيَُتَّ ََلْ َتْصربِّ

َعمِّنَي، اْلَمْرَأُة َتُكوُن عِّْنَد الرَُّجلِّ َوَقْد َوَلَدْت لهُ  ُكْم وَُكْفَر اْلُمنـْ َك َعْنُكنَّ َشَكْوُتنَّ، َوإايَّ اْلَوَلَدْينِّ َوالثَّاَلثََة فـَتَـُقوُل: َما رَأَْيُت   أُْمسِّ
 مِّْنَك َخرْيًا َقطُّ". 

 وبقية رجاله رجال الصحيح. ،وفيه شهر وهو ضعيف وقد وثق قال الهيثمي: رواه الطبراني . أمساء بنت يزيدطب عن 
 

َعاُر َوالنَّاُس دِّاَثٌر، َفاَل ُأوَتنَيَّ مِّْن قَِّبلُِّكْم".  - 27508/  881  "اَي َمْعَشَر األَْنَصارِّ: أَنـُْتُم الشِّّ
وفيه من لم يرو عنه إال واحد. وبقية رجاله   قال الهيثمي: رواه الطبراني .احلاكم يف الكىن، طب، ض عن عباد بن بشري األنصارى

 ثقات. 
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ُحَ  - 27508/  882  مٍَّد إِّىَل أَبـَْياتُِّكْم؟ ". "اَي َمْعَشَر األَْنَصارِّ: َأَما تـَْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس ابلشَّاءِّ َواْلَبعِّريِّ َوَتْذَهُبوَن أَنـُْتْم ِبِّ

 وفيه محمد بن جابر السحيمى وهو ضعيف، وقد وثق. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عباس
 

َعُكْم َهَذا ابلصَّدَقةِّ". - 27519/  892  "اَي َمْعَشَر التُّجَّارِّ! إنَُّكْم ُتْكثُِّروَن احْلَلَِّف فَاْخلُِّطوا بـَيـْ
 ، ض عن قـَْيسِّ بنِّ َأىبِّ َغَرزَة  الروايينع، و 

 
مْيَاُن يف َقلبِّهِّ: اَل َتُذمُّوا اْلُمْسلِّمِّنَي، َواَل تـَتَّبُِّعوا َعْورَاهتِِّّ  - 27523/  896 ْم؛ فَإِّنَُّه َمْن َيْطُلْب  "اَي َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم َوََلْ َيْدُخل اإلِّ

رْتَُه َوأَ  يهِّ اْلُمْسلِّم َهَتَك اَّللَّ سِّ رْتِّ بـَْيتِّهِّ". َعْورََة َأخِّ  ْبَدى َعْورََتُه، َوَلْو َكاَن يف سِّ
وفيه رميح بن هالل الطائي قال أبو  .. .قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط بنحوه .طب عن عبد اَّللَّ بن بريدة عن أبيه

 حاتم: مجهول لم يرو عنه غير أبي تميلة يحيى بن واضح. 
 

! اَي نـََعااَي اْلَعَرب! اَي نـََعااَي اْلَعَرب! إِّنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَليكم الرِّاَيُء َوالشَّْهَوُة اخْلَفِّيَّةُ "اَي نـََعااَي الْ  - 27532/  905  ". َعَربِّ
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، غير عبد َّللاَّ بن بديل   قال الهيثمي: رواه الطبراني .املازينع، طب، ض عن عبد اَّللَّ بن زيد 

 بن ورقاء وهو ثقة.
 

 َوَلدَِّها".  يفاَدُة! أْبغِّىن اَنَقًة َحلَبانًة رَكبانًة، َغرْيَ َأن ال تـَُولِّّه َذاَت َوَلٍد ق"اَي نُ  - 27535/  908
اق الفروي وهو متروك، وفي إسناد الثانية: يعقوب بن محمد  قال الهيثمي: في إسناد الرواية األولى: إسح .اَدة األسدى قَ طب عن نُـ 

 الزهري وهو متروك، وجماعة ال يعرفون. 
 

 اَدة! بقِّّ َداعِّى اللَّنَبِّ". ق"اي نُ  - 27536/  909
تروك،  قال الهيثمي: في إسناد الرواية األولى: إسحاق الفروي وهو متروك، وفي إسناد الثانية: يعقوب بن محمد الزهري وهو م .طب عنه

 وجماعة ال يعرفون.
 

؟ أَلَْيَس تـَْعَلُموَن أنَّ اَّللََّ أَنـَْزَل يف كَتابِّهِّ: َمن َأطَاعىنِّ   إيّنِّ "اي َهُؤاَلء! أَلَْيَس تـَْعَلُموَن  - 27539/  912 فـََقْد َأطَاَع   رُسوُل اَّللَّ
، َوإِّنَّ مِّْن طَاَعَّتِّ َأْن ُتطِّيُعَوا أَئِّمَّتُكْم، َوإِّْن َصلُّوا قـُُعوًدا َفصَ  ، مِّْن طَاَعةِّ اَّللَّ َأْن ُتطِّيُعوِنِّ  لُّوا قـَُعوًدا أمْجَعِّنَي". اَّللَّ

 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمر]حم[ 
 

كَ  - 27543/  916 مْثُ: ما حاَك يف نـَْفسِّ ُّ: َما اْنَشرَح َلُه َصْدُرَك، واإلِّ ؟ الربِّ ِّّ واإلِّمثِّ ْئَت َتْسأَُلىنِّ َعنِّ الربِّ ، وإِّْن  "اي َوابَِّصُة! جِّ
 أفْـَتاَك َعْنُه النَّاُس". 
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 الطبراني، وأحمد باختصار عنه، ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات. قال الهيثمي: رواه. طب، وابن عساكر عن َوابَِّصَة األسدى
 

َها" - 27546/  919 َذا َثْديـَيـْ َذا ُأُذنـَْيَك، واْلَمرأُة جَتَْعُل َيَديـَْها حِّ  . "اي َوائُِّل بَن ُحْجٍر! إَِّذا َصلَّْيَت فَاْجَعْل َيَدْيَك حِّ
طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر، عن عمتها أم يحيى   الطبراني في حديث قال الهيثمي: رواه. طب عن وائل بن حجر

 بنت عبد الجبار، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. 
 

ىُّ اْخُرْج فـََقاتِّْل يف َسبيلِّ اَّللَّ َكَما قَاَتلَت لَِّتُصدَّ َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ". - 27549/  922  "اي َوْحشِّ
 ، وإسناده حسن. الطبراني قال الهيثمي: رواه. طب عن وحشى

 
923  /27550 -  ." ْعَن َواَل يـَْبكِّنَي َعَلى َهالٍِّك بـَْعَد اليَـْومِّ ُنَّ َهُهَنا َحَّتَّ اآلَن؟ ُمْرُهنَّ فَلريْجِّ  "اَي َوحْيَُهنَّ، إِّْنَّ

يوم أحد فسمع نساء بىن عبد األشهل يبكني على   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب، ق عن ابن عمر قال: رجع 
ن، قال: لكن محزة ال بـََواكَِّى له، فجئن نساء األنصار يبكني على محزة عنده، فاستيقظ وهن يبكني، فقال: فذكره  َهْلكاهُ 

 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.  .ك، ق عن أنس
 

ُهُم احْلَْرُب، َفَماَذا َعَلْيهِّْم َلْو َخلَّْوا  - 27551/  924 ، فَإِّْن أَصابُوِنِّ َكاَن   بَيين "اَي َوْيَح قـَُرْيٍش َلَقْد َأْهَلَكتـْ وَبنْيَ َسائِّرِّ اْلَعَربِّ
ْساَلمِّ َوافِّريَن، َوإِّْن ََلْ  الذي ٌة، َفَما َتُظنُّ قـَُريٌش؟ ! فـََواَّللَِّّ اَل  َأرَاُدوا، َوإِّنِّ اَّللَّ َأظَهرِنِّ َعَلْيهِّْم َدَخُلوا يف اإلِّ يـُْقتَـُلوا قَاتـَُلوا َوهبِِّّْم قـُوَّ

َفرَِّد َهذِّه السَّالِّفُة".  بعثين الذيَأزاُل ُأَجاهُِّدُهْم َعلى   اَّللَّ بِّهِّ، يُظهَِّرِنِّ اَّللَّ َأْو تـَنـْ
 .طب عن املِّْسَوَر بن ِمرمة، ومروان بن احلكم]حم[ 

 
َقَطع أَ "اَي لَيْـ  - 27554/  927 ثَرِّهِّ يف  َتُه َماَت يف َغرْيِّ َمْولِّدِّهِّ، إِّنَّ الرَّجَل إَِّذا َماَت يف َغرْيِّ َمْولِّدِّهِّ قِّيَس َلُه مِّْن َمْولِّدِّهِّ إِّىل ُمنـْ

 اجْلَنَّةِّ". 
 حسن.  .طب عن ابن عمرو]حم ن ه[ 

 
"."ََيتِّى َعَلى النَّاسِّ زََماٌن َمْن ََلْ َيُكْن َمَعُه َأْصَفُر  - 27564/  937 لَعْيشِّ  َواَل أَبـَْيُض َل يـَتَـَهنَّ بِّهِّ ابِّ

 أبي بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.  قال الهيثمي: مدار طرقه كلها على .طب، حل عن املقدام بن معدى كرب
 

َدْينِّ أتَُْكُل الشََّجَر وَترُِّد املَِّياَه، َيَُْكلُ  "َيَْتِّى  - 27565/  938  َعَلى النَّاسِّ زََماٌن َيُكوُن َخرْيَ املَالِّ فيه َغَنٌم َبنْيَ املَْسجِّ
بـَُها مِّن رِّْسلَِّها  ، والدَِّماُء ُتْسَفُك".  َبنْيَ َحرامي َويْلَبُس مِّْن َأْصَوافَِّها، واْلفََِّتُ مرهتن َصاحِّ  الَعَربِّ

 . في األوسط، وفيه سليمان بن داود الشاذكونى وهو متروك قال الهيثمي: رواه الطبراني  .ٍل السلمِّىطب عن ُِمَوَّ 
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َا يَلَقْوَن مَِّن الفََِّتِّ".  أميت"ََيتِّى َعَلى  - 27577/  950  زََماٌن يـََتَمنـَّْوَن الدَّجَّاَل ِبِّ

 . ز عن حذيفة
 

 يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ زَْيُد ْبُن َعْمرو ْبنِّ نـَُفْيٍل أُمًَّة َوْحَدُه".  "ََيتِّى  - 27578/  951
 . كر عن عروة مرساًل، ع، كر عنه عن سعيد بن زيد، ك وابن عساكر عن أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه

 
 بَِّيدِّهِّ اأُلْخَرى َتْشَخُب َأْوَداُجُه َدًما َحَّتَّ ََيتَِّى بِّهِّ  ُمتَـَعلًِّّقا رَأَسُه إبْحَدى َيَدْيهِّ ُمَتلبًِّّيا قَاتَِّلهُ  "ََيتِّى املَْقُتول - 27590/  963

: َتعِّْسَت، ويُْذَهُب بِّهِّ إِّىَل ا ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ لِّلَقاتِّلِّ : َربِّّ َهَذا قـَتَـَلىنِّ  لنَّارِّ". اْلَعْرَش، فـَيَـُقوُل اْلَمْقُتوُل َّللَّ
 ورجاله رجال الصحيح. الطبراني في األوسط، قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن عباس

 
، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: حَنُْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَّ  - 27591/  964 ؟ قَاَل: اَل، َوَلُكْم "ََيتِّى اَّللَّ بَِّقْوٍم يـَْوَم القَِّياَمةِّ، نُورُُهْم َكُنورِّ الشَّْمسِّ

رين حُيَْشُروَن مِّْن َأقْ  ، ُطوىَب لِّلُغَراَبءِّ، ُطوىَب لِّلُغَراَبءِّ، قِّيَل: َمنِّ اْلُغَراَبُء؟ قَاَل: اَنٌس َخرْيٌ كثِّرٌي، َوَلكِّنـَُّهْم فـَُقَراُء اْلُمَهاجِّ طَار اأَلْرضِّ
ون َقليٌل  يهِّْم َأْكثـَُر ممَِّّْن يُطِّيُعُهْم". يفَصاحلِّ  اَنس ُسوٍء َكثِّرٍي، َمْن يـَْعصِّ

 .طب واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن ابن عمرو
 

: حَنُْن ُشَهَداُء، فـَيـَُقاُل: اْنظُُروا فَإِّْن "ََيتِّى الشُّهَ  - 27592/  965 ، فَيُقوُل َأصَحاُب الطَّاُعونِّ لطَّاُعونِّ َداُء َواْلُمتَـَوفَـّْوَن ابِّ
ُدوَْنُْم َكَذلَِّك".  يُل َدًما َكرِّيحِّ اْلمِّْسكِّ فـَُهْم ُشَهَداُء، فـََيجِّ َراحِّ الشَُّهَداءِّ َتسِّ َراَحتـُُهْم َكجِّ  َكاَنْت جِّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن عياش وفيه كالم وحديثه عن أهل الشام  قال الهيثمي:  .السلمى طب عن عتبة بن عبد
 مقبول وهذا منه. 

 
 فََِّتٌ َكَمْوجِّ اْلَبْحرِّ َيْدَفع بـَْعُضَها بـَْعًضا". بعدي"ََيتِّيُكْم  - 27625/  998

 .طب عن حذيفة
 

".  "ََيتيىنِّ  - 27627/ 1000 رْبِّيُل َعَلى ُصورَة دْحَيَة اْلَكلىبِّّ  جِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.  .طب عن أنس

 
 "ََيتِّيىنِّ مَِّن السََّماء َجَناَحاُه ُلْؤُلٌؤ، َواَبطُِّن َقَدَمْيه َأْخَضُر". - 27628/ 1001

قال الهيثمي:  .َيتيك؟ قال: فذكره الذي ال: قلت: اَي حممُد: َكيَف َيتيك ق األَنصاريطب عن ابن عباس، عن َورََقَة بنِّ نوَفٍل 
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 رواه الطبراني في الكبير واألوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف.
 

ْلَمْوتِّ َيوَم اْلقَِّياَمةِّ َكأَنَّه َكْبٌش َأْمَلُح".  - 27632/ 1005  "يـُْؤَتى ابِّ
 . ع، ص عنه 

 
ْنُه مِّْن َمَكانِّهِّ، فَإِّْن َكانَ  - 27635/ 1008 َراطِّ فـَيَـْعثـُُر بِّهِّ َحَّتَّ يـَُزوَل ُكلُّ ُعْضو مِّ ْلَواىلِّ فـَُيوَقُف َعَلى الصِّّ  َعادِّال "يـُْؤَتى ابِّ

 َمَضى، َوإِّْن َكاَن َجائًِّرا هَوى يف النَّارِّ َسْبعِّنَي َخرِّيًفا". 
 .عبد بن محيد عن بِّْشرِّ بن عاصم

 
ْسرِّ َجَهنََّم، فـَيَـُقوُل اَّللَّ  - 27636/ 1009 ْلُواَلة يـَْوَم القَِّياَمةِّ َعادِّهلِِّّْم َوَجائِّرِّهِّْم َحَّتَّ يَقُِّفوا َعَلى جِّ :  -َعزَّ َوَجلَّ -"يـُْؤَتى ابِّ

، َفاَل يَبَقى َجائٌِّر  النَّارِّ َسْبعِّنَي َخرِّيًفا، َويـُْؤَتى   يف  إِّالَّ َهَوى َقَضائِّهِّ، ممِّيٌل مَسَْعُه َأَحَد اخْلَْصَمنْيِّ  يفُحْكمهِّ ُمْرَتٍش  يف فِّيُكْم طِّْلَبَّتِّ
لرَُّجلِّ ) ْبُت َلَك، فـَيَـُقوُل: َأَكاَن  َعْبدي ( َضَرَب فـَْوَق احْلَدِّ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ تـََعاىَل: الذيابِّ َل َضَرْبَت فـَْوَق َما َأَمْرُتَك؟ فـَيَـُقوُل: َغضِّ

؟ ويـُْؤَتى  ْتُه، فَيُقوُل: َأَكاَن لَِّرمْحَتَِّك  َعْبديَقصََّر، فَيُقوُل:  ابلذيلَِّغَضبَِّك َأْن َتُكوَن َأَشدَّ مِّْن َغَضىبِّ َ َقصَّْرَت؟ فـَيَـُقوُل: َرمحِّ : َلِّ
". َأْن تُكوَن َأَشدَّ    مِّْن َرمْحََّتِّ
 . ع عن حذيفة

 
لٍّ  - 27638/ 1011 جِّ اًل، ُكلُّ سِّ جِّ ، مثَّ يـُْؤَتى بِّتِّْسَعٍة َوتِّْسعِّنَي سِّ ْلمِّيَزانِّ َها َمدُّ اْلَبَصرِّ  "يـُْؤَتى بَِّرُجٍل يـَْوَم القَِّياَمةِّ، مثَّ يـُْؤَتى ابِّ نـْ  مِّ

ْثُل َهَذا، َوَأْمَسَك إبِِّّهْبَامِّهِّ َعَلى نِّْصفِّ ُأْصُبعِّهِّ، فِّيَها: َأْشَهُد  فِّيَها َخطَااَيُه َوُذنـُُوبُه، فـَُتوَضُع يف كفَّةِّ اْلمِّيزَ  ، مثَّ خُيَْرُج َلُه قِّْرطَاٌس مِّ انِّ
َطَ  ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فـَُتوَضُع يف كِّفٍَّة ُأْخَرى، َفرَتَْجُح خبِّ  بِّهِّ".ااَيُه َوُذنُو َأن ال إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 . عبد بن محيد عن ابن عمرو
 

ْسعَ  - 27645/ 1018 َتُه َعْقاًل ِبَِّ َتىنِّ َعْقاًل َما َكاَن َمْن آتـَيـْ ملَْمُسوخِّ َعْقاًل، اَيَربِّّ َلْو آتـَيـْ ،  "يـُْؤتِّى يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ابِّ َد بَِّعْقلِّهِّ مِّىنِّّ
، َويـَُقوُل اهلَالُِّك صغِّريًا: اَيَربِّّ   مِّْنكَ  أاتينالَفرْتَةِّ: اَيَربِّّ َلْو  يفَويـَُقوُل اهلَالُِّك  ْسَعَد بَِّعْهدَِّك مِّىنِّّ َعْهٌد َما َكاَن َمْن َأاَتُه مِّْنَك َعْهٌد ِبِّ

، فـَيَـُقوُل الرََّب  ْسَعَد بُِّعُمرهِّ مِّىنِّّ َتُه ُعْمًرا ِبِّ َتىنِّ ُعُمًرا ما َكاَن َمْن آتـَيـْ ْمٍر َأفَـ   إيّنِّ : -ُسْبَحانَهُ -لو آتـَيـْ ؟ فـَيَـُقوُلوَن:  آَمرُُكْم ِبَِّ ُتطِّيُعوِنِّ
َا َقْد َأْهَلَكْت َما َخَلَق  نـََعْم َوعِّزَّتَك، فَيُقوُل: اذَهُبوا فَاْدُخُلوا النَّاَر، َوَلْو َدَخُلوَها َما َضرَُّهْم، فـََيْخُرُج َعَليهْم َقوابُِّس َيظُ  نُّوَن َأْنَّ

َراًعا فـَيَـُقوُلوَن: َخَرْجنَ  شيءاَّللَّ مِّْن  ُعوَن سِّ َا َقْد َأْهَلَكْت َما  َفرَيْجِّ َنا َقوابُِّس ظَنَـنَّا َأْنَّ ا اَي ربُّ َوعِّزَّتَِّك نُرِّيُد ُدُخوهَلَا، َفَخَرَجْت َعَليـْ
ْثَل قـَْوهلِِّّْم، فـَيَـُقوُل اَّللَّ شيءمِّْن  -َعزَّ َوَجلَّ -َخَلَق اَّللَّ  ُعوَن َكذَِّلَك فـَيَـُقوُلوَن مِّ َيْأُمُرُهْم الثَّانِّيَة َفرَيْجِّ قـَْبَل َأْن خُتَْلُقوا  -َحانَهُ ُسبْ -، فـَ

يهِّْم، فَتأخُذُهْم النَّاُر".   َعلِّْمُت َما أَنـُْتْم َعامُِّلوَن َوَعَلى عِّْلمُِّكْم َوإىَل عِّْلمِّى َتصِّريُوَن، ُضمِّّ
البخاري قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك عند  .احلكيم، طب، حل عن معاذ بن جبل
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 وغيره، ورمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان وكان صدوقا، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح. 
 

بِّ الَقَلم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  - 27646/ 1019 ْنَظُر قـََلُمُه فِّيَما   يف "يـُْؤَتى بَِّصاحِّ قْـَفاٍل مِّْن اَنٍر؛ فـَيـُ اَتبُوٍت مِّْن اَنٍر ُمْقفٍل َعلْيهِّ ِبَِّ
، َهَوى بِّهِّ التَّابُوُت َسْبعِّنيَ  يفطَاَعةِّ اَّللَّ َورِّْضَوانِّهِّ ُفكَّ َعْنُه التَّابُوُت، َوإِّْن َكاَن َأْجَراُه  يفَأْجَراُه، فَإِّْن َكاَن َأْجَراُه  َيةِّ اَّللَّ  َخرِّيًفا  َمْعصِّ

 َحَّتَّ اَبرُِّئ اْلَقَلمِّ َواَلئُِّق الدَّواةِّ". 
رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه أيوب الجيزي عن إسماعيل بن عياش، والظاهر أن آفة هذا  قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 الحديث الجيزي ; ألن الطبراني قال في األوسط: تفرد به الجيزي. 
 

، مثَّ يـُْؤتِّى ِبَ "يـُؤْ  - 27647/ 1020 َسابِّ ملَُتَصدِّقِّ فـَيـُْنَصُب لِّلحِّ ، َويـُْؤَتى ابِّ َسابِّ لشَّهِّيد يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـَيـُْنَصُب لِّلحِّ ْهلِّ َتى ابِّ
املَْوقِّفِّ َأنَّ   يفْهَل الَعافَِّيةِّ لَيَـَتَمنـَّْوَن الَباَلء َفاَل يـُْنَصُب هَلُْم مِّيَزاٌن، َواَل يـُْنَشُر هَلُْم دِّيَواٌن، فـَُيَصبُّ َعَلْيهُِّم اأَلْجُر َصب ا، َحَّتَّ إِّنَّ أَ 

ملََقاريضِّ مِّْن ُحْسنِّ ثـََوابِّ اَّللَّ هَلُْم".   أْجَساَدُهْم ُقرَِّضْت ابِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجاعة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدارقطني. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
؟ فـَيَـُقوُل: اَي َرّب إِّنََّك تـَْعَلُم  "يـُْؤَتى بَِّصا - 27649/ 1022 : فِّيَم أَتْـَلفَت َأْمواَل النَّاسِّ بِّ الدَّْينِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمة، فـَيَـُقوُل اَّللَّ حِّ

 َسَأْقضِّى َعْنَك اْليَـْوَم، فـَيَـْقضِّى َعْنُه".  فإين أَنَُّه أََتى َعَلىَّ إِّما َحْرٌق َوإمَّا َغَرٌق، فـَيَـُقوُل: 
 .الرمحن بن َأىب بكرطب عن عبد 

 
؟ فـَيَـُقوُل: َأى َربِّّ  - 27650/ 1023 ْلَقاتِّلِّ َواْلَمْقُتولِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، فـَيَـُقوُل: َأى َربِّّ َسْل َهَذا فِّيَم قـَتَـَلىنِّ   َأَمرين  "يـُْؤَتى ابِّ

َيدِّيهَِّما مجِّيًعا فـَيـُْقَذفَانِّ   النَّارِّ".  يفَهَذا فـَيـُْؤَخُذ ِبِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات.  . ءطب عن َأىب الدردا

 
لرََّحى،   "يـُْؤَتى بَِّرُجٍل َكاَن َوالًِّيا فـَُيلَقى يف النَّارِّ فـَتَـْنَدلُِّق َأقْـَتابُُه فـََيُدوُر يف النَّارِّ َكَما َيُدوُر احلَِّمارُ  - 27655/ 1028 ابِّ

ْلَمْعُروفِّ َواَل آتِّيهِّ، فـََيْجَتمُِّع إِّلَْيهِّ َأْهُل النَّارِّ فَيُقوُلوَن: أَلَ  َهااَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ؟ قَاَل: ُكْنُت آُمرُُكْم ابِّ ، َوتـَنـْ ْلَمْعُروفِّ ْسَت ُكْنَت أَتُمُراَن ابِّ
 َوَأْْنَاُكْم َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوآتِّيهِّ".

 . احلميدى، والعدِن عن أسامة بن زيد
 

 ٌم وما ُهْم ِبُْؤمِّنِّنَي". "يؤذُِّّن املؤذُِّّن ويُقِّيُم الصَّالَة َقو  - 27660/ 1033
 الطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يسم.  قال الهيثمي: رواه. طب، حل عن ابن عمرو
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1037 /27664 -  ."  "يـَُؤمُّ اْلَقْوَم أقْـَرُؤُهْم لِّكَِّتابِّ اَّللَّ
 ضعيف وقد حسنه البزار. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه الحسن بن علي النوفلي الهاشمي وهو  .البزار عن َأىب هريرة 

 
ن ا".  - 27670/ 1043  "يـَُؤمُّ القوَم َأْكرَبُهْم سِّ

 . طب عن مالك بن احلويرث
 

َها َواْستَـْنَشُقوا رِّحَيَها، َونَ  - 27674/ 1047 َظُروا إِّىَل  "يـُْؤَمُر بَِّناٍس مَِّن النَّاسِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمة إِّىَل اجْلَنَّةِّ، َحَّتَّ إَِّذا دنْوا مِّنـْ
عونَ ُقُصو  يَب هَلُْم فِّيَها، َفريْجِّ َها، اَل َنصِّ َْسَرٍة َما رََجَع اأَلوَُّلوَن   رَِّها، َوإِّىَل َما َأَعدَّ اَّللَّ أَلْهلَِّها فِّيَها، نُوُدوا َأنِّ اصرُِّفوُهْم َعنـْ حبِّ

َنا، قَاَل:  ِبِِّّْثلَِّها، فَيُقوُلوَن: رَبَـَّنا َلْو َأْدَخلتَـَنا النَّاَر قـَْبَل َأْن تُرِّيـََنا َما َأرَيـْتَـ  َنا مِّْن ثـََوابَِّك، َوَما َأْعَدْدَت فِّيَها أَلولَِّيائَِّك َكاَن أْهَوَن َعَليـْ
ْلَعظَائِّم، َوإَِّذا َلقيُتُم النَّاَس لَ  ُتْم إَذا َخَلْوَُتْ اَبَرْزمُتُوِنِّ ابِّ ْنُكْم اَي َأْشقَِّياُء، ُكنـْ  خبِِّّاَلٍف مِّْن  قيُتُموُهْم ُِمْبتنَي تـَُراُءوَن النَّاسَ َذاَك َأَرْدُت مِّ

، َوتـَرَْكُتْم لِّلنَّاسِّ َوََلْ تَ  ، َوَأْجَللُتُم النَّاَس َوََلْ جتِّلَُّوِنِّ ُتُم النَّاَس َوََلْ هَتَابُوِنِّ فَاْليَـْوَم ُأذِّيقُكُم اْلَعَذاَب َمَع َما ُحرِّْمُتْم   يل رْتُُكوا قـُُلوبُِّكْم، هبـْ
 ."  مَِّن الثَـَّوابِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه أبو جنادة،   .النجار عن عدى بن حاَتطب، حل، هب، وابن عساكر، وابن 
 وهو ضعيف. 

 
،  اْلعَِّراقِّ وأبدال َبنْيَ الرُّكنِّ َواملََقامِّ َكعدَّةِّ َأْهلِّ َبْدٍر، فـََيأتِّيهِّ ُعَصبُ  أميت"يـَُباَيُع لَِّرُجٍل مِّْن  - 27677/ 1050 فـََيأتِّيهِّْم  الشَّامِّ

، َفَكان يـَُقاُل:   َجْيٌش مَِّن الشَّامِّ حَّتَّ إَِّذا َكانوا ابلبيداءِّ  رُي إِّلْيهِّ رَُجٌل مِّْن قـَُريٍش َأْخَوالُُه كلب فيْهزُِّمُهم اَّللَّ ف هبِِّّْم، مث َيسِّ ُخسِّ
 اخلائُِّب َمْن َخاَب مِّْن غنيمةِّ َكلٍب".

 ضعيف. .ش، طب، ك عن أُم سلمة
 

 طُِّئ َأَحدُُكْم مثَّ يـََتَخطَّى رِّقَاَب النَّاسِّ َويـُْؤذِّيهِّْم؟ ! ". "يـُبْ  - 27680/ 1053
رواه الطبراني في األوسط وفيه عمرو بن الوليد السهمي قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان  قال الهيثمي:  .طس عن ابن عباس

 في الثقات، وبقية رجاله ثقات.
 

ًا َعَلى اَنقَتِّهِّ َكْيَما يـَُواىفِّ ابْلُمْؤمِّنِّ  - 27682/ 1055 َعُث َصاحلِّ ، َويـَبـْ نَي مِّْن َأْصَحابِّهِّ "يبَعُث األَْنبَِّياُء يـَْوَم اْلقَياَمةِّ َعَلى الدََّوابِّّ
َعُث  ،  فَاطَِّمَة احلََْسَن َواحْلَُسنْيَ َعَلى اَنقـََتنْيِّ مِّْن نُوقِّ اجلَْ  اْبيناْلَمْحَشَر، َويـَبـْ ، َوَأاَن َعَلى اْلرُبَاقِّ نَّةِّ، َوَعلِّىَّ ْبَن َأىبِّ طَالٍِّب َعَلى اَنَقَّتِّ

، َوَشاهُِّدُه َحًقا َحًقا، َحَّتَّ إَِّذا بـََلَغ َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدً  َعُث بِّاَلاًل َعَلى اَنَقٍة فـَيـَُنادِّى ابأَلَذانِّ َا مجِّيُع اخْلَاَلئِّقِّ َويـَبـْ   ا َرُسوُل اَّللَّ َشهَِّد هبِّ
ْنُه".  رِّيَن، فـَُقبَِّلْت ممَِّّْن قُبَِّلْت مِّ  مَِّن اْلُمْؤمِّنِّنَي اأَلوَّلِّنَي َواآلخِّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والكبير ولفظه:   .طب، وأَبو الشيخ، ك وتـُُعقِّّب، واخلطيب، وابن عساكر عن َأىب هريرة



764 

 

للمحشر، ويبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق، ويبعث أبنائي الحسن    »يحشر األنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا من يؤمهم
والحسين على ناقتين من نوق الجنة«. وفيها أبو صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وقد وثق، وعثمان بن يحيى بن صالح المصري كذلك،  

 وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
 

َعُث اَّللَّ احْلََجَر األَ  - 27684/ 1057 َنانِّ َولَِّساٌن َوَشَفَتانِّ َيْشَهَدانِّ لَِّمنِّ  "يـَبـْ َّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوهَلَُما َعيـْ ْسَوَد َوالرُّْكَن اْلَيَماِنِّ
ْلَوفَاءِّ".   اْستَـَلمُهَما ابِّ
 عرفه. رواه الطبراني في الكبير من طريق بكر بن محمد القرشي، عن الحارث بن غسان، وكالهما لم أقال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس

 
َعُث اَّللَّ  - 27685/ 1058 ََلْ َأَضْع فِّيُكْم   إيّنِّ اْلعَِّباَد يـَْوَم اْلقَيامةِّ مثَّ مُتَيـَُّز اْلُعَلَماُء، فـَيَـَقوُل: اَي َمْعَشَر اْلُعَلَماءِّ:  -تـََعاىَل -"يـَبـْ

 َوَأاَن ُأرِّيُد َأْن ُأَعذَِّبُكْم، اْذَهُبوا فـََقْد َغَفْرُت َلُكْم".  عِّلمِّى
 في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جًدا.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأىب موسى

 
َعُث يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ أُمًَّة َوْحَدُه  - 27697/ 1070  َوَبنْيَ عِّيَسى".  بَيين"يـُبـْ

عن زيد بن عمرو بن نـَُفْيل، قَال: فذكره، حم،   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  النيب، ع ومتام عن جابر قال: سئل البغويو  ع،
رواه أبو يعلى، وفيه مجالد، وهذا مما مدح من حديث مجالد، وبقية رجاله رجال قال الهيثمي في حديث جابر:  . طب عن سعيد بن زيد

 الصحيح. 
 

، قَاَلْت َسْوَدُة: َواَسوْ  - 27701/ 1074 َعُث النَّاُس ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل، َقْد َأجْلََمُهُم اْلَعَرُق، َوبـََلَغ ُشُحوَم اآلَذانِّ َأاَتُه يـَْنظُُر  "يـُبـْ
ُهْم يـَْوَمئٍِّذ َشأ  ٌن يـُْغنِّيهِّ". بـَْعُضَنا إِّىَل بـَْعٍض؟ ! قَاَل: ُشغَِّل النَّاُس َعْن َذلَِّك، لُِّكلِّّ اْمرِّئ مِّنـْ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن   .طب، ك، وابن مردويه، ق يف البعث عن سودة بنت زمعة
 عباس، وهو ثقة.

 
َعُث ُمَناٍد عِّْنَد َحْضَرةِّ ُكلِّّ َصاَلة فـَيَـُقوُل: اَي َبىنِّ آَدَم: ُقوُموا فَأْطفُِّئوا َعْنُكمْ  - 27703/ 1076 َما َأْوَقْدَُتْ َعَلى   "يـُبـْ

نَـ  ْغَفُر هَلْم َما بـَيـْ ُكْم، فـَيَـُقوُموَن فـَيَـَتَطهَُّروَن فـَْتسُقُط َخطَااَيُهْم مْن َأْعُينِّهِّْم، َوُيَصلُّوَن فـَيـُ ُهَما )مثَّ يُوقُِّدوَن فِّيَما َبنْيَ َذلَِّك، فَإَِّذا أَنـُْفسِّ
ْغَفُر هَلُْم َما  َكاَن عِّْنَد َصاَلة اأُلوىَل اَنَدى: اَي َبىنِّ آَدَم  ُكْم، فـَيَـُقوُموَن فـَيَـَتَطهَُّروَن وُيَصلُّوَن فـَيـُ ُقوُموا فََأطفُِّئوا َما َأْوَقْدَُتْ َعَلى أَنـُْفسِّ

ْثُل َذلَِّك، فَإَِّذا َحَضَرتِّ اْلَمْغرُِّب َفمْثُل َذلَِّك، فَإَِّذا َحَضَرتِّ اْلَعتَ  نَـُهَما( فَإَذا َحَضَرتِّ اْلَعْصُر َفمِّ ثْ بـَيـْ ُل َذلَِّك، فـَيَـَناُموَن  َمُة َفمِّ
 َشرٍّ".  يفَخرْيٍ، َوُمْدلٌِّج  يفَوَقْد ُغفَِّر هَلُْم، َفُمْدلٌِّج 

الطبراني في الكبير، وفيه أبان بن أبي عياش وثقه أيوب وسلم العلوي، وضعفه شعبة وأحمد  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 
 وابن معين وأبو حاتم. 
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ُنوَن اْلُغْسَل َكَمَثلِّ َشَجَرٍة َأَصاهبََ  - 27705/ 1078 ا َماٌء َفال  "يـَُبلُّ ُأُصوُل الشَّْعرِّ َويـُنَـقَّى اْلَبَشر، فَإِّنَّ َمَثَل الَّذِّيَن ال حُيْسِّ
َا مَِّن األَ  ُنوا اْلُغْسَل؛ فَإِّْنَّ ُبُت َوال َأْصُلَها يـُْرَوى، فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوأْحسِّ لُتْم، َوالسََّرائِّرِّ  اليتَمانَةِّ َورَقـَُها يـَنـْ  . اْستَـْوَدْعتـُُهْم" الذيمحُِّّ

في الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد، ولم أر من   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ميمونة بنت سعد
 . ترجمهما

 
َفُعُهْم بِّهِّ".  - 27706/ 1079 ُ قـَْوًما يـَنـْ  "يـُبَـلُِّّغُه اَّللَّ

َمر بنهر ومعه قـَْعٌب فتوضَّأ وفُضَلت فضَلٌة، فردَّها يف   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب، واخلطيب عن َأىب الدرداء أن 
 في الكبير، وفيه أبو بكر بن َأبى مريم، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .النهرِّ، وقال: فذكره

 
ًكا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ". "يـََتَجلَّى لََنا رَبُـَّنا ضَ  - 27710/ 1083  احِّ

 صحيح.  .قط يف الصفات، طب عن َأىب موسى
 

ُهْم، َوال يَـ  - 27713/ 1086 نـْ َها احْلََشااَي، فـَيَـُزوُر َأْهُل عِّلِّّيِّّنَي َمْن َأْسَفَل مِّ ُزوُر َمْن َأْسَفَل  "يـَتَـَزاَوُر َأْهُل اجْلَنَّةِّ َعَلى نُوٍق َعَليـْ
ُهْم َأْهَل عِّلِّّيِّّنَي إِّال اْلُمَتَحابِّّنَي   نـْ ُْم يـَتَـَزاَوُروَن مَِّن اجلَْ  يفمِّ  نَّةِّ َحْيُث َشاُءوا". اَّللَِّّ، فَإِّْنَّ

 فيه "بشر بن نمير" هو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن َأىب أُمامة

 
َُما مَتَاُم  يف"يـََتالَعُب بُِّكُم الشَّْيطَاُن  - 27717/ 1090 تُكْم، َمْن َصلَّى فـََلْم َيْدرِّ َأَشفٌع َأْم وِّتْـٌر َفلَيْسُجْد َسْجَدَتنْيِّ؛ فَإِّْنَّ َصالِّ
 َصالِّتهِّ".

رواه أحمد من طريق يزيد بن أبي كبشة عن  قال الهيثمي:  .، طس، ومتام، وابن عساكر عن عثمانالبخاري يف التاريخ ]حم[
عثمان، ويزيد لم يسمع من عثمان ورواه ابنه عبد هللا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان قال مثله أو نحوه ورجال الطريقين  

 ثقات. 
 

 "يـَتَـَوضَّأُ ُوُضوَءُه لِّلصَّالةِّ".  - 27720/ 1093
فيه  قال الهيثمي:  . عن اجلُُنبِّ يـََناُم؟ قال: فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم-طب عن عدى بن حاَت قال: سألت رسول اَّللَّ 

 "قيس بن الربيع" وثقه شعبة وسفيان، وضعفه آخرون ولم ينسب إليه كذب. 
 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ََيُرُّوَْنَا"."َُيَاُء  - 27727/ 1100 ََهنََّم تـَُقاُد بَِّسْبعِّنَي أَلَف زَِّماٍم، َمَع ُكلِّّ زَِّماٍم َسبـْ  جبِّ
 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن عمر بن الصباح، وقد وثقه ابن حبان.  قال الهيثمي: رواه. طب عن ابن مسعود 

 
ْلُتْم؟  "ََيَْتمُعوَن يـَْوَم اْلقِّ  - 27731/ 1104 َياَمةِّ فـَيـَُقاُل: أَْيَن فـَُقَراُء َهذِّهِّ األُمَّةِّ َوَمَساكِّينـَُها؟ فـَيَـُقوُموَن، فـَيـَُقاُل هَلُْم. َماَذا َعمِّ
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تَـَنا َفَصرَباَْن، َوَولَّْيَت اأَلُموَر َوالسُّْلطاَن َغرْياََن، فـَيَـُقوُل اَّللَّ  قْـُتْم، فـََيْدُخُلوَن اجْلَنََّة قـَْبَل  : َصدَ -َعزَّ َوَجلَّ -فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا ابـْتَـَليـْ
، قَاُلوا: فَأَْيَن اْلُمْؤمُِّنوَن يـَْومَ  دَُّة احلَِّسابِّ َعَلى َذوِّى األُُمورِّ َوالسُّلطَانِّ َقى شِّ ىُّ مِّْن  النَّاسِّ بَِّزَماٍن، َوتـَبـْ ئٍذ؟ قَاَل: يُوَضُع هَلُْم َكَراسِّ

 َذلَِّك اْليَـْوُم َأْقَصَر َعَلى اْلُمْؤمِّننَي مَِّن َساَعٍة مِّْن َْنَاٍر". نُوٍر ُمظَلٌَّل َعَلْيهُِّم اْلَغَماُم، َيُكوُن 
 .ورجاله رجال الصحيح، غير َأبى كثير الزبيدى، وهو ثقة قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو

 
 الُوُضوءِّ ُمدٌّ، َوىفِّ الُغْسلِّ َصاٌع". يف"َُيْزُِّئ   - 27739/ 1112

 . فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسى، وقد أجمعوا على ضعفهقال الهيثمي:  .طس عن ابن عباس
 

ُئ فـَُقَراُء اْلُمْؤمِّننَي يَزِّفُّوَن َكَما يَزِّفُّ احلماُم،  - 27746/ 1119 ، فَيجِّ َسابِّ فـَيـَُقاُل هَلُْم: قُِّفوا  "ََيَْمُع اَّللَّ النَّاَس لِّلحِّ
ًئا ، َواَل آتـَْيتُمواَن َشيـْ َسابِّ ، فـَيَـُقوُلوَن: َما عِّْنَداَن لِّلحِّ َسابِّ ْفَتُح هَلُم اَبُب اجْلَنَّة   لِّْلحِّ : َصَدَق عَِّبادِّى، فـَيـُ حُنَاَسُب بِّهِّ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ

 فـََيْدُخُلوَْنَا قـَْبَل النَّاسِّ بَِّسْبعِّنَي َعاًما".
 . فيان وابن سعد، طس، حل وابن عساكر عن سعيد بن جْذميَ ع واحلسن بن س

 
َخَلَقُكم َوَصوَّرَُكْم  الذي "ََيَْمُع اَّللَّ النَّاَس يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، يـَُنادى ُمَناٍد: اَي أَيُـَّها النَّاُس: َأََلْ تـَْرَضْوا مِّْن رَبُِّّكُم  - 27748/ 1121

؟ أَلَْيَس َذلَِّك َعْداًل مِّْن رَبُِّّكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: فـَْليَـْنطَلِّْق ُكلُّ   يفا َكاَن يـَْعُبُد َوَرزََقُكْم َأْن يُوىل ُكلَّ إْنَساٍن مً  نـَْيا َويـَتَـَوىلَّ الدُّ
ْنُكمْ   ".  إِّْنَساٍن مِّ

 . طب عن عبد اَّللَّ بن مسعود
 

، َعَليْ  - 27753/ 1126 ، َوُجْنٌد ابْلَمْغرِّبِّ ْلَمْشرِّقِّ ، َوُجْنٌد ابِّ لشَّامِّ ْلَيَمنِّ، َوُجْنٌد ابِّ ُكْم ابلشَّامِّ  "َُيَنَُّد النَّاُس َأْجَناًدا، ُجْنٌد ابِّ
لشَّ  َها َصْفَوَتُه مِّْن عَِّبادِّهِّ، َعَليكْم ابِّ َا َصْفَوُة اَّللَِّّ مِّْن بالدِّه، َيُسوُق إِّلَيـْ ؛ فَإنَّ اَّللََّ َتَكفََّل فَإِّْنَّ ْليَـْلَحْق    يل امِّ لشَّامِّ وَأْهلِّهِّ، َفَمْن َأىَب فـَ ابِّ

 بَِّيَمنِّهِّ". 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طريقين، وفيهما المغيرة بن زياد وفيه خالف، وبقية رجال أحد الطريقين رجال  .طب عن واثلة

 الصحيح. 
 

َا، َفال يـََزاُل رَُجٌل َيِّئ َقْد ظََلمُه ِبَْظلَمةٍ "ََيُئ الرَّجُ  - 27760/ 1133   ُل يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ مَِّن احلََْسَنات ِبَا َيُظنُّ أَنَُّه يـَْنُجو هبِّ
َقى َلُه َحَسَنٌة، مث َيُِّئ من يطُلُبُه َوََل يـَْبق مِّْن حس ، فـَيـُْؤَخُذ مِّْن  شيء ناتِّهِّ فَيْؤَخُذ مِّْن َحَسَناتِّهِّ فـَيـُْعَطى اْلَمْظُلوُم، َحَّتَّ ال يـَبـْ

، فـَُتوَضُع َعَلى َسيَِّئاتِّهِّ".   َسيَِّّئاتِّ املَْظُلومِّ
رواه الطبراني، والبزار عن عبد هللا بن إسحاق العطار، عن خالد بن حمزة، ولم أعرفهما، وبقية رجاله  قال الهيثمي:   .طب عن سلمان

 رجال الصحيح.
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: َسْل َهَذا فِّيَم قَـ  - 27763/ 1136 ؟ "ََيُئ اْلَمْقُتوُل آخًذا قاتله َوَأْوَداُجُه َتْشُخُب َدًما عْنَد َربِّّ اْلعِّزَّةِّ، فـَيَـُقوُل اَي َربِّّ تَـَلىنِّ

 َّللَِّّ".  هيفـَيَـُقوُل: فِّيَم قـَتَـْلَت ُفاَلاًن؟ قَاَل: قـَتَـْلُت لَِّتُكوَن اْلعِّزَُّة لُِّفالٍن، قَاَل: 
 .فيه الفيض بن وثيق وهو كذابقال الهيثمي:  .ابن مسعود طب عن 

 
َن".  - 27782/ 1155  "حيِّبُّ اَّللَّ تـََعاىَل اْلَعامَِّل إَِّذا َعمَِّل َأْن حُيْسِّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه قطبة بن العالء، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: أرجو  قال الهيثمي:  .طب عن كليب بن شهاب اجلرمى
 بأس به. وجماعة لم أعرفهم.أنه ال 

 
،  "حُيَْشُر النَّاُس َما َبنْيَ السْقط إِّىَل الشَّْيخِّ اْلفاِنِّ أَبَناَء َثاَلٍث َوَثاَلثِّنَي يف َخْلقِّ آَدَم، َوُحْسنِّ يُوُسفَ  - 27791/ 1164

 َوُخُلقِّ أَيُّوَب، ُمَكحَّلِّنَي َذوِّى َأفَانِّنَي".
 . فيه "يزيد بن سنان" أبو فروة الرهاوى وهو ضعيف، وفيه توثيق لين. قال الهيثمي: .طب عن املقداد بن األسود

 
قَاَل: إِّنَّ  "حُيَْشُر النَّاُس يـَْوَم القَياَمةِّ ُحَفاًة ُعَراًة، قَاَلتِّ اْمَرَأٌة: اَي َرُسوَل اَّللَّ َفَكْيَف يَرى بـَْعُضَنا بـَْعًضا؟  - 27796/ 1169

َصٌة". األَْبَصاَر يـَْوَمَئٍذ   َشاخِّ
 رواه الطبراني، وفيه سعيد بن المرزبان، وهو ضعيف، وقد وثق.قال الهيثمي:  . طب عن السيد احلسن

 
َناُء َثاَلٍث َوَثاَلثِّنَي َسَنًة،  - 27797/ 1170 ُهْم أَبـْ نـْ ، املُْؤمُِّنوَن مِّ َخْلقِّ آَدَم،   يف "حُيَْشُر َما َبنْيَ السَّْقطِّ إِّىَل الشَّيخِّ الَفاِنِّ

ْلَكافِّرِّ؟ قَاَل: يـُعَ َوُحسْ  رَي  نِّ يُوُسَف، َوقـَْلبِّ أَيُوَب ُمْرًدا ُمَكحَّلِّنَي ُأوىل َأفانِّنَي، قيَل: اي رُسوَل اَّللَّ َفَكْيَف ابِّ ظَُّم لِّلنَّارِّ َحَّتَّ َيصِّ
ْثَل ُأُحٍد".  رَي اَنٌب مِّْن أَنـَْيابِّهِّ مِّ ْلَدهِّ أْربَعنَي اَبًعا، َحَّتَّ َيصِّ  غَِّلُظ جِّ

 رواه الطبراني بإسنادين، وأحدهما حسن. قال الهيثمي:  . يكرب مردويه عن املقدام بن معدع، طب، وابن 
 

َنادِّى ُمَناٍد أَلَْيَس َعْداًل مِّىنِّّ َأْن ُأوىلِّ ُكلَّ قـَْوٍم َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن؟ مثَّ تـُْرَفعُ  - 27806/ 1179 َتـُُهْم  "حُيَْشُر النَّاُس فـَيـُ  هَلُْم آهلِّ
َقى َأَحٌد َغرْيَ َهذِّهِّ األُمَّةِّ فـَيـَُقاُل هَلُْم: َما َلُكْم  -تَباَرَك َوتـََعاىَل -نـَْعُبُد، فـَيَـَتجلَّى هَلُْم  الذيقَاُلوا: َما نَرى إِّهَلََنا فـَيَـتَّبُِّعوَْنَا َحَّتَّ ال يـَبـْ

." 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه فرات بن السائب، وهو ضعيف. . طب عن َأىب موسى

 
ُفونَ  - 27810/ 1183  َعْنُه حَتْرِّيَف اْلغَالِّنَي وانـَْتَحاَل اْلُمْبطِّلِّنَي، َوأَتويَل  "حَيْمُِّل َهَذا اْلعِّْلَم مِّْن ُكلِّّ َخَلٍف ُعُدولُه يـَنـْ

 اجْلَاهِّلِّنَي". 
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عد، وأَبو نصر السجزى يف اإلابنة، وأَبو نعيم، ق، وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذرى، وهو ِمتلف يف  
أسامة بن زيد وأىب هريرة، وكلها مضطربة غري   صحبته، قال ابن منده: ذكر يف الصحابة وال يصح، قال أبو نعيم: وروى عن 

اخلطيب وابن عساكر عن   عد، ق وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذرى، حدثنا الثقة من أشياخنا.  مستقيمة.
عن ابن عمر، عق عن َأىب أُمامة بز، عق عن ابن عمرو وأىب بكر معا، قال   الديلميأسامة بن زيد، وابن عساكر عن أنس، 

خلطيب: سئل أمحد ابن حنبل عن هذا احلديث، وقيل له: كأنه كالم موضوع قال: قال ال، هو صحيح مسعته من غري  ا
 رواه البزار، وفيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ونسبه إلى الوضع.قال الهيثمي:  .واحد

 
َيةِّ اْلَقْريَةِّ فـََيْشَهُد الصَّاَلَة َويـَُؤوُب إِّىَل َأْهلِّهِّ، َحَّتَّ إَِّذا َأَكَل َما َحْوَلُه،   يف"خَيُْرُج َأَحدُُكْم  - 27828/ 1201 ُغنَـْيَمة إِّىَل َحاشِّ

، َفرَيَْتفُِّع َفاَل َيْشَهُد مَِّن الصََّلَواتِّ إِّالَّ اجْلُُمَعَة، َحَّتَّ  َأْعَفى َكأل مِّْن َهذِّهِّ  هي َرْدَهٍة  َوتـََعذََّرْت َعَلْيهِّ اأَلْرُض، قَاَل: َلوِّ اْرتـََفْعُت إِّىَل 
َأْعَفى َكأل مِّْن َهذِّهِّ، َفرَيَْتفُِّع َحَّتَّ اَل َيْشَهَد الصَّاَلَة   هيإَِّذا َأَكَل َما َحْوَلُه، َوتـََعذََّرْت َعَلْيهِّ اأَلرُض قَال: َلوِّ اْرتـََفْعُت إِّىَل َرْدَهٍة 

 ى َما اجْلُُمَعُة َحَّتَّ يُطَبَع َعَلى قـَْلبِّهِّ". َواَل َيْدرِّ 
 .، وابن قانع، طب وأَبو نعيم، ق عن حارثة ابن النعمانالباوردي، و البغوياحلسن بن سفيان، 

 
". َجب يفمَيْرقوَن مَِّن الدِّينِّ َكَما مَيُْرُق السَّهُم مَن الرميَّةِّ، يـُْقتُلوَن  أميت"خَيْرُج اَنٌس مِّْن  - 27831/ 1204 َناَن َواخْلَلِّيلِّ  لِّ لُبـْ

 وابن عساكر عن عبد الرمحن بن عبديس. ابن منده، طب، ق، يف
 

 "خَيْرٌج الدَّجَّاُل مِّْن قَِّبلِّ َأْصبَِّهاَن".  - 27832/ 1205
 الجوهري ولم أعرفه.  الطبراني في األوسط عن محمد بن محمويه قال الهيثمي: رواه. طب عن عمران بن حصني

 
 "خَيُْرُج مِّْن ثَقِّيٍف ُمبِّرٌي وََكذَّاٌب".  - 27851/ 1224

 .طب عن ابن عمر
 

، َفال َيُِّدوَن َعالًِّما َأْعَلَم مِّْن َعاَلِّ اْلَمدِّيَنةِّ".   يف"خَيُْرُج النَّاُس مَِّن اْلَمْشرِّقِّ َواْلَمْغرِّبِّ  - 27854/ 1227  طََلبِّ اْلعِّْلمِّ
 في الكبير، وفيه عبد َّللاَّ بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند األكثرين.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن َأىب موسى

 
ُلُهْم َعلِّىُّ ْبُن َأىبِّ طَالٍِّب".   أميت"خَيُْرُج قـَْوٌم مِّْن  - 27855/ 1228  مَيُْرُقوَن مِّن الدِّينِّ ُمُروَق السَّْهمِّ مَِّن الرَّمِّيَّة، يـَْقتـُ

في الكبير واألوسط، وفيه عمر بن َأبى عائشة، ذكره الذهبى في الميزان، وذكر له  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن سعد وعمار معا
 كر.هذا الحديث، وقال: هذا حديث من
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، فيملؤها عداًل وقِّْسطًا َكَما ُملِّئْت ظُلًما  خلقي"خَيُْرُج رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ بـَْيَّتِّ يُواطُِّئ امسُه امْسى، وَخلقه  - 27875/ 1248
 َوجْورًا".
 . منكر بزيادة: "وخلقه خلقي"  .طب عن ابن مسعود]حب[ 

 
". "َيُد اَّللَّ َعَلى اجلََماَعة، فَإَذا  - 27878/ 1251 ُهُم اْخَتطََفُه الشَّْيطَاُن َكَما خَيَْتطُِّف الذِّْئُب الشَّاَة مِّن اْلَغَنمِّ  َشذَّ الشَّاذُّ منـْ

رواه الطبراني وفيه عبد األعلى بن أبي  قال الهيثمي:  .طب، وابن قانع يف األفراد، وأَبو نعيم يف املعرفة عن أسامة بن شريك
 المساور وهو ضعيف. 

 
 اَّللَّ َعَلى اجْلََماَعةِّ، َوالشَّْيطَاُن َمَع َمْن َخاَلَف اجْلََماَعَة يـَرُْكُض"."َيُد  - 27880/ 1253

 صحيح.  .طب عن عرفجة]ن[ 
 

ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِّهِّ أَْيَن  - 27881/ 1254  بـََلَغ". "َيُد الرَّمْحَنِّ فـَْوَق رَأسِّ اْلُمَؤذِّّنِّ َحَّتَّ يـَْفرَُغ مِّْن َأَذانِّهِّ، َوإنَُّه لَيـُ
الطبراني في األوسط، وفيه عمر بن   قال الهيثمي: رواه. أبو الشيخ يف األذان، طس، واخلطيب، وابن النجار عن أَنس وُضعِّّفَ 

 حفص العبدي، وقد أجمعوا على ضعفه.
 

ذِّ السُّْفَلى إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ".  - 27886/ 1259  "َيُد اْلُمْعطِّى اْلُعْلَيا، َوَيُد اآلخِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .عن رافع بن خديج طب

 
 "َيْدُخُل َأْهُل اجْلَنَّةِّ اجْلَنََّة ُجْرًدا ُمْرًدا ُمَكحَّلِّنْيَ".  - 27887/ 1260

 .طب، ض عن أَنس
 

َقى  - 27898/ 1271 َنا، َوأَْنَت ُهَو اَي َأاَب   يف"َيْدُخُل اجْلَنََّة رَُجٌل اَل يـَبـْ اجْلَنَّةِّ َأْهُل َداٍر َواَل ُغْرَفة إِّالَّ قَاُلوا: َمْرَحًبا َمْرحًبا إِّلَيـْ
 َبْكٍر".

 غير أحمد بن أبي بكر السالمي، وهو ثقة. رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح، قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
 منكر.

 
َساٍب".  أميت"َيْدُخُل اجْلَنََّة مِّن  - 27899/ 1272 ُعوَن أَْلًفا بَِّغرْيِّ حِّ  َسبـْ

 .طب عن ابن عباس]خ[ 
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َأْهلِّ بـَْيتِّه، َوَيْشَفُع َعَلى   يفَأْكثـَُر مِّْن َعَددِّ ُمَضر، َوَيْشَفُع الرَُّجُل  أميت"َيْدُخُل اجْلَنََّة بَِّشَفاَعةِّ رَُجٍل مِّْن  - 27905/ 1278

 َقْدرِّ َعَملِّهِّ". 
 ضعف. رجاله رجال الصحيح غير َأبى غالب، وقد وثقه غير واحد، وفيهقال الهيثمي:   .طب عن َأىب أُمامةَ 

 
َا َعَصوا اَّللَّ َواْجرَتَُأوا  - 27906/ 1279 َلةِّ النَّاَر َمن اَل حُيْصِّى َعَدَدُهْم إِّالَّ اَّللَّ ِبِّ َيتِّهِّ،  "َيْدُخُل مِّْن َأْهلِّ َهذِّهِّ اْلقِّبـْ َعَلى َمْعصِّ

ًدا َكَما أُْثىنِّ  يف  يلَوَخاَلُفوا طَاَعَتُه، فـَيـُْؤَذُن   َعَلْيهِّ قَائًِّما، فـَيـَُقاُل: اْرَفْع رَأَسَك، َسْل تـُْعَط، َواْشَفْع  الشََّفاَعةِّ، فَأُْثىنِّ َعَلى اَّللَّ َساجِّ
 ُتَشفَّْع".

 رواه الطبرانى في الثالثة ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب عن ابن عمرو
 

ُهْم ، َمْن قَاتـََلُهْم َكاَن َأْوىَل ابِّ شيء يف "َيْدُعوَن إِّىَل اَّللَّ َولَْيُسوا مَِّن اَّللَِّّ  - 27918/ 1291 نـْ  ". -اخْلََوراجَ -يـَْعىنِّ -َّللَِّّ مِّ
  .طب عن َأىب زيد األنصارى

 
، فََأُقوُل: اَي َربِّّ  معي"يَرُِّد َعلىَّ َقوٌم ممَِّّْن َكان  - 27942/ 1315 ؟  أصحايب أصحايب فَإِّذا رَفـَُعوا إِّىَلَّ رَايـَتَـُهُم اْختَـَلُجوا ُدوِنِّ

 فـَيـَُقاُل: إِّنََّك اَل َتْدرِّى َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك". !
 رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير على بن زيد، وقد وثق على ضعف فيه. قال الهيثمي:   .طب عن مسرة]حم[ 

 
ثًَة: ُكلَّ َجَباٍر َعنِّيٍد، َوَمْن َجَعَل َمَع اَّللَّ إِّهَلًا آَخَر،  َثاَل  يل"يـُْرَسُل ُعُنٌق مِّْن َجَهنََّم يـَْوَم القَِّيامةِّ يُقوُل: إِّنَّ  - 27946/ 1319

 َوَمْن قـََتَل نـَْفًسا بِّْغريِّ نـَْفٍس". 
 رواه البزار، واللفظ له، وأحمد باختصار، وَأبو يعلى بنحوه، والطبرانى في األوسط، وأحد إسنادى الطبرانىقال الهيثمي:   .ع عن َأىب سعيد

 رجاله رجال الصحيح.
 

قـَْبَل  أميتَسبِّيلِّ اَّللَّ ُمْقبِّاًل َغرْيَ ُمْدبٍِّر اْلَمقُتوَل املُْدبَِّر إِّىل اجْلَنَّةِّ َسْبعِّنَي َخرِّيًفا، وَمْرَضى  يف "َيْسبُق املَْقُتوُل  - 27955/ 1328
". َأصِّحَّائِّهْم َسْبعِّنَي َخرِّيًفا، واألَْنبَِّياُء قـَْبَل ُسَلْيَماَن ْبنِّ َدا ْربَعِّنَي َخرِّيًفا لَِّما َكاَن فِّيهِّ مَِّن املُلكِّ  ُوَد ِبَِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني من رواية جويبر عن الضحاك وكالهما ضعيف.  .طب عن ابن عباس، وُضعِّّف
 

يِّّهِّْم َوأَْترِّستِّهم وُنشَّاهبِِّّْم َسب - 27960/ 1333 َعاهبِِّّْم َوقِّسِّ ننَي "َيْستَـْوقُِّد اْلُمْسلِّموَن مِّن جِّ  يعىنِّ َيجوَج وَمأجوَج". -ع سِّ
 .طب عن النـَّوَّاس
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روا َواَل تـُنَـفِّروا، وإَِّذا َغضْبَت فَاْسُكت".  - 27964/ 1337 روا، وَبشِّّ روا واَل تـَُعسِّّ  "َيسِّّ
 . ط، طب عن ابن عباس

 
ُل َعَلى اجلَالِّس، واأَلَقلُّ  - 27973/ 1346 ، َوالرَّاجِّ لِّ  َعَلى األكثرِّ، فمن أَجاب السَّاَلم َكاَن "ُيَسلُِّّم الراكُب عَلى الرَّاجِّ

 َلُه، وَمْن ََلْ َيِّْب َفاَل َشْىَء َله". 
 رواه الطبرانى، واللفظ له، وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  . طب عن عبد الرمحن بن شبل

 
رُي الفِّْقه َخرْيٌ مِّن َكثريِّ اْلعِّباَدةِّ، وخرُي  - 27976/ 1349  أعَمالُِّكْم أَْيَسُرَها"."َيسِّ

 الطبراني في الكبير، وفيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدا. قال الهيثمي: رواه. طب عن عبد الرمحن بن عوف 
 

 "ُيْشبُِّه َرحْيَاَن اجْلَنَّة".  - 27978/ 1351
فيه ابن لهيعة وغيره ممن  قال الهيثمي:  . بَِّوْرد احلِّنَّا، قال: فذكره -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيبطب عن ابن عباس قال: أتى 

 وثق، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. 
 

، َويـُْغَسُل بـَْوُل اجْلَارِّيَةِّ".  - 27991/ 1364  "ُيَصبُّ َعَلى بـَْولِّ اْلُغاَلمِّ
 ضعيف.  .طب عن أنس، ع عن أُم سلمة

 
 "ُيَصلِّّى إَِّذا ذََكَر".  - 27993/ 1366

 .نسى الصالة لذي اطس عن َأىب سعيد يف 
 

". "يُْطَبُع اْلُمْؤمُِّن َعَلى ُكلِّّ َخلَّةٍ  - 28002/ 1375  َغرْيَ اخلَِّيانَةِّ َواْلَكذِّبِّ
 .رواه البزار، وَأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  . بز عن سعد، وحسن

 
 اخلَِّيانَة واْلَكذِّب"."يُْطَبُع اْلُمْؤمُِّن َعَلى ُكلِّّ ُخُلٍق لَْيَس  - 28006/ 1379

 في الكبير وفيه "عبيد َّللاَّ بن الوليد" وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمر
 

ُر   يف"َيْطُلُع َعَلْيُكْم قـَْبَل السَّاَعةِّ َسَحابٌَة َسْوَداُء مَِّن اْلَغْربِّ مِّْثُل الرتُّْسِّ َفَما تـََزال تـُْرَفُع  - 28009/ 1382 َتشِّ السََّماءِّ َوتـَنـْ
ى بَِّيدِّهِّ إِّنَّ الرَُّجَلنْيِّ لَيَـْنُشَرانِّ  َحَّتَّ متَْأَل السََّماَء، مثَّ يـَُنادِّى ُمَناٍد: اَي أَيُـَّها النَّاُس "أََتى َأْمُر اَّللَّ َفاَل تَ  ُلوُه" فـََوالَّذِّى نـَْفسِّ ْستَـْعجِّ
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ًئا أََبًدا، َوالرَُّجُل لََيْحَتلُِّب اَنقـََتُه َفَما َيْشَرُب بِّهِّ أََبًدا".  الثَـّْوَب َفَما َيْطوِّاَينِّهِّ، َوإِّنَّ الرَُّجَل لََيْمُدرُ  ْنُه َشيـْ  َحْوَضُه َفَما َيْسقِّى مِّ
 رجاله رجال الصحيح غري حممد بن عبد اَّللَّ موىل املغرية، وهو ثقة. قال اهليثمي:  . عقبة بن عامرطب عن 

 
ُر اْلُمْؤمَن َثاَلثَُة َأْحَجاٍر، َواْلَماُء َأْطَهُر".  - 28010/ 1383  "يَُطهِّّ

 . طب عن َأىب أُمامة
 

خْلَْيلِّ "َيْظَهُر َهَذا الدِّيُن َحَّتَّ َُيَاوَِّز اْلبَِّحارَ  - 28018/ 1391 ، مثَّ ََيتِّى قـَْوٌم يـَْقَرُأوَن   يف  َوَحَّتَّ خُيَاَض اْلَبْحُر ابِّ َسبِّيلِّ اَّللَّ
ْنُكْم  ُأولَئَِّك مِّْن َخرٍي؟ فَُأولَئَِّك  يف  اْلُقْرآَن، يـَُقوُلوَن: َقْد قـََرأاَن اْلُقْرآَن، َفَمْن َأقْـَرأُ مِّنَّا؟ َوَمْن َأفْـَقُه مِّنَّا؟ َوَمْن َأْعَلُم مِّنَّا؟ َهلْ  مِّ

 َوُأولَئَِّك مِّْن َهذِّهِّ األُمَّةِّ، َوُأولَئَِّك ُهْم َوُقوُد النَّارِّ". 
 قال الهيثمي: أخرجه أبو يعلى والبزار والطبرانى، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف  .ابن املبارك، طب عن العباس بن عبد املطلب 

 
ْساَلُم َحَّتَّ خَيَْتلَِّف التُّجَّاُر  - 28020/ 1393 ، مثَّ َيْظَهُر قـَْوٌم يـَْقَرُأوَن   يفاْلَبْحرِّ، َوَحَّتَّ خَيُوَض اخْلَْيُل  يف"َيْظَهُر اإلِّ َسبِّيلِّ اَّللَّ

ْنُكْم مِّْن َهذِّهِّ األُمَّةِّ، َوُأولَئَِّك ُهْم  يفاْلُقْرآَن، يـَُقوُلوَن: َمْن َأقْـَرأُ مِّنَّا؟ َمْن َأْعَلُم مِّنَّا؟ َمْن َأفْـَقُه مِّنَّا؟ َهْل  ُأولَئَِّك مِّْن َخرْيٍ؟ ُأولَئَِّك مِّ
 َوُقوُد النَّارِّ". 

 في األوسط، والبزار، ورجال البزار موثقون.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس عن عمر
 

َصاٍل: إَِّذا اَنَم وَ  - 28022/ 1395 ْلَحَفٍة ُمَعْصَفَرٍة، َوإَِّذا   يفْحَدُه، َوإَِّذا قَاَم ُمْستَـْلقًِّيا، َوإَِّذا اَنَم "يـُْعرَتَى اْلَمْرُء عِّْنَد َأْرَبعِّ خِّ مِّ
ْليَـْفَعْل، فَإِّْن َكاَن اَل  َل بَِّفَضاٍء مَِّن اأَلْرضِّ فـَ ، َفَمنِّ اْسَتطَاَع َأْن ال يـَْغَتسِّ  بُدَّ فَاعِّاًل فـَْلَيُخطَّ َخطّا". اْغَتَسَل بَِّفَضاٍء مَِّن اأَلْرضِّ

 في األوسط، وفيه "مروان بن سالم الغفارى" وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني . ىب هريرةطس عن أَ 
 

 "يـُْعتُِّق الرَُّجُل مِّْن َعْبدِّهِّ َما َشاَء، إِّْن َشاَء َثالاًث، َوإِّْن َشاَء َأْربـًَعا".  - 28024/ 1397
 وهو ضعيف. -بالفاء  -محمد بن فضاء قال الهيثمي: فيه   .طب عن علقمة بن عبد اَّللَّ املزِن عن أبيه

 
َا  - 28034/ 1407 َا َعىنِّّ مثَّ َأمَدُحُه مِّْدَحًة يـَْرَضى هبِّ َعىنِّّ مثَّ يـُْؤَذُن   "يُعرُِّفىنِّ اَّللَّ نـَْفَسُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فَأْسُجُد َسْجدًة يَرَضى هبِّ

، مثَّ مَتُرُّ  يف يل َراطِّ َمضرو  أميتاْلَكاَلمِّ ، وأْسرَع مِّْن أجودِّ   بٌ َعَلى الصِّّ َبنْيَ َظهَراَِن جَهنََّم، فَيُمرُّوَن َأْسرََع مَِّن الطْرفِّ والسَّْهمِّ
، مثَّ خْيُرُج الرُجُل منُهْم حَيْبو، َوهَِّي األعَماُل، وجهنُم تسأُل املزيَد، حَّت يَضع قدمُه فِّيَها، فـَيَـْنزوى بعُضَها  إِّىل بـَْعٍض  اخليلِّ

، قَاُلوا: َوَما احلَْوُض؟ قَاَل: والَّذِّى نفسى بيدِّهِّ، إِّنَّ َشَرابَُه أبيُض مَِّن اللَّنبِّ، وأحَلى مَِّن  وتـَُقوُل: قْط قْط، وَأانَ   َعَلى احلْوضِّ
، اَل َيْشَرُب منُه إِّْنَساٌن ف ، وآنِّيُتُه أْكثـَُر مِّْن عددِّ النجومِّ ، َوَأطيُب رحًيا مَِّن املِّْسكِّ ، وأبرُد مَِّن الثلجِّ ، وال  يظمَأ أبًداالَعسلِّ

 ُيصرُف َفرَيَْوى أبًدا". 
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 .ع، قط يف األفراد عن َأىب بن كعب
 

ٌ،   وجاليلفـَيَـْثىنِّ رِّْجَلُه َعَلى اجلِّْسرِّ َويَقوُل: َوعِّزَّتى  -َعزَّ َوَجلَّ -"يـُْقبِّل اجلَبَّاُر  - 28082/ 1455 اَل يـََتَجاَوُزِن اليوَم ظَاَلِّ
هِّْم بِّبَـْعٍض، حَ  ُف اخلَلَق مِّْن بـَْعضِّ َها".فـَيَـْنصِّ ُف الشَّاَة اجلَمَّاء مَِّن الَعْضَباء بَِّنْطَحٍة َنَطَحتـْ  َّتَّ إِّنَُّه يـُْنصِّ

فيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة، وقال ابن عدى: أرجو أنه ال بأس، وبقية رجاله ثقات،  قال الهيثمي:  .طب عن ثوابن، وُضعِّّفَ 
 قلت: قد علمت أنه متروك. 

 
ى  "يـَْقبُِّض اَّللَّ الُعَلَماَء، َويـَْقبُِّض العِّلَم َمَعُهْم، فـَيَـْنشأ َأْحَداٌث يـَْنزو بْعُضهم َعَلى بـَْعٍض نـَْزَو الَعرْيِّ َعلَ  - 28084/ 1457

 الَعرْيِّ، َوَيكوُن الشَّْيُخ فِّيهِّْم ُمْسَتْضَعًفا".
ن سعد عن أبيه، والحجاج ضعفه ابن عدي ولم  الطبراني في األوسط، وفيه حجاج بن رشدين ب  قال الهيثمي: رواه. طس عن َأىب سعيد

 يوثقه أحد، وأبوه اختلف في االحتجاج به، واألكثر على تضعيفه. 
 

 "يـَْقُتُل املُْحرُِّم: الُغراَب، َواحلَِّدَأَة، واْلَعْقَرَب، والَكْلَب اْلَعُقوَر، واْلَفأرََة".  - 28090/ 1463
 . طب عن ابن عباس، وابن عمر معا

 
1467 /28094 -  ."  "يـَْقُتُل املَارقِّنَي َأَحبُّ الفِّئَـَتنيِّ إِّىَل اَّللَّ َوَأقْـَرُب الفِّئَـَتنيِّ مَِّن اَّللَّ

 . ع واخلطيب عن َأىب سعيد 
 

 "يـَْقُتُل ابُن َمْرمَي الدَّجَّاَل بَِّبابِّ ُلدٍّ".  - 28097/ 1470
 صحيح.  .طب عن جممع بن جارية]حم ت[ 

 
رِّى". "يـُْقَتُل احْلُسَ  - 28100/ 1473 تِّّنَي َسنًة مِّْن ُمَهاجِّ  نْيُ َعَلى رَْأسِّ سِّ

يف   وزيطب، واخلطيب، وابن عساكر عن أُم سلمة وفيه سعد بن طريف مرتوك، وقال حب: يضع احلديث، وأورده ابن اجل
 رواه الطبراني، وفيه سعيد بن طريف، وهو متروك. قال الهيثمي:  .املوضوعات

 
نَي يـَْعُلوه اْلَقتِّرُي". "يـُْقَتُل احْلَُسنْيُ  - 28101/ 1474   حِّ

 الطبراني، وفيه سعيد بن طريف، وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه. ، طب عن أم سلمةالباوردي
 

يِّّهِّ لَِّقَضاءِّ عَِّبادِّهِّ:  -تـََعاىَل -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28142/ 1515 ََلْ َأْجَعْل عِّْلمِّى   إيّنِّ لِّْلُعُلُماءِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ إَِّذا قـََعَد َعَلى ُكْرسِّ
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" ْنُكْم َوال ُأاَبىلِّ ْلمِّى فِّيُكْم إِّالَّ َوَأاَن ُأرِّيُد َأْن َأْغفَِّر َلُكْم َعَلى َما َكاَن مِّ  . َوحِّ
نَ   موضوع بهذا التمام.  رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.قال الهيثمي:  .طب، وأَبو نعيم عن ثعلبة بن احلكم الليثى. َوُحسِّّ

 
َدٌة  - 28145/ 1518 َدٌة َلَك، َوَواحِّ : اَي ْبَن آَدَم: َواحِّ َنَك، فََأمَّا يل"يـَُقوُل اَّللَّ َدٌة فِّيَما بِّْيىنِّ َوبـَيـْ فـَتَـْعُبُدِنِّ اَل   يل  اليت، َوَواحِّ

ًئا، َوَأمَّا  ُتَكُه، َوَأمَّ  شيءَلَك َفَما َعمِّْلَت مِّْن  اليتُتْشرُِّك ىبِّ َشيـْ َنَك َفمِّْنَك الدَُّعاُء َوَعَلى    بَيين فِّيَما  اليت ا َأْو مِّْن َعَمٍل َوفَـّيـْ َوبـَيـْ
َجابَُة".  اإلِّ

 . ضعيف رواه البزار، عن حميد بن الربيع، عن علي بن عاصم، وكالهما ضعيف وقد وثقا.قال الهيثمي:  .ز عن أنس وضعف
 

 َحقِّّى".  يف  َعْبدي َحَّتَّ يـَْنظَُر  َعْبديَحقِّّ  يف : لَْيَس بَِّناظِّر -َعزَّ َوَجلَّ -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28146/ 1519
يف إسناده: سالم الطويل وهو مرتوك، وزيد العمى ضعيف، وعصمة بن سليمان اخلزاز قال    .طب عن ابن عباس، وضعف

 الطبراني في الكبير، وفي إسناده سالم الطويل، وهو متروك الحديث، ولم أر من وثقه.رواه قال الهيثمي:  البيهقي: ال حيتج به.

 
ى مِّْن   إيّنِّ : -تـََعاىَل -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28156/ 1529 َْيُة ْعبدِّى َورَأُس   أميتوَ  َعْبديأَلْسَتحِّ يُب حلِّ ، فـََتشِّ ْساَلمِّ يَبانِّ يف اإلِّ َيشِّ

، ُأَعذِّهبَُما يف  أميت ْساَلمِّ  النَّارِّ بـَْعَد َذلَِّك؟ ! ". يف اإلِّ
 ضعيف جدا.  رواه أبو يعلى، وفيه نوح بن ذكوان، وغيره من الضعفاء. قال الهيثمي:  .ع عن أنس

 
لِّهِّ،  يفألَنـَْتقَِّمنَّ مَِّن الظَّاَلِِّّ  وجاليل: َوعِّزَّتِّى -َعزَّ َوَجلَّ -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28163/ 1536 لِّه وآجِّ َوألَنـَْتقَِّمنَّ ممَِّّْن رََأى  َعاجِّ

 َمظُلوًما فـََقَدَر َأْن يـَْنُصَرُه فـََلْم يـَْنُصْرُه".
  قال الهيثمي: .يف مساوئ األخالق، وابن عساكر عن ابن عباس اخلرائطييف األلقاب، طب، و  الشريازيو  ،احلاكم يف الكىن

 وفيه من لم أعرفهم.   ،في الكبير واألوسط رواه الطبراني
 

َولِّي ا فـََقْد اَنصَبىنِّ ابْلُمَحارَبَةِّ، َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْىٍء َأاَن   يل: َمْن َعاَدى -تـََباَرَك َوتـََعاىَل -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28178/ 1551
، َيْكَرُه اْلمْوَت، َوَأاَن َأْكَرُه َمسَ  َا َسأََلىنِّ َولِّىيِّّ اْلُمْؤمُِّن اْلغِّىَن، فََأْصرِّفُُه مَِّن اْلغِّىَن إِّىل  فَاعُِّلُه كرَتَدُّدِّى َعْن َمْوتِّ اْلُمْؤمِّنِّ اَءَتُه، َورِبُّ

َا َسأَلىنِّ َولِّىيِّّ املُؤمُِّن الَفْقَر، فََأْصرِّفُُه إِّىَل اْلغِّىَن، َوَلْو َصَرفْـُتُه إِّىَل  اْلَفْقرِّ، َوَلْو َصَرفْـُتُه إِّىَل الَفْقرِّ   اْلَفْقرِّ َلَكاَن َشًرا َلَكاَن َشًرا َلُه، َوُرِبَّ
، اَل يـُْؤثُِّر َعْبٌد َهَواى َعَلى َهَوى نـَْفسهِّ إِّالَّ وجاليلقَاَل: َوعِّزَّتِّى  -تـََعاىَل -َلُه، إِّنَّ اَّللَّ  ، َواْرتَِّفاعِّ َمَكاِنِّ ، َوُعُلوِّى، َوهَبَائِّى، َومَجَاىلِّ

ٍر".أَثـَْبتُّ َأَجَلُه عِّْنَد َبَصرِّهِّ، َوَضمَّْنُت السََّماَء وَ  َارَةِّ ُكلِّّ اَتجِّ  اأَلْرَض رِّْزَقُه، وَُكْنُت َلُه مِّْن َورَاءِّ جتِّ
نَ   قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.   .طب عن ابن عباس، وُحسِّّ

 
اَئٍة َوتِّْسَعًة َوتِّْسعِّنَي إِّىَل   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28179/ 1552 ْز مِّْن ُذرِّيَّتَِّك تِّْسَعمِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ: اَي آَدُم: ُقْم َفجهِّّ
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ًدا إِّىَل اجْلَنَّةِّ فـََبكى َأْصَحابُُه َوَبَكْوا، فـََقاَل: اْرفـَُعوا رُُءوَسكُ  ى بَِّيدِّهِّ َما النَّارِّ، َوَواحِّ يف األَُممِّ إِّالَّ َكالشَّْعَرة   أميتم، فـََوالَّذِّى نـَْفسِّ
لدِّ الثَـّْورِّ اأَلْسَودِّ".  اْلبَـْيَضاءِّ يف جِّ

 قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني، وإسناده جيد.  .طب عن َأىب الدرداء]حم[ 
 

 لِّلَّذيَن يـََتَحابُّوَن مِّْن َأْجلِّى، َوَقْد َحقَّْت حَمَبََّّتِّ لِّلَّذِّيَن يـَتَـَزاَوُروَن : َقْد َحقَّْت حَمَبََّّتِّ -تـََعاىَل -"يـَُقوُل اَّللَّ  - 28182/ 1555
َّتِّ  وَن مِّْن َأْجلِّى، َوَقْد َحقَّْت حَمَبَّ مِّْن َأْجلِّى، وَقْد َحقَّْت حَمَبََّّتِّ لِّلَّذيَن يـَتَـَباَذُلوَن مِّْن َأْجلِّى، َوَقْد َحقَّْت حَمَبََّّتِّ لِّلَّذِّيَن يـََتَصاَدقُ 

ُلُغوا احلِّْنَث، إِّالَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ اجْلَنََّة  لِّلَّذِّيَن يـَتَـَناَصُروَن مِّْن َأْجلِّى، َما مْن ُمْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمَِّنة يُقدُِّم اَّللَّ لَُه َثاَلثََة َأْواَلٍد مِّْن ُصلبِّهِّ   ََلْ يـَبـْ
ُهْم".  بَِّفْضلِّ َرمْحَتِّهِّ إِّايَّ

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الثالثة، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد   . وان، طب عن َعمرو بن َعْبسةابن َأىب الدنيا يف كتاب اإلخ
 ثقات. 

 
 تَباَعْد مِّىنِّّ  "يـَُقوُل رَبُُّكْم: اَي ْبَن آَدَم: تـََفرَّْغ لِّعَِّباَدتِّى َأْمأل قـَْلَبَك غِّىًن، َوَأْمأل َيَدْيَك رِّْزقًا، اي ْبَن آَدَم: اَل  - 28185/ 1558

 فَأمأَل َقلَبَك فـَْقًرا، َوَأْمأَل َيَدْيَك ُشْغاًل".
 رواه الطبراني، وفيه سالم الطويل، وهو متروك. قال الهيثمي:  . طب، ك عن َمْعقِّلِّ بنِّ َيَسار

 
! َأََلْ تـَْعَلْم  - 28196/ 1569 نَي يُوَضُع فِّيهِّ: َوحْيََك اي ْبَن آَدَم: َما َغرََّك ىبِّ بـَْيُت الظُّلَمةِّ؟ !   إيّنِّ "يـَُقوُل اْلَقرْبُ لِّلَميِّّتِّ حِّ

ى فَ  ؟ ! إِّْذ ُكْنَت مَتْشِّ َنةِّ؟ ! َوبـَْيُت الَوْحَدةِّ؟ َوبـَْيُت الدُّودِّ؟ ! َما َغرََّك ىبِّ دَّاًدا؟ ! فَإْن َكاَن مصلحا َأَجاَب َعْنُه جمِّيُب  َوبـَْيُت اْلفِّتـْ
َهى َعنِّ املُْنَكرِّ؟ فـَيَـُقوُل اْلَقرْبُ:  ْلَمْعُروفِّ َويـَنـْ ًرا، َويـَُعوُد َجَسُدُه َعَلْيهِّ   إيّنِّ اْلَقرْبِّ فـَيَـُقوُل: َأرَأَْيَت إِّْن َكاَن ََيُمُر ابِّ إَِّذْن َأعوُد إِّلَْيهِّ َخضِّ

 ُه إِّىَل َربِّّ الَعاَلمِّنَي".نُورًا، َوَتْصَعُد ُروحُ 
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وفيه   .احلكيم، ع، طب، حل عن َأىب احلجاج الثماىل

 ضعف الختالطه. 
 

ُوَن  - 28197/ 1570 ْ! فـََيْصربِّ َفُعُهْم قَاُلوا: َهُلمُّوا  "يـَُقوُل أْهُل النَّارِّ: َهُلمُّوا َفلَنْصربِّ مَخَْسمِّاَئةِّ َعاٍم، فـََلمَّا رََأوا َذلَِّك اَل يـَنـْ
َنا َأَجزِّْعَنا  َفْعُهْم قَاُلوا: }َسَواٌء َعَليـْ  َأْم َصرَباَْن َما لََنا مِّْن حمِّيٍص{. َفلَنْجزَْع فـَيَـْبُكوَن مَخَْسمِّاَئة َعاٍم، فـََلمَّا رََأوا َذلَِّك ََلْ يـَنـْ

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أنس بن أبي القاسم، هكذا هو في الطبراني، وقد ذكر الذهبي في الميزان   .ن مالكطب عن كعب ب
أنس بن القاسم وهو أنس بن أبي نمير، ذكره ابن أبي حاتم روى عن كعب األحبار، وليس كذلك، وإنما قال ابن أبي حاتم: إنه روى عن أبي 

 ت أبي يقول ذلك. بن كعب روى عن الفريابي سمع
 

ٍم اَل يـَُقوُموَن أَلَحٍد".  - 28204/ 1577 يهِّ إِّالَّ َبىنِّ َهاشِّ هِّ ألِّخِّ  "يـَُقوُم الرَُّجُل مِّْن جَمْلِّسِّ
 رواه الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب واخلطيب عن َأىب أُمامة
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تَُّة َأْمَداٍد". "َيْكفِّى مِّْن ُغْسلِّ اجْلََنابَةِّ  - 28212/ 1585  سِّ

رواه البزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى وفي قال الهيثمي:   .البزار عن َأىب هريرة، وضعف
 إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية. 

 
َناتِّ َوَمْشَرهبُِِّّم اخْلُُموَر". أميت يف"َيُكوُن   - 28229/ 1602 َاذِّهُِّم اْلَقيـْ ختِّّ  اخْلَْسُف َواْلَمْسُخ َواْلَقْذُف ابِّ

 .عن هشام بن الغاز عن أبيه عن جده ربيعة البغوي، األشعريطب، وابن عساكر عن َأىب مالك 
 

دِّيُق اَل  بعدي"َيُكوُن  - 28230/ 1603 ُب رََحا َدارَةِّ احْلَْربِّ  بعدي  يَلَبُث اثـَْنا َعَشَر َخلِّيَفًة، أَبُو َبْكرِّ الصِّّ إِّالَّ قَلياًل، َوَصاحِّ
ُه، َوالَّذِّى   -َعزَّ َوَجلَّ - يَعِّيُش محِّيًدا َويـُْقَتُل َشهِّيًدا: ُعَمُر، َوأَْنَت اَي ُعْثَماُن َسَيْسأَُلَك النَّاُس َأْن خَتَْلَع َقميًصا َكَساَك اَّللَّ  إِّايَّ

ى بَِّيدِّهِّ لَئِّْن َخلَ  ".  يف ْعَتُه اَل َتْدُخل اجْلَنََّة َحَّتَّ يلَج اجْلََمُل نـَْفسِّ  َسمِّّ اخلَِّياطِّ
 منكر. . ، وفيه ربيعة بن سيف ، قال خ: عنده مناكري]و[طب، وأَبو نعيم يف املعرفة عن ابن عمر

 
ْلُقْرآنِّ َوُهْم اَل َيْشعُ  أميت"َيُكوُن قـَْوٌم مِّْن  - 28232/ 1605 َّللَّ َوابِّ يُقِّرُّوَن  -َكَما َكَفَرت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى-ُروَن َيْكُفُروَن ابِّ

هِّ، يـَُقوُلوَن: اخْلَرْيُ مَِّن اَّللَّ َوالشَّرُّ مِّْن إِّْبلِّيَس، فـَُيقِّرُّوَن َعَلى  ْلُقْرآنِّ بِّبَـْعضِّ اْلَقَدرِّ َوَيْكُفُروَن بِّبَـْعضِّ ، َوَيْكُفُروَن ابِّ َذلَِّك كَتاَب اَّللَّ
ميَانِّ َواْلمَ  ؟ ! ُأولَئَِّك َزاَندَِّقُة َهذِّهِّ األُمَّةِّ،  أميتْعرَِّفةِّ، َفَما يـَْلَقى بـَْعَد اإلِّ ُهْم مَِّن اْلَعَداَوةِّ َواْلبَـْغَضاءِّ َواجلَِّدالِّ زََماْنِِّّْم َيُكوُن ظُْلُم   يفمنـْ

َعُث اَّللَّ طَاُعواًن فـَيـُْفىنِّ  ، فـََيا هَلُم مِّْن ظُْلٍم َوَحْيٍف َوأَثـََرٍة، مثَّ يـَبـْ ُهْم،  السُّْلطَانِّ  َعامَّتَـُهْم، مثَّ َيُكوُن اخْلَْسُف، َفَما َأَقلَّ َمْن يـَْنُجو مِّنـْ
ثَرِّ  ًة َوَخَنازِّيَر، مثَّ خَيُْرُج الدَّجَّاُل َعَلى أَ املُْؤمُِّن يـَْوَمئٍذ قَلِّيٌل فـََرُحُه، َشدِّيٌُّد َغمُُّه، مثَّ َيُكوُن اْلَمْسُخ، فـََيْمَسُخ اَّللَّ َعامََّة ُأولَئَِّك قَِّردَ 

 َذلَِّك َقرِّيًبا". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة وهو لين الحديث.  .عن رافع بن خديج البغويطب، و 

 
نَـُتُه َعَلى َهذِّهِّ األُمَّةِّ   أميت يف"َيُكوُن   - 28233/ 1606 : َأَحُدُُهَا َوْهٌب يـََهُب اَّللَّ َلُه احلِّْكَمَة، َواآلَخُر َغْياَلُن، فِّتـْ رَُجاَلنِّ

." َنةِّ الشَّْيطَانِّ  َأَشدُّ مِّْن فِّتـْ
يف املوضوعات فلم يصب عن عبادة بن   اجلوزيابن سعد، وعبد بن محيد، ع، طب، ق يف الدالئل وضعفه وأورده ابن 

 . لصامتا
 

 َعَلى َسْبعِّنَي َدجَّااًل".  "َيُكوُن قـَْبَل ُخُروجِّ الدَّجَّالِّ نّيفٌ  - 28235/ 1608
 . نعيم بن محاد يف الفَت، ع عن أنس
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لَّتِّ اخلُْ  - 28247/ 1620 َناُت َواْلَمَعازُِّف، َواْسُتحِّ  ُموُر". "َيُكوُن يف َهذِّهِّ األُمَّةِّ َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف: إَِّذا َظَهَرتِّ اْلَقيـْ
 . عبد بن محيد، وابن َأىب الدنيا يف ذم املالهى، وابن النجار عن سهل بن سعيد

 
ُتُموُهْم قـَتَـُلوُكْم، فـََقاَل رَُجلٌ  - 28248/ 1621 : اَي َرُسوَل  "َيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراُء إِّْن َأطَْعُتُموُهْم َأْدَخُلوُكُم النَّاَر، َوإِّْن َعَصيـْ

هِّْم  : مسَِّّ َاَب، فـََقاَل: َلَعلَُّهْم حَيُْثوَن  يف لََنا َلَعلََّنا حَنْثُو اَّللَّ َنَك".  يفُوَجوهِّهُِّم الرتُّ ُقُبوَن َعيـْ  َوْجهَِّك َويـَنـْ
، وفيه سنيد بن داود ضعفه أحمد، ووثقه ابن حبان وَأبو حاتم الرازى،  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب، ض عن عبادة بن الصامت

 وبقية رجاله ثقات. 
 

ُْم   يف"َيُكوُن قـَْوٌم  - 28255/ 1628 ْساَلَم َويـَْلفُِّظونَُه، فَاقْـتـُُلوُهْم! فَإِّْنَّ رِّ الزََّمانِّ ُيَسمَّْوَن الرَّافَِّضَة، يـَْرُفُضوَن اإلِّ آخِّ
 ُمْشرُِّكوَن".

 رواه الطبراني، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباسعبد بن محيد، 
 

ْر  - 28256/ 1629 : خِّ ْلَيَمنِّ ُجْنٌد، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَّ ْلعَِّراقِّ ُجْنٌد َوابِّ لشَّامِّ ُجْنٌد، َوابِّ ، فـََقاَل: َعَلْيَك  يل"َيُكوُن ابِّ
! فَإِّنَّ اَّللَّ َقْد َتَكفََّل ابلشَّامِّ َوَأْهلِّهِّ". لشَّامِّ  ابِّ

 ، وفيه إسحاق بن إدريس األسوارى وهو متروك.ه الطبرانيقال الهيثمي: روا .طب عن عبد اَّللَّ بن يزيد 

 
قـَْوٌم يـَْقَرُأوَن اْلُقْرآَن اَل َُيَاوُِّز تـََراقِّيَـُهْم، مَيُْرُقوَن مَِّن الدِّينِّ، اَل يـَُعوُدوَن فِّيه َحَّتَّ يـَُعوَد  بعدي"َيُكوُن مِّْن  - 28257/ 1630

ُهُم اأَلْرُض، كِّاَلُب َأْهلِّ النَّارِّ".  السَّْهُم إِّىَل ُفوقِّهِّ، ُطوىَب لَِّمْن قـَتَـَلُهمْ  ُهُم السََّماُء َوَأقـَلَّتـْ َلى َأظَلَّتـْ  َوُطوىَب لَِّمْن قـَتَـُلوُه، َشرُّ قـَتـْ
 . ، وفيه )محمد بن عمر الكالعى( وهو ضعيفقال الهيثمي: رواه الطبراني . طب عن عبد اَّللَّ بن خبَّاب بن األرت

 
رِّ  يف"َيُكوُن   - 28258/ 1631 ْسٍم ُيَسمُّونَُه َغرْي اخْلَْمرِّ". أميتآخِّ لُّونَُه ابِّ  َشَراٌب ُهَو اخْلَْمُر َيْسَتحِّ

 .طب عن عبادة بن الصامت
 

َذِّهِّ األُمَّةِّ اثـَْنا َعَشَر قـَيًِّّما اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذهَلُْم، َكلُُّهْم مِّْن قـَُرْيٍش". - 28269/ 1642  "َيُكوُن هلِّ
 . طب عن جابر بن مسرة

 
 اثـَْنا َعَشَر َخلِّيَفًة، ُكلُُّهْم مِّْن قـَُرْيٍش".  بعدي"َيُكوُن مِّْن  - 28270/ 1643

 .طب عنه
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1648 /28275 - ." ، َعَلْيه َشْطُر َعَذابِّ اْلَعاَلَِّ َكََّة يـَُقاُل َلُه: َعْبُد اَّللَّ ُد رَُجٌل مِّْن قـَُرْيٍش ِبِّ  "يـُْلحِّ
يه محمد بن كثير الصغاني، وثقه صالح بن محمد، وابن سعد، وابن حبان، وضعفه  رواه البزار، وفقال الهيثمي:  .)طب( عن ابن عمرو

 أحمد.
 

وُل: َهْل  "يـَْلَقى رَُجٌل َأاَبُه يـَْوَم اْلقَياَمةِّ فـَيَـْقوُل َلُه: اَي أََبتِّ َأىُّ اْبٍن ُكْنُت َلَك؟ فـَيَـُقوُل: َخرْيُ اْبٍن، فـَيَـقُ  - 28284/ 1657
زِّرَتِّى، فـََيأُخُذ آبزِّرَتهِّ مثَّ يـَْنطَلُِّق َحَّتَّ ََيتِّى اَّللَّ َوُهَو يـَْعرُِّض اخْلَلقَ أَْنَت ُمطيعِّى اْليَـْوَم؟ فَ  ، فـَيَـُقوُل: اَي  يُقوُل: نـََعْم، فـَيَـُقوُل: ُخْذ آبِّ

ْئَت، فَيُقوُل: َأى َربِّّ َوَأىبِّ  َعْبدي ، فـََيْمَسُح اَّللَّ َأاَبُه َضبـًُعا  فَإِّنََّك  معياْدُخْل مِّْن َأىِّّ أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ شِّ َوَعْدَتىنِّ َأْن اَل خُتْزَِّيىنِّ
َْنفِّهِّ فـَيَـُقوُل: اَي  يففـَيَـْهوِّى   أَبُوَك ُهَو؟ فـَيَـُقوُل: اَل َوعِّزَّتَِّك".  َعْبديالنَّارِّ فـََيأُخُذ ِبِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات.  .بز، ك عن َأىب هريرة
 

، مَيْألُ اأَلْرَض قِّْسطًا َوَعْداًل، َكمَ "ميَْ  - 28297/ 1670 ، امْسُُه امسِّى، َواْسُم أَبِّيه اْسُم َأىبِّ ا لُِّك النَّاَس رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ بـَْيَّتِّ
 ُملَِّئْت ظُلًما َوَجْورًا".

 صحيح.  .طب، واخلطيب عن ابن مسعود
 

يَ  يف"مُيُْن اخْلَْيلِّ  - 28300/ 1673 َها أغر حمجلُشْقرَِّها، َوَأمْيَنـَُها اَنصِّ نـْ  مطلق اليدِّ الُيمىن".  ًة َما َكاَن مِّ
 رواه الطبراني وفيه فرج بن يحيى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .ابن عباس طب عن

 
ْلُعْرَوةِّ اْلُوثـَْقى".  - 28301/ 1674 ٌذ ابِّ  "مَيُوُت َعْبُد اَّللَّ ْبُن َساَلٍم وُهَو آخِّ

 صحيح. .طب عن عبد اَّللَّ بن َساَلم]خ[ 
 

: َوُهم اْلَقَدرِّيُة".  - 28306/ 1679  "يـَُنادِّى يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُمَناٍد: َأاَل لِّيَـُقْم ُخَصَماُء اَّللَّ
 ضعيف.  .]طس عن عمر[  ابن راهويه ع

 
َبغِّى  - 28313/ 1686 ٍد، إَِّذا اْشَتَكى ُعْضًوا مِّْن َجَسدِّهِّ َتَداَعى    "يـَنـْ نَـُهْم َكَمْنزَِّلةِّ رَُجٍل َواحِّ لِّْلُمْؤمِّنِّني َأْن َيُكونوا فِّيَما بـَيـْ

 َسائُِّر َجَسدِّهِّ". 
 . طب عن النعمان بن بشري 

 
َها  - 28315/ 1688 نـْ تُّوَن مِّ اَئَة َرمْحٍَة سِّ ،  "يـُنَـزُِّل اَّللَّ ُكلَّ َيوٍم عِّْشرِّيَن َومِّ لِّلطَّائِّفِّنَي، َوَأْربـَُعوَن لِّلَعاكفِّنَي َجْوَف البَـْيتِّ

َها لِّلنَّاظِّرِّيَن إِّىَل اْلبَـْيت". نـْ  َوعِّْشُروَن مِّ
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 موضوع. .طب عن ابن عباس
 

َقى ثُلُث اللَّيلِّ فيقوُل: َأاَل عبدٌ  -تـََبارَك وتـََعاىَل -"ينزل ربُـَّنا  - 28322/ 1695 نـَْيا حنَي يبـْ  مِّْن عَبادِّى  إِّىل السََّماءِّ الدُّ
هِّ يدُعوِنِّ فَأغفَِّر َلُه؟ أال ُمقرتٌَّ رِّزقُُه، َأاَل َمظُلوٌم َيْدُعوِنِّ فَأن صَرُه؟ َأاَل َعاٍن يدُعوِنِّ فََأُفكَّ  َيْدُعوِنِّ فََأْستجيَب َله؟ أال ظَاَلٌ لِّنْفسِّ

يِّّهِّ". َعلَ  -َعزَّ َوَجلَّ -َعانَُه؟ فيكوُن َكذلَِّك َحَّتَّ ُيصبَح الصبُح، مُث يـَْعُلو   ى ُكْرسِّ
في الكبير واألوسط بنحوه وقال فيه: "أال مظلوم يذكرنى فأنصره، أال عان   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبادة بن الصامت

يدعونى فأعينه قال: فيكون كذلك حتى يضئ الصبح" ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة، ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وبقية 
 بير رجال الصحيح.رجال الك 

 
، فـَيَـْنظُر اَّللَّ  يف"ينزِّل اَّللَّ  - 28323/ 1696 َقنْيَ مَِّن اللَّيلِّ ُهنَّ  يفَثالثِّ ساَعاٍت يـَبـْ نـْ ال   الذيالكَِّتابِّ  يفالساعة اأُلوىَل مِّ

َيَسكُن، ال َيُكوُن معُه فِّيَها  الذييْنظُُر فِّْيه غرْيُه، فـََيْمُحو َما يَشاُء ويثبُِّت، مث يْنظُر يف السَّاَعةِّ الثَّانِّيةِّ يف َجنَّةِّ عْدٍن وهِّى َسَكُنُه 
ر َساَعٍة مَِّن اللَّيلِّ  َأحٌد إالَّ األْنبَياُء والشَُّهَداُء والصدِّيقوَن، وفِّيَها َما َلْ يَرُه َأحٌد، َواَل َخطَر َعلَ  ى قَلب بشٍر، مُث يْهبُِّط آخِّ

طلَع الفجُر، َوَذلَك  فيقوُل: أال مستغفٌر يستَـْغفُرِنِّ فَأغفَِّر لُه؟ أال َسائٌل َيْسأُلىنِّ فَُأْعطَيُه؟ َأال داٍع َيدُعوِنِّ فأستجيَب َلُه؟ َحَّتَّ ي
 فَيْشَهُدُه اَّللَّ وَماَلئَِّكُة اللَّيلِّ والنـََّهارِّ".  َكاَن َمْشُهوًدا{ قوُل اَّللَّ }َوقـُْرآَن اْلَفْجرِّ إِّنَّ قـُْرآَن اْلَفْجرِّ  

 . ابن جرير، وابن َأىب حاَت، طب وابن مردويه عن َأىب الدرداء
 

َلة النِّّصفِّ مِّْن شعباَن فَيْغفُر لُِّكلِّّ  - 28324/ 1697 َيا لَيـْ نـْ   يفرًِّكا، أو رُجاًل إِّالَّ رجاًل ُمشْ  شيء"يـَْنزُِّل اَّللَّ إِّىل السََّماءِّ الدُّ
 قلبِّهِّ َشْحَناُء". 

 .ابن زجنويه، والبزار وحسنه، قط، هب عن القاسم بن حممد بن َأىب بكر الصديق عن أبيه، أو عمه عن جده
 

 "ينزُل عيَسى اْبُن َمْرمَيَ عِّْنَد املََنارَةِّ البَـْيَضاءِّ َشْرقِّىَّ دَِّمْشَق".  - 28328/ 1701
رواه الطبراني،  قال الهيثمي:  .، طب، كر عن كيسان، كر عن النواس بن مسعانالثقفيأوس  مسويه، طب، ض، كر عن أوس بن

 ورجاله ثقات. 
 

 الُفراتِّ ُكلَّ َيوٍم َمثَاقِّيُل مِّن بـَرََكةِّ اجْلَنَّةِّ".  يف"ينزُل   - 28333/ 1706
 ضعيف. .طب عن ابن مسعود 

 
َعُث َعلْيهِّْم َجَرٌب َكالدُّمَّلِّ   هلَا "اجلابية" فَتْكثُر بِّهِّ "ينزُِّل املُْسلُِّموَن أرًضا يـَُقاُل  - 28336/ 1709 ُْم، فـَيـُبـْ أمواهُلم ودواهبُّ

 تـَزُْكو فِّيهِّ أعَماهُلُْم وُتْسَتْشَهُد فيه أبداُْنم".
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 .ع وابن عساكر عن َأىب أُمامة عن معاذ
 

ُك َأْن َيَِّئ قـَْوم يـَْقرُأوَن اْلُقْرآَن اَل َيَُ  - 28372/ 1745 اوُِّز تـََراقِّيَـُهْم، مَيُْرُقوَن مَِّن الدِّينِّ َكَما مَيُْرُق السَّْهُم مَِّن الرَّمِّيَّةِّ،  "يُوشِّ
ْرض )قـَْومَِّك( ُْم َسَيْخرُجوَن ِبَِّ َا  ُطوىَب لَِّمْن قـَتَـَلُهْم، وُطوىَب لَِّمْن قـَتَـُلوُه، َأَما إِّْنَّ َامِّىُّ يـَُقاتُِّلوَن َبنْيَ اأَلْْنَارِّ، قَاَل: َما هبِّ َأْْنَاٌر،  اَي هتِّ

َا َسَتُكوُن".   قَاَل: إِّْنَّ
 . طب عن طلق بن على

 
، َيْسَمُع َأَحُدُهُم احْلَدِّيَث فـََيقِّيُسُه َعَلى َغرْيِّهِّ، فـََيُصدُّ اِّلنَّاَس َعنِّ  - 28376/ 1749 ُك َأْن تـََرْوا َشَياطِّنَي اإلِّْنسِّ   "يُوشِّ

بِّهِّ   حُيَدُِّث بِّهِّ".  الذي اْستَِّماعِّهِّ مِّْن َصاحِّ
 في الكبير، وفيه )عبد الغفور أبو الصباح( وقد أجمعوا على ضعفه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .بن عباسطب عن ا

 
ُك َأْن َتظَهَر فِّيُكْم َشَياطِّنُي  - 28377/ 1750   يفُيَصلُّوَن َمَعُكْم  -اْلَبْحرِّ  يفَكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َأْوثـََقَها -"يُوشِّ

دُِّكْم َويـَْقَرُأوَن َمَعُكُم اْلُقرآَن َوَُيَادُِّلوَنُكْم  ُْم َلَشَياطِّنُي  يفَمَساجِّ ". ُصَورِّ اإلْنسَ  يفالدِّينِّ، َوإْنَّ  انِّ
 في الكبير، وفيه )محمد بن خالد الواسطي( نسبه ابن معين إلى الكذب. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن ابن عمرو

 
ُك َأْن يُؤمََّر َعَلْيكُم الرَُّوَْيُِّل فـََيْجَتمُِّع إِّلَْيهِّ قـَْوٌم حُمَلََّقٌة َأْقفِّيَـتـُُهْم، بِّيٌض ُقُمُصُهْم، فَإِّ  - 28378/ 1751 ا َأَمَرُهْم بَِّشْىٍء ذَ "يُوشِّ

 َحَضُروا". 
 ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طب عن عبد اَّللَّ بن وزاج

 
ُك َأْن ََيتِّى َعَلى النَّاسِّ زََمان َيُشقُّ َعَلى الرَُّجلِّ فِّيهِّ َأْن خُيْرَج زََكاَة َمالِّهِّ". - 28381/ 1754  "يُوشِّ
 . يف املواعظ عن عدى بن حاَت العسكريطب، و 

 
1759 /28386 -  ." ُك َأْن خَتُْرَج الظَّعِّيَنُة مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ إِّىَل احلِّريَةِّ اَل خَتَاُف إِّال اَّللَّ  "يُوشِّ

 .والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح غير أحمد بن يحيى األودى وهو ثقة قال الهيثمي: رواه الطبراني .ز، طب عن جابر بن مسرة
 

ُك َأْن يُْكثَِّر فيُكْم مَِّن الَعَجمِّ َوََيَْعَلُهْم ُأْسًدا اَل يَفِّرُّوَن، فـََيْضرِّبُوَن رِّقَاَبُكْم، َوََيُكُلوَن فَـ  - 28388/ 1761 َئُكْم". "يُوشِّ  يـْ
 . طب عن َأىب موسى

 
ىُّ مِّْن نُوٍر، ويُظَلُِّّل َعَلْيهُِّم الغَ  - 28400/ 1773  َماُم، َوَيُكوُن َذلَِّك اليَـْوُم َعَلْيهِّْم َكَساَعٍة مِّْن َْنَاٍر". "يُوَضُع لِّلُمْؤمِّنِّنَي َكَراسِّ
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 .طب عن ابن عمرو
 

ْنرَبِّى اَل َأْجلُِّس َعَلْيهِّ قَائًِّما َبنْيَ يَ  - 28402/ 1775 َعزَّ -  ريبَدى "يُوَضُع لألَْنبَِّياء َمَنابُِّر مِّْن َذَهٍب ََيْلُِّسوَن َعَليَها، َويـَْبقى مِّ
باُمْقتَ  -َوَجلَّ  َقى  ميت ِبِّ  صِّ : َما  -تـََعاىَل -؟ فـَيَـُقوُل اَّللَّ أميت  أميت، فَأقول: اَي َربِّّ بعدي أميتَِمَاَفَة َأْن يبَعَث ىبِّ إِّىل اجْلَنَّةِّ َوتـَبـْ

هُ  نـْ َساهَبُْم، فـَُيْدَعى هبِِّّم فـَُيَحاَسُبوَن، َفمِّ ل حِّ مَّتَِّك اَي حُمَمَُّد؟ فَأُقوُل: اَي َربِّّ َعجِّّ -ْم َمن َيْدُخل اجلَنََّة بِّرمحةِّ اَّللَّ تُريد َأْن َأْصَنَع ِبِّ
ُهْم َمْن َيْدُخُل اجلَنََّة بَِّشَفاعَ  -تـََعاىَل  نـْ َكاًكا بِّرَِّجاٍل َقْد أُمَِّر هبِِّّم إِّىَل النَّارِّ، َوَحَّتَّ أنَّ َخازَِّن  َومِّ ، َفاَل َأزَاُل َأْشَفُع َحَّتَّ ُأْعَطى صِّ َّتِّ

 أُمَّتَِّك مِّْن نِّْقَمٍة". يف النَّارِّ لَيَـُقوُل: اَي حُمَمَُّد! َما تـَرَْكَت لَِّغَضبِّ ربَِّّك 
، طب، ك وتُـ  رواه  قال الهيثمي:  .ُعقِّّب، ق يف البعث، كر، وابن النجار عن ابن عباسابن َأىب الدنيا يف حسن الظن ابَّللَّ

 ضعيف.  الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف.
 

تِّّنَي َسنًة، وحدٌّ يـَُقام  - 28414/ 1787 َقِّّهِّ أزْكى فِّيَها مِّْن َمَطرِّ أربَعِّنَي  يف "يـَْوٌم مِّْن إَِّماٍم َعادٍل َأْفضُل مِّْن عَِّباَدةِّ سِّ اأَلْرضِّ حبِّ
 َعاًما".

 أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه سعد أبو غيالن الشيباني ولمقال الهيثمي:  .طب، ق عن ابن عباس
 ضعيف.

 
كاَنْت َعَلْيهِّ ُجبَُّة ُصوٍف، وَكَِّساُء ُصوٍف، وَُكمَُّة    -َعَلْيهِّ السَّاَلُم  -ُموَسى  -تـََعاىَل  -"يـَْوَم َكّلَم هللاُ  - 28421/ 1794

 ." َاٍر َغرْيِّ ذَكِّىٍّ ْلدِّ محِّ  ُصوٍف، َوَسراوِّيُل ُصوٍف، َونـَْعاَلُه مِّْن جِّ
 .ضعيف جدا . وابن النجار عن ابن مسعود ك، ق يف ع، والسراج
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 القسم الثاني: األفعال 
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 مسانيد الصحابة 
 " -رضي اهلل عنه    -"مسند أبى بكر الصديق    -  1
ٍد َوثَِّياُبَك َمْوُضوَعٌة؟   يف ثـَْوٍب فـَُقْلُت: اَي أبََة: أَُتَصلِّّى   يف" َعْن َأمْسَاَء بِّْنتِّ َأىبِّ َبْكر قَالت: رَأَْيُت َأىبِّ ُيَصلِّّى  - 1/  1 ثـَْوٍب َواحِّ

َها َرُسوُل هللا  َر َصاَلٍة َصالَّ ٍد". يف َخْلفِّى  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: اَي بـُنَـيَُّة! إِّنَّ آخِّ  ثـَْوٍب َواحِّ
 رواه أبو يعلى وفيه الواقدي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .ش، ع وفيه الواقدى 

 
دِّيق قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! َما جَنَاُة َهَذا اأَلْمرِّ الَّذِّي حَنُْن فِّيهِّ؟ ! فـََقاَل: مَ  - 5/  1 ْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّله إِّالَّ "َعْن َأىبِّ َبْكر الصِّّ
  فـَُهَو َلُه جَنَاٌة". هللا

 . في إسناده كوثر وهو متروكقال الهيثمي:  .ع، وابن منيع، عق، قط يف األفراد
 
ْنَشَأ حُيَدُِّث قَاَل: "عن عائشة قالت: َكاَن أَبُو َبْكٍر إَِّذا ذُكَر يـَْوُم ُأُحٍد َبَكى، مثَّ قَاَل: َذاَك َكاَن ُكلُُّه يـَْوَم طَْلَحَة، مثَّ أَ   - 27/  1

  -َوأرَاُه قَاَل: حَيْمِّيهِّ  -ُدونَُه  -عليه وسلم صلى هللا  -ُكْنُت َأوََّل َمَن قَاَم يـَْوَم ُأُحٍد فـََرأَْيُت رَُجاًل يـَُقاتُِّل َمَع َرُسولِّ هللا  
فـَُقْلُت: َيُكوُن رَُجاًل مِّْن قـَْومِّى َأَحبُّ إِّىَلَّ، َوبـَْيىنِّ َوَبنْيَ اْلَمْشرِّقِّ رَُجٌل اَل َأْعرِّفُُه، َوَأاَن  فـَُقْلُت: ُكْن طَْلَحَة َحْيُث فَاَتىنِّ )ما فاتىن( 

،   - عليه وسلم صلى هللا -َأقْـَرُب إِّىَل َرُسولِّ هللا  ْنُه، َوَهَو خَيَْطُف اْلَمْشى َخْطًفا اَل َأْعرِّفُُه، فَإَِّذا ُهَو أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ مِّ
َنا إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ  َرْت ُراَبعِّيَـُتُه، َوُشجَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -فَانـْتَـَهيـْ  َحَلَقَتانِّ مِّْن  َوْجهِّهِّ  يفَوْجنَـَتيهِّ، َوَقْد َدَخَل  يفَوَقْد ُكسِّ

َلقِّ اْلمِّْغَفرِّ، قَاَل َرُسوُل هللا  َبُكَما -صلى هللا عليه وسلم   -حِّ نـََزَف، فـََلْم يـُْلتَـَفْت   . )وقد( -يُرِّيُد طَْلَحَة   -: "َعَلْيُكَما َصاحِّ
، َفرَتَْكُتُه َأْن يـَتَـَناَوهَلَُما بَِّيدِّهِّ   إِّىَل قـَْولِّهِّ، َوَذَهْبُت ألَْنزَع َذلَِّك مِّْن َوْجهِّهِّ، فـََقاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َأْقَسْمتُ  َقِّّى َلَما تـَرَْكَتىنِّ َعَلْيَك حبِّ

فََأزَمَّ َعَلْيهَِّما بفِّيهِّ فَاْسَتْخَرَج إِّْحَدى احْلََلَقَتنْيِّ َوَذَهَبْت ثَنِّيـَُّتُه َمَع احْلََلَقةِّ، َوَذَهْبُت   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبفـَيـُْؤذَِّى 
ْثَل َما فـََعَل أَلْصَنَع َما صَ  ، فـََفَعَل مِّ اْلَمرَّةِّ اأُلوىَل فـََوقـََعْت ثَنِّيـَُّتُه اأُلْخَرى َمَع   يفنَـْعُت فـََقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك حَبقِّّى َلَما تـَرَْكَتىنِّ

َنا طَْلَحَة -هللا عليه وسلم  صلى - النيباحْلََلَقةِّ، َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيَدَة مِّْن َأْحَسنِّ النَّاسِّ َهْتًما، فََأْصَلَحا مِّْن َشأنِّ  بـَْعضِّ  يف ، مثَّ أَتـَيـْ
ُعوَن َأْو َأَقلُّ َأْو َأْكثـَُر مِّْن طَْعَنٍة َورَْمَيٍة َوَضْربٍَة، َوإَِّذا َقدْ    ُقطَِّعْت ُأْصبـُُعُه، فََأْصَلْحَنا مِّْن َشأنِّهِّ". تِّْلَك احلَِّصارِّ فَإَِّذا بِّهِّ بِّْضٌع َوَسبـْ

 . بزار، طس، قط يف األفراد، وأبو نعيم يف املعرفة، ك، كر، ض، والالشاشيط، وابن سعد، و 
 
: َمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ   يف : اْخُرْج فـََنادِّ -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا   يل"عن َأىب بكر قال: قال   - 28/  1 النَّاسِّ

صلى هللا عليه  -قَِّيىنِّ ُعَمُر َفَسأََلىنِّ فََأْخرَبْتُُه، فـََقَال ُعَمُر: اْرجْع إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ هللاُ َوَأِنِّّ َرُسوُل هللا َوَجَبْت لُه اجْلَنَُّة، َفَخَرْجُت فـَلَ 
َها، فـََرَجْعُت إِّىَل َرُسولِّ هللا  فإين ُقْل َلُه: دَعِّ النَّاَس يـَْعَمُلوَن؛  -وسلم  فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم   -َأَخاُف َأْن يـَتَّكُِّلوا َعَليـْ

 دََّك؟ فََأْخرَبْتُُه بَِّقْولِّ ُعَمَر، فـََقاَل: َصَدَق ُعَمُر، فََأْمَسْكُت". َما رَ 
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سويد بن عبد العزيز مرتوك قال احلافظ ابن كثري: احلديث غريب جدا من حديث َأىب بكر    ع، والاللكائِّى يف السنة، وفيه 
 سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.رواه أبو يعلى، وفي إسناده  قال الهيثمي:  .واحملفوظ عن َأىب هريرة 

 
 َْنََش مِّْن َكتٍف مثَّ َصلَّى وََلْ يـَتَـَوضَّأ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن َأىب بكر قال: رأيت   - 29/  1

  قال .ع، وأبو نعيم يف املعرفة، واخللعى يف فوائده، والبزار ولفظه: "أكل خبزا وحلما مث صلى وَل يتوضأ" وفيه انقطاع وضعف
 رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه.الهيثمي: 

 
 َعْن َضْربِّ اْلُمَصلِّّنَي".  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َأىب بكر: َْنَى َرُسول هللا   - 30/  1

 عبيدة، وهو متروك. رواه البزار وأبو يعلى إال أنه قال: " عن ضرب "، وفيه موسى بن قال الهيثمي:  . ش، والبزار، ع
 
بِّلِّصٍّ فََأَمَر بَِّقْتلِّهِّ َفقِّيَل َلُه: إِّنَُّه َسَرَق، قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن حممد بن حاطب قال: أُتَِّى َرُسوُل هللا    - 31/  1

َئ بِّهِّ بـَْعَد َذلَِّك إِّىَل َأىبِّ َبْكٍر َوَقْد ُقطَِّعْت قـََوائُِّمُه، فـََقاَل أَ  ُد َلَك َشيًئا إِّالَّ َما َقَضى فِّيَك َرُسوُل هللا اْقطَُعوُه، مثَّ جِّ بُو َبْكٍر: َما َأجِّ
 يـَْوَم َأَمَر بَِّقْتلَِّك؛ فَإِّنَُّه َكاَن َأْعَلَم بَِّك، فََأَمَر بَِّقْتلِّهِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -

لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من    رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات إال أنيقال الهيثمي:  .، وابن مردويه، طب، ك، ض الشاشيع، و 
 أحد من الصحابة. 

 
  إيّنِّ اْلغَارِّ، فـََقال: اللَُّهمَّ طَْعًنا َوطَاُعواًن، قـُْلُت:  يف  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن َأىب بكر قال: كنت مع   - 32/  1

  َفَما الطَّاُعوُن؟ قَال: َذَرٌب َكالدُّمَّلِّ إِّْن طَاَلْت بَِّك َحَياٌة َفَسرَتَاُه". َأْعَلُم أَنََّك َسأَْلَت َمَنااَي أُمَّتَِّك فـََهَذا الطَّْعُن َقْد َعَرفْـَناهُ 
 رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .ع وهو ضعيف

 
اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق  "عن طارق بن شهاب عن َأىب بكر قال: َلمَّا نـََزَلْت َهذِّهِّ اآليَُة: }   - 38/  1

َرارِّ".  ى السِّّ { قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! َوهللاِّ اَل ُأَكلُِّّمَك إِّال َكَأخِّ ِّّ  َصْوتِّ النَّيبِّ
وهو متروك وقد وثقه   رواه البزار، وفيه حصين بن عمرو األحمسيقال الهيثمي:   .احلارث، والبزار وضعفه، عد، ك، وابن مردويه

 العجلي، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 
: َأاَل ُأَعلُِّّمكِّ ُدَعاًء َعلََّمنِّيه َرُسوُل هللا  يل"عن عائشة قالت: قَاَل   - 39/  1 ؟ َوقَاَل: َكاَن  -صلى هللا عليه وسلم  -َأىبِّ

ْثُل ُأُحٍد َديْـ  َ، َلْو َكاَن َعَلْيكِّ مِّ َف  عِّيَسى يـَُعلُِّّمُه احْلوارَينيِّّ ، وََكاشِّ : اللَُّهمَّ فَارَِّج اهْلَمِّّ ، قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: ُقوىلِّ ًنا َلَقَضاُه هللاُ َعْنكِّ
َرةِّ، أَْنَت َرمْحَاِنِّ فَاْرمَحْىنِّ َرمْحًَة تـُْغنِّ  نـَْيا َواآلخِّ ، جمِّيَب َدْعَوةِّ اْلُمْضَطرِّيَن، َرمْحَاَن الدُّ َواَك".اْلَكْربِّ َا َعمَّْن سِّ  يىنِّ هبِّ
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 رواه البزار، وفيه الحكم بن عبد هللا األيلي، وهو متروك. قال الهيثمي:   .ار وضعفه، كالبز 

 
َنَما َأاَن َمَع َرُسولِّ هللا    - 40/  1 ًئا َواَل َأَرى   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َأىب بكر قال: بـَيـْ هِّ َشيـْ ُتُه َيْدَفُع َعْن نـَْفسِّ إِّْذ رَأَيـْ

ًئا، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا: َما   نـَْيا  الذيَشيـْ ًئا؟ قال: الدُّ َك َواَل َأَرى َشيـْ ،   يلَتَطوََّلْت َأرَاَك َتْدَفُع َعْن نـَْفسِّ فـَُقْلُت: إِّلَْيكِّ َعىنِّّ
ُْدرِّكِّى".  قَاَلْت: َأَما إِّنََّك َلْسَت ِبِّ

رواه البزار، وفيه عبد الواحد بن زيد الزاهد، وهو ضعيف عند الجمهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:  قال الهيثمي:  .البزار وضعف
 رجاله ثقات.  يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة، ودونه ثقة، وبقية

 
دِّيُق إِّىَل َعْمرو ْبنِّ الَعاصِّ َأنَّ َرُسوَل هللا   - 41/  1 صلى هللا عليه وسلم   -"عن عبد هللا بن عمرو قال: َكَتَب أَبُو َبْكٍر الصِّّ
يَّ  يفَشاَوَر  -   -صلى هللا عليه وسلم   -َة َرُسولِّ هللا َأْمرِّ احْلَْربِّ فـََعَلْيَك بِّه، قَاَل: وََكَتَب إِّلَْيهِّ: َأمَّا بـَْعُد: فـََقْد َعَرْفَت َوصِّ

يئهِّْم".  نِّهْم َوجَتَاَوُزوا َعْن مسِّ ألَْنَصارِّ بـَْعَد َمْوتِّهِّ، اقْـبَـُلوا مِّْن حُمْسِّ  ابِّ
 رواه البزار، وحسن إسناده، ورواه الطبراني، ورجاله وثقوا، وفيهم خالف. قال الهيثمي:  . البزار، طب، ق وسنده حسن

 
، َفَجَعُلوا ََيُكُلونَُه،   يفَخْيرَبَ َوَقَع النَّاُس  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َأىب بكر قال: َلمَّا افْـتَـَتَح َرُسوُل هللا   - 42/  1 الثُّومِّ

َداَن". -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل َرُسوُل هللا   : َمْن َأَكَل مِّْن َهذِّهِّ اْلبَـْقَلةِّ َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسجِّ
رواه الطبراني في األوسط من رواية أبي القاسم مولى أبي  قال الهيثمي:  .لى بن املديىن يف مسند َأىب بكر، قط يف العلل، طسع

 بكر، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثقون. 
 
بَـْتىنِّ ُسورَُة ُهوٍد، َواْلَواقَِّعةِّ،  "عن َأىب بكر قال: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا َلَقْد َأْسرََع إِّلَْيَك الشَّْيُب، قَاَل: َشيِّّ   - 44/  1

، َوَعمَّ يـََتَساَءلوَن، َوإَِّذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت".  َواْلُمْرَساَلتِّ
 . مسدد

 
َواْلَواقَِّعُة، َوَعمَّ  "عن َأىب بكر قال: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا َعجََّل إِّلْيَك الشَّْيُب، قَاَل: َشيِّّبَـْتىنِّ ُهوٌد َوَأَخَواهُتَا: احْلَاقَُّة،   - 45/  1

َيةِّ".   يـََتَساَءُلوَن، َوَهْل َأاَتَك َحدِّيُث اْلغَاشِّ
 . البزار وابن مردويه

 
فقال: اي رسول هللا: بلغىن أنك تقول: اجْلُُمَعُة   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب أعرابيا جاء إىل "عن َأىب بكر أن   - 48/  1

نَـُهنَّ َما اْجتُنَِّبتِّ اْلَكَبائُر، فـََقال: نـََعْم، مثَّ  ُمَعةِّ َكفَّارٌَة، زاَدُه فـََقاَل: اْلُغْسُل يـَْوَم اجلُْ إِّىَل اجْلُُمَعةِّ، َوالصََّلَواُت اخْلَْمُس َكفَّارَاٌت لَِّما بـَيـْ
َر  َها َكَعَملِّ عِّْشرِّيَن َسَنًة، فَإَِّذا فـَرََغ مِّْن َصاَلٍة اجْلُُمَعةِّ ُأجِّ نـْ  بَِّعَملِّ مِّاَئََّتْ َسَنٍة". َواْلَمْشُى إِّىَل اجْلُُمَعةِّ ُكلُّ َقَدٍم مِّ
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اني في الكبير واألوسط، وفيه قال الهيثمي: رواه الطبر  .ابن راهويه، وابن زجنويه يف ترغيبه، قط يف العلل وضعفه طس، هب
 الضحاك بن حمرة ضعفه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.

 
نَي اْرتَّدَّتِّ اْلَعَرُب فـَُقْلَنا: اَي َخلِّيَفَة ر   - 54/  1 رِّيَن َوأاَن فِّيهِّْم حِّ ُسولِّ هللا: اتْـُركِّ  "عن ُعَمر قَاَل: َلَقدِّ اْجَتَمَع رَأُى اْلُمَهاجِّ

َا، فـََقاَل أبُو بَ النَّاَس يُ  ُْم َلْو َقْد َدَخَل اإلميَاُن يف قـُُلوهبِِّّْم أَلقْـرُّوا هبِّ ى بَِّيدِّهِّ أَلْن َأَقَع َصلُّوَن َواَل يـَُؤدُّوَن الزََّكاَة، فَإِّْنَّ ْكٍر: َوالَّذِّى نـَْفسِّ
ًئا قَاَتَل َعَلْيهِّ َرُسوُل  اَل أُقَاتُِّل َعَلْيه، فـََقاَتَل اْلَعَرَب َحَّتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  مَِّن اْلسََّماءِّ َأَحبُّ إِّىَلَّ مِّْن أْن أَتْـُرَك َشيـْ

، قَاَل ُعَمُر: َوالَّذِّى نـَْفسى بَِّيدِّهِّ َلَذلَِّك اْليَـْوُم َخرْيٌ مِّْن آلِّ ُعَمَر".  ْساَلمِّ  رََجُعوا إِّىَل اإلِّ
 .العدِن

 
؟ قَاَل: يَرُِّثىنِّ َوَلدِّى َوَأْهلِّى، قَاَلْت: َفَما َشأُنَك َورِّْثَت "عن أم هانئ أن فاطمة قالت: اَي َأاَب َبْكٍر َمْن   - 55/  1 يَرُِّثَك إَِّذا مِّتَّ

ُتُه َذَهًبا َواَل فِّضًَّة، َواَل َشاًة، َواَل بَعِّريًا، َواَل َدارًا،   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  ُدونـََنا؟ قَاَل: اَي بِّْنَت َرُسولِّ هللا: َما َورِّثـْ
ْعُت َرُسوَل هللا َقارًا، َواَل ُغاَلًما، َواَل َمااًل، قَاَلْت: َفَسْهُم هللا الذي َجَعَلُه لََنا َوَصافِّيَـتـَُنا اليت بَِّيدَِّك، فـََقاَل: إِِّنِّّ َواَل عَ  صلى   - مسِّ

َا هي طُْعَمٌة يـَُقوُل: إِّنَّ النيب يُْطعُِّم أْهَلُه َما َداَم َحًيا فَإَِّذا َماَت رُفَِّع َذلَِّك عَ  -هللا عليه وسلم  ْعُتُه يـَُقوُل: إِّمنَّ ُهْم، َوىفِّ َلْفظ: مسِّ نـْ
 أطَعَمنِّيَها هللا، فَإَِّذا مِّتُّ َكاَن َبنْيَ اْلُمْسلِّمنَي". 

 .نابن سعد، والعدِن، وفيه الكلىب عن أىب صاحل واهيا
 
َجالًسا َفَجاَءُه رَُجٌل َوَقْد تـََوضََّأ وبَقَِّى َعَلى َظْهر   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن َأىبِّ َبْكٍر قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد   - 57/  1

ْثُل ظُُفرِّ إهْبَامِّهِّ ََلْ مَيَسَُّه اْلَماُء، فـََقاَل َله  ْع فََأَتَِّّ -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َقَدَمْيهِّ مِّ   َوُضَوَءَك، فـََفَعَل".: اْرجِّ
في األوسط والصغير، وفيه )الوازع بن   قال الهيثمي: رواه الطبراني .ابن أىب حاَت يف العلل عن أىب هريرة، عق، قط وضعفاه طس

 نافع( وهو مجمع على ضعفه. 
 
ىبِّ ُقَحاَفَة إِّىَل   - 60/  1 ْئُت ِبَِّ ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: جِّ مِّ فـََقاَل: َهالَّ   -صلى هللا عليه وسلم  - َرُسولِّ هللا "َعن اْلَقاسِّ

 بـَْيتِّهِّ َحَّتَّ آتَِّيُه؟ فـَُقْلُت: َبْل ُهَو َأَحقُّ َأْن ََيتَِّيَك، قَاَل: إِّانَّ لََنْحَفظُُه أَلاَيدِّى اْبنِّهِّ عِّْنَداَن".  يفتـَرَْكَت الشَّْيَخ 
 .رواه البزار، وفيه )عبد هللا بن عبد الملك الفهرى( ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات قال الهيثمي:  .البزار، ك

 
دِّيقِّ قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل هللا   - 64/  1 اْلَكلَِّمة   يف: فِّيَم جَنَاُة َهَذا اأَلْمرِّ؟ قَاَل: -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َأىبِّ َبْكرِّ الصِّّ

َها َعمِّّى اليت  َرُسوُل هللا".   فإين فََأاَبَها: َشَهاَدُة َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا، َوىفِّ َلْفٍظ:  رَاَوْدُت َعَليـْ
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في األوسط باختصار، وأبو يعلى بتمامه، والبزار بنحوه، وفيه رجل لم    .طس، وأبو شحر يف مشيخته

 ثقه وأبهمه. يسم، ولكن الزهرى و 
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ْعتـَُها مِّْن   يل قَاَل: ُحدِّْثُت َأنَّ َأاَب َبْكٍر َلقَِّى طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيدِّ هللا فـََقاَل: َما  "َعْن َأىبِّ َوائلٍ   - 66/  1 ًا؟ قَاَل: َكلَمٌة مسِّ َأرَاَك َوامجِّ

َها فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َأاَن َأْعَلُم َما  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا  َبٌة؛ فـََلْم َأْسأَْلُه َعنـْ َا ُموجِّ  : اَل إِّلَه إِّالَّ هللا". هييـَُقوُل: إِّْنَّ
رواه أبو يعلى، ورجاله رجال  قال الهيثمي:  . أبو نعيم يف املعرفة، ورجاله ثقاتش، وابن راهويه، ع وابن منيع، قط يف األفراد، و 

 الصحيح، إال أن أبا وائل لم يسمعه من أبي بكر. 
 
ْعىنِّ  يَـ  -بَِّعْورَتِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ َبْكٍر قَاَل: َجاَء رَجٌل مَِّن اْلمْشرِّكِّنَي َحَّتَّ اْستَـْقَبَل َرُسوَل هللا   - 67/  1

 اْلغَارِّ".  يفَوُُهَا 
 .ع، وُضعِّّفَ 

 
ْعُت َرُسوَل هللا   - 69/  1 (   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ َبْكٍر قَاَل: مسِّ يـَُقوُل: )اللَُّهمَّ اْشُددِّ اإلْساَلَم بُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ
." 

 . فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروكقال الهيثمي:  .طس
 
َلٍة فَأَتـَْيُت َأهلِّى  "َعْن حَيْىَي ْبنِّ َعْبد هللا، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َحدََّثىنِّ أَبُو َبْكٍر قَاَل: فَاَتىنِّ اْلَعَشاُء   - 71/  1 َذاَت لَيـْ

، فـَُقْلُت: َلْو فـَُقْلُت: َهْل عِّْندَُكْم َعَشاٌء؟ قَاُلوا: اَل وهللا؛ َما عِّْنَداَن َعَشاٌء، فَاْضَطَجْعتُ  ى فـََلْم ََيتِّىنِّ النـَّْوُم مَِّن اجْلُوعِّ  َعَلى فَِّراشِّ
دِّ َفَصلَّْيُت َما َشاَء هللاُ مثَّ َتَساَندْ  َخَرْجُت إِّىَل  دِّ َفَصلَّْيُت َوتـََعلَّلُت َحَّتَّ ُأْصَبَح، َفَخَرْجُت إِّىل اْلَمْسجِّ يةِّ  اْلَمْسجِّ ُت إِّىَل اَنحِّ

َنَما أَ  دِّ فـَبَـيـْ اَعة؟  اَن َكَذلَِّك إِّْذ طََلَع ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ قـُْلُت: أَبُو َبْكٍر، قَاَل: َما َأْخَرَجَك َهذِّهِّ السَّ اْلَمْسجِّ
َنَما   الذيفـََقَصْصُت َعَلْيهِّ اْلقِّصََّة، فـََقاَل: َوهللا َما َأْخَرَجىنِّ إِّالَّ  ، فـَبَـيـْ َنا  َأْخَرَجَك َفَجَلَس إِّىَل َجْنىبِّ حَنُْن َكَذلَِّك إِّْذ َخَرَج َعَليـْ

فَأَْنَكَراَن، فـََقاَل: "َمْن َهَذا"؟ فـََباَدَرِنِّ ُعَمُر فـََقاَل: َهَذا أَبو َبْكٍر َوُعمُر، فـََقاَل: َما   -صلى هللا عليه وسلم  -َرسوُل هللا 
َد فـََرأْيُت َسَواَد َأىبِّ َبْكٍر فـَُقلُت: َمْن َهَذا؟ فـََقاَل: أَبُو َبْكٍر،  أْخَرَجُكَما َهذِّهِّ السَّاَعة؟ فـََقاَل ُعَمُر: َخَرْجُت َفَدَخْلُت اْلَمْسجِّ 

صلى   - النيبَأْخَرَجَك، فـََقاَل  الذي َكاَن، فـَُقْلُت: َأاَن َوهللا َما َأْخَرَجىنِّ إِّال   الذي يلفـَُقلُت: َما َأْخَرَجَك َهذِّهِّ السَّاَعة؟ َفذََكَر 
( فـََلَعلََّنا جنُِّد   الذي َما َأْخَرَجىنِّ إِّالَّ : "َوأاَن َوهللا-هللا عليه وسلم  َثمِّ ْبنِّ التـَّيَِّّهانِّ َأَخَرَجُكَما فَاْنطَلُِّقوا بَِّنا إِّىَل اْلَواقِّفِّىِّ )أىبِّ اهْلَيـْ

ى فَاْنطََلْقَنا إِّىَل احْلَائِّطِّ  ًئا يُْطعُِّمَنا" َفَخَرْجَنا مَنْشِّ فـََقاَلْت اْلَمْرَأُة: َمْن َهَذا؟ فـََقاَل ُعَمُر: َهَذا   اْلَقَمرِّ فـََقَرْعَنا اْلَباَب، يفعِّنَدُه َشيـْ
"؟ قَاَلْت: َذَهَب  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، فـََفَتَحْت لََنا َفَدَخْلَنا، فـََقاَل َرُسوُل هللا  : "أَْيَن َزْوُجكِّ

َا خَنَْلًة َوَعلََّقَها َعَلى ُكْراَنَفٍة، مِّْن  َيستَـْعذُِّب لََنا مَِّن اْلَماءِّ مِّْن ُحشِّّ َبىنِّ حَ  ارِّثََة، اآلَن ََيتِّيُكْم؛ َفَجاَء حَيْمُِّل قِّْربًَة َحَّتَّ أََتى هبِّ
َنا فـََقاَل: َمْرَحًبا َوَأْهاًل، َما زَاَر اَنٌس َأَحًدا َقطُّ مِّثُل َمْن زَاَرِن، مثَّ قَ  ْذقًا فََأاَتاَن بِّهِّ، َفَجَعْلَنا نـُنَـقِّّى  َطَع لََنا عِّ َكَرانِّيفَها مثَّ َأقَبَل َعَليـْ

ْنُه  ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللا  يفاْلَقَمرِّ َوَنََُكُل، مثَّ َأَخَذ الشَّْفَرَة َفَجاَل  يفمِّ َك َواحْلَُلوَب" أْو  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَغَنمِّ : "إايَّ
َك َوَذَواتِّ الدَّرِّ؟ " فََأَخَذ َشاًة فَ  اْلقِّْدرِّ مَِّن  يف َذحَبََها َوَسَلَخَها َوقَاَل الْمَرأَتِّهِّ: ُقومِّى؛ َفطََبَخْت َوَخبَـَزْت َوَجَعَلْت تـَْقَطُع قَاَل: "إِّايَّ
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ُز، فـَثـََرَد َوَغَرَف َعَلْيهِّ مَِّن اْلَمَرقِّ َواللَّْحم، مثَّ  َوَضَعُه َبنْيَ أَْيدِّيَنا، فََأَكْلَنا َحَّتَّ   َأاَتان بِّهِّ، فَـ اللَّْحمِّ َوُتوقُِّد حَتْتَـَها َحَّتَّ بـََلَغ اللَّْحُم َواخْلُبـْ
َها الرِّيُح َفرَبََد، َفَصبَّ  َفَشرَِّب، مثَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -اإلِّاَنءِّ، مثَّ اَنَوَل َرُسوَل هللا  يفَشبِّْعَنا، مثَّ قَاَم إِّىَل اْلقِّْربَةِّ َوَقْد َسَفَعتـْ

: "احْلَْمُد هلل َخَرْجَنا ََلْ خُيْرِّْجَنا إِّالَّ اجْلُوُع، مثَّ -صلى هللا عليه وسلم  - َفَشرَِّب، فـََقاَل َرُسوُل هللا اَنَوَلىنِّ َفَشرِّْبُت، مثَّ اَنَوَل ُعَمرَ 
" مثَّ قَاَل لِّلواقِّفِّى َنا َهَذا، لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َهَذا مَِّن النَّعِّيمِّ َخادٌِّم لَِّيْسقَِّيَك اْلَماَء"؟ قَاَل:   ك: "َما لَ َخَرْجَنا َوَقْد َأَصبـْ
َادٍِّم" فـََلْم يـَْلَبْث إِّالَّ يَ  ،  اَل َوهللا اَي َرُسوَل هللا، قاَل: "فَإَِّذا َأاَتاَن َسىْبٌ فَأتَِّنا َحَّتَّ ََنُمَر َلَك خبِّ ريًا َحَّتَّ َأاَتُه َسىْبٌ، فََأاَتُه اْلَواقِّفِّىُّ سِّ

، قَاَل: "َهَذا َسىْبٌ فـَُقْم فَاْخرَتْ مِّْنُه" فـََقاَل: ُكْن أَْنَت خَتَْتاُر  الذي َرُسوَل هللا َوْعُدَك قَاَل: "َما َجاَء بَِّك؟ " قَاَل: ايَ  ،  يلَوَعْدَتىنِّ
ْن إِّلَْيهِّ" فََأَخَذُه فَاْنطََلَق بِّهِّ إِّىَل اْمَرأَتِّهِّ، فـََقاَلْت: َما َهَذا؟ فـََقصَّ َعلَ  َها اْلقِّصََّة، قَاَلْت: فَأىُّ َشْىٍء قـُْلَت  قَاَل: "ُخذِّ اْلُغاَلَم َوَأْحسِّ يـْ

ْحَساُن إِّلَْيهِّ؟ ، قَاَلْت: َقْد َأْحَسْنتَ يلخَتَْتاُر  الذيَلُه؟ قَاَل: قـُْلُت َلُه: ُكْن أَْنَت  ْن إِّلَْيهِّ، قَاَل: َما اإلِّ ْن إِّلَْيهِّ فََأْحسِّ ، قَاَل َلَك: َأْحسِّ
 قَاَلْت: أْن تـُْعتَِّقُه، قَاَل: ُهَو ُحرٌّ لَِّوْجهِّ هللا".

 بن موهب،  قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورواه أبو يعلى أتم منه، وفيه يحيى بن عبيد هللا .ع، وابن مردويه: )وحيىي وأبوه( ضعيفان
 وقد ضعفه الجمهور ووثق، وبقية رجاله ثقات. 

 
ىب ال  - 73/  1 َهاٍب، َعْن رَافِّع ْبنِّ َأىبِّ رَافٍِّع قَاَل: َلمَّا اْسَتْخَلَف النَّاُس َأاَب َبْكٍر قـُْلُت: َصاحِّ ذي َأَمَرِنِّ َأْن اَل "َعْن طَارِّقِّ ْبنِّ شِّ

؟ قَاَل: نـََعْم،  أأتََمََّر َعَلى رَُجَلنْيِّ؟ فَاْرحَتَْلُت َحَّتَّ   انـْتَـَهْيُت إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـَتَـَعرَّْضُت أَلىبِّ َبْكٍر، فـَُقْلُت َلُه: اَي أاَب َبْكٍر: أتـَْعرُِّفىنِّ
ًئا قـُْلَتُه ىلِّ أالَّ َأأتََمََّر َعَلى رَُجَلنْيِّ؟ ! َوَقْد ُولِّّيَت َأْمَر األُمَّةِّ؟ فـََقاَل: إِّنَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -وَل هللا  َرسُ قـُْلُت: أََتْذُكُر َشيـْ

ْفُت َعَلْيهِّْم َأْن يـَْرَتدُّوا َوأْن خَيَْتلُِّفوا َفَدَخْلُت فِّيَها َوأانَ  َكارٌِّه، َوََلْ يـََزْل ىبِّ َأْصَحاىبِّ فـََلْم    قُبَِّض، َوالنَّاُس َحدِّيُثو َعْهٍد بُِّكْفٍر، َفخِّ
 يـََزْل يـَْعَتذُِّر َحَّتَّ َعَذْرتُُه". 

 . عدِن، والبغويابن راهويه، وال
 
ُه حَيَْتاُجُه، فـََقاَل ألَبِّيِّه:  "َعْن قـَْيسِّ ْبنِّ َأىبِّ َحازٍِّم قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل َأىبِّ َبْكٍر فـََقاَل: إِّنَّ َأىبِّ يُرِّيُد َأْن ََيُخَذ َماىلِّ ُكلَّ   - 85/  1

َا َلَك مِّْن َمالِّهِّ َما َيْكفِّيَك، فـََقاَل: اَي َخلِّيَفَة َرُسولِّ  : أَْنَت َوَماُلَك  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا: أَلَْيَس َقْد قَاَل َرُسوُل هللا إِّمنَّ
َى هللا  َا َرضِّ َا يـَْعىنِّ بَِّذلَِّك النـََّفَقَة، اْرَض ِبِّ  ". -َعزَّ َوَجلَّ   -أَلَبيَك؟ قَاَل: نـََعْم، َوإِّمنَّ

 . الطائى وهو متروكفي األوسط وفيه المنذر ابن زياد  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، ق
 
هِّ   يف "َعْن مُحْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْوٍف َعْن أبِّيهِّ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َأىبِّ َبْكٍر   - 87/  1 َ فِّيهِّ، َفَسلَّْمُت َعَلْيهِّ   الذيَمَرضِّ تـُُوىفِّّ

ُدوَن ُستوَر احْلَرِّيرِّ َوَنَضائَِّد  نـَْيا َقْد أقْـبَـَلْت َوَلمَّا تـُْقبِّْل، َوهَِّى َخائَِّنٌة، َوَسَيجِّ ْالدِّيَباجِّ وَضَجائَِّع الصُّوف األذرىب،  فـََقاَل: رَأَْيُت الدُّ
، فـََوهللا نـَْيا".  يف َحدٍّ َخرْيٌ َلُه مِّْن َأْن َيْسَبَح  يف اَل يـَُقدَُّم َأَحدُُكْم فـَُتْضَرَب ُعنـُُقُه َكَأنَّ أَحدَُكْم َعَلى َحَسكِّ السَّْعَدانِّ  َغْمَرةِّ الدُّ

رواه الطبراني، وفيه علوان بن داود البجلي، وهو ضعيف، قال الهيثمي:  .طب، حل وله حكم الرفع، ألنه من اإلخبار عما َيتى
 وهذا األثر مما أنكر عليه. 
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اُلوا رَبُـَّنا هللا مثَّ  "َعنِّ األسَودِّ بِّنِّ هِّاَلٍل قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر ألْصحابِّهِّ: َما تـَُقوُلوَن يف َهاَتنْيِّ اآليـََتنْيِّ: }إِّنَّ الَّذِّيَن قَ   - 91/  1

َطِّيَئٍة، قَاَل:  اْستَـَقاُموا{ َو }الَّذِّيَن آَمُنوا َوََلْ يـَْلبُِّسوا إِّميَاَْنُْم بِّظُْلٍم{؟ قَاُلوا: رَبُـَّنا  هللا مثَّ اْستَـَقاُموا فـََلْم يُْذنُِّبوا، َوََلْ يَلبُِّسوا إِّميَاَْنُْم خبِّ
، قَاُلوا رَبُـَّنا هللا مثَّ اْستَـَقاُموا فـََلْم يَلَتفُِّتوا إِّىَل إَِّلٍه َغرْيِّ  ُعوا إِّىَل َلَقْد مَحَْلُتُموَها َعَلى َغرْيِّ اْلَمْحملِّ  عَِّباَدةِّ  هِّ، وىفِّ لفٍظ: فـََلْم يـَْرجِّ

ْرٍك". ، َوََل يَلبُِّسوا إِّميَاَْنُْم بِّشِّ  اأَلْواَثنِّ
  .ابن راهويه، وعبد بن محيد، واحلكيم، وابن جرير، وابن املنذر، ك وأبو الشيخ، وابن مردويه، حل والاللكائى يف املسألة

 ]موقوف[. 
 
"."َعْن اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: كاَن أبُو َبْكٍر يـَُعلَُّمَنا التَّ  - 111/  1 ْنرَبِّ َكَما يـَُعلُِّّم املَُعلَُّم اْلغِّْلَماَن يف اْلَمْكَتبِّ  َشهَُّد َعَلى اْلمِّ

 ]موقوف[.  .مسدد، والطحاوي

 
"عن حممَّد بن جبري أن ُعمر مرَّ على عثماَن فسلَّم عليه، فلم يـَُردَّ علْيهِّ، فدَخَل َعَلى أىبِّ بكرِّ فاشتكى ذلَِّك   - 128/  1

ى، قال أبو بكر: فِّيَماَذا حُتدَُّث إلَْيهِّ، فقال له أبو بكر ْعُتُه وأاَن ُأَحدَُّث نـَْفسِّ : ما منَـَعَك أن تـَُردَّ َعَلى أخيك؟ قال: وهللا َما مسِّ
بُّ  َا وأنَّ  إيننـَْفَسَك؟ قال: خالف الشَّْيطَان، َفجعل يـُْلقى يفِّ نـَْفسِّ َأْشَياء َما ُأحِّ ، قُلُت يف    يلَتَكلَّْمُت هبِّ َما َعَلى اأَلْرضِّ

َتىنِّ َسأَْلُت رُسوَل هللا  يفنفسى حنَي أَْلَقى الشَّيطاُن َذلَِّك  ى: اَي لَيـْ َما يـَُنجَّيىنِّ مِّْن َهَذا احْلَدِّيثِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -نـَْفسِّ
َنا؟ فقال أبو بكر:  يفيـُْلقى الشَّْيطَاُن  الذي يُكْم -صلى هللا عليه وسلم  -ىَل رُسول هللا  َوهللا َقدِّ اْشَتكْيُت إِّ  فإين أنُفسِّ : "يـُْنجِّ

رواه أبو يعلى، وعند أحمد طرف منه، وفي قال الهيثمي:  .َأَمْرُت بِّهِّ َعمَّى عِّنَد املَْوتِّ فـََلْم يـَْفَعْل" الذي من َذلَِّك أن تـَُقوُلوا مْثَل 
 ى تضعيفه. وهللا أعلم. إسناده أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وثقه ابن حبان واألكثر عل

 
َعَرْضُت َعَلى َعمَّى   اليت"عن َأيبِّ َبْكٍر قَاَل: قُلُت اَي رُسوَل هللا: ما جَنَاُة َهَذا اأَلْمرِّ؟ فقاَل: َمْن قَبَِّل الَكلَِّمَة  - 129/  1

 فـََردََّها؛ َفهَِّى َلُه جَناٌة". 
 إسناده: كوثر، وهو متروك. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفي  . ع واحملامِّلى يف أماليه

 
ُهُم النيب  - 130/  1 نـْ   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن إِّبراهيَم النَّْخعى قاَل: قاَل أبُو بْكٍر: وهللا َلْو منُعوِنِّ عِّقااًل ممَِّّا أَخَذ مِّ

 َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل{ ".َلَقاتـَْلتـُُهْم َعَلْيهِّ، وََكاَن َيُخُذ َمَع الَبعِّري عِّقااًل مث قرأ: }َوَما حُمَمٌَّد إِّالَّ 
 ]موقوف[. ابن راهويه، قال احلافظ ابن حجر: هذا مرسل، إسناده حسن، وقد أخرجوا أصله من طرق متعددة.

 
، وأىُّ أْرض تُقِّلُّىنِّ إَذا قُلُت يف كَِّتابِّ هللا مَ  - 134/  1 ا مَسَاٍء ُتظِّلُّىنِّ  ا اَل أمْسَُع". "عن َأيبِّ بكر الصديق قال: أميُّ

 ]موقوف[.  .مسدد



790 

 

 
ُت أنَّ فِّْرَعْوَن كاَن أثَرَم". - 135/  1  "عن أيبِّ بكٍر الصَّديق قاَل: ُأْخربِّ

 في األوسط وفيه )نعيم بن أبي يحيى( ولم أعرفه. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، وابن عبد احلكم يف فتوح مصر
 
1  /139 - ."  "عن ابن مسعود قال: كان أبو بكر إذا بعث إِّىل الشَّام اَبيـََعُهْم على الطَّْعنِّ والطَّاُعونِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
 
َناٍد: أَْيَن َأْهُل اْلَعْفوِّ؟ فـَُيكافِّئـُُهُم هللا تعاىل "َعنِّ ابن عمر، عن أيب بكٍر قال: بـََلَغَنا أَنَّه إَِّذا كان يوُم القِّيامةِّ اَندَى م - 142/  1

." ، ِبَا كاَن من َعْفوِّهْم َعنِّ النَّاسِّ َا َكاَن مِّْن َعْفوِّهِّْم َعنِّ النَّاسِّ  ِبِّ
 ]موقوف[.   .ابن منيع

 
أن رسوَل   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َمْعقِّلِّ بنِّ يسارِّ قال: قال أبو بكر الصديُق وَشهَِّد بِّهِّ على رسول هللا  - 145/  1

، فقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي رُسوَل هللا: هل    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  رَك فقاَل: هو أْخَفى فِّيكْم من دبِّيبِّ النَّملِّ ذََكَر الشِّّ
، وسالشرُك إالَّ  َأُدلَُّك َعَلى   َأْن ََيَْعَل َمَع هللا إهلًا آَخر؟ فقاَل: َثكَِّلْتَك أمَُّك اَي أاَب َبْكٍر؛ الشرُك َأخَفى فيكْم مِّن َدبِّيبِّ النَّملِّ

: اللَُّهمَّ  ْركِّ وكبريُه( ُقلِّ ْركِّ وكَِّبارُُه )أو َصغِّرُي الشِّّ غَاُر الشِّّ أُعوُذ بَِّك َأْن ُأْشرَِّك َبَك َوأاَن َأْعَلُم  إينشيٍء إَِّذا فـََعْلَتُه َذَهَب عنَك صِّ
 َأْعَلُم".  وَأْستَـْغفُِّرَك لَِّما )اَل(

 رواه أبو يعلى عن شيخه: عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.قال الهيثمي:  .ابن راهويه، ع، وسنده ضعيف 
 
َرْيُِّكْم، َوَلَقْد ُكْنُت لَِّمَقامِّى َهَذا َكارًِّها - 146/  1 ، َوَلَودِّْدُت  "َعنِّ احلسنِّ أن أاب بكٍر الصَّديَق َخَطَب فقال: أَما َوهللا َما َأاَن خبِّ

، َأفـََتْطَمُعوَن َأِنَّ أعمُل فِّيُكْم بُِّسنَّةِّ رسولِّ هللا  َا؛ إِّنَّ رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ فِّيُكْم من يْكفِّيىنِّ ؟ إًِّذا ال أقوم هبِّ
، َأالَّ ُأدِّيَر يف    -صلى هللا عليه وسلم  - بُت فاْجَتنُِّبوِنِّ ، فإَذا َغضِّ كان يُعَصُم ابلوْحى وََكاَن َمَعُه َمَلٌك، وإِّنَّ ىلِّ شْيطااًن يـُْغوِّيىنِّ

، فَإِّن اْستَـَقمْ  ا بعد". َأْشَعارُِّكْم َوأَْبَشارُِّكْم إِّالَّ َأن يـَُراُعوِنِّ ، قال احلسُن: خطبٌة وهللا ما خطَب هبِّ ، وإن زِّْغُت فـََقوُِّموِنِّ  ُت فََأعِّيُنوِنِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه، وأبو ذر اهلروى يف اجلامع

 
بِّيه َيوَم فتح مكََّة وهو أبيُض الرَّأسِّ وال -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ الزهرى َأنَّ َأاَب بكٍر أََتى النيب   - 147/  1 لَّحَيةِّ،  ِبِّ

ْيَـَتُه ثَغامٌة بيَضاُء، فقاَل رسوُل هللا  : َأاَل تركَت الشَّيَخ حَّتَّ أكوَن َأاَن آتِّيهِّ؛ مثَّ قاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -َكأنَّ رأَسه وحلِّ
 َخضَُّبوُه َوَجنـَُّبوُه السََّواَد". 

 . احلارث



791 

 

 
َها"."َعْن جابر أن أاب بكر أُتِّى يف وديعٍة َضاعْت وَل  - 149/  1 نـْ  ُيَضمِّّ

 ]موقوف[.  .مسدد
 
 "َعْن خالدِّ بنِّ معدان أن أاب بكٍر قال: إنَّ هللا َتَصدََّق َعَلْيُكْم بِّثـُُلثِّ َمالُِّكْم عِّْنَد َوفَاتُِّكْم". - 150/  1

 ]موقوف[.  .مسدد
 
: الذهُب والزَّْعَفراُن". - 151/  1  "َعْن أىبِّ بكٍر الصديق قاَل: َأهْلَاُهنَّ األمْحَرانِّ

 ]موقوف[.  .ددمس
 
اليت أُْنزِّلْت يف أوَّل سورة النساء يف   "َعْن قتادة قال: ذُكَِّر لََنا أن أاَب بكٍر الصديق قاَل يف ُخْطَبتِّهِّ: َأاَل إِّنَّ اآليةَ  - 152/  1

َا سورة شأن الفرائضِّ أنـَْزهَلَا هللا يف اْلَوَلدِّ َواْلَوالِّدِّ، واآليُة الثانية )أَنـَْزهلا( يف الزَّْوجِّ  ، واآليَُة اليت َخَتم هبِّ َوالزَّْوَجةِّ واإلخَوةِّ مَن األمِّّ
، واآليُة اليت َختم هبَا سورَة األنـَْفال أنـَْزهَلَا يف ُأوىل اأَلرْ  حامِّ بعضُهْم أْوىَل  النَِّّساءِّ أنـَْزهَلا يف اإلخوةِّ واألخواتِّ من األبِّ واألُمِّّ

 حُم مَِّن الُعْصَبةِّ". ببعٍض يف كَِّتابِّ هللا ممَِّّا َجَرْت بِّه الرَّ 
 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن جرير يف التفسري

 
"َعْن أيب برزَة أنَّ أاب بكٍر الصديَق قال البنهِّ: اي ُبىَنَّ إْن َحدَث يف النَّاسِّ حدٌث فأت الغَاَر الذي رأيَتىنِّ اختبأُت   - 155/  1

يًَّة".فكْن فيهِّ،  -صلى هللا عليه وسلم  -فيهِّ أاَن ورسوُل هللا   فإِّنَُّه سيأتِّيَك فيهِّ رزُقَك ُغْدوًة َوَعشِّ
 رواه البزار وفيه موسى بن مطير، وهو كذاب. قال الهيثمي:  .ابن أيب الدنيا يف املعرفة، والبزار

 
َعَلىَّ مَن اجْلََزاءِّ؟ فقاَل أبو  "َعْن ميمون بن مهران أنَّ أعرابًيا أتى أاب بكر فقال: قـَتَـْلُت َصْيًدا َوَأاَن حُمْرٌِّم َفَما تـََرى  - 159/  1

ُتَك َوأْنَت َخلِّيَفُة َرسولِّ هللا  ُّ: أَتـَيـْ صلى هللا عليه وسلم   -بكر أُليب بن كْعب وهو جالس عنده: َما َترى فِّيَها؟ فـََقاَل اأَلْعرايبِّ
ْنُكمْ َأْسأَُلَك، فَإَِّذا أْنَت َتْسَأُل َغرْيََك؟ قَاَل أَبُو َبْكٍر: َوَما تـُْنكُِّر؟ يـَقُ  - ،  .وُل هللا: }حَيُْكُم بِّهِّ َذَوا َعْدٍل مِّ ىبِّ .. { َفَشاَوْرُت َصاحِّ

 إَِّذا اتَـَّفْقَنا َعَلى َأْمٍر َأَمْراَنَك بِّهِّ". 
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن أيب حاَت

 
لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحرِّ َوطََعاُمهُ  - 186/  1  َمَتاًعا َلُكْم{ قال: وطعامه:  "عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: }ُأحِّ

 ما قذف به". 
 ]موقوف[.  . عبد بن محيد، وابن جرير
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 "عن أىب بكر الصديق قال: من ماَت وليَس له ولٌد وال والٌد فورثته كاللٌة، َفَضجَّ مْنه َعلِّىٌّ مثَّ رََجع إِّىَل َقولهِّ".  - 202/  1

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
َُما َبشََّراُه َأنَّ  - 236/  1 قَاَل َلُه: )َسْل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن عبد هللا بن مسعود عن أىب بكر وعمر: َأْنَّ

 تـُْعطَْه( ". 
 رواه البزار وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .البزار وصحَّحه

 
توىف به، فقال: َجَعْلُت َلُكْم َعْهًدا مِّْن   الذي"َعْن عبد الرمحن بن عوف قال: دخلت على أىب بكر يف مرضه  - 243/  1

نـَْيا قَ   يف، َواْخرَتُْت َلُكْم َخرْيَُكْم بعدي ى، َفُكلُُّكْم َورَِّم لَِّذلَِّك أَنـُْفُه رََجاَء َأْن َيُكوَن اأَلْمُر َلُه، َورَأَْيُت الدُّ ْد َأقْـبَـَلْت َوَلمَّا  نـَْفسِّ
، َوأَتََلموَن َضَجائَِّع ا ُدوَن بـُُيوَتُكْم بُِّسُتورِّ احْلَرِّيرِّ، َوَنَضائِّدِّ الدِّيَباجِّ لصُّوفِّ اأَلَذَرىبِِّّّ َكَأنَّ َأَحدَُكْم َعَلى  تـُْقبِّْل، َوهَِّى َخائَِّنٌة، َوَسَتجِّ

، َوَوهللا أَلَْن يـَُقدََّم أَحدُُكْم فـَتُ  نـَْيا".  يف َغرْيِّ َحدٍّ َخرْيٌ َلُه مِّْن َأْن َيْسَبَح  يفْضَرَب ُعنـُُقُه َحَسكِّ السَّْعَدانِّ  َغْمَرةِّ الدُّ
 وفيه )علوان بن داود البجلى( وهو ضعيف، وهذا األثر مما أنكر عليه.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عق، طب، حل

 
"َعْن نُعيم بن قحمة قال: كان يف خطبة أىب بكر الصديق: أَما تـَْعَلُموَن أَنَُّكْم تـَْغدوَن َوتـَُروُحوَن أَلَجٍل َمْعلوٍم،  - 256/  1

َى اأَلَجُل َوُهَو  َقضِّ هلل، إِّنَّ َأقْـ  يفَفَمن اْسَتطَاَع َأْن يـَنـْ ْليَـْفَعْل، َوَلْن تـََناُلوا َذلَِّك إِّالَّ ابِّ َواًما َجعُلوا آَجاهَلُْم لَِّغرْيِّهِّْم فَنهاُكُم َعَملِّ هللا فـَ
إِّْخَوانُِّكْم؟ َقدُِّموا )َعَلى( َما َقدَُّموا   هللا أْن َتُكونُوا َأْمثَاهَلُْم، َوالَ َتُكونُوا كالَّذِّيَن َنُسوا هللا فأَْنَساُهْم أَنـُْفَسهْم، أَْيَن َمن تـَْعرِّفوَن مِّنْ 

مِّ َسَلفِّهِّْم، َوَحلُّوا فِّ  يف حْلَوائِّطِّ َأايَّ ْقَوةِّ والسََّعاَدةِّ، أَْيَن اجْلَبَّاُروَن اأَلوَُّلوَن؟ الَّذِّيَن بـَنَـُوا اْلَمَدائَِّن َوحفَّفوَها ابِّ لشِّّ ؟ ! َقْد َصاُروا  يهِّ ابِّ
 وا بَِّسائِّهِّ َوبـََيانِّهِّ، إِّنَّ هللا َواتَّضِّحُ  حَتَْت الصُُّخورِّ واآلاَثرِّ، َهذا كَِّتاُب هللا اَل تـَْفىَن َعجائُِّبُه؛ فاستضيئوا مِّْنُه لَِّيوم ظُْلَمةٍ 

عِّنَي{، اَل  أَْثىَن َعَلى زََكرِّايَّ َوَأْهلِّ بـَْيتهِّ َفقاَل: }َكانُوا ُيَسارُِّعوَن يفِّ اخْلَرْيَاتِّ َوَيْدُعونـََنا رََغًبا َورََهًبا وَكَ  -َعزَّ َوَجلَّ  - انُوا لََنا َخاشِّ
َفُق  يفَواَل خرْي َقوٍل اَل يـَُراُد بِّهِّ َوْجه هللا،  يفَخرْيَ  ْلَمُه، َواَل خرْي فِّيمْن    يفَماٍل اَل يـُنـْ سبِّيلِّ هللا، واَل َخرْي فِّيَمْن يـَْغلُِّب َجْهُلُه حِّ

 خَياُف يف هللا َلْوَمَة اَلئٍِّم". 
 . ]موقوف[  .طب، حل، وقال ابن كثري: إسناده جيد

 
َ رسولُ  - 266/  1 جاَء ماٌل منِّ الَبْحرينِّ فقال أَبو   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   "َعْن عمر موىل َغفرة وغريِّه قَاَل: ملا تـُُوىفِّّ

  -َأْوعَِّدٌة فْليَـُقم فـَْلَيأُخْذه، فقام جابٌر فقال: إن رسوَل هللا   شيء  -صلى هللا عليه وسلم  -بكٍر: من كان له على رسولِّ هللا 
ُتك  -صلى هللا عليه وسلم  هَكذا، وهَكذا، ثالَث مرَّاٍت، وَحثَا بَِّيدِّهِّ، فقال له أبو  قال: "إن َجاءِنِّ ماٌل من البحرين أَلْعطَيـْ

مَخُسمِّاَئةِّ دِّرهٍم، فقال: ُعدُّوا َله أَْلًفا، َوَقسَّم َبنْيَ النَّاسِّ َعَشرَة دراهَم َعَشرَة دراهَِّم   هيبكر: ُقْم َفُخْذ بَِّيدِّك، فََأَخَذ فإِّذا 
َا َهذِّه مواعيُد َوَعَدها رسوُل هللا  النَّاَس، حَّت إذا َكاَن عاٌم مقبٌل َجاَءُه ماٌل َأْكثُر مْن   -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: إِّمنِّّ
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، فقسَّ  َم بنْيَ النَّاسِّ عِّْشريَن دِّْرَُها عشرين درًُها وَفَضلت منُه َفْضَلٌة، فـََقسَّم لِّْلَخَدمِّ مَخَْسَة دراهَم مخسَة دراهَم،  َذلِّك املَالِّ
رين واألْنصا وَن َلُكْم َفرضخنا هَلْم، فـََقاُلوا: َلْو َفضَّلَت املهاجِّ م َر لَِّساوقاَل: إنَّ َلُكْم ُخدَّاًما خَيُدمون َلُكْم، ويـَُعاجلِّ بَِّقتِّهم ولِّمكاْنِّ

! ! فقاَل: أجُر ُأولئك َعَلى هللا، إِّنَّ َهَذا املَعاَش لألسوُة فِّيه خرٌي من اأَلَشرةِّ، فعمل  -صلى هللا عليه وسلم  -من رسول هللا 
ََذا وِّاَليـََته، حَّت إِّذا َكاَنت سَنة ثالَث عشرَة  ْنه ماَت   يفهبِّ َرة يف لياٍل بقني مِّ فعمَِّل ُعمُر بُن   -عنه  رضي هللا  -مُجَادى اآلخِّ

َهذا األمرِّ رأاًي َوىَل فيه رأٌى آخُر، اَل َأْجَعُل من قَاَتل رسوَل  يفاخلطابِّ فـََفَتح الفتوَح وجاَءْته األمواُل، فقاَل: إِّن َأاَب َبْكٍر رَأى 
ا مْخسَة آالٍف مْخسَة آالٍف،  كمن قاتَل معُه، َففرَض للُمَهاجرِّين واألْنصارِّ َوَمن شهِّد بدرً   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

صلى هللا عليه   - النيبوفرض ملَْن َكان لُه إْسالٌم كإسالمِّ أهلِّ بدٍر وََلْ يشهْد بدرًا َأْربَعَة آالٍف أربـََعة آالٍف، َوفرَض أَلزواجِّ 
َا  اْثىَن َعَشَر أَلًفا اْثىَن َعَشَر أَْلًفا إالَّ صفيَة وُجوْيرية فرض هَلَُما، ستَة آال -وسلم  ٍف ستََّة آالٍف فَأَبـََتا َأْن تـَْقباَل، فقاَل هَلَُما: إِّمنَّ

ن مْن رسولِّ هللا  وَكاَن لَنا مِّْثلُه، فعرَف َذلَِّك   -صلى هللا عليه وسلم   -فـََرْضُت هلنَّ لِّْلهجرة، فـََقالَتا: إِّمنَّا فـََرْضَت هلُن لِّمَكاْنِّ
َشر أَْلًفا، وفرَض للعباسِّ اْثىَنْ َعَشر أَلًفا، وَفرَض أُلسامَة بنِّ زَْيٍد َأْربَعة آالٍف، َوَفرَض  إِّْثىَن َعَشر أَْلًفا اْثىَن ع عمُر فـََفَرض هَلَما

َ زِّْدَته َعَلىَّ أَْلًفا َما َكان ألَبِّيهِّ مَِّن الفضلِّ ما َل يُكن أَلىبِّ  : َلِّ ، َوَما َكاَن لُه ما َلْ  لعبدِّ هللا بن ُعَمَر ثالثَة آالٍف، فقاَل: اي أبتِّ
من أبيك، وكان أسامة أحب إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -، فَقاَل: إِّن َأاَب ُأسامَة كاَن َأحبَّ إىل رسولِّ هللا يل َيكنْ 

ما من رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - صلى هللا عليه  -مِّْنَك وَفرَض حَلسن وُحسني مْخَسَة آالف مْخَسَة آالٍف لِّمكاْنِّ
ن عبد  َناءِّ املَُهاجريَن واألَْنَصارِّ أْلَفنْيِّ أَْلَفنْيِّ، فَمرَّ به ُعمُر بن أىب َسَلمة َفقاَل: زيُدوه أَْلًفا، فقال لُه حممُد ب، َوَفرض ألبْـ -وسلم 

بيه أىبِّ َسلمَ  إيّنِّ هللا بن جحش: ما َكان ألَبِّيِّه ما َلْ يُكن ألبينا، وَما كاَن َلُه ما َلْ يُكْن لََنا، َفقاَل:  ة أَْلَفنْيِّ، وزدتُه  فرضُت له ِبِّ
ه أُمِّّ َسلَمة أَْلًفا، فإْن كاَنت لُكم أُمٌّ مثُل أُمِّّه زْدُتك أَلًفا، وفرَض أَلْهلِّ مكَة وللناسِّ َُثامنائة، فجاءه طلح ة بن عبيد هللا اببنه ِبمِّّ

ثلهِّ ففرضَت له  أْلَفنْي  يفُعْثماَن ففرَض له ُثامنائة، فمر بِّه النَّْضُر بُن أَنٍس فقال ُعمُر: افرِّضوا له  ، فقاَل طَلحُة: جئتك ِبِّ
ذا أَْلَفنْي؟ فقال: إِّنَّ َأاَب َهذا َلقِّيىن يوَم ُأُحٍد فقاَل  ائَة وفرْضت هلِّ ؟ فقلُت:  -صلى هللا عليه وسلم   -: ما فعَل رسوُل هللا يلَُثَامنِّ
قد قُتِّل فإنَّ هللا حىٌّ اَل   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا ما ُأراُه إالَّ َقد قُتِّل، فسلَّ سيَفُه وَكسر غِّمَدُه وقاَل: إِّن كاَن رسوُل 

 مكانِّ َكَذا وكَذا فعل عمر يف بدء خالفته".  يف ميوُت، فقاتل حَّت قُتِّل، وهَذا يرَعى الشَّاَة 
 . ش، ق واحلسن بن سفيان، والبزار

 
َها َعَلى َأىبِّ َبْكٍر وََكاَن مِّْن َأْعرَبِّ  "عن َسعيد بن املسيب قَاَل: رََأت َعائَِّشُة َكأَنَُّه َوَقَع يف بـَْيتِّ  - 365/  1 َها َثاَلثَُة َأْقُمٍر، فـََقصَّتـْ

ُّ  -َثاَلاًث  -النَّاَس، فـََقاَل: إِّْن َصَدَقْت ُرْؤاَيكِّ لُيْدفـََننَّ يف بـَْيتِّكِّ َخرُي َأْهلِّ اأَلْرضِّ    -صلى هللا عليه وسلم   -فـََلمَّا قُبَِّض النَّيبِّ
". قَاَل: َعائَِّشُة َهَذا خَ   رْيُ َأْقَمارِّكِّ
 ]موقوف[. احلميدى، ص، ك  

 
دِّيُق   - 369/  1 ْنرَبِّ َحَّتَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -  جَمْلِّسِّ َرُسولِّ هللا يف"عن ابن عمر قال: ََلْ ََيْلِّْس أَبُو َبْكٍر الصِّّ َعَلى اْلمِّ
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 جَمْلِّسِّ ُعَمَر َحَّتَّ َلقَِّى هللا".  يف، َوََلْ ََيْلِّْس ُعْثَماُن جَمْلِّسِّ َأىبِّ َبْكٍر َحَّتَّ َلقَِّى هللا يفَلقِّى هللا، َوََلْ َيِّلِّْس ُعَمر 
 في األوسط، ورجاله ثقات، وفى بعضهم خالف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 
ف أْجًرا أَبُو َبْكٍر؛ إِّنَّ أاَب َبْكٍر َأوَُّل َمْن مَجََع َبنْيَ اللَّْوَحنْيِّ، وىفِّ لفظ:   يف"عن على قال: َأْعَظُم النَّاسِّ  - 373/  1 اْلَمَصاحِّ

 َأوَُّل َمْن مَجََع كَِّتاَب هللا". 
  .ابن سعد، ع وابن أىب داود وابن األنبارى معا يف املصاحف وأبو نعيم يف املعرفة، وخيثمة يف فضائل الصحابة بسند حسن

 . ]موقوف[
 
ريِّين قَاَل: َكاَن َأْعرَبَ َهذِّهِّ األُمَّةِّ بـَْعَد نَبِّيِّّها أَبُو َبْكٍر".  - 388/  1  "َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ سِّ

 [. مقطوع] . ابن عمر، وابن سعد، ومسدد

 
هللا اي عمُر بِّطاَعتِّهِّ، وَأطِّْعُه بِّتَـْقواه؛ فَإِّنَّ  َأْدُعوَك إِّىل َأْمٍر ُمْتعٍِّب لَِّمْن َولَِّيه، فَاتَّقِّ  إيّنِّ "َعْن َأىبِّ َبكٍر أَنَُّه قَاَل لُِّعَمَر:  - 403/  1

حْلَقِّّ َوعمَِّل ابِّ  ، َوَأَمرَ التـَُّقى َأْمٌر حمُفوٌظ، مثَّ إِّنَّ اأَلْمَر َمْعُروٌض ال يستوجُبه إِّالَّ َمْن َعمِّل بِّهِّ، َفمن َأَمَر ابِّ ْلَمْعُروفِّ َوَعمَِّل  ْلَباطِّلِّ ابِّ
ملُْنَكرِّ يوشُك َأْن يـَْقَطَع أُْمنِّيـََّتُه وَأْن حُيْبَِّط َعَمَلُه، فَإِّْن أَْنَت َولِّّيَت َعَلْيهِّْم َأْمَرُهم؛ فَإِّن اس َتطَْعَت َأْن جتِّفَّ يدَك مِّْن دمائِّهم، وَأْن  ابِّ

هلل". يْضُمر َبْطُنَك مِّْن َأمواهلِّْم، َوَأْن َيِّفَّ لَِّساُنَك ع هِّْم فَافْـَعْل، َواَل قـُوََّة إِّال ابِّ  ن َأعراضِّ
 هو منقطع اإلسناد، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب

 
 "َعْن عائَِّشَة قَاَلْت: َلمَّا اْشَتدَّ َمرُض َأىبِّ َبْكٍر َبَكْيُت، َوُأْغمَِّى َعَلْيهِّ فـَُقْلُت:  - 422/  1

 َمرَّة َمْدُفوقٌ  يف.. فَإِّنَُّه .َمْن اَل يـََزاُل َدْمُعُه ُمَقنـًَّعا 
حْلَقِّّ َذلَِّك َما ُكْنَت مِّْنهُ  َ فِّيه   فََأفَاَق فـََقاَل: لَْيَس َكَما قـُْلتِّ اَي بـُنَـيَُّة: َوَلكِّْن َجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوتِّ ابِّ حتِّيُد، مثَّ قَاَل: َأىُّ يـَْوٍم تـُُوىفِّّ

َأرُجو مَِّن   فإينْوَم االثـَْننْيِّ، قَاَل: فََأىُّ َيوٍم َهَذا؟ فـَُقْلُت: يـَْوُم االثـَْننيِّ، قَاَل: ؟ فـَُقْلُت: يَـ -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوُل هللا 
، َفَماَت لَْيلَة الثُّاَلاَثءِّ، َوقَاَل:    يف؟ فـَُقْلُت: َكفَّنَّاُه -صلى هللا عليه وسلم  -َكْم ُكفَِّن رسوُل هللا   يفهللا َما بْيىنِّ وَبنْيَ َهَذا اللَّْيلِّ

ُلوا ثـَْوىبِّ َهَذا، َوبِّهِّ َردٌْع مِّْن زَْعَفَراَن، واْجعَلوا  يلَثاَلثَةِّ أَْثواٍب ُسُحولِّيٍَّة بِّيٍض ُجُدد لَْيَس فِّيَها َقمِّيٌص واَل عَِّماَمٌة، فـََقاَل  : اْغسِّ
َا هَو لِّْلُمْهَلةِّ".  َمَعُه ثـَْوَبنْي َجدِّيَدْينِّ، فـَُقْلُت: إِّنَّه َخَلق، فـََقاَل: احلَىُّ َأَحُوج إِّىَل اجْلَديدِّ  ، إِّمنَّ  مَِّن اْلميِّّتِّ

 رواه أبو يعلى، وإسناده رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .ع وأبو نعيم يف املعرفة
 
"عن قيس بن أيب حازم قال: دخلت مع أيب على أيب بكر، وكان رجاًل خفيف اللحم أبيض، فرأيت يدى َأمْسَاَء  - 501/  1

 بِّْنتِّ ُعَمْيٍس َمْوُشوَمًة َتُذبُّ َعْن َأىبِّ َبْكٍر". 
 [.موقوف ] .ابن سعد، وابن منيع، وابن جرير، كر
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يةِّ اْلَمدِّيَنة، َفَجاَء    -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ  "َعن اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: َلمَّا قُبَِّض   - 505/  1 َكاَن أَبو َبْكٍر يف انحِّ

  -صلى هللا عليه وسلم  -َوُهَو مسجَّى، فـََوَضَع فَاُه َعَلى َجبِّنيِّ َرُسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَدخَل َعَلى رُسولِّ هللا 
ىبِّ أَْنَت َوأُمِّّى، طِّْب َحًيا وطِّْب َميـًَّتا فـََلمَّا َخَرَج َمرَّ بُِّعَمر ْبنِّ اخْلَطابِّ َوُهَو يـَُقوُل: َما َماَت   َفَجَعَل يـَُقبُِّّلُه َويـَْبكِّى َويـَُقوُل: ِبَِّ

َكانُوا َقدِّ اْستَـْبَشُروا َوال مَيُوُت َحَّتَّ يـَْقُتَل هللاُ اْلُمَنافِّقنَي، َوَحَّت خُيْزَِّى هللاُ املَُنافِّقِّنَي، قَاَل: وَ  -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوُل هللاِّ 
َْوتِّ َرُسولِّ هللاِّ   َك؛ فَإِّنَّ َرُسوَل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ِبِّ صلى   -فـََرفـَُعوا رُُءوَسُهْم فَقاَل: أَيُـَّها الرَُّجُل اْربِّْع َعَلى نـَْفسِّ
ُْم َميُِّّتوَن{، َوقَاَل تـََعاىَل: }َوَما َجَعْلَنا لَِّبَشٍر مِّْن قـَْبلَِّك اخْلُْلَد  َقْد َماَت، َأََلْ َتْسَمع هللَا يـَُقوُل: }إِّنََّك َميٌِّّت َوإِّ  -هللا عليه وسلم  ْنَّ

  الذيُكُم يُـَّها النَّاُس: إْن َكاَن حُمَمٌَّد إِّهلََ َأفَإِّْن مِّتَّ فـَُهُم اخْلَالُِّدوَن{، قَاَل: مثَّ أََتى املِّْنرَب َفَصعَِّد َفَحمَِّد هللَا َوأَْثىَن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: أَ 
يف السََّماءِّ، فَإِّنَّ إِّهَلَكُم ََلْ ميْت، مثَّ َتال: }َوَما حُمَمٌَّد إِّالَّ َرُسوٌل َقْد   الذيتـَْعُبُدوَن، فَإِّنَّ إِّهَلَكُم حُمَمٌَّد َقْد َماَت، وإِّْن َكاَن إِّهَلَكُم 

ُتْم َعَلى َأْعَقابُِّكْم{ َحَّتَّ َخَتَم اآليَة، مثَّ نـَزَ  بَِّذلَِّك،  َل. َوَقدِّ اْستَـْبَشَر املُْسلُِّموَن َخَلْت مِّْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل َأفَإِّْن َماَت َأْو قُتَِّل انـَْقَلبـْ
َا َكاَنْت َعَلى  ى بَِّيدهِّ َلَكَأمنَّ َذ اْلُمَنافُِّقوَن بِّهِّ، َفقاَل عبُد هللاِّ: فوالَّذِّى نـَْفسِّ َفْت". َواْشَتدَّ َفرُحُهْم، َوُأخِّ َنا َأغطَِّيٌة َفُكشِّ  ُوُجوهِّ

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر، وهو ثقة. قال الهيثمي:  .ش، والبزار
 
دِّيَق  - 511  /1 يُت، فَإِِّنِّّ ََلْ أَْنس َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصِّّ َكاَن   -رضي هللا عنه  -"َعْن َأىبِّ زِّاَند َمْوىَل َأىبِّ دِّرَاح قَاَل: َما رَأَْيُت فـََنسِّ

لْ   ُكوع". إَِّذا قَاَم يف الصَّالةِّ قَاَم َهَكَذا، َوَأخَذ بَِّكفِّهِّ الُيْمىن َعَلى ذِّرَاعِّه الُيْسرى الزِّقًا ابِّ
 [. موقوف] .مسدد

 
أعَتذُِّر إِّلْيُكْم   إين إِّىَل الرَِّجالِّ فَقاَل:  "َعْن عائَِّشَة َأنَّ َعْبَد هللاِّ ْبن َأىبِّ َبْكٍر َلمَّا تـُُوىفِّّ بُكَِّى َعَلْيهِّ، َفَخَرَج أَبُو َبْكرٍ  - 514/  1

اهلِّيٍة، مسِّْعت َرُسوَل هللاِّ  ُنَّ حديثاُت عهٍد جبِّ يـَُقوُل: إِّنَّ املَيَِّّت يـُْنَضح َعَليهِّ احلَميُم بُِّبكاءِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -مِّْن َشأن َأْنَّ
."  احلَىِّّ

 . فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيفقال الهيثمي:  ع.
 
ْشرِّ بـََقراٍت  عْكرِّمَة بنِّ َخالٍِّد، َعْن رَُجٍل حدَّثَه عْن ُمَصدِّقِّ َأىبِّ َبْكٍر الذي بـََعَثُه إِّىل الَيَمنِّ أَنَُّه َأَخَذ مِّْن ُكلِّّ عَ "َعْن  - 515/  1

 َشاًة". 
 [. موقوف] .مسدد

 
ْعُت َرُسوَل   َذوِّى"َعن أُمِّّ هانٍئ بِّْنتِّ َأىبِّ طالٍِّب َأنَّ فاطَِّمَة أََتْت َأاَب بكر َتْسأَلُه سهَم  - 516/  1 الُقْرىَب، فَقاَل هَلَا أَبُو َبْكٍر: مسِّ

 يـَُقوُل: َذوو الُقرىب هَلُْم يف َحَياتِّى، ولْيَس هَلُْم بـَْعد َمْوتِّى".   -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ 
 .ابن راهويه، وفيه الكلىب: مرتوك
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  اليت قَاَل: احتجنا فأخذُت َخْلَخاىلِّ امرأتِّى يف السَّنة  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ رَافِّع َمْوىَل َرُسولِّ هللاِّ  - 517/  1

َا فِّضًَّة،  ور  معياْسُتْخلِّف فِّيها أَبُو َبْكٍر، فـََلقِّيىن أَبُو َبْكٍر فـََقاَل: ما هَذا؟ قْلت: احتاج احلى إِّىَل نـََفَقٍة، فـََقاَل: إِّنَّ  قًا ُأريُد هبِّ
فقلُت: اي خليفَة   َرَضهفدعا ابْلمِّيَزان فـََوَضَع اخلَْلَخاَلنْيِّ يفِّ كِّفَّة، َوَوَضَع الَورَِّق يف كِّفٍَّة َفَشفَّ اخلَْلَخاالن حَنًوا مِّن دانٍِّق فـَقَ 

ْعُت َرُسوَل هللاِّ َرُسولِّ هللاِّ: هو َلَك َحالٌل: فَقاَل: اي أاب رافٍِّع: إِّنََّك إِّْن َأحَلْلَته؛ فَ   -صلى هللا عليه وسلم  -إِّنَّ هللَا ال حيِّلُّه، مسِّ
ْلفِّضَّةِّ َوْزاًن بَِّوْزٍن، الزائُد واملزيد يفِّ النَّارِّ".  لذَهبِّ َوْزاًن بوْزٍن َواْلفِّضَُّة ابِّ  يـَُقوُل: الذَهُب ابِّ

قال احلافظ ابن حجر: فيه "الكلىب"   عب، وابن راهويه، ش، واحلارث، ع، وعبد الغىن، ابن سعد يف إيضاح اإلشكال،
قال الهيثمى: في إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبى نعوذ باهلل مما نسب إليه   . مرتوك ِبرة، قال: وكان ابن راهويه أخرج حديثه

 .من القبائح
 
دِّ  - 518/  1  -َوُهَو يـَُبايُِّع النَّاَس بـَْعَد َوفَاةِّ َرُسولِّ هللاِّ   يقَ "َعْن اَثبِّت ْبن احلَجَّاج عْن َأىبِّ العفيف قال: شهِّْدُت َأاَب َبْكٍر الصِّّ

ون: نَعْم,  جَتَْتمُِّع إِّلَْيهِّ اْلعَِّصابُة فَيقوُل هَلُْم: ابيُِّعوِن َعَلى السَّْمعِّ والطَّاَعةِّ هلل َولكَتابِّهِّ مثَّ لألمِّري، فـََيقولُ  -صلى هللا عليه وسلم 
َبايُِّعهم الذي شَرطه َعَلى النَّاسِّ  ُتُه فـَُقْلُت:  فـَيـُ ، فتعلَّْمُت َشْرطَُه، وأان يومئذ ُغالٌم حُمْتلٌم أو حْنو َذلَك، فَلمَّا خال ممن عْنَده أَتـَيـْ

ُته، مثَّ اَبيَـ َأاَن َمعَك َعَلى السَّْمعِّ والطَّاَعةِّ هللِّ َولَِّكَتابِّهِّ َولِّأَلمِّري، قََاَل: َفَصعََّد يف الَبَصر َوَصوَّبَه َفَكَأِنِّّ أَ  ". ْعَجبـْ  َعىنِّ
 ]موقوف[.   .احلارث، وابن جرير

 
ا، َفَدَخل َعَلْيهِّ "َعْن ُموسى ْبنِّ إبـَْراهِّيَم رَُجل مِّْن آلِّ ربِّيعَة: أَنَّه بـََلغُه َأنَّ َأاَب َبْكر حني اسُتْخلَِّف قـََعد يف بـَْيتهِّ َحزِّينً  - 520/  1

، فـََقاَل له ُعَمُر: َأَو َما َعلِّْمَت َأنَّ   َكلَّْفَتينِّ َهَذاُعَمُر، فََأقْـَبل عليه يـَُلوُمه، َوقاَل: أَْنَت   األْمَر، وَشكى إِّلَْيهِّ احلكَم َبنْيَ النَّاسِّ
قال: "إِّنَّ الواىل إِّذا اجتهد فَأصاب احلقَّ فلُه أجران، وإذا اجتهَد فأخطأ احلَقَّ فلُه َأجر  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللاِّ 

ٌد؟ َفَكأَنَّ   ُه َسهَّل َعَلى أيبِّ َبْكٍر".واحِّ
 )وخيثمة يف فضائل الصحابة, هب(. ابن راهويه

 
َيا". - 521/  1 َم فـََلْم ُيَضحِّّ  "َعنِّ الشَّْعىبِّ َأنَّ َأاَب َبْكٍر َوُعَمر َشهَِّدا اْلموسِّ

 [. موقوف] .مسدد
 
 يف اْلَبْحرِّ َقْد َذحَبََها هللاُ َلُكْم َفُكُلوَها". "َعن َموىًل ألىبِّ َبْكٍر قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر: ُكلُّ َدابٍَّة  - 522/  1

 [. موقوف] .مسدد
 
منزاًل، فبعثت إليه امرأٌة مع ابن هلا شاًة،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َأىبِّ بكر الصديق قال: نزل  - 525/  1
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أخرى َفَحَلَب مث سقى أاب بكر، مث جاءه بشاٍة أخرى  َفَحَلَب مث قال: انطلق به إىل أُمِّّك فشربْت حَّت رويْت، مث جاء بشاٍة 
 فحلب مث شرَِّب". 

رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كالم. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر، وبقية رجاله  قال الهيثمي:  .ع
 ثقات. 

 
دِّيقِّ َأنَّ َرُسوَل هللا  "َعْن َأمْسَاَء بِّْنتِّ عبد الرمحن بن َأىبِّ َبْكٍر َعنْ  - 527/  1 صلى هللا عليه وسلم   -أَبِّيَها َعْن َأىبِّ َبْكٍر الصِّّ
- ."  َلمَّا َغرَبتِّ الشَّْمُس بَِّعَرَفة َأفَاَض مَِّن املزَدلَِّفةِّ قـَْبل طُُلوعِّ الشَّْمسِّ

 الجمهور.وفيه )الواقدى( وضعفه  ،في األوسط قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، وسنُده ضعيف
 
دِّيُق يف جَمْلِّسِّ َرُسولِّ هللا   - 528/  1 ْنرَبِّ َحَّتَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: ََلْ ََيْلِّْس أَبُو َبْكٍر الصِّّ َعَلى اْلمِّ

 ". -َعزَّ َوَجلَّ  -جَمْلِّسِّ ُعَمَر َحَّتَّ َلقِّى هللا  يفَماُن َلقَِّى هللا، َوََلْ ََيْلِّْس ُعَمُر يف جَمْلِّسِّ أيبِّ َبْكٍر َحَّتَّ َلقَِّى هللا، َوََلْ ََيْلِّْس ُعثْ 
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير شريك النخعي، وهو ثقة، وفيه خالف. قال الهيثمي:  .طس

 
ٌم عليك، أما بعُد؛  "َعْن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: كتَب أَبُو َبْكٍر الصديق إىل عمرو بن العاص: سال - 529/  1

بَِّكثْـَرةِّ َعَدٍد، وال   -صلى هللا عليه وسلم  -فقد جاءِن كتاُبك تذكُر ما مَجََعت الروُم من اجلُموع، وإن هللا َل ينصْران مع نَبِّيِّّه 
وما معنا إال فـَُرْيَساٌت، وإن حنن إال نتعاقُب اإلبَل، وُكنَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  بكثرةِّ ُجنوٍد، فقد ُكنَّا نغزو مع رسول

  -صلى هللا عليه وسلم  -وما مَعنا إال فرٌس واحٌد، كان مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يوَم ُأُحٍد مع رسول هللا 
، واعلم اي عمرو أن أطوَع الناسِّ هلل َأَشدُّهم بـُْغًضا للمعاصِّى، فَأطعِّ هللا ومر  يركُبه، ولقد كان يُْظهِّران ويعينـُنُا على من خاَلَفنا

 َأْصَحاَبك بِّطَاَعتِّه".
 في األوسط وفيه الشاذكونى والواقدى، وكالهما ضعيف.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس، وقال: تفرد به الواقدى 

 
نَي بُويَِّع   -و َبْكر الغَد "َعْن عيسى بن َعطِّيََّة قَاَل: قَاَم أب  - 531/  1 َقْد   إيّنِّ َفَخَطَب النَّاَس فـََقاَل: ََيَيُّها النَّاُس:  -حِّ

َرْيُِّكْم، فـََبايُِّعوا َخرْيَُكْم، فـََقاُموا إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: اَي َخلِّيَفَة َرُسولِّ هللا: أَْنَت وهللا َخرْياَُن، إيّنِّ َأقـَْلتُكْم رَأَيُكم،  أَيُّها   فـََقاَل: ايَ  َلْسُت خبِّ
ريَاُن هللا، فَإِّنِّ استطعُتْم َأْن ال َيطُلبَـنَُّكُم هللا بِّشٍئ مِّْن ذِّمَّ  يف النَّاُس: إِّنَّ النَّاَس َدَخُلوا  تهِّ اإلِّْساَلمِّ طْوًعا وكرًها فـَُهْم ُعوَّاُذ هللا َوجِّ

ْبُت  يل فَافَعُلوا، إِّنَّ  ، ال َأَمثُِّّل ِبْشعارُِّكْم وأَْبَشارُِّكْم، اَي أَيُّها النَّاُس: تـََفقَّدُوا  َشْيطَااًن حَيُْضُرِنِّ فَإَِّذا رَأَيـُْتُموِنِّ َقْد َغضِّ فاْجَتنُِّبوِنِّ
َْبصَ  َبغِّى لِّلْحٍم نـََبَت مِّْن ُسْحٍت َأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة، َأاَل َورَاعوِنِّ ِبِّ ، َوإِّْن ارُِّكْم، فَإِّن اْستَـَقْمُت فاتَّبِّعوِنِّ َضَرائَِّب غِّْلَمانُِّكْم، إِّنَُّه اَل يـَنـْ

، َوإِّْن َعَصْيُت هللا فَاْعُصوِن". ، َوإِّْن َأطَْعُت هللا فََأطِّيُعوِنِّ  زُْغُت فـََقوُِّموِنِّ
 وفيه عيسى بن سليمان، وهو ضعيف، وعيسى بن عطية لم أعرفه. ،في األوسط  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس
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ُْم َكانُوا "َعْن اْبنِّ ُجَرْيٍج قَاَل: َحدََّثىنِّ َمْن ُأَصدُِّق، َعْن َأىبِّ َبكٍر، َوَعن ُعَمَر، َوَعْن ُعْثَماَن، َوَعنِّ اْبنِّ َمْسُعو  - 534/  1 ٍد: َأْنَّ
َْمدَِّك، َوتـََباَرَك امْسَُك، وتـََعاىَل َجدُّ   َك، َوال إَِّلَه َغرْيَُك". إَذا اْستَـْفَتُحوا قَاُلوا: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحبِّ

 . ]موقوف[ .طس
 
َخلِّيَفَة َرُسولِّ هللا؟ قَاَل: "َعْن َأْسَلَم أنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ اِّطََّلَع َعَلى َأىبِّ َبْكٍر َوُهَو مَيُدُّ لَِّسانَُه، فـََقاَل: َما َتْصَنُع اَي  - 548/  1

مَِّن اجلََْسدِّ إِّال َيْشُكو َذَرَب اللِّّسانِّ   شيءقَاَل: لَْيَس  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا َأْوَرَدِنِّ اْلَمَوارَِّد، إِّنَّ  الذيإِّنَّ َهَذا 
دَّتِّهِّ".   َعَلى حِّ

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان، وقد وثقه  قال الهيثمي:  . ع، هب وقال ابن كثري: إسناده جيد
 صحيح.  ابن حبان.

 
صلى هللا  -"َعْن حُممد بنِّ إسحاَق عن ُجبرٍي، عن عِّْكرَمَة، َعن ابنِّ َعباٍس قال: َلمَّا أرادوا أن حْيفُِّروا لرسول هللا  - 617/  1

ل  َكان حيفُِّر أله  الذيوكان أبُو عبيدَة ْبُن اجلَراحِّ َيْضرُح )حيفُر( أَلْهلِّ َمكََّة، وكان أبو طلحَة زيُد ْبن َسهٍل هو  -عليه وسلم 
ُهمَّ  املدينةِّ، وكاَن يْلَحُد، فدعا العباُس رجلنيِّ، فقال ألحدُها: اذهب إىل أىب ُعبَـْيَدَة، وقال لآلخر: اذهب إىل أىب طَْلَحَة، اللَّ 

ْر لرسولك، فوجد صاحُب أىب طلحَة أاَب طلحَة فجاء به، فـََلحَد لرسول هللا  فلما ُفرَغ من   -صلى هللا عليه وسلم  -خِّ
َع على سريره، وقد كان املسلمون اختلفوا يف دفنه، فقال قائل: َنْدفُِّنُه يف مسجده، وقال قائل: يُْدَفُن  جهازه يـَْوَم  الثُّاَلاثءِّ ُوضِّ

ٌّ إالَّ ُدفَِّن َحْيُث قُبَِّض،   -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا  إينمع أصحابه، فقال أبو بكر:  يقول: "َما قبَِّض َنىبِّ
َ فيه، َفُدفَِّن حَتَْتُه، مثَّ ُدعَِّى النَّاُس إىل رسول هللا  الذي -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا فـَُرفَِّع فَِّراُش رس  صلى هللا عليه  -تـُُوىفِّّ

َل الّصبياُن، و  -وسلم  َل النِّّساء، حَّت إذا فُرَغ من النساء ُأْدخِّ ُهْم ُأْدخِّ  يـَُؤمَّ  َلَ ُيَصلُّوَن عليه أْرسااًل، الرِّجاُل حَّتَّ إذا فُرَغ مِّنـْ
َلَة   -صلى هللا عليه وسلم  -أَحٌد، َفُدفَِّن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -النَّاَس على رسول هللا  ، لَيـْ مِّْن أْوَسطِّ اللَّيلِّ

صلى هللا   -األْربَِّعاءِّ ونزل يف حفرته علىٌّ والفضل وقثم وشْقران وقال أوس بن خوىل: أنشدك ابهلل وحطها من رسول هللا 
يلبسها   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له على: انزل، فـَنَـَزَل، وقد كان شقران أخذ قطيفة كان رسول هللا  -سلم عليه و 

 فدفنها يف القرب، مث قال: وهللا ال يلبسها أحٌد بعده أبدا". 
 . ابن املديىن، ع؛ قال ابن املديىن: يف إسناده بعض الضعف، وحسني بن عبد هللا بن العباس منكر احلديث

 
مَِّن الَعامِّ اْلُمْقبِّلِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ أاب بكر قام مقام رسول هللا   -أو أمْساَء  -"عن عروة عن عائشة - 624/  1

َناُه مرتني، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّْعت نَبِّيَُّكْم  إيّنِّ فقال:    إينيف الصيَّفِّ َعاَم اأَلولِّ َمَقامِّى هذا، مثَّ فاَضْت َعيـْ
ْعُت نَبِّيَُّكْم  َرةِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ نـَْيا واآلخِّ  يقول: َسُلوا هللَا املَْغفَِّرة والَعافَِّيَة واْلُمَعافَاَة يف الدُّ

 . ع قال ابن كثري: إسناده جيد
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مد هللا وأثىن "عن أىب حازم عن سهل بن سعد قال: دخل علينا أبو بكر وحنن يف الروضة، َفَصعَِّد املنرب فح - 628/  1
ْعُت رسول هللا   إين عليه مث قال: أيها الناس!  يـَُقوُل على هذه األعواد َعاَم أوََّل: ما ُأْعطى عْبٌد  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ

 َأْفَضَل من ُحْسنِّ اليقني والعافية فسلوا هللا حسن اليقنيِّ والعافيةِّ". 
 . هالبزار وقال: ليس لسهل عن أىب بكر حديث مرفوع غري 

 
فقال: َلَقْد علْمُتم َما   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن اَثبتِّ بنِّ احلَجاجِّ قَال: قام أبو بكر بعد وفاة رسول هللا  - 630/  1

ًئا  -صلى هللا عليه وسلم  -قاَم فِّيُكْم رسوُل هللا  أَفَضل من املَُعافاةِّ َعام َأوَّل قال: "َسُلوا هللا الَعافَِّية، فإنَُّه ََل يـُْعَط َعْبٌد َشيـْ
 إال اْليقِّنَي، وأان أْسَأُل هللا اليقنَي والعافيَة". 

 .ع وهو منقطع، قال ابن كثري: هلذا احلديث طرق متصلة ومنقطعة تفيد القطع بصحته عن بكري بن األخنس عن رجل
 
نَـْيهِّ،  بع -صلى هللا عليه وسلم   -"عن عائشة َأنَّ أاَب َبْكٍر دخل على رسول هللا  - 632/  1 د َوفَاتِّهِّ َفوَضع َفَمه َبنْيَ َعيـْ

 َووَضَع َيَدُه َعلى ُصْدَغيه وقال: وانَبِّيَّاُه! َواَخلِّياَلُه! ! ". 
 حسن.  . ع]حم َت[ 

 
احلََكمِّ بنِّ أىب   يفَواْسُتْخلَِّف أَبُو َبْكٍر قيل َلُه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "عن ُحذيَفة قَال: ملَّا قُبَض  - 662/  1
، فقال: ما كنُت أَلُحلَّ ُعْقَدًة عقَدها رُسول هللاِّ  ال  ". -صلى هللا عليه وسلم  -عاصِّ

 رواه الطبراني، وفيه حماد بن عيسى العبسي قال الذهبي: فيه جهالة، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عمر بن اخلطاب    -  2
ْعُت َرُسوَل هللاِّ   - 9/  2 َها الصَّاَلَة،   -صلى هللا عليه وسلم   -"مسِّ َها فََأْكثـََر َعَليـْ َوُهَو َيذُْكُر َأْهَل املَْقربَةِّ يـَْوًما، َفَصلَّى َعليـْ

َها فـََقاَل: َأْهُل َمْقربَةِّ ُشَهَداءِّ َعْسَقاَلَن يـَُزفُّوَن إِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ُفُسئَِّل َرُسوُل هللاِّ  ىَل اجلَنَّةِّ َكَما تـَُزفُّ الَعُروُس إِّىَل  َعنـْ
َها".   َزْوجِّ

" يكىن  الواسطيع، خط يف املتفق واملفرتق، وقال الدارقطىن: هذا حديث غريب، ال أعلم حدث به غري "بشري بن ميمون 
فيه بشير بن ميمون،  رواه أبو يعلى، و قال الهيثمي:  .يف املوضوعات، وقال: بشري ليس بشئ اجلوزيأاب صيفى، وقد أورده ابن 

 وهو متروك. 
 
َرةِّ يفِّ بـَْعضِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكْنُت مِّْن َأَشدِّ النَّاسِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ   - 37/  2 هْلَاجِّ َنا َأاَن يفِّ يـَْوٍم َشدِّيدِّ احْلَرِّ ابِّ فـَبَـيـْ

؟ قـُْلُت: أُرِّيُد َهَذا الرَُّجَل، قَاَل: َعَجًبا َلَك اَي ْبَن  َطرِّيقِّ َمكََّة إِّْذ َلقَِّيينِّ رَُجٌل مِّْن قـَُرْيٍش، فـََقاَل: أَْيَن  َتْذَهُب اَي ْبَن اخْلَطَّابِّ
ُأْخُتَك َقْد َأْسَلَمْت، فـََرَجْعُت   اخْلَطَّابِّ إِّنََّك تْزُعُم أَنََّك َكَذلَِّك َوَقْد َدَخَل َعَلْيَك َهَذا اأَلْمُر يفِّ بـَْيتَِّك! ! قـُْلُت: َوما َذاَك؟ قَاَل:
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 إَِّذا َأْسَلَم الرَُّجُل َوالرَُّجاَلنِّ ممَِّّْن اَل َشْىءَ  -صلى هللا عليه وسلم  -ُمْغَضًبا، َحَّتَّ قـََرْعُت اْلَباَب، َوَقْد َكاَن َرُسوُل هللاِّ 
 َزْوجِّ ُأْخَّتِّ رَُجَلنْيِّ، فـََلمَّا قـََرْعُت اْلَباَب قِّيَل: يفِّ َيدِّهِّ السََّعُة، فـََنااَل مِّْن َفْضَلةِّ طََعامِّهِّ، وَكاَن َضمَّ إِّىَل  الذيَلُه َضمَُّهَما إِّىَل الرَُّجلِّ 

،  يفَمْن َهَذا؟ قـُْلُت: ُعَمُر: َوَقْد َكانُوا يـَْقَرُأوَن كَِّتااًب  ُعوا َصْوتِّى قَاُموا َحَّتَّ اْختَـَبأُوا يفِّ َمَكاٍن َوتـَرَُكوا الكَِّتابِّ أَْيدِّيهِّْم، فـََلمَّا مسِّ
َها، فـََبَكتِّ اْلَمْرأَ ُأْخيتِّ  يلفـََلمَّا فـََتَحْت  ًئا فََأْضرُِّب بِّهِّ َعَلى رَأسِّ ؟ َوَأْرَفُع َشيـْ َها: َصبَـْوتِّ :  اْلَباَب قـُْلُت: َأاَي َعُدوََّة نِّْفسِّ ُة َوقَاَلْت يلِّ

! اْصَنْع َما ُكْنَت َصانًِّعا فـََقْد َأْسَلْمُت، َفَذَهْبُت َفَجَلْسُت َعَلى السَّرِّير فَإِّذَ  ، فـَُقْلُت: َما  اَي ْبَن اخْلَطَّابِّ يَفٍة َوَسَط اْلبَـْيتِّ ا بَِّصحِّ
ُل مَِّن اجْلَنابَةِّ َواَل تـََتَطهَّرُ  يَفُة؟ َفقاَلْت: َدْعَها َعْنَك اَي ْبَن اخْلَطَّابِّ فَإِّنََّك اَل تـَْغَتسِّ ، َوَهَذا اَل مَيَسُُّه إالَّ اْلُمَطهَُّروَن، َفَما  َهذِّهِّ الصَّحِّ

َا َحَّتَّ أْعطَْتنِّي { فـََلمَّا مررُت ابسم هللاِّ ذعرت منه، فاتقيت الصحيفَة، مثَّ رجَعُت  زِّْلُت هبِّ يمِّ َها فَإَِّذا فِّيَها: }بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
يمِّ }َسبََّح َّللَِِّّّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَرْ  ى فَتناولتها فإَذا فيَها: }بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ ُهَو اْلَعزِّيُز احْلَكِّيُم{ فـَبَـَلْغُتها  ضِّ وَ إيَلَّ نـَْفسِّ
رِّ اآليةِّ، فـَُقْلُت: َأْشَهُد َأن الَّ إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، َوَأْشهَ  َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ{ إِّىَل آخِّ ُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َفَخَرَج  حَّتَّ بـََلْغُت: }آمُِّنوا ابِّ

ُوا َواسْ  : فَإِّنَّ َرُسوَل هللاِّ اْلَقْوُم ُمَبادِّرِّيَن َفَكربَّ ْر اَي ْبَن اخْلَطَّابِّ : أَْبشِّ َدَعا يْوَم   -صلى هللا عليه وسلم  -تَـْبَشُروا بَِّذلَِّك َوقَاُلوا يلِّ
َحبِّّ الرَُّجَلنْيِّ إِّلَْيَك: ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َأْو َأىبِّ َجْهلِّ بْ  اٍم، َوإِّانَّ نـَْرُجو َأْن َتُكوَن َدْعَوَة  نِّ هِّشَ االثـَْننْيِّ َفقاَل: الَّلُهمَّ َأعِّزَّ الدِّيَن ِبَِّ

ْدَق َدلُّوينِّ َعَلْيهِّ يفِّ اْلَمْنزِّلِّ الَّذِّي ُهَو فِّيهِّ، َفَخَرْجُت َحَّتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللاِّ  أَْيَن ُهَو؟ فـََلمَّا َعَرُفوا لصِّّ
دَّتِّى َعَلى َرُسولِّ هللاِّ قـََرْعُت اْلَباَب، فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ قـُْلُت: ُعَمُر ْبُن ا ، َوَقْد َعلُِّموا شِّ َوََلْ   -صلى هللا عليه وسلم   -خْلَطَّابِّ

ُهْم َأْن يـَْفَتَح يلِّ َحَّتَّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ  نـْ افْـَتُحوا َلُه فِّإِّْن يُرِّدِّ هللاُ بِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -يـَْعَلُموا إبِِّّْساَلمِّى، َفَما اْجرَتَأ َأَحٌد مِّ
َ اْلَباُب، فََأَخَذ رَُجالنِّ بَِّعُضدِّى َحَّتَّ َدنـَْوُت مِّْن َرُسولِّ هللاِّ  َخريًْ  فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل   -صلى هللا عليه وسلم  -ا يـَْهدِّهِّ، فـَُفتَِّح يلِّ
، َفَجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيهِّ فََأَخَذ ِبََِّجامِّعِّ َقمِّي-صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ  ،  : َأْرسلوُه، فََأْرَسُلوينِّ صِّى مثَّ قَاَل: َأْسلِّْم اَي بَن اخْلَطَّابِّ

َعْت يفِّ َطرِّيقِّ َمكََّة، َوَقْد َكانُوا َسْبعِّنَي الَّلُهمَّ اْهدِّهِّ؛ فـَُقْلُت: َأْشَهُد َأْن اَل إِّلَه إِّالَّ هللاُ َوأَنََّك َرُسوُل هللاِّ، َفَكربََّ املُْسلُِّموَن َتْكبِّريَ  ًة مسِّ
ْئُت إِّىَل رَُجٍل فـََقَرْعُت َعَلْيهِّ اْلَباَب: َفقاَل: َمْن َهَذا؟  ُجُل إَِّذا َأْسَلَم فـََعلَِّم بِّهِّ النَّاُس َيْضرِّبُونَهُ قـَْبَل َذلَِّك، َفَكاَن الرَّ  َوَيْضرِّهُبُْم، َفجِّ

، َفَخَرَج إِّىَل فـَُقْلُت َلُه: َأَعلِّْمَت  ْد فـََعْلَت؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: اَل تـَْفَعْل،  َقْد َصبَـْوُت؟ قَاَل: َأَو قَ  إيّنِّ قـَْلُت: ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ
، فـَُقْلُت: َما َهَذا بشئ؟ فَإَِّذا َأاَن اَل ُأْضَرُب َواَل يـَُقاُل يلِّ َشْىٌء، قَ  اَل الرَُّجُل: َأحتِّبُّ َأْن يـُْعَلَم َوَدَخَل البَـْيَت، َوَأَجاَف اْلَباَب ُدوينِّ

َنُه: َأَشَعْرَت إبِِّّْساَلمَِّك؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: إِّذَ  َنَك َوبـَيـْ َقْد َصبَـْوُت؟ قَاَل:   إيّنِّ نِّ اجلِّْس يفِّ احلِّْجرِّ فَاْئتِّ ُفاَلاًن فـَُقل َلُه فِّيَما بـَيـْ
ْعَلى َصْوتِّهِّ: َأال إِّيّنِّ َقْد َأَجْرُت ابن ُأْخَّتِّ َفاَل مَيَسَُّه َأَحٌد، فَانْكشَ  ، َفُكْنُت اَل َأَشاُء َأْن  ُفوا َعىنِّّ َأفـََعْلَت؟ قْلُت: نـََعْم، فـََنادَى ِبَِّ

ُتُه، فـَُقْلُت: َما َهَذا بَِّشْىٍء؟ إِّنَّ النَّاَس ُيْضَربُوَن، َوَأاَن  اَل ُأْضَرُب َواَل يـَُقاُل يلِّ َشْىٌء،  َأَرى َأَحًدا مِّن اْلُمْسلِّمِّنَي ُيْضَرُب إِّال رَأَيـْ
، فـَقُ  ْئُت إِّىَل َخاىلِّ َواُرَك َردٌّ َعَلْيَك، قَاَل: اَل تـَْفَعْل، فَأبـَْيُت، َفَما زِّْلُت ُأْضَرُب  فـََلمَّا َجَلَس النَّاُس يفِّ احلِّْجرِّ جِّ ْلُت: امْسَْع؛ جِّ

 َوَأْضرُِّب َحَّتَّ َأْظَهَر هللاُ اإلِّْسالَم".
احلسن بن سفيان، والبزار، وقال: ال نعلم أحًدا رواه هبذا السند إال إسحاق بن إبراهيم احلنيىن، وال نعلم يف إسالم عمر  

حسن منه، على أن احلنيىن خرج من املدينة فُكفَّ واضطرَب حديثُه، وابن مردويه، حل، ق يف الدالئل، وابن عساكر، قال  أ
رواه البزار، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو  قال الهيثمي:  .الذهىب يف املغىن )إسحاق بن إبراهيم احلنيىن( متفق على ضعفه 

 ضعيف.
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َلةِّ، فـََقاَل: تـََقدَّْم اَل تُـ "َعن َأىبِّ إِّْسحَ   - 84/  2 ْد َعَلْيَك  اَق ْبنِّ ُسَوْيٍد َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ أَْبَصَر رَُجاًل ُيَصلِّّى بَعِّيًدا مِّن اْلقِّبـْ ْفسِّ

ْعُت َرُسوَل هللا   يـَُقولُُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -َصاَلَتَك، َوَما قـُْلُت َلَك إِّالَّ َما مسِّ
 قال أبو زرعة: إسحاق بن سويد عن عمر مرسال. قال البوصيري:  .اعاحلارث، وفيه انقط

 
َأْن اَل تـَْرَغُبوا َعْن آاَبئُِّكم فَإِّنَُّه ُكْفٌر بُِّكم، مثَّ   "َعْن َعدِّىِّّ ْبنِّ َعدِّىٍّ َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر: ُكنَّا نـَْقَرأُ فِّيَما )نـَْقَرأُ( - 106/  2

 اَثبٍِّت: َأَكَذلَِّك اَي زَْيُد؟ قَاَل: نـََعْم". قَاَل لَِّزْيدِّ بْن 
رواه الطبراني في الكبير، وأيوب بن عدي وأبوه أو عمه لم أر من  قال الهيثمي:  .ط، وأبو عبيدة يف فضائله، وابن راهويه، طب

 ذكرهما.
 
:  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفسألُه َأْن يـُْعطَِّيُه، فقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -"جاَء رجٌل إىل رسول هللا  - 126/  2

فـَنـُْعطَِّيَك، فقاَل عمُر: اي رسوَل هللا هَذا أعطيَت َما عندَك فما َكلََّفَك هللا ما   شيء ولكنِّ استَـْقرِّْض حَّتَّ َيتيَنا  شيء  عِّْندِّيَما 
وجههِّ، فقاَل رجٌل مَِّن األَنصارِّ: اي رسوَل هللا:   يفقوَل عمَر حَّتَّ ُعرَِّف  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب تـَْقدُِّر عليهِّ، َفَكرَِّه اَل 

 أَْنفِّْق َواَل خَتَْش مِّْن ذِّى العرشِّ إقالاًل،
ََذا أُمِّْرُت". وجههِّ لَِّقْولِّ  يفَوُعرَِّف البِّْشُر  -صلى هللا عليه وسلم  -فتَبسََّم رسوُل هللا   األنصارِّي، مث قَاَل: هبِّ

رواه البزار وفيه: إسحاق ابن إبراهيم الحنينى، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان وقال:  قال الهيثمي:  .ت يف الشمائل، والبزار، ض
 .يخطئ

 
ُتُه بِّهِّ قَاَل: َما مَحََلَك َعَلى َأْن تـَُردَّ َما    -صلى هللا عليه وسلم  -"أرسَل إِّىَلَّ رُسوُل هللا  - 129/  2 ئـْ اٍل َفرَدْدتُُه؟ َفلمَّا جِّ ِبِّ

َا َذاَك َأْن اَل   إِّنَّ خريًا َلَك َأْن اَل أَتُخذَ  يلَأْرَسْلُت بِّهِّ إِّلَْيَك؟ قَاَل: قلُت: اَي رسوَل هللا: أَلَْيَس َقْد قـُْلَت   مَِّن النَّاسِّ شيًئا؟ قَاَل: إِّمنَّ
َا ُهَو رِّْزٌق َرزََقَكُه هللا".  َتْسَأَل النَّاَس، وَأمَّا َما َجاَءَك مِّْن َغريِّ َمْسأَلٍة فَإِّمنَّ

وتعقبه احلافظ ابن حجر يف أطرافه ِبن فيه حممَّد بن أيب محيد مرتوك   . ش، ع وابن عبد الرب وصححه، هب، ض عنه
 احلديث، وقال يف املطالب العالية: حممَّد ضعيف احلديث، سئ احلفظ، وقال البزار: الصواب: أنه عن زيد بن أسلم مرسال. 

 
ىٌّ يـَْغمُز َظْهَرُه، فـَُقْلُت: اَي   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب )عن عمر قال( : "دخلت على  - 137/  2 َوُغَليٌِّّم َلُه َحَبشِّ

ًئا؟ قال: إِّنَّ النَّاَقَة تـََقحََّمْت ىبِّ الَبارَحَة"َرُسوَل هللا: أَتْشَتكِّ   ى َشيـْ
والبزار ورجاله رجال الصحيح خال   ،في األوسط قال الهيثمي: رواه الطبراني . وأبو نعيم معاىف الطب، ص السينالبزار، طس، وابن 

 . وقد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره ،،عبد هللا بن زيد بن أسلم
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َارًا، وََكاَن يـُْهدِّى إِّىَل  - 138/  2 مَِّن السَّْمنِّ،   الُعكَّةَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب)عن عمر( "َأنَّ رَُجاًل َكاَن يـَُلقَُّب محِّ

ُبُه يـَتَـَقاَضاُه َجاَء بِّ  ، فَإَِّذا َجاَء َصاحِّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا: َأْعطِّ َهَذا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبهِّ إِّىَل َوالُعكََّة مَِّن الَعَسلِّ
َئ بِّهِّ يـَْوًما إِّىَل َرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َُثََن َمَتاعِّهِّ، َفَما يَزِّيُد    -َعَلى َأْن يـَتَـَبسََّم، َوََيُمَر بِّهِّ فـَيـُْعَطى، َفجِّ
سلم  صلى هللا عليه و  -َوَقْد َشرَِّب اخلَْمَر، فـََقاَل رَُجٌل: اللَُّهمَّ الَعْنه، َما َأْكثـََر َما يـُْؤَتى بِّهِّ َرُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم 

 ".   : اَل تـَْلَعُنوُه؛ فَإِّنَُّه حيِّبُّ هللا َوَرُسوَلهُ -صلى هللا عليه وسلم  -، فـََقاَل َرُسوُل هللا  -
 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي في حديث ابن عمر:  .]ع عن ابن عمر[  ابن أىب عاصم، ع، ص

 
ْلٍد   -ليه وسلم صلى هللا ع -"َخَرَج َرُسوُل هللا  عن عمر - 140/  2 بَـُعُه فـََفزَع )ُعَمُر(، فََأاَتُه ِبِِّّْطَهَرٍة مِّْن جِّ فـََلْم َيِّْد َأَحًدا يـَتـْ

ًدا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفـََوَجَد    -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَمْشرِّبٍَة ، فـَتَـَنحَّى َعْنُه مِّْن َخْلفِّهِّ َحَّتَّ رََفَع  يفَساجِّ
رْبِّيَل فـََقاَل: َأْحَسْنَت  ، إِّنَّ جِّ نَي َوَجْدَتىنِّ َساجًدا فـَتَـَنحَّْيَت َعىنِّّ دًة َصلَّى   أاتيناَي ُعَمُر حِّ فـََقاَل: َمْن َصلَّى َعَلْيَك مِّْن أُمَّتَِّك َواحِّ

َا َعْشَر َدرََجاٍت".   هللا َعَلْيهِّ َعْشًرا، َورَفـََعُه هبِّ
ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني محمَّد بن عبد الرحيم بن بحير   ،في األوسط والصغير قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، ص

 المصرى ولم أجد من ذكره. 
 
َنا  - 141/  2 َابِّ مثَّ اْلتَـَفَت إِّلَيـْ لرتُّ فـََقاَل:  "عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: رَأَْيُت عمَر ْبَن اخلطابِّ اَبَل مثَّ َمَسَح دَكَرُه ابِّ

 َذا ُعلِّّْمَنا". َهكَ 
 .طس، حل

 
الضَُّبعِّ ُيصيُبُه   يف "َعْن جابر بن عبد هللا، عن ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ قَاَل: َوال ُأرَاُه إالَّ أَنَُّه َقْد رَفـََعُه أَنَُّه َقْد َحَكَم  - 148/  2

 ىبِّ َكْبٌش".َوىفِّ الظَّ  ،املُْحرُِّم بَِّشاٍة، َوىفِّ األْرَنبِّ َعَناٌق، وىفِّ الرَيْبوعِّ َجْفرةٌ 
 رواه أبو يعلى، وفيه األجلح الكندي، وفيه كالم، وقد وثق.قال الهيثمي:  .ع، ورجاله ثقات

 
 
: إنَّ أَحقَّ ما تعاهد املسلمون  "َعنِّ احلارثِّ بنِّ عمرو اهلالىلِّّ  - 151/  2 َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ كَتَب إِّىَل َأىبِّ موسى اأَلْشَعرِّيِّّ

ْنُه َما َنسيُت، َفصلَّى   -صلى هللا عليه وسلم   -دينهم، َوَقد رأيُت رسوَل هللا  يُت مِّ فظُت وَنسِّ ُيصلِّّى: حفظُت مِّْن ذلك ما حِّ
هلجري ، والعِّشاَء َما ََل حَيقَّ رُقَادُ  مُس َحيٌَّة، واملغرَِّب لِّفطرِّ وَصلَّى العصَر والش الظهَر ابِّ ، والصبَح بَِّغَلٍس ، وأطال  الصَّائِّمِّ النَّاسِّ
 القراءة فيها". 

 ابن راهويه، والشاشي. 
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مرواُن: اي زيُد َأَفاَل تْكتـُُبها؟  "َعْن زيد بن اثبت قال: َقْد ُكنَّا نـَْقرأُ )الشَّْيُخ والشَّْيَخُة فَارمُجُوُُهَا البَـتَّة( فقال له  - 153/  2

فََأذُْكُر ذاَك،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ذََكْراَن َذلَِّك َوفينا ُعَمُر، فقال: ُأْسعُِّفُكْم؟ قـُْلَنا: وََكْيَف َذلَِّك؟ قَاَل: آتِّى النيب 
، فََأىَب وقال: اَل َأْسَتطِّيُع اآلَن". فََأاَتُه َفذََكَر آيََة الرَّْجمِّ قَاَل: اَي َرُسوَل هللا اكتـُْبىنِّ آيَة الرَّجْ   مِّ

 .العدِن
 
َمُه َوإِّْن ََلْ "َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اخلَطَّابِّ إَِّذا َصلَّى َصاَلًة َجَلَس لِّلنَّاسِّ َفَمْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة كلَّ  - 154/  2

َواٍت اَل ََيْلُِّس لِّلنَّاسِّ فِّيهِّنَّ، َفَحَضَر اْلَباَب، فـَُقْلُت: اَي يـَْرفَأُ أَِبمِّريِّ املُؤْمنِّنَي َشَكاٌة؟  َيُكْن أَلَحٍد َحاَجٌة قَاَم َفَدَخَل َفَصلَّى َصلَ 
مِّري املؤمنني من َشْكوى، َفَجَلْسُت َفَجاَء عثَماُن ْبُن َعفَّاَن َفجَلَس، َفَخَرَج يـَْرفَأُ فقال: ُقْم اَي ْبنَ   ْبَن   َعفَّاَن، ُقْم ايَ فقال: َما ِبَِّ

َها َكنٌِّف، فـََقاَل ُعمَ  َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ   يف َنَظْرُت  إيّنِّ ُر: َعبَّاٍس، َفَدَخْلَنا َعَلى ُعَمَر فَإَذا َبنْيَ َيَدْيهِّ ُصرُبٌ مِّْن َماٍل، َعَلى ُكلِّّ ُصرْبٍَة منـْ
ريًَة، َفُخَذا َهَذا املَاَل فَاقْـَتسِّ  َماُه، َفَما َكاَن مِّْن َفْضٍل فـَُردَّا، فََأمَّا ُعْثَماُن َفَحثَا، َوَأمَّا َأاَن َفَجثـَْوُت فـََوَجْدُتُكَما مِّْن َأْكَثرِّ َأْهلَِّها َعشِّ

، َوقـُْلُت: َوإِّْن َكاَن نـُْقَصاٌن َرَدْدَت َعَلْينا؟ فـََقاَل ُعَمُر نِّْشنَِّشةٌ  : َحَجًرا مِّْن َجَبٍب، َأَما كاَن َهَذا عِّْنَد هللا لِّرُكَبَّتِّ   مِّن َأْخَشَن، يـَْعىنِّ
َوَأْصَحابُُه َيََُكُلوَن اْلَقدَّ؟ فـَُقْلُت: بـََلى َوهللا َلَقْد َكاَن َهَذا عِّْنَد هللا َوحُممٌَّد َحىٌّ َوَلْو َعَلْيهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -إِّْذ حُمََمدٌّ 

َب ُعَمُر فـََقاَل: إَِّذا َصَنَع َماَذا قـُلْ  الذي فـَْتٌح َلَصَنع فِّيهِّ َغرْيَ  ُعَمُر َحَّتَّ اْختَـَلَفْت   َت إَِّذْن أَلَكَل َوَأْطَعمَنا فـََنشجَ َتْصَنُع، فـََغضِّ
َها كِّفافًا اَل  إيّنِّ َأْضاَلُعُه، مثَّ قَاَل: َودِّْدُت  نـْ  َواَل َعَلىَّ". يلَخَرْجُت مِّ

 رواه البزار، وإسناده جيد. قال الهيثمي:  .، ض الشاشياحلميدى، والعوىف، والبزار، و 
 
  يل "َعْن خالد بن َعْرَفطَة عن عمر قَاَل: انطلقت فانتسخت كتااًب عن أهل الكتابِّ مث جئت به يف َأدِّمٍي فقال  - 174/  2

َنا،  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  : ما هذا يف يدك اي عمر؟ قلت: اي رسول هللا كتااًب نسخته لنزداد به عِّلًما إىل عِّْلمِّ
َب  - عليه وسلم صلى هللا -فغضَب رسوُل هللا  حَّت امحرَّت وجنتاه، مث نودى ابلصالة جامعة، فقالت األنصاُر: َأَغضِّ

أوتيُت   إيّنِّ فقال: اي أيها الناُس:  -صلى هللا عليه وسلم  -نَبِّيُّكم؟ السالَح السالَح، فجاءوا حَّت أْحَدقوا ِبنربِّ رسول هللا  
ر اْختَصارًا،  فقمت فقلت:   ولقد أَتيتكم هبا بيضاَء نقيًَّة، فال تتهوكوا وال يغرنكم املَُتهوكونجوامَع الكلمِّ وَخواتِّيَمه، واْخُتصِّ

 ". -صلى هللا عليه وسلم  -رضيت ابهلل راًب وابإلسالم ديًنا وبك رسوال، مث نزل رسول هللا  
فيه عبد الرحمن بن إسحاق، رواه أبو يعلى، و قال الهيثمي:  .ع، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، عق، ض وله طريق اثن يف املراسيل

 ضعفه أحمد وجماعة، ويأتي الحديث بقصته وتمامه في باب االقتداء بالسلف. 
 
رجاًل يقوُل لرجٍل: تـََعاَل أُقَامِّرك؛   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن سعيد بن املسيب عن عمر قال: مسع  - 182/  2

 فَأمره أن يـََتَصدََّق بَِّصَدَقٍة". 
 رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .ع
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عمُر: نـََعم إِّنَُّه ال حظَّ يف اإلسالمِّ "َعنِّ اْلمِّْسَورِّ ْبنِّ َِمَْرَمَة قال: دخل َعَلى عمر حني طُعن فقال: الصالَة، فقال   - 190/  2

 ملن ترَك الصالَة". 
 . ]موقوف[ .عب، وابن سعد، ش، حم يف الزهد، ورسته يف اإلميان طس

 
َوتـَرََكَها "َعْن َسعيد بن املسيب قال: كان عمر إذا صلَّى على جنازٍة قَاَل: َأْصَبَح َعْبُدك هذا قد خَتَلَّى َعنِّ الدُّْنيا  - 192/  2

َعْبُدك ورُسوُلك، اللَُّهمَّ اْغفِّْر َلُه َوجَتَاَوْز  أَلْهلَِّها، وافْـتَـَقَر إلَْيَك َواْستَـْغَنيَت َعْنُه، َوَقْد َكاَن َيْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت، َوَأنَّ حُمَمًَّدا
 َعْنُه، وأحلِّْقُه بَِّنبيِّّهِّ". 

 .]موقوف[ .)ع( وسنده صحيح
 
، قَاَل: أَْنَت َوماُلَك   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن عمر أنَّ رَُجاًل أََتى  - 195/  2 فـََقاَل: إِّنَّ َأىبِّ يُرِّيد َأْن ََيُخَذ َماىلِّ

 ألَبِّيَك". 
 . رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرقال الهيثمي:  . البزار، قط يف األفراد، ص

 
قَاَل:   "َعْن طلحة بن عبيد هللا بن كريز قال: قَاَل ُعَمُر: إِّنَّه َأْخَوُف َما أَخاُف َعَلْيُكْم إِّْعَجاُب اْلَمْرءِّ بَِّرأيهِّ، َوَمنْ  - 201/  2

ٌ فـَُهَو َجاهٌِّل، َوَمْن قَاَل: إِِّنِّّ يف اجلَنَّةِّ فـَُهَو يف النَّارِّ".   َأاَن َعاَلِّ
 ]موقوف[.  .مسدد: بسند ضعيف، وفيه انقطاع

 
َما   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن عمر قال: َأقِّيُموا الرَّأَى َعَلى الدِّينِّ فـََلَقْد رَأَيـُْتىنِّ ُأرَاُد َعَلى َأْمرِّ َرُسول هللا  - 202/  2

َوَأْهلِّ َمكََّة فـََقاَل: اْكُتْب بِّْسمِّ هللا   -لم صلى هللا عليه وس -آُلو َعنِّ احلَقِّّ َوَذاَك يـَْوَم َأىبِّ َجْنَدٍل َواْلكَِّتاُب َبنْيَ َيَدْى َرُسولِّ هللا 
َا تـَُقوُل؟ َوَلكِّنِّ اْكُتْب َكَما ُكْنَت َتْكُتُب: ابِّ  يمِّ فـََقاُلوا: تـََرااَن إَِّذْن َقْد َصدَّقْـَناَك ِبِّ َى َرُسوُل هللا الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ َك اللَُّهمَّ، فـََرضِّ  -مسِّ

يُت". ، َوأَبـَْيُت َعلَ -صلى هللا عليه وسلم   ْيهِّْم، َحَّتَّ قَاَل: اَي ُعَمُر: بَِّرىبِّّ َقْد َرضيُت َوأَتىَب أْنَت؟ فـََرضِّ
رواه  قال الهيثمي:  . ، ضوالديلميالبزار، ع، وابن جرير، قط يف األفراد، طب، وأبو نعيم يف املعرفة، والاللكائى يف السنة، 

 البزار، ورجاله رجال الصحيح. 
 
َدَعا بِّثَِّياٍب ُجُدٍد فـََلبَِّسَها، فـََلمَّا بـََلَغْت تـََراقَِّيُه قَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَمَر قال: رأَْيُت َرُسوَل هللا  - 209/  2

ى بَِّيدِّهِّ َما مِّْن َعْبٍد ُمْسلٍِّم يـَْلَبُس ثـَْواًب  َحَياتِّى، مثَّ قَاَل: َوالَّذِّى نَـ  يفَكَساِنِّ َما ُأَوارِّى بِّهِّ َعْورَتى، َوَأجَتَمَُّل بِّهِّ   الذياحْلَْمُد هلل  ْفسِّ
ْثَل َما قـُْلُت، مثَّ يـَْعمُِّد إِّىَل مَسٍَل مِّْن َأْخاَلقِّهِّ  َوَضَع َيْكُسوُه إِّْنَسااًن ُمْسلًِّما َفقِّريًا اَل َيْكُسوُه إِّالَّ هلل إِّالَّ ََلْ   اليتَجدِّيًدا مثَّ يـَُقوُل مِّ

ْرزِّ هللا،  يفيـََزْل  ٌد َحًيا َوَميًِّّتا".  حِّ ْلٌك َواحِّ ْنُه سِّ َوارِّ هللا َما َداَم َعَلْيهِّ مِّ  َوىفِّ َضَمانِّ هللا، َوىفِّ جِّ
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يف   اجلوزيابن املبارك، وهناد، وابن جرير، وابن أىب الدنيا يف الشكر، طب، يف الدعاء، هب، وقال: إسناده قوى، وابن 
 . الواهيات، وحسنه ابن حجر يف أماليه

 
حْلَيْ "عَ  - 211/  2 : أَنَُّه َكاَنْت َلُه اْمَرأٌة َتْكَرُه الرَِّجاَل، َفَكاَن ُكلََّما َأرَاَدَها اْعتَـلَّْت ابِّ َا َكاذِّبٌَة  ْن ُعَمَر بنِّ اخلطَّابِّ َضةِّ، َفَظنَّ َأْنَّ

نَي دِّيَنارًا". فََأَمَرُه َأْن يـََتَصدَّقَ   -صلى هللا عليه وسلم   -فََأاَتَها فـََوَجَدَها َصادَِّقًة، فَأََتى النيب  َْمسِّ  خبِّ
نَ   . ابن راهويه، َوُحسِّّ

 
َا فـََوَجَدَها َحائًِّضا، فَأََتى النيب  - 212/  2 صلى هللا  - "َعْن عمر بن اخلطاب: أَنَُّه أََتى َجارِّيًَة َلُه فـََقاَلْت: إِِّنِّّ َحائٌِّض فـََوَقَع هبِّ

 اَي َأاَب َحْفٍص، َتَصدَّْق بِّنِّْصفِّ دِّيَناٍر".  َفذََكر َلُه َذلَِّك، فـََقاَل: يـَْغفُِّر هللا َلكَ  -عليه وسلم 
 . احلارث

 
ٍر قال: َكَتَب ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ إِّىَل َأىبِّ ُموَسى األشعري َأْن َصلِّّ الظُّْهَر َحَّتَّ تـَُزوَل الشَّمْ  - 213/  2 ُس، "َعْن أىب ُمَهاجِّ

نَي يَغِّيُب الشََّفُق إِّىَل نِّْصفِّ اللَّْيلِّ  َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس َحيٌَّة بـَْيَضاُء  نَي َتغِّيُب الشَّْمُس، َوَصلِّّ اْلعَِّشاَء حِّ نَقِّيٌَّة، َوَصلِّّ اْلَمْغرَِّب حِّ
، فَإِّنَّ َذلَِّك ُسنٌَّة، َواْلَفْجَر بِّسَواٍد َوبَِّغَلٍس، َوَأطِّلِّ اْلقَِّراَءَة".  اأَلوَّلِّ

 ]موقوف[. .احلارث

 
بَُّك، فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم   -املسيِّّب قال: جاء عمر إىل رسول هللا "َعْن سعيدِّ بن  - 217/  2 فقال: َوهللا إِِّنِّّ أُلحِّ

هِّ َوَأْهلهِّ، قَاَل ُعَمُر: َوهللا ألَْنَت َأَحبُّ إِّىلَّ -صلى هللا عليه وسلم   -النيب   : َلْن يـُْؤمَِّن َأَحدُُكْم َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِّلَْيهِّ مِّْن نـَْفسِّ
ى َوَأْهلِّى". مِّ   ْن نـَْفسِّ

 .العدِن، ورسته يف اإلميان
 
2  /223 -  ."  "َعْن عبد هللا بن ثعلبة قال: رَأَْيُت ُعَمَر َسَجَد يف احلَجِّّ َسْجدَتنْيِّ يف الصُّْبحِّ

 ]موقوف[.   .مسدد، الطحاوي، قط، ك

 
أريُد أن أزيَد   إينيقول: " -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُت رسول هللا  إين"َعن ابن عمَر قال: قال عمر: لوال  - 228/  2
َلتِّنا" ما زِّْدُت.  يف  قِّبـْ

 . ع، ومسويه، وابن جرير يف هتذيب اآلاثر
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2  /229 - ."  "َعْن ُعمَر قال: إن هللا ومالئكته ُيَصلُّون على ُمقِّيمِّ الصَّفِّّ
 ]موقوف[. .احلارث

 
ى قال: صليت خلف عمر وخلف على وخلف أىب ذرٍّ، فكلهم رأيت يسلُم عن ميينهِّ  "َعْن أىب مروان األسلم - 230/  2

 وعن يسارِّه".
 ]موقوف[. .احلارث

 
 "َعْن عمَر بنِّ اخلطاب أنه صلى الصبح فقرأ }إَِّذا السََّماُء اْنَشقَّْت{ فسجَد فيها".  - 231/  2

 اه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. قال الهيثمي: رو  عب، ومسدد، والطحاوي، طب، وأبو نعيم، وهو صحيح. 
 
َفَضاًء مَِّن اأَلْرضِّ فـَُيَصلِّّى به الضَُّحى رَكَعَتنْيِّ مثَّ يـَُقوُل:   "َعْن عمر بن اخلطاب قال: َما مِّنِّ اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم ََيتِّى - 233/  2

ًئا، اْستَـْغفُِّركَ   لَِّذْنىبِّ فَإِّنَُّه َقْد َأْرَهبَـْتىنِّ ُذنُوىبِّ  اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد، َأْصَبْحُت َعْبَدَك َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك، أَْنَت َخَلْقَتىنِّ َوََل َأُك َشيـْ
نَي، إِّالَّ َغَفَر هللا َلُه يف َذلَِّك ُذنُوبَُه َوإِّنْ َوَأَحاطَ  ، فَاْغفِّْرها اَي َأْرَحَم الرَّامحِّ ْثَل زََبدِّ الَبْحرِّ".   ْت ىبِّ إِّالَّ َأْن تـَْغفِّرَها ىلِّ  َكاَنْت مِّ

ن خزمية: ال أعرفه  ابن راهويه، وابن أىب الدنيا يف الدعاء، قال البوصريى يف زوائده: يف سنده أبو قرة األسدى، قال فيه اب
 ]موقوف[.  .بعدالة وال جرح، وابقى رجال اإلسناد رجال الصحيح

 
عنَد الظهريَةِّ فوجَد   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن ابن عباٍس أَنَّه مسَع ُعمَر بَن اخلطابِّ يقوُل: خرَج رسوُل هللا   - 239/  2

أخرَجَك اي رسوَل هللا، وجاَء عمُر فقاَل: ما   الذي اَل: أخرَجىنِّ هذهِّ الساعةِّ؟ فق يفَأاَب بكٍر يف املسجد فقاَل: ما أْخرَجَك 
؟ قاَل: أخرَجىن  حيّدثـُُهَما، مُثّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َأخرجُكَما، فقعَد ُعَمر وأقبَل َرسوُل هللا  الذيأخرَجَك اَي ْبَن اخلطابِّ

َثمِّ  قاَل: َهْل بِّكَما قوٌة تنطَلَِّقانِّ إىَل هَذا النخلِّ فُتصيَبانِّ طَ  عاًما وشرااًب وظاّل؟ قُلْنا: مث؟ قال: سريوا بَِّنا إِّىل منزلِّ أىبِّ اهليـْ
، فتقَّدَم رسوُل هللا  بنَي أيدِّيَنا، فسلََّم، فاستأَذن ثالَث مراٍت وأمُّ اهْليَثمِّ وراَء البابِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -األنصارِّىِّّ

، فلمَّا أراَد أن ينصرَف خرجْت أمُّ اهليثمِّ خْلَفُه فقالْت: -هللا عليه وسلم  صلى  -تسمُع الكالَم وتريُد أن يزيد هلا رسوُل هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم  -اي رسوَل هللا: َقْد مسعُت وهللا تسليَمَك ولكن أردُت أن تزيَداَن مِّن َصاَلتَِّك فقاَل هلا رسوُل هللا 

ذهب يستعذُب لَنا املاَء، ادخُلوا فإِّنَّه َيتِّى الساعَة إن شاَء هللا، فبسطْت  خريًا، وقاَل: أَيَن أَبو اهليثمِّ فَأراُه؟ قَالت: هو قريبٌ 
صلى هللا   -فقال رسول هللا  عِّْذقًا وَصعَِّد على خْنلٍة وَصَرم هلم بساطًا حتَت شجرٍة، فجاَء أبو اهليثمِّ وَفرَِّح هبْم، وقـَْرت عيُنه،

أَتُكُلوَن من ُرطَبِّهِّ ومْن ُبسرِّهِّ ومن َتْذنُوبِّهِّ ، مثَّ أاتُهم ِباٍء فَشرِّبُوا عَلْيهِّ،    : حسبك اي أاب اهليثم؛ قال: اي رسول هللا-عليه وسلم 
ُتْسأُلوَن عْنُه وقاَم أَبُو اهليثمِّ لِّيْذَبَح هَلْم شاًة، فقاَل رسول   الذي: هَذا مَِّن النعيمِّ -صلى هللا عليه وسلم  -فقاَل رسوُل هللا 

ُن هلْم وختبُِّز، ووضع رسوُل هللا : إِّ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  صلى هللا عليه وسلم   -ايَك واللَُّبوَن، وقامْت أمُّ اهليثمِّ تـَْعجِّ
َع الطعاُم بنَي أيديهْم، فأكلوا وَشبُِّعوا ومحُدوا هللا، وردَّْت   وأَبو بكر وعمُر ُرُؤَسُهْم لْلَقائِّلةِّ  - فانتبُهوا وَقْد أدرَك طعاُمهم فـَُوضِّ
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ودَعا هلْم خبري،   -صلى هللا عليه وسلم  -مِّ بقية العِّْذق فأكُلوا من ُرطَبِّه ومن َتْذنُوبِّهِّ، فسلََّم عليهْم رسول هللا عليهم أمُّ اهليث
: لو دعوَت لَنا، قاَل: َأْفَطر عن : إَذا بلَغَك َأْن َقد جاَءان رَقيٌق فَأتَِّنا، وقالْت لُه أُمُّ اهليثمِّ ، دُكُم الصائمونَ مَث قال أَلىب اهليثمِّ

: فلمَّا بَلَغىن أَنَُّه أََتى رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -وأكل طعاَمُكُم األبراُر، وصلَّْت عليكُم املالئكُة، قال أبو اهليثمِّ
ْنُه". ُته فََأْعطَاِنِّ رَأًسا، فَكاتَبُته عَلى َأْربعنَي أَلَف درهٍم، َفما رأيُت رأًسا كاَن َأْعظَم بَركًة مِّ  رقيٌق أَتـَيـْ

 . لبزار، عق، وابن مردويه، ق يف الدالئل، ضا
 
َيمُر ابملسحِّ على ظهرِّ اخلفَّني إذا لَبسهما وُها    -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن عمر قال: مسعت  - 243/  2

 طاهِّراَتن".
 ورجاله ثقات.رواه أبو يعلى، ولعمر في الصحيح ذكر في قصة سعد غير هذا، وله عند ابن ماجه آخر، قال الهيثمي:  .ع
 
"عن عمر قال: َكَتَب َحاطُب ْبُن َأىبِّ بلتَعة إىل أهل مكَة بكتاٍب، فَأْطَلَع هللا عليهِّ نبيَُّه، فبعَث علًيا والزبري يف   - 256/  2

، فأدركا املرأَة على بعرٍي فاستخرجاُه من قرْنَا، فأتَيا بِّه   حاطٍب  فأرسَل إىَل  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب )أَثَرِّ( الكتابِّ
لنا   إينقاَل: اي حاطُب: أنت كتبَت هَذا الكتاب؟ قال: نعم، )قال: ( َفما مَحلَك على ذلَك؟ قال: اَي رسول هللا: أما وهللا 

صٌح هلل ولرسولهِّ، لكن كنُت غريًبا يف أهل مكة، وكان أهلى فيهم فخشيُت أن يْضرِّبُوا عليهم، فقلت اكتُب كتااًب ال يُضرُّ  
فقال:   ه شيًئا وعسى أن يكون منفعًة ألهلِّى، فاخرتطُت سيفِّى فقلُت: أضرُب عنقُه اي رسوَل هللا؟ )لقد كفر(هللا وال رسولَ 

ئتم فقد غفرت لكم؟ ! ".   وما يدريَك اَي ْبَن اخلطابِّ أن يكوَن هللا اطلَع على هذِّه العصابةِّ من أهل بدر فقال: اعملوا ما شِّ
 . وذكر الربقاِن أن م أخرجه يف بعض نسخه وابن مردويه، )ض( ، طس، ك،الشاشيالبزار، وابن جرير، ع، و 

 
 -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َشقِّيق بنِّ سلَمة َأنَّ ابن ُعَمَر طَلََّق امرأََتُه َوهَى َحائٌِّض، َفذََكر ذلَك عمُر للنىبَّ   - 270/  2

 فَأَمرُه أن يـَْرجتَِّعَها، وقَاَل: ال تعتدُّ بتلَك احليضةِّ". 
 .العدِن

 
 "عن عمَر قال: َما بـُْلُت قَائًِّما ُمْنُذ َأْسَلْمُت".  - 275/  2

 رواه البزار، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .، وصححالطحاويش، والبزار، و 
 
تـَُها، َغرْيَ أنَّ اَنًسا مِّْن َأْهلِّ جَنَْراَن أَتـَوْ  - 281/  2 صلى هللا عليه   -ا َرُسوَل هللا  "َعْن ُعَمَر قَاَل: َما تـََعرَّْضُت لِّإلَِّمارَةِّ َواَل أْحبَـبـْ

يًنا حَ  -وسلم  َلُهْم، فـََقاَل: ألَبـَْعَثنَّ َعَلْيُكُم اأَلمِّنَي، َوىفِّ َلْفٍظ ألَبـَْعَثنَّ َعَلْيُكْم رَُجاًل َأمِّ قَّ َأمِّنٍي، َوىفِّ َلْفٍظ: َسأَبـَْعُث  فَاْشَتَكْوا َعامِّ
يًنا َقوِّاًي، َفُكْنُت فِّيَمْن تطَاَولَ  ". َعَلْيُكْم َأمِّ ، فـَبَـَعَث َأاَب ُعبَـْيَدَة َوتـَرََكىنِّ َعَثىنِّ  رََجاَء َأْن يـَبـْ

 .ع، ك، كر
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: }َوإِّْن َتظَاَهَرا َعَلْيهِّ{  -َعزَّ َوَجلَّ   -"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َأَرْدُت َأْن َأْسَأَل ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ َعْن َقولِّ هللا  - 291/  2

َنا َحجََّنا قَاَل: َمْرَحًبا اَي اْبَن َعّم َرُسولِّ هللا َفُكْنُت َأَهابُه َحَّتَّ َحَججْ  َما َحاَجُتَك؟   -صلى هللا عليه وسلم  -َنا َمَعُه، فـََلمَّا َقَضيـْ
َِْن َعْن قـَْولِّ هللا   َها َأَحًدا  -َعزَّ َوَجلَّ   -قـُْلُت: َأْخربِّ ، ُكنَّا َوحَنُْن  }َوإِّْن َتظَاَهَرا َعَلْيهِّ{ َمْن ُُهَا؟ قَاَل: َما َتْسَأُل َعنـْ َأْعَلَم بَِّذلَِّك مِّىنِّّ

َكََّة اَل يَُكلُِّّم َأَحٌد مِّنَّا اْمرأَتُه، إَِّذا َكاَنْت َلُه َحاَجٌة َسَفعَ  َها َحاَجَتُه، فـََلمَّا َقدِّْمَنا اْلَمدِّيَنَة تـََزوَّْجَنا مِّْن نَِّساءِّ   ِبِّ نـْ َها، فـََقَضى مِّ بِّرِّْجَليـْ
؛ فَ األَْنَصارِّ، َفَجَعْلَن يَُكلَّ  يٍب َفَضَربـْتـَُها بِّهِّ، فـََقاَلْت: اَي َعَجًبا َلَك اَي ْبَن اخْلَطَّابِّ ْعنَـَنا، فـَُقْمُت إِّلَْيها بَِّقضِّ إِّنَّ َرُسوَل هللا ْمنَـَنا ويـَُراجِّ

ّلمِّى َرُسوَل هللا بَِّشٍئ، َواَل  ُتَكلَُّمُه نَِّساُؤُه، َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة فـَُقْلُت: اَي بـُنَـيَُّة: انظُرِّى اَل ُتكَ  -صلى هللا عليه وسلم  -
لَيَس عْندُه َداَننري وال َدرَاهم يـُْعطيُكنَّ، فَما كاَن َلك مِّْن َحاَجٍة َحَّتَّ ُدْهنِّكِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َتْسأَلِّيه، فَإِّنَّ َرُسوَل هللا  

، وََكاَن َرُسوُل هللا  هُ  يف َجَلَس إَِّذا َصلَّى الصُّْبحَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَسليىنِّ َوَجَلَس النَّاُس َحْوَلُه َحَّتَّ َتْطُلَع   ،ُمَصالَّ
َا ُأْهدِّيْت  الشَّْمُس، مثَّ َيدُخُل َعَلى نَِّسائِّهِّ اْمَرَأًة )اْمَرَأًة( ُيَسلَُّم َعَلْيهِّنَّ، َوَيْدُعو هَلُنَّ، فَإَِّذا َكاَن يـَْومُ  إِّْحَداُهنَّ َكاَن عِّنَدَها، َوَأْنَّ

َفَصَة ُعكَّ  ، َأْو مِّْن َمكََّة، َفَكاَن َرُسوُل هللا حلِّ َها َحَبَسْتُه   -صلى هللا عليه وسلم   -ٌة فِّيَها َعَسٌل مَِّن الطَّائِّفِّ إَِّذا َدَخل َعَليـْ
يَُّة يـَُقاُل  َُويرِّيََة عِّْنَدَها َحَبشِّ َها، َوإِّنَّ َعائَِّشَة أَْنَكَرْت اْحتَـَباَسُه، فـََقاَلْت جلِّ نـْ هَلا َخْضَراُء: إَِّذا َدَخَل َعَلى َحْفَصَة ُتطعمه َوُتْسقِّيه مِّ

بَِّها، فَ  ، فََأْرَسَلْت إِّىَل صَواحِّ َها فَاْنظُرِّى َما َيْصَنُع؟ فََأْخرَبهْتَا اجلَارِّيَُة بَِّشأنِّ الَعَسلِّ أْخرَبهْتُنَّ َوقَاَلْت: إَِّذا َدَخَل َعَلْيُكنَّ فَاْدُخلِّى َعَليـْ
ًئا ُمْنُذ اْليَـْوَم؟ َلَكَأِنَّ أَ فـَُقْلَن: إِّانَّ جَنُد مِّْنَك رِّيَح مَ  ُد مِّْنَك  غَافِّرَي، مثَّ إِّنَُّه َدَخَل َعَلى َعائَِّشَة فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللا ُأْطعِّْمَت َشيـْ جِّ

ْنُه رِّيُح َشْىٍء،  -صلى هللا عليه وسلم   -رِّيَح َمغَافرَي، وََكاَن َرُسوُل هللا  فـََقاَل: ُهَو َعَسٌل، وهللا اَل  َأَشّد َشْىٍء َعَلْيهِّ َأْن يُوَجَد مِّ
، نـََفَقًة  يلَأْطَعُمُه أََبًدا، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن يـَْوُم َحْفَصَة قَاَلْت: اَي َرُسول هللا: إِّنَّ  آتِّيهِّ فََأذَِّن هَلَا، مثَّ   يل عِّْنَدُه، فََأَذْن  يل َحاَجًة إِّىَل َأىبِّ

َها، فـََقاَلْت َحْفَصُة: فـََوَجْدُت اْلَباَب ُمْغَلًقا، َفَجَلْسُت عِّنَد اْلَباب  َلَها بـَْيتَ إِّنَّه َأْرَسَل إِّىَل َمارِّيََة َجارِّيتِّهِّ فََأْدخَ  َحْفَصَة، فـََوَقَع َعَليـْ
ا   -صلى هللا عليه وسلم  -فَخَرَج َرُسوُل هللا  ؟ قَاَلْت: إِّمنَّ َوُهَو َفزٌع، َوَوْجُهُه يـَْقطُُر َعَرقًا، َوَحْفَصُة تـَْبكِّى، فـََقاَل: َما يـُْبكِّيكِّ

ى، َما ُكْنَت َتْصَنُع َهَذا ابْمرَأٍة  يلذِّْنَت أَ  َها َعَلى فَِّراشِّ ، مثَّ َوقـَْعَت َعَليـْ ُهنَّ؟ َأَما َوهللا اَل حَيلُّ مِّْن َأْجلِّ َهَذا؟ َأْدَخْلَت َأَمَتَك بـَْيَّتِّ مِّنـْ
، أَلَْيَس  ،  يلْد َأَحلََّها هللا َجارَِّيَّتِّ َوقَ  هي َلَك َهَذا اَي َرُسوَل هللا، فـََقاَل: َوهللا َما َصَدْقتِّ ا َعَلى َحَراٌم؛ أَْلَتمُِّس رَِّضاكِّ ؟ ُأْشهُِّدك َأْنَّ

ُهنَّ، َفهَِّى عِّْنَدكِّ َأَمانٌَة، فـََلمَّا َخَرَج َرُسوُل هللا  نـْ ََذا اْمرأًة مِّ قـََرَعْت َحْفَصُة اجلَِّداَر   -صلى هللا عليه وسلم  -انظرى اَل خُتْربِِّّى هبِّ
َنها َوَبنْيَ َعا الذي َقْد َحرََّم َعَلْيهِّ أَمَتُه، َوَقْد َأرَاَحَنا هللا   -صلى هللا عليه وسلم   -ئَِّشَة فـََقاَلْت: َأاَل أَُبّشُركِّ َأنَّ َرُسوَل هللا بـَيـْ

ُ َلَك{ مثَّ قَاَل: }َوإِّْن َتظَاهَ  َ حُتَرُِّم َما َأَحلَّ اَّللَّ ُّ َلِّ َرا َعَلْيهِّ{ َفهَِّى َعائَِّشُة َوَحْفَصُة َكانـََتا اَل َتْكُتُم َتعاىل مِّنَها، فَأَنـَْزَل هللا: }اَيأَيُـَّها النَّيبِّ
ْئُت َفَدَخْلُت َعَلى َرُسولِّ هللا   ًئا َفجِّ َقياٌء مِّْن   يف  -صلى هللا عليه وسلم  -إِّْحَداُُهَا اأُلْخَرى َشيـْ رٌي، َوإَِّذا سِّ َمْشربَتِّهِّ فِّيَها َحصِّ

ُبُه إِّ  رُي ُجُلوٍد ُمَعلََّقٍة، َوَقْد َأْفَضى َجنـْ هِّ وَِّساَدٌة مِّْن َأَدٍم َحْشُوَها لِّيٌف، فـََلمَّا رَأَيـُْتُه   يف ىَل احلَْصِّريِّ، فَأَثَـَّر احلَْصِّ َجْنبِّهِّ، َوحَتَْت رَأسِّ
! ! فـََقا ُع َأَحُدُهْم َعَلى الدَّيَباجِّ لوا  َل: َبَكْيُت، فـََقال: َما يـُْبكِّيَك؟ قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا: فَارُِّس َوالرُّوُم ُيَضاجِّ َهؤاَلءِّ قـَْوٌم ُعجِّّ

َرُة لََنا، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا: َما َشأُنَك؟ َفعْن َخرٍب َأاَتَك اْعتَـَزْلتَـُهنَّ؟ فـََقاَل: ال، َولَ  يفطَّيباهتِّم  َوَبنْيَ   بَيينكِّْن الدُّنْيا، َواآلخِّ
ى َشْىٌء، فََأْقَسْمُت أْن اَل َأْدُخَل َعَلْيهِّنَّ َشْهًرا، مثَّ  ، فـَُقْلُت: اَي أَيُـَّها النَّاُس: اْرجُعوا فَإِّنَّ َرُسوَل هللا  َأْزَواجِّ   - َخَرْجُت َعَلى النَّاسِّ

هِّ َشْىٌء فََأَحبَّ َأْن يـَْعَتزَِّل، َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، فـَُقْلُت: اَي بـُنَـيَُّة: أَتُ   -صلى هللا عليه وسلم  َكلَّمِّنَي  َكاَن بـَْينُه َوَبنْيَ َأْزَواجِّ
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،   -صلى هللا عليه وسلم  -وَل هللا َرسُ  َوتُغِّيظِّيَنُه؟ فـََقاَلْت: اَل ُأَكلُِّّمُه بـَْعُد بَِّشٍئ َيْكَرُهُه، َوَدَخْلُت َعَلى أُمَّ َسَلَمَة وََكاَنْت َخاَلَّتِّ
َْفَصَة، فـََقاَلْت: َعَجًبا َلَك اَي ُعَمُر! ! ُكلُّ َشْىٍء َقْد تَ  َكلَّْمَت فِّيهِّ َحَّتَّ تُرِّيَد َأْن َتْدُخَل َبنْيَ يدى  فـَُقْلُت هَلَا كَنْحوِّ َما قـُْلُت حلِّ

هِّ؟ ما مَيْنَـُعَنا َأْن نـَغَاَر َعَلى َرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا  َوَأْزَواُجُكْم  -صلى هللا عليه وسلم  -وَبنْيَ َأْزَواجِّ
نـَْيا َوزِّينَـتَـَها{ اآلية". تعاىل: }اَيأَيُـّهَ  -يـََغْرَن َعَلْيُكْم؟ َوأَنـَْزل هللا  َك إِّْن ُكْنَُتَّ تُرِّْدَن احْلََياَة الدُّ َْزَواجِّ ُّ ُقْل ألِّ  ا النَّيبِّ

في األوسط، وفيه )عبد هللا بن صالح( كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب: عبد هللا   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، وابن مردويه
 فه أحمد وغيره. بن صالح كاتب الليث ثقة مأمون، وضع

 
؟ َلَعلَّ َرُسوَل هللا  - 292/  2 صلى هللا   -"َعنِّ ابنِّ ُعَمَر قَاَل: َدَخَل ُعَمُر َعَلى َحْفَصَة َوهِّى تـَْبكِّى، فـََقال هَلَا: َما يـُْبكِّيكِّ

؟ ! -عليه وسلم  أََبًدا، َوىفِّ  إِّنَُّه َقْد َكاَن طَلََّقكِّ َمرًَّة مثَّ راَجَعكِّ مِّْن َأجلِّى، َوهللا لَئِّْن َكاَن طَلَّقكِّ َمرًَّة ُأْخَرى اَل ُأُكلَّمكِّ  طَلََّقكِّ
 ."  َلْفٍظ: اَل كلمُته فِّيكِّ

 ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني . ع، ص
 
َنا بِّهِّ َرُسوَل هللا  يفى فرس يف سبيل هللا وَُكنَّا إَِّذا مَحَْلَنا " َعْن ُعَمر قال: محلت عل - 294/  2 صلى هللا عليه  -َسبِّيلِّ هللا أَتـَيـْ

ْلَفَرسِّ َفَدفـَْعُتُه إِّلَْيهِّ، َفَحَمَل َعَلْيهِّ رَُجاًل مِّ  -وسلم  ئُت ابِّ  يف افـَْقُتُه يَبِّيُعَها ْن َأْصَحابِّهِّ فـَوَ َفَدفـَْعَناُه إِّلَْيهِّ، فـََوَضَعُه َحْيُث َأرَاُه هللا، فجِّ
  يفَفذَكْرُت َذلَِّك َلُه، فـََقاَل: اَل َتْشرَتَِّها َوال تـَُعْد  -صلى هللا عليه وسلم  -السُّوقِّ فََأَرْدُت َأْن َأْشرَتِّيـََها، فَأَتـَْيُت َرُسوَل هللا 

 مِّْن َصَدقَتَِّك".  شيء
 . ع، وأبو الشيخ يف الوصااي

 
ا  نـَُقوُل: َما اْلُمعِّنُي بِّتَـْوبٍَة، وََكانُوا يـَُقوُلوَن: َما هللا بَِّقابٍِّل ممَّنِّ افْـَتََتَ َصْرفًا َواَل َعْداًل، وََكانُو  "َعْن ُعَمَر قال: ُكنَّا - 295/  2

هِّْم، فـََلمَّا َقدَِّم َرُسوُل هللا  هم  اْلَمدِّيَنَة أَنـَْزَل فِّيهِّْم َوىفِّ قـَْولِّنَ  -صلى هللا عليه وسلم  -يـَُقوُلوَن َذلَِّك ألَنـُْفسِّ ْم ألَنـُْفسِّ ا هَلُْم َوقـَْوهلِّ
تـَُها بَِّيدِّى  هِّْم{ إِّىَل َقولِّهِّ: }َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن{ َفَكتَـبـْ َا إِّىَل هَشام ْبنِّ   يف}اَيعَِّبادَِّي الَّذِّيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسِّ يَفٍة َوبـََعْثُت هبِّ َصحِّ

 ."  اْلَعاصِّ
 رواه البزار، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .، وابن مردويهالشاشيالبزار، و 

 
َجنَّاتِّ َعْدٍن  يف ُخْطَبتِّهِّ: إِّنَّ  يف "َعْن قـَْيسِّ ْبن َأىبِّ َحازٍِّم قَاَل: َخَطَب ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ النَّاَس َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل  - 297/  2

ٌّ، مثَّ اْلتَـَفَت إِّىل َقرْبِّ َرُسولِّ هللا  َقْصًرا له مَخْسمِّائِّةِّ اَبٍب، َعَلى ُكلِّّ اَبٍب مَخَْسُة آالٍف مِّنْ  صلى  -احْلُورِّ اْلعِّنَي، اَل َيْدُخُلُه إِّالَّ َنىبِّ
دِّيٌق، مثَّ اْلتَـَفَت إِّىَل َقرْب َأىبِّ َبْكٍر فـَقَ  -هللا عليه وسلم  َب َهَذا اْلَقرْبِّ، مثَّ قَاَل: َأْو صِّ َك اَي  اَل: َهنِّيًئا لَ فـََقاَل: َهنِّيًئا َلَك اَي َصاحِّ

هِّ فـََقاَل: َوَأِنَّ َلَك الشََّهادُة اَي ُعَمُر؟ ! مثَّ قَالَ  أابَ  َأْخَرَجىنِّ مِّْن َمكََّة إِّىَل  الذي: إِّنَّ َبْكٍر، مثَّ قَاَل: َأْو َشهِّيٌد، مثَّ َأقْـَبَل َعَلى نـَْفسِّ
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 هِّْجَرة املَدِّيَنةِّ قَادٌِّر َأْن َيُسوَق إِّىلَّ الشََّهاَدَة". 
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير شريك النخعي، وهو ثقة، وفيه خالف. لهيثمي: قال ا  .طس، ك

 
َأنَّ اأَلْعَماَل تـَُباهِّى، فـَتَـُقوُل الصََّدَقُة: َأاَن َأْفَضُلُكْم، َوقَاَل ُعَمُر: َما مِّْن   "َعْن ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ قَاَل: ذُكَِّر ىلِّ  - 300/  2

 ُمْسلٍِّم يـََتَصدَُّق بَِّزْوَجنْيِّ مِّْن َمالِّهِّ إِّالَّ ابـَْتَدرَْتُه َحَجَبُة اجلَنَّةِّ". 
 ]موقوف[.  .ابن راهويه، وابن جرير ك، هب 

 
َغَزاةِّ تـَُبوَك، َأَصابـََنا ُجوٌع َشدِّيٌد، فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل   يف  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب نَّا َمَع "َعْن ُعَمَر قَاَل: كُ  - 301/  2

َحَنا فـَُنطْ  َياٌع، فـََقاَلتِّ األَْنَصاُر: َأاَل نـَْنَحُر َنواضِّ َباٌع َوالنَّاُس جِّ صلى  - النيباَل عَِّمَها النَّاَس؟ فـَقَ هللا: إِّنَّ اْلَعُدوَّ َقْد َحَضَر َوُهْم شِّ
ا -هللا عليه وسلم  ْنُكْم ِبِّ ْئ بِّهِّ، ويبسط نطعا،   يف: اَل، َبْل َيُِّئ ُكلُّ رَُجٍل مِّ رَْحلِّهِّ، َوىف َلْفٍظ: َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل طََعاٍم فـَْلَيجِّ

ْلُمدِّ َوالصَّاع َوَأْكثـََر َوَأَقلَّ، َفَكاَن مجِّيُع َما  صلى هللا   - النيب اجلَْيش بِّْضًعا َوعْشرِّين َصاًعا، َفَجَلَس  يفَفَجَعَل الرَُّجُل َيُِّئ ابِّ
َتهُِّبوا، َفَجَعَل الرَُّجُل  -عليه وسلم  ْلرَبََكةِّ، مثَّ َدَعا النَّاَس فـََقاَل: بِّْسمِّ هللا ُخذوا َواَل تـَنـْ َجَرابِّهِّ َوىفِّ   يف ََيُخُذ إِّىَل َجْنبِّهِّ َوَدَعا ابِّ

هِّ فـََيْمَلُؤُة، فـََفرُغوا َوالطََّعاُم َكَما ُهَو، مثَّ قَاَل َأوْ  يفغَِّرارتِّهِّ، َوَأَخُذوا  صلى هللا   - النيبعَِّيتِّهِّْم َحَّتَّ إِّنَّ الرَُّجَل َلرَيْبُِّط ُكمَّ َقمِّيصِّ
 قَاُه هللا َحرَّ النَّارِّ". : َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا، َوَأِنِّّ َرُسوُل هللا، اَل ََيتِّى هبَِِّّما َعْبٌد حمِّقٌّ إِّالَّ وَ -عليه وسلم 

رواه أبو يعلى في الصغير والكبير، قال الهيثمي:  . ابن راهويه، والعدِن، ع، واحلاكم يف الكىن، وجعفر الفرايىب يف دالئل النبوة
 وفيه عاصم بن عبيد هللا العمري وثقه العجلي وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. 

 
ْنُه َشٌئ َحَّتَّ ُيَصلَّى  - 302/  2   -َعَلى النيب "َعْن ُعَمَر قَاَل: ذُكَِّر ىلِّ أنَّ الدَُّعاَء َيُكوُن َبنْيَ السََّماءِّ َواأَلْرضِّ اَل َيْصَعُد مِّ

 ". -صلى هللا عليه وسلم 
 ]موقوف[.  .ابن راهويه بسند صحيح

 
 َثاَلاًث، ُكلُّ َذلَِّك َيِّيُبه: اَي لَبـَّْيَك، اَي لَبـَّْيَك، اَي لَبـَّْيَك".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن ُعَمَر َأنَّ رَُجاًل اَنَدى  - 303/  2

 . وفيه ُجَباَرُة بن الُمَغلِِّس ضعيفقال الهيثمي:  .ع، ومتام، خط يف تلخيص املتشابه
 
حلَُجونِّ وُهَو َكئِّيٌب َحزِّيٌن َلمَّا آَذاُه املُْشرُِّكوَن فـََقاَل:    -صلى هللا عليه وسلم   -نَّ َرُسوَل هللا "َعْن ُعَمَر أ - 304/  2 َكاَن ابِّ

َأْهلِّ املَدِّيَنةِّ، َفَجاَءْت َتُشقُّ  َبلِّ َعَقَبةِّ اللَُّهَم َأرِِّنِّ اليَـْوَم آيًَة اَل ُأاَبىلِّ َمْن َكذَّبىن بـَْعَدَها مِّْن قـَْومِّى، َفقِّيَل: اَندِّ، فـََناَدى َشَجَرًة مِّْن قِّ 
عَِّها، فـََقاَل: َما ُأاَبىلِّ َمنْ    َكذََّبىنِّ بـَْعَدَها مِّْن قـَْومِّى". اأَلْرَض َحَّتَّ أََتْت إِّلَْيهِّ َفَسلََّمْت َعَلْيهِّ، مثَّ َأَمَرَها فـََرَجَعْت إِّىَل َمْوضِّ

 . البزار، ع، ق يف الدالئل، وسنده حسن 
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َفقْلُت: نِّْعَم الَفَرُس  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَر قَاَل: رَأَْيُت احلََْسَن واحْلَُسنْيَ َعَلى َعاتَِّقىِّ "َعْن ُعمَ  - 305/  2
 : َونِّْعَم الَفارَِّسانِّ ُُهَا". -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبحَتَْتُكَما، فـََقاَل 

 الكبير ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد ضعيف. رواه أبو يعلى في قال الهيثمي:  .ع، وابن شاهني يف السنة

 
فـََقاُلوا: اَي حَممَُّد َأىفِّ اجلَنَّةِّ فَاكَِّهٌة؟   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن ُعَمَر قَاَل: َجاَء اَنٌس مَن اليَـُهودِّ إِّىَل النيب   - 306/  2

نـَْيا؟ قَاَل: نـََعْم َوَأْضَعاَف َذلَِّك، قَاَل: فـَتَـْقُضوَن  قَاَل: نـََعْم فِّيها فَاكَِّهٌة وخَنٌْل َورُمَّاٌن، قَاُلوا: َأفَـ  َتأُكُلوَن َكَما أَتُكُلوَن يف الدُّ
 احْلََوائَج؟ قَاَل: اَل، َوَلكِّْن يـَْعَرُقوَن مثَّ يـَْرَشُحوَن فـَُيْذهُِّب هللا َما يف بُُطوْنِِّّْم مِّْن َأًذى". 

رواه عبد بن حميد والحارث، كالهما عن يحى بن عبد  قال البوصيري:  .احلارث، وعبد بن محيد، وابن مردويه "وسنده ضعيف"
 الحميد، عن حصين بن عمر األحمسي وهو ضعيف. 

 
ُهنَّ،   علَّمين"َعْن َعْونِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا ْبنِّ عقبة ْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل:   - 308/  2 َأىبِّ َكلَِّماٍت زََعَم َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ َعلََّمُه إِّايَّ

يَّاُت الصََّلَواُت الطَّيِّّباُت املَُبارََكاُت هلل، السَّاَلُم َعَلْيَك   -صلى هللا عليه وسلم  -َوزََعَم ُعَمُر َأنَّ َرُسوَل هللا  ُهنَّ: التَّحِّ َعلََّمه إايَّ
ُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه  ُة هللا َوبـَرََكاتُُه، السَّاَلم َعَليَنا َوَعَلى عَِّبادِّ هللا الصَّاحلِِّّنَي، َأْشَهد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا، َوَأْشهَ َوَرمحَْ  النيبأَيُـَّها 

 َوَرُسولُُه". 
 في األوسط، وفيه )حجاج بن رشدين( وهو ضعيف.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 
َيْسَتقِّى َماًء لُِّوُضوئِّهِّ فـََباَدرتُُه َأْسَتقِّى َلُه، فـََقاَل: َمْه   -صلى هللا عليه وسلم  -ُعَمَر قَاَل: رَأَْيُت َرسوَل هللاِّ  "َعنْ  - 331/  2

بُّ َأْن يُعِّيَنىنِّ َعَلى ُوُضوئِّى َأَحٌد". طُهورِّى يف َأْكَرُه َأْن ُيْشرَِّكىنِّ  إيّنِّ اَي ُعَمُر؛   َأَحٌد، َوىفِّ َلْفٍظ: اَل ُأحِّ
 . البزار، وابن جرير، وضعَّفه، ع، قط يف األفراد

 
بِّلِّ َصَدَقٌة، فَإَِّذا بـََلَغْت مَخًْسا َففِّي - 332/  2 َها "َعن انفع أنه قرأ كتاب عمر بن اخلطاب: أَنَُّه لَْيَس فِّيما ُدوَن مَخْس مَِّن اإلِّ

 إِّىَل تِّْسَع َعْشَرَة، فَإَِّذا بـََلَغتِّ  َشاٌة إِّىَل تِّْسٍع، فَإَِّذا َكاَنْت َعْشًرا َفَشااَتنِّ إِّىَل َأْرَبَع َعْشَرَة، فَإَِّذا بـََلَغ مَخَْس َعْشَرًة َففِّيَها َثالثٌ 
َن َففيَها بِّْنُت َِمَاٍض إِّىَل مَخْس َوَثالثِّنَي، فَإَِّذا زَاَدْت َففِّيَها ابَنُة  العِّْشرِّيَن فََأْرَبٌع إِّىَل َأْرَبٍع َوعِّْشرِّيَن، فَإَِّذا بـََلَغْت مَخًْسا َوعِّْشرِّي

تِّّنَي، فَإَِّذا زَاَدْت َفَجَذَعٌة إِّىَل مخس وَ  قٌَّة إِّىَل السِّّ سبعنَي فإَِّذا زَاَدْت َففِّيَها ابنتا لَُبوٍن لَُبوٍن إِّىَل مَخٍْس َوَأربَعِّني، فَإَِّذا زَاَدْت َففِّيَها حِّ
قٌَّة، إِّىَل  قََّتانِّ إِّىَل العِّْشرِّيَن َومِّاَئٍة، فَإَِّذا زَاَدْت َففِّى ُكلِّّ مَخسنَي حِّ َوىفِّ ُكلِّّ َأْربَعِّنَي ابَنُة لَُبوٍن، َولَْيَس   التْسعِّنَي، فَإَِّذا زَاَدْت َففِّيَها حِّ
اٌة إِّىَل العِّْشرِّيَن َومِّاَئٍة، فَإَِّذا زَاَدْت َفَشااَتنِّ إِّىَل املَائتِّنيِّ، فَإَِّذا  فَيَما ُدوَن اأَلْربَعنَي، فَإَِّذا بـََلَغْت َأْربَعِّنَي َففِّيَها شَ  شيءالَغَنمِّ  يف

َاَئةِّ، َففِّى ُكلِّّ مِّائَ  َاَئةِّ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى الثَّالُثِّ َياٍه إِّىَل الثَّالُثِّ  ٍة َشاٌة".زَاَدْت َعَلى املِّائـََتنْيِّ فـََثالُث شِّ
 .ع، وابن جرير، ق، ورجاله ثقات
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َنا   يفاملَدِّيَنَة مَجََع نَِّساَء األَْنصارِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن أم عطية قالت: َلمَّا َقدَِّم  - 333/  2 بـَْيت مثَّ بـََعَث إِّلَيـْ
ولِّ هللا َوبَرُسولِّ َرُسولِّ هللا، فـََقاَل:  َرُسوُل رسولِّ هللا، قـُْلَنا: َمْرَحًبا بَرسُ  إيّنِّ ُعَمر فـََقاَم َفَسلََّم َفرَدْداَن َعَلْيهِّ السَّاَلَم، فـََقاَل: 

ْلَن َأْواَلدَُكنَّ َوالَ أَتتِّنَي ببـُْهَتاٍن تـَْفرَتِّينَ    يفُه َبنْيَ أْيدِّيُكنَّ َوَأْرُجلُِّكنَّ َواَل تـَْعصنَي أتـَُبايْعَنىنِّ َعَلى َأْن اَل تـَْزنِّنَي َواَل َتْسرِّْقَن َواَل تـَْقتـُ
، َوَمدَّ َيَدُه مِّْن َخارِّجهِّ، َوَأَمَراَن َأْن خُنْرَج احلُيََّض َوالَعَواتَِّق َمْعُروٍف؟ قُلَنا: نـََعْم، َفمَ  ل البَـْيتِّ اْلعِّيَدْينِّ َوَْنَااَن  يفَدْداَن أَْيديـََنا مِّْن َداخِّ

َنا، َفقِّيَل: َفَما املَْعروُف ْنِّنَي َعْنُه؟ قَاَل: النِّّ   َياَحُة". َعنِّ اتَِّباعِّ اجلََنائِّزِّ، َواَل مُجَُعَة َعَليـْ
صحيح دون ذكر قصة عمر قال شعيب:  .ابن سعد، وعبد بن محيد، والكجى يف سننه، ع، طب، وابن مردويه، ق، ص]حم[ 

 .فيه
 
لُّوا   يل قَاَل: اْدُعوا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن ُعَمَر قَاَل: َلمَّا َمرَِّض  - 335/  2 يَفٍة َوَدَواٍة َأْكُتُب كَِّتااًب اَل َتضِّ بَِّصحِّ

يَفٍة َأْكُتُب َلُكْم كَِّتااًب اَل َتضِّ  َيةِّ، مثَّ قَاَل: اْدُعوا بَِّصحِّ لَُّوا بـَْعَدُه اأََبًدا، فـََقاَل النِّّْسَوُة مِّْن  بـَْعَدُه أََبًدا، َفَكرِّْهَنا َذلَِّك أَشدَّ الَكَراهِّ
رْتِّ: أاَل تَ  َباُت يُوُسَف، إَِّذا َمرَِّض  -صلى هللا عليه وسلم  -ْسَمُعوَن َما يـَُقوُل َرُسوُل هللا  َورَاءِّ السِّّ ؟ ! فـَُقْلُت: إنَُّكنَّ َصَواحِّ

 نَّ َخرْيٌ مِّْنُكْم". : َدُعوُهنَّ فَإِّْنَُّ -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا َعَصْرُتنَّ َأْعيـَُنُكنَّ، َوإَِّذا َصحَّ رَكِّْبَُتَّ ُعنـَُقُه، فـََقاَل: َرُسوُل هللا 
في األوسط وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفرى، قال العقيلى: في حديثه نظر، وبقية رجاله وثقوا    قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 .وفى بعضهم خالف
 
قَاَل: إِّْدَخاُلَك السُُّروَر َعَلى   أىُّ اأَلْعَمالِّ َأْفَضُل؟ -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عمر قال: سئل َرُسوُل هللا  - 337/  2

 ُمْؤمٍِّن َأْشبَـْعَت َجْوَعَتُه َأْو َسرَتَْت َعْورََتُه، َأْو َقَضْيَت َلُه َحاَجًة". 
 في األوسط وفيه: "محمد بن بشير الكندى" وهو ضعيف.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 
اخلطاب: أَنَُّه َكاَن يـَْنهى الصَّائم َأْن يـَُقبَِّّل، َويـَُقوُل: إِّنَُّه لَْيَس أَلَحدُِّكْم مَِّن  "َعْن سعيد بن املسيب عن عمر بن  - 338/  2

 ". -صلى هللا عليه وسلم   -اْلعِّْصَمةِّ َما َكاَن لَِّرُسولِّ هللا 
 . ]موقوف[ .طس، قط يف األفراد 

 
،  يف  َأُكفَّ الرجالِّ يف صومِّ رجٍب حَّت َيَضُعوَها "َعْن َخَرَشَة بنِّ احْلُرِّ قال: رأيُت عَمر بن اخلطابِّ يضربُ  - 340/  2 الطعامِّ

 ويقول: رَجٌب وما رجٌب؟ ! إمنا رجٌب شهٌر كانْت تعظِّّمُه أهُل اجلاهلية، فلما جاَء اإلسالُم تُرَِّك".
   في األوسط، وفيه الحسن بن حبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه الطبراني .ش، طس

 
َلَم، فـََقاَل َلُه ُعَمُر:  "َعْن ُموَسى ْبنِّ طَْلَحَة أَنَُّه َدَفَع إِّىَل ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ َوُهَو يـَُغدِّى النَّاَس، َفَمرَّ بِّهِّ رَُجٌل مِّْن َأسْ  - 341/  2

َعْبَد هللا ْبَن َمْسُعوٍد َوُأىَبَّ  يلوَّلُُه َوَأْوَسطُُه، قَاَل ُعَمُر: ادُْع َصائُِّم، قَاَل: فََأىَّ الشَّْهرِّ َتُصوُم؟ قَاَل: مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر أَ  إيّنِّ َهُلمَّ، قَاَل: 
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فجاُءوا فـََقاَل: َهْل حتَفُظوَن يوَم جاَء الرجُل إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -ْبَن كْعٍب، َفَسمَّى رَِّجااًل مِّْن َأْصَحاب َرُسول هللا 
وادِّى َكَذا أْو َكَذا؟ قَاُلوا: نعْم، قَاَل عمُر: فحدِّثُوا الرجَل، فَأنشأوا حيدِّثُوَن   يفابألرنب  -صلى هللا عليه وسلم  -رسولِّ هللا 

َبوادِّى َكَذا يوَم َكَذا، فأاتُه راٍع ِبرنٍب مشويٍة هديًة، فقاَل    -صلى هللا عليه وسلم  -الرجَل، فقاُلوا: نزلَنا مَع رسولِّ هللا 
ا دًما، إيّنِّ الراعى: َأما  صائٌم، فقال:   إين فأَمر القوم أْن َيكُلوا وَل َيكْل، فقاَل للرَّاعِّى: اْجلِّْس َفكْل َمعهْم، فقال:  رَأَْيُت هبِّ

كيَف َصْوُمَك؟ قَاَل: أصوُم من كل شهٍر ثالثَة أايٍم، قاَل: وأىَّ ثالثٍة تصوُم؟ قاَل: من أوسطه وآخرهِّ كَما يكوُن، فقاَل رسوُل 
 الثالُث البيُض".  : ُهمُ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه سهل بن عمار النيسابوري، وهو ضعيف.  .طس
 
ا َأايُم َأكٍل َوُشرٍب، َواملَُنادِّى   يف( ُمنادِّاًي -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب" )َعْن ُعَمَر قَاَل: َأَمَر  - 342/  2 مِّ التَّْشرِّيقِّ أْنَّ أايَّ

 يومئٍذ بالل". 
 في األوسط، وفيه عبد هللا بن عمر بن يزيد األصبهانى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، حل

 
ْبُت رَُجاًل مِّْن َبىن َبْكرِّ   يلا رََجْعُت قَاَل َسَفٍر فـََلمَّ  يف"َعْن َأْسَلَم قَاَل: َخَرْجُت  - 344/  2 ْبَت؟ قـُْلُت: َصحِّ ُعَمُر: َمْن َصحِّ

ْعَت َرُسوَل هللا    قَاَل: َأُخوَك اْلَبْكرِّىُّ َواَل أَتَمْنُه؟ ! ".   -صلى هللا عليه وسلم  -ْبنِّ َوائٍِّل، فـََقاَل ُعَمُر: َأَما مسِّ
 ضعيف. .بن زيد بن أسلم" منكر احلديث، ال يتابع عليه، وال يعرف إال به عق، طس، قال عق: فيه "زيد بن عبد الرمحن 

 
يََّة النـَّْفرِّ".  - 345/  2 ألَْبَطحِّ َعشِّ : مَِّن السُّنَّةِّ النـُُّزوُل ابِّ  "َعْن ُعَمَر بنِّ اخْلَطَّابِّ

 في األوسط وإسناده حسن.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 
هِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَمَر قَاَل: اْعَتَمَر َرُسوُل هللا  - 346/  2  ذِّى الَقْعَدةِّ".   يفَثاَلاًث قـَْبَل َحجِّّ

 في األوسط ورجاله ثقات إال أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس
 
يبِّ  - 347/  2 َكْيَف َقْسُم اجْلَدِّ؟ قَاَل: َما    -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَعْن ُعَمر قَاَل: َسأَْلُت  "َعْن َسعِّيدِّ بنِّ اْلُمسِّّ

 َأظُنَُّك مَتُوُت قـَْبَل أن تـَْعَلَم َذلَِّك، قَاَل َسعِّيُد ْبُن املَُسيِّّب: َفماَت ُعَمُر قبَل َأْن يـَْعَلَم َذلَِّك".  إيّنِّ ُسَؤاُلَك َعْن َذلَِّك اَي ُعَمُر، 
في األوسط ورجاله رجال الصحيح إال أن سعيد بن المسيب اختلف في   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس، وأبو الشيخ يف الفرائض

 سماعه من عمر. 
 
 فََأَمَراَن ابلصََّدَقةِّ، َوَْنَااَن َعنِّ املُثْـَلةِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَمَر قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل هللا  - 348/  2

 في الصغير وفيه من لم أعرفهم.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس
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 يـَْوُم َبْدٍر رَأَْيُت  "َعْن ُعَمَر قَاَل: َلمَّا أُْنزَِّلْت: }َسيـُْهَزُم اجْلَْمُع َويـَُولُّوَن الدُّبـَُر{ قُلُت: َأىُّ مَجٍْع َهَذا؟ فـََلمَّا َكانَ  - 349/  2

لسَّْيفِّ َوُهَو يـَُقوُل: }سَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  يـُْهَزُم اجْلَْمُع َويـَُولُّوَن الدُّبـَُر{ َفَكاَنْت لِّيَـْومِّ َوبَِّيدِّهِّ السَّْيُف ُمْصَلًتا ابِّ
 َبْدٍر". 

 .ابن َأىب حاَت، طس، وابن مردويه
 
َلٍِّف". - 358/  2 َرًة( ِبِّ  "َعْن ُعَمَر أنَُّه َكاَن يـَْقَرأُ: )أَئَِّذا ُكنَّا عظَاًما اَنخِّ

 ]موقوف[.   .ص، وعبد بن محيد

 
ٍم التـَّْيمِّىُّ إِّىَل َرُسولِّ هللا "َعْن ُعَمَر أَنَُّه ُسئِّ  - 362/  2  -َل َعْن قـَْولِّ هللا: }َوإَذا اْلَمْؤُءوَدُة ُسئَِّلْت{ قَاَل: َجاَء قـَْيُس ْبُن َعاصِّ

َ بـََناٍت  إيّنِّ فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  ْق َعْن ُكلِّّ َأْعتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، فـََقاَل َلُه  يف  يلَوَأْدُت َُثَاِنِّ
ْئَت".  ُهنَّ َبَدنًَة إِّْن شِّ نـْ َدٍة مِّ  َواحِّ

رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح، غير حسين بن مهدى  قال الهيثمي:  .البزار، واحلاكم يف الكىن، وابن مردويه، ق
 .األبلى: وهو ثقة

 
َ َيْدُخلُ  - 365/  2 ُلىنِّ َمَع َأْشياخِّ َبْدٍر، فـََقاَل َلُه َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف، َلِّ َهَذا الَفََّت   "َعنِّ ابن عباس قال: َكاَن ُعَمُر يُْدخِّ

ثْـُلُه؟ فـََقاَل: إِّنَُّه ممَِّّْن َقْد َعلِّْمُتْم، َفَدَعاُهْم َذاَت يـَْوٍم َودَ  َناٌء مِّ ،  َمَعَنا َولََنا أَبـْ ُتُه َدَعاِنِّ يـَْوَمئٍِّذ إِّالَّ لِّرُييـَُهْم مِّىنِّّ َعاِنِّ َمَعُهْم، َوَما رَأَيـْ
َرُه إَِّذا  قـَْولِّهِّ: }إَِّذا َجاَء َنْصر هللا َواْلَفْتُح{ إِّىَل آخر السورة؟ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َأَمَراَن هللا َأن حَنَْمدُه َوَنْستَـْغفِّ  يف فـََقاَل: َما َتقوُلوَن 

َنا، قَاَل: َفَما تـَُقوُل؟ قُلُت: َأَجُل َرُسولِّ هللا  َجاَء َنْصرُ  أْعَلَمُه هللا: }إَِّذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّّ  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا َوفـََتَح َعَليـْ
تَـْغفِّْرُه إِّنَُّه َكاَن تـَوَّااًب، فـََقاَل ُعَمُر: َما  َورَأَْيَت النَّاَس{ َوالَفْتُح فتح َمكََّة، َفَذاَك َعاَلَمُة َأَجلَِّك، َفسبِّّْح حبِّْمدِّ ربَِّّك َواسْ  َواْلَفْتحُ 

َها إِّالَّ َما تـَْعَلُم".  نـْ  أْعَلُم مِّ
 صحيح. .ص، وابن سعد، ع، وابن جرير، وابن املنذر، طب، وابن مردويه، وأبو نعيم، ق معا يف الدالئل]خ[ 

 
َثاَلثٌَة: ُمَتَكربِّّ َعَلى َوالَِّدْيه حَيْقُِّرُُهَا، َورَُجٌل َسَعى يف َفَساٍد َبنْيَ رَُجٍل  "َعن ابن عباس قَاَل: قَاَل عمر: َشرُّ النَّاسِّ  - 371/  2

نَـُهَما مثَّ َخَلَف بـَْعَدُه، َورَُجٌل َسَعى يف َفَسادٍ  َها َغرْيَ احْلَقِّّ َحَّتَّ فـَرََّق بـَيـْ ْلَكذِّبِّ َحَّتَّ يَـ  َواْمرأَتِّهِّ يـَْنُصُرُه َعَليـْ تَـَعاَدْوا  َبنْيَ النَّاسِّ ابِّ
 َويَتَباَغُضوا".

 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 
صلى هللا عليه وسلم  -"َعن احلسن بن أىب احلسن أنه مسع شرحيا يُقوُل: قَاَل عمر بن اخلطاب: قال رسول هللا  - 372/  2
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 َأَمانـَتـُُهْم، فـََقاَل قَائٌِّل: َفَكْيَف بَنا اَي َرُسوَل هللا؟  ُحثَاَلٍة مَِّن النَّاسِّ َقْد َمرَِّجْت ُعُهوُدُهْم، َوَخرَبتْ  يفَستـَُغربلوَن َحَّتَّ َتصِّريُوا  -
 اْكفَِّنا َمْن بـَغَااَن". قَاَل: تـَُقوُلوَن َما تـَْعرُِّفوَن َوَترْتُُكوَن َما تـُْنكُِّروَن، َوَتقوُلوَن َأَحٌد َأَحٌد، اْنُصْراَن َعَلى َمْن ظََلمَنا، وَ 

 في األوسط وفيه من لم أعرفهم. ه الطبرانيقال الهيثمي: روا  .قط يف األفراد، طس، حل
 

َرَة فَاْستَـْفَتَح بُِّسورَةِّ آلِّ عِّْمَراَن فـََقرأ }اَل اَّللَُّ  - 373/  2  اَل إَِّلَه "َعْن عبد الرمحن بن حاطب: أنَّ ُعَمَر َصلَّى هبُِِّّم اْلعَِّشاَء اآلخِّ
 إِّالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ". 

 ]موقوف[.  .أبو عبيدة يف الفضائل، ص، وعبد بن محيد، وابن أىب داود وابن األنبارى معا يف املصاحف، وابن املنذر، ك

 
َر  نِّ َأىبِّ َوائِّ "َعْن ُعَمَر قال: َلمَّا اْجَتَمْعَنا لِّلهِّْجَرةِّ انـُْتدِّْبُت َأاَن َوَعيَّاُش ْبُن َأىبِّ رَبيَعَة َوهَِّشاُم ْبُن اْلَعاصِّ بْ  - 374/  2 ٍل َأْن يـَُهاجِّ

َواحْلَْرُث ابـَْنا هَِّشاٍم فـََقااَل َلُه:   إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، َفَخَرْجُت أاَن َوَعيَّاٌش، َونـََقَص هَِّشاٌم فَافْـُتََت، فـََقدَِّم َعَلى َعيَّاٍش َأْخَوالُُه: أبُو َجْهلٍ 
أَسَها َغْسٌل َحَّتَّ تـََراَك، فـَُقْلُت: َوهللا إِّْن يُريَداَك إِّالَّ أْن يـَْفتَِّناَك َعْن دِّينَِّك،  إِّنَّ أُمََّك َقْد َنَذَرْت َأن الَّ يقِّلََّها ظِّلٌّ َواَل مَيَسَّ رَ 

هِّْم اَل تـَْقَنُطوا َ، فنَـَزَلْت فِّيهِّْم: }اَيعَِّبادَِّي الَّذِّيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسِّ ولِّهِّ: }َمثْـًوى  مِّْن َرمْحَةِّ اَّللَِّّ{ إِّىَل قَ  َوَأخرَجا بهِّ َوفـَتَـُنوُه فَافُتَتِّ
ِّيَن{ َفَكَتَب هبا إِّىَل هَِّشاٍم، فـََقدَِّم".   لِّْلُمَتَكربِّّ

 . البزار، وابن مردويه، ق
 
: َأخَتَْشى َأْن َيرْتَك النَّاُس   - 377/  2 "َعْن عبد الرمحن بن عوف قال: دخلت على عمر بن اخلطاب فقال: اَي َعْبَد الرَّمْحْنِّ

ْنُه؟ قُـ  ْساَلَم َوخْيرُجوا مِّ ؟ !  -صلى هللا عليه وسلم   -ْلُت: اَل، إِّْن َشاَء هللا، وََكْيَف َيرْتُُكونَُه َوفِّيهِّ كَِّتاُب هللا َوُسنَُّة َرُسولِّ هللا اإلِّ
 فـََقاَل: لَئِّْن َكاَن مِّْن َذلَِّك َشْىٌء لََيُكوننَّ بـَُنو ُفاَلٍن". 

ال يقوله عمر من قبله، فحكمه حكم   طس، قال احلافظ ابن حجر يف األاثرة: إسناده صحيح على شرط م، ومثل هذا 
 في األوسط ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .املرفوع انتهى

 
صلى هللا عليه وسلم  - النيبَسبِّيلِّ هللا فََأَرْدُت َأْن َأْشرَتَى مِّْن َنْسلَِّها، َفَسأَْلُت  يف"َعْن عمر قال: أْعطْيُت اَنَقًة  - 378/  2
 مِّيَزانَِّك". يف َوَأْواَلُدَها مجِّيًعا  هيفـََقاَل: َدْعَها َحَّتَّ جتَِّئ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  -

وسط، وفيه مؤمل بن إسماعيل؛ وثقه ابن معين، وغيره،  رواه الطبراني في األ قال الهيثمي:  .طس، وأبو ذر اهلروى يف اجلامع، ص
 وضعفه البخاري.

 
بـَْيتَِّك   يف اْلَغْزوِّ، فـََقاَل ُعَمُر: اْجلِّْس  يف "َعْن قـَْيسِّ ْبنِّ َأىبِّ َحازٍِّم قَاَل: َجاَء الزَُّبرْيُ إِّىَل ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َيْسَتأذِّنُُه  - 385/  2

  يف َتلِّيَها: اقْـُعْد  اليتالثَّالَِّثةِّ َأوِّ  يفُعَمُر  ، فـََردََّد َذلَِّك َعَلْيهِّ، فـََقاَل َلهُ -صلى هللا عليه وسلم  -َفقْد َغَزْوَت َمَع َرُسولِّ هللا 
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ُدوا َعَلى َأْصَحابِّ حُمَمٍَّد".  إيّنِّ بـَْيتَِّك َفوهللا  ُد بَِّطرفِّ اْلَمدِّيَنةِّ مِّْنَك َومِّْن َأْصَحابَِّك َأْن خَتْرُجوا فـَتـُْفسِّ  أَلجِّ
 . رواه البزار وإسناده حسنقال الهيثمي:   .البزار، ك

 
: َأاَل  - 387/  2 ملوسم فـََناَدْيُت مِّْن َورَاءِّ اْلُفْسطَاطِّ ُفاَلُن اْبُن ُفالٍن َوإِّنَّ اْبَن  إيّنِّ "َعْن ُكَلْيٍب اجْلَْرمِّىِّّ قَاَل: لقيُت ُعَمَر َوُهَو ابِّ

فََأىَب، فـََرَفَع ُعَمُر َجانَِّب   -لى هللا عليه وسلم ص  -َبىنِّ ُفاَلٍن، َوَقْد َعَرْضَنا َعَلْيه َفريَضَة َرُسولِّ هللا  يفُأْخٍت لََنا َلُه َأٌخ َغاٍز 
َبَك قـُْلُت: نـََعْم، ُهَو َذاَك؟ َحَّتَّ قَاَل: اْنطَلِّْق بِّهِّ َحَّتَّ نـُنَـّفَذ َلُكَما قَ  ، فـََقاَل: أَتـَْعرُِّف َصاحِّ يَة َرُسولِّ هللا الُفْسطَاطِّ صلى هللا   -ضِّ

".، قَاَل: وُكنَّا نـََتَحدَُّث َأنَّ ا-عليه وسلم  بِّلِّ يََّة َأْرَبٌع مَِّن إإلِّ  ْلَقضِّ
 . ش، وابن راهويه، ع، ص 

 
، فَنَظر َأْكثـَُر أصَحابِّهِّ فـََلْم يـَْعرِّفوا قِّيَمتَ  - 403/  2 ه، فـََقاَل:  "َعْن ذكواَن موىل عائشة َأنَّ ُدْرًجا أُتَِّى بِّهِّ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ

َها؟  -صلى هللا عليه وسلم  - َرُسولِّ هللا حُلبِّّ  -َأأَتَذنوَن َأْن أبـَْعَث بِّهِّ إِّىل َعائِّشَة  قَاُلوا: نـََعم، فَأُتِّى بِّهِّ َعائَِّشُة، فـََقاَلْت:   -إِّايَّ
 َمَاَذا فُتَِّح َعَلى اْبنِّ اخْلَطَّابِّ بْعَد َرُسولِّ هللاِّ". 

 رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .ع
 
َع عْند املِّْنرَبِّ فجعل الناُس ُيَصلُّون عليه َأفَواًجا".  -صلى هللا عليه وسلم   -وَل هللاِّ "َعْن ُعَمَر أنَّ َرسُ  - 404/  2  ُوضِّ

 .ابن راهويه
 
َأنَّ ُعَمر ْبَن اخْلَطَّابِّ قَاَم يف النَّاسِّ َخطِّيًبا مدخله الشام ابجلابيةِّ، فـََقاَل: َتعلَّموا الُقرآَن واْعَمُلوا بهِّ  "َعنِّ الَباهِّلىِّّ  - 408/  2

يةِّ هللا، واْعَلُموا أَنَّه ال يـَُقرِّ  ُلْغ َمنزَِّلُة ذِّى َحقٍّ َأْن يُطَاَع يف َمْعصِّ أَجٍل َوال يـُْبعُِّد مِّْن رِّْزٍق َقوٌل  ُب مِّْن تُكونُوا مِّْن َأْهلِّهِّ، فَإنَّه ََل يـَبـْ
َجااًب فإن َصرَب أاَتُه رْزقُُه، َوإِّنِّ اقْـتَ  َقٍّ َوَتْذكِّري َعظِّيٍم، واْعَلُموا َأنَّ َبنْيَ الَعْبدِّ َوَبنْيَ رِّْزقِّه حِّ حَم َهَتَك احلَجاَب َوََلْ يُْدرِّْك فـَْوَق  حبِّ

ُلوا وانتعل بُوا اخلَْيَل َوانـََتضِّ ُكم َوَأَخاَلَق الَعَجمِّ َوجَمَاَورََة اجلَبَّارِّيَن، َوَأْن يـُْرفع َبنْي َظهَرانيُكم  رْزقِّهِّ، فََأدِّّ وا َوَتَسوُّكوا ومَتَْعَدُدوا، وإايَّ
َها اخلَْمر، َوَتْدُخُلوا احلَمَّاَم بَِّغرْي إِّزَاٍر، َوَتَدُعوا نِّسَ  َيْدُخْلَن احلَمَّاماتِّ فإنَّ َذلَِّك  اءَكْم َصلِّيٌب، وَأْن جَتْلُِّسوا َعَلى َمائَِّدٍة ُيْشَرُب َعَليـْ

م بـَْعَد نـُُزولُِّكم يف بِّالدِّهِّم بوا من َعْقد األَعاجِّ ُكم َأْن َتْكسِّ ُعوا إِّىَل   ال حيِّلُّ، وإايَّ ُكون َأْن تـَْرجِّ هم فإنَُّكم ُتوشِّ َما حَيْبُِّسُكم يفِّ َأْرضِّ
ُكم َوالصَّغَاَر أن ََيْعُلوه يف رِّقَابِّكم، وَ  ية يقولون هبا حيُث نـََزْلُتم، واْعَلُموا أنَّ األْشرِّبََة  بِّالدُِّكم، وإايَّ َعلْيكم ِبْموالِّ الَعرِّب املَاشِّ

، والتَّْمرِّ، َفما َعُتق منه فهو مَخٌْر ال حَيلُّ، واعلموا أن هللَا ال يـُزَ  ، والَعَسلِّ كى ثالثَة نـََفٍر واَل يـَْنظُر  ُتْصَنُع مِّْن َثاَلثٍَة: مَِّن الزَّبِّيبِّ
َها إليهم وال بـْ َل   يـَُقرِّهبم يوَم القيامةِّ وهلم عذاٌب أليم: رجٌل أعطى إمامه َصْفَقًة يريُد هبا الدُّنيا، فإْن أصاهبا وىفَّ له، وإن َل ُيصِّ

يُوف له، ورجل خرَج بسلعتهِّ بعد العصرِّ، فحلف ابهللِّ لقد ُأعطيت هبا كذا وكذا فَاشرُتَِّيْت لِّقوله، وسباُب املسلمِّ فسوٌق  
م، ومن أتى ساحًرا أو كاهًنا أو عرَّافًا فصدَّقه ِبا يقول فقد كَفر ِبا  وقتالُه ك فٌر، وال حيل لك أن هتجَر أخاَك فوق ثالثةِّ َأايَّ
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 ". -صلى هللا عليه وسلم  -أُْنزِّل على حممٍد  
 .العدِن

 
 "َعْن عمر أنه كان يقرأ: }َمالِّكِّ يـَْومِّ الدِّينِّ{ ابأللف". - 414/  2

 [. موقوف] .أبو عبيد، ص، وعبد بن محيد، وابن املنذروكيع، والفرايىب، و 
 
َراَط َمْن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِّْم َغرْيِّ املَْغُضوبِّ َعَليهِّم َواَل الضَّالِّّنَي". - 415/  2  "َعْن عمر أنه كان يـَْقَرأُ صِّ

 [. موقوف] .مًعا يف املصاحفوكيع، وأبو عبيد، ص، وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، أبو داود، وابن األنبارى  
 
 "َعْن عمر بن اخلطاب قال: من قرأ البقرَة، وآَل عمراَن، والنساَء يف ليلٍة ُكتَِّب من القانتني".  - 416/  2

 ]موقوف[.  .أبو عبيد، ص، وعبد بن محيد، هب

 
َوىفِّ َيدِّهِّ ُصرَّاَتنِّ إِّْحَداُُهَا مِّْن َذَهٍب َواأُلْخَرى   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَمَر قَاَل: َخرًج َعليَنا َرُسوُل هللاِّ  - 426/  2

".  أميتمِّْن َحرِّيٍر فـََقاَل: َهَذانِّ َحَراَمانِّ َعَلى الذُُّكورِّ مِّْن   َحاَلٌل لِّإلاَنثِّ
 ر، والطبراني في الصغير واألوسط، وفيه عمرو بن جرير، وهو متروك. رواه البزاقال الهيثمي:  .طس

 
( -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَمَر قَاَل: َْنَى َرُسوُل هللاِّ   - 427/  2 ملُوس )إِّالَّ  عِّْنَد احلَِّجاَمةِّ".  َعْن َحْلقِّ الَقَفا ابِّ

 .ضعيف .طس، وابن منده يف غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف
 
قـَْيٍس َفَسرََّحُهْم َوَحَبَسُه عِّْنَدُه َحْواًل،   "َعن احْلََسن قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َوْفُد َأْهلِّ اْلَبْصَرةِّ َعَلى ُعَمَر، فِّيهِّْم اأَلْحَنُف ْبنُ  - 428/  2

َ َحَبْسُتَك؟ إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ  ، َوإِِّنِّّ خَتَوَّْفُت أْن   -صلى هللا عليه وسلم  -مثَّ قَاَل: َهْل َتْدرِّى َلِّ َحذََّراَن ُكلَّ ُمَنافٍِّق َعلِّيمِّ اللَِّّسانِّ
ُهْم إِّْن َشاَء هللاُ". نـْ ُهْم َوَلْست مِّ نـْ  َتُكوَن مِّ

 .صحيح .ابن سعد، ع
 
زََعَم أنَُّه يفِّ اجْلَنَّةِّ فـَُهَو يف النَّارِّ، َوَمْن   "َعْن قـََتاَدَة َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ قَاَل: َمْن زََعَم أَنَُّه ُمؤمٌِّن فـَُهَو َكافٌِّر، َوَمنْ  - 430/  2

ْعُت َرُسوَل هللاِّ  ٌ فُهَو َجاهٌِّل، فَنازََعُه رَُجٌل، فـََقاَل: مسِّ يـَُقوُل: من زََعَم أَنَُّه يف اجلَنَّةِّ فـَُهَو    -صلى هللا عليه وسلم  -زََعَم أنَُّه عاَلِّ
 يفِّ النَّارِّ" 
 اإلسناد األول فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، واإلسناد الثاني صحيح إال أنه منقطع.: البوصيري قال  .احلارث
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َا لَْيَس فِّيهِّ إِّالَّ املاََلئَِّكُة تـَْلَعُنُه".  - 431/  2  "َعْن ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: لَْيَس مِّْن ميٍِّّت يـُْنَدُب ِبِّ

 ]موقوف[. .ابن منيع واحلارث

 
ْنرَبَ مثَّ قَاَل: أَيُـَّها النَّاُس! َما إْكثَارُُكْم يف َصَداقِّ النَِّّساءِّ! َوَقْد كَ "َعْن َمْسُروٍق قَالَ  - 433/  2 اَن : رَكَِّب ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ اْلمِّ

نَـُهْم َأْربـَُعمِّائةِّ دِّْرَهٍم َفَما ُدوَن  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ  َا الصَّداُق فِّيَما بـَيـْ َذلَِّك، فـََلْو َكاَن اإلْكثَاُر يفِّ  َوَأْصَحابُُه َوإِّمنَّ
َها".   َذلَِّك تـَْقَوى عِّْنَد هللاِّ َأْو َمْكُرَمًة ََلْ َتْسبُِّقوُهْم إِّلَيـْ

 رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق. قال الهيثمي:  .ص، ع

 
َكاَن َيْسمُِّر عِّْنَد َأىبِّ َبْكٍر اللَّْيَل َكَذلَِّك يفِّ اأَلْمرِّ مِّْن أُُمورِّ    -وسلم  صلى هللا عليه  -"َعْن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  - 434/  2

 اْلُمْسلِّمِّنَي َوَأاَن َمَعُه".
 ]موقوف[. .مسدد وهو صحيح

 
ُتْم أَيُـّ  - 435/  2 ْلُغْسلِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، قـُْلنا: أَنـْ ُروَن اأَلوَُّلوَن َأمِّ النَّاس َعامًَّة؟ "َعن اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر قَاَل: أُمِّْراَن ابِّ َها اْلُمَهاجِّ

 قَاَل: اَل َأْدرِّى". 
 ]موقوف[.  .ابن منيع وسنده حسن

 
ْدَر َما  دَْع هَلُْم قَ "َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َأىبِّ َحْثَمَة َأنَّ ُعَمَر بـََعَثُه َعَلى َخْرصِّ التَّْمرِّ، فـََقاَل، إَِّذا أتـَْيَت َأْرًضا فَاْخُرْصَها وَ  - 436/  2

 ََيُكُلوَن". 
 ]موقوف[.  .مسدد، وابن سعد، ق، وهو صحيح

 
اءِّ رََمَضاَن( يفِّ  "َعن اأَلْسَودِّ ْبنِّ قـَْيٍس َعْن أَبِّيهِّ َأنَّ رَُجاًل َسَأَل ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ َعْن َقَضاءِّ رََمَضاَن )فََأمَرُه بَِّقضَ  - 437/  2

 َعْشرِّ ذِّى احلِّجَّةِّ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
 اُهْم َعْن َصْوٍم يـَْومِّ َعَرَفَة""َعْن ُعَمَر أَنَُّه َمرَّ بَِّقْوٍم بَِّعَرَفَة فـَنَـهَ  - 438/  2

 ]موقوف[.   .مسدد، وابن جرير
  

ْلبَـْيتِّ َوُهَو يـَُقوُل َبنْيَ الَبابِّ والرُّكْ  - 440/  2 ، َأْو َبنْيَ املََقاٍم "َعْن َحبيبِّ ْبنِّ َصْهَباَن قَاَل: رَأَْيُت ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ َيُطوُف ابِّ نِّ
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: }رَبَـَّنا آتَِّنا يفِّ  َرةِّ َحَسَنًة َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ{ ". َواْلَبابِّ نـَْيا َحَسَنًة َويفِّ اآْلخِّ  الدُّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
رَّاٍت، َويـَُقوُل: َلْواَل  "َعْن طاووس قَاَل: َكاَن ُعَمُر يـَُقبَُّل احْلََجَر، مثَّ َيْسُجُد َعليه مثَّ يـَُقبـَُّلُه، مثَّ َيْسُجُد َعلْيهِّ َثاَلَث مَ  - 441/  2
 يُقبُِّّلَك َما قـَبـَّْلُتَك".  -صلى هللا عليه وسلم  - رَأَْيُت َرُسول هللاِّ َأِنَّ 

 . )ابن راهويه(
 
هِّ املَدِّيَنَة، َوهِّى َأَقلُّ اأَلْرضِّ طََعاًما، َوأْمَلُحه َماًء إِّالَّ َما   - 442/  2 التَّمر،  َكاَن مِّْن َهَذا "َعْن ُعَمَر قَاَل: إِّنَّ هللَا اخَتاَر لِّنَـْفسِّ

 َوإِّنَُّه اَل َيْدُخُلها الدَّجَّال، واَل الطَّاعُوُن إِّْن شاَء هللاُ".
 ]موقوف[. .احلارث

 
دِّ". - 443/  2 َواُه مَِّن املََساجِّ دِّ َأْفَضُل مِّْن مِّائَةِّ َصاَلٍة فِّيَما سِّ  "َعْن عَمَر قَاَل: َصاَلٌة يف املَْسجِّ

 ]موقوف[.  .احلميدى

 
  ْبنِّ َعكيم َأنَّ ُعَمَر بن اخْلَطَّابِّ َكاَن اَل ُيَضمَُّن الَودِّيَعَة". "عْن َعْبدِّ هللاِّ  - 444/  2

 ]موقوف[.  .مسدد

 
، إِِّنَّ َوَجدت دينارًا فالتقطُت َحَّتَّ بـََلَغْت ماَِّئة دِّيَنا - 445/  2 ٍر، قَاَل:  "َعْن أَيُّوَب ْبن ُموَسى أَنَّه قَاَل لُِّعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ

 رَّفـََها َسَنًة، مثَّ َأاَتُه يف الرَّابَِّعةِّ فـََقاَل: َعرَّفْـَها، مثَّ َشأنَك َوَشأُْنا".َعرَّفْـَها سنًة فـَعَ 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
رَِّها،    -َصلَّى هللا عليه وسلم  -"َعْن َسَعيدِّ ْبنِّ املَُسيَّبِّ َأنَّ ُعَمَر َسَأَل َرُسوَل هللاِّ   - 446/  2 َكْيف نورَُّث الَكاَلَلة إِّىل آخِّ

رَِّها، َفَكأنَّ ُعَمَر ََلْ يـَْفهْم، فـََقاَل حلِّْفَصَة: إَِّذا .: َأَولَْيَس َقد َبنيََّ هللاُ َذلَِّك، مثَّ قـََرَأ: }َوإِّْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكاَلَلةً فـََقالَ  .. { إِّىَل آخِّ
َها، فقال: أَبُوكِّ  طيَب نـَْفٍس فَاْسأَليه َعْنها، فرأت  -صلى هللا عليه وسلم  -رَأَْيتِّ مِّْن َرُسولِّ هللاِّ  منُه طيَب نـَْفٍس، َفَسأَلَْته َعنـْ

َما   -صلى هللا عليه وسلم   - ذََكَر َهَذا؟ َما أَرى َأاَبكِّ يـَْعَلُمَها أََبًدا َفَكاَن يـَُقوُل: َما َأرَاِنِّ َأْعَلُمها أََبًدا َوَقْد قاَل َرُسوُل هللاِّ 
 قَاَل".

 .ابن راهويه، وابن مردويه، وهو صحيح
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َبة قَاَل: اْخَتَصَم َعلِّىٌّ والزَُّبرْيُ إِّىَل ُعَمَر يف َمْوىَل َصفِّيََّة، فـََقاَل َعلِّىٌّ: َعمََّّتِّ  - 447/  2 َها  "َعن احْلََكمِّ ْبنِّ ُعتـْ ، َوأاَن َأْعقُِّل َعنـْ
: َأَما علِّ  َجَعَل الوالَء تـَبَـًعا  -صلى هللا عليه وسلم  -ْمَت َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  َوَأرِّثـَُها، َوقَاَل الزَُّبرْيُ: أُمِّّى َوَأاَن َأرِّثـَُها، فـََقاَل ُعَمُر لَِّعلِّى 

 لِّلمريَاثِّ فـََقَضى بِّه للِّزَُّبرْيِّ". 
 .ابن راهويه

 
ُله َحقٌّ، ال ديَة".  - 450/  2 ْنُه مثَّ مَيُوُت: قـَتـْ  "َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ املَُسيِّّبِّ َأنَّ ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل يف الذي يـُْقَتصُّ مِّ

 ]موقوف[.  .ددمس
 
: اْستَـْقَرَضَنا رَبُـَّنا مِّْن أَ  - 467/  2 ْمَوالَِّنا اَي َرُسوَل  "َلمَّا نـََزَلْت: }َمْن َذا الَّذِّي يـُْقرُِّض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا{ قَاَل اْبن الدَّْحَداحِّ

لسَّافَِّلة، فـََقْد أقْـَرْضُت َحائَِّطنْيِّ َأَحُدُُهَا ابْلَعالَِّيةِّ، واآلخَ  يلهللاِّ؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: فَإِّنَّ  صلى  -َخرْيَُُهَا. فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  ريب ُر ابِّ
اجلَنَّةِّ   يف ُربَّ َعْذٍق الْبنِّ الدَّْحَداح   -صلى هللا عليه وسلم   -عِّْندَُكْم، مثَّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ  الذيُهَو لِّْلَيتِّيمِّ  -هللا عليه وسلم 

 ُمَذلٌَّل".
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .جرير، طسعب، وابن 

 
َكََّة يـَْعرُِّض نـَْفَسُه َعلى قـََبائِّلِّ اْلَعَربِّ قَبِّيَلًة قَبِّيلًة  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عمر قال: قَاَم َرُسوُل هللاِّ  - 470/  2   يفِبِّ

م َما َيُِّد َأَحًدا َيِّي ََذا احْلَىِّّ مَِّن األْنَصارِّ ملَّا َأسَعَدُهُم هللاُ َوَساَق هَلُْم مَِّن اْلَكَراَمةِّ فَأَوْوا َونَ املَْوسِّ َصُروا، َفَجَزاُهُم بُه َحَّتَّ َجاَء هللاُ هبِّ
 هللاُ َعْن نَبِّيِّّهْم َخرْيًا". 

 رواه البزار وحسن إسناده، وفيه ابن شبيب وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . البزار: وحسنه

 
َنا، وََكاَنتِّ األْنَصاُر يَفُِّدوَن   يف -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عمر قال: ُكنَّا َقْد اْستَـْبطأاَن َرُسوَل هللاِّ  - 471/  2 الُقُدومِّ َعَليـْ

َتظُِّر َرُسوَل هللاِّ إِّىَل َظْهرِّ احلَرَّةِّ فـََيْجلُِّسوَن َحَّتَّ يـَْرَتفَِّع النـََّهاُر، فَإَِّذا اْرتـََفَع النـََّهاُر َومحَِّيتِّ الشَّمْ  َا، َفُكنَّا نـَنـْ   -ُس رََجَعْت إِّىَل َمَنازِّهلِّ
ُبُكْم  -صلى هللا عليه وسلم    الذي إَِّذا رَُجٌل مَِّن اليَـُهودِّ َقْد أْوىَف َعَلى َأَطٍم مِّْن َأطَامِّهِّْم، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر الَعَربِّ َهَذا َصاحِّ

ْعُت الَوْجَبَة  َتظُِّروَن، َومسِّ ، َوإِّذا اْلُمْسلُِّموَن َقْد لَبُِّسوا بَ  يفتـَنـْ اَلَح فَاَنطََلْقُت َمَع  ىن َعْمرو ْبنِّ َعوٍف فَأْخرُج رأسى مَِّن الَبابِّ السِّّ
 َبىنِّ َعْمرو ْبنِّ َعْوٍف". يف َذاَت الَيمِّنيِّ َحَّتَّ نـََزَل  -صلى هللا عليه وسلم   -الَقْومِّ عِّْند الظَّهِّريَةِّ، فََأَخَذ َرُسوُل هللاِّ 

رواه البزار، وفيه عبد هللا بن زيد بن أسلم، وثقه أبو حاتم، وغيره، وضعفه قال الهيثمي:  .: وحسنه، احلافظ ابن حجر يف زوائدهالبزار
 ابن معين، وغيره. 

 
ْب  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عمر قال: ُكتَِّب إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ   - 472/  2 َهُؤاَلءِّ فََأَخَذُه  فـََقاَل لَِّعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َأْرَقَم: َأجِّ

ْلكَِّتابِّ فـََعَرَضُه َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  فـََقاَل: َأْحَسْنَت، َفَما زَاَل َذلَِّك   -صلى هللا عليه وسلم  -َعْبُد هللاِّ ْبن َأْرَقَم َفَكتَـَبُه، مثَّ َجاَء ابِّ
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". يف ى َحَّتَّ َولِّيُت َفَجَعْلُتُه َعَلى بَيتِّ اْلَمالِّ  نـَْفسِّ
 رواه البزار وفيه محمَّد بن صدقة الفدكى قال: في الميزان حديثه منكر.قال الهيثمي:   .البزار: وُضعِّّفَ 

 
ِْنِّ َعنِّ   "َعْن سعيد بن املسيب قال: َجاَء ُصبَـْيٌغ التَّمِّيمِّىُّ  - 473/  2 إِّىَل ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ فـََقاَل: اَي َأمِّرَي املُْؤمِّنِّنَي: َأْخربِّ

 الرِّاَيُح". هي}َوالذَّارِّاَيتِّ َذْرًوا{؟ قَاَل: 
 .]موقوف[  .البزار، قط يف األفراد، وابن مردويه، كر، وسنده لني

 
صلى هللا   - النيبزَيـَْنَب بِّْنتِّ َجْحٍش َأْربـًَعا مثَّ َأْرَسَل إِّىَل أْزَواجِّ "َعْن عبد الرمحن بن أبزى: َأنَّ ُعَمَر َكربََّ َعَلى  - 475/  2

َا، مثَّ قَاَل ُعَمُر: كاَن َرُسوُل هللا  -عليه وسلم  َها يفِّ َحَياهتِّ ُل َهذِّهِّ َقرْبََها؟ فـَُقلَن: َمْن كاَن َيْدُخُل َعَليـْ صلى هللا عليه   -َمْن يُْدخِّ
َا َكاَنْت َصَناعً يـَُقوُل: َأْسَرعُ  -وسلم  ا َكاَن َذلَِّك أَلْنَّ َْيدِّيهِّنَّ، َوإِّمنَّ ا تُعِّنُي ممَِّّا َتْصَنُع يف ُكنَّ ىبِّ حُلُوقًا َأطَوُلُكنَّ َيًدا، َفُكنَّ يـََتطَاَوْلَن ِبِّ

 َسبِّيلِّ هللا". 
 قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. .البزار، وابن منده يف غرائب شعبه

 
ْلَمدِّيَنةِّ َواْشَتدَّ اجلَْهُد، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  - 477/  2 ْعُر ابِّ ُروا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عمر قال: َغاَل السِّّ ُوا َوأَْبشِّ اصربِّ

دِّ َيْكفِّى ا فإين ثَننْيِّ َيْكفِّى اأَلْربـََعَة،  َقْد اَبرَْكُت َعَلى َصاعُِّكْم َوُمدَُّكْم، َفُكُلوا َواَل تـََتفرَُّقوا، فَإِّنَّ طََعاَم اْلواحِّ ثـَْننْيِّ، َوطََعاَم االِّ الِّ
تََّة، َوإِّنَّ اْلرَبََكَة  َا ُكنُت َلُه َشهِّيًدا َأْو َشفِّيًعا يـَْوَم   يفَوطََعاَم اأَلْربـََعة َيْكفِّى اخلَْمَسَة َوالسِّّ دَّهتِّ اجلََماَعةِّ، َفَمْن َصرَبَ َعَلى ألَوائَِّها َوشِّ

َها رَْغَبًة لَِّما فِّيَها أَْبَدَل هللاُ َمْن ُهَو َخرْيٌ مِّْنُه فيها، َوَمْن َأراَد َأْهَلَها بُِّسوٍء َأذابَُه هللاُ اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن خَ  ْلُح   رَج َعنـْ  يفكَما َيُذوُب اْلمِّ
 املَاءِّ". 

 ضعيف. صحيح.قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال ال .البزار، وقال: تفرد به "عمرو بن دينار البصري" وهو لني
 
يف حنٍي غريِّ حينهِّ الذي كان َيتيه    -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن عمر بن اخلطاب قال: جاء جربيُل إىل  - 481/  2

  -فقال: اي جربيُل: مايل أراك متغريَّ اللونِّ فقال: ما جئتك حَّت أمر هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فيهِّ، فقال إليه رسول هللا 
: اي جربيل صف يل الناَر، وانعت يل جهنم، فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -فاتيح النارِّ، فقال رسول هللا ِب -عز وجل 

ََهنََّم فأوقد عليها ألف عاٍم حَّت ابيضَّت، مث أمر فأوقد عليها ألف عام حَّت امَحرَّت،   -تبارك وتعاىل   -جربيل: إن هللا  أمر جبِّ
ت، فهى َسَوداُء مظلمة، ال ُيضُئ شررُها، وال يطفأُ هلبها، والذى بعثك ابحلقِّّ لو أن  مث أمر فأوقد عليها ألَف عام حَّت اسَود

مجيًعا من حرِّه، والذى بعثك ابحلق لو أن خازاًن من خزنةِّ جهنَم برز  َقْدر ثقب إبرٍة فتح من جَهنَّم ملات من يف األرض كلهم
ن قـُْبح وْجهه ومن َنَْتِّ رحيه، والذى بعثك ابحلق لو أن َحلَقة من حَلقة إىل أهل الدُّنيا فنظروا إليه ملات من يف األرض ُكلُّهم م

لة َأهل النَّار اليت نعَت هللا يف كتابِّه وضعت له على جبال الدُّنيا ال رََفضَّت وال تـََقارَّت حَّتَّ تَنتهَى إىل األرض ال ْلسِّ سفَلى،  سِّ
صلى هللا عليه وسلم  -فَأموُت، فنظر رسول هللا  قليب : يَتصدُع : َحْسىب اي جربيلُ -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا 



822 

 

إىل جربيل وهو يبكى فقال: تبكى اي جربيُل: وأنت من هللا ابملكان الذي أنت به؟ فقال: وما يل ال أبكى، أان أحق   -
بتلى به إبليس فقد كان من  أان عليها، وما أدرى لعلى أُبتلى ِبا ا اليتابلُبكاء، لعلى أكون يف علم هللا على خري احلال 

وبكى جربيل فما   -صلى هللا عليه وسلم  -املالئكة، وما أدرى لعلى أُبتلى ِبا ابتلى به هاروُت وماروت فبكى رسول هللا  
ياه، فارتفَع جربيل وخرج رسول هللا     صلى هللا -زاال يبكيان حَّت نُودِّاَي أْن اي جربيُل واي حممُد: إن هللا قد أّمنكما أن تـَْعصِّ

كتم   -عليه وسلم  فمر بقوم من األنصارِّ يضحكون ويلعبوَن فقال: أتضحكون ووراءكم َجَهنَّم، فلو تعلمون ما أعلم لضحِّ
  قلياًل ولبكيتم كثريًا، وملا أسغتم الطَعام والشراب، وخلرجتم إىل الصَُّعَداتِّ جتأرون إىل هللا، فنودى اي حممَّد: ال تْقنِّط عبادى

 : سددوا وقاربوا".-صلى هللا عليه وسلم  -وَل أبعْثك معسًرا، فقال رسول هللا إمنا بعثتك ميسًرا، 
في األوسط وفيه "سالم الطويل" وهو مجمع   قال الهيثمي: رواه الطبراني . طس وقال: تفرد به "سالم الطويل" قال يف املغىن: تركوه

 على ضعفه. 
 
ويقول: ال تـََتَكلَّْم حَّت   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن ابن عباس قال: كان عمُر يدعوِن مع أصحاب حممد  - 499/  2

يف ليلة القدرِّ "التمسوها يف العشرِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -يتكلموا، فدعاهم فسأهلم فقال: أرأيتم قول رسول هللا 
.. ، وأان ساكت، فقال: مالك ال تتكلم؟ فقلت: إنك أمرتىن  . ل بعُضهم: ليلُة َسْبٍع، فقالوااألواخرِّ وتًرا" َأى ليلة تـََرْوَْنَا، فقا

مسعت هللا يذكر السبع، فذكر سبع مساوات ومن   إينأن ال أتكّلم حَّت تتكلموا، فقال: ما أرسلت إليك إال لِّتَـَتَكلََّم فقلت: 
بني الصفا واملروة سبٌع، ويقع الوضوء من أعضائه سبٌع،  السعىاألرض مثلهن: واألايم سبٌع، والطواف سبٌع واجلمار سبٌع، و 

وأعطى من املثاِن سبًعا، وْنى يف كتابه عن نكاح األقربني عن سبع، وقسم املرياث يف كتابه على سبٍع، فأراها يف السبع  
 َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشق ا  : }مثَّ -تعاىل  -األواخر من شهر رمضاَن، فقال عمر: ما قولك: نـَْبت األرض سبع؟ قلت: قول هللا 

َنا فِّيَها َحب ا ) 26) بَـتـْ { فتعجب عمر  30( َوَحَدائَِّق ُغْلًبا ) 29( َوزَيـُْتواًن َوخَنْاًل )28( َوعِّنَـًبا َوَقْضًبا )27( فَأَنـْ ( َوفَاكَِّهًة َوَأاب 
 القول كما قلت".  ألرى إينَل تْشتوشوا رأسه، وهللا  الذيوقال: ما وافقىن فيها أحد إال هذا الغالم 

 .عب، وابن سعد، وابن راهوية، وعبد بن محيد، وحممد بن نصر يف الصالة، طب، حل، ك، ق 
 
ْهًرا{ فقال: َما أرَاُكْم إِّالَّ َوَقْد  - 523/  2 "َعْن عبد هللا بن املغرية قال: سئل عمر بن اخلطاب عن قوله تعاىل: }َنَسًبا َوصِّ

ْهُر فَاأَلْخَتاُن َوالصََّحابَُة". َعَرفْـُتُم النََّسَب، فََأمَّا ال  صِّّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 

َعْت َبنْيَ َيَدْيهِّ َوىفِّ اْلَقْومِّ ُسَراَقُة ْبُن  - 529/  2 َمالٍِّك،  "َعن احلسن أن عمر بن اخلطاب أُتَِّى بَِّفْرَوةِّ كِّْسَرى بنِّ ُهْرُمَز فـَُوضِّ
نْ  َوارَْيهِّ فـََرَمى هبَِِّّما إِّىَل ُسَراَقَة فََأَخَذُُهَا َفَجَعَلُهَما يف َيَدْيهِّ فـَبَـَلغَا مِّ َواَرْى كِّْسرى ْبنِّ ُهْرُمَز  فََأَخَذ ُعَمُر سِّ َكبَـْيهِّ فـََقاَل: احْلَْمُد هلل، سِّ

ٌّ مِّْن َبىنِّ ُمْدلِّج، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ إِِّنِّّ َقْد َعلِّْمُت  َأنَّ َرُسوَلَك َقْد َكاَن، َحرِّيًصا َعَلى َأْن  يف َيَدْى ُسَراَقَة ْبنِّ َمالِّكِّ ْبنِّ ُجْعثَُم َأْعَراىبِّ
يَب َمااًل يـُنْ  َيارًا، اللَُّهمَّ إِِّنِّّ َقْد َعلِّْمُت َأنَّ َأابَ ُيصِّ  َبْكٍر َكاَن حيِّبُّ َمااًل فُِّقُه يف َسبيلَِّك وَعَلى عَِّبادَِّك، فـََزَوْيَت َعْنُه َذلَِّك َنَظًرا َوخِّ
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ْنَك بُِّعَمَر، مثَّ َتاَل: }َأحَيَْسُبوَن  يـُْنفُِّقُه يف َسبِّيلَك َوَعَلى عَِّباٍد َلَك، فـََزَوْيَت َعْنُه َذلَِّك، اللَُّهمَّ إِِّنِّّ َأُعوُذ بِّكَ  َأْن َيُكوَن َهَذا َمْكًرا مِّ
َا منِّدُُّهْم بِّهِّ مِّْن َماٍل َوبَنِّنيَ   .. { اآلية"..َأمنَّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن املنذر، كر، ق

 
 قال: َحااًل بـَْعَد َحاٍل"."َعْن عمر بن اخلطاب يف قوله: }َلرَتَْكنُبَّ طَبَـًقا َعْن طََبٍق{  - 530/  2

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 

ُ مثَّ اْستَـَقاُموا{ قال: استقاموا هلل بطاعته مثَّ ََلْ يـَُروُغو  - 535/  2 ا َرَوَغاَن "َعْن عمر يف قوله: }إِّنَّ الَّذِّيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَّ
 ."  الثَـّْعَلبِّ

 ]موقوف[. .حلكم، وابن املنذر، ورسته يف اإلميان، والصابوِن يف املائتنيص، وابن املبارك، حم يف الزهد، وعبد بن محيد، وا
 
صلى هللا   -، وكان رسوُل هللا "َعنِّ الوليد بن مُجيع قال: حدثتىن َجدتى جبِّيَمُة أمُّ ورقَة بنُت احلارث األنصارِّى - 548/  2

يها الشهيدَة، وكانت قد مجعتِّ القرآن، أن رسول هللا  -عليه وسلم  حني غزا بدرًا،   -صلى هللا عليه وسلم  -يزورُها َوُيسمِّّ
َراَحكم، وأَُمرُِّض مرضاكم لَعّل هللا يُهدِّ ىلِّ شهادًة، قال: إن هللا ي هدِّى لكِّ شهادًة،  قالت له: أأتذُن ىل فأخُرَج معَك ُأداوى جِّ

قد أمَرها أن تـَُؤمَّ أهَل َدارِّها وكان هلَا مؤذٌن، َففيها غالٌم هلا وجاريُة كانت َدبَـَّرهْتَُما  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النيب 
 ". كان يقول: اْنطَلِّقوا بنا نزوُر الشهيدةَ   -صلى هللا عليه وسلم  -فقتالها يف إمارة عمر، فقال عمُر: صدق رسول هللا 

 .ابن سعد، وابن راهويه، حل، ق، وروى بعضه
 
"َعن أىب العالية قال: كان عمُر بن اخلطابِّ قد ذكر هذه اآلية: }اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّيَنُكْم{ فقال رجل من   - 549/  2

لذي جعله لنا عيًدا، واليوم الثاِن، نزلت يوَم  اليهود: َلَو َعلِّمنا َأىِّّ ْيوٍم نزلت َهذِّه اآليُة الختَّْذانه عيًدا، فقال عمر: احلمد هلل ا
 عرفة، واليوم الثاِن يوم النحر فأكمل هللا لنا األمر، فعرفنا أن األمَر بعد ذلك يف انتقاص". 

 ]موقوف[.  .ابن راهويه، وعبد بن محيد
 
قوًة أو ذنًبا  - 557/  2 ، اللهم إن كنت كتبت على شِّ فاحُمه فإنك متحو ما تشاُء  "َعْن عمر أنه قَاَل: وهو يطوف ابلبيتِّ

 وتثبُت وعنَدك أمُّ الكتاب، واجعله َسَعاَدًة ومغفرًة". 
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر

 
يَبٌة قَاُلوا إِّانَّ َّللَِِّّّ  - 578/  2 ُهْم ُمصِّ ُعوَن ) "َعْن ُعَمَر قَاَل: نِّْعَم العِّْداَلنِّ َونِّْعَم اْلعِّاَلَوُة }الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابـَتـْ (  156 َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ



824 

 

 َوُة".ُأولَئَِّك َعَلْيهِّْم َصَلَواٌت مِّْن َرهبِِّّّْم َوَرمْحٌَة{ نِّْعَم العِّْداَلنِّ }َوُأولَئَِّك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ نِّْعَم اْلعِّاَل 
 ]موقوف[.   .وكيع، ص، وعبد بن محيد، وابن أىب الدنيا يف العزاء وابن املنذر، ك، ق

 
ًيا فـَقَ  - 606/  2 تَـَلُه اآلَخُر، فَأَتـََيا  "َعْن َبْكرِّ ْبنِّ َعْبد هللا املَُزِنِّّ قَاَل: َكاَن رَُجاَلنِّ مَِّن اأَلْعَرابِّ حُمْرَِّمانِّ فََأَحاَش َأَحُدُُهَا ظَبـْ

اَل: َشاًة، قَاَل: َوَأاَن َأَرى َذلَِّك، اْذَهَبا فََأْهدِّاَي َشاًة، فـََلمَّا َمَضَيا ُعَمَر َوعِّْنَدُه َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف، َفقاَل َلُه ُعَمُر: َوَما َترَى؟ قَ 
َبُه، َفَسمَعُهَما ُعَمُر فـََردَُّهَُ  بهِّ: َما َدَرى َأمِّرُي املُْؤمِّنِّنَي َما يُقول َحَّتَّ َسَأَل َصاحِّ لدِّرَّةِّ  قَاَل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ ا، وَأقْـَبَل َعَلى الَقائِّلِّ ابِّ

ْنُكمْ  َيا؟ ! إِّنَّ هللا يـَُقوُل:}حَيُْكُم بِّهِّ َذَوا َعْدٍل مِّ { مثَّ قَاَل: إِّنَّ هللا ََلْ يـَْرَض بُِّعَمَر  َوقَاَل: تـَْقُتُل الصَّْيَد َوأَْنَت حُمْرٌِّم َوتـَْغمُِّص الُفتـْ
ىبِّ َهَذا".  َوْحَدُه فَاْستَـَعْنُت بَِّصاحِّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير
 

فَّ بِّهِّ، َوَمنْ  - 613/  2 بَـُتُه، َوَمْن َكثـَُر ُمَزاُحُه اْسُتخِّ ُكُه قـَلَّْت َهيـْ َأْكثـََر مِّْن َشْىٍء   "َعْن ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ قَاَل: َمْن َكثـَُر َضحِّ
 َياُؤُه َقلَّ َورَُعُه، َوَمْن َقلَّ َورَُعُه َماَت قـَْلُبُه". ُعرَِّف بِّهِّ، َوَمْن َكثـَُر َكاَلُمُه َكثـَُر َسَقطُُه، َوَمْن َكثـَُر َسَقطُُه َقلَّ َحَياُؤُه، َوَمْن َقلَّ حَ 

يف األمثال، وأبو القاسم اخلرقى يف أماليه، طس، هب، خط  العسكريحب يف روضة العقالء، وابن أىب الدنيا يف الصمت، و 
 ضعيف.  بقية رجاله ثقات. في األوسط، وفيه دويد بن مجاشع ولم أعرفه، و  قال الهيثمي: رواه الطبراني .يف اجلامع، كر

 
ْحُر، َوالطَّاُغوُت: الشَّْيطَاُن".  - 620/  2 { قَاَل: اجلِّْبُت: السِّّ جلِّْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ  "َعْن ُعَمَر يف قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: }ابِّ

 ]موقوف[. .الفرايىب، ص، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، ورسته
 
فِّرِّ الذَّْنبِّ َوقَابِّلِّ "َعْن َأىبِّ إِّْسَحاَق قَاَل: أََتى رَُجٌل ُعَمَر فـََقاَل: أَلَِّقاتِّلِّ اْلُمْؤمِّنِّ تـَْوبٌَة؟ قَاَل: نـََعْم، مثَّ قـََرَأ: }َغا - 623/  2

 ." }  التـَّْوبِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
َجْت جُ  - 631/  2 ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغرْيََها{ فقال معاٌذ عند تفسريِّها:  "َعنِّ ابن عمَر قال: ُقرِّئ عِّْنَد عمَر: }ُكلََّما َنضِّ ُلوُدُهْم َبدَّ

 ".-صلى هللا عليه وسلم  -ساعٍة مائة مرة، فقال عمر: هكذا مسعت من رسول هللا  يفبُدِّل 
في األوسط، وفيه نافع مولى يوسف السلمى، وهو   قال الهيثمي: رواه الطبراني .أبن أىب حاَت، طس، وابن مردويه بسند ضعيف

 متروك.
 
أعراىبٌّ من بىن سليم، قد   كان يف حمفل من أصحابه إذ جاء  -صلى هللا عليه وسلم   -"عن عمر أن رسول هللا  - 662/  2

ه ليذهَب به إىل رَْحلِّه فيشويه وَيكَله، فلما رأى اجلماعَة قال: ما هذا؟ قال يذكر أنه   الذي وا: هذا صاَد ضًبا وجعله يف كمِّّ
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نىبٌّ، فجاء حَّت َشق الناَس فقال: والالتِّ والعزى ما اشتملتِّ النساُء على ذِّى هَلْجٍة أبغَض إىل منك وال أمقت، ولوال أن  
تسميىن قومى َعجواًل لَعجَّلت إليك فقتلُتك فسررت بقتلك األسوَد واألمحَر واألبيَض وغريَهم، فقلت: اي رسول هللا: دعىن  

َم فأقتـَُله، فقال: اي عمر أما علمَت أن احلليَم كاد أن يكون نبًيا؟ مث أقبل على األعراىب فقال: ما محَلك على أن قلَت ما  فأقو 
، وَل ُتكرْم جملسى؟ ! قال: وتكلُِّّمىنِّ أيضا استخَفافًا اي رسول هللا، والالت والعزى ال آمنت بك أو   قلَت، وقلَت غري احلقِّّ

 ، وقال: إن آمن بك   -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج الضب من كّمه وطرحه بني يدى رسول هللا يؤمن بك هذا الضبُّ
: اي ضبُّ )فأجابه الضب( بلساٍن عرىب مبنٍي يسمُعه -صلى هللا عليه وسلم  -هذا الضبُّ آمنُت بك، فقال رسول هللا 

يف السماء عرُشه، وىف األرض   الذي  ضب؟ قال: القوُم مجيعا: لبيَك وسعديك اي زيَن من واىف القيامة، قال: من تعبُد اي
سلطانُه، وىف البحرِّ سبيُله، وىف اجلنة رمحُته، وىف النار عذابُه، قال: فمن أان اي ضب؟ قال: أنت رسول رب العاملني، وخاَُت  

جئتَك وما على ظهر   النبيني، وقد أفلح من صدَّقك، وقد خاب من كذَّبك، قال األعراىب: ال أتبُع أثًرا بعد عني، وهللا لقد
األرض أحد أبغُض إىل منك، وإنك اليوم أحبُّ إىل من والدى ونفسى، وإِن ألحبُّك بداخلى وخارجى وسرِّى وعالنيَّت،  

هداك إىل هذا الدين   الذياحلمد هلل  -صلى هللا عليه وسلم   -أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا، فقال رسول هللا  
صلى هللا  -لى، وال يقبله هللا إال بصالة، وال يقبل هللا الصالَة إال بقرآن، قال: فعلمىن، فعلمه رسول هللا ( يعلو وال يُعالذي)

احلمُد هلل، وقل هو هللا أحٌد قال: زدِن اي رسول هللا؛ فما مسعت يف البسيط وال يف الرجزِّ أحسن من هذا،   -عليه وسلم 
أحد مرة كان لك كأجرِّ من قرأ ثلَث   وليس بشعر، وإنك إذا قرأت: قل هو هللا قال: اي أعراىب: إن هذا كالُم ربِّّ العاملني

القرآن، وإن قرأت: قل هو هللا أحد مرتني كان لك كأجر من قرأ ثلثى القرآن، وإن قرأت: قل هو هللا أحد ثالث مرات كان 
صلى هللا عليه   -يعطى اجلزيَل، فقال رسول هللا  لك كأجر من قرأ القرآن كله، فقال األعراىب: نعم اإللُه إهلُنا؛ يقبل اليسرَي و 

( ألصحابه:  -صلى هللا عليه وسلم  -)ألك مال؟ قال: ما يف بىن سليم قاطبة رجل هو أفقر مىن، فقال رسول هللا  -وسلم 
وفوق  أعطوه، فأعطوه حَّت أبعروه، فقام عبد الرمحن بن عوف، فقال: اي رسول هللا: إن عندى انقة ُعَشراَء دون البخَّت 

صلى هللا عليه   -األعراىب، تـَْلَحق وال تـُْلحق، ُأهديت إىل يوم تبوك، أتقرب هبا إىل هللا وأدفُعها إىل األعراىب، فقال رسول هللا  
قد وصفَت انقَتك، وأصف لك ما عند هللا جزاًء يوَم القيامة؟ قال: نعم، قال: لك انقٌة من درٍة جوفاء، قوائمها   -وسلم 

وعُنقها من زبرجٍد أخضر عليها هودج، وعلى اهلودج السندس واإلستربق، ومتر بك على الصراط كالربق  من زمرٍد أخضَر، 
صلى هللا  -اخلاطف، يغبطك هبا كل من رآك يوم القيامة، فقال عبد الرمحن: قد رضيت، فخرج األعراىب من عند رسول هللا 

معهم ألف سيٍف وألف رُْمح، فقال هلم: أين تريدون؟ فقالوا:  فلقيه ألُف أعراىب من بىن سليم على ألف دابٍة، -عليه وسلم 
سفَّه آهلَتنا فنقتله، فقال: ال تفعلوا، أان أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسوُل هللا، فقالوا له:   الذي نذهب إىل َهذا 

صلى هللا   - النيب هللا، فبلَغ ذلك صبوت، فقال: ما صبوُت؟ وحدثهم احلديث، فقالوا ِبمجعهم: ال إله إال هللا حممد رسول 
فتلقَّاهم يف رداٍء فنزلوا عن ركاهبم يُقبلون ما رَأوا منه وهم يقولون: ال إله إال هللا حممد رسوُل هللا، مث قالوا: اي   -عليه وسلم 

ْمرِّك، قال: كونوا حتت راية خالد بن الوليد، فليس أحد من العربِّ آمن منهم ألفٌ    مجيعا إال بنو ُسليم". رسول هللا: ُمْران ِبَِّ
طس، وقال: تفرد به حممد بن على بن الوليد السلمى، عد، ك يف املعجزات، وأبو نعيم، ق معا يف الدالئل، وقال ق:  

حديث عائشة وأىب هريرة، وهذا أمثل األسانيد فيه، وقال ابن دحية يف   احلمل فيه على السلمى، قال: وروى ذلك من 
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ال الذهىب يف امليزان: هذا خرب ابطل، وقال احلافظ ابن حجر يف اللسان: السلمى روى عنه اخلصائص: هذا خرب موضوع وق
 . اإلمساعيلى يف معجمه، وقال: منكر احلديث

 
ُروا، وْليَـتَّقِّ َأَحدُُكُم  - 741/  2 ُروا َواَل هُتَجِّّ "َعن زِّرِّ بنِّ ُحبَـْيٍش قال: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: اَي أيها الناس: َهاجِّ
 رنب، أْن حْيذِّفـََها ابلعصا، أو يرميها ابحلََجر، مثَّ ََيُكُلها، ولكن لُِّيَذكِّ لكم اأَلَسُل: الرماُح والنـَّْبُل". األَ 

 في الكبير، ورجاله موثقون.  قال الهيثمي: رواه الطبراني .عب، وأبو عبيد يف الغريب، وابن سعد، طب، ك، ق، كر
 
 أهلِّ البَـَقرِّ مائتا بقرة، مائُة َجَذعٍة ومائة مسنٍة، وعلى أهل الشاء ألفا شاٍة". "َعْن عمر )قال(: على  - 860/  2

 ]موقوف[.  .ع، ق
 
، فرأيُتُه ال ينظُر إِّىلَّ،   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن ابن عمَر قال: قال عمُر: رأيُت رسوَل هللا   - 986/  2 يف املنامِّ

؟ فقال: أَْلستَ   تـَُقبُِّّل وأنَت صائٌم؟ قلُت: فـََوالَّذِّى بعَثَك اَل أُقـَبِّّل بعَدَها َوَأاَن صائٌم".  الذي  فقلُت: اي رسوَل هللا ما َشأِنِّ
 .رواه البزار ورجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  .ابن راهويه، والبزار، وابن أىب الدنيا يف كتاب املنامات حل، ق 

 
الرَّاهِّبِّ قَاَل: َصلَّى بَِّنا ُعمُر ْبُن اخْلطَّابِّ اْلَمْغرَِّب فـََلْم يـَْقَرأ يف الرَّْكَعةِّ اأُلوىَل "َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َحْنظََلَة ْبنِّ   - 1190/  2

َةِّ الكِّ  َةِّ الكَِّتابِّ وُسورٍَة، مثَّ َعاَد فـََقَرَأ بَِّفاحتِّ ًئا، فـََلمَّا قَاَم يف الرْكَعةِّ الثَّانَِّيةِّ قـََرَأ بَِّفاحتِّ ى، فـََلمَّا فـَرََغ مِّْن  َتابِّ وُسورٍَة، مثَّ َمضَ َشيـْ
 َصالتِّهِّ َسَجَد َسْجَدَتنْيِّ بـَْعَد َما َسلَّم، َوىفِّ َلْفٍظ: َسَجَد َسْجَدَتنْي مثَّ َسلََّم". 

 ]موقوف[.   .عبد، وابن سعد، ق

 
ََمىن فَأقْـَعَدِن على   - 1353/  2 النَّارِّ، حَّت "َعن ابن عباٍس قال: جاَءت جاريٌة إىل عمَر بن اخلطاب فقالت: إِّنَّ سيدى اهتَّ

ى، فقاَل هلا عمر: هل رََأى ذلك عليك؟ قالت: ال، قاَل: فهْل اعرتفِّت له بشٍئ؟ قالت: ال، فقال عمر: َعَلىَّ   احرتَق فـَْرجِّ
ها، قال: رأيَت ذلِّك عليه ؟ ، قال: اي أمرَي املؤمننَي اهْتْمُتها يف نـَْفسِّ ؟  ابِّهِّ، فلما رأى عمُر الرجَل، قال: أتعذُب بعذابِّ اَّللَّ

يقوُل: ال   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قال: ال، قال: فاعرتفت به؟ قال: ال، قال: والذى نفسى بيدهِّ لو ََل أمسع من رسولِّ اَّللَّ 
، يقاُد مملوٌك من مالِّكه، وال ولٌد من والدهِّ القتْدهتا منك، فربَزَه وضربَه مائَة سوٍط، وقال للجارية: اذهىب فأنت ُحرٌَّة لوجهِّ ا َّللَّ

 يقول: من ُحرِّق ابلنارِّ أو قتِّل به فهو ُحرٌّ".  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- َمْوالُة اَّللَّ ورسولِّه، أشهُد لسمعُت رسول اَّللَّ وأنتِّ 
 . طس، ك، ق

 
راٍر أن عمَر بن اخلطابِّ أعَطى امرأَة عبدِّ اَّللَّ بن مسعوٍد جاريًة من اخلُمس، فباعتها من عبد اَّللَّ    - 1394/  2 "عن َأىب ضِّ

: اشرتيت جاريَة امرأتِّك   ْدَمتَها، فبلَغ عمَر بن اخلطاب، فقال له: اي عبد اَّللَّ بن مسعوٍد ِبلفِّ درهٍم واشرتطت عليه خِّ
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ْدمتهَ   ا؟ قال: نعم، قال: ال تشرتِّها وفيها َمثْـَنوِّيٌَّة". فاشرتطت عليَك خِّ
 ]موقوف[.   .مسدد، ق

 
"عن املغرية بن شعبة قال: كنا يف َغزاة فقدِّم رجل فقاتل حَّت قتل، فقالوا: ألقى بيدِّه إىل التهلكة، فُكتبِّ    - 1404/  2

 النَّاسِّ َمْن َيْشرِّي نـَْفَسُه اْبتِّغَاَء َمْرَضاتِّ اَّللَِّّ{ فيه إىل عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا، هو من الذين قال اَّللَّ فيهم: }َومِّنَ 
." 

 ]موقوف[.   .وكيع، والفرايىب، وعبد بن محيد، وابن جرير وابن َأىب حاَت
 
َيبُه، فـَرَكَِّب َشرِّي  - 1434/  2 ريين قَال: َكاَن َعْبٌد َبنْيَ رَُجَلنْيِّ، فََأْعَتَق أَحُدُُهَا َنصِّ ُكُه إِّىَل ُعَمَر، فَكَتَب َأْن "َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ سِّ

 يـُقَّوَّم َأْعَلى اْلقِّيمةِّ". 
 ]موقوف[.   .مسدد، ق

 
ضيافَة يوٍم وليلٍة، وأْن ُيْصلُِّحوا  "عن األحنفِّ بن قيس أن عمَر بن اخلطاب كان يشرتط على أهل الذمة  - 1456/  2

هِّْم قَتِّيٌل من املسلمنَي، فعليه  م دِّيـَُتُه".الَقَناطَِّر، َوإِّْن قُتَِّل يف َأْرضِّ
 ]موقوف[.  .أبو عبيد، ومسدد، ق، كر

 
، فأمرهتم ِبكله    - 1466/  2 "َعْن َأىب هريرة قال: قدمت البحرين فسألىن أهل البحرين عما يقذف البحُر من السمكِّ

فلما قدمت سألت عمر بن اخلطاب عن ذلك، فقال: ما أمرهتم؟ قلت: أمرهتُم ِبكله، قال: لو قلت غري ذلك لعَلوُتك  
لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحرِّ َوطََعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم{ قال: َصْيُده ما أصيد، وطعامه: مااب  رمى به".   لدِّرة، مث قرأ عمر بن اخلطاب: }ُأحِّ

 ]موقوف[.  . ص، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وأَبو الشَّيخ، ق
 
ُتُكْم ْمنُِّه دِّْرَُهًا  "عن عمَر أَنَُّه َقسََّم يوًما مااًل، َفجَ   - 1550/  2 َعُلوا يـُثْـُنوَن عليهِّ فقاَل: ما َأمْحَقُكْم لْو َكاَن َهَذا ىلِّ َما َأْعطَيـْ

ًدا".  َواحِّ
 ]موقوف[. .عبد بن محيد ق

 
ًما إِّىَل اللَّْيلِّ يـَُقوُل: َهَذا ُفاَلٌن  "َعْن َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعامِّرِّ ْبنِّ رَبِّيَعَة قَاَل: أُتِّى ُعَمُر َبَشاهِّدِّ زُوٍر فـََوقـََفُه للِّنَّاسِّ يـَوْ   - 1599/  2

 َشهَِّد بُِّزوٍر فَاْعرُِّفوُه، َوَجَلَدُه مثَّ َحَبَسُه". 
 ]موقوف[.   .مسدد، ق
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"عن طارقِّ بن شهاٍب قال: جاء يهودٌى إىل عمر بن اخلطاب فقال: أرأيت قوله تعاىل: }َوَجنٍَّة َعْرُضَها    - 1615/  2

{ فأين الناُر؟ ، فقال عمر ألصحاب حممد َكَعْرضِّ السََّماءِّ َواأْلَرْ  أجيبوه فلم يكن عندهم فيها    -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ضِّ
، فقال اليهود: والذى نفسى   شئ، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء الليُل ميأل األرَض فأين اآلخر؟ قال: حيُث شاء اَّللَّ

 بيده اي أمري املؤمنني إْنا لفى كتاٍب منزٍل كما قلَت". 
 ]موقوف[.  .بد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن خسرو وهو لفظهع

 
يٍل َوَأْعَناٍب{؟ فـََقاُلوا:  "َعْن ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: فِّيَم تـََرْوَن أُْنزَِّلْت َهذِّهِّ اآليَُة: }أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّْن خنِّ   - 1715/  2

َها َشْىٌء واَي َأمرَي اْلَمْؤمننَي، فـََقاَل  اَّللَّ َأْعَلُم، فـََغضَب ُعَمُر فـََقاَل: ُقوُلوا: نـَْعَلُم َأْو اَل نـَْعَلُم، فـََقاَل اْبنُ  نـْ ى مِّ  َعبَّاٍس: يف نَفسِّ
ى، َواَل حَتقِّْر نـَْفَسَك، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُضرَِّب َمثاًل لَِّعَمٍل، فـََقاَل ُعَمُر: َأىُّ عَ  َمٍل؟ فـََقاَل: لَِّعَمٍل، فـََقاَل  ُعَمُر: ُقْل اَي ْبَن َأخِّ

ْلَمَعاصِّى َحَّتَّ َأْغَرَق َأْعَماَلُه ُكلََّها".ُعَمُر: لَرُجٍل َغىنٍِّّ يـَعْ  ، مثَّ بـََعَث اَّللَّ َلُه َشْيطَااًن فـََعمَِّل ابِّ  َمُل احلََْسَناتِّ
 ]موقوف[. .ابن املبارك يف الزهد، )خ( وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن َأىب حاَت، ك

 
: }أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّْن  "َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ   - 1716/  2 َلَة آيًَة َأْسَهَرْتىنِّ : قـََرأُت اللَّيـْ طَّابِّ

: اَّللَّ َأْعَلُم، فـََقاَل: إِِّنِّّ َأْعَلُم َأنَّ اَّللَّ َأْعلَ  َا؟ فـََقاَل بـَْعُض اْلَقْومِّ َا َسأَ خنِّيٍل َوَأْعَناٍب{ َما ُعىنِّ هبِّ ْلُت إِّْن َكاَن عْنَد َأَحٍد  ُم، َوَلكِّْن إِّمنَّ
َع، َفَسَكُتوا، فـََرآِنِّ َوَأاَن َأُهُِّس، قَاَل: ُقْل اَي ابْ  َا مسِّ َ ِبِّ ًئا َأْن خُيْربِّ َع فِّيَها َشيـْ ْنُكْم عِّْلٌم َومسِّ َن َأخى َواَل حَتْقِّْر نـَْفَسَك، قـُْلُت: ُعىن  مِّ

َا اْلَعَمُل؟ قُ  َا اْلَعَمُل، قَاَل: َوَما ُعىنِّ هبِّ ُرَها صَدْقَت اَي ْبَن َأخى ُعىنِّ هبِّ ، َوَأقْـَبَل َوُهو يـَُفسِّّ لُت: َشْىٌء أُْلَقى يف ُروعِّى فـَُقْلُتُه، َفرَتََكىنِّ
نُُّه، وََكثـَُر عَِّيالُه، َواْبُن آَدَم َأفْـ  َْت سِّ َا اْلَعَمُل، اْبُن آَدَم َأفْـَقُر َما َيُكوُن إِّىَل َجنَّتِّه إِّذا َكربِّ ىَل َعَملِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ،  َقُر َما َيُكوُن إِّ هبِّ

ى".   َصَدْقَت اَي ْبَن َأخِّ
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن املنذر

 
ًئا َمْذُكورًا{ فقال عمر: ايَ   - 1731/  2 نٌي مَِّن الدَّْهرِّ ََلْ َيُكْن َشيـْ ْنَسانِّ حِّ   "عن عمر أنه مسع رجاًل يقرأ: }َهْل أََتى َعَلى اإْلِّ

 لَيتها متت". 
 ]موقوف[.  .ك، وأَبو عبيد يف فضائله، وعبد بن محيد، وابن املنذر ابن املبار 

 
"عن محيد بن هالل أن حفص بن َأىب العاص كان حيضر طعام عمر، وكان ال َيكل، فقال له عمر: ما مينعك   - 1747/  2

أن آمر بشاة   من طعامنا؟ قال: إن طعامك جشب غليظ وإِن راجع إىل طعام لني قد صنع فأصيب منه، قال: أتراِن أعجز
فيلقى عنها شعرها، وآمر بدقيق فينخل يف خرقة وآمر به فيخبز خبًزا رقاقًا، وآمر بصاع من زبيب فيقذف يف شعر مث يصب 

! فقال عمر: أجل والذى نفسى بيده لوال   عليه من املاء فيصبح كأنه دم غزال؟ فقال حفص: إِن ألراك عاملًا بطيبِّ العيشِّ
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 القيامة لشاركتكم يف لني عيشكم". كراهة أن تنقص حسناتى يوم
 ]موقوف[.   .ابن سعد، وعبد بن محيد

 
أنه وفد إىل عمر بن اخلطاب فأعجبته هيئته وحنوه، فشكى عمر طعاما غليظا   "عن الربيع بن زايد احلارثى   - 1748/  2

أكله، فقال الربيع: اي أمري املؤمنني: إن أحق الناس بطعام لني ومركب لني ألنت، فرفع عمر جريدة معه فضرب هبا رأسه،  
روا فدفعوا نفقاهتم إىل رجل منهم،  وقال: وحيك هل تدرى ما مثلى ومثل هؤالء؟ قال: وما مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم ساف 

 فقالوا: أنفق علينا، فهل حيل له أن يستأثر منها بشئ؟ قال: ال اي أمري املؤمنني، قال: فكذلك مثلى ومثلهم". 
 ]موقوف[.   .ابن سعد، وابن راهويه، ك

 
، فنحره عمر وأرسل إىل أ  - 1763/  2 صلى اَّللَّ -زواج النيب "عن سعيد بن املسيب قال: أصيب بعري من املال من اْلَفئِّ

منه، وصنع ما بقى فدعا عليه من املسلمني وفيهم يومئذ العباس بن عبد املطلب، فقال العباس: اي أمري   -عليه وسلم
املؤمنني لو صنعت لنا كل يوم مثل هذا فأكلنا عندك وحتدثنا؟ فقال عمر: ال أعود ملثلها؛ إنه مضى صاحبان ىل، يعىن النيب  

 وأاب بكر، عمال عمال وسلكا طريقا، وإِن إن عملت بغري عملهما ُسلك ىب غري طريقهما".  -ه وسلمصلى اَّللَّ علي-
 ]موقوف[.  .ابن سعد، ومسدد، كر

 
، فإذا اجتمعوا قال: أَيُـَّها الناس إِِّنِّّ ََلْ    - 1776/  2 "عن عطاء قال: كان عمُر بن اخلطابِّ َيمُر عمَّاله أن يوافوه ابملوسمِّ

َنكُ أَبـَْعْث ُعمَّا ُزوا بـَيـْ ا بـََعثْـُتهْم لَِّيْحجِّ ُكْم، إِّمنَّ يُبوا مِّْن أَْبَشارُِّكْم، َواَل مِّْن أْموالُِّكْم، َواَل مِّْن َأْعَراضِّ َئُكْم  ىل لُِّيصِّ ْم َولِّيَـْقسُموا فـَيـْ
ْليَـُقْم، َفَما قَاَم َأَحٌد إالَّ رَُجٌل قَاَم فـََقاَل: َنكْم، َفَمْن فُعَِّل بِّهِّ َغرْيُ َذلَِّك فـَ اي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي إِّنَّ َعامَِّلَك ُفالاًن َضَرَبىنِّ ماَئة َسْوٍط،   بـَيـْ

َعلَت َهَذا َيْكثـُْر َعَلْيَك، َوَيكوُن  قَاَل: فيَم َضَربـَْته؟ قم فَاقْـَتصَّ مِّْنُه، فـََقاَم َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِّ فـََقاَل: اَي َأمِّرَي اْلمْؤمِّنِّنَي إِّنََّك إِّْن فَـ 
هِّ؟ قَاَل: َفَدْعَنا   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ا َمْن بـَْعَدَك، فـََقاَل: أان اَل َأقِّيُد َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ ُسنًَّة ََيُخذ هبَِّ  يَقِّيُد مْن نـَْفسِّ

َاَئََّت دِّيَناٍر، َعْن ُكلِّّ َسْوٍط بديَنارَْينِّ".  ْنُه ِبِّ هِّ، َوقَاَل: ُدوَنُكْم فََأْرُضوُه، فَافْـَتَدى مِّ  فـَْلنـُْرضِّ
 ]موقوف[. .ابن سعد، وابن راهويه

 
ُثوٌر، قال: َهُلمَّ   "عن ابن عباس قال: دعاِن   - 1796/  2 ُته فإذا بني يديه نِّطٌع َعَليه الذََّهب َمنـْ عمر بن اخلطاب فَأَتـَيـْ

ْم هذا بني قومك، فاَّللَّ أْعَلُم حيُث َزَوى هذا عن نبيه  وعن َأىب بكر، فُأْعطِّيُته خلرٍي أم ُأْعطيته  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-فاْقسِّ
 ه ما حَبَسه عن نبيه وعن َأىب بكر إرادَة الشَّرِّ هبما، وأعطاه عمَر إرادَة اخلري َله". لشرٍّ، مث بكى وقال: كال، والذى نفسى بيدِّ 

ن  ]موقوف[. .أبو عبيد يف األموال، وابن سعد، وابن راهويه، والشاشي َوُحسِّّ
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 . "عن عثمان بن عفان قال: آخُر كلمة قال عمر حَّت )قضى: ( ويلى وويل أمى إن َل يغفر اَّللَّ ىل"  - 1877/  2

 ]موقوف[.   .ابن سعد، ومسدد

 
صلى  -قال: ملا أصيب عمر دخلْت عليه َحْفَصُة فقالت: اي صاحَب رسولِّ اَّللَّ  "عن املقدام بن معديكرب  - 1879/  2

: أجلسىن فال َصرْبَ ىل على ما أمسع،   -اَّللَّ عليه وسلم ، واي َأمرَي املؤمنني؟ فقال عمر البنه عبد اَّللَّ ْهَر رسول اَّللَّ واَي صِّ
ُنكِّ فلن أملكها،  فأسنده إىل صْدره، فقال هلا: إِن ُأَحرُِّج عليك ِبا ىل عليك  ك هذا، فأما َعيـْ من احلقِّّ أن تـَْنُدبِّيىنِّ بعد جَمْلِّسِّ

 إنه ليس من ميت يـُْندُب ِبا ليَس فيه إال املالئكُة مَتُْقُتُه". 
 ]موقوف[.  .ابن سعد، وابن منيع، واحلارث 

 
 فهو عمر بن اخلطاب".  "َعنِّ احلسن قال: إن كان أحد يعرف اْلَكذَِّب إذا ُحدَِّث بِّه أنَُّه َكذِّبٌ   - 1919/  2

 ]موقوف[.  .مسدد، كر
 
"َعنِّ الشعىب: أن رجال أتى عمر بن اخلطاب فقال: إن ىل ابنة كنت َوأْدهُتَا يف اجلاهلية، فاستخرجناها قبل أن   - 1925/  2

ذبح نفسها  فََأَخَذتِّ الشَّفرَة لت -تعاىل -متوت، فأدركت معنا اإلسالم فأسلمت، فلما أسلمت أصاهبا حد من حدود اَّللَّ 
فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حَّت برئت، مث أقبلت بعُد بِّتَـْوبٍَة َحَسَنٍة، وهى ختطب إىل قوم، فأخربهم من 

شأْنا ابلذى كان؟ فقال ُعمُر: أتعمُد إىل ما يسرت اَّللَّ فتؤذيه، واَّللَّ لئن أخربت بشأْنا أحًدا من الناس ألجعلنَّك نكاال ألهل  
 ر، بل أنكحها إنكاح العفيفة املسلمة". األمصا

 ]موقوف[.   .هناد، واحلارث
 
، فـََلمَّا َأَكَلُه َوَجَد َشيْـ   - 1935/  2 خْلَبِّيصِّ َبُة ْبُن َفرَقد أْذرَبِّيَجاَن أُتَِّى ابِّ ًئا ُحْلًوا  "عن َأىب عثمان النهدى قال: َلمَّا َقدَِّم ُعتـْ

َما مِّنِّنَي مِّْن َهَذا! ! فََأَمر َفجَعَل َلُه َسَفَطنْي َعظِّيَمنْيِّ مثَّ مَحََلُهَما َعَلى بَعري َمَع رَُجَلنْيِّ َفَسَرَح هبِِّّ طَيـًَّبا فـََقاَل: لَو َصنَـْعُت أَلمِّريِّ اْلُمؤْ 
: َأُكلُّ   ،إِّىَل ُعَمَر، فـََلمَّا َقدَِّم َعَلْيه فـََتَحُهَما فـََقاَل: َأىُّ َشْىٍء َهَذا؟ قَاُلوا: َخبِّيٌص، َفَذاَقُه فِّإَذا َشْىٌء ُحلوٌ  فـََقاَل لِّلرَّسَولِّ

ُد: فَإِّنَُّه لَْيَس مِّْن َكدَِّك، َواَل مِّْن كدِّ  املُْسلِّمِّنَي َيْشَبُع مِّْن َهَذا يف رَْحلِّهِّ؟ قَاَل: ال، قَاَل: َأمَّا اَل فَاْرُدْدُُهَا؛ مثَّ َكَتَب إِّلَْيهِّ َأمَّا بـَعْ 
ْم ممَِّّا َتْشَبُع مِّْنُه يف رَْحلَِّك".  يف مِّنَي أَبِّيَك، َواَل مِّْن َكدِّ أُمَِّّك، َأْشبعِّ املُْسلِّ   رَِّحاهلِّ

 ]موقوف[.   .ابن راهويه، هناد، واحلارث، ع، ك، ق
 
مِّنِّنَي َحَّتَّ َأاَتُه،  "َعْن َأىبِّ َوائٍل قَاَل: َغَزْوُت َمَع ُعَمَر الشَّاَم فـَنَـَزلَنا َمْنزِّاًل َفَجاَء دِّْهقاٌن َيْسَتدِّلُّ َعَلى َأمِّريِّ املؤْ   - 1961/  2

، فـََقاَل )ُعَمُر( اْسُجْد لِّربَِّّك  فـََلمَّا رََأى الدِّْهَقاُن ُعَمَر َسَجَد، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َما َهَذا السُُّجوُد؟ فـََقاَل: هَ  ملُُلوكِّ َكَذا نـَْفَعُل ابِّ
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، فـََقاَل ُعَمُر: َهْل يف بـَْيتَِّك  ؟ قَاَل:  الذي َخَلَقَك، فـََقاَل: اَي َأَمري املْؤمِّننَي إِِّنِّّ َقْد َصنَـْعُت َلَك طََعاًما فَأتِّىنِّ مِّْن َتَصاوِّيرِّ الَعَجمِّ
اٍم فََأَكَل تَك، َوَلكِّن اْنطَلِّْق فَابـَْعْث لََنا بَِّلْوٍن مَِّن الطََّعامِّ َوال َتزِّْداَن َعَلْيهِّ، فَاْنطََلَق فـَبَـَعَث إلَْيهِّ بِّطَعَ نـََعْم، قَاَل: ال َحاَجَة ىلِّ يف بـَيْ 

ْنُه، مثَّ قَاَل ُعَمر لُِّغاَلمِّهِّ: َهْل يف إداوتك َشْىٌء مِّْن َذلَِّك النَّبِّيذِّ؟ قَاَل: نعم )قال: فابعث لنا( فأاته فصبه يف إِّاَنٍء مثَّ ِشَُّه   مِّ
( َثالَث َمرَّاٍت مثَّ شَ  ، َفَصبَّ َعَلْيه َماًء مثَّ ِشَُّه فـََوَجَدُه ُمنَكَر الرِّيح، َفَصبَّ رِّبَُه، مثَّ قَاَل: إَِّذا رَاَبُكْم مِّْن  فـََوَجَدُه ُمنَكَر الرِّيحِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َشَرابُِّكْم َشْىٌء فَافْـَعُلوا بِّهِّ َهَكَذا، مثَّ قَاَل: يـَُقوُل: ال َتلَبسوا الدِّيَباَج َواحلَرِّيَر، َوال   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مسِّ
َرةِّ".  نـَْيا َولََنا يف اآلخِّ ا هَلُْم يف الدُّ  َتْشَربوا يف آنَِّيةِّ الفِّضَّةِّ والذََّهبِّ فَإِّْنَّ

 . مسدد، كر، ك
 
َهاب: َأنَّ ُعَمَر ْبنَ   - 1962/  2 َعْبدِّ الَعزِّيزِّ َسَأَل أاَب َبْكرِّ ْبَن ُسَلْيَماَن اْبنِّ َأىب َحْثمة : ألىِّّ َشْىٍء َكاَن َيْكُتُب:  "َعن اْبنِّ شِّ

 َمْن  أوَّاًل: مِّن َخلِّيَفةِّ َأىبِّ )َبْكٍر( فَمْن َأوَّلُ  َعْهدِّ َأىبِّ َبْكٍر، مثَّ َكاَن ُعَمُر كَتبَ  يف  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مِّْن َخلِّيَفةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ 
َفاُء  َكَتَب )مِّْن( َراتِّ اأُلَول-أمِّريِّ املُْؤمنني؟ فـََقاَل: َحدَّثـَْتىنِّ الشِّّ َأنَّ ُعَمر ْبَن اخلَطَّابِّ َكَتَب   -وهِّى َجدَّتُه، وََكاَنْت مَِّن املهاجِّ

َأْهلِّهِّ، فـَبَـَعَث َعامُِّل العَِّراقِّ بَِّلبِّيد ْبنِّ رَبيَعَة، وَعدِّّى ْبنِّ  إىَل َعامِّلِّ العَِّراقِّ َأْن يـَبَـْعَث إلَْيه رَُجَلنْيِّ َجلَدْينِّ َيْسأهُلَُما َعنِّ العَِّراقِّ وَ 
َد، فَإَذا ُُهَا بَِّعمْ  دِّ، مثَّ َدَخاَل املَْسجِّ َلتَـْيهَما بِّفَِّناءِّ املْسجِّ ، فـََلمَّا َقدَِّما املدِّيَنَة أاَنَخا راحِّ ، فـََقااَل: اْسَتأذِّْن لََنا اَي  َحاَتٍِّ رِّو ْبنِّ الَعاصِّ

ُتما امْسَُه! ُهَو اأَلمِّرُي َوحَنُْن املُْؤمُِّنوَن،َعْمرو  فـََوَثَب َعْمٌرو َفَدَخَل َعَلى ُعَمَر   َعَلى أمِّريِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، فـََقاَل َعْمٌرو: أَنـُْتَما َواَّللَِّّ َأَصبـْ
؟ َهذَ  يففـََقاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َأمِّرَي املْؤمننَي، فـََقاَل )ُعَمُر( َما َبَدا َلَك  يـَْعَلُم لََتْخُرَجنَّ ممَّا قـُْلَت،   ريبا االْسم اَي ْبَن الَعاصِّ

دِّ مثَّ َدخَ  َلتَـْيهَِّما بِّفَِّناءِّ املَْسجِّ ال َعَلىَّ فـََقاال: اْسَتأذِّْن لََنا اَي َعْمُرو َعَلى  قَاَل: إِّنَّ لبيَد ْبَن رَبِّيَعَة، َوَعدِّىَّ ْبَن َحاَتٍِّ َقدَِّما فََأاَنَخا رَاحِّ
 ". املَْؤمِّننَي، فـَُهَما َواَّللَِّّ َأَصااَب امْسََك، حَنُْن املؤمُِّنوَن َوأَْنَت أمِّريان، َفَمَضى بِّهِّ الكَِّتاُب مِّْن يـَْومِّئِّذٍ َأمِّريِّ 

 ]موقوف[.  .طب، ك يف األوائل العسكري، و البخاري يف األدب
 
العاص إىل عمر بن اخلطاب يسأله عن رجل "عن عمرو بن ُشعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: كتب عمرو بن   - 2008/  2

  أسلَم مث كفر، مث أسلَم مث كفر، حَّت فعل ذلك مرارًا أَيـُْقَبُل منه اإلسالم؟ فكتب إليه عمر: أن اقبل منه )اإلسالم( ما قَبَِّل اَّللَّ 
 منهم، اعرِّْض عليه اإلسالم فإن قَبَِّل فاتركه وإال فاضرب عنقه".

 ]موقوف[.   .مسدد، ابن عبد احلكم
 
"عن حممد بن املنتشرِّ قال: قال رجٌل لعمَر بن اخلطاب: إِن ألعرُف أشدَّ آية يف كتاب اَّللَِّّ: فأهوى عمُر    - 2020/  2

فانصرفُت حَّت كان الغُد فقال له عمُر: اآلية اليت ذكرَت ابألمس،   فضَربه ابلدِّرةِّ وقال: ما لك نـَقَّْبَت عنها حَّت َعلِّْمتَـَها؟
ُسوًءا َُيَْز بِّهِّ { فما منَّا أحٌد يعمل سوًءا إال ُجزى به، فقال عمر: لَبِّْثنا حني نزلْت ما ينفُعنا طعاٌم وال   فقال: }َمْن يـَْعَملْ 

ُ بعد ذلك َورَخََّص وقال: }َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظلِّْم نـَْفَسُه مثَّ َيْستَـْغفِّرِّ اَّللََّ َيِّ  يًما{ ". دِّ اَّللََّ َغُفورًاشراٌب حَّت أنزَل اَّللَّ  رَحِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه
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: قال جمالد: قال أبو  "َعْن زكراي بن حيىي الوراق قال: قرئ على عبد اَّللَّ بن وهب وأان أمسُع: قال الثورى  - 2051/  2

:  -عليه السالم-موسى  أخي: قال -صلى اَّللَّ عليه وسلم-الوداك: قال أبو سعيد: قال عمُر بن اخلطاب: قال رسوُل اَّللَّ 
كنت َأريتىن يف السفينة، فََأْوَحى اَّللَّ إليه: اي موسى! إنك سرتاُه فلم يلبث إال يسريًا، حَّت أاته اخلضُر،    الذياي رب! أرِن 

و فَّت طيب الريح وحسن ثياب البياض، فقال: السالم عليك ورمحة اَّللَّ اي موسى بن عمران! إن ربك يقرئك السالم  وه
، قال موسى: هو السالم، ومنه السالم وإليه السالم، واحلمد َّللَّ رب العاملني  ال ُأحصى نعمه، وال أقدر على   الذي ورمحة اَّللَّ

: أريد أن توصيىن بوصية ينفعىن اَّللَّ هبا بعدك، قال اخلضر: اي طالب العلم! إن القائل أداء شكره إال ِبعونته، مث قال موسى
َأقلُّ ماللة من املستمع، فال مُتلَّ جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاٌء فانظر ماذا حتشو به وعاَءَك، واعزف عن 

 قرار وإمنا جعلت بـُْلغًة للعباد، ليتَزوَُّدوا منها للمعاد، واي  الدنيا وانبْذها ورَاءَك؛ فإْنا ليست لك بداٍر وال لك فيها حملُّ 
( وأشعر قلبك التقوى؛ تنل العلم، َوُرض نفسَك على الصرب،   موسى: وطِّّْن نفسك على الصرب؛ تلق احللم؛ )ختلص مَِّن اإلِّمثِّ

ا ابملنطق مهزارًا، فإن كثرة املنطق تشنُي  اي موسى: تفرغ للعلم إن كنت تريده؛ فإمنا العلم ملن َتفرغ له، وال تكوننَّ مكثارً 
العلماء، وتـُْبدى مساوئ السُّخفاء، ولكن عليك ابالقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد، وأعرض عن اجلهال وابطلهم،  

لًما، وحنانة حزًما فإن ما ب واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعُل احلكماء وزين العلماء: إذا شتمك قى اجلاهل فاسكت عنه حِّ
من جهله عليَك وشتمه إايك أعظم وأكرب، اي ابن عمران! ال ترى أنك أوتيت من العلم إال قلياًل، فإن االندالث والتعسف  
من االقتحام والتكلف، اي ابن عمران! )ال تفتحن اباًب ال تدرى ما غلقه، وال تغلقن اباًب ال تدرى ما فتحه(! اي ابن عمران! 

، وال ينقضى منها رغبته، كيف يكون عابًدا! ومن حيقر حاله ويتهم اَّللَّ فيما قضى كيف يكون من ال ينتهى من الدنيا ْنمته
زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه! أو ينفعه طلب العلم واجلهل قد حواه! ألن سفره إىل آخرته وهو  

، فيكون عليك بوره ويكون لغريك نْوره، واي مقبل على دنياه، واي موسى! تعلم ما تعلمت؛ لتعمل به، وال تعلمه لتحدث به
ابن عمران! اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كالمك، وأكثر من احلسنات، فإنك مصيب السيئات وزعزع  
ابخلوف قلبك، فإن ذلك ُمرٍض ربك، واعمل خريًا فإنك ال بد عامل سوء، قد وعظت إن حفظت، فتوىل اخلضر وبقى  

 اًب يبكى". موسى حزيًنا مكرو 
، كر، وزكراي متكلم فيه لكن ذكره  والديلميعد، طس، واملرهىب يف العلم، خط يف اجلامع، وابن الل يف مكارم األخالق، 

حب يف الثقات وقال: خيطئ وخيالف: أخطأ يف حديث موسى حيث قال: عن جمالد، عن َأىب الوداك، عن َأىب سعيد، هو  
 .. قال: قال موسى.  -لمصلى اَّللَّ عليه وس- النيبالثورى أن 

  .فذكره .. قال: -صلى اَّللَّ عليه وسلم-احلديث، وقال عق يف أصل ابن وهب: قال سفيان الثورى: بلغىن أن رسول اَّللَّ  
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه زكريا بن يحيى الوقار، قال ابن عدي: كان يضع الحديث. 

 
َوىلِّ فيها، فسأل عنه فلم خُيْرَبْ بَِّشئ؛ فاْغَتمَّ  اليت"عن جابر بن عبد اَّللَّ قال: َقلَّ اجلراُد يف سنٍة من سىن عمر   - 2065/  2

من اجلراد أم ال؟ فأاته الراكب   ءشيلذلك، فأرسَل راكًبا إىل اليمن، وراكًبا إىل الشام، وراكًبا إىل العراقِّ يسأُل: هل ُرؤَى 
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صلى اَّللَّ عليه -ن قبل اليمن بُِّقْبَضٍة من جراد فألقاها بني يديه، فلما رأها كربََّ ثالاث مث قال: مسعُت رسول اَّللَّ  م من الذي
تُّماَئٍة يف البحر وأربُعمِّاَئٍة يف الرب، فََأوُل  -وسلم َها سِّ نـْ يهلُِّك، من هذه األُممِّ اجلراُد، فإذا   شيءيقول: )خلق اَّللَّ أْلَف أُمٍَّة مِّ

ْلُكُه". هَ   َلَك تتابعت مِّْثَل النِّّظَامِّ إذا انـَْقَطَع سِّ
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه عبيد بن   .نعيم بن محاد يف الفَت، واحلكم، ع، عد، وأَبو الشيخ يف العظمة، هب

 واقد القيسي وهو ضعيف. 
 
وه فعطب، فقال للرجل: خذ فرسك، فقال  "عن الشعىب قال: َساَوم عمر بن اخلطاب بفرس فركبه ليشر   - 2083/  2

ُشريٌح، فتحاَكما إليه، فقال ُشريٌح: اي أمري املؤمنني ُخْذ ما ابتعت َأْو  الرجُل: ال، قال: اجعل بيىن وبينك حَكًما، قال الرجل:
 ألوُل يوٍم عرَفه فِّيه". رد كما َأَخْذت، قال عمر: وهل القضاُء إال هكذا؟ سر إىل الكوفةِّ، فبعثه قاضًيا عليها، وإنه 

 ]موقوف[.   .طب، وابن سعد، ق
 
، وهو أفضُل".   - 2096/  2 ، وإن األقوايَء الذيَن يُوتُِّرون آخَر الليلِّ  "َعن عمَر قاَل: إن األكَياَس الذيَن يُوتُِّروَن أوََّل اللَّْيلِّ

 ]موقوف[.  . ابن سعد، ومسدد، وابن جرير

 
ْنرَبَ   "َعْن ُحَسنْيِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ   - 2143/  2 ْنرَبِّ َأىبِّ َواْصَعْد مِّ قَاَل: َصعِّْدُت إِّىَل ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّاب املِّْنرَبَ فـَُقْلُت َلُه: اْنزِّْل َعْن مِّ

( إىَل َمْنزِّلِّهِّ، قَ   َمْن َعلََّمَك َهَذا؟ قُلُت: َما اَل: َأْى ُبىَنَّ أَبِّيَك، فـََقاَل: إِّنَّ َأىبِّ ََلْ َيُكْن َلُه مْنرٌب، فََأقْـَعَدِنِّ َمَعُه، فـََلمَّا نـََزَل َذَهَب )ىبِّ
ْئُت يـَْوًما َوُهَو َخاٍل ِبُعاوِّيََة، َواْبُن ُعَمَر ابْلَبابِّ  َعلََّمنِّيهِّ أَحٌد، ََلْ يـُْؤَذْن لُه، فـََرَجْعُت   قَاَل: َأْى ُبىَنَّ َلْو َجَعْلَت أَتتِّيَنا َوتـَْغَشااَن، َفجِّ

: اي ُبىَنَّ َلَْ  ْئُت وأَْنَت َخاٍل ِبَُعاوِّيََة فـََرأَْيُت اْبَن ُعَمَر رََجَع فـََرَجْعُت، قَاَل: أَْنتَ فـََلقَيىنِّ بعد فـََقاَل ىلِّ تَـَنا؟ قـُْلُت: َقْد جِّ    َأَرَك أَتـَيـْ
، مثَّ أَنـُْتْم  َنا َما تـََرى اَّللَّ َا أَنـَْبَت يف رُُءوسِّ ْذنِّ مِّْن َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ ُعَمَر، إِّمنَّ إلِّ ه". َوَوَضَع َيدَ -َأَحقُّ ابِّ  ُه َعَلى رَأسِّ

 ]موقوف[.   .ابن سعد، وابن راهويه، خط
 
  أقطعىن -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"عن َأىب جعفٍر حممد بن على أن العباس جاء إىل عمر فقال له: إن النيب   - 2223/  2

البحرين، قال: من يعلم ذلك؟ قال: املغرية بن شعبة، فجاء به فشهد له فلم ميض له عمر ذاك، كأنه َل يقبل شهادته،  
فأغلَظ العباس لعمَر، فقال عمر: اي عبَد اَّللَّ خذ بيد أبيك، وقال عمر: واَّللَّ اي أاب الفضل: ألان إبسالمك كنت أسر مىن  

 ". -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ  إبسالم اخلطاب لو أسلم ملرضاة رسول 
 . ابن سعد، وابن راهويه

 
"عن األحنف بن قيس قال: عمر بن اخلطاب يقول: إن قريشا رءوُس الناس ال يدخل أحٌد منهم يف ابب إال   - 2226/  2

ر أمر صهيًبا أن يصلى ابلناس ثالثَة   دخَل معه فيهِّ طائَِّفٌة من الناس، فلم أدر ما أتويُل قوله يف ذا حَّت طُعَِّن، فلما احُتضِّ
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َئ ابلطعام ووضِّعتِّ املوائُد،   أايم، وأمر أن َُيَعل للناس طَعاٌم َيطعموا حَّت َيستخلفوا إنساان، فلما رجعوا من اجلنازة جِّ
صلى اَّللَّ عليه  -فأمسَك الناس عنها للحزنِّ الذي هم فيه، فقال العباُس بن عبد املطلب: أيها الناس: إن رسول اَّللَّ 

، مثَّ َمدَّ العباُس يده فََأَكل وَمدَّ الناس   -وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا، وإنه البدَّ من األكل، فكلوا من هذا الطعامِّ
 أيديهم فأكلوا، َفعرفُت قول عمَر: إْنم رُُءوُس الناس".

 ]موقوف[.   .ابن سعد، وابن منيع، وأَبو بكر يف الغيالنيات، كر
 
مَتًا مِّْن  مْحَنِّ َمْوىَل اْبنِّ بـُْرثٍُن قَاَل: َقدَِّم أَبُو ُموَسى َوزِّاَيٌد َعَلى ُعَمَر اْبنِّ اخْلَطَّابِّ فـََرَأى يف يدِّ زِّاَيٍد َخا "َعْن َعْبدِّ الرَّ   - 2231/  2

؟ فـََقاَل أَبُو ُموسى: َأمَّا أاَن َفَخامتِّى َحدِّيٌد، فـََقاَل ُعَمُر: َذا َلَق الذََّهبِّ َْذَُتْ حِّ َك أَْنََتُ َأْو َأْخَبُث، َمْن َكاَن ْمنُِّكْم  َذَهٍب، فـََقاَل: اختَّ
َاَتٍَ مِّْن فِّضٍَّة".  ُمتَختًِّّما َفليَـَتَختَّْم خبِّ

 ]موقوف[.   .ابن سعد، ومسدد

 
 -"عن حممد بن سريين َأنَّ بُريًدا قدَِّم على عمر فنثر كَِّنانـََتُه فبدت صحيفٌة، فأَخَذَها فقرَأَها فإَذا فِّيَها:   - 2244/  2

 .. فًِّدى لك من أخى ثقٍة إزَارِّى .لُِّغ أاب حفٍص َرُسواًل َأاَل أَبْ 
 .. ُشغِّلنا عنُكُم زمَن احلَصارِّ .َقالَئَصَنا هداَك اَّللَّ إانَّ 

ختلف التجارِّ .َفَما قـُُلٌص ُوجْدَن مَعقِّّالتٍ   .. قـََفا َسْلع ِبِّ
 .. وأسَلَم أو جهينة أو غَِّفارِّ .قالئُِّص من بىن َسْعدِّ بن بكر

 .. وسعًدا يبتغى سقط العذار . من ُسليمٍ يُعقَِّّلهن جعدةُ 
 فقالوا: ادعوا جعدة من سليم، فدعِّى فجلدُه مائًة معقواًل، وَْناُه أن يدخَل على امرأٍة ُمغِّيَبٍة". 

 ]موقوف[.  .ابن سعد، واحلارث 
 
َكثْـَرَة   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"َعْن َأىبِّ َسَلَمَة ْبنِّ َعْبدِّ الرِّمْحَنِّ قَاَل: َشَكا َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف إِّىَل َرُسولِّ اَّللَّ   - 2259/  2

، َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّ أَتَْذن ىلِّ َأْن أَلَبَس َقميًصا مِّْن َحرِّيٍر؟ فََأذَِّن َلُه، فـَلَ  ،  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مَّا ُتوىفِّّ َرُسوُل اَّللَّ اْلَقْملِّ
ْدَخَل َيَدُه يف َجْيبِّ اْلَقمِّيص  َوأَبُو َبكر َوقَاَم ُعَمُر َأقْـَبَل اببنَه َأىبِّ َسَلَمة َوَعَلْيهِّ َقمِّيٌص مِّْن َحرِّيٍر، فـََقاَل ُعَمُر: َما َهَذا؟ مثَّ أَ 

: َأَما َعلِّْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َفَشقَُّه إِّىَل ُسْفلِّهِّ، فـََقاَل َلُه َعبْ  َا َأَحلَُّه َلَك   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ُد الرَّمْحَنِّ ؟ فـََقاَل: إِّمنَّ َأَحلَُّه ىلِّ
 ألَنََّك َشَكوَت إِّلَيهِّ الَقْمَل فََأمَّا لِّغريَِّك َفاَل". 

 . ابن سعد، وابن منيع
 
دِّ َجابِّرِّ بنِّ َعْبدِّ اَّللَّ دِّْرًُها فـََقاَل: َما َهَذا الدِّْرَهُم؟ فـََقاَل: ُأرِّيُد َأْن َأْشرَتِّى  "َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر رََأى يف يَ   - 2290/  2
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عمهِّ وجاره؟ أَْيَن تذهب  أَلْهلِّى حَلًْما َقرُموا إِّلَيهِّ، فـََقاَل: َأُكلََّما اْشتَـَهيُتْم اْشرَتَيُتُموُه؟ )َما يرِّيد َأحدُكم َأن يطوى َبطَنه البنِّ 
َا{؟ ! ". َعنكُ  نـَْيا َواْسَتْمتَـْعُتْم هبِّ ُتْم طَيَِّّباتُِّكْم يفِّ َحَياتُِّكُم الدُّ  ْم هذهِّ اآليَة: }َأْذَهبـْ

 ]موقوف[.   .ص، وعبد بن محيد، وابن املنذر، ك، هب
 
َنكم لباًسا،  "عن قتادَة قاَل: ذُكَِّر لنا: أن عمَر بن اخلطابِّ كان يقوُل: لو شئُت لكنت أطيَبكم طعاًما، وأَْليَـ   - 2291/  2

فما لُِّفقراءِّ   ولكِّىنِّّ استبقى طيباتِّى، وذُكِّر لنا أن عمَر بن اخلطاب َلمَّا قدَم الشاَم ُصنَِّع له طعاٌم َل يَر قبَله مثَله، قال: َهَذا لَنا،
ا عمَر وقال: لئن  املسلمني الذين ماتوا وهم ال يشبعون من ُخْبزِّ الشعِّريِّ؟ فقال خالُد بن الوليدِّ: هلم اجلنُة؛ فاغرورقت عينَ 

 .كان حظُّنا من هذه احلُطامِّ وذهبوا ابجلنةِّ لقد ابنوا بواًن عظيًما!
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير

 
ى ثالَث َحَفَناٍت".   - 2302/  2  "عن املعرورِّ قال: قال عمر: أمَّا أان فَأْحفُِّن على رأسِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
 
 مَد بن سرييَن عن دخولِّ احلمام، فقال: كان عمُر بن اخلطابِّ يكرهه". "عن عبد الرمحن قال: سألت حم  - 2303/  2

 ]موقوف[.  .مسدد
 
بُّ أن أَصلَِّّى يف بيتهم هذا املغلق   - 2304/  2  ". -يعىن املقصورة-"عن عمر قال: ما ُأحِّ

 ]موقوف[.  .مسدد

 
 العصرِّ". "عن األسود َأنَّ عمر كان يضرُب على الركعتني بـَْعَد   - 2305/  2

 ]موقوف[.  .مسدد
 
"عن دبرة قال: رأى عمُر متيًما الدارى يصلِّّى بعد العصرِّ فضربه ابلدِّرة، فقال متيم: َل اي عمُر تضرُبىن على    - 2306/  2

 ؟ فقال عمر: اي متيم ليس كل النَّاسِّ يعلُم ما تعلُم". -صلى اَّللَّ عليه وسلم-صالٍة صليتها مع رسول اَّللَّ 
 احلارث، ع. 

 
، فقال: ما بقَى من الليلِّ أفضُل مما مَضى منه".   - 2307  /2  "عن ابن عباٍس قال: استقبَل عَمُر النَّاَس من القِّيامِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
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"عن معاويَة بن قـُرَّة قال: َحدَّثىن الثالثُة الرهُط الذين سألوا عمر بن اخلطابِّ على الصَّالةِّ يف املسجدِّ،    - 2308/  2
". -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َّللَّ فقال: قال رسول ا  : الفريضة يف املسجدِّ والتطوُع يف البيتِّ

 ضعيف.  ع.

 
"عن ابن عمر قال: أوصاِن عمُر فقال: إِّذا وضعَتىن يف حَلدِّى فأْفضِّ خبدِّى إىل اأَلْرضِّ حَّت ال يكون بني    - 2309/  2

 خدى وبني اأَلْرضِّ َشْىٌء". 
 ]موقوف[.   .ابن منيع

 
صلى اَّللَّ عليه  -بن املسيب قال: ملا مات أبو بكر بكى عليه أهُله، فقال عمر: إن رسوَل اَّللَّ   "عن سعيد   - 2311/  2

قال: إِّنَّ امليت يعذُب ببكاءِّ احلى، فأَبوا إال أن يـَْبكوا، فقال عمر هلاشم بن الوليد: قم فأخرج النساء، فقالت   -وسلم
رجهن امرأًة امراًة وهو يضرهبن ابلدِّرة حَّت خرجت أم فروة، عائشُة: أخرجك، فقال عمر: ادخل؛ فقد أذنُت لك، فجعل خي

 وفرق بينهن". 
 . ابن راهويه، وهو صحيح عنه

 
َخاًما    - 2312/  2 بها ضِّ "عن حممد بن سريين قال: سأل عمر رجاًل عن إبِّله، فذكر عجفاَء ودبراَء فقال عمر: إِّن أَلْحسِّ

َااًن، فمر عليه وهو يف إِّبلِّه حَيُْدوَها وهو يقول:   مسِّ
َا مِّن نـَْقٍب َواَل َدبـَرْ .َأْقَسَم ابَّللَّ أَبُو َحْفٍص ُعمر  .. َما إِّنَّ هبِّ

 ُه، اللَُّهمَّ إِّن َكاَن فجرْ فَاْغفِّْر لَ 
بَـَها ضِّخاًما مسااًن، وهى كما ترى، قال:   فقال عمر: ما هذا؟ قال: أمري املؤمنني سألىن عن إبلى، فأخربته عنها، فزعم أنه َحسِّ

 فإِن أان أمري املؤمنني عمر، إِّيتِّىنِّ يف مكانِّ كذا، فأاته فأمر هبا فُقبَِّضت وأعطاه مكاْنا من إبلِّ الصدقة".
 ]موقوف[. .حلارثا

 
ْصٍن فأمرهم أن يـُْفطُِّروا".   - 2313/  2  "عن سعيد بن جبري أن عمر بن اخلطاب جاَء إىل قوم حُمَاصِّرى حِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
 
"عن عباد بن عبد اَّللَّ بن الزبريِّ قال: ُحدِّثُت أن عمَر بن اخلطاب ملا دخَل بيت املقدسِّ قال: لبـَّْيَك اللهم    - 2315/  2

 . لبـَّْيَك"
 ]موقوف[. .ابن راهويه، ق
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"عن الوليد بن كثريِّ عن رجٍل قال: أتى عمر مسجَد قـَُباء، فأمر أاب ليلى فقال له: اجتنب القوائِّم واكنس   - 2316/  2

َد بَِّسعف، قال: لو كان هذا املسجد يف أفق من اآلفاق، أو مصر من األمصار لكان ينبغى لنا أن َنتيه".   املسجِّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
"عن َأىب بكر بن عمرو بن حزٍم أن عمر أقام على رجل شرب اخلمر احلدَّ وهو مريٌض، وقال: أخشى أن    - 2319  /2

 ميوَت قبل أن يقام عليه احلد". 
 ]موقوف[.   .مسدد، وابن جرير

 
قال: كنت مع عمَر بن اخلطاب ابلشام، فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا   "عن سفيان بن وهب اخلوالِنِّ   - 2321/  2

وفرضت علينا أن نرزَق املسلمني العسَل، وال جنده، فقال عمر: إن املسلمني إذا دخلوا أرضا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم  
لعنب شيئا يشبه العسل، قال: فأتوا به،  أن يشربوا املاء القراح، فال بد هلم مما ُيصلحهم، فقالوا: إن عندان شرااب نصنعه من ا

، فدعا ِباء فصبَّه عليه مث خفض فشرب منه وشرب   فجعل يرفعه ِبصبعه فيمده كهيئة العسل، فقال: كأن هذا طالُء اإلبلِّ
، مث إن رجال َخدَِّر منه، فقام املسلمون  أصحابُه، وقال: ما أطيب َهَذا فارزقوا املسلمني منه، فرزقوهم منه، فلبث ما شاء اَّللَّ

فضربوه بنعاهلم وقالوا: سكران، فقال الرجل: ال تقتلوِن؛ فواَّللَّ ما شربت إال الذي رزقنا عمر، فقام عمر بني ظهراِن الناس  
قُبَض ورُفع   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-فقال: اي أيها الناس: إمنا أان بشر لست أحل حراًما وال أحرم حالاًل، وإن رسول اَّللَّ 

عمر بثوبه فقال: إِن أبرأُ إىل اَّللَّ من هذا أن أحل لكم حراما، فاتركوه فإِن أخاُف أن يدخل الناس فيه   الوحُى، فأخذ
 يقول: كل مسكر حرام فدعوه".  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-دخواًل، وقد مسعت رسول اَّللَّ  

 .ابن راهويه
 
حيث قتل  -يعىن والد املختار بن َأىب عبيد-املختار  "عن َأىب البخرتى الطائى أن انسا كانوا ابلكوفة. مع َأىب  - 2322/  2

يا، أو ثالثة، فأتوا املدينة، فخرج عمر   جبسر َأىب عبيد قال: فقتلوا إال رجلني محال على العدو ِبسيافهِّما فأفرجوا هلما فنجِّ
َّّت ِبا قلتم هلم أو لتلقون مىن  وهم قعود يذكروْنم، فقال عمر: َعمَّ قلتم هلم؟ قالوا: استغفران هلم ودعوان هلم، قال: لُتحدثُ 

برجاء، قالوا: إان قلنا إْنم شهداء، قال: والذى ال إله إال هو، والذى بعث حممدا ابحلق ال تقوم الساعة إال إبذنه، ما تعلم  
، فإن اَّللَّ غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، والذى ال إله غريُه والذى بعث   نفس حية ماذا عند اَّللَّ لنفٍس ميتة إال نىب اَّللَّ

حممدا ابحلق واهلدى ال تقوم الساعُة إال إبذنه، إن الرجل يقاتل رايء، ويقاتل محية، ويقاتل يريد الدنيا، ويقاتل يريد املال، َوما 
 للذين يقاتلون عند اَّللَّ إال ما يف أنفسهم". 

 ]موقوف[.  .احلارث، قال احلافظ ابن حجر: رجاله ثقات إال أنه منقطع
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"عن سويدِّ بن غفلَة أن رجاًل من أهل الّذمة خَنَس ابمرأة من املسلمني محارَها مث جابذها، فحال بينه وبينَها    - 2323/  2

عوُف بن مالك وضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا ابملرأة فسأهلا فصّدقت عوفا، فأمر به فصلب، مث قال: أيها الناس  
 وهم، فمن فعل منهم مثل هذا فال ذمة َله". اتقوا اَّللَّ يف ذمة حممد، فال تظلم

 ]موقوف[. .احلارث
 
"عن العوامِّ بن َحوشب قال: حدثىن شيٌخ كان مرابِّطا ابلساحلِّ قال: خرجت ليلًة حلرسى، َل خيرج أحد مما    - 2324/  2

يشرف حَّت حياذى   كان عليه احلرص غريى، فأتيت امليناء فصعدت عليه وامليناء موضع احلرس، فجعل خييل )إىل أن( البحر
برءوس اجلبال، ففعل ذلك مرارا، وأان مستيقظ، فحدثت أاب صاحل موىل عمر بن اخلطاب فقال: صدقت، حدثنا عمر بن  

قال: ليس من ليلة إالَّ والبحر مشرف ثالث مرات على أهل األرض   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اخلطاب عن رسول اَّللَّ 
، وحدثىن أبو صاحل قال: أوصاان عمر بن اخلطاب أن نشرتك ثالثة:   ليستأذن اَّللَّ أن ينتضح عليهم يعىن يندفق، فـََيُكفُّه اَّللَّ

 رجل يبيع علينا، ورجل يغزو، ورجل خيلب علينا، فهذه نوبَّت، فأان اآلن قافل إىل املدينة". 
 .ابن راهويه

 
ابلسوادِّ قال: استقَضى عمر بن  "عن عبد امللك بن َأىب ُحّرة األسدى عن أبيه، وكان من أعلم الناس   - 2325/  2

اخلطاب حذيفَة بن اليمان، فكتب إىل حذيفَة بعشرِّ خصاٍل، فحفظت سًتا ونسيت أربًعا: ال يـُْقطَِّعن إال ما لكسرى أو ألهل  
 بـَْيتهِّ، أو من قُتَل يف املعركةِّ، أو دورِّ الرُبُد، أو موضع السجون، ومفيضِّ املاء واآلجام". 

 ]موقوف[. .احلارث

 
"عن سفيان بن وهب اخلوالِن قال: شهدت عمر بن اخلطاب ابجلابية، فحمد اَّللَّ وأثىن عليه ِبا هو أهله، مث   - 2326/  2

يُع ِبنزلٍة، ليس أحد أحق به من أحد، إال ما كان من هذين   قال: أما بعُد فإن هذا الفئ أفاءه اَّللَّ عليكم، الرَّفيع فيه َواْلَوضِّ
، فقال: أفما  احليَّنْي: خلٍم وُجذام، فإِن  غري قاسٍم هلم شيئا، فقام رجٌل من خلم فقال: اي بن اخلطاب أنشدك اَّللَّ يف العدلِّ

يريُد ابن اخلطاب العدل والسوية؟ ! واَّللَّ إِن ألعلم لو كانت اهلجرة بصنعاء ما خرج إليها من خلٍم وجذام إال القليل، فال  
ا قاتـَُلوا يف دايرهم، فقام أبو ُحَدْيٍر فقال: اي أمري املؤمنني: إن كان اَّللَّ أجعُل من تكلف السفر وابتاع الظهَر ِبنزلة قوم إمن

ساق إلينا اهلجرة يف دايران فنصرانها وصدَّقناها، أفذاك الذي يُذهب حقنا يف اإلسالم؟ فقال عمر: واَّللَّ ألقسمن لكم ثالث 
امرأته أعطاه دينارا، وإذا كان وحده أعطاه نصف مرات، مث قسم بني الناس فأصاب كل رجل نصَف دينار، وإذا كانت معه 

دينار، مث دعا ابن قاطورا صاحَب األرض فقال: أخربِن ما يكفى الرجل من القوتِّ يف اليوم والشهرِّ، فأتى ابملُدِّ والقسط،  
، نا  فقال: يكفيه هذا املُدُّ يف الشهر، وقسُط زيت، وقسُط خلٍّ نا مث ُعجِّ ُدَّْى قمح فُطحِّ ، مث أدَهَهمها بقسطني  فأمر عمر ِبِّ

لَّ أَلَحد  زيًتا، مث أجلس عليهما ثالثني رجاًل فكانت كَِّفاَف شبعهم، مث أخذ عمر املُدَّْينِّ والقسط بِّيساره، مث قال: اللهم ال حِّ
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 أن ينقَِّصُهَما )بعدى، اللهم فمن نقصهما فانقص من عمره( ".
 . أبو عبيد يف األموال، ويعقوب بن سفيان، ومسدد، هق، كر

 
، قال: إًذا    - 2327/  2 "عن جملز قال: قال عمُر: من تستخلفون بعدى؟ فقال رجٌل من القوم: الزبرَي بن العوامِّ

يًحا َغلِّقا  فقال رجل: نستخلُف طلحة بن ُعبيد، فقال: كيف تستخلفون رجال َكاَن  -يعىن: سئ األخالق-تستخلفونه َشحِّ
 أرضنا حنلها إايه فجعلها يف مهر يهودية؟ فقال رجل من القوم: نستخلف -لمصلى اَّللَّ عليه وس-أوَل شئ حنله رسول اَّللَّ 

عليا، فقال: إنكم لعمرى ال تستخلفونه، والذى نفسى بيده لو استخلفتموه ألقامكم على احلق وإن َكرِّْهتم، فقال الوليد بن  
وليد أخا عثمان ألمه، قال: وكيف حبب  عقبة: قد علمنا اخلليفة من بعدك، فقعد فقال: من؟ قال: عثمان بن عفان، وكان ال

 عثماَن املال، وبره ِبهل بيته؟ ! ". 
 .ابن راهويه

 
"عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر: إن أفضل أموالنا اخليُل والرقيق، فأخذهم عمر لكل فرس عشرة،    - 2328/  2

 ولكل رأس عشرة، مث رزقهم فكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم".
 ]موقوف[.  .ابن جرير من طريق عمرمسدد، ورواه 

 
"عن سلمان بن ربيعة قال: َنَظران إىل عمَر بن اخلطاب يوم النفرِّ األول فخرج علينا تقطُر حليُته، ما يف يده    - 2329/  2

حصى  ُحَصيَّات، وىف ُحُزمه ُحصيات، ماشيا يكرب يف طريقه حَّت أتى اجلمرَة األوىل فرماَها حَّت انقطع من احلصيات ال يناله 
 من رمى، مث دعا ساعة، مث مضى إىل اجلمرة الوسطى مث األخرى". 

 ]موقوف[.  .مسدد
 
"عن أوس الثعلىب قال: أكريت جرير بن عبد اَّللَّ يف احلج، فقدم على عمر فسأله عن أشياء فكان فيما    - 2330/  2

 غري نوبتها، وما خرجت حلاجة إال  سأله قال: وجدت نساءك؟ قال: اي أمري املؤمنني: ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن يف
قالت: كنت عند فالنة، فقال عمر: إن كثريا منهن ال يؤمن ابَّللَّ وال يؤمن للمؤمنني، ولعل أحًدا يكون يف حاجةِّ بعضهن، أو 

كا  َيتى السوق فيشرتى احلاجة لبعضهن فتتهمه، فقال ابن مسعود: اي أمري املؤمنني: أما علمت أن إبراهيَم خليل الرمحن ش
لع إن تركتها اعوجت، وإن قوَّمتها كسرت، فاستمتع هبا على ما فيها،   إىل اَّللَّ َرَداءًة يف ُخُلقِّ سارة، فقال له: إن املرأة كالضِّّ

 فضرب عمر بني كتِّفى ابن مسعود وقال: لقد جعل اَّللَّ يف قلبِّك اي ابن مسعود غري َقليٍل". 
 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 
َلى قَاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ إِّىَل َمكََّة فَاْستَـْقبَـَلَنا َأمِّرُي َمكََّة "َعْن َعْبدِّ   - 2333/  2 اَنفُِّع ْبُن   الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأىبِّ لَيـْ
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ى بَِّعمٍّ َلُه يـَُقاُل َلُه: اَنفٌِّع( فـََقاَل: َمْن اْسَتْخَلْفَت َعَلى َمكََّة؟ قَاَل: َعْبُد الرَّ  مْحَنِّ ْبُن أَبـَْزى، قَاَل: َعمْدَت إِّىَل َمْوىًل  َعْلَقَمَة )َومسُِّّ
َا مِّْن قـَُرْيٍش َوَأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَّ  ؟ قَاَل: نـََعْم؛ َوَجْدتُُه َأقْـَرَأُهْم  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-مَِّن املَواىلِّ فَاْسَتْخَلْفَتُه َعَلى َمْن هبِّ

، وَمكَُّة َأْرٌض حُمَْتَضَرٌة، فَأَ  ْحبَـْبُت َأْن َيْسَمُعوا كَتاَب اَّللَّ مِّْن رَُجٍل َحَسنِّ اْلقَِّراَءة، قَاَل: نْعَم َما رَأَْيَت )إِّنَّ اَّللَّ يـَْرَفُع  لَِّكَتابِّ اَّللَّ
لْ  ْلُقْرآنِّ َأقْـَواًما( وإِّنَّ َعْبَد الرَّمْحَنِّ ْبَن أَبـَْزى ممَِّّْن يـَْرفـَُعُه اَّللَّ ابِّ ". ابْلُقرآنِّ َأْقواًما، َوَيَضُع ابِّ  ُقْرآنِّ

 ]موقوف[.  .ع
 
 ةِّ". "َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ َكاَن يـَُورُِّث األْخَوَة مَِّن األْخَوةِّ مَِّن األُمِّّ من الدِّيَ   - 2343/  2

 ]موقوف[.   .مسدد، عق
 
َك  "َعْن َعْمرِّو ْبنِّ َعطِّيََّة قَاَل: أَتـَْيُت ُعَمَر فـََبايـَْعُتُه َوَأاَن ُغاَلٌم َعَلى كَِّتابِّ اَّللَّ َوُسنَّةِّ نَبِّيِّّهِّ "لَ   - 2344/  2 َنا، َفَضحِّ َنا َوهِّى َعَليـْ

."  َواَبيـََعىنِّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
ى  - 2353/  2  ". "عن إبراهيَم أن عمَر َكاَن حَيُجُّ َفاَل ُيَضحِّّ

 ]موقوف[.  .مسدد

 
فََأْرَمُلوا،   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"عن عبد الرمحن بن َأىب ليلى قَال: سافـََر انٌس من َأصحابِّ رسولِّ اَّللَّ    - 2354/  2

راَء فأبـَْوا، َفَضَغُطوُهْم فأَصابُوا مِّْن طعامِّهِّْم،   فذهَب األعرابُ  فمروُّا حبىٍّ من األعرابِّ َفَسأَُلوُهُم القَِّرى فأَبـَْوا، فسألوُهم الشِّّ
 يف ُضروع  إىل عمَر بنِّ اخلطابِّ يشُكوَْنُْم، فََأْشَفَقتِّ األنصاُر، فقاَل عمُر: متنعوَن ابَن السبيلِّ ما خَيُْلُق اَّللَّ ابللْيلِّ والنهارِّ 

بِّلِّ والغنم؟ البُن السبيلِّ أحقُّ ابملاءِّ من الساكنِّ عليه".   اإلِّ
 ]موقوف[.   .مسدد، ق

 
عمَر كتَب إىل عماله ابلشام: إَِّذا مسعتْم ابلوابءِّ قد َوقَع فاكتُبوا إِّىَلَّ، فجئُت  "عن عبد الرمحن بن عمرو أن   - 2355/  2

 وهو انئٌم َوَذاَك بعد رُُجوعِّهِّ من َسرٍغ، فسمعُته َلمَّا قاَم مْن نوَمتِّهِّ يقوُل: اللهم اغفر ىلِّ رجوعِّى من َسرٍْغ". 
 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 
 َعَلىَّ أَلْكَتوَِّينَّ".  "عن جرير قال: َعَزَم عمرُ   - 2356/  2

 ]موقوف[.  .مسدد
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2  /2357 -    ) "عن ليث عن رجل أن عمَر أبصَر رجاًل يسعى خلَف إِّنساٍن وهو راكٌب، َأْو بـََلَغُه َذلَِّك فقاَل: َقَطَع )اَّللَّ

 فؤاَدُه، َقَطَع اَّللَّ فـَُؤاَدُه، َقَطَع اَّللَّ فـَُؤاَدُه". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
يَمَتُه َفلَيبِّْع وليْشرَتِّ حَّتَّ يوافَق  "عن عمَر ب  - 2371/  2 يَمُتُه شِّ ن اخلطابِّ قاَل: من ابَتاَع شيًئا من اخْلََدمِّ فلم يوافِّْق شِّ

 ." يَمَتُه؛ فإنَّ النَّاَس شيٌم، وال تُعذِّبوا عباَد اَّللَّ يَمتـُُهْم شِّ  شِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 
فقال: اذهْب فأعلمىن من ذاك؟ وكان إذا بعث رجاًل يف  "عن ابن عباس قال: كنت مع عمَر بن اخلطاب   - 2372/  2

، فقلُت: إنك َأَمْرَتىنِّ َأْن َأْعَلَم َمن َذاَك، َوإنَُّه ُصَهيْ  ٌب وإِّنَّ َمَعُه حاجة يقول: إذا رجعَت فأعلمىن ما )بعثُتك فيه( وما تردُّ علىَّ
 أُمَُّه، قال: فَلَيلَحْق بَِّنا َوإِّْن َكاَنْت َمَعُه أُُمُة". 

 ]موقوف[.  .عدِنال

 
"عن ابن عمر قال: رأَيُت )عمر يـََتفوَّه( وىف لفظ: يـََتَحلَُّب ُفوُه، فقلت: ما شأُنَك اي أمرَي املؤمنني؟ قال:    - 2373/  2

 أْشَتهى َجَراًدا َمْقُلوا". 
 ]موقوف[.  . احلارث، وابن السين يف الطب

 
رف من( زَاَد الصداَق على أربعمائة درهٍم فما دون "عن مسروق قال: ركب عمر إىل املنرب فقال: )ال أع  - 2374/  2

َها، مث نزل فاعرتَضْتُه امرأٌة من قريٍش فقالت: اي أمريَ   املؤمنني:  ذلك، ولو كان اإلكثار يف ذلك تـَْقًوى َأْو َمْكُرَمٌة ََل َيسبُِّقوا إِّليـْ
ُتْم إِّْحَداُهنَّ  َْنَْيَت النَّاَس أن يزيدوا يف َصُدقَاهتِِّّنَّ على أربعمائٍة؟ قال: نـََعمْ  ْعَت اَّللَّ يـَُقوُل يف القرآن: }َوآتـَيـْ ، قالت: َأَما مسِّ

ُكْنُت َْنَْيتُكْم َأْن    إيّنِّ اآلية؟ فقال: اللَُّهمَّ اغفر )ُكل النَّاس( َأفْـَقُه مِّْن ُعَمَر، مث رَجَع فركَِّب املنرَب فقال: أيُـَّها النَّاُس  ..قِّْنطَارًا{ 
 َفليَـْفَعْل".  -َأْو َما طاَبْت نـَْفُسهُ -َصُدقَاهتِِّّنَّ َعَلى أْربَعِّماَئة َفَمْن َشاَء َأْن يـُْعطِّى مِّْن َمالِّه َما أَحبَّ  يفَتزِّيُدوا النََّساَء 

 ]موقوف[.  .ص، ع، واحملاملى يف أماليه 
 
ل عمر: َخَرْجت َوَأاَن ُأرِّيُد َأْن َأْْنَاُكْم َعْن َكثْـَرةِّ الصَُّدقَاتِّ فـََعَرَضْت ىلِّ آيٌَة  "عن بكر بن عبد اَّللَّ املزِن قال: قا  - 2377/  2

ُتْم إِّْحَداُهنَّ قِّْنطَارًا{ ".  : }َوآتـَيـْ  مِّْن كَِّتابِّ اَّللَّ
 ]موقوف[.  .ص، وعبد بن محيد، ق
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فأتى عمَر فقال: َما َشرِّْبُت إِّالَّ طِّاًل،   -ُهَشْيمٌ َشكَّ -"عن العالءِّ بن بدٍر أن رجال شرب اخلمَر أو الطِّّاَل   - 2379/  2

 فكان قولُه أشدَّ عنده ممَِّّا َصَنَع، فاستشاَر فيه، فأشاروا عليه إِّىَل َضربِّهِّ َُثَانِّنَي، َفَصاَرت ُسنًَّة بـَْعَدُه". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
عمر ومعه حممٌد ابنه وعليه قميٌص من  "عن َأىب سلمة بن عبد الرمحن قال: دخل عبد الرمحن بن عوف على   - 2381/  2

َّ فََأَطْرَت َقلَبُه، فقالَ  : َتْكُسوُهُم  حريٍر، فقام عمر فأخذ جبنبيه فشقه، فقال عبد الرمحن: َكَفَر اَّللَّ َلَك؛ َلَقْد َأفْـَزْعَت الصَّىبِّ
ثْـُلَك".  ُْم مِّ  احلَرِّيَر؟ ! قال: فإِنِّّ أَْلَبُس احلريَر قال: فَإِّْنَّ

 ]موقوف[.  .جامعه، ومسدد، وابن جربر ابن عيينة يف
 
2  /2382 -   : "عن عبد اَّللَّ بن عامر بن ربيعة قال: دخَل ابن عوف على عمَر وعليه قميُص حريٍر، فقال عمر: ذُكَِّر ىلِّ

َرةِّ، قال عبد الرمحن: إِِّنِّّ أَلْرُجو َأْن أَ  َرةِّ". أنَُّه َمْن لَبَِّس احلَرِّيَر يف الدُّنَيا ََلْ يَلَبْسُه يف اآلخِّ  لَبَسُه يف الدُّنَيا َواآلخِّ
 ]موقوف[.  .مسدد، وابن جرير، وسنده صحيح

 
ْساَلمِّ َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ".   - 2383/  2 َبٌة يف اإلِّ  "عن جماهد قال: قال عمر بن اخلطاب: َمْن َشاَب َشيـْ

 ]موقوف[.  .ابن راهويه
 
"عن عبد اَّللَّ بن بريدة: أن عمر بن اخلطاب مجع الناس لقدوم الوفدِّ فقال آلذِّنِّهِّ اْبن األرقم: اْنظُْر أْصَحاَب    - 2385/  2

، مثَّ اْلَقْرَن الَّذِّيَن يـَُلوَْنُْم، فدخلوا َفُصفُّوا ُقدَّاَمُه، ف  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-حُمَمٍَّد  نظر فإذا رجل ضخم  فَاْئَذْن هَلُْم َأوََّل النَّاسِّ
  األشعري فقال عمُر: ُأفٍّ ُقْم، فقام، فَنظر فإذا  -ثالَث مرات-)عليه مقطعة( بروٍد، فأومأ إليه عمُر فأاته، فقال عمر: إيهِّ 

رٌي َسْبٌط، فأومأ إليه فأاته، فقال عمر: إيهِّ؟ فقال  ، َقصِّ اي  : إِّيهِّ؟ فقال عمر: إيهِّ؟ فقال: األشعريرجٌل )أبيُض( خفيُف اجلسمِّ
َفَعَك رَاعِّى َضأٍن، فنظر فإذا رجل أبيُض   أمري املؤمنني: َسْل أوِّ افْـَتْح َحدِّيثًا ، ُقْم؛ فَإِّنَُّه َلْن يـَنـْ فـَُنَحدَِّثَك، فقال عمر: ُأفٍّ

، فَأْوَمَأ إليه فأاته، فقال له عمر: إِّيهِّ؟ فوثب فحمَِّد اَّللَّ وأثىن عليه، ووعظ ابَّللَّ مث قال: إِّنَّ  َك ُولِّّيَت أْمَر َهذِّهِّ  خفيُف اجلِّْسمِّ
َا   يف األُمَّةِّ فَاتَّقِّ اَّللَّ فيَما ُولِّّيَت مِّْن َأْمرِّ َهذِّهِّ األُمَّة، َوَأْهلِّ رَعيَّتَِّك  َك َخاصًَّة؛ فَإِّنََّك حُمَاَسٌب َوَمْسُئوٌل َعمَّا اْسرُتْعِّيَت، فَإِّمنَّ نـَْفسِّ

مَِّن اأَلَمانَةِّ فـَتـُْعَطى َأْجَرَك َعَلى َقْدرِّ َعَملَِّك، فقال: َما َصَدَقىنِّ رَُجٌل ُمْنُذ اْسُتْخلِّْفُت   أَْنَت َأمِّنٌي َوَعَلْيَك )َأْن( تـَُؤدِّّى َما َعَلْيكَ 
رِّ ْبنِّ زِّاَيٍد؟ قال: نـََعْم، َفَجهََّز ُعَمرُ   َعَلْيهُِّم  )َجْيًشا( َواْستَـْعَملَ  َغرْيَُك، َمْن أَْنَت؟ قال: َأاَن رَبِّيُع ْبُن )زِّاَيٍد(، فقال: أُخو اْلُمَهاجِّ

تَـْعمِّلُه، مثَّ اَل ََيتنَيَّ  ، مث قال: اْنظُْر رَبِّيَع ْبَن زِّاَيٍد، فَإِّْن َيُك َصادِّقًا فِّيَما قَاَل فَإِّنَّ عِّْنَدُه َعْزًما َعَلى َهَذا اأَلْمرِّ، فَاسْ األشعري
ريَ  ْنُه َعَمَلُه، وََكتَـْبَت إِّىَلَّ بِّسِّ َنا نَبِّيـَُّنا   الذي َعَملِّهِّ َحَّتَّ َكَأِنِّّ َأاَن  يفتِّهِّ َعَلْيَك َعَشَرٌة إِّالَّ تـََعاَهْدَت مِّ اْستَـْعَملُتُه، مث قال عمر: َعهَِّد إِّلَيـْ

".  بعديفـََقاَل: إِّنَّ َأْخَوَف َما َأْخَشى َعَلْيُكْم  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  ُمَنافٌِّق َعلِّيُم اللَِّّسانِّ
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 . ابن راهويه، )واحلارث(، ومسدد، ع، وصحح
 
 "عن حممد بن سريين )قال(: قال عمر: اتَـُّقوا اَّللَّ َواتَـُّقوا النَّاَس".  - 2386/  2

 ]موقوف[.  .مسدد، وابن َأىب الدنيا يف العزلة
 
ْعتـَُها مِّْن َرُسولِّ اَّللَّ   - 2387/  2 -"عن احلسن أن عمر بن اخلطاب رد عَلى ُأىبَِّّ ْبنِّ كعٍب قراءَة آيٍة، فقال ُأىَبٌّ: لََقْد مسِّ

ْنُكْم َمْن  -اَّللَّ عليه وسلمصلى  َا أَرْدُت َأْن أَجرَِّبُكْم َهْل مِّ ، فقال عمر: َصَدْقَت إِّمنَّ ْلبَـْيعِّ يـَُقوُل  َوأَْنَت تُلهِّيَك اَي ُعَمُر الصَّْفُق ابِّ
 احْلَقَّ؟ َفاَل َخرْيَ يف َأمِّرٍي )ال( يـَُقاُل عِّْنَدُه احْلَقُّ َواَل يـَُقولُُه". 

 ]موقوف[.  .ابن راهويه
 
رِّ مِّن ُسورَةِّ البَـَقَرةِّ فَإِّْنَُّ   - 2388/  2 نَّ مِّْن َكْنٍز  "عن عمر قال: َما ُكْنُت َأَرى َأنَّ َأَحًدا يـَْعقُِّل يـََناُم َحَّتَّ يـَْقَرأ اآلايتِّ اأَلواخِّ

 ."  حَتَْت اْلَعْرشِّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
للَّْيلِّ يف رََمَضاَن، فقال: إِّنَّ النَّاَس  "عن ُأىب بن كعٍب أن عمر بن اخلطاب أمر ُأىَبَّ ْبَن َكْعٍب   - 2390/  2 َأْن ُيَصلِّّى ابِّ

؟ فقال: اَي َأمِّرَي الْ  للَّْيلِّ ُنوَن َأْن يـَْقَرأوا، فـََلْو قـََرأَت اْلُقرآَن َعَلْيهِّْم ابِّ ُمْؤمِّنِّنَي: َهَذا َشْىٌء ََلْ َيُكْن، فقال:  َيُصوُمون النـََّهاَر َواَل حُيْسِّ
  َحَسٌن، فصلى هبم عشرين ركعًة". َقْد َعلِّْمُت، َوَلكِّنَّهُ 

 ]موقوف[.   .ابن منيع

 
ُْت َأنَّ متيًما الدارِّى  - 2395/  2 رََكع رَْكَعَتني بعد َْنْى ُعَمر بنِّ   "عن ُعروَة بنِّ الزبريِّ قال: َأْخربِنِّ مَتيٌم الدارى َأْو ُأْخربِّ

َمُر حَّت فـَرََغ اخلطابِّ عن الصالة بعد العصرِّ، فأاتُه ُعمُر َفَضربَه ابلدِّرَّةِّ، فََأشاَر إليه مَتيٌم َأنِّ اْجلِّْس َوُهو يف َصالِّته، َفَجلس عُ 
؟ قاَل: ألَنََّك َر  َ َضَربـَْتىنِّ َصلَّيُتهَما َمع َمْن ُهو   فإين قاَل:   َكْعَت َهاتني الرَّْكَعتني وقد َْنْيُت عنهما،مَتيٌم مِّْن َصاَلتِّهِّ، فـََقاَل لُِّعَمَر: َلِّ

، فَقال ُعَمُر: إنَّه لَْيس ىب أنتم أيُّها الرَّْهُط، َولكىن َأَخاُف َأْن َيتِّى بـَْعدَُكم قـَْوٌم  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َخرْيٌ مِّْنَك َرسولِّ اَّللَّ 
َأْن ُيَصلُّوا فيها َكما صلوا  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-  ْنى َرسوُل اَّللَّ  اليتُيَصلُّون َما َبنْي الَعْصرِّ إىل املَْغرِّبِّ حَّت ميروا ابلساعة 

 ما بني الظهر والعصر".
 قال الهيثمي: فيه عبد هللا بن صالح، قال فيه عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. .طس

 
 َمْنزِّلِّهِّ مرَّ َعَلى أُمَّهاتِّ املُْؤمِّننَي َفَسلَّم َعَلْيهِّنَّ  "عن َورقَاَء بِّْنتِّ هداب َأنَّ ُعَمر بن اخلَطَّابِّ َكاَن إَِّذا َخَرج مِّنْ   - 2396/  2

َشَة رَُجاًل َجالًِّسا، فـََقاَل َلُه: َماىلِّ  قـَْبَل َأْن ََيتِّى جَمْلَِّسه، فَإَِّذا اْنَصرَف إِّىَل َمْنزِّلهِّ َمر َعَلْيهِّنَّ، َفَكاَن كلََّما َمرَّ َوَجَد َعَلى اَبب َعائِّ 
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 يفستَّةِّ آالٍف كَِّفايٌَة  يف ا؟ قَاَل: َحقٌّ َأْطُلُب بِّه أُمَّ املؤمِّننَي، َفَدَخَل َعَلْيها ُعَمُر فـََقاَل هَلا: اَي أُمَّ املُْؤمِّننَي َما َلك َأرَاَك ههنا َجالِّسً 
م  ْعُت َأاَب الَقاسِّ يـَُقوُل: َمْن َكاَن َعَلْيه َدْين   -صلى اَّللَّ عليه وسلم -ُكلِّّ َسَنٍة؟ قَاَلْت: بلى َوَلكْن َعَلىَّ فِّيَها ُحقوٌق، َوَقد مسِّ

بُّ َأْن اَل يـََزال   مَِّن اَّللَّ َحارٌِّس". معي يُهمُُّه قَضاؤُه، َأْو َهمَّ بَِّقَضائِّهِّ ََلْ يـََزْل َمَعه مَِّن اَّللَّ حارٌِّس، فََأاَن أحِّ
 ضعيف. .طس

 
: َدْعىنِّ   - 2397/  2  َأْضرِّْب ُعُنَق َحاطِّبِّ بن َأىبِّ بلَتعَة، فـََلَقْد َكَفَر، قَال:  "َعْن ُعمَر بن اخلَطَّابِّ قَال: قُلُت اَي َرسوَل اَّللَّ

ُتم فـََقْد َغَفرُت َلكُ  ئـْ ؟ َلَعل اَّللَّ اطََّلَع َعَلى َأْهلِّ َبْدٍر فـََقال: اْعَمُلوا َما شِّ  م".َوَما يُدرِّيَك اَي بَن اخلَطَّابِّ
 .طس

 
 للَّيل فَاْستَـْعَجَم َعَليه الُقرآن فَليَـَنْم". "َعْن ُعَمر قَاَل: إَِّذا قَاَم أحدُكم مَِّن ا  - 2398/  2

 ]موقوف[.  .مسدد

 
َاٍء فـَتَـَوضَّأَ َوَمَسَح عَ   - 2399/  2 َلى  "عن عبدِّ الرمحنِّ بنِّ َأىب لَْيلى قَال: رَأَْيُت ُعَمَر بَن اخلطَّابِّ اَبَل قَائًِّما، مث َدَعا ِبِّ

 أَصابِّعِّهِّ َعَلى ُخفَّْيهِّ ُخطوطًا". اخلُفَّنْي، َفَكأِنِّّ أَنظُر إىَل أثَرِّ 
 ]موقوف[.   .ص، ومسدد

 
َقطَْعَنا  "َعنِّ السَّائبِّ بنِّ يَزيَد قال: كَنا ُنَصلِّّى يف زَمنِّ ُعَمَر يـَْوَم اجلُُمَعةِّ، فإَذا َخرَج ُعَمُر َوَجَلس َعَلى املِّْنرَبِّ   - 2402/  2

ا َسأَل الرُّجلُ   الذي يليهِّ َعْن ُسوقِّهِّْم وُخدَّامِّهِّْم، فَإذا َسَكَت املَؤذُِّّن َخَطب، فـََلْم نـََتَكلَّم َحَّتَّ  الصَّالَة، وُكنَّا نـََتحدَُّث، فـَُرِبَّ
 يـَْفرُغ مِّْن ُخْطَبتهِّ". 

 ]موقوف[. .ابن راهويه، ق

 
َث إىل َأْن قَاَل: مث قَال: َأاَل إَِّذا  بن َعبدِّ الرَّمحنِّ َأنَّ ُعَمر َقدَِّم اجلَابِّيَة فـََقاَم َخطيًبا، َفذََكَر احلَدي "عن عبدِّ اَّللَّ   - 2404/  2

، فََأَمر هَلَُما فَُأعطَيا،  أاتينالصََّدَقةِّ إالَّ  يفاْنَصَرْفُت مِّن َمقامِّى َهَذا َفاَل يـَبـَْقنيَّ َأَحٌد َلُه َحقٌّ  ، فـََلم َيَْتِّه ممَِّّن َحضرُه إالَّ رَُجاَلنِّ
، َما َهَذا الَغىنُّ املُتَعقِّّد َِبَحقَّ ابلصََّدَقةِّ مِّْن َهَذا الَفَقري املُتَـَعفِّف، قال ُعَمر: َوحْيََك  فـََقاَم رَُجٌل َفقاَل: َأْصَلح اَّللَّ َأمِّرَي املُؤْ  مِّننيِّ

 وَكْيَف لََنا ُِبولَئَِّك". 
 ]موقوف[.  .ع
 
 "عن ُعمَر قَاَل: َلو اْعَتَمرُت، مثَّ اْعَتمَرُت، مُث َحجْجت لَتَمَتعُت".   - 2405/  2

 ]موقوف[.  .مسدد
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ًرا َعَلى اَببِّ املَْسجدِّ فأْعجَ   - 2406/  2 د فـََرأى طََعاًما ُمْنتشِّ َبُه  "عن فروُّخ َموىَل ُعثمان َأنَّ ُعَمَر َخَرج َذاَت َيوٍم مَِّن املَْسجِّ

َنا، َفقاَل َله بـَْعض أْصَحابِّه الذين  َكثْـَرتُه َققاَل: َما هذا الطََّعاُم؟ قَاُلوا: طَُعاٌم ُجلَِّب إِّْليَنا، َفقاَل: اَبَرَك اَّللَّ فِّيهِّ وفِّ  يمن َجَلَبُه إِّلَيـْ
ٌن َمَوالَك، فََأْرَسَل إلَيهما فَقال مَيُْشون مَعه: اَي َأمِّرَي املؤمِّننَي إِّنَّه َقد اْحُتكَِّر، قَاَل: َوَمنِّ اْحَتَكرُه؟ قَاُلوا: ُفالٌن َمْوىَل ُعْثماَن، وُفاَل 

َنا، فـََقاَل ُعَمرُ هَلَُما: َما مَحَلُكما َعَلى َأْن حتَْ  ئـْ ْعُت  َتكَِّرا طََعاَم املُْسلِّمنَي؟ قَااَل: اي َأمِّرَي املُْؤمِّننَي َنْشرَتِّى ِبََْموالَِّنا ونَبيُع إَِّذا شِّ : مسِّ
؛ قَاَل فـَرُّوخ: اي  يـَُقوُل: "َمن اْحَتَكَر طََعاًما َعَلى املُْسلَِّمني َضَربُه اَّللَّ ابإلِّْفالسِّ وَ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َرُسوَل اَّللَّ  اجلَُذامِّ

طََعاٍم بـَْعَد َهَذا أَبًدا، َوَأمَّا َمْوىَل ُعمَر فـََقاَل: اَي أمِّري املُْؤمِّننَي: َأْموالَُنا َنْشرَتِّى هبا إَِّذا   يفأمري املؤمنني ُأَعاهُد اَّللَّ َأن ال َأُعوَد 
َنا، فـََزعَم أَبُو حَيْىَي أَنَّه رَ  َنا َونَبِّيُع إَِّذا شئـْ يـْ  َأى َمْوىَل ُعَمَر جَمُْذوًما جَمُْدوًعا". شِّ

 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .عبد بن محيد، ع، واألصبهاِن يف ترغيبه]حم[ 
 
َر   "َعْن رَُجٍل مِّْن ثَقيٍف قَاَل: بَيَنا َأاَن عِّْنَد ُعَمَر بنِّ اخلَطَّابِّ إْذ َجاَء أْعَراىبٌّ َيطلُب َشجًَّة، فـََقال ُعَمُر:  - 2411/  2 إِّانَّ َمَعاشِّ

 َأْهلِّ اْلُقرى اَل نـََتعاَقل املضغ بَينَـَنا". 
 ]موقوف[.  .مسدد، وأَبو عبيد يف الغريب

 
َذا ُأْجرِّى  "َعْن َأسْ   - 2412/  2 َلَم قال: قـََرأ ُعَمُر }إَِّذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت{ فـََلمَّا بـََلَغ }َعلَِّمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرْت{ قَاَل: هلِّ

 احْلَدِّيُث".
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن َأىب حاَت، وابن مردويه

 
احلِّْجرِّ َوَقْد َأْدَرَك اجْلَاهلِّيََّة   يفل عمر إىل رجل من زُْهَرَة َوُهَو  "عن عبيد اَّللَّ بن َأىب يزيد عن أبيه قال: أرس  - 2414/  2

 ُفاَلٍن، فقال عمر: َصَدَق، َوَلكِّنَّ  َفَسأََلُه َعْن وِّاَلد مِّْن وِّاَلدِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ َفقاَل: َأمَّا النُّطَفُة َفمِّْن ُفالٍن، َوَأمَّا اْلوَلُد فـََعَلى فَِّراشِّ 
اَْن َعْن بَِّناء اْلَكْعَبة، فـََقاَل: إِّ َرُسوَل اَّللَّ  ، فَلمَّا َأْدبـََر الرَُّجُل َدَعاُه ُعَمُر قَاَل: َأْخربِّ تقوَّتِّ لِّبَِّناءِّ   نَّ قـَُرْيًشا َقَضى "اْلَوَلُد لِّلفَِّراشِّ

 ُر: َصَدَق". احلِّْجرِّ، فـََقاَل ُعمَ  يفَوَترُكوا بـَْعَضَها  اْلَكْعَبةِّ فـََعجزوا َعْن بَقِّيَّتها َواستعصى قافسوا
 .سفيان بن عيينة يف جامعه، واحلميدى، وابن راهويه والعدِن، ع

 
ْنرَبِّ: إِّنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى َهذِّهِّ   - 2420/  2   "عن َأىب عثمان النهدى قال: مَسْعُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابِّ يـَُقوُل َعَلى اْلمِّ

".األُمَّةِّ اْلُمَنافُِّق اْلَعليُم، قَاُلوا: وَكَ  ، َجاهُِّل اْلَقلبِّ َواْلَعَملِّ ُ اللَِّّسانِّ  ْيَف َيُكوُن ُمَنافٌِّق َعلِّيٌم اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّننَي؟ قَاَل: َعاَلِّ
 ]موقوف[.  .مسدد، وجعفر الفرايىب يف صفة املنافق 

 
َعةِّ النَِّّساءِّ وعْن   - 2432/  2 ". "عن سعيدِّ بن املسيِّّبِّ َأنَّ عمَر بن اخلطاب ْنى عن ُمتـْ َعةِّ احلاجِّّ  ُمتـْ
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 ]موقوف[.  .مسدد

 
َوَأاَن َبنْيَ ُشْعَبََّت  "َعْن ُعَمَر قَاَل: َما َجاَءِنِّ َأَجلِّى يف َمَكاٍن َما َعَدا اجلَِّهاَد يف َسبِّيلِّ اَّللَّ أَحبُّ إِّىَلَّ مِّْن َأْن ََيتَِّيىنِّ   - 2453/  2

تَـُغوَن مِّْن َفْضلِّ اَّللَِّّ{".رَْحلِّى، َأْطُلُب مِّن َفْضلِّ اَّللَِّّ، َوَتاَل: }وآَخُروَن يَ   ْضرِّبُوَن يف اأْلَْرضِّ يـَبـْ
 ]موقوف[.   .ص، وعبد بن محيد، وابن املنذر، هب

 
يطَانِّ املَدِّيَنةِّ، وََكاَن َأقْـَواٌم َيْكَرهُ   - 2456/  2 َْلٍز قَاَل: اْستَـْلَقى ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ يف َحائٍِّط مِّْن حِّ وَن َأْن َيَضَع "َعن َأىبِّ جمِّ
 ْحَدى رِّْجَلْيهِّ َعَلى اأُلْخَرى َحَّتَّ َصَنَع ُعَمُر". إِّ 

ح  ]موقوف[.  .ابن راهويه َوُصحِّّ
 
رَأ  "َعْن َأىبِّ إْسحاق السُّبيعى قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىل عمر فـََقاَل: اَي َأمرَي املؤمنني: إِِّنِّّ قـَتَـْلُت، فـََهل ىلِّ توبٌة؟ فـَقَ   - 2506/  2

{ مث قال له: اْعَمْل واَل تـَْيَأس".َعليه ُعَمُر: }حم تـَْنزِّيُل الْ   كَِّتابِّ مَِّن اَّللَِّّ اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ َغافِّرِّ الذَّْنبِّ َوقَابِّلِّ التـَّْوبِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن َأىب حاَت، والاللكائى

 
: لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك اَل َشرِّيَك َلَك لَبـَّْيَك، إِّنَّ احْلَْمَد  "َعْن ُعَمَر أَنَُّه َأفَاَض مِّْن َعَرَفَة، وََكاَنْت تـَْلبِّيَـُتهُ   - 2520/  2

بُِّل تـَْعنُِّق َما ُتْدرُِّكُه".  َوالنِّّْعَمَة َلَك، َوُهَو َعَلى بَعِّرٍي يـَْعنُِّق َواإلِّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
بـََعَث ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َجْيًشا وفيهِّْم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، فـََلمَّا َساُروا رَأى  "َعْن َأىبِّ ُزْرَعَة ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َجرِّيٍر قَاَل:   - 2521/  2

ْعَت رُسوَل اَّللَّ   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- ُمَعاًذا فـََقاَل: َما َحَبَسَك؟ قَال: أردت َأْن ُأَصلِّّى اجلُُمَعَة مثَّ َأْخُرَج، فـََقاَل ُعَمُر: َأَما مسِّ
نـَْيا َوَما فِّيَها؟ ". يـَُقول: الَغدْ   َوُة )أو( الرَّْوَحُة يف َسبِّيلِّ اَّللَّ َخرْيٌ مَِّن الدُّ

 . ابن راهويه، ق
 
ُذوا َعَلى ُدورُِّكْم أَبـَْوااًب، لِّيَـْنزِّلِّ اْلَبادِّى َحْيُث َشاَء".   - 2522/  2  "َعْن ُعَمَر قَاَل: اَي َأْهَل َمكََّة! اَل تـَتَّخِّ

 ]موقوف[.  .مسدد، وابن زجنويه يف األموال 

 
َها اْختَـَلَف". "َعْن ُعَمَر قَاَل: اأَلْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة تـَْلَتقِّى، َفَما تـََعارَ   - 2523/  2 نـْ َها ائْـتَـَلَف َوَما تـََناَكَر مِّ نـْ  َف مِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
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نَِّساُؤُه، َفَدَخْلُت َعَلْيهِّن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل ُعَمُر: بـََلَغىنِّ بـَْعُض َما آَذْيَن َرُسوَل اَّللَّ   - 2524/  2

 َعَلى زَيـَْنَب،  ، فـَُقْلُت فِّيَما َأُقوُل: َواَّللَِّّ لَتَـْنتهِّنُيَّ َأْو لَيـَُبدِّلَنَُّه اَّللَّ َأْزَواًجا َخرْيًا مِّْنُكنَّ، َحَّتَّ أَتـَْيتُ َفَجَعْلُت َأْستَـْقرِّيهِّنَّ َوَأعظُُهنَّ 
: اَي ُعَمُر! َأَما َكاَن يف رُسولِّ اَّللَّ   َنا أَْنَت؟ فَأَنـَْزَل اَّللَّ }َعَسى رَبُُّه  َما يَعُِّظ نَِّساَءُه َحَّتَّ َتعِّظَ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-فـََقاَلْت ىلِّ

رِّ اآليَةِّ".   إِّْن طَلََّقُكنَّ{ إِّىَل آخِّ
 . ابن منيع، وابن َأىب عاصم يف السنة، كر، وصحح

 
َة َأْسَناٍن؛ مَخٌْس  َأْربـَعَ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"َعنِّ السَّائبِّ ْبنِّ يَزِّيَد قَاَل: َكاَنتِّ الدِّيَُّة َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَّ   - 2525/  2

قًَّة َومَخٌْس وعْشروَن َجذَعًة، َومَخٌْس وعْشروَن بـََناتِّ لَُبوٍن، َومَخٌْس وعْشروَن بـََناتِّ َِمَاٍض، َحَّتَّ كَ  اَن ُعَمُر ْبُن َوعِّْشروَن حِّ
، وَمصَّر اأَلْمَصاَر، فـََقاَل ُعَمُر: لَْيَس ُكلُّ النَّاسِّ َيُِّدوَن اإلبَل )فـَقَ  بَِّل ُأوقيًَّة ُأوقيًَّة، َفَكاَنْت أْربـََعَة آاَلٍف، مثَّ  اخْلَطَّابِّ وُِّموا اإلِّ

تََّة آاَلٍف، مثَّ غ  بَل،  غَلتِّ اإلبُِّل فـََقاَل ُعَمُر(: قـَوُِّموا اإلبَِّل، فـَُقوَِّمْت ُأوقِّيًَّة ونِّْصَف ُأوقِّيٍَّة، فَكاَنْت سِّ بُل فـََقاَل: قـَوُِّموا اإلِّ َلتِّ اإلِّ
بُِّل  تني َفَكاَنتْ فـَُقوَِّمْت ُأوقِّيَّ  )فـََقاَل: قـَوُِّموا اإلبَِّل فـَُقوَِّمْت ُأوقـَيِّّتني ونِّْصًفا، َفَكاَنْت َعْشَرَة آالٍف(   -َُثَانِّيَة آالف، مثَّ َغَلتِّ اإلِّ

أَْلًفا، َفَجَعَل ُعَمُر َعَلى َأْهلِّ اْلَورِّقِّ اْثىَن مث َغَلتِّ اإلبُِّل فـََقاَل ُعَمُر: قـَوُِّموا اإلبَِّل فـَُقوَِّمت اإلبُل َثاَلَث َأَواٍق، َفَكاَنْت اْثىَن َعَشَر 
بِّلِّ َوَعَلى َأْهلِّ احْلَُللِّ  بِّلِّ َمائًة مَِّن اإلِّ ماَئََّت ُحلٍَّة، قِّيَمُة ُكلِّّ ُحلٍَّة   َعَشر أَْلًفا، )َوَعَلى َأْهلِّ الذََّهب أَْلَف دِّيَنارِّ( َوَعَلى َأْهلِّ اإلِّ

 الضَّأنِّ أَْلَف َضائَِّنٍة ، َوَعَلى َأْهلِّ اْلَمْعزِّ أَْلَفى َماعٍِّز *(( َوَعَلى َأْهلِّ البقر مائَّت بقرة".  مَخَْسُة َداَننِّرَي )َوَعَلى َأْهلِّ 
 . احلارث وسنده ضعيف

 
 "َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َسَجَد يف )ص(".   - 2526/  2

 ]موقوف[.  مسدد.
 
َكاَن يـُْقرُِّئ َشااّب، فـََقَرَأ: }َأَفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب    -اَّللَّ عليه وسلمصلى -"َعْن ُعْرَوَة: َأنَّ النيب   - 2527/  2

َها أَثـَْقاهُلَا : َعَليـْ ، فـََقاَل النيب  َأقْـَفاهُلَا{، فـََقاَل الشَّابُّ ن َأْهلِّ  : َصَدْقَت، َوَجاَءُه اَنٌس مِّ -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َحَّتَّ يـَُفرَِّجَها اَّللَّ
َفَجاَء بِّهِّ فـََقاَل: َأَصْبَت، وََكاَن   َأْن َيْكُتَب هَلُْم كَِّتااًب )فكتب هلم( اْلَيَمنِّ َفَسأَُلوُه َأْن َيْكُتَب هَلُْم كَِّتااًب، فََأَمَر َعْبَد اَّللَّ ْبَن َأْرَقمَ 
ًئا، فـََلمَّا اْسُتْخلِّفَ  - ُعَمُر َسَأل َعن الشَّابِّّ )فـََقاُلوا: اْسُتْشهَد، فـََقاَل ُعَمر: قَاَل النيب  ُعَمُر يـََرى أَنَُّه َسيلِّى مِّْن َأْمر النَّاسِّ َشيـْ

: فـََعَرْفُت َأنَّ اَّللَّ َسيَـْهدِّيهِّ،  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-النيب  فـََقالَ  كذا وكذا، فَقاَل الشَّابُّ َكَذا وَكَذا(  -صلى اَّللَّ عليه وسلم
".َواْستَـْعَمل ُعَمُر َعْبَد اَّللَِّّ بْ   َن اأَلْرَقمِّ َعَلى بـَْيتِّ اْلَمالِّ

 . ابن راهويه، وابن جرير، وابن املنذر، وابن مردويه
 
هِّ: تـَْعرُِّفوَن ُأَوْيس  "َعْن َصْعَصَعَة ْبنِّ ُمَعاوِّيََة قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َيْسَأُل َوْفَد َأْهلِّ اْلُكوَفةِّ إَِّذا َقدُِّموا َعَليْ   - 2586/  2
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ْلُكوَفةِّ َفاَل َيَكاُد يـَُفارِّقُُه، َوَلهُ ْبَن َعا َد ابِّ ؟ فـَيَـُقوُلون: اَل، وََكاَن ُأَوْيٌس رُجاًل يـَْلَزُم املَْسجِّ اْبُن َعمٍّ يـَْغَشى السُّلطَاَن ويؤذى   مٍِّر اْلَقْرِنِّ
هِّ إِّىَل ُعَمَر فِّيَمْن َوَفَد مِّْن َأْهلِّ اْلُكوَفةِّ، فـََقاَل ُعَمُر: هِّ: اَي   أوْيًسا فوفد ابن َعمِّّ َّ؟ فـََقال ابُن َعمِّّ أَتـَْعرُِّفوَن ُأَوْيس ْبَن َعامٍِّر اْلَقْرِنِّ

َا ُهَو إِّْنَساٌن ُدوٌن، َوُهَو اْبُن َعمِّّ  ُلْغ َأْن تـَْعرَِّفُه أَْنَت، إِّمنَّ ى فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َويـَْلَك َهَلْكَت! إِّنَّ َرُسوَل َأمِّرَي املْؤمِّنِّنَي! إِّنَّ ُأَوْيًسا ََلْ يـَبـْ
ثـََنا أَنَُّه َسَيُكوُن  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-اَّللَّ  ْنُكْم فَاْسَتطَاَع   يفَحدَّ ُّ، َفَمْن َأْدرََكُه مِّ التَّابِّعِّنَي رَُجٌل يـَُقاُل َلُه ُأَوْيُس بُن َعامٍِّر اْلَقْرِنِّ

ْليَـْفَعْل، فَإَِّذا رَأَيـَْته فََأْقرِّهِّ مِّىنِّّ السَّاَلَم وَ  ُمْرُه َأْن يَفِّدِّ إِّىَلَّ، فـََوَفَد إِّلَْيهِّ، فـََلمَّا َدَخل َعَلْيهِّ قَاَل: أَْنَت ُأوْيُس ْبُن َعامٍِّر َأْن َيْستَـْغفَِّر َلُه فـَ
؟ أَْنَت  َبُه َعْنَك فََأْذَهَبُه؟ فـَُقلَت: اللَُّهمَّ أَْبقِّ  الذياْلَقْرِنِّ ْنُه  يل َخَرَج بَك َوَضٌح مْن بـََرٍص َفَدَعْوَت اَّللَّ َأْن يُْذهِّ َسدِّى َما  جَ  يفمِّ

صلى اَّللَّ  -: َأْخرَبِنِّ بِّهِّ َرُسوُل اَّللَّ َأذُْكُر بِّهِّ نِّْعَمَتَك؟ قَاَل: َوأِنَّ َدرْيَت اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي؟ َواَّللَّ إِّْن أْطَلْعُت عَلى َهَذا َبَشًرا قَالَ 
َبُه َعْنُه   التَّابِّعِّنَي رَُجٌل يـَُقاُل َلُه ُأَوْيسُ  يفأَنَُّه َسَيُكوُن  -عليه وسلم ُّ، خَيُْرُج بِّهِّ َوَضٌح من برٍص فـََيْدُعو اَّللَّ َأْن يُْذهِّ ْبُن َعامٍِّر اْلَقْرِنِّ

 يل فَاْستَـْغفِّْر َجَسدِّى َما َأذُْكُر بِّهِّ نِّْعَمَتَك، فـَيَـْفَعل َفَمْن َأْدرََكُه فَاْسَتطَاَع َأْن َيْستَـْغفَِّر َلُه َفليَـْفَعْل،   يففَيْفَعُل، فـَيَـُقوُل: اللَُّهمَّ أَنزِّْل 
: اْستَـْغفِّْر لََنا اَي ُأَوْيُس! اَي ُأَوْيُس! )قال: غفر اَّللَّ لك اي أمري املؤمنني! ( قَاَل: َوَلَك يـَْغفُِّر اَّللَّ اَي ُأَوْيُس ْبَن َعامِّر! فـََقاَل النَّاسُ 

 فـََراَغ َفَما رُئى َحَّتَّ السَّاَعةِّ". 
 . ع، وابن منده، كر

 
 : َودِّْدُت أِنِّّ َشْعرة يف َصْدرِّ َأىبِّ َبْكٍر"."عن عمر قال  - 2598/  2

 ]موقوف[.  .مسدد
 
قال: انطلقت أان وزرعة بن َضمرة مع األشعري إىل عمَر بن اخلطاب،   "َعْن قتادة، عن َأىب األسود الدؤىل  - 2679/  2

ك أن ال يبقى يف أرضِّ العجم من العربِّ إال قتيٌل أو أسرُي حُيكم يف َدمِّه، فقال له زرعة:   فلقينا عبد اَّللَّ بن عمرو فقال: يوشِّ
َصعصعة، فقال: ال تقوم الساعُة حَّت ُتدافع   أيظهر املشرُكون على َأْهلِّ اإلِّسالم؟ فقال: من أنت؟ فقال: من بىن عامر بن 

فذكران لعمر قول عبد اَّللَّ بن عمرو،  -وثٌن كان من أواثن اجلاهليةِّ -مناكُب نساء بىن عامر بن صعصعة على ذى اخلَُلصة 
  -عليه وسلم صلى اَّللَّ -مرات، مث إن عمَر خطب يوَم اجلمعة فقال: إن رسوَل اَّللَّ  فقال: عبد اَّللَّ أعلم ِبا تقول ثالث

، فقال  ( فذكران لعبدِّ اَّللَّ بن عمرو قوَل عمر بنِّ اخلطابِّ   قال: "ال تزاُل طائفٌة من أمَّت على احلقِّّ منصورة حَّت َيتِّى أمُر اَّللَّ
ُّ اَّللَّ   )إذا أَتى أمُر اَّللَّ كان الذي قلُت( ".   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-عبد اَّللَّ بن عمرو: صدق َنىبِّ

 .احلافظ ابن حجر: رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بني قتادة وابن َأىب األسود ابن راهويه، قال 
 
أثَرًة( فلما   بعدييقول: إنكم ستلقون  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-"َعْن ُأسيد بن حضري قال: مسعت رسول اَّللَّ    - 2680/  2

فأعطيتها ابىنِّ فبينا أان ُأَصلِّّى إذ مر ىب شابٌّ من قريٍش كان زمن عمر قسَّم حلال بنَي الناس فبعث إىلَّ منها حُبلٍَّة فاستصَغْرهُتا 
فانطلق رجٌل إىل عمَر فأخربه، فجاء وأان   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-عليه ُحّلٌة من تلك احلللِّ ََيُرُّها فذكرت قول رسول اَّللَّ  

ك ُحلَّة بـََعْثُت هبا إىل فالٍن، وهو  ، قال: كيف قلَت؟ فأخربته، فقال: تل صالتُأَصلِّّى، فقال: صل اي أسيُد، فلما قضيت 
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ٌّ، فأاته هذا الفَّت فابتاعها منه فَلبِّسها فظننَت أن ذلَك يكوُن يف زماِن، قال: قلُت: قد واَّللَّ اي أمري   بدرى ُأُحدِّىٌّ َعَقىبِّ
 املؤمنني ظنَـْنُت أن ذلك ال يكون يف زََمانِّك". 

 ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة. رواه أحمد، ورجاله قال الهيثمي:  .ع، كر]حم[ 
 
َها فَارًِّغا".   - 2759/  2 نـْ ُْم َيْضَطرِّبُوَن فيَما َوَجدوا مِّ ، فَإِّْنَّ  "عن ابنِّ ُعَمر أن عمَر َْنَى أن تـُْغَلَق دوُر مكَة دوَن احلاجِّّ

 ]موقوف[.   .أبو عبيد، وابن زجنويه، وعبد بن محيد

 
ُبَك قـَْولُُه{ إِّىَل قـَْولِّه: }َومَِّن  "َعْن عِّْكَرمَة َأنَّ ُعَمرَ   - 2986/  2 : َكاَن إَِّذا َتاَل َهذهِّ اآليََة }َومَِّن النَّاسِّ َمْن يـُْعجِّ ْبَن اخْلَطَّابِّ

 ."  النَّاسِّ َمْن َيْشرِّى نـَْفَسُه{ قَال: اقْـتَـَتل الرَُّجالنِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
َع ُعَمُر إِّْنَسااًن يـَْقَرأُ َهذِّهِّ اآليََة: }َوإَِّذا قِّيَل َلُه اتَّقِّ اَّللََّ{ إِّىَل قـَْولِّه: }َومَِّن النَّاسِّ "َعْن َصالِّحِّ َأىبِّ اخْلَلِّيلِّ قَاَل:   - 3001/  2 مسِّ

، َويـَنْ  ْلَمْعُروفِّ  نكرِّ فـَُقتَِّل". هى َعنِّ اْلمُ َمْن َيْشرِّى نـَْفَسُه اْبتِّغَاَء َمْرَضاتِّ اَّللَِّّ{ فَاْسرَتَْجَع، مثَّ قَاَل: قَاَم الرَُّجُل ََيُمُر ابِّ
 ]موقوف[.  .وكيع، وعبد بن محيد، وابن جرير

 
َا عُ   - 3007/  2 َتاَع َلُه َجارِّيًَة مِّْن َسىْب َجُلواَلَء، َفَدَعا هبِّ َمُر فـََقاَل: إِّنَّ  "َعْن ُعَمَر: أَنَُّه َكَتَب إِّىَل َأىَب ُموَسى األشعري َأْن يـَبـْ

َّ حَ   َّتَّ تـُْنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّوَن{، فََأْعتَـَقَها ُعَمُر".اَّللَّ يـَُقوُل: }َلْن تـََناُلوا اْلربِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر

 
 "َعْن ُعَمَر قَاَل: َلْو َوَجْدُت يف احلََرمِّ قَاتَِّل اخْلَطَّابِّ َما َمَسْسُتُه َحَّتَّ خَيُْرَج مِّْنُه".   - 3008/  2

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن املنذر، واألزرقى
 
{ قال عمر: َكَذْبَت، قال: أَْنتَ   - 3041/  2   "عن َأىب جملز: أن ُأىَبَّ بَن َكْعٍب قرأ }مَِّن الَّذِّيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيهُِّم اأْلَْولََيانِّ

َقِّّ َأمِّري اْلُمْؤمِّ  بـُْتُه يف َتْصدِّيقِّ كَِّتابِّ  َأْكَذُب، فقال رجٌل: ُتَكذُِّب َأمِّرَي اْلُمْؤمِّننَي؟ قاَل: َأاَن َأَشدُّ تـَْعظِّيًما حلِّ ننَي مِّْنَك، َوَلكِّْن َكذَّ
، فقاَل ُعَمُر: َصَدَق".  ، َوََلْ ُأَصدِّْق َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي يف َتْكذِّيبِّ كَِّتابِّ اَّللَّ  اَّللَّ

 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن جرير، عبد 
 
لَُّه ََيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّّقا َحَرًجا{ "عن َأىب الصلت الثقفى  - 3043/  2 : أن عمر بن اخلطاب قرَأ هذه اآليَة: }َوَمْن يُرِّْد َأْن ُيضِّ

فقال عمر  -ابخلفض-َحرًِّجا  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-بنصب الراء، وقرأَها بعُض َمْن عِّنَدُه من أصحابِّ رسول اَّللَّ  
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( رَُجاًل مِّْن كَنانََة َواْجَعُلوهُ  ًيا، فَأَتـَْوُه بِّهِّ، فقال له عمُر: اَي َفََّت! َما احْلَرَجُة فِّيُكم؟ قال: احْلََرَجُة فِّيَنا:  )ائْـُتوِنِّ  رَاعًِّيا َوْلَيُكْن ُمْدجلِّ
يٌَّة َواَل َشْىٌء( فقاَل عمُر: َكَذلَِّك الْ  َها رَاعَِّيٌة َواَل َوْحشِّ ُل إِّلَيـْ ُل إِّلَْيهِّ َشْىٌء مَِّن  ُمَنافِّ الشََّجَرُة َتُكوُن َبنْيَ اأَلْشَجارِّ اَل َيصِّ ُق اَل َيصِّ

 اخْلَرْيِّ". 
 . عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وأَبو الشيخ

 

بَِّل، فَإَِّذا هُ "َعْن أَيـَْفَع الُكاَلعِّىِّّ قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َخَراُج اْلعَِّراقِّ إِّىَل ُعَمَر، َخَرَج ُعَمُر َوَمْوىًل لَُه َفَجَعَل يـَُعدُّ   - 3053/  2 و   اإلِّ
، َوَجَعَل َمْواَلُه يـَُقوُل: َهَذا َواَّللَِّّ مِّْن َفْضلِّ اَّللَِّّ   َوَرمْحَته، فـََقاَل ُعَمُر: َكَذْبَت؛ لَْيَس َأْكرَبُ مِّْن َذلَِّك، َفَجَعَل ُعَمُر يـَُقوُل: احْلَْمُد َّللَّ

ُ: }ُقْل بَِّفْضلِّ اَّللَِّّ َوبَِّرمْحَتِّهِّ فَبَِّذلِّكَ  الذي ُهَو َهَذا    فـَْليَـْفَرُحوا { ". يـَُقوُل اَّللَّ
 ]موقوف[.   .ابن َأىب حاَت، طب

 
"عن َأىب نضرة قال: كان عمر بن اخلطابِّ إذا أقيمت الصالة قال: استُووا، تقدم اي فالُن، أتخر اي فالُن،    - 3097/  2

  لََنْحُن اْلُمَسبُِّّحوَن{.أقيموا ُصفوفكم، يُريد اَّللَّ بكم َهْدى املالئكة، مث يتلو }َوإِّانَّ لََنْحُن الصَّافُّوَن َوإِّانَّ 
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن َأىب حاَت

 
َناُهْم َماًء َغَدقًا. لنِّّْفتِّنَـُهْم   - 3118/  2 فِّيه(، قَال: َحْيثَما "َعنِّ السُّدِّىِّّ قَاَل: قَال ُعَمُر: )َوأَلَّوِّ اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِّيَقة ألْسَقيـْ

َنُة". َكاَن املَاُء    َكاَن املَاُل، وَحْيثَما َكاَن املَاُل َكاَنت الفِّتـْ
 ]موقوف[.  . عبد بن محيد، وابن جرير

 
{؟ ُدرٌّ جَموَّفٌ   - 3133/  2 : أََتْدُروَن ما }ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يف اخلَِّيامِّ  ". "َعْن َأىبِّ اأَلْحَوصِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَطَّابِّ

 ]موقوف[.   .ابن املنذر، وابن َأىب حاَتعبد بن محيد، وابن جرير، و 

 
ُقوٌد مِّْن عِّنَ   - 3137/  2 ْنُه َحبًَّة،  "َعْن َجْعَفرِّ ْبنِّ بـُْرقَاَن قَاَل: بـََلغََنا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ َأاَتُه مِّْسكِّنٌي َوىفِّ َيدِّهِّ ُعنـْ ٍب، فـََناَوَلُه مِّ

 مثَّ قَاَل: فِّيَها َمثَاقِّيُل ُدرٍّ َكثِّرٍي". 
 ]موقوف[.   .بن محيد  عبد
 
{، قَاَل ُعَمُر: ُأىَبٌّ َأْعَلُمنَ   - 3144/  2 ، وََكاَن يـَْقَرُأَها:  "َعْن إِّبـَْراهِّيَم: قِّيَل لُِّعَمَر! إِّنَّ أُبـَّيا يـَْقَرأُ: }فَاْسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَّ ملَْنُسوخِّ ا ابِّ

 }فَاْمُضوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ{ ".
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد 
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تَـًلى َأْجَذَم َأْعَمى َوأَْبَكَم، فـََقاَل لَِّمْن َمَعُه: هَ   - 3147/  2 ْل تـََرْوَن يف َهَذا  "َعْن عِّْكرَِّمَة قَاَل: َمرَّ ُعَمُر ْبُن اخلَطَّابِّ بَِّرُجٍل ُمبـْ

ر َواَل يَلَتوِّ  ًئا؟ قَاُلوا: اَل، قَاَل: بـََلى َأالَ َترونَُه يـَُبوُل َفاَل يعتصِّ  ى؟ ، خَيُْرُج بـَْولُُه َسْهاًل؟ فـََهذِّهِّ نِّْعَمٌة مَِّن اَّللَِّّ".مِّْن نَِّعمِّ اَّللَّ شيـْ
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد 

 
 "عن عمر قال: اشتدوا على الفساق واجعلوهم َيًدا يدا، ورجال رجال".   - 3271/  2

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وأَبو الشيخ
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عثمان بن عفان  
 
: مسعُت سعيَد بَن املسيبِّ يقوُل: إنَّ عثماَن بَن عفاَن َأَكَل طعاًما قد َمسَّْتُه النَّاُر، مث مَضى    - 12/  3 " عن َعطاٍء اخلراساِنِّّ

صلى  -وأكلُت كَما أكَل رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -إىل الصالةِّ وَل يتوضَّأ، مث قاَل: توضأُت كما توضََّأ رسوُل هللا 
 ".  -صلى هللا عليه وسلم  -وصليُت كَما َصلَّى رسوُل هللا  -عليه وسلم  هللا

 . ص، والعدِن
 
ْجرِّهِّ يـَْقَرأ  - 21/  3 فِّيهِّ، َضَربُوُه   " َعْن أىبِّ َسعِّيد َمْوىَل َبىنِّ أَسٍد قَاَل: َلمَّا َدَخَل اْلمِّْصرِّيُّوَن َعَلى ُعْثَماَن َواْلُمْصَحُف يف حِّ

لسَّْيفِّ َعَلى َيدِّهِّ  َا ابِّ ُ َوُهَو السَّمِّيُع اْلَعلِّيُم{ َفَمدَّ َيَدُه َوقَاَل: َوهللا إِّْنَّ ألوَُّل َيد َخطَّتِّ  ، فـََوقـََعْت َيُدُه َعَلى: }َفَسَيْكفِّيَكُهُم اَّللَّ
 اْلُمَفصََّل ".

 ]موقوف[. .ابن راهويه، وابن أىب داود يف املصاحف، وأبو القاسم بن بشران يف أماليه، وأبو نعيم يف املعرفة، كر
 
صلى هللا عليه   -" َعْن مُحَْراَن قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد عثَماَن َفَدَعا بَِّوُضوء فـََتوضَّأ، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: تـََوضَّأ َرُسوُل هللا   - 44/  3

ْكُت؟ قـُْلَنا: هللا   -وسلم  َوَرُسولُُه أْعَلُم، قَاَل: إِّنَّ اْلَعْبَد اْلُمْسلَِّم إَِّذا تـََوضَّأ فَأََتَّ َكَما تـََوضَّأُت، مثَّ تـََبسََّم، فـََقاَل: أََتْدُروَن مِّمَّ َضحِّ
هِّ ".  ( كَما َخرَج مِّْن َبطنِّ أُمِّّ  وُضوَءُه، مثَّ َدَخَل يف َصالَتِّهِّ فَأَتََّ َصالََتُه، َخَرَج مَِّن )الذُّنُوبِّ

 . احلارث، وأبو نعيم يف املعرفة وهو صحيح
 
تَـَلى  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعْثَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   - 54/  3  َفاَل تـَُقاتَِّلنَّ".   بعدي إنََّك َستـُبـْ

 رواه أبو يعلى في الكبير عن شيخه غير منسوب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .ع، ص
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نـَُقاَع فََأَكيُل َأْوَساقًا فََأُقوُل: كِّْلُت يف َوْسقِّى َكْيَت وََكْيَت، َفَدخَ   - 59/  3 َلىنِّ َشْىٌء مِّْن  "ُكْنُت أَبِّيُع التَّمَر يف ُسوقِّ َبىنِّ قـَيـْ
 فـََقاَل: إَِّذا مَسَّْيَت َكياًل َفكْلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -َذلَِّك فَأَتـَْيُت النيب 

 .العدِن
 
"عن أىب النضر عمن رأى عثمان بن عفان )أن عثمان( دعا بوضوء وعنده على وطلحة )والزبري وسعد( فتوضأ    - 92/  3

 كان يتوضأ كما توضأت؟ قالوا: نعم".  -صلى هللا عليه وسلم  -ثالاًث ثالاًث، مث قال: أنشدكم ابهلل أتعلمون أن رسول هللا 
 . مسدد، )ع(

 
  -صلى هللا عليه وسلم   -عثمان فخلل أصابع رجليه، مث قال: رأيت رسول هللا "عن عامر بن شقيق قال: توضأ   - 93/  3

 فعل ذلك". 
 .ع
 
 "عن عبد هللا بن حكيم قال: كان عثمان إذا مسع األذان قال: مرحبا ابلقائلني عدال، وابلصالة، مرحبا وأهال".   - 95/  3

 ]موقوف[.   .ابن منيع ومسويه
 
ن عوف قال: كنت أصلى فمر رجل بني يدى فمنعته، فسألت عثمان بن عفان  "عن إبراهيم بن عبد الرمحن ب  - 96/  3

 فقال: اي ابن أخى ال يضرك، إنه ال يقطع صالتك". 
 ]موقوف[.  .مسدد، والطحاوي

 
 ُأْصبـَُعنْي َأْو َثالَثَة". َْنَى َعنِّ احلَرِّيرِّ إِّال َقْدر  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعَثماَن بنِّ َعفاَن َأنَّ َرُسوَل هللا  - 100/  3

 قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.  .ش، والبزار، قط يف األفراد، وحسن
 
يـَُعوُدِنِّ فعودِن يـَْوًما فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعْثماَن بنِّ َعفاَن قَاَل: َمرِّْضُت َفَكاَن َرُسوُل هللا  - 101/  3

{، ُأعِّيُذَك ابهلل األَحدِّ الصََّمدِّ }بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّ  يمِّ َثاَلَث   -ََل يَلِّْد َوََل يُوَلد َوََل َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، مِّْن َشرِّ َما جتُِّد   الذيمْحَنِّ الرَّحِّ
َا َفَما تـََعوْذَت  : ايَ يلقَائًِّما قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم  -َفَشَفاِنِّ هللا، فـََلمَّا اْستَـَقلَّ َرُسوُل هللا  -َمرَّاٍت   ُعثماُن: تـََعوَّْذ هبِّ

 ِبِِّّْثلَِّها". 
يف مسند عثمان وقال: ال أعلم حدث به عن علقمة بن مرثد غري حفص بن   البغويابن زجنويه يف ترغيبه، ع، عق، و 

 ضعيف.  . سليمان، وهو أبو عمرو صاحب القراءة، وىف حديثه لني، واحلاكم يف الُكىَن، خط
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تـََوضَّأ فَأْحَسَن الُوُضوَء، مثَّ قَال: َمْن تـََوضأ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُعْثماَن قَاَل: رَأَْيت َرُسوَل هللا  - 104/  3
د فـَرََكع رَْكَعَتني ُغفَِّر َله َما تـََقدََّم مِّن َذْنبه".   وُضوئى َهذا، مثَّ أََتى املَْسجِّ

 .واه البزار، ورجاله رجال الصحيحر قال الهيثمي:  .البزار، ورجاله ثقات
 
َثر َثالاًث، مثَّ َمْضَمَض ثالاًث، مثَّ  - 110/  3 ملََقاعِّدِّ فـََغَسل كفَّْيه َثالاًث َثالاًث، َواْستَـنـْ  َغَسَل َوْجَهُه َثالاًث، "َعْن ُعْثماَن أَنَُّه توضَّأ ابِّ

هِّ َثال اًث َوَغَسل َقَدَمْيهِّ َثالاًث، َوَسلَّم َعَلْيه رَُجٌل َوُهَو يـََتوضأ فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِّ َحَّتَّ فـَرََغ، فـََلمَّا  َوَيَدْيهِّ إىَل املِّرفـََقنْيِّ َثاَلاث، َوَمَسَح بَِّرأسِّ
ْعُت َرسول هللا  إينَأن َأردَّ َعَلْيَك إالَّ  نعينفـَرََغ َكلََّمُه يـَْعَتذُر َوقَاَل: ََل ميَ  يـَُقوُل: َمْن تـََوضََّأ َهَكَذا   -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ

 ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َورُسولُُه، ُغفَِّر َلُه ما َبنْيَ الُوُضوَءْينِّ". يلَوََل يـََتَكلَّْم، مثَّ قَاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّله إالَّ هللا َوحَدُه اَل َشرِّيَك 
 . فع، قط، وُضعِّّ 

 
 َأْن حَتْلَِّق املََرأُة رَأَسَها". -صلى هللا عليه وسلم  -"عْن ُعَثماَن قَاَل: َْنَى رسوُل هللا  - 112/  3

 البزار، وفيه روح بن عطاء، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. البزار
 
فاَن ابـَْتاَع َحائِّطًا مِّْن رَُجٍل َفَساَوَمه َحَّتَّ قَاَم َعَلى  "َعن َعبدِّ هللا بنِّ َعبدِّ الرَّمحنِّ بنِّ َأىبِّ ُحَسني َأنَّ ُعثماَن بَن عَ  - 113/  3

ُبوَن إالَّ َبَصْفَقة َفلمَّا رََأى َذلَِّك الَبائُِّع قَا َل: اَل وهللا؛ اَل أبِّيُعه َحَّتَّ يَزِّيَدِنِّ  الثَّمنِّ، مثَّ قَاَل: َأْعطىن َيدَك، قَاَل: وََكانُوا اَل َيْستَـْوجِّ
ْعُت َرسوَل هللا َعَشَرَة آاَلٍف فَالتَـ  يَقوُل إِّنَّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -َفَت ُعْثماُن إىَل عبدِّ الرَّمحنِّ بنِّ َعوف فـََقاَل: مسِّ

ًيا، مثَّ قَاَل: ُدوَنَك الَعَشَرَة آالٍف  َتاًعا َوقَاضًيا َوُمْقَتضِّ ُل اجلنََّة رَُجاًل َكاَن مَسًْحا اَبئًِّعا َوُمبـْ َب هَ يُْدخِّ ذِّه الكلمة اليت  أَلْستَـْوجِّ
ْعتـَُها من النَّيبِّّ   ".  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ

 . ابن رهوية، قال ابن حجر: مرسل حسن يؤيده الذي بعده
 
 َجْنبِّ  إىَل  "عن َمطر الَورَّاقِّ َأنَّ ُعثَماَن بَن َعفَّاَن َقدَِّم َحاّجا فـََلّما َقَضى َحجَُّه َقدَِّم إىَل أْرضِّ الطَّائِّفِّ فإَذا َأْرضٌ  - 114/  3

ه َفطََلبَـَها، َفَكاَن بـََينُهما َعَشَرُة آالٍف يف الثََّمن،    -َفلمَّا َوَضَع ُعثماُن رِّْجَلُه يف الرِّكابِّ قَاَل لَِّرُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النيب  أْرضِّ
م هللا َعْبًدا مَسَْح الَبيعْ  -صلى هللا عليه وسلم  -: أمسِّعَت النيب -صلى هللا عليه وسلم  ، مَسَْح الَقضاءِّ يقول: رَحِّ  مَسَْح االْبتَِّياعِّ

 َض". مَسَْح التـََّقاضِّى؟ فـََقاَل الرَُّجُل: نـََعْم، فقال ُعثماُن: رُدَّا َعلىَّ الرَُّجَل؛ فَأعطَاُه الَعَشَرَة آالف، َوأخَذ األرْ 
 . خرجنيابن راهويه، قال ابن حجر: هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبله فاعتضد كل منهما ابآلخر الختالف امل

 
رَُّجُل: وهللا "عن َساَلِّ اخليَّاط َأنَّ ُعْثماَن بَن َعفَّاَن َساَوَم رَُجاًل َِبْرض َحَّتَّ َوَجَب الَبيع َأو َكاَد َأْن َيَِّب، فـََقاَل ال - 115/  3

ُتَك َحَّتَّ َتزِّيَدِنِّ َعَشَرَة آاَلٍف فَالتَـَفَت ُعثَماُن إىَل رَُجل فـََقال: تـَْعَلمو  قَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم   -ن َأنَّ َرسوَل هللا اَل َأْعطَيـْ
َم هللا رَُجاًل مَسَْح االْقتَِّضاءِّ؟ قَاَل: نـََعْم، َفزاده َعَشَرَة آالف َوَأَخَذ األْرض".   رحِّ
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 . )ع(
 
  -صلى هللا عليه وسلم  -سوَل هللا "َعْن مُحَْراَن قَاَل: أَتـَْيُت ُعْثَماَن بَِّوُضوٍء فـَتَـَوضَّأ للصَّاَلةِّ، مثَّ قَاَل: مسْعُت رَ  - 116/  3

َفَت إىَل َأْصَحابهِّ فـََقاَل: اَي  يـَُقوُل: َمْن تـََوضأ فأْحَسَن الطُُّهوَر، مثَّ َصلَّى فَأْحَسَن الصَّاَلَة، َكفَّر َعْنه َما تـََقدََّم مِّْن َذْنبِّه، مثَّ التَـ 
ْعتَـَها مْن َرسولِّ هللا  َناه". ؟ -صلى هللا عليه وسلم   -ُفاَلُن، َأمسِّ ْعَناُه َوَوَعيـْ  َحَّتَّ أَْنَشَد َثالَثًَة مِّْن َأْصَحابِّه َفُكلُُّهم يـَُقوُل: مسِّ

 . احلرث، وفيه إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر: ضعيف
 
ابلبطحاء، فأخذ بيدى فانطلقت معه، فمر بعمار وأم عمار وهم   -صلى هللا عليه وسلم  -"لقيت رسول هللا   - 120/  3

 يعذبون ِبكة، فقال: صربا آل ايسر فإن مصريكم إىل اجلنة". 
 .احلارث، والبغوي يف مسند عثمان، وابن منده، حل، كر

 
قد ولع بقريش وولعت به، فعدوا عليه فضربوه، فجلس يف بيته،  "عن زيد بن وهب قال: كان عمار بن ايسر  - 121/  3

يقول لعمار: تقتلك   -صلى هللا عليه وسلم  -فجاء عثمان بن عفان يعوده، فخرج عثمان فصعد املنرب فقال: مسعت النيب 
 الفئة الباغية، قائل عمار يف النار". 

ثة باختصار القصة، وفيه أحمد بن بديل الرملي، وثقه النسائي، وغيره،  رواه أبو يعلى، والطبراني في الثال قال الهيثمي:  .ع، حل، كر
 وفيه ضعف.

 
توضأ حنو   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن محران أن عثمان بن عفان توضأ ثالاًث ثالاًث مث قال: إن رسول هللا  - 122/  3

ركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه إال   : من توضأ حنو وضوئى هذا، مث-صلى هللا عليه وسلم   -وضوئى هذا، مث قال رسول 
 خبري غفر له ما تقدم من ذنبه". 

جعفر بن سفيان، ثنا الوليد بن الرمان، ثنا املعاف بن عمران، عن جعفر بن   يف الصغري: ثنا حممد بن الطرباينطس، قال 
 البستان وتشم الرحيان.برقان، عن ميمون بن مهران، عن محران بن أابن، عن عثمان بن عفان يف املختصر يدخل 

 
وفًدا إىل اليمن فأمََّر عليهم أمريا منهم وهو أصغرهم، فمكث أايًما َل   -صلى هللا عليه وسلم  -"بعث النيب  - 123/  3

رجاًل منهم، فقال: اي فالن أما انطلقت؟ قال اي رسول هللا: أمريان يشتكى   -صلى هللا عليه وسلم  -يسر، فلقى النيب 
  -سبع مرات  -ونفث عليه بسم هللا وابهلل أعوذ بعزه وقدرته من شر ما فيها   -صلى هللا عليه وسلم  -نيب رجله، فأاته ال 

قراءته القرآن،   -صلى هللا عليه وسلم  -فربَأ الرجل، فقال له شيخ اي رسول هللا: أتؤمِّّره علينا وهو أصغران؟ فذكر النيب 
: ال -صلى هللا عليه وسلم  -وسده فال أقوم به لتعليمه، فقال له رسول هللا أخاف أن أت إينفقال الشيخ: اي رسول هللا لوال 

تفعل، تعلم القرآن، فإمنا مثل القرآن كجراب مألته مسًكا مث ربطت على فيه، فإن فتحته فاح إليك ريح املسك، وإن تركته  
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 كان مسكا موضوًعا، كذلك مثل القرآن إذا قرأته أو كان يف صدرك".
 مسند عثمان وقال: ال أعلم حدث به عن حيىي بن سلمة بن كهيل غري أرطاة بن حبيب، وزعموا أنه كان يف البغويطس، و 

 ضعيف.  .ثقة يف احلديث، وهو حديث غريب
 
وىف لفظ بعد   -حني زوجىن ابنته األخرى   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  يل "عن عثمان قال: قال  - 124/  3

 عنك لراٍض".  فإينمان لو أن عندى عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة،  : اي عث-موت ابنته األخرية 
 .طس، قط يف األفراد، كر

 
  ءشي"عن سعيد بن املسيب قال: رفع عثمان صوته على عبد الرمحن بن عوف، فقال له عبد الرمحن: ألى  - 125/  3

وَل تبايع، وفررت يوم أحد وَل أفر؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ترفع صوتك، وقد شهدت بدرا وَل تشهد، وابيعت رسول هللا  
  يل خلفىن على ابنته وضرب  -صلى هللا عليه وسلم   -! فقال عثمان: أما قولك إنك شهدت بدرا وَل أشهد فإن رسول هللا 

صلى هللا عليه   -وَل أابيع كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا بسهم وأعطاِن أخرى، وأما قولك: ابيعت رسو 
إىل أانس من املشركني وقد علمت ذلك فلما أحبست ضرب بيمينه على ِشاله فقال: هذه لعثمان بن عفان   بعثين  -وسلم 

فر، فإن هللا تعاىل قال: }إِّنَّ  خري من مييىن، وأما قولك: فررت يوم أحد وَل أ -صلى هللا عليه وسلم  -فشمال رسول هللا 
َا اْستَـَزهلَُُّم الشَّْيطَاُن بِّبَـْعضِّ َما َكَسُبوا َوَلَقدْ  ْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجْلَْمَعانِّ إِّمنَّ ُهْم{ فلم تعريِن بذنب قد عفا  الَّذِّيَن تـََولَّْوا مِّ ُ َعنـْ  َعَفا اَّللَّ

 هللا عنه؟ ". 
 . وإسناده حسنقال الهيثمي: رواه البزار،  .البزار، كر

 
"عن عبيد احلمريى قال: كنت عند عثمان حني حوصر فقال: هاهنا طلحة؟ فقال طلحة: نعم، فقال: نشدتك   - 126/  3

فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، فإنه جليسه ووليه  -صلى هللا عليه وسلم   - هللا أما علمت أان كنا عند رسول هللا
صلى   -فالن، وأخذ فالن بيد فالن، حَّت أخذ كل رجل بيد صاحبه، وأخذ رسول هللا  يف الدنيا واآلخرة فأخذت أنت بيد

 بيدى وقال: هذا جليسى يف الدنيا وولىي يف اآلخرة؟ قال: اللهم نعم".  -هللا عليه وسلم 
ن  ابن أىب عاصم، والشاشي، كر، والبزار وىف سنده خارجة بن مصعب ضعيف، وقال عد: هو من يكتب حديثه، وأورده اب

قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه خارجة بن مصعب، وهو   .اجلوزي يف املوضوعات، وقال: قال حب: خارجة يدلس عن الكذابني
 متروك، قيل فيه: كذاب، وقيل فيه: مستقيم الحديث، وقد ضعفه األئمة أحمد وغيره. 

 
: اي كثري ال أراِن إال مقتوال يف يومى هذا، فقلت له:  يل"عن كثري بن الصلت قال: دخلت على عثمان فقال  - 127/  3

وأاب  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه الليلة فلما كان عند الصبح رأيت رسول هللا   ؟ قال: ال، ولكن سهرتءشيقيل لك فيه 
  حتبسنا فإان ننتظرك، فقتل من يومه ذلك". بكر وعمر، فقال نىب هللا: اي عثمان احلقنا ال
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 ]موقوف[. .البزار، طب، وابن شاهني يف السنة
 
قتل فيه، مث استيقظ، مث قال: لوال أن تقولوا إن عثمان  الذي"عن كثري بن الصلت قال: أغفى عثمان يف اليوم  - 128/  3

يف   -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت الليلة رسول هللا   إينمتىن أمنية حلدثتكم، قلنا: حدثنا فلسنا على ما تقول الناس قال: 
 منامى هذا، فقال: إنك شاهد فينا اجلمعة". 

 . البزار، ع، ك، ق يف الدالئل
 
يف املنام فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت رسول هللا  إينأن عثمان أشرف عليهم فقال: "عن ابن عمر  - 129/  3

 عثمان: إنك تفطر عندان الليلة. فأصبح صائًما وقتل من يومه".
 ]موقوف[.   .ش، والبزار، ع، ك، ق فيه

 
مان قالت: ملا حوصر عثمان ظل  رافصة الكلبية امرأة عثف"عن النعمان بن بشري قال: حدثتىن انئلة بنت ال  - 130/  3

يومه صائًما، فلما كان عند اإلفطار سأهلم املاء العذب، فقالوا: دونك هذا الركى، وإذا ركى يلقى فيه النَت، فبات تلك  
الليلة على حاله َل يطعم، فلما كان من السحر أتيت جارات لنا فسألتهم املاء العذب فجئته بكوز من ماء، فأيقظته فقلت:  

اطلع علىَّ من هذا السقف ومعه دلو من ماء   -صلى هللا عليه وسلم  -ء عذب قد أتيتك به، فقال: إن رسول هللا هذا ما
فقال: اشرب عثمان، فشربت حَّت رويت، قال: إزدد، فشربت حَّت متألت، فقال: إن القوم سيكثرون عليك، فإن قاتلتهم 

 ه من يومه". ظفرت وإن تركتهم أفطرت عندان. قالت: فدخلوا عليه فقتلو 
 ]موقوف[.  .ابن منيع، وابن أىب عاصم

 
"عن مهاجر بن حبيب، وإبراهيم بن مصقلة قاال: بعث عثمان بن عفان إىل عبد هللا بن سالم وهو حمصور   - 131/  3

أشرف منها الليلة فقال اي   -صلى هللا عليه وسلم   -فدخل عليه، فقال له: ارفع رأسك ترى هذه الكوة، فإن رسول هللا 
فإِن أجد برده على كبدى، مث قال: إن شئت دعوت هللا فينصرك  عثمان: أحصروك؟ قلت: نعم فأدىل ىل دلوا شربت منه، 

عليهم، وإن شئت أفطرت عندان، قال عبد هللا: فقلت له: ما الذي اخرتت قال: الفطر عنده، فانصرف عبد هللا إىل منزله،  
فانصرف إليه فقال: قد فلما ارتفع النهار قال البنه: اخرج فانظر ما صنع عثمان فإنه ال ينبغى أن يكون هذا الساعة حيا،  

 قتل الرجل". 
 ]موقوف[. .رثااحل
 
 "عن ابن عوف قال: مسعت القاسم بن حممد يقول: اللهم اغفر ألىب ذنبه يف عثمان". - 132/  3

 [. مقطوع] .مسدد
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صلى   -"عن مالك بن أوس بن احلداثن قال: قال عثمان ألىب ذر: أين كنت يوم أغري على لقاح رسول هللا  - 133/  3
 ؟ قال: كنت على البئر أسقى". - عليه وسلم هللا

 . ابن منيع
 
 "عن عثمان أنه سئل عن املتعة يف احلج فقال: كانت لنا خاصة وليست لكم".  - 136/  3

 . ابن راهويه، والبغوي، والطحاوي
 
َع النَّيبِّ "َعْن َأىبِّ املِّنَهال قَاَل: بـََلَغَنا َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قَاَل  - 142/  3 صلى   -يـَْوًما َوُهَو َعَلى املْنرَب: اُذَكُر هللا رَُجاًل مسِّ

، فـََقاُموا َحَّتَّ ََلْ حُيَْصوا َفَشهِّ  -هللا عليه وسلم  َعةِّ َأْحُرٍف ُكلَُّهن َشاٍف كاٍف، ملَا قَامِّ ُدوا بَِّذلَِّك، يـَُقوُل: إنَّ الُقرآَن أُنزَِّل َعَلى َسبـْ
ْعُت رُسوَل هللا مثَّ قَاَل ُعْثَماُن: وَ   يـَُقوُل َذلَِّك".  -صلى هللا عليه وسلم  -َأاَن َأْشَهُد َمَعُكم ألاَن مسِّ

 . احلارث، ع 
 
، فـََقاَل: قَاَل رُسوُل هللا - 143/  3 صلى هللا   - "َعْن َأىبِّ ُهريـَْرَة قَاَل: ُسئَِّل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َعْن َمَقالِّيدِّ السََّمواتِّ َواألْرضِّ

، َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّةَ  -م عليه وسل هلل مِّْن   ُسْبَحاَن هللا، َواحلَْمُد هلل، َواَل إَلَه إال هللا، وهللا أْكرَبُ َمَقالِّيُد السَمَوات واألْرضِّ إِّالَّ ابِّ
َضاُه لِّنَـْفسهِّ َوَمالئَِّكتِّهِّ َوأَْنبَِّيائِّهِّ َوُرُسلِّهِّ، َوَصالِّح كُنوزِّ الَعرشِّ "َوَأمَّا َأجْبَُد فَالَباُء هَبَاُء هللا، َواجلَيُم مَجَاُل هلل، والدَّاُل دِّيُن هللا" اْرتَ 

َا َهَواُن َأْهلِّ النَّارِّ، َوَأمَّا الزَّاُى فـََزفِّرُي َجَهنََّم َعَلى اْعَداءِّ هللا َوَأْهلِّ  املََعاصِّى وأما حطى فحطت عن املذنبني   َخلقِّه "َوَأمَّا َهوْز فَإِّْنَّ
نَي قَاُلوا: احلَْمُد هلل الذي َصَدقـََنا َوْعَدهُ خطاايهم ابالستغفار، َوأَ   .. إِّىَل الَعاَلمِّنَي، َوَأمَّا.مَّا َكَلُمْن فَالَكاُف َكَماُل أْهلِّ اجلَنَّةِّ حِّ

بَِّنّص كما َتدِّيُن ُتَداُن، َوَأما  النُّوُن فَالسََّمَكُة اليت ََيكُلوَن مِّْن َكبِّدَِّها قـَْبَل ُدُخوهلُِِّّم اجلنََّة، َوَأمَّا َسَعَفْص َفَصاٌع بَِّصاٍع َوَنصُّ  
 ."  َقرَشْت فـَُعرُِّضوا لِّلحَسابِّ

 .احلارث، وابن مردويه، وفيه حكيم بن انفع، وعبد الرحيم بن واقد ضعيفان
 
ُه  }لَ  -عزَّ وجل   -َعْن َقول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن قَاَل: َسأَلُت َرُسوَل هللا  - 144/  3

{ فـََقاَل  َلَك، َمَقالِّيُد السََّمواتِّ  يلَمَقالِّيُد السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َ َعْن َمْسأََلة ََلْ َيْسأَلىنِّ َعنَها َأَحٌد قـَبـْ : اي ُعْثَماُن: َلَقْد َسأَلَتىنِّ
ُر والظَّاهُِّر  الذيُر هللا َواألْرض: اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا، َوهللا أكرب، َوُسْبحاَن هللا، َواحلَْمُد هلل، َوأْستَـْغفِّ  الَ إَِّلَه إِّالَّ ُهَو األوُل وْاآلخِّ

ُكلِّّ يـَْوٍم مائة َمرَّة ُأْعطَِّى   يفا والباطُِّن حُيْى َوميِّيُِّت َوُهَو حى اَل مَيُوت، بَِّيدِّهِّ اخلرْيُ َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْىٍء َقدِّيٌر، اَي ُعْثَماُن: َمْن قَاهلََ 
َصاٍل: َأمَّ  ْغَفُر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن ُذنُوبِّه، َوَأمَّا الثَّانَِّيُة فـَُيْكَتُب َلُه بـََراَءٌة مَِّن النَّارِّ، َوأَ هبَا َعْشَر خِّ مَّا الثَّالَِّثُة فـَيـُوَكَُّل بِّهِّ َمَلَكان  ا َأوَّهلَا فـَيـُ

ْجرِّ، َوَأمَّا اخلَامَِّسُة فَيُكوُن َلُه َأْجُر َمْن َأْعَتَق  حَيَْفظَانِّهِّ يف لَْيلِّهِّ وْناره من اآلفات والعاهات وأما الرابعة: فيعطى قنطارًا من األ
هِّ، اَي  َوَأمَّا السَّابَِّعُة فـَيـُْبىَن َلُه بـَْيٌت يف اجلَنَّة، َوَأمَّا الثَّامَنُة فـَيـَُزوُِّج َسْبعِّنَي رَُجاًل مِّْن أْهلِّ بـَْيتِّ  ماَئَة رَقَبٍة حُمَررٍة مْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل. َوَأمَّا
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 َماُن، إِّن اْسَتطْعَت فال يـَُفوتنََّك يـَْوم مَِّن الدَّْهرِّ تفز هبا من الفائزين، وتسبق هبا األولني واآلخرين".ُعثْ 
ابن مردويه، ورواه ع، وابن أىب عاصم، وأبو احلسن القطان وىف املطوالت. ويوسف القاضي يف سننه. وابن املنذر، وابن أىب  

عق، ق يف األمساء والصفات بلفظ: من قَاهَلَا إَِّذا َأْصَبَح وإِّذا َأْمَسى َعْشَر َمرات ُأْعطَِّى  يف عمل يوم وليلة،  السينحاَت وابن 
  الث الَِّثُة َفرتُفُع َلُه َدرَجٌة يف ستَّ خَصال: َأمَّا َأوَّهُلُن فـَُيْحرُس مْن إِّْبلِّيَس َوُجُنودِّهِّ، َوَأمَّا الثانيُة فـَيـُْعَطى ْقنطَارًا مِّن األْجرِّ، َوأمَّا

فـَْيحُضُرَها اثـَْنا َعَشَر أَلَف َمَلٍك، َوىفِّ َلْفٍظ: اثـَْنا َعَشَر َمَلًكا، َوأمَّا   اجلَنَّةِّ، َوَأمَّا الرَّابَِّعُة فـَيـَُزوجُّ مَِّن احلُورِّ العِّنَي، َوَأمَّا اخلَامَِّسةُ 
مع هذا اي عثماُن من األجر كَمْن حج واْعَثمَر   السَّادَِّسُة فـََلُه مَِّن األجرِّ كَمْن قرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقَان، وله

فِّيهِّ َنَكارٌَة،   نذري إِّْسَناده َنَظر، َوقَاَل: امل يففـَُقبَِّلْت َحجته َوُعْمَرتُُه، َوإِّْن َماَت مِّْن يـَْومِّهِّ طُبَع بطَابع الشَُّهداءِّ، قَاَل: عق: 
، َوقَاَل  يف  اجلوزيَوَأْوَرَدُه اْبُن  : َهَذا َمْوُضوع فِّيماَ َأَرى، َوقَاَل: الُبوصِّريِّى: َقْد قِّيَل: إِّنَُّه َمْوُضوع قَاَل:   يفاملَْوُضوعاتِّ املِّيزانِّ
 ".  َولَْيَس بِّبعِّيد

 
الرَّجاَل ممَِّّا يَليهِّ َوالنَِّّساء ممَِّّا يَلِّى  "َعْن ُموَسى ْبنِّ طَلَحَة قَاَل: َصلَّْيُت َمَع ُعْثَماَن َعَلى َجَنائِّزِّ رَِّجاٍل َونَِّساٍء، َفَجَعلَ  - 146/  3

َلَة، وََكربََّ َأْربـًَعا".   القِّبـْ
 ]موقوف[.  .مسدد، والطحاوي

 
َبَة ْبَن فـَْرَقٍد َعَرَض َعَلى اْبنِّه التـَّْزوِّيَج فَأىب، َفذَكر َذلَِّك لُِّعْثَماَن، فـََقاَل لَ  - 149/  3 ريِّيَن َأنَّ ُعتـْ : أَلَْيس  ُه ُعْثَمانُ "َعن اْبنِّ سِّ

ُهنَّ َما عِّْنَداَن؟ ! فـََقاَل: اَي أمِّرَي   -صلى هللا عليه وسلم  -َقْد تـََزوََّج النيب  نـْ َوَقْد تـََزوََّج أَبُو َبْكٍر َوَقْد تـََزوََّج ُعَمُر َوعِّْنَداَن مِّ
ْثُل َعَملِّ النيب  ْثُل َعَملَِّك  َوَأىبِّ َبْكٍر  -صلى هللا عليه وسلم   -املُْومِّننَي: َمْن َلُه َعَمل مِّ ْثُل َعَملَِّك؟ فـََلمَّا قَاَل: َومِّ َوُعَمر َومِّ

ْئَت فـَتَـَزوَّْج َوإْن شْئَت َفاَل".  ، إِّْن شِّ  قَاَل: ُكفَّ
 .ابن راهويه

 
 "َعْن ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن قَاَل: َطاَلُق السَّْكَرانِّ اَل ََيُوُز".  - 150/  3

 ]موقوف[.   .قمسدد، 
 
يف اخلَْمر َحدا َحَّتَّ فـََرَض أبُو َبْكٍر َأْربَعِّنَي، مثَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ الزُّْهرِّى قَاَل: ََلْ يـَْفرِّض َرُسوُل هللا  - 152/  3

 طََلَع مَِّن الشََّرابِّ َجَلَدُه َُثَانِّنَي، َوإَذا أُتَِّى  أتَِّى الرَُّجل الذي َقدْ  فـََرض ُعمُر َُثَانِّنَي، مثَّ إِّنَّ ُعْثَماَن َجَلَد َُثَانِّنَي َوأْربَعِّنَي، َكاَن إَِّذا
لرَُّجلِّ َقْد َزلَّ زَلَّة َجَلَدُه أْربَعِّنَي".  ابِّ

 .ابن راهويه
 
" عن أىب ليلى الكندى قال: شهدت عثمان وهو حمصور فاطلع من كوة وهو يقول: اي أيها الناس؛ ال تقتلوِن   - 166/  3
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لتموِن اَل ُتَصلُّوَن مجيعا أبدا، وال جتاهدون عدوا مجيعا أبدا، َولََتْختِّلُفنَّ حَّت تصريوا هكذا، وشبك  واستعتبوِن، فو هللا لئن قت 
بني أصابعه، مث قال: اي قوم ال َْيْرَِّمنَُّكْم شقاقى أن يصيبكم مْثُل ما أصاَب قـَْوَم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل، وما قوم لوط 

؛ الَكفَّ فإنه أبلغ لك يف احلجة، فأجلوا عليه فقتلوه   منكم ببعيد، وأرسل إىل عبد هللا بن سالم فقال: ما ترى؟ فقال: الكفَّ
." 

 ]موقوف[.  .ابن سعد، وابن منيع، وابن أىب حاَت، كر

 
" عن الشعىب قال: اْحَتاَج إِّىَلَّ احلجاُج يف فريضة، فبعث إِّىلَّ وقال: ما تقول يف أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف   - 172/  3

: َعْبُد هللا ابن مسعود وعلىٌّ وعثماُن وزيد بن اثبت وعبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم  -ا مخسة من أصحاب النيب  فيه
عباس، قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان َلُمْتقًنا؟ قلت: َجَعَل اجلدَّ أاب وَل يـُْعطِّ اأُلخَت شيًئا، وأعطى األم الثلَث، قال:  

د؟ قلت: جعلها من ستة: أعطى األخت ثالثة، وأعطى اجلد اثنني، وأعطى األم سهما، قال: فما قال ما قاَل فيها ابُن مسعو 
فيها أمري املؤمنني؟ قلت: جعلها أثالاث، قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة: أعطى األخت ثالثة، وأعطى  

قلت: جعلها من تسعة: أعطى األم ثالثة، وأعطى اجلد  األم اثنني وأعطى اجلد سهما، قال: فما قال فيها زيد بن اثبت؟
 أربعة، وأعطى األخت اثنني، قال: مر القاضي ميضيها عل ما أمضاها أمري املؤمنني ". 

 . البزار، ق
 
، مثَّ َلَْ  - 173/  3 نَـْيهِّ مِّىنِّّ  يـَُردَّ  " عن سعد بن أىب وقاص قال: مررُت بعثماَن بن عفاَن يف املسجدِّ َفَسلَّْمُت عليه، فمأل َعيـْ

علىَّ السالَم، فَأتـَْيُت عمر بن اخلطاب، فقلت: اي أمري املؤمنني، مررت بعثمان آنفا فسلمت عليه، فمأل عينيه مىن مث َل يرد  
على السالم، فأرسل عمر إىل عثمان فدعاه به فقال: ما منعك أن تكون رددت على أخيك السالم؟ قال عثمان: ما  

إن عثمان دْكر قال: بلى، فأستغفر هللا وأتوب إليه، إنك مررت آنفا وأان أحدث نفسى   فعلت، قال سعد: قلت: بلى، مث
غشاوة، قال سعد:   ال وهللا ما ذكرهتا قط إال يغشى بصرى وقلىب  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  بكلمة مسعتها من رسول 

صلى  -ذكر لنا أول دعوة مث جاءه أعراىب فشغله، مث قام رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -فأان أنبئك هبا، إن رسول هللا 
صلى هللا عليه   -فأتبعته، فأشفقت أن يسبقىن إىل منزله، فضربت بقدمى األرض فالتفت إِّىَلَّ رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

من هذا؟ أبو إسحاق؟ قلت: نعم اي رسول هللا، قال: فمه، قلت: ال وهللا إال أنك ذكرت لنا أول دعوة مث  فقال:  -وسلم 
كنت من الظاملني( فإنه َل يدع هبا مسلم ربه يف   إينجاء هذا األعراىب، فقال: نعم دعوة ذى النون )ال إله إال أنت سبحانك 

 قط إال استجاب له ".  ءشي
 . ع، طب يف الدعاء وصحح
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َهْوَن َعنِّ الْ  - 298/  3 ْلَمْعُروفِّ َويـَنـْ ْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إِّىَل اخْلَرْيِّ َوَيَُْمُروَن ابِّ ُمْنَكرِّ َوُأولَئَِّك ُهُم  " عن عثمان أنه قرأ: }َوْلَتُكْن مِّ
 اْلُمْفلُِّحوَن{. 

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن أىب داود، وابن األنبارى معا يف املصاحف

 
 " عن أىب إسحاق الكوىف قال: كَتَب عثماُن إىل أهلِّ الكوفةِّ يف شٍئ عاتبوُه فِّيهِّ: إِِّنِّّ َلسُت ِبيزاٍن اَل َأعوُل ".  - 311/  3

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر
 
عفاَن أُتِّى برجٍل قد َفَجَر بُِّغالٍم مِّْن   " عن ساَل بنِّ عبدِّ هللا، وَأاَبَن بنِّ عثماَن وزيدِّ بنِّ حسٍن: أنَّ عثماَن بنَ  - 318/  3

َا حلَ  َا بعُد، فقاَل علىٌّ لعثماَن: لو َدَخَل هبِّ لَّ عليهِّ الرجُم،  ُقريٍش، فقاَل ُعثماُن: أْحَصَن؟ قَاُلوا: َقْد َتزوََّج ابمرأٍة وَل يدُخْل هبِّ
ْعُت رسوَل هللا  إيّنِّ شهُد فََأمَّا إَِّذا َل َيدخل هبا فاْجلِّْدُه احلَدَّ، فقاَل أَبُو أَيوَب: أ ذكَر  الذييُقوُل  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ

 أَبو احلسنِّ، فََأَمَر بِّهِّ عثماُن َفَجَلَدُه مِّاَئًة ". 
 .طب

 
3  /329 -  } َواآليَُة )اليت( بـَْعَدَها؛  " َعْن عثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن قَاَل: فِّيَنا أُْنزَِّلْت َهذِّهِّ اآليَُة: }الَّذِّيَن ُأْخرُِّجوا مِّْن دِّاَيرِّهِّْم بَِّغرْيِّ َحقٍّ

، مثَّ ُمكِّنَّا يف اأَلْرضِّ فََأَقْمَنا الصَّاَلَة   (  ُأْخرِّْجَنا مِّن دِّاَيرِّاَن بـََغرْيِّ َحقٍّ َنا َعنِّ اْلُمْنَكرِّ، َفهَِّى )ىلِّ ، َوَْنَيـْ ملَْعُروفِّ َنا الزََّكاَة، َوَأَمْراَن ابِّ وآتـَيـْ
 َوأَلْصَحاىبِّ ". 

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن أىب حاَت، وابن مردويه
 
  -  النيب فَّاَن، عن " عن عبدِّ هللا بنِّ واقد عمرو بن أوٍس قال: قال حممُد بُن عمرو بن عثماَن، عن عثماَن بنِّ عَ  - 386/  3

َسابَُه، فإذا بلَغ اخلمسنَي لنيََّ هللا عليه حسابَهُ  -صلى هللا عليه وسلم  فإذا بلَغ   قال: إذا بلَغ اْلَعْبُد األربعنَي خفَّف هللا عنه حِّ
ني سنًة أُْثبَِّتْت َحسَناتُه وحُميْت َسيئاته، فإذا  الستنَي َرزََقُه هللا اإلِّانبَِّة إليه، فَإَِّذا بـََلَغ السبعني أحبَُّه أهُل السماء، فإَِّذا بـََلَغ ُثان

هِّ ".   بلَغ تسعنَي غفَر هللا له ما تقدََّم من ذنبهِّ وما أتخََّر، وشفَّعُه يف أهلِّ بيتهِّ، وُكتَب يف السماءِّ أسرَي هللا يف أْرضِّ
 . البغويع، 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند على بن أبى طالب  

ا مَسَّاُهم َرسوُل هللا "َعْن   - 11/  4 ن فإمنَّ : َأمَّا َحَسن َوُحَسنْي وحُمْسِّ ُهم، َوَحَلق   َوَعقَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َعلِّيٍّ َعنـْ
م َفسرُّوا َواْخَتتُنوا ".  ا، َوأَمر هبِّ  رُءوَسهم، َوَتَصدََّق بوْزْنِّ

 ضعيف، وقد وثق. رواه الطبراني في الكبير، وفيه عطية العوفي، وهو قال الهيثمي:  .طب، كر
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يـُْقرِّئـَُنا الُقرآَن َعلى ُكلِّّ َحاٍل إال اجلََنابََة، فإَذا كان   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: كان َرسوُل هللا   - 13/  4

ًئا ".  ًبا َل يـُْقرِّئْـَنا َشيـْ  ُجنـُ
 . أبو عبيد يف فضائله، ش، والعدِن ع وابن جرير وصححه

 
، َوَبنْيَ زَْيد ْبنِّ َحارِّثََة ".  -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوُل هللا   أخيقَاَل:  "َعْن َعلِّيٍّ   - 24/  4  َبنْيَ مَحَْزَة ْبنِّ َعْبد املطَّلِّبِّ

 رواه البزار، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادى الطبراني. قال الهيثمي:  .طب
 
حلة   -صلى هللا عليه وسلم   -اخلالئق إبراهيم قـُْبطِّيتني، مث يكسى النيب "َعْن عليٍّ قال: أول من يكسى من   - 45/  4

 وهو عن ميني العرش".
 . ش، وابن راهويه، ع، قط يف األفراد، ق يف األمساء والصفات، ض

 
،  ما بني عنقه إىل وجهه -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن على قال: من سره أن ينظر إىل أشبه الناس برسول هللا   - 48/  4

ما بني عنقه إىل كعبه   -صلى هللا عليه وسلم  -فلينظر إىل احلسن بن على، ومن سره أن ينظر إىل أشبه الناس برسول هللا 
 ". يخلقا ولوان، فلينظر إىل احلسني بن عل

 . طب، وأبو نعيم
 
أسه إىل عنقه فلينظر إىل  من ر   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عليٍّ قال: من أراد َأْن ينظر إىل وجه رسول هللا   - 49/  4

 احلسن، ومن أراد أن ينظر إىل ما لدن عنقه إىل رجله، فلينظر إىل احلسني؛ اقتسماه". 
 .طب

 
، ولقد عبدتك قبل أن يعبدك أحد قبلي"َعْن حبة أن علّيا قال: اللهم إنك تعلم أنه َل يعبدك أحد من هذه األمة   - 59/  4

 من هذه األمة ست سنني". 
 .طس

 
عن ابن عمر: أن عبد الرمحن بن عوف قال ألصحاب الشورى: هل لكم أن أختار لكم وأتقصى فيها؟ فقال  "  - 89/  4

يقول لك: "أنت أمني يف أهل السماء، أمني يف   -صلى هللا عليه وسلم  -على: أان أول من رضى؛ فإِن مسعت رسول هللا 
 أهل األرض".

 . ابن منيع، وابن أىب عاصم يف السنة، ك، وأبو نعيم
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ا قَاَم َرُسوُل هللا  - 132/  4 َدًة مثَّ ََلْ يـَُعْد بـَْعُد ".  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلىٍّ قَاَل: إِّمنَّ  اجلَِّنازَةِّ َمرًَّة َواحِّ

 . احلميدى، والعدِن، )ق، ع( 
 
 أنَُّكْم ُتكذُّبوَن". "عن َأىبِّ عبد الرمحن قاَل: كاَن علىٌّ يقرأٌ وجَتَْعُلوَن ُشْكرَُكْم  - 158/  4

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير

 
تصدقُت منَها بعشرةِّ أواٍق، وقال آَخُر: ايرسوَل  "َعْن عليٍّ قاَل: أََتى رجٌل رسوَل هللا فقاَل: كانْت ىلِّ ماَئُة أوقيةٍ  - 184/  4

لقد كاَنْت ىلِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -: اي رسوَل هللا هللا: كانت ىلِّ ماَئُة ديناٍر فتصدقُت منهاَ بَِّعَشَرةِّ داننرَي، وقال آَخرُ 
 ".  َعَشَرُة داننرَي فتصدقُت منها بديناٍر، فقاَل: كلكْم قد أحسَن وأنتْم يف اأَلْجرِّ َسَواٌء، تصدَق كلُّ رجٍل منكم بُعْشرِّ َمالِّهِّ 

}لِّيـُْنفِّْق ُذو َسَعٍة مِّْن   -هللا عليه وسلم صلى  -ط، واحلارث، وابن زجنويه، حل، ق، وابن مردويه وزاد: مث قرأ رسول هللا 
 .َسَعتِّهِّ{ 

 
يف جَنازٍة فقاَل: أيُُّكْم ََيتِّى املديَنة فال يَدَُع فِّيَها وثًنا   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلِّىٍّ قاَل: كاَن رسوُل هللا  - 185/  4

فقاَم رجٌل من القومِّ فقاَل: َأاَن اي رسوَل هللا، فانطَلَق الرَُّجُل فكأنَُّه َهاَب  إال َكَسَرُه، وال صورًة إال لطََّخهاَ، وال َقرْبًا إال سَّواُه؟
ُتَك ايرسوَل هللا حَّتَّ ََلْ َأدَْع فِّيَها وثًنا إال كسَّرتُُه وال قربًْ  ا إال َسوَّيـُْتُه، وال  املدِّيَنَة فرجَع، فانطلقُت مث رجعُت فقلُت: َما أَتـَيـْ

َعةِّ صورًة إال لطَّْختـَُها، ف َها فقاَل فِّيهِّ قواًل َسدِّيًدا، وقاَل: شيءقاَل: من َعاَد لَِّصنـْ نـْ اي علِّىُّ ال َتُكْن قـَيَّاًسا وال ُِمتااًل، وال   مِّ
ًرا إال اتَجر َخرْيٍ، فإنَّ ُأولَئَِّك املسبوُقوَن   الَعَملِّ ".  يفَجابًِّيا، وال اَتجِّ

رواه أحمد وابنه، وفيه أبو محمد الهذلي، ويقال: أبو مورع، ولم  قال الهيثمي:  .ط ع، وابن جرير وصححه، والدورقى]حم عم[ 
 أجد من وثقه وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 
ُر فاجٌر إالَّ َمْن َأَخَذ احلقَّ وَأْعطَا - 186/  4  ُه "." َعْن َعلِّىٍّ قاَل: الَتاجِّ

 ]موقوف[.   .مسدد، وابن جرير

 
ديق ".  - 210/  4 هلل فِّيه: أُْنزَِّل اْسُم َأىبِّ َبْكٍر مِّْن السََّماءِّ الصِّّ ْعُت َعلًِّيا حَيْلُِّف ابِّ  " َعْن َأىبِّ حيىي قَاَل: مسِّ

 ]موقوف[  .يف فضائل الصديق، وأبو احلسن البغدادى يف فضائل أىب بكر وعمر طب، ك، وأبو نعيم، وأبو طالب النيسابورى
 
أال يـَْعَتمَِّد َعَلى   " َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: إِّن مَِّن السُّنَّة يف الصَّاَلةِّ املَْكُتوبَةِّ، إَِّذا َْنََض الرَّجُل يف الرْكَعَتنْيِّ األولََتنْيِّ أنْ  - 217/  4
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 ْيًخا َكبِّريًا اَل َيْسَتطِّيُع ". األْرضِّ إِّالَّ َأْن َيُكوَن شَ 
 قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف.  .العدِن، ق وضعفه

 
نَـُهْم َعلِّى ْبُن َأىبِّ طَالبِّ فـََقاَل: أَيُـَّها النَّاُس  "َعْن حُممَّدِّ ْبنِّ َكْعب الُقرظِّىِّّ  - 230/  4 ُهْم َأْزَمٌة، فـََقاَم بـَيـْ َأنَّ َأْهَل العَراقِّ أَصابـَتـْ

رٌي َحَّتَّ تـََرْوا َما َيُسرُكْم مِّن الرَّفاء َوالُيسْ  ين َمَكْثُت َثالَثََة َأايٍم مَِّن  رِّ، َقْد رَأيـْتُ أْبشُروا، فـََوهللا إِّين ألْرُجو َأْن اَل مَيُرَّ َعَلْيُكْم إِّالَّ َيسِّ
يُت َأْن يـَْقتـَُلىنِّ اجلُوُع، فَأْرسلُت فَاطَِّمَة إِّىَل َرُسولِّ هللا   ًئا آُكُلُه َحَّتَّ َخشِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -الدَّْهرِّ َما َأجُد َشيـْ

، فـََقاَل: اَي بـَُنيُة: َوهللا َما يف البَـْيتِّ طََعاٌم ََيكُلُه ذُ  عي  -لَِّشْىء َقليٍل َبنْيَ َيَدْيهِّ  -و َكبِّد إِّالَّ َما تـََرْيَن َتْسَتطعُِّمُه ىلِّ َوَلكِّْن اْرجِّ
: َهْل َفَسرْيزُُقُكُم هللا، فـََلمَّا َجاَءْتىنِّ فَأْخرَبَْتىنِّ َوانـَْفَلتْت َوَذَهَبُت َحَّتَّ َآتِّى َبىنِّ قـَُريظََة فَإِّذا يـَُهودِّىٌّ   َعَلى َشفةِّ بِّْئٍر فـََقاَل: اَي َعَرىبِّ

أَْنزُع َفُكلََّما نـََزْعُت َدلوا  َك َأْن َتْسقِّى ىلِّ خَنْلِّى َوُأْطعُِّمَك؟ قُلُت: نـََعْم، فَبايـَْعُتُه َعَلى )َأْن( أَْنزَع ُكلَّ َدلٍو بَِّتْمَرة، َفَجَعلُت لَ 
 املَاء، مثَّ قُلُت: اَي َلكِّ َبطًنا َلَقْد َلقِّيُت اليَـْوَم  َأعطَاِنِّ مَتَْرًة، َحَّتَّ إَِّذا اْمَتألْت يََدىَّ مَِّن التَّْمرِّ قـََعْدُت فَأكلُت َوَشرِّْبُت مِّنَ 

ًعا، َحَّتَّ إَِّذا ُكْنُت بِّبَـْعضِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -)ُضّرا(، مثَّ نـََزْعُت مِّْثل َذلَِّك البـَْنةِّ َرُسولِّ هللا  ( رَاجِّ مثَّ وَضْعُت مثَّ )انفلتُّ
ى إِّالَّ َأْخذُه َوقُلُت: الطَّرِّيقِّ إَِّذا َأاَن بِّدِّيناٍر ُملقًى، فَـ  ى أآُخُذُه أْم َأَذرُُه، فَأَبْت نـَْفسِّ ُتُه َوقـَْفُت أْنظُُر إِّلَْيهِّ َوأَؤامِّر نـَْفسِّ   َلمَّا رَأَيـْ

رُي َرُسوَل هللا   تـَُها َأْخرَبْهُتَا اخلرََبَ، قَاَلْت: َهَذا رِّْزٌق مِّنَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َأْسَتشِّ ئـْ هللا فَاْنطَلِّْق فَاْشرَتِّ لََنا   فَأَخْذتُُه، فـََلمَّا جِّ
ْئُت السُّوَق، فَإَِّذا يـَُهودِّّى مِّْن يـَُهودِّ َفدَك مَجََع َدقَيًقا مِّْن َدقِّيقِّ الشَّعِّريِّ  فَاْشرَتَْيُت منه، فـََلمَّا اكَتلُت  َدقِّيًقا، فَاْنطََلْقُت َحَّتَّ جِّ

م؟ قُلُت: اْبُن عَ  ْنُه( قَاَل: َما أْنَت مِّْن أىبِّ الَقاسِّ تـَُها فََأْخرَبْهُتَا اخَلرَبَ، فـََقاَلْت: َهَذا  )مِّ ئـْ نَـُتُه اْمَرأَتِّى، فأعطَاِنِّ الدِّيَناَر، َفجِّ مِّّى َوابـْ
تـَُها به فـََقطَّْعُتُه هَلَا وَ  -َعَز َوَجل  -رِّْزٌق مَِّن هللا  َنَصْبت، مثَّ  فَاذَهب بِّهِّ فَاْرَهْنُه بَِّثَمانَِّية قـََرارِّيَط َذَهٍب يف حَلٍْم، فـََفَعلُت، مثَّ جئـْ

َفجاَءاَن، فَلمَّا رََأى الطََّعاَم قَاَل: َما َهَذا؟  -صلى هللا عليه وسلم   -َعَجَنْت َوَخبَـَزْت، مثَّ َصنَـْعنا طََعاًما َوَأْرَسلتـَُها إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ  
كَ  ؟ فـَُقلَنا: بـََلى اْجلْس اَي َرُسوَل هللا خُنْربِّ َتُه طَيًِّّبا أَكلَت َوأَكلَنا، فَأْخرَباَْنُه اخَلرَبَ فـََقاَل: ُهَو   أََلْ أَتتِّىنِّ آنًِّفا َتْسأَلىنِّ اخَلرَبَ فَإِّْن رَأيـْ

َفَخَرَج، فَإذا ُهَو َِبعَرابِّية َتْشَتدُّ كأَنَُّه نُزَِّع فـَُؤاُدَها، فـََقاَلْت:  -صلى هللا عليه وسلم  -طَّيب َفُكُلوا بِّْسم هللا، مثَّ قام َرُسوُل هللا 
ىبِّ َوأمِّّي أْيَن )َأْن( يُ اي َرُسولَ   ْذكر هللا إِِّّن أْبَضُع َمعِّى بِّدِّيَنار َفَسَقَط مِّىنِّّ َوهللا َما أْدرِّى أْيَن َسَقَط، فَاْنظُْر ِبِّ

ُتُه فـََقاَل: اذَهْب إِّىَل اجلَزَّا -صلى هللا عليه وسلم  -َلَك، فـََقاَل َرُسوُل هللا   ئـْ رِّ فـَُقْل َلُه: إِّنَّ  : ادع ىلِّ َعلِّى ْبَن َأىبِّ طَالٍِّب، َفجِّ
لدِّيَنارِّ، فأْرَسَل بِّهِّ، فأْعطَاُه األْعَرابِّيََّة َفَذَهَبْت بِّهِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  ْل ابِّ  يـَُقوُل: إِّنَّ قـََرارِّ يَطَك َعَليَّ فَأْرسِّ

 .العدِن
 
، َأَما إِّنَّ َلكِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلىٍّ َأنَّ النيب  - 250/  4 يَـَتكِّ قَاَل لَِّفاطَِّمَة: ُقومِّى اَي فَاطَِّمُة فَاْشَهدِّى ُأْضحِّ

َا يـَْوَم الْ  ْعًفا، مثَّ ُتوَضُع يف  ِبََوَّلِّ َقْطَرٍة تـَْقطُر مِّْن َدمَِّها َمْغفَِّرًة لُِّكلِّّ َذْنٍب َأَصبِّْتيِّه، َأَما إِّنَُّه َُيَاُء هبِّ قَِّياَمةِّ بُِّلُحومَِّها َودَِّمائَِّها َسْبعنَي ضِّ
لِّ حُمَمٍَّد َخاصًَّة فـَُهْم َأْهٌل لَِّما ُخصُّوا ، قَاَل أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّىُّ َأْى َرُسوَل هللا: َأَهذِّهِّ آلِّ بِّهِّ مِّْن َخرْيٍ َأْم آللِّ حُمَمٍَّد َولِّلنَّاسِّ   مِّيَزانِّكِّ

 قَاَل؟ َبْل ُهنَّ آللِّ حُمَمٍَّد َولِّلنَّاسِّ َعامًَّة ".  َعامًَّة؟
 .ابن منيع، وعبد بن محيد، وابن زجنويه والدورقى، وابن أىب الدنيا يف األضاحى، ق وضعفه
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4  /254 -  ُّ  مِّْن بـَْعدِّهِّ".   َأنَّ األُمََّة َسَتغُدُر ىبِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلِّىٍّ َأنَّ ممَِّّا َعهَِّد إِّىلَّ النَّيبِّ

 رواه البزار، وفيه على بن قادم وقد وثق وضعف.قال الهيثمي:  .ش، واحلارث، والبزار، ك، عق، ق يف الدالئل
 
َصاحَلَ َنَصاَرى َبىنِّ تـَْغلب َعَلى َأْن يـَثْـبـُُثوا َعَلى دِّينِّهم،  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َشهِّْدُت  - 278/  4

ُهُم الذمَُّة َوَقْد نـََقُضوا، فـََوهللا لَئِّْن ََتَّ  َوال نـْ  األْمُر ألقْـتـَُلن ُمَقاتِّلتَـُهْم َوَذرَارِّيهم".  يليـَُنَصُروا أْواَلَدُهْم، فَإِّْن فـََعُلوا فـََقْد بَرَِّئْت مِّ
 .ع
 
".  يفَأْن ينَبَذ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َْنَى َرُسوُل هللا   - 279/  4  الدُّاَبءِّ َواملُزُّفتِّ
 .ع
 
، َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َلما َأرَاَد َرُسوُل هللا   - 283/  4 أْن ََيتَِّى َمكََّة أَسَر إِّىَل ُأاَنٍس مِّْن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ احلَارِّثِّ

ًنا، َفَكَتَب َحاطٌِّب إِّىَل أْهلِّ َمكََّة َأنَّ َرُسوَل  ال يف َأْصَحاِّبهِّ أنَُّه يُرِّيُد َمكَّة، فِّيهِّْم َحاطُِّب ْبُن أىبِّ بَلتَـَعَة، َوَفَشا  نَّاسِّ أنَُّه يُرِّيُد ُحنَـيـْ
َ َرُسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  فَبَعَثىنِّ أاَن َوااَب َمْرَثد ولَْيَس َمَعَنا رَُجل إِّالَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -يُرِّيدُُكْم، فَأخربِّ

َها، فَاْنطَلْقَنا َحَّتَّ رَأيـَْناهَ َمَعُه فـََرٌس فـََقاَل: ائْـ  نـْ َا اْمَرأًة َوَمَعَها كَِّتاٌب َفُخُذوُه مِّ ملََكانِّ الَّذِّي  ُتوا َرْوَضَة َخاٍج فَإِّنُكْم َسَتلَقْوَن هبِّ ا ابِّ
ْعَنا َمَتاَعَها فـََفَتْشَناُه فـََلْم  كَِّتاٌب، فـََوضَ   معيفـَُقلَنا هَلَا: َهاتِّى الكَِّتاب، فـََقاَلْت: َما  -صلى هللا عليه وسلم  -ذََكَر َرُسوُل هللا  

َوالَ   -صلى هللا عليه وسلم  -َمَتاعَِّها، فـََقاَل أَبُو َمْرَثد: فـََلَعلَُّه َأْن الَ َيُكوَن َمعَها كَتاٌب، فُقلَنا: َما َكَذَب َرُسوُل هللا   يفجنِّْدُه 
 ، نَُّه َأْو لَنـَُعرِّيـَنَّكِّ نَُّه َأْو لَنـَُعرِّينَّكِّ فَأْخَرجتُه  َكذبَنا، فـَُقلَنا هَلَا: لَُتْخرِّجِّ فـََقاَلْت: أَما تـَتـَُّقوَن هللا؟ َأَما أنتْم ُمْسلُموَن؟ ! فـَُقلَنا لَُتْخرِّجِّ
َنا  ا، َوىفِّ لْفٍظ: مِّْن قـُُبلَها، فَأتـَيـْ َقاَم ُعَمُر  فَإَِّذا الكَِّتاُب مِّْن َحاطِّبِّ ْبنِّ أىبِّ بَلتَـَعَة، فَـ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب مِّْن ُحْجَزهتِّ

أَلَْيَس َقْد   -صلى هللا عليه وسلم  -فَأْضرَِّب ُعنـَُقُه، فـََقاَل َرُسوُل هللا   يلفـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا: َخاَن هللا، َوَخاَن َرُسوَلُه اْئَذْن 
صلى هللا   -َر َأْعداَءَك َعَلْيَك، فـََقاَل رسول هللا  َشهَِّد بْدرًا؟ قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل هللا، قَاَل ُعَمُر: بـََلى َوَلكنَُّه َقْد َنَكَث َوظَاهَ 

َنا ُعَمَر، فـََقاَل: هللا ورسوله أ-عليه وسلم  ئُتْم، فـََفاَضْت َعيـْ علم،  : فـََلَعل هللا َقدِّ اطَلَع َعَلى أْهلِّ َبْدٍر فـََقاَل: اْعَملوا َما شِّ
َقاَل: َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا، كنُت اْمرًأ  إِّىَل َحاطِّب فَـ  -صلى هللا عليه وسلم  -َوأْرَسَل َرُسوُل هللا 

َكََّة َمْن مَيَْنُع َأْهَلُه   يفُملصًقا  ، َوََلْ َيُكْن مِّْن أْصَحابَِّك َأَحٌد إِّالَّ َوَلُه ِبِّ َا َأْهلِّى َوَماىلِّ   َوَماَلُه، َفَكتَـْبُت إِّلْيهِّْم بَِّذلَِّك،قـَُرْيٍش وََكاَن هبِّ
: َصَدَق َحاَطٌب َفاَل تـَُقوُلوا حَباطِّب إِّالَّ  -صلى هللا عليه وسلم   -َلمْؤمٌِّن ابِّهلل َوَرسولِّه، فـََقاَل َرُسوُل هللا  إيّنِّ َرُسوَل هللا  َوهللا ايَ 

ُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِّياَء  ْلَمَودَّةِّ{ ".َخرْيًا. فَأنـَْزَل هللا }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اَل تـَتَّخِّ  تـُْلُقوَن إِّلَْيهِّْم ابِّ
 . رواه أبو يعلى وفيه الحارث األعور وهو ضعيفقال الهيثمي:  .ع، وابن جرير، وابن املنذر، كر

 
َد فَإَِّذا َأاَن ابِّ  - 284/  4 ُعصَبة مِّْن َأْصَحابه فـَُقلُت: السَّاَلُم َعَلْيُكْم،   يف  -صلى هللا عليه وسلم  - لنيب "َدَخلُت اْلَمْسجِّ
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َوَعْشٌر َلَك، َفَدَخلُت الثَّانَِّيَة فـَُقلُت: السَّاَلُم َعَليكْم َوَرمْحَُة هللا، فـََقاَل: َوَعَلْيَك   يلفـََقاَل: َوَعلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَُة هللا، عِّْشُروَن 
)َوعْشُروَن َلَك، َفَدَخلُت الثَّالَِّثَة فـَُقلُت: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللا َوبـَرَكاَتُُه، فـََقاَل:  يلُه، َثالَثُوَن السَّاَلُم َوَرمْحَُة هللا َوبـَرََكاتُ 

(  يلَوَعَلْيُكم السَّاَلَُم َوَرمْحَُة هللا َوبَرَكاتُُه، َثالَثُوَن  مِّ َسَواٌء، اَي َعلى إِّنَُّه َمْن َمرَّ َعَلى  السَّالَ  يف َوَثالثُوَن َلَك، َوَأاَن َوأَْنَت اَي َعلىُّ
 جَمْلٍِّس َفَسلََّم َعَلْيهم كَتَب هللا َلُه َعْشَر َحَسَناٍت، َوحَمَى َعْنُه َعْشَر َسيئاٍت، َورَفَع َلُه َعْشَر َدرََجاٍت". 

 .يف عمل يوم وليلة وضعف السينالبزار، وابن 
 
ى َأْصَمَع أقْـرََع بَِّيدِّهِّ مِّْعَوٌل  "َعنِّ احلَارِّثِّ ْبنِّ ُسَوْيٍد، عَ  - 285/  4 ْن َعلىٍّ قَاَل: ُحجُّوا قـَْبَل أْن اَل حَتُجُّوا َفَكأِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل َجشِّ

ْعَتُه مِّن رُسول هللا  لَّذِّى فـََلَق ؟ قَاَل: الَ، َوا-صلى هللا عليه وسلم  -يـَْهدُِّمَها َحَجًرا َحَجًرا، َفقِّيَل َلُه: َشْىٌء تـَُقولُُه بَِّرأيَِّك أْو مسِّ
 ".   -صلى هللا عليه وسلم  -احلَبََّة َوبـََرأ النََّسَمَة، َوَلكِّْن مَسْعُتُه مِّْن نَبِّيُكْم 

 . احلرث، حل، ق وفيه حصني بن عمر، واألمحسى ضعفوه
 
الَ ُسنٌَّة كْيَف أَتُمُرِن؟ قَاَل: جَتَْعُلونَُه أْمٌر ََلْ يـَْنزِّْل فِّيهِّ بـََياُن أْمرِّهِّ وَ   يل"عن على قال: قلُت اَي َرُسوَل هللا: إِّْن َعَرَض  - 296/  4

 ُشوَرى َبنْيَ َأْهلِّ الفِّْقهِّ َواْلَعابِّدِّيَن مَِّن املُْؤمِّننَي، َواَل تـَْقضِّى فِّيهِّ بـََرأٍى َخاصة". 
 البخاري: منكر الحديث. رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن كيسان قال قال الهيثمي:  .طس، وأبو سعيد النقاش يف القضاة

 
4  /297 -  ِّّ أبُو َبْكٍر،   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعْبدِّ َخرْيٍ قَاَل: َخَطَب َعلِّيٌّ فـََقاَل: إِّنَّ أْفَضَل النَّاسِّ بـَْعَد النَّيبِّ

ُتُه، فَ  َي الثَّالَث َلَسمَّيـْ يُه قَاَل: اْلَمْذبُوُح َكما َوَأْفَضلُهْم بـَْعَد َأيبِّ َبْكٍر ُعَمُر، َوَلو شْئُت َأْن ُأمسَِّّ ْئَت َأْن ُتَسمِّّ ُسئَِّل عَِّن الَّذِّي َلْو شِّ
 ُتْذَبُح اْلبَـَقُر". 

 .العدين، وابن أيب داود، ع، حل، كر
 
يـَْنظُُروَن، فـََغَسَل َوْجَهُه "عن أيب النضر َأنَّ عثَماَن َدَعا بَِّوُضوٍء َوعْنَدُه طَلَحُة َوالزُّبرْيُ َوَعلِّيٌّ َوَسْعٌد، مثَّ تـََوضََّأ َوُهْم  - 318/  4

ى رِّْجلُِّه اْليْميَن، مثَّ َغَسَلَها َثالَث  َثالَث َمرَّات، مثَّ َأفْـرََغ َعَلى ميِّينِّهِّ َثالَث َمرَّاٍت، مثَّ أفْـرََغ َعَلى َيَسارِّه َثالَث َمرَّاٍت، مثَّ َرشَّ َعلَ 
  -َغَسَلَها َثالَث مرَّاٍت، مثَّ قَاَل لِّلَّذِّيَن َحَضُروا: أَْنُشدُُكم هللاَ أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل هللا َمرَّاٍت، مثَّ َرشَّ َعَلى رِّْجلِّهِّ اْلُيْسَرى مثَّ 

 َكاَن يـَتَـَوضَّأُ َكَما تـََوضَّأُت اآلن؟ قَاُلوا: نـََعْم، َوَذلَِّك لِّشْيٍء بـََلَغُه َعْن ُوُضوءِّ رَِّجاٍل".  -صلى هللا عليه وسلم 
 . ورجاله ثقات إال أنه منقطع، أبو النصر سالم لم يسمع من عثمان الهيثمي:قال  .ث، عابن منيع، واحلار 

 
دِّ َجاَء رَُجٌل إِّىَل عليٍّ َوقَاَل: َأرِّينِّ ُوُضوَء َرُسو  - 319/  4 َنَما حَنُْن ُجُلوٌس َمَع َعلِّيٍّ يف اْلَمْسجِّ   -لِّ هللاِّ  "عن أيب مطر قال: بـَيـْ

ْنرَبَ فـََقاَل: اْئتِّينِّ بُِّكوٍز مِّْن َماٍء، فـََغَسَل َيَدْيهِّ َوَوْجَهُه َثالاًث، فََأْدَخَل بـَْعَض َأَصابعِّه يف فِّيهِّ،  َفَدَعا قُـ  -صلى هللا عليه وسلم 
، َواَبطِّنـُُهَما مَِّن  َخارُِّجُهَما مَِّن ا -يـَْعينِّ اأُلُذَننْيِّ  -َواْستَـْنَشَق َثالاًث َوَغَسَل ذِّرَاَعْيهِّ َثالاًث، َوَمَسَح رَأَسُه َواحَدًة، مثَّ قَاَل  لرَّأسِّ
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ْيَـُتُه هَتْطُِّل َعَلى َصْدرِّهِّ، مثَّ َحَسا َحْسَوًة بـَْعَد اْلُوُضوءِّ، مثَّ   قَاَل: أَْيَن السَّائُل َعْن وُضوءِّ َرُسولِّ  اْلَوْجه، َورِّْجَلْيهِّ إِّىَل اْلَكْعَبنْيِّ، َوحلِّ
 ".  -صلى هللا عليه وسلم   - هللاِّ ؟ َكَذا كاَن ُوُضوُء َرُسولِّ -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ 

 .عبد بن محيد، وأبو مطر جمهول 
 
 ََيُكُل الثَّرِّيَد، ويشرُب اللنَب، وُيَصلِّّي وال يتوضأ".   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َعلِّيِّ قاَل: َكاَن َرُسول هللا  - 320/  4

عامر، ضعفه أحمد وأبو حاتم، وقال ابن عدي: حدث عنه  رواه أبو يعلى، وفيه عبد األعلى بن قال الهيثمي:  .ع، وابن جرير، ص 
 الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
َذْيه فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علي أَنَّه كان يدخُل عليَّ النيبُّ  - 323/  4 َفدَخل َعَلْيه يـَْوًما وقد كَشَف عن َفخِّ

ذِّك، فإْنَّ  ْف عن َفخِّ ل املَْوَت". اي ْبَن أيب طَالٍِّب ال َتْكشِّ  ا َعْورٌة، وال تـَْنظُْر إىل فخذ حي وال َميٍِّّت فإنََّك تـَْغسِّ
 .ابن راهويه، وابن جرير، وصححه

 
ْكلِّ الثَّوِّم وقال: َلْوال أن املََلَك يـَْنزُِّل َعَليَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َعلِّيٍّ قَال: َأَمَراَن َرُسول هللاِّ   - 324/  4 ِبَِّ

 أَلَكْلُته". 
رواه قال الهيثمي:  .منيع، والطحاوي، طس، حل، وعبد الغين بن سعيد يف إيضاح اإلشكال، وابن اجلوزي يف الواهياتابن 

 البزار والطبراني في األوسط وفيه حبة بن جوين العرني، وقد ضعفه الجمهور، ووثقه العجلي. 
 
4  /325 -  َّ َد قال: اللَّهم افْـَتْح يلِّ أَْبواَب َرمْحَتَِّك،    -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّيٍّ أنَّ النَّيبِّ كاَن إَذا َدخل اْلَمْسجِّ

 وِّإَذا َخَرَج قاَل: اللَّهمَّ افْـَتح يلِّ أَْبواَب َفْضلَِّك". 
 ع، كر.

 
ٌّ مَ  - 327/  4 ٌح له، فَلمَّا كاَن يفِّ "عن َعلِّيٍّ أنَّ ُمعاًذا َصلَّي بَقوٍم الَفْجَر فـََقرَأ بُسورةِّ البَـَقَرةِّ، َوَخْلَفُه رَجٌل أْعرايبِّ َعه اَنضِّ

  َّ ي ويل عيال   -صلى هللا عليه وسلم   -الرَّْكَعةِّ الثَّانِّيةِّ صلَّي األْعَرايبُّ َوَترك ُمَعاًذا، فََأْخرَبوا بِّه النَّيبِّ ْفُت علي اَنضِّحِّ فقال خِّ
م َصالَة أضْ  -صلى هللا عليه وسلم   -َأْكُنُف َعَلْيهم، فَقاَل النيبُّ  َعفِّهم، فَإنَّ فيهْم الصَّغِّري، والكبرَي، وَذا احلَاَجةِّ، اَل َصلِّّ هبِّ

 تكن فـَتَّااًن". 
 . ابن منيع

 
مامِّ إِّذا استْطَعَمك، قِّيل أليب َعبدِّ الرَّمحَ  - 328/  4 نِّ: ما  "عن أيب َعبدِّ الرَّمحنِّ قَال: قاَل عليٌّ: من السُّنَّةِّ َأْن تـَْفَتَح َعَلى اإلِّ
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؟ قالَ  مامِّ  : إَذا َسَكَت".اْستِّطَعاُم اإلِّ
 .ابن منيع، ك

 
َنا َمَع النَّيبِّّ  - 333/  4 َصالَة السََّفرِّ رَْكَعتني رَْكَعتني إال املغرب فإنَّه َصالها  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َعلِّيٍّ قَال: َصلَّيـْ

 َثالاًث".
، ومسدد، والبزار وضعف  .ش، وابن منيع، والعدينِّ

 
ِّّ "عن َعليٍّ قاَل: َصلَّ  - 335/  4  َصالَة اخلَْوفِّ رَْكَعَتنيِّ إال اْلَمْغرَِّب َثالاًث".  -صلى هللا عليه وسلم  -ْيُت َمَع النَّيبِّ

إال بهذا   -صلى هللا عليه وسلم    -رواه البزار وقال: ال نعلمه عن النبي قال الهيثمي:  .ش، وابن منيع، ومسدد، والبزار، وضعف
 اإلسناد قلت: وفيه الحارث وهو ضعيف.

 
م بنِّ َضمَرَة قَاَل: َصلَّى َعلِّيٌّ الَعْصَر يف السََّفرِّ رَْكَعَتنيِّ، مثَّ دخل ُفْسطَاطًا َفَصلَّي رَْكَعَتنْيِّ وَ  - 334/  4  َأاَن أْنظُُر"."عن َعاصِّ

 قال البوصيري رجاله ثقات.  ]موقوف[.. مسدد، ق

 
َّ هللا   عِّيٍد َفرَأي اَنًسا ُيَصلُّون،"َعنِّ الَعالءِّ بنِّ َبْدٍر قاَل: َخَرَج َعليٌّ يف يـَْومِّ  - 336/  4  -فقال: اي أَيُّها النَّاُس: َقد َشهِّْداَن َنيبِّ

َفقال   -صلى هللا عليه وسلم  -يف مِّْثلِّ َهَذا الَيومِّ فـََلْم َيُك َأَحٌد ُيَصلِّّي قبَل العِّيدِّ، َأْو قبَل النَّيبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم 
؟ َفقاَل: ال ُأرِّيُد َأْن َأْْنَى َعبًدا إَذا َصلَّى، َوَلكِّْن حُنَدِّثهْم ِبا  رَُجٌل: اي أمري املؤمنني َأال أ مامِّ ْني النَّاَس َأن ُيصلوا قبَل خروج اإلِّ

 ".  -صلى هللا عليه وسلم  -َشهِّْداَن مَِّن النيب 
 .ابن راهويه، والبزار، وزاهر يف حتفة عيد الفطر

 
مامِّ يـَْوَم العِّيدِّ، َفقِّيَل: أَلْيَس َعلِّيٌّ َكاَن َيْكَرُه الصالة قبلها؟ "عن َعطَاءِّ بنِّ  - 338/  4 السَّائِّبِّ أن َمْيَسرَة َكاَن ُيَصلِّّي قَبَل اإلِّ

 قال: بلي". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
 َوُهَو حُمْرٌِّم فـََقاَل: َما َهَذا؟ فـََقاَل َعليٌّ:  "َعْن َأيبِّ َجْعَفر: َأنَّ ُعَمَر أَْبَصَر َعَلى َعْبدِّ هللا ْبنِّ َجْعَفر ثـَْوَبنْيِّ َمْصُبوَغنْيِّ  - 341/  4

 َما إَِّخاُل َأَحًدا يـَُعلُِّّمَنا السُّنََّة؛ َفَسَكَت ُعَمُر".
 ]موقوف[.   .الشافعي، وابن منيع، ق

 
: َسْل رُسوَل هللا  - 344/  4 َقاَل: ُأْعطِّيُكم َما ُهَو َخرْيٌ  احلَِّجابََة؛ فَـ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َعليٍّ قَاَل: قـُْلُت لِّْلَعبَّاسِّ
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َقايََة تـَْرزؤُكم وال تـَْرَزُؤوَْنَا". َها: السِّّ نـْ  َلُكْم مِّ
 رجاله ثقات. الهيثمي: قال  . ابن سعد، ش، وابن راهويه، وابن منيع، والبزار، ع، وابن جرير، وصححه ك، ض

 
َرائِّهِّنَّ،   -وسلم صلى هللا عليه   -"َعْن عليٍّ قَاَل: َْنَي رُسوُل هللا   - 345/  4 ، َوَعْن شِّ ، وَعنِّ النـَّوَّاَحاتِّ َعنِّ اْلُمَغنَِّّياتِّ

 َوبـَْيعِّهِّنَّ، َوالتََّجارَةِّ فيهِّنَّ، وَكْسبـُُهنَّ َحَراٌم". 
 رواه أبو يعلى، وفيه ابن نبهان وهو متروك. قال الهيثمي:  .ع
 
 احلُْكرةِّ ابلبلد". عن  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قال: ْني رسول هللا   - 346/  4

 قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لجهالة نوفل، وضعف الراوي عنه.  .احلارث وضعف
 
دِّ فَإَِّذا رَُجٌل يـَُنادِّي َخْلفِّي: اْرَفْع إزاَرَك، فَإِّنَُّه أَتْـَقي لَربِّّكَ  - 347/  4 ، وأَنـَْقى لَِّثوبَِّك  "َعْن َأيب َمطٍر قَاَل: َخَرْجُت مَِّن اْلَمْسجِّ

َك إِّْن ُكْنَت ُمْسلًِّما، فإَذا ُهَو علِّيٌّ َوَمَعُه الدِّرَُّة فانـْتَـَهى إىل ُسوقِّ  بِّلِّ فـََقاَل: بيُعوا وال حَتْلُِّفوا فإنَّ اْلَيمِّنَي تـُنَـفُِّق   َوُخْذ مِّْن رَأسِّ اإلِّ
َب التَّمرِّ فإَذا َخادٌِّم تـَْبكِّي قَاَل: ما َشأُنك؟ قَاَلْت: اَبَعينِّ َهذَ  ْلَعة َومَتَْحُق اْلرَبََكَة، مثَّ َأَت َصاحِّ ا مَتًْرا بدْرَهٍم فََأيَب َمْواَلَي َأْن  السِّّ

لُت َهَذا َعلِّيٌّ َأمرُي  ُخْذُه وَأْعطَِّها دِّْرَُهًا فإنَُّه لَْيَس هَلَا َأْمٌر، َفَكأَنَُّه َأيَب فـَُقلُت: َأاَل "َتْدرِّي َمْن َهَذا؟ قَاَل: اَل، قُ  يـَْقبَـَلُه، فـََقاَل:
ْصَحابِّ التَّمْ  تَـُهْم، مثَّ َمرَّ جُمَْتازًا ِبَِّ َ ، قَاَل: َما أْرَضاينِّ َعْنَك إَذا َوفَـّيـْ رِّ َفقاَل: أطعُِّموا اْلمِّْسكِّنَي يـَْربُو َكْسُبُكْم، مثَّ َمرَّ  اْلُمؤمننيِّ

َرابيسِّ فـََقاَل: اي َشْيُخ!  جُمَْتازًا َحَّتَّ انـَْتهى إىل أْصَحابِّ السََّمكِّ فـََقاَل: اَل يباُع يفِّ ُسوقَِّنا طَاٍف، مثَّ َأَت َداَر بزاز وهي ُسوُق اْلكَ 
ْن بَيعي يفِّ َقمِّيٍص بَِّثاَلثَةِّ  ًئا، مُث أَ َأْحسِّ ًئا، مُث أََتى آَخَر فـََلمَّا َعَرَفُه ََلْ َيْشرَتِّ مْنه َشيـْ َتى ُغاَلًما   َدرَاهَِّم، فـََلمَّا َعَرَفُه ََلْ َيْشرَتِّ مْنه شيـْ

، َفقِّيَل إنَّ إبـَْنَك اَبَع مِّْن  َحَداًث فاْشرَتَى مِّْنُه َقمِّيًصا بَِّثالثَةِّ َدرَاهَِّم َولَبَِّسُه ما َبنْيَ الرُّْسَغنْيِّ إىل اْلَكْعَبنيِّ، َفجاَء صَ  ُب الثَـّْوبِّ احِّ
ْك َهَذا الدِّْرَهَم، َأمِّريِّ املؤمِّننَي َقميًصا بَِّثالثَةِّ َدرَاهَم، قَاَل: فـََهالَّ َأَخْذَت مِّْنُه دِّْرَُهَنْيِّ؟ فََأَخَذ الدِّْرَهَم مثَّ َجاءَ   إىل َعليٍّ فـََقاَل: َأْمسِّ

 اَبَعَك اْبينِّ بَِّثاَلثَةِّ َدرَاهَِّم، قَاَل: اَبَعينِّ رَِّضاَي َوَأَخَذ رَِّضاُه".  َقمِّيًصا َُثَن دِّْرَهمٍ  قَاَل: َما َشأنُُه؟ قَاَل: َكانَ 
 ]موقوف[. .ابن راهويه، حم يف الزهد، وعبد بن محيد، ع، ق، ك، وضعف

 
َتاُع، َوَمْن اَبَع خَنْاًل َقْد أُبَِّّرْت فـََثَمرهُتَا "َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: َمْن اَبَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل، َفَمالُُه لِّلَبائِّع إِّالَّ  - 348/  4  َأْن َيْشرَتط اْلُمبـْ

َتاُع، َقَضي بَِّذلَِّك َرُسوُل هللا   ".  -صلى هللا عليه وسلم  -لِّْلَبائِّع إِّالَّ َأْن َيْشرَتَِّط اْلُمبـْ
 . ابن راهويه، ك، ق

 
: أَنَُّه َلمَّا تـَزَّوَج  - 350/  4 : اْجَعْل َعامََّة الصََّداقِّ يف  -صلى هللا عليه وسلم  -فَاطَِّمَة قَاَل َلُه رُسوُل هللا "َعْن عليٍّ

."  الطِّّيبِّ
 .ابن راهويه، عق، زايد بن املنذر 
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صلى هللا  -يـَُعلَِّّم َرُسوَل هللا "َعْن حُمَمدِّ ْبنِّ َعلِّي ْبنِّ ُحَسنْيٍ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َعن َعلِّيٍّ قَاَل: َلمَّا َأرَاَد هللا َأْن  - 351/  4

رْبِّيُل: اْسكُ  -عليه وسلم  رْبِّيُل بَِّدابَّة يـَُقاُل هَلَا الرُبَاُق، َفَذَهَب يرْكبـَُها فَاْستَـْعَصْت َعَلْيهِّ، فـََقاَل هَلَا جِّ َ فـََوهللا َما رَكَِّبك  َأاَتُه جِّ ينِّ
َنَما ُهَو َكذلَك إْذ َخَرَج َمَلٌك مِّن  َعْبٌد أْكَرُم َعلي هللا مِّْن حُمَمٍد فـَرَكَبها َحَّتَّ انْـ  َتهى إىل احلَِّجاب الَّذي يَلِّي الرَّمْحََن، فـَبَـيـْ

رْبِّيُل! َمْن َهَذا؟ قَاَل: َوالَّذِّي بـََعَثك ابحلقِّّ ألْقرُب اخْلَْلقِّ َمَكااًن  -صلى هللا عليه وسلم   -احلَِّجاب، فـََقاَل رُسوُل هللا  : اي جِّ
: َصدَ وِّإنَّ َهَذا اْلَمَلَك م ُتُه ُمْنُذ ُخلِّْقُت قـَْبَل َساَعيتِّ َهذِّه، فـََقاَل: هللا أْكرُب، هللا أْكرَبُ َفقيل َلُه مِّن َورَاءِّ احلَِّجابِّ َق َعْبدِّي  ا رأَيـْ

ي، هللا ال إَِّلَه إِّالَّ َأاَن، فـََقاَل  َأاَن أْكرَبُ، َأاَن َأْكرَبُ، قَاَل اْلمَلُك: أشَهد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا، َفقِّيَل مِّْن وراء احلجاب: َصَدَق َعْبدِّ 
 َخْلقِّي، فقال اْلَمَلُك: َحيَّ  اْلَمَلُك: َأْشهد أنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ، َفقِّيَل مِّْن َورَاءِّ احْلَجابِّ َصَدَق َعْبدِّي َأاَنَ َأْرَسلُت حُمَمًَّدا إىل

: َصَدَق  َعَلى الصَّالةِّ، َحيَّ َعَلى الَفاَلح، َقْد قَاَمتِّ الصَّ  الُة، فـََقاَل اْلَمَلُك: هللا أْكرَبُ، هللا أْكرَبُ. َفقِّيَل من َورَاء احلَِّجابِّ
ْهلِّ السََّماءِّ، فِّيهِّمْ  ، أاَن هللا ال إَِّلَه إِّالَّ َأاَن، مث َأَخَذ اْلَمَلُك بَِّيدِّ حُمَمَّد فـََقدََّمُه فَأَمَّ ِبِّ ُد ْبن اي حُمَمَّ   آَدُم ونُوٌح. قال أبو َجْعَفٍر:َعْبديِّ

." : فـَيَـْوَمئٍِّذ أكَمَل هللا ُلمَِّحمٍَّد الشََّرَف َعلي َأْهلِّ السََّمواتِّ واأَلْرضِّ  َعلِّيٍّ
 رواه البزار، وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه. قال الهيثمي:  .البزار، وأبو الشيخ يف األذان، وزايد مرتوك

 
: أانَ "َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: َخَرَج  - 352/  4 ، فـََقاَل َجْعَفُر ْبُن أيبِّ طَالِّبِّ  زَْيُد ْبُن َحارِّثََة إىل َمكََّة فـََقدَِّم بِّبِّْنتِّ مَحَْزَة ْبنِّ َعْبدِّ املُطَّلِّبِّ

َا اخْلَاَلُة أُمٌّ. َوهَِّي َأَحقُّ، َوقَاَل َعلِّيٌّ  ا، بِّْنُت َعمِّّي، َوعِّْندِّي َخالَُتها، وِّإمنَّ َا، هَِّي اْبنُة َعمِّّي، : بَ آُخُذَها، َوأاَن َأَحقُّ هبِّ ْل أاَن َأَحقُّ هبِّ
َا، وإيّنِّ أَلْرَفُع َصْوتِّ لَيْسَمع رُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َوعِّْندِّي بِّْنُت َرُسولِّ هللا  صلى هللا عليه   -َوهَِّي َأَحقُّ هبِّ

َا، َفَخرَج َرُسوُل هللا ُحجَّيتِّ قـَْبَل َأْن خَيُْرَج، َوقَاَل زَْيٌد: َبْل َأاَن َأَحقُّ هبَِّ  -وسلم  َها، َوَسافـَْرُت َوجْئُت هبِّ صلى هللا   -ا َخرْجُت إِّلَيـْ
َنُة َرُسولِّ هللا  -عليه وسلم  َا، َوعِّْندِّي ابـْ   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: َما َشأنُُكْم؟ فـََقاَل َعلِّيٌّ: بِّْنُت َعمِّّي، َوَأاَن َأَحقُّ هبِّ

َا مِّْن غَ  َا اي َتُكوُن َأَحقَّ هبِّ َا مِّن   رْيَِّها، َوقَاَل َجْعَفٌر: َأاَن َأَحقُّ هبِّ َنُة َعمِّّي، َوعِّْندِّي َخالتـَُها، واخلَاَلُة أُمٌّ، َوهَِّي َأَحقُّ هبِّ َرُسوَل هللا، ابـْ
َها، َوجَتَشَّْمُت السََّفرَ  َا اَي َرُسوَل هللا، َخَرْجُت إِّلَيـْ َا، فـََقاَل رُسوُل هللا َغرْيَِّها، َوقَاَل زَْيٌد: َبْل َأاَن َأحقُّ هبِّ   -، َوأَنـَْفْقُت فََأاَن َأَحقُّ هبِّ

َنُكَما يفِّ َهَذا ويفِّ َغرْيِّه، قَاَل َعلِّيٌّ: فـََلمَّا قَاَل َويفِّ َغرْيِّه، قُلُت: نـََزَل اْلُقرآُن يف رَْفعِّنَ  -صلى هللا عليه وسلم  ا  َسَأْقضِّي بـَيـْ
يُت اي  -ه وسلم صلى هللا علي -َأْصواتـََنا، فـََقاَل رُسوُل هللا   : َأمَّا أَْنَت اَي زَْيُد ْبَن َحارِّثََة َفْمواَلَي، َوَمْواَلُُهَا، قَاَل: َقْد َرضِّ

َها، قَ  يُت اَي َرُسوَل  رُسوَل هللا! قال: وأمَّا أَْنَت اَي َجْعَفُر! فََأْشبَـْهَت َخْلقِّي وُخُلقِّي، َوأَْنَت مِّْن َشجرتِّ الَّيت ُخلْقُت مِّنـْ اَل: َرضِّ
يُت اي رسول هللا، قَال: وَ  هللا! ، َوأَْنَت َمينِّّ َوَأاَن مِّْنَك، قـُْلُت: َرضِّ أمَّا اجلارِّيَُة فـََقْد  قال: َوَأمَّا أَْنَت اَي َعلِّيُّ! َفَصفِّيِّّي وَأمِّيينِّ

َْعفٍر، َتُكوُن مَع َخالَتَِّها، واخْلَاَلُة أُمٌّ. قالوا: َسلَّْمَنا اَي َرُسوَل هللا".  َا جلِّ يُت هبِّ  َرضِّ
رواه البزار، ورجاله  قال الهيثمي:  .العدين، والبزار، وابن جرير، ك، وروي د بعضه "وقد كحلته ومألت عينيه كحال" احلارث

 ثقات. 
 
بُّ أْن أَ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: َلمَّا َكاَن مِّْن َشأنِّ اْلُمَتالعَِّننْيِّ عِّْنَد النَّيبِّ  - 353/  4 كُوَن قَاَل: َما ُأحِّ
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 َأوََّل اأَلْربـََعةِّ".
 . هب، ابن راهويه

 
4  /356 -  َّ : َأنَّ النَّيبِّ بـََعَثُه َوْجًها. مثَّ قَاَل لَِّرُجٍل: احْلَْقُه َواَل َتَدْعُه مِّْن َخْلفِّهِّ، ُقْل َلُه:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّيٍّ

 َّ َتظَِّر، َوُقْل َلُه: اَل تـَُقاتِّْل قـَْوًما َحَّتَّ َتْدُعوُهْم".  -صلى هللا عليه وسلم  -إِّنَّ النَّيبِّ  ََيُمُرَك َأْن تـَنـْ
 .ابن راهويه

 
َ بَِّرُجٍل فـََقاُلوا: إِّنَُّه َقْد َسَرَق مَجَاًل. فـََقاَل: َما َأرَاَك َسَرقْ  - 354/  4 َت! قَاَل: بـََلي. قَاَل:  "َعْن َأيبِّ َمَطٍر قَاَل: رَأَْيُت َعلِّّيا ُأتِّ

َعُه َوَأْوقِّدِّ النَّاَر،  وادُع اجلزاَر لِّيَـْقَطَع، مثَّ انـَْتظِّْر َحَّتَّ   فـََلَعلَُّه ُشبَِّّه َلَك؟ قَاَل: بـََلي َقْد َسَرْقُت. قَاَل: اْذَهْب بِّهِّ اي قـَْنرَبُ َفُشدَّ ُأْصبـُ
يَء، فـََلمَّا َجاَء قَاَل َلُه: َأَسَرْقَت؟ قَاَل: اَل، َفرَتََكُه، قَاُلوا:  َ تركته وقد أقر لك؟ قَاَل: آُخُذُه بَِّقْولِّهِّ وأتْـرُُكُه َأجِّ َ، َلِّ اي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّننيِّ

َ َرسوُل هللا  َ تـَْبكِّي؟    -صلى هللا عليه وسلم  -بَِّقْولِّهِّ. مثَّ قال َعلِّيٌّ: ُأتِّ بَِّرُجٍل َقْد َسَرَق فََأَمَر فـََقَطَع َيَدُه، مثَّ َبَكي، فـَُقْلَنا: َلِّ
لطَاُن ُسوٍء الَّذِّي يـَْعُفو  َكْيَف اَل أَْبكي َوأُمَّيتِّ تـُْقَطُع َبنْيَ َأْظُهرُِّكْم؟ قَالوا: اَي َرُسوَل هللا، َأَفاَل َعَفْوَت َعْنُه؟ قَاَل: َذاَك سُ فـََقاَل: وَ 

َنُكْم".   َعنِّ احلُُدودِّ، َوَلكِّْن تـََعافـَُوا احْلُُدوَد بـَيـْ
 مطر لم أعرفه ولكن الراوي عنه. رواه أبو يعلى. وأبو قال الهيثمي:  .ع، وضعف

 
َعاُر النَّيبِّ  - 355/  4  : اَي ُكلَّ َخرْيٍ". -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعليٍّ قَاَل: َكاَن شِّ

واه أبو يعلى عن القواريري، عن منصور بن عبد هللا الثقفي القواريري، روى عن سفيان، وذكر ابن حبان في قال الهيثمي: ر ع، ض، كر. 
 الثقات منصور بن عبد هللا يروي عن الزهري، وكان يطلب الحديث مع ابن عيينة، والظاهر أنه هو، وبقية رجاله ثقات. 

 

: على ما تُْؤَخذُ اْلِجْزيَةُ ِمَن اْلَمُجوِس َولَيْ  - 357/ 4 اٍب؟ فَقَاَم  ُسوا أَْهَل ِكتَ "َعْن نَْصر ْبِن َعاِصٍم قَاَل: قَاَل فَْرَوةُ بُن نَْوفٍَل األَْشَجِعيُّ

، َفقَاَل: اْلبََدا،   إِلَْيه اْلُمْستَوِرُد فَأََخذَ بِتَْلبِْيبِِه، فَقَاَل: يَا َعُدوَّ هللا! أَتطعُن على أبي بَْكٍر َوُعَمَر؟ َوذََهَب بِِه إلى اْلقَصِر، فََخَرَج َعلَْيِهَما َعِليٌّ

: أَنَا أَْعلَُم النَّاِس باْلَمُجوِس، َكاَن لهم ِعلٌم يُعلَُّمونَهُ،  قَاَل سفيان: يَقُوُل: اْجِلَسا، فََجلََسا ِفي ِظل ِ القصر َفأَْخبََرهُ بِقَْوِلِه، فَقَاَل َعِليٌّ

اَوكتَاٌب يَْدُرُسونَهُ، َوإِنَّ َمِلَكُهْم َسِكَر يَْوًما فََوَقَع على اْبنَتِِه َوأُْختِِه، فاطلََّع َعلْيِه بَْعُض أَْهِل مَ  َصَحا َجاُءوا يُِقيُموَن َعلَْيِه  ْملََكتِه، فَلَمَّ

يُْنِكُح بَنيِه بَنَاتِه؟ وأَنَا علي ِديِن آَدَم َفَما  الَحدَّ، فاْمتَنََع ِمْنُهْم، َوَدَعا أَْهَل َمْملََكتِه فَقَاَل: أَتَْعلَُموَن ِدينًا َخْيًرا ِمْن ِديِن آَدَم؟ َوقْل َكاَن 

 الَّذي  اتلوا الَّذيَن يُخاِلفُونُهْم، َفأَصبَُحوا َوقَْد أُْسِرَي على كتَابِِهْم، َفُرِفَع ِمْن بَْيِن أَْظُهِرِهْم َوذََهَب اْلِعلمُ نََزْعُت بُِكْم َعْن ِدينه َفبَايعُوهُ وق

 وأبو بكر، وعمر ِمْنُهُم اْلَجْزيَةَ". -صلى هللا عليه وسلم   -في ُصُدوِرِهْم، فَُهْم أَْهُل كتَاٍب، وقد أخذ رسول هللا 

 . قال الهيثمي: فيه أبو سعد البقال وهو متروك .عي، والعدني، ع، وابن زنجويه في األموال، قالشاف 
 

ٍ: أَنَّ َرُسوَل هللا  - 358/ 4 َخَطَب النَّاَس ذَاَت يَْوٍم َفقَاَل: أَََل إنَّ األَُمَراَء ِمْن قَُرْيٍش، أَََل إِنَّ األَُمراََء  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َعلي 

َما اْستُْرِحُموا فََرِحُموا، َمْن لم يَْفعَْل  قَُرْيٍش، أَََل إِنَّ األَُمَراَء ِمْن قُرْيٍش َما أَقَاُموا بِثَََلٍث: َما َحَكُموا َفعََدلُوا، َوَما َعاَهُدوا َفَوفَْوا، وَ  ِمنْ 

 ذَِلَك َفعَلَْيِه لَْعنَةُ هللا واْلَمََلئَِكِة والنَّاِس أْجَمِعيَن".

 رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  .ع

 



871 

 

اَئَة َبَدنٍَة يف َحجَّتِّهِّ".   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علي: أنَّ النَّيبَّ  - 360/  4  َساَق مِّ
 احلارث. 

 
َم، ق - 365/  4 اَل له عليٌّ: حَتَوَّْل َعْن َمْنزِّيلِّ "عن احلسن قال: جاَء رجٌل فنزل َعَلى َعلِّيٍّ فََأَضاَفُه، فقاَل: إِّيّنِّ ُأرِّيُد َأْن ُأَخاصِّ

يَف اخْلَْصَم. ويف لفظ: َأْن نـُْنزَِّل اخْلَْصَم َإالَّ َوَمعُه َخْصُمُه". -صلى هللا عليه وسلم  -فَإِّنَّ النيبَّ   َْنَااَن َأْن ُنضِّ
 ابن راهويه، وأبو القاسم بن اجلراح يف أماليه، ق. 

 
َعَلى رَُجٍل مَِّن األَْنَصارِّ نـَُعوُدُه َورَِّم، فقاَل النيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا "عن علي قال: َدَخْلَنا َمَع  - 368/  4
ٌة َأْخرُِّجوَها َعْنُه، فـَُبطَّ َوَرُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -  َشاهٌد".  -صلى هللا عليه وسلم  -: َهذِّهِّ مِّدَّ

   .ضعيف وفيه أشعث بن سعيدقال الهيثمي:  .ع، والدورقي
 
َناَها، فـََقاَل َرُسوُل هللا  - 369/  4 : اَل َتُسبُّوَها، -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علي قال: نـََزْلَنا َمْنزِّاًل فَآَذتْـَنا اْلرَباغِّيُث َفَسببـْ

 فنعمت الدَّابَُّة، فَإَِّْنَا أَيـَْقظَْتُكْم لذِّْكرِّ هللا".
 في األوسط، وفيه سعد بن طريف وهو متروك.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس

 
 يـَْوَم االْثننْيِّ، َوَأْسَلْمُت يـَْوَم الثُّاَلاَثءِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علي قال: بُعَِّث َرُسوُل هللا   - 370/  4

 المالئي وقد اختلط. رواه أبو يعلى، وفيه مسلم بن كيسان قال الهيثمي:  .ع، وأبو القاسم بن اجلراح يف أماليه
 
َمَع احْلَُسنْيِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ مَِّن اْلُمزدلَِّفةِّ فـََلْم َأَزْل َأمْسَُعُه يقوُل: لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك َحَّتَّ انـْتَـَهى إِّىَل   "َعْن عِّْكرَِّمَة قَاَل: رَفـَْعتُ  - 372/  4

ْهاَلُل اَي َأاَب َعْبدِّ هللا؟  ْعُت َأيبِّ َعلِّي ْبَن َأيبِّ طَالٍِّب يُهِّلُّ َحَّتَّ انـَْتهى إِّىَل اجْلَْمَرةِّ، وحدثين اجْلَْمَرةِّ، َفقلُت َلُه: َما َهَذا اإلِّ قاَل: مسِّ
َها. قاَل: فـََرَجْعُت إِّىَل اْبنِّ َعبَّاٍس فََأخرَبتُُه بُِّقْولِّ ُحَسنْيٍ فقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ رسوَل هللا  َأَهلَّ َحَّتَّ انـْتَـَهى إلَيـْ

ي اْلَفْضُل بُن َعبَّاٍس وََكان َرديَف َرُسولِّ هللا َصدَق. قالَ  أَنَُّه ََلْ يـََزْل يُهِّلُّ َحَّتَّ انـْتَـَهى   -صلى هللا عليه وسلم  -: َوَأْخرَبينِّ َأخِّ
 إِّىَل اجْلَْمَرةِّ". 

على سماع ابن  رواه أحمد، وأبو يعلى والبزار، وقد بين أبو يقال الهيثمي:  .ع، والطحاوي، وابن جرير، وصححه، ق، ض ]حم[
 إسحاق: حدثني أبان بن صالح، فصح الحديث والحمد هلل. 

 
، عن حكيم بن ُجَبرْيٍ، عن احلسن بن سعد مويل علي، عن علي: َأنَّ َرُسوَل هللا   - 374/  4 "عن عبد هللا بن بَُكرْيٍ اْلَغَنوِّيِّّ
ًرا فََأَمَرُه َأْن يـََتَخلََّف َعَلى اْلَمدِّيَنة، فقاَل: اَل َأخَتَلَُّف بـَْعَدَك اَي  َأرَاَد َأْن يـَْغُزَو َغَزاًة َلُه َفَدعا َجْعفَ  -صلى هللا عليه وسلم  -

فـََعَزَم َعَليَّ َلَما خَتَلَّْفُت قـَْبَل َأْن أََتَكلََّم، فـََبَكْيُت، فقال َرسوُل    -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا أََبًدا، َفَدَعاينِّ َرسوُل هللا 
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َدٍة. تـَُقوُل قـَُرْيٌش َغًدا: َما  -عليه وسلم صلى هللا  -هللا  : َما يـُْبكِّيَك اَي َعلِّيُّ؟ قلُت: اي َرُسوَل هللا: يـُْبكِّيينِّ خصال َغرْيُ َواحِّ
هَ  هِّ َوَخَذَلُه، َويـُْبكِّيينِّ َخْصَلٌة ُأْخَرى، ُكْنُت ُأرِّيُد َأْن أَتـََعرََّض لِّْلجِّ َسبِّيلِّ هللا، ألنَّ هللا يـَُقوُل:   ادِّ يفَأْسرََع َما خَتَلََّف َعنِّ اْبنِّ َعمِّّ

إىل آخر اآليةِّ، َفُكْنُت ُأرِّيُد َأْن أَتـََعرََّض لِّأَلْجرِّ َويـُْبكِّيينِّ َخْصَلٌة ُأْخَرى، ُكْنُت ُأرِّيُد َأْن   }َواَل َيطَُئوَن َمْوطًِّئا يَغِّيُظ اْلُكفَّاَر{ 
هِّ  -لم صلى هللا عليه وس -أَتـََعرََّض لَِّفْضلِّ هللا. فقاَل رسوُل هللا  : َأمَّا قـَْوُلَك تـَُقوُل قـَُرْيٌش: َفَما َأْسرََع َما خَتَلََّف َعنِّ اْبنِّ َعمِّّ

ٌر وََكاهٌِّن وََكذَّاٌب، َوَأمَّا قْوُلَك: أَتـََعرَُّض لِّأَلْجرِّ مَِّن هللا ْنزَِّلةِّ  ، َأَما تـَْرَضي َأْن َتُكوَن مِّينِّّ ِبَِّ َوَخَذَلُه، فَإِّنَّ َلَك يفَّ ُأْسَوًة، قَاُلوا: َساحِّ
َّ بـَْعدِّي، وأمَّا قـَْوُلك أتـََعرَُّض لَِّفْضلِّ هللا: فـََهَذانِّ هَبَارَانِّ مِّْن فُلفُ  ٍل َجاَءاَن مَِّن اْلَيَمنِّ فَبِّعُه  هاُرون مِّْن ُموَسى إِّالَّ أَنَّه ال َنيبِّ

 ملَدِّيَنَة اَل َتْصُلُح إِّالَّ هبا َأْو بَِّك". َواْسَتْمتِّْع بِّهِّ أَْنَت َوفَاطَِّمُة َحَّتَّ يـُْؤتَِّيُكُم هللا مِّْن َفْضلِّهِّ؛ فَإِّنَّ ا 
البزار وقال: ال حيفظ عن علي إال هبذا اإلسناد الضعيف وأبو بكر العاقويل يف فوائده، ك وقال: صحيح اإلسناد، وابن  

د البزار: املوضوع، وعبد هللا بن بكري وشيخه ضعيفان، وقال يف جتريد زوائ مردويه، قال ابن حجر يف األطراف: بل هو شبه 
 رواه البزار، وفيه حكيم بن جبير، وهو متروك.قال الهيثمي:  . حكيم بن جبري مرتوك، قال: البهار: ثالُثائة رطل ابلبغدادي

 
َا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: كنُت غالًما َمذَّاًء، فلما رأي رسوُل هللا  - 381/  4 املاَء َقْد آَذاينِّ قال: إِّمنَّ
". الْ   ُغْسُل مَِّن اْلَماءِّ الدَّافِّقِّ
 .ع
 
بُّ َأْن َأفْـَعَلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: َأَمرينِّ رسوُل هللا   - 382/  4 َي َعْنُه بَكْبَشنْيِّ فََأاَن ُأحِّ  َأْن ُأَضحِّّ

  أحمد، وفيه أبو الحسناء، وال يعرف روى عنه غير شريك.رواه عبد هللا بن قال الهيثمي:  .وابن أيب الدنيا يف األضاحي ع، ك ]حم[
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب

 
: أنه دعا َصاحَب ُشْرطَتِّهِّ فقاَل َلُه: أََتْدرِّي َعَلى َما أَبـَْعُثَك؟ أَبـَْعُثَك َعَلى َما بـََعَثينِّ َعَلْيهِّ  - 383/  4   -رسوُل هللا "َعْن َعلِّيٍّ

  َأحْنََت َلُه ُكلَّ زُْخُرٍف، قَاَل: يعين ُكلَّ ُصورٍة، َوَأْن ُأَسوَِّي ُكلَّ َقرْبٍ".َأنْ  -صلى هللا عليه وسلم 
 .ع، وابن جرير وصححه

 
: َأنَّ رسوَل هللا  - 399/  4  ُأُذنـَْيهِّ َماًء َجدِّيًدا".   يف تـََوضَّأَ َثاَلاًث َثالاًث، َوَأَخَذ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علِّيٍّ

 . ع ، قط
 
ى َأْو دِّْرعِّى؟ قَاَل: بِّعْ  - 402/  4  دِّْرَعَك. فَبِّْعتـَُها  "عن َعلىٍّ قال: َلمَّا تـََزَوْجُت فَاطَمَة قُلُت اَي رسوَل هللا: َما أَبِّيع؟ فـََرسِّ

 بِّثْنََّتْ َعْشَرَة ُأوقِّيًَّة، َفَكاَن َمْهَر فَاطَِّمَة".
 رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده، ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .ع
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: أىُّ النَّاسِّ أْكَيُس؟ قُلُت: هللا َوَرُسولُه َأْعَلُم، قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: قال رسوُل هللا  - 415/  4

 إِّنَّ َأْكَيَس النَّاسِّ أْكثـَُرُهْم لِّلَمْوتِّ ذِّْكًرا، َوَأْحَسنـُُهْم َلُه اْستْعَداًدا".
 احلارث. 

 
َسىْبٌ، فـََقاَل َعلِّىٌّ لَفاطَِّمَة:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: َقدَِّم َعَلى َرُسولِّ هللا "عن شيث بن ربعى، عن على  - 419/  4

نَي َأْمَسْت، فـََقاَل هَلَا: َما َلكِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -إِّيتِّ َرُسوَل هللا  َأاَبكِّ َفَسلِّيهِّ لََنا َخادًِّما نـَتَّقِّى بِّهِّ اْلَعَمَل، فَأَتْت َأاَبَها حِّ
ًئا، فـََلمَّا رََجَعْت قَاَل هَلَا َعلِّىٌّ: َما فَـ اَي بـُنَـيَّ  ْئُت ُأَسلُِّّم َعَلْيَك َواْسَتْحَيْت َأْن َتْسأََلُه َشيـْ ًئا  ُة؟ قَاَلْت: جِّ ؟ قَاَلْت: ََلْ َأْسأَْلُه َشيـْ َعلتِّ

ْنُه، فـََلمَّا َكاَن الثانَِّيُة قَاَل: إِّيتِّ َأاَبكِّ َفَسلِّيهِّ لََنا َخادِّ  ًما نـَتَّقِّى بِّهِّ اْلَعَمَل، َفَخرَجْت إِّلَْيهِّ، َحَّتَّ إَِّذا َجاَءْتُه قَاَل:  َواْسَتْحيَـْيُت مِّ
ًئا،  ْئُت أَْنظُُر َكْيَف َأْمَسْيت، َواْسَتْحَيْت َأْن َتْساَلُه َشيـْ ! جِّ َحَّتَّ إَِّذا َكاَن الثَّالَِّثُة قَاَل هَلَا  َماَلكِّ اَي بـُنَـيَُّة؟ قَاَلْت: الَ َشَئ اَي أََبتِّ

َنا َرُسوَل هللا َعلِّىٌّ  ى، َفَخَرْجَنا مجِّيًعا َحَّتَّ أَتـَيـْ فـََقاَل: َما َجاَء بُكَما؟ فـََقاَل َلُه َعلِّىٌّ: اَي َرُسوَل   -صلى هللا عليه وسلم  -: اْمشِّ
َنا اْلَعمُل، فََأَرْداَن َأْن تـُْعطِّيَنا َخادًِّما نـََتقِّى بِّهِّ اْلَعَمَل، فـََقاَل هَلَُما رَ  َهْل َأدلُُّكَما   -صلى هللا عليه وسلم  -ُسوُل هللا هللا! َشقَّ َعَليـْ

، َوحَتْمَ  ، َوُتَسبَِّّحانِّ َانِّ نَي تُرِّيَدانِّ تـََناَمان،  َعَلى َخرٍي َلُكَما مِّْن مُحْرِّ النـََّعم؟ قَاَل َعلِّىٌّ: نـََعْم اَي َرُسول هللا! قَاَل: ُتَكربِّّ َدانِّ ماَئًة حِّ
ْعُت َرُسوَل هللا فـََتبِّيَتانِّ َعَلى أَْلفِّ َحَسَنٍة، وَ  ، فـَتَـُقوَمانِّ َعَلى أْلفِّ َحَسَنة، قَاَل َعلِّىٌّ: َفَما فَاتـَْتىنِّ ُمْنُذ مسِّ نَي ُتْصبَِّحانِّ ْثلَِّها حِّ   -مِّ

".  -صلى هللا عليه وسلم  رِّ اللَّْيلِّ َلَة صفني فَإِِّنِّّ َنسيتـَُها َحَّتَّ ذََكْرهُتَا مِّْن آخِّ  إِّالَّ لَيـْ
 العدِن وابن جرير، حل. 

 
َا أَْنَت ُمْنذٌِّر َولُِّكلِّّ قـَْوٍم َهاٍد{ قَاَل: َعلِّىٌّ: َرُسوُل   يف "عن َهبَّارِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا األَسدِّى، َعْن َعلِّىٍّ  - 422/  4 قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: }إِّمنَّ

 اْلُمْنذِّر، َوَأاَن اهْلَادِّى".   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 رواه عبد هللا بن أحمد، والطبرانى في الصغير واألوسط، ورجال المسند ثقات.  ي:الهيثمقال  .ابن أىب حاَت، طس، ك، وابن مردويه، كر

 
: َمْن َأْشَقى األوَّلِّنَي؟ ! قُلُت: َعاقُِّر  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   يل "عن صهيب، عن َعلِّىٍّ قَاَل: قَاَل  - 426/  4

رِّيَن؟ قُلُت: الَ عِّلَم   النَّاَقةِّ! ،  َوَأَشاَر بَِّيدِّهِّ   -َيْضرُِّبَك َعَلى َهذِّهِّ  الذي اَي َرُسوَل هللا، قَاَل:  يلقَاَل: َصَدْقَت، َفَمْن َأْشَقى اآلخِّ
هِّ  هِّ".وََكاَن يـَُقوُل: َودِّْدُت أَنَُّه انـْبَـَعَث َأْشَقاُكْم َفَخضََّب َهذِّهِّ مِّْن هذِّهِّ. يـَْعىنِّ حلِّْ  -إِّىَل اَيُفوخِّ  يَـَتُه مِّْن َدمِّ رَأسِّ

 رواه الطبراني وأبو يعلى، وفيه رشدين بن سعد وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .ع، كر
 
َما  "عن الفرات بن سلمان قال: قال علِّىٌّ: َأاَل يـَُقوُم َأَحدُُكْم فـَُيَصلِّّى َأْرَبَع رََكَعاٍت قـَْبَل اْلَعْصرِّ َويُقوُل فيهِّن:  - 432/  4

يـَُقوُل؟ : ََتَّ نُوُرَك فـََهَدْيَت، فـََلَك احْلَْمُد، َوَعظَُم حْلُمَك فـََعَفْوَت فـََلَك احْلَْمُد،   -صلى هللا عليه وسلم  -َكاَن َرُسوُل هللا 
جْلَاه، َوَعطيتَك أْفَضُل اْلَعطيَّةِّ َوَبَسطَت َيَدَك فََأْعطَْيَت فـََلَك احْلَْمُد، رَبَّنا َوْجُهَك َأْعَظُم أْكَرَم اْلُوجوهِّ، َوَجاُهَك َأْعَظُم ا
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، َوَتْشفِّى السَّ  ُف الضُّرَّ قِّيَم، َوتـَْغفُِّر الذَّْنَب، َوتـَْقَبُل وأْهنَـُؤها، ُتطَاُع رَبنا فـَُتشَكُر، َوتـُْعَصى رَبَـَّنا فـَتَـْغفُِّر، َوجتِّيُب اْلُمْضَطر، َوَتْكشِّ
ُلُغ مِّْدَحَتَك قـَْوُل قَائٍِّل". التـَّْوبََة، َواَل ََيْزى آبالَئِّكِّ َأَحٌد، َواَل يَـ   بـْ

 رواه أبو يعلى، والفرات لم يدرك عليا، والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .ع
 
وَع؟ قَاَل: اَل. قِّيَل َلُه: َأحتِّبُّ َأْن أُْلقَِّى  "عن علِّىٍّ قال: َدَعا َنىبٌّ َعَلى أُمَّتِّهِّ َفقيَل َلْه َأحتِّبُّ َأْن ُأَسلَِّّط َعَلْيهْم اجلُْ  - 433/  4

نَـُهْم؟ قَاَل: اَل. َفَسلََّط َعَلْيهُِّم الطَاُعوَن موات ذفِّيًفا حَيْرُِّق اْلُقُلوَب، َويـَُقلُِّّل اْلَعَدَد".   َِبَسُهْم بـَيـْ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 

َُؤاَلءِّ، َهُؤاَلءِّ َكانُوا  يف"عن كليب قال: ُكْنُت َمَع َعلِّىٍّ َفَسمَِّع َضجَّتَـُهْم  - 434/  4 دِّ يـَْقَرأوَن اْلُقرآَن، فـََقاَل: طوىَب هلِّ اْلَمْسجِّ
 ".  -صلى هللا عليه وسلم   -َأَحَب النَّاسِّ إِّىَل َرُسولِّ هللا 

 .ابن منيع، طس
 
: أَنَُّه ُسئِّلَ  - 435/  4 ُّ هللا  "عن عليٍّ َةِّ اْلكَِّتابِّ فـََقاَل: َحدَّثـََنا َنيبِّ َا ْأنزَِّلْت مِّْن َكْنٍز   -صلى هللا عليه وسلم  - َعْن فَاحتِّ َأْنَّ

 ."  حَتَْت اْلَعْرشِّ
 ابن راهويه.

 
يَها - 436/  4 ُ الَقْوم َأنَّ َهذِّهِّ الزُّْهَرَة ُتَسمِّّ ْعُت َعلِّّيا خُيْربِّ يها الَعَجُم َأاَنهِّيد،   "َعن ُعَمريِّ بنِّ َسعِّيد قَال: مسِّ اْلَعرُب الزُّْهَرَة َوُتَسمِّّ

بهِّ، فـََقاَل َأَحُدُُها لِّ  ُهما َعْن َغرْيِّ عِّلم َصاحِّ نـْ ٍد مِّ ُهما ُكلَّ واحِّ ى إنَّ يف  َفكاَن املََلَكان حَيُْكمان َبنْي النَّاسِّ فَأَتـَتـْ بهِّ: اَي َأخِّ َصاحِّ
ى بـَْعض األْمر ُأرِّيُد َأْن َأذُكرُه َلكَ  َك، فَاتَـَّفَقا َعَلى َأْمٍر يف  نـَْفسِّ ى مِّثُل الذي يف نـَْفسِّ ى َلَعلَّ الذي يف نـَْفسِّ ، قَال: اذُكْره اَي َأخِّ

، قَاالَ  َا َتْصَعدان بِّهِّ إِّىَل السََّماء، َوَما يـَْهبِّطانِّ بِّه إِّىَل األْرضِّ َاِنِّ ِبِّ  َوبهِّ  : بِّسمِّ هللا األْعَظم َْنْبِّطُ َذلِّك، فـََقاَلْت هَلُما: َحَّتَّ خُيْربِّ
به: َعلِّّمَها إِّايَّ  ُواتَِّيتُِّكما الذي تُريَدانِّ َحَّت تـَُعلَِّّمانِّه. فـََقال أَحُدَُها لَِّصاحِّ دَّةِّ  َنْصَعُد، فـََقاَلْت: َما َأاَن ِبِّ ُه، قَال: َكْيَف لََنا بِّشِّ

ه، فَـ  َتَكلََّمْت بِّه َفطَاَرْت إِّىَل السَّماءِّ، فـََفزَع َمَللث لُِّصُعودَِّها  َعذاب هللا؟ فَقاَل اآلَخُر. إِّانَّ نـَْرُجو َسَعَة َرمْحَةِّ هللا، فـََعلَّمَها إِّايَّ
 َفطَأطَأ رَأَسه َفلم ََيْلِّْس بَعد، َوَمَسَخها هللا َفَكاَنْت َكوْكًبا".

 ابن راهويه، وعبد بن محيد، وابن أىب الدنيا يف العقوابت وابن جرير، وأبو الشيخ يف العظمة، ك.

 

 
ُيصلى من الليل التََّطوع َُثَاَِن ركعات، وابلنهار ثنَّت عشرة  -صلى هللا عليه وسلم  -: كان النيب "عن على قال - 439/  4

 ركعة".
 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خال عاصم بن حمزة وهو ثقة ثبت. قال الهيثمي:  . ع، ض
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َكاَن   -صلى هللا عليه وسلم   -إِّنَّ َرُسوَل هللا "عن أىب الطفيل قال: مسعت على بن أىب طالب وعمار يقوالن:  - 453/  4

 ." َةِّ الكَِّتابِّ يم يف فَاحتِّ  ََيَْهُر بِّبِّْسم هللا الرَّمْحنِّ الرَّحِّ
رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة والثوري وزهير بن معاوية وهو مدلس وضعفه  قال الهيثمي:   .قط، طب، هب

 الناس. 
 
، فَقام إِّليهِّ األشعُث بُن   - 456/  4 "عن عباد بن عبد هللا قال: َصعَِّد علِّىٌّ املنرَب يوَم اجلمعةِّ فخطَب وقْد أحدَقْت به املَواىلِّ

ْعُت رسوَل هللا  ؟ َأَما وهللا َلَقْد مسِّ  -وسلم صلى هللا عليه  -قـَْيس، فقال: َغَلبَـْتنا علْيَك هذه احلُمرياُء، فقال على: َمْن يْعُذُرِنِّ
 يقول: وهللا ليْضرِّبنَُّكْم على الدين عوًدا كما َضَربـُْتموُهم عليه بَْدًءا".

رواه أبو  قال الهيثمي:  .ش، واحلارث، وابن راهويه، وأبو عبيد يف الغريب، والدورقى، وابن جرير وصححه، ع، والبزار، ض 
 فيه نظر يعلى وفيه عباد بن عبد هللا األسدى، وثقه ابن حبان، وقال البخارى:

 
بُّ أن ىل الدُّنَيا وما فيها،   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: مسعُت النيبَّ  - 457/  4 قرَأ آيًة مث َفسَّرَها، وما ُأحِّ

يَبٍة فَبَِّما َكَسَبْت أَْيدِّيُكْم َويـَْعُفو َعْن َكثِّرٍي{ مث قال: َمْن أَخَذُه هللا بَِّذْنبِّ  هِّ يف الدُّنَيا فاهلل َأكرُم مِّْن َأْن  قال: }َوَما َأَصاَبُكْم مِّْن ُمصِّ
ْنهُ  نـَْيا، فاهلل َأَكرُم مِّْن َأْن يعُفَو عنه يف الدُّنيا وََيُخَذ مِّ َرةِّ، وما َعَفا هللا َعْنه يف الدُّ َرةِّ". يُعِّيَده عليه يف اآلخِّ   يف اآلخِّ

 ابن راهويه، وابن مردويه.
 
 َنُشّك َأنَّ السَّكِّينَة تـَْنطُِّق علَى لَِّسانِّ ُعَمَر". ال  -أصحاَب حممٍد  -"عن على قال: ُكنَّا  - 458/  4

 ]موقوف[.  .مسدد، وابن منيع، والبغوي يف اجلعدايت، حل، ق يف الدالئل، ض

 
َذا  - 459/  3  أُمِّْرُت". "عن علِّىٍّ قال: كانت أوُل صالٍة رَْكعَنا فِّيها الَعْصَر، فـَُقلُت اي رسوَل هللا: ما َهَذا؟ قَال: هبِّ

رواه البزار والطبراني في األوسط، وفيه أبو عبد الرحيم، فإن كان هو خالد بن يزيد فهو ثقة من  قال الهيثمي:  .البزار، طس، وضعف
 رجال الصحيح، ولم أجد أبو عبد الرحيم في الميزان، وهو مجهول. 

 
َصاَلَة الصُّْبحِّ مثَّ نـَْنَصرُِّف َوَما يـَْعرُِّف بـَْعُضَنا   -ه وسلم صلى هللا علي - النيبقَال: ُكنَّا ُنصلِّّى مَع  "عن َعلىٍّ  - 460/  4

 بـَْعًضا".
 رواه البزار، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .البزار

 
: قاَل   - 461/  4 هِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب يل"عن َعلِّىٍّ ، فََأذِّْنُت للِّنَّاسِّ  الذييف َمَرضِّ َماَت فيهِّ اْئَذن للنَّاسِّ َعَلىَّ
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ًدا. مثَّ  َُذوا قُبوَر أنْبِّيائِّهم َمْسجِّ ، فََأذِّْنُت هَلُم   عَلْيه فـََقاَل: َلَعَن هللا قـَْوًما اختَّ : ائذن للِّنَّاسِّ ُأْغمَِّى َعَلْيه، فـََلمَّا َأفَاَق قَاَل اَي َعلِّىُّ
ًدا َثالاًث يف َمَرضِّ َمْوتِّه". فـََقاَل: َلَعَن هللا قـَْوًما  َُذوا قُبوَر أَْنبِّيائِّهم َمْسجِّ  اختَّ

 رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف المؤذن، وبقية رجاله موثقون.قال الهيثمي:  .البزار
 
 رَُجٍل، فََأمَره َأْن يُعيَِّد الصَّاَلَة، قَاَل  رَُجاًل ُيَصلِّّى إىَل  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن َعلِّىٍّ قَال: رََأى َرُسوُل هللا  - 462/  4

 َقْد َصلَّْيُت َوأَْنَت تـَْنظُر إِّىَلَّ".  إيّنِّ اَي رسوَل هللا: 
 . رواه البزار وفيه عبد األعلى الثعلبى وهو ضعيف قال الهيثمي: .البزار، وضعف

 
 الرَُّجُل َوَخلَفُه رَُجالنِّ َوَخلَفُهَما اَمرَأٌة". "عن َعلِّىٍّ قَال: مَِّن السُّنَّةِّ َأن يـَُقوَم  - 463/  4

 رواه البزار وفيه الحارث وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .البزار، وضعف
 
، َعنِّ  - 464/  4 اَلَح   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن احلارِّث، َعن َعلىٍّ : َأَمَر النَّاَس فََأخُذوا السِّّ يف َصاَلةِّ اخلَْوفِّ

َل   اليتقَاُموا إىَل الطَّائَِّفة  َعَلْيهم، فـََقاَمْت طَائِّفٌة مِّن َورَائِّهم ُمسْقبِّل الَعُدوِّ، َوَجاَءْت طَائِّفٌة َفَصلَّْوا َمَعه، فصلَّى هبم رَكَعًة، مثَّ 
ين قَِّبَل ََل ُتَصلِّّ َمَعه، فـََقاُموا َخلَفُه، َفَصلَّى هبِِّّْم رَْكَعًة َوَسْجدَتنيِّ، مثَّ َسلَّم َعَلْيهم، فـََلمَّا َسلََّم قَاَم الذ اليتلت الطَّائَِّفُة ُتَصلِّّ َوَأقْـبَ 

ُوا مجِّيًعا َورََكُعوا رَْكَعًة َوْسَجَدتنيِّ بـَْعدَما َسلََّم".   العُدوِّ َفَكربَّ
 . رواه البزار وفيه الحارث وهو ضعيفمي: قال الهيث . البزار

 
 َأْن َأاَنَم إِّالَّ َعَلى وِّْتٍر". -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن َعلِّىٍّ قَال: َْنَاِنِّ رُسول هللا  - 465/  4

 .رواه البزار، وفيه عبد هللا بن شبيب وهو ضعيف قال الهيثمي:  . البزار
 
قاَل: َسأَْلُت َعلِّىَّ ْبَن َأىبِّ طَالٍِّب فـَُقلُت: اَي َأاَب احَلَسنِّ! أَيُّهَما َأْفَضُل؟ املَْشُى َخلف   اخلدري"َعْن َأىبِّ َسَعيٍد  - 466/  4

ثْـُلكَ  ْثلِّى؟ ! رَأَْيُت َأاَب َبكْ  اجلَِّنازَةِّ َأْو َأَماَمها؟ فَقال: اَي َأاَب َسعِّيٍد! َومِّ ٍر َوُعَمَر يَسأُل َعن َهذا؟ َقلُت: َوَمْن َيَسأُل َعْن هذا إالَّ مِّ
ْعَنا، ولكِّنـَُّهما َكااَن َسْهلَ  ْعا َكما مسِّ َُهَما هللا وَغَفَر هَلَما، َوهللا لَقْد مسِّ يانِّ َأَماَمها، فـََقال: َرمحِّ نْيِّ حيِّبَّانِّ السُّهوَلَة، اَي َأاب َسعِّيد! إَذا مَيْشِّ

َك َكأَ  ْف، َوَفكِّر يف نـَْفسِّ يَك املُسلِّم فَأْنصِّ ْنيا، َخَرَج منِّها  َمَشْيَت َخلَف َأخِّ ثْـَله، َأخوَك َكان ُيَشاحَُّك َعَلى الدُّ نََّك َقد َصْرَت مِّ
فَإَِّذا   َحزِّيًنا َسليًبا، لَْيَس َله إالَّ َما تـََزوََّد مِّن َعَمٍل َصاحٍل، فإذا بلغت القرب فجلس الناس فال جتلس ولكن قم على شفري قربه 

ُزوٍل بهِّ، َخلََّف الدُّنَيا ُدىّلَ يف َقرْبهِّ فـَُقْل: ابسم هللا، َويف سَ  بيلِّ هللا، وعلى مِّلَّةِّ رسولِّ هللا، اللَُّهمَّ َعْبُدك نـََزل بَِّك َوأَْنَت َخرْيُ َمنـْ
 أْحُث َعليه َثاَلَث  بـَْرارِّ{ مثَّ َخلَف َظْهره، فاْجَعل َما َقدِّم َعَليه َخريًا ممَِّّا َخلََّف، فإنَّك قُلَت َوَقوُلَك احلَقُّ }َوَما عِّْنَد اَّللَِّّ َخرْيٌ لِّأْلَ 

 َحثـََياٍت". 
 . رواه البزار، وفيه عبد هللا بن أيوب وهو ضعيفقال الهيثمي:  .البزار، وضعف
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َفَدَعا َله بَِّرأٍس، َوَجَعل ََيُكُل مَعُه،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعن َعلِّىٍّ قَاَل: َدَخَل َعلَقَمُة بُن ُعالَثََة َعَلى  - 467/  4

املَْسجد ما َشاَء هللا، مثَّ رَجَع َوقاَل: الصَّاَلة اَي رُسوَل هللا، َقْد َوهللا  اَلٌل َفَدعا إىَل الصَّاَلة، فَلم َُيَْب. فـََرَجَع َفَمَكَث يفَفَجاء بِّ 
نَـَنا َوبنْيَ طُُلوعِّ    : رََحم هللا بِّاَلاًل، َلْواَل بِّاَلٌل َلرَجْواَن َأنْ -صلى هللا عليه وسلم   -َأْصَبَحْت، فـََقاَل: َرُسوَل هللا   ُتؤخََّر لََنا َما بـَيـْ

، فـََقال َعلِّىٌّ: َلْواَل َأنَّ بِّاَلاًل َحَلَف أَلَكل َرُسول هللا  ربيل: اْرفع َيَدَك".  -صلى هللا عليه وسلم   -الشَّْمسِّ  َحَّتَّ يـَُقوَل َله جِّ
 . رواه البزار، وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيفقال الهيثمي:  .البزار، وضعف

 
ْعرِّ َورَِّخَصُه بيد هللا، ُأريُد َأْن أَْلَقى  - 468/  4 ْعَر. قال: إنَّ َغالء السِّّ   ريب"عن عليٍّ قال: قيل اي رسول هللا: قـَوِّم لنا السِّّ

ه".   َولَْيس َأَحٌد َيطُلُبىن ِبَظلَمٍة ظََلْمتـَُها إايَّ
 .البزار، وضعف

 
: أَنَُّه كان عِّْنَد  - 469/  4 فـََقال: َأىُّ َشْىٍء َخرٌي للَمْرَأةِّ؟ َفَسَكُتوا، قَاَل: فـََلمَّا   -ى هللا عليه وسلم صل - النيب"عن َعلىٍّ

ِّّ  شيءرََجْعُت. قُلُت لَفاطَمَة: َأىُّ  صلى هللا عليه   -َخري للنَِّّساء؟ َففاَلْت: ال يـََرْيَن الرَِّجاَل َواَل يـََرْوَْنُنَّ، َفذََكْرُت َذلِّك للنَّىبِّ
". فـََقال: إِّمنََّ  -وسلم   ا فَاطَِّمُة بِّْضَعٌة مِّىنِّّ

 .البزار، حل، وضعف
 
َها، فـََقال يل َرُسول هللا  - 470/  4 صلى هللا   -"َعْن َعلى قَال: ُأكثَِّر َعَلى َمارِّيََة يف قِّْبطِّىٍّ ابنِّ َعمٍّ هَلَا يُزورَُها َوخيَِّتلُف إلَيـْ

كَّةِّ : ُخْذ هذا السَّْيَف فَاْنطَلِّْق، فإِّْن َوَجْدتَ -عليه وسلم  ُه عِّْنَدَها فَاقْـُتله قُلُت اَي َرسوَل هللا: َأَكوُن يف َأْمرَِّك إَِّذا َأْرَسلَتين َكالسِّّ
َى لَِّما َأَمْرَتين بهِّ؟ َأمِّ الشَّاهُِّد يـََرى َما اَل يـََرى الغَائُب؟ قَال: َبل الشَّاهِّدُ  ع َحَّتَّ َأْمضِّ  يَرَى َما اَل يَرى الغَائُب،  املُْحماةِّ ال َأْرجِّ

ًحا السَّْيف فـََوَجْدتُه عِّْنَدَها، فَاْخرَتْطُت السَّْيَف، فـََلمَّا رَآِنِّ َأْقبلُت حَنْوُه َعَرَف فَأَ  ُأريُده، فَأََتى خَنَْلًة، فـََرقَِّى مثَّ   إينقْـْبلُت ُمتَـَوشِّّ
ه َعَلى قـََفاُه، مثَّ َشَغَر بِّرِّْجلهِّ فَإَذا بهِّ َأَجبُّ َأْمَسُح َماَله َقلِّ    -يٌِّل َواَل َكثِّرٌي، فـََغَمْدُت السَّْيَف، مثَّ أَتـَْيُت رسوَل هللا رََمى بِّنَـْفسِّ

".  الذيفََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: احلَْمد هلل  -صلى هللا عليه وسلم   َيْصرُِّف َعنَّا َأْهَل البَـْيتِّ
اق، وهو مدلس، ولكنه ثقة،  قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه ابن إسح  .البزار، وابن جرير، حل، ض، قال ابن حجر: إسناده حسن

 وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح.
 
ابجْلََماجم َأن تـُْنَصَب يف الزَّرْع. قِّيَل: مِّن َأجلِّ َماَذا؟ قَال:  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعن َعلِّىٍّ قَاَل: َأَمر  - 471/  4

 مِّن َأْجلِّ الَعنْيِّ". 
 قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه الهيثم بن محمد بن حفص، وهو ضعيف، ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف أيضا.  .البزار، وضعف
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عند الَبقِّيعِّ يف يـَْوٍم َمطرٍي، َفَمرَّت اْمَرأٌة   -صلى هللا عليه وسلم  -ُكْنُت قَاعًِّدا عِّْنَد رَسولِّ هللا  "َعَن َعلىٍّ قَاَل:   - 472/  4
َاٍر َوَمَعَها ُمَكاٍر، َفمَّرت يف َوْهَدة مَِّن اأَلْرضِّ َفَسَقَطْت، فََأْعَرض َعْنها بَِّوْجهِّهِّ، فـََقالوا: اَي َرُسو  ا ُمَتَسرْ عَلى محِّ وَِّلٌة،  َل هللا! إْنَّ

ُنوا هبا نَِّساءَُكم إَذا أميتفـََقاَل: اللَُّهم اْغفر لِّلُمَتَسْروِّالتِّ مِّن  ا مِّن َأْسرَتِّ ثَِّيابُِّكم، َوَحصِّّ ! اَي أَيُّها النَّاُس! اختَُِّّذوا السََّراوِّيالتِّ فإْنَّ
 َخَرْجَن". 

 .لم يصب، واحلديت عندى حسن لطرقهيف املوضوعات ف   اجلوزي، وأورده ابن والديلميالبزار، عق، عد، ق يف األدب، 
 .رواه البزار، وفيه إبراهيم بن زكريا المعلم، وهو ضعيف جًدا قال الهيثمي:

 
"عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان قال: قال رجل يوم صفني: اللهم الَعْن أهَل الشام! فقال على: ال تسبوا  - 480/  4

 األبدال".أهل الشام مجا غفريًا فإن هبا 
ابن راهويه، والذهىب يف علل حديث الزهرى، ق يف الدالئل قال ابن حجر: وله شاهد من حديث أىب رزين الغافقى عن  

 ]موقوف[. .على موقوفًا، أيًضا رواه ابن يونس يف اتريخ مصر
 
وجاورت   -يه وسلم صلى هللا عل -"عن على بن أىب طالب: أنه قيل له: مالك تركت جماورة قرب رسول هللا  - 481/  4

 ؟ فقال: وجدهتم جريان صدق، يكفون السيئة، ويذكرون اآلخرة".-يعىن البقيع  -املقابر 
 ]موقوف[.  .ابن راهويه، هب

 
َهُونَّ عن املنكرِّ، أو لَُيَسّلَطنَّ هللا عليكم شرارَكم، مثَّ َيْدُعو خيارُكم فال - 482/  4   "عن على قال: لََتأُمُرنَّ ابملعروفِّ ولتَـنـْ

 ُيْسَتجاُب هَلْم". 
 ]موقوف[. .احلارث

 
فأىب أن يبايعه، فذهب  ليبايعه وعليه أثر اخللوق  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: جاء رجل إىل النيب   - 486/  4

 فغسل عنه أثر اخللوق مث جاء فبايعه"
 أعرفه، وبقية رجاله ثقات. رواه البزار عن شيخه عبد هللا بن المثنى التيمي ولم  قال الهيثمي: .البزار

 
يف األسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: قال النيب  - 494/  4

 فاديتم واستمتعتم ابلفداء واستشهد منكم بعدهتم، فكان آخر السبعني اثبت بن قيس استشهد ابليمامة". 
 ك، وابن مردويه، ق، ض. 

 
ابنَتُه فَاطَمَة،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبْن عِّلَباَء ْبنِّ مَحٍْر قَاَل: قَاَل َعلِّى ْبُن َأىبِّ طَالٍِّب: َخطَْبُت إِّىَل "عَ  - 500/  4
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  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبقَاَل: فَباَع َعليٌّ دْرًعا َلُه َوبْعَض َما ابَع مْن َمَتاعِّه، فَبَلَغ أْربَعماَئٍة َوَُثَاننَي دِّْرَُهًا، قَاَل: َوَأَمَر 
، َوثُلثا  يف َأْن ََيَْعَل ثـُُلثـَْيهِّ  ، َوَمجَّ يف َجرة مِّْن َماء، فَأَمَرُهْم َأْن يـَْغَتسُلوا بِّهِّ َوَأَمَرَها َأن ال َتْسبَِّقُه بِّرَضاعِّ وَلدَِّها،   يفالطيبِّ الثيابِّ

ًئا الَ يُْدَرى َما ُهو، َفَكان اْعَلَم   يفَصَنَع  - عليه وسلم صلى هللا -َفَسبَـَقْتُه بَِّرَضاع احلَُسنْيِّ، َواما احَلَسُن فَإِّنَُّه  فِّيهِّ َشيـْ
 الرجَلنْيِّ". 

 رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: .ع، ض
 
الذِّيَن اَبَرُزوا يـَْوَم َبْدٍر: مَحَْزُة،  "َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: فيَنا نـََزَلْت َهذِّهِّ اآليَُة }َهَذانِّ َخْصَمانِّ اْخَتَصُموا يفِّ َرهبِِّّّْم{ يف  - 501/  4

َبَة".  َبُة ْبُن رَبِّيَعَة، َوالَولِّيُد ْبُن ُعتـْ َبُة ْبُن ربِّيَعَة، َوشيـْ ، َوُعتـْ  َوَعلِّىٌّ، َوُعبَـْيَدُة ْبُن احلَارِّثِّ
 ]موقوف[.  .العدِن، وعبد بن محيد، ك، وابن مردويه

 
رَيَاء، فُرْحُت فِّيَها فـََلمَّا رآَها َعَلىَّ قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َكَساِن َرُسوُل هللا  - 511/  4   إينُحلًَّة سِّ

َا َتطوِّيَها  ثـْنَـَتنْيِّ، فـََقاَل : َترَِّبْت َيَداَك َماَذا  َفَشَقْقتـَُها ابِّ  معيََلْ َأكُسَكَها لَِّتلَبَسَها، فـََرَجْعُت فََأْعطَْيُت فَاطَمَة اَنصيَـتَـَها َكَأْنَّ
". -صلى هللا عليه وسلم  -َصنَـْعَت؟ قُلُت: َْنَاِنِّ رُسوُل هللا  ى نَِّساَءكِّ ى َواْكسِّ َها، فَالَبسِّ  َعْن لُْبسِّ

 .الطحاويع، و 
 
َ مِّْن َرُسول هللا  - 516/  4 َن السََّحرِّ آتِّيهِّ فِّيَها، َفُكْنُت إَِّذا  َساَعة مِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن علِّىٍّ قال: كاَنْت يلِّ

َلًة فَأذَِّن   - يلأتـَْيُت اْسَتأَذْنُت، فَإْن َوَجْدتُُه ُيَصلِّّى َسبََّح َفَدَخلُت، َوإِّْن َوَجْدتُُه فَارًِّغا أذَِّن  ُتُه لَيـْ   -املََلُك   أاتينفـََقاَل:  يلفَأتـَيـْ
رْبِّيُل  ًئا، قَاَل: بـََلى؛   يففـَُقلُت: اْدُخْل فـََقاَل: إِّن  -َأْو قَاَل: جِّ ُد َشيـْ البَـْيت َما اَل َأْسَتطِّيُع َأْن َأْدُخَل، فـََنَظْرُت فـَُقلُت: اَل َأجِّ

َأْو إِّانَّ َمْعَشَر املالَئَِّكةِّ  -بـَْيتِّ أَُم َسَلَمَة، فـََقاَل إِّنَّ املالَئَِّكَة  يفاْنظُر، فـََنظرُت فَإَِّذا َجْرو لِّلُحَسنْيِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ َمْربُوطًا بَِّقائِّم السَّرِّيرِّ 
ْثَاٌل أْو َكلب َأْو ُجُنب".  - ًتا فِّيهِّ متِّ  اَل َتْدُخُل بـَيـْ

 . ع، ق
 
َتم،  إِّىَل الَيَمنِّ فَأمَرِنِّ أْن أْنَْ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: بـََعَثين َرُسوُل هللا  - 520/  4 ى َعنِّ الدُّابءِّ، َواحلَنـْ

، َواملَُفريَِّّ   . َواملَزفَّتِّ
 .ع
 
َلى فـََلْم َأَر  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قال: َلمَّا اجْنََلى النَّاُس َعْن َرُسولِّ هللا   - 521/  4 يـَْوَم ُأُحٍد، َنَظْرُت يف الَقتـْ

، وَما َأرَاُه   فـَُقلُت: وهللا ما -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  َنا ِبا َصنَـْعَنا   يفَكاَن لَيفِّرَّ َب َعَليـْ َلى، َوَلكِّن َأَرى هللا َغضِّ الَقتـْ
 - ، فَإَِّذا َأاَن بِّرسولِّ هللايلَخرْي مِّْن أْن أقَاتَِّل َحَّتَّ أُقْـَتَل َفَكَسْرُت َجْفَن َسْيفِّى، مثَّ مَحلُت َعلى الَقْوم فَأفْـَرُجوا  يففـََرَفَع نَبِّيَُّه َفَما 
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نَـُهْم". -صلى هللا عليه وسلم   بـَيـْ
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه أبو داود، وابن   قال الهيثمي: .ع، وابن أىب عاصم يف اجلهاد، والدورقى، ض

 حبان، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 
ْعُت عِّلّيا َعلى املِّْنربِّ َوَأاَتُه رَُجل فـََقال اي أمرَي املْؤمنِّنَي ما  - 522/  4 َأرَاك َتْسَتحيُل النَّاَس   يل "عن علىِّّ بن ربيعة قال: مسِّ

ًئا رَأيَته؟ قاَل: َوهللا  -صلى هللا عليه وسلم  -اْستِّحاَلة الرَُّجل إِّبَلُه، أَبَِّعهٍد مِّْن َرُسولِّ هللا  َما َكَذْبُت َواَل ُكذِّْبُت َواَل َأْو َشيـْ
، َبْل َعْهد مِّْن َرسولِّ هللا   َعهَِّدُه إِّىَل َوَقْد َخاَب َمنِّ اْفرَتَى".  -صلى هللا عليه وسلم  -َضَللُت َوالَ ُضلَّ ىبِّ

 ه الربيع سهل وهو ضعيف يرواه أبو يعلى، وفقال الهيثمي:  .ع

 
 أن أقاتل الناكثني والقاسطني من املارقني".  -وسلم صلى هللا عليه  -عهد إىل النيب   " - 523/  4

 رواه أبو يعلى، وفيه الربيع بن سهل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .البزار، ع
 
ْنُه َفَجاءْت رِّيح َشديَدٌة مثَّ َجاَءْت رِّيٌح َشدِّ  - 528/  4 َها  "عن على قال: كْنُت َعَلى قـَُلْيٍب يـَْوَم َبْدٍر َأمِّيُح مِّ يَدة َل أَر أَشدَّ منـْ

َلَها مث جاءت رِّيٌح شديدة، َفَكانْت األوىل مِّيَكائيَل يف أَلف مَِّن املالَئَكة َعْن ميِّنيِّ النيب   اليتإال  صلى هللا عليه   -َكاَنْت قـَبـْ
َوالثَّالَِّثُة جرْبِّيَل يف ألٍف مَِّن   -م صلى هللا عليه وسل - النيب والثَّانَيُة إِّْسَرافيل يف أَلف مَِّن املالَئِّكةِّ َعْن َيَسارِّ  -وسلم 

َعلى   -صلى هللا عليه وسلم   -املالَئَكة، وََكاَن أبُو َبْكر َعْن ميِّينِّه وَكْنُت َعْن َيَسارِّهِّ، فـََلما َهَزَم هللا الُكفَّاَر مَحََلىنِّ َرُسول هللا  
ْرُت َعَلى ُعنُ  ه فـََلمَّا اْسَتوْيُت َعَلْيه مَحََل ىبِّ َفصِّ  قِّهِّ، َفَدَعْوُت هللا يُثَبتىنِّ َعَلْيه َفطََعْنُت بُِّرحمِّى َحَّتَّ بـََلَغ الدَُّم إِّبِّطِّى". فـََرسِّ

 . رواه أبو يعلى ورجاله ثقاتقال الهيثمي:  . ع، وابن جرير، ق يف الدالئل

 
فَاطَِّمَة َعَلى دِّرْع َحدِّيد ُحَطمِّيَّة وََكاَن َسلَحنِّيَها، َوقَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  "عن على قال: َزوََّجىنِّ  - 529/  4

َئةِّ دِّْرَهٍم".  َها، َوهللا َما َُثَُنها كَذا وَأْرَبع مِّ َا إِّلَيـْ َا، فـَبَـَعْثُت هبِّ َها حَتللَها هبِّ َا إِّلَيـْ  ابـَْعْث هبِّ
 د لم يسمع من علي، ورجاله ثقات. رواه أبو يعلى. ومجاهقال الهيثمي:  .ع
 
صلى هللا عليه   -إىل خيرب فلما أاتها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قال: سار رسول هللا  - 531/  4

بعث عمر ومعه الناس إىل مدينتهم أو إىل قصرهم فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فجاَء َُيَنُِّّبهم   -وسلم 
فقال: ألبعثن عليهم رجاًل حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله،   -صلى هللا عليه وسلم  -بونَه، َفَساَء َذلِّك َرسوَل هللا َوجُبنَ 

  -يقاتلهم حَّت يـَْفَتَح هللا َلُه، ليس بغرار. فتطاول الناس هلا ومدوا أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قال، فمكث رسول هللا 
، فلما أتيته فتح عيىن مث تفل فيها، مث  يل عة فقال: أين على؟ فقالوا: هو أرمد، قال: ادعوه سا -صلى هللا عليه وسلم 

، حَّت أتيتها  يففيهم حداث أو  -صلى هللا عليه وسلم  -اللواء، فانطلقت به سعيا خشية أن حيدث رسول هللا   أعطاِن
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فقاتلتهم، فربز مرحب يرجتز وبرزت له أرجتز حَّت التقينا فقتله هللا بيدى، واْنزم أصحابه، فتحصنوا وأغلقوا الباب، فأتينا  
 الباب فلم أزل أعاجله حَّت فتحه هللا".

 . رواه البزار، وفيه نعيم بن حكيم، وثقه ابن حبان وغيره وفيه لينقال الهيثمي:   .لبزار، وسنده، حسنش، وا
 
 يف بـَْيَضٍة مِّْن َحديٍد قيَمتـَُها إِّْحدى وعِّْشُروَن دِّْرَُهًا".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن على قال: َقَطَع  - 532/  4

 . المختار بن نافع ضعيفوفيه قال الهيثمي:  .البزار
 
يـَُراوُِّح َبنْيَ َقَدَمْيهِّ، يـَُقوُم َعَلى ُكلِّّ رِّْجٍل، َحَّتَّ نـََزَلْت: }َما   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن على قَاَل: َكاَن  - 533/  4

 أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِّتْشَقى{ ". 
بن بالل، قال البخارى: فيه نظر. وكيسان أبو عمر: وثقه ابن حبان، وضعفه ابن    رواه البزار، وفيه يزيدقال الهيثمي:  .البزار، وضعف

 . معين، وبقية رجاله رجال الصحيح
 
صالَة الصُّْبح، فلما َقَضى صالَتُه انَداه رجٌل:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن علِّىٍّ قاَل: َصلَّى بَِّنا رُسوُل هللا  - 535/  4

وانـْتَـَهرُه وقَال: اْسكْت، حَّتَّ إذا أْسَفَر رفع َطْرَفُه إِّىَل السماءِّ فقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا    فـََزبَرهُ َمََّت الساعُة؟ 
ةِّ؟ َفَجثَا  نِّ الساعَ تَباَرَك رافُِّعَها وُمدبُِّّرَها، مث رَمى بَِّبَصرهِّ إِّىَل األْرضِّ فـََقاَل: تبارَك داحيَها وخالُقَها، مث قاَل: أَيَن السائُل عَ 

ىبِّ َوأمِّّى َسألُتَك، قاَل: ذلك عند حيف األئمة )ابلنجوم( ، وَتْصديق ابلنجوم، وتَ  كذِّيٍب  الرُجُل َعَلى رُْكبَـتَـْيهِّ فـََقاَل: َأاَن ِبِّ
لَقَدرِّ، َوحنَي تـُتََّخُذ األَمانَُة َمْغَنًما، والصَّدَقُة َمْغَرًما والَفاحَشُة )زايدة(   .فعند ذلك هلك قومك" ابِّ

 رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  .البزار، وسنده حسن
 
َقٍّ هُ  - 540/  4 ُْم اَل يَُكذِّبُوَنَك{ ُِمَفََّفة، قَاَل: اَل َيِّيُئوَن حبِّ : أنَّه َكاَن يـَْقَرأُ َهَذا احلَْرَف }فَإِّْنَّ  َو َأَحّق مِّْن َحقَك". "َعن َعلىٍّ

 ]موقوف[.  .وأبو الشيخ، ض ص، وعبد بن محيد، وابن أىب حاَت،
 
اَدْت، فَقاهَلَا رَُجٌل  "َعْن َأىبِّ حَيْىَي قَاَل: مسِّعُت علِّّيا يـَُقوُل: أاَن َعْبُد هللا َوَأُخو َرُسولِّهِّ، الَ يـَُقوهُلَا َأحٌد بـَْعدِّى إِّالَّ كَ  - 559/  4

نَّة".   فََأَصابـَْتُه جِّ
 ]موقوف[.  .العدِن

 
ُع هلذا   - 560/  4 "َعْن شيٍخ من كْندَة قال: كنا جلوًسا عند عليٍّ فَأاَتُه أسقُف جَنْراَن فأوسَع له، فقال له رجل: ُتوسِّ

أْوَسَع هلم، َفَسأَل رَُجل: َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -النصراَِن اي أمرَي املؤمنني؟ فقال على: إِّْنم َكانُوا إَذا أتـَْوا رسوَل هللا 
رتَقت النَّصرانيُة اَي َأْسُقُف؟ فقال: افرتقْت على فرٍق كثرية ال ُأْحصيها! قال على: أان َأْعَلُم على كم افرتقت؟ افرتقت  َكم اف
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النصرانيُة مِّْن هذا وإن كان نصرانّيا، افرتقت النصرانيُة على إحدى وسبعنَي فرقة، وافرتقت اليهود على ثنتني وسبعني فرقًة،  
ى بَِّيدِّه   لَتَـْفرَتَِّقنَّ احلنيفيُة على ثالث وسبعني فرقًة، فيكون ثنتان وسبعون يف النارِّ، وفرقٌة يف اجلنة".  والذى نفسِّ

 العدِن.
 
وليس لنا فراش إال فروُة كبٍش، فإذا كان  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن على قَاَل: َنَكْحُت ابـَْنَة رسولِّ هللا  - 561/  4

َنا عليها، وإذا أصبحنا َح".   الليُل بِّتـْ َناها فـََعَلْفَنا عليها النَّاضِّ  قـََلبـْ
 العدِن.

 
َوْجهِّى َوتـََفل يف َعْيين يوم َخيرَب حني   -صلى هللا عليه وسلم   -"ما رمِّْدُت وال ُصدْعُت منُذ َمَسح رسول هللا  - 566/  4

 أْعطَاِنِّ الرَّايَة".
وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى رواه أبو يعلى قال الهيثمي:  .ش، ومسدد، وابن جرير وصححه ع، ض

 وحديثها مستقيم. 
 
َله َأَحد َغريِّى، فَإِّنَّه اَل يـََرى َعْورَتِّى أَحد إالَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قال: أوَصاِنِّ النيب  - 567/  4 َأن ال يـَُغسِّّ

َناُه".   طُمَِّست َعيـْ
هيات، زاد ابن سعد: قال على: فكان الفضل وأسامة يناوالِن املاء من وراء السرت،  ابن سعد، والبزار، وابن اجلوزي يف الوا

رواه  قال الهيثمي:  . ثالثون رجاًل حَّت فرغت من غسله معيوُها معصواب العني، قال على: فما تناولت عضوا إال كما يقلبه 
 يهم خالف. البزار، وفيه يزيد بن بالل قال البخاري: فيه نظر، وبقية رجاله وثقوا، وف

 
؟ قَالوا: أنَت   - 568/  4 وِن َمن أَشجُع الناسِّ "عن حممدِّ بنِّ َعقِّيل قاَل: َخطَبنا َعلِّى بُن أىب طَالب فقاَل: أيها الناُس أخربِّ

؟ قَاُلوا: الَ  إيّنِّ اي أمرَي املؤمننَي، قاَل: أَما  وِن ِبِّشجع النَّاسِّ نـَْعَلُم، َفَمْن؟ قاَل:  َما اَبرْزُت َأَحًدا إال انتصفت منه، َولكْن أْخربِّ
صلى هللا   -َعرِّيًشا، فـَُقلَنا: مْن يكوُن َمَع رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -أبو بكٍر إنه كاَن يوم َبدٍر َجَعلَنا لَِّرسول هللا 

لسْيفِّ عَلى رَأسِّ َرسولِّ هللا  لَِّئالَّ يـَْهوَِّى إلَْيه َأَحد مَِّن املُْشرِّكنَي؟ ! فـََوهللا َما َداَن مِّنا َأَحد إال أبو بَ  -عليه وسلم    -ْكٍر َشاهًرا ابِّ
، َوَلْقد رَأيُت َرُسوَل هللا  ال ْيهوِّى إلَْيهِّ أَحد إال أْهَوى إلَْيهِّ، َفهدا أَشجعُ  -صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم  -النَّاسِّ

ًدا؟ ! فـََوهللا َما َداَن مِّنَّا َأَحٌد إال أَبو   َوُهم يقوُلوَن: َوَهذا يـَُتلتُِّله  َوَأَخَذْتُه قـَُريٌش َفهَذا ََيَأُه - ََة إهَلًا َواحِّ أْنَت الذي َجَعلَت اآلهلِّ
هللا؟ مث رََفع َعلِّى بـُْرَدًة كانْت  ريب.. ! اأتـَْقتُلون رَُجاًل أْن يَقول .َبْكٍر، َيْضرُِّب َهَذا َوََيَأُ َهَذا، َويـَُتلتُِّل َهذا وهو يَقوُل: َويـَْلُكم

يُته، مثَّ قَاَل: أنُشدُكم َأُمْؤمِّن آلِّ فِّْرعوَن َخرٌي َأْم أَبُو بكٍر؟ َفسَكت الَقوُم، فَـ  ؟ َفو  َعَلْيه فـََبكى حَّت اْخَضلَّْت حلِّ َقاَل: أال جُتيُبوِنِّ
 وَن، َذاَك رَُجل َيْكُتُم إِّميَانَه، َوَهذا رَُجٌل َأْعَلَن إميانَُه". هللا َلَساَعٌة مِّْن أىبِّ َبْكٍر َخرْي مِّن مِّْثلِّ ُمؤمِّنِّ آلِّ فِّْرعَ 

 رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .البزار



883 

 

 
اُروَن، وإِنِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -" أَخذ رسوُل هللا   - 569/  4 ده هبِّ بِّيدِّى فـََقاَل: إن موسى سأَل رَبَُّه أن يَُطهَر َمْسجِّ

َ أن يَُطهَر َسألُت  بَِّك َوبُِّذرِّيتَك، مثَّ َأْرَسَل إىَل أىبِّ َبكٍر: َأْن ُسدَّ اَبَبَك فَاْسرَتَْجَع، مثَّ قَال: مسع وطَاعة، َفَسدَّ اَببَه   َمْسجدي ريبِّّ
ْثلِّ َذلَِّك، مثَّ قَاَل رسوُل هللا  : َما َأان َسَدْدُت أْبواَبُكم  - عليه وسلم  صلى هللا -مثَّ َأْرَسَل إىَل ُعَمَر، مثَّ َأْرَسَل إىَل الَعباسِّ ِبِّ

 َوفـََتحُت اَبَب َعلِّى، ولِّكن هللا فـََتح اَبَب َعلِّىٍّ َوَسدَّ أَبـَْواَبُكم". 
 . وفيه أبو ميمونة مجهول قال الهيثمي:. البزار

 
َفُمْرُهم فَليُسّدوا أْبواهَبم، فاْنطَلْقُت فـَُقُلُت  : اْنطلِّْق -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َعلِّىٍّ قَاَل: قَاَل رسوُل هللا  - 570/  4

ْمَزَة َفلُيَحوْل  -صلى هللا عليه وسلم  -هَلم، فـََفعُلوا إال مَحَزَة، فـَُقلُت: اي رسوَل هللا: فـََعُلوا إال مَحَْزَة، فـََقاَل رسوُل هللا   : ُقْل حلِّ
ُمُرَك أْن حُتَوَل اَبَبَك، َفَحوله، فـََرَجْعُت إلَْيه َوُهَو قَائٌِّم ُيَصلِّّى فقاَل:  َيَ  -صلى هللا عليه وسلم   -اَببَُه، فـَُقلُت: إِّن رسوَل هللا 

ْع إىَل بـَْيتَِّك".   اْرجِّ
 . ضعيف جدا يوفيه حبة العرنقال الهيثمي:  . البزار

 
َنما َرُسوُل هللا   - 571/  4 َككِّ -صلى هللا عليه وسلم  -"بـَيـْ ٌذ بِّيدِّى َوحَنن مَنشى يف بَعضِّ سِّ َدِّيقٍة   : آخِّ املَدِّيَنةِّ َفَمرْراَن حبِّ

َها، حَّتَّ َمْرراَن بَِّسبعِّ َحدائِّ  نـْ ق كلُّ ذلِّك َأقوُل: َما فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا َما أْحَسنَـَها من َحدِّيَقة! ! قاَل: َلَك يف اجلَنةِّ َأْحَسُن مِّ
َها، فـََلما َخاَل َله  ، مثَّ اْجَهش اَبكًيا! قُلُت: اَي رسوَل هللا، َما يبكيَك؟ أَحَسنَـَها! َويَقوُل: َلَك يف اجلنَّةِّ أْحَسُن منـْ الطَّرِّيُق اْعتَـنَـَقىنِّ

؟ قاَل: يف َساَلمة مِّن  بعديقال: َضغَائِّن يف ُصُدورِّ َأقواٍم الَ يبدوَْنا َلَك إالَّ  : ! قُلُت: اي رسوَل هللا: يف َساَلَمة مِّْن دِّيىنِّ
 َدينك". 

قال الهيثمي:   .القطع والسرقة، خط، وابن اجلوزي يف الواهيات، وابن النجار يف اترخيهالبزار، ع، ك، وأبو الشيخ يف كتاب 
 رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الفضل بن عميرة، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. 

 
َفَسألتهِّ َخادًِّما فإنه َقْد أْجَهَدكِّ   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "عن َعلِّىٍّ قَاَل: قُلُت لَِّفاطِّمَة: لْو أتـَْيتِّ  - 572/  4

ا َسألُتماِن؟ إَذا َأَويـُْتَما إىَل َفرِّاشُكَما  َفسبَِّّحا َثالاًث َوثالِّثنَي، َوامْحََدا  الَعَمُل؟ ! فَأتـَْتُه فـََلم تـَُوافِّْقه، فـََقاَل: أاَل أُدلُكَما َعلى خرٍي ممِّ
ا ، َوأَلف  َثالاث َوَثالثِّني، وَكربِّّ ".  يفَأْربًعا َوثالثِّنَي، َفَذلك مائة عَلى اللَسانِّ  املِّيَزانِّ

 . ع، وابن جرير
 
قَاَل لَِّفاطَِّمَة: أاَل تـَْرَضنْيَ َأْن َتَكوِنِّ َسيَدَة نَِّساءِّ َأْهلِّ اجلَنَّةِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن َعلِّىٍّ أنَّ  - 573/  4

 لِّ اجلَنَّةِّ".َوابـَْنيكِّ سيَِّّدا َشَبابِّ َأهْ 
 رواه الطبرانى وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف. قال الهيثمي: .البزار
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يَك ابلَعربِّ َخرْيًا".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "عن َعلِّىٍّ قال: َأْسَنْدُت  - 574/  4  إىَل َصْدرِّى، فَقال يَل اَي َعلِّىُّ أوصِّ

 ال البزار وثقوا على ضعفهم. رواه الطبرانى والبزار ورجقال الهيثمي:  .البزار، ط
 
َنا رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ الَعاليةِّ فـََقاَل: اي رسوَل هللا!   -صلى هللا عليه وسلم  -" ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرسول هللا  - 575/  4 َفطََلَع َعَليـْ

َشدِّ  ِْنِّ ِبِّ اَي أَخا   -إَلَه إالَّ هللا، َوأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُه، َوَأَشدُّه  يف َهذا الدِّينِّ َوألَينِّهِّ، فـََقاَل: أَليَـُنُه َشَهاَدُة أن الَّ  شيءَأْخربِّ
َب َماال مِّن َحَراٍم فـََلبَِّس  األَمانَُة، إِّنَُّه اَل دِّيَن ملِّْن اَل أَمانَة َله َواَل صاَلَة َله، َوال زََكاَة َله، اَي َأَخا الَعالِّيةِّ إنَُّه َمْن أَصا -الَعالَِّيةِّ 
لَباابً  مِّْن   -اَي َأاب الَعالِّيةِّ  -َأْكَرُم وَأَجلُّ  -تـََعاىل  -َلَ تـُْقبْل َصالَتُُه َحَّتَّ يـَُنَحَى َذلَِّك اجللَباَب َعْنُه، إن هللا  -َقمِّيًصا  يـَْعىنِّ  –  جِّ

لَباٌب مِّن َحَراٍم".   َأن يـَتَـقََّبل َعَمَل رَُجٍل َأو َصالََتُه َوَعليهِّ جِّ
 رواه البزار، وفيه أبو الجنوب، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .اجلنوب ضعيف البزار، وفيه أبو 

 
 َأْن أَعوَِّر َماَء َبْدٍر".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرسول هللا   َأَمرين"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل:  - 576/  4

 رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .)ع(
 
: مَِّن هللا  يف : اْخُرْج فَأّذن -صلى هللا عليه وسلم  -يٍّ قَاَل: قَاَل َرسول هللا "َعْن َعلِّ  - 578/  4   -اَل مِّْن َرسولِّهِّ   -الناسِّ

 َلَعَن هللا قَاطَِّع السْدرِّ". 
 .وفيه إبراهيم بن يزيد المكى متروكقال الهيثمي:  .طس، حل، ك يف غرائب الشيوخ، ق

 
4  /586 -  َ   يلقَاَل   -يـَْعىنِّ َأاَبُه  -َوَقْد َدسَُّه   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبقَاَل: قَاَل َعلِّىٌّ: َلمَّا رََجْعُت إِّىَل  "َعنِّ الشَّْعىبِّ

بُّ َأنَّ  نـَْيا".  يلقـَْواًل َما ُأحِّ  بِّهِّ الدُّ
 المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات. رواه أبو يعلى، وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه ابن قال الهيثمي:  .ط، ع، حل

 
 -اَل َأُموُت َحَّتَّ ُأْضَرَب َعَلى َهذِّهِّ  إيّنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َأْخرَبِنِّ الصَّادُِّق اْلَمْصُدوُق  - 597/  4

هِّ األْيَسرِّ   َها بَِّدٍم  -َوَأَشاَر إِّىَل ُمَقدَّمِّ رَأسِّ نـْ َوقَاَل: يـَْقتـُُلَك َأْشَقى َهذِّهِّ األُمَّةِّ، كَما َعَقَر اَنَقَة  -َأَخَذ بِّلِّْحَيتِّهِّ وَ   -فـَُتَخضَُّب َهذِّهِّ مِّ
نـَْيا ُدوَن َُثوَد".  -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ َأْشَقى َبىنِّ ُفاَلٍن مِّْن َُثُوَد، فـََنَسَبُه َرُسوُل هللاِّ  ذِّهِّ الدُّ  إِّىَل َفخِّ

 أبو يعلى، وفيه والد علي بن المديني، وهو ضعيف. رواهقال الهيثمي:  .عبد بن محيد، ع، كر
 
َاٍل فـََقَسَمُه َبنْيَ اْلُمْسلِّمِّنَي، فـََفَضَلتْ  - 598/  4 ْنُه َفْضَلٌة فَاْسَتَشاَر فيَها، فـََقاُلوا َلُه: َلْو   "َعْن طَلَحَة قَاَل: أُتَِّى ُعَمُر ِبِّ مِّ

يـََتَكلَُّم، فـََقاَل: َما َلَك اَي َأاَب احْلََسنِّ اَل تـََتَكلَُّم؟ قَاَل: َقْد َأْخرَبََك اْلَقْوُم، قَاَل ُعَمُر:  تـَرَْكَت لَِّنائَِّبة إِّْن َكاَنْت: َوَعلِّىٌّ َساكٌت ال 
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، َوذََكَر َحدِّيَث َمالِّ اْلَبْحَرْينِّ حنَي َجاَء إِّ  ى هللا عليه وسلم صل - النيبىَل لَُتَكلُِّّمىنِّ فـََقاَل: إِّنَّ هللا َقْد َفرَغ مِّْن قِّْسَمةِّ َهَذا اْلَمالِّ
َنُه َوَبنْيَ َأْن يـَْقسَمُه اللَّْيُل، َفَصلَّى الصََّلَواتِّ  - دِّ، فـََلَقد رَأَْيُت َذلَِّك  يف َوَحاَل بـَيـْ صلى هللا عليه   -َوْجهِّ َرُسولِّ هللاِّ   يفاْلَمْسجِّ

َمنَُّه فـََقَسَمُه َعلِّىٌّ فَ  -وسلم   َأَصابىَن مْنُه َُثَامنِّاَئةِّ دِّْرَهٍم". َحَّتَّ َفرَغ مِّْنُه فـََقاَل: اَل َجَرَم لَنَـْقسِّ
 رواه البزار، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس.قال الهيثمي:  .البزار

 
فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! آَخْيَت َبنْيَ َأْصَحابَِّك   َبنْيَ النَّاسِّ َوتـَرََكىنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ    أخي" - 600/  4

ى، أَْنَت  َا( تـَرَْكُتَك لِّنَـْفسِّ ؟ قَاَل: َوَلِّ )تـََرِنِّ تـَرَكُتَك؟ إمنَّ َعْبُد هللاِّ،   إيّنِّ َوَأاَن َأُخوَك. قَاَل: فَإِّْن َحاجََّك أَحٌد فـَُقْل:  أخيَوتـَرَْكَتىنِّ
 ٌد بـَْعَدَك إِّالَّ َكذَّاٌب".َوَأُخو َرُسولِّهِّ ال َيدَّعِّيَها َأحَ 

 .ع
 
: َأنَّ النيب  - 601/  4 ًذا بَِّيد َعلِّىٍّ فـََقاَل: أيُـَّها النَّاُس!   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ ُمٍّ مثَّ َخَرَج آخِّ َحَضَر الشََّجَرَة خبِّ

ُكْم، َوأنَّ هللَا َوَرُسوَلُه  أََلْسُتْم َتْشَهدوَن َأنَّ هللَا رَبُُّكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأنَّ هللَا َوَرسُ  وَلُه َأْوىَل بُِّكْم مِّْن أَنـُْفسِّ
لُّوا بـَْعَدُه: كَِّتاَب هللاِّ، َمْوالُكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: َفَمْن َكاَن هللاُ وَرُسولُُه َمْواَلُه فَإِّن َهَذا َمْواَلُه، َوَقْد تـَرَْكُت َما إِّْن أَ  َخْذَُتْ فـََلْن َتضِّ

". َسبَـُبُه بَِّيدِّ  َْيدِّيُكْم، َوَأْهَل بـَْيَّتِّ  هِّ، َوَسبَـُبُه ِبِّ
 ابن راهويه، وابن جرير، وابن أىب عاصم، واحملاملى يف أماليه وصحح.

 
: َأنَّ النَّيبَّ  - 604/  4 َعلىٌّ  َأَخَذ بَِّيدِّهِّ يـَْوَم َغدِّير ُخمِّّ فـََقاَل: الَّلُهمَّ َمن ُكْنُت َمْواَلُه فَـ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعَلىٍّ

 َمْواَلُه، فـََزاَد النَّاُس بـَْعُد: الَّلُهْم َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه".
 ابن راهويه، وابن جرير. 

 
"َعْن رجل من بىن ضبة قال: شهدت عليا حني نزل كربالء، فانطلق فقام يف انحية، فأومأ بيده، فقال: مناخ   - 605/  4

ن يساره، فضرب بيده إىل األرض، فأخذ من األرض قبضة فشمها فقال: واهى، واحبذا  ركاهبم أمامه، وموضع رحاهلم ع
 الدماء تسفك فيه". 

 ]موقوف[.  .ابن راهويه
 
ْعُت َرُسوَل هللاِّ  - 606/  4 صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن علقمة بن قيس قال: رَأَْيُت َعلِّيا َعَلى مِّْنربِّ اْلُكوَفةِّ َوُهَو يـَُقوُل: مسِّ
نَي َيْسرُِّق َوُهَو ُمْؤمٌِّن، َواَل  - ني يـَْزِنِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن، َواَل َيْسرُِّق السَّارُِّق حِّ َها  يقول: اَل يـَْزِنِّ الزَّاِنِّ حِّ َتهُِّب ُْنَْبًة يْرَفُع النَّاُس إِّلَيـْ  يـَنـْ

فـََقْد كَفَر؟ فـََقاَل َعلِّىٌّ:  أَْبَصارَُهْم َوُهَو ُمْؤمٌِّن، َواَل َيْشَرُب الرَُّجُل اخْلَْمَر َوُهَو ُمؤمُِّن. فقام رجل فقال: اي أمري املؤمنني! َمْن َزِنَ 
، اَل يـَْزِنِّ الزَّاِنِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن َأنَّ َذلَِّك الزِّاَن َلُه  َكاَن َيَ   -صلى هللا عليه وسلم  -إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ  ُمُراَن َأن نـُْبهَِّم َأَحادِّيَث الرَُّخصِّ
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رُق السَّارُِّق َوُهَو ُمْؤمٌِّن بِّتِّلَك السَّرَِّقةِّ َأْنََّ  َنَُّه َلُه َحالٌل فـََقْد كَفَر، َواَل ْيسِّ َا َحالٌل  ا َلُه َحالٌل، فَإِّن َحاَلٌل، فَإِّن آَمَن ِبِّ آَمَن هبَا َأْنَّ
َا َلُه َحاَلٌل، فَإِّْن َشرِّهَبَا َوُهَو ُمؤمِّنٌ  نَي َيْشَرهُبَا َوُهَو ُمؤمٌِّن َأْنَّ َا َلُه َحاَلٌل فـََقْد َكَفَر، َواَل يَنَتهُِّب فـَْقْد كَفَر، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر حِّ  َأْنَّ

بـَُها َوُهَو  َتهِّ نَي يـَنـْ َا َلُه َحاَلٌل فـََقْد كَفَر".َْنَْبًة َذاَت َشَرٍف حِّ َا َلُه َحاَلٌل، فَإِّْن انـْتَـَهبَها َوُهَو ُمؤمٌِّن َأْنَّ  ُمْؤمٌِّن أْنَّ
 . وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى متروك متهمقال الهيثمي:  .طب يف الصغري

 
َا َشهِّْداَن  "عن ابن عمر قال: قَاَل ُعمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ لَعلِّى بن َأيب طَالِّب: اَي َأابَ  - 607/  4 َنا، َوُرِبَّ َا َشهِّْدَت َوغِّبـْ  َحسٍن! رِبَّ

ُهنَّ عِّلٌم؟ قَاَل َعلِّىٌّ: َوَما ُهنَّ؟ قَاَل: الرَُّجُل حيِّبُّ الرَّ  نـْ ُهنَّ َهْل عِّْنَدَك مِّ ْنُه َخرْيًا، َوالرَُّجُل  َوغْبَت، َثالٌث َأسأَُلَك َعنـْ ُجَل َوََلْ يـََر مِّ
َغُض الرَُّجَل َوََلْ يَـ  اهْلََواءِّ ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة َتلَتقِّى   يف: إِّنَّ اأَلْرَواَح -صلى هللا عليه وسلم  -َر مِّْنُه َشًرا، قَاَل: نـََعْم، قَاَل َرُسوُل هللاِّ يـَبـْ

َها اْختَـَلَف، قَاَل واحدة، َوالرَُّجلُ  نـْ َها اْئتَلَف، َوَما تـََناَكَر مِّ نـْ َيُه َأْو ذََكَرُه، قاَل على:   فـََتَشامُّ َفَما تـََعارَف مِّ يـََتحَّدُث احْلَدِّيَث َنسِّ
ْعُت َرُسوَل هللاِّ  ُئ   -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ َنَما اْلَقَمُر ُيضِّ يـَُقوُل: َما مَِّن اْلُقُلوبِّ َقلٌب إِّال َوَلُه َسَحابٌَة وَكَسَحابَةِّ اْلَقَمرِّ، بـَيـْ

َنا الرَُّجُل حُيَدُِّث احْلَديَث إِّْذ َعَلْته َسَحابٌَة فـََنسَى إِّذ جَتلْت َعْنُه َفذََكَر قال  إِّْذ َعَلْتُه َسَحابٌَة فََأظَلَم إِّْذ جَتَلَّ  ْت )َعنُه فََأَضاَء. َوبـَيـْ
ْعُت َرُسوَل هللاِّ  َها َما َيْكذُِّب، قال: نـََعْم، مسِّ نـْ َها َما َيْصُدُق َومِّ نـْ   -عليه وسلم   صلى هللا -عمر: اثنتان، َوالرَُّجُل يرى الرُّْؤاَي َفمِّ

، فَالََّّت اَل َتسْ  هِّ إِّىَل اْلَعْرشِّ تَـْيقُِّظ إِّالَّ عِّْنَد اْلَعْرشِّ فَتِّْلَك الرُّْؤاَي الَّيت  يـَُقوُل: َما مِّْن َعْبٍد َواَل َأَمٍة يـََناُم فـََيْسَتقِّل نـَْوًما إِّالَّ يـُْعَرُج بِّْروحِّ
تـُُهنَّ   الذيطََلبِّهِّنَّ، فَاحْلَْمُد هللِّ  يف َتْكذُِّب، فقال عمر: َثاَلٌث وُكْنُت  اليتلرُّْؤاَي َتْصُدُق، َوالََّّتِّ َتْستَـْيقُِّظ ُدوَن اْلَعْرشِّ َفهَِّى ا أَصبـْ

 ."  قـَْبَل اْلَمْوتِّ
 ضعيف.  .والديلميطس وقال: تفرد به عبد الرمحن بن مغراء، حل، 

 
َتظُِّر الصَّاَلَة، فـََقاَم رَُجٌل  يف -م صلى هللا عليه وسل  -عن احلارث عن على قال: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللاِّ  - 609/  4 اْلَمْسجدِّ نـَنـْ

الصَّاَلَة قَاَم الرَُّجُل فََأَعاَد الْقْوَل، فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب َأَصْبُت َذنـًْبا، فََأْعَرَض َعْنُه، فـََلمَّا َقَضى  إيّنِّ فـََقاَل: 
َا َكفَّارَُة : أَلَْيَس َقْد َصلَّ -صلى هللا عليه وسلم   - النيب ْيَت َمَعَنا َهذِّهِّ الصَّاَلة َوَأَحَسْنت هَلَا الطُُّهوَر؟ قَاَل: بـََلى، قَاَل: فَإِّْنَّ

 َذْنبَِّك". 
 رواه الطبراني في الصغير واألوسط. والحارث ضعيف.قال الهيثمي:  .طس

 
! ُمْر نَِّساَءَك اَل ُيَصلِّّنَي   -عليه وسلم صلى هللا  -"عن حممد بن احلنفية، عن على قال: قَاَل َرُسوُل هللا  - 610/  4 اَي عَِّلىُّ

 َوَلو أْن يـَتَـَقلَّْدَن َسرْيًا".  ُعطاًل 
 الطبراني في األوسط من طريق رابطة بنت عبد هللا بن محمد بن علي ولم أجد من ذكرها.  قال الهيثمي: رواه. طس

 
قَائًِّما ُيَصلِّّى هبِِّّْم إِّذِّ اْنَصَرَف مثَّ َجاَء َورَأُسُه يـَْقطُُر    -وسلم صلى هللا عليه  -"عن على قال: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 612/  4

ْثُل َهَذا  إيّنِّ ُقْمُت بُِّكْم مثَّ ذََكْرُت  إيّنِّ َماًء، فـََقاَل:  ْنُكْم مِّ ْل، فَاْنَصرْفُت فَاْغَتَسلُت، َفَمْن َأَصابَُه مِّ ،   الذي ُجنـًُبا َوََلْ َأْغَتسِّ َأَصاَبىنِّ
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ْل مثَّ لَِّيأتِّ َفلَيْستَـْقبِّْل َصاَلَتُه". يف َأْو َوَجدَ   َبطنِّهِّ رِّزّا فـَْليَـْنَصرِّْف َفليَـْغَتسِّ
 مدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كالم.قال الهيثمي:  .طس

 
؟ فقال: هو َتَشهُّد َرُسول هللاِّ  "عن البَـْهزِّىِّّ  - 613/  4 صلى هللا عليه   -قال: سألت احلسني بن على عن َتَشهُّدِّ عليٍّ

يَّاُت هللِّ، َوالصََّلَواُت هللِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -فـَُقلُت: َحَدْثىنِّ بَِّتَشهُّدِّ َعلِّىٍّ َعْن َتَشهدِّ َرُسولِّ هللا  -وسلم  فقال: التَّحِّ
 ائَِّحاُت، َوالزَّاكَِّياُت، َوالنَّاعَِّماُت اْلُمتَـَتابَِّعاُت الطَّاهَِّراُت هللِّ".واْلغَادِّاَيُت، َوالرَّ 

 رواه الطبرانى في الكبير واألوسط وقال فيه: والناعمات السابغات. ورجال الكبير موثقون.  قال الهيثمي: .طس
 
تـَْنزِّيُل{  الرَّكَعةِّ اأُلوىَل بـ }اَل يف ْلَفْجرِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َصالةِّ ا يفيـَْقَرأُ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَن َرُسوُل هللاِّ   - 614/  4

 ." } نَسانِّ  تنزيل السجدة، َويف الرَّكَعةِّ الثَّانَِّيةِّ }َهْل أََتى َعَلى اإلِّ
 . في الصغير واألوسط وفيه حفص بن سليمان الغاضرى وهو متروك قال الهيثمي: رواه الطبراني .عن، طس، حل

 
: َأنَّ  - 615/  4  َسَجَد يف َصاَلة الصُّْبحِّ يف تـَْنزيلِّ السَّْجَدةِّ".   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َعلِّىٍّ

 في األوسط والصغير، وفيه الحارث وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس وسنده ضعيف
 
 ُمَعة َولَْيَس يـََتَحتَُّم ". "َعَن َعلىٍّ قَاَل: ُيْسَتَحُب اْلُغْسُل يـَْوَم اجلُْ  - 616/  4

 في األوسط ورجاله ثقات.   قال الهيثمي: رواه الطبراني .طس
 
ُ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن عِّلىٍّ قَاَل: َكاَن  - 617/  4 ْنرَبِّ }ُقْل اَيأَيُـَّها اْلَكافُِّروَن{، }ُقْل ُهَو اَّللَّ يـَْقَرأُ َعَلى اْلمِّ

 َأَحٌد{ ".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط وقال: تفرد به إسحاق بن زريق قلت: ولم أجد من   .يف فوائده وسنده ضعيفطس، والعاقوىل 

 .ترجمه وبقية رجاله موثقون 
 
 اْلُمَصلَّى". َيطَعُم يـَْوَم اْلفِّطرِّ قـَْبَل َأْن خَيُْرَج إِّىَل  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قال: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 618/  4

 .رواه الطبراني في األوسط وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف جداقال الهيثمي:  .طس
 
 اْلعِّيدْينِّ مَِّن السُّنَّةِّ".  يف "َعْن عليٍّ قَاَل: اخْلُُروُج إِّىَل اجْلَبَّانِّ  - 619/  4

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحارث وهو ضعيف. .طس، ق
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".  يف"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: مَِّن الّسَنةِّ الصَّاَلُة  - 620/  4  اجْلَبَّانِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحارث وهو ضعيف. .طس

 
 َصاَلة اْلعيَدْينِّ مَن السُّنَّة".  يف" عن عليٍّ قال: اجلَْهُر  - 621/  4

 . األوسط، والحارث ضعيفرواه الطبراني في قال الهيثمي:  .طس، ق
 
"عن عبدِّ خرٍي قاَل: ُكنَّا يف املسجد فخرَج عليَنا علىٌّ يف آخرِّ الليلِّ فقاَل: أيَن السائُِّل َعنِّ الوترِّ؟ فاجتمعَنا   - 622/  4

، مث َأْوتـََر وَسطَُه، مث أوتَر هذه -صلى هللا عليه وسلم  -إليهِّ فقاَل: إنَّ رسوَل هللاِّ  الساعة، فـَُقبَض وهَو يُوتُر   َأْوتـََر َأوَل الليلِّ
 هذه الساعة". 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أبو شيبة وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طس
 
"عن أىب عبد الرمحن السلمى: أن على بن أيب طالٍب كاَن خَيُْرُج حنَي يُؤذُِّّن ابُن التـَّيَّاحِّ عنَد الفجرِّ األوَّل   - 623/  4

 رِّ هذه، ويتأوَّل هذه اآليَة: }َوالصُّْبحِّ إَِّذا تـَنَـفََّس{.فيقوُل: نْعَم ساعُة الوِّتْ 
 . ]موقوف[ .، طس، ك، قالطحاويابن جرير، و 

 
: َكاَن  - 624/  4  إَِّذا َقدَِّم من سفٍر ُيَصلِّّى رَكَعَتنْيِّ". -صلى هللا عليه وسلم   - النيب" عن عليٍّ

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحارث وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طس
 
ْسمِّ رَبَِّّك{ و }النَّ  "عن عليٍّ قاَل: عزائُِّم السُُّجودِّ أربع }اَل - 625/  4 { تـَْنزِّيُل{ السجدة، و )حم( السجدة، و }اقْـَرْأ ابِّ ْجمِّ
." 

 وفيه الحارث وهو ضعيف.  ،في األوسط قال الهيثمي: رواه الطبراني . ص، ش، طس، وابن منده يف اتريخ أصبهان، ق
 
(: َكاَن  - 626/  4 يُوقُِّظ أهَلُه يف العشرِّ األواخرِّ من شهرِّ رمضاَن، وكلَّ صغري  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" )عن عليٍّ

 وكبرٍي يطيُق الصاَلة". 
رواه الترمذي باختصار. ورواه الطبراني في األوسط، وأبو يعلى باختصار عنه، وفى إسناد الطبراني عبد الغفار بن  قال الهيثمي:  .طس

 يعلى حسن.القاسم هو ضعيف، وإسناد أبى 
 
 "عن احلَارِّثِّ قاَل: كاَن علىٌّ إَذا اْستَـَلَم احلََجَر قاَل: اللهمَّ إِّميااًن بَك، وتصديًقا بكتابَِّك، واتباَع سنة نَبِّيَِّّك".  - 627/  4

 الطبراني في األوسط، وفيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.  قال الهيثمي: رواه. طس، ق
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: َْنى  - 628/  4  أن ُيضيََّف أَحُد اخلصمني دوَن اآلَخرِّ". -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "عن أىب األسَودِّ، عن عليٍّ

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الهيثم بن غصن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس
 
(: ْنى  - 629/  4 َا َكانْت لَِّمْن ََلْ َيِّْد، فلمَّا نـََزَل النكاُح   -وسلم   صلى هللا عليه - النيب)عن عليٍّ َعةِّ، وِّإمنَّ عن املُتـْ

َها".   والطالُق، والعدُة، واملرياُث بنَي الزَّْوجِّ واملرأةِّ َْنَى َعنـْ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس، ق

 
 "عن حممدِّ بنِّ احلنفيةِّ قاَل: تكلََّم علىٌّ وابُن َعبَّاٍس يف متعةِّ  - 630/  4

".  -صلى هللا عليه وسلم  -النساءِّ، فقاَل َلُه علىٌّ: إنََّك اْمُرؤ اَتئٌِّه، إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ  َعة النساء يف َحجَّةِّ الوداعِّ  َْنَى َعْن ُمتـْ
 رجال الصحيح.رواه الطبراني في األوسط، ورجاله  قال الهيثمي: .طس

 
: أن رسول هللا  - 631/  4  جلد يف اخلمر ُثانني".  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ

 طس.
 
"عن عليٍّ قاَل: َلَقْد َعلَِّم أولو العلِّم من َأْصَحابِّ حممٍد وعائَِّشُة بنُت أىب بكٍر، َفسأُلوَها: إِّنَّ أصحاَب كوثى   - 632/  4

 وقد َخاَب من اْفرَتَى".  -صلى هللا عليه وسلم  -األُمِّّى  النيبى لَسانِّ َوذِّى الثُّدِّيَّةِّ َملعونُوَن َعلَ 
 رواه الطبراني في الصغير واألوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. قال الهيثمي: .عبد الغىن سعيد يف إيضاح اإلشكال، طس

 
  -املروةِّ وأهَل النهروانِّ ملعونُوَن على لسانِّ حممٍد "عن عليٍّ قاَل: لقد علمْت عائَشُة بنُت َأىب بكٍر أن جيَش  - 633/  4

 ، قاَل علىُّ بُن َعيَّاٍش: جيُش املروةِّ قـَتَـَلُه عثَماُن".-صلى هللا عليه وسلم 
 رواه الطبراني في الصغير واألوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.  قال الهيثمي: .طس، ق يف الدالئل، كر

 
فارََقت اخلوارُج علي ا َخرَج يف طلبهِّْم وخرجَنا معُه، فانتهيَنا إىل عسكرِّ القوم فإَِّذا هَلُْم َدوِّىٌّ  "عن جندٍب قاَل: ملا  - 634/  4

، فلمَّا رأيتـُُهْم َدَخَلىنِّ من ذ ، وِّإذا فِّيهْم أْصحاُب النـََّقَباتِّ وَأصحاُب الرَبَانِّسِّ دٌة،  َكَدوِّىِّّ النحلِّ مِّْن قراءةِّ القرآنِّ لَك شِّ
ى فقمُت ُأَصلِّّى إىل ُرحمِّى فتنحيُت فرَكْزُت  ى فنشرُت عليهِّ دِّْرعِّى، وأخذُت ِبِِّّْقَودِّ َفرسِّ ى ووضعُت بـُْرُنسِّ ُرحمِّى ونزلُت عن فـََرسِّ

إِّْذ  فيهِّ، وإن كاَن معصيًة فََأرِِّنِّ بـََراءَتَك. فإِّانَّ كذلَِّك  يل: اللهمَّ إِّن كاَن قَِّتاُل هؤالء القوم لَك طاعًة فأَذْن صالت يفوَأاَن أقوُل 
، فلما جاَء إِّىل قاَل: تَعوَّذ ابهلل اي جندُب من شرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أقبَل علىُّ بُن أىب طالٍب على بغلةِّ رسولِّ هللا 

رُي إليهِّ ونزَل فـََقاَم ُيَصلِّّى، إِّذ َأقْـَبَل رجٌل فـََقاَل: اي أمرَي املؤمننَي! ألَك حاجٌة يف القومِّ  ْئُت َأسِّ ، َفجِّ اَل: وما َذاَك؟  ؟ قَ السََّخطِّ
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َل علىٌّ: ما  قاَل: َقطَُعوا النهَر فذهُبوا، قَال: َما َقطَُعوُه، قاَل: سبحاَن هللا، مث جاَء آخُر فـََقاَل: قد َقطَُعوا النهَر َفَذهُبوا، قا
ْقتَـُلنَّ ُدونَُه؛ عهٌد مَِّن هللاِّ ورسولِّهِّ،  قطُعوُه، مث َجاَء آخُر فقاَل: قد َقطَُعوا النهَر فذهُبوا، قَاَل علىٌّ: ما قطُعوُه وال يقطُعوُه، َولَيُـ 

َنا  : اي ُجندُب! أمَّا َأاَن فَأَْبعُث إلَْيهِّْم رجاًل يقرأ املصحَف، يدُعو إىل كتابِّ رهبِِّّّْم وسنةِّ نبيِّّهِّْم، َفاَل يـُْقبُِّل علي يلمُث رَكَِّب، فـََقاَل 
. اي جندُب! َأَما  إِّنَُّه ال يُقَتُل مِّنَّا عشرٌة وال ينُجو منهْم عشرٌة، مث قاَل: من َيخُذ هَذا املصحَف بوجهِّه حَّتَّ يرُشُقوُه ابلنـَّْبلِّ

َى بِّهِّ إِّىَل هؤالءِّ القومِّ فيدُعَوُهْم إىل كتابِّ هللاِّ َوُسنةِّ نبيِّّهْم وهو مقتوٌل ولُه اجلنُة؟ فلم َيِّْبُه إال شاٌب مِّ  ن بىنِّ عامرِّ بنِّ  فيمشِّ
، فخرَج  َصْعَصَعَة، فقاَل َله علىٌّ  َنا بَوجهَِّك حَّتَّ يـَْرُشُقوَك ابلنـَّْبلِّ : ُخْذ هَذا املصحَف، َأَما إِّنََّك مقتوٌل ولسَت مقباًل َعَليـْ

، فأقْـَبَل عليَنا بو  جهِّهِّ  الشابُّ ابملصحفِّ إىل القوم، فلما داَن منهْم حيُث يسمُعوا قَاُموا ونَشُبوا الفََّت أن يرجَع، فرماُه الشابُّ
لىٌّ: دوَنُكُم القوم، قال جندٌب: فقتلت بكفِّى هذهِّ ُثانيًة قبَل أن ُأَصلَِّّى الظهَر، وما قُتَِّل منَّا عشرٌة وال جَنا  فقعَد، فَقاَل ع

 مِّنهْم عشرٌة وكما قَاَل". 
 رواه الطبرانى في األوسط من طريق أبى السابغة عن جندب، ولم أعرف أبا السابغة، وبقبة رجاله ثقات.  قال الهيثمي: .طس

 
النهرِّ. فلما فـَرََغ من قـَْتلِّهِّْم قاَل: اطلُُبوا   قال: شهدُت مع عليٍّ )َعَلى( -موىل عليٍّ  -"عن أىب جعفٍر الفراءِّ  - 635  /4

،  نَت الريحِّ املُْخَدَج، فطلُبوه )فلم ََيُدوُه، وأمَر أْن يُوَضَع على كلِّّ قتيٍل قصبٌة( فوجُدوُه يف َوْهَدٍة حلَّ )يف منتقع ماء( أسَوَد مُ 
و احلسنَي  يف موضعِّ َيدِّهِّ كهيئةِّ الثَّْدي عليهِّ َشعرات. فلَما نَظر إليهِّ قاَل: صدَق هللاُ ورسولُُه. فَسمِّع أحَد ابـْنَـْيهِّ إِّما احلسَن أ

مد إال  من هذِّهِّ العصابةِّ. فقاَل علىٌّ: لو َلْ يبَق مْن أمةِّ حم -صلى هللا عليه وسلم   -َأراَح أمَة حممٍد  الذي يقوُل: احلمُد هللِّ 
، وأرَحامِّ النَِّّساءِّ".  ُْم لفِّى أصاَلبِّ الرِّجالِّ  ثالثٌة لكاَن أحُدُهْم عَلى رَأي هؤالءِّ. إْنَّ

 رواه الطبرانى في األوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي: .طس
 
،  -صلى هللا عليه وسلم  -" )عن عليٍّ قال(: أمراَن رسوُل هللاِّ  - 636/  4 اَنُء، وَأْن نُوكَى   إبِِّّْراَتجِّ البابِّ وأن خُيَمََّر اإلِّ

َراَج".   السقاَء، وأن نُطفَِّئ السِّّ
رواه الطبرانى في األوسط عن شيخه محمد بن العباس ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات إال أن كهيال أبا سلمة بن كهيل   قال الهيثمي: .طس

 لم أعرفه. 
 
ى، َواحلديُد يـَْنَحُت اجلَِّباَل، والناُر أتُكُل احلديَد، واملاُء  "عن عليٍّ قال: َأَشدُّ خلقِّ رَبَِّّك عشرةٌ  - 637/  4 : اجلباُل الرََّواسِّ

ُقُل السََّحاَب، واإلنساُن يـَتَّقِّى  الريَح بَيدِّهِّ  يُطفُِّئ الناَر، والسحاُب املسخَُّربنَي السماءِّ واألرضِّ حَيمُل املاَء، والريُح ثِّْقٌل يـَنـْ
َاَجتِّهِّ، والسُّكْ   ُر يـَْغلُِّب اإلِّنساَن، والنوُم يـَْغلُِّب السُّْكَر، واهلمُّ مينُع النـَّْوَم، فأشدُّ خلقِّ ربَِّّك اهلمُّ". ويذهب فيها حلِّ
 رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس، والدينورى يف اجملالسة

 
املنرَب فحمَِّد هللا وأثىَن عليهِّ وقاَل: كتاٌب كتَـَبُه هللاُ،  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قاَل: َصعَد رسوُل هللاِّ   - 638/  4
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َقُص منهم إىل يومِّ القيامِّة، مثَّ قا مْسائِّهِّْم وأنساهبِِّّْم، فـَُيْحَمُل عليهْم ال يُزاُد فيهم، وال يـُنـْ كتاب كتبُه هللاُ، فِّيهِّ َل:  فيه أهُل اجلنَّةِّ ِبَِّ
َقُص منهم إىل يومِّ القيامةِّ، صاحُب اجلنَّةِّ   ِمتوٌم َلُه يـََعملِّ أهُل النَّارِّ ِبمسائِّهِّْم وأنساهبِِّّْم، فـَُيْحَمُل عليهِّْم ال يـَُزاد فيهم وال يـُنـْ

مَِّل أىَّ َعَمٍل، وقد ُيْسَلُك ِبهلِّ السعاَدةِّ  أهلِّ اجلنةِّ وإْن َعمَِّل أيَّ عمٍل، وصاحُب النَّارِّ ِمتوٌم َلُه بعملِّ أهلِّ النارِّ وإْن عَ 
هلِّ الشقاءِّ طريُق  طريُق أهلِّ الشَقاءِّ حَّتَّ يُقاَل: ما أشبَـَهُهْم هبم، بل ُهم منُهْم وُتْدرُِّكُهُم السعادُة فـََتْستَـْنقُِّذُهْم، وقد ُيْسَلُك ِب

أمِّّ الكتابِّ َل   يفيُدركُهُم الشقاُء فـَُيْخرُِّجُهم. من كتَـَبُه هللاُ َسعِّيًدا أهل السََّعاَدةِّ حَّت يـَُقاَل: ما أْشبَـَهُهْم هبْم بْل هْم منهم، و 
أمِّّ الكتاب شقّيا َل خيرْجُه من   يف خيرْجُه من الدُّنَيا حَّت يسَتعمِّلُه بعمٍل ُيْسعُِّدُه بهِّ قبَل موتِّهِّ ولو بَفواقِّ انقٍة، ومن كتَـَبُه هللا 

َواتِّيمَِّها".الدنَيا حَّت يستعمَلُه بعمٍل يشَقى بهِّ   من قبلِّ موتِّهِّ ولو بفواقِّ انَقٍة، واأَلْعماُل خبِّ
رواه الطبراني في األوسط، وفيه حماد بن واقد الصفار وهو  قال الهيثمي:  . طس، وأبو سهل اجلنديسابورى يف اخلامس من حديثه

 ضعيف.
 
ُلوُه َشاهٌِّد  "عن حممدِّ بنِّ احلنفيةِّ قاَل: قلُت لعلىِّّ بنِّ َأىب طالٍب: إنَّ ال - 639/  4 نَّاَس يزعُموَن يف قولِّ هللا تعاىل: }َويـَتـْ

، فقاَل: َودِّْدُت  ْنُه{ إِّنََّك أَْنَت التَّاىلِّ  ".  -صلى هللا عليه وسلم   -َأاَن ُهَو، ولكنَُّه لَِّساُن حممٍد  إيّنِّ مِّ
 ]موقوف[  .ابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وأبو الشيخ، طس

 
: أنه ُسئَل عْن َمْوقفِّ النيب "عن  - 642/  4 يـَْوَم َبْدٍر، فـََقال: َكان َأَشدُّاَن يـَْوَم َبْدٍر َمن   -صلى هللا عليه وسلم  -عليٍّ

 ".   -صلى هللا عليه وسلم  -َحاذى بِّرُْكَبتِّهِّ َرُسوَل هللاِّ 
 .طس

 
َمَكانِّهِّ وقَاَم ُيَصلِّّى َوأَْلَقى عَلى   يف فََأقَاَمىنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن على قال: َوجْعُت َوَجًعا فَأَتـَْيُت  - 643/  4

ثْـَلُه، َواَل َسأَْلُت هللَا  يلَطَرَف ثـَْوبِّهِّ مثَّ قَاَل: َقْد بَرِّْئَت اَي اْبَن َأىبِّ طَالٍِّب، َفاَل َِبَس َعَليَك، َما َسأْلُت هللَا  ًئا إِّالَّ َسأْلُت َلَك مِّ َشيـْ
ًئا إِّالَّ َأْعطَانيهِّ، غَ  َّ بـَْعَدَك. فـَُقْمُت َكَأِنِّّ َما اْشَتَكْيُت". يلقِّيَل   إيّنِّ ري َشيـْ  : إِّنَُّه اَل َنىبِّ

 رواه الطبراني في األوسط وفيه من اختلف فيهم. قال الهيثمي:  .ابن أىب عاصم، وابن جرير وصححه، طس، وابن شاهني يف السنة

 
: أَنَُّه َدَخل علَى  - 644/  4 َها ُهَو َوَعلِّىُّ َوفَاطَِّمُة   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن عليٍّ َوَقْد َبَسَط مَسَْلًة َفَجَلَس َعَليـْ

ُهْم  ِبََِّجامِّعِّهِّ فـََعَقَد َعَلْيهِّْم، مثَّ قَاَل: ال -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ، مثَّ َأَخَذ  ُهْم كَما َأاَن َعنـْ لَُّهمَّ اْرَض َعنـْ
 رَاٍض". 

 . رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقةقال الهيثمي:  .طس

 
: اُعِّيذُُكَما   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن عليٍّ قال: َكاَن  - 645/  4 َُؤالءِّ اْلَكلِّماتِّ يـَُعوُِّذ احلََْسَن َواحْلَُسنْيَ هبِّ
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 بَِّكلَِّماتِّ هللاِّ التَّامَّةِّ، مِّْن ُكلِّّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة، َومِّْن ُكلِّّ َعنْيٍ اَلمٍَّة".
 أيوب بن واقد وهو ضعيف. رواه الطبراني في األوسط، وفيه قال الهيثمي:  .طس، وابن النجار

 
ْسُع نـَْعلِّهِّ، َمَشى  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َكاَن  - 646/  4 َدٍة واألْخرى  يفإَِّذا انـَْقَطَع شِّ َيدِّهِّ َحَّتَّ َيَِّد   يف نـَْعٍل َواحِّ

سًعا  فَيْلبَِّسَها".  شِّ
 رواه الطبرانى في األوسط، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: .طس

 
، فـََقاَل َلُه   -صلى هللا عليه وسلم  - لنيبا"َمرَّ  - 647/  4 بَِّقْوٍم فِّيهِّْم رَُجٌل ُمَتَخلٌِّّق ُيَسلُِّّم َعَلْيهِّْم، َوَأْعَرَض َعنِّ الرَُّجلِّ

نَـْيَك جَلَْمَرًة".  ؟ فـََقاَل: إِّنَّ َبنْيَ َعيـْ  الرَُّجُل: اَي َرُسوَل هللاِّ! َسلَّْمَت َعَلْيهِّْم َوَأْعَرْضَت َعىنِّّ
 رواه الطبرانى في األوسط، ورجاله ثقات.  الهيثمي:قال  .طس

 
: لَْيَس لِّلُمْسلِّمِّ َأْن يُذِّلَّ نـَْفَسُه، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللاِّ!  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن عليٍّ قَاَل: قَاَل رُسوُل هللاِّ  - 648/  4

 طِّيُق". َكْيَف يُذِّلُّ نـَْفَسُه؟ قَاَل: يـََتعرَُّض مَن الَبالءِّ لَِّما اَل يُ 
 رواه الطبراني في األوسط من طريق الخضر عن الجارود ولم ينسبا ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس

 
4  /649 -  ِّّ ؟ قَاَل:  : َأمِّنَّا آَل حُمَمَّدِّ اْلَمْهدِّىُّ َأْم مِّن َغرْيِّاَن اَي َرُسوَل هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على: أَنَُّه قَاَل لِّلنَّىبِّ

، َوبَِّنا  ْركِّ َقُذوَن مَِّن الفتنة َكَما أُْبعُِّدوا مَِّن الشِّّ َنة َبْل مِّنَّا، خَيْتُِّم هللاُ َكَما بَِّنا فـََتَح، َوبَِّنا ُيْستَـنـْ يـَُؤلُِّّف هللا َبنْيَ قـُُلوهبِِّّْم بـَْعَد َعَداَوةِّ اْلفِّتـْ
رْ  ْركِّ إِّْخَوااًن يف َكَما خُيَالُِّف َبنْيَ قـُُلوهبِِّّْم بـَْعَد َعَداَوةِّ الشِّّ َنةِّ إِّْخَوااًن َكَما َأصَبُحوا بـَْعَد َعَداَوةِّ الشِّّ ، َوبَِّنا ُيْصبُحوَن بـَْعَد َعَداَوةِّ اْلفِّتـْ كِّ

 دِّينِّهِّْم. قَاَل َعلِّىٌّ: َأُمْؤمُِّنوَن َأْم َكافُِّروَن؟ قَاَل: َمْفُتوٌن وََكافٌِّر". 
رواه الطبراني في األوسط، وفيه عمرو بن جابر قال الهيثمي:  .التلخيصنعيم بن محاد، طس، وأبو نعيم يف كتاب املهدى، خط يف 

 الحضرمى، وهو كذاب. 
 
دِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 650/  4 َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك هلل اْلَواحِّ إَِّذا َأْمَسى قَاَل: َأْمَسيـْ

للَّْيلِّ َوحَنُْن  الذي اْلَقهَّارِّ. احْلَْمُد هلل  َعافَِّيةِّ اللَُّهمَّ َهَذا َخلٌق َجدِّيٌد َقْد َجاَء َفَما َعمِّْلُت فِّيهِّ مِّْن َسيَِّّئٍة   يفَذَهَب ابلنـََّهارِّ َوَجاَء ابِّ
َها، َوَما َعمِّْلُت مِّْن َحَسَنٍة فـَتَـَقبَّلَها َوَأْضعِّْفَها َأْضَعافًا ُمَضاَعَفة. اللَُّهمَّ إِّنَّ  ٌ، وِّإِّنََّك َعَلى مجِّيعِّ  فـََتَجاَوْز َعنـْ َميعِّ َحاَجَّتِّ َعاَلِّ َك جبِّ

َلَة ُكلَّ َحاَجٍة  َها قَادٌِّر. اللَُّهمَّ َأجْنِّحِّ اللَّيـْ ُقْصىنِّ  يف ، َواَل تـَُردَِّنِّ يلجُنْحِّ َرتِّى. َوإَِّذا َأْصَبَح قَاَل مِّْثَل َذلَِّك".  يفُدنـَْياَى، َواَل تـَنـْ  آخِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحارث بن األعور وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .اإلشكال طس، وعبد الغىن بن سعيد يف إيضاح

 
4  /651 -  ُّ ًئا فََأرَاَد َأْن يـَْفَعَلُه قَاَل: نـََعْم، َوإَذا َأرَاَد َأن اَل يـَْفَعَلُه َسَكَت.   -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَن النَّيبِّ إَِّذا ُسئَل َشيـْ
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ٌّ َفَسأَلُه َفَسَكَت، مثَّ َسأََلُه َفَسَكَت، مثَّ َسأََلُه، فـََقاَل َلُه وََكاَن اَل يـَُقوُل لِّ    -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَشْىٍء: اَل. فََأاَتُه َأْعَراىبِّ
ُّ. َفغَبْطناُه فُقلَنا: اآلَن َيْسَأُل اجْلَنََّة، فـََقاَل األَ  َئةِّ اْلُمنَتهِّرِّ: َسْل َما شْئَت اَي َأْعَراىبِّ يـْ َلَة، قَاَل َكهِّ ُّ: َأْسأَُلَك الرَّاحِّ صلى  - النيب ْعَراىبِّ

ُّ -هللا عليه وسلم  َنا مِّْن َذلَِّك، فـََقاَل النَّيبِّ بـْ صلى هللا عليه وسلم  -: َلَك َذلَِّك، مثَّ قَاَل: َأْسأُلَك زَاًدا، قَاَل: َلَك َذلَِّك. فـََعجِّ
إِّْسَرائِّيَل؟ مثَّ قَاَل: إِّنَّ ُموَسى َلمَّا أُمَِّر َأْن يـَْنظَُر اْلَبْحَر فَانـْتَـَهى إِّلَْيهِّ، َفُصرَِّفْت وُجوُه   َكْم َبنْيَ َمْسأَلةِّ اأَلْعَراىبِِّّّ َوَعُجوزِّ َبىن  -

؟ ! قَاَل َلُه: إِّنََّك عِّْنَد َقرْبِّ يُوُسَف فَاْحَتمِّْل عِّظَاَمُه َمَعَك، َوَقدِّ ا يل الدََّواَب فـََرَجَعْت، فـََقاَل ُموَسى: َما  ْستَـَوى اْلَقرْبُ  اَي رِّبِّّ
ْنُكْم يـَْعَلُم أَْيَن ُهَو فـََعُجوُز َبىنِّ إِّ  ، َفَجَعَل ُموَسى اَل َيْدرِّى أْيَن ُهَو، قَاُلوا: إِّْن َكاَن َأَحٌد مِّ ألْرضِّ ْسَرائِّيَل، َلَعلََّها تـَْعَلُم أَْيَن ُهَو،  ابِّ

َها ُموَسى فـََقاَل: َهْل تـَْعَلمِّنَي أَْيَن َقرْبُ  يُوُسَف؟ قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل: َفُدلِّّيين َعَلْيه، قَاَلْت: اَل، َوهللاِّ َحَّتَّ تـُْعطَِّيينِّ َما  فَأْرَسَل إِّلَيـْ
، قَاَلْت:  َتُكوُن فِّيَها يف اجْلنَّةِّ، قَاَل: َسلِّْى اجْلَنََّة، قَاَلْت:   اليتَأْسأَُلَك َأْن َأكَوَن َمَعَك يف الدَّرََجةِّ  فإينَأْسأَُلَك، قَاَل: َذاكِّ َلكِّ

ُدَها، فََأْوَحى هللا َأْن َأْعطَِّها َذلَِّك، فَإِّنَُّه َلْن  ًئا، فََأْعطَاَها، َوَدلَّْتُه  اَل، َوهللاِّ إِّالَّ َأْن َأَكُوَن َمَعَك، َفَجَعَل ُموَسى يـَُردِّّ ُقَصَك َشيـْ يـَنـْ
 خَرَج اْلعِّظَاَم َوَجاَوَز اْلَبْحَر". َعَلى اْلَقرْبِّ، فَأَ 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  .يف مكارم األخالق اخلرائطيطس، و 
 
 "عن على قَاَل: ُكلُّ ُدَعاٍء حَمُْجوٌب َعنِّ السََّماءِّ َحَّتَّ ُيَصلَّى َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلِّ حُمَمٍَّد".  - 652/  4

رواه الطبراني في  قال الهيثمي:  . بن حممَّد بن حفص العشى يف حديثه، وعبد القادر الرهاوى يف األربعني، طس، هب عبيد هللا
 األوسط ورجاله ثقات. 

 
ِّّ هللاِّ  - 653/  4 لُهمَّ  يـَُقوُل: الَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن سالمة الكندى قَاَل: كان َعلِّىٌّ يـَُعلُِّّم النَّاَس الصَّالة َعَلى َنىبِّ

، َوَجبَّاَر َأْهلِّ اْلُقُلوبِّ َعَلى فِّطَراهتَا، َشقِّيِّّها َوَسعِّيدَِّها، اجْ  ، َواَبرَِّئ اْلَمْسُموَكاتِّ َى اْلَمْدُحوَّاتِّ َعْل َشَرائَِّف َصَلَواتَك،  َداحِّ
،  َونـََوامَِّى بـَرََكاتَك َورَأَفَة حَتيَّتَك َعَلى حُمَمَّد َعْبدِّكِّ َوَرُسولَِّك، اخْلَاَتِّ لِّمَ  حْلَقِّّ ا َسَبَق، َوالَفاتِّح لَِّما ُأْغلَِّق، َواْلُمعِّنيِّ َعَلى احلِّقِّّ ابِّ

ْمرَِّك لِّطَاَعتَك ُمْسَتوفًِّرا يف َمْرَضاتَِّك، َغرْيَ َنكٍِّل عَ  َل فََأطَاَع ِبَِّ ، َكَما محُِّّ عِّ َجيَشاتِّ األاَبطِّيلِّ ْن َقَدٍم، َوالَ َوهٍِّن يف َعْزٍم،  َواْلَواضِّ
ًيا َعَلى نـََفاذِّ أْمرَِّك، َحَّتَّ َأْوَرى قـََبًسا لَِّقابٍِّس، بِّهِّ ُهدَِّيتِّ اْلُقُلوُب بـَْعَد َخوْ َواعًِّيا لَِّوْحيِّكَ  َضاتِّ اْلفََِّتِّ  ، َحافِّظًا لَِّعْهدَِّك، َماضِّ

، َواَنئَِّراتِّ األحكام، فـَُهَو َأميُنَك اْلمأُموُن، َوخَ  ، َوَمَسرَّاتِّ اإلْسالمِّ َحاتِّ األْعاَلمِّ مْث ِبَُوضِّّ ، َوَشهِّيُد َواإلِّ ازُِّن َعلمَِّك اْلَمْخُزونِّ
حْلَقِّّ َرمْحًَة، اللَُّهمَّ َأْفَسْح َلُه َمْفَسًحا يف َعْدلَِّك، َواْجزِّهِّ  ُمَضاَعَفاتِّ اخْلَرْيِّ مِّْن َفْضلَِّك،   يـَْومِّ الدِّينِّ وبَعِّيُثَك نْعَمة، َوَرُسوُلَك ابِّ

، اللُهمَّ َأْعل َعَلى النَّاسِّ بناُه، َوَأْكرْم َمثْـَواُه َلَدْيَك  َمْهنِّيَّاٍت َغرْيَ ُمَكّدرَاٍت، مِّْن نُورِّ َثوابَِّك ا ْلَمْعُلومِّ َوَجزِّيلِّ َعطَائَك اْلَمْخُزونِّ
  َفْضٍل، َوُحجٍَّة َوبـُْرَهاٍن".ٍق َعْدٍل، وََكاَلمٍ َونـُُزَلُه، َوَأمتِّْم َلُه نُورَُه، َواْجزِّهِّ مِّنِّ اْبتَِّعاثَِّك َلُه َمْقُبوَل الشََّهاَدةِّ، َمْرضِّى اْلَمَقاَلةِّ، َذا َمْنطِّ 

 ]موقوف[   .طس، وأبو نعيم يف عواىل سعيد بن منصور
 
َيْدُعو يـَُقوُل: الَّلُهمَّ َمتَـْعىنِّ بَسْمعِّى وَبَصرِّى َحَّتَّ جَتَْعَلُهَما اْلوارَِّث   -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَن َرُسوُل هللا   - 654/  4

، َواْنُصْرِنِّ َعَلى َمْن ظََلَمىنِّ َحَّتَّ تُرَِّيىنِّ مِّْنُه ََثرِّى َتىنِّ ، َوَعافِّىنِّ يف ديىنِّ َعَلى َما َأْحيَـيـْ َأْسَلْمُت دِّيىنِّ إِّلَْيَك، َوَخلَّْيُت  إيّنِّ ، الَّلُهمَّ مِّىنِّّ
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َأْرَسلَت،   الذيَمْنُت بَِّرُسولَِّك َوْجهِّى إِّلَْيَك، َوفـَوَّْضُت َأْمرِّى إِّلَْيَك، َوَأجْلَأُت َظْهرِّى إِّلَْيَك، اَل َمْلجأ َواَل َمْنَجا مِّْنَك إال إِّلَْيَك، آ
 أَنـَْزْلَت".  الذيَوبِّكَِّتابَِّك 

 .رواه الطبرانى في األوسط وفى الصغير، وفيه عبد هللا بن جعفر المدينى وهو متروك  ال الهيثمي:ق .طس
 
؟ قُلُت: بـََلى، -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ   َعلِّىٌّ: َأاَل ُأَعلُِّّمَك ُدَعاًء َعلََّمنِّيهِّ  يل "عن احْلَارِّثِّ قَاَل: قَاَل  - 655/  4

 لِّذِّْكرَِّك، َواْرزُْقىنِّ طَاَعَتَك َوطَاَعَة َرُسولَِّك، َوَعماًل بِّكَِّتابَِّك". قليبقَاَل: ُقْل: الَّلُهمَّ افْـَتْح َمَسامَِّع 
 ضعيف. .طس

 
ب َوُهَو يصلى، َفلمَّا َفرَغ قَاَل: َلَعَن هللا اْلَعْقَرَب اَل َعْقرَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن على قال: َلَدَغتِّ  - 656/  4

َها َويـَُقوُل: ُقْل ايَ  َاٍء َومِّلح َوَجَعَل مَيَْسُح َعَليـْ ،   َتدُع ُمَصلًِّّيا َواَل َغرْيَُه إِّالَّ َلَدَغْتُه، مثَّ َدَعا ِبِّ أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن، َوُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ
". َوُقْل أَ   ُعوُذ بَِّربِّّ النَّاسِّ

 رواه الطبرانى في الصغير، وإسناده حسن  قال الهيثمي: .طس، وابن مردويه، وأبو نعيم يف الطب
 
ًفا َلُه يف رَْحَبةِّ اْلُكوَفةِّ َويـَُقوُل: مَ  - 657/  4 ْن  "عن على بن األقمر، عن أبيه قاَل: رَأَْيُت علِّىَّ ْبَن َأىبِّ طَالٍِّب يـَْعرُِّض َسيـْ

َُثََن إِّزَاٍر   عِّْندِّي َوَلْو أنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ى مِّىنِّّ َسْيفِّى َهَذا؟ فـََوهللاِّ لََقْد َجَلْوُت بِّهِّ َغرْيَ َمرٍَّة َعْن َوْجهِّ َرُسولِّ هللاِّ َيْشرَتِّ 
 َما بِّْعُتُه". 

 الحكم، وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وفيه سليمان بن  .يعقوب بن سفيان، طس، حل، كر
 
! َشقَّ َعَلىَّ اْلَعَمُل َوالرََّحى َفَكلِّّْم َرُسوَل هللا  - 658/  4   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على قاَل: قَاَلْت فَاطَِّمُة: اَي ْبَن َعمِّّ

نَـُهَما، فـََقاَلْت  مَِّن اْلَغدِّ َوُُهَا اَنئَِّمانِّ يف حلَِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب قُلُت هَلَا: نـََعْم، فَأاَتُُهَا  ٍد، فََأْدَخَل رِّْجَلُه بـَيـْ اٍف َواحِّ
َّ هللاِّ َشقَّ َعَلىَّ اْلَعَمُل، فَإِّْن َأَمْرَت  َادٍِّم ممَِّّا َأفَاَء هللاُ َعَلْيَك؟ قَاَل: َأَفاَل ُأَعلُِّّمكِّ َما ُهَو َخرْيٌ َلكِّ مِّْن َذلَِّك؟   يلفَاطَِّمُة: اَي َنىبِّ خبِّ

نَي َثالاًث َوثَ  ، َوأَْلٌف يف الْ ُتسبِّّحِّ لِّّلَسانِّ ِّى َأْربـًَعا َوَثالَثِّنَي، َفَذلِّكِّ مِّاَئٌة ابِّ نَّ هللا  الَثِّنَي، َوامْحَدِّى َثالاًث َوَثالَثِّنَي، وََكربِّّ ، َوذلَك ِبَِّ مِّيَزانِّ
َا{ إِّىَل مِّاَئةِّ أَْلٍف". حْلََسَنةِّ فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهلِّ  يـَُقوُل: }َمْن َجاَء ابِّ

 قلت: هو في الصحيح باختصار، وقال: رواه الطبرانى في األوسط، وفيه الحارث األعور وهو ضعيف.  :قال الهيثمي .طس
 
َعَة آلِّ ُفاَلٍن ولوقف رسول هللاِّ  - 659/  4 صلى هللا عليه  -"عن سعيد بن املسيَّب قَاَل: قَاَل َعلِّىٌّ لُعْثَماَن: اْشرَتَْيت َضيـْ

 َقْد َعلِّْمُت َأن الَّ َيْشرَتيَِّها َغرْيَُك". إيّنِّ يف َمائَِّها حق َحَّتَّ أما   -وسلم 
 ]موقوف[  رواه الطبرانى في األوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. قال الهيثمي: .طس
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ُهْم".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"عن علِّىٍّ قَاَل: بُِّكْم حُتَلُّ نـَْعُل  - 660/  4 نـْ  فـََوْيٌل هَلُْم مْنُكْم، َوَوْيل َلُكْم مِّ
 طس.

 
َا َسَتُكوُن فََتٌ َوَسُيَحاجُّ قـَْوُمَك. قُلُت:  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  - 661/  4 ! إِّْنَّ : اَي علىُّ

؟ قَا ". اَي َرُسوَل هللاِّ: لَِّما أَتُمُرِنِّ ْلكَِّتابِّ  َل: اتَّبِّعِّ اْلكَتاَب، َأْو قَاَل: احكْم ابِّ
 . ابن جرير، عن، طس، وأبو القاسم بن بشران يف أماليه

 
طنَي، َواْلَمارِّقِّنَي".  - 662/  4  "عن عِّلىٍّ قال: أُمِّْرُت بِّقَِّتالِّ النَّاكِّثِّنَي، َواْلَقاسِّ

 . يف احلجة، وابن منده يف غرائب شعبة، كر عد، طس، وعبد الغىن بن سعيد يف إيضاح اإلشكال، واألصبهاِن
 رواه البزار، والطبراني في األوسط، وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد وثقه ابن حبان.قال الهيثمي: 

 
 َأْن َأْشَرَب يف إِّاَنٍء مْن فضٍَّة".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َْناِنِّ  - 664/  4

 رواه الطبرانى في األوسط، وفيه جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف، وقد وثق. قال الهيثمي: .طس
 
  ريب َأَمرين، فَ أصحايبمِّْن  قال: إِّنَّ اجْلَنََّة اْشَتاَقْت إِّىَل أْربـََعةٍ  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن على: َأنَّ رسوَل هللاِّ  - 665/  4

، َوبِّاَلُل ْبُن َراَبٍح، بـَُّهْم؛ فَانـَْتَدَب ُصَهْيٌب الرُّومِّىُّ ، َوَعمَّاُر ْبُن   َأْن ُأحِّ َوطَلَحُة، َوالزُّبرْيُ، َوَسْعُد ْبُن َأىبِّ َوقَّاٍص، َوُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَمانِّ
ٍر فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا! َمْن َهُؤاَلءِّ األْربـََعُة َحَّتَّ حنِّبـَُّهْم؟ قَاَل َرُسوُل هللاِّ    : اَي َعمَّاُر! َعرََّفَك هللاُ -صلى هللا عليه وسلم  -اَيسِّ

ْقَداُد ْبُن األْسَودِّ اْلكِّنْ  ، َوالرَّابُِّع اْلُمَنافِّقِّنَي، َوَأمَّا َهُؤاَلءِّ األْربـََعُة فََأَحُدُهْم َعلِّىُّ ْبُن أىبِّ طَالٍِّب، َواْلمِّ ىُّ دِّىُّ، َوالثَّالُث َسلَماُن اْلَفارِّسِّ
 أَبُو َذرٍّ اْلغَِّفارِّىُّ". 

 جاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس.رواه الطبرانى في األوسط، ور  قال الهيثمي: .طس
 
َع رسوَل هللا - 666/  4 صلى   - "عن عمري بن سعد: َأنَّ َعلِّّيا مَجََع النَّاَس يف الرَّْحَبةِّ َوَأاَن َشاهٌِّد فـََقاَل: أَْنُشُد هللا رَُجاًل مسِّ

ُعوا يقوُل: َمْن ُكنُت َمْواَلُه فـََعلِّىٌّ َمْواَلُه. فـََقاَم َُثَانِّ  -هللا عليه وسلم  ُْم مسِّ صلى هللا عليه   - النيبَيَة َعَشَر رَُجاًل َفَشهُِّدوا َأْنَّ
 يـَُقوُل َذلَِّك".  -وسلم 

 رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .طس
 
ٍد ُحَفاًة ُعَراًة    -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   يل"قَاَل  - 667/  4 أاَل تـَْرَضى اَي َعلِّىُّ إَِّذا مَجََع هللاُ النَّاَس يف َصعِّيٍد َواحِّ

، مثَّ يـُْفَجُر يـَُقومُ ُمَشاًة َقْد َقَطَع َأْعَناقـَُهْم اْلَعَطُش، َفَكاَن أوََّل َمْن يُْدَعى إِّبـَْراهِّيُم فـَُيْكَسى ثـَْوَبنْيِّ أَبَيضنْيِّ، مثَّ    يل َعْن ميِّني اْلَعْرشِّ
ْعٌب مَِّن اجْلَنَّةِّ إِّىَل  َعاَء، فِّيهِّ َعَدُد جُنُومِّ السََّماءِّ َقدَحان مِّْن فِّضٍَّة، فََأْشَرُب   َحْوضِّي، وَ َحْوضِّيشِّ أْعَرُض َما َبنْيَ ُبْصَرى َوَصنـْ
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، مثَّ ُتْدَعى فـََتْشَرُب َوتـَتَـَوضَّأُ َوُتْكَسى ثـَْوَبنْيِّ أَبـَْيَضنْيِّ فتَـُقوُم َوأََتوضَّأُ َوُأكَسى ثـَْوَبنْيِّ أَْبيَضنْيِّ، مثَّ َأُقوُم  ، َواَل  معي َعْن ميِّنيِّ اْلَعْرشِّ
 ُأْدَعى خلَِّرْيٍ إِّالَّ ُدعِّيَت إِّلَْيهِّ؟ قُلُت: بـََلى". 

هذا حديث ال يصح، آفته  :  اهليثميابن شاهني يف السنة، طس، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة، قال احلافظ أبو احلسن 
رواه الطبراني في  قال الهيثمي:  .عمران بن هيثم، وقال عن: عمران بن هيثم من كبار الرافضة، يروى أحاديث سوء كذب

 األوسط، وفيه عمران بن هيثم وهو كذاب. 
 
َغرْيِّى َأْهَل   "عن عبد هللا بن حيىي! َأنَّ َعلِّيَّا أُتَِّى يـَْوَم اْلَبْصَرةِّ بَِّذَهٍب َوفِّضٍة، فـََقاَل: أَبـَْيضِّىٌّ وأْصَفرِّىٌّ؟ ! َوُغرِّى  - 669/  4

، َفذُكَِّر َذلَِّك َلُه، فَُأذِّّ  َن يف النَّاسِّ َفَدَخُلوا َعَلْيهِّ، َفقاَل: إِّنَّ َخلِّيلِّى  الشَّامِّ َغًدا إَِّذا َظَهُروا َعَلْيك، َفَشقَّ قـَْولُُه َذلَِّك َعَلى النَّاسِّ
يِّّنَي، َويـَْقُدُم َعَلْيهِّ ُعُدوٌل غَِّضاٌب   -صلى هللا عليه وسلم  - نَي َمْرضِّ يَعُتَك رَاضِّ ! إِّنََّك َستَـْقُدُم َعَلى هللاِّ َوشِّ قَاَل: اَي َعلِّىُّ

نَي، مثَّ مَجََع َعلِّىٌّ َيَدُه إِّىَل ُعنُ  ".  -قِّهِّ ُمْقمِّحِّ ْقَماحِّ  يـَْوَم اإلِّ
طس وقال: َل يروه عن أىب الطفيل إال جابر، تفرد به عبد الكرمي أبو يعفور، وجابر اجلعفى شيعى، قال: وثقه شعبة والثورى، 

 . وقال: ليس ابلقوى، وقال ن: مرتوك، وعبد الكرمي أبو يعفور قال فيه أبو حاَت: من غري الشيعة، وذكره حب يف الثقات
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف.الهيثمي: قال  

 
رَيَتنْيِّ اْلُكفَّاَر   -صلى هللا عليه وسلم  -أُذوُد َعْن َحْوضِّ َرُسولِّ هللاِّ   إيّنِّ "عن على قال:  - 670/  4 بَِّيَدى َهاَتنْيِّ اْلَقصِّ

بِّلِّ عَ  هِّْم". َواْلُمَنافِّقِّنَي َكَما َيُذوُد السَُّقاُة َغرِّيَبة اإلِّ َياضِّ  ْن حِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمَّد بن قدامة الجوهرى وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .طس

 
ألْرُجو َأْن َأُكوَن َأان َوأَبُوَك ممَِّّْن قَاَل هللاُ: }َونـََزْعَنا َما  إيّنِّ "عن على: أنه قال ملوسى بن طلحة بن عبيد هللا: َوهللا  - 671/  4

َعَلْيه َصْيَحًة َوقَاَل:  مِّْن غِّلٍّ إِّْخَوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِّلِّنَي{ فـََقَال رَُجٌل مِّْن َُهََداَن: هللا َأْعَدُل مِّْن َذلَِّك، َفَصاَح َعلِّىٌّ يفِّ ُصُدورِّهِّْم 
 َفَمْن إَِّذْن إِّْن ََلْ َيُكْن حَنُن ُأولَئَِّك؟ ". 

 ]موقوف[  .طس، وابن مردويه، ك ص، والعدِن، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، عق،
 
ألْرُجو َأْن َأُكوَن َأاَن َوُعْثَماُن َوالزُّبرُي َوطَلَحُة ممَِّّْن قَاَل هللا }َونـََزْعَنا َما يفِّ ُصُدورِّهِّْم مِّْن غِّلٍّ   إيّنِّ "عن على قال:  - 672/  4

 ".  إِّْخَوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِّلِّنَي{ 
 ]موقوف[  .الفَت، ومسدد، وابن أىب عاصم، طب، وابن مردويه، قض، ص، ونعيم بن محاد يف 

 
َع َرُسوَل هللاِّ   - 676/  4 :   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن زيد بن أرقم قال: َنَشَد َعلِّىٌّ النَّاَس: َمْن مسِّ يـَُقوُل يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ

َ مِّْن أَنـْفُ  إيّنِّ أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن  ْلُمْؤمِّننيِّ هِّْم؟ قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: َفَمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلِّىٌّ َمْواَلُه، الَّلُهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ  أْوىَل ابِّ سِّ
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 َمْن َعاَداُه، فـََقاَم اثـَْنا َعَشَر رَُجاًل َفَشهُِّدوا بَِّذلَِّك". 
 رواه الطبراني في الكبير واألوسط. قال الهيثمي:  .طس

 
ْنرَبِّ اَنَشَد أصحاَب رسولِّ هللاِّ "عن عمري بن س - 677/  4 : َمْن  -صلى هللا عليه وسلم   -عيد قال: شهدُت علّيا َعَلى اْلمِّ

َع َرُسوَل هللا   يـَُقوُل: َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلِّىٌّ َمْواَلُه، اللُهمَّ والِّ َمْن َوااَلُه َوَعادِّ َمْن َعاَداُه؟ ".  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ
 . رواه الطبراني في األوسط والصغير، وفى إسناده لينثمي: قال الهي .طس

 
َأنَّ السَّكِّيَنَة تـَْنطِّق َعَلى   -َأْصَحاَب حُمَمٍَّد  -"عن على قال: إَِّذا ذُكَِّر الصَّاحلُوَن َفَحيَّهْل بُِّعَمَر، َما ُكنَّا نبعُِّد  - 678/  4

 لَِّسانِّ ُعَمَر".
 ، وإسناده حسن. رواه الطبراني في األوسطقال الهيثمي:  .طس

 
َلَة بن زُفـََر قال: َكاَن َعلِّىٌّ إَِّذا ذُكَر عِّْنَدُه أبُو َبْكر قَاَل: السُّبَّاُق يُْذَكُروَن، السُّبَّاُق يُْذَكُرو  - 679/  4 َن، َوالَّذِّى "عن صِّ

ى بَِّيدِّهِّ َما اْستَـبَـْقَنا إِّىَل َخرْيٍ َقطُّ إالَّ َسبَـَقَنا إِّلَْيه أبُو   َبْكٍر". نـَْفسِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحرانى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس

 
 َفَجَعَل اَل مَيُرُّ َعَلى َحَجٍر َوالَ َشَجٍر إِّالَّ َسلََّم َعَلْيه".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "خرجُت َمَع  - 680/  4

 رواه الطبراني في األوسط. والتابعى أبو عمارة الحوانى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ثمي: قال الهي.طس
 
! بـَْعَد َرُسولِّ هللاِّ  - 681/  4 صلى هللا عليه وسلم   -"عن أىب جحيفة قال: دخلُت َعَلى عليٍّ يف بـَْيتِّهِّ فقلُت: اَي َخرْيَ النَّاسِّ
َفَة، أَ - َرْيِّ النَّاسِّ بـَْعَد َرُسولِّ هللا ؟ فـََقاَل: َمْهاًل اَي أاب ُجَحيـْ َُك خبِّ ؟ أبُو َبْكٍر َوُعَمُر يف قَلبِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -اَل ُأْخربِّ

 مْؤمٍِّن". 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .الصابوِن يف املائتني، طس، كر

 
فـََيْجَعل احْلََسَن َواحْلَُسنْيَ   -صلى هللا عليه وسلم   -ُكوَن طََلْبُت إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ "عن على قال: َندِّْمُت َأْن أَ  - 682/  4

 ُمَؤذِّّننْيِّ". 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحارث وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طس

 
ْعَت َرُسوَل هللاِّ  قال: شهدُت علّيا والزبرَي حنَي توافقا، فـََقاَل َلُه عَ  املازين"عن أىب جرير  - 683/  4 لِّىٌّ: اَي زَُبرْيُ! أَْنُشُدَك َأمسِّ
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ٌ َلُه؟ قاَل: نـََعْم، َوََلْ اذُْكْر َذاَك إالَّ يف َمَقامِّى َهَذا، مثَّ انْ  -صلى هللا عليه وسلم  -  صَرَف".يقوُل: إِّنََّك تـَُقاتُِّل َعلِّّيا َوأَْنَت ظَاَلِّ
 رواه أبو يعلى، وفيه عبد الملك بن مسلم، قال البخارى: لم يصح حديثه. قال الهيثمي:  .ع، عق، ق يف الدالئل، كر

 
ُن َعبَّاٍد فـََقااَل: اَي  "َعنِّ احلَسنِّ قال: َلمَّا َقدَِّم َعلِّىٌّ اْلَبْصَرَة يف َأْمرِّ طَلَحَة َوَأْصَحابهِّ قَاَم َعْبُد هللاِّ ْبُن اْلَكوَّاءِّ َوابْ  - 689  /4

َا رُسوُل هللا َأمِّرَي اْلُمْؤم يٌَّة َأوَصاَك هبِّ ريَِّك َهَذا َأَوصِّ اَْن َعْن َمسِّ َأم َعْهٌد َعهَِّدُه، َأْم رَأٌى رَأَيـَْتُه  -صلى هللا عليه وسلم   -ننيِّ! َأْخربِّ
نَي تـََفرََّقتِّ األمَُّة َواْختَـَلَفْت َكلَِّمتـَُها؟ فـََقاَل: َما َأُكوُن َأوََّل َكاذٍِّب َعَلْيهِّ، َوهللاِّ َما   -صلى هللا عليه وسلم  -َماَت َرُسوُل هللا  حِّ

لصَّاَلةِّ  هِّ ُكلَّ َذلَِّك َيتِّيهِّ اْلُمَؤذُِّّن فـَيـُْؤذِّنُُه ابِّ ، فـَيَـُقوُل: ُمُروا أاب َبْكٍر فَلُيَصلِّّ  َمْوَت َفْجَأٍة، َواَل قُتَِّل قـَْتاًل، َوَلَقْد َمَكَث يف َمَرضِّ
، َوَلَقْد تـَرََكىنِّ وُهَو يـََرى مَ  لنَّاسِّ ًئا َلُقْمُت بِّهِّ، حَّتَّ َعاَرَضْت يف َذلَِّك اْمَرَأٌة مِّْن نَِّسائِّهِّ فـََقاَلْت: إِّنَّ َأابَ ابِّ ، َوَلْو َعهَِّد إِّىَلَّ َشيـْ   َكاِنِّ

؟ قَاَل: إِّنَّكُ  لنَّاسِّ ُب يُوُسَف، فـََلمَّا قُبَِّض  نَّ َبْكٍر رَقِّيٌق إَِّذا قَاَم َمَقاَمَك ََلْ ُيْسمِّعِّ النَّاَس، فـََلْو َأَمْرَت ُعَمَر َأْن ُيَصلَِّّى ابِّ َصَواحِّ
َقْد َوىلَّ َأاَب َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم  -َنَظَر اْلُمْسلُِّموَن يف َأْمرِّهِّْم، فَإَِّذا َرُسوُل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوُل هللاِّ 

، وَكْنُت َسْوطًا  َأْمَر دِّينِّهِّْم، فـََولَّْوُه َأْمَر ُدنـَْياُهم، فـََبايـََعُه اْلُمْسلُِّموَن، وَ  ، وآُخُذ إَِّذا َأْعطَاِنِّ اَبيـَْعُتُه مَعُهْم، َفُكْنُت َأْغُزو إَِّذا َأْغَزاِنِّ
اْلُمْسلُِّموَن،   ُعَمَر َوََلْ ََيُل، فـََبايـََعهُ َبنْيَ َيَدْيهِّ يف إِّقَاَمةِّ احْلُُدود، فـَُلْو كاَنْت حُمَااَبٌة عِّْنَد ُحُضورِّ َمْوتِّهِّ جَلََعَلَها يف َوَلدِّهِّ، فََأَشاَر لِّ 

، وَكْنُت َسْوطًا َبنْيَ َيَدْيهِّ يف إِّقَاَمةِّ  ، وآُخُذ إَِّذا أْعطَاِنِّ احْلُُدوٍد، فـََلْو َكاَنْت حُمَااَبٌة عِّْنَد   َواَبيـَْعُتُه َمَعُهْم، َفُكْنُت َأْغُزو إَِّذا أْغزاِنِّ
مِّْن مْعَشرِّ قـَُرْيٍش رُجاًل فـَيـَُوليُه أْمَر األمَّةِّ َفاَل َيُكوُن مْنُه إَِّساَءٌة مِّْن بـَْعدِّه إِّالَّ  ُحُضورِّ َمْوتِّهِّ جَلََعَلَها يف َوَلدِّهِّ، وََكرَِّه َأْن يـََتَخريََّ 

تًَّة َأاَن فِّيهِّْم لَِّيْخَتاَر لِّألمَّةِّ رَُجاًل، فـََلمَّا اْجَتَمْعَنا َوثَ  يبُه  َب َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبنُ حلَِّقْت ُعَمَر يف َقرْبِّه، فَاْخَتاَر مِّنَّا سِّ َعْوف فـََوَهَب لََنا َنصِّ
َولِّّيُه َأْمَر األمَّةِّ، فََأعْ  َها َعَلى َأْن نـُْعطَِّيُه ُمَوافـََقتَـَنا َعَلى َأْن خَيَْتاَر مِّْن اخلَْمَسةِّ رَُجاًل فـَيـُ نـْ َناُه َمَواثِّيَقَنا فََأَخَذ بَيدِّ ُعثَماَن فـََبايـََعُه،  مِّ طَيـْ

ى عِّْنَد َذلِّ  ،  َوَلَقْد َعَرَض يف نـَْفسِّ َك، فـََلمَّا َنَظْرُت يف َأْمرِّى فَإَِّذا َعْهدِّى َقْد َسَبَق فـََباَْيعُت َوَسلَّْمُت، وَكْنُت َأْغُزو إَِّذا َأْغَزاِنِّ
اْلُمْوثَِّقُة اليت َكاَنَت يف ُعُنقى ى فَإَِّذا َوآُخُذ إَِّذا َأْعطَاِنِّ وَكْنُت َسْوطًا َبنْيَ َيَدْيهِّ يف إِّقَاَمةِّ احْلُُدودِّ، فـََلمَّا قُتَِّل ُعْثَماُن َنَظْرُت يف َأْمرِّ 
َس ألَحٍد عْندى َدْعَوى َواَل طََلٌب،  ألىب َبْكٍر َوُعَمَر َقدِّ احْنَلَّْت، َوإَذا اْلَعْهُد َلُعْثَماَن َقْد َوفَـّْيُت به، َوَأاَن رَُجٌل مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي، لَيْ 

ْثلِّى  ، وكْنُت َأَحقَّ هبَا مِّْنُه،   -َة يـَْعىنِّ ُمَعاوِّيَ  -فـََوَثَب فِّيَها مِّْن لَْيَس مِّ اَل قَِّراءتُُه قَِّراَءتِّى، َواَل عِّلُمُه كعِّلمِّى َواَل َسابَِّقُتُه كَسابَقَّتِّ
اَْن َعْن قَِّتالَك َهَذْينِّ الرَُّجَلنْيِّ  َباَك يف اهلِّْجَرةِّ، َوَصاحَباَك  -يـَْعنَيانِّ طَلَحَة َوالزُّبرْيَ  -قَااَل: َصَدْقَت. فََأْخربِّ َعة  َصاحِّ يف بـَيـْ

ْلَبصَرة، َوَلْو َأنَّ رَُجاًل  َباَك يف اْلَمُشورَة، فـََقاَل: اَبيـََعاِنِّ ابْلَمدِّيَنةِّ َوَخالََفاَِن ابِّ ، َوَصاحِّ ممَِّّْن اَبَيَع أاب َبْكٍر َخَلَعُه َلَقاَتلَناَُه،  الرُِّضوانِّ
 َوَلْو أنَّ رَُجاًل ممَِّّْن اَبَيَع ُعَمَر خَلعُه َلَقاَتلَناُه". 

 قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند صحيح، وأبو داود، والنسائى مختصرا. .ن راهويه وصححاب
 
رْبِّيَل َلقَِّى النيب  - 691/  4 : أنَّ جِّ َ َسّلْمَت مثَّ رََجْعَت؟ قَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ َفَسّلَم مثَّ رََجَع، فـََقاَل: َلِّ

ًتا فِّيهِّ  ".إِِّنِّّ اَل َأْدُخُل بـَيـْ   ُصورٌَة َواَل كْلٌب َواَل بـَْوٌل، َوَذلَِّك أنَّ َجْرًوا لِّلُحَسنْيِّ أوِّ احلََْسنِّ َكاَن يف البَـْيتِّ
 مسدد. 
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َعْن َأْرَبٍع، َوَسأَْلُتُه َعْن َأْرَبٍع: َْنَاِنِّ َأْن ُأَصلَِّّى َوَأاَن َعاقٌِّص َشْعرِّى،   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   "َْنَاِنِّ  - 692/  4

َم َوأاَن َصائٌِّم. َوَسألتُ  ، َوأْداَبرِّ  هُ َوَأْن أُقـَلَِّّب احلََْصى يف الصَّاَلةِّ، َوأْن أْخَتصَّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ بَِّصْوٍم. َوَأْن أْحَتجِّ  َعْن إِّْداَبرِّ النُُّجومِّ
، َوَأْداَبرِّ النُُّجومِّ الرَّكَعَتانِّ بـَْعَد اْلَغدَ  ودِّ: الرََّكَعاَت بـَْعد اْلَمْغرِّبِّ اةِّ. َوسأَْلُتُه عِّنِّ احْلَجِّّ األْكرَبِّ؟ قَاَل:  السُُّجودِّ، فـََقاَل: أْداَبُر السُّجِّ

 الةِّ اْلُوْسَطى؟ قَاَل: هي َصاَلُة اْلَعْصرِّ اليت فـُرَِّط فِّيَها". هَو يـَْوُم النَّْحرِّ. َوَسأْلُتُه َعنِّ الصَّ 
 مسدد وضعف.

 
، َوإَذا َسجَ  - 693/  4 ! أنَُّه ْنَِّى َأْن يـَْقَرَأ اْلُقرآَن َوُهَو رَاكٌِّع، َوقَاَل: إذا رَكْعُتْم فـََعظُِّّموا الرَّبَّ أن   ْدَُتْ فَاْدُعوا فـََقَمنٌ "َعْن َعلِّىٍّ

 ُكْم". ُيْسَتَجاب لَ 
 . قال الهيثمي: رواه عبد هللا بن أحمد في زيادت، وأبو يعلى موقوًفا، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث وهو ضعيف .ع
 
ْعَنا َعلِّّيا يـَُقوُل:  - 696/  4 َشْدُت هللا رَُجاًل  نَ "َعْن َأىبِّ إْسَحاَق، َعْن َعْمٍرو ذِّى ُمرٍّ َوَسعِّيد ْبنِّ َوْهٍب، َوزَْيدِّ ْبنِّ يَثِّيْع قَاُلوا: مسِّ

َع َرُسوَل هللا  هِّْم؟ قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل هللا، فَأخذ بَِّيدِّ َعلِّىٍّ  -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ ْلُمؤمِّننَي مِّْن أَنـُْفسِّ قَال: أََلْسُت َأْوىَل ابِّ
بَّ َمْن َأَحبَُّه َوأَْبغِّْض َمْن أَبـَْغَضُه، َواْنُصْر َمْن  فـََقاَل: َمْن كْنُت َمْواَله فـََعلِّىٌّ َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه  َوَعادِّ َمْن َعاَداُه، َوَأحِّ

 َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه". 
 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. قال الهيثمي:  . البزار، وابن جرير، واخللعى يف اخللعيات

 
ًئا، وََكاَن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َغسَّلُت النيب  - 695/  4 َفَذَهْبُت أَْنظُُر َما َيُكوُن مَِّن اْلميِّّتِّ فـََلْم أَر َشيـْ

َ َدفْـَنُه وِّإْجَنانَُه " ُدوَن النَّاسِّ َأْربـََعٌة: َعلِّىٌّ، َواْلَعبَّاُس، َوا ، َوَصالٌِّح َمْوىَل َرُسولِّ هللا طيـًَّبا َحيّا َوَميًِّّتا، َوَوىلِّ   -ْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسِّ
ُ َنْصب ا". -صلى هللا عليه وسلم  -َوُأحلَِّد لَِّرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  َب َعَلْيهِّ اللَّنبِّ  َحّدا َوُنصِّ

 مسدد، واملروزى يف اجلنائز، ك، ق. 
 
قَاَل: َخلَّْفُتَك َأْن َتُكوَن َخلِّيَفَّت، قُلُت: َأخَتَلَُّف َعْنَك اَي َرُسوَل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َعلِّىٍّ َأنَّ  - 701/  4

 َّ  ؟ ! ". بعديهللا؟ قَاَل: َأاَل تـَْرَضى َأْن َتُكوَن مِّىنِّّ ِبَْنزَِّلة َهاُروَن مِّْن ُموَسى إِّالَّ أَنَُّه اَل َنىبِّ
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طس

 
4  /700 -  ، َفُع َأْو َيُضرُّ ئُتْم َوالَ َتْسألىّن إالَّ َعمَّا يـَنـْ فـََقاَل رَُجٌل: اَي َأمرَي "َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ َعْرَعرَة قَاَل: قَاَل علِّىٌّ: َسُلوين َعمَّا شِّ

َ! َما الذَّارِّاَيتُ  ؟ ! تِّلَك الرايَُّح، قَاَل: َفَما احلَْ  اْلُمْؤمننيِّ َفُع َوَيُضرَّ امِّاَلُت  َذْرًوا؟ قَاَل: َوحْيََك َأََلْ َأُقْل َلَك الَ َتْسَأْل إِّالَّ َعمَّا يـَنـْ
اُت َأْمًرا؟ قَاَل: تِّلَك اْلَمالئَِّكُة، وِّقْـًرا؟ قَاَل َعلىٌّ: السََّحاُب، قَاَل: َفَما اجْلَارِّاَيُت ُيْسًرا؟ قَاَل: تِّلَك السُُّفُن، قَاَل: َفَما اْلُمَقّسمَ 



900 

 

اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر؟ قَاَل:   قَاَل: َفَما اجْلََوارى الكُّنَُّس؟ قَاَل: اْلَكَواكُِّب، قَاَل: َفَما السَّْقُف اْلَمْرُفوُع؟ قَاَل: السََّماُء، قَاَل: َفَما
، ُيَصلِّّى فِّيهِّ كل  بـَْيٌت يف السََّماءِّ يـَُقاُل َلُه الضَُّراُح َوُهَو حبِِّّيَ  الِّ اْلَكْعَبة مِّْن فـَْوقَِّها، ُحْرَمُتُه يف السََّماءِّ َكُحْرَمةِّ اْلبَـْيتِّ يف األْرضِّ

ُعوَن أْلًفا مَِّن اْلَمالئَكةِّ اَل يـَُعوُدوَن مْنُه أََبًدا، فـََقاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي! َأْخربِّْ  ، ُهَو َأوَُّل بـَْيٍت  ين َعْن َهَذا اْلبَـْيتيوم َسبـْ
عَ  َلُه، َوَقْد َكاَن نُوٌح َيْسُكُن الَبـُُيوَت، َوَلكِّنَُّه َأوَُّل بـَْيٍت ُوضِّ ؟ فَإِّْن كاَنتِّ اْلبـُُيوُت قـَبـْ َع لِّلنَّاسِّ  لِّلنَّاسِّ ُمَبارًَكا َوُهًدى لَلَعاَلمِّنَي، ُوضِّ

ْين َعْن بَِّنائهِّ؟ قَاَل: َأْوَحى هللا إِّىَل إِّ  ًتا، َفطَاَف إِّبـَْراهِّيُم َوَدَعا، فََأْرَسَل هللا رِّحًيا  -َعَلْيهِّ السَّاَلُم  -بـَْراهِّيَم قَاَل: فََأْخربِّ َأنِّ اْبنِّ يل بـَيـْ
رَي إِّ  َنانِّ َورَأٌس، َوَأْوَحى إِّىَل إِّبـَْراهِّيَم َأْن َيسِّ يَل إَِّذا قَاَلْت، َفَساَرْت  َذا َساَرْت، َويَقِّ يـَُقاُل هَلَا: السَّكِّيَنُة، َويـَُقاُل هَلَا: احْلَُموح، هَلَا َعيـْ

ْثَل احلجفة، َوهَِّى إبِِّّزَاءِّ اْلبَـْيتِّ اْلَمْعُمورِّ، َيْدُخُلُه   عِّ اْلبَـْيتِّ فتطوقت َعَلْيهِّ مِّ ُعوَن أَْلَف َمَلٍك، الَ َحَّتَّ انـْتَـَهْت إِّىَل َمْوضِّ ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ
،  يـَُعوُدوَن فيه إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، َفَجَعَل إِّبـَْراهِّ  يُم َوإمْسَاعِّيُل يـَْبنَيانِّ ُكلَّ يـَْوٍم َساقًا، فَإَِّذا اْشَتدَّ َعَلْيهَِّما احْلَرُّ اْسَتَظالَّ يف ظلِّّ اجْلََبلِّ

، فَ  َجٍر َأَضُعُه َيُكوُن َعَلًما لِّلنَّاسِّ مْسَاعِّيَل: إِّْيتىن حبِّ َع احْلََجرِّ قَاَل إِّبـَْراهِّيُِّم إلِّ ََجٍر  اْستَـْقَبَل فـََلمَّا بـََلغَا َمْوضِّ إِّمْسَاعِّيُل اْلَوادَِّى َوَجاَءُه حبِّ
ئين بَِّغرْيِّهِّ، َفَذَهَب إِّمْسَاعِّيُل، َوَهَبَط جرْبِّيُل َعَلى إِّبـَْراهِّيَم   حْلََجرِّ اأَلْسود، َفَجاَء إِّمْسَاعِّيُل،  فَاستْصَغَرُه إبـَْراهيُم َورََمى بِّهِّ، َوقَال: جِّ ابِّ

ََلْ َيَكلىن فيه إِّىَل َحَجرَِّك، فـََبىَن اْلبَـْيَت َوَجَعَل َيُطوُفوَن َحْوَلُه َوُيَصلُّوَن َحَّتَّ َماُتوا َوانـَْقرُضوا،   فـََقاَل َلُه إِّبـَْراهِّيُم: َقْد َجاَءين َمنْ 
َع  فـَبَـنَـتْ فـَتَـَهدََّم اْلَبيُت، فـَبَـنَـْتُه اْلَعَمالَِّقُة، َفَكانوا َيُطوُفوَن بِّهِّ َحَّتَّ َماُتوا وانَقَرُضوا، فـَتَـَهدََّم اْلبَـْيُت،  ُه قـَُرْيٌش، فـََلمَّا بـََلُغوا َمْوضِّ

فـََقاُلوا: َقْد طََلَع   -صلى هللا عليه وسلم  -احْلََجرِّ اْختَـَلُفوا يف َوْضعِّهِّ، فـََقاُلوا: َأوَُّل َمْن َيطُلُع مَِّن اْلَباب، َفطََلَع َرُسوُل هللاِّ  
، َوَوَضَعُه بَِّيدِّهِّ األمِّنُي، فـََبَسَط ثـَْواًب َوَوضَع احلََجَر َوسطُه، َوَأقـَرَّ بُطُ  يٍة مَِّن الثَـّْوبِّ ُهْم بَِّناحِّ نـْ صلى  -ون قـَُريٍش، فََأخَذ ُكلُّ َبطٍن مِّ

 ".  -هللا عليه وسلم 
 احلارث، وابن راهويه، والصابوِن يف املائتني، هب، وروى بعضه األزرقى، ك.

 
  "َعْن َعْبدِّ هللا بن َعْوف ْبنِّ األمْحَر: أنَّ ُمَسافَِّر بن َعْوف بنِّ األمَحْرِّ قَاَل لَِّعلى بن َأىبِّ طَالٍب حني انَصَرَف مِّنَ  - 706/  4

ْر يف َهذِّه السَّاَعةِّ وسر يف َثاَلثِّ َساعات مَيْضِّنيَ  َ؟ األنَبارِّ إِّىَل أْهلِّ النـَّْهَروان: اَي َأمِّرَي املؤمِّننَي! الَ َتسِّ  مَِّن الّنهارِّ، قَاَل على: َوَلِّ
ْرَت يف السَّاَعةِّ اليت  ْرَت يف َهذِّه السَّاَعةِّ َأَصابَك أنت وأصحاَبَك َبالٌء وَوُضرٌّ َشدِّيٌد، وإِّْن سِّ ا  قَال: ألنَّك إِّذا سِّ َأَمرُتَك هبِّ

منجم واَل لَنا مِّن بـَْعدِّه، َهْل َتعلُم َما  - صلى هللا عليه وسلم  -ظَفِّرَت وَظهرَت وَأصْبَت وطَلبَت، فقال على: َما كاَن حملمد 
َذا الَقْولِّ َكذََّب الُقرآَن، قَاَل هللا تـََعاىل، }إِّنَّ   اَّللََّ عِّْنَدُه  يف َبطنِّ َفرسى َهذِّه؟ قَال: إِّْن َحسْبُت علمُت، قَال: َمن َصدَّقَك هبِّ

{ اآلية، َما َكاَن حُمَمٌَّد عِّْلُم السَّاَعةِّ َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما يفِّ اأْلَ  َيدَّعِّى عِّلم َما ادََّعيَت   -َصلَّى هللا عليه وسلم   -ْرَحامِّ
يُب السُّوُء َمْن سافـََر فِّيها؟ قَاَل. نَعم، قَال: َمْن َصدَّقَ  َذا الَقْولِّ اْستَـْغىَن َعَليه". تـَْزُعُم أنََّك هَتْدِّى إِّىل عِّلم السَّاَعةِّ اليت ُتصِّ َك هبِّ

يَتُه يف السَّاَعةِّ اليت  يف َصْرفِّ املْكُروهِّ َعْنه، َوينبَغى لِّلُمهَتمِّّ ِبمرَِّك َأْن يُوليَك األْمَر ُدون هللاِّ ربِّّه، ألنََّك أَْنَت تـَْزُعُم هَِّداَعنِّ هللا 
ََذا الَقْولِّ ََل آمْن َعَليهِّ َأْن َيُكوَن كَمنِّ  ّدا، اللُهمَّ اَل طَائَر   تـَْنُجو مِّن السُّوءِّ َمْن َسافـََر فِّيها، َفَمْن آَمَن هبِّ ََذ دون هللا نِّّدا َوضِّ اختَّ

َها، مثَّ َأقْـَبل َعَلى النَّاسِّ  إِّال َطرْيَُك، َواَل َخرْيَ إِّالَّ َخرْيَُك، واَل إِّلَه َغرْيَُك. نَُكذبَك وخُنَالُِّفَك َوَنسرُي يف َهذِّه السَّاَعةِّ اليت تَن هااَن َعنـْ
ا النُُّجوم َكالَكافِّرِّ، َوالَكافِّرُ فـََقاَل: اَي أيُـَّها النَّاُس إِّايَّ   يف النَّارِّ،  ُكم! َوتـََعلَُّم َهذِّه النُُّجوم إِّالَّ ما يهتدى يف ظَُلَماتِّ الرَبِّّ والَبَحرِّ، إِّمنَّ

رمِّنََّك الَعطَاء َما كاَن يل ُسلطَان،  وهللاِّ لَئنِّ بـََلَغىنِّ أَنََّك تـَْنظُر يف النُُّجوم َوتـَْعَمل بَِّه أَلْخَلدُتَك يف احلَْبسِّ َما بَقِّيُت وبقيَت، وألح
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ْراَن يف السَّاَعةِّ  ا َفظَفِّْران َأْو َظَهَراَن  مثَّ َساَر يف السَّاعةِّ اليتِّ َْنَاُه َعْنها، فَأتى َأْهَل النـَّْهَروان فـََقَتلُهْم، مثَّ قَاَل: َلو سِّ اليت َأَمران هبِّ
ُم َما َكاَن ملِّحمٍد َلَقاَل قَائٌِّل: َساَر يف السَّاَعةِّ اليت َأَمرهَ  م َواَل لََنا مِّْن بـَْعدِّه، فـََفَتح هللا   -صلى هللا عليه وسلم   -ا املنجِّّ ُمَنجِّّ

َواُه".  َعَلينا بِّاَلَد كْسَرى َوقـَْيَصر َوَسائَر الُبلَدان، أَيُّها النَّاُس! َتوكَُّلوا على هللاِّ، وثُقوا بِّه فِّإِّنَُّه َيْكفِّى َما  سِّ
 النجوم.  احلارث، خط يف كتاب

 
ُب َأنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللاِّ   يل"عن عليٍّ قاَل: قَاَل  - 710/  4 بِّهِّ   يل َحنَي رََجْعُت مِّْن َخْيرَبَ قـَْواًل َما ُأحِّ

نـَْيا مَجيًعا".   الدُّ
 ة رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه ابن المديني وغيره، وبقي .ع
 
َك اي َأمِّرَي  "عن زَاَذاَن قال: بـَْينا النَّاس َذاَت يـَْوٍم عِّْنَد َعلِّىٍّ إْذ َوافقوا منه نـَْفًسا طيِّّبًة فقالوا: َحدِّثـَْنا َعْن َأْصَحابِّ  - 712/  4

؟ قالوا: عن َأصحاب النيب  َصلَّى هللا  -َأْصَحاب النيب  ، قال: كلُّ -صلى هللا عليه وسلم   -املؤمنني، قال: عْن أىِّّ َأْصَحاىبِّ
هم؟ َأْصَحاىبِّ فَأيَـُّهْم تُرِّيُدوَن؟ قالوا: النـََّفَر الذي رَأَيناَك تُلطفهم بِّذِّكرَِّك والصَّالةِّ َعَليهم ُدوَن الَيوم، قال: أَيُّ  -عليه وسلم 

ختم به عِّْنَدُه َفلم َيدُروا ما يريد بقوله: كَفى بِّه  قالوا: عبد هللا بن مسعود، قال: َعلَِّم السنََّة وقرأ القرآَن، وََكفى بهِّ عِّلًما، مث 
، قالوا: فحذيفة؟ قال: َعلَِّم أو ُعلِّّم أمساَء املنافقني، َوَسأَل َعنِّ املْعضِّاَلتِّ حَّتَّ   َعَقل َعْنها،  عِّلًما بَِّعْبدِّ هللاِّ َأْم كفى ابلقرآنِّ

َا عاملًا، قَاُلوا: فَأبو  يًحا على العلم، وََكاَن   قَال: َسألُتموُه َعْنها جتُِّدوه هبِّ يًحا َحريًصا َشحِّ ذر، قال: وعاء وعى علًما، وَكاَن َشحِّ
، َمْن  يُْكثُِّر السَُّؤاَل فـَيـُْعَطى ومُيَْنع، أَما إِّنَّه قد ملئ له يف وَِّعائهِّ َحَّتَّ اْمَتأَل، قَاُلوا: َفَسلَماُن؟ قَاَل: اْمُرؤٌ   منا وإلينا َأْهَل الَبْيتِّ

ثلِّ لُْقم َر، َوَقرَأ الكَِّتاَب األَوَل َوالكَِّتاَب اآلَخَر، وََكاَن حَبًرا اللُكْم ِبِّ  ينَـَزف،  ان احلَكِّيم َعلَم العِّلَم األوََّل َوَأْدَرك العِّلَم اآلخِّ
مياَن بَلْحمهِّ َوَدمِّهِّ َوَعظمِّهِّ َوَشْعرِّهِّ َوَبَشرِّهِّ، ر، قَاَل: َذاك اْمُرؤ َخلَط هللا اإلِّ اَل يـَُفارُِّق احلقَّ ساعًة، َحْيُث زَاَل   قَاُلوا: لَِّعمَّارِّ بن اَيسِّ
، َْنى هللا َعنِّ التَّزكية، فـََقال  زَاَل َمَعه، اَل يـَْنبِّغى لِّلنَّارِّ َأْن أَتُكَل منه َشيًئا، قَاُلوا: َفحدِّثـَْنا َعْنَك اَي أمرَي املْؤمِّنِّنَي، قَال: َمهاًل 

: كْنُت إَِّذا ُسئلُت أْعطَيُت،  يـَُقوُل: }َوَأمَّا بِّ  -َعَز وَجل   -قَائِّل: إِّنَّ هللا  نِّْعَمةِّ رَبَِّّك َفَحدِّْث{ قَاَل: فَإيّنِّ ُأَحدَِّثُكْم بِّنْعمةِّ رىبِّّ
َوائل َفقاَل: اَي َأمري  َوإَذا َسَكت ابـَْتديُت فبني اجلَوارِّح مِّىنِّّ ُملَِّئ عِّلما مجّا، فـََقاَم َعبُد هللا بن الكواءِّ األْعَوُر َمْن َبىنِّ َبْكر بنِّ 

ُت ُيْسرا؟ قَال:  نِّنَي! َما الذَّارِّاَيُت َذْرًوا؟ قَاَل: الرِّاَيُح، قاَل: َفما احلَامِّاَلُت وِّْقرا؟ قَاَل: السَّحاُب، قَاَل: َفما اجلَارِّايَ املؤمِّ 
َمات َأْمًرا؟ قَال: املالَئَِّكُة، َواَل تـَُعْد لِّمثلِّ َهَذا اَل َتْسأَلىنِّ َعْن مِّ  ْثلِّ َهَذا، قال: فما السماء َذاُت  السُُّفن، قَاَل: َفما املَُقسِّّ

؟ قَال: َذات اخلَلقِّ احلََسنِّ، قَاَل: َفما السََّواُد الذي يف َجْوفِّ الَقَمر؟ قَال: أْعَمى َسأَل َعْن ُعَميَّا، َما ا َذا احلُُبكِّ لعِّلَم َأَرْدَت هبِّ
َسْل َعما يـَْعنِّيَك َودع َما الَ يـَْعنِّيَك، قَاَل: َفوهللا إِّنَّ َهَذا لَيَـْعنِّيىن،   - َأْو قَاَل تـََعنـًُّتا  -َوحَيَك! ! َسْل تـََفُقًها َواَل َتْسأْل تـََعبـُّثًا 

{ السَّواَد الذي  يف َجْوفِّ الَقَمر، قَاَل: فَما لِّلجرَّةِّ؟  قَاَل: فَإنَّ هللَا تـََعاىل يـَُقول: }َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـََتنْيِّ َفَمَحْواَن آيََة اللَّْيلِّ
َهمٍر زََمَن الَغَرقِّ َعَلى قـَْوم نـُْوح، قَال: فما قوس قز قَ  َاء ُمنـْ ح؟ قَاَل: اَل تـَُقْل  ال: َشْرح السَّماءِّ، ومِّْنها فُتِّحْت أَْبواُب السَّماءِّ ِبِّ

، قَال: َفكْم َبنْيَ السَّ  ؟ قاَل: َقْدُر َدْعَوةِّ  قـَْوُس قـَُزح؟ فَإِّنَّ قـَُزَح َشْيطَاٌن، َولِّكنَّه الَقْوُس، َوهِّى أَماٌن مَِّن الَغَرقِّ َماءِّ إىَل األْرضِّ
، َمْن حَ  ريُة يـَْوٍم لِّلشَّْمسِّ ؟ قَال: َمسِّ دََّثَك َغرْيَ َهَذا فـََقد  َعْبد َدَعا هللَا. اَل َأُقوُل َغرَي َذلَِّك، قَال: َفَكْم َبنْي املْشرِّقِّ واملْغربِّ
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ْم َداَر اْلبَـَوارِّ{؟ قَال: َدْعُهم فـََقْد ُكفِّيتُهْم، قَاَل: َفما ذو الَقْرَننْيِّ؟ قاَل: رَُجٌل كَذَب، قَاَل: َفمنِّ الذِّيَن قَاَل هللا }َوَأَحلُّوا قـَْوَمهُ 
، فَأْشرَُكوا بِّرهبِِّّّْم، َوابـَْتَدُعوا يف دِّينِّ  هِّم هِّْم، َوَأْحَدثُوا َعَلى أنـُْفسِّ بـََعَثُه هللا إِّىل قـَْوٍم ُعمَّال كَفرة َأْهل الكتاب، َكان أوائلهم َعَلى َحقٍّ

، َوََيَْتهُِّدوَن يف الضَّالََلةِّ َوحْيَسُبوَن أَ  ُْم َعَلى َحقٍّ ُْم َعَلى ُهًدى، َفَضلَّ َسْعيـُُهْم يف  فـَُهُم الَّذِّيَن ََيَْتهُِّدون يف الَباطِّلِّ َوحَيسُبوَن َأْنَّ ْنَّ
ُنوَن َصنًعا، َورََفَع َصْوَتهُ  ُْم حُيْسِّ ْنيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأْنَّ ُهْم بَِّبعيد. فـََقال ابن الكواء: الَ َأْسأُل احلَياةِّ الدُّ نـْ ، َوقَاَل: َوَما َأْهُل النـَّْهَروانِّ مِّ
َواَك، َواَل أَتَّبُع َغرْيََك، قَاَل: إِّْن َكاَن األْمُر إِّلْيك فَافْـَعْل".   سِّ

 ابن منيع، ص. 
 
ْعُت َعلّيا يـَُقوُل َعَلى املِّْنرَب  - 713/  4 ، حمِّبٌّ غاٍل، َومبغٌِّض َغاٍل". "َعْن َأىبِّ ُجحَيفَة قَاَل: مسِّ  : َهَلَك يف رَُجاَلنِّ

 ]موقوف[. .ابن منيع ورواته ثقات
 
َكَساِنِّ مَِّن الَرايشِّ َما ُأَوارِّى بِّهِّ   الذي "َعْن َأىبِّ َمَطر أنَّ َعلِّّيا اْشرَتَى َقمِّيًصا بَِّثالَثَةِّ َدرَاهَِّم فـََلبَِّسُه َوقَاَل: احلَْمُد هلل  - 743/  4

 إَِّذا لَبَِّس ثـَْواًب َجدِّيدا قَاَل َهَكَذا".  -صلى هللا عليه وسلم  -َحَياتِّى، مثَّ قَاَل: كاَن َرُسوُل هللا  يفَعْورَتِّى، َوَأجَتَمَُّل بِّهِّ 
 قال الهيثمي: فيه مختار بن نافع وهو ضعيف.  .ع

 
َُلوٍم{ َأْحَزنـََنا َذلَِّك َوقُلَنا: أُمَِّر َرُسوُل هللا  - 823/  4 ُهْم َفَما أَْنَت ِبِّ صلى هللا عليه  - "َعْن علىٍّ قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت }فـَتَـَولَّ َعنـْ

َفُع اْلُمْؤمِّنِّنَي{ َفطَاَبْت أَنـُْفُسَنا". َأْن يَـ  -وسلم   تَـَوىلَّ عنَّا! ! فـَنَـَزَلْت }َوذَكِّْر فَإِّنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ
 ابن راهوية، وابن منيع، والشاشي، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وابن مردويه، والدورقى، هب، ض. 

 
َها َواَل َأْعَظَم "َعْن جُمَاهِّد يف قـَْولِّهِّ: }فـَتَـَولَّ  - 824/  4 نـْ َنا مِّ َُلوٍم{ قَاَل: قَاَل َعلِّيٌّ: َما نـََزَلْت َكاَنْت َأَشدَّ َعَليـْ ُهْم َفَما أَْنَت ِبِّ  َعنـْ

َفُع  َها، قُلَنا: َما َهَذا إِّالَّ مِّْن َسخطٍَة َأْو َمْقٍت، َحَّتَّ أنزَِّلْت }َوذَكِّْر فَإِّنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ َنا مِّنـْ ". اْلُمْؤمِّنِّ َعَليـْ ْلُقرآنِّ  نَي{ قَاَل: ذََكْر ابِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه، وابن مردويه

 
 َثالثَُة أايٍم: يـَْوُم النحر، ويومانِّ بعَدُه، اذَبْح يف أيَِّّها شئَت، َوَأْفَضُلَها َأّوهُلَا".  "عن عليٍّ قاَل: األايُم املعدواتُ  - 850/  4

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن أىب الدنيا
 
ْعَبةِّ فـََنأتِّى اْلَعذِّرَاتِّ لنأخذ  "َعْن َعلىٍّ قَاَل: ُكْنُت أَْنطَلُِّق َأاَن َوُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد إِّىَل َأْصَنامِّ قـَُرْيٍش اليت َحْوَل اْلكَ  - 864/  4

َتِّ  هلِّ ُلوَْنَا  )حريرا من( فـَنَـْنطَلَُّق بِّه إِّىَل َأْصَنامِّ قـَُرْيٍش فـَنـَُلطُِّّخَها، فـَُيْصبُِّحوَن فـَيَـُقوُلوَن: َمْن فـََعَل َهَذا آبِّ َها ويـَْغسِّ َنا؟ ! فـَيَـْنطَلُِّقوَن إِّلَيـْ
 ابللَّنبِّ َواْلَماء".

 ابن راهويه، وصحح.
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، ومصعد عمله من السماء.  - 889/  4  " عن على قال: إذا َماَت الَعْبد الصَّاحل بَكى عليه مَصالَّه مَِّن اأَلْرضِّ

 مث قرأ: }َفَما َبَكْت َعَلْيهُِّم السََّماُء َواأْلَْرُض{ "،  
 ]موقوف[.  .ابن املبارك يف الزهد، وعبد بن محيد، وابن أىب الدنيا يف ذكر املوت، وابن املنذر 

 
ْعُت َعلِّّيا يـَُقوُل لَِّعْبدِّ هللا السََّبائِّىِّّ : َويـَْلَك! ! َما َأْفَضى إِّىَلَّ َرُسوُل هللا  " َعْن َأىبِّ اجْلاَُلسِّ  - 894/  4 صلى هللا   -قَاَل: مسِّ

ْعُتُه يـَُقوُل: إِّنَّ َبنْيَ َيَدي السَّاَعةِّ َثالَثِّ  -عليه وسلم  ، َوَلَقْد مسِّ  نَي َكذَّااًب، َوإِّنََّك أَلَحُدُهْم ". بَِّشْىٍء َكَتَمُه َعنِّ النَّاسِّ
 رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .ش، وابن أىب عاصم، ع

 
ع البَـْيتِّ  - 990/  4 تـََتبوَّأُ  ، كما "َعْن َعلِّىٍّ قَال: َأقْـَبَل إِّبراهيُم )خليل الرمحن( مْن َأْرمِّينيََّة َوَمَعُه السَّكِّيَنُة َتُدلُّهِّ َعَلى َمْوضِّ

َها ُدون ثالثني  نـْ تَـَها، َفَحَفر مِّن حَتتِّ السَّكيَنةِّ فَأَْبَدى َعْن َقواعَِّد َما حُيَرُِّك الَقاعَِّدَة مِّ  رَُجاًل".اْلعْنَكُبوُت بـَيـْ
َنة يف جامعه، وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، واألزرقى، ك  ]موقوف[.  .سفيان بن ُعيَـيـْ

 
ْلَقصِّريِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب " عن انفع بنِّ ُجَبرْي قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّىٌّ  - 912/  4 لطَّوِّيلِّ َواَل ابِّ فـََقاَل: ََلْ َيُكْن ابِّ

ُْمَرٍة، َضْخَم اهلَاَمةِّ، َعظيَم اللِّّْحَيةِّ، َكثِّرَي الشَّعرِّ رَْجَلُه، َشْثنَ  ، َطوِّيَل  اْلكَ  وََكاَن أَبـَْيَض ُمْشراًب حبِّ فنْيِّ َواْلَقَدَمنْيِّ، صْخَم اْلَكَرادِّيسِّ
َلُه َوالَ بـَْعَدُه مِّثْـَلُه ".  َا يـَْنَحدُِّر مِّْن َصَبٍب، ََلْ َأَر قـَبـْ ى َيْكَفأُ َكَأمنَّ  اْلَمْسُربَةِّ، إَِّذا َمَشى مْيشِّ

 .ابن جرير، ع، ق فيه، كر
 
َليَّةِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: مَسْعُت َرُسوَل هللا  - 931/  4 يـَُقوُل: َما َُهَْمُت بَشْىٍء ممَِّّا َكاَن َأْهُل اجْلَاهِّ

َلًة لِّبَـْعضِّ فِّ  ُهَما، قُلُت لَيـْ نـْ َلَتنْيِّ َكْلَتاُُهَا َعَصَمىنِّ هللا مِّ َيانِّ َمكََّة َوحَنُْن يـَُهُموَن بِّهِّ مَِّن النَِّّساءِّ إِّالَّ لَيـْ فـَُقْلُت   رَِّعايَةِّ َغَنم )َأْهلنا(  يفتـْ
ْر  : أَْبصِّ ىبِّ ْئتُ  يللَِّصاحِّ َياُن، فـََقاَل: بَلى، قال: َفَدَخلُت َحَّتَّ إَِّذا جِّ َا َكَما َيْسُمُر اْلفتـْ  َأوََّل َداٍر  َغَنمِّى َحَّتَّ َأْدُخَل َمكََّة فََأمْسَُر هبِّ

ْلَغَرابِّيلِّ َواْلمَزامِّريِّ، فـَُقلُت: َما َهَذا؟ َفقِّيَل: تـََزوََّج ُفاَلٌن ُفالَنًَة، َفَجَلْسُت أَْنظُُر، َوَضربَ  مِّْن ُدورِّ َمكََّة مسِّْعتُ   هللا َعَلى  َعْزفًا ابِّ
، فـََقاَل: َما فـََعْلَت؟ فـَُقْلُت:  ىبِّ ، فـََرَجْعُت إِّىَل َصاحِّ ، فـََوهللا َما أَيـَْقَظىنِّ إِّالَّ َمسٌّ الشَّْمسِّ ًئا، مثَّ َأْخرَبْتُُه  ُأُذِنِّ   ابلذي َما فـََعْلُت َشيـْ

ْر  َلًة ُأْخَرى: أْبصِّ ْثَل  يلرَأَْيُت، مثَّ قُلُت َلُه لَيـْ ْعُت مِّ ْعُت   الذي َغَنمِّى َحَّتَّ َأمْسَُر ِبَكََّة، فـََفَعَل، َفَدَخْلُت، فـََلمَّا جْئُت َمكََّة مسِّ مسِّ
َلَة، َفَسأَْلُت: َفقِّيَل ُفالَ  ،  تِّلَك اللَّيـْ ، فـََوهللا َما أَيـَْقَظىنِّ إِّالَّ َمسُّ الشَّْمسِّ ٌن َنَكَح ُفالَنًَة، َفَجَلْسُت أَْنظُُر َوضَرَب هللا َعَلى ُأُذِنِّ

ىَب فـََقاَل: َما فـََعْلَت؟ قُلت: اَل َشْىَء مثَّ أْخرَبْتُُه اخْلَرَبَ، فـََوهللاِّ َما َُهَْمُت، َوالَ   َها بَِّشْىٍء مِّْن َذلَِّك  ُعْدُت بـَْعدَ فـََرَجْعُت إِّىَل َصاحِّ
 َحَّتَّ َأكَرَمىنِّ هللا بِّنـُبـُوَّتِّهِّ ". 

 رواه البزار ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: .ابن إسحاق، وابن راهويه، والبزار، ك، وأبو نعيم، ق معا يف الدالئل، كر، ض
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فِّنَي اْسَتَحرَّ اْلَقْتلُ  - 939/  4 . فـََرَجَع َعلِّىٌّ إِّىَل اْلُكوَفةِّ، َوقَاَل فِّيهِّ اخْلََوارُج َما   يف "َعْن َأىبِّ َوائٍِّل قَاَل: َلمَّا كنَّا بِّصِّ َأْهلِّ الشَّامِّ
ُعوا إِّىَل  ُدُهُم هللا: اْرجِّ  قِّْسَمة  َخلِّيَفتُِّكْم فِّيم نـََقْمُتْم َعَلْيه؟ َأىفِّ قَاُلوا َونـََزلوا حَبَُروراَء وُهْم بِّْضَعَة َعَشَر أَْلًفا، فََأْرَسَل َعلِّىٌّ إِّلَْيهِّْم يـَُناشِّ

َنةِّ َعاٍم قَابٍِّل، فـََرَجُعوا، فـََقاُلوا: َنُكوُن َعَلى  يفَأْو َقَضاٍء؟ قَاُلوا: خَنَاُف َأْن َنْدُخَل  َنتِّهِّ، قَاَل: َفالَ تـَْعَجُلوا َضالََلَة اْلَعامِّ َِمَاَفَة فِّتـْ  فـَتـْ
يََّة قَاَتلَناُه َعَلى َما قَاَتلَنا َيتَِّنا فَإِّْن قَبَِّل اْلَقضِّ فِّني، َوإْن نـََقَضَها قَاَتلَنا َمَعُه، َفَساُروا َحَّتَّ َقطَُعوا ْنَْرَواَن،  اَنحِّ َعَلْيهِّ َأْهَل الشَّامِّ بِّصِّ

ُهْم فِّْرَقة يْقتـُُلوَن النَّاَس، فـََقاَل َأْصَحاهُبُْم: َما َعَلى َهَذا فَارَقْـَنا عليّا، فـََلمَّا بـََلَغ عَ  نـْ  َم فـََقاَل: لِّّيا َصنِّيُعُهْم قَاَواْفرَتَقْت مِّ
ُعوَن إِّىَل َهُؤاَلء الَّذيَن َخَلُفوُكْم  ريُوَن إِّىَل َعُدوكُّْم َأْو تـَْرجِّ ُع إِّلَْيهِّْم، قَاَل: َفَحدََّث َعلِّىٌّ: َأنَّ َرُسوَل   يفأََتسِّ دِّاَيرُِّكْم؟ قَاُلوا: َبْل نـَْرجِّ

َهادِّهِّْم  قَاَل: إِّنَّ طَائِّفًة خَتُْرُج مِّْن قَِّبلِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ  َهادَُكْم َمَع جِّ ، الَ يـََرْوَن جِّ  اْلَمْشرِّقِّ عِّْنَد اْختِّاَلفِّ النَّاسِّ
ًئا، مَيْرُقوَن مَِّن الدِّينِّ كَما  َيامهِّْم َشيـْ َياَمُكْم َمَع صِّ ًئا َواَل صِّ ًئا، َوالَ َصالََتُكْم َمَع َصاَلهتِِّّْم َشيـْ ُهْم مَيُْرُق السَّْهُم مَِّن الرَّمِّيَّةِّ، َعاَلَمتُـ َشيـْ

، َفَساَر َعلىٌّ إِّلَْيهِّْم فَاقْـتَـتَـلُ  ُلُهْم َأقْـَرُب الطَّائَِّفَتنْيِّ مَِّن احْلَقِّّ وا قِّتااًل َشدِّيًدا، َفَجَعَلْت َخْيُل َعلِّىٍّ  رَُجٌل َعُضُدُه كَثْدي اْلَمرَأةِّ، يـَْقتـُ
 َّ ُتْم تـَُقاتِّلوَْنُْم يفِّ َا تـَُقاتُلوَن هللِّ َفاَل َيُكوَننَّ  تـَُقوُم هَلُْم فـََقاَل: اَي أَيُـَّها! النَّاُس! إِّْن كنـْ  فـََوهللاِّ َما عِّْندي َما َأْجزِّيُكْم بِّهِّ، وِّإْن كنُتْم إِّمنَّ

إِّىَل َوْهَدٍة مَِّن  َلى َدابَّتِّهِّ َوانـْتَـَهى َهَذا قَِّتاَلُكْم، قَأقْـبَـُلوا َعَلْيهِّْم فـََقتَـُلوُهْم ُكلَُّهْم، فـََقاَل: ابـْتَـُغوُه َفطََلُبوُه فـََلْم يُوَجْد، فـَرَكَِّب عَ 
َلى بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض فَاْسُتْخرَِّج مِّْن حَتْتِّهِّْم َفُجرَّ بِّرِّْجلِّهِّ يـََراُه النَّاُس، فـََقاَل عَ  لِّىٌّ: الَ َأْغُزو اْلَعاَم؛ فَرَجَع إِّىَل  اأَلْرض، فَإَِّذا قـَتـْ

 اْلُكوَفة فُقتَِّل". 
 يعلى ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه أبو  .ابن راهوية، ش، ع وصحح

 
َد هللاِّ ْبَن َخبَّاٍب َوُهَو "َعْن قـَْيسِّ ْبنِّ َعبَّاد قَاَل: كفَّ َعلِّىٌّ َعْن قَِّتالِّ أْهلِّ النـَّْهرِّ َحَّتَّ حَتَدَّثُوا.. فَاْنطََلُقوا، فَأَتـَْوا َعبْ  - 940/  4

َنةِّ، فََأَخُذوُه فـََقتَـ  ِّ إِّلَْيهِّْم فـََقاَل أَلْصَحابهِّ: اْبُسُطوا  يف قـَْريٍَة َلُه َقْد تـََنَحى َعنِّ اْلفِّتـْ ْلَمسريِّ ُلوُه، فـَبَـَلَغ َذلَِّك َعلِّّيا، فََأَمَر َأْصَحابَُه ابِّ
ُهْم َعَشَرٌة، َفَكاَن َكَذلَِّك، فـََقاَل َعلِّى: اطلُُبوا نـْ ُهْم َعَشَرٌة َوالَ يَفُِّر مِّ نـْ َفُتُه َكَذا َعَلْيهِّْم، فـََوهللا اَل يـُْقَتُل مِّ وَكَذا، َفطََلُبوُه   رَُجاًل صِّ
، فـََقاَل: إِِّنِّّ أُرِّيُد  فـََلْم َيُِّدوُه، مثَّ طََلُبوُه فـََوجُدُوه، فـََقاَل َعلِّىٌّ: َمْن يـَْعرُِّف َهَذا؟ فـََلْم يـُْعَرْف، فـََقاَل رَُجٌل: َأاَن رَأَ  لنََّجفِّ ْيُت َهَذا ابِّ

". َهَذا اْلمِّْصَر َولَْيَس ىلِّ فِّيهِّ ُذو َنَسب َواَل َمْعرَِّفةٍ   ، فـََقاَل َعلِّىٌّ: َصَدْقَت، ُهَو رَُجٌل مَِّن اجلِّنِّّ
 .  مسدد، ورواه خشيش يف االستقامة، ق عن أىب جملز، ورواه ابن النجار عن يزيد ابن ُرَوميٍْ

 
ريِّيَن قَاَل: ذَكَر رَُجاَلنِّ ُعْثَمان فـََقاَل َأَحُدُُهَا: قُتَِّل َشهِّيًدا، فـَتَـَعلََّقُه  - 945/  4 اآلَخُر فَأََتى بِّهِّ َعَلّيا فـََقاَل: َهَذا  "َعنِّ اْبنِّ سِّ

صلى هللا   - النيب  يـَْوَم أَتـَْيُت يـَْزُعُم َأنَّ ُعْثَمان قُتَل َشهِّيًدا، فـََقاَل َلُه َعلِّىٌّ: َأقُلَت َذلَِّك؟ قَاَل: نـََعْم، َوأَْنَت َتْشَهُد، َأَما َتْذُكرُ 
، َوَسأَْلُت َأاَب َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم   - النيبُن، َوأَْنَت، َفَسأَْلُت َوعِّْنَدُه أَبُو َبْكر، َوُعَمُر َوعثَما -عليه وسلم  فََأْعطَاِنِّ

، َوَسأَْلتُ  ؟ فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! ادُْع هللَا   فََأْعطَاِنِّ ، َوَسأَْلُتَك َفَمنَـْعَتىنِّ ، َوَسأَْلُت عثَماَن فََأْعطَاِنِّ ، يل َأْن يـَُبارِّكَ  يلُعَمَر فََأْعطَاِنِّ
دِّيٌق، َوَشهِّيَدان، َثاَلَث َمرَّات؟ قَاَل: َدُعوه". ٌّ، َوصِّ  فـََقاَل: َوَما َلَك الَ يـَُباَرك َلَك َوَقْد َأْعطَاك َنىبِّ

 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: .العدِن، ع، كر
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فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد! إِّن هللا حيِّبُّ مِّْن َأْصَحابَِّك َثاَلاًث   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: أََتى جرْبِّيُل  - 947/  4
رْبيُل فـََقاَل: اَي حمَُ  مَُّد! إِّنَّ اجْلَنََّة لََتْشَتاُق إِّىَل َثالَثٍَة مِّْن َأْصَحابَِّك  فََأحبـَُّهْم: َعلِّىُّ ْبُن َأىبِّ طَالٍِّب، َوأَبُو َذرٍّ، َواْلمِّْقَداُد، قَاَل: َوَأاَتُه جِّ

آنًِّفا، فَآاَتُه   -صلى هللا عليه وسلم  -فََأرَاَد َأْن َيْسَأَل َرُسوَل هللاِّ  -َوعِّْنَدُه أَنُس ْبُن َمالِّك فـََرَجا َأْن َيُكوَن لِّبَـْعضِّ األَْنَصارِّ  -
رْبِّيُل فـََقاَل: إِّنَّ اجْلَنَّ  ْبُت َأْن َأْسأََلُه، فـََهْل َلكَ جِّ َأْن   َة لتشتاق إِّىَل َثالَثٍَة مِّْن َأْصَحابَِّك، فـََرَجْوُت َأْن َيُكوَن لِّبَـْعضِّ األْنَصارِّ َفهِّ

ُهْم فـََيْشَمَت ىبِّ قـَْومِّى مثَّ َلقَِّى ُعَمرَ  إيّنِّ َتْدُخَل فـََتْسأََلُه؟ فـََقاَل:  نـْ ْثَل قـَْول  َأَخاُف أْن َأْسأََلُه َفاَل َأُكوَن مِّ ، فـََقاَل َلُه مِّ  ْبَن اخْلَطَّابِّ
ِّّ هللا   َأىبِّ َبْكٍر، فـََلقَِّى َعلِّيّا، فـََقاَل َلُه: نـََعْم َأانَ  ُهْم محِّْدُت هللَا، َفَدَخَل َعَلى َنىبِّ نـْ ُهْم فََأمْحَُد هللَا، وإِّن َلَّْ َأكْن مِّ َأْسأَلُُه فَإِّْن أكن مِّنـْ

رْبِّيَل َأاَتَك فـََقاَل: إِّنَّ اجْلَنََّة لََتْشَتاُق إِّىَل ثَ فـََقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  - الَثَة مِّْن  إِّنَّ أَنًسا َحدَّثىنِّ أَنَُّه كاَن عِّْنَدَك آنًِّفا، َوَأنَّ جِّ
ر، َوَسَيْشهَ  ، َوَعمَّاُر ْبُن اَي سِّ ُهْم اَي َعلِّىُّ َّ هللا؟ قَاَل: أَْنَت منـْ ُد َمَعَك َمَشاهَِّد َبني َفْضُلَها، َعظِّيٌم َأْصَحابَِّك، قَاَل: َفَمْن ُهْم اَي َنىبِّ

َك".  ٌح فَاختَِّّْذُه لِّنَـْفسِّ ، َوُهَو اَنصِّ  َخرْيَُها، َوَسْلَماُن، َوُهَو مِّنَّا َأْهَل اْلبَـْيتِّ
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه النضر بن حميد الكندى   .ع وفيه "النضر بن محيد" عن سعد بن طريف اإلسكاف وُها ضعيفان

 و متروك. وه
 
َأاَن َوَجْعَفر َوزَْيٌد، فـََقاَل لَِّزْيٍد: أَْنَت َأُخواَن، َوَمْواَلاَن،   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: أَتـَْيُت  - 948/  4

: أَْنَت مِّىَن َوأاَن مِّْنَك، َفَحَجلُت َورَاَء  يل َوُخُلقِّى، َفَحَجَل َورَاَء َحْجلِّ زَْيٍد، مثَّ قَاَل  خلقيَفَحَجَل ، مثَّ قَاَل جلَْعَفٍر: َأْشبَـْهَت 
 ْجلِّ َجْعَفٍر".حَ 

 . ش، ع، ق]حم[ 
 

َتُه فـََقاَل: َمَكاَنكْم َحَّتَّ  "َعنِّ اْلُمَسيِّّبِّ ْبنِّ جَنََبَة : َأنَّ احلََْسَن واحْلُسنْيَ َوَعْبَد هللاِّ ْبَن َجْعَفٍر أَتـَْوُه خَيْطُبوَن إِّلَْيه ابـْنَـ  - 4/  958
َ  َأُعوَد إِّلَْيُكْم، َوأََتى َعلّيا فـََقاَل: إِِّنِّّ َخلَّْفتُ   يف اْلَمْنزِّلِّ احلََْسَن واحْلَُسنْيَ، َوَعْبَد هللا ْبَن َجْعَفٍر خَيْطُبوَن إِّىَلَّ، َوأتـَْيُت َأمِّرَي اْلُمْؤمِّننيِّ

ْبَن َجْعَفٍر، فـََرَجَع فـََزوََّج اْبَن  َزوِّْج اأُلَشاوِّرَُه، فـََقاَل: َأمَّا احلََْسُن َفمِّطاَلٌق َواَل حَتَْظى النِّّساُء عِّْنَدُه، َوَأمَّا احْلَُسنْيُ َفَملٌِّق، َوَلكِّْن 
فـََقااَل: َوَضْعَت مِّنَّا اَي َأمرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي!  َجْعَفٍر، َفقااَل َلُه: َمنَـْعتَـَنا َوَزوَّْجَت اْبَن َجْعَفٍر! فـََقاَل: َأَشاَر َعَلىَّ َأمِّرُي اْلُمْؤمِّنِّنَي، فَأَتـََياُه 

ْعُت َرُسوَل هللاِّ  ْر ِبَا ُهَو َصانٌِّع   - عليه وسلم صلى هللا -فـََقال: مسِّ يـَُقوُل: اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤمَتٌَن، فَإَِّذا اْسُتشرَي َأَحدُُكْم َفلُيشِّ
هِّ".   لِّنَـْفسِّ

 العسكري يف األمثال وفيه املطلب بن زايد وثقة، حم، وابن منيع، وقال أبو حاَت: ال حيتج به. 
 
َبَة فـََلْم يَعِّْب َذلَِّك َعَليَّ "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َأَعْنُت َأاَن وَ  - 984/  4  - النيب مَحْزُة ُعبَـْيَدَة ْبَن احْلَارِّثِّ يـَْوَم َبْدر َعَلى اْلَولِّيدِّ ابنِّ ُعتـْ

 ".  -صلى هللا عليه وسلم 
 رواه الطبراني وفيه حسن بن الحسين األشقر وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. قال الهيثمي:  .طب
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َا رَُجٍل طَبَّ   - 1038/  4 َع َجدِّى يـَُقوُل: َأميُّ ، أَنَُّه مسِّ َق اْمَرأََتُه َثاَلاًث عند "َعن احلََْسنِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ قَاَل: مَسْعُت َجدِّى، َأْو َحدََّثىنِّ َأىبِّ

َهَمًة، ََلْ حتِّلَّ َلُه َحَّتَّ تـَْنكَِّح َزْوًجا َغرْيَُه".   اأَلقْـَراءِّ َأْو َثاَلاًث ُمبـْ
 . فى رجاله ضعف وقد وثقوا قال الهيثمي:.ب، قط
 
: أَنَُّه ُسئَِّل: َما َمْكُتوٌب َعَلى َجَناح اجْلََرادةِّ؟ فـََقاَل: َسأَْلُت َأىبِّ فـََقاَل: َسأَلْ   - 1149/  4 ُت رُسوَل هللا  "َعن احْلَُسنْيِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ
ْئُت   إيّنِّ ْكتوٌب : َعَلى َجَناح اجْلََراَدةِّ مَ يلفـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  - َأاَن هللا الَ إَِّلَه إِّالَّ َأاَن َربُّ اجْلََراَدةِّ َورَازِّقـَُها، إَِّذا شِّ

ْئُت َعَلى قـَْوٍم َباَلًء".   بـََعثْـُتها رِّْزقًا لَِّقْوٍم، َوإِّْن شِّ
 . طب، وإمساعيل بن عبد الغافر الفارسى يف األربعني، هب

 
َا عساًل، وليأخْذ من ماءِّ  "عن عليٍّ قَاَل: إَِّذا اشتَكى أَ   - 1071/  4 َحدُُكْم فـَْليْسَألِّ امرأَتُه ثالثَة درَاهَِّم أو حنوَها فـَْلَيْشرَت هبِّ

 السماءِّ فيجمَع هنيًئا َمرِّيًئا وشفاًء َوُمَبارًكا".
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وأبو مسعود أمحد بن الفرات الرازى يف جزئه

 
ُر مِّْن رََمَضاَن أَيـَْقَظ َأْهَلُه   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن علِّىٍّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللا   - 1175/  4 إَِّذا َدَخَل اْلَعْشُر اأَلَواخِّ

َزَر".  ئـْ  َورََفَع اْلمِّ
ار، رواه  رواه الترمذي باختص قال الهيثمي:  .ابن أىب عاصم يف االعتكاف، ع، وجعفر الفرايىب يف السنن، وابن جرير: وصححه

 الطبراني في األوسط، وأبو يعلى باختصار عنه، وفى إسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف، وإسناد أبى يعلى حسن. 
 
اَي   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َجْعَفرِّ ْبنِّ حُمَمٍَّد، َعْن أَبيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: قَاَل ىلِّ َرُسوُل هللا    - 1192/  4

! إَِّذا تـََوضَّأَت فـَُقْل: بِّْسم هللا، اللَُّهمَّ إِِّنِّّ َأْسأَُلَك مَتَاَم اْلُوُضوءِّ، َومَتاَم الصَّاَلةِّ، َومَتَامَ  رِّْضَوانَِّك، َومَتَاَم َمْغفَرتَك، فـََهَذا زََكاُة   َعلِّىُّ
 اْلُوُضوءِّ "احلديث". 

 يضع احلديث. احلارث، وَل يسق بقيته، وفيه محاد بن عمرو النصيىب كان
 
: َأنَّ رَُجاًل مِّن األْنَصارِّ َدعاَُه َوَعْبَد الرَّمْحنِّ ْبَن َعْوٍف َفَسَقاُُهَا قـَْبَل أْن حُيَرََّم اخْلَمْ   - 1209/  4 ُر فَأمَُّهْم َعلِّى يف  " َعْن َعلىٍّ

ذِّيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحَّتَّ تـَْعَلُموا َما اْلَمْغرِّبِّ َوقـََرَأ: }ُقْل اَيأَيُـَّها اْلَكافُِّروَن { فـََنزَل قـَْولُُه تـََعاىَل: }اَيأَيُـَّها الَّ 
 تـَُقوُلوَن{ ".

 ]موقوف[.  .مسدد
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{ قاَل: َشطُرُه قِّبَـَلُه".   - 1212/  4 دِّ احْلََرامِّ : يف قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: }َشْطَر اْلَمْسجِّ  " َعْن علِّىٍّ

 ]موقوف[.  .وابن أىب حاَت، والدينورى يف اجملالسة، ك، قعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، 

 
4  /1215 -   ." ْثَل احلَجِّّ َبٌة مِّ : أَنَُّه قـََرأ }َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة َّللَِِّّّ{ مثَّ قَاَل: هي َواجِّ  " َعْن علِّىٍّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير يف تفسريه، خط 

 
:  ُه قـََرَأ َهذِّه اآليََة: }َوإَِّذا قِّيَل َلُه اتَّقِّ اَّللََّ{ إِّىَل قـَْولِّه: }َومَِّن النَّاسِّ َمْن َيْشرِّي نـَْفَسُه{ فـََقالَ " َعْن علِّىٍّ أَنَّ   - 1221/  4

 }اقْـتَـَتال{ َوَربِّّ الَكْعَبةِّ". 
 ]موقوف[.  .وكيع، وعبد بن محيد، ع يف اترخيه، ابن جرير، وابن أىب حاَت، خط

 
 يف قـَْولِّهِّ: }فَإِّْن فَاُءوا{ قَاَل: الَفُئ اجلَِّماُع ". " َعْن علِّىٍّ   - 1222/  4

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
بـَْعُد َحَّتَّ   " َعْن حممدِّ ْبنِّ احلََنفيَّة قال: قاَل: َعلِّىٌّ: أشكَِّل َعَلىَّ َأْمَران، قـَْوله: }فَإِّْن طَلََّقَها َفاَل حتِّلُّ َلُه مِّنْ  - 1226/ 4 

: إَِّذا طَلََّقَها َزْوُجَها اآلَخُر،  تـَْنكَِّح َزْوًجا َغرْيَُه فَإِّْن طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما َأْن َيرَتَاَجَعا{ َفَدَرْسُت اْلقُ  ا يـَْعىنِّ رآَن فـََعلِّْمُت َأْنَّ
ها األوَّلِّ املُطَلِّّقِّ َثالاًث، وَُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء فَاْسَتْحيَـْيُت َأْن َأْسأَل النيب  مِّْن أْجلِّ ابـَْنتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -رََجَعْت إِّىَل َزْوجِّ

، فَأَمْرُت املِّْقَدا  فـََقاَل: فِّيهِّ الُوُضوُء".   -صلى هللا عليه وسلم  -َد ْبَن األْسَودِّ َفَسأَل النيب حَتَّْتِّ
 عبد بن محيد، وابن أىب حاَت. 

 
4  /1235 -  ."  " َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: السَّكِّيَنُة رِّيٌح َهفَّاَفٌة فِّيَها ُصورٌَة َوهَلَا َوْجٌه َكَوْجه اإلْنسانِّ

عب، وسفيان بن عيينة يف تفسريُها، وأبو عبيد، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، واألزرقى، ك، ق  
 ]موقوف[.  .يف الدالئل، كر

 
ُّ هللا مِّْن َمدِّينَ   - 1238/  4 تِّهِّ َوُهَو َشاٌب َفَمرَّ َعَلى َخرِّبَة  " َعْن َعلِّىٍّ يف قْوله: }َأْو َكالَّذِّي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة{ قَاَل َخرًج ُعَزيـُْر َنىبِّ

اَئَة َعاٍم، مثَّ بـَعَ  ا؟ فَأَماَتُه هللا مِّ َها فـََقاَل: أِنَّ حُيْىي َهذِّهِّ هللا بـَْعَد َمْوهتِّ َناُه، َفَجَعَل  َوهَِّى َخاوِّيٌَة َعَلى ُعُروشِّ ْنُه َعيـْ َثُه فَأوَُّل َما َخَلَقُه مِّ
َيْت حَلًْما، مثَّ نُفَِّخ فِّيهِّ الروُح َفقِّيَل َلُه: كْم لَبِّْثَت؟يـَْنظُُر إِّىَل عِّظَامِّهِّ، يـُْنَظُر  قَاَل: لَبِّْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم،   بـَْعُضَها إِّىَل بـَْعٍض كسِّ

 بِّري". قَاَل: َبْل لَبِّْثَت َمائَِّة َعاٍم، فَأَتى َمدِّيَنتُه َوَقْد تـََرَك َجارا َلُه إْسَكافًا َشااًب َفَجاء َوُهَو َشْيٌخ ك
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، ك، ق يف البعث
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 قـَْولِّهِّ }َواْلُمْحَصَناُت مَِّن النَِّّساءِّ إِّالَّ َما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم{ اْلُمْشرِّكاُت إَِّذا ُسبِّنَي َحلَّْت َلُه".  يف" َعْن َعلِّيٍّ   - 1246/  4

 . الفرايىب، ش، طب
 ه الطبراني عن شيخه عبد هللا بن محمد بن سعيد ابن أبى مريم وهو ضعيف. روا قال الهيثمي: 

 
: أَنَُّه ُسئَل َعْن السُّْحت، َفقاَل: الرُُّشا، َفقيَل َلُه يف احلُْكم، قَاَل: َذاَك الُكْفُر".  - 1264/  4  " َعْن َعلِّىٍّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
ئت خبًزا وحلْ   - 1268/  4 ًما، أو  " َعْن َعلىٍّ يف قـَْوله: }َفَكفَّارَتُُه إِّْطَعاُم َعَشَرةِّ َمَساكِّنَي{ هو قَاَل: يـَُغذِّيهِّْم َويعَشيهْم إِّْن شِّ

ًزا َومَتًْرا".  ًزا َومَسًْنا، أو ُخبـْ ًزا َوزَيـًْتا، أو ُخبـْ  ُخبـْ
 ]موقوف[.  .َتعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حا

 
م".  - 1270/  4 ُر األَعاجِّ  "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: الشَّطَرْنُج َمْيسِّ

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، ق
 
ًة،  َأْصَحابِّه َخاصَّ " َعْن َعلِّيٍّ يف قـَْوله }الَّذِّيَن آَمُنوا َوََلْ يـَْلبُِّسوا إِّميَاَْنُْم بِّظُْلٍم{، قَاَل: نـََزَلْت َهذِّهِّ يف إِّْبراهِّيَم وَ   - 1276/  4

 لَْيَس يف َهذِّهِّ األُمَّةِّ". 
 ]موقوف[.  .الفرايىب، وعبد بن محيد، وابن أىب حاَت، وأبو الشيخ، وابن مردويه، ك

 
4  /1277 -  ." أللِّفِّ : أَنَُّه قـََرأَها }إِّنَّ الَّذِّيَن فـَرَُّقوا دِّينَـُهْم{ ابِّ  "عن عليٍّ

 ]موقوف[.  .حاَت، ق الفرايىب، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب 
 
4  /1279 -   ."  " عن َعلِّىٍّ قَاَل: كَتَب هللا األلواَح لُِّموَسى َوُهَو َصرِّيُف األْقاَلمِّ يف األلواحِّ

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن جرير، وأبو الشيخ

 
َُذوا الْ   - 1280/  4 ْعنا هللا يـَُقوُل: }إِّنَّ الَّذِّيَن اختَّ نـَْيا  " َعْن َعلِّىٍّ قال: إِّانَّ مسِّ عِّْجَل َسيَـَناهُلُْم َغَضٌب مِّْن َرهبِِّّّْم َوذِّلٌَّة يفِّ احْلََياةِّ الدُّ

يبـُهُ   ْم". وََكَذلَِّك جَنْزِّي اْلُمْفرَتِّيَن{ وقَاَل: َوَما نـََرى القوَم إِّالَّ َقْد اْفرَتُوا فِّْريًة َوَما ُأرَاَها إِّالَّ َسُتصِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه
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: َلمَّا َحَضَر َأَجُل َهاُروَن َأْوَحى هللا إِّىَل ُموَسى َأنِّ اْنطَلِّْق أَْنَت َوَهاُروُن َواْبُن َهاُروَن إِّىَل غاٍر يف  "عن عليٍّ قَالَ   - 1281/  4

، فَإِّانَّ قَابُِّضو ُروحُه، فَاْنطََلَق ُموَسى َوَهاُروُن، وابُن َهاُروَن، فـََلمَّا انـْتَـَهْوا إِّىَل الغَارِّ َدَخُلوا َسرِّيٌر، فَاْضطجًع َعَلْيهِّ  فَإَِّذا   اجلََبلِّ
 ُموَسى َواْبُن َهاُروَن إِّىَل  ُموَسى، مثَّ قَاَم َعْنُه، فـََقاَل: َما أْحَسَن َهَذا املََكاَن اَي َهاُروُن، فَاْضطَّجَع َهاُروُن فـََقَبَض ُروَحُه، فـََرَجعَ 

اَت، قَاُلوا: َبْل قـََتلَتُه. كنَت تـَْعَلُم َأانَّ حنِّبُُّه، َفقاَل هَلُْم ُموَسى: َويـَْلُكْم أقْـُتُل  َبىنِّ إِّْسَرائِّيَل َحزيَننْي. فـََقاُلوا َلُه: أَْيَن َهاُروُن؟ قَاَل: مَ 
ُنُه َيَدُعىن؟ قَاُلوا َلُه: َبْل قـََتلَتُه، َلُه َأَكاَن ابـْ وا َسْبعنَي  حسدتناُه، قَاَل: فَاْخَتارُ  َأخى؟ َوَقْد َسأَْلُتُه هللا َوزِّيًرا، َوَلْو أِنِّّ َأَرْدُت قـَتـْ

ْم، َفَمرَِّض رَُجاَلن يف الطَّرِّيق َفَخطَّ َعَلْيهَِّما َخط ا، فَاْنطََلَق ُموَسى َواْبُن َهاُروَن، وَ  بـَُنو إِّْسَرائيَل َحَّتَّ انـْتَـُهْوا إِّىَل  رَُجاًل، فَاْنطََلَق هبِّ
، قَاُلوا ما تقضى اي موسى؟ ادع لنا ربك َيعلنا أنبياء  َهاُروَن، )فـََقاَل(: اَي َهاُروُن َمْن قـَتَـَلَك؟ قَاَل: ََلْ يـَْقُتلىنِّ أحَ  ٌد، َوَلكِّىنِّّ مِّتُّ

ْئَت  َي  قال: فَأَخَذهتُُم الرَّجَفُة َفُصعُِّقوا َوُصعَِّق الرَُّجاَلنِّ اللََّذان ُخلُِّّفوا، وقَاَم ُموَسى َيْدُعو: }َربِّّ َلْو شِّ َأْهَلْكتَـُهْم مِّْن قـَْبُل َوإِّايَّ
َا   فـََعَل السَُّفَهاُء مِّنَّا{ فَأْحَياُهُم هللا فـََرَجُعوا إِّىَل قـَْومِّهِّْم أَْنبَياَء". َأهُتْلُِّكَنا ِبِّ

 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن أىب الدنيا يف كتاب من عاش بعد املوت، وابن أىب حاَت، وأبو الشيخ
 
ْيدِّى مالئَِّكةِّ السحابِّ يـَْزُجرُوَن بِّهِّ السحاَب".   - 1304/  4  "َعْن َعلِّيٍّ قَاَل: الربُق َِمَارِّيُق مِّْن انٍر ِبِّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وأبو الشيخ، واخلرائطي يف مكارم األخالق، ق
 
 تـََر إِّىَل الَّذِّيَن َبدَُّلوا نِّْعَمَت اَّللَِّّ ُكْفًرا{ قَاَل: ُُها األفَجَرانِّ مِّْن قـَُرْيٍش بـَُنو أَُميََّة، َوبـَُنو  قولِّهِّ: }َأَلَْ  يف "َعن َعلِّىٍّ   - 1314/  4

نيِّ".   املُغريَةِّ، فَأمَّا بـَُنو املُغِّريَة: فـََقَطَع هللا َدابَِّرُهْم يـَْوَم بدٍر، وَأما بـَُنو أَميََّة: َفمتِّّعوا إِّىَل حِّ
وفيه عمرو ذو مر ولم   ،رواه الطبراني في األوسطقال الهيثمي:  .وابن املنذر، وابن أىب حاَت، طص، وابن مردويه، ك ابن جرير،

 يرو عنه أبو إسحاق السبيعى. وبقية رجاله ثقات. 
 
مْنُه اجلِّباُل{ مثَّ َفسَّرَها فقاَل: إِّنَّ   -األوىل بَِّفْتح الالم  -"َعْن َعلىٍّ أَنَُّه كاَن يْقرأُ: }وإِّْن كاَن َمْكُرُهْم لَتَـُزوُل   - 1319/  4

حَم حَّت َشبَّْت َوَغَلَظْت، َوأَمر  جبَّارًا مَِّن اجلَبابَِّرةِّ قَاَل: ال أَنـَْتهِّى حَّتَّ أَْنظَُر إِّىَل َما يف السََّماءِّ، فَأَمَر بِّفراخِّ النُّسورِّ تـَْعَلُف الل
 َل يف وَسطهِّ َخشَبًة، مثَّ ربَط َأْرُجَلُهنَّ ِبواَتد، مثَّ َجوََّعُهنَّ، مثَّ َجَعل َعَلى رَأسِّ اخَلشَبةِّ حَلًْما، مثَّ بتابوٍت فَنجر َيَسُع رَُجَلنْيِّ، مثَّ َجعَ 

ُهنَّ يُرِّْدَن اللَّحَم، َفذَهنب ، مثَّ َخلَّى َعنـْ ، مثَّ رَبطُهنَّ إِّىَل َقوائِّم التَّابوتِّ  َما َشاَء هللا، مثَّ قَاَل   بِّهِّ َدَخَل ُهَو وَصاُحبُه يف التابوتِّ
بِّه: اْفتْح فاْنظُْر ماَذا َترَى؟ فـََفَتح فـََقاَل: اْنظُْر إىل اجلبال  .. ! قال أغلق، فأغلق، فطرن به ما شاء هللا ... كأْنا الذاببُ .لِّصاحِّ

ا تـَْزَداُد إِّالَ بـُْعًدا، قال: َصوِّب اخَلَشَبَة  مث قال: اِّفتح، ففتح، فقال: أنظر َماَذا تـََرى؟ َفقاَل: ما َأَرَى إالَّ السََّماَء، وما أرَاهَ 
 َفصوهبَا فانـَْقضَّْت تُرِّيُد اللحَم َفَسمَِّع اجلِّباُل هدَّهتَا َفكادْت تـَُزوُل َعْن َمراتِّبَِّها". 

 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وابن األنبارى يف املصاحف
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؟ قَاَل: اَل.  "َعْن َخطَّ   - 1323/  4 ابِّ ْبن َعْبدِّ هللا قَاَل: قَاَل علٌي: أََتْدرُوَن كْيَف أَْبواُب َجَهنََّم؟ قُلنا: كَنْحوِّ َهذِّهِّ األبوابِّ
 َوَلكِّنـََّها َهَكَذا، َوَوَضَع َيَدُه فـَْوَق َوَبَسَط َيَدُه َعَلى َيده". 

 ]موقوف[.  . حم، يف الزهد، وعبد بن محيد 
 
". "َعْن   - 1327/  4 لَكافِّ ْنُكْم َجائٌِّر{ ابِّ : أَنَُّه قـََرَأ }وَعَلى هللا َقْصُد السَّبِّيلِّ ومِّ  َعليٍّ

 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وابن األنبارى يف املصاحف

 
 ُوَجوَه النَّاسِّ إِّلَْيهَِّما". "عْن َعلِّيٍّ يف قـَْولِّهِّ: }َوَيْذَهَبا بَِّطرِّيَقتُِّكُم اْلُمثْـَلى{، قَاَل: َيْصرِّفَا  - 1353/  4

 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت
 
إِّْسَرائِّيَل َفَضَربَُه  "عْن َعلِّيٍّ قَاَل: َلمَّا تـََعجََّل ُموَسى إِّىَل رِّبه، َعَمَد السَّامِّرىُّ، َفَجمَع َما َقَدَر َعَلْيهِّ مِّْن ُحلِّىِّّ َبىنِّ   - 1354/  4

ْم وإِّلُه ُموَسى{، فـََقاَل هَلُْم  عِّْجاًل، مثَّ أَلَقى الَقْبَضَة يف َجْوفِّهِّ فَإَِّذا عِّْجٌل َجَسٌد َلُه ُخَواٌر، فـََقاَل هَلُْم السَّامِّرِّيُّ: }هَذا إِّهَلُكُ 
يه، فـََقاَل َلُه َهارُون، َما قَاَل، فـََقاَل ُموَسى  َهارُوُن: }اَيقـَْومِّ َأََلْ يَعِّْدُكْم رَبُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا{، فـََلمَّا َأْن رََجَع ُموَسى أَ  َخَذ بَرأسِّ أخِّ

ي {، فـََعَمد ُموَسى إِّىَل العِّْجلِّ  للِّسَّامِّرَِّى: َما َخطُبَك؟ قَاَل: }فـََقَبْضُت قـَْبَضًة مِّْن أَثَرِّ الرَُّسولِّ فـَنَـَبْذهُتَا وََكَذلَِّك َسوََّلْت يلِّ نـَْفسِّ
َا، َوُهَو َعَلى َشطِّّ َْنٍْر َفَما َشرَِّب َأَحٌد مِّْن َذلَِّك املَاءِّ ممَِّّْن كاَن يـَْعُبُد َذلَك العِّْجَل إالَّ فـََوَضَع َعَلْيهِّ املََبارَِّد،  َاْصَفرَّ وْجُهُه  َفرَبَدُه هبِّ

، فـََقاُلوا لُِّموَسى: َما تـَْوبـَتـَُنا؟ قَاَل: يـَْقُتُل بـَْعُضُكْم بـَْعًضا، فَأَخُذوا السََّكاكنيَ  ْثَل الذََّهبِّ َنُه  مِّ  َفَجَعل الرَُّجُل يِّْقتُل َأَخاُه َوَأاَبُه َوابـْ
ُهْم َسبُعوَن أَلًفا، فََأْوَحى هللا إِّىَل ُموَسى: ُمْرُهْم َفلرَيْفُعوا أَْيدِّ  نـْ يـَُهْم، فـََقْد َغَفْرُت لَِّمْن قُتَِّل، َوتـُْبُت  اَل يـَُباىلِّ َمْن قـَتَـَلُه، َحَّتَّ قُتَِّل مِّ

 َعَلى َمْن بَقَِّى". 
 ]موقوف[.   ، وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، ك.الفرايىب

 
لُّ َمَلٌك".   - 1362/  4 جِّ  "عْن َعلِّيٍّ قَاَل: السِّّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
اجْلََبَل َفَماَت َهارُوُن، فـََقاَلْت "عْن َعلِّىٍّ يف قـَْولِّهِّ: }اَل َتُكونُوا َكالَّذِّيَن آَذْوا ُموَسى{ قَاَل: َصعَِّد ُموَسى َوَهارُوُن   - 1373/  4

اْلَمالَئَِّكَة َفَحَملْتُه َفَمرُّوا بِّهِّ َعَلى  بُنو إِّْسرائِّيَل لُِّموَسى: أَْنَت قـََتلَتُه. َكاَن َأَشدَّ ُحبا لََنا مِّْنَك، َوأََلنَيَ، فآَذْوُه مِّْن َذلَِّك فََأَمَر هللا 
َْوتِّهِّ َفرَبأَُّه هللا مِّْن َذلَِّك فَاْنطََلُقوا بِّهِّ َفَدفـَُنوُه، َوََلْ يـَْعرِّْف قَ جَمَالِّسِّ َبىنِّ إِّْسرائِّيَل، َوَعلَِّمتِّ اْلمَ  َْوتِّهِّ َحَّتَّ َعلُِّموا ِبِّ رْبَُه إِّالَّ  الَئَِّكُة ِبِّ

 الرََّخُم، َوإِّنَّ هللا َجَعَلُه َأَصمَّ أَْبَكَم ". 
 ]موقوف[.   .ابن منيع، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، وابن مردويه، ك
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امتِّه إِّْذ َسَقَط مِّنْ   - 1378/  4 َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َجالٌِّس َعَلى َشاطِّئ اْلَبْحرِّ َوُهَو يـَْعَبُث خبِّ ُه يف اْلَبْحرِّ،  "عْن َعلِّىٍّ قَاَل: بـَيـْ

ْئَت َأْن تـَْنطَلَِّق  وََكاَن ُمْلُكُه يف َخامتِّهِّ، فَاْنطََلَق، َوَخلََّف َشْيطَااًن يف َأْهلِّهِّ، فأََتى َعُجوزً  َها، فـََقاَلْت َلُه اْلَعُجوُز: إِّْن شِّ ا فََأَوى إِّلَيـْ
. َوإْن شْئَت َأْن َتْكفِّيىنِّ َعَمل اْلبَـْيتِّ َوأَْنطَلُِّق فَأَْلَتمُِّس، فَاْنطََلَق يَ  يُدوَن فـََتطَُلَب، َوأْكفِّيَك َعَمَل اْلبَـْيتِّ لَتمُِّس فَأََتى قـَْوًما َيصِّ

ُلُه، َفَشقَّْت َبْطَن مَسَكالسََّمَك َفَجلَس  ٍة فِّإِّذا فِّيَها اخْلَاََتُ  إِّلَْيهِّْم فـَنَـَبُذوا لَُه مَسََكات فَاْنطََلَق هبِِّّنَّ َحَّتَّ أََتى اْلَعُجوَز فََأَخَذْت ُتْصحِّ
ًنا يف  فَأَخَذْتُه، َوقَاَلْت لُِّسَلْيَماَن: َما َهَذا؟ فَأَخَذُه ُسَلْيَماُن فـََلبسُه فََأقبَـَلْت إِّلَْيهِّ ال  شََّياطنُي فـََقالوا: اَل نـَْقدُِّر َعَلْيه إِّنَُّه يَرُِّد َعيـْ

ٍم يـَْوًما َواَل نـَْقدُِّر َعَلْيه َحَّتَّ َيْسَكَر، َفُصبَّ َلُه يف تِّْلَك اْلَعنْي مخَْ  َعةِّ َأايَّ ًرا فََأقْـَبل، َفَشرَِّب، فََأُروُه اخْلَاََتَ،  َجزِّيَرٍة يف اْلَبْحرِّ يف سبـْ
هِّ،  ا َوطَاَعًة، فََأوثـََقُه ُسَلْيَماُن، مثَّ بـََعَث بِّهِّ إِّىَل َجَبٍل، َفذََكُروا أَنَُّه َجَبُل الدَُّخانِّ فـَُيقاُل: الدُّخَ فـََقاَل: مَسْعً  اُن الذي تـََرْونَُه مِّْن نـََفسِّ

 َواْلَماُء الذي خَيُْرُج مِّْن اجْلََبلِّ بـَْولُُه ". 
 ]موقوف[.   .عبد بن محيد، وابن املنذر

 
ُْم إِّىَل اجْلَنَّةِّ زَُمًرا َحَّتَّ إَِّذا َجاُءوَها{ َوَجُدوا عِّْنَد اَببِّ اجْلَنَّ  يف "عْن على   - 1382/  4 يَق الَّذِّيَن اتَـَّقْوا َرهبَّ ةِّ َشَجَرًة، قـَْولِّه: }َوسِّ

َا، فَاْغَتسَ  ا أمُِّروا هبِّ ، فـََعَمُدوا إِّىَل إِّْحَدْيهَِّما، َفَكَأمنَّ َنانِّ َا. َفاَل َتْشَعُث ُرُؤُسُهْم بـَْعَد  خَيُْرُج مِّْن َأْصلَها َعيـْ ُلوا. َوىف رَِّوايٍَة: تـََوضَُّؤوا هبِّ
، َوَجَرْت َعَلْيهِّْم ُنْضَرُة النَّعِّيم، مثَّ  َذلَِّك أََبًدا، لّدهانِّ ا ادََّهُنوا ابِّ  َعَمُدوا إِّىَل اأُلْخَرى  َواَل تـَُغريَُّ ُجُلوُدُهْم بـَْعَد َذلَك أََبًدا، َكَأمنَّ

َقى  ْنها َفَطهََّرْت َأْجَوافـَُهْم َفاَل يـَبـْ ا إِّالَّ َخَرَج، َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمالَئَِّكُة َعَلى اَببِّ اجْلنَّةِّ  بُُطوْنِِّّْم َقًذى، َواَل َأذًى واَل ُسوءً  يف َفَشرِّبُوا مِّ
، وََكاللُّؤُلؤِّ  ُتْم فَاْدُخُلوَها َخالِّدِّيَن{ َوتتَـَلَقاُهُم اْلوِّْلَداُن َكاللُّْؤُلؤِّ اْلَمْكُنونِّ َا َأَعدَّ هللا هَلُْم   }َساَلٌم َعَلْيُكْم طِّبـْ ُثورِّ، خُيْربُوَْنُْم ِبِّ اْلَمنـْ

ْر أَعدَّ هللا يُطَ  َبةِّ يـَُقوُلوَن: أَْبشِّ ْنيا ابحْلَمِّيم، َيُِّئ مَِّن اْلَغيـْ  َلَك َكَذا، َوأَعدَّ َلَك َكَذا، مثَّ َيْذَهُب يُِّّفوَن هبِِّّْم، َكَما يُطَيُِّّف وِّْلَداُن َأْهلِّ الدُّ
هِّ فـَيَـُقوُل: َقْد َجاَء ُفالَ  هِّ يدعى به يف الدنيا، فيستخفوها الفرح حَّت تقوم َعلى أْسكَِّنةِّ  اْلُغاَلُم فِّيهِّْم إِّىَل الزَّْوَجةِّ مِّْن َأزَواجِّ مسِّ ٌن ابِّ

َيانِّه َعَلى َجْنَدلِّ اللُّؤُلؤِّ مِّْن أْخَضر َوأص يس بـُنـْ َتُه فـََيجُئ، فـَيَـْنظُُر إِّىَل أَتسِّ َا، فـَيَـُقوُل: أَْنَت رَأيـْ َفَر وَأمْحََر مِّْن ُكلِّّ َلْوٍن، مثَّ ََيْلُِّس اَبهبِّ
ُّ َمْبثوثٌَة، َومنَارُِّق َمْصُفوَفٌة وَأْكواٌب َمْوُضوعٌة مث يْرَفُع رَأَسُه فـَيَـْنظُُر إِّىَل سْقفِّ بَِّنائِّهِّ فـََلْوالَ فَإَِّذا زَ   َأنَّ هللا تـََباَرَك َوتـََعاىَل َسخََّر  رَاىبِّ

، مثَّ يـَتَّ  َذلَِّك َلُه أَلَلَّ  ْثُل اْلرَبْقِّ َا ُهَو مِّ   -هداان هلذا  الذيكُِّئ َعَلى َأرِّيَكٍة من آرائكه مث يقول: احلمد هلل َأْن َيْذَهَب بَِّبَصرِّهِّ، إِّمنَّ
 اآليَة ". 

يف   البغويعب، ش، وابن راهويه، وعبد بن محيد، وابن أىب الدنيا يف صفة اجلنة، وابن جرير، وابن أىب حاَت، ع، و 
ابُن حجر يف املطالبِّ العالية: هذا حديث  اجلعدايت، وأبو نعيم يف صفة اجلنة، وابن مردويه، ق يف البعث، ض، قال احلافظُ 

رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح، وحكمه قال البوصيري:  .صحيح، وحكمه حكم املرفوع إذ ال حُيال للّرأى يف مثل هذه األمور
 حكم المرفوع إذ ليس للرأي فيه مجال، ورواه البغوي في الجعديات وأبو نعيم في صفة الجنة. 

 
ّيا نَبِّيّا فـَُهَو ممَِّّْن ََلْ نـَْقُصْص  يف لىٍّ "عْن عَ   - 1383/  4 ُهْم َمْن ََلْ نـَْقُصْص َعَلْيَك{ قَاَل: بـََعَث هللا َعْبًدا َحَبشِّ نـْ َعَلى قـَْولِّهِّ: }َومِّ
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 حُمَم ٍد ". 
 رواه الطبراني في األوسط، وفيه )محمد بن أبى ليلى( وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي:  .طس، وابن مردويه

 
{ قَاَل: السَّماُء ".   - 1394/  4  "َعْن َعلِّىٍّ يف قـَْولِّهِّ: }َوالسَّْقفِّ اْلَمْرُفوعِّ

 ]موقوف[.  .ابن راهويه، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت وأبو الشيخ

 
غَاُر اللُّْؤُلؤِّ". "َعْن   - 1400/  4  َعلِّىٍّ قَاَل: اْلَمْرَجاُن صِّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد: وابن جرير

 
ُثوُر ُغَباُر الشَّمِّس الذي تـََراُه يف شُ   - 1402/  4 ، َواهْلََباُء اْلَمنـْ َبثُّ رََهُج الدَّوابِّّ  َعاعِّ اْلَكوَّةِّ ". "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: اهْلََباُء اْلُمنـْ

 ]موقوف[.  .جرير، وابن املنذر عبد بن محيد، وابن

 
 "َعْن َعلِّىٍّ أَنَُّه قـََرَأ: }َوطَْلٍع َمْنُضوٍد{ ".   - 1404/  4

 ]موقوف[. .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن أىب حاَت
 
للَّْيلِّ َوختَْ   - 1414/  4 { قَاَل: هي اْلَكواكُِّب َتْكنُِّس ابِّ خْلُنَّسِّ ُم ابِّ  نُس ابلنَّهارِّ َفاَل تُرَى{ ". "َعْن َعلِّىٍّ يف قـَْوله }َفاَل أُْقسِّ

 ]موقوف[.   .ص، والفرايىب، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن أىب حاَت، ك
 
ْثلُهْم َفاَل يَ   - 1420/  4 كُوَننَّ َأْعَجَز  "َعْن َسَلَمَة ْبنِّ ُكَهْيٍل قَاَل: ذََكُروا َأْصَحاَب اأُلْخُدودِّ عْنَد َعلىٍّ فـََقاَل: َأَما إِّنَّ فيُكْم مِّ

 قـَْوٍم".  مِّنْ 
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
لَّتْ   - 1421/  4 كِّنَي بِّكَتاهبِِّّْم، وََكاَنْت اخْلَْمُر َقْد ُأحِّ  هَلُْم، فـََتناَوَل  "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َكاَن اْلَمُجوُس َأهَل كَِّتاب، وََكانُوا ُمْسَتْمسِّ

َها مِّلٌِّك مِّْن ُمُلوكِّهِّم فـََغَلبْتُه َعَلى َعْقلهِّ، فـَتَـَناوَ  نـْ ! مِّ َها، فـََلمَّا َذَهَب َعْنُه السُّْكُر َندَِّم، َوقَاَل هَلا: َوحْيكِّ نَـَتُه فـََوَقَع َعَليـْ َل ُأْخَتُه َأْو ابـْ
ْنُه َأْن خَتُْطَب النَّاَس فـَتَـُقوَل: ََيَيُّها النَّ  ْنُه؟ قَاَلْت: اْلَمْخرُج مِّ لَّ نَكاَح  اس! إِّنَّ هللا َأحَ َما َهَذا الذي أَتـَْيُت! َوَما اْلَمْخَرُج مِّ

تَـُهْم َفَحرَّْمَتُه فـََقاَم َخطِّيًبا فـََقاَل: ، فَإَِّذا َذَهَب َذا يف النَّاسِّ َوتـََناسْوُه َخطَبـْ ََيَيُـَّها النَّاُس! إِّنَّ هللا َأَحل َلُكْم    اأَلَخَواتِّ َأْو اْلبَـَناتِّ
، فـََقاَل النَّاُس مَجَاَعتـُُهْم: َمَعا َنا يف كتاب  نَِّكاَح اأَلَخَواتِّ َأْو البَـَناتِّ ٌّ، َأْو نَزَل َعليـْ ََذا َأْو نُقِّرَّ بِّهِّ َأْو َجاَءان بِّهِّ َنىبِّ َذ هللا َأْن نـُْؤمَِّن هبِّ

هُِّم السَّْوَط،  فرجع إىل صاحبته فقال: وحيك إن الناس َقْد أَبـَْوا َعَلىَّ َذلَك، قَاَلْت: إَِّذا أََبو فَاْبُسْط فيهِّْم السَّْوَط، فـََبَسَط فِّي
َها فـََقاَل: َقْد َبَسْطُت فِّيهِّْم السَّْوَط فَأََبوْا َأْن يقرِّوا، قَاَلْت: فجرد فيهم افََأىَب النَّ  لسيف، فجرد السيف اُس َأْن يَقِّرُّوا، فـََرَجَع إِّلَيـْ
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َأخدَّ هَلُْم أْخُدُوًدا، َوَأْوَقَد فِّيَها النِّّرياَن، فأبوا أن يقروا قالت: ُخذَّ هَلُم اأُلْخُدوَد، مثَّ َأْوقْد فِّيَها النِّّريَاَن، َفَمْن اَتبـََعَك َفَخلِّّ َعْنُه، فَ 
فِّيهِّْم }قُتَِّل َأْصَحاُب اأْلُْخُدودِّ{ إِّىَل   َوَعَرَض َأْهَل مَمَْلَكتِّهِّ َعَلى َذلَِّك َفَمْن َأىَب َقَذَفُه يف النَّارِّ، َوَمْن ََلْ ََيَب ُخلِّّى َعْنُه، فَأَنـَْزَل هللا

{ ". .قـَْولِّهِّ.  }َوهَلُْم َعَذاُب احْلَرِّيقِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
4  /1423 -   ."  "َعْن َعلىِّّ أَنَُّه قِّيَل َلُه: إِّنَّ اَنًسا يـَُقوُلوَن: النَّْجَدْين الثَّْدَينْيِّ قَاَل: اخْلَرْيُ والشَّرُّ

 ]موقوف[.  .الفرايىب: وعبد بن محيد 
 
، قيَل َلُه: إِّنَّ اْبَن َعبَّاٍس يـَُقوُل: هي اخْلَْيُل: "َعْن َعلىٍّ يف قـَْوله: }َواْلعَ   - 1424/  4 بُِّل يف احْلَجِّّ ادِّاَيتِّ َضْبًحا{ قَاَل: هي اإلِّ

 قَاَل: َما َكاَنْت لََنا َخْيٌل يـَْوَم َبْدٍر ". 
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أىب حاَت، ابن مردويه

 
َز اْلرُبِّّ َوَشرَِّب َماءَ "َعْن َعلىٍّ أَنَّ   - 1428/  4 {، قَاَل: َمْن َأَكَل ُخبـْ الُفَراتِّ   ُه ُسئَِّل َعْن قـَْولِّهِّ: }مثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمئٍِّذ َعنِّ النَّعِّيمِّ

 ُمربًَّدا، وََكاَن َلُه َمْنزٌِّل َيْسُكُنُه َفَذاَك مَن النَّعيم الذي ُيْسَأُل َعْنُه ".
 ]موقوف[.  .أىب حاَت، ابن مردويهعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن 

 
: أَنَُّه قـََرَأ: يف }َعَمٍد مُمَدََّدٍة{ ".   - 1429/  4  "َعْن َعلىٍّ

 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
ٍع أنَّ َعلِّّيا َكاَن َيْكنُِّس بـَْيَت املَالِّ مثَّ ُيَصلِّّى فِّيهِّ رََجاَء أْن َيْشَهَد َلُه يـَْوَم   - 1508/  4 القَِّياَمةِّ أَنَُّه ََلْ حَيْبِّْس فِّيهِّ املَاَل  " َعْن جُمَمِّّ

 َعنِّ املُْسلِّمنَي ". 
 ]موقوف[.  .حم يف الزهد، ومسدد، حل

 
: يف الذي يـُْقَتصُّ مِّْنُه، مثَّ مَيُوُت قَاَل: كَِّتاُب هللا َأن اَل دِّيََة َله ".   - 1509/  4  " َعْن َعلىٍّ

 ]موقوف[.  .مسدد

 
ْخَوُة مَِّن األُمِّّ الَ يَرثُوَن ديََة َأخيهْم ألُمِّّهِّْم إَِّذا قُتَِّل ". " َعْن َعلِّىٍّ قَالَ   - 1510/  4  : اإلِّ

 ]موقوف[.  ص، ع. 
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 " عن أىب الُبْخرُتِّىِّّ أن علّيا قال: يف التَيمُّم َضْربٌَة لِّلَوْجهِّ، َوَضْربٌَة لِّلَيَدْينِّ إِّىَل املِّرفـََقنْيِّ ".   - 1517/  4

 ]موقوف[. .هب

 
  ْبنِّ قـَْيٍس أنَّ َعلِّّيا قَاَل: َما زَاَدُه إِّالَّ َطَهارًَة، يـَْعىن األْخَذ مِّْن الشَّْعرِّ والظُّْفرِّ "." عن ُعَمرَ   - 1518/  4

 ]موقوف[.  .مسدد

 
: الرَُّجُل ََيتِّى اْمَرأَتُه َوالَ يـُْنزُِّل؟ قَاَل: َلْو َهزََّها   - 1520/  4 َحَّتَّ يـَْهتَـزَّ قـُْرطَاَها،  " عن ُخْرَشَة ْبنِّ َحبِّيٍب أنَّ رَُجاًل قَاَل لَِّعلِّىٍّ

 لَْيَس َعَلْيهِّ ُغْسٌل ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
َا َمَع ُكلِّّ َشاهٍِّد، َوَأحتََ   - 1521/  4 َع األَذاَن قَاَل: َأْشَهُد هبِّ ٍد " َعنِّ النـُّْعَمانِّ ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: َكاَن َعلِّىٌّ إَِّذا مسِّ مَُّلَها َعْن ُكلِّّ َجاحِّ
." 

 ]موقوف[.   .ابن منيع
 
  " عن حممد بنِّ احلََنفِّية أنَّ َعلِّّيا َكاَن اَل يـََرى ِبًسا أْن ُيَصلِّّى الرَُّجُل يف الثَّوبِّ الواحدِّ وكان ُيصلى يف الثَّوبِّ   - 1522/  4

 الواحدِّ َقْد َخالَف َبنْيَ َطَرفـَْيهِّ ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
َفةِّ قَاَل: إِِّنِّّ ُأرِّيُد َأْن أمجَْ   - 1524/  4 َع َبنْيَ  " عن سعد موىل احلسن بن على قال: َخَرْجَنا َمَع َعلِّىٍّ َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّا بِّذِّى احلَُليـْ

. فـََقاَل: بُِّعْمَرٍة   َوَحجٍَّة َمًعا ". احلَجِّّ َوالُعْمَرةِّ َفَمْن َأرَاَد َذلَِّك مِّْنُكْم َفليَـُقْل كَما َأُقوُل. مثَّ َلىبَّ
 ]موقوف[.  .مسدد

 
ْنُه اْمَرأَتُه َوََلْ ََيُْز نَكاُحُه ".   - 1525/  4 َا رَُجٍل تـََزوََّج َوُهَو حُمْرٌِّم انـْتَـَزْعَنا مِّ  " عن على قال: َأميُّ

 ]موقوف[.   .مسدد، ق

 
، ُيصِّ   - 1526/  4 يُبُه املُْحرُِّم حَتْمُِّل الَفْحَل َعَلى إِّبِّلَِّك، فَإَِّذا تَبنيََّ َلَك  " َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َعلِّىٌّ يف بـَْيضِّ النـََّعامِّ

، فـَُقلُت: َهَذا َهْدٌى لَْيَس َعَلْيَك َضَماُْنَا، َفَما َصُلَح مِّْن ذَ  لَِّك َصُلَح، َوَما َفَسَد  لَِّقاُحَها مَسَّْيَت َعَدَد َما َأَصْبَت مَِّن البَـْيضِّ
 : ، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَلَِّم يـَْعَجبُ فـََلْيَس َعَلْيَك، َكالبَـْيضِّ َب ُمَعاوِّيَُة مِّْن َقَضاءِّ َعلِّىٍّ ْنُه َما يـَْفُسُد، فـََعجِّ   مِّْنُه َما َيْصُلُح، َومِّ
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 ُمَعاوِّيَُة؟ َما ُهَو إِّالَّ َما يـَُباُع بِّهِّ البَـْيُض يف السُّوقِّ َويـََتَصدَُّق ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
َا ُجُنوٌن أْو ُجَذاٌم، َأْو بـََرٌص، أْو قـَْرٌن َفهَى اْمَرأتُُه إِّْن َشاَء طَلََّق،" َعْن َعلىٍّ قَالَ   - 1527/  4 َا رَُجٍل تـََزوَّج اْمَرَأًة وهبِّ َوإْن   : َأميُّ

 َشاَء َأْمَسَك ". 
 ]موقوف[.   .ص، ومسدد، قط

 
  بـَْعَضُهْم مِّْن بـَْعٍض ". " عن احلارث األعور: َأنَّ قـَْوًما َغرُِّقوا يف َسفِّيَنٍة فـََورََّث َعلِّىٌّ   - 1529/  4

 ]موقوف[.   .ص، ومسدد
 
ْثلِّى، فـََقاَل اْبُن الَكوَّ   - 1530/  4 ْثلِّى، َوَلْن َتْسألوا مِّ ان  " عن أىب صاحل قَاَل: قَاَل َعلِّىٌّ: َسُلوين فَإِّنَُّكْم اَل َتْسأُلوَن مِّ اءِّ: َأْخربِّ

ُهمَ  ، َوالَ َعنِّ اأُلخَتنْيِّ املَْمُلوكَتنْيِّ فـََقاَل: َأَحلَّتـْ ُهَما آيَة، َواَل آُمُر َواَل َأْْنَى َعْنُه، َوالَ َأفْـَعُلُه َأاَن َواَل َأَحٌد مِّْن َأْهلِّ بـَْيَّتِّ   ا آيٌَة َوَحرََّمتـْ
لُُّه َواَل ُأَحرُِّمُه ".   ُأحِّ

 ]موقوف[.   .ش، ومسدد، ع، وابن جرير، ق، وابن عبد الرب يف العلم
 
كِّ َأوْ   - 1531/  4 ، "قَاَلْت: " عن علِّىٍّ َأنَّ اْمَرَأًة أَتـَْتُه فـََقاَلْت: إِنِّّ زَنـَْيُت، فـََقاَل: َلَعلَّكِّ أُتِّيتِّ َوأَْنتِّ اَنئَِّمٌة يف فَراشِّ  ُأْكرِّْهتِّ

بْ  ؟ قَاَلْت: َما ُغصِّ كِّ ْبتِّ َعَلى نـَْفسِّ  ُت، َفَحَبَسَها فـََلمَّا َوَلَدْت َوَشبَّ ابـْنـَُها َجَلَدَها ". أُتَيُت طَائَعًة َغرْيَ ُمْكَرَهٍة، قَاَل: َلَعلَّكِّ ُغصِّ
 ]موقوف[.  .ابن راهويه

 
ُْهْم،   - 1532/  4 فـََقاَل َعلِّىٌّ:  " عن ُخَلْيد أن رَُجاًل أَتى َعلِّّيا فـََقاَل: إِِّنِّّ أَصْبُت َحد ا، فـََقاَل َعلِّىٌّ: َسُلوُه َما ُهَو؟ فـََلْم خُيْربِّ

َهاُكْم ". اْضرِّبُوُه َحَّتَّ   يـَنـْ
 ]موقوف[.  .ومسدد

 
 " عن احلسن َأنَّ َعلّيا قَاَل: اَل َأْقَطُع أْكثـََر مِّْن َيٍد َورِّْجٍل ".   - 1533/  4

 ]موقوف[.  .ومسدد
 
اٍء َبَظْهرِّ الُكوَفةِّ  " عن اجلارود قال: َكاَن رَُجٌل مِّْن َبىنِّ َراَبٍح يـَُقاُل َلُه اْبُن َأاَثٍل، وََكاَن َشاعًِّرا أتى الَفَرْزَدَق ِبَ   - 1540/  4

بِّلِّ إَِّذا َورََدتِّ املَاَء، فـََلمَّا َوَرَدْت قَامَ  ، َوَهَذا مِّاَئًة مَِّن اإلِّ بِّلِّ لسُّيوف َيْكَسَعانِّ َعراقِّيبَـَها،  َعَلى َأْن يـَْعقَِّر َهَذا مِّاَئًة مَِّن اإلِّ َها ابِّ ا إِّلَيـْ
لُكوَفة، َفَخرج َعَلى بـَْغَلةِّ َرُسولِّ هللا  َفَخرج النَّاُس يُريُدوَن اللَّحَم، َوَعلِّىُّ ْبُن َأىبِّ  َوُهَو   -صلى هللا عليه وسلم   -طَالٍِّب ابِّ
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 يـَُنادِّى: أَيُـَّها النَّاُس! الَ أَتُكُلوا مِّْن حُلُومَِّها، فَإِّنَُّه ُأهِّلَّ لَِّغرْيِّ هللا ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
 ممَِّّا َأَخَذ َعَلْيهِّ ُسَلْيَماُن املِّيثَاَق ". " عن َعلِّىٍّ قَاَل: اَل رُقْـَيَة إِّالَّ   - 1542/  4

 ]موقوف[.   .ابن راهويه وحسن

 
َا   - 1543/  4 يُع هبِّ َشَة َوالذِّى ُيشِّ مْث َسَواٌء ".  يف" َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: الَقائُِّل الَفاحِّ  اإلِّ

 ]موقوف[.  .، عالبخاري يف األدب

 
: أَنَُّه ُسئَِّل َعْن   - 1544/  4 باع َواَل َِبَس بِّهِّ ". " َعْن َعلِّىٍّ نـَّْورِّ؟ فـََقاَل: هي مَِّن السِّّ  ُسْؤرِّ السِّّ

 ]موقوف[.   .مسدد، قط

 
َعَسى َأْن  " َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: أْحبِّْب َحبِّيَبَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَغِّيَضَك يـَْوًما َما، َوأبغِّْض بَغِّيَضَك َهْواًن َما   - 1548/  4

 ا َما ". َيُكوَن َحبِّيَبَك يـَْومً 
 ]موقوف[.  .مسدد، وابن جرير، هب، وقال: روى من أوجه ضعيفة مرفوًعا، واحملفوظ موقوف

 
َنا َعلِّّيا َوُهَو بَِّعْسَكرِّ أىبِّ ُموَسى فـََوَجْدتُُه َيطَعُم فـََقاَل: اْدُن. فـَقُ   - 1555/  4 لُت: إِِّنِّّ ُأرِّيُد  " َعْن َحيَّاَن ْبنِّ احلَارِّث قَاَل: أَتـَيـْ

ياَم. نِّهِّ ابن التّـيَّاح: أقِّْم ".  الصِّّ ياَم، فَأَكَل َحَّتَّ إَِّذا فـَرََغ قَاَل لُِّمَؤذِّّ  فـََقاَل: َوَأاَن ُأرِّيُد الصِّّ
 ]موقوف[.  .الشافعي، ومسدد، والدورقى، ق

 
ُم َواملَْحُجوُم ".   - 1556/  4  " َعْن علِّىٍّ قَاَل: َأْفَطَر احلَاجِّ

 ]موقوف[.  .مسدد

 
 اَل: الشَّْهُر َثالَثُوَن َوالشَّْهُر تِّسٌع َوعِّْشُروَن "." َعْن علِّىٍّ قَ   - 1557/  4

 ]موقوف[.  .مسدد

 
ئِّنَي ".   - 1559/  4 ُم املُتَـَوضِّّ : أَنَُّه َكاَن َيْكَرُه َأْن يـَُؤمَّ املُتَـَيمِّّ  " َعْن َعلِّىٍّ

 ]موقوف[.   .ص، ومسدد
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ٍء أَتْت َعلِّي ا َوَزْوُجَها َمَعَها فـََقاَلْت: إِّنَّ َزْوَجَها الَ ََيتِّيَها َوإِّْنََّ   - 1562/  4 ا اْمَرأٌة تُرِّيُد الَوَلَد،  " َعن احلََكمِّ أنَّ اْمَرأًة مِّْن طىِّّ
َها فـََقاَل هَلَا:  فـََقاَل َلُه: َوال مَِّن السََّحرِّ َحْيُث يـََتحرَّك مَِّن الشَّْيخ؟ قَاَل: َواَل مَِّن السَّحَ  رِّ، قَاَل: َهَلْكَت َوأْهَلْكَت، فَأقْـَبَل َعَليـْ

 اْصربِِّّى َحَّتَّ يـَُفرَِّج هللا ". 
 ]موقوف[.  .مسدد

 
 " َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َما طَلََّق الرَُّجُل َطاَلَق السُّنَّةِّ فَندَم أََبًدا ".   - 1563/  4

 ]موقوف[. .ابن منيع، ق وصحح
 
َقاٌق، َوثُلثٌ " َعْن عَ   - 1565/  4 َذاٌع، َوثـُُلٌث حِّ ُلثَا: ثـُُلٌث جِّ لَعَصا َواحلََجُر الثَّقِّيُل أثـْ ْبهِّ الَعْمدِّ الضَّْربُة ابِّ َيٌة  لِّىٍّ قَاَل: يف شِّ  ثِّنـْ

 إِّىَل اَبزِّلِّ َعامَِّها، قَاَل يَزيُد اَل َأْعَلُمُه إِّالَّ قَاَل: َخلَفًة ". 
 ]موقوف[.  .وصحح -احلارث 

 
، مثَّ " َعْن سُ   - 1566/  4  قَاَل: هللا أْكرُب!  َوْيد ْبنِّ َغْفَلَة: َأنَّ َعلِّي ا أُتَِّى بَِّناٍس فـََقَتلُهْم مثَّ َنَظر إِّىَل السََّماءِّ، مثَّ َنَظَر إِّىَل األْرضِّ

، مثَّ قَاَل: َصَدَق هللا َوَرُسولُُه،  َصَدَق هللا َوَرُسولُُه، اْحفُِّروا َهَذا املََكاَن ال بل هذا املكان مثَّ َنَظَر إِّىَل السََّماء! مثَّ َنظَ  َر إِّىَل األْرضِّ
ُكْنَت َتْصَنُع آنًِّفا؟ َأَعهَِّد إِّلَْيَك فِّيهْم   اْحفُِّروا َهَذا املََكاَن، َفَحَفُروا فَألَقاُهْم فِّيهِّ. مثَّ َدَخَل، َفَدَخلُت َعَلْيه، فـَُقلُت: َأرَأَْيَت َما

رَّ مَِّن السََّماءِّ َأَحبُّ إِّىَلَّ مِّْن َأن َأُقوَل َعَلى النيب شَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  ًئا؟ قَاَل: أَلن َأخِّّ صلى هللا عليه   -يـْ
َا َأاَن ُمَكابٌِّد، َأرَأَْيَت َلْو قُلُت: هللا َأكرَبُ َصَدَق هللا َوَرُسولُُه اْحفُِّروا َهَذا املََكا -وسلم   َن؛ َما َكاَن؟ ".َما ََلْ يـَُقْل إِّمنَّ

 ]موقوف[. .ابن منيع، وابن جرير
 
زَارِّ ".   - 1567/  4  " َعْن َعلِّىِّّ ْبنِّ رَبِّيَعَة قَاَل: َكاَن َعلِّىٌّ يَلَبُس التـُّْباَن حَتَْت اإلِّ

 ]موقوف[. .سفيان بن عيينة يف جامعه، ومسدد
 
4  /1569 -   ، ِّّ  َوَشهاَدُة الَعْبدِّ َعلِّى الَعْبدِّ َجائَِّزٌة "." َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َشَهاَدُة الصَّىبِّ َعَلى الصَّىبِّ

 ]موقوف[.  .مسدد
 
ْنٍد َأنَّ َعلّيا َمرَّ بَِّقاصٍّ فـََقاَل َما تـَُقوُل؟ قَاُلوا: نـَُقص، قَاَل اَل َولِّكْن يـَُقوُل:   - 1574/  4  اْعرُِّفوِنِّ ". " َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ َأىبِّ هِّ

 ]موقوف[.  .مسدد، وصحح

 
َهاٌد بَِّقلٍب، فَأوَُّل َما يـُْغَلُب َعَلْيهِّ مَِّن " َعْن َعلِّ   - 1575/  4 َهاٌد بِّلَِّساٍن، َوجِّ َهاٌد بَِّيٍد، َوجِّ اجلَِّهادِّ  ىٍّ قَاَل: اجلَِّهاُد َثالَثٌَة: جِّ
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 أْعاَلُه َأْسَفُلُه ". 
 ]موقوف[.  .مسدد وصحح، وابن جرير، هب، ق

 
ُم عِّْنَد  "َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا قَاَل:   - 1577/  4 َُعاوِّيََة يـَْوَم الِّْقَياَمةِّ فـََنْخَتصِّ قال ىلِّ َعلِّىُّ ْبُن َأىبِّ طَالٍب: يـُْؤَتى ىبِّ وِبِّ

 ذِّى اْلَعْرشِّ فَأَيُـَّنا فـََلَج فـََلَج َأْصَحاُبُه".
 ]موقوف[.  .احلارث، كر

 
ُّ هللا  -يـَْعىنِّ يف اْلَمَنامِّ  -"َعنِّ احَلَسنِّ أَو احْلَُسنْيِّ َأنَّ َعلّيا قَاَل: َلقَيىنِّ َحبِّيىبِّ   - 1769/  4   -صلى هللا عليه وسلم  -َنىبِّ

ُهْم إِّىَل َقرِّيٍب، َفَما لَبِّْثتُ  نـْ   إالَّ َثاَلاًث".َفَشَكْوُت إِّلَْيهِّ َما َلقِّيُت مِّْن َأْهلِّ اْلعَِّراقِّ بـَْعَدُه، فـََوَعَدِنِّ الرَّاَحَة مِّ
 ]موقوف[.  .العدِن

 
َمَنامِّى َفَشَكْوُت إِّلَْيه َما َلقِّيُت مِّْن   يف -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "َعْن َأىبِّ َصاحٍل، َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: رَأَْيُت   - 1770/  4

، فَإِّذَ يلأُمَّتِّهِّ مَِّن التَّْكذِّيبِّ َواأَلَذى، فـََبَكْيُت، فـََقاَل   " َواْلتَـَفَت، فَاْلتَـَفتُّ ، َوإَِّذا َجاَلمِّيدُ : "اَل تـَْبكِّ اَي َعلىُّ   ا رَُجاَلنِّ يـََتَصعَّدانِّ
ا ُرؤوسُهَما َحَّتَّ تـُْفَضخَ  احلَزَّارِّيَن   يفمثَّ يُعوُد. قَاَل: فـََغَدْوُت إِّىَل َعلِّى  َكَما ُكْنُت َأْغُدو َعَلْيه ُكلَّ يـَْوٍم َحَّتَّ إَِّذا ُكْنُت  يـُْرَضُخ هبِّ
 اْلمْؤمِّنِّنَي".َلقِّيُت النَّاَس، فـََقاُلوا: قُتَِّل َأمِّرُي  

 ]موقوف[.  .ع
 
ْعُت َعلِّّيا يـَُقوُل: َهْل َتْدُروَن َما َمَثلى َوَمثـَُلُكْم َومَثُل ُعْثَماَن َكَمثلِّ َثاَلثةِّ أَثـَْواٍر ُكنَّ  "َعْن ُعَمرْيِّ ْبنِّ َزْوذِّى  - 1772/  4 قَاَل: مسِّ
ُهنَّ َعَلى  َأمَجٍَة: ثـَْوٍر أَبـَْيَض، َوثـَْوٍر َأْسَوَد، َوثـَْور َأمْحََر، يف الجتماعِّهِّنَّ َعَلْيهِّ،   شيءوَمَعُهنَّ فيها َأَسٌد، وََكاَن اأَلَسُد اَل يـَْقدُِّر مِّنـْ

، فـََلْو َتركتماِن َأمَجَتِّنا َهذِّهِّ إِّالَّ َهَذا الثَـّْوُر األَبـَْيُض فَإِّنَُّه َمْشُهوُر اللَّوْ  يففـََقاَل لِّلثَـّْورِّ اأَلْسودِّ والثَـّْورِّ األمْحَرِّ: إنه اَل َيُدلُّ َعليَنا  نِّ
مْحَرِّ: إنَُّه اَل َيُدلُّ  َوَلُكَما اأَلمَجَُة، َوعِّْشَنا فِّيَها. فـََقاال َلُه: ُدوَنَك. فََأَكَلُه، مثَّ لَبَِّث َغرْيَ َكثِّرٍي. فـََقاَل لِّلثَـّْورِّ األَ  يل فَأَكْلُتُه َصَفْت 

، فـََلْو تـَرَْكَتىنِّ فََأَكْلُتُه َصَفْت َأمَجَتِّنا َهذِّهِّ إِّالَّ َهَذا الثَـّْوُر اأَلسْ  يف َعَلْينا  ، َوَلْوَنَك اَل َيْشَتهَِّرانِّ ، َوإِّنَّ َلْوِنِّ   يل َوُد، فَإِّنَُّه َمْشُهوُر اللَّْونِّ
 َوَلَك اأَلمَجَُة، َوعِّْشَنا فِّيَها، فـََقاَل َلُه: ُدوَنَك. فَأَكَلُه، مُث لَبَث َغرْيَ كثِّرٍي فـََقالَ 

َا ُأكِّْلُت يـَْوَم ُأكَِّل األَبـَْيُض،   إيّنِّ آُكُلَك، قَاَل: َفَدْعىن َحَّتَّ ُأاَندِّى َثاَلثََة َأْصَواٍت، قَاَل: فـََناد، فـََقاَل: َأاَل!  إينلِّلثَـّْورِّ اأَلمْحَرِّ:  إِّمنَّ
َا ُأكِّْلُت يـَْوَم ُأكَِّل األَبيُض، قَاَل َعلِّىٌّ: َأاَل!  إيّنِّ َأاَل!  َا َوَهْنُت يـَْوَم قُتِّلَ  إيّنِّ إِّمنَّ   ُعْثَماُن".إِّمنَّ

رواه الطبراني وفيه مجالد، واألكثرون على تضعيفه، وعمير لم  قال الهيثمي:  .ش، ويعقوب بن سفيان، واحلاكم يف الكىن، طب، كر
 أعرفه، مع خالف في اللفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 
: }َوَلُه اجْلََوارِّ  "َعْن ُعَمرْيِّ ْبنِّ َسعِّيٍد قَاَل: ُكنَّا َمَع َعلِّىٍّ )َعَلى( َشاطِّئِّ اْلُفَراتِّ إِّْذ َمرَّْت ُسُفٌن جَتْرِّى، فـََقاَل َعلِّىٌّ   - 1787/  4
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." }  اْلُمْنَشآُت يفِّ اْلَبْحرِّ َكاأْلَْعاَلمِّ
 وقوف[. ]م  .عبد بن محيد، وابن املنذر، واحملاملى يف أماليه، خط

 
ياَلُء يف الَغَضبِّ فَإَذا  - 1804/  4 ، َوإِّيالٌء يف الرَِّضا، فََأمَّا اإلِّ : إِّيالٌء يف الَغَضبِّ َمَضْت   "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: اإليالُء إَِّيالَءانِّ

ْنُه، َوَأمَّا َما َكاَن يف الرِّضا َفاَل يـُْؤَخُذ بِّهِّ".  َأْربـََعُة َأْشُهٍر فـََقْد اَبَنْت مِّ
 ]موقوف[.  .د عبد بن محي

 
ْنُكُم  "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َمْن َأْدَرَك رََمَضاَن َوُهَو ُمقِّيٌم، مثَّ َسافـََر َفقْد َلزَِّمُه الصَّْوُم؛ أَلنَّ هللا يـَُقوُل }َفمَ   - 1828/  4 ْن َشهَِّد مِّ

 الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه{.
 ]موقوف[. .وكيع، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن أىب حاَت

 
هِّ  "َعْن َعامٍِّر: َأنَّ َعلِّّيا قَاَل يف رَُجٍل َجَعَل اْمَرأََتُه َعلْيهِّ َحَراًما، قَاَل: ُحرَِّمْت َعَلْيهِّ َكَما َحرََّم إِّسْ   - 1935/  4 َرائيُل َعَلى نـَْفسِّ

، َفُحرَِّم َعَلْيهِّ".   حَلَْم اجْلََملِّ
 ]موقوف[.  .عبد بن محيد 

 
َنا رُسوُل هللا  "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: َخَرَج   - 1989/  4 َثاَلَث َمرَّاٍت   -فـََقاَل: اللَُّهمَّ اْرَحْم ُخَلَفائِّى  -صلى هللا عليه وسلم  -َعَليـْ
 َويـَُعلُِّّموَْنا النَّاَس".  َويَرُووَن َأَحادِّيثِّى وُسنََّّتِّ  بعديقِّيَل: اَي َرُسوَل هللا: َوَمْن ُخَلَفاُؤُك؟ قَاَل: الَّذِّيَن ََيُتوَن مِّْن  -

طس، والرامهرمزى يف احملدث الفاصل، وأبو األسعد هبة هللا القشريى، وأبو الشيخ الصابوِن معا يف األربعني، خط يف شرف  
، وابن النجار، ونظام امللك يف أماليه، ونصر يف احلجة، وأبو على بن حبيش الدينورى يف  والديلميأصحاب احلديث، 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه أحمد بن عيسى بن عبد هللا الهاشمي، قال الدارقطني: كذاب. لهيثمي: قال ا  .حديثه
 
ْنَساَن َلفِّى ُخْسٍر،  - 2002/  4 ْعُت َعلِّّيا يـَْقَرأُ: "َواْلَعْصرِّ َونـََوائِّبِّ الدَّْهرِّ، إِّنَّ اإلِّ َوإنَُّه فِّيهِّ إِّىَل   "َعْن َعْمرِّو ذِّى ُمرٍّ قَاَل: مسِّ

رِّ   الدَّْهرِّ".  آخِّ
 ]موقوف[. .الفرايىب، وأبو عبيد يف فضائله، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن األنبارى يف املصاحف، ك

 
ْعُت رُسوَل هللا  "َعْن َأْوسِّ   - 2379/  4   -وسلم صلى هللا عليه  -ْبنِّ َأىبِّ َأْوٍس قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد َعلىٍّ َفَسمِّعُتُه يـَُقوُِّل: مسِّ

 يـَُقوُل: َدُم َعمَّاٍر َوحلُْمُه َحَراٌم َعَلى النَّارِّ َأْن أتََُكَلُه َأْو مَتَسَُّه". 
 ضعيف.  رواه البزار ورجاله ثقات وفى بعضهم ضعف ال يضر. قال الهيثمي:  .كر]البزار[  
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ْساَلُم َعَلى َثاَلثٍَة: َأْهُل اَل إَِّلَه إِّالَّ  -وسلم صلى هللا عليه  -"َعْن َعلِّىٍّ )َوَجابٍِّر قَاال(: قَاَل َرُسوُل هللا   - 2401/  4 َ اإلِّ : ُبىنِّ

ْرٍك، َوَمْعرَِّفُة اْلَمَقادِّيرِّ َخرْيَِّها َوَشرَِّها مَِّن  هللا، َواجلَِّهاُد َماٍض إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ ُمْنُذ هللا اَل ُتَكفُِّروُهْم بَِّذْنٍب، َواَل َتْشَهُدوا َعَلْيهِّْم بِّشِّ
رِّ عَِّصابٍَة مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي اَل يـُْنقُِّص َذلَِّك َجْوُر َجائٍر، َواَل َعْدُل َعادٍِّل".  -صلى هللا عليه وسلم  -َث هللا حُمَمًَّدا بـَعَ   إِّىل آخِّ

  رواه الطبراني في األوسط، وفيه إسماعيل بن قال الهيثمي:  .طس، وقال: َل يروه عن الثورى وابن جريج واألوزاعى إال إمساعيل
 يحيى التيمى كان يضع الحديث. 

 
، َواَل َماَل َأْعَوُد   -صلى هللا عليه وسلم   -"عن احلارث َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   - 2437/  4 اَل فـَْقَر َأشَّدُّ مَِّن اجْلَْهلِّ

، َواالْسَتْظَهاُر َأْوَفُق مِّنَ  ، َواَل وِّْحَدَة َأْوَحُش مَِّن اْلُعْجبِّ ،   مَِّن اْلَعْقلِّ اْلُمَشاَورَةِّ، َواَل َعْقَل كاْلتَّْدبِّريِّ، َواَل َحَسَب َكُحْسنِّ اخْلُُلقِّ
، َواَل عَِّباَدَة َكالتـََّفكُّرِّ، َواَل إِّميَاَن َكاحْلََياءِّ والصَّرْبِّ، وآَفُة احْلَدِّيثِّ اْلَكذُِّب،   وآَفُة اْلعِّْلمِّ النِّّْسَياُن،  َواَل َورََع َكاْلَكفِّّ

نُّ، وآَفُة اجْلََمالِّ  سََّفُه، وآفُة اْلعَِّباَدةِّ اْلَفرْتَُة، وآَفُة اَلظَّْرفِّ الصََّلُف، وآَفُة الشَّجاَعةِّ اْلبَـْغُى، وآَفُة السََّماَحةِّ اْلمَ َوآَفُة احلِّْلمِّ ال
 اخْلَُياَلُء، وآَفُة احْلََسبِّ اْلَفْخُر". 

تفرد به عثمان بن سعيد الزايت وال يروى عن على إال طب َوقَال: َل يروه عن شعبة إال حممد بن عبد هللا أبو رجاء احلبطى، 
 رواه الطبراني، وفيه أبو رجاء الحنطي، واسمه محمد بن عبد هللا، وهو كذاب.قال الهيثمي:  هبذا اإلِّسناد.

 
: َأنَّ َرُسوَل هللا   - 2444/  4 ُل النَّاَس َكَما حُيَصَُّل  يفقَاَل: َيُكوُن  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ َنٌة حُتَصِّّ رِّ الزََّمانِّ فِّتـْ آخِّ

َرارَُهْم، فَإِّنَّ فِّيهِّم األَبْ  ، َفاَل َتُسبُّوا َأْهَل الشَّامِّ َوَلكِّْن ُسبُّوا شِّ ُك َأْن يـُْرَسَل َعَلى َأْهلِّ الشَّامِّ َسْيبٌ الذََّهُب عنِّ اْلَمْعدِّنِّ  َداَل يُوشِّ
ُهْم َفعِّْنَد َذلَِّك خَيُْرُج َخارٌج  ُهُم الثَـَّعالُِّب َغَلبَـتـْ َثاَلثِّ رَااَيٍت اْلُمْكثُِّر  يفمِّْن َأْهلِّ بـَْيَّتِّ مَِّن السََّماءِّ فـَيـَُفرَُّق مَجَاَعتَـُهم َحَّتَّ َلْو قَاتـََلتـْ

َها رَُجلٌ  َعَشَر أَْلًفا، َواْلُمَقلِّّلُ  يـَُقوُل: ُهْم مَخَْسةُ  نـْ  يـَُقوُل: ُهْم اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا َأَماَرهُتُْم َأُمْت َأُمْت يـُْلُقوَن َسْبَع رَااَيٍت حَتَْت ُكلِّّ رَايٍَة مِّ
ُلُهُم هللا مجِّيًعا، َويـَُردُّ هللا اْلُمْسلِّمنَي إِّىَل أُْلَفتِّهِّْم وَ  يتهِّْم َوَدانَِّيتِّهِّْم".َيْطُلُب اْلُمْلَك فـَيَـْقتـُ  نِّْعَمتِّهِّْم، َوقَاصِّ

 رواه الطبراني في األوسط وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  .طس
 
اَي َعلىُّ َأاَل ُأَعلُِّّمَك ُدَعاًء إَِّذا أَْنَت َدَعْوَت بِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوُل هللا  يل "َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: قَاَل   - 2634/  4

اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا   الَّ هللا الَعلِّىُّ الَكرِّمُي،ُغفَر َلَك َمَع أَنَُّه َمَغُفوٌر َلَك، قـُْلُت: بـََلى! ، قَاَل: ُقْل: اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا الَعلِّىُّ الَعظِّيُم، اَل إَلَه إِّ 
 ".  َرُب اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيمِّ 

 صحيح لغيره. طس، خط. ]حب[ 
 
َّ: َأنَّ رَُجَلنْيِّ أَتـََيا َعلِّّيا، َفَشهَِّدا َعلى رَُجٍل أَنَُّه َسَرَق، فـََقَطَع َيَدُه، مثَّ أَتـََياُه   - 2674/  4 َخر فـََقااَل: َهَذا "َعنِّ الشَّْعىبِّ  الذي آبِّ

، َوقَاَل: َلْو َأَعلُم أَنَُّكما تَعمَّْدمتَُ َسَرَق َوَأْخطَ   ا َلَقطْعُتُكَما".َأاَن َعلى اأَلوَّلِّ فلم َيِّْز شهادهتما على اآلخر َوَغرََّمُهَما دِّيََة األوَّلِّ
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 ]موقوف[.  .، ع، ق الشافعي
 
نَـُتُه َسأَْلُتُه َعْن  إينَلْواَل  فإين -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعلِّىٍّ قَاَل: قـُْلُت لِّْلمِّْقَدادِّ، َسْل َرُسوَل هللا   - 2907/  4 حَتَّْتِّ ابـْ

فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم  -َداُد َرُسوَل هللا َأَحدِّاَن إَِّذا تـََقرََّب مَِّن اْمَرأَتِّهِّ فََأْمَذى َوََلْ مَيْلِّْك َذلَِّك َوََلْ مَيَسََّها، َفَسَأَل اْلمِّقْ 
".-صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   : إَِّذا َأْمَذى وََلْ مَيَسََّها فَليَـْغسْل ذََكَرُه َوأُنـْثـَيَـْيهِّ، مثَّ يـَتَـَوضَّأ َوْلُيَصلِّّ

 صحيح. . عب، طب، وابن النجار

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند سعد بن أبى وقاص  

ٌّ إِّىَل  - 1/  5 ًئا َأُقولُُه: قَاَل: ُقْل:  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن َسْعٍد قَاَل: َجاَء َأْعَراىبِّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا َعلِّّْمىنِّ َشيـْ
هلل اْلَعزِّيزِّ  اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِّيَك لَُه، هللا َأْكرَبُ َكبِّريًا، َواحْلَْمُد هلل َكثِّريًا، سبَحاَن  َة إِّالَّ ابِّ هللا َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

ُّ: َهَذا لَِّرىبِّّ َفَما  ، فـََقاَل اأَلْعَراىبِّ ". يل؟ قَاَل: ُقْل: اللَُّهمَّ اْغفِّْر يلاحْلَكِّيمِّ  َواْرمَحْىنِّ َواْهدِِّنِّ َواْرزُْقىنِّ َوَعافِّىنِّ
 . ش، ز

  
فـََقاَل: َمْن َأاَن اَي َرُسوَل هللا؟ قَاَل: أَْنَت َسْعُد ْبُن َمالِّكِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َسْعٍد: أَنَُّه َجاَء إِّىَل   - 18/  5

 ْبنِّ َأْهَيَب ْبنِّ َعْبدِّ َمَنافِّ ْبنِّ زُْهَرَة، َفَمْن قَاَل َغرَي َذلَك َفعلْيه َلْعَنُة هللا". 
رواه   قال الهيثمي: .، كر ورجاله ثقاتوالديلمييف األلقاب، وأبو نعيم يف املعرفة،  الشريازيلبارودى، و ، واالبغويطب، و 

 الطبرانى والبزار مسندا ورجال المسند وثقوا. 
 
ٌّ إِّىَل   - 32/  5 َم، وََكاَن وََكاَن،  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َسْعٍد قَاَل: َجاَء َأْعَراىبِّ ُل الرَّحِّ فـََقاَل: إنَّ َأىبِّ كان َيصِّ

ثَُما َمَرْرَت بِّ  يففَأَْيَن هَو؟ قَاَل:  َّ َوَجَد مِّْن َذلَِّك، قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! فَأَْيَن أبُوَك؟ قَاَل: َحيـْ رْ النَّارِّ، َفَكَأنَّ اأَلْعَراىبِّ ُه َقرْبِّ َكافٍِّر فـََبشِّّ
ُّ بَعُد، فـََقاَل: َلَقْد كلََّفىنِّ َرُسوُل هللاِّ  لنَّارِّ، فََأْسَلَم اأَلْعَراىبِّ تـََعًبا، َما َمَرْرُت بِّقرْبِّ َكافٍر إالَّ َبشَّْرتُُه   -صلى هللا عليه وسلم  -ابِّ

لنَّارِّ".   ابِّ
 الصحيح. رجاله رجال  قال الهيثمي: .يف عمل يوم وليلة، طب، وأبو نعيم السينالبزار، وابن 

 
أَبـََوْيهِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -اْلُمْشرِّكِّنَي، َوَما مَجََع َرُسوُل هللاِّ  يفأَلوَُّل رَُجٍل رَمى بَِّسْهٍم  إيّنِّ "َعْن َسْعٍد قَاَل:   - 47/  5

ْعُتُه يـَُقوُل: اْرمِّ اَي َسْعُد! فَِّداَك َأىبِّ َوأُمَّى".قبليأَلَحٍد   ، َولَقْد مسِّ
 .ع، كر

 
 يـَُناوُِّلىنِّ السَّْهَم يـَْوَم ُأُحٍد يـَُقوُل: اْرمِّ فَِّداك َأىبِّ َوأُمَّى".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َسْعٍد قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ   - 53/  5
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 .ع، كر
 
 مِّى: إِّيًها! ! فَِّداَك َأىبِّ َوأُمِّّى". قَاَل َلُه يـَْوَم ُأُحٍد َوُهَو يـَرْ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َسْعٍد: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ   - 54/  5

 .ع، كر
 
النَّاَس إِّالَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َسْعٍد َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم فـَْتحِّ َمكََّة َأمََّن َرُسوُل هللاِّ   - 92/  5

ْسَتارِّ الَكْعَبةِّ: عِّْكرَِّمُة ْبُن َأىبِّ َجْهٍل، َوَعْبُد هللا ْبُن َخَطٍل،  َأْربـََعَة نـََفٍر َواْمَرأََتنْيِّ، َوقَاَل: اقْـتـُُلوُهم وَ  إْن َوَجْدمُتُوُهْم ُمَتعلَّقِّنَي ِبَِّ
ْقَيُس ْبُن ُصَبابََة َوَعْبُد هللاِّ ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َأىبِّ َسْرٍح، فََأمَّا َعْبُد هللاِّ ْبُن َخَطلِّ فَُأْدرَِّك َوُهَو مُ  ْسَتارِّ الَكْعَبةِّ فَاْستَـَبَق إِّلَْيهِّ  تَـَعلٌِّّق ِبَِّ َومِّ
السُّوقِّ   يفُصَبابََة فَأدرََكُه النَّاُس  َسعِّيُد ْبُن ُكَرْيٍب َوَعمَّاٌر َفَسَبَق َسعِّيٌد َعمَّارًا، وََكاَن َأَشبَّ الرَُّجَلنْيِّ فـََقتَـَلُه، َوَأمَّا مِّْقَيُس ْبنُ 

ََتُكْم اَل تـُْغىنِّ  فـََقتَـُلوُه، َوَأمَّا عِّْكرَِّمُة فـَرَكَِّب الَبحْ  ٌف، فـََقاَل َأْصَحاُب السَّفِّيَنةِّ أَلْهلِّ السَّفِّيَنةِّ: َأْخلُِّصوا فإِّنَّ آهلِّ ُهْم َعاصِّ َر فَأَصابـَتـْ
ىنِّ  ًئا َهُهَنا، فـََقاَل عِّْكرَِّمُة: َوهللا لَئِّْن ََلْ يـَُنجِّّ يىنِّ  يف َعْنُكْم َشيـْ  َغرْيُُه، الَّلهَُّم إِّنَّ َلَك َعَلىَّ  الرَبِّّ  يف اْلَبْحرِّ إِّالَّ اإلْخاَلُص َفَما يـَُنجِّّ

َتىنِّ ممَِّّا َأاَن فِّيهِّ َأْن آتَِّى حُمَمًَّدا َحَّتَّ أَضَع َيدِّى  َدنَُّه َعُفّوا كرِّميًا، َفَجاَء فَأْسَلَم، َوَأّما َعْبُد هللاِّ ْبُن   يفَعْهًدا إِّْن أَْنَت َعافـَيـْ َيدِّهِّ َفأَلجِّ
َعةِّ َجاَء بِّهِّ َحَّتَّ َأْوقـََفُه َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -ْختَـَبأَ عِّْنَد ُعْثَماَن، فـََلمَّا َدَعا َرُسوُل هللاِّ  َسْعدِّ بنِّ أىبِّ َسْرٍح فَإِّنَُّه ا إِّىل البَـيـْ

لَِّك ََيىَب فـََبايـََعُه بـَْعَد  فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! اَبيِّْع َعْبَد هللاِّ فـََرَفَع رَأَسُه فـََنَظَر إلَْيه َثالاًث ُكلُّ ذَ  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب
يٌد يـَُقوُم إِّىَل َهَذا َحْيُث "َوإِِّنِّّ  ، مثَّ َأقْـَبل َعَلى َأْصَحابِّهِّ، فـََقاَل: َأَما َكاَن فِّيُكْم رَُجٌل َرشِّ َعتِّهِّ فـَيَـْقُتلُه؟    "الثَّاَلثِّ كَفْفُت َيدِّى َعْن بـَيـْ

ٍّ َأْن َتُكوَن َلُه َخائَِّنُة اأَلْعنُيِّ". نـَفْ  يف، قَاُلوا: َوَما يُْدرِّيَنا اَي َرُسول هللاِّ ما  َبغِّى لََنىبِّ َنا بَِّعْينَِّك؟ قَاَل: إِّنَُّه اَل يـَنـْ َك، َأاَل َأْوَمأَت إِّلَيـْ  سِّ
 صحيح.  . ، ع]ن[ ش
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند سعيد بن زيد  
ُتُه   إيّنِّ َحَسًنا مثَّ قَال: اللَُّهمَّ  -وسلم  صلى هللا عليه -"َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ زَيٍد قَاَل: اْحَتَضَن َرُسوُل هللاِّ   - 11/  6 َقْد أْحبَـبـْ

بَُّه".   فََأحِّ
 . طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند طلحة بن عبيد اهلل  

قَاَتَل  اليتبـَْعضِّ تِّْلَك اْلَمَواطِّنِّ  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: ََلْ يـَْبَق َمَع َرُسولِّ هللا  "َعْن َأىبِّ ُعْثَماَن النـَّْهدِّىِّّ   - 20/  7
ََذا؟ قَاَل: ُُهَا َأخْ   رَبَاِنِّ بَِّذلَِّك". فِّيَها َغرْيُ َسْعدِّ ْبنِّ َأىبِّ َوقَّاٍص، َوطَْلَحَة ْبن ُعبَـْيدِّ هللا، قِّيَل َلُه: َوَما عِّْلُمَك هبِّ

 .ع، كر
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند الزبري بن العوام  
ْعُت َرُسوَل هللا  - 1/  8 نَي ُصنَِّع بَِّرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -" مسِّ   -يـَُقوُل يـَْوَمئٍِّذ يـَْعىنِّ يـَْوَم ُأُحٍد: َأْوَجَب طَْلَحُة حِّ

 َما ُصنَِّع". -صلى هللا عليه وسلم 
 صحيح.  .، ع]حم ت[ ش
 
َأْعطَاُه يـَْوَم فـَْتحِّ َمكََّة لَِّواَء َسْعدِّ بنِّ ُعَباَدَة، َفَدَخَل الزُّبرُي َمكََّة  -صلى هللا عليه وسلم   -زَُّبرْيِّ َأنَّ َرُسوَل هللا "َعنِّ ال  - 20/  8

 بِّلَِّواَءْينِّ". 
 . رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف جًداقال الهيثمي:  .ع، كر

 
 َولَِّوَلدِّى َولَِّوَلدِّ َوَلدِّى".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  يل "عن الزَُّبرْيِّ بنِّ الَعوَّامِّ قَال: َدَعا   - 22/  8

 رواه الطبراني وهو مرسل صحيح.قال الهيثمي:  .ع، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عبد الرمحن بن عوف  

َلمَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن إِّبـَْراهِّيَم ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْوٍف: َأنَّ َرُسوَل هللا    - 19/  9
لنَّاسِّ أرَاَد َعْبُد الرَّمْحَنِّ َأْن يـَتَ  َأْن  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبأخََّر فََأْوَمَأ إِّلَْيهِّ انـْتَـَهى إِّىَل َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْوٍف َوُهَو ُيَصلِّّى ابِّ

 بَِّصاَلةِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ".  -صلى هللا عليه وسلم   -َمَكاَنَك، َفَصلَّى َرُسوُل هللا 
 .ع، كر

 
ني َأْعَطى ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرُسوَل هللا  "َعْن َعْبدِّ الرَّمْحنِّ: أَنَُّه َشهَِّد َذلِّكَ   - 29/  9 َُيََهُز بِّهِّ  َما  -صلى هللا عليه وسلم  -حِّ

 َجْيَش الُعْسَرة، َوَجاَء بَسْبعَماَئة ُأوقيَّة َذَهٍب". 
 .ع، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبَان بْن سعيد بن العاصى  

 َقْد َوَضَع ُكلَّ َدٍم َكاَن يف اجلَاهِّليَّةِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل هللا  " َعْن َأاَبن  - 1/ 12
، وأبو نعيم، واخلطيب يف املتفق واملفرتق،  الباوردي، وابن انفع، و البغوي، والبزار، وابن أىب داود، طب، و  اترخيهالبخاري يف

رواه الطبراني والبزار وفيه قصة، وإسناد البزار ضعيف، وشيخ  قال الهيثمي:  . : ال أعلم ألابن بن سعيد مسندا غريهالبغويقال 
 الصنعانى، عن يزيد بن المبارك، لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. الطبراني على بن المبارك 
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 ( -رضي اهلل عنهما    -راهيم بن خالد بن سويد األنصارى  ب )مسند إ 
فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، ُكْن َعجَّاًجا  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب" َعْن إبـَْراهِّيَم ْبنِّ َخالَّد قَاَل: َجاَء جرْبِّيُل إِّىَل   - 1/ 16

." لتـَّْلبيةِّ، والثَّجُّ إِّهراق دماءِّ الُبْدنِّ  َثجَّاًجا، قَاَل: َواْلَعجُّ اإلِّْعالُن ابِّ
وهو   -صلى هللا عليه وسلم   -، طب، وأبو نعيم يف املعرفة، ص، قال ابن منده: إبراهيم بن خالد أتى به النيب  الباوردي

رواه الطبراني في الكبير عن إبراهيم  قال الهيثمي:  . ه من أبيهصغري، وحديثه مرسل، وقد روى عنه عن أبيه، وال يصح أيًضا مساع
نفسه كما تراه وجعل له ترجمة، ثم رواه عنه عن أبيه خالد كما سيأتي، ولعله سمعه من النبي صلى هللا عليه وسلم ومن أبيه، وفيه ابن  

 إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس. 
 
 ( -رضي اهلل عنه    -والد عبد الرمحن    مسند أَبزَى اخلزاعى ) 

َذاَت يـَْوٍم فَأَْثىن َعَلى طوائِّف مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي َخرْيًا،  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أَبـَْزى قَاَل: َخَطَب َرُسوُل هللا   - 1/ 18
ريَاَْنُْم َواَل يـَُعلِّّموَْنُْم  َهْوَْنُْم، َوَما اَبُل قـَْوٍم الَ يـَتَـَعلَُّموَن مِّْن  مثَّ قَاَل: َما اَبُل َأْقواٍم اَل يـَُفقُِّّهوَن جِّ َواَل يُفِّطُِّّنوَْنُْم َواَل ََيُمُروَْنُْم َواَل يـَنـْ

ريَاَْنُْم َويـَُفقُِّّهوْنُْم، َويـَُفطُِّّنوَْنُْم،  ريَاْنْم َواَل يتفقهون، َوال يُتَفطِّّنوَن، وهللا لَيـَُعلَِّّمنَّ قـَْوٌم جِّ َهْوَْنُْم، َولَيَـتَـَعلََّمن قـَْوٌم  َوََيُمُروَْنُْم، َويَـ جِّ نـْ
ْلُعُقوبَةِّ  َلنـَُّهْم ابِّ ريَاْنِِّّم، َويـَتَـَفطَُّنوَن، َويـَتَـَفقَّهوَن َأْو أُلَعاجِّ َتُه، فـََقاَل: قـَْوٌم َمْن تـَُراُه َعىَن   يف مِّْن جِّ نـَْيا مثَّ نـََزَل َفَدَخَل بـَيـْ َدارِّ الدُّ

َُؤاَلءِّ؟ فـََقاُلوا: تـََراُه َعىَن األَ  . فـَبَـَلَغ َذلَِّك اأَلْشَعريَ هبِّ َياهِّ واأَلْعَرابِّ رَياٌن ُجَفاٌة مِّْن َأْهلِّ اْلمِّ نَي فَأَتـَْوا ْشَعرَِّينَي ُهْم قـَْوٌم فـَُقَهاُء َوهَلُْم جِّ
َرْي َوذََكْرتَنا بِّشَّر َفَما ابَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  لَُنا؟ فـََقاَل: لَيـَُعلَِّّمنَّ قـَْوٌم  فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا: ذََكْرَت قـَْوًما خبِّ

ُْم، َولََتعلَّْمنَّ مِّْن قـَْوٍم جِّ  ُْم، َولَيَـْنهُوْنَّ نـَُّهْم، َولََيأُمُرْنَّ نـُ ريَاَْنُْم َولَيـَُفقُِّّهنـَُّهْم، َولَيفطِّّ َلنـَُّهْم  جِّ ريَاْنْم، َويـَتَـَفطَُّنوَن: َويـَتَـَفقَُّهوَن، أو أُلَعاجِّ
ْلُعُقوبَةِّ  نـَْيا، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا "ابطريَدارِّ  يفابِّ " َغرْياََن فـََقاَل َذلَِّك أَْيًضا.  " َغرْياََن فَأَعاَد قـَْوَلُه َعَلْيهِّْم وأَعاُدوا قـَْوهَلُْم "ابطري الدُّ

ْلَنا َسَنًة، فَأْهَهَلُهْم َسَنًة لِّيـَُفقُِّّهوُهْم، ويـَُعلُِّّموُهْم، َويـَُفطُِّّنوُهمْ  }لُعَِّن   -صلى هللا عليه وسلم  -، مثَّ قـََرَأ َرُسوُل هللا فـََقاُلوا: فََأْمهِّ
َا َعَصْوا وََكانُوا يـَعْ  ( َكانُوا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن  78َتُدوَن )الَّذِّيَن َكَفُروا مِّْن َبينِّ إِّْسَرائِّيَل َعَلى لَِّسانِّ َداُووَد َوعِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ َذلَِّك ِبِّ

 ".  َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن{  ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَبِّْئسَ 
، طب، وأبو نعيم، وابن مردويه، كر، قال ابن السكن: ما  الباورديابن راهويه، خ يف الوحدان، وابن السكن، وابن منده، و 

رواه الطبراني في الكبير، وفيه بكير بن معروف، قال البخارى: ارم به، ووثقه أحمد في رواية قال الهيثمي:   .له غريه وإسناده صاحل
 وضعفه في أخرى، وقال ابن عدى: أرجو أنه ال بأس به. 

 

 ( -رضي اهلل عنه    -  السّبال   ي مسند أبيض املارب ) 
َفمَسَح   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب يـَْعىنِّ ُقواَب َقدِّ اْلتَـَقَمْت أَنـَْفُه، َفَدَعاُه  "َعْن أَبـَْيَض: أَنَُّه َكاَن بَِّوْجهِّهِّ َحَرارَةٌ   - 4/ 19

 َوْجهِّهِّ أَثـٌَر".   يفَوْجَهُه فَلْم مُيْسِّ َذلَِّك اْليَـْوَم 
 .، طب، وأبو نعيم، ض الباوردي
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 ( -رضي اهلل عنه    -مسند أُبىّ بن كعب  ) 
 

حلِّْجرِّ مِّْن َوادِّى َُثوَد فـََقاَل: اْسرَتُِّعوا السَّرَيَ َواَل تـَْنزُِّلوا هبِِّّذِّه الَقْريَةِّ  -ليه وسلم صلى هللا ع  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 9/ 22 َمرَّ ابِّ
 املُْهَلكِّ َأْهُلَها". 

 ابن منيع وهو صحيح. 
 

تِّ َواْلُعزَّى بـَْعثًا فَأَغاُروا َعَلى َحىٍّ مَِّن اْلَعَربِّ َفَسبَـْوا ُمَقاتلَتهْم   -صلى هللا عليه وسلم  -"بَعَث النيب  - 10/ 22 إِّىَل الالَّ
َنا بَِّغرْيِّ ُدَعاء، َفَسَأل النيب  َأْهَل السَّرِّيَّةِّ َفَصدَُّقوُهْم،   -  صلى هللا عليه وسلم -وُذرِّيَـّتَـُهْم، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا َأَغاُروا َعَليـْ

 : رُدُّوُهْم إِّىَل َمأَمنِّهِّم مثَّ اْدُعوُهْم".-صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل النيب 
 قال البوصيرى: رواه الحارث عن الواقدى، وهو ضعيف.  .احلارث، وفيه الواقدى

 
َدة،  وَأْصَحا -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "َلمَّا َقدَِّم  - 15/ 22 ُهُم اْلَعَرُب َعْن قـَْوٍس َواحِّ بُُه اْلَمديَنَة وآَوهْتُُم األَْنَصاُرَر َمتـْ

َ ُمطَمئِّنِّّنَي اَل خَنَافُ  يف َفَكانُوا اَل يبيُِّتوَن إِّالَّ  اَلحِّ َوال ُيْصبُحوَن إِّالَّ فِّيهِّ، فـََقاُلوا: تـَُرْوَن َأانَّ نَعِّيُش َحَّتَّ نـََبيَت آمِّننيِّ إِّالَّ هللا،   السِّّ
 } َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهْم يفِّ اأْلَْرضِّ ْنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ ُ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّ  ".  فـَنَـَزَلْت }َوَعَد اَّللَّ

 رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .ابن املنذر، طس، ك، وابن مردويه، ق يف الدالئل، ض 

 
ُزَها{".  - 21/ 22  "َعْن َأىبِّ اْلَعاليةِّ: َأنَّ ُأىَبَّ ْبَن َكْعٍب َكاَن يـَْقرأُ }َواْنُظْر إِّىَل اْلعِّظَامِّ َكْيَف نـُْنشِّ

 ]موقوف[. .مسدد وهو صحيح

 
{  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعنِّ  - 22/ 22 لسُّوقِّ َواأْلَْعَناقِّ قَاَل: قَطَع ُسوقـََها   يف قـَْولِّهِّ: }َفطَفَِّق َمْسًحا ابِّ

 َوَأْعَناقـََها".
رواه الطبراني في األوسط، وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة  قال الهيثمي:  .اإلمساعيلّي يف معجمه، طس، وابن مردويه وهو حسن 

 يره وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات. وغ
 

َشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسبِّياًل إِّالَّ } "قـََرَأ ُأىَبُّ ْبُن َكْعٍب:  - 27/ 22 يًما  َواَل تـَْقَربُوا الزِّاَن إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ ،  {َمْن اَتَب فَإِّنَّ هللا َكاَن َغُفورًا رَحِّ
َها فـََقاَل: َأَخْذهُتَا مِّْن َفذُكَِّر لُعَمَر فََأاَتُه َفَسأَلُه عَ  ْلَبقِّيعِّ  َولَْيَس َلَك َعَمٌل إِّاَل الصَّْفقُ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا   يفنـْ  ابِّ

." 
 .ع، وابن مردويه
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}َوُأواَلُت اأْلَمْحَالِّ  "َلمَّا نـََزَلْت َهذِّهِّ اآليَُة قُلُت: اَي َرُسوَل هللا هذِّهِّ اآليَُة ُمْشرَتََكٌة َأْم ُمْبهمٌة؟ قَاَل: أَنَُّة آيَة؟ قُلُت:  - 29/ 22
َها َزْوُجَها قَاَل: نَـ   َعْم". َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ{ اْلُمَطلََّقُة َواْلُمتَـَوىفَّ َعنـْ

هارون بن املسيب: بقراءة من تقرأ؟   يل ابن جرير، وابن أىب حاَت، قط، وابن مردويه، قال عبيد بن ميمون املقرى: قال 
بقراءة انفع قال: فعلى من قرأ انفع؟ قلت: أخربان انفع أنه قرأ على األعرج عبد الرمحن بن هرمز، وأن األعرج قرأ على أىب  

  أمرينالقرآن وقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عرضت على النيب   إين على أىب بن كعب وقال: هريرة وقال أبو هريرة قرأت 
 جربيل أن أعرض عليك القرآن.

 .طس
 

أُمِّْرُت َأْن َأْعرَِّض َعَلْيَك اْلُقْرآَن قـُْلُت: اَي   إيّنِّ : اَي َأاَب اْلُمْنذِّرِّ -صلى هللا عليه وسلم  -"قَال يل َرُسوُل هللا  - 32/ 22
ْنَك تـََعلَّْمُت، فـََردَّ َرسُ  هلل آَمْنُت َوَعَلى يََدْيَك َأْسَلْمُت، َومِّ اْلَقْوَل فـََقاَل: اَي َرُسول   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب وَل هللا: ابِّ

َك َوَنَسبَك يف اْلَمألِّ اأَلْعَلى، قَاَل: فَاقْـَرأ إَِّذْن اَيَرُسو   َل هللا". هللا َوذُكِّْرُت ُهَناَك؟ قَاَل: نـََعْم ابِّمسِّ
 .رواه الترمذي باختصار، ورواه الطبراني في األوسط بأسانيد، ورجال الرواية وثقوا قال الهيثمي:  .طس، كر

 

دِّ، - 50/ 22 ًتا َقرِّيًبا مَِّن اْلَمْسجِّ َْذَت( بـَيـْ ع الدَّارِّ فـَُقْلُت َلُه: َلوِّ )اختَّ َارًا؟ فـََقاَل: َما  "َعْن ُأىبٍَّ قَاَل: َكاَن يلِّ اْبن َعمٍّ َشاسِّ َأْو محِّ
بُّ َأنَّ بـَْيَّتِّ ُمطََّنٌب بِّبَـْيت حُمَمٍَّد  ْنهُ   -صلى هللا عليه وسلم  -ُأحِّ ْعُت مِّ َها، فَإَِّذا َفَما مسِّ نـْ ًة ُمْنُذ َأْسَلْمُت َكاَنْت َأَشدَّ َعَلىَّ مِّ  َكَلمِّ
َفذََكْرُت َذلَِّك )كله(، فـََقاَل: إِّنَّ َلُه بُِّكلِّّ ُخْطَوٍة خْيُطوَها إِّىَل    -صلى هللا عليه وسلم  -ُهَو َيْذُكُر اخْلُطَا فَأَتـَْيُت َرُسوَل هللا 

دِّ َدرََجًة".  اْلَمْسجِّ
 احلميدى. 

 
ِّّ  "َعْن ُأىبٍَّ قَاَل: أَنَُّه َعلََّم رَُجاًل ُسورًَة مَِّن اْلُقْرآنِّ فََأْهَدى إِّلَْيهِّ ثـَْواًب، َأْو قَاَل مخِّيَصًة َفذََكرْ  - 54/ 22 صلى هللا  -ُت َذلَِّك لِّلنَّىبِّ

 فـََقاَل: إِّنََّك إِّْن َأَخْذَتُه أُْلبِّْسَت ثـَْواًب مَِّن النَّارِّ".  -عليه وسلم 
 ورواته ثقات. عبد بن محيد، 

 
رْبِّيُل؟ قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسول هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن ُأىبٍَّ قَاَل: قَاَل يلِّ  - 68/ 22 َأالَ ُأَعلِّّمَك ممَِّّا َعلََّمينِّ جِّ

". َوَعْمدى، َوَهزيلِّ َوَجدِّى، َواَل حَتْرِّْمين بـَرََكَة ما أَ  قَاَل: الَّلُهمَّ اْغفِّْر يلِّ َخطَأى ، َواَل تـَْفتِّينِّّ فَيما َحَرْمَتينِّ َتينِّ  ْعطَيـْ
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير عصمة أبي حكيمة، وهو ثقة. قال الهيثمي:  .ع
 

بَها َما اْختَـَلَج َعَلْيهِّ َقَدٌم َأْو  - 77/ 22 ضرب عليه "قْلُت اَي َرُسوَل هللا: َما َجَزاُء احْلُمَّى؟ قَاَل: جترِّى احلََْسَناُت َعَلى َصاحِّ
دِّ نَبيَِّّك، فـََلْم )ميسُخُروًجا يف َسبِّيلَك، َواَل ُخُروًجا إِّىَل بـَْيتَك، َواَل إِّىَل مَ  نعين أسألك محى ال مت إين عرق، فقال أىبُّ: اللهم   ْسجِّ
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 ُأيب َقطُّ إالَّ َوبِّه مُحَّى". 
رواه الطبراني في الكبير واألوسط عن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه وهما مجهوالن كما  قال الهيثمي:  .طس وهو حسن، كر

 قال ابن معين، قلت: ذكرهما ابن حبان في الثقات. 
 

حْلَقِّّ إنُِّّه لَيعرُض يف َصْدرِّى الشَّْىُء َودِّْدُت َأْن َأُكوَن مُحًَما. فَـ  - 82/ 22 َقاَل َرُسوُل هللا "قـُْلُت اَي َرُسوَل هللا: َوالَّذِّى بـََعَثَك ابِّ
ُكم َهذِّهِّ مِّ -صلى هللا عليه وسلم  - ْرضِّ َى  : احْلَْمُد هلل الذي َقْد يَئَِّس الشَّْيطَاُن َأْن يـُْعَبَد ِبَِّ ْن ُأْخَرى، َوَلكِّنَُّه َقْد َرضِّ

ْلُمحقََّراتِّ مِّْن َأْعَمالُِّكْم".  ابِّ
 ابن راهويه.

 
22 /83 -  َّ دِّ ذِّى احْلَُلْيفة".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ النَّيبِّ  َأَهلَّ مْن َمْسجِّ

 احلارث: وفيه الواقدى. 
 

ذاَت يـَْوٍم فَأْسَقَط بـَْعَض ُسَورٍة مَِّن اْلُقرآنِّ فـََلمَّا فـَرََغ مِّْن َصالَتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َصلَّى بَِّنا َرُسول هللا  - 84/ 22
َتنِّ  َخْت آيَة َكَذا وََكَذا؟ قَاَل: اَل. قـُْلُت: فإِّنََّك ََلْ تـَْقَرأَها قَاَل: َأفاَل َلقَّنـْ  يَها".قـُْلُت اَي َرُسوَل هللا: أَُنسِّ

 . بن األرقمطس ، وقال َل يروه عن الزهرى إال سليمان 
 

، مثَّ قَاَل: قَاَل رَبُُّكم: ابن آَدَم أَنـَْزْلُت َعَلْيَك َسْبَع   -صلى هللا عليه وسلم   -"َقرَأ َرُسول هللا  - 85/ 22 ََة اْلكَِّتابِّ فَاحتِّ
َنَك، فََأمَّا الَّيت يلِّ }احْلَْمُد َّللَِِّّّ  َدٌة بـَْيينِّ وبـَيـْ ، َوَثاَلٌث َلَك، َوَواحِّ يمِّ   َربِّّ اْلَعاملِّنيَ آاَيٍت: َثاَلٌث يلِّ َمالِّكِّ يـَْومِّ الدِّينِّ{   الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

َك َنْسَتعِّنُي{ مِّْنَك العَِّباَدة َوعلى اْلَعوُن َلَك، وَأمَّا الَّيت َك نـَْعُبُد َوإِّايَّ َنَك: }إِّايَّ َراَط اْلُمْسَتقِّيمَ  والََّّتِّ بـَْيينِّ َوبـَيـْ   َلَك: }إْهدِّاَن الصِّّ
َراَط الَّذِّيَن أَ   نـَْعْمَت َعَلْيهِّْم َغرْيِّ اْلَمْغُضوبِّ َعَلْيهِّْم َواَل الضَّالِّّنَي{ ".صِّ

 ضعيف جدا. .بن األرقم طس وقال: َل يروه عن الزهرى إال سليمان
 

ْرُك". "َعْن ُأىبَِّّ ْبنِّ َكْعٍب يف قـَْولِّهِّ }َوََلْ يـَْلبُِّسوا إِّميَاَْنُْم بِّظُْلٍم{، قَاَل َذاَك  - 91/ 22  الشِّّ
 . ]موقوف[  .عبد بن محيد، وابن جرير وأبو الشيخ يف تفاسريهم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أرقم بن أبى األرقم بن عبد مناف املخزومي  

، فـََوَضَع أَبُو ُأَسْيدٍ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "قَاَل   - 2/ 32 السَّاعِّدِّىُّ   يـَْوَم َبْدرِّ: ضعوا َما َكاَن َمَعُكْم مِّن األَثـَْقالِّ
ُه".   َسْيَف َعائِّذ ْبنِّ املَْرزِّاَبنِّ فـََعرَفُه اْبُن اأَلْرَقم فـََقاَل: َسْيفِّى اَي َرُسوَل هللا فََأْعطَاُه إِّايَّ

 . الباوردى، طس، ك، وأبو نعيم. ض
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 اليت َدارِّه  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -َن َرُسوُل هللا "َعْن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُعْثَماَن ْبنِّ اأَلْرَقم، َعْن َجدِّه وََكاَن َبْدرِّاي  وََكا  - 3/ 32

َرُهْم إِّْساَلًما ُعَمُر فـََلمَّا َتَكاَمُلَوا أَ   ْربَعِّنَي رَُجاًل َخَرُجوا إِّىَل املُْشرِّكنَي". عِّْنَد الصََّفا َحَّتَّ َتَكاَمُلوا َأْربَعنَي رَُجاًل ُمْسلِّمِّنَي وََكاَن آخِّ
 م يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. رجال الطبراني ثقات، ورجال أحمد فيهالهيثمي: قال  .طب، وأبو منده، ك، وأبو نعيم]حم[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسندُ أزهَرَ بن عَبدِ عَوْفٍ الزُّهري  

35 /1 -   َ َاَب، مثَّ َأَمر َأْصَحابَُه   يففَحثَا  بَِّشارِّبِّ اخلَْمرِّ َوُهَو خبيرب )حنني( -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" ُأتِّ َوجهِّهِّ الرتُّ
َا َكاَن  ْم َوِبِّ َوتِّلَك ُسنَّتُه، مثَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أَْيدِّيهِّْم، َحَّتَّ قَاَل: اْرفـَُعوا فـََرفـَُعوا، فـَتـُُوىفِّّ َرُسوُل هللا  يفَفَضَربُوُه بنَعاهلِّ

اَلفَتِّهِّ".  يفَجَلَد ُعَمُر َأْربَعِّنَي َصْدرًا مِّْن إَِّمارَتِّه، مثَّ َجَلَد َُثَانِّنَي اخلَْمرِّ َأْربَعِّنَي، مثَّ  يفَجَلَد أَبُو َبْكٍر  رِّ خِّ  آخِّ
رواه الطبراني من رواية أبي الطاهر بن السرح، قال: وجدت في كتاب خالي، عن عقيل. وخاله عبد  قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 رجاله رجال الصحيح. الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة، وبقية
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد أُسَامَة بن زيدٍ  
  هي ْسَطى، فـََقاَل: "َعْن زَْهَرَة قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا عِّْنَد زْيدِّ ْبنِّ اَثبِّت فَأْرَسُلوُه إِّىَل ُأَساَمَة َفَسأَُلوُه َعنِّ الصَّاَلةِّ اْلوُ   - 2/ 38

ريِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -الظُّْهُر، َكاَن َرُسوُل "هللا  هْلَجِّ  ُيَصلِّّيَها ابِّ
 . ، ق، ضالروايينط، ش، خ يف اترخيه، ع، و 

 
 َمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َأنَّ  - 21/ 38
رواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، فلم أعرف عبد الرحمن وال   قال الهيثمي:  .طب
 يزيد. 

 
اْلبَـْيتِّ ُصَورًا، َفَدَعا   يف اْلَكْعَبَة فـََرأى  -صلى هللا عليه وسلم  -اَل: َدَخلُت َمَع َرُسولِّ هللا  "َعْن ُأَساَمَة ْبنِّ زَْيد قَ  - 26/ 38

 بِّرَْكَوٍة مِّْن َماٍء، َفَجَعَل مَيُْحوَها َويـَُقوُل: قَاَتل هللا قـَْوًما ُيَصوُِّروَن َما اَل خَيُْلُقوَن". 
 رواه الطبراني، وفيه خالد بن يزيد العمرى، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.قال الهيثمي:  .، طب، ض الطحاويط، ش، و 

 
َبَة، َعْن ُأَساَمَة ْبنِّ زَْيٍد: أَنَُّه َكاَن َردِّيَف َرُسولِّ هللا  - 32/ 38 مِّْن َعَرفَاٍت،   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعنِّ احْلََكم ْبنِّ ُعتيـْ

َّ السَّكِّيَنُة َواْلَوقَاُر، َفَما رَفـََعْت  - عليه وسلم صلى هللا -فـََقاَل َرُسوُل هللا  ، َوَلكِّنَّ اْلربِّ ، َوال الرَِّكابِّ ُّ إبََيافِّ اخْلَْيلِّ : لَْيَس اْلربِّ
 اَنقـَُتُه َيَدَها َتْشَتدُّ َحَّتَّ نـََزَل مَجًْعا".
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 العدِن.
 

ْعَب  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعطَاء قَاَل: َأْرَدَف النيب   - 34/ 38   -ُأَساَمَة ْبَن زَْيد َحَّتَّ أََتى مَجًْعا، فـََلمَّا َجاَء الشِّّ
صلى هللا عليه وسلم   -نـََزَل، فََأْهَراَق اْلَماَء مثَّ تـََوضََّأ، فـََلمَّا رََأى ُأَساَمُة نـُُزوَل النيب -الذي ُيَصلِّّى فيهِّ اخْلَُلَفاُء اآلَن اْلَمْغرَِّب 

َ نـََزْلَت؟ مثَّ َعاَد ُأَساَمُة فـَرَكَِّب َمَعُه، مثَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -ا تـََوضَّأَ النيب نـََزَل ُأَساَمُة، فـََلمَّ  - َوفـَرََغ؟ قَاَل أُلَساَمَة" َلِّ
َا اْلَمْغرَِّب، فـََلْم يـََزلِّ النيب  ُ َذلَك  يـَُلىبِّّ يف َذلَِّك َحَّتَّ دَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َأطَلَق َحَّتَّ َجاَء مَجًْعا َفَصلَّى هبِّ َخَل مَجًْعا خُيْربِّ

 َعْنُه ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد". 
 العدِن.

 
38 /41 -   ِّّ  فـََقاَل: أَْيَن أْنَت َعْن َشَواٍل".  -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكْنُت َأُصوُم َشْهًرا مَِّن السََّنةِّ َفذََكْرتُُه لِّلنَّىبِّ

 . لتابعي، وتدليس ابن إسحاقرواه أبو يعلى بسند ضعيف، لجهالة اقال البوصيري:  .ع، كر
 

َناُه فـََلمَّا كاَن مَِّن اْلَغدِّ أَتـَْيتُه فـََقاَل:   فـََلمَّا رآِنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َلمَّا قُتَِّل َأىبِّ أَتـَْيُت  - 50/ 38 َدَمَعْت َعيـْ
ْنَك اْليَـْوَم َما َلقيُت مِّْنَك َأْمس".  أاَلقِّى مِّ

رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات، وصورته مرسل فإن قال البوصيري:  .، قط يف االفراد، ض الباورديش، وابن منيع، والبزار، و 
 صحيح على شرط الشيخين.  كان قيس سمعه من أسامة فهو

 
َلُة بِّغَائٍِّط َأْو بـَْوٍل". -صلى هللا عليه وسلم   -" َأنَّ َرُسوَل هللا   - 53/ 38  َْنَى َأْن ُتْستَـْقَبَل اْلقِّبـْ

 . البزار، ع، ض
 

ُهْم ُمقْ  - 57/ 38 نـْ هِّ َومِّ ٌ لِّنَـْفسِّ ُهْم ظَاَلِّ نـْ {، قَاَل: قَاَل  "َعْن َأَساَمَة ْبنِّ زَْيد يف قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: }َفمِّ خْلَرْيَاتِّ ُهْم َسابٌِّق ابِّ نـْ ٌد َومِّ َتصِّ
 ُكلُُّهْم مْن َهذه األُمَّةِّ، وَُكلُُّهْم يف اجْلَنَّةِّ".   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا 

 الحفظ.رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو سيء قال الهيثمي:  .طب، وابن مردويه، ق يف البعث

 
مَحَْزَة ْبَن َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ يـَْوًما فـََلْم ََيْدُه َفَسَأَل اْمَرأََتُه َعْنُه وََكاَنْت مِّْن   -صلى هللا عليه وسلم   -"أََتى َرُسوُل هللا  - 62/ 38

ىبِّ أَْنَت َعامًِّدا حَنَْوَك فََأظُنُُّه َأْخطََأَك يف  بـَْعضِّ َأزِّقَّةِّ َبىنِّ النَّجَّارِّ، َأَفاَل َتْدُخُل اَي َرُسوَل هللا؟ َفَدَخَل، َبىنِّ النَّجَّارِّ، فـََقاَلْت: َخرَج. ِبَِّ
ْئَت َوَأاَن آتِّيَك ُأَهنُِّّئَك َوأُْمرُِّئَك، فـََقدََّمْت إِّلَْيه ُجبًنا ارََة َأْخرَبِنِّ أَبُو عِّمَ  فََأَكَل مِّْنُه، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللا َهنِّيًئا َلَك َوَمرِّيًئا، َلَقْد جِّ
َف اجْلَنَّةِّ يُْدَعى اْلَكْوثـَُر، قَاَل: َأَجْل، َوَعْرصُتُه اَيُقوٌت، َوَمْرَجاٌن، َوزَبـَْرَجٌد، َوُلْؤُلٌؤ، قَاَلْت: َأْحبَـبْ  يفأَنََّك ُأْعطِّيَت َْنًْرا  ُت َأْن َتصِّ

َعاءَ  َلَة َوَصنـْ َفة امْسَُعَها مِّْنَك، قَاَل: ُهَو َما َبنْيَ أَيـْ ، َوَأَحبُّ َوارِّدَِّها َعَلىَّ قـَْوُمك اَي  يل َحْوَضَك بِّصِّ ْثُل َعَددِّ الن ُجومِّ  فِّيهِّ َأاَبرِّيُق مِّ
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 ".  -يـَْعىنِّ األْنَصاَر  -  بْنَت فـَْهدٍ 
 رواه الطبراني، وفيه حرام بن عثمان وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب، ك

 
وُدُه َوُهَو َمرِّيٌض، فـََوَجْداَنُه اَنئًِّما َقْد ُغطَِّّى َوْجُهُه بِّرُبْد  نـَعُ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َدَخلَنا َعَلى َرُسولِّ هللا  - 64/ 38

، َفَكَشَف َعْن َوْجهِّهِّ، مثَّ قَاَل: َلَعَن هللا اْليَـُهوَد، حُيَرُِّموَن ُشُحوَم اْلَغَنم َوََيكُلوَن َأُْثَاْنََ  ا، َوىفِّ َلْفٍظ، ُحرَِّمْت َعَلْيهِّْم الشُُّحوُم، َعَدِنٍِّّ
 وَها َوَأَكُلوا َأُْثَاَْنَا". فـََباعُ 

 . ش، واحلارث، ع، والشاشىب، وأبو نعيم يف املعرفة، ض
 

َل بِّهِّ السَّرُي مَجََع َبنْيَ اْلَمْغرِّبِّ َواْلعَِّشاءِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"كاَن  - 65/ 38  إَِّذا َعجِّ
 . البزار، قط يف األفراد

 
صلى هللا عليه  -"مَحَلُت َعَلى رَُجٍل فـََقطَْعُت َيَدُه، فـََقاَل: الَ إَِّلَه إِّالَّ هللا، فََأْجَهزُت َعَلْيهِّ، فـَبَـَلَغ َذلَِّك َرُسوَل هللا  - 66/ 38

ََلْ َأُكْن  إين  يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـََردََّدَها مَِّرارًا، َحَّتَّ مَتَنَـْيُت فـََقاَل: َأقـََتلَتُه بـَْعَدَما قَاَل اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا؟ َكْيَف َتْصَنُع بِّاَل إَِّلَه إِّالَّ هللا -وسلم 
 َأْسَلْمُت إِّالَّ تِّلَك السَّاَعَة". 

 . )قط( ، والبزار وقال: ال نعلم روى أبو عبد الرمحن السلمى عن أسامة غريه
 

َحجَّها، فـََلمَّا َهَبطَنا َبطَن الروَحاءِّ، َعاَرَضْت   اليتتِّهِّ يف َحجَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َخَرْجَنا َمَع َرُسولِّ هللا  - 67/ 38
ٌّ هَلَا، َفَسلََّمْت َعَلْيهِّ، فـََوَقَف هَلَا، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللا: َهَذا  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  ُفاَلٌن،   اْبين اْمَرَأٌة َمَعَها َصىبِّ

حْلَقِّّ َما  د  َخَنقٍ   يفزَاَل َوالَّذِّى بـََعَثَك ابِّ َها َرُسوُل هللا  منُذ َوَلْدتُُه إِّىَل السَّاَعةِّ، فَاْكتَـَنعَ  -َأْو كلَِّمة ُتْشبُِّهَها   -َواحِّ صلى هللا   -إِّلَيـْ
، مثَّ تـََفَل  -عليه وسلم  َنُه َوَبنْيَ الرَُّجلِّ ُه   ينفإفِّيهِّ، مثَّ قَاَل: اْخرج َعُدوَّ هللا  يف فـََبَسَط َيَدُه َفَجَعَلُه بـَيـْ َرُسوُل هللا، مثَّ اَنَوهَلَا إِّايَّ

َنا َحجََّنا مثَّ اْنَصرَ  ًئا يَرِّيُبكِّ بـَْعَد اْليَـْومِّ إِّْن َشاَء هللا، فـََقَضيـْ ْنُه َشيـْ لروَحاءِّ فَإَِّذا تِّْلَك  فـََقاَل: ُخذِّيهِّ فـََلْن تـََرْيَن مِّ فـََنا، فـََلمَّا نـََزْلَنا ابِّ
ِّّ َفَجاءَ  ِّّ اْلَمرَأُة أُمُّ الصَّىبِّ ،  الذيْت َوَمَعَها َشاٌة َمْصلِّيٌة فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللا َأاَن أُمُّ الصَّىبِّ حْلَقِّّ ُتَك بِّهِّ، قَاَلْت: َوالَّذِّى بـََعَثَك ابِّ أَتـَيـْ

ًئا يَرِّيُبىنِّ إِّىَل َهذِّهِّ السَّاَعةِّ. فـََقاَل  ْنُه َشيـْ َسْيُم )قَاَل الزَُّهرِّى. َوَهَكَذا َكاَن : َيَُ -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا    يلَما رَأَْيُت مِّ
ُه، فََأَكَلَها، مثَّ قَاَل: َيَُ  َْمَسٍة( اَنوِّْلىنِّ ذِّرَاَعَها، فَاْمتَـَلْخُت الذِّرَاَع فـََناَوْلتـَُها إِّايَّ اَنوِّْلىنِّ ذِّرَاَعَها، فَاْمتَـَلَخُت الذِّرَاَع؛   َسْيمُ َيْدُعو بِّه خلِّ

ُه فََأكَ  َأكلتَـَها، مثَّ قُلَت:  َلها، مثَّ قَاَل: َيََُسْيُم، اَنوِّْلىنِّ الذِّرَاَع، فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا إِّنََّك قُلَت: اَنوِّْلىنِّ فـََناَوْلُتَكها فَ فـََناَوْلُتها إِّايَّ
َا لِّلشَّاةِّ ذِّرَاٌع. ، فـََناَوْلُتَكها، فََأَكلَتها، مثَّ قُلَت: اَنوِّْلىنِّ الذِّرَاَع، َوإِّمنَّ : َأَما إِّنََّك  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل َرُسوُل هللا  اَنوِّْلىنِّ

َها َما زِّْلَت جتُِّد فِّيَها ذِّرَاًعا َما قُلُت َلَك، مثَّ قَاَل: َيََُسْيُم ُقْم فَاْخُرْج فَاْنظُْر    -َهْل تـََرى َمَكااًن يـَُوارِّى َرُسوَل هللا َلْو َأْهَوْيَت إِّلَيـْ
يُت َحَّتَّ َحَسْرتُ ؟ َفَخرَ -صلى هللا عليه وسلم  ًئا َأَرى أَنَُّه يـَُوارِّى َأَحًدا َوَقْد َمأَل   ْجُت َفَمشِّ َفَما َقطَْعُت اْلنَّاَس َوَما رَأَْيُت َشيـْ

غَارًا  َجارٍَة،  إِّىَل جَ النَّاُس َما َبنْيَ السَّدَّْينِّ، فـََقاَل: َهْل رَأَْيَت َشَجًرا َأْو َرمَجًا؟ قُلُت: بـََلى! َقْد رَأَْيُت خَنَاَلت صِّ انِّبِّهِّنَّ رََجٌم مِّْن حِّ
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، فـَُقْل هَلُن ََيُمرُُكنَّ َرُسوُل هللا  ، َوُقْل َذلَِّك للرََّجمِّ فَأَتـَْيُت  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: اَي ُأَسْيُم اْذَهْب إِّىَل النََّخاَلتِّ
حْلَقِّّ نَبِّّيا َلَكَأِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل تـََعاُقرِّهِّنَّ  -ه وسلم صلى هللا علي -به َرُسوُل هللا  َأَمرين الذيالنََّخاَلَت، فـَُقلُت هَلُنَّ    فـََوالَّذِّى بـََعَثُه ابِّ

ُنَّ خَنَْلٌة َواَحدٌِّة، َوقُلت َذلَِّك لِّلَحجَ  حْلَق نَبيّ بُِّعُروقِّهِّنَّ َوتـَُراهبِِّّنَّ َحَّتَّ حلَِّق بـَْعُضُهْم بِّبَـْعٍض َفُكنَّ َكَأْنَّ ا َلَكَأِنِّّ  ارَةِّ، فـََوالَّذى بـََعَثُه ابِّ
ُتُه فَ  َداٌر، فَأَتـَيـْ ُنَّ جِّ َداَوَة، فََأَخْذهُتَا مثَّ أَْنظُُر إِّىَل تـََعاُقرِّهِّنَّ َحَجًرا َحَجًرا، َحَّتَّ َعاَل بـَْعُضُهنَّ بـَْعًضا، َفُكنَّ َكَأْنَّ َأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: ُخْذ اإلِّ

ُهنَّ َسبَـقْ  نـْ ى، فـََلمَّا َدنـَْواَن مِّ َداَوَة، مثَّ اْنَصَرْفُت إِّلَْيه، فَاْنطََلَق، فـََقَضى َحاَجَتُه، مثَّ َأقْـَبَل، َوُهَو حَيْمُِّل اْنطَلَقنا مَنْشِّ ُتُه فـََوَضْعُت اإلِّ
ْنُه، مثَّ رََجْعَنا، فـََلمَّا َدَخَل اخلَِّباَء: قَاَل   َداَوَة، فََأَخْذهُتَا مِّ . فـَقُ يلاإلِّ   -ْل هَلُنَّ َيََُمرُُكنَّ َرُسوُل هللا : َيََُسْيُم! اْنطَِّلْق إِّىَل النََّخاَلتِّ

َا، وُقْل َذلَِّك لِّلحَجارَةِّ، فَأتـَْيُت النََّخاَلَت فـَُقْلُت هَلُنَّ -صلى هللا عليه وسلم  َع ُكلُّ خَنَْلة مِّْنُكنَّ إِّىل َمَكاْنِّ قَاَلُه   الذي ! َأْن تـَْرجِّ
ُهنَّ إِّىَل   الذي: فـََو -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  نـْ حْلَقِّّ َلَكَأِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل تـََعاُقرِّهِّنَّ َوتـَُراهبِِّّنَّ َحَّتَّ َعاَدْت ُكلُّ خَنَْلة مِّ بـََعَثُه ابِّ

َجارَةِّ، فـََو  َا، َوقُلُت َذلَِّك لِّلحِّ حْلَقِّّ َلَكأِنِّّ  الذي َمَكاْنِّ ُتُه فََأْخرَبْتُُه بَِّذلَِّك بـََعَثُه ابِّ صلى هللا  - أَْنظُُر إِّىَل تـََعاُقرِّهِّنَّ َحَجًرا َحَجًرا، فَأَتـَيـْ
 ". -عليه وسلم 

 رواه أبو يعلى، وإسناده حسن، فيه ضعف ولكن له شاهد من طريق بعلى عند أحمد. قال الهيثمي:  .ع، وأبو نعيم، ق معا يف الدالئل

 
ًما، مثَّ َأاَتُه، فـََلمَّا َنَظَر إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَرَة: َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيد َلمَّا َقدَِّم ََلْ ََيتِّ "َعْن َأىبِّ َمْيسَ  - 68/ 38 َأايَّ
ْئَت حُتْزِّنـَُنا".  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب  قَاَل َلُه: غِّْبَت َعنَّا َما غِّْبَت، مثَّ جِّ

 رواه البزار عن شيخه )عمر بن إسماعيل بن مجالد( وهو كذاب. قال الهيثمي:  . اق إال ابنه يوسفطس، وقال: َل يروه عن أىب إسح

 
لسَّْيف  -صلى هللا عليه وسلم  -"َلمَّا رََجَع  - 69/ 38 مِّْن َبىنِّ اْلُمْصطََلقِّ قَاَم اْبُن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُأىَبَ ْبنِّ َسُلول َعَلى أُبِّيهِّ ابِّ

، فـََقاَل: َويـَْلَك، حُمَمٌَّد اأَلََعُز، َوأَ َوقَاَل: هلل  ، فـَبَـَلَغْت َرُسوَل هللا َعَلىَّ َأْن اَل ُأْغمَِّدُه َحَّّت تـَُقوَل حُمَمٌَّد اأَلَعزُّ َوَأاَن اأَلَذلُّ اَن األَذلُّ
 فََأْعَجبَـْتُه َوَشَكَر َلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -

 محمد بن الحسن بن زباله( وهو ضعيف. رواه الطبراني، وفيه ) قال الهيثمي:  .طب

 
، فـََقاَل َعْبُد هللا - 70/ 38 َها اأَلَذلَّ : لَئِّْن رََجْعَنا إِّىَل املَدِّيَنةِّ لَُيْخرَِّجنَّ األَعزُّ منـْ   - ْبُن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُأىبٍّ "قَاَل َعْبُد هللا ْبُن ُأىبٍَّ

، َواْسَتأَذَن َعْبُد هللا ْبُن َعْبدِّ هللا َرُسوَل هللا : َوهللا اَل َيْدُخُل َحَّتَّ يـَُقو -يـَْعىنِّ ألَبِّيهِّ  صلى   -َل لُِّمَحمٍَّد: حُمَمٌَّد األَعزُّ َوَأاَن اأَلَذلُّ
 يف قـَْتلِّ أَبِّيهِّ، فـََقاَل: اَل يـََتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ حُمَمًَّدا يـَْقُتُل َأْصَحابَُه". -هللا عليه وسلم 

 ر ورجاله ثقات. رواه البزا قال الهيثمي:  . البزار
 
 ( -رضي اهلل عنه    -مسند أسامة بن شريك الثعليب  ) 

َها فَاْلتَـَفَت فـََنَظَر اْمَرَأًة ُمْقبِّلًة    -صلى هللا عليه وسلم  -َلَمَع َرُسول هللا  إيّنِّ "   - 5/ 39 َنازٌَة لُِّيَصلَِّّى َعَليـْ إِّْذ قـُرَِّبْت إِّلْيهِّ جِّ
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َها".   فـََقاَل: رُدُّوَها، فـََردُّوَها مَِّرارًا َحَّتَّ تـََواَرْت، فـََلمَّا رََأْوَها تـََواَرْت َكربَّ َعَليـْ
 فيه محمد بن عبيد هللا العرزمى وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . ة بن شريكأسام طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنه    -مسند أسامة بن عمري، والد أبى املليح  ) 

َها اْلَعَمائُِّم، وََكاَنْت َعَلى   - 3/ 40 ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: نـََزَلتِّ اْلَمالَئَِّكُة يـَْوَم َبْدر َعَليـْ الزُّبرْيِّ يـَْوَمئٍذ عَِّماَمٌة  "َعْن َأىبِّ اْلُمَلْيحِّ
 َصْفَراُء".
 رواه البزار، وفيه الصلت بن دينار، وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب، كر

 
 مَحَُك هللا". َوَرمْحَُة هللا َوبَرَكاتُُه، الصَّاَلُة يـَرْ  النيب"َكاَن بِّالٌل إَِّذا َأرَاَد َأْن يُقِّيَم الصَّاَلَة قَاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها   - 5/ 40

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد هللا بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .يف األوسط عن أىب هريرة الطرباين
 

َلَة فـَيَـُقوُل: َأْشَهُد َأن الَّ إَِّلَه إِّالَّ هللا  - 6/ 40 ، ُأْشَهُد ُأن حُمَمًَّدا  "َكاَن بِّاَلٌل يؤذُِّّن َمْثىَن، َويـََتَشهَُّد ُمْضعًفا َيْستَـْقبُِّل اْلقِّبـْ  َمرَّتنْيِّ
ُع فـَيَـُقوُل: أْشَهُد أْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا  َمرَّتنْيِّ، أْشَهُد أنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا َمرََّتنْيِّ ُمْستَـْقبَِّل اْلقِّْبلة، مثَّ  َرُسوُل هللا َمرَّتنْيِّ، مثَّ يـَْرجِّ

َلَة  اَلح َمرتَّنْيِّ، مثَّ َيْستَـْقبُِّل ايـَْنَحرُِّف َعْن ميِّينه فـَيَـُقوُل: َحىَّ َعَلى الصَّاَلةِّ َمرتنْيِّ، مثَّ يـَْنَحرُِّف َعْن َيَسارِّهِّ فـَيَـُقوُل: َحى َعَلى اْلفَ  ْلقِّبـْ
َدًة". فـَيَـُقوُل: هللا َأْكرَبُ هللا أْكرَبُ، الَ إَِّلَه إِّالَّ هللا، َوإِّقَاَمُتُه منَفرَِّدٌة، َوَقْد قَاَمتِّ الصَّاَلُة َمرَّةَّ وَ   احِّ

ضعفه ابن  رواه الطبراني في الصغير، وفيه أيًضا عبد الرحمن بن عمار بن سعد، قال الهيثمي:  .يف الصغري عن سعد القرظ الطرباين
 معين.

 
رِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َكاَن َأْصَحاُب   - 7/ 40 ".  يفيـَْقَرُأوَن اْلُقرآَن مِّْن َأوَّلِّه إِّىَل آخِّ  اْلَفَرائِّضِّ

رواه الطبراني في األوسط، وفيه سهل بن أبى حزم ضعفه جماعة، يقولون فيه: ليس بالقوى، ووثقه ابن  قال الهيثمي:  .طس عن أنس
 معين وبقية رجاله ثقات. 

 
: إِّْحَداُُهَا ُهَذليٌَّة، َواأُلْخَرى َعامِّرِّيٌَّة، فَ   - 9/ 40 َضَرَبتِّ اهلَُذليَُّة َبطَن  "َكاَن فيَنا رَُجٌل يـَُقاُل َلُه: مَحَُل ْبُن َمالِّك َلُه اْمَرَأاَتنِّ

َباٍء َأْو ُفْسطَاٍط فَأَْلَقْت َجنِّيًنا مَ  ارِّبَةِّ إِّىَل اْلَعامِّرِّيَّةِّ بَِّعُمودِّ خِّ لضِّّ َمَعَها ُأٌخ هَلَا يـَُقاُل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبيًِّّتا، فَاْنطُلَِّق ابِّ
َّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -َلُه: عِّْمَراُن ْبُن َعَومْيِّر، فـََلمَّا َقصُّوا َعَلى َرُسولِّ هللا  اْلقِّصََّة قَاَل: "ُدوُه"، قَاَل عِّْمَراُن: اَي َنىبِّ

َدْعىنِّ مِّْن رَْجزِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َما الَ َأَكَل، َواَل َشرَِّب، َواَل َصاَح فَاْستَـَهلَّ؟ مِّْثُل َهَذا يَُطلُّ، فـََقاَل  أََندِّى
اَئٍة َأْو فـََرٌس، َأْو عِّشروَن َومِّاَئُة َشاٍة، فـََقاَل: اَي  ، فِّيهِّ ُغرَُّة َعْبٍد أْو َأَمٍة َأْو مَخُْس مِّ َّ هللا، إِّنَّ هَلَا ابـَْنانِّ األْعَرابِّ ُُهَا َساَدُة احْلَىِّّ   َنىبِّ
َشْىٌء َأْعقُِّل فِّيهِّ، قَاَل: اَي مَحَُل    يل  َوُهْم َأَحقُّ َأْن يـَْعقُِّلوا َعْن أُمِّّهِّْم، قَاَل: أَْنَت َأَحقُّ َأْن تـَْعقَِّل َعْن ُأْختَِّك مِّْن َوَلَديـَْها، قَاَل: َما

: اْقبِّْض مِّْن حَتْتِّ َيدَِّك مِّْن صَ يـَْوَمئِّ  ْبَن َمالٍِّك َوُهوَ  َدقَاتِّ ُهَذْيٍل  ٍذ َعَلى َصَدقَاتِّ ُهَذَيٍل َوُهَو َزْوُج اْلَمْرأََتنْيِّ َوأَبُو اجْلَنِّنيِّ اْلَمْقُتولِّ
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 عِّْشرِّيَن َومِّاَئَة َشاٍة، فـََفَعَل". 
والمنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، قال الهيثمي:  .طب عن أسامة بن عمري

 رجاله ثقات. 
 

صلى هللا عليه وسلم   -فَالتَـَقَمْت أَنـَْفُه، َفَدَعاُه َرُسوُل هللا  -يـَْعىنِّ اْلُقواَب   -"َكاَن بَِّوْجهِّ أَبـَْيَض ْبنِّ مَحَّاٍل ُحَزازٌَة  - 10/ 40
 َك اْليَـْوَم َوفِّيهِّ أَثـٌَر". َفَمَسَح َعَلى َوْجهِّهِّ، فـََلْم مُيْسِّ َذلِّ  -

 . رواه الطبرانى ورجاله ثقات، وثقهم ابن حبان قال الهيثمي: .طب عن أبيض بن محال
 

َها َوقـَتَـَلْت َما  - 14/ 40 صلى هللا   -  النيبَبطنَِّها، فـََقَضى  يف "َكاَنْت فِّيَنا اْمَرَأاَتنِّ َضَرَبْت إِّْحَداُُهَا اأُلْخَرى بَعُموٍد فـََقتَـَلتـْ
بِّلِّ َأْو كذا وَ  يف -عليه وسلم  ، َوىفِّ اجْلَنِّنَيِّ بُِّغرة َعْبٍد َأْو َأَمٍة، َأْو بَِّفَرٍس َأْو بَعِّريَْينِّ مَِّن اإلِّ ، فـََقاَل  اْلَمْرَأةِّ ابْلَعْقلِّ َكَذا مَِّن اْلَغَنمِّ

ْثُل َذلَِّك يَُطلُّ، فـََقاَل َرُسوُل هللا رَُجٌل: َكْيَف تـَْعقُِّل اَي َرُسوَل هللا َمْن اَل َأَكَل، َواَل َشرَِّب، وَ  صلى   -الَ َصاَح، َواَل اْستَـَهلَّ؟ َفمِّ
َها َوَوَلدَِّها، َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَلى َعَصَبةِّ اْلَقاتَِّلةِّ  -هللا عليه وسلم   ". َأَسجَّاَعٌة أَْنَت؟ َوَقَضى َأنَّ مِّريَاَث اْلَمْرَأةِّ لَِّزْوجِّ

 . رواه الطبراني عن شيخه المقداد بن داود وهو ضعيفثمي: قال الهي .عمري طب عن أسامة بن

 
 مَيُدَُّها َوََيُخُذَها".   -صلى هللا عليه وسلم  -ُذَؤابٌَة، وََكاَن َرُسوُل هللا  يل "َكاَنْت  - 15/ 40

 رواه الطبراني وإسناده جيد. قال الهيثمي:  .طب عن أنس
 

".  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَنتِّ اْلَيُد تـُْقَطُع َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ هللا  - 16/ 40  َُثَنِّ اْلمَِّجنِّّ
 . احلبشى طب عن أمين

 
نَـُهْم، فَاْلتَـَفَت إِّىَل َقرْبٍ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َبىنِّ ُمَعاوِّيََة، َفَذَهَب  يف"كاَنْت اَنئَِّرُة  - 17/ 40  فـََقاَل: الَ  ُيْصلُِّح بـَيـْ

. فـََقاَل: الَ َأْدرِّى".   َدرَْيَت، َفقِّيَل َلُه، فـََقاَل: إِّنَّ َهَذا ُيْسَأُل عىنِّّ
 رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه عمر بن محمد بن صهبان وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . احلارثى طب عن بشري 

 
َا َتْدَفُع مَِّن ا - 18/ 40 ، َوالَ خَنُْرُج مَِّن احْلََرمِّ َوتـَرَُكوا اْلَمْوقَِّف " َكاَنْت قـَُرْيٌش إِّمنَّ ْلُمْزَدلَِّفةِّ يـَُقوُلوَن: حَنُْن اخْلُْمُس نَقُِّف َمَع النَّاسِّ

 ُيْصبَِّح َمَع يَقُِّف َمَع النَّاسِّ بَِّعَرَفَة َعَلى مَجٍَل لَُه، َوَيْدَفُع َمَعُهْم َحَّتَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َعَلى َعَرَفَة، فـََرأَْيُت َرُسوَل هللا  
ْلُمْزَدلَِّفةِّ فـََيقَِّف َمَعُهْم مثَّ َيْدَفع إَِّذا َدفـَُعوا".   قـَْومِّهِّ ابِّ

 . طب، ك عن جبري بن مطعم
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 َسْوداَء".  -صلى هللا عليه وسلم   -"َكاَنْت رَايَُة َرُسولِّ هللا  - 19/ 40
رواه الطبراني في الثالثة، وفى إسناد الكبير شريك النخعى وثقه النسائى وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله قال الهيثمي:  .طب عن جابر

 ثقات. 
 

َها أْخَرى، فـَتَـغَايـََراَت َفَضَرَبتِّ اهلِّالَلِّيَُّة العامِّرِّيََّة بُِّعودِّ ُفْسطَاط  عِّْندِّي "َكاَنْت  - 20/ 40 َوَلًدا  ، َفَطَرَحْت يلاْمَراٌة فـَتَـَزوَّْجُت َعَليـْ
فـََقاَل: أَندِّى َمْن اَل أكَل، َواَل َشرَِّب، َوالَ اْستَـَهلَّ؟   : ُدوُه، َفَجاَء َولِّيـَُّها-صلى هللا عليه وسلم  -مّيتا، فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل هللا  

؛ نـََعْم ُدوُه، فِّيهِّ ُغرَُّة َعْبد أْو َولِّيَدةٍ  ْثُل َذلَِّك يَُطلُّ، فـََقاَل: رََجُز األْعَرابِّ  ". َفمِّ
رواه الطبراني، والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله  قال الهيثمي:  .طب عن اهلذىل

 . ثقات
 

َأْسَفَل نَِّعالَِّنا، فـََناَدى  زََمَن احلَُدْيبَِّيةِّ َفُمطِّْراَن فـََلْم تـَُبلَّ السََّماُء   -صلى هللا عليه وسلم  -"رَأَيـْتـَُنا َمَع َرُسولِّ هللا  - 21/ 40
 رَِّحالُِّكْم". يفأنَّ َصلُّوا  -صلى هللا عليه وسلم  -ُمَنادِّى َرُسولِّ هللا  

 قال شعيب: إسناده صحيح.  . عب، طب]حم[ 
 

ًنا فََأَصابـََنا بَِّغْيشٌ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُأَساَمَة ْبنِّ ُعَمرْيٍ قَاَل: َشهِّْدُت َمَع َرُسولِّ هللا  - 24/ 40 يـَْعىنِّ   - ُحنَـيـْ
 رَْحلِّهِّ فَليَـْفَعْل". يف َمْن َشاَء َأْن ُيَصلَِّّى   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََناَدى ُمَنادِّى َرُسولِّ هللا  -َمَطًرا 
 . ، وأبو نعيمطب

 
 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند لبيد بن كرز القسرى البجلى  

اَي أَسُد ْبَن ُكْرٍز اَل َتْدُخُل اجلَنََّة بَِّعَمٍل،   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  يل " َعْن أَسدِّ ْبنِّ ُكْرٍز قَاَل: قَاَل   - 1/ 43
ْنُه بَِّرمْحٍَة". َولكِّْن بَِّرمْحَةِّ هللا، قُلُت: َواَل أْنَت اَي َرسُ   وَل هللا؟ قَاَل: َوالَ أاَن إِّال أْن يـََتاَلفَاِنِّ هللا، َأْو يـَتَـَغمََّدِنِّ هللا مِّ

 . ، وابن السكن، والبزار يف األلقاب، طب وأبو نعيم، ضالبخاري يف اترخيه
 

 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند أسعد بن زرارة يف عُدس النقيب  
َكَتَب إِّىَل الضحَّاكِّ ْبنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعن املُغِّريَةِّ ْبنِّ ُشْعَبَة، أن أْسَعَد ْبَن ُزرَارََة قَاَل لُِّعَمَر: إِّنَّ   - 2/ 44

َها".  باىبِِّّّ مِّْن دِّيَةِّ َزْوجِّ  ُسْفَياَن: أْن يـَُورَِّث اْمَراَة أْشَيَم الضِّّ
ف: هذا غريب جدا، ولعله عن أىب أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، فإن أسعد بن  طب، قال احلافظ ابن حجر يف األطرا

زرارة مات قدميا يف شوال من السنة األوىل من اهلجرة، وقال يف اإلصابة: هذا فيه نظر، ولعله كان فيه أسعد بن زرارة  
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عبد هللا بن أسعد بن زرارة،  فصّحف، وإال فيحمل على أنه أسعد بن زرارة آخر، وقد روى بعضهم هذا احلديث فقال: عن
 رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  . انتهى....فلعله كان فيه أن ابن أسعد وهو عبد هللا

 
 قال ابن ماكوال بالفاء[   -رضي اهلل عنه    -]مسند األسقع البكري  

رِّيَن، َفَسأَلُه إِّْنَسان أى آيٍَة يف  َجاَءُهم  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب " َعنِّ األَسَقع الَبْكرِّى: أنَّ   - 1/ 46 يف ُصفَّةِّ املَُهاجِّ
ُ اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{. -صلى هللا عليه وسلم   - النيبالُقْرءانِّ َأْعَظُم؟ فـََقاَل   : }اَّللَّ

رواه الطبراني  قال الهيثمي:  .ابن األسقع، طب، وأبو نعيم يف املعرفة، ورجاله ثقات، ورواه عبدان فقال: عن البخاري يف اترخيه
 وفيه راو لم يسم وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. 

 
 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند األسلع بن شريك األعرَجِي  

لَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب اَنَقََّت  " َعن األْسَلع ْبنِّ شريك قَاَل: كنُت َأْرَحلُ   - 1/ 47 ة اَبرَِّدة،  فَأَصابـَْتىنِّ َجَنابَة يف لَيـْ
َل ابملَاءِّ الَبارِّدِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َوأرَاَد َرُسوُل هللا  يُت أْن أْغَتسِّ الرِّْحَلَة َفَكرِّْهُت أْن أْرَحَل اَنقـََتُه َوأاَن ُجُنٌب، َوَخشِّ

َا َماًء فَاغَتَسلُت، مثَّ حلِّْقُت َرُسوَل هللا  َأْحَجارًا فَ  فَأُموَت أْو أْمَرَض، فَأَمْرُت رَُجاًل مَِّن األَْنَصارِّ فـََرَحَلَها، مُثّ َرَضْفتُ    -أسَخْنُت هبِّ
َلَتَك تـََغريََّْت، َوىفِّ َلْفظ: ُمْضَطرِّبًَة؟ قُلُت: اَي َرُسوَل هللا َلَْ  -صلى هللا عليه وسلم    َوأْصَحابَُه، فـََقاَل: اَي أْسَلُع َماىلِّ أَرى رَاحِّ

شيُت الُقرَّ ُأْرحلَها، رَحََّلَها رَُجل مَن األْنَصارِّ  َ؟ قُلُت: "إِّيّن أصابـَْتىنِّ َجَنابٌَة َفخِّ ى فَأَمْرتُُه أنَّ يـَْرَحَلَها َوَرَضْفُت  ، قَاَل: َلِّ َعَلى نـَْفسِّ
َا َماًء فَاْغَتَسلُت بِّه، فَأنَزَل هللا }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّاَلَة وَ   إِّىَل قـَْولِّه: }َعُفو ا َغُفورًا{ ". أَنـُْتْم{ َأْحَجارًا فَأْسَخْنُت هبِّ

 . ، طب، وابن مردويه، وأبو نعيم، ق، ضالباوردي، و البغوي، و بن سفياناحلسن 
 

َلة: اَي أْسَلُع ُقْم   يلوأْرَحُل َلُه، فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ األْسَلعِّ قَاَل: ُكنُت أْخدُم النَّيبِّ   - 2/ 47 َذاَت لَيـْ
يَةِّ الصَّعِّيدِّ يلفَاْرَحْل  رْبِّيُل آبِّ ، فـََقاَل: ُقْم اَي أْسَلُع فـَتَـَيمَّْم،  ، قُلُت اَي َرُسوَل هللا أَصابـَْتىنِّ َجَنابٌَة، َفَسَكَت عىنِّّ َساَعًة َحَّتَّ جاءه جِّ

َبَكفَّْيه اأَلْرَض، مثَّ نـََفَضَها، مثَّ َمَسَح هبَِِّّما َوْجَهُه َحَّتَّ أَمرَّ َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -التَّيمَُّم، َضَرَب َرُسوُل هللا  علَّمينمثَّ 
َْيتِّهِّ، مثَّ أَعاَدُُهَا إِّىَل األْرضِّ وَمَسَح بِّكَ  ألخَرى، مثَّ نـََفَضَها مثَّ َمَسَح هبَِِّّما ذِّراَعْيهِّ ظَاهَِّرُُهَا  حلِّ فَّْيهِّ األْرَض، فدلك إحديهما ابِّ

َاٍء، فـََقاَل يل: اَي أْسَلُع امس َهَذا َجلَدكَ   ".واَبطِّنَـُهَما إِّىَل املِّْرفـََقنْيِّ، مثَّ رََحلُت َلُه َفَساَر َحَّتَّ َمرَّ ِبِّ
قال الهيثمي:  .، قط، طب، وأبو نعيم، ق الطحاويبن جرير، والقاضى إمساعيل يف األحكام، و ابن سعد، وعبد بن محيد، وا

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه. 
 

 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند أسلم يف جبرة األنصارى  
 -صلى هللا عليه وسلم   - النيب" َعْن إِّبـَْراهِّيَم ْبنِّ حُمَمَّد ْبنِّ أْسَلَم ْبنِّ جَبَْرَة ، َعْن أبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ أْسَلَم بنِّ جَبَْرَة: َأن   - 1/ 48
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َمغَاَنِّ   يفُعنـَُقُه، َوإَذا ََلْ ينبِّْت َجَعَلُه َجَعَلُه َعَلى ُأساَرى قـَُرْيظََة، وَكاَن يـَْنظُُر إِّىل فـَْرج الُغاَلم، فَإَِّذا رآُه َقْد أنَبَت َضَرَب 
 املُْسلِّمنيِّ". 

رواه الطبراني، وفيه قال الهيثمي:  .احلسن بن سفيان، وابن منده واستغربه، وابن السكن وقال: ال يثبت، طب، وأبو نعيم
 إسحاق بن عبد هللا بن أبى فروة وهو متروك. 

 
 [ -صلى اهلل عليه وسلم    -  ]مسند أمسر بن مضرس الطاي 

َها َعقِّيَلَة بِّْنتِّ أمْسََر ْبنِّ ُمَضرَ   - 1/ 52 َها ُسَوْيَدَة بْنتِّ َجابٍِّر، َعْن أمِّّ َلَة، َعْن أمِّّ َعْن أَبِّيَها أمْسََر ْبنِّ   " َعْن أمِّّ َجُنوبِّ بْنتِّ مُنَيـْ
 َّ فـََبايـَْعُتُه فـََقاَل: َمْن َسَبَق إِّىَل َما ََلْ َيْسبِّق إلَْيهِّ ُمْسلِّم فـَُهَو َلُه، قَاَل: َفَخَرَج   -صلى هللا عليه وسلم  -ُمَضرِّسِّ قَاَل: أتـَْيُت النيبِّ

 يـََتخاُطوَن".  النَّاُس يـَتَـَعاَدونَ 
 ضعيف.  . : ال أعلم هبذا اإلسناد حديثا غري هذاالبغوي، طب، وأبو نعيم، ق، ض، قال الباوردي، و البغويابن سعد، و ]د[ 

 
 [ -رضي اهلل عنه    -سود بن أصرم احملاربي  ]مسند األ 

  -صلى هللا عليه وسلم  -" َقدِّْمُت إبِّبِّل مسَاٍن إِّىَل املَدِّيَنةِّ يف زََمنِّ حَمٍْل َوَجْدب مَِّن األْرضِّ َفذََكْرُت لَِّرُسولِّ هللا   - 1 / 53
َها فـََنَظَر إِّلَْيها فـََقاَل: َا، َفَخرج إِّلَيـْ َها فَأتَِّى هبِّ َا َخادًِّما، فـََقاَل: َمْن عِّْنَدُه َخادٌِّم؟  فَأْرَسَل إِّلَيـْ َ َجَلْبَت إِّبَِّلَك َهذِّهِّ؟ قـُْلُت: أَرْدُت هبِّ َلِّ

َا فَأَخْذهُتا َوقـََبض رسول هللا  إبله،   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفان: عِّْندِّي خادٌم، قَاَل: فـََهاتِّ َفَجاَء هبِّ
ل: هل متلك لَِّساَنَك؟ قُلُت: َفَماَذا أْملُِّك إَِّذا َلْ أْملِّْك لَِّساِن؟ ! قَاَل: َهْل مَتْلُِّك َيَدَك؟ قُلُت: قلت: اي رسول هللا أوصىن، قا 

 َخرْيٍ".  َفَماَذا أْملُِّك إَِّذا ََلْ أْملِّْك َيدِّى، قَاَل: َفالَ تـَُقْل بِّلَِّسانَِّك إِّال َمْعُروفًا، َواَل تـَْبُسْط َيَدك إِّالَّ إِّىَل 
اترخيه، وابن أىب الدنيا يف الصمت، والبغوي: وقال: ال أعلم له غريه، والباوردي، وابن منده، وابن السكن،   البخاري يف

 رواه الطبراني وإسناده حسن. قال الهيثمي:  وابن قانع، طب، وأبو نعيم، هب، كر، ض.

 
 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند األسود بن خلف بن عبد يغوث اخلزاعى  

َّ "َعْن   - 3/ 59  أَمَرُه أْن َُيدَِّد أنَصاَب احلََرم".  -صلى هللا عليه وسلم  -حُمَمَّدِّ ْبنِّ األْسَودِّ ْبنِّ َخَلٍف، َعْن أَبِّيهِّ أنَّ النَّيبِّ
 .رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن األسود، وفيه جهالةقال الهيثمي:  .البزار، طب

 
 [ -اهلل عنه  رضي    -]مسند األسود بن سريع  

ِّّ هللا   - 8/ 61 ْعًرا أثـْنَـْيُت فيهِّ َعَلى  إيّنِّ فـَُقلُت اَي َنىبِّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َقدِّْمُت َعَلى َنىبِّ هللا   -َقْد قُلُت شِّ
ْك َوَمَدْحُتَك، قَاَل: أَما َما أثـَنَـْيَت َعَلى هللا فـََهاتِّهِّ، َوَما َمَدْحَتىنِّ بِّه َفَدْعُه، َفَجَعلُت أنشُ  ُدُه َفَدَخَل رَُجل طَِّواٌل أْقىَن ، فـََقاَل أْمسِّ
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، قُلُت: َمْن َهَذا اَي َنىبِّ يلفـََلمَّا َخرج قَاَل: َهات، َفَجَعلُت أْنُشُده فـََلْم ألَبْث أْن َعاَد، فـََقاَل  ْك، فـََلمَّا َخرج قَاَل: َهاتِّ : أْمسِّ
ْك، فَإَِّذا َخَرَج قُلَت:  الذيهللا  ؟ قَاَل: َهَذا ُعَمُر ْبُن اخلطَّابِّ َولَْيَس مَِّن الَباطِّلِّ َدَخَل قُلَت: أْمسِّ  ". شيء يفَهاتِّ

 .طب عن األسود بن سريع
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أسَيد بن حضري  
َلٍة ُمْقمَِّرٍة، َوَقْد ُأْوثـََبتْ  يف"َعْن ُأَسْيدِّ ْبنِّ ُحَضرْيٍ قَاَل: ُكْنُت ُأَصلِّّى   - 3/ 67 فـََرَسى َفَجاَلْت َجْوَلًة فـََفزِّْعُت، مثَّ َجاَلْت   لَيـْ

، َوإَذا  يَـْتىنِّ َى، َوإَذا ظُلٌَّة َغشِّ َوَبنْيَ اْلَقَمرِّ، فـََفزِّْعُت َفَد َخْلُت اْلبَـْيَت، فـََلمَّا َأْصَبْحُت   بَيينَحاَلْت  هيُأْخَرى، فـََرفـَْعُت رَأسِّ
ِّّ  ذََكْرتُ   فـََقاَل: َتلَك اْلَمالَئَكُة َجاَءْت لَتسََّمَع قَراَءَتَك مْن آخر اللَّْيلِّ ُسورََة اْلبَـَقَرة".  -صلى هللا عليه وسلم  -َذلَِّك لِّلنَّىبِّ

 .طب
 

َتنْيِّ مِّْن قـَْومِّى، أْهُل بـَْيٍت مِّْن َبىنِّ ظُْفرٍ  أاتين " َعْن ُأَسيدِّ ْبنِّ ُحَضرْي قَاَل:   - 9/ 67 ، َوَأْهُل بـَْيٍت مِّْن َبىنِّ ُمَعاوِّيََة،  أْهُل بـَيـْ
ُم أَلْهلِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاُلوا: َكلِّّْم لََنا َرُسوَل هللا  م لََنا، َأْو يـُْعطِّيَنا، َأْو حَنًْوا مِّْن َهَذا، َفَكلَّْمُتُه فـََقاَل: نـََعُم أْقسِّ يـُْقسِّ

ُهْم َشْطًرا، فَإِّْن َعاَد هللا عَ  نـْ ُتْم َفَجَزاُكُم هللا َخرْيًا،  ُكلِّّ بـَْيت مِّ َنا ُعْداَن َعَلْيهِّْم، قـُْلُت: َجَزاَك هللا َخرْيًا اَيَرُسوَل هللا، قَاَل: َوأَنـْ َليـْ
 ". )فَإِّنَُّكْم َما َعلِّْمُتْم اْلمِّئَة ُصرُبًا( 

 ضعيف، والمرفوع منه صحيح. .ع، كر
 

َنَما حَنُْن عْنَد   - 11/ 67 َكُهْم َفطََعَنُه َرُسوُل هللاِّ   وََكاَن فِّيهِّ ُمَزاحٌ  -وسلم  صلى هللا عليه  - النيب" بـَيـْ  -حُيَدُِّث اْلَقْوَم لُِّيْضحِّ
ِْنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  َرتِّهِّ فـََقاَل: َأْصربِّ ْ " فـََقاَل: إِّنَّ َعَلْيَك َقمِّيًصا َولَْيَس َعَلىَّ َقمِّيٌص، فـََرَفَع   يف َخاصِّ فـََقاَل: " اْصَطربِّ

َا َأَرْدُت َهَذا اَيَرُسوَل هللاِّ ".  َقمِّيَصُه فَاْحَتَضَنُه َوَجَعَل يُقبُِّّل َكْشَحهُ  -لى هللا عليه وسلم ص -َرُسوُل هللاِّ   َويُقوُل: إِّمنَّ
 صحيح. .طب عن أسيد بن حضري]حم د[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -يَسَار املزَنى    ن )مُسْنَدْ األغَر ب 

لرُّومِّ ". يفقـََرَأ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب " َأنَّ   - 3/ 75  الصُّْبح ابِّ
 . ورجاله ثقات :قال الهيثمي .البزار، طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند األقرع بن شفى العكى  

يـَُعوُدِنِّ والعّكىُّ قال: فـَُقلُت الَ  َمَرضى  يف -صلى هللا عليه وسلم  - النيب " َعْن اأَلقْـرَعِّ بنِّ َشفِّىٍّ دخَل َعَلى   - 1/ 77
َرنَّ إِّىَل َأْرضِّ الشَّامِّ َومَتُوُت َوُتْدَفُن ابِّ  ُب إالَّ أينَّ َميٌِّّت مِّْن َمَرضِّى، قَاَل: َكالَّ لتبقني َولَتـَُهاجِّ لرَّبـَْوةِّ مِّْن َأْرضِّ فـََلْسطِّني،  َأْحسِّ
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اَلَفةِّ ُعَمَر، َوُدفَِّن ابلرَّْمَلةِّ ".  يفَفماَت   خِّ
 .السكن، وابن منده، طب، وأبو نعيم، كر ابن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أمية بن خالد  
 اْلُمْسلِّمنَي ". َيْستَـْفتُِّح َوَيْستَـْنصُر بَصَعاليك -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َكاَن   - 1/ 80

 ضعيف.  . ، طب، وأبو نعيمالبغويش، و 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أنس بن مَالِك  
ًدا  - 14/ 85 ََذ أبُو طَلَحَة َمْسجِّ صلى هللا   -َفَصلَّى َرُسوُل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَدارِّهِّ فَأْرَسَل إِّىَل  يف" اختَّ

 ىبِّ َوِبىبِّ طَلَحَة َوأُمِّّ ُسَلْيٍم َخلَفَنا".  -عليه وسلم 
 .طب

 
صلى هللا عليه   -َفَخَرْجَنا َمَعُه فـََرأَيـَْنا َرُسوَل هللاِّ   - عليه وسلم صلى هللا -" تـُُوفِّّيْت زَيـَْنُب بْنُت َرُسولِّ هللاِّ   - 45/ 85

صلى هللا  -دِّهِّ فـََقَعَد َرُسوُل هللاِّ ُمْهَتّما َشدِّيَد احلُْزنِّ َفَجَعلَنا الَ نَُكلُِّّمُه َحَّتَّ انـْتَـَهيَنا إِّىَل املَْقربَةِّ، فَإَِّذا ُهَو ََلْ يـَْفرُْغ مِّْن حلَْ  -وسلم 
َهًة، َوَجَعَل يـَْنظُُر إِّىَل السََّماءِّ مثَّ َفرَغ مَِّن الَقرْبِّ فـَنَـَزَل فيهِّ  -وسلم عليه  ُتُه يـَْزَداُد ُحْسًنا ،  َوقـََعْداَن َحْوَلُه َفَحدََّث نـَْفَسُه ُهنَـيـْ  فـََرأيـْ

! رَأَيـَْناَك ُمْهَتّما َحزِّيًنا ََلْ َنْسَتطِّْع أْن نَُكلَمَك مثَّ رَأَيـَْناَك ُسرَِّى  مثَّ إِّنَُّه َفرَغ َفَخرَج فـََرأيـُْتُه ُسرِّى َعْنُه َوتـََبسََّم فـَُقلَنا: اَيَرُسوَل هللاِّ 
يَق الَقرْبِّ َوَغمَُّه َوَضْعَف زَيـَْنَب َفَكاَن َيُشق َعَليَّ َفَدَعْوُت هللاَ  َها فـََفَعَل، َوَلَقدْ  َعْنَك َفلَِّم َذلَِّك؟ قَاَل: ُكنُت َأذَُكُر ضِّ   أْن خُيَفَِّف َعنـْ

َعَهما َمْن َبنْيَ اخلَافَِّقنْيِّ إِّال اجلِّنَّ واإلْنَس". َضَغَطَها ضغة  مسِّ
 . رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وإسناده ضعيفقال الهيثمي:  .طب عن أنس

 
ثَرِّيٍد، َوَدَعا بَِّثالِّثنَي مِّْسكِّيًنا فأطَعَمُهْم " َعن أيُّوَب ْبنِّ أىبِّ متيمة قَاَل: َضُعَف أَنٌس َعنِّ الصَّْوم َفَصَنَع َجْفَنًة مِّْن   - 194/ 85

." 
 ]موقوف[.  .ع، كر

 
َعَلى أُّم ُسَلْيٍم فـََقالْت: اَيَرُسوَل هللا! إِّنَّ ىلِّ ُخَوْيَصًة قَاَل: َوَما هي   -صلى هللا عليه وسلم  -"َدَخَل َرُسوُل هللا   - 144/ 85

َرةِّ، َوقَاَل: اللَُّهمَّ اْرزُْقُه َمااًل، َوَوَلًدا، َواَبرِّْك َلُه. فَإِِّنِّّ أْكثـَرُ اَي أَُم ُسَلْيٍم؟ قَاَلْت: َخادُِّمَك أَنٌس، فَ  نـَْيا َواآلخِّ َرْيِّ الدُّ   َدَعا ىلِّ خبِّ
َا َقْد َدفـََنْت مِّْن ُصلىبِّ إِّىَل َمْقدِّم احلَجَّاج الَبْصَرَة بِّضْ  يَنُة: أْنَّ  َوعِّْشرِّيَن َومِّائًة ".  َعةً األْنَصارِّ َوَلًدا. فَأْخربَْتىنِّ ابـَْنَّتِّ أمِّ

 احلارث، وأبو نعيم. 
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َجَعَل يـَْبُسُط رِّْجاًل َويـَْقبُض ُأْخَرى، َويـَْبُسُط   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أَنٍس قَاَل: َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل هللا   - 199/ 85

أْى بـُنَـيَُّة ال كرَب َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل هللا َيًدا َويـَْقبض ُأْخَرى، قَاَلْت فَاطَمُة: اَي كْراَبُه لَكْربكِّ اَي أبـََتاُه 
َ قَاَلت فَاطَِّمُة: اي أبـََتاُه أَجاَب راب  َدَعاُه، اَي أبـََتاُه إِّىَل جرْبِّيَل أنعَ  اُه، اَي أَبـََتاُه مِّْن ربِّّه َما َأْداَنُه، اَي أَبـََتاُه  أبِّيِّكِّ بَعَد الَيوْم، فـََلمَّا تـُُوىفِّّ

صلى هللا عليه   -فَاطَِّمُة: اَي أََنُس َكْيَف طَاَبْت أنـُْفُسُكْم َأْن حَتُْثوا َعَلى َرُسولِّ هللا   يل َنُة الفِّْرَدْوسِّ َمأَواُه، فـََلمَّا َدفـَنَّاُه قَاَلْت جَ 
َاَب؟ ! ".  -وسلم   الرتُّ
 صحيح. .ع، كر]خ[ 

 
 فَأذََّن  َماَت فِّيهِّ أاَتُه بِّاللٌ   الذي َمَرَضُه  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أَنٍس قَاَل: َلمَّا َمرَِّض رسوُل هللا   - 201/ 85

، َوَمْن َشاَء َفلَيدَْع، قَالَ  لصَّاَلةِّ، فـََقاَل: اَي بِّاَلُل! َقْد بـَلَّْغَت َفَمْن َشاَء فَلُيَصلِّّ ؟ قَاَل: ُمُروا   ابِّ لنَّاسِّ اَي َرُسوَل هللا: َفَمْن ُيَصلِّّى ابِّ
، فـََلمَّا تـََقدََّم أبُو َبْكٍر رُفَِّعْت السُّ  لنَّاسِّ فـََنَظْراَن إِّلَْيه َكأنَُّه َورََقٌة   -صلى هللا عليه وسلم  -توُر َعن َرُسولِّ هللا أاَب َبْكٍر َفلُيَصلِّّ ابِّ

أْن َصلِّّ  -صلى هللا عليه وسلم   -بـَْيَضاُء َعَلْيهِّ مخِّيَصٌة َسْوَداء، َفظنَّ أبُو َبْكٍر أنَُّه يُرِّيُد اخلُُروَج فـََتأخََّر، فَأَشاَر إِّلْيهِّ َرُسوُل هللا 
 َحَّتَّ َماَت مِّْن يـَْومِّهِّ ".  -صلى هللا عليه وسلم  -لَّى أبو بكٍر َوَما رَأيـَْنا َرُسوَل هللا َمَكاَنَك، َفصَ 

 .ع، كر
 

َنا َرُسوُل هللا   - 202/ 85 َثالاًث، فَأُقيَمتِّ الصَّاَلُة، َوَذَهَب أبُو َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أَنٍس قَاَل: ََل خَيْرْج إِّلَيـْ
نَي َوَضَح لََنا َوْجُه َرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب لنَّاسِّ فـََرَفَع ُيَصّلى ابِّ  َنا مِّْنُه حِّ َنا َمْنَظًرا أعجب إِّلَيـْ احلَِّجاَب َفَما رَأيـْ

ْم يـَُر َحَّتَّ َماَت  إِّىَل أىبِّ َبْكٍر أْن يـَُقوَم، َوأْرَخى احلَِّجاَب، فـَلَ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيبفأْوَمأ  -صلى هللا عليه وسلم  -
." 

 . ع، وابن جرير
 

يَّة َرُسولِّ هللا   - 208/ 85 نَي َحَضَرُه املَْوُت: الصَّاَلَة، َوَما َمَلَكْت أمْيَاُنُكْم   -صلى هللا عليه وسلم  -" كاَنْت َعامَُّة َوصِّ حِّ
َا لَسانُُه، يـَُقوُل: ال يفَحَّتَّ َجَعَل يـَُغْرغُِّرها    يبنُي كِّاَلُُهَا مِّن الَوَجع ". َصْدرِّه، َوَما يُفيُض هبِّ

 .ع، كر
 

أْن أقْـَرأ َعَلْيَك، قَاَل:   ريب  أمرينقَاَل أُلىبَِّّ ْبنِّ َكْعٍب:  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أََنٍس أنَّ رسوَل هللا   - 211/ 85
 ْيه ََلْ َيُكْن ". ، فـََبَكى ُأىَبٌّ، فـََزَعُموا أنَُّه قـََرَأ علَ يلَومَسَّاِنِّ َلَك؟ قَاَل: َومَسَّاَك 

 .ع، كر
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نَـْيهِّ، فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب" َعْن أَنٍس قَاَل: َدَخلُت َمَع   - 216/ 85 يـَُعوُد زَْيَد ْبَن أْرَقَم َوُهَو َيْشَتكِّى َعيـْ
ى بَِّيدِّهِّ لَئِّْن كَ  ُب، فـََقاَل: َوالَّذِّى نـَْفسِّ ُ َوأْحَتسِّ اَن َبَصُرَك ملَا بِّهِّ َفَصرْبَت  اَي زَْيُد! أرَأْيَت إِّْن َكاَن َبَصُرَك لَِّما بِّهِّ؟ قَاَل: أْصربِّ

 َسْبَت لََتلَقنَيَّ هللا يـَْوَم القَِّياَمةِّ لَْيَس عَلْيَك ذنٌب ". َواْحتَ 
 .ع، كر

 
َكَتَب إِّىَل كِّْسَرى، َوقـَْيَصَر، َوُأَكْيدِّرِّ دوَمَة َيْدُعوُهْم إِّىَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أََنٍس أنَّ َرُسوَل هللا   - 225/ 85

." 
 قال شعيب: حديث صحيح. .ع، كر]حم[ 

 
ابن رواحَة، فدفع الرَّايَة   بعث زيًدا، )وجعفًرا( وعبد هللا -صلى هللا عليه وسلم  -" عن أنٍس: أن رسوَل هللا   - 237 / 85

إىل الناسِّ قبل أن َيَئ اخلرُب. قاَل: أخذ   -صلى هللا عليه وسلم  -إىل زيٍد، فُأصيُبوا مَجيًعا. قاَل أنٌس: فنعاهم رسوُل هللا 
يَب، مث أخذها عبُد هللا فأصيَب، مث أخَذ إىل الراية بعُد سيٌف من سيوفِّ هللا خالُد  الرايَة زيٌد فُأصيبَ  ، مث أخَذها جعفٌر فُأصِّ

 بُن الوليدِّ، فجعَل حيدُث الناس وعيناُه َتذرِّفَان ". 
 .ع، كر

 
، وال ابلقصريِّ،  رَْبعًة حسَن اجلِّسم ليس ابلط  -صلى هللا عليه وسلم  -" عن أنس قَاَل: كان رسوُل هللا   - 239/ 85 ويلِّ

 وكان شعُره إىل شحمة ُأذنيه، ليس ابجلعد وال ابلسَّبط أمسَر اللَّون، إذا مشى كان يتوكَّأ ". 
 .ع، كر

 
نٍي َوَقَع فِّيهِّ َقطَرٌة مِّْن َدٍم، فنهى َرُسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َعْن أنٍس: أنَّ   - 255/ 85   -ُسئَِّل َعْن َعجِّ

 َعْن أْكلِّهِّ ".  -ليه وسلم صلى هللا ع
رواه الطبراني في األوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعفه جماعة، وقال دحيم: ثقة، وكان له أحاديث يغلط فيها، قال الهيثمي:  .ع، كر

 وأثنى عليه هشيم خيرا.
 

  -اَنٌس، فَأْنَشأ يـَْقَرأُ َعَلْيهُِّم الُقرآَن، فَأَتى َرُسوَل هللا " َعْن أَنٍس قَاَل: قـََعَد أَبُو ُموَسى يف بـَْيتِّهِّ، واْجَتَمع َعَلْيهِّ   - 262/ 85
ُبَك مِّْن أىبِّ ُموَسى؟ إنَُّه قـََعَد يف بـَْيٍت، َواْجَتَمع َعَلْيهِّ اَنٌس، فَأنْ  -صلى هللا عليه وسلم  شأ  رَُجٌل فـََقاَل: اَيَرُسوَل هللا! َأاَل ُأَعجِّّ

: َتْسَتطِّيُع أْن تـُْقعَِّدِنِّ مِّْن َحْيُث اَل يَراِنِّ فِّيهْم أَحٌد؟ قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم   -ُسوُل هللا يـَْقَرأ َعَلْيهِّم الُقرآَن. فـََقاَل رَ 
ُهْم أَحٌد، َفَسمَِّع قِّراَءَة أىبِّ ُموَسى فـََقال: إِّنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -نـََعْم، َفَخَرج َرُسوُل هللا  ُه فَأقَعَدُه الرَُّجُل َحْيُث اَل يَراُه مِّنـْ

 لَيَـْقَرأُ َعَلى مِّْزَماٍر مِّْن َمَزامِّريِّ آلِّ َداُوَد ". 
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 رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .ع، كر
 

ألمتِّهِّ فـََقاَل: اللَُّهمَّ َأْقبِّْل بُِّقُلوهبِِّّْم إِّىَل دِّينَِّك، َوُحْط َمْن َورَاءُهْم   -صلى هللا عليه وسلم  -"َدَعا َرُسوُل هللا   - 284/ 85
 َرمْحَتَِّك". بِّ 

 رواه الطبراني في الصغير واألوسط، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بري، وهو ثقة.قال الهيثمي:  .طب
 

َمَعُه اببنة   "َعْن أَنٍس قَاَل: إِّنَّ اوََّل َمْن َهاَجَر مَِّن املُْسلِّمنَي إِّىَل احلََبشة َِبْهلِّهِّ عثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َفَخرَج وَخرجَ   - 383/ 85
األْخَباَر،   يـَتَـوَكَّفُ َخرَبُُُهَا، َفَجَعَل خَيُْرُج  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب فَاْحتَـَبَس َعَلى  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب

م رَأَيـْتـُُهَما، فـََقاَل:  ُتُه فـََقدَِّمْت اْمَرَأٌة مِّْن قـَُرْيٍش مِّْن َأْرضِّ احلََبَشةِّ َفَسَأهَلَا، فـََقاَلْت: اَي َأاَب الَقاسِّ َعَلى أىِّّ َحال رَأَْيتِّهَِّما؟ قَاَلْت: رَأَيـْ
بَةِّ  َاٍر مِّْن َهذِّهِّ الّدابَّ َا مَيْشي خلَفَها، فـََقاَل وَ  َوَقْد مَحََلها َعَلى محِّ بَـُهَما هللا، إِّْن   -َصلَّى هللا عليه وسلم  - النيب ُهَو َيُسوُق هبِّ َصحِّ

 َكاَن عثماُن ْبُن َعفَّاَن ألوََّل َمْن َهاَجَر إِّىَل هللا ِبْهله بـَْعَد ُلوط". 
 . ع، طب، ق، كر

 
صلى هللا عليه   - النيبي املختار بن فُلُفٍل، َعْن أَنٍس قَاَل: َجاَء "َعْن َأىبِّ ُحَصنْي، َعنِّ املُباَركِّ ْبنِّ فُلُفٍل أخ  - 401/ 85

خلالَ  -وسلم  جلَنَّةِّ، َوابِّ ْرُه ابِّ ، قُلت اَي  بعديَفةِّ مِّْن َفَدَخَل إِّىَل ُبْسَتان، فَأتى آت َفَدقَّ الَباَب، فـََقاَل اَي أَنُس: ُقْم فَافْـَتْح َلُه َوَبشِّّ
خلِّاَلَفةِّ مِّْن بـَْعدِّ َرُسولِّ هللا  َرُسوَل هللا: أْعلُِّمُه؟ قَاَل:  ْر ابِّ جلَنَّةِّ، َوأَْبشِّ ْر ابِّ صلى هللا عليه   -أْعلِّْمُه، فَإَِّذا أَبُو َبْكٍر، قُلُت َلُه: أْبشِّ

خلاَلَفةِّ مِّْن -وسلم  ْرُه اَبجلَنَّةِّ َوابِّ بـَْعدِّ أىبِّ َبْكر، فـَُقلُت: أْعلُِّمُه؟ ، مثَّ َجاَء آت َفَدقَّ الَباَب، فـََقاَل اَي أَنُس: ُقْم فَافْـَتْح لَُه َوَبشِّّ
ْر ابجلَنَّةِّ َوابخلاَلَفةِّ مِّْن بـَْعدِّ َأىبِّ َبْكر، مثَّ َجاَء آت   ، فـََقاَل اَي أَنُس: ُقْم  قَاَل: َأْعلِّْمُه. َفَخَرْجُت فَإَِّذا ُعَمُر، قُلُت: أبشِّ َفَدقَّ

خلِّالَ  ْرُه ابِّ جلَنَّةِّ، َوَبشِّّ رُه ابِّ خلِّاَلَفةِّ مِّْن  فَافْـَتْح َلُه َوَبشِّّ جلَنَّةِّ، َوابِّ َفةِّ مِّْن بـَْعدِّ ُعَمَر َوأنَُّه َمْقُتوٌل، َفَخَرْجُت فَإَذا عثَماُن، قُلُت: أبشر ابِّ
َواَل  فـََقال اَي َرُسوَل هللا: َوهللا ما تغنيت، َواَل مَتَنـَّْيُت،  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيببـَْعدِّ ُعَمَر، َوإَنَك َمْقُتول، َفَدَخَل َعَلى 

َا، قَاَل: ُهَو َذاَك اي عثَماُن".  َمَسْسُت ذََكرِّى بَِّيمِّيىنِّ منُذ اَبيـَْعُتَك هبِّ
رواه أبو يعلى والبزار إال أنه قال: قال الهيثمي:  .كر، ورواه ع، كر من طريق عبد هللا بن إدريس، عن املختار بن فلفل، عن أنس

 وفيه صقر بن عبد الرحمن وهو كذاب. سيلقى من الرعية شدة " فأمره عند ذلك أن يكف«." سيلي أمر أمتي من بعد أبي بكر وعمر وأنه 
 . وفي إسناد البزار عتبة أبو عمرو، ضعفه النسائي وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات

 
ىبِّ َجْهلِّ ْبنِّ    -وسلم  صلى هللا عليه -"َعْن أَنٍس قَاَل: َلمَّا ُهزَِّم املُْشرُِّكوَن َجاَء َرُسوُل هللا   - 405/ 85 فـََقاَم، مثَّ أَمَر ِبِّ

َبةَ  ، مثَّ َأَمَر بَِّشيـْ َب فَألقى يف الَقليبِّ ، مثَّ َأَمَر بِّعتَبَة ْبنِّ رَبيَعَة َفُسحِّ َب فَألقَى يف الَقليبِّ َب فَألقَِّى يف هَِّشاٍم َفُسحِّ  ْبنِّ رَبِّيَعَة َفُسحِّ
، مثَّ َأَمَر ِبميَة ْبنِّ َخَلف َفسُ  ، َوأبُو ُحَذيـَْفَة ْبُن عتَبَة قَائم إىَل َجْنبِّ َرُسولِّ هللا  الَقلِّيبِّ َب فَألقَى يف الَقلِّيبِّ صلى هللا عليه  -حِّ

َب َوألقَِّى يف الَقلِّيبِّ تـََغريََّ َوْجُهُه، فَالتَفَت إِّليهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ََل يـَْفطِّْن َلُه النيب  -وسلم  ، فـََلمَّا َنَظَر إِّىَل أبيهِّ ُسحِّ
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ًنا  -صلى هللا عليه وسلم   -نيبُّ ال َبَة، قَاَل اَي َرُسوَل هللا َما ىبِّ َأْن اَل أكُوَن ُمْؤمِّ ابِّهلل قَاَل: اَي َأاَب ُحَذيـَْفَة َكأنَُّه َسأَل َما َصنَـْعَنا بُعتـْ
ُت َأْرُجو َأْن يـَْهدِّيَُه هللا إِّىَل اإلْساَلم، فـََلمَّا رَأْيُت َمْصَرَعُه َوَرُسولِّهِّ، َولكِّْن ََلْ َيُكْن يف الَقْوم َأَحد ُيْشبُِّه ُعتَـَبَة يف َعْقلِّهِّ َوَشَرفهِّ، َفكن

، َخرَج النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم   -َساَءِنِّ َذلَِّك، فـََقاَل َلُه النيبُّ  صلى هللا عليه وسلم   -َخرْيًا، فـََلمَّا َكاَن يف َجْوفِّ اللَّْيلِّ
َبَة بن رَبِّيَعَة، َواَي أَميَة بن  َفَسمَِّعه النَّاُس َوُهَو يـَُنادِّى يف - : اَي َأاَب َجْهلِّ ْبَن هَِّشاٍم، َواَي عتَبَة بن رَبِّيَعَة، َواي َشيـْ  َجْوفِّ اللَّْيلِّ

ى قـَْوًما َقْد َجيُفوا؟  : أتـَُنادِّ َخلٍف: أَو َجْدَُتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحّقا، فإِنِّّ َوَجْدُت َما َوَعَدِنِّ رىبِّّ َحقا، فـََناَداُه النَّاُس اي َرُسوَل هللا
ُهْم، َولكِّنُهْم اَل َيْسَتطِّيعوَن َأْن َيِّيُبوا".  نـْ مْسََع لَِّما أُقوُل مِّ  قَاَل: َوهللا َما أنـُْتْم ِبِّ

 عبد بن محيد، كر.
 

 أمْسَر".  -صلى هللا عليه وسلم  -"عْن أنس قال: َكاَن َلْوُن َرسولِّ هللا   - 472/ 85
 صحيح. .ع، وابن جرير، كر]حب[ 

 
َرةِّ".  -َعزَّ َوَجلَّ  -"َسلِّ هللا   - 499/ 85 نـَْيا واآلخِّ  اْلَعْفَو واْلَعافَِّيَة يف الدُّ

 . ، طب، ك عن عبد هللا بن جعفرالبخاري يف اترخيه
 

ُبُه يـَْنظُُر إِّلَْيه َوَمَعُه  َعابٌِّد واآلَخُر بِّهِّ رََهق فـََعطَِّش اْلَعابُِّد َحَّتَّ َسَقطَ  "يَسَلَك رَُجاَلنِّ َمَفازًَة )َأَحدُُهَا(   - 500/ 85  َفَجَعَل َصاحِّ
يُب مِّْن َماء َفَجَعَل يـَْنظُُر إِّلَْيهِّ َوُهَو َصرِّيٌع، فـََقاَل: َوهللا لَئِّْن َماَت َهَذا اْلَعْبُد الصَّالُِّح َعَطًشا َوَمعي مَ  شيءميَضأٌة فِّيَها  اٌء اَل ُأصِّ

ُتُه َمائي ألُموُت، فـَتَـوَكََّل َعلى هللا َوَعَزَم وَسَقاُه فـََرشَّ َعَليْ  ه مِّْن َمائه وَسَقاُه َفْضَلًة فـََقاَم، فـََقطََعا  مَِّن هللا َخرْيًا أََبًدا، َولَئن َسَقيـْ
ْؤَمُر بهِّ إِّىَل النَّارِّ  الذي اْلَمَفازََة، فـَُيوَقُف  َسابِّ فـَيـُ ؟   بِّهِّ رََهٌق لِّلحِّ فَتُسوقُُه اْلْمالَئَِّكُة َفرَيَى اْلَعابَِّد فـَيَـُقوُل اَي ُفاَلُن َأَما تـَْعرُِّفىنِّ

ى يـَْوَم اْلَمَفازَةِّ، فـَيَـُقوُل: بـََلى َأْعرُِّفَك، فـَيَـُقوُل لِّلَمالَئَكةِّ: قُِّفوا،   الذيَأاَن ُفاَلٌن فـَيَـُقوُل: َوَمْن أَْنَت؟ فـَيَـُقوُل:  آثـَْرُتَك َعَلى نـَْفسِّ
ئ َحَّتَّ يَقَِّف فـََيْدُعو رَبَُّه  هِّ َربِّّ َهْبُه كْيَف آثـََرين  عِّْندِّيفـَيَـُقوُل اَي َربِّّ َقْد تـَْعرُِّف َيَدُه  -َعزَّ وَجلَّ  -فـََيقُِّفوَن فـََتجِّ ، يل َعَلى نـَْفسِّ

يهِّ فـَُيْدخلُه اجْلَنََّة".  ُئ فـََيأُخُذ بَِّيدِّ َأخِّ  فـَيَـُقوُل: ُهَو َلَك، فـََيجِّ
 رواه الطبراني في األوسط، وأبو ظالل وثقه البخاري، وابن حبان، وفيه كالم. قال الهيثمي:  .طس

 
85 /533 -   ُّ َر َفَسافـََر َسَفًرا فاْعَتَكَف يف   -هللا عليه وسلم صلى  -"َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن النَّيبِّ يـَْعَتكُِّف اْلَعْشَر األَواخِّ

 السََّنةِّ اأُلْخَرى عِّْشرِّيَن يـَْوًما". 
 . ز

 
ْرَداءِّ،  أخي َبنْيَ َأْصَحابِّهِّ،  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  أخي"َعْن أََنٍس قَاَل:   - 536/ 85  أخي َبنْيَ َسلَماَن َوَأىبِّ الدَّ

 َبنْيَ َعْوفِّ ْبنِّ َمالٍِّك َوالصَّْعبِّ ْبنِّ َجثَّاَمَة". 
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 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .ع، كر
 

 يف الصَّاَلةِّ َعْن ميِّينِّهِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا  "َعْن أََنٍس قَاَل: َأقَاَمىنِّ   - 544/ 85
 . رواه البزار ورجاله موثقون قال الهيثمي:  .كر]البزار[  

 
85 /545 -    ِّّ بِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن قـَْيُس ْبُن َسْعٍد مَِّن الَنيبِّ َْنزَِّلةِّ َصاحِّ  الشُّْرطَةِّ مَِّن األمِّريِّ". ِبِّ

 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .كر]طب[  
 

َكاَن قـَْيُس ْبُن َسْعٍد    -اْلَمدِّيَنَة، َوىفِّ َلْفٍظ: َمكََّة  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أََنٍس قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َرُسوُل هللا   - 546/ 85
َْنزِّ  بِّ الشُّْرطَةِّ، َفَكلََّم َسْعٌد َعَلى ُمَقدََّمتِّهِّ ِبِّ   الذييف قـَْيٍس َأْن َيْصرَِّفُه َعنِّ اْلَمْوضِّع  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبَلة َصاحِّ

 َوَضَعُه َِمَاَفَة َأْن يـُْقدَِّم َعَلى َشْىٍء، َفَصَرَفُه". 
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:   .ع، وابن منده، كر

 
لصََّدَقةِّ، َوَْنَااَن َعنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أََنٍس: َأن َرُسوَل هللا   - 562/ 85 ََلْ ََيْلِّْس َعَلى املِّْنرَبِّ َقطُّ إالَّ َأَمَراَن ابِّ

 املُثَلةِّ". 
 . ز

 
ًئا لِّغٍد". -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللا   - 563/ 85 ُر َشيـْ  الَ َيدَّخِّ

 صحيح.  . ز]ت حب[ 
 

ْعُت   - 599/ 85 نـَْيا َحَسَنًة وىفِّ   يف َيْدُعو: اللَُّهمَّ آتَِّنا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب " َعْن أََنٍس قَاَل: َكثـَُر َما مسِّ الدُّ
 اآلَخرةِّ َحَسَنًة َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ".

 . إسناده صحيح على شرط مسلمقال شعيب:  .ز ]حم[ 
 

َّ هللا. َأىُّ الدُّعاءِّ أفضُل؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أََنٍس قَاَل: أََتى رَُجٌل رسوَل هللا   - 614/ 85 فقال اي َنىبِّ
رةِّ َفقْد َأَفلْحَت ".  يفَسْل رَبََّك اَلَعْفَو واْلعافَِّيَة  نـَْيا واآلخِّ  الدَّ

 قال شعيب: حسن لغيره. .ز ]حم[ 
 

َنا َأْن ََيتِّىَ شيءَعْن   -صلى هللا عليه وسلم  -َنٍس قَاَل: ُكنَّا ْنِّيَنا َأْن َنْسأَل َرُسوَل هللا  " َعْن أَ   - 628/ 85   ، َفَكاَن يـُْعجبـُ
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ُهْم فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد َأاَتاَن رَ  نـْ َعَم أَنََّك تـَْزُعُم َأنَّ هللَا َأْرَسَلَك؟  ُسوُلَك فـَزَ الرَُّجُل مِّْن َأْهلِّ اْلَبادِّيَة فـََيْسأََلُه َوحَنُْن َنْسَمُع، فََأاَتُه رَُجٌل مِّ
ه اجْلَباَل؟ قَاَل: هللا قَاَل َصَدَق، قَاَل: َفَمْن َخَلَق السََّماَء؟ قَاَل: هللا، قَاَل: َفَمْن َخَلَق اأَلْرض؟ قَاَل: هللا، قال، َفَمْن َنَصَب َهذ

َواأَلْرَض، َوَنَصَب اجلَِّباَل َوَجَعَل فِّيَـَها َهذِّهِّ اْلَمنافَِّع   قَاَل: فَبالَّذى َخَلق السََّماءَ قَاَل: َفَمْن َجَعَل فِّيَها َهذهِّ املَنافَِّع؟ قَاَل: هللا، 
َنا مَخَْس َصَلَواٍت  َلتَنا؟ قَاَل: َصَدَق، قَاَل: فَبِّالَّذِّى أَ  يفآهلل َأْرَسَلَك؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوزََعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ َنا َولَيـْ ْرَسَلَك  يـَْومِّ
َنا َصْوَم َشْهٍر  َذا؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوزََعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ ُ َأَمَرَك   َصَدَق، قَاَل فَِّبالَّذِّى -َسنَّتَِّنا؟ قَاَل:  يفآهلل َأَمَرَك هبِّ أْرَسَلَك اَّللَّ

َنا َحجَّ اْلبَـْيتِّ   َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيه َسبِّياًل، قَاَل: َصَدَق، قَاَل: فَبالَّذى َأْرَسَلَك آهلل هبَذا؟ قَاَل: نـَْعم، قَاَل: َوزََعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ
حْلَقِّّ  َذا؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوالَّذى بـََعَثَك ابِّ ُهنَّ، فـََلمَّا َمَضى قَاَل: لَئِّْن َصَدَق لََيْدُخَلن   َأَمَرَك هبِّ نـْ اَل َأزِّيُد َعَلْيهِّنَّ َواَل أَنـُْقُص مِّ

 َة". اجْلَنَّ 
 . ز

 
َمَضاَن، َوحَتَجُّ البَـْيَت،  " َتْشَهُد َأْن اَل إله إِّالَّ هللا، َوَأَن حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا، َوتُقِّيُم الصَّاَلَة، َوتـُْؤتِّى الزََّكاَة، َوَتُصوُم رَ   - 636/ 85

َك، َوَتْكَرُه هَلُْم َما َتْكَرُه لِّنَـْفسِّ   َك ". َوحتِّبُّ للنَّاسِّ َما حتِّبُّ لِّنَـْفسِّ
، قَاَل فذكره -صلى هللا عليه وسلم  - النيب جرير، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىل  طب عن رواه  قال الهيثمي:   .َفَسأََلُه َعنِّ اإلْساَلمِّ

 الطبراني في الكبير، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة. 
 

ًنا، يـَُفون سنتني، َويـَْغدُِّروَن   - 638/ 85 نِّنَي آمِّ ُوَن الرُّوم َعْشَر سِّ اخلَامَِّسةِّ،   يف -الثَّالَِّثةِّ، َأْويفون َأْربـًَعا َويـََغدِّرُوَن  يف" ُتَصاحلِّ
ْنُكْم  ُتْم َوُهْم َعُدّوا مِّْن َورَائُِّكْم َوَورَائِّ  يف فـَيَـْنزُِّل َجْيٌش مِّ ، َويـَْفَتُح هللا َلُكْم  َمدِّيَنتِّهِّْم فـَتَـْغُزوَن أنـْ هِّْم، فـَتـَُقاتُِّلوَن َذلَِّك الَعُدوَّ

َْرٍح ذِّى تـُُلوٍل فـَيَـُقوُل قَائُِّلُكْم: هللا َغَلَب. ُتْم مِّْن أْجٍر َوَغنِّيَمة، فـَتَـْنزُِّلوَن ِبِّ َا َأصبـْ َويـَُقوُل قَائُِّلُهْم: الصَّلِّيُب َغَلَب،   فـَتَـْنَصرُِّفوَن ِبِّ
ُهْم َغرْيُ بَعِّيد، فـَيَـُثوُر َذلَِّك املُْسلُِّم إِّىَل َصلِّيبِّهِّْم فـََيُدقُُّه َوَيرْبُزُ فـَيَـَتَداو ُلوَْنَا فـَيَـغْ  نـْ رِّ َضُب املُْسلُِّموَن َوَصلِّيبـُُهْم مِّ وَن إِّىَل كاسِّ

لروُم إِّىَل أْسلَِّحتِّهِّْم فـَيَـْقتـُُلوَن تِّلَك العَِّصابََة  َصلِّيبِّهِّْم، فـََيْضرِّبُوَن ُعنـَُقُه فـَتَـُثوُر تِّلَك العَِّصابَُة مِّن املُْسلِّمِّنَي إِّىل أْسلَِّحتِّهِّْم، َويُِّثوُر ا
َناَك َحدَّ  مِّن املُْسلِّمِّنَي ُيْسَتْشَهُدوَن، فـََيأتُوَن مللكم َتظُِّروَن ، فيجْمع لكم محل امرأة  فـَيَـُقوُلوَن: َقْد كَفيـْ الَعَربِّ َوَِبَسُهْم َفَما تـَنـْ

 َت ُكلِّّ َغايَة اثـَْنا َعَشَر ألًفا". مثَّ ََيُتوَنُكْم حَتَْت َُثَانِّنَي غاية، حتَْ 
 .طب، وابن انفع، ك: عن ذى ِممر

 
ْقَوْيهِّ، فَإَذا َجَلس عِّْنَد املَرِّيضِّ   يف "إِّنَّ املرَء املُْسلَِّم إَِّذا َخَرَج مِّْن بـَْيتِّهِّ يـَُعوُد أَخاُه املْسلَِّم َخاَض   - 639/ 85 الرَّمْحَة إىل حِّ

هِّ، وََكاَن الَعائُِّد  يفَغَمَرْتُه الرَّمْحَُة، َوَغَمَرتِّ املَرِّيَض الرَّمْحَُة، وَكان املريُض  هِّ، َويـَُقوُل هللا ملالئَِّكتِّهِّ: اْنظُُروا  يفظِّل َعْرشِّ ظِّلِّّ ُقْدسِّ
ملالئِّكَِّتهِّ: اْكتـُُبوا لَِّعْبدِّى عَِّباَدَة   العواد، فـَيَـُقوُلوَن: أْى َرّب فـََواقًا إْن كاَن اْحتَـَبُسوا فـََواقًا، فـَيَـُقوُل هللا َكم اْحتَـَبُسوا عِّْنَد املَرِّيضِّ 

ُوُه  َياَم َْنَارِّهِّ، َوأْخربِّ ئَِّكتِّهِّ: اْنظُروا َكم اْحتَـَبُسوا، فـَيَـُقوُلوَن: ََلْ أْكُتْب َعَلْيهِّ َخطِّيئًة َواحَدًة، َويـَُقوُل لَِّمالَ  إيّنِّ أَلفِّ َسَنة قَِّياَم لَْيله َوصِّ
 َذلَِّك َدَخَل اجلَنََّة، َوإِّْن َعاَش  َساَعًة إِّْن َكاَن اْحتَـَبُسوا َساَعة، فـَيَـُقوُل: اْكتـُُبوا َلُه َدْهًرا، َوالدَّْهُر َعْشَرُة آاَلفِّ َسَنة، إِّْن َماَت قـَْبلَ 
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َدةٌ  َى، وََكاَن ََلْ يُْكَتْب َعَلْيهِّ َخطِّيئٌة َواحِّ ُعوَن ألَف َمَلك َحَّتَّ مُيْسِّ َرافِّ اجلَنَّةِّ، َوإِّْن َكاَن  يف، َوإْن َكاَن َصَباًحا َصلَّى َعَلْيهِّ َسبـْ خِّ
ُعوَن ألَف َملٍك َحَّتَّ ُيْصبَِّح، وََكاَن  َرافِّ اجلَنَّةِّ ".  يفَمَساًء َصلَّى َعَلْيه َسبـْ  خِّ

 .ع: عن أنس
 

َا"إِّنَّ املَْرَء لَيَـعْ   - 640/ 85 َحَّتَّ مَيُوَت   َمُل بَِّعَملِّ أْهلِّ النَّارِّ الرُبَْهَة مِّْن َدْهرِّه، مثَّ تـَْعرُِّض َلُه اجلَادَُّة مِّْن َجَوادِّّ اجلَنَّةِّ فَيْعَمُل هبِّ
َا َحَّتَّ  َوَذلَِّك لَِّما ُكتَب َلُه، َوإِّن الرَُّجَل لَيَـْعَمُل بَِّعَملِّ أْهلِّ اجلَنَّةِّ الرُبَْهَة مِّْن َدْهرِّهِّ، مثَّ تـَعْ  رِّض َلُه اجلَادَُّة مِّْن َجَوادِّّ النَّارِّ فـَيَـْعَمُل هبِّ

َها، َوَذلَِّك لَِّما ُكتَِّب َلُه ".   مَيُوَت َعَليـْ
 رواه البزار، والطبراني في الصغير، والكبير، ورجالهم ثقات. قال الهيثمي:  .العرس بن عمرية طب عن]حم[ 

 
 ( -ه  رضي اهلل عن   -)مُسند أهبان بن صيفى الغفاري  

َفَك   -صلى هللا عليه وسلم   - " َأْوَصاِنِّ خلِّيلِّى   - 1/ 89 ْر َسيـْ َنة َوفـُْرَقٌة واْختِّاَلٌف، فَإَِّذا كاَن َذلَِّك فَاكسِّ أَنَُّه َسَتُكوُن فِّتـْ
ًفا مِّْن كثِّيٍب".  يفَواقْـُعْد   بـَْيتَِّك َواختَِّّْذ َسيـْ

 . نعيم بن محاد يف الفَت، طب، وأبو نعيم
 

 ( -اهلل عنه    رضي   -)مسند أوس بن أوس الثقفي ويقال أوس بن أبى أوس  
رْبِّيُل،  -صلى هللا عليه وسلم   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  الثقفي"َعْن َأْوسِّ بنِّ َأْوس   - 5/ 90 َنا أاَن َجالٌِّس إِّْذ َجاَءِنِّ جِّ : " بـَيـْ

َنا أاَن َجالٌِّس إْذ َجَعلُت ريبَفَحَمَلىنِّ فََأْدَخَلىنِّ َجنََّة  َها َجارِّيٌَة، ََلْ َأَر  َيدى تـُفَّاَحة فَانـَْفَلقت التـُّ  يف ، فـَبَـيـْ نـْ َفاحُة بِّنِّْصَفنْيِّ َفَخَرَجْت مِّ
ُروَن ِبِِّّ  َها مَجَااًل ُتَسبُِّّح َتْسبِّيًحا ََلْ َيْسَمع األّولوَن َواآلخِّ نـْ َها ُحْسًنا، َواَل أمْجََل مِّ نـْ ْثلِّهِّ. فـَُقلُت: َمْن أْنتِّ اَي َجارِّيَُة؟  َجارِّيَة َأْحَسَن مِّ

؟ قَاَلْت: أاَن لِّلَخلِّيَفةِّ املَظُلوم عثَماَن بْ قَاَلْت: َأاَن مَِّن احلُ  هِّ. فـَُقلُت: لَِّمْن أْنتِّ  نِّ َعفاَن". ورِّ العِّنيِّ َخَلَقىنِّ هللا تـََعاىَل مِّْن نورِّ َعْرشِّ
 موضوع. .طب كر

 
يف َوْفدِّ   - عليه وسلم صلى هللا - النيبقَاَل: َقدِّْمَنا َعَلى  الثقفي" َعْن أْوسِّ ْبنِّ أْوٍس أْو قَاَل: اْبنِّ أىبِّ أْوس   - 6/ 90

 ثَقِّيٍف، فَأَقْمَنا عِّْنَدُه نِّْصَف َشْهٍر، فـََوهللا لَُيَصلِّّى َوُيَسلُِّّم َعْن ميِّينِّهِّ َوَعْن ِشَاله". 
 . ، طبالطحاويط، و 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أوس بن احلدثان النصرى  

، َعْن أبِّيهِّ قَاَل: قَاَل رُسوُل هللا " َعْن َمالِّكِّ ْبنِّ أْوسِّ ْبنِّ   - 1/ 94 : أْعطوا َصَدَقَة الفِّطرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -احلَداَثنِّ
 َصاًعا مِّْن طََعاٍم.



946 

 

 ".  قال: َوطََعاُمَنا يـَْوَمئٍِّذ التَّْمُر، والزَّبيُب، واألقِّطُ 
 . قط وضعفه، طب، وأبو نعيم

 
 ( -عنه  رضي اهلل    -عبد اهلل بن حجر األسلمى    بن )مسند أوس  

َوَمَعُه أبُو َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن أْوسِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا ْبنِّ َحَجٍر األْسَلمِّىِّّ قَاَل: َمرَّ ىب رُسوُل هللا   - 1/ 95
هانِّ إِّىَل املَديَِّنةِّ، َفَحَمَلُهَما َعَلى َفْحل إِّبِّ  د، َوُُهَا ُمتَـَوجِّّ لِّه، َوبـََعَث َمَعُهَما ُغاَلًما َلُه يـَُقاُل حيدوان بني اجلحفة وُها َعَلى مَجَل َواحِّ

، َواَل تـَُفارِّقْـُهَما َحَّتَّ تـُْقَضى َحاَجتـُُهَما مِّْنَك، َومِّْن مَجلَِّك،   َلُه: َمْسُعوٌد، فـََقاَل َلُه: اْسُلْك هبَِِّّما َحْيُث تـَْعَلُم مِّْن َِمَارِّم الطُُّرقِّ
َما ثَنِّيََّة املرة، مثَّ أَتى هبَِّما ُشْعَبًة َذاَت  َفَسَلَك هبَِّما ثَنِّيَة الدجماء، مثَّ َسَلَك هبِِّّ  ََما َأْحَياء، مثَّ َسَلَك هبِّ َما ثَنِّيَة الركوبة ، مثَّ أقْـَبَل هبِّ

ْنُه  دِّيَنةَ كشط، مثَّ َسَلَك هبَِِّّما املدجلة، مثَّ َسَلَك هبَِِّّما الغبثاقة، مثَّ َسَلَك هبَِِّّما ثَنيََّة املرة، مثَّ أْدَخَلُهَما امل  ، َوَقْد َقَضى َحاَجتَـُهَما مِّ
بَِّل،  -صلى هللا عليه وسلم  -َومِّْن مَجَلِّهِّ، مثَّ رََجَع َرُسوُل هللا   ُم اإلِّ َمْسُعوًدا إِّىَل َسيِّّدِّهِّ َأْوسِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا، وََكاَن ُمْغَفاًل اَل َيسِّ

َمَها َأْن ََيُمَر أْوسً  -صلى هللا عليه وسلم  -فَأَمَرُه رُسوُل هللا   أْعَناقِّهِّا قيد الفرس". يفا أْن َيسِّ
رواه الطبراني، وفيه جماعة  قال الهيثمي:  .، وابن السكن، وابن منده، طب، وأبو نعيم قال ابن عبد الرب: حديث حسن البغوي

 لم أعرفهم. 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أوفى بن موله التميمى العنزى  
: وابن السَّبِّيلِّ أول راين، وأْقَطَع َساعدَة   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" أَتـَْيُت   - 1/ 96 فَأْقطََعىنِّ الغميم، َوَشَرَط َعَلىَّ

 ، ملَاءِّ الَعذبِّ ٌر َيُِّئ فِّيها املَاُء، َولَْيَسْت ابِّ لَفاَلةِّ، يـَُقاُل هَلَا اجلعونية، َوهَِّى بِّئـْ ًرا ابِّ َوَأْقَطَع إِّاَيَس ْبَن قـََتاَدَة العنزى   رَُجاًل مِّنَّا بِّئـْ
َناُه مجِّيًعا، وَكَتب لُِّكلِّّ رَُجٍل مِّنَّا بَِّذلَِّك   أدِّمي األْرضِّ ".  يف اجلَابَِّيَة َوهَِّى ُدوَن الَيَماَمةِّ، وَُكنَّا أتـَيـْ

 .ابن منده، طب، وأبو نعيم، قال ابن عبد الرب: ليس إسناده ابلقوى
 

 اهلل عنهما(   رضي   -)مسند الرباء بن عازب  
ْعُت اْلرَبَاَء يـَُقوُل: َغَزْوُت َمَع َرُسولِّ هللا   - 41/  108 مَخَْس َعْشَرَة   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ إْسحاَق قَاَل: مسِّ

ْعُت زَْيَد ْبَن أْرَقَم يـَُقوُل: َغَزْوُت َمَع َرُسولِّ هللا    َسْبع َعْشَرَة َغْزَوًة".  -صلى هللا عليه وسلم  -َغْزَوة، قَاَل َومسِّ
 .ش، كر، ع

 
108  /49 -   ُّ َع النَّيبِّ َأاَب ُموَسى يـَْقَرأُ الُقرآن فـََقاَل: َكَأنَّ َصْوَت َهَذا مِّْن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْلرَبَاءِّ قَاَل: مسِّ

 َمَزامِّريِّ آلِّ َداُوَد. َويفِّ َلْفٍظ: مِّْن َأْصَواتِّ آلِّ َداُوَد". 
 .ع، كر
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ِّّ  "َعْن َزدمك   - 66  /108 َفَشَكا   -صلى هللا عليه وسلم   -بن َعْمرو، َعن َأيبِّ إْسَحاق، َعنِّ الرَبَاء: َأنَّ رَُجاًل َجاَء إِّىَل النَّيبِّ

لعِّزةِّ  إِّلَْيه اْلَوْحَشَة، فـََقاَل: َأْكثِّْر مِّْن َأْن تـَُقوَل: ُسْبَحاَن املَلِّكِّ اْلقدُّوس، َربِّّ اْلَماَلئَكةِّ َوالرُّوح، َجلَّلْ  َت السََّمَواتِّ واأَلْرَض ابِّ
 َواجْلرََبُوت، فـََقاهَلَا َذلَِّك الرُُّجُل، َفَذَهَب َعْنُه اْلَوْحَشة". 

ابن السين، واخلرائطي يف مكارم األخالق، وابن شاهني، وأبو نعيم، كر، طس، قال يف املغين: َدْرَمك بن عمرو، عن أيب  
امليزان: َدْرَمك بن عمرو، عن أيب إسحاق تفرد خبرب منكر، قال أبو حاَت:   إسحاق له حديث واحد، تفرد به، وقال يف 

 . جمهول، وقال عق: ال يتابع على حديثه، وقال طس: ال يعرف إال به، وقال ابن شاهني: حسن غريب
 

َ الرَبَاُء بن َعازٍِّب: َأاَل   - 67/  108  - ُأعلُمك دُعاًء َعلََّمنيهِّ َرُسول هللا "َعْن ُموَسى ْبنِّ َمطِّري، َعْن َأيبِّ إْسَحاق، قَاَل: قَاَل يلِّ
: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَلُ -صلى هللا عليه وسلم  َذهِّ الدََّعَواتِّ َك الثَّباَت  ؟ قَاَل: إَِّذا رَأَْيَت النَّاَس َقْد تـََناَفُسوا الذََّهَب َوالفِّضََّة فَادع هبِّ

أَُلَك ُشْكَر نِّْعَمتَِّك، َوالصَّرْبَ َعَلى َباَلئَِّك، َوُحْسَن عَِّباَدتَِّك، َوالرَِّضي بَِّقَضائَِّك، َوَأْسأَُلَك  يفِّ اأَلْمرِّ، َوَأْسأَُلَك َعزِّميََة الرُّْشد، َوَأسْ 
 َلُم". فُِّرَك لَِّما تـَعْ َقلًبا َسلِّيًما، َولَِّسااًن َصادِّقًا، َوَأْسأَُلَك مِّْن َخرْيِّ َما تـَْعَلُم، َوأُعوُذ بَِّك مِّْن َشرِّ َما تـَْعَلُم، وَأْستَـغْ 

 .طب، وأبو نعيم، قال يف املغىن: موسى بن َمطِّري قال غري واحد: مرتوك احلديث
 

، فـََلمَّا َقدِّْمَنا َمكََّة،   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْلرَبَاءِّ قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللا   - 81/  108 حْلَجِّّ َوَأْصَحابُُه، فأْحَرْمَنا ابِّ
حْلَجِّّ َكْيَف جَنَْعُلَها ُعْمَرًة؟ فـََقاَل َرُسوُل هللا  قَاَل: اْجَعُلوا َحجَُّكم ُعْمرَ  صلى هللا   -ًة، فـََقاَل النَّاُس: اَيَرُسوَل هللاِّ! َقْد َأْحَرْمَنا ابِّ

 َعَلى َعائَِّشَة َغْضَبان،  : اْنظُُروا، َوالَّذِّى آُمرُُكم بِّهِّ فَافْـَعُلوا، فـََردَّ َعَلْيهِّ اْلَقْوَل، فـََغضَب، مثَّ اْنطََلَق َحَّتَّ َدَخلَ -عليه وسلم 
ألْمرِّ َفاَل أُتَـَّبُع".  يل َوْجهِّهِّ، فـََقاَلْت: َمْن َأْغَضَبَك َأْغَضَبُه هللا؟ ! قَاَل: َوَما  يففـََرَأتِّ اْلَغَضَب   اَل َأْغَضُب َوَأاَن آُمر ابِّ

 . )ز(
 

". - صلى هللا عليه وسلم -"َعنِّ اْلرَبَاءِّ قَاَل: َْنَى َرُسوُل هللاِّ   - 83/  108 لذََّهبِّ  َأْن يـَُتَختَّم ابِّ
 . )ز(
 

َنا َعَلى رَكىِّّ َذمةٍ  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللا   - 88/  108 ري فَأتـَيـْ قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغِّريَةِّ:   َمسِّ
ّتٌة َأاَن َسادُسُهْم، َأْو  َعٌة َأاَن َسابُِّعُهم َماَحًة، قَاَل ُسَلْيماُن: اْلَماَحُة الَّذيَن يـَْقَدُحوَن َوالذَّمَُّة: اْلَقليَلُة اْلَماء، فـَنَـَزَل مِّنَّا سِّ قَاَل: َسبـْ

َنا َدْلًوا َوَرُسوُل هللاِّ   َها    َعَلى "ُشْعَبةِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَماَء، فََأْدلَيـْ " الرِّكيَّة، َفًجَعلَنا فِّيَها نِّْصَفَها، َأْو قَاَل: قـَُراَب ثـُُلثـَيـْ
َها   -صلى هللا عليه وسلم   -ْو حَنَْو َذلَك، فـَُرفَِّعْت إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ أَ  فـََغَمَس َيَدُه فِّيها َوقَاَل: َما َشاَء هللا َأْن يـَُقوَل، فَُأعيَدْت إِّلَيـْ

ْلُو َوَما فِّيَها مَِّن اْلَماءِّ، فـََلَقْد رَأَْيُت َأَحَداَن َأخَرَج بـَثـَْوبٍ  ، مثَّ  الدَّ  َأْو قَاَل: َساَخْت".  َساَحتْ رَْهَبَة الَغَرقِّ
 .طب
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َلَة اْلَعَقَبةِّ وَأْخَرَجىنِّ َخاىلِّ وَأاَن اَل َأْسَتطِّيُع َأْن َأْرمَِّى   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْلرَبَاءِّ: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللاِّ   - 89/  108 لَيـْ

ََجٍر".  حبِّ
 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .طب عن جابر

 
َياٍن،   يفَفُدعِّيَنا إِّىَل طََعاٍم، فَإَِّذا احْلَُسنْيُ يـَْلَعُب   -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللاِّ   - 90/  108 بـْ الطَّرِّيقِّ َمَع صِّ

، مثَّ َبَسَط يَدَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب فََأْسرَع  ُكُه َرُسوُل هللاِّ  َأَماَم اْلَقْومِّ  -ُه، َفَجَعَل ُحَسنْيٌ يَفِّرُّ َهاُهَنا وَهاُهَنا، فـَُيَضاحِّ
هِّ َوُأُذنـَْيهِّ، مثَّ اْعتَـنَـَقُه فـََقتَلُه، مثَّ قَاَل:   يف َحَّتَّ َأَخَذُه، َفَجَعَل إِّْحَدى َيَدْيهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  َذْقنِّهِّ، واأُلْخَرى َبنْيَ رَأسِّ

". ُحَسنٌي مِّىنِّّ وَ  ْبطَانِّ مَِّن اأَلْسَباطِّ ْنُه، َأَحبَّ هللا َمْن َأَحبَُّه، احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ سِّ  َأاَن مِّ
 رواه الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  . على بن مرةيطب عن 

 
وَل هللاِّ! َلَقْد َضلَّ احلََْسُن واحْلَُسنْيُ  َفَجاَءْت أُمُّ َأمْيََن، فـََقاَلْت: اَيَرسُ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "ُكنَّا َحْوَل   - 91/  108

َاَه  اْبينُقوُموا فَاْطُلُبوا  -صلى هللا عليه وسلم  -َوَذلَِّك رََأُد النَّهارِّ، يـَُقوُل: اْرتَِّفاُع النـََّهارِّ، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  د جتِّ ، َوَأَخَذ ُكل َواحِّ
ٍد  -عليه وسلم صلى هللا  -َوْجهِّهِّ، فََأَخْذُت حَنَْو النَّيبِّّ   ، فـََلمَّا نـََزَل َحَّتَّ أََتى َسْفَح َجَبٍل، وإَِّذا احَلَسُن واحْلَُسنْيُ ُمْلَتزٌِّق ُكلُّ واحِّ

َبُه، وإَِّذا ُشَجاعٌ  ُهَما َصاحِّ نـْ ْبَه النَّارِّ، فَأْسرَع إِّلَْيهِّ َرُسوُل هللاِّ،  مِّ  فَاْلتَـَفتَ قَائٌِّم َعَلى َذنَبِّهِّ ُِمْرٌِّج مِّْن فِّيهِّ شِّ
نَـُهَما َوَمَسَح وُجوَهُهَما،  -صلى هللا عليه وسلم  -ُِمَاطًِّبا لَِّرُسولِّ هللاِّ  َرةِّ، مثَّ َأاَتُُهَا فََأفْـَرَق بـَيـْ ، مثَّ اْنَساَب َفَدَخَل بـَْعَض اأَلْحجِّ

َعَلى َعاتِّقِّهِّ اأَلمْيَن، واآلَخَر َعَلى َعاتِّقِّهِّ األَْيَسرِّ، فـَُقلُت: طُوىَب  وقال: َِبىب َوأُمِّّى أَنُتَما َما َأْكَرَمُكَما َعَلى هللاِّ! مثَّ مَحََل َأَحَدُُهَا  
ُهَما". -صلى هللا عليه وسلم  -َلُكَما! نِّْعَم املَطِّيَُّة َمطِّيـَُّتُكَما، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  نـْ  : َونِّْعَم الرَّاكَِّبانِّ ُُهَا َوأَبُوُُهَا َخرْيٌ مِّ

 رواه الطبراني، وفيه أحمد بن راشد الهاللى، وهو ضعيف.   قال الهيثمي: .طب عن سلمان
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسندُ بريدة بن احلصيب األسلِمّى  
 "اْغفِّْر فَإِّْن َعاقـَْبَت فـََعاقِّْب بَِّقدرِّ الذَّْنبِّ َواتَّقِّ اْلَوْجَه".  - 28/  109

 ضعيف. . طب، أبو نعيم، عن جزء
 

لزِّان   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن بـَُرْيَدَة: َأنَّ َماعَِّز ْبَن َمالٍِّك أََتى   - 47/  109 لزِّاَن فـََردَُّة، مثَّ َعاَد فََأقـَرَّ ابِّ فََأقـَرَّ ابِّ
لزِّاَن فـََردَُّه، فـََلمَّا َكاَن  َم الرَّابَعة َسَأَل قـَْوَمُه هَ  يففـََردَُّه، مثَّ َعاَد فَأَقـَرَّ ابِّ ًئا؟ قَاُلوا: اَل، فََأَمَر به فـَُرجِّ   يفُل تـُْنكُِّروَن مِّْن َعْقلِّهِّ َشيـْ

ع َقلِّيلِّ احلَِّجَارَةِّ فَأْبطََأ َعَلْيهِّ اْلَموُت، فَاْنطََلَق َيْسَعى إِّىَل َمْوضِّع َكثِّريِّ احْلََجارةِّ، وأتْـبَـَعُه  النَّاُس فـََرمَجُوُه َحَّتَّ قـَتَـُلوُه، مثَّ ذََكُروا َمْوضِّ
ُتْم َسبِّيَلُه! َفَسَأَل قـَْوُمُه َرُسوَل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَُه لَِّرُسولِّ هللاِّ شَ  صلى هللا عليه   -َوَما َصَنَع، قَاَل، فـََلْواَل َخلَّيـْ
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ُهْم". َذلَِّك، َوقَاَل: َلَقْد اَتَب تـَوْ  يفَدْفنِّهِّ، َوالصَّاَلةِّ َعَلْيهِّ، فَأذَِّن هَلُْم  يففَاْستأذنُوُه  -وسلم  نـْ  بًَة َلْو اَتهَبَا فَِّئاٌم مَِّن النَّاسِّ قُبَِّل مِّ
 . )ز(
 

: عِّْنَدَك فَاطَِّمُة، فَأََتى َرُسوَل هللاِّ    - 59/  109 ،  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: قَاَل نـََفٌر مِّن األَْنَصارِّ لَِّعلِّىٍّ
؟ قَال: اَي  فـََقاَل: َمرحًبا   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا! ذََكْرُت فَاطَِّمَة بِّْنَت َرُسولِّ هللاِّ فـََقاَل: َما َحاَجُة ابنِّ َأىبِّ طَالبِّ

َتظُِّرونَُه، قَاُلوا: َوَما َذاَك؟ قَالَ  َها، َفَخَرَج َعَلى ُأَولئك الرَّْهطِّ مِّن األَْنَصارِّ يـَنـْ َمْرحبا  : َما َأْدرِّى َغرْيَ أَنَُّه قَاَل: َوَأْهاًل ََلْ يَزِّْد َعَليـْ
إْحَداُُهَا َأْعطَاَك هللا اأَلْهَل والرُّْحَب ، فـََلمَّا َكاَن بـَْعَد َذلَِّك   -صلى هللا عليه وسلم   -َوَأْهاًل، قَاُلوا : َيْكفِّيَك مِّْن َرُسولِّ هللا 

! إِّنَُّه الَبُدَّ لِّْلَعُروسِّ مِّْن َولِّيَمة، قَاَل َسْعٌد:  عِّْندِّيِّ َكْبٌش، َومَجَع َلُه رَْهٌط مِّن األَْنَصارِّ َأْصُوًعا مِّْن ُذرٍَة،  بـَْعَدَما َزوََّجُه قَاَل: اَي َعلِّيَّ
، َفَدَعا َرُسوُل هللاِّ  ًئا َحَّتَّ تـَْلَقاِنِّ َلُة اْلبَناءِّ قَاَل: اَل حُتْدِّْث َشيـْ ْنُه، مثَّ َأفْـَرَغة  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََلمَّا َكاَن لَيـْ َاء فـَتَـَوضَّأ مِّ ِبِّ

 َنْسلِّهَِّما". يفبَِّنائِّهَما، َواَبرِّْك هَلَُما  يف فـََقاَل: اللُِّّهمَّ اَبرِّْك فِّيهَِّما، َواَبرِّْك َعَلْيهَِّما، َواَبرِّْك هَلَُما َعَلى َعلِّىٍّ 
 .طب، كر

 
ُن َأْن حَيْمِّ   - 60/  109 نـَْيا: َعَلىُّ   يفَلَها إِّالَّ َمْن مَحََلَها "قَاُلوا: اَيَرُسوَل هللاِّ! َمْن حَيْمُِّل رَايـََتَك يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ؟ قَاَل: َمْن حُيْسِّ الدُّ

 ْبُن َأىبِّ طَالٍِّب". 
 . طب عن جابر بن مسرة

 
  -: احْلَْمُد هلل َكثِّريًا طَيًِّّبا ُمَبارًَكا فِّيهِّ. فـََقاَل َرُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -"قَاَل رَُجٌل عِّْنَد َرُسولِّ هللا   - 61/  109

ُب اْلَكلَِّمةِّ؟ َفَسَكَت الرَُّجُل َورََأى أَنَُّه َقْد َهَجَم مِّْن َرُسولِّ هللاِّ : -صلى هللا عليه وسلم   -صلى هللا عليه وسلم  -َمْن َصاحِّ
قـُْلتـًُها   : َمْن ُهَو؟ فَإِّنَُّه ََلْ يـَُقْل إِّالَّ َصَوااًب، فـََقاَل الرَُّجُل: َأانَ -صلى هللا عليه وسلم  -َعَلى َشْىء َكرَِّهُه. فـََقاَل َرُسوُل هللا 

َتدِّ  ى بَِّيدِّهِّ َلَقْد رَأَْيُت َثالَثَة َعَشَر َمَلًكا يـَبـْ َا اخْلَرْيَ، قَاَل: َوالَّذِّى نـَْفسِّ  رُوَن َكلَِّمَتَك أَيُـُّهْم يـَْرفـَُعَها إِّىَل هللاِّ". اَيَرُسوَل هللاِّ! َأْرُجو هبِّ
 رواه الطبراني، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  . طب عن أىب أيوب

 
َأْن ُتَصابُِّروا َحَّتَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"قَاَل ُذو اْلَيَدْينِّ: اَيَمْعَشَر األَْنَصارِّ! أَلَْيَس َأَمرَُكْم َرُسوُل هللاِّ    - 62/  109

 َتلَقْوُه؟ ! ". 
 رواه الطبراني، وتابعيه لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .طب عن رجل

 
: َوأَْيَن أَْنَت اَي -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَعْيَماُن: اَيَرُسوَل هللاِّ! ىبِّ َوْعٌك َشدِّيٌد مِّن احْلُمَّى. فـََقاَل "قَاَل نُـ   - 63/  109

 وََكاَنْت َأْرًضا َوبِّيَِّئًة".  نـَُعْيَماُن مِّْن َمْهيَـَعَة؟
 و مدلس. رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق وه قال الهيثمي:  . طب عن رافع بن خديج
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسند بشر أبى خلِيفة  

  ، قَاَلْت: َحدََّثىنِّ " َعْن َأىبِّ َمْعَشٍر اْلرَبَاءِّ قَاَل: َحدَّثـَْتىنِّ النـَّوَّاُر بِّْنُت ُعَمَر، قَاَلْت: َحدَّثْتىنِّ فَاطَِّمُة بِّْنُت ُمْسلِّمٍ  - 1/  119
صلى هللا   - النيب َماَلُه َوَوَلَدُه، مثَّ َلقَِّيُه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َخلِّيَفُة ْبُن بِّْشٍر، َعْن أَبِّيه بْشٍر: أَنَُّه َأْسَلَم فـََردَّ َعَلْيهِّ 

، فـََقاَل: َما هَذا اَي بَِّشرُ  -عليه وسلم  حْلَْبلِّ ؟ قَاَل: َحَلْفُت )قَاَل : َحَلْفُت( لَئِّْن َردَّ هللا َعَلىَّ  فـََرآُه ُهَو َوابـَْنُه طَْلًقا َمْقُروَننْيِّ ابِّ
احْلَْبَل فـََقطََعُه، َوقَاَل هَلَُما: ُحجَّا، فَإنَّ َهَذا مَِّن   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَماىلِّ َوَوَلدِّى، أَلُحجَّنَّ بـَْيَت هللاِّ َمْقُرواًن، فََأَخَذ 

."  الّشْيطَانِّ
رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم  قال الهيثمي:  .غريب تفرد ابلرواية عن بشر ابنه خليفة، وأبو نعيمطب، وابن منده، وقال: 

 أعرفه.
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند بشري بن سعد األنصارى والد النعمان بن بشري  
رٍي، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  - 3/  121 َع َمَقاَلَّتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن النـُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ َم هللا َعْبًدا مسِّ : رَحِّ

ْنُه، )الَ خيلى ( َعَليْ  هِّنَّ قـَْلُب ُمْؤمٍِّن: إِّْخاَلُص اْلَعَملِّ  َفَحفَِّظَها، فـَُربَّ َحامِّلِّ فِّْقٍه َغرْيِّ َفقيٍه، َوُربَّ َحامِّلِّ فِّْقٍه إِّىَل َمْن ُهَو َأفْـَقُه مِّ
َ، َوُلُزوُم مَجَاَعتِّهِّْم". هللِّ، َوُمَناَصَحُة ُواَلةِّ   اْلُمْسلِّمنيِّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه البخارى وغيره، ومشاه ابن  قال الهيثمي:  . طب، وابن قانع، وأبو نعيم
 معين.

 
 ( -رضي اهلل عنه    -  )مسند بشري بن اخلصاصية، وهي أمه واسم أبيه معبد السدوسى 

َيةِّ قَاَل: قَاَل  - 1/  124 ريِّ ْبنِّ اخْلََصاصِّ ممَِّّْن أَْنَت؟ قـُْلُت: مِّْن رَبِّيَعَة. قَاَل:    -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ   يل" َعْن َبشِّ
ْهلَِّها، امْحَدِّ  مِّْن رَبِّيَعةِّ اْلَفَرسِّ الذين يقولون: َلْواَلُهْم الَئْـَتفَكتِّ   َمنَّ َعَلْيَك مِّْن َبنْيِّ رَبِّيَعَة".  الذي هللا  اأَلْرُض ِبَِّ

 .ع، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند بشري بن مَعْبد األسلمي أبى بشر  
ُروَن اْلَمديَنَة، استنكروا املاء، وَكاَنْت لَِّرُجٍل مِّْن َبىنِّ غَِّفاٍر عَ  - 1/  125 رٍي األْسَلمِّّى قَاَل: َقدَِّم اْلُمَهاجِّ ُل هَلَا  نْي يـَُقا" َعْن َبشِّ

ُدٍّ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللا  َها اْلقِّْربَة ِبِّ : بـَْعنِّيَها بَِّعنْي يف اجْلَنَّةِّ، فـََقاَل: اَيرُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ُروَمُة، وَكاَن يَبِّيُع مِّنـْ
َّ َواَل لعَياىلِّ َغرْيَُها، َوالَ َأْسَتطِّيُع َذلَِّك، فـَبَـَلَغ َذلَِّك ُعْثَمانَ  يللَْيَس  ثنَي أَْلَف َدرَهٍم، مثَّ أََتى النَّيبِّ َْمَسة وَثالِّ صلى  -، فَاْشرَتَاَها خبِّ

ًنا يف اجْلَنَّةِّ إِّنِّ اْشرَتيـْتـَُها؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َقدِّ   الذيمْثَل  يلفـََقاَل: اَي رُسوَل هللا َأجَتَْعُل  -هللا عليه وسلم  َجَعلَتُه َلُه َعيـْ
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 َها لِّلُمْسلِّمِّنَي". اْشرَتَيـْتـَُها. َوَجَعلَ 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد األعلى بن المساور وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، كر

 
ُّ  -َعْن أَبِّيهِّ وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة   "َعْن قـَْيسِّ ْبنِّ بْشرِّ ْبنِّ الرَّبِّيع ْبنِّ َبشرٍي األْسَلمِّى - 2/  125 صلى هللا عليه  -قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
َداَن". -يـَْعىنِّ الثُّوَم  -: َمْن َأَكَل َهذِّهِّ اْلبَـْقَلَة  -وسلم   َفالَ يـَْقَرَبن َمْسجِّ

حممد بن بشر، عن بشري ، وابن السكن، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ورواه ابن السكن عن الباوردي ، و البغوي، و الطحاوي
 رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. قال الهيثمي:  . بن معبد، عن أبيه، عن جده

 
 (. -رضي اهلل عنه    -)مسندُ بَشِري بن يَزيدَ الضبَعيّ  

رُي ْبُن يَزِّيَد الضُّبعِّيُّ وََكاَن َقْد َأْدَرَك  - 1/  127   -اجلَاهِّلِّيََّة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  " َعن األْشَعثِّ الضَُّبعِّيِّ قال: َحدثىنِّ َبشِّ
 يـَْوَم ذِّى قَار : َهَذا َأوَُّل يـَْوٍم انـَْتَصَف فِّيهِّ الَعَرُب مِّن الَعَجم".  -صلى هللا عليه وسلم 

رواه الطبراني، وفيه سليمان بن داود  قال الهيثمي:  .، وابن السكن، طب، وأبو نعيمالبغوي، وبقى ابن ِملد، و البخاري يف اترخيه
 الشاذكونى، وهو ضعيف. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مَسْنَدُ بَصْرة بْنِ أبي بَصْرة الغِفّاري  

130  /1 -  ُّ َلى، فـََقاَل النِّّيبِّ ْدرَِّها، فـََوَجْدهُتَا ُحبـْ عليه وسلم   صلى هللا -" َعْن َبْصَرَة الغَفارِّيِّّ قَاَل: تـََزوَّجُت اْمَرأًة بِّْكًرا يف خِّ
َها". - لَّ مِّْن فـَْرجِّ  : َأمَّا الَوَلُد فـََعْبٌد َلَك، فَإَِّذا َوَلَدْت فَاْجلُِّدوَها مِّائًة َوهَلَا املَْهُر ِبا اْسُتحِّ

قط، طب، ك، كذا أورده ابن حجر يف األطراف يف ترمجة بصرة بن أىب بصرة الغفارى، وقال: له علة؛ فإْنم رووه من طريق  
 . ن بن ُسَليم، وقال قط: إمنا هو ابن جريج، عن إبراهيم بن حيىي، عن صفوان بن سليمابن جريج عن صفوا

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند بالل بن رياح احلبشي  

135  /4 -  َّ  تـََوضَّأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِّ َوالعَِّماَمةِّ". -صلى هللا عليه وسلم  -"أنَّ النَّيبِّ
 .طب

 
 َأْن أُثـَوَِّب يف الَفْجرِّ، َوَْنَاِنِّ َأْن أُثـَوَِّب يف العَشاء".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا    َأَمرين" - 6/  135

 .عب، طب، وأبو الشيخ يف األذان]حم[ 
 

: اَي بِّاَلُل َحدِّْثىنِّ  فـَُقلتُ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعْبدِّ هللا اهْلََروِّيِّّ قَاَل: َلقِّيُت بِّاَلاًل ُمؤذَِّّن َرُسولِّ هللا   - 11/  135



952 

 

ْنُه ُمْنُذ بـََعَثُه هللا   الذي، ُكْنُت َأاَن شيء، فـََقاَل: َما َكاَن َلُه -صلى هللا عليه وسلم   -َكْيَف َكاَنْت نـََفَقُة َرُسولِّ هللا  َأىلِّ َذلَِّك مِّ
َ، وََكاَن إَِّذا َأاَتُه اإلْنَساُن اْلُمْسلُِّم  -َعزَّ َوَجلَّ  - َفرآُه َعارِّاًي ََيُمُرِنِّ فَأَْنطَلُِّق فََأْستَـْقرُِّض فََأْشرَتِّى اْلرُبَْدَة فََأْكُسوَها  َحَّتَّ تـُُوىفِّّ

، فـََفَعلُت، فـََلمَّ  عِّْندِّيَوُأطعُِّمُه، َحَّتَّ اْعرَتََضين رَُجل مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي، فـََقاَل اَي باَلُل: إِّنَّ  ا َسَعًة َفالَ َتْستَـْقرِّْض مِّْن َأَحٍد إِّالَّ مِّىنِّّ
ارِّ فـََلمَّا رآِنِّ قَاَل: اَي َحبَِّشيُّ؟  َكاَن َذاَت يـَْوٍم تـََوضَّأُت مثَّ ُقْمُت أُلَؤذَِّّن ابلصَّاَلةِّ، فَإَِّذا اْلُمْشرُِّك َقْد َأقْـَبَل يف عَِّصابَة مَِّن التُّجَّ 

َنُه كمْ   أََتْدرِّيقـَْواًل َعظِّيًما، فـََقاَل:  يلقُلُت: اَي لَبـَّْيَك، فـََتَجهََّمىنِّ َوقَاَل  َنَك َوبـَيـْ َا بـَيـْ َنَك َوَبنْيَ الشَّْهرِّ؟ قُلُت: َقرِّيٌب، قَاَل: إِّمنَّ  بـَيـْ
ُتَك   الذيََلْ ُأْعطَِّك  فإينَعَلْيَك،   يل  ابلذيَأْرَبٌع وآُخُذَك  َا َأْعطَيـْ ، َوَلكِّْن إِّمنَّ بَِّك َعَلىَّ ُتَك مِّْن َكَرامتَك َواَل َكَراَمةِّ َصاحِّ َأْعطَيـْ

، فَاْنطَلَ عَ  يلأَلختََِّّذَك  ى َما ََيُخُذ يف أَنـُْفسِّ النَّاسِّ ْقُت مثَّ َأذَّْنُت  ْبًدا فََأرُدََّك تـَْرَعى اْلَغَنَم كَما ُكْنَت قـَْبَل َذلَِّك، فََأَخَذ يف نـَْفسِّ
لصَّاَلةِّ َحَّتَّ إَِّذا ُصلِّّيتِّ اْلَعَتَمةُ  ، فـَُقلُت: اَي  يلْسَتَأَذْنُت َعَلْيهِّ، فََأذَِّن إِّىَل َأْهلِّهِّ، فَا -صلى هللا عليه وسلم  -رََجَع َرُسوُل هللا   ابِّ

ْنُه قَاَل   الذيَرُسوَل هللا! إِّن اْلُمْشرَِّك  ، َولَْيَس   يلكْنُت َأذِّْنُت مِّ ى   عِّْندِّيَكَذا وََكَذا َولَْيَس عِّْنَدَك َما يـَْقضِّى عىنِّّ َوُهَو فَاضِّحِّ
،  فَاْئَذْن َأْن أََبَق إِّىَل بـَْعضِّ َهُؤاَلءِّ اأَلْحَياء ا ، َفَخَرْجُت َحَّتَّ أَتـَْيُت َمْنزِّىلِّ لَّذيَن َقْد أْسَلُموا َحَّتَّ يـَْرُزَق هللا َرُسوَلُه َما يـَْقضِّى َعىنِّّ

ُْت َساَعَة ا َراىبِّ َوجمَِّىنِّّ َونـَْعلِّى عِّْنَد رَأسى، َواْستَـْقبلُت بَِّوْجهِّى األُُفَق، َفُكلََّما منِّ لَْياًل   رَأَْيُت َعَلىَّ نـْتَـبَـْهُت فَإَِّذا َفَجَعلُت َسْيفِّى َوجِّ
ُْت َحَّتَّ يـَْنَشق َعُموُد الصُّْبح اأَلوَُّل، فََأَرْدُت َأْن أَْنطَلَِّق فَإَِّذا إِّْنَساٌن َيْسَعى َيْدُعو: اَي بِّاَلُل أَ  ْب َرُسوَل هللا، فَاْنطََلْقُت َحَّتَّ  منِّ جِّ

ُتُه فَإَِّذا َأْرَبُع رََكاَئَِّب ُمَناَخاٍت َعَلْيهِّن َأمْحَاهُلُن، فَأَتـَيْ  ر فـََقْد    -صلى هللا عليه وسلم  -َت َرُسوَل هللا أَتـَيـْ فَاْسَتأذنت فـََقاَل: أَْبشِّ
َوقَاَل: َأََلْ مَتُرَّ َعَلى الرََّكائِّبِّ اْلُمَنَخاتِّ األْرَبع؟ قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: إِّنَّ َلَك   -َعزَّ َوَجلَّ  -َجاَءَك هللا بَقَضائَِّك، َفحمِّْدُت هللا 

ُهنَّ  هِّنَّ، فَإنَّ َعَلْيهِّن ُكْسَوًة َوطََعاًما َأْهَداُهنَّ إِّىَلَّ َعظِّيُم َفدٍك فَاْقبِّْضُهنَّ مثَّ اْقضِّ َديـَْنَك، فـََفَعلتُ رِّقَاهَبُنَّ َوَما َعَليْ   َفَحَططُت َعنـْ
َخَرْجُت إِّىَل اْلَبقِّيع   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  َأمْحَاهَلُنَّ مثَّ َعَلْفتـُُهنَّ مثَّ ُقْمُت إِّىَل أَتدَِّيَّتِّ َصاَلَة الصُّْبح َحَّتَّ إَِّذا َصلَّى َرُسولُ 

بَِّدْيٍن فَلَيْحُضْر، َفَمازِّلُت أبِّيُع  -صلى هللا عليه وسلم   -َفَجَعلُت ُأْصبعىَّ يف ُأُذَِن فـََناَدْيُت فـَُقلُت: َمْن َكاَن َيطُلُب َرُسوَل هللا 
َل يف َيدى ُأوقِّيـََّتانِّ َأْو ُأوقِّيٌَّة َونِّْصف،  - عليه وسلم صلى هللا -َوَأْقضِّى َحَّتَّ ََلْ يـَْبَق َعَلى َرُسولِّ هللا  َدْيٌن يف اأَلْرضِّ َحَّتَّ تصِّ

دِّ َوَقْد َذَهَب َعامَُّة النـََّهارِّ، َوإَِّذا َرُسوُل هللا  د َوْحَدُه،    -صلى هللا عليه وسلم  -مثَّ اْنطََلْقُت إِّىَل اْلَمْسجِّ قَاعٌد يف اْلَمْسجِّ
  -صلى هللا عليه وسلم  -َكاَن َعَلى َرُسولِّ هللا   شيء: َما فـََعَل َما قِّبَـَلَك؟ قُلُت: َقْد َقَضى هللا ُكلَّ يلْيهِّ، فـََقاَل َفَسلَّْمُت َعلَ 

َها شيءفـََلْم يـَْبَق َشْىٌء، فـََقاَل: َأَفَضَل   نـْ اًل َعَلى َأحَ  فإين ؟ فـَُقلُت: نـََعْم، قَاَل: اْنظُْر َأْن تُرِّحَيىنِّ مِّ د مِّْن أْهلِّى َحَّتَّ  َلْسُت َداخِّ
َنا، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل هللا   ْنُه، فـََلْم ََيَتَِّنا َأَحٌد َحَّتَّ َأْمَسيـْ : َما فـََعَل  يلاْلَعَتَمَة َدَعاِنِّ فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -تُرِّحَيىنِّ مِّ

رِّ ََلْ ََيتَِّنا َأَحٌد، فـََباَت يف اْلَمْسجِّ  معيالَّذِّي قِّبَـَلَك؟ قُلُت: ُهَو   دِّ َحَّتَّ َأْصَبَح، َفَظلَّ اْليَـْوَم الثَّاِنِّ َحَّتَّ َكاَن يف آخِّ
قِّبَـَلَك؟ فـَُقلُت:  الذي: َما فـََعَل يل َقاَل النـََّهارِّ َجاءِّ رَاكَبانِّ فَاْنطََلْقُت هبَِِّّما فََأطَعْمتـُُهَما وََكَسْوهُتَُما َحَّتَّ إَِّذا َصلَّى اْلَعَتَمَة َدَعاِنِّ فَـ 

ْنُه اَي َرُسوَل هللا. َفَكربََّ َومحَِّد هللا َشفًقا مِّْن َأْن يُْدرَِّكُه اْلَمْوُت َوعِّْنَدُه َذلَِّك، مُث اتَّبْعُتهُ َقْد َأرَاَحَك   َحَّتَّ َجاَء َزْوَجاتِّهِّ َفَسلََّم  هللا مِّ
 َسأَلَتىنِّ َعْنُه".  الذيَعَلى اْمَرَأٍة َحَّتَّ أََتى َمبيَتُه. فـَُهَو 

 صحيح.  .طب]حب[ 
 

َلة  - 14/  135 اَبرَِّدة فـََلْم ََيتِّ َأَحٌد، مثَّ   "َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ اْلمنَكدِّرِّ، َعْن َجابٍِّر، َعْن أىبِّ َبْكر، َعْن بِّاَلل قَاَل: َأذَّْنُت يف لَيـْ
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ُّ  -َثاَلَث َمرَّاٍت   -اَنَدْيُت فـََلْم ََيتِّ َأَحٌد   ُت: َمنَـَعُهُم اْلرَبُْد، فـََقاَل: َمنَـُعُهُم : َما هَلُْم؟ فـَُقلْ -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل النَّيبِّ
ُهُم   -اْلرَبُْد، فـََقاَل: اللَُّهمَّ اْحبِّْس   رَأَيـْتـُُهم َيرَتَوَُّحوَن يف الصُّْبح مَِّن احْلَرِّ".  إيّنِّ اْلرَبَْد. فََأْشَهُد  -َوىفِّ َلْفظ: اْذهِّْب َعنـْ

 الكبير وفيه أيوب بن سيار وهو متروك. قال الهيثمي: رواه الطبراني في   .طب، أبو نعيم
 

َاَجتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -"َخَرْجَنا َمَع َرُسولِّ هللا   - 16/  135 َاَجتِّهِّ، وََكاَن إَِّذا َخَرَج حلِّ يف بـَْعضِّ َأْسَفارِّهِّ، َفَخَرَج حلِّ
ُتُه إبَِِّّداَوة مِّْن َماء، فَاْنطََلَق َفَسمِّْعُت عِّْنَدُه خُ  ُعُد، فَأَتـَيـْ ُصوَمَة رَِّجاٍل َوَلَغطًا ََلْ َأمْسَْع مثْـَلَها، َفَجاَء فـََقاَل: اَي بِّاَلُل! قُلُت: بِّاَلٌل، يـَبـْ

ُصوَمَة رَِّجاٍل َوَلَغطًا َما  قَاَل: َأَمَعَك ماء؟ قُلُت: نـََعْم. قَاَل: َأَصْبَت، فََأَخَذُه مِّىنِّّ فـَتَـَوضََّأ، قُلُت: اَي َرُسوَل هللا مَسْعُت عْنَدَك خُ 
َنتِّهِّْم، قَاَل: اْخَتَصَم مسِّ   اجلِّنُّ. اجلِّنُّ اْلُمْسلُِّموَن َواجلِّنُّ  عِّْندِّيْعُت َأَحدَّ مِّْن أَْلسِّ

 .َوَأْسَكْنُت اْلُمْشرِّكنَي اْلَغْورَ  َأْن أْسكِّنَـُهْم، فََأْسَكْنُت اْلُمَسلِّمِّنَي اجْلََلسَ  اْلُمْشرِّكوَن َيْسأَُلوِنِّ 
 د هللا بن عمرو بن عوف، وقد أجمعوا على ضعفه، وقد حسن الترمذي حديثه. فيه كثير بن عبقال الهيثمي:  .طب

 
ْدَِن الشَّامِّ َلقَِّيىنِّ رَ   - 17/  135 ًرا إِّىَل الشَّامِّ يف اجْلَاهِّليةِّ، فـََلمَّا كنُت ِبَِّ : َخَرْجُت اَتجِّ ُجٌل مِّْن َأْهلِّ  "َعْن بِّاَللِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ

ًتا فيهِّ ُصَوٌر  اْلكَِّتابِّ فـََقاَل: َهْل عِّْندَُكْم رَُجٌل تـَنَـبََّأ؟ قُلَنا: نـََعْم، قَاَل: َهْل تـَْعرُِّف ُصورََتُه إِّ  َذا رَأَيـْتَـَها؟ قُلُت: نـََعْم، فََأْدَخَلىنِّ بـَيـْ
َنا فـََقاَل: فِّيَم أنُتْم؟ فََأْخرَباَْنُه، َفَذَهَب -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفـََلْم َأَر ُصورََة  ُهْم َعَليـْ َنا َأاَن َكَذلَِّك إِّْذ َدَخَل رَُجٌل مِّنـْ ، فـَبَـيـْ

ِّّ بَِّنا إِّىَل َمْنزِّلِّهِّ َفَسا ِّّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َعَة َما َدَخلُت َنَظْرُت إِّىَل ُصورَةِّ النَّيبِّ صلى هللا   -َوإَذا رَُجٌل آخٌذ بَِّعقِّبِّ النَّيبِّ
ٌّ -عليه وسلم  ٌّ إِّالَّ َكاَن بـَْعَدُه َنىبِّ َّ بـَْعَدُه،  ، قُلُت: َمْن َهَذا الرَُّجُل اْلَقائُِّم َعَلى َعقِّبهِّ؟ قَاَل: إِّنَُّه ََلْ َيُكْن َنيبِّ إالَّ َهَذا فَإِّنَّه الَ َنىبِّ

َفُة َأىبِّ َبْكٍر".   َوَهَذا اخْلَلِّيَفُة بـَْعَدُه، َوإَذا صِّ
 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي:  .جبري بن مطعم طب عن

 
ِّّ "َخَرْجُت إِّىَل اْلَيَمنِّ فَابـْتَـْعُت َلُه ُحلََّة ذى يـَزَ   - 18/  135   اليت يف اْلُمدَّةِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َن فََأْهَديـْتـَُها إِّىَل النَّيبِّ

ُعَتها فَاْشرَتَاَها فـََلبَِّسَها،  َنُه َوَبنْيَ قـَُرْيٍش، فـََقاَل: اَل َأقْـَبُل َهدِّيَّة ُمْشرٍِّك، فـََرَدَها، فـَبـْ مثَّ َخَرَج إِّىَل َأْصَحابه َوهَِّى َعَلْيه، َفَما  َكاَنْت بـَيـْ
ًئا يف  ْنُه فِّيَها   شيءرَأَْيُت َشيـْ  َفَما َمَكْثُت َأْن قُلُت:  -صلى هللا عليه وسلم   -َأْحَسَن مِّ

ْلَفْضلِّ بـَْعَدَما  . َما يْنظُُر احْلُكَّام ابِّ
ٌح مِّْن ذِّى َغرٍَّة َوُحُجولِّ   .. َبَدا َواضِّ

 . إَِّذا قَاَيُسوُه اْلَمْجَد َأْرىَب َعَلْيهِّمُ 
يلِّ .. َِبستفرغ َماء الذِّ   اَنبِّ َسجِّ
ُم، مثَّ َدَخَل وََكَساَها ُأَساَمَة ْبَن زِّْيٍد".  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَسمِّعها َرُسوُل هللا  َتسِّ  فَاْلتَـَفَت إِّىَلَّ يـَبـْ

 فيه يعقوب بن محمد الزهرى، وضعفه الجمهور، وقد وثق. قال الهيثمي:  .حكيم بن حزام طب عن
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 أْقَطَع َلُه اْلَعقِّيَق ُكلَُّه". -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن بِّاَللِّ ْبنِّ احلارث َأنَّ   - 19/  135
 رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب

 
135  /21 -   ِّّ يـَُؤذُِّّن: هللا َأْكرَبُ هللا َأْكرَبُ، َأْشَهُد َأن الَّ إَِّلَه إالَّ هللا،   وََكانَ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َكاَن بِّاَلٌل يـَُؤذُِّّن لِّلنَّيبِّ

َلة، فـَيَـُقوُل: َأْشَهُد أن حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا،  أْشَهُد أنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا، مثَّ  َأْشَهُد أن الَّ إَِّلَه إالَّ هللا، مثَّ يـَْنَحرُِّف َعْن ميِّنيِّ اْلقبـْ
َرفُ  َلة فـَيَـُقوُل: َحىَّ َعَلى الصَّاَلة، َحىَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، مثَّ يـَْنَحرُِّف َعْن َيَسارِّه فـَيَـ يـَْنحِّ ُقوُل: َحىَّ َعَلى   فـَْيستِّْقبُل َخْلَف اْلقبـْ

َلَة فـَيَـُقوُل: هللا َأْكرَبُ هللا َأْكرَبُ، اَل إِّلَ  صلى هللا عليه   -َه إالَّ هللا وكان يقيم للنيب اْلَفاَلَح، َحىَّ َعلى اْلَفاَلح، مثَّ َيْستَـْقبُِّل اْلقِّبـْ
ةِّ،  فيفرد اإلقامة يقول: هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، َوَأْشَهُد أنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا، َحىَّ َعَلى الصَّالَ  -وسلم 

 رَبُ، اَل إِّلََه إالَّ هللا". َحىَّ َعَلى اْلَفاَلح، َقْد قَاَمتِّ الصَّاَلُة، هللا َأْكرَبُ هللا َأكْ 
 فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد، ضعفه ابن معين.قال الهيثمي:  .طب

 
َراكِّ إَِّذا قـََعَد  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن بِّاَلٍل: َكاَن يـَُؤذُِّّن لَِّرُسولِّ هللا    - 22/  135 يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ إَِّذا َكاَن اْلَفْىُء َقْدَر الشِّّ
 ُّ ْنرَبِّ".  -صلى هللا عليه وسلم   -النَّيبِّ  َعَلى اْلمِّ

 فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .بالل طب عن
 

135  /23 -   ِّّ رَاوِّيََة مَخٍْر، فـََلمَّا َكاَن َعاُم ُحرَِّمْت َأْهَدى َلُه   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن باَلٍل: َكاَن مَتيم يـُْهدِّى إِّىَل النَّيبِّ
 ُّ َك النَّيبِّ َراؤُها َوَُثَنـَُها".  -صلى هللا عليه وسلم  -رَاوِّية، َفَضحِّ َا َقْد ُحرَِّمْت، قَاَل: فَأَبِّيُعَها؟ قَاَل: إِّنَُّه َحَراٌم شِّ  فـََقاَل: إِّْنَّ

 إسناده متصل حسن. قال الهيثمي:  .متيم الدارى طب عن
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَمَساكنَي، ََيْلُِّس إِّلَْيهِّْم حُيَدِّثُهْم َوحُيَدِّثُونَُه، وََكاَن َرُسوُل هللا  "َكاَن َجْعَفر حيِّبُّ   - 25/  135
يهِّ أبُو اْلَمَساكني".   ُيَسمِّّ

 . أىب هريرة طب عن
 

135  /26 -   ُّ رَي، قَاَل: ُسْفَياُن:   يـَُقوُل أَلْصَحابِّهِّ: اْذهُبوا بَنا إِّىَل َبىنِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -" َكاَن النَّيبِّ َواقٍف نـَُزوُر اْلَبصِّ
رُي َضرِّيَر اْلَبَصرِّ".  َحىٌّ مَِّن األْنَصارِّ، وََكاَن اْلَبصِّ

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن يونس الجمال، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  .جبري بن مطعم طب عن
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ِّّ "َكاَن َأمْيَُن َعَلى َمطَهَرةِّ   - 28/  135  َوتـََعاطِّيهِّ َحاَجَتُه". َونـَْعَلْيه  -صلى هللا عليه وسلم  -النَّيبِّ

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباد بن زكريا، وهو ثقة. قال الهيثمي:  . أىب ميسرة طب عن
 

: َعْن بِّاَلٍل قَاَل: َكاَن لَِّرُسولِّ هللا   - 32/  135 ، َعْن ُعَمَر ْبنِّ اخلطَّابِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ املُْسيبِّ
ْنُه قَا عِّْندِّي َل: َما َهَذا اَي باَلُل؟ فََأْخرَبْتُُه، قَاَل: َمْهاًل  مَتٌْر فـَتَـَغريََّ، فََأْخَرْجُتُه إِّىَل الّسوق فَبِّْعُتُه َصاَعنْيِّ بَِّصاٍع، فـََلمَّا قـَرَّْبُت إِّلَْيهِّ مِّ

: التمر  -صلى هللا عليه وسلم   -َأربـَْيَت، اْرُددِّ اْلَبيع مثَّ بِّْع مَتًرا بذهب، أو فضة أو حنطة مث اشرت به متًرا، مث قال رسول هللا 
ْثٍل، ْثاًل ِبِّ ْثاًل ِبِِّّْثٍل، واحلِّْنطَُة ابحْلْنطَة مِّ والذَهُب ابلذََّهبِّ َوْزاًن بوزن، والفِّضَُّة ابلفِّضةِّ َوْزاًن بَِّوْزٍن، فَإَِّذا اْختَـَلَف النـَّْوَعانِّ  ابلتَّْمرِّ مِّ

ٌد بِّعَشَرٍة".   َفاَل ِبَََس َواحِّ
 . طب، وأبو نعيم

 
ْنُه بِّنِّْصفِّ كَ   - 33/  135 ِّّ "َكاَن عْندِّى مَتٌْر ُدوٌن، فابـْتَـْعُت بِّهِّ مَِّن السُّوقِّ مَتًْرا َأْجَوَد مِّ صلى هللا عليه   -ْيلِّهِّ فـََقدَّْمُتُه إِّىَل النَّيبِّ
َا َصنَـْعُت، قَ  -وسلم  ثـُْتُه ِبِّ اَل: اْنطَلِّْق فـَُردَُّه َعَلى  فـََقاَل: َما رَأَْيُت اليَـْوَم مَتًرا َأَجوَد مِّْن َهَذا، مِّْن أَْيَن َهذا َلَك اَي بِّاَلُل؟ َفَحدَّ

بِّهِّ َوُخْذ مَتَْرَك فَبِّْعُه حبِِّّ   ْنطٍَة َأْو َشعِّري، مثَّ اْشرَتِّ بِّهِّ َهَذا التَّْمَر، مثَّ اْئتِّىنِّ بِّهِّ، فـََفَعلُت". َصاحِّ
رجال البزار رجال الصحيح إال أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بالل، ولم يسمع سعيد من بالل. وله  قال الهيثمي:  .بالل طب عن

بالل باختصار، عن هذا، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب، عن  في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر، عن 
 بالل بنحو األول، وإسنادها ضعيف.

 
، فََأمَر َرُسوُل هللا   - 34/  135 لصُّْبحِّ فـَيَـُقوُل َحيَّ َعَلى َخرْيِّ اْلَعَملِّ َأْن ََيَْعَل  -صلى هللا عليه وسلم   -"َكاَن بِّاَلٌل يـَُؤذُِّّن ابِّ
".َمَكاْنََ  ، َوتـَْرَك َحىَّ َعَلى َخرْيِّ اْلَعَملِّ  ا: الصَّاَلُة َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد، وقد ضعفه ابن معين. قال الهيثمي:  .بالل طب عن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند بَنَّة اجلهين  
َوىفِّ   -رَأى قـَْوًما   -صلى هللا عليه وسلم  -َأْخرَبَُه أنَّ َرُسوَل هللا  اجلهين " َعْن أىبِّ الزُّبرْيِّ، َعْن َجابِّر َأنَّ بـَنََّة  - 1/  136

نَـُهْم َمْسُلواًل، فـََقاَل: َلَعَن هللا َمْن فـََعلَ  يف -َلْفٍظ: َمرَّ َعَلى قـَْوٍم  ًفا بـَيـْ ٍد يـَتَـَعاَطْوَن َسيـْ َوىفِّ َلْفٍظ: َأَو ََلْ   - َهَذا، َأَو ََلْ أَْنه َمْسجِّ
بِّهِّ فـََليـُْغمِّْدُه، مثَّ لِّيـُْعطِّهِّ إِّايَّ  -َأْْنَُكْم   ُه". َعْن َهَذا؟ ! إَِّذا َسلَّ َأحدُُكُم السَّْيَف فََأرَاَد َأْن َيْدَفعُه إِّىَل َصاحِّ
 . نع، طب، وأبو نعيم، وابن السكن، وابن قاالباوردي ، وقال: ال أعلم له غريه، و البغوي
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند التَّلِبِ يف ثعْلبَة  
ُمّدا   يلَفَكاَن يُْطعُِّم َوَيكِّيُل  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ الثَّلِّبِّ بنِّ ثـَْعَلَبَة الَعْنرَبِّىِّّ قَاَل: ُكْنُت عْنَد  - 4/  138

، َحَّتَّ َكاَن طََعا ِّّ  فَأْرفـَُعُه وآُكُل َمَع النَّاسِّ َأْطَعْمَتىنِّ ُمّدا يـََوَم َكَذا وََكَذا َفَجَمْعُتُه إِّىَل   -صلى هللا عليه وسلم  -ًما، فـَُقلُت لِّلنِّّىبِّ
، فَاْستَـْقَرَضُه  ، وََكاَن  -صلى هللا عليه وسلم  - النيباْليَـْومِّ ْنُه  يلمِّينِّّ  قـَْبَل َذلَِّك".  يل َيكِّيل  الذي مِّ

رواه الطبراني في الكبير، وفيه أم عبد هللا بنت ملقام، ولم أجد من ترجمها، ووالدها ملقام روى له أبو داود، وبقية  قال الهيثمي:  .طب
 رجاله ثقات. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند ثابت بن احلارث األنصاري  

يـَْوَم َخْيرَب لَِّسْهَلة بِّْنت   -ليه وسلم صلى هللا ع -قَاَل: َقَسَم َرُسوُل هللا  األَنصاري" َعْن اَثبِّت ْبنِّ احلَارِّث  - 1/  145
َنٍة هَلَا َوَلَدْت".  مِّ ْبن َعدىٍّ والبـْ  َعاصِّ

رواه الطبراني، وفيه ابن قال الهيثمي:   .، طب، وأبو نعيم، قال يف اإلصابة: إسناده قوىالبغويابن سعد، واحلسن بن سفيان، و 
 ضعيف. لهيعة، وفيه ضعف وحديثه حسن. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -قيس يف مشاس  )مسند ثابت بن  

148  /5 -  ِّّ َفَشدََّد فِّيهِّ فـََقاَل: إِّنَّ هللا الَ حُيبُّ ُكلَّ ُِمَْتال َفُخور، فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم   -"ذُكَِّر اْلكِّرُب عْنَد النَّيبِّ
ُل ثَياىبِّ فـَيـُْعجُبينِّ  : وهللا اَي َرُسوَل هللا إِّيّنِّ أَلْغسِّ َراك نـَْعلِّى، َوعِّاَلَقة َسْوطِّى، فـََقاَل: لَْيَس  رَُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ  بـََياضها، َويـُْعجُبىن شِّ

َا اْلكِّرْبُ َأْن ُيَسفََّه احْلَقُّ ويُغَمَص النَّاُس".  َذلَِّك مَِّن اْلكِّرْبِّ، إِّمنَّ
 .طب عن اثبت بن قيس بن ِشاس

 
 ( -  رضي اهلل عنه   -)مُسْنَدُ ثَعْلْبَة أبي عَبْدِ الرَّحَمن األنصَاريّ  

صلى  -َجاَء إِّىَل َرُسول هللا  ، َعْن أَبِّيهِّ َأنَّ َعْمَرو ْبَن حبِّيبِّ ْبنِّ َعْبدِّ َِشْسٍ األَنصاري" َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ثـَْعَلَبَة  - 1/  155
فـََقاُلوا  -صلى هللا عليه وسلم   -فـََقاَل اَي َرُسوَل هللا: إِّيّنِّ َسَرْقُت مَجَاًل لَِّبىنِّ ُفاَلٍن، فََأْرَسَل إِّلَْيهِّم َرُسوُل هللا   -هللا عليه وسلم 

ة: َأاَن أَْنظُر إِّلَْيهِّ َحَّتَّ َوقـََعْت َيُدُه، َوُهَو  فقطعت يده قال ثعلب -صلى هللا عليه وسلم  -إان افتقدان مجاًل لنا، فأمر النيب  
لِّي َجَسدَِّى النَّاَر".  الذي يـَُقوُل: احْلَْمُد هلل   َطهََّرينِّ مِّْنكِّ َأَرْدتِّ َأْن ُتْدخِّ

 ضعيف.  . احلسن بن سفيان، وابن منده، طب، وأبو نعيم]ه[ 
 

َح".   -صلى هللا عليه وسلم  -"اْحَتَجَم َرُسوُل هللا  - 4/  155  َوَأْعَطى احْلَجَّاَم َأْجَرُه َوقَاَل: أْعلُِّفوُه النَّاضِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك، وقال ابن عدى: أرجو أنه ال بأس به. قال الهيثمي:  .ثوابن طب عن
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رْبِّيُل،   يف"اْجَتَمع َأْربـَُعوَن رَُجاًل مَِّن الصََّحابَةِّ يـَْنظُُروَن  - 5/  155 اْلَقَدرِّ َواجْلرَْبِّ، فِّيهِّْم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، فـَنَـَزَل الرُّوُح اأَلمِّنُي جِّ

مِّْثلَِّها ، فَأَْنَكُروا َذلَِّك مِّْنُه، َوَخَرَج   يفاَعٍة ََلْ َيُكْن َعَلْيهِّْم سَ  يففـََقاَل: اَي حُمَمَُّد اْخُرْج َعَلى أُمَّتَِّك فـََقْد َأْحَدثُوا، َفَخَرَج َعَلْيهِّْم  
، فـَنَـَهُضوا إِّىَل  َا تـََفَقأ حَبّب الرُّمَّانِّ احْلَامِّضِّ َمًعا َلْونُُه ُمتَـَورَِّدًة َوْجنَـَتاُه َكَأمنَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا َعَلْيهِّْم ُمْلتسِّ

رِّيَن َأذْ  َنا إِّىَل هللا َوَرُسولِّهِّ، فـََقاَل: َأْوىَل َلُكْم إِّْن كِّْدَتُْ َحاسِّ ُبوَن، َأاَتينِّ الرُّوُح  رَعتْهم تـَْرَعد َأُكفُُّهْم َوَأْذرَِّعُتهْم، فـََقاُلوا: تـُبـْ  لَُتوجِّ
 اأَلمِّنُي، فـََقاَل: اْخُرْج َعَلى أُمَّتَِّك اَي حُمَمَُّد فـََقْد َأْحَدَثْت". 

 رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبى، وهو متروك، وقال ابن عدى: أرجو أنه ال بأس به. هيثمي: قال ال .ثوابن طب عن
 

".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأَجاَزِنِّ َرُسوُل هللا  - 6/  155  يـَْوَم اخْلَْنَدقِّ وََكَساِنِّ
 د بن زيد، وهو ضعيف.رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن قيس بن سع قال الهيثمي:  .زيد بن اثبت طب عن

 
ىِّّ َوثَِّيابِّ اْلُمَعْصَفرِّ اْلُمَقدَّمِّ َوالنَُّمورِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َحرََّم َرُسوُل هللا   - 7/  155 لذََّهبِّ َواْلَقسِّّ  التََّختَُّم ابِّ

 رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبى، وهو متروك.قال الهيثمي:  .ثوابن طب عن

 
 ( -صلى اهلل عليه وسلم    -مَوىل رَسول اهلل    -رضي اهلل عنه    -)مُسْند ثوبَان  

نـَْيا؟ قَاَل: َما َسدَّ َجْوَعَتَك، َوَواَرى َعْورَتَ   - 15/  156 َك، فَإِّْن َكاَن "َعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا َما َيْكفِّيىنِّ مَِّن الدُّ
 ".  َوإِّْن َكاَنْت َلَك َدابٌَّة تـَرَْكبـَُها فـََبخٍ  َلَك َشْىٌء يُظِّلَُّك َفَذاَك، 

 رواه الطبراني في األوسط، وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك. قال الهيثمي:  .ابن النجار ]طس[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند جَابر بن أُسَامَة اجلُهَنِى  

يف َأْصَحابِّهِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيباْلسُّوَق فـََلقِّيُت  قَاَل: )َذَهْبُت( اجلهين" َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ ُأَساَمَة  - 1/  160
ُكْم؟ فـََقاُلوا: َخطَّ لََنا َرُسوُل أنُ َفَسَأهَلُْم: أَْيَن يُرِّيُد؟ فـََقاُلوا: خَيُطُّ لَِّقْومَِّك َمْسجًدا، فـََرَجْعُت فـََوَجْدُت قـَْومِّى قَِّياًما، فـَُقلُت: َما شَ 

َلةِّ َخشبًة َأقَاَمَها فِّيهِّ".   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ًدا بِّرِّْجلِّهِّ َوَغرَز يف اْلقِّبـْ  َمْسجِّ
 رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه )معاوية بن عبد هللا بن حبيب( ولم أجد من ترجمة. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -جابر بن سَمُرة  )مسند  

َنا َمَع َرُسولِّ هللا  - 1/  163 َصاَلًة َمْكُتوبًَة َفَضمَّ َيَدْيهِّ يف الصَّاَلةِّ، فـََلمَّا َقَضى الصَّاَلَة   -صلى هللا عليه وسلم   -" َصلَّيـْ
؟ قَاَل: اَل، إِّالَّ َأنَّ الشَّْيطَاَن َأرَاَد َأْن مَيُرَّ َبنْيَ َيَدى َفَخنَـْقُتُه َحَّتَّ َوَجْدُت بـَْرَد لَسانه  شيءقـُْلَنا: اَي َرُسوَل هللا! َأَحَدَث يف الصَّاَلةِّ 
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دِّ َحَّتَّ يُطِّيفَ  ُسَلْيَماُن لَنِّيطَ  أخيَعَلى َيَدىَّ، َوامْيُ هللا َلْواَل َما َسبَـْقىنِّ إِّلَْيهِّ  بِّهِّ وْلَداُن َأْهلِّ  إِّىَل َسارِّيٍَة مِّْن َسَوارِّى اْلَمْسجِّ
 اْلَمدِّيَنةِّ".

 رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صالح، ضعفه البخاري وأبو حاتم. قال الهيثمي:  قال شعيب: صحيح لغيره. .طب]حم[ 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَل: َكاَن "َعْن َأىبِّ َخالٍِّد اْلَوالِّىبِّّ ، َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة َأْو رَُجٍل مَِّن الصََّحابَةِّ قَا  - 16/  163
بِّلِّ ُهَو َوَشرِّيٌك َلُه فََأْكَراَي ُأْخَت َخدََِّيَة، فـََلمَّا َقَضوا ال َها َشْىٌء،  يـَْرَعى َغَنًما فاْستَـْعلى اْلَغَنم، َفَكاَن يف اإلِّ سََّفَر بَقَِّى هَلُْم َعَليـْ

، فـََقاَلْت َمرًَّة  فإين  لُِّمحَّمٍد: اْنطَلِّْق. فـَيَـُقوُل: اْذَهْب أَْنَت فَجَعل َشرِّيُكُه ََيتِّيهِّم فـَيَـتَـَقاَضاُهْم َويـَُقولُ  : فَأَْيَن -َوَأاَتُهم  -َأْسَتْحىيِّ
َواَل َواَل، فـََوَقَع يف  اًء، َواَل َأَعفَّ حُمَمٌَّد اَل َيُِّئ َمَعَك؟ قَاَل: َقْد قـُْلُت َلُه فـََزَعَم أَنَُّه َيسَتْحىي، فـََقاَلْت: َما رَأَْيُت رَُجاًل َأَشدَّ َحيَ 

اْلَمالِّ َوُهَو اَل يـَْفَعُل، قَاَلْت: اْنطَلِّق  نـَْفسِّ ُأْختَِّها َخدََِّيَة، فـَبَـَعَثْت إِّلَْيهِّ فـََقاَلْت: اْئتِّ َأىبِّ فَاْخطُْبىنِّ إِّلَْيهِّ فـََقاَل: أَبُوكِّ رَُجٌل َكثِّرُي 
ُسْكرِّه، فـََفَعَل فََأاَتُه فـََزوََّجُه، فـََلمَّا َأْصَبَح َجَلَس يف اْلَمْجلِّسِّ َفقِّيَل َلُه َقْد َأْحَسْنَت،   فَاْلَقُه َفَكلَّْمُه، مثَّ َأاَن أْكفِّيَك، َوأتِّه عِّْندَ 

َها فـََقاَل: إِّنَّ النَّاَس يـَُقوُلوَن:  َقْد َزوَّْجُت حُمّمًدا َوَما فـََعلُت،   إيّنِّ َزوَّْجت حُمَمًَّدا، قَاَل َأَو فـََعلُت؟ قَالُوا: نـََعْم، فـََقاَم َفَدَخل َعَليـْ
َى، مُث بـََعَثْت إىَل حمَُ    -صلى هللا عليه وسلم   -مٍَّد قَاَلْت: بـََلى! َفاَل ُتَسفَِّهنَّ رَأَيَك؛ فَإِّنَّ حُمَمًَّدا َكَذا، فـََلْم تـََزْل بهِّ َحَّتَّ َرضِّ

 ، وََكْبًشا، وََكذا َكَذا، فـََفَعَل". يلًة َواْهدَِّها بِّوقـَيـََّتنْيِّ مِّْن فِّضَّةِّ َأْو َذَهٍب َوقَاَلْت: اْشرَتِّ ُحلَّ 
رواه الطبراني، والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة، ورجال البزار أيًضا، إالَّ أن شيخه  قال الهيثمي:  .طب

 . أحمد بن يحيى الصوفى ثقة، ولكنه ليس من رجال الصحيح
 

َياُن مَيُُروَن اب"   - 17/  163 بـْ ُهم َمْن مَيَْسُح َخدَُّه،   -صلى هللا عليه وسلم   - لنيبَعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة قَاَل: َكاَن الصِّّ َفمنـْ
ُهم َمْن مَيَْسُح َخدَّْيهِّ، َفَمَرْرُت بِّهِّ َفَمَسَح َخدَِّى، َفَكان اخْلَدُّ  نـْ َسَن مَِّن اخْلَدِّ  َأحْ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َمَسَحُه  الذيَومِّ

 اآلَخرِّ".
 .طب

 
ْعَر ورُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب "عن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرة قَاَل: َكاَن َأْصَحاُب   - 18/  163   -يـَتَـَناَشُدوَن الشِّّ

 َيْسَمُع". -صلى هللا عليه وسلم 
 صحيح.  . طب]ت[ 

 
ا  يـَُؤذُِّّن مثَّ مُيْهُِّل َفاَل يُقِّيُم َحَّتَّ إِّذَ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة قََال: َكان ُمَؤذُِّّن َرُسولِّ هللا   - 19/  163
نَي يـََراُه".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبرََأى   َقْد َخَرَج َأقَاَم الصَّاَلَة حِّ

 قال شعيب: إسناده حسن. .طب]حم[ 
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 ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة قَاَل: َكاَن بِّاَلٌل يـَُؤذُِّّن مثَّ َيْسَتأذُِّن َعَلى   - 20/  163
 .طب

 
حْلَرَّة إِّىَل َجْنبِّهِّ قـَْوٌم حُمَْتاُجوَن فـََرخََّص هَلُم   - 21/  163  يف َأْكلِّهِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َماَت مَجٌَل ابِّ

 . جابر بن مسرة طب عن
 

َها؟  َيْستَـْفتيه، فقال له: َأَما َلَك َما يُـ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َماَت بـَْغٌل عِّْنَد رَُجٍل، فَأَتى   - 22/  163 ْغنِّيَك َعنـْ
 قَاَل: اَل، قَاَل: اْذَهْب َفُكْلَها". 

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.  قال شعيب .هطب عن]حم[ 
 

ُهْم فَاْلتَـَفَت إِّلَْيهِّ فـََرَأى   -صلى هللا عليه وسلم  -"بـََعثـََنا َرُسوُل هللا   - 23/  163 نـْ َساَقُه  يف َسرِّيَّة فـَُهزِّْمَنا، فَاتَـَّبَع َسْعٌد رَاكًِّبا مِّ
َراٌك، فََأاَنَخ". يُل َكأَنَُّه شِّ  َخارَِّجًة مِّن الَغْرزِّ فـََرَماُه بَِّسْهٍم، فـََرأَْيُت الدََّم َيسِّ

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .جابر بن مسرة طب عن
 

بَِّيدِّهِّ َعَلى   َهَذا املَكاَن، َوَضَربَ  تِّهِّ، َيْضرِّبُ َومُجَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َكَأِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل َشَعرِّ َرُسولِّ هللا    - 24/  163
 َصْدرِّهِّ فـَْوَق َثْديـَْيهِّ". 

 .طب
 

هِّ، فـََقاَل: َيْسأَُلىنِّ َحاَجًة، فـََقاَل: ادُْع هللا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َكاَن َشابٌّ خَيُْدُم   - 28/  163 َوخيِّفُّ يف َحَوائجِّ
جْلَنَّةِّ، فـََرَفَع رَأَسُه فـَتَـنَـفََّس، َوقَاَل: نـََعْم، َوَلكْن َأعِّىنِّّ بَِّكثْـَرةِّ السُُّجودِّ".  يل  ابِّ

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه ناصح بن عبد هللا التميمي وهو ضعيف جدا.قال الهيثمي:  .طب
 

163  /31 -   ِّّ  فَإَِّذا فـَرََغ مِّْن َأَذانِّهِّ اْسَتأَذَن َعَلْيهِّ".  -ليه وسلم صلى هللا ع -"َكاَن بِّاَلٌل يـُؤِّذُن لِّلنَّىبِّ
 . أبو الشيخ، طب

 
 النيبيـَُؤّذُن َواَل يُقِّيُم، مَيَْهُل َحَّتَّ إَِّذا رََأى  -صلى هللا عليه وسلم   -  النيب"َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة قَاَل: َكاَن ُمَؤذُِّّن   - 32/  163

نَي يـََراُه". َقْد خَ  -صلى هللا عليه وسلم  -  َرَج َأقَاَم الصَّاَلة حِّ
 قال شعيب: إسناده حسن. .أبو الشيخ، طب

 



960 

 

ٍد   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة: َأنَّ رَُجَلنْيِّ اْخَتَصَما إِّىَل َرُسولِّ هللا   - 35/  163 يف بَعِّرٍي، فََأقَاَم ُكلُّ َواحِّ
ُهَما َشاهَِّدْينِّ أَنَُّه َلهُ  نـْ نَـُهَما".  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب، َفَجَعَلُه مِّ  بـَيـْ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه ياسين الزيات، وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب

 
دِّ ََيْلُِّس َمَع  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ مَسَُرَة قَاَل: َجاَلْسُت   - 43/  163 َأْكثـََر مِّْن مِّائةِّ َمرٍَّة يف اْلَمْسجِّ

َا َتَذاَكُروا َأْمَر اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، فـَيَـتَـَبسَُّم  ْعَر، َوُرِبَّ  َمَعُهْم".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَأْصَحابِّهِّ يـَتَـَناَشُدوَن الشِّّ
 صحيح. .ابن جرير، طب]ت[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -بن عبد اهلل    )مسند جابر 

يـَُقوُل: اَنوُِّلوِنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َمْقرَبٍَة فَأَتـَْوَها، َوإَِّذا َرُسوُل هللا  يف "َعْن َجابٍر قَاَل: رََأى اَنٌس اَنرًا  - 182/  165
َبُكْم، فَإَِّذا ُهَو الرَُّجُل  لذِّْكرِّ".   الذيَصاحِّ  كاَن يـَْرَفُع َصْوَتُه ابِّ

 .ضعيف .طب]د[ 
 

َسرِّيٍَّة ولَْيَس َمَعَنا زَاٌد إالَّ مِّْزَوٌد مِّْن مَتٍْر،   يف -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجابٍِّر قَاَل: بـََعثـََنا َرُسوُل هللا  - 183/  165
، وَك َنا َأاَب ُعبَـْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاحِّ اَن يـُْعطِّيَنا َحْفَنًة: َحْفَنَة مَتٍْر َحَّتَّ نَفَِّد، وََكاَن يـُْعطِّيَنا مَتَْرًة مَتَْرًة، َفَضَرَب اْلَبْحر َبَدابَّة  َواْستَـْعَمَل َعَليـْ

َ، مثَّ َأَمَر رَُجاًل فـَرَكِّبَ  َلعِّ ُفُحىنِّ لضِّّ َها، مثَّ إِّنَّ َأاَب ُعبَـْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاحِّ َأَمَر ابِّ نـْ  َفَمرَّ رَاكًِّبا َعَلى اْلَبعِّريِّ".  بَعِّريًا فََأَكْلَنا مِّ
 .طب

 
، قَاَل: الصَّرْبُ   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ اْلُمْنَكدِّرِّ، َعْن َجابٍِّر َأنَّ  - 212/  165 ميَانِّ ُسئَِّل َعنِّ اإلِّ

 والسََّماَحُة".
 المنكدر، وهو متروك.رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن محمد بن قال الهيثمي:  .ع، هب

 
َى َعَلْيهِّ، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجابٍِّر قَاَل: َضَرَب اْلُمْشرُِّكون َرُسوَل هللا  - 216/  165 َحَّتَّ ُغشِّ

 ُن َأىبِّ ُقَحاَفَة اْلمْجُنوُن".هللا؟ ! فـََقاُلوا: َمْن َهَذا؟ قِّيَل: ابْ  ريبفـََقاَل: سبَحاَن هللا أَتـَْقتـُُلوَن رَُجاًل َأْن يـَُقوَل 
 . رواه أبو يعلى وفيه تدروس جد أبى الزبير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقاتقال الهيثمي:  .ع
 

َنَة، َوُمَزيـَْنَة،   - 241/  165 ، َومثَّ اَنٌس َكثِّرٌي مِّْن ُجَهيـْ جْلُْحَفةِّ بَِّغدِّيرِّ ُخمٍّ َنا َرُسوُل هللاِّ  " َعْن َجابٍِّر قَاَل: كنَّا ابِّ َوغَِّفاٍر، َفَخَرَج َعَليـْ
، فـََقاَل: َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلِّىٌّ مَ  -صلى هللا عليه وسلم  - َباٍء َأْو ُفْسطَاٍط، فََأَشاَر بَِّيدِّهِّ َثاَلاًث، فََأَخَذ بَِّيدِّ َعلِّىٍّ  ْواَلُه ". مِّْن خِّ
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َل ُحْفَرَتُه، فََأَمَر   -صلى هللا عليه وسلم  - " َعْن َجابٍِّر قَاَل: أََتى َرُسوُل هللاِّ  - 242/  165 َقرْبَ َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُأىبٍَّ بـَْعَد َما ُأْدخِّ
ذِّهِّ، فـَنَـَفَث فِّيهِّ مِّْن رِّيِّقهِّ َوأَْلَبَسُه َقمِّيَصُه".  َع َعَلى رُْكَبتِّهِّ َوَفخِّ  بِّهِّ، فَُأْخرَِّج فـَُوضِّ

 صحيح.  . ز]خ[ 
 

ُروا آَل   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللاِّ  " َعْن َجابٍِّر: َأنَّ  - 264/  165 َمرَّ بَِّعمَّاٍر َوَأْهلِّهِّ َوُهْم يـَُعذَّبُوَن، فـََقاَل: أَْبشِّ
ٍر فَإِّنَّ َمْوعِّدَُكُم اجْلَنَُّة ".   َعمَّاٍر، َأْو آَل اَيسِّ

 هيم بن عبد العزيز المقدم، وهو ثقة. رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح؛ غير إبراقال الهيثمي:  . طس، ك، ق، كر، ض
 

 َلمَّا رََأى مَحَْزَة َبَكى، فـََلمَّا رََأى ُمثَِّّل بِّهِّ َشهَِّق ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن َجابٍِّر: َأنَّ  - 281/  165
 .رواه الطبراني، وفيه المفضل بن صدقة، وهو متروكقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 " َعْن َجابٍِّر قَاَل: َخَرَج يـَْوَم َخْيرَبَ َمْرَحٌب اْليَـُهودِّىُّ، َوُهَو يـَُقوُل:  - 289/  165

 . َقْد َعلَِّمْت َخْيرَبُ َأيّنِّ َمْرَحبٌ 
اَلح َبَطٌل جُمَرَّبُ   .. َشاكِّى السِّّ

يًنا َأْضرِّبُ   . َأْطعُن َأْحَيااًن َوحِّ
 جُتَرِّبُ .. إَِّذا اللَُّيوُث َأقْـبَـَلْت 

ََذا؟ فـََقاَل حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة: َأاَن َلُه اَي َرُسوَل  -صلى هللا عليه وسلم  -َوُهَو يـَُقوُل: َهْل مِّْن ُمَبارٍِّز؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ   : َمْن هلِّ
، قَاَل: ُقْم إِّلَْيهِّ،  أخيهللاِّ! َأاَن َوهللاِّ اْلُمْوُتوُر الثَّائُِّر، قـَتَـُلوا  نَـُهَما   ابأَلْمسِّ بِّه َدَخَلْت بـَيـْ اللَُّهمَّ َأعِّْنُه: فـََلمَّا َداَن َأَحُدُُهَا مِّْن َصاحِّ

ُفُه فِّيَها فـََعضَّْت بِّهِّ الدَّرَقَ  لدَّرََقةِّ، فـََوَقَع َسيـْ َلَمَة ُة فََأْمَسَكْتُه، َوَضربَُه حُمَمَُّد ْبُن َمسْ َشَجَرٌة، مثَّ مَحََل َعْليهِّ َمْرَحٌب َفَضَربَُه فَاتَـَّقى ابِّ
 فـََقتَـَلُه". 

 .، كرالبغويع، وابن جرير، و 
 

َرَبِّ َبىنِّ قـَُرْيظََة؟ قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن َجابٍِّر َأنَّ  - 290/  165 : َمْن رَُجٌل ََيتِّيَنا خبِّ قَاَل يـَْوَم اخْلَْنَدقِّ
َرَبِّهِّْم، هِّ َفَجاَء خبِّ صلى هللا   - النيبمثَّ قَاَل الثَّانِّيَة. فـََقاَل الزَُّبرْيُ: َأاَن، َفَذَهَب، مثَّ الثَّالَِّثَة، فـََقاَل  الزَُّبرْيُ: َأاَن، َفَذَهَب َعَلى فـََرسِّ

: الزَُّبرْيُ ".  نيب: لُِّكلِّّ -عليه وسلم   َحَوارِّىٌّ ، َوَحَوارِّّيِّّ
 . )ز(
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ريِّ بَِّعَرَفَة فََأْخَرَجتِّ اْمَرَأٌة َصبًِّيا هَلَا مِّْن   يف -ه وسلم صلى هللا علي -" َعْن َجابٍِّر قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللاِّ  - 291/  165 املَسِّ
ََذا َحجٌّ؟ قَاَل: نـََعْم، َوَلكِّ أْجٌر".  َهْوَدٍج، فـََقاَلْت: اَيَرُسوَل هللاِّ! اهلِّ

 . )ز(
 

 نَّْحرِّ".َضحَّى بَِّكْبَشنْيِّ يـَْوَم ال -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َجابٍِّر: َأنَّ  - 303/  165
 . )ز(
 

 َقمِّيٍص". يف ُيَصلِّّى  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجابٍِّر قَاَل: رَأْيُت َرُسوَل هللاِّ  - 304/  165
 . )ز(
 

 َثاَلَث َعْشَرَة َغْزَوة".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َغَزْوُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ  - 342/  165
 . طب عن جابر

 
 . -صلى هللا عليه وسلم  - هللاِّ "َغَزْوُت َمَع َرُسولِّ  - 343/  165

رِّ النَّاس، فجلفىن ،  يفَعْجَفاَء َضعِّيَفة، َفكنُت   يلبـَْعضِّ َغَزواَته َوَأاَن َعَلى فـََرٍس  يف..   . آخِّ
! فـَُقلُت: اَيَرُسوَل هللاِّ! َعْجَفاُء َضعِّيَفٌة، فـََرَفَع َرُسوُل هللاِّ  َب اْلَفَرسِّ ر اَي َصاحِّ  . -ليه وسلم صلى هللا ع  -.. فـََقاَل: سِّ

َْفَقةً  َا، َوقَاَل: اللَُّهمَّ اَبرِّْك َلُه فِّيَها، فـََلَقْد رَأَيـُْتىنِّ   .. ِمِّ  . َكاَنت َمَعُه َفَضَرهَبَا هبِّ
ْثىَن َعَشَر أَلًفا".   .. ما أمسك رَأَسَها أَلْن تـَْقُدَم النَّاس، َوَلَقْد بِّْعُت مِّْن َبطنَِّها ابِّ

 .األشجعين ، طب، وأبو نعيم عن جعيل 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -األسلَمىّ األنصَاري    )مُسنَد جَابر بن عَبد اهلل بن رئاب 
َمْسجد َبىنِّ ُمَعاوِّيََة َثالاًث، فَُأْعطَِّى اثـْنَـَتنْيِّ، َوَمنَـَعُه َواحَدًة، َسأََله   يف  -صلى هللا عليه وسلم  -"َسأَل َرُسوُل هللاِّ   - 3/  166

نَـُهم َفُمنَِّعها".َأْن اَل يـُْهلَِّك أُمََّتُه ُجوًعا، وَ   اَل يُظهَِّر َعَلْيهِّْم َعُدّوا، فَُأْعطِّيَـَها، َوَسأََلُه َأْن اَل ََيَْعَل َِبَسُهْم بـَيـْ
 رواه الطبراني، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. قال الهيثمي:  طب ، عن جابر بن عتيك.

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنُد جبَلَة بْن حَارثِة الكلبى  

 معيفـَُقلُت: اَيَرُسوَل هللا! ابـَْعْث   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َجبَـَلَة ْبنِّ َحارِّثََة قَاَل: َقدْمُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  - 1/  172
وَل هللاِّ! اَل َأْخَتاُر َعَلْيَك َأَحًدا أَبًدا،  زَْيًدا، قَاَل: ُهَو َذا َبنَي َيَدْيَك، فَإنِّ اْنطََلَق َمَعَك ََلْ أْمنَـْعُه، فـََقاَل زَْيٌد: اَل، َوهللاِّ اَيَرسُ  أخي
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".  أخيقَاَل َجبَـَلُة: َفَكاَن رَأُى   َأْفَضَل مِّْن رَأّيِّ
 .ع، قط يف األفراد، طب، وأبو نعيم، ك، كر

 
اَلحَ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َجبَـَلَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 4/  172  ُه عَلّيا أْو ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد ". إَِّذا ََلْ يـَْغُز َأْعَطى سِّ

 قال شعيب: إسناده ضعيف.  رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط ورجال أحمد ثقات.قال الهيثمي:  .ع، وأبو نعيم، كر]حم[ 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْندُ جُبَري بنْ مُطْعِمٍ  
ُْم َسيَـْقتـُُلونَُه، َخَرْجُت َحَّتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكْنُت َأْكَرُه َأَذى قـَُرْيٍش َرُسوَل هللاِّ   - 16/  173 فـََلمَّا ظننُت َأْنَّ

هِّم، فَأْخرَبُوُه، فـََقال: َأقيموا َلُه َحقَُّه  ، َفَذَهَب َأْهُل الدَّْيرِّ إىل رَأسِّ َبغِّى َلُه َثاَلاًث، فـََلمَّا َمرَّت   الذيحلِّْقُت بَِّدْيٍر مَِّن الدِّيَرانِّ يـَنـْ
بهِّْم فَأْخرَبُوُه فـََقاَل: فـَُقوُلوا َلُه: َقْد َأقْمَنا َلَك َحقَّكَ  َبغِّى َلَك، فَإِّْن ُكْنَت   الذي َثاَلٌث رَأْوُه ََلْ َيْذَهْب، فَاْنطَلُقوا إِّىَل َصاحِّ يـَنـْ

ًبا ًرا فـََقْد اَنَلَك َأْن خَتُْرَج  فـََقْد َذَهَب َوصُبَك، َوإِّْن ُكنْ  لَشأاًن َوصِّ ُل، َوإِّْن ُكْنَت اَتجِّ اًل فـََقْد اَنَلَك َأْن َتْذَهَب إِّىَل َمْن َيصِّ َت َواصِّ
ٍب، َفَذَهُبوا إلَْيه فََأْخرَبُوه، فـََقاَل:  ًرا، َوما َأاَن بَنصِّ اًل َواَل اَتجِّ َارَتَِّك، فـَُقْلُت: َما ُكْنت َواصِّ  َفَسُلوُه َما َشأنُه؟  إِّنَّ َلُه َلَشأانً إِّىَل جتِّ

، فـَُقلُت. اَل، َوهللاِّ، إالَّ أنَّ  ٌّ وآَذْوُه قـَْومُه، َوخَتََوْفُت َأْن يـَْقُتلوُه َفَخرْجُت  يففَأَتـَْوِنِّ َفَسأُلوِنِّ قـَْريَةِّ إبـَْراهِّيَم اْبَن َعمِّّى يـَْزُعُم أَنَُّه َنىبِّ
بِّهم، فَ  ، قَاَل: َهُلمَّوا، فَأَتـَْيتُه فـََقَصْصُت َعَلْيه قِّصََّّتِّ فـََقاَل: خَتَاُف َأْن يـَْقتـُُلوُه؟  لَْياًل َأْشَهُد َذلَِّك، َفَذهُبوا إِّىَل َصاحِّ َأْخرَبُوُه بَِّقْوىلِّ

َفَجَعَل َيْكشُف ُصورًَة ا َمَغطَّاًة، قـُْلُت: نـََعْم! قَاَل: َوتـَْعرُِّف َشبَـَهُه َلْو تـََراُه ُمَصوَّرًا؟ قـُْلُت: نـََعم َعْهدِّى بِّهِّ ُمْنُذ َقرِّيٍب، فَأرَاِنِّ ُصورً 
ًئا َأْشَبَه بِّشَ  يـْ ٍئ مِّْن َهذه الصُّورَةِّ بِّهِّ، َكأَنَّه ُصَورًة مثَّ يـَُقوُل: أَْتعرِّف؟ فََأُقوُل: اَل، َحَّتَّ َكَشَف ُصورًَة ُمَغطَّاًة، فـَُقلُت: َما رَأَْيُت شِّ

ْسُمُه، وبُعُد َما َبنْيِّ َمْنَكبَـْيهِّ، قَاَل: فـَُيَخا ْنُه، قَاَل: َوهللاِّ! اَل يـَْقتـُُلونَُه َولَيْقتـَُلنَّ  ُطولُه، َوجِّ ف َأْن يـَْقُتلوُه؟ قـُْلت: َأظُنـُُّهم َقد َفرُغوا مِّ
َنا، فَامُكْث َما َبَدا  ٌّ َولَُيظهَِّرنَُّه هللاُ، َوَلكِّن َقْد َوَجَب َحقَُّك َعَليـْ َلُه، َوإِّنَُّه لََنىبِّ ْئتَ َمْن يُرِّيُد قـَتـْ َا شِّ ، َفَمَكْثُت عْندُهْم  َلَك، وادُْع ِبِّ

إىَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََلمَّا َقدِّْمُت   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقدِّْمُت َمكََّة فـََوَجْدهتُم َقْد َأْخرُجوا َرُسوَل هللاِّ  حينا، مثَّ قـُْلُت: َلْو ُأطِّْعهم
َيةِّ قَاَمت إِّىَل قـَُرْيٌش، فـََقاُلوا: َقْد تَبنيََّ لََنا َأْمُرَك َوَعَرفَنا َشأَنْ  بـْ عِّْنَدَك اْستَـْوَدَعَكَها أَبُوَك، فـَُقْلُت: َما   اليتَك، فهُلمَّ َأْمَواَل الصِّّ

ى َوَجسدِّى، َوَلكِّْن َدُعوِنِّ َأْذَهُب فََأْدفـََعَها إِّلَْيهِّم، فـََقاُلو  يثَاَقهُ ُكْنت أَلفْـَعَل َهَذا َحَّتَّ تـَُفرُِّقوا َبنْيَ رَأسِّ   ا: إِّنَّ َعَلْيَك َعْهَد هللا َومِّ
 -صلى هللا عليه وسلم  -َأْن اَل أَتُكَل مِّْن طََعامِّهِّ، فـََقدِّْمُت اْلَمدِّيَنَة، َوَقْد بَلَغ َرُسوَل هللا 

ََك، فَإْن رَأَيت َأكل إين: فِّيَما تـَُقوُل؟ ! يلاخْلَرَبُ، َفَدَخْلُت َعَلْيه، فـََقاَل   ألرَاَك َجائًعا، َهُلمُّوا طََعاًما، قـُْلُت: ال آُكُل َحَّتَّ ُأْخربِّ
َنا واَل َتْشَرب مِّ  ، قَاَل: فََأْوفِّ بَِّعْهدِّ هللاِّ َواَل أَتُكل مِّْن طََعامِّ َا َأَخُذوا َعَلىَّ  ْن َشَرابِّنا". َأَكْلت، قال: َفَحدَّثْتُه ِبِّ

رواه الطبراني عن شيخه مقدام بن داود ضعفه النسائى، وقال ابن دقيق العيد في اإلمام: إنه  الهيثمي:  قال .طب عن جبري بن مطعم
 وثق، وهو حديث حسن. 

 
، وأَبُو َبْكٍر، َوبِّاَلٌل، َوَأاَن  -صلى هللا عليه وسلم   - النيبَثاَلثَُة نـَْفٍر:  - قبلي"ُكْنُت رُّْبَع اإلْساَلم، َأْسَلم   - 17/  173

فـَُقْلُت: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل هللاِّ! َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا   -صلى هللا عليه وسلم  -ُع، أَتـَْيُت َرُسوَل هللا الرَّابِّ 
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َمْن أَْنَت؟ فـَُقْلُت: ااَن ُجْنُدب رَُجٌل مِّن   فـََقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -َوْجهِّ َرُسول هللا  يفَعْبدُه َوَرُسولُه، فـََرأَْيُت االْستِّْبَشاَر 
ُهم، َوَذاَك  اليتُكْنُت مِّْن قَبِّيَلٍة َغرْي   إيناْرَتدََع َوودَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َبىنِّ غَِّفاٍر َفَكأَنَُّه  نـْ ُكْنُت مِّْن قَبِّيَلٍة    إيّنِّ َأاَن مِّ

َن هَلُْم".   َيْسرُِّقوَن احْلَاجَّ ِبَِّحاجِّ
 رواه الطبراني بإسنادين أحدهما متصل اإلسناد، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .م عن أىب ذر طب، وأبو نعي

 
َفَضَرَب يَدُه َعَلى َصْدرِّى   -صلى هللا عليه وسلم   -"ُكْنُت اَل أَثـُْبُت َعَلى اخْلَْيلِّ َفذََكْرُت َذلَك لَِّرُسولِّ هللا   - 18/  173

 َرٍس بـَْعُد".َصْدرِّى فـََقاَل: اللَُّهمَّ ثـَبِّّْتُه، َواجَعْلُه َهادِّاًي َمْهدِّاّي. َفَما َسَقْطُت َعْن فَـ  يف َحَّتَّ رَأَْيُت أَثـََر َيدِّهِّ 
 صحيح.  . جرير طب عن]خ[ 

 
قـَْومِّهِّ حَّت َيْدَفَع   َوُهَو يَقُِّف َعَلى بَعِّرٍي َلُه بَِّعَرفَاٍت مِّن بينِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ   - 19/  173

 بـَْعَدُهم تـَْوفِّيًقا مَِّن هللاِّ َلُه". 
 الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط. رواهقال الهيثمي:  .طب، ك عن جبري بن مطعم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد جَحْشٍ اجلُهَنِىّ  

َلٍة  يل، َعْن أَبِّيِّه قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! إِّنَّ اجلهين" َعْن َعْبدِّ هللا بنِّ َجْحٍش  - 1/  177 اَبدِّيًَة أَْنزِّهُلَا ُأَصلِّّى فِّيَها َفُمْرِنِّ بَِّليـْ
د فَُأَصلِّّى فِّيهِّ، فـََقاَل: َرُسوُل هللاِّ  يفأَْنزِّهُلَا  َلةَ -صلى هللا عليه وسلم  -َهَذا اْلَمْسجِّ ئَت  َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن، َوإنْ  : اْنزِّْل لَيـْ  شِّ

ْئَت َفدَْع".   َفَصلِّّ بـَْعُد، َوإِّْن شِّ
 . طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد جِدَارٍ  

َداٍر رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ  - 1/  178 قَاَل: َغَزْواَن َمَع َرُسولِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن يَزِّيَد ْبنِّ َشَجَرَة، َعْن جِّ
وأَْثىَن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: أَيُـَّها النَّاُس!   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََلقِّيَنا َعُدوَّاَن، فـََقاَم، َفَحمَِّد هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا

  يفًما؛ فَإَنَُّه لَْيَس َأَحٌد حَيْمُِّل ُدًما ُقدُ إنَُّكم َقْد َأْصَبْحُتم َبنْيَ َأْخَضَر َوَأْصَفَر، َوأمْحََر َوىفِّ الرَِّجالِّ َما فِّيَها، فَإَِّذا َلقِّيُتْم َعُدوَُّكم فـَقُ 
َتانِّ مَِّن احْلُوِّر اْلعِّنيِّ، فَإَِّذا اْسُتْشهَد، فإنَّ َأوََّل َقْطَرٍة تـََقُع مِّ  ْن َدمِّهِّ يُكفُِّر هللاُ َعْنُه ُكلَّ َذْنٍب،  َسبِّيِّل هللاِّ إالَّ ابَتَدَرت إِّلَْيهِّ ثِّنـْ

 َويـَُقوُل َقْد َأاَنلُكَما". اَلنِّ قد َأاَنَلكَ َومَيَْسَحانِّ الغَُباَر َعْن َوْجهِّهِّ يـَُقو 
 . طب، وأبو نعيم
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ جرير بْنِ عبد اهلل البجلي  
 َفَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِّ بـَْعَد َما نـََزَلت اْلَمائَِّدُة".  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللاِّ   "َوضَّأتُ  - 3/  186

 .عب، طب
 

َبَّتِّ  - 5/  186 ، مثَّ َحَلْلُت َعيـْ َلَّتِّ ، َوَدَخْلُت َوَرُسوُل  "َعْن َجريٍر قَاَل: َلمَّا َدنـَْوُت مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ َأخَنُْت رَاحِّ   -هللاِّ َولَبْسُت ُحلََّّتِّ
حلََدقةِّ فـَُقْلُت: كلفتىن -صلى هللا عليه وسلم   -خَيُْطُب، َفَسلَّْمُت َعَلى رُسولِّ هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  ، فـََرَماِنِّ النَّاُس ابِّ

حْ  -صلى هللا عليه وسلم   -اَي َعْبَد هللاِّ! َأذََكَر رُسوُل هللاِّ   ًئا؟ قَاَل: نـََعْم، ذَكَرَك ِبَِّ َنَما َرُسوُل مِّْن َأْمرِّى َشيـْ َسنِّ الذِّْكرِّ، فـََقاَل: بـَيـْ
خَيُْطب إِّْذ َعَرَض َلُه يف ُخْطَبتِّهِّ، فـََقاَل: إِّنَُّه َسَيْدُخُل َعَلْيُكم مِّْن َهَذا اَلفجِّّ َأْو مِّْن َهَذا اْلَبابِّ من   -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ 

ْمدُت هللَا َعَلى َما أَْباَلين". َخرْيِّ ذِّى مَيٍن، َعَلى َوْجهِّهِّ مِّْسَحُة َمَلٍك، قَاَل جَ   رِّيٌر: َفحِّ
 . رجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  . ش، ن، طب، وأبو نعيم

 
".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَن إَِّذا َقدَِّمْت َعَلى رُسولِّ هللاِّ  - 8/  186  اْلُوُفوُد َدَعاِنِّ فـََباَهاُهْم ىبِّ
 رواه الطبراني، وفيه خالد بن عمرو األموى، وهو متروك، ووثقه ابن حبان.قال الهيثمي:  .طب

 
186  /9 -  َّ َعَلى مِّْثلِّ َما اَبَيَع َعَلْيهِّ النَِّّساء، َفَمْن َماَت َوََلْ ََيتِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجرِّيٍر قَاَل: اَبيـَْعَنا النَّيبِّ

ُهنَّ َضمَِّن َلُه اجْلَنََّة،  ًئا مِّنـْ ُهنَّ َوَقْد أُقِّيَم َعَلْيه احْلَدُّ فـَُهَو َكفَّارَتُُه، َوَمْن َماَت مِّنَّا َوأََتى شَ  َشيـْ نـْ ًئا مِّ يـْ ُهنَّ  َوَمْن َماَت َوَقْد أَتى شِّ نـْ ًئا مِّ يـْ
َسابُُه".   َفسرَت َعَلْيه، فـََعَلى هللاِّ حِّ

قه أبو نعيم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال  رواه الطبراني، وفيه سيف بن هارون، وثقال الهيثمي:  .ابن جرير، طب عن جرير 
 الصحيح. 

 
فـََقااَل: إِّنَّ َأمِّرَي  "َعْن َجرِّيٍر قَاَل: بـََعَث إِّيَلَّ َعليُّ ْبُن َأىبِّ طَالٍِّب اْبَن َعبَّاٍس، َواأَلْشَعَث ْبَن قـَْيٍس، َوَأاَن بَِّقْرقيسياء   - 10/  186

َْنزَِّلةِّ َرُسولِّ هللاِّ   َم َما أرَاكَ اْلمْؤمِّننَي يـُْقرُِّئَك السَّاَلَم، ويقول: نعْ  صلى هللا عليه   -هللا مِّْن ُمَفارَقَتَِّك ُمَعاوِّيََة، َوإِِّنِّّ أُْنزُِّلَك مِّىنِّّ ِبِّ
 يـَُقوُلوا اَل إَِّلَه إِّىَل اْلَيَمنِّ أُقَاتُِّلُهم، َوَأْدُعوُهْم َأنْ  بعثين -صلى هللا عليه وسلم  -الَّيتِّ أَنـََزَلَكها، فـَُقْلُت: إِّنَّ رُسوَل هللاِّ   -وسلم 

 َرَجْعَنا َعَلى َذلَِّك". إالَّ هللاُ، فَإَِّذا قاَُلوَها: َحُرَمْت دَِّماؤُهم َوَأْمَواهُلُم، َفاَل أُقَاتُِّل َأَحًدا يـَُقوُل: اَل إَِّلَه إالَّ هللاُ: فَـ 
 . طب عن جرير

 
َم يفِّ َحجٍَّة َمعَ   - 25/  186 ، فبلغنا   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللاِّ  "َعْن َجرِّيٍر قَاَل: َشهِّْداَن اْلَمْوسِّ َوهَِّى َحجَُّة الَوَداعِّ

ُروَن َواألَْنَصاُر، فـََقاَم َرسُ  ، فـََناَدى: الصَّاَلُة َجامَِّعٌة، فَاْجَتَمَعتِّ املَُهاجِّ صلى هللا عليه وسلم   -وُل هللاِّ َمَكااًن يـَُقاُل َلُه َغدِّيُر ُخمٍّ
ُه َوَرُسولُُه، قَاَل: النَّاُس! ِبَِّ َتْشَهُدوَن؟ قَاُلوا: َنْشَهُد َأْن اَل إلَه إالَّ هللاُ؟ قَاَل: مثَّ َمْه؟ قَاُلوا: َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبدُ َوَسطََنا فـََقاَل: أيُـَّها  -



966 

 

، فَأقَاَمُه فـََنزَع َعُضَدُه فَأَخَذ بِّذِّرَاَعْيهِّ َفَمْن َولِّيُُّكْم؟ قَاُلوا: هللاُ َوَرُسولُُه َمْواَلاَن، قَاَل: َفَمن َولِّيُُّكْم؟ مثَّ َضَرَب بَِّيدِّهِّ  إىَل َعُضدِّ َعلِّىٍّ
اُه، اللَُّهمَّ َمْن َأَحبَُّه مِّن النَّاسِّ َفُكْن َلُه فـََقاَل: َمْن َيُكنِّ هللاُ َوَرُسولُُه َمْولََياُه، فَإنَّ َهَذا َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعادَ 

ُد أَحًدا َأْستَـْودُِّعُه يفِّ اأَلْرضِّ بـَْعَد الَعْبدِّ َحبِّ  ْينِّ الصَّاحلَِّنْيِّ َغرْيََك، فَاْقضِّ فِّيهِّ  يًبا، َوَمْن أبـَْغَضُه َفُكْن َلُه ُمْبغًِّضا، اللَُّهمَّ إِّيّنِّ اَل أجِّ
حْلُْسىَن".   ابِّ

 فيه بشر بن حرب، وهو لين، ومن لم أعرفه أيًضا. قال الهيثمي:  .طب

 
لُغَمْيمِّ َلقَِّى َرُسوُل هللاِّ   - 26/  186 َا بـََعَثْت َخالَِّد ْبَن الَولِّيدِّ يف   -صلى هللا عليه وسلم  -"َلمَّا ُكنَّا ابِّ َخربًا من قريش، َأْنَّ

اُه، وَكاَن هبِِّّْم َأْن يـَْلقَ  -صلى هللا عليه وسلم  -، َفَكرَِّه َرُسوُل هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم  -َجرِّيَدةِّ َخْيٍل يـَتَـَلقَّى َرُسوَل هللاِّ  
ىبِّ أَْنَت، فَأَخْذهُتُْم يفِّ َطرِّيٍق َقدْ  ؟ فـَُقْلُت: َأاَن ِبَِّ يًما، فـََقاَل: َمْن رَُجٌل يـَْعدُِّل لََنا َعنِّ الطَّرِّيقِّ َفَدافَِّد وعَِّقاب،   َكاَن مهاجر  رَحِّ

أَْلَقى فِّيَها َسْهًما أْو َسهَمنْيِّ مِّْن كَنانِّتِّهِّ، مثَّ َبَصَق فِّيَها مثَّ َدَعا  فَاْستَـَوْت بَنا اأَلْرُض حَّتَّ أَنـَْزْلُتُه َعَلى احلَُدْيبَِّيةِّ، وهى نَزٌح، فَ 
َْيدِّيَنا".  إيّنِّ َففاَرْت ُعُيوُْنَا حَّتَّ  َنا اَلْغرَتَفْـَنا ِبِّ ئـْ  أُقوُل: َلْو شِّ

 عبيدة وهو ضعيف. رواه الطبراني، وفيه موسى بن قال الهيثمي:   .بن جندب طب عن جندب بن انجيه، أو انجيه
 

186  /27 -   ُّ مَِّن النـََّهارِّ، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر:  َمَع َعلِّيٍّ ُمَلبّـًيا -صلى هللا عليه وسلم  -"ملَّا َكاَن يـَْوُم َغْزَوةِّ الطَّائِّفِّ قَاَم النَّيبِّ
، فـََقاَل: مَ  ُتُه، َولِّكنَّ هللَا انـَْتَجاُه". اَي َرُسوَل هللاِّ! َلَقْد طَاَلْت ُمَناَجاُتَك َعلِّّيا ُمنُذ اليَـْومِّ  ا أاَن انـَْتَجيـْ

 . طب عن جابر
 

186  /28 -   َّ ًدا؟ قَاَل َرُسوُل هللاِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َلمَّا َسَأَل َأْهُل قـَُباَء النَّيبِّ َ هَلُْم َمْسجِّ صلى هللا عليه   -َأْن يـَْبىنِّ
َبعِّْث، فـََرَجَع فـََقَعَد، فـََقاَم ُعَمُر فـَرَكَِّبها َفَحرََّكَها، : لِّيَـُقْم بـَْعُضُكْم َفرَيَْكَب النَّاَقَة، -وسلم  فـََقاَم أَبُو َبْكٍر فـَرَكِّبَها َوَحرََّكَها، فـََلْم تـَنـْ

، َوثـََبَت بِّهِّ، قَاَل َرسُ  َبعِّْث فـََرَجَع فـََقَعد، فـََقاَم َعلِّىٌّ، فـََلَما َوَضَع رِّْجَلُه يفِّ َغْرزِّ الرَِّكابِّ -صلى هللا عليه وسلم  - وُل هللاِّ فـََلْم تـَنـْ
َا َمأُمورٌَة".  ! َأْرخِّ زَِّماَمَها َوابنوا َعَلى َمَدارَِّها فَإِّْنَّ  : اَي َعلِّيُّ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن يعلى األسلمى وهو ضعيف.قال الهيثمي:   .طب عن جابر بن مسرة

 
 َفرَِّح بِّهِّ فـََقرَّبَُه َوَأْداَنُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -الَبْحَرْينِّ، َوَقدَِّم اجلَاُروُد َوافًِّدا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  "ملَّا َقدَِّم َأْهُل   - 29/  186

 رواه الطبراني، وفيه زربى بن عبد هللا، وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .طب عن أنس

 
ُّ "َعْن َجرِّيٍر قَاَل: ملَّا بُعَِّث   - 30/  186 ُتُه أُلاَبيَِّعُه فـََقال": أَلىِّ َشْىٍء جئَت اَي َجرِّيُر؟ !   -صلى هللا عليه وسلم  -النَّيبِّ أَتـَيـْ

ْئُت أُلْسلَِّم َعَلى َيدْيَك، َفَدَعاِنِّ إِّىَل َشَهاَدةِّ َأْن اَل إلَه إالَّ هللاُ  َؤدَّى الزََّكاَة  َوَأِنَّ َرُسوُل هللاِّ، َوتُقِّيُم الصَّاَلَة املْكُتوبََة، َوتُـ  قـُْلُت: جِّ
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لَقَدرِّ َخرْيِّهِّ َوَشّرةِّ، فَأَْلَقى إِّيَلَّ كَِّساَءه مثَّ َأقْـَبَل إىَل َأْصَحابِّهِّ فـََقاَل: إِّ   َذا َجاءَُكْم َكرِّمُي قـَْوٍم فَأْكرُِّموُه". املَْفُروَضَة، َوتـُْؤمُِّن ابِّ
 بن عمر مجمع على ضعفه وكذبه.  رواه الطبراني في الكبير، وفى إسناده حصينقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
املَدِّيَنَة قَاَل أَلْصَحابِّه: اْنطَلُِّقوا بَِّنا إِّىَل َأْهلِّ قـَُباء   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجرِّيٍر: ملَّا َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ    - 31/  186

ْحَجاٍر مِّْن هذِّهِّ احلَرَّةِّ، َفُجمَِّعْت عِّْنَدُه  فـَُنَسلَِّّم َعَلْيهِّْم، فََأاَتُهْم َفَسلََّم َعَلْيهِّْم، فـََرحَُّبوا بِّهِّ، مثَّ  قَاَل: اَي َأْهَل قـَُباء! ُقوُموا ائُتوِنِّ ِبَِّ
َلتَـُهْم، فََأَخَذ َحجًرا فـََوَضَعُه َرُسوُل هللاِّ  مثَّ قَاَل: اَي أاَب َبْكٍر!  -صلى هللا عليه وسلم  -أْحَجاٌر َكثِّريٌَة، َوَمعُه َعنَـَزٌة َلُه، َفَخطَّ قِّبـْ

ْلتَـَفَت فـََقاَل: اَي ُعْثَماُن! ُخْذ  ُخْذ َحَجًرا َفَضْعُه إِّىَل َحَجرِّى، مثَّ قَاَل: اَي ُعَمُر! ُخْذ َحَجًرا َفَضْعُه إِّىَل َجْنبِّ َحَجرِّ َأىبِّ َبْكٍر، مثَّ ا
". َحَجًرا َفَضْعُه إِّىل َجْنبِّ َحَجرِّ ُعَمَر، مثَّ اْلتَـَفَت إِّىل النَّاسِّ آبخره فـََقاَل: َوضَ   َع رَُجٌل َحَجَرُه َحْيُث َأَحبَّ َعَلى َذا اخَلطِّّ

 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. قال الهيثمي:  .طب عن جرير
  

، فـََلبِّْسُت ُحلََّّتِّ   - 32/  186 َبَّتِّ ، مثَّ َحَلْلُت َعيـْ صلى هللا   -، فَدَخْلُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ "َلمَّا َقدِّْمُت املَدِّيَنَة َأخْنَُت رَاحَلَّتِّ
، فـََرَماِنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -خَيْطُب، َفَسلَّْمُت َعَلى رُسولِّ هللاِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َورُسوُل هللاِّ  -عليه وسلم 

ى: اَي َعْبَد هللاِّ! َهْل ذَكَر رُسوُل هللاِّ  َلِّيسِّ ، فـَُقْلُت جلِّ حلََدقِّ ًئا؟ قَاَل: نـََعْم ذََكَرَك  -ى هللا عليه وسلم صل -النَّاُس ابِّ مِّْن َأْمرِّى َشيـْ
َنَما َرُسوُل هللاِّ  ْحَسنِّ الذَّْكرِّ: بـَيـْ خَيُْطُب إِّْذ َعَرَض َلُه يفِّ ُخْطَبتِّهِّ فـََقاَل: إِّنَُّه َسَيْدُخُل َعَليُكْم مِّْن َهَذا  -صلى هللا عليه وسلم  -ِبَِّ

 ".  من خري ذى مين، أال وإن َعَلى َوْجهِّهِّ مسحة ملك، َفَحمِّْدُت هللَا َعَلى َما ابـَْتاَلِنِّ  - أْو مِّْن َهَذا الَبابِّ  -اْلَفجِّّ 
رواه أحمد، والطبراني في الكبير واألوسط باختصار عنهما، رجال أحمد رجال الصحيح غير  قال الهيثمي:  .ن، طب عن جرير]حم[ 

 المغيرة بن شبل، وهو ثقة. 
 

ُتُه َحْراًب، َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ "ملَّا ُولَِّد   - 33/  186 ُتُموُه؟  اْبينفـََقاَل: َأُروِنِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -احَلَسُن مَسَّيـْ ، َما مَسَّيـْ
ُتُه َحراًب، َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ   ُتُه َحْراًب، قَاَل: َبْل ُهَو َحَسٌن، فـََلمَّا ُولَِّد احلَُسنْيُ مَسَّيـْ فـََقاَل:   -يه وسلم صلى هللا عل -قـُْلُت: مَسَّيـْ
ُتُه َحْراًب، فـََقاَل: َبْل ُهَو ُحسنْيٌ، فـََلمَّا ُولَِّد الثَّالُِّث مَسَّ  ُتُموُه؟ قـُْلُت: مَسَّيـْ ، َما مَسَّيـْ ْبىنِّ ُتُه َحْراًب، َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ ائُتوِنِّ ابِّ صلى  -يـْ

ٌن، مثَّ قَاَل:  اْبينفـََقاَل: َأُروِنِّ   -هللا عليه وسلم  ُتُه َحْراًب، فـََقاَل: َبْل ُهَو حُمْسِّ ُتُموُه؟ فـَُقْلُت: مَسَّيـْ مْسَاءِّ َوَلدِّ   إين َما مَسَّيـْ تـُُهْم ِبَِّ مَسَّيـْ
 ".  َهاُروَن شربًا وشبريًا ومشربًا

 ضعيف.  .طب عن على]حم حب[ 
 

حلَُسنْيِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ قَاَل: َما اسْ   - 34/  186 يَط ابِّ ؟ قِّيَل: َكْرباَلُء، فـََقاَل: َصَدق "َلمَّا ُأحِّ صلى هللا عليه   -  النيبُم هذِّهِّ اأَلْرضِّ
 إِّّْنَا َأْرُض َكْرٍب َوَباَلٍء". -وسلم 

 رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن كاسب، وهو ضعيف، وقد وثق. قال الهيثمي:  .طب عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب
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رْبِّيُل فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد! إِّنَّ هللَا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َلمَّا َكاَن قـَْبَل َوفَاةِّ َرُسولِّ هللاِّ   - 35/  186 ٍم َهَبَط َعَلْيهِّ جِّ بَِّثاَلثَةِّ َأايَّ

ياًل َلَك، َوَخاصًَّة َلَك َيْسأَُلكَ  -َعزَّ َوَجلَّ  - كيف جتدك؟    َعمَّا ُهَو َأْعَلُم بِّهِّ مِّْنَك؟ يـَُقوُل:أْرَسَلىنِّ إِّلَْيَك إْكَراًما َلَك َوتـَْفضِّ
 ُّ رْبِّيُل! َمْكُرواًب، فـََلمَّا َكاَن اليَـْوُم الثَالُِّث َهَبَط  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل النَّيبِّ ُدِنِّ اَي جِّ رْبِّيُل! َمْغُموًما َوَأجِّ ُدِنِّ اَي جِّ : َأجِّ

، َوَهَبطَ  ربِّيُل َوَهَبَط َمَلُك املَْوتِّ  َمَعُهَما َمَلٌك يفِّ اهلََواءِّ يـَُقاُل لَه: إِّمْسَاعِّيُل َعَلى َسْبعِّنَي أَْلَف َمَلٍك لَْيَس فِّيهُِّم َمَلٌك إالَّ َعَلى  جِّ
ياًل  رْبِّيُل فـََقاَل: اَي حُمَّمُد! إن هللَا َأْرَسَلىنِّ إِّلَْيَك إِّكَراًما َلَك؟ َوْتفضِّ َوَخاصًَّة َلَك، َأْسأَُلَك َعمَّا   َلَك َسْبعِّنَي أَْلَف َمَلٍك ُيشيـَُّعُهْم جِّ

ُدِنِّ اَي  -صلى هللا عليه وسلم  -َهُو َأْعَلُم بِّهِّ مِّْنَك، يـَُقوُل: َكْيَف جتُِّدَك؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  رْبِّيُل! َمْغُموًما، َوَأجِّ ُدِنِّ اَي جِّ : َأجِّ
، فَـ  رْبِّيُل! َمْكُرواًب، فَاْسَتأَذَن َمَلُك املَْوتِّ َعَلى الَبابِّ رْبيُل: اَي حُمَمَُّد! َهَذا َمَلُك املَْوتِّ َيْسَتأذُِّن َعَلْيَك، َما أسَتأَذَن  جِّ َقاَل َلُه جِّ

َلَك، َواَل َيْستأذُِّن َعَلى آَدمِّيٍّ بـَْعَدَك، فـََقاَل: "ائَذنْ  رْبِّيُل، فََأْقبَل َحَّتَّ َوَقَف َبنْيَ َيَدْيه فـََقاَل:  َعَلى آَدمٍِّى قـَبـْ اَي  َلُه"، فَأذَِّن َلُه جِّ
َأْن ُأطِّيَعَك فِّيَما َأَمْرَتىنِّ بِّهِّ، إِّْن َأَمْرَتىنِّ َأْن أْقبَِّض نـَْفَسَك قـََبْضتـَُها، َوإِّْن َكرِّْهَت تـَرَْكتـَُها،  َأَمرينحُمَمَُّد! إِّنَّ هللَا َأْرَسَلىنِّ إِّلَْيَك، وَ 

؟ ! قَاَل: نـََعْم، َوبَِّذلَِّك أُمِّْرُت َأْن ُأطِّيَعَك فِّيَما أَمْرَتىنِّ بِّهِّ،  : أَتـَْفَعُل اَي َمَلَك املَ -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ  ْوتِّ
رْبِّيُل: إِّنَّ هللا َقدِّ اْشَتاَق إِّىل لَِّقائَِّك، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ  : اْمضِّ لَِّما أُمِّْرَت بِّهِّ، فـََقاَل َلُه  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل َلُه جِّ

رْبِّيُل: َهَذا  َ َرُسوُل هللاِّ  جِّ نـَْيا، فـََلمَّا تـُُوىفِّّ َا ُكْنَت َحاَجَّتِّ يفِّ الدُّ ُر َوْطأَتِّى اأَلْرَض، إِّمنَّ ، َوَجاَءت  -صلى هللا عليه وسلم  -آخِّ
سَُّه َواَل يـََرْوَن َشْخَصُه، فـََقاَل: السَّاَلُم َعَليُكم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبـَرَكاتُ  ، إِّنَّ يفِّ التـَّْعزِّيَُة َجاَء آٍت َيسَمُعوَن حِّ ُه، ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِّقُة املَْوتِّ
ُه  يَبٍة، َوَخَلًفا مِّْن ُكلِّ َهالٍِّك، َوَدرًْكا مِّْن كلِّ َما فَاَت، فَبِّاهلل فَثُِّقوا، َوإِّايَّ فَاْرُجوا، فَإنَّ املَُصاَب َمْن ُحرِّم  هللاِّ َعَزاًء مِّْن ُكلِّّ ُمصِّ

  هللا َوبـَرََكاتُُه".الثَـَّواَب. َوالسَّاَلُم َعلْيُكْم َوَرمَحْةُ 
 . فيه عبد هللا بن ميمون القداح، قال أبو حاتم وغيره: متروكقال الهيثمي: . طب عن احلسني بن على

 
ثَالهُ   -صلى هللا عليه وسلم  -"ملَّا َجرََّد َرُسوُل هللاِّ   - 36/  186  ".  َشَهقَ  مَحَْزَة َبَكى، فـََلمَّا رََأى مِّ

 رواه الطبراني وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. قال الهيثمي:  .طب عن جابر

 
، فـََقاَل َعلِّيٌّ لِّلزَُّبرْيِّ: اذُْكْر  "َلمَّا قُتَِّل مَحَْزُة يـَْوَم ُأُحٍد َأقْـبَـَلْت َصفِّيَُّة َتْطُلُبُه اَل َتْدرِّْى َما َصَنَع، فَلَِّقَيْت َعَلّيا، َوالزَُّبرْيَ   - 37/  186

، َفَجاَء ألُمَِّّك، فـََقاَل ا َُما اَل َيْدرِّاَينِّ : اذُْكْر لَِّعمَّتَِّك، فـََقاَلْت: َما فـََعَل مَحَْزُة؟ ! فََأَراَيَها أْنَّ ُّ لزَُّبرْيُ لَِّعلِّيٍّ صلى هللا عليه   -النَّيبِّ
َجَعْت َوَبَكْت، مثَّ َجاَء فـََقاَم َعَلْيهِّ َوُهَو َقْد َأَخاُف َعَلى َعْقلَِّها، فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َصْدرَِّها، َوَدَعا هَلَا، فَاْسرتَْ  إيّنِّ فـََقاَل:  -وسلم 

، مثَّ  َباعِّ َلى، َفَجَعَل ُيَصلِّّى َعلْيهِّْم  ُمثَِّّل بِّهِّ فـََقاَل: َلْواَل َجزَُع النَِّّساءِّ َلرَتَْكُتُه َحَّتَّ حُيَْشَر مِّْن َحَواصِّلِّ الطَّرْيِّ َوبُُطونِّ السِّّ ْلَقتـْ  أَمَر ابِّ
ُ َعَلْيهِّْم َسْبَع َتْكبِّريَاٍت، مثَّ يـُْرفـَُعوَن َويرُْتَُك مَحَْزُة، مثَّ َدَعا بِّْسبَـَعٍة َفَكربََّ  فـََيَضُع ْسبَـَعًة وَ  َعَلْيهِّْم َسْبَع َتْكبِّريَاٍت َحَّتَّ فـَرََغ  مَحَْزَة فـَُيَكربِّّ

ُهْم".  نـْ  مِّ
 وهو ضعيف. إسناد البزار، والطبراني يزيد بن أبي زياد،  يف قال الهيثمي:  .طب عن ابن عباس
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ جَعْدة بن خالد بن الصَّمَّة اجلُشَميّ  
189  /3 -   ِّّ ُرْؤاَي فـَبَـَعَث إِّلَْيهِّ َفَجاَء فـََقصََّها َعَلْيهِّ، وََكاَن َعظِّيَم اْلَبْطنِّ، فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم  -"رََأى رَُجٌل لِّلنَّيبِّ

 َلْو َكاَن َهَذا يفِّ َغرْيِّ َهَذا َلَكاَن َخرْيًا َلَك". إبْصَبعِّهِّ يفِّ َبْطنِّه: 
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .طب عن جعدة اجلشمى]حم[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ اجلُفشِيش بن النُعمان الكِنْدِي  

يش اْلكِّْندِّيِّّ قَاَل: َجاَء قـَْوٌم مِّْن كِّْنَدَة إِّىَل رَ  - 1/  193 فـََقاُلوا: أَْنَت مِّنَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -ُسولِّ هللاِّ " َعنِّ اجلُْفشِّ
َتفِّى مِّْن أَبِّيَنا، حَنُْن مِّْن َوَلدِّ النَّْضرِّ ْبنِّ كَِّنانََة".  َوادَُّعوه، فـََقاَل: اَل نـَْقُفوا  أُمَّنا َواَل نـَنـْ

 .رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد جنادة بن جَرَادة الغَيالنى  
  يف إبِِّّبٍِّل َقْد َومَسُْتها   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعَن ُجَناَدة ْبنِّ َجَراَدَة َأَحدِّ َبىنِّ غياَلَن قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل هللاِّ   - 1/  198

ُمُه إِّالَّ : َما َوَجدتَّ -صلى هللا عليه وسلم  - النيب أَْنفَِّها، فـََقاَل  اْلَوْجهِّ؟ َأَما إِّنَّ َأَماَمَك اْلقَِّصاص، فـََقاَل:   يف فِّيَها ُعْضًوا َتسِّ
ْبنِّ لَُبوٍن ، ُتُه ابِّ ْيَسمَ  َأْمُرَها إِّلَْيَك اَي َرُسوَل هللاِّ! فـََقاَل: اْئتِّىنِّ بِّشْىٍء لَْيَس َعَلْيهِّ َوْسٌم، فَأَتـَيـْ قٍَّة ، فـََوَضْعُت اْلمِّ ، فـََلْم   يف َوحِّ اْلُعُنقِّ

َذ، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ   ر، َحَّتَّ بـََلغ اْلَفخِّ ْر َأخِّّ ْم َعَلى بـَرََكةِّ هللاِّ، فـََومَسْتـَُها -صلى هللا عليه وسلم  -يـََزْل يـَُقوُل: َأخِّّ   يف: سِّ
 تِّْسعِّنَي". َأْفَخاذَِّها، وََكاَن َصَدقـَتـَُها حقتنْيِّ، وََكاَنْت 

 . ، وابن شاهني، وابن قانع، وابن السكن، وقال: ال أعلم له غريه، طب، وأبو نعيم، ضالباورديقط يف املؤتلف، و 
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي: 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد جُند بن عبد اهلل  

صلى هللا عليه   -َسَفًرا، فََأاَتُه قـَْوٌم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا  -عليه وسلم   صلى هللا -" َسافـَْراَن َمَع َرُسولِّ هللا  - 1/  200
: تـََوضَُّأوا َوَصلُّوا،  -صلى هللا عليه وسلم  -! َسَهْواَن َعنِّ الصَّاَلةِّ، فـََلْم ُنَصلِّّ َحَّتَّ طََلَعت الشَّْمُس، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ -وسلم 

، فـَْليَـُقْل: بِّْسمِّ هللاِّ مثَّ قَاَل: إِّنَّ َهَذا لَيْ  ، فَإَِّذا َجاَء َأَحدُُكْم َمَضَجُعُه مَِّن اللَّْيلِّ لسَّْهوِّ، إِّنَّ َهَذا مَِّن الشَّْيطَانِّ هللِّ مَِّن  َس ابِّ َأُعوُذ ابِّ
 ." يمِّ  الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

 .طب
 ول. رواه الطبراني في الكبير، وفيه سهل بن فالن الفزارى، عن أبيه، وهو مجهقال الهيثمي: 
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ جَهجاه الغِفَارىّ  
ْساَلَم، َفَحَضُروا َمَع َرُسولِّ هللاِّ  نـََفٍر مِّْن قـَْومِّى يف" َعْن َجْهَجاه الغَِّفارِّىِّّ قَاَل: َقدِّْمُت  - 1/  202 صلى هللا   -يُرِّيُدوَن اإلِّ

ه، فـََلْم يـَْبَق  -عليه وسلم  دِّ َغرْيُ َرُسولِّ هللاِّ   يفاْلَمْغرَِّب، فـََلمَّا َسلََّم قَاَل: ََيُخُذ ُكلُّ رَُجٍل بَِّيدِّ َجلِّيسِّ صلى هللا عليه  -اْلَمْسجِّ
  يلإِّىَل َمْنزِّلِّه، َفَحَلَب   -صلى هللا عليه وسلم  -وِّياًل اَل يـَُقدَُّم َعَلىَّ َأَحٌد، َفَذَهَب َرُسوُل هللاِّ َوَغريِّى، وَُكْنُت َعظِّيًما طَ  -وسلم 

َها َحَّتَّ َحَلَب  ًزا، فَأَتـَْيُت َعَليـْ َها، َوقَا يلَعنـْ َها، مثَّ أَتِّيُت بَِّصنِّع بـُْرَمٍة ، فَأتَيُت َعَليـْ َلْت أُمُّ َأمْيََن: َأَجاَع هللاُ َسْبَع َأْعُنٍز، فَأَتـَْيُت َعَليـْ
. قَاَل: َمْه اَي أُمَّ َأمْيََن! َأَكل رِّْزَقُه، َورِّْزقـَُنا َعَلى هللاِّ، فََأْصبُحوا، َفغُدوا، فَاْجَتَمَع -صلى هللا عليه وسلم  -َمْن َأَجاَع َرُسوَل هللاِّ 

َا أُتَِّى إِّلَْيهِّ  ُ ِبِّ َها،   يل، فـَُقْلُت: ُحلَِّبْت  ُهَو َوَأْصحابُه، َفَجَعَل الرجُل خُيْربِّ َها، َوصنِّع بـُْرَمٍة فَأتـَْيُت َعَليـْ َسْبُع َأْعُنٍز، فَأَتـَْيُت َعَليـْ
دِّ غرْيُ   يفاْلَمْغرَِّب فـََقاَل: لَِّيأُخْذ ُكلُّ رَُجٍل بَِّيدِّ َجلِّيسهِّ، فـََلْم يـَْبَق  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَصلَّْوا َمَع َرُسولِّ هللاِّ  اْلَمْسجِّ

صلى هللا   -َوغرْيِّى، وَُكْنُت َعظِّيًما َطوِّياًل اَل يـَُقدَُّم َعَلىَّ َأَحٌد، َفَذَهَب ىبِّ َرُسوَل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - هللاِّ َرُسولِّ 
ًزا، فـََروِّيُت َوَشبِّْعُت، فـََقاَلْت أُمُّ َأمْيََن: اَي َرُسوَل هللاِّ! أَلَ  يلإِّىَل َمْنزِّلِّه، َفَحَلَب  -عليه وسلم  َفَنا؟ قَاَل: بـََلى،  َعنـْ ْيَس َهَذا َضيـْ

َلَة، َوَأَكَل قـَْبَل َذلَِّك   معي  يف: إنَُّه َأَكَل -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ    يفَكافٍِّر، اْلَكافُِّر َيُكُل   معي يفُمؤمٍِّن اللَّيـْ
َعةِّ َأْمَعاٍء، َواْلُمْؤمُِّن ََيُكُل  ٍد". معي  يفَسبـْ  َواحِّ

 رواه الطبراني، واللفظ له، والبزار، وأبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  . طب، أبو نعيم
 

َوَجلُبوا إِّبِّاًل َكثِّريًَة مِّْن إِّبِّلِّ املُْشرِّكِّنَي، فََأَخُذوَها،   َسفِّيَنٍة، فـََلمَّا َأْرَسْوا ،  يفُهَو َوَأْصَحابُُه  األشعري"َقدَِّم أَبُو َمالٍِّك  - 2/  202
، فََأْخرَبَُه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب فََأَمَرُهْم َأْن يـَْنَحُروا مِّنَها بَعِّريًا فـَْلَيْسَتعِّيُنوا بِّهِّ، مثَّ َمَضى َعَلى َقَدَمْيهِّ َحَّتَّ َقدَِّم َعَلى 

: َأْعطَِّنا -صلى هللا عليه وسلم   -َأَصابُوا، مثَّ رََجَع إِّىَل َأْصَحابِّهِّ، فـََقاَل الَّذيَن عِّْنَد َرُسولِّ هللا    الذيْبلِّ بَِّسَفرِّه َوأصَحابه، َواإلِّ 
، فـََقاَل: اْذَهُبوا إِّىَل َأىبِّ َمالٍِّك، فـََلمَّا أَتـَْوُه َقسََّمَها َأمْخَاًسا: مخُُ  بِّلِّ صلى هللا   -َعَث بِّهِّ لَِّرُسولِّ هللاِّ ًسا بَـ اَي َرُسوَل هللا! مِّْن َهذِّهِّ اإلِّ

َفَجاُءوا إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ  ، َوَأَخَذ ثـُُلَث اْلَباقِّى بـَْعَد اخْلُُمسِّ فـََقسَمُه َبنْيَ أْصَحابِّهِّ، َوالثُـُّلَثنْيِّ اْلَباقَِّينْيِّ َبنْيَ اْلُمْسلِّمني،-عليه وسلم 
؟ ! فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ فـََقاُلوا: َما رَأَيـَْنا مِّثْ  -صلى هللا عليه وسلم  - ََذا اْلَمْغَنمِّ صلى هللا عليه وسلم   -ل َما َصَنَع أبُو َمالٍِّك هبِّ
 : َلْو ُكْنُت َأاَن َما َصنَـْعُت إِّالَّ َكَما َصَنَع".-

 رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . األشعريأىب مالك  طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد جَهر  

، َعْن َعْبدِّ هللا ْبنِّ َجْهٍر، َعْن أَبِّيهِّ َجْهٍر قَاَل: قـََرأُت َخْلَف  - 1/  203 فـََلمَّا   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب " َعنِّ الزُّْهرِّىِّّ
." ْع رَبََّك، َواَل ُتْسمِّْعىنِّ  اْنَصرَف قَاَل: اَي َجْهُر! َأمسِّ

رواه الطبراني في الكبير، وعبد هللا بن جهر لم  قال الهيثمي:  .، وابن عبد الربالعسكري، و ابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم
 أجد من ذكره.



971 

 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد احلارث بن أقيس أو وُقيش العكلِىّ  

 ُمْسلَِّمنْيِّ مَيُوُت هَلَُما َأْربـََعُة َأفْـَراطٍ   قَاَل: َما مِّنْ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ أُقَيٍس َأنَّ َرُسوَل هللا  - 1/  210
؟ قَ  . َوإِّنَّ الرَُّجَل مِّْن إِّالَّ َأْدَخَلُهَما هللا اجْلَنََّة، قَاُلوا اَي رُسوَل هللاِّ: وَثالثٌة؟ قال: وثالثة قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللا َواثـَْنانِّ  أميتاَل: َواثـَْنانِّ

 ".  لِّلنَّارِّ َحَّتَّ َيُكوَن أَحَد َزَوااَيَها لَيـَُعظَّمُ  أميتَأْكثـََر مِّْن ُمَضَر، َوإنَّ الرَُّجَل مِّْن  يفلََيْدُخُل اجْلَنََّة فـََيْشَفُع 
 ضعيف.  .، طب، وأبو نعيمبن سفياناحلسن 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد احلارث بن بَدل النصريّ  

يـَْوَم ُحَننْيٍ فَاْْنََزَم َأْصَحابُُه َأمْجَُعوَن إِّاّل  -صلى هللا عليه وسلم  -وَل هللا  " َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ َبَدٍل قَاَل: َشهدتُّ َرسُ  - 1/  211
، فـََرَمى َرُسوُل هللا  ، َوَأاَب ُسْفَيان ْبَن احْلَارِّثِّ ،   -صلى هللا عليه وسلم   -اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ وُجوَهَنا بَِّقْبَضٍة مَِّن اأَلْرضِّ

 آاَثرِّاَن".  يفَفَما ُخيَِّّل إِّىَلَّ أن َشجًرا َواَل َحَجًرا إِّالَّ َوُهَو فَاْْنََزمَنا 
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .احلسن بن سْفيان، طب، وأبو نعيم، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند احلارث بن احلرث األشعرى  

 َأَمرين  -َعزَّ وَجلَّ  -: إِّنَّ هللا -صلى هللا عليه وسلم   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  األشعري"َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ احلَارثِّ  - 2/  213
َْمسِّ َكلَِّماٍت: َعَلْيُكْم ابجلَِّهادِّ، َوالسَّْمعِّ َوالطَّاَعةِّ، َواهلِّْجَرةِّ، َفَمْن فَاَرَق اجْلَمَ  ْنُه َصاَلٌة، َواَل  َأْن آُمرَُكْم خبِّ اَعَة قِّيَد قـَْوٍس ََلْ تـُْقَبْل مِّ

َياٌم، َوُأولَئَِّك ُهْم َوُقوُد النَّارِّ".   صِّ
 . األشعريأىب مالك  طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند احلارث بن احلارث الغامدى  

 قـَْوٌم اْجَتَمُعوا َعَلى " َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ احلَارِّثِّ اْلغَامِّدِّىِّّ قَاَل: قـُْلُت أَلىبِّ َوحَنُْن ِبِِّّىًن: َما هذِّهِّ اجْلََماَعُة؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ  - 1/  214
ميَانِّ بِّهِّ، يـَُردُّوَن َعَلْيهِّ قـَْوَلُه  َيْدُعو النَّاَس إِّىَل  -صلى هللا عليه وسلم   -هَلُْم َفَشَرفْـَنا ، فَإَِّذا بَِّرُسولِّ هللا  َصابِّئٍ  يد هللا َواإلِّ  تـَْوحِّ

ُونَهُ  تـَْبكِّى حَتمُِّل َقَدًحا فِّيهِّ َماٌء َومِّْندِّياًل، فـَتَـَناَوَلُه   َحَّتَّ اْرتـََفَع النـََّهاُر َوانصدََع َعْنُه النَّاُس، َوَأقْـبَـَلتِّ اْمَرَأٌة َقْد بَِّدا حَنُْوها َويـَُوُهِّّ
َها َوشَ  نـْ َها، فـََقاَل: اَي بـُنَـيَُّة! مَخَّرِّى َعَلْيكِّ حَنَْركِّ َواَل خَتَاىفِّ َعَلى أَبِّ مِّ يكِّ َغَلَبًة َواَل ُذاّل، فـَُقْلَنا: َمْن  رَِّب َوتـََوضََّأ، مثَّ رَفَع رَأَسُه إِّلَيـْ

ُتُه".   َهذِّهِّ؟ قَاُلوا: َهذِّهِّ زَيـَْنُب بِّنـْ
 .ال أبو زرعة الدمشقى: هذا حديث صحيح ، طب، وأبو نعيم، كر، وقال: قالبخاري يف اترخيه
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ْعُت َرُسوَل هللا   - 3/  214 يـَُقوُل عِّْنَد فـََراغِّهِّ مِّْن طََعامِّهِّ: اللَُّهمَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ احْلَارِّث ْبنِّ احْلَارِّثِّ قَاَل: مسِّ
 ْمُد َغرْي َمْكُفوٍر َواَل ُمَودٍَّع َواَل ُمْستَـْغىًن َعْنَك رَبَـَّنا". َلَك احْلَْمد: َأْطَعْمَت َوَأْسَقْيَت، َوَأْشبَـْعَت َوَأْرَوْيَت، َلَك احلَْ 

 رواه الطبراني، وفيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند احلارث بن حاطب اجلمحى  
  - النيبفَأُتَِّى بِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعنِّ احْلارِّثِّ ْبنِّ َحاطٍِّب قَاَل: َسَرَق رَُجٌل َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ هللا  - 1/  215

َا َسَرَق، فـََقاَل: اْقطَُعوُه، مثَّ َسَرَق َعلَ  -صلى هللا عليه وسلم  ى َعْهدِّ َأىبِّ َبْكٍر فـََقطََعُه،  فـََقاَل: اقْـتـُُلوُه، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا إِّمنَّ
 -مَِّسَة، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َكَأنَّ َرُسوَل هللا مثَّ َسَرَق َفقطََعُه، مثَّ َسَرَق أَْيًضا فـَُقطَِّع أْرَبَع َمرَّاٍت َحَّتَّ ُقطَِّع قـََوائُِّمُه ُكلَُّها، مثَُ َسَرَق اخْلَا

نَي  -صلى هللا عليه وسلم  ََذا حِّ  َأَمَر بَِّقْتلِّهِّ، اْذَهُبوا بِّهِّ فَاقْـتـُُلوُه، فـََقتَـْلَناُه". ُأْعلَِّم هبِّ
 . ، طب، ك، وأبو نعيم، صالشاشياحلسن بن سفيان، ع، و 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند احلارث بن الصمة بن عمرو األنصارى  

مَّةِّ قَاَل: َسأََلىنِّ َرُسوُل هللا   - 1/  218 : َهْل   يف يـَْوَم ُأُحٍد َوُهَو  -ليه وسلم صلى هللا ع -" َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ الصِّّ ْعبِّ الشِّّ
ُتُه إِّىَل َحدَّ اجْلََبلِّ َوَعَلْيهِّ َعْسَكرٌ   مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي، فـََهوِّيُت إِّلَْيهِّ أَلْمنَـَعُه رَأَْيَت َعْبَد الرَّمْحَنِّ ْبَن َعْوٍف؟ قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل هللا! رَأَيـْ

ُدُه  -صلى هللا عليه وسلم   - النيبْيَك، فـََقاَل فـََرأَيـُْتَك َفعَدْلُت إِّلَ  ئَكَة تـَُقاتُِّل َمَعُه، فـََرَجْعُت إِّىَل َعْبد الرَّمْحَنِّ فََأجِّ : َأَما إِّنَّ اْلَمالِّ
َعٍة َصْرَعى، فـَُقْلُت لَُه: ظَفَِّرْت ميِّيُنَك! ! َأُكلَّ َهؤاَلءِّ قـَتَـْلَت؟ َأمَّا َهَذا  َوَهَذا فَأاَن   -ْبنِّ َعْبدِّ سرجيل   أَلْرطَاةَ  -َبنْيَ نـََفٍر َسبـْ

 قـَتَـْلتـُُهَما، َوَأمَّا َهُؤاَلءِّ فـََقتَـَلُهْم َمْن ََلْ َأرَُه، قـُْلُت: َصَدَق هللا َوَرُسولُُه".
 رواه الطبراني، والبزار، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.قال الهيثمي:  . ابن منده، طب، وأبو نعيم

 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند احلارث بن مالك األنصارى  
فـََقاَل: َكْيَف َأْصَبْحَت اَي   -صلى هللا عليه وسلم   - لنيبقَاَل: َمَرْرُت ابِّ  األَنصاري" َعنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ َمالٍِّك  - 1/  226

ًنا َحًقا، فـََقاَل: اْنظُْر َما تـَُقوُل، فَإِّنَّ  َحقِّيَقًة، َفَما َحقِّيَقُة إِّميَانَِّك، قـُْلُت َقْد َعَزَفْت   شيء لُِّكلِّّ َحارُِّث؟ قـُْلُت: َأْصَبْحُت ُمْؤمِّ
نـَْيا، َوَأْسَهْرُت لَذلَِّك لَْيلِّى، َوأْظَمأُت َْنَارِّى، وََكَأِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل َعْرشِّ  ى َعنِّ الدُّ اَبرِّزًا، وكأِن أنظر إىل َأْهلِّ اجْلَنََّة يـَتَـَزاَوُروَن  ريبنـَْفسِّ

 ِنِّّ أَْنظُُر إِّىَل َأْهلِّ النَّارِّ يـََتَضاَغْوَن فِّيَها فقال: اَي َحارُِّث َعَرْفَت فَاْلَزْم، قَاهَلَا َثاَلاًث". فيها وََكأَ 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه.قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
هِّ، فـََقاَل َلُه: َأَسلَِّم   يف -صلى هللا عليه وسلم   -"َمرَّ َرُسوُل هللا  - 2/  226 َحجَّتِّهِّ َوحَنُْن َمَعُه َعَلى رَُجٍل َقْد فـَرََغ مِّْن َحجِّّ

 َلَك َحجَُّك؟ قَاَل: نـََعْم اَي َرُسوَل هللا، قَاَل: ائْـَتنِّفِّ اْلَعَمَل". 
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رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو ضعيف  يثمي: قال اله .حسل أحد بىن عامر بن لؤى طب عن
 جدا.

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند احلارث بن هشام بن املغرية املخزومى  

، َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َسْعٍد اْلُمْقَعدِّ، َعْن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ  - 1/  230  بن هَِّشاٍم، َعْن أَبِّيهِّ أَنَُّه قَاَل: اَي  " َعنِّ الزُّْهرِّىِّّ
ُم بِّهِّ، قَاَل: َأْملِّْك َعَلْيَك َهَذا، َوَأَشاَر إِّىَل لَِّسانِّهِّ".  مٍِّر َأعَتصِّ  َرُسوَل هللا َحدِّْثىنِّ ِبَِّ

 . طب، وأبو نعيم، كر، وقال: هذا حديث غريب من حديث الزهرى َل يذكره حممد بن حيىي الذهلى يف الزهرايت
 رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما جيد. قال الهيثمي: 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حارثة بن النعمان األنصارى  

رْبِّيُل َجالٌِّس  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َحارِّثََة ْبنِّ النـُّْعَمانِّ قَاَل: َمَرْرُت َعَلى َرُسولِّ هللا  - 1/  233   يفَوَمَعُه جِّ
؟ معيَكاَن   الذيقَاَل: َهْل رَأَْيَت  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َعَلْيه، مثَّ َأَجْزُت، فـََلمَّا رََجْعُت َواْنَصَرَف اْلَمَقاعِّدِّ، َفَسلَّْمتُ 

رْبِّيُل، َوَقْد َردَّ َعَلْيَك السَّاَلَم".   قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: فَإِّنَُّه جِّ
 رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حاطب بن أبى بلتعة  

َباىبِِّّّ مِّْن دِّيَةِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َكَتَب َرُسوُل هللا   - 2/  234 إِّىَل الضَّحَّاكِّ ْبنِّ ُسْفَياَن َأْن يـَُورَِّث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّّ
َها".   َزْوجِّ
 ثقات.رواه الطبراني، ورجاله قال الهيثمي:  .أسعد بن زرارة طب عن

 
لبَـْيَداءِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"كال َقْد فـََعَل َرُسوُل هللا  - 3/  234 َلُتُه، َوَقْد َأَهلَّ َوُهَو ابِّ نَي اْستَـَوْت بِّهِّ رَاحِّ : َقْد َأَهلَّ حِّ

َلُته".   مَِّن اأَلْرضِّ قـَْبَل َأْن َتْسرَِّى بِّهِّ رَاحِّ
 الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف.رواه الطبراني في قال الهيثمي:  . احلسن بن على طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حِبَّان بن بُحّ الصدائى  

ُْت َأنَّ  - 1/  235 بَّاَن ْبنِّ بُحٍّ الصَُّدائِّىِّّ قَاَل: َكَفَر قـَْومِّى، فَُأْخربِّ َقْد َجهََّز هَلُْم َجْيًشا  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب" َعْن حِّ
َلَّتِّ إِّىَل الصَّبَ  ، قَاَل: َكذلَِّك؟ قـُْلُت: نـََعْم َواتَـّبَـْعُتُه لَيـْ ْساَلمِّ ُتُه، فـَُقْلُت: إِّنَّ قـَْومِّى َعَلى اإلِّ احِّ فََأذَّْنُت ابلصَّاَلةِّ، فـََلمَّا َأْصَبْحُت  فَأَتـَيـْ

ْنُكْم َأْن  يفَأَصابَِّعه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبمِّْنُه، َفَجَعَل  َأْعطَاِنِّ إاَنًء فـََتوضَّأتُ  اَنءِّ فـَنَـَبَع ُعُيوٌن، فـََقاَل: َمْن َأرَاَد مِّ اإلِّ
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،  -هللا عليه وسلم صلى   - النيب َعَلْيهِّْم َوَأْعطَاِنِّ َصَدقـَتَـُهْم، َفقاَم رَُجٌل إِّىَل  َأَمرينيـََتوضََّأ َفليَـتَـَوضَّأ، فـَتَـَوضَّأُت َوَصلَّْيُت وَ 
، فـََقاَل َرُسوُل هللا  اإلَمارَةِّ لَِّرُجٍل ُمْسلٍِّم، مثَّ َجاَء رَُجٌل َيْسَأُل   يف : اَل َخرْيَ -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: إِّنَّ ُفاَلاًن ظََلمىنِّ

يَفَة )اْمَرأَتى(  يف ٌق : إِّنَّ الصََّدَقَة ُصَداٌع وَحرِّي-صلى هللا عليه وسلم  -َصَدَقًة، فـََقاَل َرُسوُل هللا  ُتُه، َصحِّ   اْلَبْطنِّ َوَداٌء، فََأْعطَيـْ
ْعُت؟ فـََقاَل: ُهَو َما مسِّْعتَ  ْعُت مِّْنَك َما مسِّ ، فـََقاَل: ما َشأُنَك؟ فـَُقْلُت: َكْيَف َأقْـبَـُلَها َوَقْد مسِّ  ".َوَصَدَقَّتِّ

 ن راشد السماك، وهو ضعيف. رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حُبشِىّ بن جنادة السلوىل  

ْعُت َرُسوَل هللا  - 3/  236 َّ قَاَل مسِّ ىَّ ْبنِّ ُجَناَدَة السَُّلوىلِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ َوُهَو َواقٌِّف  يف -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن ُحْبشِّ
ُه فََأْعطَاُه َفَذَهَب بِّهِّ، َفعِّْنَد َذلَِّك حُ  ٌّ، فََأَخَذ بَِّطَرفِّ رَِّدائِّهِّ َفَسأََلُه إِّايَّ صلى  -رَِّمتِّ اْلَمسأََلُة، َوقَاَل َرُسوُل هللا بَعَرَفَة فََأاَتُه أْعَراىبِّ

لُّ لَِّغىنِّ ، َواَل لِّذِّى مرٍَّة َسوِّىٍّ إِّالَّ لِّذِّى فـَْقٍر ُمْدقٍِّع أْو ُغْرٍم ُمْقطٍِّع، َوَمْن َسَأَل النَّاَس ليـُْثرَِّى  : إِّنَّ اْلَمْسأََلَة اَل حتِّ -هللا عليه وسلم 
 َء َفلُيْكثِّْر". َوْجهِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَرْضًفا ََيُكُلُه مِّْن َجَهنََّم، َفَمْن َشاَء َفلُيقِّلَّ، َوَمْن َشا يفبِّهِّ َمالُه َكاَن مُخُوًشا 

 . يف األمثال، طب، وأبو نعيم  العسكرياحلسن بن سفيان، و 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حبان بن منقذ  
ْئَت، قَاَل:   صالت" َعْن َحبَّان ْبنِّ ُمْنقٍذ َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللا َأْجَعُل ثـُُلَث  - 1/  237 َعَلْيَك؟ قَاَل: نـََعْم إِّْن شِّ
َرتِّكَ الثُـُّلثَ   ". نْيِّ؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َفَصاَلتِّى ُكلََّها؟ قَاَل: إَِّذْن َيْكفِّيَك هللا َما َأَُهََّك مِّْن َأْمرِّ ُدنـَْياَك وآخِّ

 رواه الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند حبيب بن مسلمة الفهري  
".  -صلى هللا عليه وسلم   -َحبِّيبِّ ْبنِّ َمْسَلَمَة قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللا "َعْن  - 5/  239  السََّلَب لِّْلَقاتِّلِّ
 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه )عمرو بن واقد وهو متروك(. رواه قال الهيثمي:  .طب

 
هِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن َحبِّيبِّ ْبنِّ َمْسَلَمَة: َأنَّ َرُسوَل هللا  - 7/  239 َخْدٍش َخَدَشُه  يف َدَعا إِّىَل القَِّصاصِّ مِّْن نـَْفسِّ

َعْثكَ  رْبِّيُل، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد إِّنَّ هللا ََلْ يـَبـْ ًا، َفَدَعا َجبَّارًا، َواَل  َأْعَرابِّّيا ََلْ يـَتَـَعمَّْدُه، فَأاَتُه جِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبُمَتَكربَّ
، َوَما ُكْنُت ألَ  ىبِّ أَْنَت َوأُمِّىَّ ُّ: َقْد َأْحَلْلُتَك ِبَِّ َّ، فـََقاَل: َأفـََتْضرُِّبىنِّ ؟ فـََقاَل اأَلْعَراىبِّ ى، اأَلْعَراىبِّ فْـَعَل َذلَِّك أَبًدا َوَلْو أَتـَْيَت َعَلى نـَْفسِّ

َرْيٍ".   َفَدَعا َلُه خبِّ
 . ()ز
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 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند حُبَيش بن خالد بن األشعر اخلزاعى القديدى وهو أخو عاتكة أم معبد  
، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ: َأنَّ َرُسوَل هللا  - 1/  240 َزام ْبنِّ هَِّشاٍم، َعْن ُحبَـْيشِّ ْبنِّ َخالٍِّد اخلَُزاعِّىَّ صلى هللا عليه   -" َعْن حِّ
نَي َخَرَج مِّ  -وسلم  َها ُمَهاجًرا إِّىَل املَدِّيَنةِّ ُهَو َوأَبُو َبْكٍر َوَمْوىَل أىبِّ َبْكٍر َعامُِّر ْبُن فـَُهرْيََة وَ حِّ نـْ َدلِّيُلُهما اللَّْيثىُّ  ْن َمكََّة، َوَخَرَج مِّ

ًة حَتَْتىبِّ بِّفَِّناءِّ الُقبَّةِّ مث َتسقِّى َوُتْطعُِّم، َفَسأَُلوَها حَلًْما  َجْلدَ  َعْبُد هللا ْبُن اأُلرَيقطِّ َمرُّوا َعَلى َخْيَمَّْت أُمِّّ َمْعَبد اخلَُزاعِّيَّةِّ، وََكاَنْت بـَْرزَةً 
ًئا مِّْن َذلَِّك، وََكاَن الَقْوُم ُمْرمِّلِّنيَ  يُبوا عِّْنَدَها َشيـْ َها، فـََلْم ُيصِّ نـْ صلى هللا عليه   -ُمْسنِّتِّنَي ، فـََنَظَر َرُسوُل هللا  َومَتًْرا لَِّيْشرَتُوُه مِّ

، قَاَل: فـََهَل   يف إِّىَل َشاةٍ  -وسلم  َا مِّْن  كِّْسرِّ املغيمة ، فـََقاَل: َما َهذِّهِّ الشَّاُة اَي أُمَّ َمْعَبٍد؟ ، قَاَلْت: َخلََّفَها اجلَْهُد َعن الَغَنمِّ هبِّ
ىبِّ أَْنَت وَ  هي َلنَبٍ؟ ، قَاَلْت:  َها،  َأْجَهُد مِّْن َذلَِّك، قَاَل: َأأَتَذنِّنَي َأْن َأْحلُبَـَها؟ ، قَاَلْت: بَلى! ِبَِّ َا َحلًبا فَاْحُلبـْ أُمِّّىِّ نـََعْم، إِّْن رَأَْيَت هبِّ

ا َرُسوُل هللا  َا فَتَفاجَّْت َعَلْيهِّ  يفَوَدَعا هَلَا   -َعزَّ َوَجلَّ  -َفَمَسَح بِّيدِّه َضْرَعَها َومَسَّى هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَدَعا هبِّ شاهتِّ
َفَحَلَب فيَها َثّجا حَّتَّ َعاَلُه البَـَهاُء، مثَّ َسَقاها َحَّتَّ َروَِّيْت، َوَسَقى َأْصَحابَُه َحَّتَّ   الرَّْهطَ  َوَدرَّْت َواْجرَتَّْت، َوَدَعا إبِِّّاَنٍء يربض

َرُهْم  اَنَء، مثَّ َغا ، مثَّ َأرَاُضوا-صلى هللا عليه وسلم  -َرُوْوا، َوَشرَِّب آخِّ َدرَُه عِّْنَدَها، مثَّ  مثَّ َحَلَب فِّيَها اَثنًِّيا بـَْعَد بدء َحَّتَّ َمأَل اإلِّ
َها، فـََقلََّما لَبَِّثْت َحَّتَّ َجاَء َزْوُجَها أَبُو َمْعَبٍد َيُسوقُ  َأْعنـًُزا عَِّجافًا يَساوكهن ُهْزال ُضًحى ُِمُُّهنَّ قَلِّيٌل، فـََلمَّا   ابيعها، َواْرحَتَُلوا َعنـْ

َب، َوقَاَل: مِّْن أَْيَن َلكِّ هَ  ، قَاَلْت: اَل   يف َذا اللَّنَبُ اَي أُمَّ َمْعَبٍد، َوالشَّاُة َعازٌِّب حياٌل، َواَل َحُلوبََة رَأى أَبُو َمْعَبٍد اللَّنَبَ َعجِّ البَـْيتِّ
فِّيهِّ  اَي أُمَّ َمْعَبٍد، قَاَلْت: رَأَْيُت رَُجاًل ظَاهَِّر الَوَضاَءةِّ، أَبـَْلَج   يلَوهللا إِّالَّ أَنَُّه َمرَّ بَِّنا رَُجٌل ُمَباَرٌك مِّْن َحالِّهِّ َكذا وََكذا، قَاَل: صِّ

يٌم،  يٌم َقسِّ نَـْيه َدَعٌج، َوىفِّ َأْشَفارِّهِّ َوَطٌف، َوىفِّ َصْوتِّهِّ َصَهٌل، َوىفِّ   يفالَوْجهِّ، َحَسَن اخلَْلقِّ َل َتعِّْبُه َثْجَلٌة، َوََلْ تـُْزر بِّهِّ َصْعَلٌة، َوسِّ َعيـْ
َْيتِّه كثَاَفٌة، َأزَجُّ َأقْـَرُن، إِّْن َصَمَت فـََعَلْيهِّ الَوقَاُر، َوإِّْن َتَكلََّم مَسَاُه َوَعاَلُه البَـهَ ُعُنقِّهِّ سَ  اُء، َأمْجَُل النَّاسِّ َوَأهْبَاُه مِّْن بَعيٍد،  َطٌع، َوىفِّ حلِّ

ْزٌر، َكَأنَّ َمْنطَِّقُه َخَرزَاُت َنْظٍم يـََتَحدَّْرَن، رَْبٌع اَل ََيَس مِّْن ُطوٍل، َواَل  َوأْحاَلُه َوَأْحَسُنُه مِّْن َقرِّيٍب، ُحْلُو املَْنطِّقِّ َفْصٌل اَل َهْزٌر َواَل نَـ 
ُمُه َعنْيٌ مِّْن قَِّصٍر، ُغْصٌن بني ُغْصَننٍي، فـَُهَو أَْنَضُر الثَّاَلثَةِّ َمْنَظًرا، َأْحَسنـُُهْم َقْدرًا، َلُه رُفَـ  ُتوا  َقاء حَيُفُّوَن بِّهِّ، إِّْن قَاَل أَْنصَ تـَْقَتحِّ

ُب قـَُرْيٍش لَِّقْولِّهِّ، َوإِّْن َأَمَر تـََباَدُروا إِّىل َأْمرِّهِّ، حَمُْفوٌد حَمُْشوٌد اَل َعابٌِّس َواَل ُمَفنٌَّد؛ قَاَل أبُو َمْعَبٍد: هُ  ذُكَِّر لََنا مِّْن   الذيَو َوهللا َصاحِّ
َكََّة، َوَلَقَد َُهَْمُت َأْن َأْصَحَبُه َوأَلفْـَعلَ  َكََّة َعالًِّيا َيْسَمُعوَن الصَّْوَت  َأْمرِّهِّ َما ذُكَِّر ِبِّ نَّ إِّْن َوَجْدُت إِّىَل ذلك َسبِّياًل، فَأْصَبَح َصْوٌت ِبِّ

ُبُه، َوُهَو يـَُقوُل:   َواَل َيْدُروَن َمْن ُهَو َصاحِّ
 .َجَزى هللا َربُّ النَّاسِّ خرْيَ َجَزائِّهِّ 
 .. رَفِّيَقنْيِّ قَااَل َخْيَمََّتْ أُمِّّ َمْعَبدِّ 

هلَُدى َواْهَتَدْت بِّهِّ ُُهَا نـََزاَلهَ   . ا ابِّ
 .. فـََقْد فَاَز َمْن َأْمَسى رَفِّيَق حُمَمَّدِّ 

 . فـََياَلُقَصى  َما َزَوَى هللاُ َعْنُكمُ 
 .. بِّهِّ مِّْن فَِّعاٍل اَل جُتَاَرى َوُسْؤُددِّ 

 . لِّيَـْهنِّ َبىنِّ َكْعٍب َمَكاَن فـََتاهتِِّّمْ 
َْرَصد  .. َومْقَعُدَها للُمْؤمِّنِّنَي ِبِّ
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ا وإاَنئِّهاَسُلوا أُ   . ْخَتُكْم َعْن َشاهتِّ
 .. فَإِّنَُّكم إن َتْسأَُلوا الشَّاَة َتْشَهدِّ 

 . َدَعاَها بَشاٍة َحائٍِّل فـََتَحلََّبتْ 
 .. َعَلْيهِّ َصرِّحًيا َضرَُّة الشَّاةِّ ُمْزبِّدِّ 

 . فـَغَاَدرََها رَْهًنا َلَديـَْها حَبالِّبٍ 
ُدَها   َمْصدٍر مثَّ َمْورِّدِّ  يف .. يـَُردِّّ

 
َع َحسَّاُن ْبُن اَثبٍِّت بَِّذلَِّك َشبََّب َيِّيُب اهلَاتَِّف َوُهَو يـَُقوُل:  فـََلمَّا أْن مسِّ

ُهْم نَبِّيـُُّهمْ   .َلَقْد َخاَب قـَْوٌم زَاَل َعنـْ
 .. َوُقدَِّس َمْن َيْسرِّى إِّلَْيهِّْم َويـَْغَتدِّى

 .تـََرحََّل َعْن َقوٍم َفَضلَّْت ُعُقوهُلُمْ 
  بُِّنوٍر جُمَدَّدِّ .. َوَحلَّ َعَلى قـَْومٍ 

ُمُ   .َهَداُهْم بِّهِّ بـَْعَد الضَّاَلَلةِّ َرهبُّ
َبعِّ احلَقَّ يـَْرُشدِّ   .. َوَأْرَشَدُهْم، َمْن يـَتـْ

ُل قـَْوٍم َتَسفَُّهوا  .َوَهْل َيْسَتوِّى ُضالَّ
 .. َعَمايـَتـُُهم، َهاٍد به ُكلُّ ُمْهَتدِّ 

ْنُه َعَلَي َأْهلِّ يـَْثرِّب   .َوَقْد نـََزَلْت مِّ
ْسَعدِّ .. رِّكَ   اُب ُهًدى َحلَّْت َعَلْيهِّْم ِبِّ

ٌّ يـََرى َما اَل يـََرى النَّاُس َحْوَلهُ   .َنىبِّ
ُلو كَِّتاَب هللا  دِّ   يف.. َويـَتـْ  ُكلِّّ َمْسجِّ

 . يـَْوٍم َمَقاَلَة َغائِّبٍ  يفَوإِّْن قََال 
 ُضَحى الَغدِّ  يفاليَـْومِّ َأْو  يف .. فـََتْصدِّيُقَها 

 . هلِّيَـْهنِّ أىب بكٍر َسَعاَدُة َجدِّ 
 .. بُصْحَبتهِّ َمْن َأْسَعد هللا َيْسَعدِّ 

 . لِّيَـْهنِّ َبينِّ َكْعٍب َمَكاُن فـََتاهتِِّّمْ 
 .. َوَمْقَعُدَها لِّلُمْؤمِّنِّنَي ِبَِّْرَصدِّ". 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. .طب، أبو نعيم، كر
 



977 

 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ احلَجَّاج بن عَبدِ اهلل ويُقالُ ابنُ سُهَيْلٍ النَّصرى  
: َأنَّ عبَد  - 1/  241 ٌد، يْروِّى عنه: مكحول. عن َمْكُحوٍل، َعنِّ احلَجَّاجِّ هللا " قَاَل كر: قِّيَل: إِّنَّ َلُه ُصْحَبًة، َوَلُه َحدِّيٌث َواحِّ

 ". -صلى هللا عليه وسلم  -نـَفََّل َرُسول هللا النَّْضرِّىَّ قاَل: النـََّفُل َحقٌّ، 
 .، وأبو نعيم كرالبغوي، و بن سفيانش، طب، واحلسن 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ احلجَّاجِ بن عَمرو بن غَزيَّة املازنىّ األنصَاريّ  

سبِّ َأَحدُِّكْم إَذا قَاَم مِّن اللَّ  - 1/  243 ْيلِّ حَّت يصبح أنه قد هتجد، إمنا التهجد، املرء  " َعنِّ احلَجَّاجِّ ْبنِّ َعْمٍرو قَاَل: حبِّ
 ". -صلى هللا عليه وسلم   -ُيَصلِّى الصَّاَلَة بـَْعَد رَْقَدٍة، َوتِّْلَك َكاَنْت َصاَلَة َرسولِّ هللا  

 رواه الطبراني في الكبير، وله إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حذيفة بن أسيد الغفارى  
، َعْن ُحَذيـَْفَة ْبنِّ ُأَسْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  - 2/  250   أميت: ُعرَِّضْت َعَلىَّ -صلى هللا عليه وسلم  -"عن َأىبِّ الطَُّفْيلِّ

رَِّها، فـََقاَل رَُجٌل  الَبارَِّحَة )َأْدَِن َهذِّهِّ الشََّجَرةِّ(  اَي َرُسوَل هللا: َهَذا ُعرَِّض َعَلْيَك َمْن ُخلَِّق، َفَكْيَف ُعرَِّض َعَلْيَك َمْن ََلْ َأْو إِّىل آخِّ
بِّهِّ".  يف  يلخُيَْلْق؟ قَاَل: ُصوُِّروا  ُهْم مِّْن َأَحدُِّكْم بَِّصاحِّ  الطَّنيِّ َحَّتَّ أَلاَن َأْعَرُف ابإلْنَسانِّ مِّنـْ

 ضعيف.  . احلسن بن سفيان، طب، وأبو نعيم، ض
 

ىَّ َقْد َماَت،   -صلى هللا عليه وسلم  -"بـََلَغ َرُسوَل هللا   - 3/  250 ، فـََقاَل أَلْصَحابِّهِّ: إِّنَّ احلَاكَِّم النََّجاشِّ ىِّّ َمْوُت النََّجاشِّ
 بَشةِّ َفَكربَّ َعَلْيهِّ َأْربـًَعا". حَنَْو احلَ  -صلى هللا عليه وسلم   -َفَمْن َأرَاَد َأْن ُيَصلَِّّى َعَلْيهِّ َفلُيَصل َعَلْيهِّ، فـَتَـَوجََّه َرُسوُل هللا 

 . حذيفة بن أسيد طب عن
 

َأْهلِّ الَبادِّيَةِّ،   يف َأْقَصى الَيمِّنيِّ َحَّتَّ يـَْفُشَو ذِّْكُرَها  يف"الدَّابَُّة َيُكوُن هَلَا َثاَلُث َخَرَجاٍت مَِّن الدَّْهرِّ، فـََتْخُرُج َخْرَجًة  - 4/  250
مثَّ َمْكَث زََمااًن َطوِّياًل بـَْعَد َذلَِّك، مثَّ خَتُْرُج َخْرَجًة ُأْخَرى َقرِّيًبا مْن َمكََّة فـَيَـْفُشو ذِّْكُرَها   -ْعىنِّ َمكََّة يَـ  -َواَل َيْدُخل ذِّْكُرَها الَقْريََة 

َنَما النَّاُس يـَْوًما  يف َكََّة، مثَّ مَتُْكُث زََمااًن َطوِّياًل، مثَّ بـَيـْ دِّ َعَلى هللا ُحرَمًة، َوَخرْيَِّها  َأْهلِّ الَبادِّيَةِّ، َويَفُشو ذِّْكُرَها ِبِّ عَظمِّ املَساجِّ ِبَِّ
، ََلْ يـَُرْعُهْم إالَّ َوهَِّى تـَْرُغوَما َبنْيَ الرُّْكنِّ َواملََقامِّ إىَل اَببِّ  دِّ احلََرامِّ  َبىنِّ َِمُْزوٍم َعَلى ميِّنيِّ اخلَارِّجِّ مِّن  َوَأْكَرمَِّها َعَلى هللا املَْسجِّ

هَ  ُفُض َعْن رَأسِّ دِّ تـَنـْ َها يثنىن املَْسجِّ َاَب، فَاْرَفضَّ النَّاُس َعنـْ ُزوا    ا الرتُّ ُْم َلْن يـُْعجِّ َوَمًعا، َوتـَثْـُبُت هَلَا عَِّصابٌَة مِّن املُْؤمِّنِّنَي َوَعَرُفوا َأْنَّ
َا الَكوَْكُب الدُّرىُّ، مثَّ ولت  ُزَها  اأَلْرضِّ اَل يْدرُِّكَها  يفهللا، فـََبَدَأْت هبِِّّم، فجليت وجوههم حَّت جتعلها َكأْنَّ طَالٌِّب، َواَل يـُْعجِّ

لصَّاَلةِّ فـََتأتِّيهِّ مِّْن َخْلفِّهِّ، فـَتَـُقوُل: اَي ُفاَلُن اآل َها ابِّ نـْ َن ُتَصّلى؟ ! فَيْقبُِّل َعَليَها بَِّوْجهِّه  َهارٌِّب، َحَّتَّ إنَّ الرَُّجَل لَيَـُقوُم يـَتَـَعوَُّذ مِّ
ُبوَن  يفأسفارهم، وَيْشرَتِّكون  يفهِّْم ُدورِّ  يف َوْجهِّهِّ مثَّ َتْذَهُب َويـََتَحاَور الناُس  يففتسمه  ، َوَيْصَطحِّ اأَلْمَصارِّ، َويـُْعَرُف  يفاألْمَوالِّ
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 ُقوُل اَي ُمْؤمُِّن اْقضِّىنِّ َحقِّّى". املُْؤمُِّن مِّن الَكافِّرِّ َحَّتَّ إنَّ املْؤمَِّن لَيَـُقوُل لْلَكافِّرِّ: اَي َكافُِّر اْقضِّىنِّ َحقِّّى، َوَحَّتَّ إنَّ الَكافَِّر لَيَـ 
 . ب، ك وتعقب، ق يف البعث عن أىب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفارىط، ط

 
َعنِّ السَّاَعةِّ، فـََقاَل: َما َأْعَدْدَت هَلَا؟ قَاَل َما َأْعَدْدُت هَلَا َكثِّريًا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل هللا  - 5/  250

بُّ هللا َوَرُسوَلُه، قَاَل: فَأَ  إينإالَّ   ْنَت َمَع َمْن أْحبَـْبَت". ُأحِّ
 رواه الطبراني، وفيه عبد الغفار بن القاسم األنصارى أبو مريم، وهو كذاب.قال الهيثمي:  .أىب ُسَرحْيَة طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند حذيفة بن اليمان  

َعُهْم َرُسوُل هللا   يف"َكانُوا يـََتَحدَّثُوَن   - 7/  251 ، َفَسمِّ َفَخَرَج َعَلْيهِّم، فـََقاَل: إِّنَُّكم   -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَعزلِّ
 إِّالَّ َوهَِّى َكائَنة". ََلْ خَيُْلْق َنَسَمًة ُهَو اَبرِّيها   -َعزَّ َوَجلَّ  -لَتَـْفَعُلونَُه؟ قَاُلوا: نـََعم، قَاَل: أَوََل تـَْعَلُموا َأنَّ هللا 

 رواه الطبراني، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك عند الجمهور، وقد وثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.  هيثمي: قال ال  .طب

 
فـَُقْلَنا: اَي   السُُّروَر يـَْوًما مِّن األمام -صلى هللا عليه وسلم   -َوْجهِّ َرُسول هللا   يف"َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: رَأَْيُت   - 18/  251

رَي السُُّرور، قَاَل: وََكْيَف السر يفَرُسوَل هللا! َلَقْد رَأَْيُت  ًنا َسيَِّّدا َشَباب   أاتينَوَقْد  َوْجهَِّك تـََباشِّ رْبِّيل، فـََبشََّرِنِّ َأنَّ َحَسًنا َوُحَسيـْ جِّ
ُهَما". َأْهل نـْ  اجلَنَّةِّ، َوأَبُوُُهَا َأْفَضل مِّ

رواه الطبراني وفيه عبد هللا بن عامر أبو األسود الهاشمى ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفى عاصم بن بهدلة قال الهيثمي:  .طب، كر
 خالف. 

 
: اَي ُحَذيـَْفُة َهْل رَأَْيَت؟ قـُْلُت:  يلفـََرأَْيُت عِّْنَدُه َشْخًصا فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم   -"بِّتُّ عِّْنَد َرُسولِّ هللا   - 35/  251

: احلَْ  أاتيننـََعم اَي َرُسوَل هللا، قَاَل: َهَذا َمَلٌك ََلْ يـَْهبِّْط إِّىَلَّ ُمْنُذ بُعِّْثُت،  َلَة فـََبشََّرِنِّ  َسُن واحلَُسنْيُ سيَِّّدا َشَبابِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ". اللَّيـْ
 . ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. األشجعيرواه الترمذي باختصار، ورواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه أبو عمر قال الهيثمي:  .طب

 
َلَة ْبنِّ زَفـََرةَ   - 51/  251 َُذيـَْفَة: َكْيَف َعرَ  "َعْن صِّ   -ْفَت َأْمَر اْلُمَنافِّقنَي َوََلْ يـَْعرِّْفُه َأَحٌد مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ هللا  قَاَل: قـُْلَنا حلِّ

رُي َخلَف رُسولِّ هللا   إيّنِّ َواَل أَبُو َبْكٍر َواَل ُعَمُر؟ قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  فـََناَم َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -ُكْنُت َأسِّ
هُ  نـْ َلتِّهِّ، َفَسمِّْعُت اَنًسا مِّ َنُه و رَاحِّ نَـُهم َوبـَيـْ ْرُت بـَيـْ َلتِّهِّ فَاْنَدقَّْت ُعنـُُقُه فَاْسرَتَْحَنا مِّْنُه، َفسِّ َجَعْلُت َأقْـَرأُ  م يـَُقوُلوَن: َلْو َطَرْحَناُه َعْن رَاحِّ

تَـَبَه  فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ قـُْلُت: ُحَذيـَْفُة، قَاَل: َمْن َهُؤاَلءِّ؟ قـُْلُت: ُفاَلٌن وُفاَلٌن   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب َوَأْرَفُع َصْوتِّى، فَانـْ
نَـُهم، قَاَل: َأَما إِّْنَُّ  َنَك َوبـَيـْ ْرُت بـَيـْ ْعَت َما قَاُلوا؟ قـُْلُت: نـََعْم، َولَِّذلَِّك سِّ اَلٌن وُفاَلٌن، اَل  م ُمَنافُِّقوَن: فُ َحَّتَّ َعَدْدهُتُم، قَاَل: ومسِّ

َنَّ َأَحًدا".  خُتْربِّ
 رواه الطبراني وفيه مجالد بن سعيد. وقد اختلط وضعفه جماعة. قال الهيثمي:  .طب
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 "َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: اَل وِّتْـَر إِّاَل َعَلى َمْن َتاَل اْلُقرآَن".  - 55/  251
 ط وقال الذهبى: ال يكاد يعرف. رواه الطبراني في الصغير، وفيه عمران الخياقال الهيثمي:  .طب

 
هِّ  يف -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل هللا   - 71/  251 تـََوفَاُه هللا فِّيهِّ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل  الذيَمَرضِّ

 ، ىبِّ أَْنَت َوأُمِّّى؟ ! فـََردَّ َعَلىَّ َما َشاَء هللا، مثَّ قَاَل: اَي ُحَذيـَْفُة ُأْدُن مِّىنَّ ْنُه تِّْلَقاَء َوْجهِّهِّ، قَاَل: اَي  هللا َكْيَف َأْصَبْحَت ِبَِّ َفَدنـَْوُت مِّ
نََّة، َوَمن َكَسا  ُه بَِّصْومِّ يـَْوٍم َأرَاَد بِّه هللا َأْدَخَلُه هللا اجْلَنََّة، َوَمْن َأْطَعَم َجائًِّعا َأرَاَد بِّهِّ هللا َأْدَخَلُه هللا اجلَْ ُحَذيـَْفُة إِّنَُّه َمْن َخَتَم هللا لَ 

رُّ َهَذا احْلَدِّيَث َأمْ  َعارِّايً  ُر  َأرَاَد بِّهِّ هللا َأْدَخَلُه هللا اجْلَنََّة، قـُْلُت: اَي رُسوَل هللا! ُأسِّ ْعُتُه   شيءُأْعلُِّنُه؟ قَاَل: َبْل َأْعلِّْنُه، فـََهَذا آخِّ مسِّ
 ". -صلى هللا عليه وسلم  -مِّْن َرُسولِّ هللا 

 . وفيه شيان بن هارون البرجمى، قال ابن معين: ليس حديثه بشئقال الهيثمي:  .ع، كر
 

َنا حَنُْن عِّْنَد َرُسولِّ هللا - 168/  251 َها   -صلى هللا عليه وسلم   - "َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: بـَيـْ َعْت، َفَكفَّ َعنـْ َْفَنٍة فـَُوضِّ إِّْذ أُتَِّى جبِّ
ٌّ َكأَنَُّه يُْطَردُ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   فََأْوَمَأ َيَدُه، وََكَفْفَنا أَْيدِّيـََنا، وَُكنَّا اَل َنَضُع أَْيدِّيـََنا َحَّتَّ َيَضَع َيَدُه، َفَجاَء َأْعَراىبِّ

َها، فَأَخَذ إِّىَل ا نـْ َا ُتْدَفُع َفَذَهَبْت لَِّتَضَع َيَدَها   -صلى هللا عليه وسلم   - النيبجلَْفَنةِّ لَيأُكَل مِّ   يفبَِّيدِّهِّ، َفَجاَءْت َجارِّيٌَة وَكَأْنَّ
، فََأَخَذ َرُسوُل هللا   لُّ طََعاَم الَقْومِّ إَِّذا ََلْ يُْذَكرِّ اْسُم هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -الطََّعامِّ بَِّيدَِّها، مثَّ قَاَل: إِّنَّ الشَّْيطَاَن َيْسَتحِّ

لُّ بِّهِّ، فـََوالَّذِّى اَل  َها فَإِّانَّ لََنْسَتحِّ  َيدِّى َمَع َيديَها".  يفإلَه إِّالَّ ُهَو إِّنَّ َيَدُه َعَلْيهِّ، َوإِّانَّ َلمَّا رآاَن َكَفْفَنا َعنـْ
 . )ز(
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حرب بن احلارث احلاربى  
ْعُت َرُسوَل هللا   - 1/  253 ْنرَبِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ يـَُقوُل: َقْد   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َحْربِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ قَاَل: مسِّ َعَلى اْلمِّ
َذ مِّْن اَنٍس مِّْن َأهْ َأَمْرانَ   لِّ الذِّمَّةِّ ممَِّّا َعَلْيهِّْم مَِّن اجلِّْزيَةِّ".  لِّلنَِّّساءِّ بَِّوْرٍس َوأَبٍَر، فََأمَّا الَوْرُس فَأاَتُهنَّ مَِّن اْلَيَمنِّ، َوَأمَّا األَبـُْر فَُأخِّ

ابن أبي حاتم، ولم يضعفه، ولم يوثقه، وبقية  رواه الطبراني، وفيه الربيع بن زياد المحاربى ذكرهقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم، ض
 رجاله ثقات. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حسان بن أبي جابر السلمى  

ابلطَّائِّفِّ فـََرأى قـَْوًما َقد   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب" َعْن َحسَّاَن بنِّ َأىبِّ َجابٍِّر السَُّلمِّىِّّ قال: ُكنَّا َمَع  - 1/  262
ْعُتُه يقوُل: َمْرَحًبا ابملَُصفِّريَن واملَُحمِّّريَن".  صفَُّروا حلَاُهْم وُأْخَرى َقد محَُّروَها، َفَسمِّ
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ابن قانع،  ، وابن السكن، وقال: يف إسناده نظر، و الباوردي، و البغوياحلسن بن سفيان، وابن أيب عاصم يف الوجدان، و 
 رواه الطبراني وتابعه يوسف غير مسمى، بقية مدلس، وبقية رجاله الصحيح.قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند السيد احلسن  

اي ُبىَنَّ: َما السَّداُد؟ قَاَل: اَي أَبُة  "َعنِّ احْلَرِّثِّ اأَلْعورِّ: َأنَّ َعلِّّيا َسَأَل ابَنُه احلََسَن َعْن َأْشَياَء مَِّن املُُرَوءةِّ، قَاَل:   - 10/  265
ريَةِّ، َومَحُْل اجْلَرِّيَرةِّ: قَاَل: َفَما املُ  ، قَاَل: َما الشََّرُف؟ قَاَل: اْصطَِّناُع اْلَعشِّ ْلَمْعُروفِّ ُروَءُة؟ قَاَل: اْلَعَفاُف وإِّْصاَلُح َدْفُع املْنَكرِّ ابِّ

ريِّ، َوَمْنُع احْلَقِّريِّ، قَاَل: َفما الُّلْؤُم؟ قَاَل: إِّْحَراُز اْلَمرءِّ نـَْفَسُه، َوَبْذلُُه عرسه،   يفلنََّظُر اْلمرءِّ َماَله، قَاَل: َفَما الدِّقُة؟ قَاَل: ا الَيسِّ
َيَدْيَك َشَرفًا َوَما أَنـَْفْقَنُه تـََلًفا، قَاَل:  يف قَاَل: فما السََّماَحُة؟ قَاَل: الَبْذُل يف الُعْسَرةِّ الُيْسَر، قَاَل: فَما الشُّحُّ؟ قَال: َأْن يـَُرى َما 

اَل: َفَما  َفَما اإلَخاُء؟ قَاَل: الوفاء يف الشدة والرخاء قال: فما اجلنب قال: اجلُْرَأُة َعلى الصَّدِّيقِّ والنُُّكوُل َعنِّ اْلَعُدوِّ، قَ 
،   هينـَْيا الدُّ  يفالتـَّْقَوى والزهَّاَدُة  يف اْلَغنِّيَمُة؟ قَاَل: الرَّْغَبُة  ، ومْلُك النـَّْفسِّ الَغنِّيَمُة الَبارَِّدة، قَاَل: َفما احلِّْلُم؟ قَاَل: َكْظُم اْلَغيظِّ

، قَاَل: فَ  َا الغِّىَن غىَن النـَّْفسِّ َا َقَسَم هللا هلَا وإِّْن َقلَّ، فَإِّمنَّ ُة النـَّ قَاَل: َفَما الغِّىَن؟ قَاَل: رَِّضى النـَّْفسِّ ِبِّ دَّ   يفْفسِّ َما الَفْقُر؟ قَاَل شِّ
؟ قَاَل: الَفزَُع عِّْندَ شيءُكلِّّ  ، قَاَل: َفَما الذُّلُّ ، َوُمَقارََعُة ُأسد النَّاسِّ دَُّة الَبأسِّ املْصُدوَقةِّ، قاَل َفَما   ، قَاَل: َفَما املَنَـَعُة؟ قَاَل: شِّ

، قَاَل: َفَما اْلُكْلَفُة؟ قَاَل: َكاَلُمَك فِّ  يَما اَل يـَْعنِّيَك، قَاَل: فما اجملُد؟ قَاَل: َأْن تـُْعطَِّى املُْغَرم، َوأْن  اجلُْرَأُة؟ قَاَل: ُمَوافـََقُة اأَلَقرانِّ
َمامَِّك، رَفْـعُ  َك عليه  َتعُفَو َعنِّ اجلُْرم قَاَل: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كما استوعيته. قال: فما اخْلََرُق؟ قَاَل: َمَعاَداُتَك إلِّ

اُس َكاَلَمَك، قال: فما الثَـَّناُء؟ قال: إتْـَيان  ، َوتْرُك القبِّيِّح، قَاَل: فما احلَْزُم؟ قَاَل: ُطوُل اأَلانة، والرِّْفُق ابلُواَلةِّ واالحرتِّ اجلَميلِّ
، قال: َفما ال ْفُظ اجلريانِّ ، وحِّ سََّفُه؟ قَاَل: اتباُع  مَِّن النَّاسِّ بُسوءِّ الظَّنِّ ُهَو احْلَزُم، قال: فما الشََّرُف؟ قَاَل: ُمَوافـََقُة اإلِّْخوانِّ

َد، قَاَل: َفَما احلِّ الدَّ  َد، َوطَاَعُتَك املُفسِّ ْرَماُن؟ قَاَل: تـَرُْكَك َحظََّك  اَنَءةِّ َوُمصاَحَبُة اْلُغَواةِّ، قَاَل: َفَما الَغْفلُة؟ قَاَل: تـَرُْكَك املْسجِّ
، املتَهاوِّ  يف َوَقْد ُعرَِّض َعَلْيَك، قَاَل: َفَما السَّيُِّّد؟ قَاَل: السَّيُِّّد اأَلمْحُق  هِّ، ُيْشَتُم َفال َُييُب، املَُتَخزُِّن َِبْمرِّ   يفُن املَالِّ عِّْرضِّ

ْعُت َرُسوَل هللا  ريَتهِّ ُهَو السَّيُِّّد، قَاَل: مثَّ قَاَل َعلِّىٌّ: اُي ُبىَنَّ، مسِّ ،    -صلى هللا عليه وسلم  -َعشِّ يـَُقوُل: اَل فـَْقَر َأشدُّ مَِّن اجلَْهلِّ
، َواَل  ، وال ُمظَاهرة َأوَثُق مِّن املَُشاَورَة، وال َعْقَل َكالتَّْدبِّريِّ، واَل َحَسَب  واَل َماَل أْعَوُز مِّن الَعْقلِّ َوْحَدَة َأْوَحُش مِّن الُعْجبِّ

، َواَل عَِّباَدة كالتَّفكُّرِّ، ، َواَل َورع كاْلَكفِّّ ْعُت َرُسوَل هللا  َكُحْسنِّ اخلُُلقِّ لم صلى هللا عليه وس -وال إمياَن كاحْلََياءِّ والصَّرْبِّ، َومسِّ
ُة الظَّْرفِّ الصََّلُف، وآَفُة يـَُقوُل: آفُة احلَدِّيثِّ اْلَكذُِّب، وآَفُة اْلعِّْلمِّ النِّّْسَياُن، وآَفُة احلْلمِّ السََّفُه، َوآفة العِّباَدة اْلَفرْتَُة، وآفَ  -

ْعُت رسوَل هللا الشََّجاعةِّ اْلبَـْغُى، وآَفُة السََّماَحةِّ اْلَمنُّ، وآَفُة اجلَمالِّ اخْلَُياَلُء، وآَفُة احَلسَ  صلى هللا عليه   -بِّ الَفْخُر، َومسِّ
ى فِّيها رَبَُّه جَ  -وسلم  َبغِّى للَِّعاقِّلِّ إَِّذا َكاَن َعاقِّاًل َأْن َيُكوَن َلُه مِّن النَّهارِّ َأْرَبُع َساَعاٍت يـَُناجِّ لَّ َجاَللُه، وَساَعٌة يـَُقوُل: يـَنـْ

ُب فِّيَها نـَْفسُه، وَساَعٌة ََيتى فيَها أَ  َا مِّْن َأْمرِّ حُيَاسِّ ه وَلذَّهتِّ ُرونَه َأمَر دِّْينِّهِّ َويَنَصُحونَُه، َوساَعٌة، خُيَلِّّى َبنْيَ نـَْفسِّ  ْهَل اْلعِّْلم الَّذِّيَن يـَُبصِّّ
ًصا إال  َبغِّى َأْن اَل َيُكوَن َشاخِّ نـَْيا فِّيَما حيِّلُّ َوََيُْمُل، وينـْ ه، َأْو َخْلوَة ملَعادِّهِّ  يف الدُّ ، َأو لذٍَّة يف غري حُمَرٍَّم،  َثالٍث: حرمٍة لَِّمَعاشِّ

، والَعْقُل َدلِّيُلُه، واحلِّْلُم   يف وينبغى للَعاقِّل َأْن َيُكوَن  شأنِّه: فـََيحَفظ فـَْرَجُه، ولَِّسانَُه، ويعرَف َأَهل زََمانِّه، والعِّْلُم َخلِّيُل الّرجلِّ
فَّنَّ بَِّرُجٍل تـََراُه أََبًدا، إِّْن َكاَن َأَكرَبَ َوزِّيُرُه، والعمل َقرِّيُنه، والصرُب َأمرُي ُجُنودِّه، والرِّْفُق َوالِّدُه،  والُيْسر َأُخوُه، اَي بىن! ال َتْسَتخِّ
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ْب أَنُه ابـُْنَك".  ثْـَلَك فهو َأُخوَك، وإِّن َكاَن َأْصَغَر مِّْنَك فاْحسِّ  مِّْنَك فـَُعدَّ أَنُه أَبُوَك، وإن َكاَن مِّ
 براني وفيه أبو رجاء الحنطى، واسمه محمد بن عبد هللا، وهو كذاب.رواه الطقال الهيثمي:  . الصابوِن يف املائتني، طب، كر

 
َلَة  "َعنِّ احلََْسنِّ أَنَُّه َلمَّا قُتَِّل َعلِّىٌّ، قَاَم َخطِّيًبا، َفَحمَِّد هللا، وأَْثىَن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: َأمَّا بـَْعُد؛   - 18/  265 َوهللا َلَقْد قـَتَـْلُتم اللَّيـْ
َلة نـََزَل فِّيَها اْلُقْرآُن، َوفِّيَها رُفَِّع عِّيَسى ابُن َمْرمَيَ، َوفِّيَها قُتَِّل يُوَشُع بُن نُون َفََّت ُموَسى، َوفِّيه يفرَُجاًل  ا تِّيَب َعَلى َبىن  لَيـْ

 إْسَرائِّيَل". 
باختصار،  مضان. وأبو يعلى رواه الطبراني في األوسط والكبير، إال أنه قال: ليلة سبع وعشرين من ر قال الهيثمي:  .ع، وابن جرير، كر

 والبزار بنحوه. 
 

، َأََلْ تـَْعَلْم َأنَّ َرُسوَل هللا   - 20/  265 َلَعَن   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعنِّ احلََْسن بن َعلى  أَنَُّه قَاَل أَلىبِّ اأَلَعور السَُّلمىِّّ
 َوذَْكواَن َوَعْمَرو بن ُسْفَيان". رِّْعاًل 

 راني عن شيخه محمد بن عون السيرافى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. رواه الطبقال الهيثمي:  .ع، كر

 
 احلََْسُن يُكفُّ  "َعْن َأىبِّ حَيْىَي النَّْخعِّىَّ قَاَل: ُكْنُت َبنْيَ احْلََسنِّ َواحْلَُسنْيِّ، َواحْلَُسنْيُ َوَمْرَواُن يـََتَشامتان، َفَجَعلَ   - 21/  265

َب احْلََسُن، َوقَاَل: َأقـُْلَت َأْهُل بـَْيٍت َمْلُعونُوَن؟ فـََوهللا َلَقْد َلَعَنَك هللا َعَلى  احْلَُسنْيَ، فـََقاَل: َمْرَواُن: َأْهلُ   بـَْيٍت َمْلُعونُوَن فـََغضِّ
صلى هللا عليه   -ُصْلبِّ أَبِّيَك، َوىفِّ َلْفٍظ: َلَقْد َلَعَن هللا َأاَبَك َعلى لَِّسانِّ نَبِّيِّّهِّ  يفوأَْنَت  -صلى هللا عليه وسلم  -لَِّسانِّ نَبِّيِّّهِّ  

 ُصْلبِّهِّ".  يفَوأَْنَت  -وسلم 
 رواه أبو يعلى واللفظ له وفيه عطاء بن السائب وقد تغير. قال الهيثمي:  .ابن مسعود، ع، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَد احلُسَني  

قَاَل: رَأَْيُت ُحَسنْيَ ْبَن َعلِّىٍّ َقدََّم َسعِّيَد ْبَن اْلعاص َعَلى احلَْسنِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ َفَصلَّى َعَلْيهِّ،   اأَلشجعي"َعْن أىبِّ َحازِّم  - 5/  266
ا السُّنَُّة َما َقدَّْمُتَك، َوَسعِّيٌد َأمِّرٌي َعَلى اْلَمدِّيَنةِّ يـَْومئٍِّذ".   مثَّ قَاَل: َلْواَل َأْنَّ

 الطبراني في الكبير، والبزار ورجاله موثقون.  رواهقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم، كر
 

الْبنِّ صائدِّ ُدَخااًن، َفَسأََلُه َعمَّا َخَبَأ لُه، فـََقاَل: ُدخٌّ،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ احْلَُسنْيِّ قَاَل: َخَبأَ  - 8/  266
َما قَاَل، فـََقاَل بـَْعُضُهم: ُدخٌّ ، َوقَاَل بـَْعُضُهم:   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبقَاَل: اْخَسأ فـََلْن تـَْعُدَو َقدَرَك، فـََلمَّا َوىلَّ قَاَل 

 َأشَّدُّ اْختِّاَلفًا".  بعدي: "َقْد اْختلْفُتم َوَأان َبنْيَ َأْظُهرُِّكم، َوأَنـُْتم -صلى هللا عليه وسلم   - النيب  ، فـََقال َبْل قَاَل: زَخٌّ 
 رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب



982 

 

 
الْبنِّ الصَّيَّادِّ ُدَخااًن، َفَسأََلُه َعمَّا َخبَأ َلُه،   -هللا عليه وسلم صلى   - النيب "َعن احْلَُسنْيِّ ْبنِّ َعلِّىٍّ قَاَل: َخَبَأ  - 9/  266

قَاَل اْلَقْوُم: َماَذا قَاَل؟ قَاَل    -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: اْخَسأ فـََلْن تـَْعُدَو َأَجَلَك، فَلمَّا َوىلَّ رُسوُل هللا  فـََقاَل: ُدخٌّ 
َأَشدُّ   بعديخَتْتلُِّفوَن؟ فَأَنـُْتْم  معيَهَذا َوأَنـُْتم  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل رُسوُل هللا  ْل زخَ بـَْعُضُهم: ُدّخ، وقَاَل بـَْعُضُهم: بَ 

 اْختِّاَلفًا". 
 رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .طب
 

 َيْشَرُب َوُهَو قَائٌِّم".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن بِّْشر ْبنِّ َغالٍِّب، َعن احْلُسنْيِّ ْبنِّ َعلىٍّ قَاَل: رأَْيُت   - 12/  266
 رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر، وهو متروك.قال الهيثمي:  . ]طب[ابن جرير 

 
عِّْنَد َمْوتِّهِّ بَِّثاَلٍث: َأْوَصى   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن فَاطَِّمَة بِّْنتِّ احْلَُسنْيِّ، َعْن أَبِّيَها: َأْوَصى رُسوُل هللا   - 13/  266

ُفَذ َجْيُش ُأَساَمَة، َواَل َيْسُكَن َمَعُه   الثَّالَِّثَة".  اْلَمدِّيَنةِّ إِّالَّ َأْهُل دِّينِّهِّ، قَاَل حُمَمٌَّد: َونِّسيتُ  يفأْن يـَنـْ
 .طب

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حسيل بن خارجة األشجعي  

صلى هللا   -َجَلٍب أَبِّيُعُه، فَأُتى بِّه إىَل رُسولِّ هللا  يفقَاَل: َقَدْمُت اْلَمدِّيَنَة  اأَلشجعي" َعْن ُحَسيلِّ ْبنِّ َخارَِّجَة  - 1/  268
َهُؤالءِّ َعَلى َخْيرَبَ؟ فـََفَعْلُت، فـََلمَّا  أصحايب فـََقاَل: اَي ُحَسْيُل َهْل َلَك َأْن ُأْعطَِّيَك عِّْشرِّيَن َصاَع مَتٍْر َعَلى َأْن َتُدلَّ  -عليه وسلم 

ُتُه فََأعطَاِنِّ العِّْشريَن َصاَع مَتٍْر، مثَّ أُتَِّى ىبِّ إلَْيهِّ فـََقاَل خَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َقدَِّم رُسوُل هللا   ََلْ   إيّنِّ : اَي ُحَسْيُل يلْيرَبَ أَتـَيـْ
ْمرٍِّئ َثاَلاًث فـََلْم ُيْسلِّْم، َفَخَرَج احْلَْبُل مِّْن ُعُنقِّهِّ اأَلْصَغرِّ، قَاَل: فََأْسَلْمُت".   أوَت ابِّ

 ه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه.رواقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حصني بن دس النهشلى  

، َعْن أَبِّيهِّ ُحَصنْيِّ ْبنِّ َأْوٍس قَاَل: َقدِّْمُت اْلَمدِّيَنَة  " َعْن َغسَّاَن ْبنِّ اأَلَغرِّ، ثـََنا َعمِّّى زِّاَيُد ْبُن احْلَُصنْيِّ النـَّْهَشلىُّ  - 1/  270
، فََأَمَرُهم فََأَعانُوُه  ُنوا ُِمَالَطَّتِّ ، وحُيْسِّ   - النيبَوَأْحَسُنوا ُِمَاَلطََتُه، مثَّ َدَعاُه إبِِّّبٍِّل فـَُقْلُت اَي رُسوَل هللا: ُمْر َأْهَل اْلَوادِّى َأْن يُعِّيُنوِنِّ

 َفَمَسَح َيَدُه َعَلى َوْجهِّهِّ َوَدَعا َلُه".  -لم صلى هللا عليه وس
 رواه البزار، والطبراني في الكبير واألوسط، وفى إسناده جماعة لم أجد من ترجم لهم. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
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 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند حُصَني بن عَوف اخلثعمِىّ  
 احْلَُصنْيُ ْبُن َعْوٍف قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل هللا: إِّنَّ َأىبِّ َأْدرََكُه احْلَجُّ َواَل َيْسَتطِّيُع َأْن  " َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َحدََّثىنِّ  - 1/  273

 حَيُجَّ إِّالَّ ُمْعرَتًِّضا ، َفَصَمَت َساَعة مثَّ قَاَل: ُحج َعْن أَبِّيَك". 
 اإلسناد. ضعيف  . ، ابن جرير، طب، وأبو نعيمبن سفياناحلسن ]ه[ 

 
صلى هللا   -َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُعبَـْيَدَة، َعن ُحَصنْيِّ ْبنِّ َعْوٍف اخْلَثْـَعمِّىَّ أَنَُّه قَاَل لِّرُسولِّ هللا   أخي"َعْن ُموَسى ْبنِّ ُعبَـْيَدَة  - 2/  273

ُك عَ -عليه وسلم  ْساَلم، اَل َيْسَتْمسِّ َلى بَعِّرٍي، أََأُحجَّ َعْنُه؟ قَاَل: أرَأَْيَت َلْو َكاَن َعَلى : إِّنَّ َأىبِّ َكبِّرٌي َضعِّيٌف، َوَقْد َعلَِّم َشرائَِّع اإلِّ
ُنُه َوُهَو َحىٌّ  ًيا َعْنُه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل َفَدْيُن هللا َأَحقُّ، قَاَل: َفَحجَّ َعْنُه ابـْ  ".أَبِّيَك َدْيٌن َأُكْنَت قَاضِّ

 . طب، وأبو نعيم
 

أَلْهلِّ اْلَمَدائِّنِّ اْلَعقِّيَق، َواَل أهلِّ اْلَبْصَرةِّ َذاَت عِّْرٍق، َوأَلْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ  -وسلم  صلى هللا عليه -"َوقََّت رُسوُل هللا   - 3/  273
َفةِّ وأَلْهلِّ الشَّامِّ اجْلُْحَفَة".  َذا احْلَُليـْ

ئمة، وبقية  رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو ظالل هالل بن يزيد وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور األ قال الهيثمي:  .أنس طب عن
 رجاله رجال الصحيح.

 
َنا رُسوَل هللا  - 5/  273 يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َفَسأَلََنا َمْن حَنُْن؟ فـَُقْلَنا: حَنُْن بـَُنو َعْبدِّ َمَناٍف، فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -"َوافـَيـْ

 أَنـُْتم بـَُنو َعْبدِّ هللا". 
 رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهرى وهو متروك. قال الهيثمي:  .جهم البلوى  طب عن

 
 َفَمَسَح َعَلى ُخفَّنْيِّ بـَْعَد َما أُْنزَِّلْت سورَُة اْلَمائَِّدةِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َوضَّأُت رسوَل هللا  - 6/  273

 . جرير طب عن
 

: َأَعلِّْمَت َأنَّ احلََْسَن ْبَن  "َوَفَد املِّْقَداُم ْبُن َمْعدِّى َكرِّب، وَعْمُرو ْبُن اأَلسْ  - 7/  273 َودِّ إِّىَل قنسريَن، فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة لِّْلمِّْقَدامِّ
يبَ  يَبًة؟ فـََقاَل: َلِّ اَل ُأرَاَها ُمصِّ َ؟ فَاْسرَتَْجَع املِّْقَداُم، فـََقاَل َلُه ُمَعاوِّيُة: أَتـَُراَها ُمصِّ صلى هللا   -ًة، َوَقْد َوَضَعُه رُسوُل هللا َعلىٍّ تـُُوىفِّّ

".  يف -عليه وسلم  ْجرِّهِّ، فـََقاَل: َهَذا مِّىنِّّ وُحَسنْيٌ مِّْن َعلىٍّ  حِّ
 . خالد بن معدان طب عن

 
َعَلى بـَْيتِّ فَاطَِّمَة َفَسلََّم، َفَخَرَج إلَْيهِّ احلََْسُن، َأْو احْلَُسنُي، فـََقاَل َلُه   -صلى هللا عليه وسلم  -"َوَقَف رُسوُل هللا   - 8/  273

َبِّيَك )أْنَت(  - عليه وسلم صلى هللا -رُسوُل هللا  َعْيهِّ فـََرقَِّى َعَلى َعاتِّقِّهِّ، مثَّ َخَرَج اآلَخُر احْلََسُن،   اْرَق ِبِّ ْصبـُ عنُي بقة، َوأَخَذ ِبُِّ
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نَـْيهِّ، فـََقاَل َلُه رُسوُل هللا  بِّيَك أْنَت َعنْيُ اْلبَـقَّة ،  -صلى هللا عليه وسلم  -َأو احْلَُسنْيُ ُمْرَتفَِّعًة إِّْحَدى َعيـْ : َمْرَحًبا بَِّك، اْرَق ِبِّ
ْصبـَُعيهِّ فَاْستَـَوى َعَلى َعاتِّقِّهِّ اآلَخرِّ، َوَأَخَذ َرُسوُل هللا  ْقفَِّيتِّهَما َحَّتَّ َوَضَع َأفْـَواَهُهَما َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم   -وَأَخَذ ِبُِّ ِبَِّ

بَّ َمْن حيِّبـُُّهَما".  إيّنِّ فِّيهِّ، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ  بـَُّهَما وَأحِّ بـُُّهَما فَأحِّ  ُأحِّ
 في الصحيح بعضه، ورواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  . أىب هريرة طب عن

 
ْساَلمِّ وَصدََّق إِّلِّْيهِّ َصَدَقَة َمالِّهِّ، وَأْقطََعُه  -صلى هللا عليه وسلم  -ولِّ هللا "َوَفَد إِّىَل َرسُ   - 10/  273 َعَة اإلِّ  - النيبفـََبايـََعُه بـَيـْ

َها اْلمَِّهاُد، ومِّْنه -صلى هللا عليه وسلم  ْنها َأْهَواء، َومنـْ ا  بناها ابملروب َوإِّْسَناُد َجَراد مِّْنها أصيهب، وفِّيها املَاء عَِّدٌة، ومِّ
َعَلى ُحَصنيِّ ْبنِّ مشمت فيما َقَطَع َلُه َأْن اَل تعقر َمْرَعاُه، َواَل يُباُع َماؤُه َواَل   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبالّسَديـَْرة، وَشَرَط 

مِّ ْبنِّ   ُحَصنْيٍ َشْعًرا:  مَيَْنَع َفْضَلُه. فـََقاَل زَُهرْيُ ْبُن َعاصِّ
 . إِّنَّ بِّاَلدِّى ََلْ َتُكْن أفالسا

 حْيُث النَّاَسا  النيبَن .. مِّ 
 . فلم َيدع لَْبًسا َواَل اْليَـَباًسا

 .. هبن حط العلم إال َهاَسا". 
 . طب، وأبو نعيم: عن حصني بن مشمت احلماِن

 
، فـََبُصَر بِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َأنَّ َأْعَرابِّّيا أَتى    - 11/  273 َنُه َخَصاَصَة الَبابِّ صلى هللا   - النيب فَأَْلَقَم َعيـْ

َنُه، فـََلمَّا أَْبَصَر  ،-عليه وسلم  َا َعيـْ انـَْقَمَع، فـََقاَل: َلْو ثـََبتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفـَتَـَوخَّاُه بُِّعوٍد َأْو َحدِّيَدٍة لِّيَـْفقأَ هبِّ
َنَك". َلَفَقأ  ُت َعيـْ

 صحيح اإلسناد.  .أنس طب عن]ن[ 
 

ثـَْغَرةِّ حَنْرِّهِّ فَقتَـَلُه،   يف"أنَّ َحارِّثََة ْبَن الرُّبـَيَّعِّ َجاَء َنظارًا يـَْوَم ُأُحٍد وََكاَن ُغاَلًما، فََأَصابَُه سهم عزب، فـََوَقَع   - 12/  273
ْ وإِّالَّ َفَسرَتى َما  َفَجاَءْت أُمُُّه الرُّبـَيَُّع فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللا قَ  ، فَإِّْن َيُكْن مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ َفَسَأْصربِّ ْد َعلْمَت َمَكاَن َحارِّثََة مِّىنِّّ

َناٌن َكثِّريٌَة، َوهَِّى  َدٍة، َوَلكِّنـََّها جِّ َنٍَّة َواحِّ َا لَْيَسْت جبِّ ُ". اْلفِّْرَدْوسِّ اأَلْعَلى، قَالَ  يفَأْصَنُع، قَاَل: اَي أُمَّ َحارِّثََة إِّْنَّ  ْت: َفَسَأْصربِّ
 صحيح.  .أنس طب عن]حم[ 

 
: ُمَلْيَكُة، وأمُّ َعفِّيٍف، َفرَمْت إِّْحَداُُهَا صَ   - 13/  273 ََجٍر  "َأنَّ مجِّيَل ْبَن َمالِّكِّ ْبنِّ النَّابَِّغةِّ َكاَنْت حَتَْتُه َضرَّاَتنِّ بتها حبِّ احِّ

َلَها، فَأَْلَقْت َجنِّيًنا َميًِّّتا، َوَماَتْت، فـَُرفَِّع َذلَِّك إِّىَل  َفَجَعَل دِّيتَـَها َعَلى قـَْومِّ اْلَقاتَِّلةِّ،   -ليه وسلم صلى هللا ع - النيبفََأَصاَبْت قـَتـْ
َّ  يفَوَجَعَل  بِّلِّ َأْو مِّائََة َشاٍة، فـََقاَل َولِّيـَُّها: َوهللا اَي َنىبِّ  هللا َما َأَكَل َواَل َشرَِّب َواَل  َجنِّينَِّها ُغرََّة َعْبٍد، َأْو َأَمٍة، َأْو عِّْشرِّيَن مَِّن اإلِّ

يعِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ -صلى هللا عليه وسلم  - النيب ُل َذلَِّك يَُطلُّ، فـََقاَل َصاَح فَاَستَـَهلَّ، َفمِّثْ   َشْىٍء".  يف : َلْسَنا مِّْن َأَساجِّ
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 . أىب املليح بن أسامة طب عن
 

صلى هللا عليه   -َفَجَعَل يـَْلَصُق بَِّرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َأنَّ طَْلَحَة ْبَن الرَبَاءِّ َلمَّا َلقَِّى   - 14/  273
َب لَِّذلَِّك -وسلم  َا َأْحبَـْبَت َواَل َأْعصِّى َلَك َأْمًرا، فـََعجِّ صلى هللا عليه   - النيب، ويـَُقبُِّّل َقَدَمْيه، قَاَل: اَي َرُسوَل هللا: ُمْرِنِّ ِبِّ
ََلْ أُبـَْعْث   فإينا لِّيْفَعَل، َفَدَعاُه، فـََقاَل َلُه: َأْقبِّْل  َوُهَو ُغاَلٌم، فـََقاَل َلُه عِّْنَد َذلَِّك: اْذَهْب فَاقْـُتْل َأابَك، َفَخَرَج ُمولِّيً  -وسلم 

ٍم، َفَمرَِّض طَْلَحُة بـَْعَد َذلَِّك، فََأاَتُه  تاء  يفيـَُعوُدُه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب بَِّقطِّيَعةِّ رَحِّ بـَْرٍد َوَغْيٍم، فـََلمَّا اْنَصَرَف  يفالشِّّ
ُلغِّ قَاَل أَلْهلِّه: اَل أَرى طَلَحَة إِّالَّ  ُلوُه، فـََلْم يـَبـْ   - النيب َقْد َحَدَث فِّيهِّ اْلَمْوُت فََأذِّنُوِنِّ بِّهِّ َحَّتَّ َأْشَهدُه، وُأَصلَِّّى َعَلْيهِّ. َوَعجِّّ

َ َوَجنَّ َعَلْيهِّ اللَّْيُل، َفَكاَن فِّيَما قَاَل طَْلَحُة: اْدفُِّنو  -صلى هللا عليه وسلم  ِنِّ َوأحلُِّقوِنِّ بَرىبِّّ َعزَّ  َبىنِّ َساَلِِّّ ْبنِّ َعْوٍف َحَّتَّ تُوىفِّّ
َ  يفَأَخاُف َعلْيهِّ اْليَـُهَوَد َأْن ُيَصاَب   فإين ، -صلى هللا عليه وسلم   -َوَجلَّ، َواَل َتْدُعوا َرُسوَل هللا  ، فَُأْخربِّ صلى   - النيب َسَبىبِّ

نَي َأْصَبَح، َفَجاَء َحَّتَّ َوَقَف َعَلى َقرْبِّهِّ، َفَصفَّ النَّ  -هللا عليه وسلم  اَس َمَعُه مثَّ رََفَع َيَدْيهِّ فقال: اللَُّهمَّ اْلَق طَْلَحَة َتْضَحُك حِّ
 إلَْيهِّ َوَيْضَحُك إِّلَْيَك". 

 ضعيف. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.قال الهيثمي:  .حصني بن وحوح األنصارى طب عن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -  )مُسْنَدُ احلكم بن احلارث السلمى 
َفَمرَّ ىبِّ َوَقْد خَتَلََّفْت  َمَع السََّلفِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب بعثين"َعنِّ احْلََكمِّ ْبنِّ احْلَْرثِّ )احلارِّث( قَاَل:  - 2/  275

". فـََقاَمتْ  : َحلْ -صلى هللا عليه وسلم  -اَنَقَّتِّ َوَأاَن َأْضرهُبا فـََقاَل: اَل َتْضرِّهْبَا، َوقَاَل   َفَساَرْت َمَع النَّاسِّ
 رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .احلسن بن سفيان، طب، وأبو نعيم

 
ُتُموِن َورَشْشُتْم َعَلى َقرْبِّى اْلَماَء، فـَُقوُموا إِّىَل َقرْبِّى - 4/  275 واْستَـْقبُِّلوِنِّ   "َعنِّ احلَكمِّ ْبنِّ احلارث السَُّلمِّىِّّ قَاَل: إَِّذا َدفـَنـْ

 ". يلَلَة واْدُعوا القِّبْـ 
 . رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية الدعاء ولم أعرفهقال الهيثمي:   .]طب[ أبو نعيم 

 
 ( -رضي اهلل عنهما    -)مُسْنَدُ احلكم بن أبى العاص بن أمَيَّة بن عَبدِ شَمْسٍ  

: َما رَأَْيُت قـَْوًما َكانُوا َأْعَجزَ  - 1/  280 : قـُْلُت جلَدِّى احْلََكمِّ ، َواَل َأْسَوَأ رََأاًي  " َعْن قـَْيسِّ ْبنِّ َحْبرَتٍ ، قَاَل: قَاَلْت بِّْنُت احْلََكمِّ
ْنُكْم اَي َبىنِّ أَُميََّة، قَاَل: اَل تـَُلومِّينَ  -صلى هللا عليه وسلم  -يف َأْمرِّ َرُسولِّ هللا  اَل ُأَحدَُّثكِّ إِّالَّ َما رَأَْيُت بَِّعْيىَنَّ   إيّنِّ ا اَي بـُنَـيَُّة مِّ

دِّاَن، تـََواَعُدوا َلُه َحَّتَّ ََيُخَذهُ  يفَهاَتنْيِّ، قـُْلَنا َوهللا َما نـََزاُل َنْسَمُع قـَُرْيًشا تـُْعلِّى َهَذا الصَّابَِّئ  َناُه   َمْسجِّ فـَتَـَواَعْداَن إِّلَْيهِّ، فـََلمَّا رَأَيـْ
ْعنَ  َنا، َفَما َعَقْلَنا َحَّتَّ َقضىمسِّ َلًة   ا َصْواًت ظَنَـنَّا أَنَُّه َما بَقَِّى بِّتَِّهاَمَة َجَبٌل إِّالَّ تـََفتََّت َعَليـْ َصاَلَتُه َورََجَع إِّىَل َأْهلِّهِّ، مثَّ تـََواَعْداَن لَيـْ
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َنُه، فـََوهللا َما نـََفَعَنا َذلَِّك". ُأْخَرى، فـََلمَّا َجاَء َْنَْضَنا إِّلَْيهِّ، فـََرأَْيُت الصََّفا واْلَمْرَوَة الْ  نَـَنا َوبـَيـْ أُلْخَرى، َفَحالََتا بـَيـْ  تَـفََّتا إِّحَداَُها ابِّ
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات، غير بنت الحكم فلم أعرفها. قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم

 
 )مُسْنَدُ حَكِيم بن حِزَامٍ( 

يَبا، فَأَتـَْيُت  - 8/  288 يَبْت   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َحكِّيٍم قاَل: َأَعْنُت بَِّفَرَسنْيِّ يـَْوَم ُحَننْيٍ فَُأصِّ فـَُقْلُت: ُأصِّ
، مثَّ اْستَـَزْدتُهُ  ، مثَّ اْستَـَزْدتُُه فـََزاَدِنِّ ، مثَّ اْستَـَزْدتُُه فـََزاَدِنِّ ، فَأْعطَاِنِّ ، مثَّ قَاَل: اَي َحكِّيُم! إِّنَّ َهَذا اْلَماَل   فـََرَساَى َفعِّْضىنِّ فـََزاَدِنِّ

َرٌة ُحْلَوٌة، َوَمْن َسَأَل النَّاَس َأْعطوُه، والسَّائُِّل فِّيَها َكاآلكِّلِّ اَل َيْشَبُع".   َخضِّ
 .طب

 
ميِّينه رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ اْلَبادِّيَةِّ، َوَعْن إباَنٍء فِّيهِّ َلنَبٌ، َوَعْن    -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َحكِّيٍم قَاَل: أُتَِّى  - 9/  288

ْنُه، فـََلمَّا َقَضى  َحاَجَتُه مَن الشََّرابِّ قَاَل: اَي َفََّت! َهَذا  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب َيَسارِّهِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّهِّ َوُهَو أَسنُّ مِّ
يىبِّ مِّْن ُسْؤرَِّك أَحًدا، فـََناَوَلُه ؟ قَاَل: نـَعَ يلفََأْسقَِّيُه؟ قَاَل: ُهَو  يل َلَك فـََتأَذُن  صلى هللا عليه وسلم  - النيبْم، قَاَل: َلْن ُأْعطَِّى َنصِّ

 َفَشرَِّب".  -
 .طب

 
 )مُسْنَدُ حَمْزَة بن عَمْرٍو األسْلَمِىّ( 

َا أَ  "رََأى مَحَْزُة اأَلْسَلمِّىُّ  - 7/  291 ، فَإِّْنَّ َم التَّْشرِّيقِّ َم َأايَّ ُم  رَُجاًل ِبِِّّىًن َيُطوُف َعَلى مَجٍَل َلُه آَدَم يـَُقوُل: اَل َتُصوُموا َهذِّهِّ اأَلايَّ ايَّ
 َبنْيَ َأْظُهرِّهِّْم". -صلى هللا عليه وسلم  -َأْكٍل َوُشْرٍب، َوَرُسوُل هللاِّ  

 يث صحيح لغيره.قال شعيب: حد .طب عن محزة بن عمرو األسلمى]حم[ 
 

 طََعاًما، فـََقاَل: ُكْل بَِّيمِّينَِّك، وَُكْل ممَِّّا يَلِّيَك، َواذُْكر اْسَم هللاِّ". -صلى هللا عليه وسلم  -"َأَكْلُت َمَع َرُسولِّ هللا  - 9/  291
طب، وأبو نعيم من طريق جماب بن احلارث عن شريك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن محزة بن عمرو األسلمى، قال  

قال   .جماب: هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، أخربان به على بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرو بن مسلمة
 عقبه عن منجاب بن الحارث أحد رواته: أن هذا الحديث خطأ.  رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إال أن الطبراني حكىالهيثمي: 

 
ْنُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأَكَل َرُسوُل هللاِّ   - 10/  291  أَْثواَر َأقٍِّط فـَتَـَوضَّأَ مِّ

 . طب عن أىب طلحة
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َيامِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"سأَْلُت َرُسوَل هللاِّ   - 13/  291  : َأّى َذلَِّك أَْيَسُر َعَلْيَك فَافْـَعْل". السََّفرِّ فـََقالَ  يفَعنِّ الصِّّ
 .طب، وأبو نعيم عن محزة بن عمرو األسلمى

 
، فـََقاَل: َما    -صلى هللا عليه وسلم  -"َسأَْلُت َرُسوَل هللاِّ   - 14/  291 ، مثَّ َسأَْلُتُه فََأْعطَاِنِّ مَِّن اْلَمالِّ فََأحْلَْحُت فََأْعطَاِنِّ

، َفمن َأَخَذَها بَِّسَخاَوٍة بُورَِّك َلُه فِّيَها، َوَمْن َأَخَذهَ أَْنَكَر َمْسأَلََتَك، إِّنَّ  َا َأْوَساُخ أَْيدِّى النَّاسِّ َرٌة َوإِّْنَّ ا إبِِّّْشَرافِّ  َهَذا اْلَماَل َخضِّ
ى فـَْوَق َيدِّ اْلُمْعَطى، َوَيُد اْلُمْعَطى َأْسَفُل  نـَْفٍس ََلْ يـَُبارْك َلُه فِّيَها، وََكاَن َكاآلكِّلِّ َواَل َيْشبُِّع َيُد هللا فـَْوَق َيدِّ اْلُمْعطِّى، َوَيُد اْلُمعطِّ 

 األَيدِّى". 
 . طب عن حكيم بن حزام

 
ٍم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر، قـُْلُت:  -صلى هللا عليه وسلم   -  النيب"َسأَْلُت   - 15/  291 ؟ فـََقاَل: ُصْم َثاَلثََة َأايَّ َأطِّيُق   إينَعنِّ الصَّْومِّ

، مثَّ قَاَل: صُ  َياَم َداُوَد، ُصْم يـَْوًما َوَأْفطِّْر يـَْوًما". َحَّتَّ اَنَوَلىنِّ  ْم صِّ
 . طب عن حكيم بن حزام

 
َْن تـَُعوُل، والصََّدَقُة َعْن َظْهرِّ غِّىًن".  -صلى هللا عليه وسلم   -  النيب"َسأَْلُت   - 16/  291  َأىُّ الصَّدَقةِّ َأْفَضل؟ قَاَل: اْبَدأ ِبِّ

 . طب عن حكيم بن حزام
 

  -َأىِّّ َشْىٍء ُكفَِّن َرُسوُل هللاِّ  يف وفيهم ابن نـَْوفٍل:  -صلى هللا عليه وسلم  -اَء َأْصَحابِّ حُمَمٍَّد "سألُت ُكربََ   - 17/  291
 َقطِّيَفةِّ َكاَنْت هَلُْم". حلَْدِّهِّ ُسْحرُ  يفُحلٍَّة مَحراَء لَْيَس فيَها َقمِّيٌص، َوُجعَِّل  يف؟ فـََقاُلوا: -صلى هللا عليه وسلم 
 . طب عن أىب إسحاق

 
َع َرُسوَل هللا  - 1/  292 ْنرَبِّ فـََقاَل: َأذَكََّر هللاُ اْمَرًءا مسِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -" عن ابن َعبَّاٍس قال: قَاَم ُعَمُر َعَلى اْلمِّ
ُّ فـََقاَل: اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمنني! ُكنْ  يفَقَضى  ُت َبنْي ضَّرَتنْيِّ َفَضَرَبْت إَِّحداُُهَا اأُلْخرى  اجْلَنِّنيِّ، فـََقاَم مَحَُل ْبُن َمالِّكِّ بنِّ النَّابَِّغةِّ اهْلَُذىلِّ

َها َوقـَتَـَلْت َما  َنا   يف  النيبَبْطنَِّها، فـََقَضى  يف بُِّعوٍد فـََقتَـَلتـْ ََذا َقَضيـْ اجْلَنِّنيِّ بُِّغرَّةِّ َعْبٍد َأْو أَمٍة، فـََقاَل ُعَمُر: هللاُ َأْكرُب َلْو ََلْ َأمْسَْع هبِّ
 بَِّغرْيِّه". 
 صحيح. . نعيم عب، طب، وأبو]د[ 

 
 )مُسْنَدُ خالِد بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّة بْنِ عَبدِ شَمْسٍ األمَويّ( 

َوىفِّ َيدِّى َخاََتٌ، فقاَل: اَي َخالُد! ما َهَذا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ َسعِّيٍد قال: أتيُت  - 4/  312
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صلى   - النيب ذتُُه، قَاَل: فَاْطرْحُه إِّىَلَّ، َفَطَرْحُتُه إِّلَْيهِّ فَإَِّذا ُهَو َخاََتٌ مِّْن حديٍد ملوى َعَلْيهِّ فِّضٌَّة، فـََقاَل اخلَاََتُ؟ قـُْلُت: َخاََتٌ اختََّ 
َكاَن    الذيََتُ فـََلبَِّسُه، فـَُهو اخْلَا -صلى هللا عليه وسلم   - النيب: َما نـَْقُشُه؟ قُلُت: حممٌد َرُسوُل هللاِّ. فََأَخَذُه -هللا عليه وسلم 

 َيدِّهِّ".  يف
رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى قال الهيثمي:  .، طب، ك، وأبو نعيم عن خالد بن سعيد بن العاص الطحاوي

 وهو ضعيف. 
 

 )مُسْنَدُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اهلل بْنِ حَرْمَلَةَ الْمُدلِجِىِّ( 
بُِّعْسَفاَن، فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا ْبنِّ َحْرَمَلَة اْلُمدجلِِّّىِّّ قَاَل: َوَقَف َرُسوُل هللاِّ  - 1/  315

بِّلِّ مِّْن َبىنِّ ُمْدلٍِّج؟ َوىفِّ اْلَقْومِّ رَُجٌل مِّْن َبىنِّ  يفرَُجٌل: َهْل َلَك  َوْجهِّهِّ، فـََقاَل َرُسوُل  يفُمْدلٍِّج فـَُعرَِّف َذلَِّك  َعَقائِّلِّ النَِّساءِّ َوُأْدمِّ اإلِّ
 : َخرْيُ اْلَقْومِّ اْلُمَدافُِّع َعْن قـَْومِّهِّ َما ََلْ َيمَثْ". -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
 

 )مُسْنَدُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ( 
 " َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ قَاَل: أُمِّْراَن َأْن نـَُعلَِّّم َأْواَلَداَن الرَّْمَى َواْلُقْرآَن". - 1/  317
 رواه الطبراني، وفيه المنذر بن زياد الطائى وهو متروك.قال الهيثمي:  .طب

 
َلىنِّ النَّاَر مِّْن َشأنِّ َعمَّاٍر، قِّيَل: َوَما ُهَو؟   عِّْندِّي  "َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ الَولِّيدِّ قَاَل: َما َعمِّْلُت َعَماًل َأْخَوفَ   - 11/  317 َأْن يُْدخِّ
تـُُهْم َوفِّيهِّْم َأْهُل بـَْيٍت   يف -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا    بعثينقَاَل:  ُأاَنٍس مِّْن َأْصَحابِّهِّ إىل َحىٍّ مِّن الَعَربِّ فََأَصبـْ

ْلُهْم، فـَُقْلُت: اَل، َحَّتَّ آتِّى هبِِّّم رسوَل هللاِّ ُأانَ  يفُمْسلُِّموَن، َفَكلَّمىنِّ َعمَّاٌر  صلى هللا عليه وسلم  -ٍس مِّْن َأْصَحابِّهِّ فـََقاَل: َأْرسِّ
َدَخَل َواْسَتأَذَن َعمَّاٌر فَ  -صلى هللا عليه وسلم  -فَإْن َشاَء َأْرَسَلُهْم، َوإِّْن َشاَء َصَنَع فِّيهِّْم َما َأرَاَد، َفَدَخْلُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ   -

  -بَّىنِّ ابُن مُسَيََّة، فـََقاَل رسوُل هللاِّ  فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ! َأََلْ تـََر إىل َخالٍِّد فـََعَل وفـََعَل؟ ! فـََقاَل َخالٌِّد: َأَما َوهللاِّ َلْواَل جَمْلُِّسَك َما س 
َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -ا َنَصرِنِّ َرُسوُل هللاِّ : اْخُرْج اَي عمَّاُر، َفَخَرَج َوُهَو يـَْبكِّى، فـََقاَل: مَ -صلى هللا عليه وسلم 

ْنُه إالَّ حَتَقٌُّر َلُه،   منعين : َأاَل َأَجْبَت الرَُّجَل؟ فـَُقلُت: اي رسوَل هللاِّ! َما -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسوُل هللاِّ  يل َخالٍِّد، فـََقاَل  مِّ
َمْن حَيْقِّْر َعمَّارًا حَيْقِّْرُه هللاُ، َوَمْن َيُسبَّ َعمَّارًا َيُسبَُّه هللاُ، َوَمْن يـُْبغِّْض َعمَّارًا يـُْبغِّْضُه   -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل رسوُل هللاِّ 

 َر َلُه". هللاُ. َفَخَرْجُت فَاتَـّبَـْعُتُه َفَكلَّْمُتُه َحَّتَّ اْستَـْغفَ 
 .ع، كر

 
لسُُّجودِّ فـََقتَـْلتـُُهْم فـََواَدُهْم َرُسوُل   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللاِّ   بعثين"  - 15/  317 إىَل اَنٍس مِّْن َخثَعم فَاْعَتَصُموا ابِّ
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 اَم َمَع املُْشرِّكنَي اَل تـََرااَي اَنَرُُهَا". بِّنِّْصفِّ الدِّيَةِّ مثَّ قَاَل: َأاَن بَرٌِّئ مِّْن ُكلِّّ ُمْسلٍِّم َأقَ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ 
 . طب عن خالد بن الوليد

 
إىل الَيَمنِّ فـََقاَل: َمْن َمَرْرَت بِّهِّ مِّن الَعَربِّ َفَسمِّْعَت فَيهُِّم اأَلَذاَن َفاَل   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب  بعثين"  - 16/  317

، فَإِّْن ََلْ َيِّيُبوا َفَجاهِّْدُهْم". تـََتعرَّْض هَلُْم َوَمْن ََلْ َتْسَمْع فِّيهُِّم األَ  ْساَلمِّ  َذاَن فَاْدُعُهْم إىل اإلِّ
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .طب عن خالد بن سعيد بن العاص

 
بِّ الرُّومِّ بِّكِّتَ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب  بعثين"  - 17/  317 اٍب فـَُقْلُت: اْسَتأذِّنُوا )لرسول( َرُسوَل هللاِّ إىل قـَْيَصَر َصاحِّ

( هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - صلى هللا عليه وسلم  -فَأُتَِّى قـَْيَصُر َفقِّيَل َلُه: إنَّ َعَلى الَبابِّ رَُجاًل يـَْزُعُم أَنَُّه َرُسوُل )َرُسولِّ
ْلُه، فََأْدَخَلىن َعَلْيهِّ  - ُتُه الكَِّتاَب فـََقَرَأ َعَلْيهِّ، فَإَِّذا فِّيهِّ: بِّْسمِّ هللاِّ الرَّمْحنِّ   فـََفزُِّعوا لِّذلَِّك، َفقاَل: َأْدخِّ َوعِّْنَدُه َبطَارِّقـَُتُه، فََأْعطَيـْ

. فـََنَخَر ابُن َأٍخ َلُه َأمْحَُر َأْزَرُق َسْبٌط، فـَقَ  بِّ الرُّومِّ ، مِّْن حُمَمٍَّد َرُسولِّ هللاِّ إىل قـَْيَصَر َصاحِّ يمِّ  َتاَب اليَـْوَم ألَنَّهُ اَل: اَل تـَْقَرأ الكِّ الرَّحِّ
ْنُه، مثَّ  ، فـَُقرَِّئ الكَِّتاُب َحَّتَّ فُرَغ مِّ ، َوََلْ َيْكُتْب َملَِّك الرُّومِّ َب الرُّومِّ هِّ، وََكَتَب َصاحِّ َأَمَرُهْم َفَخَرُجوا مِّن عِّْندِّهِّ مثَّ بـََعَث َبَدَأ بِّنَـْفسِّ

، فَأْخرَبْتُُه، فَـ  ب َأمرهم يصدرون عن رأيه وعن َقوله(  إىَلَّ َفَدَخْلُت َعَلْيهِّ، َفَسأََلىنِّ بَـَعَث إىل اأُلْسُقفِّ َفَدَخَل َعَلْيه )وكان صاحِّ
؟ قَاَل    الذيَبشََّراَن بِّه ُموَسى َوعِّيَسى  الذي َفلمَّا قـََرَأ الكَِّتاَب قَاَل اأُلْسُقُف: ُهَو َوهللاِّ  َتظُِّر، قَاَل قـَْيَصُر: َفَما أَتُمُرِنِّ ُكنَّا نـَنـْ

َذَهَب ُمْلكِّى   ُمَصدِّقُُه َوُمتَّبُِّعُه، فـََقاَل قـَْيَصُر: َأْعرُِّف أَنَُّه َكَذلَِّك، َوَلكِّْن اَل َأْسَتطِّيُع َأْن َأفْـَعَل، إِّْن فـََعْلتُ  فإيناأُلْسُقُف: َأمَّا َأاَن 
 َوقـَتَـَلىنِّ الرُّوُم".

 رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. قال الهيثمي:  .عن دحية الكلىب  طب
 

 )مُسْنَدُ خَبَابٍ بْنِ األرَتّ( 
دََّة َحرِّ الرَّْمَضاءِّ، فـََلْم ُيْشكَِّنا، َوقَاَل: إَِّذا زَاَلتِّ الشَّمْ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َشَكْواَن إىل َرُسولِّ هللاِّ  - 2/  318 ُس  شِّ

 َفَصلُّوا". 
 صحيح. .ابن املنذر يف األوسط، طب]م[ 

 
ريِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َشَكْواَن إىل َرُسولِّ هللاِّ  - 3/  318  الرَّْمَضاَء فـََلْم ُيْشكَِّنا، يـَُقوُل يف َصاَلةِّ اهلَجِّ
 .طب

 
دََّة احلَرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َشَكْواَن إىل َرُسولِّ هللاِّ  - 4/  318 َباهَنا َوَأُكفَِّنا فـََلْم ُيْشكَِّنا".  يفشِّ  جِّ

 صحيح.  .طب]م ن ه[ 
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َنا   تَـنَـوََّختْ َسرِّيٍَّة فََأَصابـََنا الَعَطُش َولَْيَس َمَعَنا َماٌء، فَـ   يف  -صلى هللا عليه وسلم  -"بـََعثـََنا رسوُل هللاِّ   - 9/  318 اَنَقٌة لبَـْعضِّ

َقاءِّ، َفَشرِّبـَْنا مِّْن لََبنَِّها".  ْثُل السِّّ َها مِّ  َوإَذا َبنْيَ رِّْجَليـْ
 رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي وفيه ضعف، وقد وثق.قال الهيثمي:    .طب عن خباب

 
َا رَأَسُه  "َلَقْد رَأَْيُت مَحَْزَة َوَما َوَجْداَن َلُه   - 10/  318 َنا هبِّ َا رِّْجَلْيهِّ َخَرَج رَأُسُه َوإَِّذا َغطَّيـْ َنا هبِّ ثـَْواًب نَُكفُِّنُه فِّيهِّ َغرْيَ بـُْرَدة إَذا َغطَّيـْ

رِّ". َنا رَأَسُه َوَوَضْعَنا َعَلى رِّْجَلْيهِّ مِّن اأَلْذخِّ  َخَرَجْت رِّْجاَلُه، فـََغطَّيـْ
 . طب عن خباب

 
ْئُت إىل َخشبةِّ خبَـْيب َوَأاَن َأخَتَوَُّف الُعُيوَن، فـََرقِّيُت  -عليه وسلم صلى هللا   - النيب  بعثين"  - 12/  318 ًنا إىل قـَُرْيٍش، َفجِّ َعيـْ

ًبا، َكأَ  َبْذُت َغرْي بَعِّيٍد، مثَّ اْلتَـَفتُّ فـََلْم َأَر ُخبَـيـْ ًبا فـََوَقَع إىل اأَلْرضِّ فَاْستَـنـْ تَـَلَعْتُه اأَلْرضُ فِّيَها َفَحَلْلُت ُخبَـيـْ َا ابـْ ُبَـْيٍب  منَّ ، فـََلْم يُْذَكْر خلِّ
 رِّمة َحَّتَّ السَّاَعة". 

 . عمرو بن أمية الضمرى طب عن
 

ْئُت اْلُعَصيَّةَ   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   بعثين"  - 14/  318   َأقْـُتُل اْلكِّاَلَب، فَأْخُرُج َأقْـُتُل ُكلَّ َما َلقِّيُت َحَّتَّ جِّ
، فـََقاَلْت: ما تُرِّيُد؟ فـَُقْلُت: فَإَِّذا َكْلٌب َحْوَل بـَْيٍت فََأْرعَ  َلُه، فـََناَدْتىنِّ اْمَرَأٌة مَِّن اْلبَـْيتِّ صلى هللا عليه   -َرُسوُل هللا  بعثينُتُه ألقْـتـُ

ْع إِّىَل َرُسولِّ هللا  -وسلم  ُْه  -صلى هللا عليه وسلم  -َأقْـُتُل اْلكِّاَلَب، فـََقاَلْت: اْرجِّ َصرِّى، َوأَنَُّه  اْمَرَأٌة َقْد َذَهَب بَ  إيّنِّ فََأْخربِّ
آلتِّى، َوَيْطُرُد َعىنِّّ السَُّبَع، فـََرَجْعُت إِّىَل َرُسولِّ هللا  ْلُه، فـََرَجْعُت  -صلى هللا عليه وسلم   -يـُْؤذُِّنىنِّ ابِّ ْع فَاقْـتـُ فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: اْرجِّ

 َفقتَـْلُتُه". 
 . أىب رافع طب عن

 
، َمرَّ ىبِّ َرُسوُل هللا  يف  -سلم صلى هللا عليه و  -َرُسوُل هللا   بعثين"  - 15/  318 َوَقْد   -صلى هللا عليه وسلم   -السََّلبِّ
". -صلى هللا عليه وسلم  -َوَأاَن َأْضرِّهُبَا، فـََقاَل: اَل َتْضرِّهْبَا، َوقَاَل  اَنَقَّتِّ  يلُحلَّْت  ْل، فـََقاَمْت، َفَساَرْت َمَع النَّاسِّ  : حِّ

 رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .احلكم بن احلارث السلمى طب عن
 

َعثًا  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   بعثين"  - 16/  318 فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا: إِّنََّك بـََعثْـَتىنِّ بَعِّيًدا، َوَأاَن ُأْشفُِّق   َمبـْ
ى َفاَل َأظُنَُّك ُتْصبُِّح، قَ  ى، َوأُْمسِّ اَل: اَي َخبَّاُب مَخٌس إِّْن  َعَلْيَك، قَاَل: َوَما بـََلَغ مِّْن َشَفَقتَِّك؟ قـُْلُت: ُأْصبُِّح َفال َأظُنََّك متُْسِّ

، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا َوَما ُهنَّ؟ ، قَاَل: تـَْعُبُد هللا َواَل ُتْشرُِّك بِّ فَعْلَت هبِِّّنَّ رَأَيـَْتىنِّ  ًئا َوإْن ُقطِّّْعَت  ، َوإِّْن ََلْ تـَْفَعْل هبِِّّنَّ ََلْ َترِنِّ هِّ َشيـْ
ْلَقَدرِّ؟ قَاَل: تـَْعلَ  ميَاُن ابِّ ْلَقدرِّ، قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا َوَما اإلِّ ُم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لُِّيْخطَِّئَك، َوَما َأْخطََأَك ََلْ وُحرِّْقَت، َوتـُْؤمُِّن ابِّ
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يَبَك، َواَل َتْشَربِّ اخْلَْمَر فَإِّنَّ َخطِّيئَـتَـَها تـَْفرعُ  اخْلَطَااَي، َكَما َأنَّ َشَجَرهَتَا تـَْعُلو الشََّجَر، َوبِّرَّ َوالدْيَك َوإْن َأَمَراَك َأْن خَتُْرَج  َيُكْن لُِّيصِّ
َْبلِّ اجْلََماَعةِّ، فَإِّنَّ َيَد هللا َعَلى اجْلََماَعةِّ، اَي َخبَّاُب: إِّنََّك إِّْن رَأَيـْتَ  شيء مْن ُكلِّّ  ُم حبِّ نـَْيا، َوتـَْعَتصِّ ".مَِّن الدُّ  ىنِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ََلْ تـَُفارِّْقىنِّ

 . خباب طب عن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ أبى السَّائِب خبَّابٍ  
ْعُت  - 2/  320 : ُخْذ لََنا مِّْن َهَناتَِّك، فـَنَـَزَل  يفيـَُقوُل   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "مسِّ ريِّهِّ إِّىَل َخْيرَبَ لَِّعامرِّ ْبنِّ األَقْـرَعِّ َمسِّ

 ". -صلى هللا عليه وسلم  -يـَْرجتُِّز لَِّرُسولِّ هللا 
راني عن أبى الهيثم بن التيهان عن أبيه، ولم أعرف أبا الهيثم، وبقية  رواه الطب قال الهيثمي:  .أىب اهليثم بن التيهان عن أبيه طب عن

 رجاله ثقات. 
 

ْعُت  - 3/  320 ْفَتاَح اْلَكْعَبةِّ: َهاُؤمْ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "مسِّ نَي َدَفَع إِّلَْيهِّ مِّ َغيِّّْبُه، قَاَل:   يـَُقوُل لِّعْثماَن ْبنِّ طَْلَحَة حِّ
ْفَتاَح".   َفلَِّذلَِّك َغيََّب اْلمِّ

 رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال الهيثمي:  .جبري بن مطعم طب عن
 

َناَى َهااَتنِّ َرُسوَل هللا "مسِّعْت ُأُذانَ  - 4/  320 ، َوأَْبَصرْت َعيـْ ٌذ َبَكفَّيهِّ مجِّيًعا   -صلى هللا عليه وسلم  -َى َهااَتنِّ َوُهَو آخِّ
ًنا، َوَقَدَماُه َعَلى َقَدمْى َرُسولِّ هللا  ه ، َفرَيَْقى  ، َوُهَو يـَُقوُل: ُحُزفٌَّة ُحُزفٌَّة، اْرَق َعيْنَن بـَقَّ -صلى هللا عليه وسلم  -َحَسًنا َأْو ُحَسيـْ

بَُّه  -صلى هللا عليه وسلم  -الُغاَلُم َحَّتَّ َوَضَع َقَدمْيهِّ َعَلى َصْدرِّ َرُسولِّ هللا  ، مثَّ قَاَل َلُه: افْـَتْح، مثَّ قـَبـََّلُه، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ َأحِّ
بُُّه".  فإين  ُأحِّ

 أجد من وثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح. رواه الطبراني، وفيه أبو مزرد ولم قال الهيثمي:  . أىب هريرة طب عن
 

ْعَنا َصْواًت مَِّن السََّماءِّ َوَقَع إِّىَل اأَلْرضِّ َكأَنَُّه َصْوُت َحَصاٍة  - 5/  320 صلى هللا عليه   -َطْسٍت، َورََمى َرُسوُل هللا  يف "مسِّ
 بِّتِّْلَك احلََْصاةِّ فَاْْنََزْمَنا". -وسلم 

 رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .حكيم بن حزام طب عن
 

ْعُت  - 6/  320 هِّ: اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد َأْطَعْمَت َأو َسَقْيَت  يـَُقوُل عِّْنَد فـََراغِّهِّ مِّْن طََعامِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "مسِّ
 َوَأْشبَـْعَت َوَأْرَوْيَت، َلَك احْلَْمُد َغرْيَ َمْكُفوٍر، َواَل ُمَودٍَّع َواَل ُمْسَتغىًن َعْنَك رَبَـَّنا". 

 يف. رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو ضعقال الهيثمي:  .احلارث بن احلارث الغامدى طب عن
 

ْعُت َرُسوَل هللا  - 7/  320 ٌّ فََأَخَذ بَطَرفِّ   يفَوُهَو َواقٌِّف بَِّعَرَفَة  -صلى هللا عليه وسلم  -"مسِّ ، َوأََتى َأْعَراىبِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ
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ُه فََأْعطَاُه، َفَذَهب بِّه، َفعِّْنَد َذلَِّك َحُرَمتِّ اْلمَسأََلُة، قَاَل  : اَل حتِّلُّ -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا رَِّدائِّهِّ، َوَسأََلُه إِّايَّ
، َواَل لِّذِّى مِّرٍَّة َسوِّىٍّ  َوْجهِّهِّ،  يفَوقَاَل: َمْن َسَأَل النَّاَس لِّيـُْثرَِّى َماَلُه َكاَن مُخُوًشا  ،فـَْقٍر ُمْدقٍع، َأْو ُغْرٍم ُمْقطِّعٍ  يف إِّالَّ  الصََّدَقُة لَِّغىنٍِّ

 َم، َفْمَن َشاَء فـَْليَـُقْل، َوَمْن َشاَء فـَْلُيْكثِّْر".َيََُكُلُه مِّْن َجَهنَّ  َوَرْضًفا
 ضعيف.  .حبشى بن جنادة طب عن]ت[ 

 
ْعُت  - 8/  320   ، َوَهذِّهِّ الشَّْيَماُء بِّْنُت نـَُفْيلٍ يليـَُقوُل: َهذِّهِّ احلِّريَُة اْلبَـْيَضاُء َقْد رُفَِّعْت   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "مسِّ

َزًة خبَِِّّماٍر َأْسوَد، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا: فَإِّْن حَنُْن َدَخْلَنا احلِّ  َفةِّ َفهَِّى  اأَلْزدِّيَُّة َعَلى بـَْغَلٍة َشْهَباَء ُمْعَتجِّ ريََة َوَوَجْدهُتَا َعَلى َهذِّهِّ الصِّّ
ْصٍن، وَُكنَّا  َلَك، مثَّ اْرَتدَّت اْلَعَرُب فـََلْم يـَْرَتدَّ َأَحٌد مِّْن طَيئٍ  هي؟ قَاَل: يل َنُة ْبُن حِّ ْساَلمِّ َوفِّيهِّْم ُعيَـيـْ ، وَُكنَّا نـَُقاتُِّل قـَْيًسا َعَلى اإلِّ

، مثَّ َساَر َخالٌِّد إِّىَل ُمَسْيلَِّمَة َفَسْراَن َمعَ  ىُّ  َوَأْصَحابِّهِّ ُه، فـََلمَّا فـََرْغَنا مِّْن ُمَسْيلَِّمةَ نـَُقاتُِّل َبىنِّ َأَسٍد َوفِّيهِّْم طَْلَحُة ْبُن ُخَوْيلٍد اْلَفْقَعسِّ
َيةِّ اْلَبَصْرةِّ، فـََلقِّيَنا ُهْرُمَز بَِّكاظَِّمٍة  مَجٍْع َعظِّيٍم، َفرَبَز َلُه َخالُِّد ْبُن اْلَولِّيدِّ، َوَدَعا إِّىَل اْلرَبَازِّ، َفرَبََز َلُه ُهْرُمُز فـََقتَـَلُه   يفَأقْـبَـْلَنا إِّىَل اَنحِّ

ْراَن َعَلى َطرِّيٍق أَْلَطَف َحَّتَّ َدَخْلَنا احلِّريََة، َفَكاَن َأوَُّل َمْن تـََلقَّااَن فِّيَها شَ َخالٌِّد، وََكَتب بَِّذلَِّك إِّىَل َأىبِّ َبْكٍر، فـَنَـ  يَماَء فََّلُه َسَلَبُه، مثَّ سِّ
َها  -م صلى هللا عليه وسل  -بِّْنَت نُفيَلَة اأَلزدِّيََّة َعَلى بـَْغَلٍة هَلَا َشْهَباَء خبَِِّّماٍر َأْسَوَد، كَما قَاَل َرُسوُل هللا  ، َفَدَعاِنِّ َخالٌِّد َعَليـْ

َا َفَسلََّمها إىَلَّ".  ُتُه هبِّ  اْلبَـيَِّّنَة، فَأَتـَيـْ
 . رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهمقال الهيثمي:  .ُخَزميِّ بنِّ َأْوسٍ  طب عن

 
ْعُت  - 9/  320  ٍة َوُعْمرٍة َمًعا".تـَْلبَِّيتِّهِّ: لَبـَّْيَك حبَِّجَّ  يفيـَُقوُل   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "مسِّ

 . أىب طلحة طب عن
 

ألَبـَْرقِّ أَبـَْرقِّ اْلُعَزافِّ فـََعَقْلتـَُها َوتـََوسَّْدُت ذِّرَاَع  يل"َعْن ُخَرميِّ ْبنِّ فَاتٍِّك قَاَل: َخَرْجُت يف بـَغَاٍء إِّبٍِّل    - 10/  320 تـَُها ابِّ ، فََأَصبـْ
ْداَثَن ُخُروجِّ  َها، َوَذلَِّك حِّ نـْ مثَّ قـُْلُت: َأُعوُذ بَِّكبِّريِّ َهَذا اْلَوادِّى، َأُعوُذ بَِّعظِّيمِّ َهَذا   -صلى هللا عليه وسلم   - النيببَعِّرٍي مِّ

 اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، فَإَِّذا َهاتٌِّف يـَْهتُِّف ىبِّ َويـَُقوُل:  يفوا َيْصنَـُعوَن اْلَوادِّى، وَكَذلَِّك َكانُ 
 . َوحْيََك ُعْذ ابِّهلل ذِّى اجْلاََللِّ 

 .. ُمنَـزِّلِّ احْلَرامِّ َواحْلاََللِّ 
دِّ هللا َواَل تـَُبالِّ   . َوَوحِّّ

 .. َما َهْوُل ذِّى اجلِّنِّّ مَِّن اأَلْهَوالِّ 
 . الِّ إِّْذ َتْذُكُر هللا َعَلى اأَلْميَ 

 .. َوىفِّ ُسُهولِّ األْرضِّ َواجلَِّبالِّ 
َفالِّ   . َوَصاَر َكْيُد اجْلنِّّ يف سِّ

 .. إِّاّل التـَُّقى َوَصالَِّح اأَلْعَمالِّ 
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 فـَُقْلُت: 
 . ََيَيُـَّها الدَّاعِّى َما حتِّيلُ 

 .. َأُرْشٌد عِّْنَدَك َأْم َتْضلِّيلُ 
 قَاَل:

 . َهَذا َرُسوُل هللا ُذو اخْلَرْيَاتِّ 
ني َومِّيَماتِّ .. َجاَء بَِّيا  سِّ

 .َوُسَوٍر بـَْعُد ُمَفصَّالتِّ 
 .. حُمَرََّماٍت َوحُمَلِّّاَلتِّ 

لصَّْومِّ َوابلصَّاَلةِّ   .َيََُمُر ابِّ
 .. َويـَْزُجُر النَّاَس إِّىل اهلََناتِّ 

مِّ ُمْنَكَراتِّ  يفَقْد ُكنَّ   اأَلايَّ
نِّّ َأْهلِّ جَنٍْد، قـُْلُت:  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا   بعثين قـُْلُت: َمْن أَْنَت يـَْرمَحَُك هللا؟ قَاَل: َأاَن َمالُِّك بن َمالٍِّك،  َعَلى جِّ

يـََها إِّىَل َأْهلَِّك َسا يلَلْو َكاَن  ُتُه َحَّتَّ ُأؤمَِّن بِّهِّ، قَاَل: َأاَن َأْكفِّيكَها َحَّتَّ ُأَؤدِّّ لَِّمًة إْن َشاَء هللا، فَاْعتَـَقْلُت  َمْن َيْكفِّيىن إِّبِّلى َهذِّهِّ ألَتـَيـْ
َها، مثَّ أَتـَْيُت اْلَمدِّيَنَة، فـََوافـَْقُت النَّاَس يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َوُهْم  بَ  نـْ   وايت فإينالصَّاَلةِّ، فـَُقْلُت: يـَْقُضوَن الصَّاَلَة مثَّ َأْدُخُل،  يفعِّريًا مِّ

اْدُخْل. َفَدَخْلُت، فـََلمَّا رآِنِّ قَاَل:    -هللا عليه وسلم  صلى -: يـَُقوُل َلَك َرُسوُل هللا يلأُنِّيُخ رَاحَلَّتِّ إِّْذ َخَرَج إِّىلَّ أَبُو َذرٍّ فـََقاَل  
َُه هللا،  َضمَِّن َلَك َأْن يـَُؤدَِّى إِّبَِّلَك إِّىَل َأْهلَِّك َسالَِّمًة؟ َأَما إِّنَُّه َقْد َأدَّاَها إِّىَل َأْهلَِّك َسالَِّمًة، قـُْلُت: رَ  الذي "ما فـََعَل الشَّْيُخ  محِّ

َُه هللا". -سلم صلى هللا عليه و  - النيبفـََقال   : َأَجْل َرمحِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.  .طب، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسْنَدُ خَزْرَجٍ  

إِّىَل َمَلكِّ اْلَمْوتِّ عِّْنَد   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: َنَظر األَنصاري" َعنِّ احْلرثِّ ْبنِّ اخْلَْزرَجِّ  - 1/  321
: ىبِّ فَإِّنَُّه ُمْؤمٌن، فـََقاَل َمَلُك اْلَمْوتِّ ًنا، َواْعَلْم   رََأسِّ رَُجٍل مَِّن األَْنَصارِّ، فـََقاَل: اَي َمَلَك اْلَمْوتِّ اْرُفْق بَِّصاحِّ طِّْب نـَْفًسا، َوقـَرَّ عيـْ

الدَّارِّ َومِّعِّى ُروُحُه،   يفأَلْقبُِّض ُروَح اْبنِّ آَدَم فَإَِّذا َصَرَخ َصارٌِّخ مِّْن َأْهلِّهِّ ُقْمُت  إينْم اَي حُمَمَُّد بُِّكلِّّ ُمْؤمٍِّن رَفيٌق، َواْعلَ  إين
ه مِّ  يف فـَُقْلُت: َما َهَذا الصَّارُِّخ؟ َوهللا َما ظََلْمَنا َواَل َسبَـْقَنا َأَجَلُه، َواَل اْستَـْعَجْلَنا َقَدرَُه، َوَما لََنا  َا  قـَْبضِّ ْن َذْنٍب، َوإْن تـَْرَضْوا ِبِّ

َنا عِّْندَُكْم َعْوَدٌة َوَعْوَدٌة، فَاحْلََذَر  َصَنَع هللا تـُْؤَجُروا، َوإِّْن حَتَْزنُوا َوتْسَخُطوا أتَََُثُوا َوتـُْؤَزُروا، َما َلُكْم عِّْنَداَن مِّْن ُعْتىَب، َوَلكِّْن لَ 
َلٍة، أَلاَن   يفَشَعٍر َواَل َمَدٍر، بٍَر َواَل حَبٍْر، َسْهٍل َواَل َجَبٍل، إِّالَّ َأاَن أََتَصفَُّحهْم  -ُد اَي حُمَمَّ  -احْلََذَر، َوَما مِّْن َأْهلِّ بـَْيٍت  ُكلِّّ يـَْوٍم َولَيـْ

هِّْم، َوهللا اَي حُمَمَُّد َلْو َأَرْدُت َأْن َأْقبَِّض ُروَح بـَُعوَضةٍ  َنـُْفسِّ ُهْم ِبِّ نـْ َما َقَدْرُت َعَلى َذلَِّك َحَّتَّ َيُكوَن هللا  َأْعَرُف بَِّصغِّريِّهِّْم وََكبِّريِّهِّْم مِّ
َا يـََتَصفَُّحُهْم عِّْنَد َمَواقِّيتِّ الصَّالةِّ، فَإَِّذا َنَظر عْنَد  َها، قَاَل َجْعَفٌر: بـََلَغىنِّ َأمنَّ اْلَمْوتِّ َفَمْن َكاَن حُيَافُِّظ َعَلى  ُهَو َأذَِّن بَِّقْبضِّ
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ْنُه اْلَمَلُك، َوَدَفَع عَ  ".  يفْنُه الشَّْيطَاَن، َويـَُلقَُّنُه اْلَملُك: اَل إَِّلَه إِّالَّ هللا حُمَّمٌد َرُسوُل هللا الصََّلواتِّ َداَن مِّ  َذلَِّك احْلَالِّ اْلَعظِّيمِّ
، والحارث بن الخزرج، ولم أجد رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن شمر الجعفىقال الهيثمي:  .ابن أىب الدنيا يف كتاب احلذر، طب

 بكل مؤمن رفيق".  إنيمن ترجمهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، وروى البزار منه إلى قوله: "واعلم 
 

اقِّ فـََقاَل:  قَِّبَل اْلَيَمنِّ فـََقاَل: اللَُّهمَّ َأْقبْل بُِّقُلوهبِِّّْم، َوَنَظر قَِّبَل اْلعِّرَ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َنَظَر َرُسوُل هللاِّ   - 3/  321
 َصاعَِّنا َوُمدِّاَن".  يفاللَُّهمَّ َأْقبِّْل بُِّقُلوهبِِّّْم، َواَبرِّْك لََنا  
 .طب، حل: عن زيد بن اثبت

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند خزمية بن جزء السلمى  

ٍم لِّْلُمَسافِّرِّ،  اْلَمْسحَ  -صلى هللا عليه وسلم   -" َعْن ُخَزمْيََة ْبنِّ اَثبٍِّت قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللا  - 1/  322  َعَلى اخْلُفَّنْيِّ َثالثََة َأايَّ
، َوَلْو َمَضى السَّائُِّل   مَخًْسا".  َمْسأَلَتهِّ َفَجَعَلها  يفَويـَْوًما لِّْلُمقِّيمِّ

 صحيح.  .عب، ش، طب]ه[ 
 

َعنِّ املَْسحِّ َعَلى اخلُفَّنْيِّ، فـََقاَل: لِّْلُمَسافِّرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن ُخَزمْيََة ْبنِّ اَثبٍِّت قَاَل: َسأَْلَنا َرُسوَل هللا  - 8/  322
َلٌة، َولْو َمَضى السَّائُل  ٍم َولََياليهِّنَّ، ولِّْلُمقِّيمِّ يـَْوٌم َولَيـْ  َدُه". َمْسئَـَلتِّهِّ َلَزا  يفَثاَلثَُة َأايَّ

 . ص، طب
 

اْشرَتَى فـََرًسا مِّْن َسَواءِّ ْبنِّ قـَْيٍس احملازمىِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن ُخَزمْيَة بنِّ اَثبٍِّت َأنَّ َرُسوَل هللا   - 11/  322
الشََّهاَدة، َوََلْ َتُكْن َمَعَنا  : َما مَحََلَك َعَلى -صلى هللا عليه وسلم  -َفَجَحَد، َفَشهَِّد ُخَزمْيُة بُن اَثبٍت، فـََقاَل له َرُسوُل هللا 

ْئَت به َوَعلِّْمُت أَّنَك اَل تـَُقوُل إِّالَّ َحّقا، فـََقاَل َرُسوُل هللا  َا جِّ ًرا؟ قَاَل: َصدَّقْـُتَك ِبِّ : َمْن َشهَِّد -صلى هللا عليه وسلم  -َحاضِّ
 َلُه ُخَزمْيَُة، َأْو َشهَِّد َعَلْيه َفَحْسُبُه".

 يثمي: رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات.قال اله .ع، وأبو نعيم، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -  أسامة بن عمري )مُسنْد  
َها اْلَعَمائُِّم، وََكاَن َعَلى الزُّبِّريِّ يـَْوَمئٍِّذ عَِّماَمٌة َصْفراُء". - 2/  326  "نـََزَلتِّ املالئكُة يـَْوَم َبْدٍر َوَعَليـْ

 . أسامة بن عمري طب عن
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 ( -رضي اهلل عنه    -  خوات بن جبري )مُسنْد  
باى، فإَذا أان بنِّْسوٍة يـََتَحدَّْثَن    -صلى هللا عليه وسلم  -" نـََزْلَنا َمَع َرُسولِّ هللا  - 3/  326 مرَّ الظَّْهران َفَخَرْجُت مِّْن خِّ

ئْ  َها ُحلًَّة فـََلبِّْسُتها، وجِّ ، فاستْخرْجُت مِّنـْ ، فـََرَجْعُت، فاْسَتْخَرْجُت ُعبِّّيََّّتِّ َنىنِّ   -ُت َفجَلْسُت َمَعُهنَّ، َوَخَرَج َرُسوُل هللا فَأْعَجبـْ
ُتُه   -صلى هللا عليه وسلم   -مِّْن قـُبٍَّة فـََقاَل: َأاَب َعبدِّ هللا َما َُيْلُِّسَك َمَعُهنَّ؟ فـََلمَّا رأَْيُت رُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  بـْ هِّ

اَن أَبـَْتغِّى َلُه قـَْيًدا َفَمَضى واتَـّبَـْعُته، فَأَْلَقى إِّىَلَّ رَِّداَءُه َودَخَل اأَلراك َكَأِنِّّ أَْنظُُر َشَرَد، َوأَ  يلواْخَتلْطُت، قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا: مَجٌَل 
يُل مِّْن حْلَيِّتِّه َعَلى َصدرِّهِّ، فـََقاَل: َأابَ  يفإِّىَل بـََياضِّ َمْتنِّه  ، فـََقَضى َحاَجَتُه، َوتـََوضََّأ فَأقْـَبَل واملَاُء َيسِّ  َعْبدِّ هللا َما  ُخْضَرةِّ اأَلرَاكِّ

َراُد مَجَلَِّك! ، مثَّ اْرحَتَْلَنا، َفَجَعَل اَل يـَْلَحُقىنِّ  َراُد َذلِّك اجلمل،   يففـََعل شِّ ري إِّالَّ قَاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك َأاَب َعْبدِّ هللا َما فـََعَل شِّ اْلَمسِّ
فـََلمَّا َكاَن َذلَِّك   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب املَْسجد واملَُجاَلَسَة إِّىَل فـََلمَّا رَأَْيُت َذلَِّك تـََعجَّْلُت إِّىَل املَدِّيَنةِّ، واْجتَـنَـْبُت 

َد، فـَُقْمُت ُأَصلِّّى، َوَخَرَج َرُسوُل هللا   دِّ، فأَتـَْيُت املْسجِّ مِّْن بـَْعضِّ ُحَجرِّهِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  -حَتَيـَّْنُت َساَعَة َخْلَوةِّ املْسجِّ
ْئَت َأْن ُتَطوَِّل فَـ َفَجاَء َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ  ، فـََقاَل: َطوِّْل َأاَب َعْبدِّ هللا َما شِّ َلْسُت قَائًِّما   َخفِّيَفَتنْيِّ َوَطوَّْلُت رََجاَء َأْن َيْذَهَب َويَدَعىنِّ

َصْدرُُه، فـََلمَّا اْنَصَرْفُت   َواَل يَرَِّينَّ  -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسولِّ هللا    نـَْفسى وهللا أَلْعَتذَِّرنَّ إِّىل يفَحَّتَّ تـَْنَصرَِّف، فـَُقْلُت 
حْلَقِّّ َما  ؟ ، فـَُقْلُت: َوالَّذِّى بـََعَثَك ابِّ َراُد ذلَِّك اجْلَملِّ َشَرَد َذلَِّك اجلمُل ُمْنُذ أْسَلَم،    قَاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك َأاَب َعْبدِّ هللا َما فـََعَل شِّ

ََك هللا، َثاَلاًث، مثَّ ََلْ نـَُعْد بَِّشْىٍء   ممَِّّا َكاَن". فـََقاَل: َرمحِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير الجراح بن مخلد وهو ثقة. . خوات بن جبري طب عن

 
َكالٌم فـََقاَلْت هَلَا  "َماَت رَُجٌل َوَأْوَصى إِّىَلَّ َفَكاَن فِّيَما َأْوَصى بِّهِّ أُمُّ ولٍد وامرأٌة حرٌة، فـََوَقَع َبنْيَ أُمِّّ الوَلدِّ واملْرأةِّ   - 4/  326

ُذنكِّ فـَتـَُباعِّنيِّ  ، َفذََكْرُت َذلَِّك لرسولِّ هللا يفاملرأُة: اَي َلَكاع، َغًدا يـُْؤَخُذ ِبُِّ  فـََقاَل: اَل تـَُباُع". -صلى هللا عليه وسلم  - السُّوقِّ
 قال الهيثمي: رواه الطبراني فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.  . خوات بن جبري طب عنقط، 

 
ْسُمَك اي خوات، فِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َمرْضُت فعادِن  - 5/  326 هلل ِبا َوَعْدَتُه،   فلما بـََرأُت قاَل: َصحَّ جِّ

 قلت: وما َوَعْدُت هللا شيًئا، قال: إنه ليس من مريض ميرض إال نوى شيًئا من اخلري َففِّ هلل ِبا َوَعْدَتُه".
 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي.  . طب، ك: عن خوات بن جبري

 
ُهَما    -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا "َأْهَدْيُت لِّ  - 9/  326 ُجبََّة ُصوٍف َوُخفَّنْيِّ فـََلبَِّسُهُما َحَّتَّ خَتَرقا، َوََلْ َيْسَأل َعنـْ

 ذَكَّاينَـُهَما َأْم اَل". 
   رجاله ثقات. رواه الطبراني وفيه عنبسة بن سعد عن الشعبى، وعنه يحيى بن الفريس ولم أعرفه، وبقية قال الهيثمي:   .دحية طب عن
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسنَد رَافعِ بن خدِيج  
ًحا َوعْبًدا َحجَّاًما وَأْرًضا، فـََقاَل َرُسوُل هللا  - 10/  330 ني َماَت َجارِّيًة َواَنضِّ صلى  - "َعْن رَافِّعِّ بنِّ َخدِّيٍج قَاَل: تـََرَك َأىبِّ حِّ

َح، َوقَاَل  يف اَل اجْلَارِّية َْنَى َعْن َكْسبَِّها، َوقَ  يف: -هللا عليه وسلم  : َما َأَصاَب فَاْعلِّْفه النَّاضِّ : اْزرَْعَها َأْو   يفاحْلَجَّامِّ اأَلْرضِّ
 َدْعَها".

 .طب
 

َأْكرَبُ مِّْن   هي"َعْن رَافِّعِّ بن َخدِّيٍج قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا َأاَن َأْكرَبُ األَْنَصارِّ َأْرًضا، فـََقاَل: اْزرَْع، قـُْلُت:   - 12/  330
 لَِّك، قَاَل: فـَبَـوِّْر". ذَ 

 .طب، كر
 

َائٍِّط فََأْعَجَبُه فـََقاَل: لَِّمْن َهَذا؟ قـُْلُت: ُهَو   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن رَافِّعِّ ْبنِّ َخديٍج قَاَل: َمرَّ   - 14/  330 حبِّ
ْره بَِّشْىٍء".  ، قَاَل: مِّْن أَْيَن َلَك َهَذا؟ قـُْلُت: اْسَتأَجْرتُُه، قَاَل: اَل َتْسَتأجِّ  يلِّ

 .طب
 

َوتـََرَك َعْبًدا َحجَّاًما َومَجَاًل   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيٍج قَاَل: َماَت رِّفَاَعُة َعَلى َعْهدِّ   - 16/  330
َح، قَاُلوا: اأَلَمُة َتْكسِّ  ًحا َوَأْرًضا، فـََقاَل: َأمَّا احْلَجَّاُم َفاَل أَتُكُلوا مْن َكْسبِّه َوَأْطعُِّموُه النَّاضِّ ُب؟ ، قَاَل: اَل أتََُكْل مِّْن َكْسبِّ  اَنضِّ

َها". َأَخاُف َأنْ  فإيناأَلَمةِّ،  ًئا فـَتَـْبغِّى بِّنَـْفسِّ َها، َوىفِّ َلْفٍظ: َلَعلََّها اَل أتََُخُذ َشيـْ   تـَْبغَِّى بَِّفْرجِّ
 .طب

 
ًحا، فَأَتـَْوا رَ   - 17/  330   -ُسوَل هللا "َعْن رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيٍج قَاَل: َماَت أىبِّ َوتَرَك َأرًضا، َوتـََرَك َجارِّيًَة َوُغاَلًما َحجَّاًما َواَنضِّ

: اْزرَُعوَها َأْو اْمَنُحوَها، َوَْنَاُهْم َعْن َكْسبِّ اأَلمةِّ، َوقَاَل: اْعلُِّفوا َكْسَب  يفَذلَِّك، فـََقاَل هَلُْم  يف -عليه وسلم صلى هللا  اأَلْرضِّ
َح".   احْلَجَّامِّ الناضِّ

 .طب
 

َا َكاَن رَُجٌل "َعْن ُعْرَوَة َأنَّ زَْيَد ْبَن اَثبٍِّت قَاَل: يـَْغفُِّر هللا لَِّرافِّعِّ ْبنِّ خَ   - 18/  330 دِّيٍج، َوهللا َما َكاَن هَذا احْلَدِّيُث َهَكذا إمنَّ
ْجٍر َتَدارََءا فِّيه ، فـََقاَل َرُسوُل هللا  : إِّْن َكاَن َهَذا َشأَنُكْم، َفالَ -صلى هللا عليه وسلم  -َأْكَرى رَُجاًل أْرًضا فَاقْـتَـَتاَل َأو اْستبَّا ِبَِّ

، َوََلْ َيْسَمْع َأوََّلُه".ُتْكُروا اأَلْرَض، َفَسمَِّع َأخُ  َر احْلَدِّيثِّ  و رَافٍِّع آخِّ
 .طب
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سعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيَّبِّ َجالًِّسا َفذََكُروا َأنَّ َأقْـَواًما يـَُقوُلوَن: َقدََّر هللا ُكلَّ  "َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب قال: ُكْنت )عِّْنَد(  - 19/  330
، مثَّ َسَكَن فـََقاَل: َتَكلَُّموا َما َخاَل اأَلْعَماَل، فـََوهللا َما رَأَ  شيء ْلقَِّيامِّ ْنُه َحَّتَّ َهمَّ ابِّ َب َغَضًبا َأَشدَّ مِّ ْيُت َسعِّيَد ابَن اْلُمَسيَّبِّ َغضِّ

َع َرُسوَل هللا  ْلُقْرآنِّ  َيْكُفُرونَ  أميتيـَُقوُل: َيُكوُن قـَْوٌم مِّْن  -صلى هللا عليه وسلم  -بِّهِّ، َحدََّثىنِّ رَافُِّع ْبُن َخدِّيٍج أَنَُّه مسِّ ابهلل َوابِّ
: يُقِّرُّوَن بِّبَـْعضِّ اْلَقَدرِّ  َوُهْم اَل َيْشُعُروَن، كَما كَفَرتِّ اْليَـُهوُد والنََّصاَرى، قـُْلُت: ُجعِّْلُت فَِّداَك اَي َرُسوَل هللا وََكْيَف َذاَك؟ قَالَ 

هِّ، قـُْلُت: مثَّ َما يـَُقوُلوَن؟ قَاَل: يـَُقوُلوَن: اخلَْ  رْيُ مَِّن هللا، والشَّرُّ مِّْن إِّْبلِّيَس، فـَيَـْقرُءوَن َعَلى َذلَِّك كَِّتاَب هللا  َوَيْكُفُروَن بِّبَـْعضِّ
ميَانِّ َواْلَمْعرَِّفةِّ، فِّيَما تـَْلَقى  لُقْرآنِّ بـَْعَد اإلِّ ، ُأَولئَِّك َزاَندَِّقُة َهذِّهِّ األُمَّةِّ  أميت َوَيْكُفُروَن ابِّ ُهْم مَِّن اْلَعَداَوةِّ واْلبَـْغَضاءِّ َواجلَِّدالِّ   يف، منـْ

َعُث هللا طَاُعواًن فـَيـُْفىنِّ َعا مَّتَـُهْم، مثَّ َيُكوُن اخْلَْسُف، َفَما َأَقلَّ َمْن  زََماْنِِّّْم َيُكوُن ظُْلُم السُّْلطَانِّ فـََيالَُه مِّْن ظُْلٍم َوَحْيٍف وأَثـََرٍة، مثَّ يـَبـْ
ُهْم، اْلُمْؤمُِّن يـَْوَمئٍذ قَلِّيٌل َفرُحُه، َشدِّيٌد َغمُّ  نـْ  ُه، مثَّ َيُكوُن اْلَمْسُخ، فـََيْمَسُخ هللا َعامََّة ُأولئَِّك قَِّرَدًة َوَخَنازِّيَر، مثَّ خَيُْرجُ يـَْنُجو مِّ

َنا لُِّبَكائِّه، قـُْلَنا: َما يـُْبكِّيَك؟ قَاَل: َرمحَْ  -صلى هللا عليه وسلم  -الدَّجَّاُل َعَلى أَثَرِّ َذلَِّك َقرِّيًبا، مثَّ َبَكى َرُسوُل هللا  ًة  َحَّتَّ َبَكيـْ
ُْم لَْيُسوا َِبوَّلِّ َمْن َسَبَق إِّ  َد، َمَع َأْنَّ َْملِّهِّ هَلُْم )إال مسععنا( ، ألنَّ فِّيهُِّم اْلُمتَـَعبَِّّد، َوفِّيهُِّم اْلُمتـََّهجِّّ ، َوَضاَق حبِّ َذْرًعا،   ىَل َهَذا الَقْولِّ

ْلَقَدرِّ، قُـ  ْلَقَدرِّ؟ قَاَل:  إِّنَّ َعامََّة َمْن َهَلَك مِّْن َبىنِّ إْسَرائِّيَل ابلتَّْكذِّيبِّ ابِّ ميَاُن ابِّ ْلُت: ُجعِّْلُت فَِّداَك اَي َرُسوَل هللا، فـََقال: َكْيَف اإلِّ
جْلَنَّةِّ َوالنَّارِّ، َوتـَعْ  هللِّ َوْحَدُه، َوأَنَُّه اَل مَيْلُِّك َمَعُه َأَحٌد َضّرا َواَل نـَْفًعا، َوتـُْؤمُِّن ابِّ ا قـَْبَل َخْلقِّ  َخَلَقُهمَ  -َعزَّ َوَجلَّ   -َلُم َأنَّ هللا ُتؤمُِّن ابِّ

ُهْم لِّلنَّارِّ، َعْداًل َذلِّكَ  نـْ ُهْم لِّْلَجنَّةِّ، َوَمْن َشاَء مِّ ، مثَّ َخَلَق َخْلَقُه َفَجَعَلُهْم َمْن َشاَء منـْ ْنُه وَُكلٌّ يـَْعَمُل لَِّما ُفرَغ َلُه مِّْنُه، َوُهَو   اخْلَْلقِّ مِّ
 َرُسولُُه". َصايٌِّر إِّىَل َما فـَرََغ مِّْنُه، فـَُقْلُت: َصَدَق هللا وَ 

طب من طريقني عن عمرو بن شعيب، وىف األول حجاج بن نصري ضعيف، وىف الثاِن ابن هليعة، فاحلديث حسن، ورواه  
احلارث، ع من طريقني آلخرين عنه، ورواه خط يف املتفق واملفرتق من طريق احلرث، وقال: يف إسناده من اجملهولني غري  

 .واحد
 

".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبخدِّيجِّ قَاَل: َخَرْجُت يـَْوَم ُأُحٍد، فََأرَاَد "َعْن رَافِّعِّ ْبنِّ   - 21/  330  َردِّّى واسْتْصَغَرِنِّ
 الطبراني، وفيه رفاعة بن هرير وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه. ]طب[

 
، فـََقاَل  ِن َردِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيٍج قَاَل: َخَرْجُت يـَْوَم ُأُحٍد، فََأرَاَد   - 22/  330  واستصغرِنِّ

فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم   - يبالنَصْدرِّهِّ َأْو حَنْرِّه، فَأََتى َعمُُّه  يفَلُه َعمِّّى: اي رُسوَل هللا إِّنَُّه رَاٍم، فََأْخَرَجُه، فََأَصابَُه َسْهٌم 
 : إِّْن َتَدْعُه فِّيهِّ فـََيُموْت َماَت َشهِّيًدا". -صلى هللا عليه وسلم  -َأَصابَُه َسْهٌم، فـََقاَل َرُسوُل هللا  أخيإِّّن اْبَن 

 . رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهقال الهيثمي:  .طب
 

صلى هللا   -الرَّمْحَنِّ ْبنِّ رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيٍج َعْن َجدِّهِّ رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيٍج قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا "عن ُهَدْيرِّ ْبنِّ َعْبدِّ   - 23/  330
 : اَي بِّاَلُل نوِّْر ابلصُّْبحِّ َقْدَر َما يـََرى النَّاُس َمَواقَِّع نـَْبلِّهِّْم". -عليه وسلم 
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 . ، طبالبغويص، ومسويه، و 
 

َأْرضِّ ظَُهرْيٍ، فـََقاَل: َما َأْحَسَن َزرَع   يفأََتى َبىنِّ َحارِّثََة فـََرَأى َزرًعا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 28/  330
َقَتُه، َوُخُذوا  فـَُردُّوا َعَلْيهِّ نـَفَ  ظَُهرْيٍ، فـََقاُلوا: لَْيَس لِّظَُهرْيٍ، قَاَل: أَلَْيَسْت َأْرَض ظَُهرْيٍ؟ قَاُلوا: بـََلى! َوَلكِّنَُّه َزرُْع ُفاَلٍن، قَاَل: 

 َزْرَعُكْم، فـََرَدْداَن َعَلْيهِّ نـََفَقَتُه، َوَأَخْذاَن َزْرَعَنا". 
 . رافع بن خديج طب عن

 
ُسئَِّل: َأىُّ اْلَكْسبِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: َعَمُل الرَُّجلِّ بَِّيدِّهِّ، وَُكلُّ بـَْيٍع   -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 29/  330

 َمرْبُوٍر". 
 رواه الطبراني في األوسط، والكبير، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .رافع بن خديج طب عن

 
ى بَِّيدِّهِّ َلْو َأنَّ َمْوُلوًدا ُولَِّد  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 30/  330 فِّْقهِّ َأْربَعِّنَي   يفقَاَل يـَْوَم َبْدٍر: والَّذِّى نـَْفسِّ

َى هللا ُكلَّها إِّىَل َأْن يـَُردَّ إِّىَل َأْرَذلِّ اْلُعُمرِّ، َأْو يـَُردَّ َسَنًة مِّْن َأْهلِّ الدِّ   إِّىَل َأْن اَل يـَْعَلَم بـَْعَد  ينِّ يـَْعَمُل بِّطَاَعةِّ هللا ُكّلَها، َوَيتنُِّب َمَعاصِّ
َلَة، َوقَاَل: إِّنَّ لِّلَمالَئَِّكةِّ الَّذِّ  ُلْغ َأَحدُُكْم هذِّهِّ الَّليـْ ًئا، ََلْ ، يـَبـْ ُهْم".  يفيَن َشهُِّدوا َبْدرًا عِّْلٍم َشيـْ  السََّماءِّ لََفْضاًل َعَلى َمْن خَتَلََّف مِّنـْ

 رواه الطبراني وفيه جعفر بن مقالص ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي:  . رافع بن خديج طب عن
 

ُم ْبُن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 31/  330 قَاَل يـَْوَم َبْدٍر: َكْيَف تـَُقاتُِّلوَن اْلَقْوَم إَِّذا َلقِّيُتُموُهْم؟ فـََقاَم َعاصِّ
ُهُم احلَِّجارَُة،   اَثبٍِّت فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا إَِّذا َكاَن اْلَقْوُم مِّنَّا َحْيُث يـََناهُلُْم النـَّْبُل َكاَنتِّ املراماةُ  والنـَّْبُل، فَإَِّذا اْقرَتَبُوا َحَّتَّ تـََنالََنا َوإِّايَّ

 ُحْجَزتِّهِّ ، فَإَذا اْقرَتبُوا َحَّتَّ تـََنالَنا  يفَيدِّهِّ َوَحَجَرْينِّ  يف َكاَنتِّ اْلمراَضَخُة ابحلَِّجارَةِّ، فََأَخَذ َثالَثََة َأْحَجاٍر: َحَجًرا 
ُهُم الرَِّماُح َكاَنتِّ  ، فـََقاَل رُسوُل هللا   اْلُمَداَعَسةُ َوإِّايَّ ، فَإَِّذا انـَْقَضت الرَِّماُح َكاَن اجلِّاَلُد ابلسُُّيوفِّ لرَِّماحِّ صلى هللا عليه وسلم  -ابِّ

ٍم". - ََذا أُنزَِّلت احْلَْرُب، َمْن قَاَتَل فـَْليـَُقاتِّْل قَِّتاَل َعاصِّ  : هبِّ
 بن الحجاج قال أبو حاتم: مجهول. رواه الطبراني، ومحمد قال الهيثمي:  . أىب لبابة طب عن

 
صلى  -قـَْوَمَك، َفَجَمَعُهْم عِّْنَد بـَْيتِّ َرُسولِّ هللا  يلقَاَل لُِّعَمَر: امْجَْع  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 32/  330

ُلُهْم َعَلْيَك، َأْو خَتُْرُج إلَْيهِّْم؟ قَاَل:-هللا عليه وسلم  ، مثَّ َدَخَل َعلْيهِّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا ُأْدخِّ ْلَبابِّ اَل، َبْل َأْخُرُج   ، َفَكانُوا ابِّ
َناُء َأَخواتَِّنا، َوفِّينَ إِّلَْيهِّْم، فَأاَتُهْم فـََقاَم َعَلْيهِّ  ا َمَوالِّيَنا،  ْم َفقاَل. َهْل فِّيُكْم َأَحٌد مِّْن َغرْيُِّكْم؟ قَاُلوا: نـََعْم فِّيَنا ُخَلَفاُؤاَن، َوفِّيَنا أَبـْ

ُتْم َتْسَمُعوَن َأنَّ َأْولِّيائى مِّْنكُ  ُتْم ُأَولئَك َفَذاَك، َوإِّالَّ فَاْنظُُروا َحلِّيُفنا مِّنَّا، َواْبُن ُأْختَِّنا مِّنَّا، َوَمْواَلاَن مِّنَّا، قَاَل: أَنـْ ْم اْلُمتـَُّقوَن، فَإْن ُكنـْ
أَلْعَمالِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوأَتُتوَن ابألَثـَْقالِّ حَتْمُِّلوَْنَا َعَلى ظُُهورُِّكْم، فَُأْعرُِّض عَ  ْنُكْم ، مثَّ رََفَع َيَدْيه َوُهَو قَائٌِّم َوُهْم  اَل ََيتِّى النَّاُس ابِّ

 َخَرْيهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ قَاهَلَا َثاَلاًث".  فـََقاَل: ََيَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ قـَُرْيًشا َأْهُل َصرْبٍ َوَأَمانٍة، َفَمْن بـََغى هَلُْم اْلَعَواثَِّر َأَكبَُّه هللا ملِّنْ قـُُعودٌ 
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 . فع عن أبيه عن جده، طب، ك: عن إمساعيل بن عبد هللا بن رفاعة ابن راالبغوي، و البخاري يف األدبابن سعد، 
 

، َفَجَعل َأْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِّ، فـََقاَل هَلُم األَنصاريَجرْبِّ  أخيَعاَد اْبَن  -صلى هللا عليه وسلم  -"َأنَّ َرُسوَل هللا    - 33/  330
: َدْعُهنَّ َفليَـْبكِّنَي -هللا عليه وسلم   صلى  -َِبْصَواتُِّكم، فـََقاَل َرُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َجرْبٌ: اَل تـُْؤُذوا َرُسوَل هللا  

َك َحَّتَّ  َسبِّيلِّ هللا َمَع   يف تـُْقَتَل َما َداَم َحي ا، فَإَِّذا َوَجَب فـَْلَيْسُكَْتَ، فـََقاَل بـَْعُضهُم: َما ُكَنا نـََرى َأْن َيُكوَن َمْوُتَك َعَلى فِّراشِّ
َسبيلِّ هللا؟  يفاْلَقْتلِّ  يف : َأوَما الشَّهاَدُة إِّالَّ -صلى هللا عليه وسلم  - ، فـََقاَل َرُسوُل هللا-صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا 
ُمعٍ  أميتإنَّ ُشَهَداَء  َشَهاَدٌة، واحْلََرَق َشَهاَدٌة، واْلَغَرَق َشَهاَدٌة،   إَِّذْن َلَقلِّيٌل: إِّنَّ الطَّْعَن َشَهاَدٌة، َواْلَبَطَن َشَهاَدٌة، والنّـَفَساَء جبِّ

 َشهاَدٌة".  َشهاَدٌة، وَذاُت اجْلَْنبِّ واهَلَْدَم 
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  .ربيع بن إايس األنصاري طب عن

 
إِّمَّا ُغاَلٌم   يل قَاَل َلُه: َما ُولَِّد َلَك؟ قَاَل: اَي رُسوَل هللا َوَما َعَسى َأْن يُوَلَد  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َأنَّ   - 34/  330

: عِّْنَد  -عليه وسلم صلى هللا   - النيبوإِّمَّا َجارِّيٌة، قَاَل: َفَمْن ُيْشبُِّه؟ ، قَاَل: َما َعَسى َأْن ُيْشبَِّه، إِّمَّا أُمُُّه وإمَّا أَبُوُه، فـََقاَل َلُه 
نَـَها َوبَ  مِّ َأْحَضَرَها هللا ُكلَّ َنَسٍب بـَيـْ   يفنْيَ آَدَم، َأَما قـََرأَت َهذِّه اآليََة َهاَمْه اَل يـََقوُلنَّ َكذاَك، إِّنَّ النُّْطَفَة إَِّذا اَستَـَقرَّْت يف الرَّحِّ

 كَِّتابِّ هللا }يفِّ َأيِّّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك{ ". 
 رواه الطبراني وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك. قال الهيثمي:  . ن على بن رابح، عن أبيه، عن جدهموسى ب طب عن

 
َ َرُسوُل هللا  يفَكَتَب إِّلَْيهِّ كَِّتااًب   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َأنَّ   - 36/  330 صلى   -َأدِّمٍي َأمْحََر فـََرقََّع بِّهِّ َدْلَوُه، َوُأْخربِّ

َسرِّيًَّة، فـََلم َيَدُعوا َلُه َسارِّحًة، َواَل اَبرِّحًة، واَل َأْهاًل، َواَل َمااًل   -صلى هللا عليه وسلم   -، َوبَعَث رُسوُل هللا -هللا عليه وسلم 
فََأاَتُه َمَع َصاَلةِّ الصُُّبحِّ َوُهَو ُيَصلِّّى، فـََلمَّا َقَضى َصالََتُه  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب  َومَضى إىَل إِّالَّ َأَخُذوُه، فََأفْـَلَت ُعْراَيانً 

ُسوُل هللا  َيَدُه، فـََلمَّا َأرَاَد َأْن َيْضرَِّب َعَلْيها قـََبَضها ر  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: اْبُسْط َيَدَك ُأاَبيِّْعَك، فـََبَسَط َرُسوُل هللا 
، فََأَخَذ  -صلى هللا عليه وسلم  - صلى   - النيبفـََعَل َذلَِّك مَِّرارًا، مثَّ َأقْـَبَل َعَلْيهِّ فـََقاَل: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن رِّْعَيُة السَُّحْيمِّىُّ

  يلُت إِّلَْيهِّ كَِّتااًب فـََرقََّع بِّهِّ َدْلَوُه، وقَاَل رِّْعَيُة: َما بَِّعُضدِّهِّ فـََرفـََعُه مَِّن اأَلْرضِّ َها َهَذا رِّْعَيُة السَُّحَيْمىُّ َكتَـبْ  -هللا عليه وسلم 
ُهم َمَضى، مثَّ عَ  يَب مِّنـْ َم، َوَأمَّا َوَلُدَك َوَأْهُلَك َفَمْن ُأصِّ َهاَت؛ قْد ُقسِّّ ُنُه َقْد َعَرَف، فـََرَجَع َوَوَلدِّى، قَاَل: َأمَّا َماُلَك فـََهيـْ اَد َوإَِّذا ابـْ

: اَي بِّاَلُل اْخُرْج َمَعُه  -صلى هللا عليه وسلم  -، فـََقاَل رُسوُل هللا اْبين، فـََقاَل: هَذا -صلى هللا عليه وسلم  - إِّىَل َرُسولِّ هللا
، َفَدفـََعُه إِّلَْيهِّ، َوَأقْـَبَل إِّىَل  ُنُه فَاْدفـَْعُه، َفَخَرَج َمَعُه، فـََقاَل: ُهَو َأىبِّ فـََقاَل: ذََكَر   -ه وسلم صلى هللا علي - النيبفَإِّْن زََعَم أَنَُّه ابـْ

بِّهِّ، فـََقاَل  ُهَما اْستَـْعرَب إِّىَل َصاحِّ ُنُه، َوَما رَأَْيُت َأَحًدا منـْ ". -صلى هللا عليه وسلم  - النيبأَنَُّه ابـْ  : َذاَك َجَفاُء اأَلْعَرابِّ
األرنؤوط: رجاله ثقات رجال   قال شعيب .رواه أحمد بإسنادين، أحدهما رجاله رجال الصحيحقال الهيثمي:  .رِّْعَية السَُّحْيمِّىِّّ  طب عن

 . الشيخين لكنه منقطع لم يصرح الشعبي بالسماع من رعية
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ُّ  "َلمَّا قـََتَل َعلِّىٌّ يـَْوم ُأُحٍد َأْصَحاَب األَْلوِّيَةِّ   - 44/  330 رْبِّيُل: اَي َرُسوَل هللا: إِّنَّ َهذِّهِّ هلَِّى اْلمواَساُة، فـََقاَل النَّيبِّ   -قاَل جِّ
ْنُكَما اَي َرُسوَل هللا". -هللا عليه وسلم صلى  رْبِّيُل: َوَأاَن مِّ ْنُه، قَاَل جِّ ، َوَأاَن مِّ  : إِّنَُّه مِّىنِّّ

رواه الطبراني، وفيه حبان بن على وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية، ومحمد بن عبد هللا بن أبى  قال الهيثمي:  .أىب رافع طب عن
 حبان. رافع ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن

 
َواْسُتْخلَِّف أَبُو َبْكٍر قِّيَل َلُه يف احْلََكمِّ ْبنِّ اْلَعاصِّ فـََقاَل: َما ُكْنُت   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َلمَّا قُبَِّض   - 45/  330

 ". -صلى هللا عليه وسلم  -أَلُحلَّ ُعْقَدًة َعَقَدَها رُسوُل هللا  
 حماد بن عيسى العبسى، قال الذهبى: فيه جهالة، وبقية رجاله ثقات.  رواه الطبراني وفيهقال الهيثمي:  .حذيفة طب عن

 
330  /46 -   ُّ ْصٌن َأْحَصَن مِّْن َبىنِّ َحارِّثََة، َفَجَعَل النَّيبِّ النَِّّساَء  -صلى هللا عليه وسلم   -"َلمَّا َكاَن يـَْوُم اخْلَْنَدقِّ ََلْ َيُكْن حِّ

، َفَجاَءُهنَّ  لسَّْيفِّ َياَن والذَّرِّارِّىَّ فِّيهِّ، فـََقاَل: إِّْن َأَلَّ بُكنَّ َأَحٌد فَاْلَمْعَن ابِّ بـْ رَُجٌل مِّْن َبىنِّ ثـَْعَلَبَة ْبنِّ َسْعٍد يـَُقاُل َلُه جَنَْداُن َأَحُد   والصِّّ
َحاٍش َعَلى فـََرٍس، َحَّتَّ َكاَن  َأْصل احلِّْصنِّ، مثَّ َجَعَل يـَُقوُل لِّلنِّّساءِّ: انزِّْلَن إِّىَلَّ َخرْيٌ َلُكنَّ، َفَحرَّْكَن السَّْيَف، فَأَْبَصَرُه   يفَبىنِّ جِّ

 ِّّ فَابـَْتَدَر احلِّْصَن قـَْوٌم فِّيهِّْم رَُجٌل مِّْن َبىنِّ َحارِّثََة يُقاُل لَُه ظَُهرْيُ اْبُن رَافٍِّع، فـََقاَل: اَي   -صلى هللا عليه وسلم  -َأْصَحاُب النَّيبِّ
  ِّّ  ". -هللا عليه وسلم  صلى  -جَنَْداُن ابـُْرْز، َفرَبََز إِّلَْيهِّ َفَحَمَل َعَلْيهِّ فـََقتَـَلُه َوأَخَذ رَْأَسُه، َفَذَهَب بِّهِّ إِّىَل النَّيبِّ

 رواه الطبراني، ورجاله ثقات.قال الهيثمي:  .هرمز بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده طب عن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند ربيعة بن كعب األسلمى  
ٌد   -صلى هللا عليه وسلم  -"َغَزْواَن َمَع َرُسولِّ هللا  - 2/  331 ، َوَيُسوقُُه َواحِّ وََكاَن َقْد َأْعَطى ُكلَّ َثاَلثٍة منَّا بَعِّريًا، يـَرَْكُبُه اثـَْنانِّ

، َفَمرَّ ىبِّ َرُسوُل هللا  ًيا،  يلى. فـََقاَل َوَأاَن َأْمشِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -فِّ الَصَحاَرى، َويـَْنزُِّل يف اجلَِّبالِّ : َأرَاَك اَي َراَبُح َماشِّ
ىَبَّ فََأاَنَخا بِّعِّريَُُهَا فـَنَـزَ  َباَى َقْد رَكَِّبا، َفَمرَّ بَِّصاحِّ َا نـََزْلُت السَّاَعَة َوَهَذانِّ َصاحِّ اَل َعْنُه، فـََلمَّا انـْتَـَهْيُت قَااَل: ارَْكْب َصْدَر فـَُقْلُت: إِّمنَّ

َ؟ ، قَااَل: قَاَل َرُسوُل هللا  َلْيهِّ َحَّتَّ تـَْرجَع، َونـَْعَتقِّبَهَذا اْلَبعِّريِّ ال تـََزاُل عَ  ىب، قـُْلُت: َوَلِّ :  -صلى هللا عليه وسلم  -َأاَن َوَصاحِّ
َنا ُصْحبَـَتُه".  ًا فََأْحسِّ  إِّنَّ َلُكَما رَفِّيًقا َصاحلِّ

ن وكيع وهو ضعيف جدا وقيل فيه: صدوق، رواه الطبراني وفيه سفيان ب قال الهيثمي:  . رابح بن الربيع بن مرقع بن صيفى طب عن
 وبقية رجاله ثقات. 

 
نـَْيا   -صلى هللا عليه وسلم   -"ُكْنُت َأْخُدُم َرُسوَل هللا  - 4/  331 فََأْعطَاِنِّ َأْرًضا، َوَأْعَطى َأاَب َبْكٍر َأْرًضا، َوَجاَءتِّ الدُّ

َوَبنْيَ َأىبِّ َبْكٍر َكاَلٌم، فـََقاَل أَبُو   بَيينَحدِّى، َفَكان  يف هييف َحدِّى، فـَُقْلُت َأاَن:  هي َعْذقِّ خَنَْلٍة، فـََقاَل أبو بكٍر:  يف فَاْختَـَلْفَنا 
ثْـَلَها َحَّتَّ َيُكوَن قَِّصاًصا، فـَُقْلُت: اَل َأفْـَعُل، فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ يلَبْكٍر َكلَِّمًة َكرِّْهتـَُها، َوَقدَِّم فـََقاَل  : لَتَـُقوَلنَّ َأْو  : اَي رَبِّيَعُة رُدَّ َعَلىَّ مِّ

ِّّ -صلى هللا عليه وسلم   -أَلْستَـْعدِّينَّ َعَلْيَك َرُسوَل هللا  ، قـُْلُت: َما َأاَن بَِّفاعٍِّل، قَاَل. َورََفَض اأَلْرض، فَاْنطََلق أَبُو َبْكٍر إِّىَل النَّيبِّ
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َأاَب َبْكٍر يف َأىِّّ َشْىٍء َيْستَـْعدِّى َعَلْيَك   فـََقاُلوا: يـَْرَحُم هللافَاْنطََلَقُت أَتْـُلوُه، َفَجاَء ُأاَنٌس مِّْن َأْسَلَم  -صلى هللا عليه وسلم  -
قَاَل َلَك َما قَاَل، فـَُقْلُت: أََتْدُروَن َمْن َهَذا؟ َهَذا أَبُو َبْكر الصَّدِّيُق، َوُهَو   الذي؟ وُهَو -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا 

َبةِّ ا ُكْم يـَْلَتفُِّت َفرَيَاُكْم تـَْنُصُروِنِّ َعَلْيهِّ فـَيَـْغَضب فـََيأتِّى َرُسوَل هللا اَثِنِّ اثـَْننْيِّ، َوُهَو ُذو َشيـْ صلى هللا عليه وسلم  -ملسلمني، فَإِّايَّ
ُعوا، فَاْنطَ  - و َبْكٍر إِّىَل َرُسولِّ هللا  َلَق أَبُ فـَيَـْغَضُب لَِّغَضبِّهِّ، فَيْغَضُب هللا لَِّغَضبِّهَِّما فـَيَـْهلُِّك رَبِّيَعَة، قَاُلوا: َفَما أتُمُراَن؟ قـُْلُت: اْرجِّ
َفَحدَّثَُه احْلَدِّيَث َكَما َكاَن، فـََرَفَع إِّىَلَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -، َوتَبِّْعُتُه َوْحدِّى َحَّتَّ أََتى َرُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -

؟ قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللا دِّيقِّ َكَما   يل: ُقْل  يل َكلَِّمًة َكرِّْهتـَُها، فـََقاَل   يل، َكاَن َكَذا، َكاَن َكَذا. فـََقاَل رَأَسُه فـََقاَل: اَي رَبِّيَعُة! َماَلَك َولِّلصِّّ
َفَر هللا َلَك اَي َأاَب َبَكٍر، فـََوىلَّ  قـُْلُت َلَك، َحَّتَّ َيُكوَن قَِّصاًصا، قَاَل: َأَجْل! َفاَل تـَُردَّ َعَلْيهِّ، َلكِّْن ُقْل: َغَفر هللا َلَك اَي َأاَب َبْكٍر، غَ 

 بُو َبْكٍر َوُهَو يـَْبكِّى". أَ 
رواه الطبراني، وأحمد بنحوه في حديث طويل تقدم في النكاح، وفيه مبارك بن فضالة، وحديثه قال الهيثمي:  . طب : عن ربيعة األسلمى

 حسن، وبقية رجاله ثقات. 
 

زَارِّ". َوَأاَن غُ  -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكْنُت َمَع َأىبِّ َحْيُث أتى َرُسول هللا  - 6/  331  اَلٌم، فـََوَجدتُُّه حَمُْلوَل اإلِّ
 . قرة بن ثوابن اْلُمَزِنِّ  طب عن

 
331  /7 -  ِّّ ُهْم، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن   فـََلْو قـُْلُت: إِّنَّ رُْكَبَّتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"ُكْنُت َردِّيَف النَّيبِّ متََسُّ رُْكبَـَتُه، َفَسَكَت َعنـْ

 عِّْنَد السََّحرِّ َأَغاَر َعلِّيهِّْم َوقَاَل: "إِّانَّ إَِّذا نـََزْلَنا بَِّساَحةِّ قـَْوٍم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِّيَن". 
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.قال الهيثمي:  طب : عن أىب طلحة. 

 
ى َمَع َرُسولِّ هللا "ُكنْ  - 8/  331 َوحَنُْن نُرِّيُد الصَّاَلَة، َفَكاَن يـَُقارُِّب اخْلَُطى، فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -ُت َأْمشِّ

َ أُقَارُِّب اخْلَُطى؟ قـُْلُت: هللا َوَرُسولُُه َأْعَلُم، فـََقاَل: اَل يـََزاُل اْلَعْبُد   اَلةِّ". طََلبِّ الصَّ  يفَصاَلٍة َما َداَم  يف أََتْدُروَن َلِّ
 . زيد بن اثبت طب عن

وفيه الضحاك بن  قال الهيثمي: رواه الطرباين يف الكبري، وله يف رواية أخرى: إمنا فعلت هذا لتكثري خطاى يف طلب الصالة.   
 نبراس وهو ضعيف، ورواه موقوفا على زيد بن ثابت، ورجاله رجال الصحيح.

 
 ( -رضي اهلل عنه    -  )مسند رفاعة بن رافع الزرقى 

طََعْت مِّْن حَتْتِّ إِّْبطِّهِّ،  "َلمَّا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر َفَجَمَع النَّاُس َعَلى أَُميََّة ْبنِّ َخَلٍف، فـََنَظْرُت إِّىَل قِّْطَعٍة مِّْن دِّْرعِّهِّ َقدِّ انـْقَ  - 9/  332
لسَّْيفِّ فِّيَها طَْعَنًة فـََقتَـْلُتُه، َورُمِّيُت بَِّسْهٍم    -صلى هللا عليه وسلم  -، فـََبَصَق فِّيَها َرُسوُل هللا َعْيينِّ يـَْوَم َبْدٍر فـََفَقَأْت فََأْطَعُنُه ابِّ

َها َشْىٌء".يلَوَدَعا  نـْ  ، َفَما آَذاِنِّ مِّ
 رواه البزار، والطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. قال الهيثمي:   .طب، ك: عن رفاعة بن رافع
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ملُْشرِّكِّنَي يـَْوَم َبْدٍر َأْشَفَق َأن خَيُْلَص اْلَقْتُل إِّلَْيهِّ فَـ   - 10/  332 َتَشبََّث بِّهِّ احْلََارُِّث ْبُن  "َلمَّا رََأى إِّْبلِّيُس َما تـَْفَعُل اْلَماَلئَِّكُة ابِّ

اْلَبْحرِّ، َفَدَفَع َيَدْيهِّ   يفَصْدرِّ احْلَارِّثِّ فَأَْلَقاُه، مثَّ َخَرَج َهارِّاًب َحَّتَّ أَْلَقى نـَْفَسُه  يفهَِّشاٍم، َوُهَو َيُظنُّ أَنَُّه ُسَراَقُة ْبُن َمالٍِّك، فـَوََكَز 
َى، َوَخاَف َأْن خَيُْلَص اْلَقْتُل إِّلَْيهِّ". إيّنِّ فـََقاَل: اللَُّهمَّ   َأْسأَُلَك َنظَرَتَك إِّايَّ

 رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف. ل الهيثمي: قا .طب، وأبو نعيم يف الدالئل: عن رفاعة بن رافع

 
َها َمْن َحْولََنا، فَأَتـَْيُت    - 11/  332 ْفَنا َأْن يـَْغلِّبَـَنا َعَليـْ ْلَمدِّيَنةِّ خِّ ٌر ابِّ ْساَلُم َولََنا بِّئـْ   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َلمَّا َظَهَر اإلِّ

َرُهْم إِّ َفذََكْرُت َذلَِّك َلُه َفَكَتَب لَنَ  { مِّْن حُمَمٍَّد َرُسولِّ هللا، َأمَّا بـَْعُد: فَإِّنَّ هَلُْم بِّئـْ يمِّ ْن َكاَن َصادِّقًا،  ا كَِّتااًب: }بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
َنا فِّيهِّ إِّىَل َأَحٍد مِّْن ُقَضاةِّ اْلَمدِّيَنةِّ إِّالَّ َقضَ  ِّّ َوهَلُْم َدارُهْم إِّْن َكاَن َصادِّقًا، َفَما قَاَضيـْ صلى هللا عليه   -ْوا لََنا بِّهِّ، َوىفِّ كَِّتابِّ النَّيبِّ

 ". -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَوزََعَم أَنَُّه َكَذا َكاَن كَِّتاُب  َكاَن ك ون  -وسلم 
رواه الطبراني، قال الهيثمي:  .ابن أىب داود يف املصاحف، طب عن انئل بن مطرف السلمى، عن أبيه، عن جده رزين بن أنس

 فهد بن عوف أبو ربيعة، وهو كذاب.  وفيه
 

332  /13 -   َ رِّيَن، إِّنَّ َرُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب "َلمَّا ُتوىفِّّ   -قَاَم ُخطََباُء األَْنَصارِّ فـََقاُلوا: اَي َمْعَشَر اْلُمَهاجِّ
: رَُجلٌ   -صلى هللا عليه وسلم  ْنُكْم قـََرنَُه بَِّرُجٍل مِّنَّا، فـََنْحُن نـََرى َأْن يَلَِّى َهَذا اأَلْمَر رَُجاَلنِّ ْنُكْم، َورَُجٌل  َكاَن إَِّذا بـََعَث رَُجاًل مِّ مِّ

رِّيَن وَُكنَّا أَْنَصاَر َرُسولِّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -مِّنَّا، فـََقاَم زَْيُد ْبُن اَثبٍِّت فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل هللا  صلى   -َكاَن مَِّن اْلُمَهاجِّ
َزاُكُم هللا َخرْيًا مِّْن َحىٍّ اَي َمْعَشَر األَْنَصارِّ َوثـَبََّت قَائَِّلُكْم،  فـََنْحُن أَْنَصاُر َمْن يـَُقوُم َمَقاَمُه. فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: جَ  -هللا عليه وسلم 

 َوهللا َلْو قـُْلَت َغرْيَ َهَذا َما َصاحَلَْناُكْم".
 . أىب طلحة طب عن

 
ى  - 14/  332 ٌد إِّ  "َعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ رِّفَاَعَة ْبنِّ رَافٍِّع، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: َخَرْجُت َأاَن َوَأخِّ ىَل َبْدٍر َعَلى بَعِّرٍي لََنا َأْعَجَبىنِّ َحَّتَّ إَِّذا  َخالَّ

عِّ اْلرَبِّيدِّ  َْوضِّ َنا اْلَمدِّيَنَة لَنَـْنَحَرنَّ،  الذي ُكنَّا ِبِّ َنا لَئِّْن أَتـَيـْ َنا حَنُْن َكَذلَِّك  َخْلَف الرَّْوَحاءِّ بـََرَك بَِّنا بَعِّرياَُن، فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ َلَك َعَليـْ فـَبَـيـْ
َنا، فـَنَـَزَل َرُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -َنا َرُسوُل هللا إِّْذ َمرَّ بِّ  صلى هللا عليه  -، قَاَل: َما َلُكَما؟ فََأْخرَباَْنُه أَنَُّه بـََرَك َعَليـْ
َبعِّريِّ مِّْن َوُضوئِّهِّ، مثَّ َصبَّ َعَلى رَأسِّ  َجْوفِّ الْ  يفَوُضوئِّهِّ، مثَّ َأَمَراَن فـََفَتْحَنا َلُه َفَم اْلَبعِّريِّ َفصبَّ  يففـَتَـَوضََّأ، مثَّ بـََزَق  -وسلم 

ًدا. َفَمَضى  اْلَبْكرِّ، مثَّ َعَلى ُعُنقِّهِّ، مثَّ َعَلى َحارِّكِّه مث على َسَنامِّهِّ مثَّ َعَلى َعُجزِّهِّ، مثَّ َعَلى ُأُذنِّهِّ، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ امحِّْل رَافًِّعا َوَخالَّ
،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفـَُقْمَنا نـَْرحتُِّل، فَاْرحَتَْلَنا، فََأْدرَْكَنا  -سلم صلى هللا عليه و  -َرُسوُل هللا  يفِّ َعَلى رَأسِّ النَّضِّ

، فـََلمَّا رَآاَن َرُسوُل هللا  َنا َبْدرًا، َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َوَبْكُراَن َأوَُّل الرَّْكبِّ َنا َحَّتَّ أَتـَيـْ َك، َفَمَضيـْ ا َقرِّيًبا مْن  َضحِّ
َنا، فـَُقْلَنا: احْلَْمُد هلل فـََنَحْراَنُه َوَتَصدَّقْـَنا بَِّلْحمِّهِّ".  َوادِّى َبْدٍر بـََرَك َعَليـْ

 رواه البزار بتمامه، والطبراني ببعضه، وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك.قال الهيثمي:   .]البزار[أبو نعيم 
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند رفاعة بن عرابة اجلهنى  

، ممَِّّْن َصدََّق  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن يـَْعَلى ْبنِّ اأَلْشَدقِّ قَاَل: َأْدرَْكُت عِّدًَّة مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ هللا  - 2/  333
ُهْم رُقَاُد ْبُن رَبِّيَعَة اْلُعَقيْ -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا  نـْ ، قَاَل: َأَخَذ مِّنَّا َرُسوُل هللا  ، مِّ مَِّن   -صلى هللا عليه وسلم  -لِّىُّ

 ."  اْلَغَنمِّ مَِّن اْلمِّاَئةِّ َشاًة. فَإِّْن زَاَدت َفَشااَتنِّ
 فيه أحمد بن كثير البجلى ولم أجد من ذكره.قال الهيثمي:  .طب

 
َهذِّهِّ   يفَوْفٍد بَِّصَدقٍة حَنْمِّلَها إِّلَْيهِّ، فـَنَـَهاُهْم َعنِّ النَّبِّيذِّ  يف -صلى هللا عليه وسلم   -"اْنطََلْقُت إِّىَل َرُسولِّ هللا  - 3/  333

َاَمة َحارَّة. فَاْسَتومَخُوا َفرجُعوا إِّلَْيهِّ اْلَعاَم الثَّاِنِّ  ، فـََرَجُعوا إِّىل َأْرضهِّْم َوهَِّى َأْرُض هتِّ َصَدقَاهتِِّّم. فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللا،   يف الظُُّروفِّ
ُتْم، وَ إِّنََّك ْنََ  ئـْ َنا، فـََقاَل: "اْذَهُبوا فَاْشَربُوا فِّيَما شِّ تَـَنا َعْن هذِّهِّ اأَلْوعَِّيةِّ، َفرَتْكَناَها، َفَشقَّ َذلَِّك َعَليـْ َقاُؤُه  يـْ اَل َتْشَربُوا َما ُأوكَِّى سِّ

."  َعَلى إِّمثٍْ
براني في ترجمة الرسيم، وقال عن ابن  رواه الطقال الهيثمي:  .عن ابن الراسىب، عن أبيه، وكان من أهل هجر وكان فقيًها طب

الراسبي، عن أبيه فيحتمل أن الرسيم راسبي وهللا أعلم. وفي إسناده يحيى بن الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد. وفيه من لم  
 أعرفهم. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند زيد بن أرقم  

َدَخَل َعَلْيهِّ يـَُعوُدُه مِّْن َمرٍض َكاَن بِّهِّ، فـََقاَل: لَْيَس َعَلْيَك  - صلى هللا عليه وسلم - النيب"عن زيد بن أرقم أن  - 7/  337
ٌس، َوَلكِّْن َكْيَف بَِّك إَِّذا َعمَّْرَت  َك َهَذا ِبِّ َ، قَاَل: إَِّذْن َتْدُخَل اجْلَنََّة بَِّغرْيِّ  فـََعَمْيَت؟ ! بعدي مِّْن َمَرضِّ َب َوَأْصربِّ قَاَل: إَِّذْن َأْحَتسِّ

َساٍب، فـََعمَِّى بـَْعَد َما َماَت   ".-صلى هللا عليه وسلم   - النيبحِّ
 رواه الطبراني في الكبير ونباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها. قال الهيثمي:  .ع، كر

 
 ( -اهلل عنه    رضي   -)مسند زيد بن ثابت  

، فـََقاُلوا: َحدِّثـَْنا بَـ  - 3/  339 ْعَض َحدِّيثِّ  "َعْن ُسَلْيَماَن بن َخارَِّجَة بنِّ زَْيدِّ بنِّ اَثبٍِّت، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: َوَفَد نـََفٌر َعَلى َأىبِّ
نـََزَل َعَلْيهِّ اْلَوْحى َأْرَسَل إِّىَلَّ َفَكتَـْبُت   ، فـََقاَل: َماَذا ُأَحدِّثُُكم؟ ُكْنُت َجارَُه َفَكاَن إَِّذا-صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا 

نـَْيا ذََكَرَها َمَعَنا، َوإَِّذا ذََكرْ  َرَة ذََكَرَها َمَعَنا، َوإَِّذا ذََكْراَن الدُّ اَن الطََّعاَم ذََكَرَه َمَعَنا، َوإَِّذا ذََكْراَن النَِّّساَء  اْلَوْحَى، وََكاَن إَِّذا ذََكْراَن اآلخِّ
 َعَنا، َوبُِّكلِّّ َهَذا ُأَحدِّثُكم َعْنُه". ذََكَرُهنَّ مَ 

 رواه الطبراني، وإسناده حسن. قال الهيثمي:  .، ق، كرالرواييناملصاحف، ع، و  يفابن أىب الدنيا 
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339  /11 -   َ َمْقَدمُة اْلمدنَيَة، فـََقاُلوا اَي َرُسوَل هللْا َهَذا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن زَْيد بن اَثبٍِّت قَاَل: أََتى ىبِّ
فََأْعَجَبُه   -صلى هللا عليه وسلم  -ُغالٌم مِّْن َبىنِّ النََّجارِّ َوَقْد َقرَأ ممَِّّا أُْنزَِّل َعَلْيَك َسْبع َعْشرَة ُسورَة، فـََقرَأ َعَلى َرُسولِّ هللا 

نِّْصُف َشْهٍر حَّت حذِّقْـُتُه  يلَوهللا َما آَمُن يـَُهوَد َعَلى كَتاىبِّ فـَتَـَعلَّْمُتُه، َفَما َمَضى  فإينكَِّتاَب يـَُهوَد،   يلُد تـََعلَّم  َذلَِّك، فـََقاَل: اَي زَيْ 
 ْيهِّ".إَِّذا َكَتَب إِّلَيهِّْم، َوَأقْـَرأُ كَِّتاهبُم إَِّذا َكتَـُبوا إِّلَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َفُكْنُت َأْكُتُب لَِّرُسول هللا  

 .ع، كر
 

، وََكاَن إَِّذا نـََزَل َعَلْيهِّ َأَخَذْتُه -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن زَيد بن اَثبِّت قَاَل: ُكْنُت َأْكُتُب اْلَوْحَى لَِّرُسولِّ هللا  - 13/  339
ْثَل اجْلَُمانِّ مثَّ ُسرَِّى َعْنُه".  بـَُرَحاءُ   َشدِّيَدٌة، َوَعرَِّق َعَرقًا مِّ
 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.قال الهيثمي:  .ع، كر

 
َا أَتتِّيىنِّ -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسوُل هللا    يل"َعْن زَيدِّ بنِّ اَثبٍِّت قَاَل: قَاَل   - 16/  339 ن السُّْراَينِّيََّة فَإِّْنَّ ُكُتٌب    : َأحُتْسِّ

َعَة َعَشَر يـَْوًما".  يفقـُْلُت: اَل. قَاَل: فـََتعلَّْمَها، فـَتَـَعلَّمتـَُها   َسبـْ
 صحيح.  .ع، وابن أىب داود، كر

 
. قَاَل: ُقْل: اللَُّهمَّ َغاَرتِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َعْن زَْيدِّ ْبنِّ اَثبٍِّت قَاَل: َشَكْوُت إِّىَل   - 51/  339 َأرَقًا َأَصاَبىنِّ

َنٌة َواَل نـَْوٌم، اَي َحىُّ اَي قـَيُّوُم أْهدئ لَ  . فـَُقْلتـَُها، فََأْذَهَب َعْيينِّ ْيلِّى، َوَأَنِّْ النُُّجوُم، َوَهَدَأتِّ اْلُعُيوُن، َوأَْنَت َحىُّ قـَيُّوٌم، اَل أَتُخُذَك سِّ
ُد".   هللا َعىنِّ َما ُكْنُت َأجِّ

 حصين العقيلى، وهو متروك.رواه الطبراني، وفيه عمرو بن القال الهيثمي:  .ع، كر

 
َبااًب،   َغْزَوةِّ )تـَُبوَك( خيرب، فََأَصابـََنا يف -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن زَْيدِّ ْبنِّ اَثبٍِّت قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللا   - 52/  339 ضِّ

َها، َواْشتَـَوْيُت، مثَّ أتـَْيُت  نـْ فـََوَضْعتُه َبنْيَ َيَدْيهِّ، فََأَخَذ ُعوًدا َفَجَعَل يـَُعدُّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب فَاْشتَـَوى النَّاُس مِّ
، َفاَل َأْدرِّى َأّى أُمٍَّة  َخْت َدَوابَّ َها. فـَُقْلُت َلُه: إِّنَّ النَّاَس َقْد َأَكُلوا  يهَأَصابَِّعُه، فـََقاَل: إِّنَّ أُمًَّة مَِّن األَُممِّ ُمسِّ نـْ ؟ فـََلْم َيََُكْل مِّ

َهُهْم".  َها. فَلْم ََيُمْرُهْم َوََلْ يـَنـْ نـْ  مِّ
 .ع، كر

 
َا َجَعْلُت  َوَأاَن َمَعُه فـََقاَرَب َبنْيَ اخْلُطَا، َوقَاَل: إِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة َفَخَرَج َرُسوُل هللا   - 53/  339 منَّ

 طََلبِّ الصَّاَلةِّ". يف َهَذا لَِّيْكثـَُر َعَدُد ُخطَاَى 
 . زيد بن اثبت طب عن
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 ( -رضي اهلل عنه -)مُسْنَدُ سَفينة  
َد َوَوَضَع َحَجًرا، َوقَال: لََيَضْع أَبُو َبكْ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َسفِّيَنَة قَاَل: َبىَن َرُسوُل هللاِّ   - 3/  354 ٍر  اْلَمْسجِّ

َماُن َحَجًرا إِّىَل َجْنب َحَجرِّ  َحَجًرا إِّىَل َجْنبِّ َحَجرى، مثَّ قَاَل: لَِّيَضْع ُعَمُر َحَجًرا إِّىَل َجْنبِّ َحَجرِّ َأىبِّ َبْكٍر، مثَّ قَاَل: لَِّيضْع ُعثْ 
 ". بعديُعمَر، مثَّ قَاَل: َهُؤاَلء اخْلَُلَفاُء مِّْن 

 . ع، عد، ق، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه -سى  )مُسْنَدُ سَلْمَانَ الفار 
اأَلْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة، َفما َتعاَرَف مِّْنها يف هللاِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َسْلماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   - 24/  355

َوابَغَضتِّ الُقلوُب، َوَقطَع ُكلُّ ذِّى ائْـتَـَلَف، َوَما تـََناَكَر مْنها يف هللا اْختَـَلَف، إَِّذا ظَهَر اْلَقْوُل، وُخزَِّن الَعَمُل، َوائْـُتلَِّفتِّ األَْلُسُن، 
َُه، َفعْنَد َذلَك َلَعنَـُهُم هللاُ، فََأَصمَُّهْم، َوَأْعَمى أَْبَصارَُهْم". ٍم َرمحِّ  رَحِّ

 . احلسن بن سفيان، طب، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسنْد سلمة بن األكوع  
بـََعَث ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن إِّىَل َأْهلِّ َمكََّة   -صلى هللا عليه وسلم   -َل هللاِّ "َعْن إِّاَيسِّ بِّن َسَلَمَة، َعْن أَبيهِّ: َأنَّ َرُسو  - 9/  356

، َفَحَمَلُه َعَلى َسْرٍج َوَردَِّفُه َقْد َقدَِّم بِّهِّ َمكََّة، َفقاَل َلُه: اَي عَ  ًعا َأْسبِّْل َكما ُيْسبلُ فََأَجارَُه َأابُن ْبُن َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلعاصِّ ! َأرَاَك ُمَتَخشِّّ  مِّّ
. قَاَل: إِّانَّ  ْلبَـْيتِّ ! ُطْف ابِّ ُبنا إِّىَل أَْنَصافِّ َساقـَْيهِّ. قَاَل: اَي ْبَن َعمِّّ ًئا َحَّتَّ َيْصَنَع  قـَْوُمَك، قاَل: َهَكَذا، اتَـَّزر َصاحِّ اَل َنْصَنُع َشيـْ

َبع أَثـََرُه".  ُبنا فـَنَـتـْ  َصاحِّ
 . ، كرالروايينع، و 

 
اَبَيَع لُِّعْثماَن اْبن َعفاَن إبِّْحَدى َيَدْيهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أَبيهِّ: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ   "َعْن إِّاَيسِّ بِّن َسَلَمَة، َعنْ   - 10/  356

 حاَجتَِّك َوحاَجةِّ َرُسولَك".  يفَعَلى اأُلْخرى، َوقَاَل: اللَُّهمَّ إِّنَّ ُعْثماَن 
 .طب، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسنَد سَمرة بن جندب  

يَئًة".  -صلى هللا عليه وسلم  - هللاِّ  " َْنَى َرُسولُ  - 1/  359 حلَيَـَوانِّ َنسِّ  َعْن بـَْيعِّ احْلََيوانِّ ابِّ
 حسن.  .ع
 



1006 

 

َها َواَل جَتَْهْر، َودَْع َدَواعَِّى اللَّنَبِّ".   - 12/  359  "اْحلبـْ
رواه أحمد والطبراني، وقال: " دع دواعي اللبن ودع لي ". بأسانيد ورجال أحدها  قال الهيثمي: .ضرار بن األزور األسدى طب عن

 رجال ثقات. 
 

ْنُه َحَّتَّ َتسْ   - 14/  359 ، َوُأَحرُِّم َعَلْيَك اخْلََبائَِّث إِّالَّ َأْن تـَْفَتقَِّر إِّىَل طََعاٍم فـََتأُكَل مِّ لُّ َلَك الطَّيِّباتِّ َ، قَاَل: َما فـَْقرَِّى  "ُأحِّ تَـْغىنِّ
َك، َأْو ُكنْ  يالذ يتَِّك إِّىَل نـََتاجِّ يبُه   َت تـَْرُجو َعَشاءً َأَكَل َذَلَك إَِّذا بـََلْغتُه، قَاَل: إَِّذا ُكْنَت تـَْرُجو إِّنـَْتاًجا فـَتَـْبلغ بُِّلُحومِّ َماشِّ ُتصِّ

ُلغها َيتَك، َأْو ُكْنَت تـَْرُجو فَائِّدًة تـََناهُلَا فـَتَـبـْ ًئا   ُمْدرًِّكا فـََتبلغ إِّلَْيهِّ بُِّلُحومِّ َماشِّ َيتَِّك، َوإَِّذا ُكْنَت اَل تـَْرُجو مِّْن َذلَِّك َشيـْ بُِّلُحومِّ َماشِّ
َ َعْنُه، قَاَل: َوَما غَِّناَى  مَِّن اللَّنَبِّ   َأَدُعُه إَِّذا َوجدتُُه، قَاَل: إَِّذا َرَوْيَت َأْهَلَك َغُبوقًا الذيفََأطعِّْم َأْهَلَك َما َبَدا َلَك َحَّتَّ َتْستَـْغىنِّ

ْنُه َحراٌم؛ َغرْيَ َأنَّ فاْجَتنِّْب َما حَ  ، َوَأمَّا َمالَك فَإِّنَُّه َمْيُسوٌر ُكلُُّه لَْيس مِّ نـََتاجَك مِّْن إِّبِّلَِّك فـَْرًعا، َوىفِّ   يف َرَم َعَلْيَك مَِّن الطََّعامِّ
ْئَت فََأْطعِّْم َأهْ  َ، مثَّ إِّْن شِّ يَـَتَك َحَّتَّ َتْستَـْغىنِّ َك مِّْن َغَنمَِّك فـَْرًعا َتغذوُه َماشِّ ْئَت َتَصدَّْقَت بَلْحمِّهِّ". نـََتاجِّ  َلَك، َوإْن شِّ

 رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.  قال الهيثمي: . حبيب بن سليمان بن مسرة، َعْن أبِّيهِّ، َعْن َجدِّه طب عن
 

لُعْذرِّ َقْد َكاَنْت َقْد َأَحلَُّه، نِّعَم اْلَعَمُل وهللا أَ  -َعزَّ َوَجلَّ  -"َأَحلَّ يـَْعىنِّ الصَّْيَد؛ أَلن هللا   - 15/  359 َّللَِِّّّ ُرُسٌل   قبليْوىَل ابِّ
َها يف طَلب الرِّْزقِّ ُحبََّك اجْلََماَعَة َوَأْهلها، َوُحبََّك   يفُكلُُّهْم َيْصطَاُد َأْو َيْطُلُب الصَّْيَد، َوَيْكفِّيَك مَِّن الصَّاَلةِّ  مَجَاَعة إَِّذا غِّْبَت َعنـْ

َهاٌد  َك َوعَِّيالَِّك َحاَلاًل، فَإِّنَّ َذلَِّك جِّ  َصالِّح التُّجَّارِّ".  يفَسبِّيلِّ هللا، واْعَلْم َأنَّ َعْوَن هللا  يفذِّْكَر هللا َوَأْهلِّهِّ، َوابـَْتغِّ َعَلى نـَْفسِّ
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير وهو متروك.  قال الهيثمي: . عن صفوان بن أميةطب 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ سَهل بن احلنظليَّةِ  

، َفَحَمَل  َسرِّيًَّة، فَاْلتَـَقْوا ُهْم َوالْ  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َسْهلِّ ْبنِّ احْلَْنظليَّةِّ قَاَل: بـََعَث َرُسوُل هللا  - 2/  361 َعُدوُّ
صلى هللا عليه وسلم  -لَِّرُسولِّ هللا رَُجٌل مِّْن َبىنِّ غَِّفاٍر، فـََقاَل: ُخْذَها َوَأاَن اْلَفََّت اْلغَِّفارِّىُّ، فـََقاَل رَُجٌل: َبَطَل َأْجُرُه، َفذُكَِّر َذلَِّك 

 َمَد ويـُْؤَجَر".، فـََقاَل: ُسْبَحاَن هللا! ! اَل َِبَس، َوىفِّ َلْفٍظ: َوَما َِبُس َأْن حيُْ -
 . إسناده محتمل للتحسينقال شعيب:  .ع، كر]حم[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسنَد سَهل بن سعدِ السَّاعِدِى  

اهلِّْجَرةِّ، َفَكَتَب إِّلَْيهِّ: اَي َعمُّ   يف  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: اْسَتأَذَن اْلَعبَّاُس   - 15/  363
َة ".  الذيَأقِّْم َمَكاَنَك   أَْنَت فِّيهِّ، فَإنَّ هللا َخَتَم بَِّك اهلِّْجَرَة َكَما َخَتَم ىبِّ النـُّبـُوَّ

ع، طب، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة، كر، وابن النجار، ومدار احلديث على إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن اثبت  
 . فوهضع
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َع َلُه َماء يف   يفمِّْن َغَزاٍة َلُه   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب" َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعد قَاَل: َأقْـَبَل   - 17/  363 يـَْوٍم َحارٍّ، فـَُوضِّ

َمْن َهَذا؟ قَاَل: َعمَُّك اْلَعبَّاُس، فـََرَفَع  َجْفَنة يـََترَبَّد بِّه، َفَجاَء اْلَعبَّاُس فـََوالَُّه َظْهَرُه، َوَسرَتَُه َبكَِّساٍء َكاَن َعَلْيهِّ، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: 
َنا مَِّن اْلكَِّساءِّ، َوقَاَل: َسرَتََك هللا اَي َعمُّ، َوَسرَتَ  َيَدْيهِّ إِّىَل السََّماءِّ َحَّتَّ اطََّلْعَنا : َحَّتَّ طََلَعَتا َعَليـْ   َعَلْيهِّ مَِّن اْلكَِّساءِّ، َوىفِّ َلْفظِّ

 ُذرِّيَـَّتَك مَِّن النَّارِّ ". 
 . عنه، كر، ثنا ابن إسحاق، ثنا أبو صاحل شعيب بن سلمة، ع، ثنا شعيب، ثنا إمساعيل بن قيس، عن أىب حازم، الروايين

 الطبراني، وفيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه 
 

ُْم الَ يـَْعَلُموَن ". -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   - 24/  363  : اللَُّهمَّ اْغفِّْر لَِّقْومِّى فَإِّْنَّ
 جالة رجال الصحيح.الطبراني ور  قال الهيثمي: رواه .ز

 
 ( -رضي اهلل عنه    -سوادة بن الربيع اجلرَمى  )مُسندُ  

َوقَاَل: ُمْر بَنِّيَك فـَْليـَُقلُِّّموا َأْظَفارَُهْم اَل   ، فََأَمَر لََنا بَِّذْودٍ -صلى هللا عليه وسلم  - النيب " اْنطََلْقُت َأاَن َوَأىبِّ إِّىَل  - 2/  368
َا ُضُروَع  يهِّْم إَِّذا َحَلُبوا ". يـَْعقُِّروا هبِّ  َمَواشِّ

 قال شعيب: إسناده حسن.  .سوادة بن الربيع اجلَرمى طب عن
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ شدَّاد بْن أوسٍ  
َنا  - 2/  369 حَنُْن ُجُلوٌس عِّْنَد َرُسول " َعْن ُعَمَر ْبنِّ ُصبَـْيٍح، َعْن ثـَْور ْبنِّ يَزِّيَد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشدَّادِّ ْبنِّ َأْوٍس، قَاَل: بـَيـْ

يـَتَـوَكَّأُ َعَلى َعَصاُه، فـََقاَم َبنْيَ َيَدْى  إِّْذ َأاَتُه رَُجٌل مْن َبىنِّ َعامٍِّر َوُهَو َسيُِّّد قـَْومهِّ وََكبِّريُُهْم َومِّْدرههِّمْ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
نـُبِّّْئُت أَنََّك   إيّنِّ إِّىَل َجدِّهِّ، فـََقاَل اَي ْبَن َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ  -لم صلى هللا عليه وس - النيب َوَنَسَب  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب

َا َأْرَسَل بِّهِّ إِّبـَْراهِّيَم َوُموَسى َوعِّيَسى َوَغرْيَُهْم مِّنَ  ، َأْرَسَلَك ِبِّ األَْنبَِّياءِّ، َأاَل َوإِّنََّك َقْد تـََفَوْهَت   تـَْزُعُم أَنََّك َرُسوُل هللا إِّىَل النَّاسِّ
َا َكاَنْت األَْنبَِّياُء َواْلُمُلوُك بِّ  ٍة، َوبـَْيتِّ ُمْلٍك، َفالَ أَْنَت مِّْن َهُؤاَلءِّ َواَل مِّْن َهُؤاَلءِّ، إِّمنََّ  يفَعظِّيٍم، إِّمنَّ َتنْيِّ مِّن َبىنِّ إِّْسرائِّيَل: بـَْيتِّ نـُبـُوَّ ا  بـَيـْ

ْن يـَْعُبُد احلَِّجارَة واأَلْواَثَن(، َفم َقِّيَقة قـَْولَك )وبدءِّ(  أْنَت رَُجٌل مَِّن الَعَربِّ )ممِّ ا َلَك َوالنـَّبـُوَّة؟ َولكِّْن لُِّكلِّّ َأْمٍر َحقِّيَقٌة، فَأَْنبِّْئىنِّ حبِّ
َعْنُه نـََبًأ   َتْسَألُ  الذيَمْسأَلَُتُه، مثَّ قَاَل: اَي َأَخا َبىنِّ َعامٍِّر إِّنَّ لِّلَحدِّيثِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَشأنَِّك، فََأْعَجَب 

اَي َأَخا َبىنِّ َعامٍِّر: إِّنَّ َحقِّيَقَة    -صلى هللا عليه وسلم   - النيباْجلِّْس، فـََثىنِّ رِّْجَلُه َوبـََرَك َكما َيرْبُِّك الَبعِّرُي، فـََقاَل َلُه َوجَمْلًسا، فَ 
: َدْعَوُة َأىب إِّبـَْراهِّيَم، َوُبْشَرى  ا مَحََلْتىنِّ َكأَثـَْقلِّ َما حَتْمُِّل النِّّساُء  عِّيَسى اْبن َمْرمَيَ، َوإِِّنِّّ كْنُت بِّْكَر أُ  أخيقـَْوىلِّ َوَبْدَء َشأِنِّ مِّّى، َوإِّْنَّ

َبها ثَِّقَل َما جتُِّد، َوإِّنَّ أُمِّّى رََأْت   يف َبطنَِّها نُوٌر، قَاَلْت: َفَجَعْلُت أُْتبُِّع َبَصرِّى  الذياْلَمنامِّ َأنَّ  يفَحَّتَّ َجَعَلْت َتْشَتكِّى إِّىَل َصَواحِّ
( َفلمَّا َنَشأُت بـُغَِّّضْت إِّىلَّ اأَلْواَثُن   يلْسبُِّق َبَصرِّى َحَّتَّ َأضاَء  النُّوَر، َفَجَعَل النُّوُر يَ  َمَشارَِّق األْرضِّ َوَمغَارِّهَبا )مثَّ إِّْنا ولدتىنِّ
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َع  ْعُر َواْسرُتْضِّ َنَما َأاَن ذاَت يـَْوٍم  يف  يلَوبـُغَِّّض إِّىَلَّ الشِّّ َيانِّ إِّْذ َأان   يلَبْطنِّ َواٍد َمَع أَْتراٍب  يف َبىن جشم ْبنِّ َبْكٍر، فـَبَـيـْ بـْ مِّْن الصِّّ
ُهرَّااًب َحَّتَّ انـْتَـُهوا إِّىَل   أصحايب، َواْنطََلَق أصحايببَِّرْهٍط َثالَثٍَة، َمَعُهْم َطْسٌت مْن َذَهٍب َمآلُن )نُوٌر( َوثَلٌج، فََأَخُذوِن مِّْن َبنْيِّ 

( سّيد قـَُرْيٍش َوُهَو ُمْسرتَْ َشفِّريِّ الَوادِّى، مثَّ َأقْـبَـُلوا َعَلى ا ََذا اْلُغالَم؟ إِّنَُّه غاَلٌم لَْيَس مِّنَّا َوُهو )مِّْن َبىنِّ َضٌع لرَّْهطِّ َفقاُلوا ما َلُكْم وهلِّ
ُتْم الَبُدَّ فَاعِّلِّنَي، فَاْخَتارُ  ُلُه، َولئْن ُكنـْ ُتْم، فـَْلَيْأتُِّكْم فَاقْـتـُُلوُه  و فِّيَنا، ُغاَلٌم يَتيٌم لَْيَس َلُه َأٌب، َفَماَذا يَرُِّد َعَلْيُكْم قـَتـْ ئـْ ا منَّا أَيَّنا شِّ
َياُن َأنَّ الَقْوَم اَل َيِّيُبوَْنُْم اْنطَ  بـْ لُقوا ُهرَّااًب ُمسرِّعِّنَي إِّىَل احلَىِّّ يـُْؤذنُوَْنُْم بهِّ  َمَكانَُه َوَدُعوا َهَذا اْلُغاَلَم، فـََلْم َيِّيُبوُهْم، فـََلمَّا رََأى الصِّّ

ى إِّىَل َمَْتِّ َعاَنَّتِّ َوَأاَن ْم َعَلى الَقْوم، فـََعَمَد إِّىَلَّ َأَحُدُهْم، فََأْضَجَعىنِّ إِّىَل اأَلْرضِّ إِّْضَجاًعا َلطِّيًفا، مثَّ َشقَّ َما َبنْيَ َصْدرِّ َوَيْستْصرُخوْنَُ 
ْد لَِّذلَِّك َمّسا، مثَّ َأْخَرَج )َأْحَشاَء( َبْطىن فـََغَسَلُه بَِّذلَِّك الثَّ  ، فَأَنـَْعَم َغْسَلُه، مثَّ َأَعاَدَها َمَكاَْنَا، مثَّ قَاَم الثَّاِنِّ َفقاَل  أَْنظُُر فـََلْم َأجِّ لجِّ

بِّه تـََنحَّ، مثَّ َأْدَخَل َيَدُه  ا مثَّ قَاَل: بَِّيدِّهِّ )ميِّنَ  قليبَجْوىفِّ فََأْخَرَج   يفلصاحِّ ْنُه ُمْضَغًة َسْوَداَء فـََرَمى هبِّ ة  َوَأاَن أَْنظُُر َفَصَدَعُه فََأْخَرَج مِّ
َاَتٍَ  ًئا، فَإَذا َأان خبِّ ْنُه( َكأَنَُّه يـَتَـَناَوُل َشيـْ فَاْمَتأَل   قليبَيدِّهِّ مِّْن نُوٍر )نُورِّ النـُّبـُوَّةِّ َواحلِّْكَمة( خَيْطُف أَْبَصاَر النَّاظِّريَن ُدونَُه، َفَخَتَم  يفمِّ

ْكَمًة، مثَّ )َأَعاَده( مَكانَُه فـََوَجْدُت بـَْرَد َذلَِّك اخلَ  بَـْيهِّ فََأَمرَّ َيَدُه َبنْيَ َثْدّيَّ   قليب يف اََت نُورًا َوحِّ َدْهًرا، مثَّ قَاَم الثَّالُِّث فـََنحَّى َصاحِّ
ُق إبْذنِّ هللا تَعاىَل، مثَّ َأَخَذ بَِّيدِّى فََأْْنََضىنِّ مِّْن َمَكا  تَـَهى َعاَنَّت، فَاْلَتأََم َذلَك الشِّّ  األوَُّل  ِنِّ إِّْْنَاًضا َلطيًفا، فـََقالَ )َوَصْدرِّى( َوُمنـْ

فـََرَجْحتـُُهْم، مثَّ قَاَل: زِّنُوُه   تِّهِّ، فـََوزَنُوِنِّ لِّلَّذِّي َشقَّ َبْطىن زِّنُوُه بَِّعَشَرٍة مِّْن أُمَّتِّهِّ، فـََوزَنُوِنِّ فـََرَجْحتـُُهْم، مثَّ قَاَل: زِّنُوُه ِبِِّّاَئٍة مِّْن أُمَّ 
َْلٍف مِّْن أَُمتِّه، فـََوزَنُوِنِّ فـََرَجْحتـُُهْم، قَاَل: َدعُ  ُمَّتِّه مَجيًعا َلَرَجَح هبِِّّْم، مثَّ قَاُموا إِّىَل  َفَضمُّوِن إِّىَل ُصُدورِّهْم،  ِبِّ وُه، فـََلْو َوزنُتُموُه ِبِّ

ى َوَما َبنْيَ َعْيىَنَّ، مثَّ قَاُلوا اَي َحبِّيُب: ََلْ تُرع أَنََّك َلْو َتْدرِّى َما يـَُراد بَِّك مَن اخلَ  َنَما حَنُْن َكَذلَِّك  رْيِّ َلَقرَّْت َعيْـ َوقـَبـَُّلوا رَأسِّ ُنَك، فـَبَـيـْ
ْعَلى َصْوهتا، َوهَِّى تـَُقوُل: اَي ضَعيَفاهُ  ، فََأَكبُّوا َعَلى يـَُقبِّلوِن َويـَُقوُلوَن اَي إِّْذ َأقْـَبَل احلَىُّ حَبَذافِّريِّهِّْم، فَإِّذا ظِّْئرى َأَماَم احلَىِّّ هَتْتُِّف ِبَِّ

َحيَداُه، فَأَكبُّوا َعَلىَّ َوَضمَّوِن إِّىَل ُصُدورِّهِّْم، َوقَاُلوا: َحبََّذا أَْنَت مِّْن َوحيٍد، َما أْنَت  حبََّذا أَْنَت مِّْن َضعيٍِّف مثَّ قَاَلْت: اَي وَ 
، مثَّ قَاَلْت: يَتِّيَماُه اْستْضعِّْفَت مِّنْ  يٍد، إِّنَّ هللا َمَعَك. َوَمالَئَِّكُتُه َواملُْؤمُِّنوَن مِّْن َأْهل اأَلْرضِّ ُقتِّْلَت   َبنْي َأْصَحابَك فَـ بَِّوحِّ
ى، َوقَاُلوا: اَي َحبََّذا أَْنَت مِّْن يَتِّيمٍ  ( إِّىَل ُصُدورِّهِّْم َوقبـَُّلوا رَأسِّ ، َما َأْكَرَمَك َعَلى هللا، َلْو تـَْعَلُم  لَِّضْعفَِّك، فََأَكبُّوا َعَلىَّ )َوَضمُّوِنِّ

ا َبُصَرْت ىبِّ ظِّْئرِّى، قَاَلْت: اَي ُبىَنَّ َأاَل َأرَاَك َحّيا بـَْعُد؟ َفَجاَءْت  َماَذا يـَُراُد بَِّك مِّن اخلرَْيِّ؟ قاَل َفوَصُلوا إِّىَل َشفِّري الَوادى، فـََلمَّ 
هِّْم   إيّنِّ َحَّتَّ َأَكّبْت َعَلىَّ َفَضمَّْتىنِّ إِّىَل َصْدرِّهِّا، فـََوالَّذى نـَْفسى بَِّيدِّهِّ  ْجرَِّها َقْد َضمَّْتىن إِّلَْيها َوإِّنَّ َيدِّى لفِّى َيدِّ بـَْعضِّ َلفِّى حِّ

، فـََقاَل َهَذا ُغاَلٌم َأَصابَُه َلَممٌ َوظَنَـْنُت  ُروَْنُْم، َفَجاَء بـَْعُض احلَىِّّ ُروَْنُْم، فَإَِّذا ُهْم اَل يـُْبصِّ ،  َأنَّ الَقْوَم يبصِّ ، َأو طائٌف مَِّن اجلِّنِّّ
نـَْفًسا َسلِّيَمًة، َوفـََؤاًدا   يلْىٌء ممَِّّا َتْذُكُروَن، إِّنَّ فَاْنطَلُقوا بنا إِّىَل الَكاهِّنِّ يـَْنظُُر إِّلَْيهِّ َويَُداوِّيهِّ، فـَُقْلُت َلُه: اَي َهَذا، لَْيَس ىبِّ شَ 

يًحا؟  يًحا َولَْيَس ىب َشْىٌء، فـََقاَل َأىبِّ َوُهَو َزْوُج ظِّْئرِّى، ااَل تـَُروَن َكاَلَمُه َصحِّ ٌس، فَاتَـَّفَق   إيّنِّ َصحِّ ْبىنِّ ِبِّ )ألرجو( أْن اَل َيُكوَن ابِّ
الُغاَلمِّ  ىَل الكاهِّنِّ، فَاْحَتَمُلوِنِّ َحَّتَّ َذَهُبوا ىبِّ إِّلَْيهِّ، فـََقصُّوا َعَلْيه َقصََّّت، َفقاَل: اْسُكُتوا َحَّتَّ َأمْسََع مِّنَ الَقْوُم َعَلى َأْن َيْذَهُبوا ىب إِّ 

َع َمَقاَلَّتِّ َضمَّ  رِّهِّ، فـََلمَّا مسِّ ْمرِّهِّ، فـََقَصْصُت َعَلْيهِّ َأْمرِّى مِّْن َأوَّلِّهِّ إِّىَل آخِّ ْعَلى( َصْوتِّه، اَي  فَإِّنَُّه َأْعَلُم ِبَِّ ىنِّ إِّىَل َصْدرِّه، َواَنَدى )ِبَِّ
ت َوالُعزَّى، لَئْن تـَرَْكُتُموُه لَيـَُبدِّلنَّ دِّيَنُكْم،  َولَُيَسفَِّهَن َأْحاَلَمُكْم َوَأْحاَلَم آاَبئُِّكْم، َللَعَرب اقْـتـُُلوا َهَذا اْلُغاَلَم َواقْـتـُُلوِن َمَعُه، َفوالالَّ

ْنُه وَ َولِّيَخالفنَّ َأْمرَُكمْ  َأَجنُّ، َولْو َعلِّْمُت َأنَّ  ، َولََيأتِّيَـنَُّكْم بِّديٍن ََلْ َتْسَمُعوا ِبِّْثله، فَانـْتَـَزَعْتىنِّ ظِّْئرى مِّن َيدِّهِّ َوقَاَلْت: ألَْنَت َأْعَتُه مِّ
( إِّىَل َأْهلِّى، فَأَ  ُتَك به، مثَّ اْحَتَمُلوِنِّ )َوَردُّوِنِّ ْصَبْحُت َمْغُموًما ممَِّّا فُعَِّل ىب، َوَأْصَبَح أَثـَُر الشَّقَّ َما  َهَذا َيُكوُن مِّْن قـَْولَِّك، َما أَتـَيـْ

َتهى َعاَنَّتِّ  . فـََقاَل الَعامِّرِّىُّ: َأْشَهُد َأْن اَل إِّلَه إِّالَّ هللا َوَأنَّ   َبنْيَ َصْدرِّى إِّىَل ُمنـْ َراٌك، َفَذاَك َحقِّيَقُة قـَْوىل َوبَْدُء َشأِنِّ  َأْمَرَك  َكأَنَُّه شِّ
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ْشَياَء َأْسأَُلَك َعْنها، قَاَل: )َسْل َعْنَك( وََكاَن يـَُقوُل للسَّائِّلِّنَي قـَْبَل َذلَِّك: )َسْل َعمَّا َبَدا لَ َحقٌّ، )فأَ  َك(، َفقاَل يـَْوَمئٍِّذ  نبئىن( ِبَِّ
َا يـَْعرُِّف، فـََقاَل الَعامِّرىُّ: ا لَُغُة َبىنِّ َعامٍِّر، َفَكلَّمُه ِبِّ ، َماَذا يَزِّيُد  لِّلَعامِّرِّىِّّ )َسْل َعْنَك(، فَإِّْنَّ ِْنِّ اَي ْبَن َعْبدِّ املُطَّلبِّ الشَّرِّ؟   يفَأْخربِّ

ُّ بـَْعَد الُفُجورِّ؟ قَاَل  َفُع الربِّ ُل احلَْوبََة،  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب قاَل: )التََّمادى(، قَاَل: فـََهْل يـَنـْ : )نـََعْم، إِّْن التوبََة تـَْغسِّ
، فَإَِّذا ذََكَر الَعْبُد رَبَُّه َوإِّنَّ احَلَسَناتِّ يُْذهِّنْبَ السَّيِّّ  الرََّخاءِّ َأعانَُه عِّْنَد الَباَلءِّ( قَاَل الَعامِّرِّىُّ: وََكْيَف ذلَِّك اَي ْبَن َعْبدِّ   يفئاتِّ

؟ َفقاَل  نَّ هللا يـَُقوُل: اَل َأمْجَُع لَِّعْبدِّى َأْمننْيِّ َواَل أمْجَُع -صلى هللا عليه وسلم  -  النيباملُطَّلِّبِّ َلُه أََبًدا َخْوَفنْيِّ( إِّْن ُهَو  : )َذلَك ِبَِّ
نـَْيا( َخاَفىنِّ يـَْوَم َأمْجَُع فِّيهِّ عَِّبادِّى يف َحظِّريَةِّ الُقْدسِّ لَيُدوَم َلُه َأْمُنُه َوال َأحْمَُقُه فِّيَمْن َأحمَْ  يفَأمَِّنىنِّ  ُق، َفقاَل الَعامِّرِّىُّ: اَي ْبَن  )الدُّ

لالَّتِّ َوالُعزَّى، َوتُقِّرَّ َعْبد اْلُمطَّلِّبِّ إِّىَل َما َتْدُعو؟ قَاَل: أَ  َا ْدُعو إِّىَل عَِّباَدةِّ هللا َوْحَدُه اَل َشريَك َلُه، َوَأْن خَتَْلَع األَْنداَد َوَتْكُفَر ابِّ ِبِّ
ى زََكاَة َمالَِّك. فـَُيَطهِّّرَك هللا َجاَء هللا مِّْن كَِّتاب َوَرُسوٍل، َوُتَصلِّّى الصَّلواتِّ اخلَْمَس )حبِِّّقائِّقِّهِّنَّ(، َوَتُصوَم َشْهًرا مِّن السََّنةِّ، َوتـَُؤدِّّ 

َل مِّن اجلََنابَةِّ، َوتُقِّرَّ ابلبَـعْ  جْلَنَّةِّ َوالنَّارِّ.  بِّهِّ َوَيطِّيب َلَك َماُلَك، َوحَتُجَّ البَـْيَت إَِّذا َوَجْدَت إِّلَْيه َسبياًل، َوتـَْغَتسِّ ، َوابِّ ثِّ بـَْعَد املَْوتِّ
: )َجنَّاُت َعْدٍن جَتْرِّى مِّْن  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب؟ ، قَاَل:  يلاَن َفعلُت َهذا، َفَما قَاَل: اَي ْبَن َعْبدِّ املُطَّلِّب، فَإَِّذا أَ 

: )َهْل َمَع َهَذا مِّن ا بُـ حَتْتِّها اأَلْْنَاُر َخالِّديَن فَيها َوَذلَِّك َجَزاُء َمْن تـَزَكَّى(، قَاَل: اي ْبَن َعْبد املُطَّلبِّ نـَْيا َشْىٌء؟ فَإِّنَُّه يـُْعجِّ َنا  لدُّ
، َفقاَل  يفالَوطَاَءُة   فَأَجاَب الَعامِّرىُّ َوَأاَنَب ".   البِّاَلدِّ(  يف: )نـََعْم( النَّْصُر َوالتَّْمكِّنُي -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبالَعْيشِّ

 . ع، وأبو نعيم يف الدالئل، كر، وقال: مكحول َل يدرك شداد
 

َنا َأاَن َجالٌِّس إِّْذ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعْن َشدَّادِّ ْبنِّ َأْوٍس، َعن  - 7/  369 رْبِّيُل، فَاْحَتَمَلىن   أاتينقَاَل: بـَيـْ جِّ
َنا أاَن فِّيَها إْذ رَ ريبَعَلى َعاتِّقِّهِّ )جناحه( اأَلمْيَنِّ، فََأْدَخَلىنِّ َجنََّة  َمْقُت بَعْيىن تُفاَحًة فَانـَْفَلَقْت التـَُّفاَحُة  ، َوىفِّ َلْفٍظ: َجنََّة َعْدٍن، فـَبَـيـْ

َها َجارِّيٌَة، فـََقاَل َرُسوُل هللا  َها ُحْسًنا، َوالَ َأمْجََل )َأْكمَل( مِّْنها   -صلى هللا عليه وسلم  -بنْصَفنْيِّ َفَخَرَجْت منـْ نـْ ََلْ َأَر َأْحَسَن مِّ
؟ قَاَلْت َأاَن: احْلَْورَاُء َخَلَقىنِّ مَجَااًل، ُتَسبُح هللا بَِّتْسبِّيٍح ََلْ َيْسَمع األَ  ه،   ريب وَُّلوَن َواآلخُروَن ِبِِّّْثلِّه، قُلُت: َما أَْنتِّ مِّْن نُورِّ َعْرشِّ

؟ قَاَلْت: َأاَن لأَلمنيِّ )لِّلديِّّن اأَلمِّني اأَلمغر(  اخْلَليَفةِّ اْلَمظُلومِّ ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن". قـُْلُت: فَلَِّمْن أَْنتِّ
 .ع، كر

 
رْبِّيُل بَِّدابٍَّة بـَْيَضاَء فـَْوَق احلَِّمارِّ َوُدوَن البَـْغلِّ فَاْسَتْصعَ  صحايب"َصلَّْيُت ِبِّ   - 12/  369 َكََّة ُمْعتًِّما، فَأاَتِنِّ جِّ َبْت َصاَلَة الَعَتَمةِّ ِبِّ

َها، فَاْنطََلَقْت هَتْوى بَنا، َتَضُع َحافَِّرهَ  َا َحَّتَّ مَحََلىنِّ َعَليـْ ُذْنِّ ، فََأَدارَها ِبِّ َنا إِّىَل َأْرٍض َذاتِّ  َعَلىَّ ا َحْيُث َأْدَرَك َطْرفَها، َحَّتَّ انـْتَـَهيـْ
َنا، قَاَل  أْيَن َصلَّْيَت؟ قُلُت: هللا َأْعَلُم، قَاَل: َصلَّْيَت   أََتْدرِّي : يلخْنٍل، قَاَل: اْنزِّْل، فـَنَـَزلُت، مثَّ قَاَل: َصلِّ َفَصلَّْيُت، مثَّ رَكبـْ

َبةَ  : اْنزِّْل،  يل، مُثّ اْنطََلَقْت هَتْوِّى بَِّنا، َتَضُع َحافَرَها َحْيُث َأْدرَكه َطْرفَها، َحَّتَّ بـََلْغَنا َأْرضا بـَْيَضاَء، قَاَل  بِّيَـْثرَِّب، َصلَّْيَت بِّطَيـْ
َنا، قَاَل: َتْدرِّى أَْيَن َصلَّْيَت؟ قُلُت: هللا َأْعَلُم، قَاَل: َصلَّ  َدِّيَنة َصّلْيَت ، عِّْنَد َشَجَرةِّ  فـَنَـَزلُت مثَّ قَاَل: َصلِّّ َفَصلَّْيُت، مثَّ رَكبـْ ْيَت ِبِّ

، َفَصلَّْيُت مثَّ   ُموَسى، مثَّ اْنطََلَقْت هَتْوِّى بَِّنا، َتَضُع َحافَِّرَها َحْيُث َأْدرََكْت َطْرفـََها، مثَّ اْرتـََفْعَنا، فـََقاَل: اْنزِّْل، فـَنَـَزلُت، فـََقاَل: َصلِّّ
َنا، فـََقاَل: أَتْدرِّى أَْيَن َصلَّيْ  يُح اْبُن َمْرمَيَ، مثَّ اْنطََلَق ىب، َحَّتَّ رَكبـْ  َت؟ قـُْلُت: هللا َأْعَلُم، قَاَل: َصلَّْيَت بِّبَـْيتِّ حَلٍْم، َحْيُث ُولَِّد املَسِّ

َد مِّْن اَبٍب فِّ  دِّ، فـََرَبَط َدابّتُه َوَدَخلَنا املَْسجِّ َلَة املَْسجِّ ، فَأََتى قِّبـْ  متِّيُل الشَّْمُس َوالَقَمُر، َفَصلَّْيُت  يهِّ َدَخلَنا املَديَنَة مْن اَببِّ الَيَماِنِِّّّ
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دِّ حْيُث َشاَء هللا، مثَّ أُتـَْيُت إبِّاَنَءْينِّ،  َا َلنَب َوىفِّ اآلخرِّ َعَسل  يف مِّن املَْسجِّ نَـُهَما، مُثّ   -َأَحدُِّهِّ َل إِّىَلَّ هبَِّما مجِّيًعا، فـََعَدلُت بـَيـْ ُأْرسِّ
لفطَرة، مثَّ اْنطََلَق ىبِّ   َحَّتَّ رََغتْ  َهَداِنِّ هللا فَاْخرَتُْت اللَّنَبَ، َفَشرْبتُ  ُبَك ابِّ بِّهِّ حسى، َوَبنْيَ يََدىَّ َشْيٌخ ُمتَّكٌِّئ، َفقاَل: َأَخَذ َصاحِّ

ََكا الذيَحَّتَّ أَتـَْيُت الَوادَِّى  ، مثَّ َمَرْراَن بِّعِّرٍي لُِّقَرْيٍش ِبِّ ُف عْن مِّْثلِّ الَزراىبِِّّّ ملَدِّيَنةِّ، فَإَِّذا َجَهَنُم تـَْنَكشِّ نِّ كَذا وَكَذا َقْد َأَضلُّوا بَعِّريًا ابِّ
قـَْبَل الصُّْبحِّ ِبَكََّة، فََأاَتِن أَبُو َبْكٍر، فـََقاَل   أصحايب هَلُْم، َفَسلَّْمُت َعَلْيهِّْم، فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِّبَـْعٍض، َهذا َصْوُت حُمَمٍَّد، مثَّ أَتـَْيُت 

َلَة؟ فـََقْد التَ  ْدَك، فـَُقلُت:  يفَمْسُتَك اَيَرُسوَل هللا أَْيَن كنَت اللَّيـْ َلَة، فـََقاَل:  إينأْعلُِّمَك  َمَكانَِّك فـََلْم َأجِّ أَتـَْيُت بـَْيَت املَْقدِّس اللَّيـْ
ْفُه  ريَُة َشْهٍر فصِّ  ْم َعْنُه". صَراٌط َكأِنِّّ أَْنظُُر إِّلَْيهِّ، اَل َيْسأَُلوِنِّ َعْن َشْىٍء إِّالَّ أَنـَْبأهتُُ  يلفـَُفتَِّح   يلاَيَرُسوَل هللا، إِّنَُّه َمسِّ

فيه إسحاق بن إبراهيم بن  قال الهيثمي:  .البزار، وابن أىب حاَت، طب، وابن مردويه، ق يف الدالئل وصححه عن شداد بن أوس
 زبرق الحمصى وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وضعفه النسائى وأبو داود. 

 
بَقَِّى، َوُصْم يـَْوَمنْي َوَلَك َأْجُر َما بَقِّى، َوُصْم َثالَثََة أايٍم َوَلَك أْجُر َما بَقَِّى،  "ُصْم مِّْن ُكل َشْهٍر يـَْوًما َوَلَك أْجُر َما   - 13/  369

َياُم يـَْوٍم َوإِّْفطَاُر يـَْوٍم".  م َوَلَك َأْجُر َما بَقَِّى، َوأْفَضُل الصَّْوم، صِّ  َوُصْم َأْربـََعَة َأايَّ
 .ابن عمرو طب عنابن زجنويه، 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند الشريد يف سويد  

،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب" َعن الشَّرِّيدِّ قَاَل: أْرَدَفىنِّ  - 1/  372 ْعرِّ أَميََّة اْبنِّ أىبِّ الصَّلتِّ َفقاَل: َهْل َمَعَك مِّْن شِّ
ًئا؟ قُلُت: نـََعْم! فَأْنَشْدتُُه، قَاَل: هِّيهِّ فـََلْم  يـََزْل يـَُقوُل: هِّيهِّ َحَّتَّ أْنَشْدتُُه مِّائَة بـَْيت، فـََقاَل َوىفِّ َلْفظ: َهْل تـَْروِّى مِّْن شْعرِّ أَميَة َشيـْ

ْعرِّهِّ".  يف إِّْن َكاَد لَُيْسلُِّم، َوىفِّ َلْفٍظ: َلَقْد َكاَد َأْن ُيْسلَِّم   شِّ
 صحيح. . ع، وابن جرير، كر]م[ 

 
 رضي اهلل عنهم(   -)مسند شيبة يف عثمان يف أبى طلحة العبدري صاحب الكعبة  

َبَة ْبَن عثَماَن، فـَُقلُت اي َأاب عثَماَن: زَعُموا َأنَّ َرُسوَل هللا - 2/  373 صلى هللا   -  "َعْن َعْبدِّ الرَّمحنِّ الزَّجَّاجِّ قَاَل: أَتـَْيُت َشيـْ
! فـََقاَل: كَذبُوا َوَأىبِّ َلَقْد َصلَّى َبنْيَ الَعُموَدْينِّ رَْكَعَتنْيِّ  -عليه وسلم   ألَصَق هبَِّما َظْهَرُه َوَبطَنُه". َدَخَل الَكْعَبَة فـََلْم ُيَصلِّّ

 .ع، كر
 

 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند صفوان بن أمَيَّة  
يـَْوَم ُحَننْيٍ وِّإنَُّه َلمِّْن أبـَْغض النَّاسِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َصْفَواَن ْبنِّ أَميََّة قَاَل: َلَقْد أْعطَاِن َرُسوُل هللا  - 2/  374

 يىنِّ َحَّتَّ إِّنَُّه ألَحبُّ اخلَلق إِّىَلَّ". إِّىَلَّ، َفَما زَاَل يـُْعطِّ 
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 صحيح.  .ابن جرير يف هتذيبه، ع، وابن منده، كر]م[ 
 

 [ -رضي اهلل عنه    -]مسند صهيب  
َصااًل َثالاًث َأْكرُهَها َلَك. قَاَل: وَ  - 7/  377 ؟  هيَما "َعْن جابر ْبنِّ َعْبد هللا قَاَل، قال ُعَمُر لُِّصَهْيب: اَي ُصَهْيُب إِّنَّ فِّيَك خِّ

َنٌة، قَاَل: أمَّا َما ذََكْرَت مِّْن  قَاَل: إِّْطَعاُمَك الطََّعاَم َواَل َماَل َلَك، واكتناؤَك َواَل َوَلَد َلَك، َوادَِّّعاؤُك إِّىَل الَعَربِّ َوىفِّ لَِّسانَِّك َلكْ 
طَعَم الطََّعاَم، َوَأمُي هللاِّ ال أَتُرُك إِّْطَعاَم الطَعامِّ قَاَل: َأْفَضلُكْم َمْن أَ  -صلى هللا عليه وسلم  -إِّْطعامِّى الطَعاَم فَإن َرُسول هللا  

: اي ُصَهْيُب قُلُت: لَبـَّْيَك، قَاَل: أََلَك َوَلٌد؟  يلقَاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -، فَإِّنَّ َرُسوَل هللاِّ يل أََبًدا، َوَأمَّا إْكتَنائِّى َوال َولَد 
َب  قُلُت: اَل، قَاَل: اكَتىنِّ َِبىبِّ حَيْىَي، َوَأمَّا َما ذَكْرَت مِّْن اّدَعائِّى إِّىَل الَعرب َوىف لَِّساِن ُلْكَنٌة فَأاَن ُصهَ  ْيب ْبُن َسنان حَّتَّ أْنتسِّ

 تـََرى مِّْن ُلْكَنَّت".  الذيلِّى، وِّإنَّ الرُّوَم َأَغاَرْت َفَسرقَتىن فـََعلََّمْتىن لُغَتها، فـَُهَو إِّىَل النَّْمر ْبن قَاسط كْنُت َأرَعى َعَلى أهْ 
 .ع، كر

 
ُْم قَالوا ألبِّيهِّْم: َما َلَك اَل حُتَدِّثَنا كَما حيَُ   - 15/  377   ّدُث َأْصَحابُ "َعْن َعْمرو ْبن ديَناٍر قَاَل: َحّدَثىنِّ بـَْعُض َولدِّ ُصَهْيب َأْنَّ

ْعُت كَما مسُعوا، وَلَكْن ميَ -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللاِّ  مَن احلَديث َحديٌث مَسْعُتُه مْن َرُسول   نعين ؟ قَاَل: أمَّا أان َقْد مسِّ
ًدا، َفليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ، َوَلكنْ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   قليب َسأَحدِّثُكْم حَبدِّيٍث َحفِّظَُه يـَُقوُل: َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّّ

يـَُقوُل: أميا رَُجٍل تـََزوََّج اْمرَأًة َومِّْن نِّيَّتِّهِّ َأْن يَْذَهَب بَِّصَداقِّها فـَُهَو زَاٍن َحَّتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َوَوَعاُه، مَسْعُت َرُسوَل هللا 
ًعا َومِّْن نِّ  ا رَُجٍل اَبَيَع رَُجاًل بـَيـْ  يَّتِّهِّ َأْن َيْذَهَب َحقُُّه هَلَُو َخائِّن َحَّتَّ مَيُوَت". مَيُوَت، َوَأميُّ

 .ع، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عبادة بن الصامت  
ًرا َعَلى رُسولِّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َكاَن َرُسوُل هللا   - 8/  390 َصلَّى هللا عليه   -ُيْشَغُل، فَإَِّذا َقدَِّم الرَُّجُل ُمَهاجِّ
يهِّ   معيرَُجاًل َكاَن  -صلى هللا عليه وسلم  -ُه إِّىَل رَُجٍل منَّا يـَُعلُِّّمُه الُقرآَن، َفَدَفع إِّىَلَّ َرُسوُل هللاِّ َدفـَعَ  -وسلم  ، ُأَعشِّّ يف البَـْيتِّ

، وَُكنُت أُْقرِّئُُه الُقرآَن فَاْنَصرَف إِّىَل َأْهلِّهِّ، فـََرَأى َأنَّ َعَلْيه َحّقا، فَأهَدى إِّىَلَّ  قـَْوًسا ََلْ َأَر َأْجَوَد مْنها ُعوًدا، َوالَ    َعَشاَء الَبيتِّ
فـَُقلُت: َما تـََرى اَي َرُسوَل هللا؟ فـََقاَل: مَجْرٌة َبنْيَ كتيَفْيَك   -صلى هللا عليه وسلم   -َأْحَسَن مِّْنها َعطًفا، فَأَتـَْيُت َرُسوَل هللا 

 فـََعلَّْقتـَُها، َأْو قَاَل: تـََقلَّْدهُتَا". 
 .إسناده حسنيب: قال شع .طب، ك، ق]حم[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ عَبدِ اهللِ بن أبى أوْفى  

َ    -صلى هللا عليه وسلم  -"َشَكا َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف َخالَِّد ْبَن الَوليدِّ إِّىَل َرُسولِّ هللا   - 12/  397 فـََقاَل: اَي َخالُِّد َلِّ
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فََأرُدُّ َعَلْيهِّْم، فـََقاَل َرُسوُل  يف يـََقُعوَن تـُُؤذِّى رَُجاًل مْن َأْهلِّ َبْدٍر؛ َلْو أَنـَْفْقَت مْثَل أُحٍد َذهًبا ََلْ ُتْدرِّْك َعَمَلُه! فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ 
 ال تـُْؤُذوا َخالًدا فَإنَُّه َسْيف مْن ُسُيوفِّ هللاِّ، َصبَُّه هللا َعَلى الُكفَّارِّ".   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 اني ثقات. الطبراني في الصغير، والكبير باختصار، والبزار بنحوه، ورجال الطبر  قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ عَبدِ اهلل بن بشر  

َيْصُبُغ؟ فـََقاَل: اَي  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َجرِّير ْبنِّ ُعْثَماَن قَاَل: قُلُت لَِّعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ بِّْشٍر: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 7/  398
َفَقتهِّ".  َا َكاَنْت َشَعَراٍت بِّيٍض، َوَأَشاَر إِّىَل َعنـْ َيب، إِّمنَّ ُلْغ َذلَِّك الشِّّ  ْبَن َأَخي ََلْ يـَبـْ

 .ع، كر
 

يـُْؤذِّنُُه ابلصَّالةِّ َمرًَّة، َفقِّيَل إِّنَُّه اَنئٌِّم، فـََناَدى: الصَّالُة َخرْيٌ مَن النَـْوم  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "أََتى بالٌل   - 18/  398
 َصالةِّ الَفْجرِّ".  يففَأُقِّرَّْت 

 . طب عن سعيد بن املسيب
 

يـُْؤذِّنُُه ابلصَّالةِّ فـََوَجَدُه رَاقًِّدا، فـََقاَل: الصَّالُة َخرْيٌ مِّْن النـَّْوم،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "أََتى بالٌل   - 19/  398
 َما َأْحَسَن َهَذا اَي بِّالُل، اْجَعْلُه يف أَذانَِّك".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َمرََّتنْي، فـََقاَل 

 . -رضي هللا عنه   -طب عن بالل 
 

بِّْشًرا َوُهَو راكٌِّب َعَلى بـَْغَلٍة، قَاَل َعْبُد هللا ْبُن بِّْشٍر ُكنَّا َنْدُعوَها محَارًَة   -وسلم  صلى هللا عليه  - النيب"أَتى   - 20/  398
صلى هللا عليه وسلم   -َوأْصَحاُبُه، فـََقاَمْت أُمِّّى، فـََوَضَعْت لَِّرُسولِّ هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َشاميًَّة، َفَدَخَل َرُسوُل هللاِّ  

َها َرُسوُل هللاِّ  يفَحصرٍي  َقطيَفًة َعَلى  - ، َجَعَلْت تـُْؤثُِّرها َلُه، فـََلمَّا َجَلَس َعَليـْ   )تطيَّب احَلصِّري( -صلى هللا عليه وسلم  -البَـْيتِّ
أُمِّّى، وََكاَن َأىب الَقائُم َعَلى َرُسولِّ   وَ فـََقدََّم هَلُْم َأىبِّ مَتًْرا َيْشَغُلهْم بِّه، َوَأَمَر أُمِّّى َفَصَنعْت َجشيًشا، وَُكْنُت َأاَن اخلَادُِّم فِّيَما َبنْيَ َأىب

يشِّ جْئُت َأمحُِّلُه َحَّتَّ َوَضْعُتُه َبنْيَ أَْيدِّيهِّْم فََأَكُلوا مثَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  َوَأْصحابهِّ، فـََلمَّا فـََرَغْت أُمِّّى مِّْن اجَلشِّ
نَي نـََفَد َما فيه،   الذيَوَسَقى   -وسلم  صلى هللا عليه -َسَقاُهْم َفْضيًِّخا، َفَشرَِّب َرُسوُل هللاِّ  َعْن مَيينهِّ، مثَّ َأَخْذُت الَقَدَح حِّ

  -انـَْتهى إِّلَْيهِّ الَقَدُح، فـََلمَّا َفرَغ َرُسوُل هللا  الذيفـََقاَل: َأْعطِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -َفَمألَتُُه، َفجْئُت بِّهِّ إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ 
  -رِّْزقِّهْم، َفَما زَْلَنا نـَتَـَعرَُّف َعْن هللا يفطََّعامِّ َدَعا لََنا فـََقاَل: اللَُّهمَّ اْرمَحُْهْم واْغفِّْر هَلُْم َواَبرْك هَلُْم مَِّن ال -صلى هللا عليه وسلم 

".  يفالسََّعَة  -عَز َوجل  الرِّْزقِّ
 حديثهم حسن أو صحيح. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله  .رسطب عن عبد هللا بن ب
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ٌّ َرُسوَل هللاِّ   - 21/  398 َخْت أُمٌَّة  -صلى هللا عليه وسلم   -"أََتى َأْعَراىبِّ ؟ فـََقاَل: ُمسِّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا َما تـَُقوُل يف الضَّبِّ
 ". مْن َبىنِّ إِّْسرائيَل ال َأْدرِّى َأىُّ الدََّوابِّ ُمسَخْت، َوال آُمُر بِّهِّ َوال َأْْنَى َعْنهُ 

 . طب عن جابر بن مسرة
 

رٍي َكاَن عِّْنَدُه مْن َصَحابَةِّ َرُسولِّ هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب "أََتى َجْزٌء   - 22/  398 سِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ِبَِّ
ري، وََكَسا َجْزًءا بـُْرَدْينِّ َوَأْسَلَم َجْزٌء بَذلَك األَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َكانُوا َأسُرُوه َوُهْم ُمْشرُِّكوَن، مثَّ َأْسَلُموا، فَأَتـَْوا  سِّ

  يلاْختارى   -َنضََّرك هللاُ -عِّْندَها بـُْرَدْينِّ، َفَدَخَل َعَلى َعائَشَة فـََقاَل  اليت عْنَدُه، مثَّ قَاَل: اْدُخْل َعَلى َعائَِّشَة تـُْعطِّيَك مِّْن األَبـُْردِّ 
َّ هللا   عْنَدك بـُْرَدْين، اليتمِّْن َهذِّهِّ األَبـُْردِّ  َواًكا مْن َأرَاٍك    -صلى هللا عليه وسلم  -فَإِّنَّ َنىبِّ َها بـُْرَدْينِّ َفقاَلْت َوَمدَّْت سِّ َكَساِنِّ منـْ

 َطوِّياًل ُخْذ َهذا َوُخْذ َهَذا وََكاَنْت نَساُء الَعَربِّ حيَنئٍِّذ ال يـَُرْيَن".
 هم. الطبراني وفيه جماعة لم أعرف قال الهيثمي: رواه .طب عن جزء السلمى

 
َماَل لَِّيأُكَل، وََكاَنْت الُيْمىَن ُمَصابًَة،   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب  "أََتى َجزْ   - 23/  398 َوَبنْيَ َيَدْيهِّ طََعاٌم، فََأْدَِن َيَدُه الشِّ

َها َرُسوُل هللاِّ  َا ُمَصابٌَة، فـَنَـَفَث َعَليـْ ْلَيمِّنيِّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ إِّْنَّ َشَكى َحَّتَّ   َفَما  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: ُكْل ابِّ
 َماَت". 

 الطبراني من طريق سفيان بن فروة، عن بعض بنى جرهد وكالهما لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه .طب عن جرهد

 
فـََقاَل: َعَلى   )النابغة( فـََقاَل: ُمدَّ َيَدَك اَي َجرِّيُر، فـََقاَل: َعَلى َمْه،  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "أََتى َجرِّيٌر   - 24/  398

يَحة لكلِّّ ُمْسلٍم، )فَأدَن( هَلَا َجرير وََكاَن رَُجاًل َعاقِّاًل، فـََقاَل اَي َرُسوَل  هللاِّ: فيَما اْسَتطَْعُت َفَكاَنْت  َأْن ُتْسلَِّم َوْجَهَك هللِّ، َوالنَّصِّ
 ".  رُْخَصًة لِّلنَّاس بـَْعَدهُ 

 . طب عن جرير
 

مَحَْزَة ْبَن َعْبد اْلُمطَّلب يـَْوًما َوَلْ ََيْدُه، َفَسأَل اْمرأََتُه َعْنُه، وَكاَنْت   - عليه وسلم صلى هللا -"أََتى َرُسوُل هللا    - 25/  398
اَي َرُسوَل بـَْعض َأزِّقَّةِّ َبىن النجار، َأَفال َتْدُخُل  يفَآنًِّفا َعامًِّدا حَنَْوَك، فََأظُنه َأْخطََأَك  -َِبىبِّ أَْنتَ -مِّْن َبىنِّ النََّجارِّ، فـََقاَلْت َخَرج  

ئْ  ْنُه، فـََقاَلْت اَي َرُسوَل هللا )َهنِّيًئا( َلَك َومَّرِّاًي، َلَقْد جِّ ْيًسا، فََأَكَل مِّ َت َوَأاَن )أرِّيُد َأن( آتيَك َأهنيَك هللا، َفَدَخَل، فـََقدََّمْت َلُه حِّ
ى الَكْوثـََر، قَاَل: َأَجْل! َوَعْرَصُتُه اَيُقوٌت َوَمْرَجاٌن، َوزَبـَْرَجٌد، َوُلْؤُلٌؤ،  َوَأمريَك، َأْخرَبِن أَبُو عَمارََة أَنََّك ُأْعطيَت َْنًْرا يف اجْلَنَّةِّ يُْدعَ 

َعاء، فِّيه َأاَبرِّيُق مْثُل َعددِّ النُُّجومِّ وأحب يلقَالْت: َأْحبَـْبُت َأْن َتصَِّف  َلَة َوَصنـْ  َحْوَمَتَك بِّصَفٍة َأمْسَُعَها مْنَك، فـََقاَل: ُهَوما َبنْيَ أَيـْ
 ". -يـَْعىن األَْنَصارَ  -َوارُِّدَها َعَلى قـَْومَك اَي بِّْنَت )مَحَدِّ( 

 . عثمان وهو متروكالطبراني وفيه حرام بن   قال الهيثمي: رواه .طب عن أسامة بن زيد
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نَّ َلَك احْلَْمَد ال إَِّلَه إِّال  إيّنِّ َعَلى رَُجٍل َوُهَو يـَُقوُل: "اللَُّهمَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"أََتى َرُسوُل هللا    - 26/  398 َأْسأَُلَك ِبَِّ

، الْسمِّ  أَْنَت احْلَنَّاُن اْلَمنَّاُن، َبديُع السََّمواتِّ َواأَلْرض، َذو اجْلاللِّ َواإلِّْكرامِّ  إِّذا ُدعَِّى به َأَجاَب".  الذيفـََقاَل: َلَقْد َسأَل هللَا ابِّ
 الطبراني، وفيه أبان بن عياش وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه . طب عن أىب طلحة

 
َوْجهِّهِّ، َفقِّيَل اَي َرُسوَل هللا: إِّانَّ نـََرى يف   يفيـَْوًما َوالُبْشرى تـَُرى  -صلى هللا عليه وسلم  -"أََتى َرُسوُل هللا    - 27/  398

يَك َأْن ُيَصلِّّى َعَلْيَك َأَحٌد  أاتين َوْجهَِّك بِّْشًرا ََلْ َنُكْن نـََراُه؟ ، قَاَل: إِّنَّ َمَلًكا  ، فـََقاَل: إِّنَّ رَبََّك يـَُقوُل َلَك َأَما تـََرى، َأْو ال يـُْرضِّ
 َعْشًرا، َوال ُيَسلُِّّم َعَلْيَك إِّال َسلَّْمُت َعلْيهِّ َعْشًرا؟ قـُْلُت: بَلى". مْن أُمَّتَِّك إِّال َصلَّْيُت َعَلْيهِّ 

 .طب عنه
 

 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند عبد اهلل يف بشر النصري، والد عبد الواحد  
َنَما حَنُْن بِّفناءِّ َرُسولِّ هللا  "َعنِّ اأَلْزرعِّى - 1/  399 د ْبن َعْبدِّ هللا ْبن ُبْسٍر قَاَل: َحدََّثىن َأىب قَاَل بـَيـْ صلى   -، َعْن َعْبدِّ اْلَواحِّ

َنا ُمْشرَِّق اْلَوْجهِّ يـَتَـَهلَُّل، فـَُقْمَنا  -هللا عليه وسلم  ههِّ، فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل هللاِّ سرَّ  يفُجُلوٌس إِّْذ َخَرج َعَليـْ َك هللاُ إِّنَُّه لََيُسرُّاَن َما  َوجِّ
رْبيَل  -صلى هللا عليه وسلم  -نَرَى مِّْن إِّْشَراق َوْجهَِّك، فـََقاَل َرُسوُل هللا  آنًِّفا فـََبشََّرِنِّ َأنَّ هللَا َقْد َأْعطَاِنِّ   أاتينإِّنَّ جِّ

ٍم َخاصًَّة؟ قَاَل:    هيأُمَّتَِّك؟ قَاَل:  يف ال، فـَُقْلَنا إِّىَل قـَُرْيٍش َعامًَّة؟ فـََقاَل: ال، فـَُقْلَنا الشََّفاَعَة، فـَُقلَنا: اَي َرُسوَل هللاِّ إِّىَل َبىنِّ َهاشِّ
 لِّْلُمْذنِّبنَي اْلُمثْـَقلِّنَي".  أميت يف

الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه عبد الواحد النصرى متأخر، يروى عن األوزاعى، ولم أعرفه، وبقية  قال الهيثمي: رواه .طب، كر
 . رجاله ثقات

 
 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسنَد عَبدِ اهلل بن الزُّبيَر  

ُم، فـََلمَّا َفرَغ قَاَل: اَي َعْبَد هللا!   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َعْبدِّ هللا بنِّ الزُّبرْيِّ أَنَُّه أََتى   - 12/  411 َوُهَو حَيَْتجِّ
صلى هللا عليه   -َرَز َعْن َرُسولِّ هللا اْذَهْب هَبََذا الدَّمِّ فََأْهرِّْقُه َحْيُث اَل يـََراَك َأَحٌد، َوىفِّ َلْفٍظ: فـََوارهِّ َحْيُث اَل يـََراُه َأَحٌد، فـََلمَّا بَـ 

ُت أَنَُّه َخاف َعنِّ  َد إِّىَل الدَّمِّ فَشرِّبَُه، فـََلمَّا رََجَع قَاَل: اَي َعْبَد هللا! َما َصنَـْعَت؟ قَاَل: َجَعْلُتُه يف َأْخَفى َمَكاٍن َعلِّمْ َعمَ  -وسلم 
َ َشرِّْبَت الدََّم؟ َوْيٌل للنَّاسِّ مِّْنكَ  ، فـََقاَل: َلَعلََّك َشرِّبـَْتُه؟ َقلُت: نـََعْم، قَاَل: َوَلِّ ٍم:  النَّاسِّ ، قَاَل أَبُو َعاصِّ ، َوَوْيٌل َلَك مَِّن النَّاسِّ

َة   بِّهِّ مِّْن َذلَِّك الدَّم".  اليتَكانُوا يـََرْوَن َأنَّ الُقوَّ
 .ع، كر

 



1015 

 

 ( -رضي اهلل عنها    -)مُسْنَدُ عَبد اهلل يف عَبَّاس  
َكْيَف أَنـَْعُم َوَصاحُب اْلَقْرنِّ َقْد اْلتَـَقَم    -عليه وسلم   صلى هللا - النيب قَاَل  النَّاُقورِّ{  يف"َلمَّا نـََزَلْت }فَإَِّذا نُقَِّر   - 29/  420

ُفُخ؟ فـََقاَل َأْصَحاُب   َهَتُه لَِّيْسَتمَِّع َمََّت يـُْؤَمُر فـَيَـنـْ : َفَكْيَف نـَُقوُل؟ قَاَل: ُقوُلوا:  -صلى هللا عليه وسلم   - النيباْلَقْرَن َوَحىَن َجبـْ
 هللا تـَوَكَّلَنا". َحْسبـَُنا هللا َونِّْعَم اْلوَكِّيُل، َعَلى  

 . حسن لغيرهقال شعيب:  .ش، طب، وابن مندوية، وهو حسن
 

َمرَّ َوُهَو يَُطوُف ابْلَكْعَبة إبْنَساٍن َقْد رََبَط َيَدُه إِّىَل إِّْنَساٍن آَخَر بَِّسرْي، َأْو   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َأنَّ   - 93/  420
َيٍط، َأْو بَشئ َغرْيِّ دلَِّك، فـََقطََعُه   ، مثَّ قَاَل: ُقْدُه بَِّيدِّهِّ". -صلى هللا عليه وسلم  - النيبخبِّ

 صحيح.  قال شعيب: إسناده .عب. طب]حم[ 
 

َعَلى َأمْسَاَء بِّْنتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َلمَّا نُعَِّى َجْعَفُر ْبُن أيب طَالٍِّب، َدَخَل  - 130/  420
َذْيهِّ مثَّ قَاَل: إِّنَّ جرْبِّيَل أْخربََ  ِنِّ أنَّ هللا تـََعاىَل اْسَتْشَهَد َجْعَفًرا َوَأنَّ َلُه  ُعَمْيٍس، فـََوَضَع َعْبَد هللا، َوحُمَمََّد ْبَن َجْعَفٍر َعَلى َفخِّ

َما َمَع اْلَماَلئَِّكةِّ يف اجْلَنَّةِّ، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ اْخُلْف َجْعَفًرا يف َوَلدِّهِّ".   َجَناَحنْي َيطِّرُي هبِّ
 ثق، وبقية رجاله ثقات. الطبراني، وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف وقد و  قال الهيثمي: رواه  .طب، وأبو نعيم، كر

 
َراَء فـَتَـَزْلَزَل اجْلََبُل، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 191/  420 َعَلى حِّ

ٌّ، َأْو صدِّيٌق، َأْو َشهِّيٌد، َوَعَلْيهِّ َرُسو  -صلى هللا عليه وسلم  - َراُء َفَما َعَلْيَك إِّالَّ َنىبِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -ُل هللا اثـُْبْت حِّ
قَّاٍص، َوَسعِّيُد ْبن زَْيدِّ ْبنِّ ُعَمرو َوأَبُو َبْكر، َوُعمُر، َوُعْثَماُن، وَعلىٌّ، َوطََلَحُة، والزَُّبرْيُ، َوَعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف، َوَسعُد ْبُن أىبِّ وَ 

 ْبنِّ نـَُفْيٍل". 
 . ، وابن شاهني يف اإلفراد، طب، كرالبغويع، و 

 
ْنُكْم َأَحٌد َرُسوَل هللاِّ  ."َعنِّ َأىبِّ ُمَعاوِّيََة قَاَل: َصعَِّد ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ اْلمْنرَبَ فـََقاَل: أَيُـَّها النَّاسُ  - 268/  420 َع مِّ  -.. َهْل مسِّ

ُر }حم  -صلى هللا عليه وسلم    -َعَز َوَجلَّ  -مِّْن َأمْسَاءِّ هللاِّ  فـََوَثَب أَبُو ذرٍّ فـََقاَل: َأاَن، فـََقاَل: حم: اْسمٌ  عسق{  -يـَُفسِّّ
نٌي؟ قَاَل: }َوَسيَـْعَلُم الَّذِّيَن ظََلُموا  َقلُِّبوَن{ ،  فـََقاَل: عني؟ فـََقاَل: َعاَيَن اْلُمْشرُِّكوَن َعَذاَب يـَْومِّ َبْدٍر، قَاَل: َفسِّ َقَلٍب يـَنـْ َأيَّ ُمنـْ

يبُ   النَّاَس".  قَاَل: فـََقاُف؟ قَاَل: قَارَِّعٌة َبنْيَ السََّماءِّ ُتصِّ
 .ع، كر

 
عِّني؛ َقْد  " َعْن َسعِّيد ْبنِّ ُجَبرْيٍ قَاَل: قِّيَل الْبنِّ َعبَّاٍس: َقْد َقدَِّم َحسَّاُن اللَّعِّنُي، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َما ُهَو بِّلَ  - 420/  303
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 بَِّسْيفِّهِّ َولَِّسانِّهِّ". -صلى هللا عليه وسلم  -َجاَهَد َمَع َرُسولِّ هللاِّ 
 [ ]موقوف .ع، كر

 
يت َعلِّي ا َوالزَُّبرْي، "َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َلمَّا قُتَِّل مَحَْزُة يـَْوَم ُأُحٍد َأقْـبَـَلْت َصفِّيَُّة َتطلُُبه اَل َقْدرِّى َما َصَنَع، فـََلقِّ  - 331/  420

، َفَجاَء  فـََقاَل َعلِّىٌّ لِّلزَُّبرْي: اذُْكر ألُمًِّّك، َوقَاَل الزَُّبرْيُ: اذُْكر َلَعمَّتَِّك، قَالَ  َُما اَل َيْدرِّاَينِّ   -  النيبَما فـََعَل مَحْزة؟ ، فََأَراَيَها َأْنَّ
اَل َأَخاُف َعَلى َعْقلَِّها، فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َصْدرَِّها َوَدَعا هَلَا، فَاْسرَتَْجَعْت َوَبَكْت، مثَّ َجاَء  إيّنِّ فـََقاَل:   -صلى هللا عليه وسلم 

َباع، مثَّ فـََقاَم َعَلْيهِّ َوَقْد مُ  َلى َفَجَعَل  ثَِّّل بِّهِّ، فـََقاَل: َلْواَل َجزٌَع النَِّّساءِّ َلرَتَْكُتُه َحَّتَّ حُيَْشر مِّْن َحَواصل الطَّرْيِّ َوبُُطونِّ السِّّ لَقتـْ َأَمَر ابِّ
ًعا  ُيَصلِّّى َعَلْيهِّْم، فـََيَضُع تِّْسَعًة َومَخَْسًة فـَُيَكربِّّ َعَلْيهِّْم َسْبْع َتْكبِّريَاٍت، مثَّ يـُرْ  فـَُعوَن َوُيرَتَُك مَحَْزة، مثَّ َجاَء تِّْسَعة َفَكربَّ َعَلْيهِّْم َسبـْ

ُهْم".   َحَّتَّ فـَرََغ مِّنـْ
 ىف إسناده )يزيد بُن َأىب زايد( وهو ضعيف.  .ش، طب

 
َيْدُعو النَّاَس يـَْوَم   -َوَجلَّ َعزَّ  -: إِّنَّ هللا -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   - 382/  420

، فَإِّنَّ هللا يـُْعطِّى ُكلَّ ُمْؤمٍِّن نُو  َراطِّ ْنُه َعَلى عَِّبادِّهِّ، َوَأمَّا عِّْنَد الصِّّ ُمََّهاهتِّم َسرْتًا مِّ َنٍة نُورًا، وَُكلَّ ُمَنافٍِّق نُورًا،  القَياَمةِّ ِبِّ رًا، وَُكلَّ ُمْؤمِّ
َراط َسلَ  ، فـََقاَل املَُنافُقوَن: }انظُُرواَن نـَْقَتبِّْس مِّن نُّورُِّكْم{ ، َوقَاَل املُْؤمِّ فَإَِّذا اْستَـَوْوا َعَلى الصِّّ ُنوَن: َب هللا نُوَر املَُنافِّقِّنَي َواملَُنافَقاتِّ
 َفاَل َيْذُكُر عْنَد َذلَِّك َأَحٌد َأَحًدا".  }اْنظُُرواَن نـَْقَتبِّْس مِّْن نُورُِّكْم{ 

 سحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. الطبراني، وفيه إ قال الهيثمي: رواه .طب
 

َارِّيَة َسْوَداَء، فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا إِّنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل: أََتى  - 390/  420 رَُجٌل جبِّ
َها؟ فـَقَ  َها رَقـََبٌة ُمْؤمَنٌة فـََهْل جَتْزِّى َهذِّه َعنـْ : أْيَن هللا؟ فَأْوَمأْت  -صلى هللا عليه وسلم  -اَل هَلَا َرُسوُل هللا أُمِّّى َماَتْت َوَعَليـْ

َها إِّىَل السََّماءِّ، فـََقاَل: َمْن أاَن؟ قَاَلْت: َرُسوُل هللا  َنٌة".  -صلى هللا عليه وسلم  -بَِّرأسِّ َا ُمْؤمِّ  قَاَل: َأْعتِّْقَها فَإِّْنَّ
 . ز

 
يهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ارِّثَُة ْبُن النـُّْعَمانِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ "َعن اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َمرَّ حَ  - 482/  420 رْبِّيُل يـَُناجِّ َوَمَعُه جِّ

رْبِّيُل: َما َمنَـَعُه َأْن ُيَسلَِّّم؟ إِّنَُّه َلْو َسلََّم َلَرَدْدُت َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: إِّنَّ  صلى   -َرُسوُل هللاِّ  ُه مِّن الثََّمانِّنَي، فـََقاَل  فـََلْم ُيَسلِّّْم، فـََقاَل جِّ
ُوَن َمَعَك، َورِّزقـُُهْم َورِّْزُق َأْوالدِّهِّْم َعَلى هللاِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ،   : َوَما الثََّمانُوَن؟ قَاَل: َتفِّرُّ النَّاُس َعْنكَ -هللا عليه وسلم  َغرْيَ َُثَانِّنَي فـََيْصربِّ

نَي َمَرْرَت؟ قَاَل: رَأَْيُت َمَعَك إِّْنَسااًن  -ى هللا عليه وسلم صل -فـََلمَّا رََجَع َحارِّثَُة َسلَم، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ  : َأال َسلَّْمَت حِّ
رْبِّيُل َوَقْد قَاَل َوَأْخرَبَُه ِبَِّ  رْبِّيُل". َفَكرِّْهُت َأْن َأْقَطَع َحدِّيَثَك، قَاَل: َورَأَيـَْتُه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َذاَك جِّ  ا قَاَل جِّ

 . طب، وأبو نعيم
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ُر لِّلَقومِّ الدِّاَيَر، -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ   - 483/  420 : إِّنَّ هللَا تـََباَرَك َوتـََعاىَل لِّيـَُعمِّّ
َلتِّهِّْم َأْرَحاَمُهْم". َويُكثُِّّر هَلُُم اأَلْمَواَل، َوَما َنَظَر إِّلَْيهِّْم ُمْنُذ َخَلَقُهْم بـُْغًضا هَلُْم، قِّيَل: َفَكْيَف َذاَك اَي َرسُ   وَل هللاِّ؟ قَاَل: بِّصِّ

 . ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. .ابن جرير، والشريازي يف األلقاب، طب، ك
 

َأْهَلُه َأْن يـَُقوَل:  : أَيـَْعجُز َأَحدُُكْم إَِّذا أََتى -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ   - 505/  420
نَـُهَما َوَلد َلَْ  َي بـَيـْ ، فَإِّن ُقضِّ ، َوجنِّّب الشَّْيطاَن َما َرزَقَتينِّ ْيطانِّ ْيطَاُن أََبًدا".  )بِّْسم هللاِّ، اللَُّهمَّ َجنِّّْبينِّ مَِّن الشِّّ  َيُضرَُّه الشِّّ

 . ز
 

420  /506 -  ُّ ُّ   -ه وسلم صلى هللا علي -"َعنِّ اْبن َعبَّاٍس قَاَل: َخَطَب النَّيبِّ يـَْوَم َعَرَفَة، فـََقاَل: ََيَيُـَّها النَّاُس إِّنَُّه لَْيَس اْلربِّ
، َوَلكِّْن َسرْيًا مجياًل تـََوطًُّؤا َضعيًفا، َوال تـُْؤذوا ُمْسلًِّما".  ، َوال يفِّ إِّيَضاعِّ اخْلَْيلِّ بِّلِّ  يف إََِّيافِّ اإلِّ

 . ز
 

ر الزََّمان َأقْـَواٌم َتُكو  - 511/  420 َياطِّني، َأْمثَال الذِّاَئب  "َسَيجُئ يف آخِّ ُن ُوُجوُهُهْم ْوُجوَه اآلَدمِّيِّّنَي، َوقـَُلوهُبُْم قـُُلوَب الشِّّ
هُ   َوارَبُوكَ الضَّوارِّى، لَْيَس يف قـُُلوهبِِّّْم َشْىٌء مَِّن الرَّمْحَة، َسفَّاكِّنَي للدَِّماء ال يـَْرَعْوَن َعْن قَبِّيٍح، إِّْن اَتبـَْعتَـُهمْ  ْم  َوإِّْن تـََوارَْيَت َعنـْ
ُْم َشاطٌر، َوَشْيُخُهمْ  تَـُهْم َخانُوَك، َصبيـُُّهْم عارٌِّم، َوَشاهبُّ َهى َعْن    اْغَتابُوَك، َوإْن َحدَّثُوَك َكَذبُوَك، َوإِّن ائْـَتَمنـْ َْعُروٍف َوال يـَنـْ ال ََيُمُر ِبِّ

، َوطََلُب َما يف أَْيديِّهِّْم فـَْقٌر، احْلَلِّيُم فيهِّ  ْلَمْعُروف فيهْم ُمتـََّهم، اْلُمْؤمُِّن فِّيهِّْم  ُمْنَكٍر، االْعتَِّزاُز هبِّم ُذلٌّ ْم َغاوِّى، َواآلمُر ابِّ
ُق فِّيهِّْم ُمَشرٌَّف، السُّنَُّة فيهِّْم بِّدَعٌة، َواْلبْدَعُة فِّيهِّْم ُسنٌَّة، َفعْنَد َذلَِّك ُيَسلِّّ  رارَُهْم، َوَيْدُعو  ُمْسَتْضَعٌف، َواْلَفاسِّ ُط هللا َعَلْيهْم شِّ

 َجاُب هَلُْم". خيارُُهْم َفال ُيْستَ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وهو   .طب، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات

 متروك.
 

420  /518 -  ٌّ يَك   "َشَكى )َشَكا( َنىبِّ ََعاصِّ مَِّن األَْنبِّياء إِّىَل رَبِّّهِّ فـََقاَل: اَي َربِّّ َيُكوُن اْلَعْبُد مْن َعبيدَك َيْكُفُر بَك، َويـَْعَمُل ِبِّ
ْنيا، فََأْوَحى هللا إِّلَْيهِّ: إِّنَّ اْلعَباَد َواْلَبالء  إِّال َوُهَو ُيَسبُِّّحىنِّ َويـَُهلُِّّلىنِّ  وِّإنَُّه لَْيَس مِّْن َشْىٍء   يلفـَتَـْزوِّى َعْنُه اْلَبالَء َوتـَْعرُِّض َلُه الدُّ

، فََأمَّا  ِنِّ ََسَناتِّه، َعْبديَويَُكربِّّ زِّيَُه حبِّ نـَْيا َوَأْعرُِّض َلُه اْلَبالَء َحَّتَّ ََيتَيىنِّ فََأجِّ اْلَكافُر  َعْبديَوَأمَّا  اْلُمْؤمُِّن فـََلُه َسيّـَئاٌت فََأْزوى َعْنُه الدُّ
نـَْيا َحَّتَّ ََيتَِّيىنِّ فََأْجزيَُه بِّسيَِّّئاتِّهِّ".  فـََلُه َحَسَناٌت فََأْزوى َعْنهُ   اْلَبالَء َوأْعرُِّض َلُه الدُّ

 الطبراني وفيه محمد بن خليد الحنفى وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه .طب، حل
 

َا  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعنِّ اْبن َعبَّاٍس قَاَل: َخطََبنا َرُسوُل هللا  - 551/  420 د اخْليفِّ َفَحمَد هللا َوذََكَرُه ِبِّ يف َمْسجِّ
نَـْيه، َوأَتـَْتهُ  َرُة َُهَُّه مَجََع هللا َِشَْلُه، َوَجَعَل غَِّناُه َبنْيَ َعيـْ نـَْيا َُهَُّه  ُهَو أْهُلُه مثَّ قَاَل: َمْن َكاَنتِّ اآلخِّ نـَْيا َوهَِّى رَاغَِّمٌة، َوَمْن َكاَنتِّ الدُّ الدُّ
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نـَْيا إِّالَّ َما َكَتَب َلُه".  نَـْيهِّ َوََلْ ََيت مَن الدُّ  َفرق هللا َِشَْلُه، َوَجَعَل فـَْقَرُه َبنْيَ َعيـْ
 ضعيف.  . طب، وأبو بكر احلفاف يف معجمه، ابن النجار

 
أََتى مَجَاَعًة مَِّن التُّجَّار فـََقاَل: اَي َمْعَشَر التَُّجارِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  - َرُسول هللا "َعنِّ اْبن َعبَّاٍس َأنَّ  - 553/  420

 َوَأدَّى اأَلَمانََة". َوبـَرَّ  -َوىفِّ َلْفظٍ -َصَل  فَاْسَتجابُوا َلُه َوَمدُّوا َأْعَناقـَُهْم فـََقاَل: إِّنَّ هللا اَبعُثُكْم يـَْوَم اْلقِّياَمةِّ ُفجَّارًا إِّالَّ َمْن َصَدَق َووَ 
 منكر.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحارث بن عبيدة، وهو ضعيف. .ابن جرير، طب

 
 َأهَّل يف ُدبُرِّ الصَّاَلةِّ".  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس أنَّ  - 573/  420

 ضعيف.  . ز]ت ن[  
 

ِّّ "َعنِّ اْبنِّ  - 576/  420 اخْلَاَلَء، مثَّ إِّنَُّه رََجَع فَأُتَِّى بِّطََعاٍم، َفقِّيَل: اَي   -صلى هللا عليه وسلم  -َعبَّاٍس قَاَل: ُكنَّا عْنَد النَّيبِّ
 َرُسوَل هللا: َأالَ تـََتوضَّأُ؟ فـََقاَل: ََلْ ُأَصلِّّ فَأَتـََوضََّأ". 

 .إسناده صحيحقال شعيب:  .ز ]حم[ 
 

 ( -رضي اهلل عنهما    -رَ بن اخلطاب  )مُسندُ عَبد اهللِ بن عُمَ 
أَيـََناُم َأَحُداَن َوُهَو ُجُنٌب؟ قَاَل: إَذا َأرَاَد َأْن  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر: أنَّ ُعَمَر َسَأَل َرُسوَل هللاِّ   - 74/  422

ًئا".   يـََناَم فـَيَـتَـَوضَّأُ َوَيْطعُم َشيـْ
 العدِن.

 
422  /76 -   ِّّ َْيرَبَ ََلْ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُعَمُر لِّلنَّىبِّ اَي َرُسوَل هللاِّ! إِّّن املِّاَئَة َسْهٍم اليت خبِّ

َها، َوَقْد َأَرْدُت أن أتقرب هبا إىل هللاِّ، فـََقاَل النيب   نـْ ْب َمااًل َقطُّ ُهَو َأْعَجُب إىلَّ مِّ : حبس  - عليه وسلم صلى هللا -ُأصِّ
 َأْصَلَها، َوسبِّّْل َُثََرَها". 

 العدِن.
 

َغْزوةِّ ُمؤَتة يَزيد ْبن َحارِّثَة َوقَاَل: إِّْن قُتل زيد فجعفر، َوإِّْن قُتَل   يف -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َأَمر   - 422/ 43
ْسمِّه بضًعا  يفَعُهم َجْعَفٌر فـََعْبُد هللا ْبُن َرَواَحَة، قَاَل اْبن ُعَمَر: فُكْنُت مَ  تِّْلَك الَغْزوة فِّاْلَتمْسَنا َجْعفًرا، َفوْجداَن فيما أقَبَل مِّْن جِّ

 وتسعِّنَي َما ْبنَي َضْربٍَة بَِّسْيٍف َوطَْعَنٍة بُِّرْمٍح َورَْمَيٍة". 
 .طب
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َأْصَحابِّهِّ فََأقْـَبَل َعَلْيهِّم فـََقاَل:  نـََفٍر مِّْن  يفَكاَن   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعنِّ ابنِّ ُعَمر أنَّ َرُسوَل هللا  - 206/  422

َ فَـ  إيّنِّ أَلْسُتْم تـَْعَلُموَن  َقْد َأطَاَع هللا  َرُسوُل هللا إِّلَْيُكم؟ قَاُلوا: بـََلى َنْشَهُد أَنََّك َرُسوُل هللا، قَاَل: أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن أَنَّه َمْن َأطَاَعىنِّ
َهُد أَنَُّه َمْن َأطَاَعَك َأطَاَع هللا َومِّْن طَاَعة هللا طَاعُتَك، قَاَل: فإنَّ مِّْن طاعة هللا َأْن  ومْن طاعةِّ هللا طَاعَّت؟ قَاُلوا: بـََلى َنشْ 

، ومِّْن طاعَِّّت َأْن ُتطِّيُعوا أَُمَراءُكم وإِّْن َصلُّوا قـُُعوًدا َفصلُّوا قـُُعوًدا ".   ُتطِّيُعوِنِّ
 الكبير ورجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في  .ع، كر ورجاله ثقات

 
َفَكَتب إِّليهِّ اْبُن  " َعنِّ الَقْعَقاعِّ ْبنِّ َحكِّيٍم قَاَل: كَتَب َعبُد اْلَعزِّيزِّ ْبُن مْرَواَن إِّىَل اْبنِّ ُعَمَر: اْرَفْع إِّىَلَّ َحَوائَِّجَك،  - 251/  422

ًئا َواَل بَِّرادٍّ َعَلْيَك رِّْزقًا َرزََقىنِّ هللا   مِّْنَك، فـََبعَث إِّلَْيهِّ َِبَْلفِّ دِّيَناٍر فـََقبَِّلَها ".ُعَمَر: َلْسُت َسائَِّلَك َشيـْ
 .ع، وابن جرير، كر

 
َفَشهُِّدوا َعَلْيهِّ أَنَُّه َسرَق اَنَقًة هَلُْم،   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب " َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: َجاُءوا بَِّرُجٍل إِّىَل  - 254/  422

َقى مِّْن َصَلَواتَِّك َشْىٌء،   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبفََأَمَر بِّهِّ  فـََوىلَّ الرَُّجُل َوُهَو يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َصلِّّ َعَلى حُمَمٍَّد َحَّتَّ اَل يبـْ
َقى مَِّن السَّاَلمِّ َشْىٌء، فـََتَكلََّم اجلَْ َواَبرِّْك َعَلى حُمَمٍَّد حَ  َقى مِّْن بـَرََكاتَِّك َشْىٌء، َوَسلِّّْم َعَلى حُمَمَّد َحَّتَّ الَ يبـْ َمُل فـََقاَل: اَي  َّتَّ اَل يـَبـْ

، فـََقاَل  ؟ فَابـَْتَدرَُه -صلى هللا عليه وسلم  - النيبحُمَمَُّد بَرٌِّئ مِّن َسرَِّقَّتِّ لرَُّجلِّ دِّ َفَجاُءوا  : َمْن ََيتِّيىنِّ ابِّ ُعوَن مِّْن َأْهلِّ اْلَمْسجِّ َسبـْ
َا قَاَل، فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيببِّه إِّىَل  صلى هللا   - النيب فـََقاَل: اَي َهذا َما قُلَت آنًِّفا َوأَْنَت ُمْدبٌِّر؟ فََأْخرَبَُه ِبِّ

كَ -عليه وسلم  َنَك، مثَّ قَاَل َلُه: َلرَتَِّدنَّ َعَلى   بَيينَك اْلمديَنة َحَّتَّ َكاُدوا حَيُوُلوَن : لَِّذلَِّك َنَظْرُت إىَل اْلَمالَئَِّكةِّ خَيْرَتُِّقوَن سِّ وبـَيـْ
َلَة اْلَبْدرِّ ".  َراطِّ َوَوْجُهَك َأْضَوأُ مَِّن اْلَقَمرِّ لَيـْ  الصِّّ

 .والديلميطب يف الدعاء، 
 

  يف َأْشرِّْكَنا  أخييف ُعْمَرٍة فََأذَِّن َلُه َوقَاَل: اَي  -عليه وسلم  صلى هللا - النيب"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر اْسَتأَذَن  - 314/  422
 ُدَعائَك، َواَل تـَْنَسَنا مِّْن ُدَعائَِّك".

 رواه أحمد، وفيه عاصم بن عبيد هللا، وهو ضعيف. قال الهيثمي:  . طب، هب]حم[ 
 

َنا َرُسوُل هللا  - 340/  422 َجالٌِّس َوَعائَِّشُة َورَاَءُه إِّذ اْسَتأَذَن أَبُو َبْكٍر   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: بـَيـْ
فً   يـََتَحدَّثُ  –صلى هللا عليه وسلم  -َفَدَخَل، مثَّ اْسَتأَذَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َفَدَخَل َوَرُسوُل هللا  ا َعْن رُْكبَـتَـْيهِّ، َفَمدَّ ثـَْوبَُه َعَلى َكاشِّ

، فـََتَحدَّثُوا َساَعًة مثَّ َخَرُجوا، قَاَلْت َعائَِّشُة: فـَُقلُت: ايَ  رِّى َعىنِّّ ْمَرأَتِّهِّ: اْسَتأخِّ َرُسوَل هللا: َدَخَل َعَلْيَك َأْصَحاُبَك   رُْكبَـتَـْيهِّ َوقَاَل الِّ
ى مِّْنُه   فـََلْم ُتْصلِّْح ثـَْوَبَك َعَلى رُْكبَـتَـْيَك، ْرِنِّ َعْنَك َحَّتَّ َدَخَل ُعْثَماُن، فـََقاَل: اَي َعائَِّشُة َأالَ َأْسَتْحي مِّْن رَُجٍل َتْسَتحِّ َوََلْ تـَُؤخِّّ

ى مَِّن هللا  ى مِّْن ُعْثَماَن َكَما َتْسَتحِّ ، َوَلْو َدَخَل َوأَْنتِّ َقرِّيَبٌة مِّىنِّّ  َوَرُسولِّهِّ اْلَمالَئَِّكُة؟ َوالَّذِّى نـَْفُس حُمَمٍَّد بَيدِّهِّ إِّنَّ اْلَمالَئَِّكَة لََتْسَتحِّ
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 ََلْ يـَْرَفْع رَأَسُه َوََلْ يـََتَحدَّْث َوَخَرَج".
 أبو يعلى والطبراني، وفيه إبراهيم بن عمر بن أبيان وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
َوَأْصَحابُه َأْوفـَُر َما َكانُوا: إِّنَّ َخرْيَ    -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: ُكنَّا نـََتَحدَُّث يف َحَياة  - 348/  422

 أبُو َبْكٍر، مثَّ ُعَمُر، مثَّ ُعْثَماُن". -صلى هللا عليه وسلم  -َهذِّهِّ األُمَّةِّ بـَْعَد نَبِّيَِّّها  
 .ع، كر

 
َبنْيَ َأْظُهرِّاَن: َخرْيُ النَّاسِّ أبُو َبْكر، مثَّ ُعَمُر،   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر قَال: ُكنَّا نـَُقوُل وَ  - 353/  422

 َفالَ يـُْنكُِّرُه".  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب مثَّ ُعْثَماُن، فـَيَـْبلغ َذلَِّك 
 .ع، كر

 
َيدِّهِّ، فـََفَتَح َيَدُه   يف َوُهَو قَابٌِّض َعَلى سنن  -صلى هللا عليه وسلم  -ُعَمَر قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللا "َعنِّ اْبنِّ  - 408/  422

يم، كَِّتاٌب مَِّن الرَّمْحنِّ  ْعَدادهِّْم َوَأْحَساهبِِّّْم  اْلُيْمىَن مثَّ قَاَل: بِّْسمِّ هللا الرَّمْحنِّ الرَّحِّ يم فِّيهِّ َأْهُل اجْلَنَّةِّ ِبَِّ َوأَْنَساهبِِّّْم جُمَْمل َعَلْيهِّم  الرَّحِّ
يم، ك ُهْم َأَحٌد َوالَ يـَُزاد فِّيهِّْم، مثَّ فـََتَح َيَدُه اْلُيْسَرى فـََقاَل: بِّْسمِّ هللا الرَّمْحنِّ الرَّحِّ ُقُص منـْ يم، فِّيهِّ َأْهُل اَل يـَنـْ َتاٌب مَِّن الرَّمْحنِّ الرَّحِّ

ْعَدادِّهِّْم َوَأْحَساهبِِّّْم َوأَْنَساهبِِّّ  ألْشقَِّياء َطرِّيق َأهْ النَّارِّ ِبَِّ ُهْم َأَحٌد َواَل يـَْزَداد فِّيهِّْم َأَحد، َوَقْد َيْسُلَك ابِّ ُقُص مِّنـْ ل ْم جُمَْمل َعَلْيهِّْم الَ يـَنـْ
ُهْم ُهْم ُهْم َما َأْشبَـَهُهْم هبِِّّْم، مثَّ يُْدرِّك َأَحدُهم َسَعاَدَتُه َوَلْو قـَْبَل  نـْ تِّهِّ بَِّفَواق اَنَقٍة، مثَّ قَاَل َرُسوُل هللا َموْ السََّعاَدة َحَّتَّ يـَُقال: ُهْم مِّ

َواتِّيمه". -صلى هللا عليه وسلم  - ََواتِّيمه، اْلَعَمل خبِّ  : اْلَعَمل خبِّ
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد هللا بن ميمون القداح وهو ضعيف جدا، وقال البزار: هو صالح، وبقية رجاله رجال   .ابن جرير، طب

 الصحيح. 
 

ُهْم ُحّر َواَل َعْبد َواَل أَمة، َوإِّنَّ َأْهَل البَـْيتِّ   يف "َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر أنَّ َأْهَل البَـْيتِّ يـَتَـَتابـَُعوَن  - 447/  422 نـْ َقى مِّ النَّارِّ َحَّتَّ َما يـَبـْ
ُهْم ُحرٌّ َواَل َعْبٌد َواَل أَمة".  يفيـَتَـَتابـَُعوَن  نـْ َقى مِّ  اجلَنَّةِّ َحَّتَّ َما يـَبـْ
  الّطبرانّي من طريق كبير، ولم ينسبه إلى أبي جحيفة، ولم أعرف كبيًرا هذا وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه . أيب جحيفة طب عن
 ضعيف.

 
صلى هللا عليه   -َأْسَلَم َوحَتَْتُه َعْشُر نِّْسَوة، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللا  الثقفي "َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر أن َغياَلن بن َسَلَمَة  - 468/  422
ُهنَّ َأْربـًَعا، فـََلمَّا َكاَن -وسلم  نـْ   إينَعْهدِّ ُعَمَر طَلََّق نَِّساَءُه َوَقسَم َماَلُه َبنْيَ بَنِّيهِّ، فـَبَـَلَغ َذلَِّك ُعَمر، فـََلقَِّيُه، فـََقاَل:  يف: اْخرَتْ مِّ
َْوتَِّك فـََقَذَفُه َأُظنُّ ال َع ِبِّ ، مسِّ َعنَّ   يف شَّْيطَاَن فيَما َيْسرَتُِّق مَِّن السَّْمعِّ َك، َوَلَعلََّك أن اَل متَُْكَث إِّالَّ َقلِّياًل، َوأمُي هللا َلرُتْجِّ نـَْفسِّ
َعنَّ  فـَتَـَياَءكَ  ، مثَّ آلُمَرنَّ بَِّقرْبِّ  يفَوَلرَتْجِّ   َك َفرُيَْجُم كَما رُجَم َقرْب َأىبِّ رَِّغال، قَاَل اَنفِّع: َفَما َمَكثَ َمالَِّك أْو ألُورِّثـُُهنَّ مِّْنَك إَِّذا مِّتَّ
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ًعا َحَّتَّ َماَت".   إِّالَّ َسبـْ
 قال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.  .ع، كر]حم[ 

 
التََّشهُّدِّ َوَضَع َيَدُه الُيْمىَن َعَلى رُكَبتِّهِّ   يف َكاَن إَِّذا قـََعَد   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َأنَّ  - 489/  422

نَي، مثَّ َيْدُعو".  َوَوَضَع َيَدُه الُيْسَرى َعَلى رُْكَبتِّهِّ الُيْسَرى َوَعَقَد َثالاًث َومَخْسِّ
 صحيح.  . ز]م[ 

 امسهُ عمرو يف شعيبٍ(   -رضي اهلل عنهما    -ند عَبد اهلل بن عَمرُو يف العَاص  )مُس 
، فَأَْلَزَق َوْجَهُه َوَبْطَنُه   - 16/  423 َوَيَدْيهِّ إِّىَل اْلَكْعَبةِّ،  "َعنِّ اْبنِّ َعْمٍرو: أَنَُّه طَاَف فـََلمَّا اْستَـَلَم احلََجر َقدَم َبنْيَ احلَجرِّ َوالَبابِّ

 يـَْفَعُلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ مثَّ قَاَل: 
 .كر، ع

 
َا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َْنَى َرُسوُل هللاِّ    - 43/  423 يـَْوَم َخْيرَبَ َعْن حُلُوم احلُُمرِّ األْهليَّة، َوَعنِّ اجلالَلةِّ، َوَعْن رُُكوهبِّ

 َعَلى َعمتَِّها أْو َخالَتِّها". َوأْكلِّ حُلُومَِّها، َوَْنَى َأْن تنَكَح املَْرأُة 
 . )ز(
 

بـَْيَّت، فـََقاَل: اَي عْبَد هللا، أََلْ أْخرَبْ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعْبد هللا ْبن َعْمٍرو قَاَل َدَخَل َرُسوُل هللا    - 81/  423
أْن َتُصوَم مْن ُكلِّّ َشْهٍر َثالَثَة   -َوََلْ يَقْل: افْـَعْل  - مْن َحقَِّّك ألفْـَعُل، فـََقاَل: إِّنَّ  إيّنِّ أنََّك َتَكلَّفَت قَِّياَم اللْيل َوصَياَم النـََّهارِّ؟ ! 

َا، َفَكأَنَّك َقْد ُصْمَت الَذْهَر ُكلَُّه، قُلُت: اَي َرُسوَل هللا،  ٍم، فَاحَلَسَنُة بَِّعْشر َأْمثَاهلِّ بُّ أْن َتزيَدِن، قَاَل:   إيّنِّ أايَّ أجُد قـَُوًة َوإِنِّّ ُأحِّ
ٍم، قلت َفَخْمَسَة أ أجد قوة. وإِن أحب أن تزيدِن قال: سبعة أايم قَاَل: َفَجَعَل َيْسَتزيُدُه يـَْوَمنْي يـَْوَمنْي َحَّتَّ بـََلَغ   إينايَّ

ألْهلَك َعَلْيَك َحّقا،   َداُوَد، َكاَن أْعَبَد الَبشر َوإنَُّه َكاَن يـَُقوُم نِّْصَف اللَّْيل، َوَيُصوُم نِّْصَف الدَّْهرِّ، َوإنَّ  أخيالنِّّْصَف، فـََقاَل: إِّنَّ 
نُّ يـَُقوُل: ألْن كنُت قَبلُت رُْخَصَة  صلى هللا عليه  -َرُسول هللا َوإنَّ لَضْيفَِّك َعَلْيَك َحًقا، فَكاَن َعْبُد هللا بـَْعَد َما َكرَب َوأْدرََكُه السِّّ

 أَحُب إِّىَلَّ مْن أْهلى َوَماىل".  -وسلم 
 .ع، كر

 
َلٍة، فـََقاَل َرُسوُل هللا   يفَعْمٍرو قَاَل: مَجَْعُت الُقْراَن، فـََقَرأتُُه  "َعْن َعْبد هللا بن  - 84/  423 :  -صلى هللا عليه وسلم  -لَيـْ
، قَاَل: اقْـَرأُه  يفاْقرأُه  عِّْشريَن، قُلُت: اَي َرُسوَل هللا، َدْعىن   يفَشْهٍر، قُلُت: اَي َرُسوَل هللا: َدْعىن اْسَتْمتُِّع مْن ُقوتى َوَشَباىبِّ

، قَاَل: اقْـَرأُه يف َسْبع لََياٍل قُلُت: اَي َرُسوَل هللا َدْعىن اْسَتْمتُع مَِّن قـُوَّتِّى َوشَ اْستَ  . فَأىَب". ْمتُِّع مْن قـُوَّتى َوَشَباىبِّ  َباىبِّ
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 صحيح. .ع، كر]ه[ 
 

:  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َعْبد هللا ْبن َعْمٍرو، أَنَُّه مسَع َرُسوَل هللا   - 119/  423 َُؤالءِّ اْلَكلَِّماتِّ يُْكثُر الدَُّعاَء هبِّ
حََّة َواْلعفََّة َواأَلَمانََة َوُحْسَن اخْلُُلق َوالرَِّضا ابْلَقَدر".  إيّنِّ "اللَُّهمَّ   َأْسأُلَك الصِّّ

الطبراني والبزار، وقال: أسألك "العصمة" بدل "الصحة" وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو   قال الهيثمي: رواه . ]البزار طب[كر 
 ضعيف.  ضعيف الحديث وقد وثق، وبقية رجال أحد األسانيد رجال الصحيح.

 
ََذا الَّدِّين أقواًما َوَيَضُع آَخريَن" - 127/  423  . "إِّنَّ هللا تـََعاىَل َسرَيَْفُع هبِّ

 .ع، عن عمرو
 

يـَُقوُل لَعماٍر، تـَْقتـُُلَك الفَئُة   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعْبدِّ هللا بِّن َعْمرو قَاَل مَسْعُت َرُسوَل هللا  - 135/  423
ْر قَاتَِّل َعمَّار ابلنَّارِّ".  الَباغِّيُة، َبشِّّ

 .ع. كر
 

رََجْعُت َمَع ُمعاوِّيَة مِّْن َصفِّنْي، َفَسمعُت َعْبَد هللا ْبن َعْمرو يـَُقوُل  "َعْن َعْبدِّ هللا بِّن احلِّْرشِّ ْبن نـَْوَفل قال:  - 136/  423
َد: إِّنََّك حَلَريٌص اأَلْجر   -صلى هللا عليه وسلم   -العبِّيه، اَي أََبتِّ اَما مَسْعَت َرُسوَل هللا  يـَُقوُل َلَعمار حنَي َكاَن يـَْبىن املَْسجِّ

 ْقتـَُلنََّك الفَئُة الَباغَيُة، قَاَل بـََلى َقْد مَسْعُت".َوإِّنََّك مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ ولَتَـ 
 .ع، كر

 
ٌَة يـُْرزَقـُهَ  - 177/  423 َا زِّاَيَدُة اْلُعُمرِّ ُذرَيٌَّة َصاحلِّ ُر نـَْفًسا إَِّذا َجاَء َأَجُلَها، َوإمنَّ ا اْلَعْبُد، فـََيْدُعوَن َلُه بـَْعَد  "إِّنَّ هللا تـََعاىَل اَل يـَُؤخِّّ

 َقرْبِّه، َفَذلَِّك زِّاَيَدُة اْلُعُمرِّ".  يفَمْوتِّهِّ، فـََيلَحُقُه ُدَعاؤُهْم 
 ضعيف جدا. . أىب الدرداءطب عن 

 
َلُكْم قـََتَل َُثَانًِّيا َوتِّْسعِّنَي نَـ  - 179/  423 ًبا،  "إِّنَّ هللا تـََعاىَل اَل يـَتَـَعاَظُمه َذْنٌب غَفَرُه، إِّنَّ رَُجاًل ممَِّّْن َكاَن قـَبـْ ْفسا، فَأََتى رَاهِّ

 تـَْوبٍَة؟ فـََقاَل َلُه: َقْد َأْسَرْفَت، فـََقاَم إِّلَْيهِّ فـََقتَـَلُه، مثَّ أََتى رَاهًبا آَخَر،  مِّنْ  يلقـََتلُت َُثَاِنِّ َوتِّْسعِّنَي نـَْفًسا، فـََهْل جَتُد  إيّنِّ فـََقاَل: 
ًبا آَخَر،  مِّْن ثـَْوبٍَة؟ ، قَاَل: َقْد َأْسَرْفَت َفقاَم إِّلَْيه فـََقتَـَلُه، مثَّ أََتى رَا يل قـَتَـْلُت تِّْسَعًة َوتِّْسعِّنَي نـَْفًسا، فـََهْل جَتُد  إيّنِّ فـََقاَل َلُه:  هِّ

اَئَة نـَْفٍس، فـََهْل جتُِّد  إينفـََقاَل:  مْن تـَْوبَة؟ قَاَل: َأْسَرْفَت، َوَما َأْدرِّى؟ َوَلكِّْن. َهاُهَنا َقريتان، قرية: يـَُقاُل هَلَا، َنْصَرُة   يلقـََتلُت مِّ
نَّةِّ، اَل يـَثْـُبُت فيَها َغرْيُهْم، َوَأمَّا َأْهُل كْفَرة، فـَيَـْعَمُلوَن َعَمَل َأْهل  َواأُلخَرى يـَُقال هَلَا: كْفَرُة، فََأمَّا َنْصَرُة، فـَيَـْعَمُلوَن َعَمَل َأْهلِّ اجلَْ 

تـَْوبَتَِّك، فَاْنطََلَق   يف ُيَشّك النَّارِّ، اَل يـَثْـُبُت فيَها َغرْيُهْم، فَاْنطَلِّْق إِّىَل َأْهلِّ َنْصَرة، فَإِّْن تـُْبَت فيَها َوَعمِّلَت مْثَل َأْهلَِّها، َفالَ 
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ا َعْنُه، فـََقاَل: اْنظُرُ يُرِّي وا إِّىَل َأىِّّ اْلَقْريـََتنْيِّ َكاَن َأقْـَرَب،  دُها، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن َبنْيَ الَقْريـََتنْي َأْدرََكُه اْلَموُت، َفَسأََلتِّ اْلَمالَئَِّكُة َرهبَّ
 ُكتَِّب مِّْن َأْهلَِّها". فَاكتـُُبوه مِّْن َأْهلَِّها، فـََوَجُدوُه َأقْـَرَب إِّىَل نْصَرة بَِّقْيدِّ َأمْنَُلٍة، فَ 

 الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: رواه .طب عن ابن عمرو
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عبد اهلل بن مسعود  
ْيهِّ َوُهوَ  "َعْن َأىب َماجٍد احْلََنفِّىِّّ  - 111/  430 ْبنِّ َأخِّ َسْكَراُن، فـََقاَل تـَْرتُِّروُه َوَمْزمُِّزوُه َواْستَـْنكُِّهوُه.   َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َأاتُه رَُجٌل ابِّ

ْجنِّ، مثَّ َأْخَرَجهُ  َفرَتْتـَُروُه َوَمْزمُزوهُ  ْنُه ريَح َشَراٍب، فََأَمَر به َعْبُد هللا إِّىَل السِّّ  مَِّن اْلَغدِّ، مثَّ َأَمَر بَسْوٍط  واْستَـْنَكُهُوه، فـََوَجُدوا مِّ
ْع َيَدَك َوأَ  دِّ: اْضرِّْب َوَأْرجِّ ْعطِّ ُكلَّ ُعْضٍو َحقَُّه َفَضَربَُه َعْبُد هللا  َفُدقَّْت َُثََرثُُه َحَّتَّ آَضْت َلُه ُِمَفَِّقًة، يـَْعىنِّ َصاَرْت. مثَّ قَاَل لِّْلَجالَّ

ْع َيَدَك؟ فـََقاَل: اَل يـََتَمطَّى وَ   َضْراًب َغرْيَ ُمرَبٍِّّح َوَأْوَجَعُه، قِّيَل:  ٍد َما اْلُمرَبُح؟ قَاَل: َضْرُب األَُمَراءِّ، قيَل: َفَما قـَْولُُه: َأْرجِّ اَل اَي َأاَب َماجِّ
َت فََأْحَسْنَت اأَلَدَب، َواَل َسرَتَْت  قَباٍء َوَسَراوِّيَل مثَّ قَاَل: بْئَس لَعْمُر هللا َواىَل اْلَيتِّيمِّ َهَذا، َما َأدَّبْ  يف يـَُرى إِّبِّطُه، قَاَل: فََأقَاَمُه 

َبغِّى لَِّواٍل َأْن يُؤَتى حَبَدٍّ  إِّالَّ َأقَاَمُه، مثَّ أَْنَشَأ َعْبُد هللا حُيَدُِّث قَاَل:  اجْلزية، مثَّ قَاَل َعْبُد هللا: إِّنَّ هللا َغُفوٌر حيِّبُّ اْلَغُفوَر، َوإِّنَُّه اَل يـَنـْ
فَّ يف َوْجهِّ َرُسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ُمْسلِّمنَي رَُجٌل مَِّن األَْنَصارِّ أُتَِّى بهِّ َرُسوُل هللا َأوَُّل رَُجٍل ُقطَِّع مَن الْ  َا ُأسِّ َفَكأمنَّ

صلى هللا  - النيب  اَي َرُسوَل هللا: َكَأنَّ َهَذا َشقَّ َعَلْيَك؟ فـََقالَ  -يـَْعىنِّ ُذرَّ َعَلْيه رََماٌد فـََقاُلوا   -رََماًدا   -صلى هللا عليه وسلم  -
َبغى لَِّواٍل َأنْ  نعينَوَما ميَ  -عليه وسلم  بُكْم، إِّنَّ هللا َعُفوٌّ حيِّبُّ اْلَعْفَو، َوإِّنَُّه اَل يـَنـْ ُتْم َأَعَواُن الشَّْيطَانِّ َعَلى َصاحِّ َدٍّ إِّالَّ  َوأَنـْ يـُْؤَتى حبِّ

 َأقَاَمُه، مثَّ قـََرَأ: }َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا{ ".
 . يف مكارم األخالق. طب، وابن مردويه. ك، ق اخلرائطيوابن أىب الدنيا يف ذم الغضب. وابن أىب حاَت. و عب. 

 
ُلُغوا احلِّْنَث َكانُوا َلُه  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  - 113/  430 : َمْن َقدََّم َثاَلثًَة ََلْ يـَبـْ

ْصًنا  بُو اْلُمْنذِّرِّ سيُِّّد اْلُقرَّاءِّ:  َحصيًنا مَِّن النَّار، قَاَل أَبُو َذر  َقدَّْمُت اثـَْننْيِّ اَي َرُسوَل هللا؟ قَاَل: َواثـَْننْي، قَاَل ُأىَبُّ ْبُن َكْعٍب أَ حِّ
ًدا اَي َرُسوَل هللا؟  .َقدَّْمُت َواحِّ

ًدا، َوَلكِّنَّ َذاَك يف َأوَّلِّ َصَدَمةٍ    ". فـََقاَل: َوَواحِّ
 قال الهيثمي: إسناده بهذه السياقة فيه ضعف وانقطاع. .ع. كر

 
َما مِّْن ُمْسلَِّمنْيِّ مَيوُت هَلَُما َثاَلثٌة إِّالَّ َكانُوا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن اْبن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  - 114/  430

يًنا مَِّن النَّار، فـَُقْلَنا: اَي رَ  ْصًنا حصِّ ُسوَل هللا َوإِّْن كاَن اثـَْنني؟ َوقَاَل أَبُو َذرٍّ: اَي َرُسوَل هللا: ََلْ أَُقدِّْم إِّالَّ اثـَْننْي؟ قَاَل: َوإِّْن  هَلَُما حِّ
ًدا؟ قَاَل: َوإِّْن كاَن َواحًدا. َوَلكنَّ َذاَك عْنَد   أُلوىَل".الصَّْدَمةِّ اَكاَن اثـَْننْي، فـََقاَل َأىَبُّ ْبُن َكْعٍب: اَل أَُقدُِّم إِّالَّ َواحِّ

 .ع، كر
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430  /188 -  ُّ ُيَصلِّّى فَإَِّذا َسَجَد َوَثَب احلََْسُن َواحْلَُسني َعَلى   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ ابنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
ىبِّ َوأُمِّّى َمْن َأَحبَّىنِّ  َظْهرِّهِّ، فَإَِّذا َأرَاُدوا َأْن مَيْنَـُعوُُهَا َأَشاَر إِّلَْيهِّم َأْن َدُعوُُهَا فـََلمَّا َقَضى الصَّ  ْجرِّهِّ مثَّ قَاَل: ِبَِّ اَلَة َوَضَعُهَما يفِّ حِّ

 فـَْلُيحبَّ َهَذْينِّ". 
 قال الهيثمي: رجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم خالف.  .إسناده حسن .ع، كر]خز[ 

 
نِّيَفة، ثـََنا َمْعن بن َعْبد الرَّمْحن َعْن َعْبد هللا بن  "َعْن َعْمرو بن َأىبِّ َعْمرو ثـََنا حُمَمَّد بن احلََْسن ثـََنا أَبُو حَ  - 195/  430

َدًة، قِّيَل: َوَما  ُل لَِّرُسولِّ هللا  هيَمْسُعود قَاَل: َما َكَذْبُت ُمْنُذ َأْسَلْمت إالَّ كِّذبًَة َواحِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: ُكْنُت أرحِّّ
َفقِّيَل: ابن أُمَّ َعْبد   -صلى هللا عليه وسلم  -لرَُّجُل: َمْن َكاَن يُرحُل لَِّرُسول هللا فََأَمَر برُجٍل مِّن الطَائِّفِّ لريَحل َلُه فـََقاَل ا

َلة َكان َأَحّب إِّىَل َرُسولِّ هللا  َا لَِّرُسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فَأاَتِنِّ فـََقاَل: َأّى الرَّاحِّ  فـَُقْلُت: الطائفية املنكبة فـََرحَل هبِّ
َلة إِّىَل َرُسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - ا وََكاَنْت مِّْن أَبـَْغضِّ الرَّاحِّ فـََقاَل: َمْن رَحل   -صلى هللا عليه وسلم  -َفركَِّب هبِّ

َلةُ  -صلى هللا عليه وسلم  -َهذِّهِّ؟ قَاُلوا: الرَُّجل الطَّائِّفِّى فـََقاَل َرُسوُل هللا     إِّىَلَّ". ُمُروا اْبن أُمِّّ َعْبٍد فـَْلريَحل لََنا فـَُردَّتِّ الرَّاحِّ
 الطبراني وأبو يعلى وإسناده ضعيف. قال الهيثمي: رواه ع. كر
 

إَِّذا نـََزَل بِّهِّ َهٌم َأَو َغمٌّ قَاَل: اَي َحىُّ اَي   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 297/  430
 قـَيُّوُم بِّرمْحَتَِّك َأْستغيُث". 

 حسن.  .ز
 

َنا". إِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن  - 328/  430 ْنرَبَ اْستَـْقبَـْلَناُه بُِّوُجوهِّ  َذا َصعَِّد اْلمِّ
 صحيح.  .ز]ت[  

 
َر املَرَأُة اْلَمْرَأَة  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َْنَى َرُسوُل هللاِّ  - 329/  430 ٍد، مِّْن  يفَأْن تـَُباشِّ ثـَْوٍب َواحِّ

َها، َوَْنَااَن إَِّذا ُكنَّا َثالثََة نـََفٍر أَ  َها َحَّتَّ َكأَنَُّه يـَْنظُُر إِّلَيـْ َفَها ًلَزْوجِّ ٍد، مِّْن َأْجلِّ َأْن حُيْزِّنَُه  َأْجلِّ َأْن َتصِّ ْن ال يـَتَـَناَجى اثـَْنانِّ ُدوَن َواحِّ
 ." لنَّاسِّ  َحَّتَّ خَيَْتلَِّط ابِّ

 . ز
 

نـَُعدُّ اآلاَيتِّ بـَرََكًة َوأَُمٌم يـَُعدَُّوْنا  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: ُكنَّا َأْصَحاب حُمَمٍَّد  - 340/  430
َولَْيَس َمَعَنا َماٌء، فـََقاَل لََنا َرُسوُل هللاِّ: اْطُلُبوا َمْن َمَعُه ُفَضْيُل َماٍء   -صلى هللا عليه وسلم  -يَـَنا حَنُْن َمَع َرُسولِّ هللاِّ  خَتْوِّيًفا، بَـ 

َاٍء َفَصبَّهِّ  ، َواْلرَبََكة مَِّن  إِّاَنٍء، مثَّ َوَضَع َكفَُّه فِّيه َفَجَعَل اْلَماُء خَيُْرُج مِّْن َبنْيِّ َأَصابعِّ  يففَأُتَِّى ِبِّ هِّ، مثَّ قَاَل: َحىَّ َعَلى الطَُّهورِّ اْلُمَباركِّ
 هللاِّ، َفَشربـَْنا، قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َلَقْد ُكنَّا َنْسَمُع َتْسبِّيَح الطََّعامِّ َوُهَو يـُؤَْكُل".



1025 

 

 قال شعيب: حديث صحيح. .ز ]حم[ 
 

".  -صلى هللا عليه وسلم  -وُل هللاِّ "َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: ُسئَِّل َرسُ  - 357/  430 ميَانِّ  َعنِّ اْلَوْسَوَسةِّ قَاَل: َذاَك حَمُْض اإلِّ
 الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وشيخ الطبراني ثقة.  قال الهيثمي: رواه .طب، كر

 
، َيُِّد الشَّْىَء َلْو َخرَّ مَِّن   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َسأَْلَنا َرُسوَل هللاِّ   - 358/  430 َعنِّ الرَُّجلِّ

". -السََّماءِّ، فـََتْخطَُفُه الطَّرْيُ، َكاَن َأَحبَّ إِّلَْيهِّ مِّْن َأْن يـََتَكلََّم بِّهِّ، قَاَل: َذاَك حَمُْض َأْو َصرِّيُح   اإلِّميانِّ
 . الطبراني في الكبير رجاله رجال الصحيح، وشيخ الطبراني ثقة قال الهيثمي: رواه .]طب[كر 

 
 قـَْولِّهِّ: }َوَأْرُجَلُكْم إِّىَل اْلَكْعَبنْيِّ{.  يف"َعن قـََتاَدة َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد قَاَل: رََجَع إِّىَل َغْسلِّ اْلَقَدَمنيِّ  - 367/  430

 الطبراني في الكبير، وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. الهيثمي: رواهقال  .عب، طب
 

َائٍِّط فََأْعَجَبُه فـََقاَل: لَِّمْن َهَذا؟ قـُْلُت ُهَو  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َمرَّ  - 450/  430 ، قَاَل: مِّن أَْيَن َلَك؟  يل حبِّ
ْرُه بَِّشْىٍء".   قـُْلُت اْسَتأَجْرتُُه، قَاَل: ال َتْسَتأجِّ

 . رافع بن خديج، ص ب عنط
 

 )مسند عبد اهلل بن يزيد اخلثعمي قال: كر: ال تثبت له صحبة( 
لشَّامِّ ُجْنٌد، وِّابْلعِّراق ُجْنٌد،   -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َعْبد هللا ْبنِّ يَزيَد َأنَّ َرُسوَل هللا  - 1/  432 قَاَل: َيُكوُن ابِّ

ْر  ْلَيَمن ُجْنٌد، فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا: خِّ لشَّامِّ فَإنَّ هللا َقْد َتوكَّ يلَوابِّ لشَّامِّ َوَأْهلِّهِّ".  يلَل ، قَاَل: َعَلْيَك ابِّ  ابِّ
الطبراني وفيه إسحاق بن   قال الهيثمي: رواه .طب، كر، قال: ورواه ابن أيب عاصم ِمتصرا، إن هللا قد توكل يل ابلشام وأهله

 إدريس األسوارى وهو متروك. 
 

 )مسند عبد الرمحن بن معاوية بن خديج النجييب( 
فذكرت ذلك له   -صلى هللا عليه وسلم  -رجاًل وهى ثيب فأتت النيب   -وهى كارهة  -"انكح جذام ابنته  - 2/  453

 فرد نكاحها". 
 .طب
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 )مسند العد بن خالد( 
؟ قَاَل: نـََعْم  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َجَهَضمِّ ْبنِّ الضَّحاك قَاَل: قـُْلُت لْلَعدِّ ْبنِّ َخالٍِّد: رَأَْيَت َرُسوَل هللاِّ  - 1/  459

ْفُه   َلةِّ". . قَ يلقـُْلُت: صِّ  اَل: َكاَن َحَسَن السَّبـْ
 ضعيف. .طب، كر

 
 )مسند عدى بن حامت( 

ًئا َقطُّ، فَاْنطََلْقُت   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َعدِّىِّّ بنِّ َحاَتٍِّ قَاَل: بُعَِّث  - 5/  460 َفَكرِّْهُتُه َأَشدَّ َما َكرِّْهُت َشيـْ
ذِّاًب آلتِّنَيَّ َهَذا الرَُّجَل، فَإِّْن َكاَن َكا َحَّتَّ أَْنزَِّل َأْقَصى اْلَعَربِّ ممَِّّا يَلِّى الرُّوَم، َفَكرِّْهُت َمَكاِنِّ َأَشدَّ َما َكرِّْهُت َمَكاِنِّ اأَلوََّل فـَُقْلتُ 

، فـََقدِّْمُت اْلَمدِّيَنَة )فَاْسَتْشرفىن( النَّاُس فـََقاُلوا: َجاَء َعدِّ  ، َوإِّْن َكاَن َصادِّقًا اَل خَيَف َعَلىَّ ، فـََقاَل اَل َيُضّرِنِّ   - النيب ىُّ ْبُن َحاَتٍِّ
: أَْنَت اهْلَارُِّب مَِّن هللا َوَرُسولِّهِّ؟ ايَ  -صلى هللا عليه وسلم  : َأْسلِّْم َتْسَلْم، قـُْلُت: اَي َعدِّىُّ ْبَن َحاَتٍِّ مِّْن َأْهلِّ  إيّنِّ  َعدِّىُّ ْبَن َحاَتٍِّ

ّيا؟ قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: َأَوَلْسَت  دِّيٍن، قَاَل: َأاَن َأْعَلُم بِّدِّينَِّك مِّْنَك، قـُْلُت: أَْنَت َأْعَلُم بِّديىنِّ  ؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: أََلْسَت رَُكوسِّ مِّىنِّّ
دِّينَِّك، فـَتَـَواَضْعُت يف   يف: بـََلى، قَاَل: َأَوَلْسَت أَتُخُذ اْلمِّْراَبَع؟ قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: فَإِّنَّ َذلَِّك اَل حيِّلُّ َلَك تـَْرَأُس قـَْوَمَك؟ قـُْلتُ 

ى، قَاَل: اَي َعدِّىُّ ْبَن َحاَتِّ َأْسلِّْم َتْسَلْم  ،   َما أظنُّ َأْو َأْحسُب أَنَُّه مَيْنَـُعَك مِّْن َأْن ُتْسلِّمَ  فإيننـَْفسِّ إِّالَّ َخَصاَصٌة َمْن تـََرى َحْوىلِّ
َدًة، فـََهْل أَتـَْيَت احلِّريَة؟ قـُْلُت: اَل َوَقْد َعلِّْمتُ  َنا إِّْلًبا َواحًدا َوَيًدا َواحِّ ُك الظَّعِّيَنُة َأْن   َوأَنََّك تـََرى الَنَّاَس َعَليـْ َمَكاَْنَا، قَاَل: يُوشِّ

ْلبَـ  واٍر، َولَتـُْفَتَحنَّ َعَلْيُكْم ُكُنوُز كِّْسَرى ْبنِّ ُهْرُمَز، قـُْلُت: كِّْسَرى ْبُن ُهْرُمَز؟ قَاهَلَا َثالاثً تـَْرَحَل مَِّن احلِّريَةِّ َحَّتَّ َتُطوَف ابِّ ،  ْيتِّ بَِّغرْيِّ جِّ
ُك َأْن يُهِّمَّ الرَُّجل َمْن يـَْقَبُل َصَدَقًة، فـََلَقْد رَأَْيُت الظَّعِّيَنَة خَتُْرُج مَِّن احلِّريَةِّ َحَّتَّ َتُطوَف  َواٍر، َوَلَقْد ُكْنُت ابِّ يُوشِّ   يفْلبَـْيتِّ بَِّغرْيِّ جِّ

 قَاَلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -َأوَّلِّ َخْيٍل َغاَرْت َعَلى اْلَمَدائِّنِّ، َولََتَحقَُّق الثَّالَِّثُة إِّنَُّه َلَقْوُل َرُسولِّ هللا 
 .ش، ع، كر

 
،  يل ، َأْو قَاَل: حَتَرََّك يلَقطُّ إِّالَّ تـََوسََّع  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن َعدِّىِّّ ْبنِّ َحاَتٍِّ قَاَل: َما َدَخْلُت َعَلى  - 9/  460

 َحَّتَّ َجَلْسُت إِّىَل َجانِّبِّهِّ".  يلَفَدَخْلُت َعَلْيهِّ َذاَت يـَْوٍم َوُهَو يف بـَْيٍت مَمُْلوٍء مِّْن َأْصَحابِّهِّ، فـََلمَّا رَآِنِّ َوسََّع 
 .ع، عد، كر

 
 )مسند عدى بن ربيعة بن سواة التميمي السعدي( 

َقرِّىِّّ قَاَل: َسأَْلُت حُمَمََّد ْبَن َعَدىِّّ ْبنِّ رَبِّيَعَة ْبنِّ َسَواة ْبنِّ َجْشٍم ب - 1/  462 نِّ َسْعٍد قَاَل: َكْيَف " َعْن َخلِّيَفَة ْبنِّ َعْبَدَة اْلَمنـْ
َسأَْلُت َأىبِّ َعمَّا َسأْلَتىنِّ َعْنُه فـََقاَل: َخَرْجُت رَابَِّع َأْربـََعٍة مِّْن َبىنِّ متِّيٍم َأاَن َأَحُدُهْم،   إيّنِّ : َأَما مَسَّاَك أَبُوَك يف اجْلَاهِّلِّيَّةِّ حُمَمًَّدا؟ فـََقالَ 

ٍع، َويَزِّيُد ْبُن َعْمرِّو ْبنِّ رَبِّيَعَة ْبنِّ ُحَرُقوصِّ ْبنِّ َمازٍِّن َوُأَساَمُة ْبُن َمالِّكِّ ْبنِّ ج ب ْبنِّ الَعْنرَبِّ نُرِّيُد زَيَد ْبَن َجْفَنَة ندُ َوُسْفَياُن ْبُن جُمَاشِّ
، فـََلمَّا َوَرْداَن الشَّاَم نـََزْلَنا َعَلى َغدِّيٍر َعَلْيهِّ َشَجَراٌت َوقـُْربُه قَائٌِّم لِّدِّيراِنٍِّّ  لشَّامِّ َّ ابِّ  ، فـَُقْلَنا: َلوِّ اْغَتَسْلَنا مِّْن َهَذا اْلَماءِّ  اْلَغسَّاِنِّ
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ُّ فـََقاَل: إِّنَّ َهذِّهِّ لَُلَغُة قـَْوٍم َما َوادََّهنَّا ولَبِّْسنا ثَيابـَنَ  َنا الدِّيراِنِّ بَـَنا فَأْشَرَف َعَليـْ َنا َصاحِّ بُِّلَغةِّ َأْهلِّ َهَذا اَْلبَـَلدِّ، فـَُقْلَنا:   هيا مثَّ أَتـَيـْ
ٌّ، َفَسارُِّعوا إِّلَْيهِّ  نـََعْم، حَنُْن قـَْوٌم مِّْن ُمَضَر، قَاَل: مِّْن َأىِّّ اْلَمَضائريِّ؟ قـُْلَنا: مِّْن َخْنَدٍف ، فـََقاَل: أَ  يًكا َنىبِّ َعُث فِّيُكْم َوشِّ بـْ َما إِّنَُّه َسيـُ

ْنُه تـَْرُشُدوا، فَإِّنَُّه َخاَُت النَّبِّيِّّنَي، فـَُقلَنا: َما امْسُُه؟ قَاَل: حُمَمٌَّد، فـََلمَّا اْنصَ  ظُِّّكْم مِّ ٍد  َوُخُذوا حبِّ َرفْـَنا مِّْن عِّْند اْبنِّ ُجْفَنَة ُولَِّد لُِّكلِّّ َواحِّ
 نَّا ُغاَلٌم َفَسمَّاُه حُمَمًَّدا لَِّذلَِّك". مِّ 

 .، وابن منده، وابن السكن، وابن شاهني، طس وأبو نعيم، كرالبغوي، و الباوردي
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند العرباض بن سارية  
َنا َرُسوُل هللا  - 7/  464 يـَْوًما فـََقاَم َوَوَعَظ النَّاَس    -وسلم صلى هللا عليه  -"َعْن اْلعِّْراَبضِّ ْبنِّ َسارِّيََة قَاَل: َخَرَج َعَليـْ

ًئا وَ  ُه هللا َأْمرَُكْم، َواَل تـَُنازُِّعوا َورَغَّبَـُهْم َوَحذَّرَُهْم فـََقاَل َما َشاَء هللا َأْن يـَُقوَل، مثَّ قَاَل: اْعُبُدوا هللا َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ َأطِّيُعوا َمْن َوالَّ
 َعْبًدا َأْسَوَد".اأَلْمَر َأْهَلُه َوإِّْن َكاَن 
 . ابن جرير، طب، ك

 
 )مسند عقبة بن عامر اجلهنى( 

ْنُه َويـَُتوبُ  - 5/  474 قَاَل: يـُْغَفُر َلُه َويُتاُب   "َأنَّ رَُجاًل قَاَل اَي َرُسوَل هللا َأَحُداَن يُْذنُِّب، قَاَل: يُْكَتُب َعَلْيهِّ، قَاَل: مثَّ َيْستَـْغفِّر مِّ
 َحَّتَّ متَلُّوا".  فَيْذنُِّب، قَاَل: يُْكَتُب َعَلْيهِّ، مثَّ َيْستَـْغفُر مِّْنُه ويتوب قَاَل: يـُْغَفر َلُه َويـَُتاُب َعَلْيه، َواَل مَيَلُّ هللاَعَلْيهِّ، قَاَل: فـَيَـَعوُد 

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن. .طب، ك
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عقيل بن أبى طالب  
يَك يـُْؤذِّيَنا  - 2/  476 اَندِّيَنا َوىفِّ   يف"َعْن َعقِّيلِّ ْبنِّ َأىبِّ طَالٍِّب قَاَل: َجاَءْت قـَُرْيٌش إِّىَل َأىبِّ طَالٍِّب فـََقاُلوا: إِّنَّ اْبَن َأخِّ

ُتُه بِّهِّ، فَـ  دِّاَن، فَاْْنه َعن َأَذااَن، فـََقاَل اَي َعقِّيُل: اِّْئتِّىنِّ ِبَُحمٍَّد، َفَذَهْبُت فَأَتـَيـْ َك يـَْزُعُموَن أَنََّك   أخيَقاَل: اَي ْبَن َمْسجِّ إِّنَّ َبىنِّ َعمِّّ
دِّهْم فَانـَْتهِّ َعْن َذلَِّك، قَاَل: فـََلَحَظ َرُسوُل هللا  بَِّبَصرِّهِّ إِّىَل السََّماءِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -تـُْؤذِّيِّهم يف اَندِّيهِّْم َوىفِّ َمْسجِّ

ْقَدَر َعَلى َأْن َأدَع َلُكْم َذلَِّك َعَلى َأْن َتْسَتْشعُِّلوا فـََقاَل: أَتـََرْوَن َهذِّهِّ الشَّْمَس؟ قَاُلوا: نَـ  َها ُشْعَلًة، فـََقاَل   يل َعْم، قَاَل: َما أان ِبَِّ نـْ مِّ
ُعوا". أخيأَبُو طَالٍِّب: ما َكَذَب اْبُن   ، فَاْرجِّ

 إسناده حسن. .ع، وأبو نعيم، كر
 

 ( -رضي اهلل عنهما    -)مسند عمار بن ياسر  
ر يـَُقوُل: اَي َأاَب ُموَسى أَْنُشُدَك هللا َأََلْ َتْسَمْع َرُسوَل هللا  - 18/  483 ْعُت َعمَّاَر ْبَن اَيسِّ صلى هللا   - "َعنِّ اْبنِّ َمْرمَيَ قَاَل: مسِّ
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ْليَـتَـبَـوَّأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ، َوَأاَن َسا -عليه وسلم  ًدا فـَ ئُِّلَك َعْن َحدِّيٍث فَإِّْن َصَدْقَت َوإِّالَّ بـََعْثُت  يـَُقوُل: َمْن َكَذَب َعَلىَّ ُمتَـَعمِّّ
َا َعَناَك َرُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َعَلْيَك مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ هللا   صلى هللا  -َمْن يـَُقرَُّرَك بِّهِّ، أَْنُشُدَك هللا، أَلَْيَس إِّمنَّ

َا َسَتكُ  -عليه وسلم  َنٌة َبنْيَ أَْنَت نـَْفَسَك، فـََقاَل: إِّْنَّ أْنَت اَي أاَب ُموَسى فِّيَها اَنئًِّما َخرْيٌ مِّْنَك قَاعًِّدا، َوقَاعًِّدا َخرْيٌ    أميتوُن فِّتـْ
ًيا، َفَخصََّك َرُسوُل هللا   يـَُردَّ َوََلْ يـَُعمَّ النَّاَس، َفَخرَج أَبُو ُموَسى َوََلْ  -صلى هللا عليه وسلم  -مِّْنَك قَائًِّما، َوقَائًما َخرْيٌ مِّْنَك َماشِّ

ًئا".   َعَلْيهِّ َشيـْ
 .ع، كر

 
َى َعَلْيهِّ فـََقاَل: َأخَتَْشْوَن َأْن َأُموَت َعَلى فِّرَ   - 21/  483 ٍر قَاَل: اْشَتَكى َعمَّار فـَُغشِّ ى؟ َأْخرَبِنِّ  "َعْن َمْوالٍة لَِّعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ اشِّ

َر  نـَْيا َمْذَقٌة مِّْن َلنَبٍ". َحبِّيىبِّ أَنَُّه تـَْقتـُُلىنِّ اْلفَِّئُة اْلَباغَِّيُة، َوَأنَّ آخِّ  زَادِّى مَِّن الدُّ
أخبرني أني أقتل بين   -صلى هللا عليه وسلم   -قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني بنحوه إال أنه قال: »إن رسول هللا  .ع، كر

 ورواه البزار باختصار، وإسناده حسن، وموالة عمار لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. صفين«.
 

 )مُسْنَد عُمَارة بن أحْمَر املازنِى( 
َنا َخْيُل   املازين" َعْن ُعَمارََة بن َأمْحَر  - 1/  484 بَِّل فَأَتـَْيُت   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبقَاَل: أَغاَرْت َعَليـْ َفَطَرُدوا اإلِّ
 َسُموَها بـَْعُد". فَأْسَلْمُت فـََردََّها َعَلىَّ َوََلْ َيُكونُوا اقْـتَ  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب
رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده قتيلة بنت جميع عن يزيد بن صيف، عن أبيه. ولم  قال الهيثمي:  .، وابن مندة، كرالبغويع، و 

 أر أحدا ترجمهم.
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عمران بن حصني  
قَاَل ألَبِّيهِّ حصني: َكْم َتعبُد اْليَـْوَم إهَلًا؟ قَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن عِّْمَران بن ُحَصنْيٍ َأنَّ   - 19/  488

تٌَّة  َعٌة، سِّ ٌد   يفَسبـْ اءِّ، قَاَل اَي ُحَصنْيُ: إِّْن  السَّمَ  يف الذي السََّماءِّ، قَاَل: أَيُـُّهم تعِّدُّ لَِّرْغَبتَِّك َورَْهَبتَِّك؟ قَاَل:  يفاأَلْرضِّ َوَواحِّ
َفَعانَك فََأْسَلَم ُحَصنْيٌ، فَأتى  َأْسَلْمت َعَلمُتكَّ َكلَِّمَتني صلى هللا عليه  -فـََقال اَي َرُسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب يـَنـْ

، قَاَل: ُقْل اللَُّهمَّ أهلِّ  -وسلم  ى".َعلِّّْمىنِّ الَكلَِّمَتنْيِّ اللََّتنْيِّ َوَعْدَتىنِّ ى، َوىفِّ َلْفٍظ وَأعِّْذِنِّ مِّْن َشرِّ نـَْفسِّ  ْمىنِّ ُرْشدِّى، َوقِّىنِّ َشرَّ نـَْفسِّ
 ضعيف. .، ع وأبو نعيم، كرالروايين]حم ت[ 

 
مِّْن َثاَلثِّ رَكَعاٍت مَِّن الَعْصرِّ َفَدَخَل  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن عِّمراَن بنِّ ُحَصنٍي قَاَل: سلَّم رسوُل هللا   - 28/  488

رَج ُمْغضًبا ََيُرُّ رداءه َحَّتَّ  خَ فـََقاَم إِّلَْيهِّ رَُجٌل يـَُقاُل َلُه احلِّْزاَبق، وََكاَن َطوِّيَل الَيَدْينِّ، فـََقاَل: َأقصَرْت الصَّاَلُة اَي َرُسوَل هللا؟ فَ 
 َد َسْجَدتنْي". انـْتَـَهى إِّىَل النَّاسِّ فـََقاَل: أَصَدَق َهَذا؟ فـََقاُلوا: نـََعْم، فـََقاَم ُيَصلِّّى تِّْلَك الركَعة، مثَّ َسلََّم، مثَّ َسجَ 
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 .ش، طب
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عمرو بن أمية الضمرى  
نِّ َعْبدِّ هللا بِّن َعْمروِّ بنِّ أُمَّيَة َعْن أَبيهِّ َعْن َعْمرو بنِّ أَُميَّة قَاَل: َمرَّ ُعثماُن ْبُن َعفَّاَن َأْو عبُد "َعن الزِّْبرقَانِّ بِّ  - 5/  490

ارِّثِّ ْبنِّ  نِّ احلَْ الرمحنِّ بُن َعْوف ِبرٍط فاْستَـْغالُه فمرَّ به على عْمرو بنِّ أَُميَّة فَاْشرَتاُه َفكَساُه امَرأََتُه سخيلة بِّْنَت ُعبَـْيدَة بْ 
ابتْعَت؟ قَاَل َعْمرٌو: َتَصدَّْقُت بِّهِّ َعَلى َسخيلَة   الذي املطَّلِّبِّ َفمرَّ بِّه ُعْثَماُن َأو عْبُد الرمْحنِّ بُن َعوٍف فـََقاَل َما فـََعَل املْرُط 

ْعُت رسُ  يـَُقوُل َذلَِّك،   -صلى هللا عليه وسلم  -وَل هللا بْنتِّ ُعبَـْيَدة، فـََقاَل: إِّنَّ ُكلَّ َما َصنَـْعَت َِبْهلَِّك َصَدقٌة، قَاَل َعْمرٌو، مسِّ
فـََقاَل: َصَدَق َعْمُرو ُكلُّ َما َصنَـْعَت إِّىَل َأْهلَِّك فـَُهو َصَدَقٌة   -صلى هللا عليه وسلم  -َفذََكَر َما قَاَل َعْمُرو لرُسول هللا 

 َعلْيهْم". 
 حسن لغيره.  .ثقات كلهمرواه أبو يعلى، والطبراني، ورجال الطبراني قال الهيثمي:  .ع، كر

 
 )مسند عَمْرو بن مُرَّة اجلُهَنِى( 

فـََعَرفْـَنا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب قَاَل: اْسَتأَذَن احلََكُم ْبُن َأىبِّ اْلَعاصِّ َعَلى  اجلهين"َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُمرََّة  - 8/  502
ُهْم َوقَلِّيٌل َما ُهْم َيْشُرُفوَن  َصْوَتُه فـََقاَل: إِّيَذنُوا َلُه َحيٌَّة َأْو َوَلُد َحيٍَّة َعَلْيهِّ َلْعَنُة هللا َوَعلى ُكلِّّ َمْن خَيُْرُج مِّْن ُصْلبِّهِّ  نـْ إِّالَّ اْلُمْؤمَِّن مِّ

نـَْيا، َويُوَضُعوَن يفِّ اآلخِّ  َرةِّ مِّْن َخاَلٍق".  يفَرةِّ، َذووا َمْكٍر َوَخدِّيَعٍة، يـُْعَطْون يف الدُّ نـَْيا َوَما هَلُْم يفِّ اآلخِّ  الدُّ
 . ع، طب، ك وتعقب، ق يف

 .... كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عمري بن قتادة الليثى  
، َعْن أَبِّيهِّ  - 2/  507 َنَما َأاَن عِّْنَد َرُسولِّ هللا "َعْن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُعبَـْيدِّ ْبنِّ ُعَمرْيٍ اللَّْيثِّىِّّ صلى هللا عليه   -، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: بـَيـْ
ميَاُن؟ قَاَل: الصَّرْبُ والسََّماَحُة، قَاَل: اَي رُسوَل هللاِّ: فََأىُّ  -وسلم  ْساَلمِّ َأْفَضُل اَي  إِّْذ َجاَءُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا: َما اإلِّ  اإلِّ

السُّوَء، قَاَل:  ْن َسلَِّم اْلُمْسلُِّموَن مِّْن لَِّسانِّهِّ َوَيدِّهِّ، قَاَل: اَي َرُسوَل هللا: فََأىُّ اهلِّْجَرةِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: َمْن َهَجَر َرُسوَل هللا؟ قَاَل: مَ 
: فأّى الصدقة أفضُل قَاَل: ُجْهُد  اَي َرُسوَل هللا: فََأىُّ اجلَِّهادِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: َمْن ُأْهرِّيَق َدُمُه، َوُعقَِّر جواُدُه، قال: اَي َرُسوَل هللا

 ."  اْلُمقِّلِّّ قَاَل: اَي َرُسوَل هللا: فََأىُّ الصَّاَلةِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: ُطوُل اْلُقُنوتِّ
 الطبراني وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف. قال الهيثمي: رواه .طب، هب
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند عوف بن مالك األشجعى  
يـَْوًما َوَأاَن َمَعُه َحَّتَّ َدَخْلَنا َكنِّيَسَة اْليَـُهودِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيب"َعْن َعْوفِّ ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: اْنطََلَق  - 7/  509

ْلَمدِّيَنةِّ يـَْوَم عِّيٍد، َفَكرُِّهوا دُخولََنا َعَلْيهِّْم، فـََقاَل هَلُُم  َشَر اْليَـُهودِّ: َأُروِنِّ اْثىَنْ َعَشَر  : اَي َمعْ -صلى هللا عليه وسلم   - النيب ابِّ
ْنُكْم َيْشَهُدوَن َأن اَل إِّلَِّه إِّالَّ هللا، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا حَيُطُّ هللا َعْن ُكلِّّ يـَُهودِّىٍّ حتَْ  َبُه  الذيَت َأدِّميِّ السََّماءِّ اْلَغَضَب رَُجاًل مِّ َغضِّ

نْـ  َعَلْيهِّ، فََأْمَسُكوا َما ُتْم: فـََوهللاَأَجابَُه مِّ ُر   إيّنِّ  ُهْم َأَحٌد مثَّ َردَّ َعَلْيهِّْم فـََلْم َيِّْبُه َأَحٌد، مثَّ ثـَلََّث فـََلْم َيِّْبُه َأَحٌد، فـََقاَل: أَبـَيـْ أَلاَن احْلَاشِّ
بـُْتْم، مثَّ اْنَصَرَف َوَأاَن مَ  النيباْلَعاقُِّب، َوَأاَن اْلُمَقضىِّّ  ُتْم َأْو َكذَّ َعُه َحَّتَّ كِّْداَن َأْن خَنُْرَج فَإَِّذا رَُجٌل مِّْن َخْلفَِّنا فـََقاَل: اْلُمْصطَفى آَمنـْ

ُم فِّيَنا رَُجاًل َأْعَلَم بِّكَِّتابِّ هللا َواَل  َكَما أَْنَت حُمَمَُّد، فـََقاَل َذلَِّك الرَُّجُل: َأىُّ رَُجٍل تـَْعَلُموِنِّ اَي َمْعَشَر اْليَـُهودِّ قَاُلوا: َوهللا َما نـَْعلَ 
نْ  ُّ هللا  فإين َك، َواَل مِّْن أَبِّيَك مِّْن قـَْبلَِّك، َواَل مِّْن َجدَِّك قـَْبَل أَبِّيَك، قَاَل: هللا مِّ هلل أَنَُّه َنىبِّ التـَّْورَاةِّ،   يفجتُِّدونَُه  الذيَأْشَهُد َلُه ابِّ

َكَذبـُْتْم فـََلْن يـُْقَبَل قـَْوُلُكْم َأمَّا آنًِّفا    -صلى هللا عليه وسلم  -قَاُلوا َلُه: َكَذْبَت مثَّ َردُّوا َعَلْيهِّ َوقَاُلوا فِّيهِّ َشّرا، قَاَل رَسوُل هللا  
ُتْم، َوَأمَّا إَِّذا آَمَن َكذَّ  نَـيـْ ثْـُنوَن َعَلْيهِّ مَِّن اخْلرَْيِّ َما أَثـْ بـُْتُموُه َوقـُْلُتْم فِّيهِّ َما قـُْلُتْم فـََلْن يـُْقَبَل قـَْوُلُكْم، َفَخَرْجَنا َوحَنُْن َثاَلثٌَة: َرُسوُل  فـَتـُ

{ إِّىَل قـَْولِّهِّ }اَل  َوَأاَن َوَعْبُد هللا ْبُن َساَلٍم، فَأُْنزَِّل فِّيهِّ }ُقْل َأرَأَيـُْتْم إِّْن َكاَن مِّْن عِّْندِّ اَّللَِّّ وََكَفْرَُتْ بِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 يـَْهدِّي اْلَقْوَم الظَّالِّمِّنَي{ ".

 قال شعيب: إسناده صحيح. .ع، وابن جرير، ك]حم[ 
 

يـَْومِّهِّ فََأْعَطى   يف إَِّذا َجاَءُه ىَفٌْء َقسََّمُه  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َعْوفِّ ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللا   - 11/  509
ٍر، َفُدعِّيُت فََأْعطَاِنِّ َحظَّنْيِّ، وَكَ اآلهَِّل َحظَّ  َأْهٌل، مثَّ َدَعا  يل اَن نيِّ، َوَأْعَطى اْلَعَزَب حظًا َفدعيَنا، وَُكْنُت ُأْدَعى قـَْبَل َعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ

ًدا فـََتَسخََّط َحَّتَّ َعَرَف َذلَِّك َرُسوُل هللا  ٍر فََأْعطَاُه حظًا َواحِّ َوْجهِّهِّ َوَمْن َحَضَرُه،   يف  -عليه وسلم  صلى هللا -َعمَّاَر ْبَن اَيسِّ
لٍة مِّْن َذَهٍب، َفَجَعَل  ْلسِّ يـَْرفـَُعَها بَِّطَرفِّ َعَصاُه فـََتْسُقُط، مثَّ يـَْرفـَُعَها بَِّطَرفِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبَوبَقَِّيْت قِّْطَعُة سِّ

ُتْم يـَْوَم َيْكثُ  ْنُه،  َعَصاُه فـََتْسُقُط َوُهَو يـَُقوُل: َفَكْيَف أَنـْ ر َلُكْم مَِّن ْهَذا؟ فـََلْم َيِّْبُه َأَحٌد، فـََقاَل َعمَّاٌر: َودِّْداَنَوهللا َلْو َقْد ُأْكثَر لََنا مِّ
َ، َفقاَل َلُه َرُسوُل هللا  َ َمْن ُفَتِّ  َلَعلََّك َتُكوُن فِّيهِّ َشرَّ َمْفُتوٍن".  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَصرَبَ َمْن َصرَبَ، َوُفَتِّ

ال يقول ذلك لرجل من أهل   -صلى هللا عليه وسلم   -الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ومتنه منكر فإن النبي  قال .ع، كر
 بدر وهللا أعلم. 

 
509  /13 -   ِّّ صلى هللا عليه   - "َعْن َعْوفِّ ْبنِّ َمالٍِّك أَنَُّه َكاَن َمَعُه رَُجٌل يـَُعلُِّّمُه اْلُقْرآَن، فََأْهَدى َلُه قـَْوًسا، َفذََكَر َذلَِّك للِّنَّىبِّ
  مِّْن َجَهنَّم؟ ". فـََقاَل: أَتُرِّيُد أْن تـَْلَقى هللا اَي َعْوُف يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوَبنْيَ كتَِّفْيَك مَجَْرةٌ  -وسلم 

 الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه .طب
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 )مسند عياض بن غنم الفهري( 
ْعُت رُسوَل هللا  - 1/  511 ْل َلُه  يـَُقوُل: َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر ََلْ تـُْقبَ  -صلى هللا عليه وسلم   -" َعْن عَِّياضِّ ْبنِّ َغْنٍم قَاَل: مسِّ

َكَذلَِّك، قَاَل الثَّالِّثُة َوالرَّابَِّعُة، َكاَن َحًقا  َصاَلُة َأْربَعِّنَي يـَْوًما، فَإِّْن َماَت فَإِّىَل النَّارِّ، فَإِّْن اَتَب قَبَِّل هللا مِّْنُه، فَإِّْن َشرِّهَبَا الثَّانَِّيَة فَ 
، قِّيَل اَي َرسُ  ؟ قَاَل: ُعَصارَُة َأْهلِّ النَّارِّ". َعَلى هللا َأْن َيْسقَِّيُه مِّْن َرْدَغةِّ اخْلََبالِّ  وَل هللا: َوَما َرْدَغُة اخْلََبالِّ

أبو يعلى والطبراني وفيه )المثنى بن الصباح( وهو متروك، وقد وثقه أبو محصن حصين بن غير، والجمهور   قال الهيثمي: رواه .ع، كر
 على ضعفه. 

 
 )مُسنَد غيالن بن سَلمَة الثقفىّ( 

د َفرات بن َحيَّان َفَحضَ  - 4/  514 رت الصَّاَلُة، فـََقاَل  "َعْن قـَْيسِّ بن زَُهري قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع َحْنظََلَه بن الرَّبِّيع إِّىَل َمْسجِّ
د َمْسجدَك، ، قَاَل فـَُرات، مسِّ  َْنظََلَة تـََقدَّْم، فـََقاَل َحْنظََلة أَْنَت َأْكرَبُ مِّىّن َوَأْقَدُم هِّْجرًة، َواْلَمْسجِّ صلى هللا  -ْعُت َرُسوَل هللا حلِّ

ًئا اَل أَتـََقدَّمَك أبًدا، فـََقاَل َحْنظََلة:  -عليه وسلم  ًنا؟ فقال نعم، فـَتَـَقدَّم  يـَُقوُل فِّيَك َشيـْ لطَّائِّفِّ فـَبَـَعَثىنِّ َعيـْ َأشهدَتُه يـَْوم أَتـَْيتُه ابِّ
ْعُتُه مِّن رُسول هللا  َا َقدَّْمُت َهَذا لَِّشٍئ مسِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َحْنظََلة َفَصلَّى هبِِّّم، قَاَل فُرات: اَي َبىنِّ ُعَجْيل إِّمنَّ

ع إِّىَل َمْنزِّلَِّك فـََنم   - صلى هللا عليه وسلم -إّن َرُسوَل هللا  ًنا إِّىَل الطَّائِّف فَأََتى فَأْخربُه اخْلَرَب، فـََقاَل: صَدْقَت، اْرجِّ بـََعَثُه َعيـْ
ْثل َهَذا".   فَإنََّك َقْد َسهِّرَت اللَّيَلَة، فـََلمَّا َوىلَّ قَاَل: إئْـَتمُّوا ِبِّ

 وثقون. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله م .، كرالبغويع، و 
 

 )مُسْنَد فضَالة بن عُبَيْد( 
َدَعا َذاَت يـَْوم َبشْربٍة، َفقِّيَل اَي َرُسول هللا إنَّ َهذا َيوم  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن فَضاَلة بن عَبيٍد أنَّ  - 2/  516

 ُكْنَت َتُصومُه؟ قَاَل: َأَجل َولكِّْن قِّْئُت فَأْفَطْرُت". 
 .ع، كر

 
 )مُسْنَد فريوز الدَّيلمى( 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: ُكْنُت يف َوْفٍد إِّىَل َرُسولِّ هللا قَاَل: َحدََّثىنِّ َأىبِّ َفرْيُوز قَالَ  الديلمي"َعن َعبد هللا بن  - 3/  518
َنا مِّْن َبنْي َظْهَراِنِّ َمْن َقْد َعلِّمت َوحْنُن َحيثُ  ئـْ  َعلِّْمت، َفمن َولِّيـَُّنا؟ قَاَل:  مَِّن اْلَيَمن فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا إِّانَّ مَن َقْد َعلِّمت َوجِّ

َنا  ". هللا َورُسولُه، قَاُلوا: َحْسبـُ
 .رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيحقال الهيثمي:  .ع، كر
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند قتادة بن النعمان األنصارى الظفري  
َناهُ  - 2/  522 يَبْت َعيـْ : أَنَُّه ُأصِّ مِّ ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ قـََتاَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ قـََتاَدَة ْبنِّ النـُّْعَمانِّ يـَْوَم َبْدٍر، َفَساَلْت   "َعْن َعاصِّ

فـََقاَل: اَل، َفُدعَِّى بِّهِّ فـََغَمَز َحَدقـََتُه بَِّراَحتِّهِّ،   - صلى هللا عليه وسلم  - النيبَحَدقـَُتُه َعَلى َوْجَنتِّهِّ، فََأرَاُدوا َأْن يـَْقطَُعوَها، َفَسأُلوا 
يَبْت". نَـْيهِّ ُأصِّ  فَكاَن اَل َيْدرِّى َأّى َعيـْ

فى إسناد الطبراني من لم أعرفهم، وفى إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد  قال الهيثمي:  .، ق يف الدالئل، كرالبغويع، عد، و 
 الحمانى وهو ضعيف. 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند قرة بن إياس املزنى  

، َعْن َعْبدِّ احْلَمِّ  - 2/  524 ، َعْن َبْكرِّ ْبنِّ بِّْشٍر السَُّلمِّىِّّ يدِّ ْبنِّ َسَواَدَة َعْن إِّاَيسِّ  "َعْن حُمَمَّدِّ بنِّ َأىبِّ السَّرِّىِّّ املُتوَكِّلِّ الَعْسَقاَلِنِِّّّ
َفذُكَِّر عِّْنَدُه احْلََياُء، فـََقاُلوا: اَي   -صلى هللا عليه وسلم  -َجدِّهِّ قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ هللاِّ   بنِّ ُمَعاوِّيََة ْبنِّ ُمرََّة، َعْن أَبِّيهِّ َعنْ 

هللا  صلى  -َبْل ُهَو الدِّيُن ُكلُُّه، مثَّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللا! احلََياُء مَِّن الدِّينِّ؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  
ُنَّ يَزِّْدنَ  -عليه وسلم  ، َوإِّْنَّ ميَانِّ ، َواْلَعَمل مَِّن اإلِّ ُقْصَن مَِّن   إِّنَّ احلََياَء َوالَعَفاَف واْلَعىَّ َعىَّ اللَِّّسانِّ اَل َعىَّ اْلَقْلبِّ َرةِّ، َويـَنـْ يف اآلخِّ

ُقْصَن مَِّن الدُّنـَْيا َرةِّ َأكثـَُر ممَِّّا يـَنـْ نـَْيا، َوَما يَزِّْدَن يف اآلخِّ نـَْيا  الدُّ َُن يَزِّْدَن يف الدُّ ، َوإِّْنَّ ، َوإِّنَّ الشُّحَّ َواْلُفْحَش َواْلَبَذاَء مَِّن النـََّفاقِّ
نـَْيا".  َرةِّ َأكثـَُر ممَِّّا يَزِّْدَن يف الدُّ ُقْصَن مَِّن اآلخِّ َرةِّ، َوَما يـَنـْ  َويـْنَـُقْصَن مَِّن اآلخِّ
والديلمي، كر، قال يف املغىن: عبد احلميد بن   حل،احلسن بن سفيان، ويعقوب بن سفيان، طب، وأبو الشيخ يف الثواب، 

 . سوار ضعيف، وبكر بن بشر جمهول، وحممد بن أىب السرى له مناكري
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند كعب بن مالك  
نَي َذَهَب َبصُره َفُكْنُت إِّ  - 2/  537 ذا َخَرْجُت َمَعُه إِّىل اجلمعة  "َعْن َعْبدِّ الرَّمْحنِّ بنِّ كْعبِّ بنِّ َمالٍِّك قَاَل: ُكْنُت قَائَِّد َأىب حِّ

ْعَت التَّْأذِّيَن اْستَـْغَفرَت أَلىبِّ  َفسمِّع التَّأذِّيَن اْستَـْغفر أَلىبِّ أَُماَمَة أْسَعد ْبنِّ َزرَارََة َوَدَعا َلُه، فـَُقْلُت َلُه: اَي أَبتِّ َما َشأُنَك إَِّذا  مسِّ
بَقيع   يف -صلى هللا عليه وسلم  - النيب بَِّنا قـَْبَل ُقُدومِّ  َن َأول َمْن مسِّع أَُماَمَة َوَدْعوَت َلُه َوصلْيت عليه قَاَل: أى بىنَّ َكا

ُتْم يـَْوَمئٍِّذ قَاَل: ُكنَّا َأْربَعني رَُجاًل".  يفاخلْضَماتِّ   هزم بىنِّ بياضة، قـُْلُت: وكم ُكنـْ
 إسناده حسن. .طب وأبو نعيم يف املعرفة]خز[ ش، 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند لقيط بن صربة  

َعُكم َأال فـََهْل مِّن  - 2/  542 ٍم أُلمسِّ اْمرٍِّئ بـََعَثه قـَْوُمُه فـََقاُلوا: اعلم لََنا َما   "ََييُـَّها النَّاس َقْد َخبَّأُت َلُكْم َصوتِّى ُمْنُذ َأرَبَعة َأايَّ
ه  -صلى هللا عليه وسلم  -يـَُقوُل َرُسول هللا  بِّهِّ، أْو يـُْلهَيُه الضَّاَلُل، َأاَل َأال مثَّ َلَعلَّه َأْن يـُْلهَِّيُه حديُث نـَْفسِّ  إيّنِّ َأْو َحدِّيُث َصاحِّ
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َْمٍس مَِّن   نَّاُس(َمْسُئوٌل َهْل بـَلَّغُت َأاَل فَامْسَُعوا تَعِّيُشوا، َأاَل فَامْسَُعوا َتعِّيُشوا، َأاَل اْجلُِّسوا َأاَل اْجلُِّسوا )َفَجَلس ال  َضنَّ رَبُّك خبِّ
، َقْد َعلَِّم اْلَغْيبِّ اَل يـَْعلمُهن إِّالَّ ُهوَ  مِّ نَي َيُكوُن يفِّ الرَّحِّ َواَل تـَْعَلُمونَُه،  : َعلَِّم املنيََّة َمََّت َمنِّيَُّة َأَحدُِّكم َواَل تـَْعَلُمونَُه، َوَعلِّم اْلمىنَّ حِّ

" عليُكم َأزِّلنَي ُمْشفِّقِّنَي، َوَيظّل  َوَعلَِّم َما يف َغٍد، َقْد َعلَِّم َما أَْنَت ظَاعٌِّن َغًدا َواَل تـَْعَلمُه، وَعلِّم يـَْوم اْلَغْيثِّ يشرب "يشرفُ 
ن قَبيل اَل نصدِّق َتْصديقَنا رَبَُّك َيْضَحُك، َقْد َعلِّم َأنَّ َغوثُكم َقرِّيب، قـُْلُت: اَي َرُسول هللا: َعلمَنا ممَِّّا يـَْعلم النَّاس َوتـَْعَلم فَإانَّ مِّ 

َنا، َوَخْثعم  اليت أَحد من ُمْدحج  ريتَنا تـَُوالِّي اليتيولُّوا َعَليـْ َها، قَاَل مُث إخل، َوعلم يـَْوم السَّاَعة تـَْلبَـُثون َما   اليتَنا، َوَعشِّ نـْ حنن مِّ
إِّالَّ َماَت َواْلَماَلئكُة  شيءن لَبِّثُتم، مثَّ يَتوىفَّ نَبّيُكم، مُث تـَْلَبثون َما لبَـثْـُتم، مثَّ تبَعُث الصَّيحة فلعُمر إهلك َما َتدَُع َعَلى َظْهرِّها مِّ 

، َوَخلت َعَلْيه البِّاَلد، فَأْرَسَل رَبَُّك السََّماء هَتْضب مِّن عِّْندِّ الْ  الَّذِّينَ  ، فـََلَعْمرِّى َمَع رَّبك فََأْصَبَح ربَك يـََتطَّوف يفِّ اأَلْرضِّ َعرشِّ
َها مِّْن َمْصرَع قَتِّيل، َواَل مدفن َميٍِّّت إالَّ ُشقَّت اأَلْرُض َعْنُه، وخَيلُِّقُه مِّ  هِّ فـََيْسَتوِّى َجالًِّسا فـَيَـُقوُل  إهَلَك َما َيدَُع َعَليـْ ْن قَِّبل رَأسِّ

حلََياة حَيسبه َحدِّيثًا قِّيَل: اَي َرُسول هللا: كَ  ْيَف ََيَْمُعَنا بـَْعَد َما مُتَزِّقـَُنا  ربَُّك: مهيٌم لَِّما َكاَن فِّيهِّ، فَيُقول اَي َرّب امِّس اْلَيوم فَلَعْهده ابِّ
بَ  ْثلِّ َذلِّكَ الرَّاَيُح َواْلبِّاَلد "البالء" َوالسِّّ َها َوهِّى مْدرة   هي اُع "السباخ"، فـََقاَل: أْنبئَك ِبِّ يف إِّل هللا تـََعاىل اأَلْرض َأْشَرْفت َعَليـْ

ريًا َحَّتَّ أَ  م َيسِّ َها اأَلايَّ َها فَإَِّذا اَبلِّية، فـَُقْلت اَل حَتىي أَبدا، مثَّ َأْرَسَل رَبَُّك َعَليها السََّماء فـََلم تـَْلَبْث َعنـْ ْشَربة   هيْشرفت َعَليـْ
َدة، َولَعْمر إهَلَك هَلَُو أَ  األجداث "األضواو"   ْقَدر َعَلى َأن ََيْمعكْم مَِّن اْلَماءِّ َعَلى َأن ََيَْمَع نـََباَت اأَلرض فـََتْخرُجوَن مِّنَ َواحِّ

ٌد يـَْنظ مِّن َمَصارِّعُِّكم فـَتَـْنظُُرون إِّلَْيه َساَعًة، ويـَْنظُر إليُكم، قِّيَل اَي َرُسوَل هللا؟ : َكْيَف َوحَنُن مِّلُء اأَلْرضِّ َوُهو ُر  َشْخٌص َواحِّ
ْثلِّ َذلَِّك  َنا َونـَْنظُر إلَْيهِّ؟ قَاَل: َأاَل أُنـَبِّّئَك ِبِّ َدًة ويراينكم هللا:  يف إِّلَيـْ ْنُه صغرية تـََروَْنَُما َساَعًة َواحِّ الِّ هللا الشَّمُس َواْلَقمر آية مِّ

ُهَما َأن َترْوَْنَُما َويراَينُكم، قِّيَل: اَي َرُسول هللا َفَما  ُرْؤيَتِّهَما، َوَلَعْمر إِّهلَك هَلَُو َأْقَدر َعَلى َأْن يَراُكم َوتَـ  يفَفَما ال تَضاُموَن  نـْ َرْونَُه مِّ
ده غرَفًة مَِّن اْلَماءِّ فـَيَـْنضح يـَْفَعُل بَِّنا ربَنا إَذا لقيناه؟ قَاَل: تُعرُضوَن َعَلْيهِّ اَبدِّيَة صَفحاتكم اَل خَتَْفى مِّنُكم َخافِّية، فَيأُخذ رَبَُّك بِّيَ 

ا قبلُكم، َفلَعم ٍد منُكم َقْطَرٌة فَأمَّا اْلُمْسلم فـََتدَع َوْجَهه مِّْثل الرَيطة البَـْيَضاء، َوَأمَّا اْلكَ هبِّ افِّر فتخطمه ر إِّهَلَك َما خُتْطُِّئ َوجه َواحِّ
ْسًرا مَِّن النَّ  ُوَن فـََتْسلُكون جِّ ارِّ، َوَيطأُ َأحدُكم َعَلى اجْلمرِّ  مِّْثل احْلممِّ األْسَود َأاَل مثَّ يـَْنَصرُِّف عنكم، َويـَتَـَفّرق َعلى أَثَرِّه الصَّاحلِّ

َوهللا اَنهِّله، فـََلَعْمر إهَلَك ما يَبسط َأحٌد  فـَيَـُقول: حس يـََقوُل رَبَُّك أو أنه أال فَتطلُعوَن َعَلى َحْوضِّ الرَُّسول ال يظمأ )ال نظمأُ(
َها َقدح يطهره مَِّن الّطوفِّ َواْلبَـْولِّ َواأَلذَ  ًدا، قِّيَل اَي  مِّنكم َيده إالَّ َوَقَع َعَليـْ ُهَما َواحِّ نـْ ى، وحيبُس الشَّْمس َواْلَقَمَر َفاَل تـََرْوَن مِّ

، قِّيَل اَي َرُسول هللا: جنزى "فبم جن ر؟ قَاَل مثل َبصر َساَعتَِّك َهذِّهِّ، َوَذلِّك َمَع طُلوع الشَّْمسِّ ازى" مِّن  َرُسوَل هللا فَبَِّم نُبصِّ
َا، والسَّيَِّّئة ِبِِّّثلَِّها َأْو تـُْغَفُر، قِّيَل: فما اجْلنَّة َوالنَّار، قَاَل: َلَعُمر إهَلَك َأنَّ للَسيَِّّئاتَِّنا َوَحَسَناتَِّنا؟ قَاَل: احلََْسنَ  َعَة ُة بَِّعْشر َأمثَاهلِّ نَّارِّ َسبـْ

نَـُهَما َسْبعِّنَي َعاًما وإن اجلنة ُثانية أبواب، ما منهما   ُهن اَباَبنِّ إالَّ َيسريِّ الرَّاكِّب بـَيـْ نـْ ابابن إال يسري الراكب بينهما  أْبواٍب، َما مِّ
ا مِّْن صَداٍع َواَل َنَداَمٍة، سبعني عاًما، قِّيَل: فـََعَلى ما َنْطلُع مَِّن اجْلَنةِّ؟ قَاَل: َعَلى َأْْنَاٍر مِّن َعَسٍل ُمَصفَّى، وَأْْنَار مِّْن َكأٍس َما هبَِّ 

ْثله َمَعه، َوَأزَواٌج ُمَطهَّرٌة:  َوَأْْنَار مِّْن َلنَبٍ َل يـَتَـَغري طَْعُمه، َوَأْْنَاٍر مِّْن َماٍء غَ  ن َوفَاكَِّهة، َولَعْمرِّ إِّهَلك َما تـَْعَلُموَن َوَخري مِّ ري آسِّ
نَي تُلذوَْنُن مِّْثل َلذَّاتُكم  َاُت لِّلصَّاحلِّ نـَْيا ويُلذذنُكم َغرْي أن ال تـََوالَد، قِّيَل َعَلى َما أاَبيُعَك؟ قَاَل: َعَلى إِّقَام   يفالصَّاحلِّ الدُّ

َنا،   ، َوإيَتاءِّ الزََّكاةِّ، وإايك والشرك ال تشرك ابهلل إهلًا غريهالصَّاَلة ئـْ قِّيَل: َفَما َبنْي اْلَمْشرقِّ َواْلمْغرِّب حيىي "حنل" مْنها َحْيث شِّ
ْئَت، َواَل َُيْىنِّ َعَلْيَك إالَّ نـَْفُسَك، قِّيَل: َهلْ   أَلَحٍد ممَِّّن َمَضى مِّنَّا مِّْن  َواَل َيىن َعَلى اْمرِّئ إالَّ نـَْفسُه قَاَل: َذلَِّك َلَك حْيُث شِّ

مَّد فَأَبشرك  َجاهِّليٍَّة؟ قَاَل: َما أَتـَْيَت َعَليهِّ َمن َقربى "قرب" َعامِّرِّىٍّ َأْو قـَُرشىٍّ مِّن ُمْشرٍِّك فـَُقل: َأْرَسَلىن إِّلَْيَك حمَُ  يفَخرْيٍ 
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َا َيُسُوءَك جُتَرُّ َعَلى َوْجهَِّك َوَبطنَِّك  َن هللا تـََعاىَل بـََعَث النَّارِّ،  يف"فابشرك" ِبِّ ر ُكل َسْبعِّ أُمٍم نَبًِّيا، َفَمن َأطَاع نَبِّيَُّه   يف َذلَِّك ِبَِّ آخِّ
."َ  َكاَن مَِّن اْلُمْهَتدِّين، َوَمْن َعَصاُه َكاَن مَِّن الضَّالِّّنيِّ

 قال شعيب: إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل.  .ع، طب، ك عن لقيط بن عامر]حم[ 
 

ْعُت رُسوَل هللا أ "َعن َمالِّك بن  - 6/  542 يـَُقوُل: إِّنَّ هللا اَل يقبُل يـَْوم اْلقِّياَمةِّ مَِّن   -صلى هللا عليه وسلم   -محري قَاَل: مسِّ
ُل َعَلى َأْهلِّهِّ الرَِّجال". الذيالصُُّقورِّ َصْرفًا َواَل َعْداًل، قـُْلَنا اَي َرُسوَل هللا: َوَما الصقوُر؟ قَاَل:   يُْدخِّ

قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني، وفيه أبو رزين الباهلي،  .يف مساوئ األخالق، طب، هب، كر  اخلرائطي، و البخاري يف اترخيه
 ضعيف. ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 

 
 )مسند حمجن بن األورع( 

ٍن قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 2/  547 ْجِّ نَ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن حمِّ ًذا بَِّيدِّى فَأَتـَيـْ َد فـََرأى رَُجاًل ُيَصلِّّى،  آخِّ ا اْلَمْسجِّ
ْعُه فـَتـُْهلَِّكُه".   فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ قـُْلُت: َهَذا ُفاَلٌن َكَذا َكَذا، فَأَثـْنَـْيُت َعَلْيهِّ، فـََقاَل: ال ُتْسمِّ

 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن أبي رجاء وقد وثقه ابن حبان.  . قال الهيثمي: رواهابن جرير، طب

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند حممد بن فضالة بن أنس  

َعْن يُوُنس ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ َفَضاَلَة   -رضي هللا عنهما  -الظَّفِّرىُّ  األَنصاري" َوقِّيَل: حُمَمَُّد ْبُن أََنسِّ ْبنِّ َفَضاَلَة  - 1/  557
، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: وََكاَن َأىبِّ مِّْن َأْصحابِّ َرُسولِّ  َّ  -صلى هللا عليه وسلم   -هللاِّ الظَّفرِّىِّّ صلى هللا عليه   -ُهَو َوجدُه، َأنَّ النَّيبِّ

دِّ َبينِّ ظََفٍر اْليَـْوَم َوَمعُه َعْبُد هللاِّ ْبُن َمْسُعوٍد َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل،  يف  اليتَبينِّ ظََفٍر، َفَجَلس َعَلى الصَّْخَرة  يفأاَتُهْم  -وسلم  َمْسجِّ
َنا مِّْن ُكلِّّ أُمٍَّة   -صلى هللا عليه وسلم  -فََأَمَر َرُسوُل هللا  َواَنٌس مِّْن َأصَحابِّهِّ، ئـْ قَاراًئ فـََقرَأ َحَّتَّ أََتى َهذِّهِّ اآليَة }َفَكْيَف إَِّذا جِّ

َنا بَِّك َعَلى َهُؤاَلءِّ َشهِّيًدا{  ئـْ جنباه، فـََقاَل: َأْى  َحَّتَّ اْضَطَرَب حَلَْياُه و  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََبَكى َرُسوُل هللاِّ  بَِّشهِّيٍد َوجِّ
َْن ََلْ َأرَُه؟ ! ".   َربِّّ َشهِّْدُت َعَلى َمْن َأاَن َبنْيَ َظْهَرْيهِّ، َفَكْيَف ِبِّ

الطبراني   قال الهيثمي: رواه .ابن أيب حاَت، واحلسن بن سفيان، والبغوي، طب، وأبو نعيم يف املعرفة، وابن النجار َوحسنَ 
 ورجاله ثقات. 

 
 )مسند معاذ بن أنس( 

قَاَل: مَِّن اْلعَِّبادِّ عَِّباٌد ال ُيَكلُِّّمُهُم هللاُ   -صلى هللا عليه وسلم   -" َعْن َسْهلِّ ْبنِّ ُمَعاٍذ، َعْن أَبِّيهِّ: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  - 1/  569
ُرُهْم، َوال يـَْنظُُر إِّلْيهِّْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِّيٌم، قَاُلوا: َمْن ُأولَئَِّك اَي َرُسوَل هللاِّ؟ ! قَاَل: املَُترَبُِّّئ مِّْن   يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوال يـُزَكِّيهْم، َوال يَُطهِّّ

ُهَما، َواملَُترَبُِّّئ مِّْن وَلدِّهِّ، َورَُجٌل نَعَِّم َعَلْيهِّ قـَْوٌم َفَكَفَر نِّْعَمتُهْم َوَترَبَّأ  ُهْم". والَِّدْيهِّ رَْغَبًة َعنـْ نـْ  مِّ
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 . ضعيف .يف مساوئ األخالق، طب اخلرائطيابن جرير، و 
 

 )مسند معاذ بن جبل( 
: َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َكاَن َمرِّيًضا فََأرَاَد َأْن يـَْبُصَق َعْن ميِّينِّهِّ، فـََقاَل:  - 16/  570 )َما( َبَصْقُت َعْن   "َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ الصَّامِّتِّ

 ميِّيىن ُمْنُذ َأْسَلْمُت". 
 ]موقوف[  .طب

 
  يف أميتكفٍَّة وَ   يفُوْضعُِّت  إيّنِّ رَأَْيُت  إيّنِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - "َعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ   - 30/  570

َع أَبُو َبْكٍر  َع ُعَمُر   يف أميتكفٍَّة وَ   يفكفٍَّة فـََعَدْلتـَُها، مثَّ ُوضِّ َع عثَماُن   يف أميتكفٍَّة وَ   يفكفٍَّة فـََعَدهَلَا، مثَّ ُوضِّ   يفكفٍَّة فـََعَدهَلَا، مثَّ ُوضِّ
 كفٍَّة فـََعَدهَلَا مثَّ رُفَِّع اْلمِّيَزاُن".  يف أميتكفٍَّة وَ 

 جدا.  ضعيفالطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه .]طب[كر 
 

ْساَلمِّ  َثالٌث: رَُجٌل قـََرَأ كَِّتاب هللاِّ َحَّتَّ إَِّذا رَأَْيَت َعَلْيهِّ هَبَْجتَ  أميت"َأْخَوُف َما َأَخاُف َعَلى   - 52/  570 ُه وََكاَن َعَلْيهِّ رَِّداُء اإلِّ
َفُه َوَضَرَب بِّهِّ َجارَُه، َورََماهُ  ُه اْخرَتََط َسيـْ ، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ الرَّامِّى َأَحقُّ بِّهِّ َأمِّ اْلَمْرمِّىُّ؟ )قال: الرامى َأَعارَُه هللاُ إايَّ ْركِّ لشِّّ (  ابِّ

َليَفٍة َأْن َيُكوَن ُجنًَّة   -َورَُجٌل آاَتُه هللاُ ُسْلطَااًن، فـََقاَل: َمْن َأطَاَعىنِّ فـََقْد أطَاَع هللَا، َوَمْن َعَصاِنِّ فـََقْد َعَصى هللَا، وََكَذَب  لَْيَس خلِّ
، َورَُجٌل اْسَتَخفَُّتُه اأَلَحادِّيُث ُكلََّما َقَطَع ُأْحُدوثًَة َحدَّ  بَـْعُه". ُدوَن اخْلَالِّقِّ ْطَوَل مِّْنها إِّْن يُْدرِّكِّ الدَّجَّاَل يـَتـْ  َث ِبَِّ

 الطبراني في الكبير والصغير بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه. قال الهيثمي: رواه .معاذ طب عن
 

يمِّ مِّْن حُمَمٍَّد َرُسول هللاِّ إِّىَل ُمَعاذِّ ْبنِّ   - 53/  570 اَل   الذيَأمْحَُد إِّلَْيَك هللَا  فإينَجَبٍل: َسالٌم َعَلْيَك، "بِّْسمِّ هللاِّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
َك الشُّْكَر، فَ  إِّنَّ أنـُْفَسَنا َوَأْمَوالََنا َوَأهلِّيَنا مِّْن َمَواهِّبِّ  إَِّلَه إِّالَّ ُهَو، َأمَّا بـَْعُد: فََأْعَظَم هللاُ َلَك اأَلْجَر، َوَأهْلََمَك الصَّرْبَ، َوَرزَقـََنا وإِّايَّ

َا إِّىَل َأَجٍل، َويـَْقبُِّضَها إِّىَل َوْقٍت َمْعُلوٍم، َوإانَّ لََنسْ هللاِّ اهلَْ  أَلُُه الشُّْكَر َعَلى َما َأْعَطى، َوالصَّرْبَ إَِّذا نِّيَئةِّ، َوَعَوارِّيهِّ اْلُمْستَـْوَدَعةِّ، مُتَتَُّع هبِّ
ْجٍر كثرٍي،   يف ُمْستَـْوَدَعةِّ، َمتـََّعَك هللاُ بِّهِّ ابـْتَـَلى، وََكاَن ابـُْنَك مِّْن َمَواهِّبِّ هللاِّ اهْلَنِّيَّةِّ َوَعَوارِّيهِّ الْ  غْبطٍَة َوُسُروٍر، َوقـََبَضُه مِّْنَك ِبَِّ

ْ َوال حُيْبِّط َجَزُعَك َأْجَرَك فـَتَـْنَدَم، َواْعَلْم َأنَّ اجلَْ  َته فَاْصربِّ ُع ُحْزاًن َوَما  زَع اَل يـَُردُّ َميًِّّتا َواَل َيْدفَ الصَّالُة َوالرَّمْحَُة َواهْلَُدى إِّنِّ اْحَتَسبـْ
 .. َوالسَّاَلُم"..ُهَو اَنزٌِّل َفَكاْن َقد

يف املوضوعات، وقال   اجلوزي طب، حل، ك، وقال: حسن غريب، وتعقب عن حممود بن لبيد عن معاذ، وأورده ابن 
 الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه مجاشع بن عمرو، وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه. والذهىب: هذا من وضع جماشع بن عمر 
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 ( -رضي اهلل عنهما    -)مُسْنَدُ مُعَاوية بن أبى سُفيَانَ  
، فـََلمَّا َخَرَج  ُعوُده"َعْن ابنة هَِّشامِّ بنِّ الولِّيدِّ بنِّ اْلُمغِّرْيَةِّ وََكاَنْت مُتَرُِّض َعمَّارًا، قَاَلْت: َجاَء ُمَعاوِّيَُة إِّىَل َعمَّاٍر يَـ   - 20/  574

ْيدِّيَنا،  ْعُت رُسوَل هللا  فإينمِّْن عِّْندِّهِّ، قَاَل: اللَُّهمَّ اَل جَتَْعْل َمنِّيـََّته ِبِّ يـَُقوُل: تـَْقُتُل عمارًا الفئُة   -صلى هللا عليه وسلم  -مسِّ
 الَباغِّيُة".

 عرفهما، وبقية رجالهما رجال الصحيح. أبو يعلى، والطبراني، وابنة هشام والراوي عنها لم أ قال الهيثمي: رواه. ع، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند معن بن يزيد بن نور السلمى  
فََأفْـَلَجىنِّ َوَخَطَب َعلِّىٌّ   -صلى هللا عليه وسلم   -" َعْن َمْعنِّ ْبنِّ يَزِّيَد ْبنِّ ثـَْوٍر قَاَل: َخاَصْمُت َرُسوَل هللا  - 1/  577

 فَأْنَكحىن َواَبيـَْعُتُه َأاَن َوَأىبِّ َوَجدِّى". 
 . طب، وأبو نعيم

 
 )مُسنَد املِقداد بن األسْوَد( 

ْعُت َرُسوَل هللا "َعن ُسَلْيمان بن عَ  - 3/  579 يـَُقول: تدِن   -صلى هللا عليه وسلم  -امِّر، ثـََنا اْلمْقَداد بن اأَلْسَود قَاَل: مسِّ
ْقَداَر مِّيٍل، قَاَل ُسَلْيَمان بن َعامِّر: فـََوهللا َما أدْ  ُهم مِّ ْلمِّيلِّ الْ الشَّْمس يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ مَِّن اخْلَلقِّ َحَّتَّ َتُكون منـْ َمَساَفة رِّى َما يـَْعىنِّ ابِّ

ُهم َمْن يُكوُن   يفيكتحُل بِّهِّ اْلَعني فـََيكون النَّاُس َعَلى َقْدرِّ َأْعَماهلِِّّم  الذيَأمِّ اْلمِّيَل  نـْ ، َفمِّْنهم َمْن َيُكون إِّىَل رُْكبَـَتيهِّ، َومِّ اْلَعَرقِّ
 إِّىَل َفمِّهِّ". -هللا عليه وسلم صلى   -إِّىَل َحْقَوْيهِّ، َومِّْنهم َمْن يَلجمُه اْلَعَرُق إجْلَاًما َوَأَشاَر رَسوُل هللا  

 صحيح.  . ز]م[ 
 

 "مسند فضلة بن عمرو الغفارى" 
رَّان -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن حُممد بن َمْعن بن َفْضَلَة، َعن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّه أَنَّه َلقَِّى َرُسوَل هللا  - 1/  587 َوَمَعه   ِبِّ
مثَّ َشرَِّب مِّْن   -صلى هللا عليه وسلم  -يف إاَنٍء َفَشرَِّب َرُسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َلُه، َفَحَلَب لَِّرُسولِّ هللا   َشَوائِّل

ٍد، مثَّ قَاَل: اَي َرُسوَل هللا: َوالَّذِّى بـََعَثَك ابحْلَقِّّ إِّن ُكْنَت ال َتْشَربُ  َعًة َفَما َأْشَبُع َواَل َأْمَتلُِّئ، فـََقاَل َرُسول هللا   إِّاَنء َواحِّ   -َسبـْ
َعةِّ َأْمَعاء".  إِّنَّ اْلمؤمِّن َيشرب يف معا  -صلى هللا عليه وسلم  ٍد، َوإنَّ اْلَكافَِّر َيْشَرُب يف َسبـْ  َواحِّ

 .، كرالبغوي، ع وابن منده، و البخاري يف اترخيه
 

 )مسند هلب( 
، َعظِّيَم  "َكاَن َفْخًما ُمَفخًَّما - 4/  596 َلَة الَبْدرِّ، أطَوَل مِّن اَلْمربُوع، َوأْقَصَر مِّْن املُشّذبِّ ، يـََتألألُ َوْجُهُه َتألُلَؤ الَقَمر لَيـْ
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َل الشَّعرِّ، إَِّذا تـََفرََّقْت َعقِّيَصُتُه فـََرَق َوإالَّ َفاَل َُياوُِّز َشْعُرُه َشْحَمَة ُأُذنـَْيهِّ إَِّذا هُ  َع اجلِّبنيِّ،  َو َوفَـَّرُه، أزْ اهلَاَمةِّ، رَجِّ ، َواسِّ َهَر اللَّْونِّ
نَـُهَما عِّْرٌق يُدِّرُُّه الَغَضُب، أْقىَن العْرنني، َلُه نُوٌر يـَْعلُوُه حيَْ  بِّ َسَوابَغ يف َغرْيِّ َقرٍن، بـَيـْ سُبُه َمْن ََلْ يـََتأمَّلُه َأَشمَّ، َكثَّ  أزجَّ احَلَواجِّ

يُد ُدْمَيٍة يف َصَفاءِّ الفِّضَّةِّ، ُمْعَتدَِّل  اللِّّْحَيةِّ، َسْهَل اخلَدَّْينِّ، َضلِّيَع الَفم، أْشنَ  َب، ُمَفلََّج األْسَنانِّ َدقِّيَق املَْسربةِّ َكأنَّ ُعنـَُقُه جِّ
ًكا َسوى الَبطنِّ َوالصَّْدرِّ، َعرِّيض الصَّْدرِّ، بَعِّيد َما َبنْي املَْنكَبنْيِّ، َضْخَم الَكَرادِّيِّ  ، اَبدِّاًن ُمَتَماسِّ ْوُصوَل س، أنـَْور املُتَجرد، مَ اخلَلقِّ

َوى َذلَِّك، أْشَعَر الذِّ  ، َعارَِّى الثَّْدَينْي والَبطنِّ ممَِّّا سِّ رَاَعنْيَ َواملنكبنيِّ َوأَعاىلِّ الصَّْدرِّ، َطوِّيَل َما َبنْيَ اللَّبَّةِّ َوالسُّرَّةِّ بَِّشْعر ََيْرِّى َكاخَلطِّّ
ُبو  الزِّْنَدْينِّ، رَْحب الرَّاَحةِّ َسْبط الَقَصب، َشْثن الَكفَّنْيِّ َوالقَ  يح الَقَدَمنْيِّ يـَنـْ َدَمنْيِّ، َسائِّل األطراف، مْخَصان األمْخَُصنْيِّ َمسِّ

َا يَـ  ى َهواًن َذرِّيع املِّْشَيةِّ، إَِّذا َمَشى َكأمنَّ ُهَما املَاُء، إَِّذا زَاَل زَاَل َقلًعا، خَيُْطو َتَكفًِّيا، َومَيْشِّ ْنَحطُّ مِّْن َصَبٍب، َوإَذا التَـَفَت التَـَفَت  َعنـْ
  خافض الَطْرفِّ َنظره إىل األْرض َأطَوُل مِّْن َنظرِّهِّ إىل السََّماءِّ، ُجلُّ َنظرِّه املالَحظَُة، يسوق أْصَحابَُه يبدر َمْن لقَيهُ  مجِّيًعا،

َل األحزان، دائم الفكرة لَْيَسْت َلُه رَاَحة، اَل يـََتَكلَُّم  لسَّاَلم، َكاَن ُمَتواصِّ ،  يف ابِّ يـَْفَتتُِّح اَلَكاَلَم  َغرْيِّ َحاَجٍة، َطوِّيَل السُُّكوتِّ
جلَاىفِّ َواَل املهني، يـُعَ  ثًا لَْيَس ابِّ ، فصل ال فضول وال تقصري، َدمِّ َوامِّع الكلِّمِّ ْشداقِّهِّ َويـََتَكلَُّم جبِّ النـَّْعَمَة وِّإْن َدقَّْت، اَل  ظِّّمُ َوخَيْتُِّمُه ِبِّ

ًئا اَل يذمُّ َذوَّاقًا َواَل مَيْدحه وال تُغضبه الد ُها َشيـْ نـْ نيا وال َما كان هَلا، فإذا تعوطِّى احَلق ََلْ يَعرْفه أَحد َوََلْ يـَُقْم لَِّغَضبِّه َشْىٌء  َيُذمُّ مِّ
ُر هَلَا، إَِّذا َأَشاَر أَشاَر بَِّيدِّهِّ ُكلِّّها، وإذا تـََعجََّب قَـ  َتصِّ هِّ َواَل يـَنـْ َر َلُه، اَل يـَْغَضُب لنَـْفسِّ َتصِّ َا  َحََّت يـَنـْ لَّبَـَها، َوإَذا حَتَدََّث اّتَصَل هبِّ

َك َغضَّ َطْرَفُه، ُجلُّ  َب أْعَرَض َوأَشاَح، َوإَذا َضحِّ َضحكِّهِّ التـََّبسُّم، َويْفرَتُّ   َفَضَرَب بِّباطِّنِّ الُيْمىَن اَبطَِّن إِّهْبامِّهِّ الُيْسَرى، َوإَذا َغضِّ
هِّ، مثَّ جزأ جَزأه بينه  َعْن مِّْثلِّ َحبِّّ الَغَمام، كاَن إَذا أَوى إىل َمْنزِّلِّهِّ َجزَّأ نـَْفَسُه َثاَلَتَة أْجَزاٍء: ُجزْ  ء هلل، َوُجْزء ألْهلِّهِّ، َوُجْزٌء لِّنَـْفسِّ

وبني الناس ذلك على العامة واخلاصة، فال يتحر عنهم شيئا، فكان من سريته يف جزء األمة إيثار أهل الفضلِّ إبذنِّه، وُقسمه  
احلوائج فيتشاغُل هبم فيما أصلحهم واألمة على قدرِّ َفضلِّهم يف الدينِّ، فمنهم ذو احلاجةِّ، ومنهم ذو احلاجتني، ومنهم ذوو 

يَنبغى هلم ويقول لِّيبلِّّغ الَشاهُد منِّكم الغَائِّب، وأبلغوِنِّ َمْن اَل يستطيع إبالغها إايى فإنه   ابلذيمن مسألته عنهم َوإخبارهم 
د  من أبلغ سلطاان حاجة من ال يستطيع إبالغها إايه ثبََّت هللا قدميه يوم القيامة ال يذكر عنده إ ال َذلك، وال يقَبل مِّن أحِّ

 َويـَُؤلُّفُهْم َواَل يـَُفرِّقـُُهْم،  غريه يدخلوَن عليه ُروَّاد وال يَفرتقون إال َعْن َذَواٍق، َوخَيُْرُجوَن أدِّلًَّة كَما خَيُْزُن لَِّسانَُه إال ممَِّّا يـَْعنِّيهِّمْ 
ُهْم بِّْشَرُه َواَل ُخلقُه، ُمتَـَفقًِّّدا  ويكرم كرِّمي كلِّّ قـَْوٍم ويُولِّّيهِّ َعَلْيهِّْم، وحيَذُر النَّاَس وَ  نـْ ُهْم مِّْن َغرْي َأْن َيطوَِّى َعْن َأَحد مِّ نـْ حَيْرَتُس مِّ

ُن احلََسَن َويـَُقوِّيهِّ، َويقبحُّ الَقبِّيَح ويُوهنه، ُمْعَتدل ا ، َوحُيَسِّّ ُل  ألْمرِّ َغرْي ُِمَتلف، اَل يـَْغفَ أْصَحابَُه، َوَيْسَأُل النَّاَس َعمَّا يف النَّاسِّ
َيارُُهْم أْفضلُهْم عِّْنَدُه  َِمَاَفَة أْن يـَْغفُلوا َأو مَيَلُّوا، لُِّكلِّ َحاٍل عِّْنَدُه عتاد اَل يَقُصُر َعن احَلق َواَل َُيوزُُه الَّذِّيَن يـَُلونَُه مِّ  ن النَّاس، خِّ

يَحًة، َوأْعَظُمُهْم َمْنزَِّلًة َأْحَسنـُُهْم ُمَواَساة َوُمؤاَزرًَة، كا َهى  أَعُمُهْم َنصِّ َن اَل ََيْلُِّس َواَل يـَُقوُم إالَّ َعَلى ذِّْكٍر، اَل يـَُوطُِّّن األماكَن َويـَنـْ
َتهِّى بِّهِّ اَلْمجلُِّس، َوََيُمُر بَِّذلَِّك، َا، َوإَذا انـْتَـَهى َجَلَس َحْيُث يـَنـْ َويـُْعطِّى كلَّ ُجَلَسائِّهِّ َنصيَبه اَل حَيْسُب َجلِّيُسُه أن   َعْن إيطَاْنِّ

ْنُه، َمْن َجاَلَسُه أْو قَاَوَمُه يف َحاَجة َصابـََره حَّت َيُكوَن ُهو املْنَصرُِّف، َوَمْن َسأَله َحاَجًة ََلْ يـَُردَّهُ أَحًدا أْكَرُم َعلَ  َا أْو  ْيهِّ مِّ  إِّالَّ هبِّ
ْنُه َبْسطُُه َوُخلقُه َفَصاَر هَلُْم أاب َوَصاُروا عِّْنَدُه يف احلَ  َع الناس مِّ ، َقْد َوسِّ لٍِّم َوَحَياٍء،  ِبْيُسوٍر مِّْن الَقْولِّ قِّّ َسَواًء، جَمْلُِّسه جَمْلِّس حِّ

عِّنَي، يـَُوقُِّّروَن   فيه احلُرُم، َواَل تـُْثىَن )فـََلتأتُُه ُمتَـَعادِّلِّني(  َوَصرْب وأَمانٍَة، اَل تـُْرَفُع األْصَواُت، )ترن( لتَـْقوى ُمتَـَواضِّ يتفاَضُلوَن فِّيهِّ ابِّ
، لَْيَس بَِّفٍظ  الَكبِّرَي، َويـَْرمَحُوَن الصَّغِّرَي، ويـُْؤثِّ  َ اجلَانِّبِّ ، لنيِّّ ُروَن َذوِّى احلَاَجةِّ، َوحَيَْفُظوَن الَغرِّيَب؛ َكاَن َدائَِّم البِّْشرِّ، َسْهَل اخلُُلقِّ

بِّ فِّيهِّ َقْد تـََرَك نـَْفَسه اَل حيِّبَواَل َغلِّيٍظ، َواَل َصخَّاٍب َواَل َفحَّاٍش، َواَل َعيَّاب وال َمزاٍح، يـَتَـغَافل َعمَّا اَل َيْشَتهِّى َواَل يـُْؤُنس مِّْنُه وَ 
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ُلُب َعْورََتُه، َواَل يَتَكلُم إِّالَّ مِّْن َثاَلٍث: املراء، واإلكثارِّ، َوَما اَل يـَْعنِّيهِّ، وترَك نفسه مِّْن َثاَلٍث: كان اَل َيُذمُّ أَحًدا وال يـَُعريُُه َواَل َيط
هِّْم الطَّرْيُ، َوإَذا َسَكَت َتَكلُموا، َواَل يـَتَـَنازَُعوَن عِّْنَدُه، َمْن َتَكلََّم  فيما رجى ثـََواُبُه، إَِّذا َتَكلَم أطَرَق ُجَلَساُؤُه كأمَنَا عَ  َلى رُؤوسِّ

ْنُه، َويَتعجَُّب ممَِّّا يَـ  ُ لِّ أْنَصُتوا َلُه َحَّتَّ يَفرَُغ. َحدِّيثـُُهْم عِّْنَده َحدِّيُث أوَّهلم، َيْضَحُك ممَِّّا َيْضَحُكوَن مِّ ْنُه، َوَيْصربِّ لَغريبِّ  تَـَعَجبَّوَن مِّ
ُدوُه، َواَل  َعَلى اجلَْفَوةِّ يف َمْنطِّقِّهِّ َوَمْسَكتِّهِّ َحََّت إِّْن َكاَن أْصَحاُبُه لََيْسَتْجلِّبوَْنُْم َويـَُقوُل: إَِّذا رَأيـُْتْم طَالِّ  َب احلَاَجةِّ َيطُلبـَُها فَأْرشِّ

 ََيُوزَُه فـَيَـْقطَُعُه بنهى َأْو قَِّياٍم، َكاَن ُسُكوتُُه َعَلى أْرَبٍع: َعلى احلِّلم، يـَْقَبُل الثناَء إِّالَّ مِّْن ُمَكافٍِّئ، َواَل يَقَطُع َعَلى أَحٍد َحدِّيَثُه َحََّت 
، َوأما تـَفَ  َقى َويفىن، َومجَِّع واحلََذرِّ، َوالتـَّْقدِّيرِّ، َوالتَّفكرِّ، فَأمَّا تـَْقدِّيرُه َففِّى َتْسويَتهِّ الَنَظر َواْستَِّماع َما َبنْيَ الناسِّ َلُه  كُُّرُه َففِّيَما يـَبـْ
حلُْسىَن لُيقَتَدى  بِّهِّ، وتركه الَقبِّيَح ليتـَُناَهى َعْنُه،   احلِّلُم والصَّرْبُ َفكان ال يوصيه وال يستفزه َومجَِّع َلُه احلََذُر على أْربع: أْخذه ابِّ

رَة".  نـَْيا واآلخِّ  َواْجتَـَهاده الرأَى فِّيَما أْصَلَح أمتُه، َوالقِّيام فِّيَما هلم فيما مجع هَلُْم الدُّ
، طب، ق، هب، كر، كان رجل الشعر ليس ابلسبط وال ابجلعد القطط، م، ق فيها عن أنس، َكاَن الروايينو  الشمائليف  ت

 ضعيف. ه من لم يسم. الطبراني، وفي قال الهيثمي: رواه. َكثِّرَي الشَّْعرِّ رَْجلُه، ق فيها عن جبري بن مطعم
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند وابصة بن معبد  
يف َحجَّةِّ الَوَداع َوُهو يـَُقوُل: ايُـَّها النَّاُس: أىُّ يـَْوٍم  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َوابَِّصَة قَاَل: َشهَِّد َرُسوُل هللا  - 2/  598

ا الشَّْهر، قَاَل: َأىُّ بـََلٍد أْحَرُم؟ قَاُلوا:  َأْحرُم؟ قَاَل النَّاُس: َهَذا الَيوم َوُهَو يـَْوُم النَّْحرِّ، قَاَل: َأىُّ َشْهٍر َأْحَرُم هلل قَاَل النَّاُس: َهذَ 
 َشْهرُِّكْم َهَذا يف بـََلدُِّكْم َهَذا إىل يـَْوم هذِّهِّ الَبلَدة، قَاَل: فَإِّنَّ دَِّماءَُكم َوأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم حُمَرََّمة َعَلْيُكْم، َكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا يف

بَـلِّّغ الشَّ َتلَقْونَُه، أاَل َهْل بـَلَّْغتُ   اهُِّد الغَائَِّب". ؟ قَاَل النَّاُس: نـََعْم، فـََرَفَع َيَدْيهِّ إىل السََّماءِّ: اللَُّهمَّ اْشَهْد يـَُقوهُلَا َثالاث، مثَّ قَاَل: لِّيـُ
 .ع، كر

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند وَاثِلة بن األسقع  

، عَ   - 12/  599 ىِّّ صلى هللا   -ْن َمْكُحوٍل، َعْن أىبِّ أَماَمَة َوَواثَِّلَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا "َعْن عثَماَن ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ الُقرشِّ
ََلْ َأْستَـْودْع قـُُلوَبُكْم احلِّْكَمَة َوأاَن أرِّيُد أن ُأَعذَِّبُكْم، مثَُ   إيّنِّ : "إَِّذا َكاَن يـَْوم القَِّياَمةِّ ََيَْمُع هللا الُعَلَماَء فـَيَـُقوُل: -عليه وسلم 

ُلهُ   ُم اجلَنََّة". يُْدخِّ
 .ع، كر، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، قال عد: هذا منكر َل يتابع عثمان عليه الثقات 

 
َُيَنَُّد الناُس أْجَناًدا ُفُجْند اَبلَيَمنِّ،   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َواثَِّلَة ْبنِّ األْسَقع قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا    - 22/  599

لشَّام،  ، َفقلُت اَي َرُسوَل هللا: َوُجْند ابِّ ملَْغرِّبِّ ، َوجند ابِّ ملَْشرِّقِّ نِّّ فَإِّْن أْدرَكُت َذلَِّك الزَماَن فَأيُـَّها   إيّنِّ َوجند ابِّ رَُجل َحَدُث السِّّ
َها َصْفَوَتُه مِّْن َخلقِّهِّ، هِّ، َيُسوُق إِّلَيـْ َا َصْفَوُة هللا مِّْن أْرضِّ لشَّام فَإِّْنَّ ؟ قَاَل: َعَلْيُكْم ابِّ لَيَمنِّ فَاْسُقوا   أَتُمُرِنِّ فَإِّْن أبْيُتْم فـََعَلْيُكْم ابِّ

لشامِّ َوأْهلِّهِّ".  بِّغدرِّهِّ، َوَقْد َتَكفَل هللا يل ابِّ
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 .طب، كر
 

 )مُسندُ أبى أسيد( 
يٍد قَاَل: َأاَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ  - 1/  609 املُطَّلِّبِّ َفَجَعُلوا ََيُروَن َعَلى َقرْب مَحَْزَة ْبنِّ َعْبدِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َعْن َأىبِّ َأسِّ

ُف َوْجُهُه، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  ُف َقَدَماُه، َوََيُروَْنَا َعَلى َقَدَمْيهِّ فـَيَـْنَكشِّ :  -صلى هللا عليه وسلم  - النَّمَِّرَة َعَلى َوْجهِّهِّ فـَتَـْنَكشِّ
 َجرِّ". اْجَعُلوَها َعَلى َوْجهِّهِّ، َواْجَعُلوا َعَلى َقَدَمْيهِّ مِّْن َهَذا الشَّ 

 الطبراني ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه .طب

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مُسندُ أبى أمامة الباهلى  

: لََتْدُخُلنَّ اجلَنََّة بَِّشَفاعةِّ رَُجٍل َوليَس بَنِّىب مثل  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ أَُماَمة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ   - 12/  610
َا َأُقوُل َما أُقوُل".-صلى هللا عليه وسلم  -  النيبهللاِّ: ما ربيعة من مَضر؟ فـََقاَل  نيب وُمَضَر، فـََقاَل قَائٌِّل: اي احلَيَّنْي: رَبيعةَ   : إمنَّ

 صحيح. .ع، كر
 

ُته فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا ادُع هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أيبِّ أَُماَمَة قَاَل: أْنَشَأ رُسوُل هللا    - 25/  610   يل َغزًوا فَأَتـَيـْ
ُهم َوغنِّّْمُهْم، فـََغَزواَن َفَسلِّْمَنا َوَغنِّْمَنا لشََّهاَدةِّ، فـََقاَل: اللَّهمَّ َسلِّّمُهْم، َوىفِّ لْفظ: ثبِّّتـْ صلى هللا عليه   -، مثَّ أََنَشَأ رسوُل هللا ابِّ

ُهم َوَغنِّّْمهم، فـََغْزواَن َفسلمَنا   يلَغْزًوا اَثنًِّيا فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا ادع هللا   -وسلم  لشََّهاَدةِّ، قَاَل: اللَُّهَم َسلِّّْمُهْم، َوىفِّ َلْفظ ثبِّّتـْ ابِّ
ُتَك َمرَّتنيِّ أْسأَُلَك َأْن   -وسلم  صلى هللا عليه   -َوغنمنا، مثَّ أَْنَشأ رُسوُل هللا  ُتُه فـَُقلُت: اي رُسوَل هللا َقْد أَتـَيـْ َغْزَوا اَثلِّثًا فَأَتـَيـْ

لشََّهاَدةِّ، فـَُقلَت: اللَّهمِّّ َسلِّّْمهم وغنِّّْمهم اَي َرُسوَل هللا فَادُْع هللا   َتْدُعوَ  ْمُهم، ابلشََّهاَدةِّ، فـََقاَل: اللَُّهمَّ َسلِّّْمهم وغنِّّ  يلهللا يل ابِّ
لصَّومِّ فـََغْزواَن َفَسلِّْمَنا َوَغنِّْمَنا، مثَّ أتَيُتُه بـَْعَد َذلَِّك فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا ُمْرِنِّ بَِّعَمٍل آُخُذه َعْنَك فـَيَ  نفعىن هللا بِّهِّ، فـََقاَل؛ َعَلْيَك ابِّ

ْمٍر أرجو َأْن يكوَن هللا نـََفَعىن بِّه، قَاَل: اْعَلْم أنََّك ال  فِّإنَّه اَل مِّثَل َلُه، مثَّ أَتَيُتُه بـَْعد َذلَِّك فـَُقلُت: اَي َرسوَل هللا : إنََّك أَمْرَتىنِّ ِبَِّ
طيَئة".  َا خِّ َا َدرَجًة َوَحطَّ، َوىفِّ َلْفظ َوَحطَّ َعْنَك هبِّ  َتْسُجُد هلل َسْجَدًة إالَّ رََفَع هللا لَك هبِّ

 .ع، كر
 

دحاًما   هل َيامع أهل اجلنة؟ قال: نعم، -ى هللا عليه وسلم صل -"عن أىب أمامة قال: سئل رسول هللا   - 34/  610
 دحاًما ولكن ال مىن وال منية". 

 كلها الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم. رواها قال الهيثمي:  .ع، كر
 



1040 

 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبي أيوب  
ْلَمْسح وأَْنَت  "َعْن َأيبِّ أَيُّوَب أَنَّه َكاَن  - 2/  611 ُل َقَدَمْيهِّ، َفقِّيَل َلُه: َكْيَف أَتُمُر ابِّ ْلَمْسحِّ َعَلى اخْلُفَّنْيِّ، وََكان يـَْغسِّ ََيُمُر ابِّ

، َقْد رَأيُت َرُسوَل هللا  ُل؟ فـََقاَل: بئَس َمايلِّ إِّْن َكاَن َمْهَنأُُه َلُكْم َوَمآلُُه َعَليَّ َيُمُر بِّهِّ،  يـَْفَعُلُه وَ  -صلى هللا عليه وسلم  -تـَْغسِّ
 َولكِّْن ُحبَِّّب إِّيلَّ اْلُوُضوُء". 

 قال الهيثمي: رجاله موثقون.  .عب، ض، ش، ع وابن جرير
 

تـُُهَما، فـََقاَل يل َرُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -"َصنَـْعُت لِّلنيبَِّّّ  - 8/  611   -َوَأيبِّ َبْكٍر طََعاًما َقْدَر َما َيَكفِّيهَِّما فَأَتـَيـْ
يّنِّ  : اْذَهْب فَادُْع يل َثاَلثِّني مِّْن َأْشَرافِّ األَْنَصارِّ، َفَشقَّ َعليَّ َذلَِّك، فـَُقلُت: َما عِّْندي َشْىٌء َأزِّيُدُه، َفَكأَ -ه وسلم صلى هللا علي

فََأَكُلوا َحَّتَّ َصَدُروا، مثَّ َشهُِّدوا  تـََغفَّْلُت، فـََقاَل: اْذهْب فَادُْع يل َثاَلثني مِّْن أْشَرافِّ األَْنَصارِّ َفَدْعوهُتْم َفَجاُءوا فـََقاَل: اطَعُموا،  
تِّّنَي مِّْن َأْشَرافِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أَنَّه َرُسوُل هللا  ، قِّْيَل: مُث اَبيـَُعوه قـَْبَل أْن خَيْرُجوا، مثَّ قَاَل: اْذَهْب فَادُْع يلِّ سِّ

لثَّالثني تِّني َأْجَوُد بَِّشْىٍء ابِّ لسِّّ صلى هللا عليه   -َشهُِّدوا أَنَُّه َرُسوُل هللا   ، َفَدَعْوهُتُْم فَأَكُلوا َحَّتَّ َصَدُروا، مثَّ األَْنَصارِّ، وهللا أَلاَن ابِّ
 مثَّ اَبيـَُعوُه قـَْبَل َأْن خَيْرُجوا، فَأَكَل مِّْن طََعامِّي َذلَِّك مِّاَئٌة وَُثَانُوَن رَُجاًل ُكلُُّهْم مَِّن األَْنَصارِّ". -وسلم 

 الطبراني وفي إسناده من لم أعرفه.  قال الهيثمي: رواه .طب
 

اْلَمدِّيَنَة فـَنَـَزَل َعَلى َأيبِّ أيُّوَب فـََنزَل َرُسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ أَيُوَب قَاَل: َقدَِّم َرُسوُل هللا   - 13/  611
ْمَسى َواَبَت َجَعَل أَبُو أَيُّوَب َيْذُكُر أَنَّه َعَلى َظْهر بـَْيتِّ  السُّْفَل، َونـََزَل أَبُو أَيُّوَب اْلُعلَو، فـََلمَّا أَ  -صلى هللا عليه وسلم  -

، َفَجعل أَبُو أَيُّوَب اَل يـََناُم حُمَاذِّرًا َأْن يـَتَـَناثَر َعَلْيه اْلغَُباُر   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسولِّ هللا  أْسَفل، َوَهو بينه َوَبنْي اْلَوْحيِّ
ِّّ َويـََتَحرَّك يـُْؤذِّيِّه، فـَلَّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللا ما َجْعلُت اللَّيَلَة فِّيَها َغْمًضا َأاَن   -صلى هللا عليه وسلم  -ا َأْصبَح َغَدا َعَلى الَنيبِّ

رَُّك فـََيتَناثـَُر َعَلْيَك اْلغَُباُر   فََأحتََ َواَل أُمُّ أَيُّوَب قَاَل: َومِّمَّ َذاَك اَي َأاَب أيُّوَب؟ قَاَل: ذََكْرُت َأينَّ َعَلى َظْهرِّ بـَْيٍت أَْنَت َأْسَفُل مِّينِّّ 
، قَاَل: َفاَل تـَْفَعْل اَي َأاَب أَيُّوَب، أاَل ُأَعلُِّّمَك َكَلَماتٍ  َنَك َوْبنَي اْلَوْحيِّ ْلَغَداةِّ َعَشْر َمرَّاٍت،   ويـُْؤذِّيَك حَتْرِّيكِّي وَأاَن بـَيـْ إَِّذا قُلتَـُهنَّ ابِّ

نْـ  ي َعْشَر َمَراٍت ُأْعطِّيَت مِّ ْلَعشِّّ ، وَُكنَّ َلَك  وابِّ ُهنَّ َعْشَر َحَسَناٍت، وَُكفَِّر َعْنَك هبِِّّنَّ َعْشُر َسيَّئاٍت، َورُفَِّع َلَك هبِِّّنَّ َعْشُر َدرََجاتٍّ
 َلُه". يـَْوَم اْلَقياَمةِّ َكَعْدلِّ َعْشٍر حَمدَّدِّيَن، تـَُقوُل: اَل إَِّلَه َإالَّ هللا، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَمُد، اَل َشرِّيَك 

 .طب
 

يبِّ وأُمِّّي إِّيّنِّ َأْكَرُه َأْن َأُكوَن  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ أَيُّوَب قَاَل: َلمَّا نـََزَل َعَليَّ َرُسوُل هللا    - 28/  611 قـُْلت: ِبَِّ
، فـََقاَل َرُسوُل هللا   يـَْغَشااَن مَِّن   َنُكوَن يفِّ السُّْفلِّ )لَِّما( : إِّنَّ َأْرَفَق بَِّنا َأنْ -صلى هللا عليه وسلم  -فـَْوَقَك َوتُكوَن َأْسَفَل مِّينِّّ

، فـََلَقْد رأيت َجرًَّة لََنا اْنَكَسَرْت فَُأْهرِّيَق َماُؤَها، فـَُقْمُت َأاَن َوأُمُّ أَيُّوَب بَِّقطيَفٍة لََنا َما  َا اْلَماَء النَّاسِّ ُف هبِّ َاٌف َغرْيَها فـَنـَُنشِّّ لََنا حلِّ
َل إِّىَل َرسُ  ْنُه َشْىٌء يـُْؤذِّيهِّ، وَُكنَّا َنْصَنُع طََعاًما فَإَِّذا رُدَّ َما بَقَِّي تـََيمَّْمَنا    -صلى هللا عليه وسلم  -ولِّ هللا َخْوفًا مِّْن َأْن َيصِّ مِّ
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َلًة وَُكنَّا َجَعلَنا فِّ  َنا َعَشاَءُه لَيـْ َها، نُريُد بَِّذلَِّك الرَبََكَة، فـََردَّ َعَليـْ نـْ َع َأَصابِّعِّه فَأَكْلَنا مِّ ًما َأْو َبَصاًل، فـََلْم نـََر فِّيهِّ أَثـََر  يهِّ ثـُوْ َمَواضِّ
 َوَجْدُت فِّيهِّ رِّيَح َهذِّهِّ الشََّجَرةِّ، َوَأاَن  َأَصابِّعِّهِّ، َفذََكْرُت َلُه الَّذِّي ُكنَّا َنْصَنُع، َوالَّذِّي رَأَيـَْنا مِّن َردِّّ الطََّعامِّ َوََلْ ََيُكْل، فـََقاَل: إِّيّنِّ 

بَّ َأنْ  ي، فـََلْم ُأحِّ ُتْم َفُكُلوُه".  رَُجٌل ُأاَنجِّ  يُوَجَد مِّينِّّ رِّحُيُه، فََأما أَنـْ
 .طب

 
ُتُه يُدِّمُي َأْربًعا قـَْبَل الظُّْهرِّ، َوقَاَل: إِّنَُّه إَِّذا   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ أَيُّوَب َلمَّا نـََزَل َرُسوُل هللا   - 29/  611 َعَليَّ رَأَيـْ

بُّ َأْن يـُْرَفَع يلِّ يفِّ تِّلَك السَّاَعةِّ َخرْيٌ زَاَلتِّ الشَّْمُس فُتَِّحْت أَبـَْواُب السَّ  َها اَبٌب َحَّتَّ ُيَصلَّى الظُّْهُر، فََأاَن ُأحِّ نـْ  ". َماءِّ َفاَل يـُْغَلُق مِّ
 .طب

 
 ( -رضى اهلل تعاىل عنه -)مسند أبى ثعلبة اخلشنى  

َد َفَصلِّّى فِّيهِّ   - عليه وسلم صلى هللا -"َعْن َأىبِّ ثـَْعَلَبَة اخلَُشىنِِّّّ قَاَل: َقدَِّم َرُسوُل هللا  - 8/  615 يف غَزاٍة لَُه َفَدَخل املَْسجِّ
َد فـَُيصلى فِّيهِّ  ُبُه إَِّذا َقدَِّم مِّْن َسَفٍر أْن َيْدُخَل املَْسجِّ َأْزَواَجُه، فـََقدَِّم مِّْن َسَفٍر   رَكَعَتنْيِّ، يُتثِّّى بَِّفاطَِّمَة مثَّ ََيتِّى رَْكَعَتنْيِّ، وََكاَن يـُْعجِّ

نَـْيهِّ َوتـَْبكى، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل هللا  َما   -صلى هللا عليه وسلم  -َمرة فَأَتى فَاطَِّمَة َفَجَعَلْت تُقبُِّّل َوْجَهُه، َوىفِّ َلْفٍظ فَاُه َوَعيـْ
اَي   -صلى هللا عليه وسلم   -َقْت ثَِّياُبَك، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل هللا يبكِّيَك؟ قَاَلْت اَي َرُسوَل هللا أرَاَك َقْد َشُحَب َلْوُنَك َواْخَلْولَ 

ْمر اَل يبقِّى َعَلى َظْهرِّ األْرضِّ بـَْيَت َمَدر، َواَل َوبَر، َواَل َشعْ  َعُث أاَبَك ِبِّ َتعاىل بِّهِّ   -ر إِّالَّ َأْدَخَل هللا فَاطَِّمُة اَل تَبِّْكى فَإِّنَّ هللا يـَبـْ
ُلُغ اللَّْيُل". عًِّزا أو ُذاًل َحَّتَّ يَـ  ُلَغ َحْيُث يـَبـْ  بـْ

 .طب، حل، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى جحيفة  
َبنْيَ سلماَن َوْبني أىب الدَّْرَداء فجاء سلماُن   أخي  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن أىب جحيفة أن رسول هللا    - 14/  616

؟ قالت: إن أَخاَك ليَس له حاجة يف الدُّنيا، فلما جاَء أبو الدَّرداءِّ  يزوُر أاب الدرداءِّ فرأى أمَّ الدرداءِّ متبذلة، قال: ما شأُنكِّ 
َصائِّم، قال: َأْقَسْمت علْيَك إِّال َما طَعِّْمَت َما َأاَن آبكِّل حَّتَّ    إينرَحََّب به وقرَّب إلْيه طَعاًما، فـََقاَل لُه سلماُن اطعم، فقال: 

مَِّن اللَّْيلِّ قَام أبو الدَّْرَداءِّ فحبسه سلماُن مث قال اي أاب الدرداءِّ إِّن لَِّرّبَك عليَك حًقا،  أَتكَل فَأَكَل معه واَبَت عِّْنَدُه، فلمَّا َكاَن 
كان عِّْنَد  وألْهلَِّك َعَلْيَك َحًقا، َوجَلسدَِّك َعَلْيَك َحًقا، فَأَعطِّ ُكلَّ ذِّى َحقٍّ حَقه، ُصْم َوأْفطر، َوُقْم وَْن رأيت هكذا، فلما  

قَاَم إلَْيهِّ أبو الدرداءِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبفقاَما فَصليا مثَُ َجَراَي إِّىل الصالةِّ، َفلمَّا َصلَّى  الْصبح قال: ُقْم اآلنَ 
مثَِّل ما قاله َسلَمان، َلُه، وىف لفظ فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -فأْخرَبُه ِبا قَاَل سلماُن، فقاَل له رسوُل هللا 

ْرَداءِّ إِّنَّ جلََسدَِّك َعَلْيَك َحّقا مِّْثل َما قَاَل َلَك َسلَماُن".  - عليه وسلم صلى هللا -  اَي أاَب الدَّ



1042 

 

 صحيح.  . ع]حب[ 
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى الدَّرْدَاءِ  
 َكْبَشانِّ َأْمَلَحانِّ َجَذَعانِّ َفَضحَّى هبَِِّّما".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ الدَّْرَداءِّ قَاَل: ُأْهدَِّى لَِّرُسولِّ هللا    - 14/  621
 .ع، كر

 
حْلَدِّيث َعْن َرُسولِّ هللا  - 126/  621 ْرَداءِّ أَنَُّه َكاَن إَِّذا َحدََّث ابِّ اللَُّهمَّ َأْن اَل َهَكَذا  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ الدَّ

 َفشْكُلُه". 
 راني في الكبير ورجاله ثقات.قال الهيثمي: رواه الطب .ع، والروايين، كر

 
 ( -رضي اهلل تعال عنه -)مسند أبي ذر  

ُ ُدبـَُر ُكلِّّ َصاَلٍة  "اَي َأاَب َذرٍّ َأاَل ُأَعلُِّّمَك كلَِّماٍت تـَُقوهُلُنَّ تـَْلَحُق َمْن َسبَـَقَك َواَل يُْدرُِّكَك إِّالَّ َمْن َأَخَذ بَِّعَملِّكَ  - 8/  622 ؟ ثُكربِّّ
ُد َثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي، َوخَتْتُِّم بِّاَل إَِّلَه إِّالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِّيَك لَ َثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي، وَ  ُه، َلُه اْلُملُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو  ُتسبُِّّح ثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي، َوحُتَمِّّ

ُقوصِّ َبُصُرُه َصَدَقٌة، َوَفْضُل  َعَلي كلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، َوَعَلي ُكلِّّ يـَْوٍم ، َوَعَلي ُكلِّّ نـَْفٍس يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم صَ  َدَقٌة، َفَضُل َبَصرَِّك لِّلَمنـْ
دَّةِّ َساقـَيْ  دَّةِّ ذِّرَاَعْيَك لِّلضَّعِّيفِّ َلَك َصَدَقٌة، َوَفْضُل شِّ ُقوصِّ َلُه مَسُْعُه َصَدقٌَة، َوَفْضُل شِّ َك لَِّلمْلهوفِّ َصَدَقٌة،  مَسعَك لِّْلَمنـْ

  اُدَك َسائِّاًل أْيَن ُفاَلن فََأْرَشْدَتُه َلَك َصَدَقٌة، َورَفْـُعَك اْلعِّظَاَم َواحْلََجَر َعْن َطرِّيقِّ اَلُمْسلِّمِّنَي َلكَ َوإْرَشاُدَك الضَّالَّ َصَدَقٌة، َوإِّْرشَ 
ْلَمْعُروفِّ َوَْنُيَك َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َلَك َصَدَقٌة، َوُمَباَضَعُتَك َأْهَلَك َلَك َصَدَقٌة".   َصَدَقٌة، َوَأْمٌر ابِّ

 . ، طس، وابن عساكر: عن أيب ذر، وسنده حسنتاريخالبخاري يف ال
 

نِّنَي، فَإَِّذا َوَجْدَت اَلَماَء "فَ   - 14/  622 ْلَدَك". "اَي َأاَب َذرٍّ إِّنَّ الصَّعيَد الطَّيَِّّب َكافِّيَك، َوإِّن ََل جتِّدِّ اْلَماَء َعْشَر سِّ  أمِّسَُّه جِّ
 صحيح. .طس عنه]د[ عبد الرزاق، 

 
ُتُه فـََوَجْدتُُه اَنئًِّما    الذي يف َمَرضهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َأىبِّ َذرٍّ قَاَل: َأْرَسَل إِّىَلَّ   - 43/  622 َ فِّيهِّ، فَأَتـَيـْ تـُُوىفِّّ

 "". فََأْكبَـْبُت َعَلْيهِّ فـََرَفَع َيَدُه قَاَل: "فالتزمين
 قال شعيب: إسناده ضعيف. . ع]حم[ 

 
ُهْم، َوَأْن أَْنظَُر إِّىَل َمْن ُهَو   -صلى هللا عليه وسلم  -اِنِّ َخلِّيلِّى "َأْوصَ   - 45/  622 نـْ بَِّسْبٍع: احُلبِّّ لِّلمَساكِّنيِّ َوَأْن َأْدنـَُو مِّ

، َوَأْن أكثَر مِّْن اَل َحْوَل َواَل  َل َرمحِِّّى َوإِّْن َجَفاِنِّ حلَقِّّ   قُـ َأْسَفُل مِّىنِّّ َواَل أَْنظَُر إىل َمْن ُهَو فـَْوقِّى، َوَأْن َأصِّ هلل، َوأْن أََتَكلَّم ابِّ َة إالَّ ابِّ وَّ
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ًئا". ، َواَل ََيُخذِنِّ يف هللا "تعاىل" َلْوَمُة الئٍِّم، َوَأْن َأْسَألَ   النَّاَس َشيـْ
 رجاله ثقات إال أن الشعبى لم أجد له سماًعا من أبى ذر. قال الهيثمي:  .طب

 
 يف هللا فَامْسَع َوأطِّع َوَلْو َصلَّيت َورَاَء َأْسَود".  بعدي"اَي َأاَب َذرٍّ أَْنَت رَُجٌل َصالٌِّح َوَسُيصيبنَك َباَلء   - 81/  622

 .طس وابن عساكر، حل عنه
 

ْصَلَتنيِّ ُُهَا َأَخفُّ َعَلى الظهر َوأثـَْقُل يف ا  - 86/  622 ُْسنِّ اخْلُلق،  "اَي َأاَب َذرٍّ َأاَل َأُدلَُّك َعَلى خِّ ْلمِّيَزانِّ مِّْن َغرْيَُِّها: َعَلْيَك حبِّ
ثْـَلَها". ى بَِّيدِّهِّ َما حَتمُل اخْلاَلئُِّق مِّ ، فـََوالَّذِّى نـَْفسِّ  وُطول الصَّْمتِّ

 حسن.  .ع، هب عن أنس
 

 َمْحَشرِّ َواْلمنشرِّ".الشَّاَم فـََقاَل: َأْرُض الْ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َأىبِّ َذرٍّ قَاَل: ذََكَر  - 108/  622
 صحيح. .)ع، كر(

 
ىِّّ  - 116/  622 فـََقاَل لَِّقْوٍم َسفٍر: اَل  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ هللا  "َعن َأىبِّ رَايطَة ْبنِّ َكَراَمَة اْلُمدحجِّ

، َواَل يضمن َأَحدُُكْم َضالًَّة، َواَل يـَُردَّنَّ َسائِّاًل إِّنْ  ، يـَْعىنِّ الضَوالَّ ٌل مِّْن َهذِّهِّ النـََّعمِّ ُتْم تُرِّيُدوَن هللا "الرَّْبَح" َيْصَحبنُكْم َجالَّ  ُكنـْ
ٌم َواَل   اَلَمَة وال َيْصَحبَـنَُّكم مَِّن النَّاسِّ إِّنْ َوالسَّ  َنٌة، َواَل ُمَنجِّّ َرٌة، َواَل َكاهٌِّن َواَل َكاهِّ ٌر َوال َساحِّ رِّ َساحِّ هلل َواْليَـْوم اآلخِّ ُتْم تـُْؤمُِّنوَن ابِّ ُكنـْ

َمٌة، َواَل َشاعٌِّر َواَل َشاعَِّرٌة، َوإِّنَّ ُكلَّ َعَذاٍب يُريُد هللا  َعُث بِّهِّ إِّىَل السََّماءِّ   -تـََعاىَل -ُمَنجِّّ َا يـَبـْ َأْن يـَُعذَِّب بِّهِّ َأَحًدا "من" عَباده فَإِّمنَّ
ّيا".  َيةِّ هللا َعشِّ نـَْيا فََأْْنَاُكْم َعْن َمْعصِّ  الدُّ

و  الطبراني في الكبير وفيه على بن أبى على اللهبى وه  قال الهيثمي: رواه .الدوالىب يف الكىن، وابن منده، طب، كر، وهو ضعيف
 ضعيف.

 
، َوَأْسَلم اْلعَ  - 117/  622 ، وَُكْنُت َقْد َأْسَلْمُت َوَأْسَلْمت أُمُّ اْلَفْضلِّ بَّاُس َفَكاَن َيْكُتُم "ُكْنُت ُغاَلًما لِّْلَعبَّاسِّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ

َث َمَكانَُه اْلَعاصِّى ْبَن هَِّشاٍم وََكاَن َلُه َعَلْيهِّ َدْيٌن فـََقاَل َلُه: اْكفىنِّ إِّْساَلَمُه ِمَاَفَة قـَْومِّهِّ، وََكاَن أَبُو هَلٍَب َقْد خَتَلََّف َعْن عن َبْدٍر وبـَعَ 
َأاَب هَلٍَب وَُكْنُت رَُجاًل َضعِّيًفا َأحْنَُت َهذِّهِّ اأَلْقَداح  -تـََعاىَل -َهَذا اْلَغْزَو َوأَتْـُرُك لَك َما َعَلْيَك، فـََفَعَل، فـََلمَّا َجاَء اخْلرَُب وََكبَت هللا 

ُق أَبُو هَلٍَب ََيُرُّ رْجَلْيهِّ َورَاَءُه  إيّنِّ يف ُحْجَرة "زمزم"، فـََوهللا  "ُأراه"  جَلَالٌِّس يف احْلُْجَرةِّ َأحْنَُت أقداحى َوعِّْندِّى أُمُّ اْلَفْضلِّ إَِّذا اْلَفاسِّ
، فـََقاَل أَبُو هَلٍَب: َهُلمَّ  قَاَل: َحَّتَّ َجَلَس عِّْند طُْنبِّ احْلُْجَرةِّ، َفَكاَن َظْهُرُه إِّىَل ظْهرِّى، فـََقاَل النَّ  اُس: َهَذا أَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَارِّثِّ

؟ قَاَل: اَل   أخي، َفَجاَء أَبُو ُسْفَياَن َحَّتَّ َجَلَس عِّْنَدُه، َفَجاَء النَّاُس فـََقاُموا َعَلْيهَما فـََقاَل: اَي ْبَن أخيإِّىَلَّ اَي ْبَن  َكْيَف َأْمُر النَّاسِّ
ُرونـََنا َكْيَف َشاُءوا، "وامي" هللا َلما "ما" ُلْمُت   ا ُهَو إِّاَل َأْن َلقِّيَناُهمْ َشْىَء َوهللا مَ  َفَمنْحَناُهْم َأكَتافـََنا يقتلوننا َكَيْف َشاُءوا، َوََيسِّ

ًئا وَ  َ؟ فـََقاَل: رَأَْيُت رَِّجااًل بِّيًضا َعَلى َخْيٍل بـُْلٍق، اَل َوهللا ما يليق َشيـْ اَل يـَُقوُم إِّىَل "هلا" َشْىء، فـََرفـَْعُت طيَنَة  النَّاَس، فـََقاَل: َوَلِّ
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َ اأَلْرَض َحَّتَّ  "طنب" احْلُْجَرةِّ، فـَُقْلت: تلك َوهللا اْلَماَلئِّكُة، فـََرَفَع أَبُو هَلٍَب يََدُه فـََلَطَم َوْجهِّى، واثورته فَاْحَتمَلىنِّ فَ  َضَرَب ىبِّ
، فـََقاَمْت أُمُّ اْلَفْضلِّ "فاحتجزت" وَ  هِّ َشجًَّة ُمْنَكَرًة،  بـََرَك َعَلىَّ َأَخَذْت َعُموًدا مِّْن ُعُمدِّ احْلُْجَرةِّ َفَضَربـَْتُه بِّه فـََفَلَقْت يف رَأسِّ

 َحَّتَّ  َما َعاَش إِّالَّ َسْبَع لََيالٍ َوقَاَلْت: َأْى َعُدوَّ هللا اْسَتْضَعْفَتُه َأْن رَأَْيَت َسيَِّّدُه َغائًِّبا َعْنُه؟ فـَُقْلت: ذليل "فقام َذلَياًل" فـََوهللا 
َلَتنْي "يومني" َأْو َثاَلثًَة َما َيْدفَِّناُه َحَّتَّ أَنْ  -تـََعاىَل -َضَربَُه هللا  َناُه لَيـْ َلَقْرَسةِّ "ابلعرسة" فـََقتَـَلْتُه، فـََلَقْد تـَرَكُه ابـْ ََتَ، فـََقاَل رَُجٌل مِّْن  ابِّ

شى هذه القرحة وكانت قريش يـَتـَُّقوَن العدسة" َكما قـَُرْيٍش "البنيه: أال تستحييان أن أابكما قد أنَت يف بيته؟ فقاال: إان خن
ُلوُه، إِّالَّ قد أَتَلََّما عليه من بعيد "فوهللا ما غسال ه إال قذفًا ابملاء" مِّْن  يتقى الطَّاُعوُن، فـََقاَل رَُجٌل: اْنطَلَِّقا فَأاَن َمَعُكَما فَاْغسِّ

َداٍر، َوَقَذُفوا َعَلْيهِّ احلَِّجارََة". بَعِّيٍد، مثَّ اْحَتَملُوُه فـََقَذُفوُه يف َأْعَلى َمكَّ   َة إِّىَل جِّ
الطبراني والبزار، وفى إسناده حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله  قال الهيثمي: رواه .طب
 ثقات. 

 
 )مسند أبى رافع رفاعة العدوى( 

َوَهو خَيُْطُب،   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعن مُحَْيد ْبنِّ هِّاَلٍل َعْن َأىبِّ رِّفَاَعَة قَاَل: انـْتَـَهْيُت إِّىَل َرُسولِّ هللا  - 2/  623
َوتـََرَك   - عليه وسلم  صلى هللا -فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللا: رَُجٌل َغرِّيٌب َجاَء َيْسأُل َعْن دِّْينِّهِّ اَل ْيدِّرى َما دِّينُه؟ َفَجاَء َرُسوُل هللا 

مثَّ   -تـََعاىَل -َفَجَعل يـَُعلُِّّمىنِّ ممَِّّا َعلََّمُه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ُخْطبَـَتُه مثَّ أُتَِّى َبُكْرسىٍّ ُصْلبِّ قـََوائِّمه، َفَصعِّد َرُسوُل هللا  
ََها".   أَتَّى ُخْطبَـَتُه فََأمتَّ

 صحيح. .طب، وأبو نعيم]م ن[ 
 

 ( -رضى اهلل تعاىل عنه -رافع  )مسند أبى  
625  /1 -  ِّّ  َعَناقًا فََأَكَل َوََلْ يـَتَـَوضَّأ َوََلْ مَيسَّ َماًء، َوََلْ يـََتَمْضَمْض، َوََل يـَتَـَوضَّأ".  -صلى هللا عليه وسلم   -" َذحَبَْنا َللنَّىبِّ

 . أىب رافع طب عن
 

 ". أميتا مثَّ قَاَل: َهَذا َعىنِّّ َوَعْن َكْبشً   -صلى هللا عليه وسلم  -"َذَبَح َرُسوُل هللا   - 2/  625
 . أىب رافع طب عن

 
ْئُت رسوَل هللا  - 3/  625 َذحَبُْت َشاًة بوتد،   إيّنِّ فـَُقلُت: اَي َرُسوَل هللا:  -صلى هللا عليه وسلم  -"َذحَبُْت َشاًة بَِّوتٍد َفجِّ

 قَاَل: ُكُلوَها". 
 البزار، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال الهيثمي: رواه. هطب عن
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َ رَافٍِّع أنَّ   - 4/  625 نَي ولدا َوأَمَر بِّهِّ".  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َعْن َأىبِّ  أذََّن يف ُأُذنِّ احَلََسنِّ واحلَُسنْي حِّ
 أبو داود خال األذان في أذن الحسين واألمر به وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا.  قال الهيثمي: رواه .طب وأبو نعيم

 
َ رَافٍِّع بـَْينا  - 5/  625 ى َخْلَفُه، فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم   - النيب"َعْن أىبِّ ى يف بَقِّيعِّ اْلَغرَقد َوَأاَن َأْمشِّ صلى  - النيبمَيْشِّ

َك أُرِّيُد، إِّمنََّ  -هللا عليه وسلم  ، قَاَل: لَْيَس إِّايَّ َب َهَذا اْلَقرْبِّ سئَل  اَل هدْيت ال ُهدِّيَت َثاَلاًث، قُلُت اَي َرُسوَل هللا َمايلِّ ا ُأرِّيُد َصاحِّ
نَي ُدَفنِّ َصاحبُه".  ، فَإَِّذا َقرٌب َقْد ُرشَّ َعَلْيه املاُء حِّ  َعىنِّّ فـََزَعَم َعىنِّّ أنَُّه اَل يـَْعرُِّفىنِّ

 قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه.  .طب، وأبو نعيم، ق يف كتاب عذاب القرب
 

َبْطَن َشاٍة فَأَكَل َمنِّها مث َصلى العَِّشاَء َوََلْ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ رَافٍِّع: طََبْخُت لِّرُسولِّ هللا  - 6/  625
 يـَتَـَوضأ". 

 .طب
 

َعثًا، فـََلمَّا َقدَِّم قَاَل َلُه: هللا َوَرُسولُ  -صلى هللا عليه وسلم  -"بـََعَث َرُسوُل هللا   - 9/  625  ه وجرْبِّيُل َعْنَك رَاُضوَن". َعلًِّيا َمبـْ
 الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى، وكالهما ضعيف. قال الهيثمي: رواه. طب

 
َعلًِّيا إِّىَل الَيمن، فـََعَقَد َلُه لَِّواًء، فـََلمَّا َمَضى قَاَل اَي َأاَب رَافٍِّع احْلْقُه َواَل   -صلى هللا عليه وسلم   -  النيب"بـََعَث   - 10/  625

ْشياَء، فـََقاَل اَي علىٌّ: أَلْن يـَْهدى  يَئُه فَأاَتُه فََأْوَصاُه ِبِّ َعَلى َيَدْيَك   -َعاىَل تَـ -هللا تدعه مِّْن َخْلفِّهِّ، وليقِّْف َواَل يـَْلَتفِّت َحَّتَّ َأجِّ
 رَُجاًل َخرْيٌ َلَك ممَِّّا طََلَعْت َعَلْيهِّ الشَّْمُس".

قال الهيثمي: رواه الطبراني عن يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس ذكره المزي في الرواة عن أبي رافع وذكره ابن حبان في الثقات  .طب
 وبقية رجال الطريق األولى ثقات. 

 
 َعْقَراًب َوهو ُيَصلِّّى".  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  "قتَل رسولُ   - 16/  625
 .طب

 
َوهو اَنئٌِّم َأو يُوَحى إِّلْيهِّ، وإَذا َحيَّة يف َجانِّبِّ البَـْيتِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َدَخلُت َعَلى َرُسولِّ هللا   - 17/  625

َا    شيءة، فَإن َكان َفكِّرْهُت َأْن َأقتَلَها وُأوقِّظه، فاْضَطَجْعُت بيَنُه َوَبنَي احليَّ  َ ُدونَُه فاْسَتيَقَظ وُهَو يَتُلو َهذِّه اآليَة }إِّمنَّ كاَن ىبِّ
ُ َوَرُسولُُه َوالَّذِّيَن آَمُنوا الَّذِّيَن يُقِّيُموَن الصَّاَلَة{ اآلية فـََقاَل: احلمد هلل َفرآِنِّ يف َجانِّ  بِّه فـََقاَل: َما َأْضَجَعَك َهُهَنا؟  َولِّيُُّكُم اَّللَّ

ْلَها، فـََقتَـْلُتها مثَّ َأَخذ بَِّيدِّى فـََقاَل: اَي َأاب رَافٍِّع َسَيُكوُن قُلُت: لِّم قـَْوٌم يقاتِّلون َعلًِّيا،   بعديَكان َهذِّه احليةِّ، قَاَل قُم إليها فاقْـتـُ
بلَِّسانِّهِّ فَبَِّقْلبِّهِّ، لَْيَس َورَاَء َذلَِّك   جهاُدُهم، َفَمْن ََلْ ْيَسَتطْع جَهاَدُهم بَِّيدِّه فَبِّلَِّسانِّه، َفْمن ََلْ يستطعْ  -تـََعاىَل -َحّقا َعَلى هللا 
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 ".شيء
رواه قال الهيثمي:  .طب، وابن مردوية، وأبو نعيم وفيه على بن هاشم بن الربيد، روى له ش إال أنه قال يف التشفع وله مناكري

سين بن الفرات لم أعرفه، وبقية رجاله الطبراني، وفيه محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان، ويحيى بن الح
 موضوع.  ثقات. 

 
لَبقِّيع فـََقاَل: ُأف، ُأف، ُأف َولَْيَس َمَعه َأَحٌد   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ رافِّع قَاَل: َمرَّ رسوُل هللا   - 24/  625 ابِّ

ُب هذِّه احلْفرةِّ استعملته َعَلى بىن ُفالٍن فَخاَن بـُْرَدًة فَأ ىبِّ أَْنَت َوأُمِّّى، قَاَل: َصاحِّ  ريُتها َعَلْيهِّ َتلتهُب". ْغريِّى فـََراَعىنِّ فـَُقلُت: ِبِّ
 .طب

 
َ رُسوُل هللا   - 25/  625 ٌد َقْد َعقْصُت َشْعرِّى َفَحلَُّه وَْنَاِنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ رَافٍِّع قَاَل: َمرَّ ىبِّ َوَأاَن َساجِّ

 َعْن َذلَِّك". 
 .طب

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى الطفيل عامر بن واثلة  

ُم حَلًْما   -صلى هللا عليه وسلم  -ىبِّ الطَُّفْيل، قَاَل: ُكْنُت ُغالًما َأمحِّل َعْضَو اْلَبعِّريِّ، َورَأْيُت َرُسوَل هللا  "َعْن أَ  - 3/  630 يـَُقسِّّ
َسْت َعَلْيهِّ َفَسأَْلُت َمن  َبَسَط هَلَا رَِّداَءُه، َفَجلَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبابجلِّْعَرانَةِّ فََأقْـَبلت اْمرَأة َبْدرِّيَّة، فـََلمَّا َدَنْت مَِّن 

 َأْرَضَعْتُه".  اليتَهذِّهِّ؟ قَاُلوا: أُمُّه 
 ضعيف.  .ع، كر]د حب[ 

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى طلحة  

بكبشني أملحني فقال عند األول، عن حممد وعن آل حممد، وقال   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب "ضحى  - 6/  631
 ". أميتعند الثاِن عمن آمن ىب وصدقىن من 

أبو يعلى والطبراني في الكبير واألوسط، من رواية إسحاق بن أبى طلحة عن جده، ولم يدركه، ورجاله رجال   قال الهيثمي: رواه .طب
 الصحيح. 

 
وهو يتهلل مستسرا ، فقلت أى اي رسول هللا، إنك   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبعن أىب طلحة أتيت " - 7/  631

جربيل آنًفا، فقال بشر أمتك، إنه من صلى عليك صالة كتبت له هبا   أاتين، نعينلعلى حال، ما رأيتك مثلها ، قال وما مي
ت، ورد هللا عز وجل عليه مثل قوله، وعرضت عليك  عشر حسنات، وكفر عنه هبا عشر سيئات، ورفع له هبا عشر درجا

 يوم القيامة". 
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 .طب
 

حلما فأعجبىن   وعندهم قدر يفور  -صلى هللا عليه وسلم   -"عن أىب طلحة دخلت يوما على رسول هللا  - 8/  631
فقال: إنه كان فيها نفس سبعة    -صلى هللا عليه وسلم  -ذكرهتا لرسول هللا  إينشحمه فَاْزَدَرْدهُتَا فاشتكيت عليها َسَنًة، مث 

 أانسى، مث مسح بطىن فألقتيها خضراء فوالذى بعثه ابحلق ما اشتكيت بطىن حَّت الساعة". 
 قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه أبو أمية األنصاري ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.  .طب

 
فرأيته طيب النفس حسن البشر،   -صلى هللا عليه وسلم   -خديج دخلت على رسول هللا  "عن رافع بن  - 9/  631

وامللك خربِن، أنه من صلى عليك صليت عليه أان   نعين فقلت اي رسول هللا، ما رأيتك أطيب نفسا من اليوم؟ فقال وما مي
 ومالئكَّت عشًرا، ومن سلم عليك سلمت عليه أان ومالئكَّت عشرا". 

 .طب
 

فرأيت من بشره وطالقته شيئا َل أره على  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن أىب طلحة دخلت على رسول هللا    - 10/  631
اي أاب طلحة وقد خرج من عندى جربيل آنفا، فأاتِن ببشارة من   نعين فقال: وما مي مثل تلك احلال قط فقلت: اي رسول هللا؟

أحد من أمتك يصلى عليك صالة: إال صلى هللا ومالئكته عليه هبا  إليك، أبشرك أنه ليس  بعثين  ، وقال إن هللا تعاىلريب
 عشرا". 

 .طب
 

وأسارير وجهه تربق، فقلت اي رسول هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن أىب طلحة دخلت على رسول هللا    - 11/  631
وإمنا فارقىن جربيل   ما رأيتك أطيب نفسا وال أظهر بشرا منك يف يومك، فقال: وماىل ال تطيب نفسى ويظهر بشرى،

الساعة، فقال: اي حممد: من صلى عليك من أمتك صالة كتب هللا هبا عشر حسنات، وحمى عنه عشر سيئات، ورفعه هبا 
عشر درجات، وقال له امللك مثل ما قال لك، قلت: اي جربيل، وما ذاك امللك؟ قال: إن هللا عز وجل، وكل بك ملكا من  

 ى عليك أحد من أمتك إال قال، وأنت صلى هللا عليك". لدن خلقك إىل أن يبعثك ال يصل
 ضعيف.  .طب

 
  اجلوع، )أم سليم(  -صلى هللا عليه وسلم  -"عن أىب طلحة دخلت املسجد فعرفت يف وجه رسول هللا   - 12/  631

، وأرسلت أََنًسا،  ، فقلت: اصنعى اعجىنءشي؟ فأشارت بكفيها، فقالت عندى ءشيفسألت أم سليم، هل عندك من 
هذا الرجل قد أاتكم خبري:   -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت: ائته فساره يف أذنه، َواْدُعْه، فلما أقبل الناس قال رسول هللا 

أرسلك أبوك يدعوان؟ قال أنس، نعم، قال: قوموا ابسم هللا، فأدبر أنس يشتد حَّت أتى أاب طلحة، فقال هذا   ءشيِبى 
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، قد أاتك يف الناس قال أبو طلحة: فاستقبلته عند الباب على مسرتاح الدرجة، فقلت - عليه وسلم صلى هللا -رسول هللا 
ما صنعت ما صنعت بنا اي رسول هللا؟ إمنا عرفنا يف وجهك اجلوع، فصنعنا لك شيئا أتكله، قال: ادخل وأبشر، فدخل فأتى  

أو ليس فيها، فقال بيده فأنسكب   ءشيفأتوه بعكتهم فيها بصحفة فجعل يسويها بيده، مث قال هل من كأنة؟ يعىن األدم، 
صلى هللا   -منها السمن، فقال: أدخل على عشرة عشرة، وهم زهاء مائة، فدخلوا فأكلوا حَّت شبعوا، فقال رسول هللا  

 فضل كلوا أنتم وعيالكم فأكلوا وشبعوا". الذيالفضل  -عليه وسلم 
 ي وزاد: وهم زهاء مائة. ورجالهما رجال الصحيح.قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبران .طب

 
 )مسند أبى عمرة األنصارى وامسه أسيد ابن مالك( 

يف َغْزَوٍة َغَزاَها فَأَصاَب النَّاَس َِمْْمَصٌة  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ َعْمَرَة قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ هللا  - 2/  635
يف َذلَِّك،  أّن ََيَذَن هَلُم  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حَنْر بـَْعضِّ ظُُهورِّهِّم، فـََهمَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -  النيبفاْسَتَأَذنُوا 

َياعٌ  : َأرَأيَت اَي َرُسوَل هللا إَِّذا حَنراَن َظْهَراَن، مثَّ لقينا َعُدوَّاَن َغًدا َوحَنُْن جِّ صلى  -رَِّجال؟ فـََقاَل رُسول هللا  فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلطابِّ
، مثَّ َتْدُعو لََنا فِّيَها اَبلرَبَكةِّ، فإِّن هللا ُسْبَحانه وتـََعاىَل  َفَما تـََرى اَي ُعَمُر؟ قَاَل َتْدُعو النَّاَس بِّبَـَقااي َأَزَوادِّهِّم -هللا عليه وسلم 

َط مثَُ َدَعا النَّاَس بِّبَقااي َأْزَوا َبلِّغَُنا بَِّدْعَوتَِّك إْن َشاَء هللا تـََعاىَل، َفَدَعا بثوب، فَأَمَر بِّهِّ، فـَُبسِّ دِّهم، َفَجاُءوا ِبا َكاَن عِّْنَدهم، َسيـُ
ُهم َمَن َجاَء ِبِِّّثلِّ البَـْيَضةِّ، فََأمر رسوُل هللا َفمِّن النَّاسِّ َمْن َجا نـْ ، ومِّ َع َعَلى  -صلى هللا عليه وسلم  -َء ابجلْفنة مِّن الطَّعامِّ فـَُوضِّ

، فَ  لرَبَكة، َوَتَكلََّم َما َشاَء هللا تـََعاىَل َأْن يـََتَكلََّم مثَّ اَنَدى يف اجلْيشِّ ، مثَّ َدَعا فِّيه ابِّ ، مثَُ َأَمَرُهْم فََأَكُلوا، وَأطعُموا  َجاُءواَذلَِّك الثَّوبِّ
اٍء َفَصبَُّه فِّيها، مثَّ مجَّ فِّيَها، وتكلم ِبا شاء هللا تعاىل   َومألوا َأْوعِّيَـتَـُهْم، َوَمَزاوَِّدُهْم، مثَّ  َدَعا بِّزكاةِّ، َفوضعت َبنَي َيَدْيه مثَّ َدَعا ِبِّ

ْنَصَرُه فِّيَها، فَأقَ  هلل، َلَقد رَأَْيت َأَصابَِّع َرُسولِّ هللا  أْن يـََتَكلم، مثَّ َأَدَخَل خِّ تفُجر ينابيع من   -صلى هللا عليه وسلم  -سم فِّيها ابِّ
َك رسوُل هللا  حََّت َبَدْت   -صلى هللا عليه وسلم  -اَلماءِّ، مثَُ َأَمر النَّاَس َفَشربُوا َوَسُقوا، َومألوا قرهبم وأدواَءهم، مث ضحِّ

ة   اَل إِّله إِّال هللا َوْحَده اَل َشرِّيَك َله وأْشَهد َأن حُمَمًدا َعْبُدُه َورُسوله، َما يَلقاه هبَِِّّما َأَحٌد َيوَم القَِّيامَنواجذه، مثَّ قَاَل: َأْشَهُد َأنْ 
 إِّال َدَخَل اجلَنَّة على َما َكاَن فِّيهِّ".

 . طب عن أىب عمرة األنصارى
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى فاطمة الضمري  
فـََقاَل: أَيُُّكْم حيِّبُّ َأْن يصح َفال َيسقم، قَاُلوا ُكلَُّنا اَي َرُسوَل هللا،   -صلى هللا عليه وسلم  -َع َرُسولِّ هللا " ُكنَّا مَ  - 1/  637

، إِّنَّ اْلَعْبَد  ابِّ  بعثين قَاَل َأحُتبُّوَن َأن تُكونُوا َكاحلَمريِّ الضَّاَلة، أحُتبُّوَن َأْن َتُكونُوا َأْصَحاَب بالء وأْصَحاَب َكفَّارَاٍت، والَّذى  حَلقِّّ
 ".  لَيُكوُن َله الدَّرََجُة يف اجلنَّة َفما يـَْبلغها بْشٍئ مِّْن َعَملِّهِّ 

 . ، طب، وأبو نعيمالبغوي
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى قتادة  
 َة، ْتقتـُُلَك اْلفَِّئُة اْلَباغَِّيُة". ، قَاَل لَعماٍر َوحَيَك ابَن مُسَيَّ -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َأىب قـََتادة: َأنَّ   - 16/  638
 .ع، كر

 
 ( -رضى اهلل تعاىل عنه -)مسند أبى قرصافة  

،  يل، وَُكْنُت َأْرَعى ُشويـَْهاٍت  ُكْنُت يَتِّيًما َبنْيَ أُمِّّى َوَخاَلَّتِّ وََكان َأْكثـَُر َمْيلِّى إِّىَل َخاَلَّتِّ   إيّنِّ "َكاَن َبْدُء إِّْساَلمِّى،  - 7/  639
لََّك، َفُكْنت  -صلى هللا عليه وسلم  - النيبيـَْعىنِّ -: اَي ُبىَنَّ، اَل مَتُرَّ إِّىَل الرَُّجلِّ يل َفَكاَنْت َخاَلَّتِّ َكثِّريًا َما تـَُقوُل  فـَيـُْغوَِّيَك َوُيضِّ

ْنُه، مثَُ َأْروُح بَِّغَنمِّى ُضمًرا   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب َأْخُرُج َحَّتَّ اْلَمْرَعى َوأنزُِّل ُشَويـَْهاتِّى، مثَّ آتِّى  َفاَل َأزَاُل عِّْنَدُه َأمْسَُع مِّ
، فـََفَعل َكَما فَـ  يل اَيبَِّساٍت فـََقاَلْت  ؟ قـُْلُت: َما َأْدرِّى، مثَّ ُعْدُت إِّلَْيهِّ اْليَـْوَم الثَاِنِّ : َما لَِّغَنمَِّك اَيبَِّسات الضُُّروعِّ َم  َعَل اْليَـوْ َخاَلَّتِّ

، فَإِّنَّ اهلِّْجَرَة اَل تـَْنقطُع، َما َداَم اجلِّ  إيّنِّ اأَلوََّل، َغرْيَ  إلِّْساَلمِّ ُروا َومَتسُّكوا ابِّ ْعُتُه يـَُقوُل: أَيُـَّها النَّاُس، َهاجِّ رََجْعُت   إينَهاُد، مثَّ مسِّ
ْنُه َحَّتَّ   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب الثَّالِّثِّ فـََلْم َأَزْل عِّْنَد بَِّغَنمِّى َكَما رجعن اْليَـْوَم اأَلوََّل، مثَّ ُعْدُت إِّلَْيهِّ يف اْليَـْومِّ  َأمْسَُع مِّ

ْئىنِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسوُل هللا  يل َأْسَلْمُت، َواَبيـَْعُتُه َوَصاَفْحُتُه بَِّيدى َوَشكْوُت إِّلَْيه َأْمر َخاَلَّتِّ َوَأْمَر َغَنمِّى، فـََقاَل  جِّ
ئْـ  َياهِّ، َفجِّ لشِّّ ْلرَبََكةِّ، فَاْمَتأَلْت َشْحًما، فـََلمَّا َدَخلُت َعلَ ابِّ ى َخاَلَّتِّ هبِِّّنَّ، قَاَلْت  ُتُه هبِِّّنَّ، َفَمَسَح ظُُهورَُهَن َوُضُروَعُهنَّ َوَدَعا فِّيهِّنَّ ابِّ

، َما رََعْيُت إِّالَّ َحْيُث ُكْنُت َأْرَعى ُكلَّ يـَْوٍم َوَلكِّنَّ أُ  ْلقِّصَّةِّ، َوإِّيـَْتاِنِّ َهَكَذا فارع، قُلُت: اَي َخاَلَّتِّ ، َوَأْخرَبْهُتَا ابِّ  - النيبْخربكِّ بِّقِّصََّّتِّ
ريته وََكاَلمِّهِّ، فـََقاَلْت  -صلى هللا عليه وسلم  أمِّّى َوَخاَلَّتِّ َأْذَهْب بَِّنا إِّلَْيهِّ، َفَذَهْبُت َأاَن َوأُمِّّى َوَخالَّت َورَجْعَنا مِّْن  يل َوَأْخرَبْهُتَا بِّسِّ

ْنُه َوْجًها َواَل أَنـَْقى ثـَْواًب، َواَل أَلني   يل، قَاَلْت عِّْندِّهِّ ُمْنَصرفِّنيَ  : اَي ُبىَنَّ! َما رَأيـَْنا مِّْثل َهَذا الرَُّجلِّ َأْحَسَن مِّ َكاَلًما، أمِّّى َوَخاَلَّتِّ
 َورَأيـَْنا َكأَن النُّوَر َخَرَج مِّْن فِّيهِّ". 

 الطبراني ورجاله ثقات.  قال الهيثمي: رواه . طب عن أىب قرصافة
 

 )مسند أبى لبابة بن عبد املنذر األنصارى( 
ْئُت "َعنِّ الزُّْهرِّىِّّ َعنِّ احْلَُسنْيِّ ْبنِّ السَّايِّبِّ ْبنِّ َأىبِّ لَُبابََة َعْن أَبِّيهِّ َعْن َأىبِّ لَُبابََة، قَاَل، َلمَّا اتَ   -  2/  642 ، جِّ َب هللا تـََعاىَل َعَلىَّ

َا الذَّْنَب، َوَأخْنَلُِّع مِّْن َماىلِّ    اليت َأْهُجُر َداَر قـَْومِّى    إيّنِّ اَي َرُسوَل هللا،    فـَُقلُت َلُه:   -صلى هللا عليه وسلم    -َرُسوَل هللا   َأَصْبُت هبِّ
َرُسوُل هللا   فـََقاَل  َوَرُسولِّهِّ،  إِّىَل هللا  ". -صلى هللا عليه وسلم    -َصَدَقًة  لثُـُّلثِّ فـََتَصدَّْق ابِّ الثُـُّلُث،  َعْنَك  َُيْزُِّئ  لَُبابََة،  َأاَب  اَي   : 

 . طب، وأبو نعيم
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى مريم  
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ٌّ مِّْن هَبٍْز َحَّتَّ أََتى َرُسوَل هللا    -  2/  647 َأْعَراىبِّ َمْرمَيَ اْلكِّْندِّىِّّ قَاَل: أقْـَبَل  َوُهَو قَاعٌِّد    -صلى هللا عليه وسلم    -"َعْن َأىبِّ 
، فـََقاَل: َأاَل تـَُعلُِّّمىنِّ  َفُعىنِّ َواَل َيُضرَُّك؟ فـََقاَل النَّاُس: َمْه َمْه، اْجلِّْس، فـََقاَل عِّْنَدُه َحلَقٌة مَِّن النَّاسِّ ًئا تـَْعَلُمُه َوَأْجَهُلُه، َويـَنـْ  النيب َشيـْ

َا سأَل الرَُّجُل، فَأَفْـَرُجوا َلُه َحَّتََّ َجَلَس فـََقاَل: َأىُّ    -صلى هللا عليه وسلم    - وَّتَِّك؟ قَاَل َكاَن َأوََّل مِّْن َأْمرِّ نـُبُـ   شيءَدُعوُه، فَإِّمنَّ
يثَاقـَُهْم، َوَتاَل: }َومِّْنَك َومِّْن نُوٍح َوإِّبـَْراهِّيَم َوُموسَ  َمْرمَيَ{ َورََأْت أُمُّ أخذ هللا مِّىنِّّ اْلمِّيثَاَق َكَما أخذ مَِّن النَّبِّيِّّنَي مِّ ى َوعِّيَسى اْبنِّ 

هللا   وسلم    -َرُسولِّ  عليه  هللا  َبنْيِّ   -صلى  مِّْن  َخَرَج  أَنَُّه  َمَنامَِّها  فَقاَل يف   ، الشَّامِّ ُقُصوُر  َها  نـْ مِّ َلُه  َأَضاَءْت  َراٌج  سِّ َها  رِّْجَليـْ  
ُّ: َهاْه، َوَأْدَِن رََأْسُه مِّْنُه وََكاَن يف مَسْعِّهِّ َشْىٌء، فـََقاَل َرُسوُل هللا   : َوَورَاَء َذلَِّك، َوَورَاء َذلَِّك  -صلى هللا عليه وسلم    -األْعَراىبِّ

 َمرََّتنْيِّ َأْو َثالاًث". 
 الطبراني ورجاله وثقوا. قال الهيثمي: رواه .طب ،طب، وابن مردويه، وأبو نعيم يف الدالئل

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى مسعود  

ميَاَن َهاُهَنا، إِّنَّ  بَِّيدِّهِّ حَنَْو اْلَيَمنِّ فـََقاَل: إِّنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ َمْسُعوٍد قَاَل: َأَشاَر َرُسوُل هللا  - 5/  648 اإلِّ
ميَاَن َهاُهَنا بِّلِّ َحْيُث َيطُلُع قـَْرُن الشَّْيطَانِّ  ،اإلِّ  يف رَبِّيَعَة َوُمَضَر". َوإِّنَّ اْلَقْسَوَة َوغَِّلَظ اْلُقُلوبِّ يف اْلَفدَّادِّيَن عِّْنَد ُأُصولِّ أْذاَنبِّ اإلِّ

 .ع، كر
 

 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبي املنتفق  
َك َوَنَسبَِّك   إيّنِّ َأاَب اُلْمَنذِّرِّ: "اَي  - 3/  649 مسِّ أُمِّْرُت َأْن َأْعرَِّض َعَلْيَك الُقرآَن، قَال: اَي َرُسوَل هللا َوذُكِّْرُت ُهَناَك؟ قَاَل: نـََعْم ابِّ

 يف املألِّ اأَلْعَلى". 
 الطبراني في األوسط بأسانيد ورجال الرواية وثقوا.   قال الهيثمي: رواه .ُأىَبٍّ  طب عن

 
 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبى موسى األشعري  

ْعُت َأاَب ُموَسى   - 31/  650   -صلى هللا عليه وسلم  -يـَُقول، قَاَل: َرُسوُل هللا  األشعري"عَن سويد بن َغَفلة، قَاَل: مسِّ
، َضا نِّ َأَحَدُُهَا، قَاَل: فـََوهللا َما َماَت  لٌّ َمْن اتَّبَعُهَما، فـَُقلُت: اَي أاَب ُموَسى: اْنظُر اَل َتُكونُ َسيُكوُن يف هذِّه األمة َحَكمانِّ َضاالَّ

 َحَّتَّ رأَيُت َأَحَدُُهَا". 
 . طب، وقال: هذا عندى ابطل ألن جعفر بن على شيخ جمهول ال يعرف

 
بـََعدَما فُتِّحْت َخْيرَبُ بَِّثالٍث فَأْسَهَم لََنا   -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسولِّ هللا "َعْن َأىبِّ ُموَسى قَاَل: َقدِّْمَنا َعَلى    - 32/  650

 َوََلْ ُيْسهِّم ألَحٍد ََلْ َيْشَهد الَفْتح َغرْياَن".
 .ش، ع، كر
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جلِّعِّران -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعْن َأىبِّ ُموَسى قَاَل: ُكنَّا عِّْند   - 34/  650 ة َبنْي َمكَّة واْلَمدِّيَنةِّ َوَمَعه َوُهو اَنزٌِّل ابِّ

ُز  -صلى هللا عليه وسلم  -بِّاَلل فَأََتى رُسوَل هللا  ٌّ، فـََقاَل: َأال تـُْنجِّ ؟ ! فـََقاَل َلُه َرُسول هللا   يلرَُجٌل َأْعَراىبِّ اَي حُمَمَّد َما َوَعْدَتىنِّ
ُّ: َقْد -صلى هللا عليه وسلم  - ر، فـََقاَل َله اأَلعَرايبِّ صلى هللا عليه وسلم  -َأْكَثرَت علىَّ مَِّن الُبْشرى، فَأقْـَبَل َرُسوُل هللا : أَْبشِّ
لَنا اَي َرُسوَل هللا! َفَدَعا َرُسوُل َعَلى َأىبِّ ُموَسى َوبِّاَلل َكَهيَئة الَغْضَبان، فـََقاَل: إِّنَّ َهَذا َقْد رَدَّ اْلُبْشرى فَاْقباَل أَنـُْتما، فـََقااَل: قَبِّ  -

ْنه: وأْفرَغا َعَلى    -عليه وسلم  صلى هللا -هللا  بَِّقدٍح فيهِّ َماء فـََغَسَل َيَدْيهِّ َوَوْجَهُه فِّيه، َوَمجَّ فِّيهِّ، مثَّ قَاَل هلما: اْشراَب مِّ
َرا، فََأَخَذا اْلَقَدَح، فـََفَعاَل َما َأمرُُها بِّهِّ َرُسوُل هللا ُكما َويفِّ رَِّوايَة وُجوهُكَما، َوحُنُورُكَما، وأْبشِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - ُرؤوسِّ

ْنه طَائَِّفة".  رْتِّ، ائذا فضاَل َمَعُكما يف إاَنئُِّكما ، فَأْفَضاَل هَلَا مِّ  فـََناَدهْتُما أُمُّ َسَلَمة مِّْن َورَاءِّ السِّّ
 .ع
 

ىبِّ ُموَسى َوُهَو يـَقْ  -صلى هللا عليه وسلم  - النيب"َعْن َأىبِّ ُموَسى َأنَّ   - 35/  650 َرأُ يف بـَْيتِّهِّ فـََقاَما َيْستمعانِّ َوَعائَِّشَة َمًرا ِبَِّ
َُما َمَضَيا فـََلمَّا َأْصَبَح َلقِّى َأاَب ُموَسى َرُسوُل هللا  فـََقاَل: اَي َأاَب ُموَسى َمَرْرُت بَِّك   -صلى هللا عليه وسلم   -لِّقَِّراَءتِّهِّ، مثَّ إِّْنَّ

اَي َرُسول هللا َلْو َعْلمِّت ِبكانَِّك   إيّنِّ َنا فَاْسَتَمْعَنا فـََقاَل َلُه أَبُو ُموَسى: َأَما بـَْيتَِّك، فـَُقمْ  يفاْلَبارَِّحَة َوَمعِّى َعائَشة َوأَْنَت تـَْقَرأُ 
 ".  حلربَُّْت َلَك اْلُقرآَن حتْبريًا

 أبو يعلى وفيه خالد ابن نافع األشعري وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه .ع، كر
 

ْثَل   - 50/  650 رَي بَِّبىنِّ إْسَرائِّيَل، َضلَّ بِّهِّ الطَّرِّيُق،  "َأَعَجزَت َأْن َتُكوَن مِّ نَي َأرَاد َأْن َيسِّ َعُجوزِّ َبىنِّ إْسَرائِّيَل، إِّنَّ ُموَسى حِّ
نَ  نْيَ َحَضرُه اْلَمْوُت َأَخَذ َعَليـْ  تـََعاىَل َأْن اَل  ا َمْوثًِّقا مَِّن هللاَفَسَأَل َبىنِّ إْسَرائِّيَل َما َهَذا؟ قَاَل ُعَلَماُء َبىنِّ إْسَرائيَل، إِّنَّ يُوُسَف حِّ

ُعَلماُء َبىنِّ إْسَرائِّيَل: َما   خَنُرَج مِّْن مِّصَر َحَّتَّ نَنَقل عظاَمُه َمَعَنا، فـََقاَل هَلُم ُموَسى: أَيُُّكْم َيْدرِّى أَيَن َقرْب يُوُسَف؟ ، فـََقاَل َلهُ 
َها ُموَسى، فـََقاَل ُدلِّّيىنِّ َعَلى َقرْبِّ يُوُسَف فـََقاَلْت: ال َوهللا َحََّت  َيدرِّى أَْيَن َقرْب يُوُسَف، إِّالَّ َعُجوٌز لَِّبىنِّ إْسَرائِّيَل، فََأْرَسَل إِّ  لَيـْ

؟ قَاَلْت: ُحْكمِّى َأْن َأُكوَن َمَعك يف اجْلَنَّةِّ َفَكأنَّه ثـَُقَل َذلَِّك َعَلْيهِّ، َفقيَل َلُه. اْعطَِّها ُحْكمَها،  تـُْعطِّيىنِّ ُحْكمِّى؟ قَاَل َوَما ُحْكُمكِّ
َقعِّ َماٍء، فـََقاَلْت: اْنضُبوا َهذا اْلَماء، فـََلمَّا َنَضُبوا، قَاَلْت: افََأْعطَاها ُحكْ  ْحُفروا يف َهَذا  َمَها، فاْنطََلَقْت هبِِّّْم إِّىَل حُبَرْية ُمْستَـنـْ

، فَإَِّذا الطَّرِّيُق مِّ  َقُلوَها مَِّن اأَلْرضِّ  ْثل َضوءِّ النـََّهار". اْلمكان، فـََلمَّا احتفروا َأْخَرُجوا عِّظَاَم يُوُسَف، فـََلمَّا اْستَـنـْ
 . طب، ك، عن أيب موسى

 
ََذا احْلَائِّط، فَإِّنَّه   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب "َعن َأىبِّ ُموَسى أَنَّه َجاَء إِّىَل   - 53/  650 بَِّنبِّيذِّ َجريْنش، فـََقاَل: اْضرِّب هبِّ

ر، َوىفِّ َلْفٍظ، هلل َواْلَيومِّ اآلخِّ هلل َواْليَـْومِّ اآلخر". اَل َيْشَربَُه َمن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ  فَإنَّ َهَذا َشَراب َمْن اَل يـُْؤمُِّن ابِّ
 .ع، طب، حل، ق، كر
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 ( -رضي اهلل عنه    -)مسند أبي هريرة  
  -تِّ َرُسولِّ هللاِّ  نْ "َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ عنِّ اْلُمطَّلِّبِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ، َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َدَخْلُت َعَلى رُقـَيََّة بِّ   - 90/  651

آنًِّفا   -صلى هللا عليه وسلم   -َرُسوُل هللاِّ   عِّْندِّياِّْمَرَأة ُعْثَماَن َوىفِّ َيدَِّها مْشُط، فـََقاَلْت: َخَرَج مِّْن  -صلى هللا عليه وسلم 
، فـََقاَل: َكْيَف جتِّديَن َأاَب َعْبدِّ هللا؟ قُلُت: خَبَرْي  ََذا اْلمْشطِّ  اَي أَبَةِّ، قَاَل: َأْكرِّمِّيهِّ فَإِّنَُّه مِّْن أشبه َأْصَحايبِّ ىب  َوَقْد رَجَّْلُت رَأَسُه هبِّ

 ُخُلًقا". 
ماتت أايم بدر، وأبو هريرة هاجر بعد   طب، وأبو نعيم يف املعرفة، والديلمي، كر، وقال: قال خ: ال أراه حفظه ألن رقية 

ال حملمد بن عبد املطلب، وال تقوم به احلجة  ذلك بنحو مخس سنني أايم خيرب وال يـُْعَرُف للمطلب مساع من أيب هريرة، و 
 .انتهى

 
يَدَة  - 175/  651 صلى هللا عليه   - النيبفِّيَها َأْو َكنَـَفا أدرما، فـََقاَل َكاَن  اليت"َعنِّ الَعجَّاجِّ قَاَل: أَْنَشْدُت َأاَب ُهَريـَْرَة الَقصِّ
ْعرِّ". -وسلم  ُبُه حَنَْو َهَذا الشِّّ  يـُْعجِّ

 ع، كر.
 

َأْكثـََر َأْن يـَُقوَل َأْستَـْغفُِّر هللا َوأَُتوُب   -صلى هللا عليه وسلم  -َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َما رَأَْيُت بـَْعَد َرُسول هللا " - 197/  651
 ". -صلى هللا عليه وسلم  -إِّلَْيهِّ، مِّْن َرُسولِّ هللا  

 .ع، كر
 

651  /208 -  ِّّ َخَلَق آَدَم مِّْن تـَُراٍب مثَّ َجعَلُه   -تـََعاىَل -قَاَل: إِّنَّ هللا  -عليه وسلم  صلى هللا -"َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة، َعنِّ النَّيبِّ
رِّ، َفَكاَن إِّْبلِّيُس مُيرُّ بِّهِّ فـَيَـُقوُل:  دسا "طيًنا" َحَّتَّ إَِّذا كان مَحًَأ َمْسُنواًن، َخَلَقُه َوَصوَّرَُه، مثَّ تـَرََكُه َحَّتَّ إَِّذا َكاَن َصلَصااًل َكاْلَفخَّا

ُفُخ هللا قد خُ  َُه فـََعَطَس، فـََلقَّاُه هللا   -تـََعاىَل -لِّْقَت أَلْمٍر َعظِّيٍم، مثَّ يـَنـْ هِّ، َفَكان َأوَُّل َما َجَرى فِّيهِّ الرُّوٌح َبَصَرُه َوَخَياِشِّ -مِّْن َروحِّ
: يـَْرمَحَُك هللا رَبَُّك، مَث قَاَل اَي آَدُم: اذَهْب إِّ  -تـََعاىَل  ىَل ُأَولئَِّك النـََّفرِّ فـَُقْل هَلُْم: فَاْنظُْر َماَذا يـَُقوُلوَن؟ َفَجاَء  مَحَْد ربِّّه، فـََقاَل الرَّبُّ

: َلمَّا  َوَسلََّم، فـََقاُلوا: َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَُة هللا، َفَجاَء إىَل ربِّّه، فـََقاَل: َماَذا قَاُلوا َلَك؟ َوُهَو َأْعَلمُ  َا قَاُلوا َلُه، قَاَل اَي َربِّّ  ِبِّ
؟ قَاَل: اْخرت  َعَلْيهِّْم قَاُلوا: َوَعَلْيَك الََّسالُم َوَرمْحَُة هللا، فـََقاَل: اَي آَدُم َهَذا حتِّيـَُّتَك َوحتِّيَُّة ُذرِّيَّتَِّك، قَ َسلَّْمتُ  : َوَما ُذرِّيََّّتِّ اَل اَي َربِّّ

كفَّْيهِّ فَإَذا ُهَو ُكل َمْن ُهَو َكائٌِّن مِّن ُذرِّيَّتِّهِّ يف    -تـََعاىَل -هللا مَينٌي، فـََبسَط   ريب، وَكلَتا َيَدْى ريبَيَدىَّ اَي آَدُم، قَاَل: أْخَتاُر ميِّنَي 
ُهْم َعَلى َأفْـَواهِّهِّْم )النُّوُر( َوإَِّذا رَُجٌل تـََعجََّب آَدُم مِّْن نُورِّهِّ، فـَقَ  نـْ اَل اَي َرب: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ابـُْنَك  َكفِّّ الرَّمْحَنِّ، فَإَِّذا رَِّجااًل مِّ

تِّّنَي َسَنًة، فـََقاَل: اَي َربِّّ فََأَتَِّّ لَُه مِّن عُ َداُوُد، قَا ُمرِّى َحَّتَّ َيُكوَن َلُه  َل اَي َرب: َفَكْم َجَعْلَت َلُه مَِّن اْلُعُمرِّ؟ قَاَل: َجَعلُت َلُه سِّ
اَئُة َسَنٍة، فـََفَعَل هللا   َمَلَك اْلَمْوتِّ فـََقاَل: آَدُم أو َلَْ  -تـََعاىَل -هللا ذلَِّك َوَأْشَهَد َعَلْيهِّ، فـََلمَّا نفَِّد ُعُمُر آَدَم، بـََعَث   -تـََعاىَل -مِّ

َيْت  يـََتولَّ "يـَْبَق" مِّْن ُعُمرِّى َأْربـَُعوَن َسَنًة؟ فـََقاَل َلُه اْلَمَلُك: َأََلْ تـُْعطَِّها ابـَْنَك َداُوَد؟ َفَجَحَد َذلَِّك، َى فـََنسِّ َفَجَحَدْت ُذرِّيَّتُه، َوَنسِّ
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 ُذرِّيَّتُه". 
 .ع، كر

 
651  /218 -   ُّ إِّىَل بـَْيتِّ فَاطَِّمَة َفَخَرْجُت َمعُه فـََقاَل: أمثَّ ُلَكُع؟  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َخَرَج النَّيبِّ

ُلُه، َفَجاَء احلََْسُن َيْشَتدُّ فَاْعتَـنَـَقُه َرُسو  َا تـُْلبُِّسُه سخااب، َأْو تـَْغسِّ َوقَاَل:   -صلى هللا عليه وسلم  -ُل هللا فاحتبس، َفظَنَـْنُت َأْنَّ
بُّ َمْن حيِّبُُّه". إيّنِّ اللَُّهمَّ  بُُّه َوُأحِّ  َأحِّ
 .ع، كر

 
َع   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َأىبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسولِّ هللا  - 224/  651 َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّا بِّبَـْعضِّ الطَّرِّيقِّ مسِّ

َصْوَت احْلََسن َواحْلَُسنْي َوُُهَا يَبكَيانِّ َمَع أُمِّّهِّما، فََأْسرَع السَّرْي َحَّتَّ َأاَتُُهَا َفَسمِّعتُه   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا 
َكاَن اْلَماُء إِّىَل مثقة يوضأمها فِّيَها ، وَ  -صلى هللا عليه وسلم   -؟ فـََقاَلْت: اْلَعَطش، فََأْخَلَف َرُسوُل هللا  اْبينيـَُقوُل: َما َشأُن 

ْنُكْم َمَعُه َماٌء؟ فـََلْم يـَْبَق أَحٌد إالَّ أْخلَ  َتغِّى اْلَماَء يف  يـَْوَمئٍِّذ أعذارا، َوالنَّاُس يُرِّيُدوَن اْلَماَء، فـََناَدى َهْل أَحٌد مِّ َف يده إِّىَل َكاَللِّهِّ يـَبـْ
ُهْم َقَطَرًة، فـََقاَل َرُسوُل هللا  ُه مِّْن حَتْتِّ اخلدر،   -هللا عليه وسلم  صلى  -شنه، فـََلْم َيِّْد َأَحٌد مِّنـْ اَنوِّْليِّىن َأَحدُُهَا فناولته إِّايَّ

نَي اَنَولُتُه، فََأَخَذُه َفَضمَُّه إِّىَل َصْدرِّهِّ َوُهَو َيْضُغو َما ُيْسكِّت فََأْدَلَع لَسانَُه َفَجعَل مَيُصُُّه َحَّتَّ َهَدَأ   فـََرأَْيُت بـََياَض ذِّرَاَعْيهِّ حِّ
ُه فـََفَعَل بِّهِّ َكَذلَِّك َفَسَكَتا فلم   َأمْسَْع َلُه بَُكىَوَسَكَن، فـََلمْ    َواألَخُر يْبكِّى كَما ُهَو َفَسَكَت ، فـََقاَل اَنوِّليىنِّ اآلَخَر، فـََناَوْلُتُه إِّايَّ

".َأمْسَْع هَلَُما َصْواًت قَاَل: سريوا َفَصدَّ َعنَّا ميِّيًنا وِشَااًل َعنِّ الظََّعائِّنِّ َحَّتَّ َلقِّيَناُه عَ   َلى قَارَِّعةِّ الطَّرِّيقِّ
 .طب، كر

 
َلْيَك السَّاَلُم "عن سعيد املقربى: قَاَل: ُكنَّا َمَع أيبِّ ُهَريـَْرَة إِّذ َجاَء احلََْسُن ْبُن َعلِّىٍّ َفَسلََّم، فـََقاَل أبُو ُهَريـَْرَة َوعَ  - 225/  651

ْعُت َرُسول هللا   إِّنَُّه َلسيٌِّّد". يـَُقوُل:   -صلى هللا عليه وسلم   -اي َسيِّّدى، مسِّ
 .ع، كر

 
ْمٍر ُهَو َحقٌّ، َمْن َتَكلََّم بِّهِّ عِّْنَد املْوتِّ فـََقْد جنَُِّّي مِّن النَّارِّ، إَِّذا  - 345/  651 َأَخْذَت َأوََّل  "اَي َأاب ُهَريـَْرة َأال ُأْخربَك ِبَِّ

َك جَنَّاَك هللاُ بِّهِّ مِّن النَّارِّ، َوَأْدَخَلَك اجلَنَّ  َة، تـَُقوُل: ال إِّلَه إِّال هللاُ حُيْييِّ َوميِّيُت، َوُهَو َحيٌّ ال مَيُوُت، ُسْبَحاَن  َمْضَجعَِّك مِّْن َمرضِّ
لته َوُقْدرَتُُه َأْكرَبُ َكبِّريًا، كِّرْبِّاَيء رَبَِّّنا َوَجال -تـََعاىَل  -هللاِّ َربِّّ العَِّبادِّ َوالبِّالدِّ، واحلَْمُد هللِّ كِّثريًا طَيًِّّبا ُمَبارًَكا فِّيهِّ َعَلى ُكلِّّ َحاٍل، َوهللاُ 

ي َمَع َأْرَواحِّ الَّ  ي يفِّ َمَرضِّي َهَذا، فَاْجَعْل ُروحِّ ذيَن َسبَـَقْت هَلُْم مِّْنَك احلُْسىن  بُِّكلِّّ َما كان، اللَُّهمَّ إِّْن ُكْنَت َأْمَرْضَتينِّ لِّتَـْقبَِّض ُروحِّ
َك ذلَِّك، فَإىل رِّْضَوان هللا َوَجنَّتِّهِّ، َوإْن َوأعِّْذين مَِّن النَّارِّ َكَما َأَعذت ُأولَئَِّك الذِّيَن َسبَـَقْت هَلُْم مِّنْ  َك احلُْسىَن، فَإْن ُمتَّ يفِّ َمَرضِّ

 َعَلْيَك".  -تَعاىَل  -ُكْنَت اْقرتفت ذنًبا اَتَب هللا  
 ابن منيع، وابن أيب الدنيا يف كتاب املرض، والكفارات، وابن السين يف عمل اليوم والليلة عن أيب هريرة. 
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بَّ لِّلنَّاسِّ "اَي أَ  - 357/  651 ، َوَأحِّ ، وَُكْن َورًِّعا َتُكْن َأْعَبَد النَّاسِّ َا َقَسَم هللاُ َتُكْن َأْغىن النَّاسِّ َما حتِّبُّ  اَب ُهَريـَْرَة اْرَض ِبِّ

َا  كِّ فَإْنَّ َك وََكثْـَرة الضَّحِّ َوار َمْن َجاَوَرَك َتُكْن ُمْسلًِّما َوإِّايَّ ْن جِّ ًنا، َوَأْحسِّ َك َتُكْن ُمْؤمِّ ،  لِّنَـْفسِّ متِّيُت الَقْلَب، والَقهَقهُة مِّن الشَّْيطَانِّ
 ".-َعزَّ َوَجلَّ  -والتَـَبسُُّم مِّن هللاِّ  

 ضعيف. .طس وابن صصري يف أماليه عن أيب هريرة 
 

َحَّتَّ    تكتب هلا احلسنات "اَي َأاَب ُهَريـَْرَة إَِّذا تـََوضَّأَت فـَُقْل: بِّْسمِّ هللاِّ، َواحلَْمُد هللِّ، فَإِّنَّ َحَفظََتَك ال َتَسرَتِّيحُ  - 358/  651
 حُتْدَِّث مِّْن َذلَِّك الُوُضوء". 

 . طص عن أيب هريرة
 

طََعاًما َقٌط، َكاَن إَِّذا اْشتَـَهى طََعاًما َأَكَلُه  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن َأيَب ُهَريـَْرة قَاَل: َما َعاَب َرُسوُل هللاِّ  - 377/  651
 َوإِّالَّ َترَكُه".

 . ز
 

د فَإَذا نـََقَل النَّاُس َحَجًرا نـََقَل   -صلى هللا عليه وسلم  -َأيبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ   "َعنْ  - 417/  651 يـَْبينِّ اْلَمْسجِّ
 ابن مُسَيََّة، تـَْقُتلَك : َوحْيَكَ -صلى هللا عليه وسلم  -َعمَّار َحَجَربن، َوإَذا نـََقَل النَّاُس لَبَِّنًة، نـََقَل َعمَّاٌر لَبَِّنتِّني، فـََقاَل َرُسوُل هللا 

 اْلفَِّئُة اْلَباغَِّية". 
 أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
ْعُت رسوَل هللاِّ  - 455/  651 يـَُقوُل: والَذي نْفُس َأيب القاسم بيدِّهِّ لَيَـْنزَِّلنَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ ُهَريَرَة مسِّ

َرنَّ الصَّلِّيَب، َولَيَـْقتـَُلنَّ اخلْنزِّيَر، َولَُيْصلَِّحنَّ  طًا، وَحَكًما َعْداًل فـََلُيَكسِّّ َذاَت الَبنْيِّ، َوْلَتْذَهنَبَّ   عِّيسى ابُن مرمَي إماًما ُمْقسِّ
يبَـنَُّه".   الشَّْحَناُء، َولََيفِّيَضنَّ املاُل َفال يـَْقبَـُله َأحٌد مثَّ لَئِّْن قَاَم َعَلى ْقربي فـََقاَل: اَي حُمَمد أُلجِّ

 .ع، كر
 

651  /466 -   َّ َها َخرْيًا يفِّ َمناقِّبِّ اخْلَرْيِّ،  َمرَّْت بِّهِّ جنَ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة: َأنَّ النَّيبِّ ازٌَة فَأثـْنَـْوا َعَليـْ
 ُّ َنازٌَة ُأْخَرى فأثـْنَـْوا َعَليها َشًرا يفِّ َمَناقِّبِّ الشَّرِّ، فـََقاَل: َوَجَبْت،  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل النَّيبِّ : َوَجَبْت، مثَّ َمرَّْت بِّهِّ جِّ

". مثَّ قَاَل: أَنـُْتم ُشُهوُد هللاِّ يف األَ   ْرضِّ
 صحيح.  .ز ]حم ه[ 
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ْنرَبِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  - 497/  651 رََأى يفِّ اْلَمَنامِّ َأنَّ َبينِّ احْلََكمِّ يـَْرقـَْوَن َعَلى مِّ
ْنرَبِّي نـَْزَو اْلقَِّرَدةِّ، قَاَل: َفَما َرؤي َرُسوُل هللاِّ َويـَْنزُِّلوَن، فََأْصَبَح َكاملَُتغيِّّظِّ َوقَاَل: َمايلِّ رَأَْيُت بين احْلََكمِّ يَـ  ُزوَن َعَلى مِّ صلى هللا  -نـْ

ًكا َحَّتَّ َماَت".  -عليه وسلم   ُمْسَتْجمًِّعا َضاحِّ
 أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد هللا بن الزبير وهو ثقة. قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
 ُد هللاِّ َخَواًل". َأيبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: إَِّذا بـََلَغ بـَُنو َأيبِّ اْلَعاصِّ َثالثِّنَي َكاَن دِّيُن هللاِّ َدَخاًل، َوَماُل هللاِّ خُبْاًل، َوَعبِّا"َعْن  - 501/  651
 ح.الصحي أبو يعلى من رواية إسماعيل ولم ينسبه، عن عجالن، ولم أعرف إسماعيل، وبقية رجاله رجال  قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ إِّيّنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ قـََتاَدَة قَاَل: َجاَء اْبُن أُمِّّ َمْكُتوٍم إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ  - 518/  651

، فـََهْل جتُِّد يلِّ مِّْن رُْخَصٍة؟ قَا ُع الدَّارِّ، َولَْيَس يلِّ قَائٌِّد ُيالزُِّمينِّ ُد  َضرِّيُر اْلَبَصرِّ، َشاسِّ ُلُغَك النِّّداُء؟ قَاَل: نـََعْم قَاَل: َما َأجِّ َل: أَيـَبـْ
 َلَك رُْخَصًة".

 . ز
 

ي َأْرَبَع َتَكبِّريَاٍت".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل: َكربََّ َرُسوُل هللا  - 522/  651  َعَلى النََّجاشِّ
 . ز، ش

 
فـََقاَل: ادُْع َأْصَحاَبَك مِّْن َأْهلِّ الُصفَّةِّ،   -صلى هللا عليه وسلم  -َنا َرُسوُل هللا  "َعْن َأيبِّ قَاَل: َخَرَج َعَليْـ  - 527/  651

ْئُت اَبَب َرُسولِّ هللا   فَاْستأَذانَّ فَُأذَِّن لََنا، َووضعت َبنْيَ   -صلى هللا عليه وسلم  -َفَجَعْلُت أَتْـبَـُعُهْم رَُجال رَُجاًل َفَجَمْعُتهْم َفجِّ
َيَدُه َوقَاَل: ُخُذوا بِّْسم هللاِّ فََأَكْلَنا   -صلى هللا عليه وسلم  -ٌة َأُظنُّ َأنَّ فِّيَها فزونة مِّْن َشعِّرٍي، فـََوَضَع َرُسوُل هللاِّ  أَْيدِّيَنا َصْحفَ 

ئَنا مثَّ رَفـَْعَنا أَْيديَنا، فـََقاَل َرُسوُل هللا  َعْت الصَّْحَفُة: َوالَّذي نَـ  -صلى هللا عليه وسلم  -َما شِّ نَي وضِّ صلى   -ْفُس َرُسولِّ هللا حِّ
نَي فـَرَ  -هللا عليه وسلم  ْغُتْم؟ قَاَل:  بَِّيدِّهِّ َما َأْمسى يفِّ آلِّ حُمَمٍَّد طََعاٌم، لَْيس َشْيٌء تـََرْونَُه قِّيَل أَليبِّ ُهَريـَْرَة: َقْدُر َكْم َكاَنْت حِّ

." َعْت إالَّ َأنَّ فِّيَها أَثـََر اأَلَصابِّعِّ نَي ُوضِّ ْثلَها حِّ  مِّ
 . ز

 
 ( -رضي اهلل تعاىل عنهم    -رجال من الصحابة مل يسموا    )مسند 
، اْحَفُظوا َواَل حَتْتُِّكُروا َواَل تـََناَجشُ  - 150/  654 َْذبُوَحٍة َعَلى النَّاسِّ َتًة ِبِّ وا، َواَل تـََلقَّوا  "بِّيُعوا َكْيَف تَبِّيُعوا، واَل خَتْلُِّطوا َميـْ

ٌر لَِّباٍد،  َلَع، َواَل يَبْع َحاضِّ يهِّ َحَّتَّ ََيَذَن َلُه، َواَل َتْسَأل املَرْ السِّّ ْطَبةِّ َأخِّ يهِّ، َواَل خَيُْطُب َعَلى خِّ َأُة  َواَل يَبِّيُع الرَُّجُل َعَلى بـَْيعِّ َأخِّ
 َعزَّ َوَجلَّ".  -َطاَلَق اأُلْخرى لُِّتْكفِّئ إِّاَنَءَها، َولُِّتنَكح فَإنَّ رِّْزقـََها َعَلى هللاِّ 
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"َعْن قـَْيس ْبنِّ النعمان السكوين قَاَل: َكاَن يلِّ َجاٌر يفِّ َخْتمِّ الُقرآنِّ َعَلى َعْهدِّ ُعَمَر ْبنِّ اخلَطَّابِّ قَاَل:   - 153/  654
، فاْنطََلَق إىل رسولِّ هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َخَرجت َخْيٌل لِّرسول هللاِّ  َا ُأكْيدُر َدْوَمة اجلَْنَدلِّ صلى هللا عليه   - َفسمَِّع هبِّ

ْفُت َعَلى َأْرضي َوَمايلِّ فَاْكُتْب يلِّ كًِّتااب ال  -وسلم  َلَك اْنطََلَقْت َوإيّنِّ خِّ يـَْعرُِّض َأَحٌد لَِّشْيٍء  َفقَاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ بـََلَغينِّ أنَّ َخيـْ
، َفَكَتَب َلُه َرُسوُل هللاِّ  ، فَإيّنِّ ُمقِّرُّ ابّلذِّيِّ َعَليَّ مِّن احلَقِّّ مثَّ إِّنَّ ُأَكْيدَر َأْخَرَج قباء َمْنُسوًجا   -صلى هللا عليه وسلم  -  ُهَو يلِّ

 ُّ صلى هللا عليه وسلم  -ابلذََّهبِّ مما َكاَن كِّْسَرى َيْكُسوُهْم فقال: اَي َرُسوَل هللا! اقبل مِّينِّّ َهَذا، فإين أهديته لك، فـََقاَل النَّيبِّ
ْع بِّقَِّبائَِّك فَإنَُّه لَْيَس َأَحدٌ  - َرةِّ، فـََرَجَع بِّهِّ الَّرُجُل َحَّتَّ إَذا أََتى َمْنزَِّلُه َوَجَد يفِّ نَـ اْرجِّ نـَْيا إال ُحرَِّمُه يفِّ اآلخِّ ه  يـَْلَبُس َهذا يفِّ الدُّ ْفسِّ

َنا َأْن تـَُردَّ  فـََقاَل اَي َرُسوَل هللاِّ إِّانَّ َأهل بَـ  -صلى هللا عليه وسلم  -َأْن يـَُردَّ َعَلْيهِّ َهدِّيَـَّتُه، فـََرَجَع إىل َرُسولِّ هللاِّ  ْيٍت َيُشقُّ َعَليـْ
َنا فَاقْـَبْل مِّينِّّ هَذا، فـََقاَل لَُه: اْنطَلِّقْ  َع َما قَاَل َرُسوُل هللاِّ  َهدِّيَـّتـُ صلى هللا عليه وسلم  -فَاْدفـَْعُه إىل ُعَمَر قال: َوَقْد َكاَن ُعَمُر مسِّ

َناُه َفَظنَّ أَنَُّه َقْد حلِّ  - َحَّتَّ َوَضَع فـََقاَل   -صلى هللا عليه وسلم  -َقُه َشَقاٌء، فَاْنطََلَق إىل َرُسولِّ هللاِّ فِّيهِّ، فـََبَكى َوَدَمَعْت َعيـْ
َك َرُسوُل هللاِّ  َّ َأْمر َحَّتَّ قـُْلَت يفِّ هَذا القباء ما مسِّْعت مثَّ بـََعْثَت بِّهِّ إيلِّ َفَضحِّ َحَّتَّ َوَضَع   -صلى هللا عليه وسلم  -َأَحَدَث يفِّ

 ُه َعَلى فِّيهِّ، مثَّ قَاَل: َما بـََعْثُت بِّهِّ إلَْيَك لِّتْلَبَسُه، َولِّكْن تَبِّيعُه فـََتْستعني بَِّثَمنِّهِّ". َيَدُه َأو ثـَْوبَ 
 .ع، كر

 
 مسانيد النساء 

 ( -رضي اهلل تعاىل عنها    -)مسند أمساء بنت أبي بكر الصدق  
 ". -صلى هللا عليه وسلم  -فََأَكْلَنا حَنُْن َوَأْصَحاُب َرُسولِّ هللاِّ   "َعْن أمْسَاَء بِّْنت َأيبِّ َبْكٍر قَاَلْت: َذحَبَْنا فـََرًسا  - 10/  655

 قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك.  .طب، كر
 

 )مسند أمساء بنت عميس( 
َا  - 4/  656 ، َعْن َأمْسَاَء بِّْنتِّ ُعَمْيٍس َأْنَّ َفةِّ َفَسأَل أَبُو َبْكٍر  "َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ املَُسيَّبِّ َُحمَّدِّ ْبنِّ َأيبِّ َبْكٍر بِّذِّي احلَُليـْ نُفَِّسْت ِبِّ

َل َوهتِّلَّ". -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسول هللاِّ   فََأَمَرُه َأْن ََيُمَرَها َأْن تـَْغَتسِّ
 .طب، قال ابن كثري: إسناده جيد

 
ُل َيَدَها يف دِّْرعَِّها فـََتَمسُّ فـَْرَجَها، َأَيُِّب  " قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ أْحَدااَن تـَتَـَوضَّ  - 1/  658 أُ للِّصَّاَلةِّ فـَتـُْفرُِّغ َوُضوَءَها، مثَّ ُتْدخِّ

َها الُوُضوُء؟ قَاَل: نـََعْم إَِّذا َمسَّْت فـَْرَجَها فـَْلُتعِّدِّ الُوُضوَء".   َعَليـْ
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 ( -عنها    -تعاىل    -رضي اهلل    -)مسند حفصة  
ِّّ "َعْن إِّبـَْراهِّ  - 7/  660 ، َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَمَر، َعْن َحْفَصَة َزْوج النَّيبِّ صلى هللا عليه   -يَم ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ حُمَمٍَّد، َحدََّثينِّ َأيبِّ
َا َكاَنْت قَاعَِّدة َوَعائَِّشُة َمَع َرُسولِّ هللاِّ  -وسلم  َحايبِّ نـََتَحدَُّث،  فـََقاَل: َودِّْدُت َأنَّ َمعَِّي بـَْعَض َأصْ  -صلى هللا عليه وسلم  -َأْنَّ

ْل إِّىَل ُعَمَر فـُيَ  ْل إِّىَل َأيبِّ َبْكٍر فـَُيَحدُِّث َمَعَك، قَاَل: اَل، قَاَلْت َحْفَصُة: َأْرسِّ َحدُِّث َمَعَك، قَاَل: اَل َوَلكِّينِّّ فـََقاَلْت َعائَِّشُة: َأْرسِّ
ُل إِّىَل ُعْثَماَن، َفَجاَء ُعْثَماُن َفَدَخَل فـََقاَمَتا فََأْرخَ  رْتَ، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ ُأْرسِّ لُِّعْثَماَن: إِّنََّك َمْقُتوٌل   -صلى هللا عليه وسلم  -َتا السِّّ

تََّة َأْشُهٍر حَ  ََك هللاُ، َواَل خَتَْلْع َقمِّيًصا َقمََّصَك هللاُ ثِّْنيَت َعْشَرَة َسَنًة َوسِّ ْ َصربَّ َعَلْيَك  َوُهَو  -تـََعاىَل  -َّتَّ تـَْلَقى هللَا ُمْسَتْشَهٌد، فَاْصربِّ
ُْه، َفَخَرَج ُعْثَماُن فـََلمَّا َأْدبـََر قَاَل َرُسوُل هللاِّ   -تـََعاىَل  -رَاٍض، قَاَل ُعْثَماُن: ادُْع هللَا  لصَّرْبِّ، فـََقاَل: اللَُّهمَّ َصربِّّ صلى هللا   -يلِّ ابِّ

ََك هللاُ فَإِّنََّك َسْوَف ُتْسَتْشَهُد َومَتُوُت َوأَْنَت َصالِّ -عليه وسلم  ٌح، َوتـُْفطُِّر َمعِّي، قَاَل إِّبـَْراهيُم: َوَحدََّثينِّ َأيبِّ َعْن َعْبدِّ  : َصربَّ
ْثَل َذلَِّك".  ثـَْتُه مِّ  الرَّمْحَنِّ اْبنِّ َأيبِّ َبْكٍر َأنَّ َعائَِّشَة َحدَّ

 أبو يعلى واللفظ له، وفي إسناد أبي يعلى إبراهيم بن عمر بن عثمان العثماني وهو ضعيف.  قال الهيثمي: رواه .ع، كر
 

 ( -عنها    -تعاىل    -رضي اهلل    -)مُسْنَدُ زَيْنَبَ بنْت جَحْشٍ  
اطَِّمَة بِّْنَت َرُسولِّ  "َعْن إِّبـَْراهِّيَم ْبنِّ َعلِّيٍّ الرَّافِّعِّي َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدَّتِّهِّ زَيـَْنَب بِّْنتِّ َجْحٍش بنت َأيبِّ رَافٍِّع رَأَْيُت فَ  - 3/  665

َها إِّىَل َرُسول هللاِّ أََتْت ابِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ  نَـيـْ َ فِّيهِّ، فـََقاَلْت: اَي   -صلى هللا عليه وسلم   -بـْ يفِّ َشْكَواُه الَّذِّي تُويفِّّ
 َوُجودِّي". َوُسؤُددِّي، َوأمَّا ُحَسنْيٌ فَإِّنَّ َلُه جرأت   َرُسوَل هللاِّ، َهَذانِّ ابـَْناَك فـََورِّثـُْهَما، فـََقاَل: َأمَّا َحَسٌن فـََلُه هيبيت

 ضعيف.  . ابن منده. كر. طب. وأبو نعيم وسنده لني
 

 ( -عنها    -تعاىل    -رضي اهلل    -  صفية بنت حيي )مُسْنَدُ  
 َلَقْد َأْرَدَفينِّ َعلى َعُجزِّ اَنقَتِّهِّ لَْياًل َفَجَعْلتُ  -صلى هللا عليه وسلم  -" َما رَأَْيُت َقطُّ َأْحَسَن ُخُلًقا مِّْن َرُسولِّ هللاِّ  - 1/  670

ُكينِّ َرُسوُل هللاِّ  بَِّيدِّهِّ فـَيَـُقوُل: اَي َهذِّهِّ َمْهاًل اَي بِّْنَت ُحَيْي، َوَجَعَل يـَُقوُل: اَي َصفِّيَّة! إِّيّنِّ   -صلى هللا عليه وسلم   -أَنـَْعُس فـَُيْمسِّ
ُْم قَاُلوا يلِّ   ُْم قَاُلوا يلِّ َكَذا، إِّْنَّ ، إِّْنَّ  َكَذا".َأْعَتذُِّر إِّلَْيكِّ َعمَّ َصنْعُت بَِّقْومِّكِّ

 قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، وأبو يعلى باختصار، ورجالهما ثقات إال أن الربيع ابن أخي صفية بنت حيي لم أعرفه.  .ع، كر
 

 " -رَضِيَ اهللُ تَعَالَى عَنْهَا    -" مُسند عَائِشَة  
 احلُْزَن". -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسول هللاِّ  "َلمَّا أََتْت َوفَاة َجْعَفر َعَرفْـَنا يفِّ َوْجهِّ   - 21/  673
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  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلت: ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن يغتسلوا إْثر الغَائِّطِّ َوالبَـْولِّ فإنَّ َرُسوَل هللا   - 37/  673
 َكاَن يـَْفَعلُه، َويفِّ َلْفٍظ: َكاَن ََيُمر بِّهِّ مِّْن َشيٍء". 

 قال شعيب: إسناده صحيح.  .طس. كر]حم[ 
 

تَـَهَك مِّْن حَمَارِّمِّ هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َما رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ   - 96/  673 ًرا َعَلى[ ُظاَلَمٍة ظُلَِّمَها َقطُّ إِّال َأْن يـُنـْ َتصِّ ]ُمنـْ
َ َبنْيَ َأْمرْينِّ َقطُّ إِّالَّ اْخَتاَر أَْيَسَرُُهَا". تـََعاىَل َشْيٌء، فَإَِّذا انـُْتهَِّك مِّْن حَمَارِّمِّ هللاِّ تـََعاىَل َشْيٌء، َكا  َن َأَشدَُّهْم يفِّ َذلَِّك، َوَما ُخريِّّ

 .ع. كر
 

وأصحابه يف فناء البيت   -صلى هللا عليه وسلم  -"عن عائشة قالت: إين جالسة ذات يوم ورسول هللا  - 138/  673
أن   -ويف لفظ من سره -ألصحابه: من أراد  -هللا عليه وسلم  صلى -والسرت بيين وبينهم إذ أقبل أيب فقال رسول هللا 

ينظر إىل عتيق من النار فلينظر إىل أيب بكر، وإن امسه الذي مساه به أهله حيث ولد عبد هللا بن عثمان، فغلب عليه اسم  
 العتيق". 

 الطلحي وهو ضعيف. أبو يعلى وفيه صالح بن موسى بن قال الهيثمي: رواه .ع، وأبو نعيم يف املعرفة

 
ْرَن إِّىل مَخٍْس". - 194/  673  "َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: نـََزَل الُقْرآُن بَِّعْشرِّ َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت، مثَّ صِّ
 صحيح.  .ع كر وابن جرير]د[ 

 
ِّّ "َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: اْسَتْأَذَن أَبُو َبْكٍر َعَلى  - 213/  673 ذِّهِّ فََأذَِّن    -صلى هللا عليه وسلم  -النَّيبِّ ٌف َعْن َفخِّ َوُهَو َكاشِّ

َئتِّهِّ، مثَّ اْسَتْأَذَن ُعْثَماُن فََأْهوى إِّىَل ْثوبِّه فجذبه، فَـ  ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ! َكأَنََّك َكرِّْهَت َأْن َلُه، مثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر فََأذَِّن َلُه َوُهَو َكَهيـْ
ْنُه املاََلئَِّكُة". حييْثَماُن، فـََقاَل: إِّنَّ ُعْثَماَن  يـََراك عُ  ىي مِّ تِّّرٌي َتْسَتحِّ  سِّ
 .ع، كر

 
يد   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ  - 230/  673 يبِّ الَوحِّ اْلتَـَزَم َعلِّّيا َوقـَبـََّلُه َويـَُقوُل: ِبَِّ

ي [ الوحِّ يبِّ  د الشَّهِّيد".الشَّهِّيد ]ِبَِّ
 موضوع.  قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه. .ع، كر

 
ًئا فِّيهِّ َتْصلِّيٌب إِّالَّ نـََقَضُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  - 240/  673  ََلْ َيُكْن َيرْتُُك يفِّ بـَْيتِّهِّ َشيـْ
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 .ع، كر
 

يفِّ هَِّجاءِّ املُْشرِّكِّنَي،   -صلى هللا عليه وسلم  -َعائَِّشَة قَاَلْت: اْسَتْأَذَن َحسَّاُن ْبُن اَثبٍِّت َرُسوَل هللاِّ "َعْن  - 254/  673
نيِّ".  ُهْم َكَما ُتَسلُّ الشَّْعَرُة مَِّن الَعجِّ نـْ ْبينِّ فِّيهِّْم؟ قَاَل: أَلُسلَّنََّك مِّ  قَال: َفَكْيَف يَنسِّ

 صحيح. ع، وأبو نعيم، كر.]خ[ 
 

صلى هللا  -َأَماَت َرُسوَل هللاِّ  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -َعَليَّ َأنَّ هللا  -تـََعاىَل   -"َعْن َعائَِّشة قَالْت: إن مِّْن نِّعم هللاِّ  - 310/  673
، َوىفِّ يـَْومِّي، َوَبنْيَ َسْحرِّي َوحَنْرِّي، َوَأنَّ هللَا  -عليه وسلم  َورِّيقِّهِّ، َدَخَل َعَليَّ َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن   مَجََع َبنْيَ رِّيقِّي -تـََعاىَل  -يفِّ بـَْييتِّ

َواٌك َيسَْتُّ بِّهِّ، فـََرأَْيُت َرُسوَل هللاِّ  َواك   -صلى هللا عليه وسلم  -َأيبِّ َبْكٍر، َوَمْعُه سِّ يـَْنظُُر إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: اَي َعْبَد الرَّمْحَنِّ! السِّّ
َّ اَنوِّلنِّيهِّ، فقضمه مثَّ اَنَولَنِّيهِّ َوَمَضْغُتهُ  فَاْسََت بِّهِّ، َفَذهَب يـَْرفـَُعُه فـََلْم تصل   -صلى هللا عليه وسلم   - َحَّتَّ إَِّذا اَلن اَنَوْلُتُه النَّيبِّ

لرَّفِّيقِّ اأَلْعَلى".  إليه يده، َوَشَخَص َبَصُرُه، َوقَاَل: اللَُّهمَّ َأحلِّْقينِّ ابِّ
 صحيح. .ع، كر]خ[ 

 
ْسمِّ اْبنِّكِّ َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ  "َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: قـُْلتُ  - 364/  673 : اَي َرُسوَل هللاِّ! إِّنَّ جَلَمِّيعِّ ُصَوحيَِّباتِّ ُكىًن، فـََقاَل: َتَكىنَّ ابِّ

ُمِّّ َعْبدِّ هللاِّ".   الزَُّبرْيِّ، َفَكاَنْت ُتكَّىن عائشة ِبِّ
 . ز

 
َل َوْجَه أُ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َأَمرينِّ َرُسوُل هللاِّ  - 383/  673 ٌّ َوَما َوَلْدُت َواَل  َأْن َأْغسِّ َساَمَة ْبنِّ زَْيٍد يـَْوًما َوُهَو َصيبِّ

ُل َوْجَههُ  َياُن، فََأَخْذتُُه فـََغَسْلُتُه َغْساًل لَْيَس بَِّذاَك، فََأَخَذُه َفَجَعَل يـَْغسِّ بـْ َن بَِّنا إِّْذ ََلْ   َأْعرُِّف َكْيَف يُغَسُل الصِّّ َويـَُقوُل: َلَقْد ُأْحسِّ
ُتَك". َيُكْن َجارِّيًَة، َولَ  ُتَك َوَأْعطَيـْ  ْو ُكْنَت َجارِّيًَة حَلَلَّيـْ

 .ع، كر
 

َوَأْصَحابُُه يفِّ الفَِّناءِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: َوهللاِّ إِّيّنِّ َلفِّي بـَْييتِّ َذاَت يـَْوٍم َوَرُسوُل هللاِّ  - 387/  673
نَـُهْم إِّْذ َأقْـَبَل طَْلحَ  رْتُ بـَْيينِّ َوبـَيـْ : َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّىَل رَُجٍل  -صلى هللا عليه وسلم  -ُة ْبُن ُعبَـْيدِّ هللاِّ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َوالسِّّ

ي َعَلى َظْهرِّ اأَلْرضِّ َوَقْد َقَضى حَنَْبُه َفليَـْنظُْر إِّىَل طَْلَحَة".   مَيْشِّ
 أبو يعلى والطبراني في األوسط، وفيه صالح بن موسى وهو متروك.  قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
673  /514 -  ُّ  قَائًِّما ُمْنُذ نـََزَل َعَلْيهِّ الُقْرآُن".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: َما اَبَل النَّيبِّ

 . ز
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673  /516 -  َّ َكاَن إَِّذا َأرَاَد َأْن يـَْعَتكَِّف َصلَّى الَفْجَر، مثَّ َدَخَل املََكاَن    -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة: َأنَّ النَّيبِّ

 الَّذِّي يـَْعتُِّكف فِّيهِّ". 
 صحيح.  .ز ]حم[ 

 
673  /517 -  ِّّ َب َرُسولُ  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة: َجاَء بِّاَلٌل إِّىل النَّيبِّ  فـََقاَل: َماَتَت ُفاَلنَُة َواسرَتَاَحْت فـََغضِّ

َا َيْسرَتِّيُح َمْن ُغفَِّر َلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -هللاِّ   فـََقاَل: إِّمنَّ
 األرناؤوط: إسناده ضعيف. قال شعيب .طس، حل، وابن النجار ]حم[ 

 
673  /530 -  َّ ُّ -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: أَتـَْيُت النَّيبِّ َزِّيرٍِّة[ طََبْختـَُها َلُه، فـَُقْلُت لَِّسْوَدَة: ُكلِّي، َوالنَّيبِّ ]خبِّ

، فَأََبْت،  -صلى هللا عليه وسلم  - نَـَها، فـَُقْلُت: لَتأُكلِّنَّ َأْو ألَُلطَِّّخنَّ َوْجَهكِّ َا  بـَْيينِّ َوبـَيـْ فـََوَضْعُت َيدِّي يفِّ اخلزيرة َفطََلْيُت هبِّ
 ُّ َك النَّيبِّ َك  فـََوَضعَ  –صلى هللا عليه وسلم  -وجهها، َفَضحِّ ي َوْجَهَها، َوَلَطَخْت َوْجهِّي، َفَضحِّ َذُه هَلَا َوقَاَل لَِّسْوَدَة: الَطخِّ َفخِّ

 ُّ ُّ أَْيًضا، َفَمرَّ ُعَمُر فـََناَدى:  -صلى هللا عليه وسلم   -النَّيبِّ ]أَنَُّه[ َسَيْدُخُل،  -صلى هللا عليه وسلم  -اَي َعْبَد هللاِّ! َفَظنَّ النَّيبِّ
َبةِّ َرُسولِّ هللاِّ  اَل وُجوَهُكَما، قَاَلْت َعائَِّشُة: َفَما زِّْلُت َأَهاُب لُِّعَمَر َكَهيـْ ُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -فـََقاَل: قـَُوَما فَاْغسِّ  إِّايَّ

 يثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح خال محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن. قال اله .ع، كر ورجاله ثقات
 

673  /531 -  ُّ قَاَل لَِّعْبدِّ الرَّمْحَنِّ بن َأيبِّ َبْكٍر: إئتين بَِّكتٍِّف   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: َلمَّا ثـَُقَل النَّيبِّ
: -صلى هللا عليه وسلم  -ٍر كَِّتااًب اَل خُيْتَـَلُف َعَلْيهِّ مِّْن بـَْعدِّي، فـََلمَّا قَاَم َعْبُد الرَّمْحَنِّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َحَّتَّ َأيّنِّ َأْكُتُب أَليبِّ َبكْ 

 ." دِّيقِّ  َأىَب هللاُ َواملُْؤمُِّنوَن َأْن خُيْتَـَلَف َعَلى َأيبِّ َبْكٍر الصِّّ
 . ز

 
؟ قَاَلْت: َعلِّيُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َة: َمْن َكاَن َأَحّب النَّاسِّ إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ "َعْن ُعْرَوَة قَاَل: قلت لَِّعائِّشَ  - 532/  673

َ تـََزوََّج أَبُوَك أُمََّك؟ ، ]قـُْلتُ  كِّ إِّلَْيهِّ؟ قَاَلْت: َلِّ -[: َذاَك مِّْن َقَدرِّ هللاِّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب، ]قـُْلُت[: َأيُّ َشْيٍء َكاَن َسَبَب ُخُروجِّ
 قَاَلْت: وََكاَن َذلَِّك مِّْن َقَدرِّ هللاِّ".  ،-تـََعاىَل 
 . ]ز[

 
 : اْجَتَمَع إِّْحَدى َعْشرةَ -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  - 555/  673

نَـُهنَّ، َواَل َيْكُتْمَن مِّْن َأْخبَ  ًئا، امرأة يف اجلَاهِّلِّيَّةِّ، فـَتَـَعاَهْدَن َأْن يـََتَصاَدْقَن بـَيـْ هِّنَّ َشيـْ  ارِّ َأْزَواجِّ
ي حَلُْم مَجٍَل َغثٍّ ، َعَلى رَْأسِّ َجَبٍل َوْعٍر ، اَل َسْهٌل فريتقى،   فـََقاَلتِّ اأُلوىَل: َزْوجِّ
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ي اَل أَبثُّ  تَـَقُل ، فـََقاَلتِّ الثانَِّيُة: َزْوجِّ نٌي فـَيـُنـْ  َخرَبَُه، إِّيّنِّ َأَخاُف َأْن اَل َأَذرَُه ،  وال مسِّ
ي الَعَشنَُّق ، إِّْن أْنطِّْق أطَلَّْق، َوإِّْن َأْسُكتْ  هُ إن َأذُْكْر ُعَجرَ   وجبره قالت الثالثة: َزْوجِّ

ي إِّْن أكل َلفَّ ، َوإِّْن َشرَِّب اْشَتفَّ ، َوإِّْن اضََّطَجعَ   ُأَعلَّْق، قَاَلتِّ الرَّابَِّعُة: َزْوجِّ
، لِّيْعَلَم الَبثَّ  ي َعيَّااَيُء  قَاَلتِّ اخلَامَِّسُة: الَتفَّ ، َواَل يـَُوجلُ الكفَّ  َزْوجِّ

، َأْو مَجََع ُكاّل َلكِّ قَاَلتِّ السَّادَِّسُة:  َشجَّكِّ  طباقاء ، ُكلُّ َداٌء، له داء   َأْو فـَلَّكِّ
ي َكَلْيل ي إِّْن َدَخَل َفهد ، َوإِّْن خَ  َزْوجِّ ، َواَل َِمَاَفَة َواَل َسآَمَة؛ قَاَلْت السَّابَِّعُة: َزْوجِّ َرَج َأسد ، َواَل َيْسَأُل  هُتَاَمَة، اَل َحرَّ َواَل قـَرَّ

ي امَلسُّ َمسُّ َأْرَنبِّ ، َوالرِّيُح رِّيُح َزْرَنبِّ ، َوَأاَن َأْغلُِّبُه والنَّاسُ  َنُة: َزْوجِّ ي  َعمَّا َعهَِّد ، قَاَلتِّ الثَامِّ َعُة: َزْوجِّ  يـَْغلُِّب، قَاَلتِّ التَّاسِّ
ي َمالٌِّك َوَما َمالٌِّك؟ مالك َخرْيٌ مِّْن   رَفِّيُع العَِّمادِّ ، َطوِّيُل النَِّّجادِّ ، َعظِّيُم الرََّمادِّ ، َرة: َزْوجِّ َقرِّيُب البَـْيتِّ مَِّن النَّادِّ ، قَاَلتِّ الَعاشِّ

ْعَن َصْوَت املِّْزَهرِّ  ، إَِّذا مسِّ ُنَّ َهَوالِّك ، قَاَلتِّ  َذلَِّك، َلُه إِّبٌِّل قَلِّياَلُت املََسارِّحِّ ، كثِّريَاُت املََبارِّكِّ ي أَبُو  احلَادية َعشْ  أَيـَْقنَّ َأْنَّ َرة: َزْوجِّ
، َوَمأَل مِّْن َشْحٍم َعُضدِّي ، َوجَبََّحينِّ  َزرٍْع، َوَما أَبُو َزرٍْع؟ َأاَنسَ  ي، َوَجَدينِّ يفِّ أْهلِّ ُغنَـْيَمةٍ  مِّْن ُحلِّيٍّ ُأُذينِّ َحْت إِّيَلَّ نـَْفسِّ   فـََبجِّ

، فجعلين يفِّ َأْهلِّ َصهِّيٍل َوَأطَيطٍ  قٍّ َوَأْرُقُد فأتصبح ، َوَأْشَرُب فَأَتـََقمَُّح، أُمُّ َأيبِّ َزرٍْع، َوَما  َفعِّْنَدُه َأُقوُل َفاَل أُقـَبَّحُ  َوُمَنقٍّ  َوَدائِّسٍ  َبشِّ
اجلَْفَرةِّ، بِّْنُت   َبٍة َوُتْشبُعُه ذِّرَاعُ أُمُّ َأيبِّ َزرٍْع؟ ُعُكوُمَها َرَداٌح، وبيتها ُفَساٌح، ابُن َأيبِّ َزرٍْع، َوَما اْبُن َأيبِّ َزرٍْع؟ َمْضَجُعه َكَمَسلِّّ َشطْ 

َها، َومِّلُء كَسائَِّها، َوَعْطُف رَِّدائَِّها، َوزَْينُ  َا، َجارِّيَُة َأيبِّ   َأيبِّ َزرٍْع، َوَما بِّْنُت َأيبِّ َزرٍْع؟ َطْوُع أَبِّيَها، َوَطْوُع أُمِّّ َأْهلَِّها، َوَغْيُظ َجاَرهتِّ
تَـَنا تعشيشا ، قَاَلْت: َخَرج أَبُو َزرٍْع   ثِّيثًا ، َواَل تـُنَـقِّّثِّ َزرٍْع، َوَما َجارِّيُة أيب َزرٍْع، اَل تـَُبثُّ َحدِّيثـََنا تـَبْ  مِّريَتَنا تـَْنقِّيثًا، َواَل متَْأل بـَيـْ

ْصرَِّها بُِّرمَّانـََتنْيِّ ، َفطَلَّ  َواأَلوطَاُب  ْمَرَأٍة َمَعها ابـَْنانِّ هَلَا كالَفْهَدْينِّ يـَْلَعَبانِّ مِّْن حَتْتِّ خِّ َكَحَها، فـََنَكْحُت  َقينِّ َونَ متَُْخُض، َفَمرَّ ابِّ
ي   بـَْعَدُه رَُجاًل َسرِّاًي ، رَكَِّب َشرِّاي  ، َوَأَخَذ َخطي ا ، َوَأُعطَاينِّ مِّْن ُكلِّّ رَائَِّحٍة َزْوًجا، فـََقاَل: ُكلِّي أُمَّ َزرٍْع َومِّريِّ َوَأرَاَح َعَليَّ نَِّعًما ثَرِّاي 
، قَاَلْت: فـََلْو مَجَْعُت ُكلَّ َشْيٍء َأْعطَانِّ  صلى هللا   -يهِّ َما مأَل َأْصَغَر إِّاَنٍء مِّْن آنَِّيةِّ َأيبِّ زرع قالت عائشة: قال رسول هللا َأْهَلكِّ

 اَي َعائَِّشُة! ُكْنُت َلكِّ َكَأيبِّ َزرٍْع ألُمِّّ َزرٍْع، إِّالَّ َأنَّ َأاَب َزرٍْع طَلََّق َوَأاَن اَل ُأطَلُِّّق"  .-عليه وسلم 
 صحيح.  . طب، وابن النجار

 
ُيَصلِّّي َوُهو قَاعٌِّد، فَإَذا َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع قَاَم   -صلى هللا عليه وسلم  - َعائَِّشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ "َعنْ  - 591/  673

 بَِّقْدرِّ َما يـَْقَرأُ إِّْنَساٌن َأْربَعِّنَي آيًَة".
 صحيح.  .ز]م[ 

 
673  /596 -  َّ ًئا فِّيهِّ َتَصالِّيُب إِّالَّ نـََقَضُه".   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة: َأنَّ النَّيبِّ  َكاَن اَل َيرْتُك يفِّ بـَْيتِّهِّ َشيـْ
 صحيح. .ع، كر]خ[ 

 
إَِّذا َسلََّم قَاَل: اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم، َومِّْنَك   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  - 599/  673

".السَّاَلُم، تـََبارَْكَت   اَي َذا اجلاََللِّ َواإلِّْكَرامِّ
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 . ز
 

673  /600 -  ُّ َ النَّيبِّ ْلُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت: ُأتِّ ٍّ فـََباَل َعَلْيهِّ، فَأَتْـبَـَعُه املَاَء َوَلْ يـَْغسِّ  بِّصيبِّ
 . ز

 
673  /620 -  ِّّ ، مثَّ رَخََّص  : أَ -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن َعائَِّشَة، َعنِّ النَّيبِّ نَُّه َْنَى الرَِّجاَل َوالنَِّّساَء َعْن ُدُخول احلَمَّامِّ

 للِّرَِّجالِّ َأْن َيدُخلوا َوَعَلْيهم اأُلزُر". 
 . ز

 
  هللاِّ إِّلَْيُكْم َغرْيَ حمابٍ اَبهى بُِّكْم، َوَغَفَر َلُكْم َعامًَّة، َوَغَفَر لَِّعلِّيٍّ َخاصًَّة، َوإيَن َرُسوُل  -َعزَّ َوَجلَّ  -"َأنَّ هللَا  - 652/  673

ينِّ َأنَّ السَّعِّيَد ُكلَّ السَّعِّيدِّ َمْن َأَحبَّ َعلِّّيا يفِّ َحَياتِّهِّ َوبـَْعَد َمْوتِّ  رْبِّيُل خُيْربِّ ، َهَذا جِّ هِّ، َوَأنَّ الشَّقِّيَّ ُكلَّ الشَّقِّيِّ َمْن أَبـَْغَض  لَِّقَراَبيتِّ
 َعلِّّيا يفِّ َحَياتِّهِّ َوبـَْعَد َمْوتِّهِّ". 

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.قال الهيثمي:  الزهراء.ق يف فضائل الصحابة، وابن اجلوزي يف الواهيات عن فاطمة طب، 
 

 )مسند فاطمة رضي اهلل تعاىل عنها( 
َا -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن زَيـَْنَب بِّْنتِّ َأيبِّ رَافٍِّع، َعْن فَاطَِّمَة بِّْنتِّ َرُسولِّ هللاِّ  - 5/  674 حْلََسنِّ   َأْنَّ أََتْت َأاَبَها ابِّ

ًئا، فـََقاَل: َأمَّا احلََْسُن  َبيتِّ َوُسْؤَددِّي، َوَأمَّا احْلَُسنْيُ َواحْلَُسنْيِّ يفِّ َشْكَواُه الَّذِّي َماَت فِّيَها فـََقاَلْت: َورِّثـُْهما اَي َرُسوَل هللاِّ َشيـْ فـََلُه َهيـْ
 فـََلُه ُجْرَأتِّ َوُجودِّي". 

 ضعيف.  الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. قال الهيثمي: رواه . ، كر وسنده لنيابن منده، طب، وأبو نعيم
 

674  /9 -  ِّّ صلى هللا   -: قَاَل يلِّ َرُسول هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن حَيْىَي ْبنِّ َجْعَدَة قَاَل: قَاَلْت فَاطَِّمُة بِّْنُت النَّيبِّ
 َمَكَث يفِّ َبينِّ إِّْسَرائِّيَل َأْربَعِّنَي َسَنًة". : إِّنَّ عِّيسى اْبَن َمْرمَيَ -عليه وسلم 

 أبو يعلى عن الحسين بن علي بن األسود، ضعفه األزدي، ووثقه ابن حبان، ويحيى بن جعدة لم يدرك فاطمة. قال الهيثمي: رواه .ع، كر

 
، فـََرأَْيُت ُأَساَمَة َوبِّاَلاًل   -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن أُمِّّ ُحَصنْيٍ قَاَلْت: َحَجْجُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ  - 2/  685 َحجََّة اْلَوَداعِّ

َلةِّ َرُسولِّ هللاِّ  طامِّ رَاحِّ  َحَّتَّ رََمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ مثَّ اْنَصَرَف، َواآلَخر رَافٌِّع ثْوبَُه َيْسرُتُ بِّهِّ مَِّن احْلَرِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -يـَُقوُد خبِّ
َئةِّ مَجٍْع مثَّ ذَكَر قـَْواًل َكثِّريًا، مثَّ  فـََوَقَف النَّاُس َوَقْد َجَعَل ثـَْوبَُه حَتَْت إِّْبطِّهِّ َعَلى َعاتِّقِّهِّ األَْيَسرِّ، فـََرأْيُت عِّْنَد ُغْضُروفِّهِّ اأَلمْيَنِّ   َكَهيـْ

َر َعَلْيُكْم َعْبٌد جُمَدٌَّع َأْسَوُد يـَُقودُُكْم بِّكَِّتابِّ هللاِّ قَاَل: اللَُّهمَّ اْشَهدْ  فَامْسَُعوا   -تـََعاىَل  - َهْل بـَلَّْغُت؟ وََكاَن فِّيَما يـَُقوُل: إِّْن أُمِّّ
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 َوَأطِّيُعوا".
 صحيح. .ز ]حب[ 

 
 مسند أم سلمة رضي اهلل تعاىل عنها 

ك وابـْنَـْيك، َفَجاَءْت هبِِّّم   -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل هللاِّ "َعْن أُمَّ َسَلَمَة َأنَّ   - 42/  687 قَاَل لَِّفاطَِّمَة ائِّتين بَِّزْوجِّ
َناُه مِّْن َخْيرَب، مثَّ رََفَع َيَدْيهِّ فـََقاَل: اللَُّهمَّ   كسىِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -فَأَْلَقى َعَلْيهِّم َرُسوُل هللاِّ  إِّنَّ  َكَاَن حَتَْتُه َخْيرَباًي َأَصبـْ

ٌد جَميٌد، فـََرَفعت الكَِّساَء ُهؤاَلءِّآل حُمَّمٍد فَاْجَعْل َصَلواتَك َوبـَرََكاتَك َعَلى آلِّ حُمَمَّد، َكَما َجَعْلَتها َعَلى آلِّ إْبراهِّيَم، إِّنََّك محِّي
 َلى َخرْيٍ".مِّْن َيدِّي وقَاَل: إِّنََّك عَ   -صلى هللا عليه وسلم  -أَلْدُخَل َمَعُهم، َفَجَذبَُه َرُسوُل هللاِّ 

 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه عقبة بن عبد هللا الرفاعي وهو ضعيف.  .ع، كر
 

َا َل تُكن طَاَفَت َطَواَف اخْلُُروج، فـََقاَلت َذلَِّك لَِّرُسولِّ هللاِّ   - 59/  687 فََأَمَرَها  -صلى هللا عليه وسلم   -"َعْن أُمِّّ َسَلَمَة َأْنَّ
، فـََلمَّا أُقيَمت الصَّاَلة طَاَفْت مِّْن َورَاءِّ النَّاسِّ َعَلى بَعِّرٍي". َأْن َتُطوَف إَِّذا   أُقِّيمتِّ الصَّالُة َورَاَء النَّاسِّ

 . ز
 

687  /60 -   ُّ َجالًِّسا َذاَت   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن املُطَّلب بن َعْبد هللاِّ بن حنطب َعْن أُمِّّ َسَلَمة قَاَلْت: َكاَن النَّيبِّ
ِّّ يبكي ]فاطلعت[ فَإِّ  يـَْوٍم يفِّ  َذا احْلَُسني يف بـَْييَت فـََقاَل: اَل َيْدُخَلنَّ َعَليَّ َأَحٌد فَانـَْتظرت َفَدَخَل احْلَُسنْي، َفَسمِّْعت ]نشيج[ النَّيبِّ

ُّ  حجرِّه َأو إىل َجْنبِّهِّ مَيَْسح رَأَسُه َوُهو يَبَكي، فـَُقْلُت َوهللاِّ َما عِّْلمُت به َحَّتَّ َدَخَل، فـََقاَل النَّ  إِّنَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -يبِّ
نـَْيا فـَنَـَعْم فـََقاَل: إِّنَّ أُمَتكَ  ، فـََقاَل: َأحُتبُُّه؟ فـَُقْلُت: َأَما من ُحبِّّ الدُّ رْبيَل َكاَن َمَعَنا يفِّ اْلبَـْيتِّ رٍض يـَُقاُل هَلَا:  جِّ  َستَـْقُتل َهَذا ِبَِّ

َا فََأرَا رْبِّيُل مِّْن تـَُراهبِّ َّ َكْرباَلء، فـَتَـَناول جِّ نَي قُتَِّل، قَاَل: َما اْسم َهذِّه    -صلى هللا عليه وسلم  -ُه النَّيبِّ حْلَُسنْيِّ حِّ يَط ابِّ فـََلمَّا ُأحِّ
 َأْرُض َكْرب َوَباَلٍء". -صلى هللا عليه وسلم  -اأَلرض؟ قَاُلوا: َأْرض َكرباَلء، قَاَل: َصَدَق َرُسوُل هللاِّ 

 أسانيد، ورجال أحدها ثقات. رواه الطبراني بقال الهيثمي:  .طب، وأبو نعيم
 

َقَظ َوُهَو َخائُِّر النـَّْفس،   -صلى هللا عليه وسلم  -"َعْن أُمِّّ َسَلَمَة قَاَلْت: اْضَطَجَع َرُسوُل هللاِّ   - 70/  687 َذاَت يـَْوٍم فَاْستَـيـْ
ْبَُة اَي َرُسولَ  ْرضِّ اْلعَِّراقِّ لْلُحَسنْيِّ،   َوىفِّ َيدِّهِّ تـُْربٌَة مَحَْراُء يـَُقبُِّّلَها، فـَُقْلُت: َما َهذِّهِّ الرتُّ رْبِّيُل َأنَّ َهَذا يـُْقَتُل ِبَِّ هللاِّ؟ فـََقاَل: َأْخرَبينِّ جِّ

َا، فـََهذِّهِّ تـُْربـَتـَُها".   فـَُقْلُت جلِِّّرْبِّيَل: َأَرينِّ تـُْربََة اأَلْرضِّ الَّيتِّ يـُْقَتُل هبِّ
 .طب

 
ًنا بَِّيدِّهِّ َوَعَطَف َعَلْيهِّْم مخِّيَصًة عَِّليّ   -صلى هللا عليه وسلم  -"اْعتَـَنَق َرُسوُل هللاِّ   - 75/  687 ا َوفَاطَِّمَة بَِّيدِّهِّ، َوَحسًنا َوُحَسيـْ
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"َكاَنْت َلُه َسْوَداَء، َوقبََّل َعلّيا، َوقـَبََّل فَاطَِّمَة، مثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ إِّلَْيَك اَل إِّىَل النَّارِّ َأاَن َوَأهْ  ، قـُْلُت: َوَأاَن؟ قَاَل: َوأَْنتِّ  . ُل بـَْييتِّ
 . إسناده ضعيفقال شعيب:  .أم سلمة طب عن

 
  -ألت هللَا "اْصربِّ فـََوهللاِّ َما يفِّ آل حُمَمٍَّد َشْيٌء ُمْنُذ َسبْع، ]َواَل ُأوقَد حتت بـَْرَمٍة هَلُْم ُمْنُذ َثاَلٍث، َوهللاِّ َلْو سَ   - 77/  687
َاَمَة ُكلََّها َذَهًبا  -تـََعاىَل  َباَل هتِّ  َلَفَعَل". َأْن ََيَْعَل جِّ
 رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن فروخ، وقد وثقه ابن حبان على ضعف كثير، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي:  .طب

 
ُلوَها فـَْلَيبْبَدؤا بَِّبْطنَِّها، فـَْلُيْمَسْح َبْطنـَُها َمْسًحا رَقِّيقً   - 79/  687 َلى، فَإِّْن  "إَِّذا تـُُوفَِّّيتِّ اْلَمْرَأُة فََأرَاُدوا َأْن يْغسِّ ا إِّْن ََلْ َتُكْن ُحبـْ

تِّّ  َلى َفاَل حُترِّْكنَـَها، فَإِّْن َأَرْدتِّ َغْسَلَها فَاْبَدئي بُِّسْفَلتَِّها فَأَْلقِّي َعَلى َعْورهتَا ثـَْواًب سِّ لِّيَها  َكاَنْت ُحبـْ ريًا، مثَّ خذي ُكْرُسَفًة فَاْغسِّ
لِّي َيَدكِّ مِّْن حتَْ  ينِّ َغْسَلَها، مثَّ َأْدخِّ ئِّيَها، مثَّ  فََأْحسِّ ينِّ َمْسَحَهما قـَْبَل َأْن تـَُوضِّّ يَها بُِّكْرُسٍف َثاَلَث َمرَّاٍت فََأْحسِّ تِّ الثَـّْوبِّ فَاْمَسحِّ

ًئا َغرْيَُه َحَّتَّ تـُنَـقِّّي ابِّ  ْدٌر، َوْليـُْفرِّغ اْلماَء اْمَرَأٌة َوَهَي قَائَِّمٌة اَل تَلِّي َشيـْ َاٍء فِّيهِّ سِّ ئِّيَها ِبِّ ْدرِّ َوأَْنتِّ َوضِّّ لِّنَي، َوْلَيلِّ َغْسَلَها  لسِّّ  تـَْغسِّ
َا، َوإِّالَّ فَاْمَرَأٌة َورَِّعٌة، فَإِّْن َكاَنْت َصغِّريًَة َأْو َضعِّيَفة فـَْلَتلَِّها اْمَرَأٌة ُأْخرَ  ى َورَِّعٌة ُمْسلَِّمٌة، فَإَِّذا فـََرْغت مِّْن َغْسلِّ  َأْفَضُل النَِّّساءِّ هبِّ

َها َغْساًل نَقًِّيا بِّسدٍر َوَماٍء فـَوَ  ْدٍر،  ُسْفَليـْ َاٍء َوسِّ ليَها بـَْعَد َذلَِّك َثاَلَث َمرَّاٍت ِبِّ يئَِّها ُوُضوَء الصَّاَلةِّ، فـََهَذا بـََياُن ُوُضوئَِّها، مثَّ اْغسِّ ضِّّ
ُْشٍط، فَإِّ  ي رَأَسَها ِبِّ ْلَماءِّ َواَل ُتَسرِّحِّ ْدرِّ ابِّ َها قـَْبل ُكلِّّ َشْيٍء فَأَْنقِّي َغْسَلُه مَِّن السِّّ َا َحَدٌث بـَْعَد اْلَغَساَلتِّ ْن حَ فَاْبَدئِّي بَِّرأسِّ َدَث هبِّ

ْدٍر، فَإَِّذا َكاَن يفِّ اخْلَامَِّسةِّ َأو   الثَّالثِّ فَاْجعلِّيَها مَخًْسا فَإِّْن َحَدَث يفِّ اخلَامَِّسةِّ  َاٍء َوسِّ ًعا، وَُكلُّ َذلَك فـَْلَيُكْن وِّتْـًرا ِبِّ فَاْجَعلِّيها َسبـْ
ًئا مِّْن َكاُفو  َها َواْبَدئِّي بِّرَ الثَّالَِّثةِّ فَاْجَعلِّي فِّيهِّ َشيـْ ْدٍر، مثَّ اْجَعلِّي َذلَِّك يفِّ َجرٍّ َجدَِّيٍد، مثَّ َأْقعِّدِّيَها فََأْفرِّغِّي َعَليـْ ًئا مِّْن سِّ َها  ٍر، َوَشيـْ أسِّ

لِّي َيَدكِّ مِّْن وراء  َها ثـَْواًب َنظِّيًفا، مثَّ َأْدخِّ َها فَأَْلقِّي َعَليـْ نـْ َها، فَإَِّذا فـََرَغت مِّ ُلَغ رِّْجَليـْ ي  َحَّتَّ تـَبـْ َها، مثَّ اْحشِّ الثَـّْوبِّ فَاْنزِّعِّيهِّ َعنـْ
َتًة َطوِّيَلًة َمْغُسوَلًة فَاْربِّطِّي َعلَ  بـْ ، َواْحشيِّ ُكْرُسَفَها مِّْن طِّيبها، مثَّ ُخذِّي سِّ ى َعُجزَِّها َكَما يـُْرَبُط َعَلى  سفلتها ُكْرُسًفا َما اْسَتطَْعتِّ

، مثَّ اْعقِّدِّيها َبنْيَ َفْخَذيـَْها، َوضُ  مِّّي َفْخَذيـَْها، مثَّ أَْلقِّي َطَرَف السَّْبتِّيَّة َعْن َعُجزَِّها إِّىل َقرِّيٍب مِّْن رَُكبتَِّها، فـََهَذا َشْأُن  النِّّطَاقِّ
، وَ ُسْفَلتَِّها، مثَّ طَيِّّبِّيَها، وََكفِّنِّيَها، واْضفِّرِّي َشْعَرَها َثاَلَث َأقْـُرٍن: َقصًَّة َوقـَْرَننْيِّ، َواَل ُتَشبِّّهِّيهَ  لرَِّجالِّ ْلَتُكْن َكْفنَـتـَُها يفِّ مَخَْسةِّ  ا ابِّ

ُقضِّي مِّْن َشْعرَِّها َشيًئا بُِّنورٍَة َواَل َغرْيَِّها، َومَ  زَاُر تـَُلفُّ بِّهِّ َفْخَذيـَْها، َواَل تـَنـْ ليهِّ، مثَّ  أَثـَْواٍب، َأَحُدَها اإلِّ ا َيْسُقُط مِّْن َشْعرَِّها فَاْغسِّ
َها، َوطَيِّّيبِّ َشْعر رَ  َاٍء ُمَسخٍَّن، َوَأمجِّرِّيها َوَما تكفينيها بِّهِّ بَِّسْبعِّ  اْغرِّزِّيهِّ يفِّ َشَعرِّ رَأسِّ يلِّيَها ِبِّ ينِّ َتْطيِّيَبها، َواَل تغسِّ َها فََأْحسِّ أسِّ

َها فَاْجَعلِّيه وِّتْـ  َها وِّتْـًرا وِّإْن َبَدا لكِّ َأْن جُتَمِّّريَِّها يفِّ نـَْعشِّ نـْ ، َواْجَعلِّي ُكلَّ َشْيٍء مِّ ْئتِّ َها َوإِّْن  ًرا، َهَذا َشأُن  بـََنَدات إْن شِّ َكَفنَِّها َورَأسِّ
يها يفِّ اْلَماءِّ، َواْجَعلِّي ]تَـ  دًة َواْغمِّسِّ ْرَقًة َواحِّ َها، َواَل  َكاَنْت جَمُْدورًَة أْو حَمُْصوبًَة، َأْو َأْشَباَه َذلَِّك َفُخذِّي خِّ تَـبَّعِّي[ ُكلَّ َشْيٍء مِّنـْ

ْيٌء اَل  َها شِّ نـْ   ُيْسَتطَاُع َردُُّه".حُتَرِّكيَها، فَإِّيّنِّ َأْخَشى َأْن يـَتَـنَـفَّس مِّ
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين في أحدهما: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي   .طب، ق عن أم سليم

 منكر.  اآلخر: جنيد وقد وثق، وفيه بعض كالم.
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 املراسيل 

 )مراسيل سعيد بن املسيب( 
َحكِّيَم ْبَن حَزاٍم يـَْوَم ُحَننٍي َعطَاًء  -صلى اَّللَّ عليه وسلم- النيب"َعْن َسعيدِّ ْبنِّ املَُسيَّب َوُعْرَوَة قَاال: َأْعَطى   - 82/  704

َزاٍم إِّنَّ َهَذا املَال َخضرٌة ُحلَوٌة، َفَمْن   أيفَاْستَـَقلَُّه فـََزاَدُه، فـََقال: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ!  َعطِّيَّتَِّك َخرٌي؟ قَاَل: اأُلوىل اي َحكِّيُم ْبَن حِّ
ْستِّْشَرافِّ نـَْفٍس َوُسوءِّ َأْكَلةِّ ََلْ يـَُباَرْك َلُه فِّيهِّ، وََكاَن  َأَخَذُه بَِّسَخاَوةِّ نـَْفٍس َوحُ  ََيُكُل   كالذيْسنِّ َأْكَلٍة بُورَِّك َلُه فِّيه، َوَمْن َأَخَذه ابِّ

 ."  َواَل َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخرٌي مَِّن الَيدِّ السُّْفَلى، قَاَل: َومِّْنَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَال: َومِّىنِّّ
 ]مرسل[. .طب

 
 " -رضي اللَّه عنه -  الشعيب " مراسيل  

706  /10 -   ." لغْسلِّ ، َوَجَرتِّ السَُّنُة ابِّ ملَْسحِّ ِّّ قَاَل: نـََزَل الُقرآُن ابِّ  "َعنِّ الشَّْعىبِّ
 [. مقطوع] .عبد بن محيد، والنحاس يف اترخيه

 
نَي افْـتَـَتَح َخْيرَبَ َفقِّيَل َلُه: َقْد َقدَِّم َجْعَفٌر مِّْن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قَاَل: أُتِّى َرُسوُل اَّللَِّّ  الشعيب"َعنِّ   - 36/  706 حِّ
َيِّّهَِّما َأاَن اْفرُح: بـَُقُدومِّ َجْعَفٍر، َأْو بَِّفْتحِّ َخْيرَبَ، مثَّ تـََلقَّاُه َوالتَـَزَمُه وَ  :[]قَالَ  النجاشيعِّْندِّ  نَـْيهِّ". َما َأْدرِّى ِبِّ  قـَبََّل َما َبنْيَ َعيـْ

 الطبراني مرسال، ورجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه .ش، طب
 

َتُة نـََفٍر مَِّن األَْنَصارِّ: ُأىَبُّ ْبُن   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قَاَل: مَجََع اْلُقْرآَن َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ  الشعيب"َعنِّ   - 44/  706 سِّ
ْرَداءِّ، َوَسعِّيُد ْبُن عبيد، وأبو زَْيٍد، وََكاَن جَمَمَُّع ْبُن جَ  َقْد َأَخَذه إِّالَّ ُسورََتنْيِّ  ارِّيَةَ َكْعٍب، َوزَْيُد ْبُن اَثبٍِّت، ومعاذ بن جبل، َوأَبُو الدَّ

 أو ثالثة".
 ]مرسل[. .ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، طب، ك

 
ا َخرَص َعْبد اَّللَّ بن َرَواَحَة َعَلى َأْهلِّ َخْيرَب َعاًما َواحِّ   - 55/  706 يَب  "َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ بن َأىبِّ َبْكر بن َحْزم قَاَل: إِّمنَّ ًدا فَُأصِّ

 بـَْعَد اْبن َرَواَحَة فَيخرُص َعَلْيهِّم".  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-نَّ جبار بن َصْخر بن َخْنَساء َكاَن يـَْبعثُه َرُسوُل اَّللَّ يـَْوَم مؤتة، مثَّ إِّ 
 الطبراني في الكبير وهو مرسل وإسناده صحيح. قال الهيثمي: رواه .طب

 
706  /134 -  ُ وقـََتَل َمْن قـََتَل   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َخْيرَب َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  -تـََعاىَل -"َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َلَما فـََتَح اَّللَّ

ُهم، َأْهَدْت زَيـَْنُب بِّْنُت احلْارثِّ اليَـُهودِّيَُّة، َوهَِّى بِّْنت  نـْ نَي   يفَوَأكَثرْت َمْرَحٍب َشاًة َمْصلِّيًَّة ومسَّته فِّيَها  أخي مِّ الَكتِّفِّ والذِّرَاع حِّ
َُما َأَحبُّ َأْعَضاءِّ الشَّاةِّ إِّىل َرُسولِّ اَّللَِّّ  َْت َأْنَّ   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-ُأْخربِّ
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فـَتَـَناَوَل الَكتَِّف والذِّرَاَع،   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َوَمَعه بِّْشُر ْبُن اْلرَبَاءِّ بن َمْعُروٍر َأُخو بىن َسلَمة قدَمْت 
ْنُه، فـََلمَّا أرَغم ُهَما، َوتـََناَول بِّْشٌر َعْظًما آَخَر فَانـَْتهَش مِّ نـْ فِّيهِّ أْرَغَم بِّْشٌر   يف َما  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َرُسوُل اَّللَِّّ  فَانـْتَـَهَش مِّ

َقْد بغيت فِّيَها، فـََقاَل بِّْشُر  إيّنِّ  خيربين: اْرفـَُعوا أَْيدَِّيُكْم فإِّنَّ كتَف الشَّاةِّ -صلى اَّللَّ عليه وسلم-َرُسوُل اَّللَِّّ ما يف فِّيهِّ، فـََقاَل 
ُت َأْن أنغصك طََعاَمَك،  َكرِّه  إيّنِّ َأْن أَْلفَِّظَها إِّال  نعين أكلُت َوََلْ ميَ  اليت أكليت يف اْبُن اْلرَبَاءِّ: والَّذى َأكَرمَك َلَقْد َوَجْدُت َذلَِّك 

َك، َورََجْوُت أن اَل َتُكوَن رغمتها َوفِّيَها بـَْغٌى، فـََلْم يـَُقْم بِّْشٌر مِّْن َمَكانِّهِّ َحَّتَّ  بنفسيفِّيَك َل َأْرَغْب  يففـََلمَّا َأَكلَت َما  َعْن نـَْفسِّ
َلَسانِّ وما طله َوَجُعُه َحَّتَّ َكاَن ال يـََتَحوَّلُ  بـَْعدِّ َثاَلَث   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- إِّالَّ َما ُحوَِّل َوبـََقى َرُسوُل اَّللَِّّ َعاَد َلْونُُه َكالطَّيـْ

نِّنْيَ َحَّتَّ َكاَن َوَجعُه   َماَت فِّيهِّ".  الذيسِّ
 الطبراني مرساًل، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن.   قال الهيثمي: رواه .طب، ش

 
 " -رضى اللَّه تعاىل عنه -  الزهري " مراسيل مُحَمَّد بن شهاب  

َهامِّهِّْم  -صلى اَّللَّ عليه وسلم-قَاَل: َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّّ  الزهري "َعنِّ   - 83/  715 رِّيَن بِّسِّ يـَْومِّ  يفلِّنَـَفٍر مَِّن األَْنَصارِّ َواملَُهاجِّ
ُهْم مَِّن األَْنَصارِّ أَبُو لَُبابََة ْبُن َعْبدِّ املُْنذِّرِّ  ْم، مِّنـْ َها لُِّعْذٍر َأنَّ هبِّ َلًة، وََكانُوا غيبا َعنـْ   َواحلَارُِّث ْبُن َحاطٍِّب". بْدٍر َكامِّ

 ]مرسل[. .طب
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 الفهرس 
 رقم الصفحة  العنوان 

 4 القسم األول: األقوال 

 5 حرف اهلمزة 

 334 املوحدة" " باب الباء  

 341 " حرف التاء" 

 360 " حرف الثاء" 

 370 حرف اجليم 

 374 " حرف احلاء املهملة" 

 381 " حرف اخلاء" 

 392 " حرف الدال" 

 397 " حرف الذال" 

 401 " حرف الراء" 

 408 " حرف الزاي" 

 410 " حرف السني" 

 422 " حرف الشني" 

 424 " حرف الصاد" 

 432 " حرف الضاد" 

 433 حرف الطاء" "  

 436 اء" ظ " حرف ال 

 437 "حرف العني" 

 449 " حرف الغني" 
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 450 " حرف الفاء" 

 455 " حرف القاف" 

 479 " حرف الالم" 

 517 "حرف امليم" 

 658 "حرف النون" 

 675 " حرف الالم واأللف" 

 727 " حرف الياء" 

 781 القسم الثاني: األفعال 

 782 مسانيد الصحابة 

 1055 مسانيد النساء 

 1064 املراسيل 
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 مت حبمد اهلل تعاىل 
 


