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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر  
لنا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور  

الّدنيا وعذا يؤاخذ ابجلريرة وال  كّلها، وأجران من خزي  القبيح، اي من ال  أظهر اجلميل وسرت  اللهّم اي من  ب األخرة. 
نبيك املصطفى صلى هللا   املتواضع يف خدمة سنة  التجاوز، تقبل منا هذا العمل  العفو وحسن  يهتك السرت، اي عظيم 

 عليه وسلم.  
استخراج   يف  اليسري  العمل  هذا  الكرمية  أيديكم  بني  تقريب  ل  ةاملرفوع  زوائدالنضع  يف  )اإلحسان  حبان  ابن  صحيح 

  هـ( 354حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:  صحيح ابن حبان( لإلمام  
موطأ   أمحد،  ماجه، مسند  ابن  الرتمذي،  داود،  أبو  النسائي،  )البخاري، مسلم،  التسعة  األصول  تعاىل على  رمحه هللا 

 ابستخراج الزوائد اليت هي على احدى الصور اآلتية:  وقد قمت الدارمي(. مالك، سنن 
 . التسعةمنت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف الكتب  .1
 ان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف أحد األصول ولكن عن طريق صحايب اخر. .2
الكتب   .3 أحد  يف  خمرجا  احلديث  يكون  مؤثرة.ب   التسعةأن  زايدة  احلديث  منت  يف  ولكن  مبعناه  او  وقد    لفظه 

 من الزوائد لعدم وجود تعريف حمدد لكلمة "زايدة مؤثرة".   ثترددت كثريا يف اعتبار بضعة أحادي
والشيخ   األلباين  الدين  العالمة حممد انصر  الشيخ  من  لكل  خمتصرة  أحكام  األرنؤوط  ومت وضع  رمحهما هللا -شعيب 

موارد الظمآن إىل الداراين رمحه هللا تعاىل الواردة يف كتاب    حسني سليم أسد الشيخ    . كما استعنت أحياان أبحكام-تعاىل
 . زوائد ابن حبان

% من إمجايل عدد أحاديث صحيح ابن حبان  7حديثا وهو ما ميثل تقريبا    547ة  هذا وقد بلغت األحاديث الزائد
 حديثا.  2647عددها  لغ% من إمجايل عدد أحاديث موارد الظمآن البا20وميثل تقريبا حديثا،  7491البالغ عددها 

ال تشكل    مقبولة بينما الزائدة هي أحاديث  % من األحاديث  82من    أكثريالحظ أن    وحبسب أحكام العالمة األلباين 
 % كما يالحظ من اجلدول أدانه.20من  املردودة أكثراألحاديث 

 عدد األحاديث احلكم
 267 صحيح

 57 صحيح لغريه 
 44 حسن صحيح 

 67 حسن 
 16 حسن لغريه 

 87 وما يف حكمه ضعيف
 7 ضعيف جدا

 2 موضوع
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 مصادر العمل 
برتتيب   .1 ابن حبان  بلبانصحيح  أبو حامت،  ،  ابن  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  بن حبان  حممد 

)املتوىف:   الُبسيت  األرنؤوط،  هـ(354الدارمي،  الرسالة  ،  شعيب  الطبعة  بريوت  –مؤسسة    –  1414الثانية،  ، 
1993 . 

أبو عبد الرمحن  حتقيق  ،  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه .2
هـ    1424، اململكة العربية السعودية  -دار ابوزير للنشر والتوزيع، جدة  األلباين، الطبعة األوىل،    حممد انصر الدين

 . م 2003 -
،  حسني سليم أسد ،  أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي،  موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان .3

 . م1990ربية دمشق، الطبعة: األوىل:  دار الثقافة الع
ه(، حتقيق: حسام الدين القدسي،    807)املتويف    علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد .4

 . م 1994هـ،  1414،  مكتبة القدسي، القاهرة 
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 نَقْلًا وَأَمْرًا وَزَجْرًا بَابُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا  
ثـََنا  َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيَل بُِبْسَت، َوحُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َمْوىَل ثَقِ   -  [ 1] يٍف بِِنيَسابُوَر قَااَل: َحدَّ

ْبُن َخلِ  ثـََنا َخَلُف  ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َبُة  ،  قـُتَـيـْ أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ اْلُمَسيَِّب، َعْن  ْبِن  اْلَعاَلِء  قَاَل: قَاَل  يَفَة، َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، لََتْدُخُلنَّ اجْلَنََّة ُكلُُّكْم ِإالَّ َمنْ   َكِشَراِد اْلَبِعرِي«،   َأََب َوَشَرَد َعَلى اَّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوَمْن َيَََْب َأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة؟ قَاَل: »َمْن َأطَاَعِِن َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َعصَ   اين فـََقْد َأََب«  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 [ 17]حبان: [ رجاله ثقات  شعيب: صحيح،]االلباني: 

 الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح. رواه : (16727) @ قال الهيثمي
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 كِتَابُ الْعِلْمِ 
، قَاَل: َأْخََباََن    -  [ 2] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السَُّلِميُّ َأْخََباََن  َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل:  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احلََْسِن، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ يـُْبِغُض ُكلَّ    َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيِد ْبِن َأيب ِهْنٍد، َعْن أَبِيِه،  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا، َجاِهلٍ   ِخَرِة«. أبَِْمِر اآْل  َجْعَظِريٍّ َجوَّاٍظ َسخَّاٍب اِبأْلَْسَواِق، ِجيَفٍة اِبللَّْيِل، مِحَاٍر اِبلنـََّهاِر، َعاملٍِ أبَِْمِر الدُّ

 [ 72]حبان: [  ، أسد: إسناده صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم ]االلباني: ضعيف، شعيب:
 
، قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [ 3] ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد الرَّْمِليُّ ُأَوْيٍس، قَاَل:  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيب  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن أَ  يب اأْلَْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  َحدََّثِِن َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأيب ِإْسَحاَق اهْلَْمَداينِّ
َعَلْيِه    ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َظْهٌر  َرِضَي  َها  ِمنـْ آيٍَة  ِلُكلِّ  َأْحُرٍف،  َعِة  َسبـْ َعَلى  اْلُقْرآُن  »أُْنِزَل  َوَسلََّم: 

 َوَبْطٌن«.
إسناده حسن، إن كان أبو إسحاق هو الهداني كما ذكر المؤلف وهو عمرو بن عبد هللا السبيعي، ولين إن   شعيب: ،]االلباني: ضعيف

 [ 75]حبان: رجاله ثقات[  أسد:  ،11في "تفسيره" "  كان إبراهيم بن مسلم الهجري، كما رواه الطبري 
 
اْلُمعَ   -  [4] ُحَسنْيٌ  َحدَّثـََنا  احْلَاِرِث،  ْبُن  َخاِلُد  ثـََنا  َحدَّ َخيَّاٍط،  ْبُن  َخِليَفُة  َحدَّثـََنا  يـَْعَلى،  أَبُو  اَّللَِّ  َأْخََباََن  َعْبِد  َعْن  ْبِن  لُِّم، 

َعَلْيِه َوسَ   ُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل:  ْبِن ُحَصنْيٍ،  ِعْمَراَن  َعْن  اْلُمَناِفِق    لََّم: بـَُرْيَدَة،  ِجَداُل  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  َما  »َأْخَوُف 
 َعِليِم اللَِّساِن« 

 [ 80]حبان:[  إسناده صحيح على شرط البخاري  شعيب: ،صحيح]االلباني: 
 رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح.: (885)الهيثمي  قال@ 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر، عَ   -  [5] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا  ِن الصَّْلِت ْبِن ََبَْراَم،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ َحدَّ

ثـََنا ُجْنُدٌب اْلَبَجِليُّ يف َهَذا اْلَمْسِجِد، َأنَّ ُحَذيـَْفَة َحدَّثَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َما  احلََْسُن، َحدَّ ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ، فَاْنَسَلَخ ِمْنُه وَ َأََتَوَُّف َعَلْيُكْم رَُجٌل قـََرَأ اْلُقْرآَن َحَّتَّ ِإَذا رُئَِيْت ََبَْجُتُه َعَلْيِه، وََكاَن رِْدًئا ِلإْلِْساَلِم، َغريََّ  نـََبَذُه  ُه ِإىَل َما َشاَء اَّللَّ

، أَيُـُّهَما   ْرِك«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ْرِك، اْلَمْرِميُّ َأِم الرَّاِمي؟  َورَاَء َظْهرِِه، َوَسَعى َعَلى َجارِِه اِبلسَّْيِف، َورََماُه اِبلشِّ َأْوىَل اِبلشِّ
 قَاَل: »َبِل الرَّاِمي« 

 [ 81]حبان: إسناده حسن[   شعيب: حسن،]االلباني: 
 رواه البزار، وإسناده حسن. : (890قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا اْبنُ   -  [6] ثـََنا أَبُو الطَّاِهِر ْبُن السَّْرِح، قَاَل: َحدَّ َعْبُد  َوْهٍب، قَاَل: َحدََّثِِن    َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

، عَ  َعَلْيِه  اَّللَِّ ْبُن َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأبِيِه، َعْن َأيب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُُبِليِّ  ُ ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن اَنٍر«. قَاَل: »َوَسلََّم،   َمْن َكَتَم ِعْلماا َأجْلََمُه اَّللَّ

 [ 96]حبان:  [ إسناده حسن في الشواهد  شعيب: حسن صحيح،]االلباني: 
 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجاله موثقون.: (743الهيثمي )قال @ 
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احْلَنْ   -  [7] ِإبـَْراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ثَِقيٍف،  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  َأْخََباََن  َأْخََباََن  قَاَل:   ، ظَِليُّ
ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ   ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزاَيٍد، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ،  اْلَمْخُزوِميُّ ثـََنا يَزِيُد ْبُن اأْلََصمِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأْلََصمُّ، قَاَل: َحدَّ

أَ  حُمَمَُّد،  اَي  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل  َجاَء رَُجٌل  قَاَل:  ُهَريـَْرَة،  َأيب  َعْرُضَها السََّماَواُت َعْن  َجنَّةا  رَأَْيَت 
ُ َعَلْيِه َواأْلَْرُض، فَ  َأرَأَْيَت َهَذا اللَّْيَل الَِّذي َقْد َكاَن أَْلَبَس َعَلْيَك ُكلَّ َشْيٌء، ُثَّ لَْيَس  َوَسلََّم: »أَْيَن النَّاُر؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأْعَلُم، قَاَل: »فَِإنَّ اَّللََّ يـَْفَعُل َما َيَشاءُ  ؟«َشْيٌء، أَْيَن ُجِعلَ   «. قَاَل: اَّللَّ
 [ 103]حبان:  [ إسناده صحيح على شرط مسلم  شعيب: صحيح،]االلباني: 

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. : (10902قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا أََنُس ْبُن ِعَياٍض، َحدَّثـَنَ   -  [8] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ، َعِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن َخِليٍل، َحدَّ اْبِن ا اأْلَْوزَاِعيُّ

َع َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّ  ، نـَْعَمُل يف  ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، ْسَِ َعْنُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ اِب َرِضَي اَّللَّ
»َبْل يف َشْيٍء َقْد ُفرَِغ ِمْنُه«، قَاَل: َفِفيَم اْلَعَمُل؟ قَاَل: »اَي ُعَمُر، اَل يُْدَرُك    َشْيٍء ََنْتَِنُفُه، َأْم يف َشْيٍء َقْد فُرَِغ ِمْنُه؟ قَاَل:

.  َذاَك ِإالَّ اِبْلَعَمِل«، قَاَل:  ِإذاا جَنَْتِهُد اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 [ 108]حبان:  رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار فإنه من رجال البخاري وحده[  شعيب: صحيح،]االلباني: 

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. : (11819قال الهيثمي )@ 
 
ْعُت    -  [ 9] ْسَِ يـَُقوُل:  َخِليَفَة،  َأاَب  ْعُت  ُمْسِلٍم،  ْسَِ ْبَن  الرَّبِيَع  ْعُت  ْسَِ يـَُقوُل:  ُمْسِلٍم،  ْبِن  الرَّبِيِع  ْبِن  َبْكِر  ْبَن  الرَّمْحَِن  َعْبَد 

َعَلْيِه َوسَ   ُ ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا، يـَُقوُل: ْسَِ ْعُت حُمَمَّدا ْصَحاِبِه َوُهْم  لََّم َعَلى رَْهٍط ِمْن أَ يـَُقوُل: ْسَِ
فـََقاَل: يَـ   َيْضَحُكوَن،  ِإنَّ اَّللََّ  فـََقاَل:  ِجَْبِيُل،  فََأََتُه  ُتْم َكِثرياا«،  َولََبَكيـْ  ، َقِليالا َلَضِحْكُتْم  َأْعَلُم  َما  تـَْعَلُموَن  َلَك: ملَ  »َلْو  ُقوُل 

 رِبُوا، َوأَْبِشُروا«.تـَُقنُِّط ِعَباِدي؟ قَاَل: فـََرَجَع ِإلَْيِهْم فـََقاَل: »َسدُِّدوا، َوقَا
 [ 113]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  صحيح،]االلباني: 

 عليه السالم.  ل(، وليس فيه قول جبري 10029) أخرجه أحمد @
 
ثـََنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، َعنْ   -  [10] َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ َجْعَفٍر  َعْبِد احْلَِميِد ْبِن    َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

قَاَل:    ، اْْلَُزاِعيِّ ُشَرْيٍح  َعْن َأيب   ، اْلَمْقَُبِيِّ َسِعيٍد  ْبِن َأيب  َسِعيِد  فـََقاَل:  َعْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليـْ َخَرَج 
ُ، َوَأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ  قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: »فَِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َسَبٌب َطَرفُُه    ؟«»أَْبِشُروا َوأَْبِشُروا، أَلَْيَس َتْشَهُدوَن َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

، َوَطَرفُُه أِبَْيِديُكْم، فـََتَمسَُّكوا ِبِه، فَِإنَُّكْم َلْن َتِضلُّوا، َوَلْن ََتِْلُكوا بـَْعَدُه أََبداا«. بَِيِد   اَّللَِّ
 [ 122]حبان: [  إسناده حسن على شرط مسلم ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.: (779قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن ُكَرْيٍب، حَ   -  [11] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َمْعَشٍر حبَرَّاَن، َحدَّ اأْلَْجَلِح،  دَّ

ُ عَ  َوَما ِحٌل ُمَصدٌَّق، َمْن    ُمَشفٌَّع،»اْلُقْرآُن    َلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َجَعَلُه ِإَماَمُه قَاَدُه ِإىَل اجْلَنَِّة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهرِِه َساَقُه ِإىَل النَّاِر«. 

 [ 124]حبان:   [إسناده جيد شعيب: ،صحيح]االلباني: 
 : رجاله ثقات.(792)@ قال الهيثمي 
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 كِتَابُ الْإِميَانِ 
ثـََنا حُمَرَُّر ْبُن قـَعْ   -  [12] ، َحدَّ ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر احْلَْوِضيُّ ، َحدَّ ،  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب اجْلَُمِحيُّ ثـََنا  َنٍب اْلَباِهِليُّ َحدَّ

، قَاَل: بـََعثَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: ِراَيُح ْبُن ُعبَـْيَدَة، َعْن ذَْكَواَن السَّمَّاِن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ »اَنِد    ِِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َدَخَل اجْلَنََّة« َلِقَيُه ُعَمُر يف الطَّرِيِق، فـََقاَل: أَْيَن تُرِيُد؟ قـُْلُت: بـََعَثِِن َرُسوُل اَّللَِّ    .يف النَّاِس: َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َفَخَرَج فـَ

فَـ  أََلُمَها،  هَلَْزةا يف َصْدِري  فـََلَهَزين  فَأَبـَْيُت،  اْرِجْع،  قَاَل:  ِبَكَذا وََكَذا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ قَاَل: اَي َصلَّى اَّللَّ بُدًّا،  َأِجْد  َومَلْ  َرَجْعُت 
، بـََعْثَت َهَذا ِبَكَذا وََكَذا؟ قَاَل: »نـََعْم«، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه  َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإنَّ النَّاَس َقْد َطِمُعوا َوَخُشوا، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم: »اقْـُعْد«. 
 [ 151]حبان:  إسناده صحيح[، أسد: باقي رجال اإلسناد ثقات، و محرر بن قعنب وثقه أبو زرعة ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَالَ   -  [ 13] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، قَاَل: َحدَّ الزَُّبرْيِ،  : َأْخََبين أَبُو  َأْخََباََن َعْبَداُن، قَاَل: َحدَّ

َعَليْ   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، يـَُقوُل: ْسَِ ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َع َجاِبَر  يـَُقوُل: أَنَُّه ْسَِ ِإْساَلماا َمْن َسِلَم    ِه َوَسلََّم،  اْلُمْسِلِمنَي  »َأْسَلُم 
 اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه«. 

 [ الشيخين شعيب: إسناده صحيح على شرط    ،]ناصر: شاذ بالزيادة في أوله، والمحفوظ بهذا اإلسناد عن جابر: »المسلم من سلم ... «
 [ 197]حبان: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اأْلَْزِديُّ، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [14] ا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن مُحَْراَن ْبِن َأابَ  َن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  »ِإيّنِ أَلَْعَلُم َكِلَمةا اَل يـَُقوهُلَا َعْبٌد َحقًّا ِمنْ   قـَْلِبِه فـََيُموُت َعَلى َذِلَك ِإالَّ َحرََّمُه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلى ال  نَّاِر: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ«.اَّللَّ
 [ 204]حبان:  [إسناده صحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا اْبُن َوْهبٍ   -  [15] ثـََنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ َسِعيُد  ، قَاَل: َحدََّثِِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ

ُعبَـْيٍد،  ْبِن  َفَضاَلَة  َعْن   ، اجْلَْنِبِّ َعِليٍّ  َأيب  َعْن  َهاِنٍئ،  َأيب  َعْن  أَيُّوَب،  َأيب  قَاَل:   ْبُن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل    َأنَّ 
ْل َعَلْيِه َقَضاَءَك، َوَأْقِللْ  يـُْؤِمْن  »اللَُّهمَّ َمْن آَمَن ِبَك، َوَشِهَد َأيّنِ َرُسوُلَك، َفَحبِّْب ِإلَْيِه ِلَقاَءَك، َوَسهِّ نـَْيا، َوَمْن مَلْ   َلُه ِمَن الدُّ

ْل َعَلْيِه َقَضاَءَك، َوَأْكِثْر َلُه ِمَن الدُّ ِبَك َومَلْ   نـَْيا«.َيْشَهْد َأيّنِ َرُسوُلَك، َفاَل حُتَبِّْب ِإلَْيِه ِلَقاَءَك، َواَل ُتَسهِّ
 [ 208]حبان: شعيب: إسناده صحيح[  صحيح،]االلباني: 

 
ثـََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، َحدَّثَـ   -  [ 16] ثـََنا  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن اْلَفْضِل اْلَكاَلِعيُّ حبِْمَص، َحدَّ ُشَعْيُب ْبُن  َنا َأيب، َحدَّ

ُهَريـَْرةَ  َأاَب  َأنَّ  اْلُمَسيِِّب،  ْبُن  َسِعيُد  َأْخََبين   ، الزُّْهِريِّ َعِن  مَحَْزَة،  قَاَل:  َأيب  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َأْخََبَُه،   
فـََقدْ   ،ُ ِإالَّ اَّللَّ ِإَلَه  اَل  قَاَل:  َفَمْن   ،ُ ِإالَّ اَّللَّ ِإَلَه  اَل  يـَُقوُلوا:  النَّاَس َحَّتَّ  أُقَاِتَل  َأْن  ِإالَّ حبَقِِّه،  »أُِمْرُت  َوَماَلُه  نـَْفَسُه   َعَصَم ِمِنِّ 

ُْم َكانُوا ِإذَ  ُ يف ِكَتاِبِه، َفذََكَر قـَْوماا اْسَتْكََبُوا، فـََقاَل: }ِإَّنَّ ، َوأَنـَْزَل اَّللَّ ُ َيْسَتْكَِبُوَن{ ا ِقيَل  َوِحَسابُُه َعَلى اَّللَِّ هَلُْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ َسِكينَـَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى  [، َوقَاَل: }ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يف قـُُلوَِبُِم ا 35]الصافات:   يََّة اجْلَاِهِليَِّة، فَأَنـَْزَل اَّللَّ حْلَِميََّة محَِ
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َها اْلُمْشرُِكونَ 26اْلُمْؤِمِننَي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى{ ]الفتح:   «، اْسَتْكََبَ َعنـْ ُ، َوحُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ  يـَْوَم  [، َوِهَي: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 احْلَُدْيِبَيِة. 
 [ 218]حبان: شعيب: إسناده صحيح[  صحيح،]االلباني: 

 
يَنَة، قَالَ   -  [17] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيب ْسَِ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ ، َعْن  : َحدَّ َعِديٍّ

ميَاِن َحَّتَّ  ُحَسنْيٍ اْلُمَعلِِّم، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ   ُلُغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »اَل يـَبـْ َصلَّى اَّللَّ
 َيُِبَّ ِللنَّاِس َما َيُِبُّ لِنَـْفِسِه ِمَن اْْلَرْيِ«. 

 [ 235]حبان: [  على شرط البخاري  شعيب: إسناده صحيح صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم اْلَعْنََبِيُّ، قَاَل: َحدَّ  - [18] ِإْْسَاِعيَل، قَاَل:  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َقْحطََبَة، قَاَل: َحدَّ

ِه أَ  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن يـَْعَلى ْبِن َعطَاٍء، َعْن وَِكيِع ْبِن ُعُدٍس، َعْن َعمِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ   يب َرزِيٍن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 »َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثُل النَّْحَلِة اَل ََتُْكُل ِإالَّ طَيِّباا، َواَل َتَضُع ِإالَّ طَيِّباا«.

 [  247[ ]حبان: حديث حسنشعيب:  صحيح،]االلباني: 
   الطبراني في األوسط، وفيه حجاج بن نصير، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.رواه : (18122قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل، َعنِ   -  [19] ِإْسَحاَق، َعْن  اْبِن    َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيٍق، َحدَّ

لَِبيٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ْبِن  ْبِن قـََتاَدَة، َعْن حَمُْموِد  ْبِن ُعَمَر  َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِصِم   ُ َأْكَفَر     َصلَّى اَّللَّ »َما 
 رَُجٌل رَُجالا َقطُّ ِإالَّ اَبَء َأَحُدُُهَا َِبَا ِإْن َكاَن َكاِفراا َوِإالَّ َكَفَر بَِتْكِفريِِه«. 

سلمة بن الفضل كثير الخطأ إال أنه أثبت الناس في ابن إسحاق فيما نقله ابن معين   ، شعيب:(249صحيح بما بعده )حبان ]االلباني:  
له   ويشهد  ثقات،  اإلسناد  وباقي رجال  بالتحديث،  لم يصرح  إسحاق  وابن  الباب  عن جرير،  ابن عمرفي  أسد:  حديث  ثقات[ ،  رجاله 

 [ 248]حبان: 
 
ثـََنا  َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهَيَم ْبِن إِ   -  [20] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلِمَقْداِم اْلِعْجِليُّ ُمْعَتِمُر ْبُن  ْْسَاِعيَل بُِبْسَت، قَاَل: َحدَّ

ْعُت َأيب َُيَدُِّث، َعْن قـََتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد اْلغَاِفِر، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُدْ  َل هللِا صلى هللا  ِريِّ َأّن َرُسو ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَِ
اجْلَنََّة اَل َيْدُخُلَها ُمْشِرٌك ِإنَّ اَّللََّ َقْد  عليه وسلم قَاَل: لََيْأُخَذنَّ رَُجٌل بَِيِد أَبِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة يُرِيُد َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة فـَيـَُناَدى ِإنَّ  

فـََيرْتُُكُه قَاَل أَبُو َسِعيٍد   َأْي َربِّ َأيب قَاَل: فـَيَـَتَحوَُّل يف ُصورٍَة قَِبيَحٍة َورِيٍح ُمْنِتَنٍة  َحرََّم اجْلَنََّة َعَلى ُكلِّ ُمْشِرٍك فـَيَـُقوُل َأْي َربِّ 
 َذِلَك. م َعَلى َكاَن َأْصَحاُب حُمَمٍَّد صلى هللا عليه وسلم يـََرْوَن أَنَُّه ِإبـَْراِهَيُم َومَلْ يَزِْدُهْم َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل

 [ 252شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح
 رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.: (462قال الهيثمي )@ 
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 كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمتَـوَكِِّل ُهَو اْبُن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َوحُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن    -  [21] َبَة َواللَّْفُظ ِلْلَحَسِن، قَااَل: َحدَّ قـُتَـيـْ

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن يُوُسَف ْبِن َعبْ  ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ٍم، َعْن أَبِ َأيب السَِّريِّ يِه، َعْن ِد اَّللَِّ ْبِن َسالَّ
ِه، قَاَل: ٍم: ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َلمَّا َأرَاَد ُهَدى زَْيِد ْبِن َسْعَنَة، قَاَل زَْيدُ   َجدِّ  ْبُن َسْعَنَة: ِإنَُّه مَلْ يـَْبَق ِمْن  قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسالَّ

ِة َشْيٌء ِإالَّ َوَقْد َعَرفْـتـَُها يف وَ  َأْخَُبُُْهَا ِمْنُه:  َعاَلَماِت النـُّبـُوَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َنَظْرُت ِإلَْيِه، ِإالَّ اثـْنَـَتنْيِ مَلْ   ُ ْجِه حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
ْعِرَف ِحْلَمُه َوَجْهَلُه، قَاَل:  ِلطَُه فَأَ َيْسِبُق ِحْلُمُه َجْهَلُه، َواَل يَزِيُدُه ِشدَُّة اجْلَْهِل َعَلْيِه ِإالَّ ِحْلماا، َفُكْنُت أَتـََلطَُّف َلُه أِلَْن ُأَخا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن احْلُُجَراِت، َوَمَعُه َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب، فََأََتُه   ، فـََقاَل:  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَُجٌل َعَلى رَاِحَلِتِه َكاْلَبَدِويِّ

ُفاَلٍن قَ  َبِِن  قـَْريَُة   ، َرُسوَل اَّللَِّ َوقَ اَي  ا،  الرِّْزُق رََغدا َأََتُهُم  َأْسَلُموا  ِإْن  ُْم  َأَّنَّ َأْخََبَُْتُْم  ْساَلِم، وَُكْنُت  اإْلِ َوَدَخُلوا يف  َأْسَلُموا  ْد  ْد 
ِمَن   خَيُْرُجوا  َأْن   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْخَشى،  َوَأاَن  اْلَغْيِث،  ِمَن  َوَقْحٌط  َطَمعاا كَ َأَصاََبُْم ِشدٌَّة  ْساَلِم  فَِإْن  اإْلِ َطَمعاا،  ِفيِه  َدَخُلوا  َما 

َعَلْيِه َوسَ   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََنَظَر  قَاَل:  فـََعْلَت،  ِبِه  يُِغيثـُُهْم  َمْن  ِإلَْيِهْم  تـُْرِسَل  َأْن  ُعَمُر،  رَأَْيَت  ُأرَاُه  َجانَِبُه،  ِإىَل رَُجٍل  لََّم 
ماا  ، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: َفَدنـَْوُت ِإلَْيِه فـَُقْلُت َلُه: اَي حُمَمَُّد، َهْل َلَك َأْن تَِبيَعِِن مَتْراا َمْعُلو فـََقاَل: َما بَِقَي ِمْنُه َشْيٌء اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

ي  ىَل ِمْن َحاِئِط َبِِن ُفاَلٍن ِإىَل َأْجِل َكَذا وََكَذا؟ فـََقاَل: »اَل اَي يـَُهوِديُّ، َوَلِكْن أَبِيُعَك مَتْراا َمْعُلوماا إِ   َأْجِل َكَذا وََكَذا، َواَل ُأْسَِّ
تُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْطَلْقُت ُِهَْياين، فََأْعطَيـْ ُه ََثَاِننَي ِمثْـَقاالا ِمْن َذَهٍب يف مَتٍْر  َحاِئَط َبِِن ُفاَلٍن«، قـُْلُت: نـََعْم، فـََبايـََعِِن َصلَّى اَّللَّ

فََأْعطَاَها الرَُّجَل َوقَاَل: »اْعَجْل َعَلْيِهْم وَأِغثْـُهْم َِبَا«، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: فـََلمَّا َكاَن قـَْبَل    َمْعُلوٍم ِإىَل َأْجِل َكَذا وََكَذا، قَاَل:
َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجَنازَِة رَُجٍل ِمَن اأْلَ حَمَلِّ اأْلََجِل بِيَـْوَمنْيِ َأْو    ُ ْنَصاِر َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر،  َثاَلثٍَة، َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َجاِمِع َقِميِصِه، َوَنَظْرُت ِإلَْيِه َوُعْثَماُن َونـََفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه، فـََلمَّا َصلَّى َعَلى اجْلََنازَِة َداَن ِمْن ِجَداٍر َفَجَلَس ِإلَْيِه، فََأَخْذُت مبَِ 
  اَي حُمَمَُّد َحقِّي؟ فـََواَّللَِّ َما َعِلْمُتُكْم َبِِن َعْبَد اْلُمطَِّلِب مبَْطٍل، َوَلَقْد َكاَن يل مبَُخاَلطَِتُكمْ ِبَوْجٍه َغِليٍظ، ُثَّ قـُْلُت: َأاَل تـَْقِضيِِن 

اْلُمْسَتِديِر، ُثَّ  َناُه َتُدورَاِن يف َوْجِهِه َكاْلَفَلِك  ْبِن اْْلَطَّاِب َوَعيـْ ِإىَل ُعَمَر  اين بَِبَصرِِه َوقَاَل: َأْي َعُدوَّ  رَمَ   ِعْلٌم، قَاَل: َوَنَظْرُت 
بَـ  فـََوالَِّذي  َأَرى؟  َما  ِبِه  َوتـَْفَعُل  َأْْسَُع،  َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ِلَرُسوِل  أَتـَُقوُل   ، فـَْوَتُه  اَّللَِّ ُأَحاِذُر  َما  َلْواَل   ، اِبحْلَقِّ َعَثُه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْنظُُر ِإىَل ُعَمَر يف ُسُكوٍن َوتـَُؤَدٍة، ُثَّ قَاَل: »ِإانَّ ُكنَّا َأحْ َلَضَرْبُت ِبَسْيِفي َهَذا ُعنـَُقَك، َوَرسُ  َوَج  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ُعَمُر فَاْقِضِه َحقَُّه، َوزِْدُه ِعْشرِيَن  ايَ ِإىَل َغرْيِ َهَذا ِمْنَك اَي ُعَمُر، َأْن ََتُْمَرين حبُْسِن اأْلََداِء، َوََتُْمَرُه حبُْسِن التَِّباَعِة، اْذَهْب ِبِه  

ِمْن مَتٍْر، فـَُقْلُت: َما َهِذِه  َصاعاا ِمْن َغرْيِِه َمَكاَن َما رُْعَتُه«، قَاَل زَْيٌد: َفَذَهَب يب ُعَمُر فـََقَضاين َحقِّي، َوزَاَدين ِعْشرِيَن َصاعاا  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأزِيَدَك َمَكاَن َما رُْعُتَك، فـَُقْلُت: أَتـَْعرُِفِِن اَي ُعَمُر؟ قَاَل: اَل، َفَمْن  الزِّاَيَدُة؟ قَاَل: َأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ صَ  لَّى اَّللَّ

لِ  تـَُقوَل  َأْن  َدَعاَك  َفَما  قَاَل:  احْلََْبُ،  نـََعْم،  قـُْلُت:  احْلََْبُ؟  قَاَل:  َسْعَنَة،  ْبُن  زَْيُد  َأاَن  قـُْلُت:  َعَلْيِه    َرُسولِ أَْنَت؟   ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة َقْد َعَرفْـتـَُها يف وَ  ُ َعَلْيِه  َوَسلََّم َما قـُْلَت، َوتـَْفَعُل ِبِه َما فـََعْلَت؟ فـَُقْلُت: اَي ُعَمُر ُكلُّ َعاَلَماِت النـُّبـُوَّ ْجِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نَـَتنْيِ  اثـْ ِإالَّ  ِإلَْيِه  َنَظْرُت  ِحنَي  فـََقِد    َوَسلََّم  ِحْلماا،  ِإالَّ  َعَلْيِه  اجْلَْهِل  ِشدَُّة  يَزِيُدُه  َواَل  َجْهَلُه،  ِحْلُمُه  َيْسِبُق  ِمْنُه:  َأْخَتَِبُُْهَا  مَلْ 
ْساَلِم ِديناا، َومبَُحمٍَّد َصلَّى  ، َواِبإْلِ َقْد َرِضيُت اِبَّللَِّ َرابًّ َأيّنِ  نَِبيًّا، َوُأْشِهُدَك َأنَّ  اَّللَُّ   اْخَتََبَُْتَُما، فَُأْشِهُدَك اَي ُعَمُر   َعَلْيِه َوَسلََّم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمُر: َأْو َعَلى بـَْعِضِهْم، فَِإنََّك اَل َتَسُعُهْم    َشْطَر َمايل فَِإيّنِ َأْكثـَُرَها َماالا َصَدَقٌة َعَلى أُمَِّة حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل زَْيٌد: َأْشَهُد َأْن اَل ُكلَُّهْم، قـُْلُت: َأْو َعَلى بَـ   ُ ِإَلَه ِإالَّ    ْعِضِهْم، فـََرَجَع ُعَمُر َوزَْيٌد ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَشهِ  َقُه،  َوَصدَّ ِبِه  فَآَمَن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوَرُسولُُه  َعْبُدُه  ا  حُمَمَّدا َوَأنَّ   ،ُ َوَسلََّم  اَّللَّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َد 
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ُمْدِبٍر«  ُمْقِبالا َغرْيَ  تـَُبوَك  َ يف َغْزَوِة  يـَُقوُل: َحدََّثِِن َِبََذا ُكلِِّه    َمَشاِهَد َكِثريَةا، ُثَّ تـُُويفِّ اْلَولِيَد،  َفَسِمْعُت  ا، قَاَل:  زَْيدا  ُ رَِحَم اَّللَّ
ٍم. حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزةَ  ِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسالَّ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

محمد بن المتوكل بن أبي السري، صدوق له أوهام كثيرة، لكن توبع عليه، وحمزة بن يوسف لم يوثقه غير    شعيب:  ضعيف،]االلباني:  
 [ 288المؤلف[ ]حبان: 

 
ثـََنا أَبُو    -  [22] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر اْلُقطَْيِعيُّ ، قَاَل: َحدَّ ِْسَاٍك، َعْن  ِص، َعْن  اأْلَْحوَ َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

َمْنِسٍم ِمْن بَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلى ُكلِّ   ُ اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَْوٍم«، ِعْكرَِمَة، َعِن  ِِن آَدَم َصَدَقٌة ُكلَّ 
َمْعُروِف َصَدَقٌة، َوََّنٌْي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َواحْلَْمُل َعَلى الضَِّعيِف فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َوَمْن يُِطيُق َهَذا؟ قَاَل: »َأْمٌر اِبلْ 

 َصَدَقٌة، وَُكلُّ ُخْطَوٍة خَيُْطوَها َأَحدُُكْم ِإىَل الصَّاَلِة َصَدَقٌة«. 
وباقي   اضطرابًا،  فيها  فإن  عكرمة  روايته عن  في  إال  صدوق  حرب  بن  سماك  شعيب:  صحيح،  ثقات]االلباني:  اإلسناد  أسد: رجال   ،

 [ 299إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة.[ ]حبان: 
 
الزَّاِهدُ   -  [23] اْلبَـَلِديُّ  اْْلَطَّاِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ  ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبِد    ، َأْخََباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  َجاِبٍر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ

ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َأيب بـُْرَدَة، َعْن َأيب ُموَسى، قَاَل: »َدَخَلِت اْمَرَأُة   ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َعَلى  اْلَمِلِك، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َئِة، فـَُقْلَن: َما َلِك، َما يف قـَُرْيٍش رَُجٌل َأْغََّن ِمْن بـَْعِلِك، قَاَلْت: َما لََنا    ِنَساِء النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فـََرأَيـْنَـَها َسيَِّئَة اهْلَيـْ

ُ َعَلْيِه وَ  ُلُه فـََقائٌِم، قَاَل: َفَدَخَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َلِقَيُه النَِّبُّ َصلَّى    َسلَّمَ ِمْنُه َشْيٌء؟ َأمَّا ََّنَارُُه َفَصائٌِم، َوَأمَّا لَيـْ َفذََكْرَن َذِلَك َلُه، فـَ
، ِفدَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَقاَل: « اَي ُعْثَماُن، َأَما َلَك يف ُأْسَوٍة »؟، قَاَل: َوَما َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ اَك َأيب َوأُمِّي؟، قَاَل: « َأمَّا  اَّللَّ

َوَأْفِطْر »، قَاَل:  أَْنَت فـَتَـُقوُم اللَّْيَل َوَتُصوُم النـَّ  َهاَر، َوِإنَّ أِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّا، َوِإنَّ جِلََسِدَك َعَلْيَك َحقًّا، َصلِّ َوََنْ، َوُصْم 
َا َعُروٌس، فـَُقْلَن هَلَا: َمْه، قَاَلْت: َأَصابـََنا َما َأَصاَب النَّ  ُهُم اْلَمْرَأُة بـَْعَد َذِلَك َعِطَرةا َكَأَّنَّ  اُس«. فَأَتـَتـْ

 [  316شعيب: حسن لغيره[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح
 : رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد، وبعض أسانيد الطبراني رجالها ثقات. (7612قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاِح اْلبَـزَّاُر، َحدَّ   -  [24] ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف َحدَّ

اَّللَِّ  َرُسوُل  َوَجَد  قَاَل:  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٌت،  ثـََنا  َحدَّ اْلُمِغريَِة،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  فـََلمَّا  َعْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَي    ِقيَل:  َأْصَبَح 
 ،ٌ ، ِإنَّ أَثـََر اْلَوَجِع َعَلْيَك َبنيِّ  ِإيّنِ َعَلى َما تـََرْوَن، قـََرْأُت اْلَبارَِحَة السَّْبَع الطَُّوَل«.قَاَل: »َرُسوَل اَّللَِّ

   [319[ ]حبان: مؤمل بن إسماعيل ]االلباني: ضعيف، شعيب: ضعيف لضعف  
 
ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواينُّ،    -  [25] ثـََنا نـَُعْيُم  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ بِبَـْغَداَد، قَاَل: َحدَّ ْبُن مَحَّاٍد،  قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َحازٍِم، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل: َحدَّ   أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َا اأْلَْعَماُل اِبْْلََواتِيِم«   »ِإَّنَّ

، وحديث سهل بن سعد الذي  (339)حبان ، شعيب: نعيم بن حماد، سي ِّئ الحفظ، لكن يشهد له حديث معاوية  لغيره]االلباني: صحيح  
 [  340اب التاريخ: باب بدء الخلق[ ]حبان: سيورده المؤلف في كت
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ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الذَّارُِع، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [26] ُحَصنْيُ ْبُن  َنا أَبُو حِمَْصٍن  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاَن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَ  َ َُّنرَْيٍ، قَاَل: َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللَّ اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َيُِبُّ َأْن تـُْؤَتى رَُخُصُه، َكَما َيُِبُّ َأْن تـُْؤَتى َعَزائُِمُه«.
   [354[ ]حبان: إسناده صحيحشعيب:  ،صحيح]االلباني: 

 البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال : (4940)@ قال الهيثمي 
 
يـَُقوُل:    -  [27] ُمْسِلٍم،  ْبِن  الرَّبِيِع  ْبِن  َبْكِر  ْبَن  الرَّمْحَِن  َعْبَد  ْعُت  يـَُقوُل: ْسَِ احْلَُباِب،  ْبَن  اْلَفْضَل  ْعُت  ْعُت  ْسَِ حُمَمَّداا،  ْسَِ

رَهْ  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َمرَّ  يـَُقوُل:  ُهَريـَْرَة،  َأاَب  ْعُت  ْسَِ فَقاَل:يـَُقوُل:  َيْضَحُكوَن،  َأْصَحاِبِه  ِمْن  »َلْو    ٍط 
ُتْم َكِثرياا« فََأََتُه ِجَْبِيُل، فَقاَل: ِإنَّ اَّللََّ، قَاَل لَ  ، َولََبَكيـْ ِعَباِدي؟، قَاَل: فـََرَجَع  َك: ملَ تـَُقنُِّط  تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم، َلَضِحْكُتْم َقِليالا

 ِشُروا«.ِإلَْيِهْم َوقَاَل: »َسدُِّدوا َوأَبْ 
 [ 358]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  

 عليه السالم.  ل(، وليس فيه قول جبري 10029) أخرجه أحمد@ 
 
َباينُّ، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن اِبلرَّقَِّة، َواْبُن قـُتَـ   -  [ 28] َبَة، َواللَّْفُظ ِلْلَحَسِن، قَاُلوا:  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن الشَّيـْ يـْ

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ِهَشاِم ْبِن ََيََْي ْبِن ََيََْي اْلَغسَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ  ،  َحدَّ َعْن َأيب َذرٍّ،  ثـََنا َأيب، َعْن َجدِّي، َعْن َأيب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلينِّ
َعَلْيِه َوَسلََّم، َجاِلٌس َوْحَدُه، قَاَل: »اَي َأاَب ذَ   ُ رٍّ ِإنَّ ِلْلَمْسِجِد حتَِيَّةا، َوِإنَّ قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد، فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ايَ حتَِ  فـَُقْلُت:  ِإلَْيِه،  َفَجَلْسُت  ُعْدُت  ُثَّ  فـَرََكْعتـُُهَما،  فـَُقْمُت  قَاَل:  فَارَْكْعُهَما«،  فـَُقْم  رَْكَعَتاِن،  َأَمْرَتِِن    يـََّتُه  ِإنََّك   ، اَّللَِّ َرُسوَل 
، َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟، قَاَل:  : قـُْلُت: اَي َرُسوَل  اِبلصَّاَلِة، َفَما الصَّاَلُة؟، قَاَل: »َخرْيُ َمْوُضوٍع، اْسَتْكِثْر َأِو اْسَتِقلَّ«، قَالَ  اَّللَِّ

ِإميَ  َأْكَمُل  اْلُمْؤِمِننَي  فََأيُّ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:   ،» َسِبيِل اَّللَِّ َوِجَهاٌد يف   ، اِبَّللَِّ ُخُلقاا«  »ِإميَاٌن  »َأْحَسنـُُهْم  قَاَل:  ؟،  اانا
، فََأيُّ  ، فََأيُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْسَلُم؟، قَاَل: »َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

، فََأيُّ اهلِْْجَرِة َأْفَضُل؟، قَالَ  : »َمْن َهَجَر السَّيَِّئاِت«،  الصَّاَلِة َأْفَضُل؟، قَاَل: »ُطوُل اْلُقُنوِت«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َياُم؟، قَاَل: »فـَْرٌض جُمِْزٌئ، َوِعْنَد اَّللَِّ َأْضَعاٌف َكِثريٌَة«، قَاَل: ، َفَما الصِّ ، فََأيُّ    قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، فََأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل؟، قَاَل: »َجْهُد  اجلَِْهاِد َأْفَضُل؟، قَاَل: »َمْن ُعِقَر َجَواُدُه، َوُأْهرِي َق َدُمُه«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَلْيَك َأْعَظُم؟، قَاَل: »آيَةُ  ، فََأيُّ َما أَنـَْزَل اَّللَّ « ُثَّ، قَاَل: »اَي َأابَ   اْلُمِقلِّ ُيَسرُّ ِإىَل َفِقرٍي« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َذرٍّ،  اْلُكْرِسيِّ

يِّ َكَفْضِل اْلَفاَلِة َعَلى احْلَْلَقِة«،  َما السََّماَواُت السَّْبُع َمَع اْلُكْرِسيِّ ِإالَّ َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة أبَِْرٍض َفاَلٍة َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَلى اْلُكْرسِ 
، َكِم اأْلَْنِبَياُء؟، قَاَل: »ِماَئُة أَلْ  ، َكِم الرُُّسُل ِمْن َذِلَك؟،  قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ٍف َوِعْشُروَن أَْلفاا« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، َمْن َكاَن َأوَّهُلُْم؟، قَا َل: »آَدُم« قـُْلُت: اَي َرُسوَل  قَاَل: »َثاَلُث ِماَئٍة َوَثاَلثََة َعَشَر مَجًّا َغِفرياا«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، أََنِبي  « ُثَّ، قَاَل: اَي  اَّللَِّ ُ بَِيِدِه، َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه، وََكلََّمُه ِقَبالا »َأاَب َذرٍّ َأْربـََعٌة ُسْراَينِيُّوَن:   ُمْرَسٌل؟، قَاَل: »نـََعْم، َخَلَقُه اَّللَّ

ٌح َوَأْربـََعٌة ِمَن اْلَعَرِب: ُهوٌد، َوُشَعْيٌب، َوَصاِلٌح، َونَِبيَُّك  آَدُم، َوِشيُث، َوَأْخُنوُخ َوُهَو ِإْدرِيُس، َوُهَو َأوَُّل َمْن َخطَّ اِبْلَقَلِم، َونُو 
ُ؟، قَاَل: »ِماَئُة   ، َكْم ِكَتاابا أَنـَْزلَُه اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِكَتاٍب، َوَأْربـََعُة ُكُتٍب، أُْنِزَل َعَلى ِشيٍث  حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ

عَ ََخْسُ  َوأُْنِزَل  َصَحاِئَف،  َعَشُر  ِإبـَْراِهيَم  َعَلى  َوأُْنِزَل  َصِحيَفةا،  َثاَلثُوَن  َأْخُنوَخ  َعَلى  َوأُْنِزَل  َصِحيَفةا،  قـَْبَل  وَن  ُموَسى  َلى 
جْنِيُل َوالزَّبُوُر َواْلُقْرآُن«، قَاَل: قـُْلُت:   ، َما َكاَنْت َصِحيَفُة ِإبـَْراِهيَم؟،  التـَّْورَاِة َعَشُر َصَحاِئَف، َوأُْنِزَل التـَّْورَاُة َواإْلِ اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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تَـَلى اْلَمْغُروُر، ِإيّنِ مَلْ أَبـَْعْثَك لَِتجْ  نـَْيا بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض، َوَلِكِنِّ  قَاَل: »َكاَنْت َأْمثَاالا ُكلَُّها: أَيُـَّها اْلَمِلُك اْلُمَسلَُّط اْلُمبـْ َمَع الدُّ
 َعَلى َعْقِلِه َأْن َتُكوَن  ِنِّ َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، فَِإيّنِ اَل َأرُدَُّها َوَلْو َكاَنْت ِمْن َكاِفٍر، َوَعَلى اْلَعاِقِل َما مَلْ َيُكْن َمْغُلوابا بـََعثْـُتَك ِلرَتُدَّ عَ 

يـَتَـفَ  َوَساَعٌة  نـَْفَسُه،  ِفيَها  َُيَاِسُب  َوَساَعٌة  رَبَُّه،  ِفيَها  يـَُناِجي  َساَعٌة  َساَعاٌت:  ِفيَها  َلُه  خَيُْلو  َوَساَعٌة   ، اَّللَِّ ُصْنِع  يف  ِفيَها  كَُّر 
، َأْو َمَرمٍَّة ِلَمَعاٍش، َأْو َلذٍَّة يف َغرْيِ  حِلَاَجِتِه ِمَن اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرِب، َوَعَلى اْلَعاِقِل َأْن اَل َيُكوَن ظَاِعناا ِإالَّ لَِثاَلٍث: تـََزوٍُّد ِلَمَعادٍ 

َمِلِه، َقلَّ َكاَلُمُه ِإالَّ  اْلَعاِقِل َأْن َيُكوَن َبِصرياا ِبَزَمانِِه، ُمْقِبالا َعَلى َشْأنِِه، َحاِفظاا ِلِلَسانِِه، َوَمْن َحَسَب َكاَلَمُه ِمْن عَ حُمَرٍَّم، َوَعَلى  
، َفَما َكاَنْت ُصُحُف ُموَسى؟، قَاَل: »َكاَنْت ِعََباا ُكلَُّها: َعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبْلَمْوِت، ُثَّ    ِفيَما يـَْعِنيِه« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

نـَْيا  ُهَو يـَْفَرُح، َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبلنَّاِر، ُثَّ ُهَو َيْضَحُك، َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبْلَقَدِر ُثَّ ُهَو   يـَْنَصُب، َعِجْبُت ِلَمْن رََأى الدُّ
َأْوِصِِن   َوتـََقلُّبَـَها أبَِْهِلَها، ُثَّ   ، يـَْعَمُل« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَيـَْقَن اِبحلَِْساِب َغداا ُثَّ اَل  ِلَمْن  َها، َوَعِجْبُت  ِإلَيـْ ، قَاَل: اْطَمَأنَّ 

، زِْدين، قَاَل: »َعَلْيَك   ، فَِإنَُّه رَْأُس اأْلَْمِر ُكلِِّه« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، فَِإنَُّه نُوٌر  »ُأوِصيَك بِتَـْقَوى اَّللَِّ بِِتاَلَوِة اْلُقْرآِن، َوِذْكِر اَّللَِّ
َك وََكثْـَرَة الضَِّحكِ  قَاَل: »ِإايَّ ، زِْدين:،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ قـُْلُت:  َلَك يف السََّماِء«  َوُذْخٌر  اأْلَْرِض،  اْلَقْلَب،  َلَك يف  مُيِيُت  فَِإنَُّه   ،

ايَ  قـُْلُت:  اْلَوْجِه«  بُِنوِر  َعْنَك،    َوَيْذَهُب  ِللشَّْيطَاِن  َمْطَرَدٌة  فَِإنَُّه  َخرْيٍ،  ِمْن  ِإالَّ  اِبلصَّْمِت  »َعَلْيَك  قَاَل:  زِْدين،   ، اَّللَِّ َرُسوَل 
، زِْدين، قَاَل: »َعَلْيَك اِبجلَِْهاِد، فَِإنَُّه رَْهَبانِيَّ  ،  ُة أُمَّيِت َوَعْوٌن َلَك َعَلى َأْمِر ِديِنَك« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ « قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 َواَل تـَْنظُْر ِإىَل َمْن فـَْوَقَك،  زِْدين، قَاَل: »َأِحبَّ اْلَمَساِكنَي َوَجاِلْسُهْم« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْدين، قَاَل: »اْنظُْر ِإىَل َمْن حَتَْتكَ 
َك« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْدين، قَاَل: »ُقِل احْلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فَِإنَُّه َأْجَدُر َأْن اَل تـُْزَدَرى نِْعَمُة اَّللَِّ ِعْندَ 

باا َأْن تـَْعِرفَ زِْدين، قَاَل: »ِلرَيُدََّك َعِن النَّاِس َما تـَْعِرُف ِمْن نـَْفِسَك َواَل َتَِْد َعَلْيِهْم ِفيَما َتَِْت، وََكَفى ِبَك عَ  ِمَن النَّاِس َما    يـْ
اَل َعْقَل َكالتَّْدِبرِي، َواَل َورََع  ََتَْهُل ِمْن نـَْفِسَك، َأْو َتََِد َعَلْيِهْم ِفيَما ََتِْت« ُثَّ َضَرَب بَِيِدِه َعَلى َصْدِري، فَقاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ  

، َواَل َحَسَب َكُحْسِن اْْلُُلِق«.   َكاْلَكفِّ
  [361إسناده ضعيف جدا[ ]حبان:  ]االلباني: ضعيف جدا، شعيب:

 
ثـََنا اْلَولِيدُ   -  [29] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ ، َحدََّثِِن أَبُو  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، َحدَّ ثـََنا اأْلَْوزَاِعيُّ ، َحدَّ

، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َذرٍّ، قـُْلُت: ُدلَِِّن   َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمَل اْلَعْبُد ِبِه َدَخَل اجْلَنََّة، قَاَل: َسأَْلُت َعْن  َكِثرٍي السَُّحْيِميُّ
، «، قَاَل: فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَقاَل: »يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ  ُ ؟، قَاَل:    َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ميَاِن َعَمالا ِإنَّ َمَع اإْلِ

ُت: فَِإْن َكاَن َعِييًّا اَل  ِمَّا َرزََقُه اَّللَُّ« قـُْلُت: َوِإْن َكاَن ُمْعَدماا اَل َشْيَء َلُه؟، قَاَل: »يـَُقوُل َمْعُروفاا ِبِلَسانِِه«، قَاَل: قـُلْ   »يـَْرَضخُ 
« قـُْلُت: فَِإْن َكاَن َضِعيفاا اَل ُقْدرَةَ  »فـَْلَيْصَنْع أِلَْخَرَق« قـُْلُت: َوِإْن َكاَن  َلُه؟، قَاَل:  يـُْبِلُغ َعْنُه ِلَسانُُه؟، قَاَل: »فـَُيِعنُي َمْغُلوابا

ئاا ِمَن اْْلَرْيِ، فـَْلَيدَِع ال َأْن َتدََع يف َصاِحِبَك َشيـْ تُرِيُد  ِإيَلَّ َو، قَاَل: »َما  َأَذاُه« فـَُقْلُت: اَي  َأْخَرَق؟، قَاَل: فَاْلتَـَفَت  ِمْن  نَّاَس 
، ِإنَّ َهِذِه َكلِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َما ِمْن َعْبٍد يـَْعَمُل ِبَْصَلٍة  َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َها،  َمُة تـَْيِسرٍي؟، فَقاَل َصلَّى اَّللَّ ِمنـْ

، ِإالَّ َأَخَذْت بَِيِدِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َحَّتَّ ُتْدِخَلُه اجْلَنََّة«  يُرِيُد َِبَا َما ِعْنَد اَّللَِّ
أبو كثير السحيمي، ثقة من رجال مسلم، ووالده لم أتبينه، وفي رواية الحاكم: وكان يجالس أبا ذر،  شعيب: ،حيح لغيره]االلباني: ص

 [ 373]حبان: إسناده جيد[  ، أسد: وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح
 
ثـََنا َغاِلُب ْبُن َوزِيٍر اْلَغزِّيُّ، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، قَاَل: َحدََّثِِن اأْلَْعَمُش،  -  [30] َبَة، َحدَّ ْبِن ُسَوْيٍد،  َعِن اْلَمْعُروِر    َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »تـََعبََّد َعابِ  ٌد ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل، فـََعَبَد اَّللََّ يف َصْوَمَعِتِه، ِستِّنَي َعاماا،  َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َفذََكْرُت اَّللََّ، اَلزْ  نـََزْلُت  َلْو  ِمْن َصْوَمَعِتِه، فَقاَل:  الرَّاِهُب  فَاْخَضرَّْت، فََأْشَرَف  اأْلَْرُض،  َوَمَعُه  فََأْمَطَرِت  فـَنَـَزَل  َخرْياا،  َدْدُت 
َأْو رَ  يـََزْل يَُكلُِّمَها َوُتَكلُِّمُه، َحَّتَّ َغِشيَـَها، ُثَّ رَِغيٌف  اْمَرَأٌة، فـََلْم  َلِقيَـْتُه  َنَما ُهَو يف اأْلَْرِض،  ُأْغِمَي َعَلْيِه، فـَنَـَزَل  ِغيَفاِن، فـَبَـيـْ  

، َأِو   َيِة،  اْلَغِديَر َيْسَتِحمُّ، َفَجاَءُه َساِئٌل، فََأْوَمَأ ِإلَْيِه َأْن َيَُْخَذ الرَِّغيَفنْيِ الرَِّغيَف، ُثَّ َماَت فـَُوزَِنْت ِعَباَدُة ِستِّنَي َسَنةا بِِتْلَك الزَّنـْ
 ِفَر َلُه«. فـََرَجَحِت الزَّنـَْيُة حبََسَناتِِه، ُثَّ ُوِضَع الرَِّغيُف َأِو الرَِّغيَفاِن َمَع َحَسَناتِِه، فـََرَجَحْت َحَسَناتُُه فـَغُ 

   [378ضعيف[ ]حبان:  ]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده  
 
اْبُن َوْهٍب، َأْخََبين   -  [31] ثـََنا  ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثـََنا َحْرَمَلُة  ْبِن َسْلٍم، َحدَّ ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن احْلَاِرِث،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ  َأنَّ   َعْمُرو 

َثِم، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُدْ  َعَلْيِه َوَسلََّم،  َدرَّاجاا، َحدَّثَُه َعْن َأيب اهْلَيـْ  ُ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـَْوماا يف  قَاَل: »ِريِّ  ُ لََيْذُكَرنَّ اَّللَّ
نـَْيا، َعَلى اْلُفُرِش اْلُمَمهََّدِة، يُْدِخُلُهُم الدَّرََجاِت اْلُعَلى«.   الدُّ

   [398]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ُعَمُر ْبُن َشبََّة، قَاَل: َحدَّ   -  [ 32] ِإْْسَاِعيَل،  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ بُِتْسرُتَ، ِمْن ِكَتاِبِه، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ِزاَيِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك، قَاَل: قَ  ُ َعَلْيِه  قَاَل: َحدَّ ُ  َوَسلََّم: »اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما َكرَِه اَّللَّ
ئاا، َفاَل تـَْفَعْلُه ِإَذا َخَلْوَت«.  ِمْنَك َشيـْ

[ ]حبان:  إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل ]االلباني: حسن لغيره، شعيب: إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، أسد:  
403]   

 
ثـََنا َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ بِبَـْغَداَد، َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواينُّ، َحدَّثَـ   -  [33] َنا ِعْمَراُن ْبُن َأاَبَن، َحدَّ

ِه، قَاَل: صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َماِلُك ْبُن احْلََسِن ْبِن َماِلِك ْبِن احْلَُوْيِرِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ اْلِمْنََبَ، فـََلمَّا  ِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
»َأََتين ِجَْبِيُل،    نَي« ُثَّ، قَاَل: رَِقَي َعتَـَبةا، قَاَل: »آِمنَي« ُثَّ رَِقَي َعتَـَبةا ُأْخَرى، فَقاَل: »آِمنَي« ُثَّ رَِقَي َعتَـَبةا ََثلَِثةا، فَقاَل: »آمِ 

ُ، قـُْلُت: آِمنَي، قَاَل: َوَمْن َأْدَرَك َواِلدَ فَقاَل: اَي   ْيِه َأْو َأَحَدُُهَا، َفَدَخَل  حُمَمَُّد، َمْن َأْدَرَك رََمَضاَن فـََلْم يـُْغَفْر َلُه، فَأَبـَْعَدُه اَّللَّ
ُ، قـُْلُت: آِمنَي، فَقاَل: َوَمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّ َعلَ  ُ، ُقْل: آِمنَي، فـَُقْلُت: آِمنَي« ْيَك، النَّاَر، فَأَبـَْعَدُه اَّللَّ  فَأَبـَْعَدُه اَّللَّ

 [  409[ ]حبان: وهذا إسناد ضعيف  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: صحيح لغيره
 رواه الطبراني، وفيه عمران بن أبان، وثقه ابن حبان، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات. : (17318قال الهيثمي )@ 

 
َعْن َعْبِد اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى،  َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم التَّاِجُر مبَْرَو، َحدَّثـََنا ُحَصنْيُ ْبُن اْلُمَثَّنَّ اْلَمْرَوِزيُّ، َحدَّثـََنا    -  [34]

َها: َأنَّ رَُجالا أَتَ  ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، خُيَاِصُم َأاَبُه يف  اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ ى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه   أَْنَت َوَماُلَك أِلَبِيَك«َوَسلََّم: »َدْيٍن َعَلْيِه، فَقاَل َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [410[ ]حبان: حديث صحيح  شعيب: ،صحيح لغيره]االلباني: 
 
ْبُن َسِعيٍد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [35] َأمْحَُد  ثـََنا  ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخََبين    َأْخََباََن ُعَمُر 

ُ َعَلْيِه َشِبيُب ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَ  َوَسلََّم َعَلى َعْبِد  اَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا اْبُن َأيب َكْبَشَة، فَقاَل ابْـ  : َوالَِّذي  اَّللَِّ ْبِن ُأيبٍَّ اْبِن َسُلوَل َوُهَو يف ِظلِّ َأمَجٍَة، فَقاَل: َقْد َغَبََّ َعَليـْ ُنُه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
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ُ عَ َأْكرَ  »اَل، َوَلِكْن ِبرَّ    َلْيِه َوَسلََّم:َمَك، َوالَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب، لَِئْن ِشْئَت آَلتِيَـنََّك ِبَرْأِسِه، فَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َأاَبَك، َوَأْحِسْن ُصْحبَـَتُه« 

حدث عنه ابن وهب   :، شعيب: شبيب بن سعيد هو الحبطي أبو سعيد التميمي، قال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء"حسن:  األلباني]
الكذب. يتعمد  أن ال  قال: وأرجو  ثم  أحاديث مستقيمة ...  الزهري، نسخة الزهري  قال  بالمناكير وحدث شبيب عن يونس، عن  ، أسد: 

وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والذهلي"[ ]حبان:  شبيب بن سعيد: " عن    الحافظ في "هدي الساري"
428 ] 

 رواه البزار، ورجاله ثقات.: (15761)@ قال الهيثمي 
 
ثـََنا َحْزُم ْبُن َأيب َحْزٍم، عَ   -  [36] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ْن ََثِبٍت اْلبـَُناينِّ

ُتَك؟، قَاَل: قـُْلُت: اَل،  َأيب بـُْرَدَة، قَاَل: َقِدْمُت اْلَمِديَنَة، فََأََتين َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، فَقاَل: أََتْدرِ  ْعُت َرُسوَل  ي ملَ أَتـَيـْ قَاَل: ْسَِ
َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:  ُ »َمْن َأَحبَّ َأْن َيِصَل َأاَبُه يف َقَْبِِه، فـَْلَيِصْل ِإْخَواَن أَبِيِه بـَْعَدُه« َوِإنَُّه َكاَن َبنْيَ َأيب ُعَمَر   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

              أَبِيَك ِإَخاٌء َوُودي، فََأْحبَـْبُت َأْن َأِصَل َذاَك.َوَبنْيَ 
   [432إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  شعيب: ،]االلباني: حسن

 
َحدَّثـَنَ   -  [37] الزَُّبرْيِيُّ،  َأمْحََد  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ َبشَّاٍر،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  َعْن  َأْخََباََن  ُسْفَياُن،  ُسَلْيَماَن  ا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ  ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ                  »َأْرَحاَمُكْم َأْرَحاَمُكْم«. اَل يف َمَرِضِه:التـَّْيِميِّ
   [436إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
، قَاَل: َحدَّ   -  [38] ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن َأيب ُمْسِلٍم اجْلَْرِميُّ ، قَاَل: َحدَّ احْلَُسنْيِ، َعْن  ثـََنا خَمَْلُد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم، قَاَل: »ِإنَّ َأْعَجَل الطَّاَعِة ثـََواابا ِصَلُة الرَِّحِم، َحَّتَّ ِإنَّ  ِهَشاٍم، َعِن احلََْسِن، َعْن َأيب َبْكَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ْيٍت يـَتَـَواَصَلوَن فـََيْحَتاُجوَن«. َأْهَل اْلبَـْيِت لَِيُكونُوا َفَجَرةا، فـَتَـْنُمو َأْمَواهُلُْم، َوَيْكثـُُر َعَدُدُهْم ِإَذا تـََواَصُلوا، َوَما ِمْن َأْهِل بَـ 

 [  440[ ]حبان: حديث صحيح، شعيب: حسن لغيره]االلباني: 
 
ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن يَزِيَد اْلَقطَّاُن،    -  [39] ثـََنا أَبُو َداُوَد،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ِإْسَحاَق اأْلَْصبَـَهاينُّ اِبْلَكْرِخ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

َباَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َواِسٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: َأْوَصاين َخِليِلي َصلَّ َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن   ُ َعَلْيِه  َشيـْ ى اَّللَّ
أَْنظُرَ  َوَأْن  فـَْوِقي،  ُهَو  َمْن  ِإىَل  أَْنظَُر  اَل  »أبَِْن  َأْوَصاين:   اْْلَرْيِ:  ِمَن  ِبَِصاٍل  حبُبِّ  َوَسلََّم،  َوَأْوَصاين  ُدوين،  ُهَو  َمْن  ِإىَل   

اَّللَِّ  َأَخاَف يف  اَل  َأْن  َوَأْوَصاين  َأْدبـََرْت،  َوِإْن  َرمِحِي  َأِصَل  َأْن  َوَأْوَصاين  ُهْم،  ِمنـْ َوالدُّنـُوِّ  َأْن اْلَمَساِكنِي  َوَأْوَصاين  اَلئٍِم،  َلْوَمَة   
ٌز ِمْن ُكُنوِز اجْلَنَِّة«. َأُقوَل احْلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َوأَ  َا َكنـْ ، فَِإَّنَّ َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  ْوَصاين َأْن ُأْكِثَر ِمْن قـَْوِل اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

 [  449صحيح[ ]حبان:   حديث]االلباني: صحيح، شعيب: 
 
ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َماهَ   -[  40] ثـََنا خَمَْلُد ْبُن َماِلٍك السَّْلَمِسيِِنُّ، قَاَل: َحدَّ اَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ

ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم، َعْن أُمٍّ هَلَا ُمْشرَِكٍة، قَاَلْت: َجاَءْتِِن  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ َأْْسَاَء َسأََلِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 رَاِغَبةا رَاِهَبةا، َأِصُلَها؟، قَاَل: »نـََعْم«.

 [  453[ ]حبان: حسن لغيره ، شعيب: لغيره ]االلباني: صحيح
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ثـََنا َجْعفَ  - [41] َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َعْن ََثِبٍت،  ُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ

َياَِّنِْم، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُزوُر اأْلَْنَصاَر، َوُيَسلُِّم َعَلى ِصبـْ  َومَيَْسُح رُُءوَسُهْم«. َعْن أََنٍس: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [  459شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح
 ورجاله رجال الصحيح. :(12753)@ قال الهيثمي 

 
َبَة، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ بْ   -  [42] ِن يَزِيَد يف آَخرِيَن، قَاُلوا:  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍن، َوحُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ

ثـََنا اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضٍح، قَاَل:  ثـََنا يُوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن ُسْفَياَن اَحدَّ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل:  َحدَّ لثَـّْوِريِّ
ُ َعَلْيِه    ُمَدارَاُة النَّاِس َصَدَقٌة« َوَسلََّم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [471]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
األوسط، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال  رواه الطبراني في  :  (12630)   @ قال الهيثمي

 بأس به. 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [43] َنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلََمَذاينُّ، قَاَل: َحدَّ

عَ  َأيب َكِثرٍي،  اْبَن  يـَْعِِن  َجْعَفٍر  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، َأيب  اأْلَُوْيِسيُّ َعْن   ، اْلَمْقَُبِيِّ َسِعيٍد  َعْن   ، التـَّْيِميِّ زَْيٍد  ْبِن  يـَْعُقوَب  ْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف جَمِْلٍس، فَقاَل: َساَلٌم   َعَلْيُكْم، فَقاَل: »َعْشُر َحَسَناٍت«  ُهَريـَْرَة: َأنَّ رَُجالا َمرَّ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، فَقاَل: »ِعْشُروَن َحَسَنةا«، َفَمرَّ رَُجٌل  ُثَّ َمرَّ   آَخَر، فَقاَل: َساَلٌم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة  رَُجٌل آَخَر، فَقاَل: َساَلٌم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه، فَقاَل: »َثاَلثُوَن َحَسَنةا« فـََقاَم رَُجٌل ِمَن اْلَمْجِلِس َومَلْ ُيَسلِّْم، فقَ  »َما َأْوَشَك َما    اَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ْم، فـََلْيَسِت اأْلُوىَل  ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْجِلِس فـَْلُيَسلِّْم، فَِإْن َبَدا َلُه َأْن ََيِْلَس فـَْلَيْجِلْس، فَِإْن قَاَم فـَْلُيَسلِّ  َنِسَي َصاِحُبُكمْ 
 ِخَرِة«. أبََِحقَّ ِمَن اآْل 

 [  493شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [44] َمْعَمٍر،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َعْبَداُن،  ْبِن ُموَسى  َأمْحََد  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  َعِن  َأْخََباََن  َعاِصٍم،  اْبِن  أَبُو 

َعَلْيِه َوَسلََّم:ُجَرْيٍج، قَاَل: َأْخََبين أَبُو الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    ُ »لُِيَسلِِّم الرَّاِكُب َعَلى اْلَماِشي،   اَّللَّ
 َواْلَماِشي َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَماِشَياِن أَيُـُّهَما َبَدَأ فـَُهَو َأْفَضُل«. 

 [ 498شعيب: رجاله ثقات شرط مسلم[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 الصحيح. رواه البزار، ورجاله رجال : (12761)الهيثمي @ قال 

 
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َأيب ِعْمَراَن    -  [45] ، َعْن  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب، َحدَّ َعْبِد اَّللَِّ اجْلَْوينِّ

َعَلْيِه    ُ َأْوَسُع : »َوَسلَّمَ ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَرقـَتَـَها، فَِإنَُّه  ِقْدراا، فََأْكِثْر  ِإَذا طََبْخَت 
 ِلْْلَْهِل َواجلِْريَاِن«. 

 [ 513شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 
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ثـََنا اْبُن َوْهبٍ   -  [ 46] ثـََنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ْبِن ِعْمَراَن ، َعْن َحْرَمَلَة  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ
َعْبدِ  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َحدَّثَُه،  اْلَمْقَُبِيَّ  َسِعيٍد  َأيب  ْبَن  َسِعيَد  َأنَّ  َأرَاَد    التُِّجيِبِّ  َجَبٍل،  ْبَن  ُمَعاَذ  َأنَّ  اْلَعاِص،  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اَّللَِّ 

قَاَل:  َأْوِصِِن،  اَّللَِّ  َنِبَّ  اَي  فَقاَل:  َأَسْأَت،    َسَفراا،  »ِإَذا  قَاَل:  زِْدين،  اَّللَِّ  َنِبَّ  اَي  قَاَل:  ئاا«،  َشيـْ ِبِه  ُتْشِرْك  اَل  اَّللََّ  »اْعُبِد 
 َرُسوَل اَّللَِّ زِْدين، قَاَل: »اْسَتِقْم َوْلَيْحُسْن ُخُلُقَك« فََأْحِسْن«، قَاَل: اَي 

 [  524]حبان: حسن، أسد: إسناده جيد[ ]االلباني: 
 
َبةَ   - [47] ثـََنا    َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلَقطَّاُن اِبلرَّقَِّة، َوحُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن قـُتَـيـْ ِبَعْسَقاَلَن َومَجَاَعٌة، قَاُلوا: َحدَّ

َعْن   ثـََنا َأيب،  قَاَل: َحدَّ اْلَغسَّاينُّ،  ِهَشاٍم  ْبُن  بْ ِإبـَْراِهيُم  َعاِئَشَة،  ُعْرَوَة  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ْبِن ُعْرَوَة،  ِهَشاِم  َعْن   ، اللَّْخِميِّ ِن ُرَوْيٍْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَن ُوْصَلةا أِلَِخيِه اْلُمْسِلِم ِإىَل ِذي ُسْلطَ  َلِغ ِبرٍّ َأْو تـَْيِسرِي ُعْسٍر  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اٍن يف َمبـْ

َراِط يـَْوَم اْلِقَياَمَة ِعْنَد َدْحِض اأْلَْقَداِم«أَ  ُ َعَلى الصِّ  َجازَُه اَّللَّ
  [530جدا[ ]حبان:  جدا، شعيب: ضعيف ]االلباني: ضعيف

 
ثـََنا اْلَولِيدُ   -  [48] ثـََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، قَاَل: َحدَّ ثـََنا    َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُمْسِلٍم، قَاَل: َحدَّ

اْلََبََكُة  قَاَل: » َعَلْيِه َوَسلََّم،  اْلُمَباَرِك ِبَدْرِب الرُّوِم، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّاِء، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ اْبُن  
 َمَع َأَكاِبرُِكْم« 

 [  559شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َسْعُد ْبُن يَزِيَد اْلَفرَّاُء أَبُو احلََْسِن، قَاَل: َحدَّثـََنا مُ   -  [49] قَاَل:  َباَرُك ْبُن َفَضاَلَة،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ثـََنا ََثِبٌت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ِإالَّ َكاَن َأْفَضَلُهَما قَاَل: »،  َحدَّ َما حَتَابَّ اثـَْناِن يف اَّللَِّ
 َأَشدُُُّهَا ُحبًّا ِلَصاِحِبِه«. 

 [ 566[ ]حبان: قد توبع عليه يزيد الفراء  وسعد بن رجاله ثقات شعيب: صحيح،]االلباني: حسن  
 
ثـََنا َأيب،    -  [50] َثِم ْبِن اجْلَْهِم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ، َعْن  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب، قَاَل: َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َعَلْيِه َعْبِد اَّللَِّ  َمْن َغشََّنا فـََلْيَس ِمنَّا، َواْلَمْكُر، َواْلَِْداُع يف النَّاِر«  َوَسلََّم: »اَّللَّ
   [567[ ]حبان: إسناده حسن ]االلباني: حسن، شعيب:

 . وفي عاصم بن بهدلة كالم لسوء حفظه ثقات،الهيثمي في "المجمع": رجاله @ قال 
 
َحدَّثَـ   -  [ 51] قَاَل:  اجْلَْهِم،  أَبُو  َعِليٍّ  ْبُن  اأْلَْزَرُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  ِإبـَْراِهيَم،  َأْخََباََن  ْبُن  َنا َحسَّاُن 

ْعُت اْبَن ُعَمَر،  قَاَل: َحدَّثـََنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َوُموَسى ْبِن ُعْقبَ  َنا َأاَن  َة، َعْن اَنِفٍع، قَاَل: ْسَِ يـَُقوُل: بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأََتُه رَُجٌل َفَسلََّم َعَلْيِه، ُثَّ َوىلَّ َعْنُه، فـَقُ  ،  َجاِلٌس ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبُّ َهَذا َّلِلَِّ

مبَْنِكِبِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه،    »فـََهْل َأْعَلْمَتُه َذاَك؟ « قـُْلُت: اَل، قَاَل: »فََأْعِلْم َذاَك َأَخاَك«، قَاَل: فَاتَـّبَـْعُتُه فََأْدرَْكُتُه فََأَخْذتُ   اَل:قَ 
، قَاَل ُهَو: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبَُّك َّلِلَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَمَرين َأْن ُأْعِلُمَك مَلْ   قـُْلُت: َلْواَل النَِّبُّ َصلَّى  َوقـُْلُت: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبَُّك َّلِلَِّ اَّللَّ

 َأفْـَعْل.
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 [  569شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: حسن  
 
ْبُن َصاِلٍح اأْلَْزِديُّ، قَاَل: حَ   -  [52] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن  ، قَاَل: َحدَّ اْلُمَثَّنَّ ْبِن  ْبُن َعِليِّ  َأمْحَُد  اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن  َأْخََباََن  ثـََنا  دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ ِعَباداا  اَّللَِّ ُعَمارََة ْبِن اْلَقْعَقاِع، َعْن َأيب ُزْرَعَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل:، قَاَل َرُسوُل    َصلَّى اَّللَّ
  ٌم حَتَابُّوا بُِنوِر اَّللَِّ ِمْن َغرْيِ َأْرَحاٍم َواَل لَْيُسوا أِبَنِْبَياَء، يـَْغِبطُُهُم اأْلَْنِبَياُء َوالشَُّهَداُء، ِقيَل: َمْن ُهْم َلَعلََّنا ُنُِبـُُّهْم؟، قَاَل: ُهْم قـَوْ 

النَّاُس«، ُثَّ قـََرَأ: }َأاَل ِإنَّ    اْنِتَساٍب، ُوُجوُهُهْم نُوٌر َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر، اَل خَيَاُفوَن ِإَذا َخاَف النَّاُس، َواَل ََيَْزنُوَن ِإَذا َحزِنَ 
 َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن{  

 [  573إسناده صحيح[ ]حبان: شعيب:  صحيح،]االلباني: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 كِتَابُ الرَّقَائِقِ 
ْبُن َصاِلحٍ   -  [53] ثـََنا ُعْثَماُن  تـَْوبََة، َحدَّ ْبُن َأيب  ثـََنا حَمُْفوُظ  ، َحدَّ ِإْسَحاَق الثَـَّقِفيُّ ْبُن  ثـََنا  َأْخََباََن حُمَمَُّد  ، َحدَّ اْبُن   السَّْهِميُّ

ا الطَّوِيَل، يـَُقوُل: قـُْلُت أِلََنسِ  ْعُت مُحَْيدا َعَلْيِه    َوْهٍب، َعْن ََيََْي ْبِن أَيُّوَب، قَاَل: ْسَِ  ُ ْبِن َماِلٍك: َأقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم: »النََّدُم تـَْوبٌَة«؟ قَاَل: نـََعْم.

إسناده لين من أجل  ، أسد: إسناده ضعيف لضعف محفوظ ابن أبي توبة، وباقي رجاله رجال الصحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 
 [  613محفوظ بن أبي توبة.[ ]حبان: 

 
ثـََنا ََيََْي ْبُن زََكِرايَّ   -  [54] َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشيـْ ، َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُسَوْيٍد  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأيب ُسَلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َدَخلْ  ، َحدَّ ُت َأاَن َوُعبَـْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ، َعَلى َعاِئَشَة فـََقاَلْت ِلُعبَـْيِد ْبِن  النََّخِعيِّ
فـََقاَلْت: َدُعواَن ِمْن َرطَانَِتُكْم  َل:  ُعَمرْيٍ: َقْد آَن َلَك َأْن تـَُزوَراَن، فَقاَل: َأُقوُل اَي أُمَّْه َكَما قَاَل اأْلَوَُّل: ُزْر ِغبًّا تـَْزَدْد ُحبًّا، قَا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َهِذِه، قَ  َفَسَكَتْت ُثَّ قَاَلْت: َلمَّا َكاَن اَل اْبُن ُعَمرْيٍ: َأْخَِبِيَنا أبَِْعَجِب َشْيٍء رَأَْيِتِه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  » َلَة ِلَريبِّ َلٌة ِمَن اللََّيايل، قَاَل: »اَي َعاِئَشُة َذرِيِِن أَتـََعبَُّد اللَّيـْ قـُْلُت: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبُّ قـُْرَبَك، َوُأِحبُّ َما َسرََّك، قَاَلْت: فـََقاَم  لَيـْ

  ْبِكي َحَّتَّ َبلَّ حِلْيَـَتُه، قَاَلْت: ُثَّ فـََتَطهََّر، ُثَّ قَاَم ُيَصلِّي، قَاَلْت: فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحَّتَّ َبلَّ ِحْجَرُه، قَاَلْت: ُثَّ َبَكى فـََلْم يـََزْل يَـ 
تـَْبِكي َوَقْد َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحَّتَّ َبلَّ اأْلَْرَض، َفَجاَء ِباَلٌل يـُْؤِذنُُه اِبلصَّاَلِة، فـََلمَّا رَآُه يـَْبِكي، قَاَل: ايَ  ، ملَ   َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َلَك َما تـََقدََّم َوَما َتََخََّر؟، قَاَل: »َأَفاَل َأُكوُن   ا َشُكورا َغَفَر اَّللَّ َلَة آيٌَة، َوْيٌل ِلَمْن قـََرَأَها َومَلْ يـَتَـَفكَّْر  َعْبدا ا، َلَقْد نـََزَلْت َعَليَّ اللَّيـْ
 [.  190{« اآْليََة ُكلََّها ]آل عمران:  ... ِفيَها }ِإنَّ يف َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض 

 [ 620شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   ،]االلباني: حسن
 
ثـََنا َعْبُد اْلوَ   -  [55] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن يـَْعُقوَب اجْلَْوزََجاينُّ، َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ هَّاِب ْبُن َعطَاٍء، َحدَّ

قَاَل: »َوِعزَِّت َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرِوي َعْن رَبِِّه َجلَّ َوَعاَل،    حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإَذا أَ  نـَْيا َأمَّنـْ ، ِإَذا َخاَفِِن يف الدُّ َيا َأَخْفُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة«.  اَل َأمْجَُع َعَلى َعْبِدي َخْوَفنْيِ َوَأْمَننْيِ نـْ  ِمَنِِن يف الدُّ

 [  640شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: حسن  
عن شيخه محمد    ، وقال: رواهما البزار(18201،  18200)  الهيثمي في المجمع مرساًل عن الحسن، ومسندًا عن أبي هريرة  @ أورده

عمرو بن علقمة، وهو حسن  بن يحيى بن ميمون، ولم أعرفه، وبقية رجال المرسل رجال الصحيح، وكذلك رجال المسند غير محمد بن  
 الحديث. 

 
قَاَل:    -  [56] َأيب،  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُعْثَماَن،  ْبُن  َعْمُرو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اهْلَْمَداينُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ُعَمُر  ْبُن  َأْخََباََن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ

ا لَِيزِ  اأْلَْسَقِع َوُهَو  يَد ْبِن اأْلَْسَوِد فـََلِقيُت َواثَِلَة ْبَن  اْلُمَهاِجِر، َعْن يَزِيَد ْبِن ُعبَـْيَدَة، َعْن َحيَّاَن َأيب النَّْضِر، قَاَل َخَرْجُت َعاِئدا
ِإلَْيِه، فََأقْـَبَل َوا ُيِشرُي  َيَدُه، َوَجَعَل  َفَدَخْلَنا َعَلْيِه، فـََلمَّا رََأى َواثَِلَة، َبَسَط  ِبَكفَّْي  يُرِيُد ِعَياَدَتُه،  يَزِيُد  ثَِلُة َحَّتَّ َجَلَس، فََأَخَذ 

؟، قَاَل: َظِنِّ اِبَّللَِّ َواَّللَِّ َحَسٌن، قَاَل: فَ َواثَِلَة، َفَجعَ  َلُه َواثَِلُة: َكْيَف ظَنَُّك اِبَّللَِّ ْعُت  َلُهَما َعَلى َوْجِهِه، فَقاَل  أَْبِشْر، فَِإيّنِ ْسَِ
ُ َجلَّ َوَعاَل: َأاَن ِعْنَد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: »قَاَل اَّللَّ  َظنِّ َعْبِدي يب ِإْن َظنَّ َخرْياا، َوِإْن َظنَّ َشرًّا«.  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ 641]حبان: إسناده صحيح.[  شعيب: صحيح،]االلباني: 
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، قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [57] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليُّ قَاَل:  ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن،    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، قَاَل: َحدَّ
اْلغَاِفِر، َعْن َأيب َسِعيٍد اْلُْ  ْبِن َعْبِد  ْعُت َأيب، َعْن قـََتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْسَِ  ُ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْدِريِّ

َناَدى: َأاَل ِإنَّ اجْلَنََّة اَل  ،  »َيَُْخُذ رَُجٌل بَِيِد أَبِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يُرِيُد َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة، فـَيـُ  َيْدُخُلَها ُمْشِرٌك، قَاَل: فـَيَـُقوُل: َأْي َربِّ
 ، قَاَل: فـَُيَحوَُّل يف ُصورٍَة قَِبيَحٍة، َورِيٍح ُمْنِتَنٍة، فـََيرْتُُكُه«َأيب 

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم َعَلى َذِلَك.  قَاَل أَبُو َسِعيٍد: َكانُوا يـَُقوُلوَن: ِإنَُّه ِإبـَْراِهيُم، قَاَل: َومَلْ يَزِْدُهْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ 645]حبان: إسناده صحيح على شرط البخاري[   شعيب: ،]االلباني: صحيح

 
حَ   -  [ 58] َأاَبَن  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ ثَِقيٍف،  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن  َأْخََباََن  ُحَسنْيُ  َعِليٍّ  دَّثـََنا 

، َعْن ُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض، َعْن ِهَشاٍم، َعْن حُمَمٍَّد، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اجْلُْعِفيُّ »َلْو    : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ، َواْبَن َمْرَْيَ، مبَا َجَنْت َهاََتِن  َْبَاَم َوالَّيِت َتِليَها  -يـَُؤاِخُذين اَّللَّ ئاا«. -يـَْعِِن اإْلِ  ، َلَعذَّبـََنا ُثَّ مَلْ َيْظِلْمَنا َشيـْ

 [ 657[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم  ، شعيب:صحيح]االلباني: 
 
، قَا - [59] ثـََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسُروِقيُّ ثـََنا َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَسيَِّب ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ ُحَسنْيُ ْبُن  َل: َحدَّ

، َعْن ُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض، َعنْ  ِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َعِليٍّ اجْلُْعِفيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ئاا«، قَاَل: َوَأَشاَر   اَّللَّ بـََنا َواَل َيْظِلُمَنا َشيـْ  اِبلسَّبَّابَِة َوالَّيِت َتِليَها. »َلْو َأنَّ اَّللََّ يـَُؤاِخُذين َوِعيَسى ِبُذنُوبَِنا، َلَعذَّ

 [ 659]حبان: إسناده صحيح[  شعيب: صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َهاِنِئ ْبِن عَ   -  [60] َبَة، قَاُلوا: َحدَّ َلَة،  َأْخََباََن َمْكُحوٌل بَِبرْيُوَت، َواْبُن َسْلٍم، َواْبُن قـُتَـيـْ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َعبـْ

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َأيب   ثـََنا َأيب، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأيب، قَاَل: َحدَّ ْرَداِء، َعْن َأيب  قَاَل: َحدَّ َلَة، َعْن أُمِّ الدَّ ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعبـْ الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْصَبَح ُمَعاىفا يف َبَدنِِه، آِمناا يف ِسْرِبِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه،  َا ِحيَزْت َلُه الدُّنـَْيا«.   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َفَكَأَّنَّ

عبد هللا بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، قال ابن أبي حاتم في "الجرح  ، أسد:  : حسن لغيره، شعيب: سنده ضعيف جداً ]االلباني
أبيه، عن إبراهيم بن أبي عبلة أحاديث بواطيل".[   ]حبان:  والتعديل": "روى عنه محمد بن عبد هللا بن محمد بن مخلد الهروي، عن 

671 ] 
 رواه الطبراني، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. (: 18083قال الهيثمي ) @
 
ْبُن َصاِلحٍ   -  [61] ُمَعاِويَُة  اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن  ثـََنا  ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثـََنا َحْرَمَلُة  َبَة، َحدَّ اْبُن قـُتَـيـْ ْبِن  َأْخََباََن  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن 

َنا َأاَن َجاِلٌس يف اْلَمْسِجِد، َوَحْلَقُة ِمْن فـَُقَراِء  ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن عَ  اْلُمَهاِجرِيَن َوَسَط  ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: بـَيـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد ِنْصَف النـََّهاِر، فَاْنطََلَق إِ   ُ َفَجَلَس َمَعُهْم، فـََلمَّا    لَْيِهْم،اْلَمْسِجِد ُجُلوٌس، َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َجَلَس ِإلَْيِهْم، ُقْمُت ِإلَْيِه، فََأْدرَْكُت ِمْن َحِديِثِه َوُهوَ  ُْم   يـَُقوُل:   رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْر فـَُقَراَء اْلُمَهاِجرِيَن َأَّنَّ »َبشِّ
 اجْلَنََّة قـَْبَل اأْلَْغِنَياِء أبَِرْبَِعنَي َعاماا«. لََيْدُخُلونَ 

 [ 677]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.[  ،]االلباني: صحيح
 



20 
 

ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد، َحدَّ   -  [62] َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ َوُة، َحدَّ َهاِنٍئ  ثـََنا َحيـْ
ْعُت َعْبَد اَّللَِّ بْ  ، يـَُقوُل: ْسَِ َع َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُُبِليَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:  أَنَُّه ْسَِ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َن َعْمٍرو، يـَُقوُل: ْسَِ

 »ِإنَّ فـَُقَراَء اْلُمَهاِجرِيَن َيْسِبُقوَن اأْلَْغِنَياَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَسْبِعنَي َأْو َأْربَِعنَي َخرِيفاا«. 
 [ 678م[ ]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسل صحيح،]االلباني: 

 
َعمِّي  -  [63] َحدَّثـََنا  ِإبـَْراِهيَم،  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ اهْلَْمَداينُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ُعَمُر  اْبِن  َأْخََباََن  َعِن  َأيب،  ثـََنا  َحدَّ  ،

َثُكْم َأانَّ ُكنَّا َنْشَبُع ِمَن التَّْمِر فـََقْد َكَذَبُكْم،  ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيب َبْكٍر، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َمنْ   َحدَّ
ئاا ِمَن التَّْمِر َواْلَوَدِك«.   َنا َشيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَُرْيظََة، َأَصبـْ  فـََلمَّا افْـتَـَتَح َصلَّى اَّللَّ

 [  684شعيب: إسناده قوي[ ]حبان:  حسن،]االلباني: 
 
ْبُن َصاِلحٍ   -  [64] ُمَعاِويَُة  اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن  ثـََنا  ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثـََنا َحْرَمَلُة  َبَة، َحدَّ اْبُن قـُتَـيـْ ْبِن  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأْخََباََن 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ أَتـََرى َكثْـَرَة اْلَماِل ُهَو اْلِغََّن؟   ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  نـََعْم  قـُْلُت:  اْلَفْقُر؟ «،  ُهَو  اْلَماِل  ِقلََّة  قَاَل: »َفرَتَى   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  نـََعْم  قـُْلُت:  ِغََّن  «،  اْلِغََّن  َا  »ِإَّنَّ قَاَل:   ،

«؟ قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسولَ اْلَقْلِب، َواْلفَ  ، قَاَل:  ْقُر فـَْقُر اْلَقْلِب« ُثَّ َسأََلِِن َعْن رَُجٍل ِمْن قـَُرْيٍش، فَقاَل: »َهْل تـَْعِرُف ُفاَلانا  اَّللَِّ
ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة، فَقاَل: »َهْل تـَْعِرُف  قـُْلُت: ِإَذا َسَأَل ُأْعِطَي، َوِإَذا َحَضَر ُأْدِخَل، ُثَّ َسأََلِِن َعْن رَُجلٍ  ؟«»َفَكْيَف تـََراُه َوتـََراهُ 

َعُتُه َحَّتَّ َعَرفْـُتُه«، فـَقُ   ؟«ُفاَلانا  ، قَاَل: »َفَما زَاَل َُيَلِّيِه َويـَنـْ ْلُت: َقْد َعَرفْـُتُه اَي َرُسوَل  قـُْلُت: اَل َواَّللَِّ َما َأْعرِفُُه اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، قَاَل: »َفَكْيَف تـََراُه َأوْ  قـُْلُت: رَُجٌل ِمْسِكنٌي ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة، فَقاَل: »ُهَو َخرْيٌ ِمْن ِطاَلِع اأْلَْرِض ِمَن اآْلَخِر«،   ؟« تـََراهُ اَّللَِّ

، َأَفاَل يـُْعَطى ِمْن بـَْعِض َما يـُْعَطى اآْلَخُر؟، فَقاَل: »ِإَذا ُأْعِطَي َخرْياا فـَُهَو َأْهلُ  ُه فـََقْد  ُه، َوِإْن ُصِرَف َعنْ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ُأْعِطَي َحَسَنةا«.  

 [ 685شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُحَرْيٍث، قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعِن َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن الرَّاَيينُّ  - [65] اأْلَْعَمِش، ، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْرَهَم َأْهَلكَ  َعْن َأيب َواِئٍل، َعْن َأيب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ يَناَر َوالدِّ ا َمْن  »َأاَل ِإنَّ الدِّ
َلُكْم، َوُُهَا ُمْهِلَكاُكْم«.  َكاَن قـَبـْ

 [ 694]حبان: شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.[  ،]االلباني: صحيح
 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وإسناده حسن. : (17800قال الهيثمي )@ 

 
، قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [66] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَعلَّى اأْلََدِميُّ ثـََنا    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، قَاَل: َحدَّ ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن    أَبُو َعَوانََة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن قـَُعْيٍس، َعنْ  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َها، فَِإنَُّه َخَرَج لِ ِإَذا َخَرَج يف َغَزاٍة َكاَن آِخُر َعْهِدِه ِبَفاِطَمَة، َوِإَذا َقِدَم ِمْن َغَزاٍة َكاَن َأوَُّل َعْهِدِه ِبَفاِطَمَة ِرضْ  َغْزِو  َواُن اَّللَِّ َعَليـْ

اَبَِبَا ِسرْتاا، َوَصبَـَغْت ِمْقنَـَعتَـَها    تـَُبوَك َوَمَعُه َعِليي ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه، فـََقاَمْت فَاِطَمُة فـََبَسَطْت يف بـَْيِتَها ِبَساطاا، َوَعلََّقْت َعَلى 
َورَأَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  أَبُوَها  َقِدَم  فـََلمَّا  ِباَلٍل  ِبَزْعَفَراٍن،  ِإىَل  فََأْرَسَلْت  اْلَمْسِجِد،  يف  َفَجَلَس  رََجَع،  َأْحَدَثْت  َما  ى 

  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ رَأَيـْتـَُها َأْحَدَثْت،  فـََقاَلْت: اَي ِباَلُل اْذَهْب ِإىَل َأيب، َفَسْلُه َما يـَُردُُّه َعْن اَبيب؟ فََأََتُه َفَسأََلُه، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ
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َأْطَمارََها َولَِبَسْت  َها،  َعَليـْ َما  َوأَْلَقْت  اْلِبَساَط،  َورَفـََعِت  رْتَ،  السِّ فـََهَتَكِت  فََأْخََبََها،  ئاا«،  َشيـْ فََأََتُه  ُثَّ  فََأْخََبَُه،  ِباَلٌل  فََأََتُه   ،
 فَاْعتَـنَـَقَها َوقَاَل: »َهَكَذا ُكوين ِفَداِك َأيب َوأُمِّي«.

 [  696إسناده ضعيف[ ]حبان:   شعيب: ضعيف،]االلباني: 
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبين اْلَماِضي ْبنُ   -  [67] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، َحدَّ حُمَمٍَّد، َعْن ِهَشاِم ْبِن    َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  ، َعَلْيِه ِكَساٌء َأْسَوُد َقْد  ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لََّم َسرِيٌر ُمَشبٌَّك اِبْلََبِْديِّ
َعَلْيِه َوَسلََّم انَ   ُ ، َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َعَلْيِه، فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ئٌِم َعَلْيِه، فـََلمَّا رَآُُهَا اْستَـَوى َجاِلساا،  َحَشْواَنُه اِبْلََبِْديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَقاَل أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر فـََنَظرَ  ، َما يـُْؤِذيَك  ا، فَِإَذا أَثـَُر السَّرِيِر يف َجْنِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَبَكَيا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
يَباِج، فَقاَل: »اَل تـَُقواَل َهَذا، فَِإنَّ ِفَراَش  ُخُشونَُة َما نـََرى ِمْن َسرِيِرَك َوِفَراِشَك، َوَهَذا ِكْسَرى َوقـَْيَصُر َعَلى فـُُرِش ا حْلَرِيِر َوالدِّ

 ِكْسَرى َوقـَْيَصَر يف النَّاِر، َوِإنَّ ِفَراِشي َوَسرِيِري َهَذا َعاِقبَـُتُه ِإىَل اجْلَنَِّة«. 
 [  704وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]حبان:  وهو ضعيفشعيب: فيه الماضي بن محمد  ضعيف،]االلباني: 

 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب،   -  [68] ، َحدَّ ثـََنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب الرَّْمِليُّ َبَة، َحدَّ َعْن َأيب َهاِنٍئ، َأْخََبين أَبُو    َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن قـُتَـيـْ

اْْلرَْيَ  َسْلَماَن  َأنَّ   ، اَّللَِّ َعْبِد  ْبِن  َعاِمِر  َعْن   ، احْلُُبِليُّ الرَّمْحَِن  َما    َعْبِد  قَاُلوا:  اجْلَزَِع،  بـَْعَض  ِمْنُه  َعَرُفوا  اْلَمْوُت  َحَضَرُه  ِحنَي 
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َشِهْدَت  اْْلَرْيِ،  َساِبَقٌة يف  َلَك  َوَقْد َكاَنْت   ، اَّللَِّ َعْبِد  َأاَب  اَي  َعَلْيِه  َُيْزُِعَك  َحَسَنةا    َمغَاِزَي  َوَسلََّم، 

َنا، قَاَل: َوفـُُتوحاا ِعظَاما  ِإلَيـْ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي فَارَقـََنا َعِهَد   ُ »لَِيْكِف اْليَـْوَم ِمْنُكْم َكَزاِد   ا؟، قَاَل: َُيْزُِعِِن َأنَّ َحِبيبَـَنا َصلَّى اَّللَّ
 ْرَُهاا الرَّاِكِب« فـََهَذا الَِّذي َأْجَزَعِِن، َفُجِمَع َماُل َسْلَماَن، َفَكاَن ِقيَمُتُه ََخَْسَة َعَشَر دِ 

 [  706شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا يُوُنُس ْبنُ  - [69] ، َحدَّثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل، َحدَّ  َعْمٍرو، َعْن َأيب بـُْرَدَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد الّرِفَاِعيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَرابِيًّا فََأْكرَ  ُ  َأيب ُموَسى، قَاَل: أََتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َمُه، فَقاَل َلُه: »اْئِتَنا«، فََأََتُه، فَقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَعَجْزمُتْ ى  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسْل َحاَجَتَك«، قَاَل: اَنَقٌة نـَرَْكبـَُها، َوَأْعنـٌُز ََيِْلبـَُها َأْهِلي، فَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  اَّللَّ

، َوَما َعُجوُز َبِِن ِإْسَرائِيَل، قَاَل: »ِإنَّ أَ   ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم َلمَّا  ْن َتُكونُوا ِمْثَل َعُجوِز َبِِن ِإْسَرائِيَل«؟ قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُؤُهْم: ِإنَّ يُوُسَف َعَلْيِه السَّاَلُم، َلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت  َساَر بَِبِِن ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر، َضلُّوا الطَّرِيَق، فَقاَل: َما َهَذا؟، فَقاَل ُعَلَما

ُقَل ِعظَاَمُه   َنا َمْوثِقاا ِمَن اَّللَِّ َأْن اَل ََنُْرَج ِمْن ِمْصَر َحَّتَّ نـَنـْ َمَعَنا، قَاَل: َفَمْن يـَْعَلُم َمْوِضَع َقَْبِِه؟، قَاَل: َعُجوٌز ِمْن  َأَخَذ َعَليـْ
ِإْسَرائِيَل، ُحكْ   َبِِن  َوَما  قَاَل:  ُحْكِمي،  تـُْعِطَيِِن  َحَّتَّ  قَاَلْت:  يُوُسَف،  َقَْبِ  َعَلى  ُدلِّيِِن  فَقاَل:  فَأَتـَْتُه،  َها  ِإلَيـْ ُمِك؟، فـَبَـَعَث 

ُ ِإلَْيِه: َأْن َأْعِطَها ُحْكمَ  َها، فَاْنطََلَقْت َِبِْم ِإىَل حُبَرْيٍَة َمْوِضِع  قَاَلْت: َأُكوُن َمَعَك يف اجْلَنَِّة، َفَكرَِه َأْن يـُْعِطيَـَها َذِلَك، فََأْوَحى اَّللَّ
فَاْسَتْخَرجُ  فَاْحتَـَفُروا،  اْحَتِفُروا،  فـََقاَلْت:  فَأَْنَضُبوُه،  اْلَماَء،  َهَذا  أَْنِضُبوا  فـََقاَلْت:  َماٍء،  َقِع  فـََلمَّا ُمْستَـنـْ يُوُسَف،  ِعظَاَم  وا 

 ْثُل َضْوِء النـََّهاِر«.  َأقـَلُّوَها ِإىَل اأْلَْرِض، َوِإَذا الطَّرِيُق مِ 
 [  723[ ]حبان: .وقد توبع محمد بن يزيد الرفاعيفيه  شعيب: لغيره،]االلباني: صحيح 
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حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اأْلَْشَعِث ِبَسَمْرقـَْنَد، َويـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف بُِبَخاَرى، قَااَل: َحدَّثـََنا    -  [70]
َسِعيٍد، ْبِن َأيب  َسِعيِد  َعْن  َواِقٍد،  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  ْبُن َحْرٍب،  ُشَعْيُب  ثـََنا  قَاَل:    َحيَّاَن، َحدَّ ُهَريـَْرَة،  َأيب  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن 

ها َوَقِضيِضَها، َكانُوا اَل َيْكتَـُووَن، َواَل َيْسرتَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َدَخَلْت أُمٌَّة اجْلَنََّة ِبَقضِّ  ُقوَن، َوَعَلى َرَبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن«.  َصلَّى اَّللَّ
   [726]حبان: ضعيف[  ]االلباني: ضعيف جدا، شعيب:

 رواه الطبراني في األوسط وفيه من لم أعرفه.: (8434قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا َحامِتُ بْ   -  [71] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  ُن ِإْْسَاِعيَل، قَاَل:  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو ْبِن أَُميََّة، َعْن أَبِيِه، قَاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم: ُأْرِسُل اَنَقيِت  يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ُ قَاَل رَُجٌل ِللنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 »اْعِقْلَها َوتـَوَكَّْل«. َوأَتـَوَكَُّل؟، قَاَل:
 [  731شعيب: حديث حسن[ ]حبان:  لغيره،]االلباني: حسن  

الهيثمي )@   بن عبد هللا  :  (18097قال  أحدهما عمرو  وفي  بإسنادين،  الطبراني  رجاله  رواه  وبقية  أعرفه،  ولم  الضمري،  أمية  بن 
   ثقات.

 
َوُة ْبنُ   -  [72] ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخََباََن َحيـْ ثـََنا أَبُو َُهَّاٍم، قَاَل: َحدَّ ُشَرْيٍح، َعْن َعِقيِل ْبِن    َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُ  َخاِلٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
أَبـَْوابٍ  َعِة  َسبـْ ِمْن  اْلُقْرآُن  َونـََزَل  َواِحٍد،  َحْرٍف  َوَعَلى  َواِحٍد،  اَبٍب  ِمْن  يـَْنِزُل  اأْلَوَُّل  اْلِكَتاُب  َأْحُرٍف:  »َكاَن  َعِة  َسبـْ َعَلى   ،

َوَحَراٌم، َوَحاَلٌل،  َوآِمٌر،  َوانـْتَـ   زَاِجٌر،  ِبِه،  أُِمْرمُتْ  َما  َوافْـَعُلوا  َحَراَمُه،  َوَحّرُِموا  َحاَلَلُه،  فََأِحلُّوا  َوَأْمثَاٌل،  َوُمَتَشاِبٌه،  ُهوا  َوحُمَْكٌم، 
 ا ِبِه ُكلي ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا«. آَمنَّ َعمَّا َُّنِيُتْم َعْنُه، َواْعَتَِبُوا أبَِْمثَاِلِه، َواْعَمُلوا مبُْحَكِمِه، َوآِمُنوا مبَُتَشاَِبِِه، َوُقوُلوا: 

   [745[ ]حبان: رجال ثقات، إال أنه منقطعشعيب:  ،...«بزيادة: »زاجر ]االلباني: ضعيف 
 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلُ   -[  73] ثـََنا َأيب،  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبْسطَاٍم اِبأْلُبـُلَِّة، قَاَل: َحدَّ َمِويُّ، قَاَل: َحدَّ

ْعُت رَُجالا يـَْقَرأُ  ، قَاَل: ْسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  ُ  آيَةا َأقْـَرأَنِيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َما   َذِلَك، فََأقْـَبلَ ِخاَلَف  َلُه  َفذََكْرُت  َعِليًّا،  يـَُناِجي  َوُهَو  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ فَأَتـَْيُت  ِإنَّ   قـََرَأ،  َوقَاَل:  َعِليي  َنا  َعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْمرُُكْم َأْن تـَْقَرُؤوا َكَما ُعلِّْمُتمْ َرُسوَل اَّللَِّ    َصلَّى اَّللَّ

   [746[ ]حبان: إسناده حسنشعيب:  ،]االلباني: حسن
 
ثـََنا َعا  -  [74] ثـََنا َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل، قَاَل: َحدَّ ِمُر ْبُن ُمْدِرٍك، قَاَل:  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب اْْلَِطيُب اِبأْلَْهَواِز، قَاَل: َحدَّ

، قَاَل: َأقْـَرَأين َرُسوُل اَّللَِّ  ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسورََة الرَّمْحَِن َفَخَرْجُت  َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ
َأْحُرفاا اَل  يـَْقَرأُ  ، فَِإَذا ُهَو  ِلَرُجٍل: اقْـَرْأ َعَليَّ ِإيَلَّ رَْهٌط، فـَُقْلُت  َفَجَلَس  اْلَمْسِجِد َعِشيَّةا،  َأقْـَرَأَك؟،    ِإىَل  َمْن  َأقْـَرُؤَها، فـَُقْلُت: 

ُ فـََقاَل: َأقْـَرَأين   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم , فَاْنطََلْقَنا َحَّتَّ َوقـَْفَنا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اْختَـَلْفَنا يف  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه تـََغريٌُّ  َا َهَلَك  ِقَراَءتَِنا، فَِإَذا َوْجُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَوَجَد يف نـَْفِسِه ِحنَي ذََكْرُت ااِلْخِتاَلَف، فـََقاَل: »ِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْمرُ  َلُكْم اِباِلْخِتاَلِف«، فََأَمَر َعِليًّا، فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَِّم، ُكْم َأْن يـَْقَرَأ ُكلُّ رَُجٍل ِمْنُكْم َكَما عُ َمْن قـَبـْ
َلُكُم ااِلْخِتاَلُف، قَاَل: فَاْنطََلْقَنا وَُكلُّ رَُجٍل ِمنَّا يـَْقَرأُ َحْرفاا اَل يـَْقَرأُ  َا َأْهَلَك َمْن قـَبـْ  َصاِحُبُه. فَِإَّنَّ
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 [  747[ ]حبان: إسناده حسن شعيب: حسن،]االلباني: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ، َحدَّثَـ   -  [75] ُبَكرْيٍ،  َنا ََيََْي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُُبَرْيٍ اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ

ْسَكْنَدرَاينُّ، َعْن ُسَهْيِل بْ  ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اإْلِ ُ  َحدَّ ِن َأيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »زَيُِّنوا اْلُقْرآَن أبَِْصَواِتُكْم«

 [  750[ ]حبان: إسناده صحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 
 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اْلمَ   -  [76] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن آَدَم ُغْنَدٌر، َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ ُسَلْيَماُن ْبُن  ْعِِنُّ، َحدَّ

، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي فـَنَـَزَل، َفَمَشى رَُجٌل ِمْن  اْلُمِغريَِة، َعْن ََثِبٍت اْلبـَُناينِّ لَّى اَّللَّ
فـََقاَل:  ِإلَْيِه،  فَاْلتَـَفَت  َجانِِبِه،  ِإىَل  اْلَعاَلِمنَي{   َأْصَحاِبِه  َعَلْيِه: »}احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ  فـََتاَل  قَاَل:  اْلُقْرآِن«؟،  ُأْخَِبَُك أبَِْفَضِل  »َأاَل 

 «. [2]الفاحتة: 
 [ 774[ ]حبان: إسناده صحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 

  
ثـََنا اأْلَْزَرُق ْبُن َعِليِّ ْبِن َجْهٍم، َحدَّثـََنا َحسَّاُن ْبنُ   -  [77] ، َحدَّ ثـََنا    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ َخاِلُد ْبُن  ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َسَناماا،  َسِعيٍد اْلَمَدينُّ، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ُ  َصلَّى اَّللَّ
َثاَل  َتُه  بـَيـْ الشَّْيطَاُن  َيْدُخِل  مَلْ  لَْيالا  بـَْيِتِه  قـََرَأَها يف  َمْن  اْلبَـَقَرِة،  ُسورَُة  اْلُقْرآِن  َسَناَم  َيْدُخِل  َوِإنَّ  مَلْ  ََّنَاراا  قـََرَأَها  َوَمْن  لََياٍل،  َث 

ٍم«. الشَّْيطَ  َتُه َثاَلثََة َأايَّ  اُن بـَيـْ
  [780شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان:  دون ثالثة ليال ...،  -صحيح ]االلباني: 

 
ثـََنا اْلَولِيدُ   -  [78] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ََيََْي  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا اأْلَْوزَاِعيُّ ، َحدَّ

َأْخََبَهُ  َأاَبُه  َأنَّ  ْبِن َكْعٍب،  ُأيبَِّ  اْبُن  َحدََّثِِن  َأيب َكِثرٍي،  ُقُص،  ْبُن  يـَنـْ فـََيِجُدُه  يـَتَـَعاَهُدُه  ِمَّا  مَتٌْر، وََكاَن  ِفيِه  َجرِيٌن  هَلُْم  أَنَُّه َكاَن   ،
َئِة اْلُغاَلِم اْلُمْحَتِلِم، قَاَل: َفَسلَّْمُت فـََردَّ السَّاَلمَ  َلٍة، فَِإَذا ُهَو ِبَدابٍَّة َكَهيـْ ْنٌس؟،  ، فـَُقْلُت: َما أَْنَت، ِجني َأْم إِ َفَحَرَسُه َذاَت لَيـْ

فـََقاَل: َلَقْد َعِلَمِت اجلِْنُّ أَنَُّه َما  فـََقاَل: ِجني، فـَُقْلُت: اَنِوْلِِن َيَدَك، فَِإَذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب، فـَُقْلُت: َهَكَذا ُخِلَق اجلِْنُّ،  
، فـَُقْلُت: َما ََيِْمُلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟، قَاَل: بـََلَغِِن أَنََّك رَُجٌل حتُِبُّ الصَّ  َدَقَة، فََأْحبَـْبُت َأْن ُأِصيَب  ِفيِهْم َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمِنِّ

مِ  ََيِْرُزاَن  الَِّذي  َفَما  قـُْلُت:  طََعاِمَك،  اَّللَِّ ِمْن  َرُسوِل  ِإىَل  َأيب  َوَغَدا  َفرَتَْكُتُه،  قَاَل:   ، اْلُكْرِسيِّ آيَُة  اآْليَُة،  َهِذِه  فـََقاَل:  ْنُكْم؟، 
ُ َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخََبَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: »َصَدَق اْْلَِبيُث«.  َصلَّى اَّللَّ

 [  784إسناده صحيح إن كان يحيى بن أبي كثير سمعه من الطفيل[ ]حبان: ، أسد: إسناده قوي  ، شعيب:ح لغيرهصحي]االلباني: 
 
ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثـََنا  -  [79] ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّ ُت، َعْن َعِديِّ   َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخِليٍل، َحدَّ مَحَْزُة الزَّايَّ

ُ: اَي اْبَن آَدَم اذُْكْرين يف  َوَسلََّم: » َعَلْيِه  ْبِن ََثِبٍت، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  قَاَل اَّللَّ
ُهْم«.   نـَْفِسَك َأذُْكْرَك يف نـَْفِسي، اذُْكْرين يف َمَْلٍ ِمَن النَّاِس َأذُْكْرَك يف َمَْلٍ َخرْيٍ ِمنـْ

 [ 810[ ]حبان: حسن على شرط مسلمإسناده   شعيب: صحيح،]االلباني: 
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َهاشِ   -  [80] ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  بَِبرْيُوَت،  َمْكُحوٌل  السَّاَلِم  َعْبِد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ،  َأْخََباََن  اْلبَـْعَلَبَكيُّ قَاَل:  ٍم 
ثـََنا اْلَولِيُد، َعِن اْبِن ثـَْواَبَن َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن َماِلِك ْبِن خُيَاِمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل:    َحدَّ

؟، قَاَل: »َأْن مَتُوَت وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ اأْلَْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ «. َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِلَساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر اَّللَِّ
، وباقي  يخطئعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، صدوق  مدلس، وقد عنعن، وابن ثوبان: هو محمد بن الوليد شعيب: ،صحيح]االلباني: 
 [  818إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان[ ]حبان: ت، أسد: رجاله ثقا

 
َأيب   -  [ 81] ْبِن  َوْهِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َعُروبََة،  أَبُو  َعْبِد    َأْخََباََن  َأيب  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َكِرميََة، 

َهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَارِ  ِث، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: ُكنَّا َّنَِْشي  الرَِّحيِم، قَاَل: َحدََّثِِن زَْيُد ْبُن َأيب أُنـَْيَسَة، َعِن اْلِمنـْ
َرسُ  يـَتَـ َمَع  َلْونُُه  َفَجَعَل  َمَعُه،  فـَُقْمَنا  فـََقاَم،  َقَْبَْيِن،  َعَلى  َفَمَرْراَن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َقِميِصِه،  وِل  رََعَد ُكمُّ  َغريَُّ َحَّتَّ 

؟، قَاَل: »َما َتْسَمُعوَن َما َأْْسَُع؟ « قـُْلَنا:   ؟، قَاَل:  فـَُقْلَنا: َما َلَك اَي َنِبَّ اَّللَِّ »َهَذاِن رَُجاَلِن يـَُعذَّاَبِن يف  َوَما َذاَك اَي َنِبَّ اَّللَِّ
؟، قَاَل: »َكاَن َأَحُدُُهَا اَل  ٍ«، قـُْلَنا: ِممَّ َذِلَك اَي َنِبَّ اَّللَِّ َيْستَـْنزُِه ِمَن اْلبَـْوِل، وََكاَن اآْلَخُر    قـُُبوِرُِهَا َعَذاابا َشِديداا يف َذْنٍب َهنيِّ
نَـُهْم اِبلنَِّميَمِة« َفَدَعا ُبَرِيَدَتنْيِ ِمْن َجَراِئِد النَّْخِل، َفَجَعلَ  يف ُكلِّ َقَْبٍ َواِحَدةا، قـُْلَنا: َوَهْل    يـُْؤِذي النَّاَس ِبِلَسانِِه، َومَيِْشي بـَيـْ

ُهَما َما َدا ؟، قَاَل: »نـََعْم، خُيَفُِّف َعنـْ َفُعُهَما َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َما َرْطبَـَتنْيِ«. يـَنـْ
 [  824[ ]حبان: إسناده صحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلُمِغريَِة، قَ   -  [82] ثـََنا اْبُن َأيب َمْرَْيَ،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ

اْبُن َعْجاَلَن، َعْن ُمْصَعِب بْ  ْبُن أَيُّوَب، قَاَل: َحدََّثِِن  َأْخََباََن ََيََْي  ْبِن َأيب  قَاَل:  ْبِن َسْعِد  ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن حُمَمَِّد  ِن حُمَمَِّد 
َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبِه َوُهَو َُيَرِّ   ُ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُك َشَفتَـْيِه، فـََقاَل: »َماَذا تـَُقوُل اَي َأاَب  َوقَّاٍص، َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ

، قَاَل:  »َأاَل ُأْخَِبَُك أبَِْكثـََر َأْو َأْفَضَل ِمْن ِذْكِرَك اللَّْيَل َمَع النـََّهاِر َوالنـََّها«،    أَُماَمَة؟ َر َمَع اللَّْيِل؟ َأْن تـَُقوَل:  قَاَل: َأذُْكُر َريبِّ
 َعَدَد َما يف اأْلَْرِض َوالسََّماِء، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ ِمْلَء َما  ُسْبَحاَن اَّللَِّ َعَدَد َما َخَلَق، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ ِمْلَء َما َخَلَق، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ 

َعَدَد ُكلِّ   اَّللَِّ  َوُسْبَحاَن  َأْحَصى ِكَتابُُه،  َما  َعَدَد  اَّللَِّ  َوُسْبَحاَن  َوالسََّماِء،  اأْلَْرِض  َشْيٍء، يف  ِمْلَء ُكلِّ  اَّللَِّ  َوُسْبَحاَن  َشْيٍء، 
  ِمْثَل َذِلَك«. َوتـَُقوُل: احْلَْمُد َّلِلَِّ 

 [  830[ ]حبان: إسناده حسن ، شعيب:حسن صحيح]االلباني: 
 بنحوه. (٢٢١٤٤) أحمد في المسند أخرجه @ 

 
قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [83] النـَّقَّاُل،  ُسَرْيٍج  ْبُن  احْلَاِرُث  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَيَماِن،    َأْخََباََن  ْبُن  َعْن  ََيََْي 

ُ عَ  »ِإَذا َمَرْرمُتْ ِبُقُبوِراَن َوقـُُبورُِكْم ِمْن   َلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُْم يف النَّاِر«.   َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة، فََأْخَِبُوُهْم َأَّنَّ

 [ 847[ ]حبان: إسناده حسن، أسد: الحارث بن سريج  فيه إسناده ضعيف جداً شعيب:  ،صحيح]االلباني:  
 
ثـََنا َعتَّاُب ْبُن    -  [84] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة ْبِن اْلَِبِْنِد، َحدَّ ثـََنا  َحْرٍب أَبُو ِبْشٍر، قَاَل:  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ َحدَّ

َوَسلََّم مجََ  َعَلْيِه   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  ُمَلْيَكَة،  َأيب  اْبِن  َعِن  اْْلَزَّاُز،  َعاِمٍر  َأَصاَب  أَبُو  فـََقاَل: »ِإَذا  بـَْيِتِه،  َأْهَل  َع 
، اَل ُأشْ  ُ َريبِّ ُ اَّللَّ ئاا«. َأَحدَُكْم َغمي َأْو َكْرٌب، فـَْليَـُقِل: اَّللَّ  ِرُك ِبِه َشيـْ
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 [ 864]حبان:  إسناده ضعيف[ ضعيف، أسد: إسناده  شعيب: حسن صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َأيب، قَاَل: َحدَّ   -  [85] َخِليَفَة، قَاَل:  ثـََنا َهْوَذُة ْبُن  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن زَُهرْيٍ اجْلُْرَجاينُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن زَْيِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَْ  ُ  َحدَّ طَّاِب َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اَل تـَْعِجُزوا يف الدَُّعاِء، فَِإنَُّه َلْن يـَْهِلَك َمَع الدَُّعاِء َأَحٌد«  َوَسلََّم: »َعَلْيِه 

 [ 871]االلباني: ضعيف جدا، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
 
َوْهبٍ   -  [ 86] اْبُن  َأْخََباََن  قَاَل:  َمْوَهٍب،  ْبُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  قـُتَـيـْ ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  َمْعُروِف  َأْخََباََن  َعْن  ْبِن  ، 

ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ا ْعُت َعِليَّ ْبَن َراَبٍح، يـَُقوُل: ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ُسَوْيٍد، قَاَل: ْسَِ »اتَـُّقوا َدْعَوَة    َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَمْظُلوِم«. 

 [ 875]حبان: شعيب: إسناده صحيح[  ،]االلباني: صحيح
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر    -  [87] ثـََنا َحْفُص ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، قَاَل: َحدَّ ْبِن َأاَبَن، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم أَْبصَ   ُ يعاا  ِغَياٍث، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعْيِه مجَِ َيْدُعو أبُِْصبـُ َر رَُجالا 
 . فـَنَـَهاُه َوقَاَل ِبِِْحَداُُهَا، اِبْلُيْمََّن 

 [ 884]حبان:  [ على شرط مسلم  ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح
 
ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَا  -  [88] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ ثـََنا َأيب، َعِن اْبِن  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ َل: َحدَّ

َعْن َأيب َسِعيٍد  ْبِن َعطَاٍء، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر،  ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِِن ِعيَسى ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َماِلٍك، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمِرو  
فَـ  َأْمراا  َأَحدُُكْم  َأرَاَد  »ِإَذا  يـَُقوُل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ قَاَل:   ، َأْسَتِخريَُك  اْْلُْدِريِّ ِإيّنِ  اللَُّهمَّ  ْليَـُقِل: 

ُم اْلغُُيوِب، َوَأْستَـْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تـَْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوتـَْعَلُم َواَل َأعْ ِبِعْلِمَك،   َلُم، َوأَْنَت َعالَّ
ْرُه يل َوَأِعِنِّ َعَلْيِه، َوِإْن يِت َوَعاِقَبِة َأْمِري، فَاْقُدْرُه  اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َكَذا وََكَذا ِلْْلَْمِر الَِّذي يُرِيُد َخرْياا يل يف ِديِِن َوَمِعيشَ  يل َوَيسِّ

، ُثَّ    اْقُدْر يلَ اْْلَرْيَ أَيـَْنَما َكاَن، اَل َكاَن َكَذا وََكَذا ِلْْلَْمِر الَِّذي يُرِيُد َشرًّا يل يف ِديِِن َوَمِعيَشيِت َوَعاِقَبِة َأْمِري، فَاْصرِْفُه َعِنِّ
» َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  َحْوَل َواَل قـُوَّ
 [ 885، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: إسناده حسن]االلباني: منكر، شعيب: 

 
ثـََنا اْبُن َأيب  - [89] ثـََنا مَحَْزُة ْبُن ِطْلَبَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو   ُفَدْيٍك، قَاَل: َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصاِريُّ، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِه، َعْن َأيب هُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا  اْلُمَفضَِّل ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَل   ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تـَْقِدُر وَ َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْمراا فـَْليَـُقِل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسَتِخريَُك ِبِعْلِمَك، َوَأْستَـْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك، َوَأْسأَُلكَ 

ُم اْلغُُيوِب، اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َكَذا وََكَذا َخرْياا يل يف ِديِِن  ، َوَخرْياا يل يف َمِعيَشيِت، َوَخرْياا يل يف  َأْقِدُر، َوتـَْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َوأَْنَت َعالَّ
ِِن ِبَقَدِرَك«. َعاِقَبِة َأْمِري، فَاْقُدْرُه يل َواَبِرْك يل ِفيِه، َوِإْن َكاَن َغرْيُ ذَ   ِلَك َخرْياا يل، فَاْقُدْر يلَ اْْلرَْيَ َحْيُث َما َكاَن، َوَرضِّ

 [  886شعيب: إسناده حسن في الشواهد[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: حسن  
 رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون ورواه الطبراني في األوسط بنحوه. : (3677قال الهيثمي )@ 
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ثـََنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبريِْ   -  [90] ثـََنا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ُسْفَياُن،  يُّ، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ْلُيْكِثْر، فَِإنَُّه    اَّللَّ »ِإَذا َسَأَل َأَحدُُكْم فـَ
 َيْسَأُل رَبَُّه«.  

 [  889شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح. : (17220قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل:  -  [91] ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:    َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم بِبَـْيِت اْلَمْقِدِس، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َثَم َحدَّثَُه، ، َعْن َرُسوِل    َأْخََبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َدرَّاجاا َحدَّثَُه، َأنَّ َأاَب اهْلَيـْ َعَلْيِه  َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ  ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا رَُجٌل ُمْسِلٌم مَلْ َيُكْن ِعْنَدُه َصَدَقٌة، فـَْليَـُقْل يف ُدَعائِِه: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حمَُ  مٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك، َوَصلِّ َعَلى  َوَسلََّم، قَاَل: »َأميُّ

َا زََكاٌة« اْلُمؤْ   ِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت، َواْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت، فَِإَّنَّ
تَـَهاُه اجْلَنَُّة«.   َوقَاَل: »اَل َيْشَبُع اْلُمْؤِمُن َخرْياا َحَّتَّ َيُكوَن ُمنـْ

   [903]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة،  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َمْعَمٍر، قَاَل: َحدَّثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعمْ   -  [92]

اْلِمْنََبَ، فـََقاَل: »آ َعَلْيِه َوَسلََّم َصِعَد   ُ ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِقيَل: اَي َرُسوَل  َعْن َأيب  ِإنََّك ِحنَي  ِمنَي آِمنَي آِمنَي«   ، اَّللَِّ
َومَلْ يـُْغَفْر َلُه َفَدَخَل النَّاَر  َصِعْدَت اْلِمْنََبَ قـُْلَت: آِمنَي آِمنَي آِمنَي، قَاَل: »ِإنَّ ِجَْبِيَل َأََتين، فـََقاَل: َمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن  

آ ُقْل:   ،ُ اَّللَّ فَأَبـَْعدَ فَأَبـَْعَدُه  النَّاَر  َفَدَخَل  َفَماَت  َيََبَُُّهَا،  فـََلْم  َأَحَدُُهَا  َأْو  أَبـََوْيِه  َأْدَرَك  َوَمْن  آِمنَي،  فـَُقْلُت:  ُقْل:  ِمنَي،   ،ُ اَّللَّ ُه 
ُ، ُقْل: آِمنَي، فـَُقْلُت: آِمنَي«. فَأَبـَْعَدهُ آِمنَي، فـَُقْلُت: آِمنَي، َوَمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك َفَماَت َفَدَخَل النَّاَر    اَّللَّ

 [  907[ ]حبان: إسناده حسن ، شعيب:حسن صحيح]االلباني: 
 
ثـََنا َعْمُرو ْبُن َأيب َسَلَمةَ   -  [93] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اْبُن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ زَُهرْيُ ْبُن  ، قَاَل: َحدَّثـََنا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمُرَك  حُمَمٍَّد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »أََتى   ِجَْبِيُل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َعاِفيَ  تـَْعِجيَل  َأْسأَُلَك  ِإيّنِ  اللَُّهمَّ  قَاَل:  ِإْحَداُهنَّ،  ُمْعِطيَك  فَِإيّنِ  اْلَكِلَماِت،  َِبَُؤاَلِء  َتْدُعَو  أَ َأْن  بَِليَِّتَك،  َعَلى  َأْو َصَْباا  ْو  ِتَك، 

نـَْيا ِإىَل َرمْحَِتَك«.   ُخُروجاا ِمَن الدُّ
   [922]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

 
ثـََنا ُهَرْيُْ   -  [94] ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل:    َأْخََباََن احْلََسُن  ُمْعَتِمُر  ثـََنا  ْعُت  ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ْسَِ

ُ َعَلْيِه  ثـََنا قـََتاَدُة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِإيّنِ أَلَُتوُب يف اْليَـْوِم َسْبِعنَي َمرَّةا«. َوَسلََّم: »َأيب، يـَُقوُل: َحدَّ
  [924االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  ]

 : رواه أبو يعلى، والبزار، وأحد إسنادي أبي يعلى، رجاله رجال الصحيح.(17582قال الهيثمي )@ 
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ثـََنا اْلَولِيُد ْبنُ   -  [95] ثـََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ ْبِن َعْبِد  ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد    َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ
ْبِن   اْلُمَهاِجِر، َعْن َخاِلِد  ْبِن َأيب  ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن احْلَُسنْيِ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َما رَأَْيُت اْلَعزِيِز، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا َأْكثـََر َأْن يـَُقوَل: َأْستَـْغِفُر اَّللََّ َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َأَحدا
 [ 928، شعيب: رجاله ثقات إال أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن وله شواهد كثيرة[ ]حبان: صحيح لغيره: األلباني]
 
َحدَّ   -  [ 96] قَاَل:  ََيََْي،  ْبُن  َحْرَمَلُة  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َغرِيٍب،  َبَة ِبَََبٍ  قـُتَـيـْ ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل:  َأْخََباََن  َوْهٍب،  اْبُن  ثـََنا 

، َعْن َهاِشِم ْبِن عَ   َأْخََبانَ  ْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َأنَّ  يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َأْخََبين اْلَعاَلُء ْبُن ُرْؤبََة التَِّميِميُّ ُهَو احلِْْمِصيُّ
َعَليْ   ُ َيَُْمَر َلُه ِبَوْسٍق ِمْن  ِه َوَسلََّم َفَشَكا ِإلَْيِه َذِلَك، َوَسأََلُه َأْن  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َأَصابـَْتُه ُمِصيَبٌة، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإْن ِشْئَت َأَمْرُت َلَك ِبَوْسٍق ِمْن مَتٍْر، َوإِ  ْن ِشْئَت َعلَّْمُتَك َكِلَماٍت ِهَي َخرْيٌ  مَتٍْر، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَِإيّنِ  ِبَوْسٍق،  َوُمْر يل  َعلِّْمِنيُهنَّ،  قَاَل:  َواْحَفْظِِن  َلَك؟ «،  ا،  قَاِعدا ْساَلِم  اْحَفْظِِن اِبإْلِ اللَُّهمَّ  فـََقاَل: »ُقِل:  ِإلَْيِه،  َحاَجٍة   ُذو 

ا، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  ا، َواَل ُتِطْع يفَّ َعُدوًّا َحاِسدا ْساَلِم رَاِقدا ْساَلِم قَائِماا، َواْحَفْظِِن اِبإْلِ ِه، َوَأْسأَُلَك   َما أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيتِ اِبإْلِ
 ِمَن اْْلَرْيِ الَِّذي ُهَو بَِيِدَك ُكلِِّه«. 

العالء بن رؤية، ويقال له: المعلى ترجمه الفسوي في تابعي أهل المدينة من مصر ممن روى عنهم الزهري، ]االلباني: ضعيف، شعيب: 
   [934[ ]حبان: ، وباقي رجاله ثقات 9/104جرح والتعديل "  ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، وكذا شيخه هاشم بن عبد هللا مترجم في " ال

 
ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بْ   - [97] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب اجْلَُمِحيُّ ُن َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ

ا َرُسوَل  اَي  قَاَل:  أَنَُّه،  َعبَّاٍس،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن   ، َساملٍِ ْبُن  ُموَسى  َجْهَضٍم  اَّللََّ؟،  أَبُو  َأْسَأُل  َما   ، اْلَعْفَو قَاَل: »َّللَِّ اَّللََّ  َسِل 
 َواْلَعاِفَيَة«، ُثَّ، قَاَل: َما َأْسَأُل اَّللََّ؟، قَاَل: »َسِل اَّللََّ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة«. 

لغيره:  األلباني] بن سالم، شعيب:  صحيح  إال أن موسي  ثقات،  العباس   -رجاله  آل  ل  -وهو مولى  ابن عباس. على صدقه  يدرك  [  م 
 [ 951]حبان: 

 
الدَّْغَويلُّ   -  [98] الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن  َأْخََباََن  َعِليُّ  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  احْلََكِم،  ْبِن  ِبْشِر  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ،

ْبُن  ُسْفَياَن  ٍس، قَاَل: َجاَء أَبُو  احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، قَاَل: َحدََّثِِن َأيب، قَاَل: َحدََّثِِن يَزِيُد النَّْحِويُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد أَْنُشُدَك اَّللََّ َوالرَِّحَم فـََقْد     -يـَْعِِن اْلَوبـََر َوالدََّم    -َأَكْلَنا اْلِعْلِهَز  َحْرٍب ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ: }َوَلَقْد َأَخْذاَنُهْم اِبْلَعَذاِب، َفَما اْسَتَكا  [  76نُوا ِلَرَبِِّْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن{. ]املؤمنون:  فَأَنـَْزَل اَّللَّ
  [  967[ ]حبان: إسناده حسن  ، شعيب:صحيح اإلسناد]االلباني: 

 : "رواه الطبراني، وفيه علي بن الحسين بن واقد، وثقه النسائي وغيره، وضعفه أبو حاتم". (11191قال الهيثمي ) @
 
ثـََنا ِعْمَراُن الْ   -  [99] ثـََنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ قـََتاَدَة،  َقطَّاُن، َعْن  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب اجْلَُمِحيُّ

َعلَ   ُ ْبِن َأيب احلََْسِن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلُكْم    ْيِه َوَسلََّم: َعْن َسِعيِد  ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ َثاَلثٌَة  »َخَرَج 
ُهُم السََّماُء، فـََلَجُؤوا ِإىَل َجَبٍل، فـََوقـََعْت َعَلْيِهْم َصْخَرٌة، فـََقاَل بـَْعضُ  ُهْم لِبَـْعٍض: َعَفا اأْلَثـَُر، َوَوَقَع يـَْرََتُدوَن أِلَْهِلِهْم، فََأَصابـَتـْ

َمكَ  يـَْعَلُم  َواَل  َأْعَماِلُكْم.احْلََجُر،  أبَِْوَثِق  اَّللََّ  اْدُعوا   ،ُ اَّللَّ ِإالَّ  اْمَرَأٌة   اَنُكْم  أَنَُّه َكاَنِت  تـَْعَلُم  ِإْن ُكْنَت  اللَُّهمَّ  َأَحُدُهُم:  فـََقاَل 
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تـَرَْكتـُهَ  نـَْفَسَها،  قـَرََّبْت  فـََلمَّا   ، ُجْعالا هَلَا  َفَجَعْلُت  َعَليَّ،  فَأََبْت  تـَُها،  َفطََلبـْ َذِلَك  تـُْعِجُبِِن،  فـََعْلُت  َا  ِإَّنَّ َأيّنِ  تـَْعَلُم  فَِإْن ُكْنَت  ا، 
 رََجاَء َرمْحَِتَك، َوَخْشَيَة َعَذاِبَك، فَافْـُرْج َعنَّا، فـََزاَل ثـُُلُث اجْلََبِل. 

َأْحُلُب هَلَُما يف إِ  أَنَُّه َكاَن يل َواِلَداِن، وَُكْنُت  تـَْعَلُم  ِإْن ُكْنَت  تـَُها، َوُُهَا اَنئَِماِن، ُقْمُت  فـََقاَل اآْلَخُر: اللَُّهمَّ  أَتـَيـْ اَنئِِهَما، فَِإَذا 
َقظَا َشِراَب، فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّنِ فـََعْلُت َذِلَك رََجاَء َرمْحَِتكَ  َوَخْشَيَة َعَذاِبَك فَافْـُرْج َعنَّا فـََزاَل    قَائِماا َحَّتَّ َيْستَـْيِقظَا، فَِإَذا اْستَـيـْ

احْلََجِر. فََأْعطَ فـََقا  ثـُُلُث  النـََّهاِر،  ِنْصَف  يل  فـََعِمَل  يـَْوماا  َأِجرياا  اْسَتْأَجْرُت  َأيّنِ  تـَْعَلُم  ِإْن ُكْنَت  اللَُّهمَّ  الثَّاِلُث:  َأْجَرُه  َل  ُتُه  يـْ
َيْطُلُب َأجْ  اْلَماِل، ُثَّ َجاَء  َيَُْخْذُه، فـََوفَـّْرَُتَا َعَلْيِه َحَّتَّ َصاَر ِمْن ُكلِّ  َرُه فـَُقْلُت: ُخْذ َهَذا ُكلَُّه، َوَلْو ِشْئَت مَلْ  فـََتَسخَّطَُه َومَلْ 

َأيّنِ فـََعْلُت َذِلَك رََجاَء َرمْحَِتَك َوَخْشَيَة َعَذاِبَك فَافْـُرْج َعنَّ  تـَْعَلُم  َأْجَرُه، فَِإْن ُكْنَت  ا، قَاَل: فـََزاَل احْلََجُر َوَخَرُجوا  ُأْعِطِه ِإالَّ 
 يـََتَماَشْوَن« 

 [  971شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح
  رواه البزار والطبراني في األوسط بأسانيد، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح.: (13414قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُليْ   -  [ 100] ، َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احلَِْزاِميُّ ُعْقَبَة،  ٍح، َعْن ُموَسى ْبِن  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُْم اَل    َعَلْيِه َوَسلََّم:َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي فَِإَّنَّ
 يـَْعَلُموَن«.

 [  973شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:   لغيره،]االلباني: صحيح 
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.  (:10097قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعبَـْيِد ْبِن عَ   -  [ 101] ثـََنا َسْهُل  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَسيَِّب ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ ِقيٍل، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ْبُن مَحَّاٍد، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل ا اللَُّهمَّ اَل َسْهَل  »  قَاَل:َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوأَْنَت ََتَْعُل احْلَْزَن َسْهالا ِإَذا ِشْئَت«.   ِإالَّ َما َجَعْلَتُه َسْهالا

 [  974شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن    -  [ 102] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْلِمْصِريُّ، قَاَل: َحدَّ جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن أَيُّوَب ْبِن َهاِنٍئ، َعْن َمْسُروِق ْبِن اأْلَْجدَِع، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعَليْ َحدَّ ِه َوَسلََّم  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنا ِإىَل اْلَمَقاِبِر، فََأَمَراَن َفَجَلْسَنا، ُثَّ ََتَطَّى اْلُقُبو  تَـَهيـْ َها َفَجَلَس  َخَرَج يـَْوماا , َفَخَرْجَنا َمَعُه، َحَّتَّ انـْ َر َحَّتَّ انـْتَـَهى ِإىَل َقَْبٍ ِمنـْ

، ُثَّ رََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ  ِإلَْيِه، فـََناَجاُه َطوِيالا  ُ َنا لُِبَكاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم اَبِكياا، فـََبَكيـْ
َنا، فـَتَـَلقَّاُه ُعَمُر ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه َوقَاَل: َما الَِّذي أَْبَكاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ , فـََقدْ  تَـَنا وَ َأقْـَبَل َعَليـْ َأفْـَزْعتَـَنا؟ فََأَخَذ بَِيِد ُعَمَر،   أَْبَكيـْ

بَُكاِئي فـََقاَل: »َأفْـَزَعُكْم  َنا،  َعَليـْ َأقْـَبَل  َوْهٍب،    ؟«ُثَّ  بِْنِت  آِمَنَة  َقَْبُ  ُأاَنِجي  رَأَيـُْتُموين  الَِّذي  اْلَقَْبَ  فـََقاَل: »ِإنَّ  نـََعْم ,  قـُْلَنا: 
: }َما َكاَن ِللنَِّبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكنَي{ ]التوبة:َوِإيّنِ َسأَْلُت َريبِّ ااِلْسِتْغَفاَر هَلَا، فَـ   َلْم َيََْذْن يل، فـَنَـَزَل َعَليَّ

تُ 113 ْم َعْن ِزاَيرَِة اْلُقُبوِر، فـَُزوُروَها،  كُ [ , فََأَخَذين َما َيَُْخُذ اْلَوَلُد ِلْلَواِلِد ِمَن الّرَِقِة، َفَذِلَك الَِّذي أَْبَكاين، َأاَل َوِإيّنِ ُكْنُت ََّنَيـْ
نـَْيا َوتـَُرغُِّب يف اآْلِخَرِة«  ُد يف الدُّ َا تـَُزهِّ  فَِإَّنَّ

 [  981: فيه لين.[ ]حبان: هانئابن جريح: مدلس وقد عنعن، وأيوب بن إسناده ضعيف ]االلباني: ضعيف، شعيب: 
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قَاَل:    -  [103] الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  اْلُمِغريَُة  ثـََنا  َعْبَدَة، َحدَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  َأيب  َأْخََباََن  ْبُن  يَزِيُد  َحدََّثِِن 
َعَليْ ُعبَـْيٍد،    ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  يـَْرفـَُعُه  اأْلَْكوَِع،  ْبَن  َسَلَمَة  ْعُت  ْسَِ يـَُقوُل: قَاَل:  الّرِيُح،  اْشَتدَِّت  ِإَذا  قَاَل: َكاَن  َوَسلََّم،    ِه 

 »اللَُّهمَّ َلْقحاا اَل َعِقيماا«. 
 [  1008شعيب: إسناده قوي على شرط البخاري[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح

 المغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة. واألوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير  : ورواه الطبراني في الكبير(17214قال الهيثمي )@ 
 
َباُن، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ   -  [104] ثـََنا َشيـْ ثـََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن النـُّْعَماِن، قَاَل: َحدَّ ُ  َحدَّ َعَلْيِه   َصلَّى اَّللَّ

َوا َواْلُبْخِل  َواْلَكَسِل،  اْلَعْجِز  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإيّنِ  »اللَُّهمَّ  يـَُقوُل:  َيْدُعو،  َواْلَمْسَكَنِة،  َوَسلََّم  لَِّة  َوالذِّ َواْلَغْفَلِة،  َواْلَقْسَوِة  هْلََرِم، 
الصََّممِ  ِمَن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َوالرِّاَيِء،  َوالسُّْمَعِة  َوالنَِّفاِق،  ْرِك  َوالشِّ َواْلُكْفِر،  اْلَفْقِر  ِمَن  ِبَك  َواْلَبَكِم،  َوَأُعوُذ  َواْلََبَِص    َواجْلُُنوِن، 

 يِء اأْلَْسَقاِم«. َواجْلَُذاِم، َوَسيِّ 
  [ 1023]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 

 رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح.  (:17172قال الهيثمي )@ 
 
ْبِن السَّْرِح، قَالَ   -  [ 105] َعْمِرو  ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ اهْلَْمَداينُّ،  ْبِن ُُبَرْيٍ  حُمَمَِّد  ْبُن  ُعَمُر  اْبُن  َأْخََباََن  ثـََنا  َوْهٍب،  : َحدَّ

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعنْ  ، َعِن احْلُُبِليِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن َيْدُعو: قَاَل: َحدََّثِِن ُحَييُّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َذِلَك ِعْنَداَن، اللَُّهمَّ إِ  ُذنُوبـََنا َوظُْلَمَنا، َوَهْزلََنا َوِجدَّاَن َوَعْمَداَن، وَُكلُّ  لََنا  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْيِن، َوَغَلَبِة  »اللَُّهمَّ اْغِفْر  يّنِ 

 ْلِعَباِد، َوََشَاَتِة اأْلَْعَداِء«.  ا
   [1027]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 ، وقال: رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن.(17357) ذكر القسم األول منه الهيثمي @
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 كِتَابُ الطَّهَارَةِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، عَ   -  [ 106] ثـََنا َهْوبـَُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَكْلِبُّ، َحدَّ َعْن زَْيِد  ْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم،  َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة حبَرَّاَن، َحدَّ

، قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما  ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن ُشَرْحِبيِل ْبِن َسْعٍد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
الذُّنُوبَ  بِِه  َويَُكفَُّر  اْْلَطَااَي،  ِبِه   ُ اَّللَّ وََكثْـَرُة    ؟«مَيُْحو  اْلَمْكُروَهاِت،  َعَلى  اْلُوُضوِء  »ِإْسَباُغ  قَاَل:   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  بـََلى  قَاُلوا: 

 اْْلُطَا ِإىَل اْلَمَساِجِد، َواْنِتظَاُر الصَّاَلِة بـَْعَد الصَّاَلِة، َفَذِلَك الرِّاَبُط«. 

شرحبيل بن سعد: هو الخطمي المدني مولى األنصار، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ في »التقريب« ": ]االلباني: صحيح، شعيب:  
خزيمة   ابن  حديثه  وصحح  بأخرة،  اختلط  ثقات.صدوق  رجاله  وباقي  منها،  الحديث  وهذا  للشواهد،  يصلح  فمثله  ]حبان:  والمؤلف،   ]

1039 ] 
 
ثـََنا اْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َذرِيٍح ِبُعْكََبَا  -  [ 107] ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِصٍم َأمْحَُد ْبُن َجوَّاٍس احْلََنِفيُّ اْلُمَباَرِك، َعِن  ، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ احلََْسِن ْبِن ذَْكَواَن، َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْحَوِل، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    ُ ْن  اَّللَّ
، قَاَل اْلَمَلُك: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِدَك ُفاَلٍن،   فَِإنَُّه اَبَت طَاِهراا«  اَبَت طَاِهراا اَبَت يف ِشَعارِِه َمَلٌك فـََلْم َيْستَـْيِقْظ ِإالَّ

    [1051[ ]حبان: رجاله رجال الصحيح إال الحسن بن ذكوان ]االلباني: حسن صحيح، شعيب: 
 أرجو أنه حسن اإلسناد.  :(1146قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َأيب، عَ   -  [ 108] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب َصْفَواَن الثَـَّقِفيُّ ِْسَاٍك، َعْن  ْن ُسْفَياَن، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، َحدَّ

قَاَل: »َصْفَقَتاِن يف َصْفقَ  أَبِيِه،  َعْن  َمْسُعوٍد،  ْبِن  َعْبِد اَّللَِّ  ْبِن  الرَّمْحَِن  َوَسلََّم  َعْبِد  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأَمَراَن   ، ِرابا ٍة 
 ِبِِْسَباِغ اْلُوُضوِء«. 

محمد بن أبي صفوان وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: ال بأس به، وذكره المؤلف في »الثقات«، وأبوه عثمان    ]االلباني: صحيح، شعيب:
[  عثمان بن أبي صفوان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. ، أسد:  لم أظفر له بترجمة، وباقي رجاله ثقات

   [1053]حبان: 
 
ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبدِ  - [ 109] ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيٍد، َحدَّ ثـََنا ُسَليْ َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن، َحدَّ ، َحدَّ َماُن ْبُن   اَّللَِّ

ُ َعلَ  ، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ  ْيِه َوَسلََّم، ِباَلٍل، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَمْقَُبِيِّ
َواِك ِعْنَد ُكلِّ صَ   اَلٍة«.َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرَُتُْم َمَع اْلُوُضوِء اِبلسِّ

 [ 1069]حبان: [ حسنإسناده  شعيب: حسن صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِبرِي، َحدَّثـََنا َحجَّا  - [110] َهاٍل، َحدَّثـََنا مَحَّاُد  َأْخََباََن اْبُن زَُهرْيٍ بُِتْسرَتَ، َحدَّ ُج ْبُن ِمنـْ

َعَلْيهِ ْبُن َسَلَمَة، َعْن    ُ ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيُكْم  »   َوَسلََّم:ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعِن اْلَمْقَُبِيِّ
َواِك، فَِإنَُّه َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم، َمْرَضاٌة ِللرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ«.   اِبلسِّ

»التلخيص«    شعيب:  صحيح،]االلباني:   في  قال  الحافظ  أن  إال  الصحيح،  رجال  ثقات  حبان:   60/  1رجاله  ابن  عن  أورده  بعدما 
  .[ (1067رواه النسائي وابن حبان، لكن يشهد له الحديث )  .«والمحفوظ عن عبيد هللا بن عمر بهذا اإلسناد بلفظ »لوال أن أشق ...

 [ 1070]حبان: 
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ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدََّثِِن ُمَعاِويَُة ْبُن َصاَأْخََباََن اْبُن    -  [111] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ِلٍح، َعْن  قـُتَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَمَر َلُه َرُسوُل  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َأاَب ُجَبرْيٍ اْلِكْنِديَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ

َلُه   ِبِفيِه، فـََقاَل  َأاَب ُجَبرْيٍ«، فـََبَدَأ  ِبَوُضوٍء، َوقَاَل: »تـََوضَّْأ اَي  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَوُضوٍء، فـََغَسلَ »اَل تـَْبَدْأ ِبفِ  َيَدْيِه َحَّتَّ أَنـَْقاُُهَا، ُثَّ    يَك، فَِإنَّ اْلَكاِفَر يـَْبَدأُ ِبِفيِه«، ُثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، ُثَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمََّن ِإىَل  ثـََر، ُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَثا ،    متََْضَمَض َواْستَـنـْ ، ُثَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى ِإىَل اْلِمْرَفِق َثاَلَثا اْلِمْرَفِق َثاَلَثا
 ُثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه َوَغَسَل رِْجَلْيِه. 

 [ 1089]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده جيد[ ]حبان: 

 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ذَْكَواَن الدَِّمشْ   -  [ 112] ثـََنا اْلَولِيُد  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِقيُّ

الزُّْهرِ  َعِن  اْلَيْحَصِبُّ،  َّنٍَِر  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُمْسِلٍم،  َصلَّى  ْبُن  النَِّبِّ  َعِن  ُبْسَرَة،  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن   ، َعَلْيِه  يِّ  ُ اَّللَّ
ْليَـتَـَوضَّْأ، َواْلَمْرَأُة ِمْثُل َذِلَك« َوَسلََّم، قَاَل:  »ِإَذا َمسَّ َأَحدُُكْم فـَْرَجُه فـَ

   [1117[ ]حبان: رجاله ثقات   ، شعيب:صحيح إال قوله: »والمرأة مثل ذلك«؛ فإنها مدرجة]االلباني: 
 
ثـََنا يَزِ   -  [ 113] ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ يُد ْبُن زُرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ

، قَ  َنا اْمَرَأٌة ِمَن اأْلَْنَصاِر َوَذحَبَْت  َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َشاةا، َوَصنَـَعْت  اَل: »َدَعتـْ
ُثَّ   فـَتَـَوضََّأ  اِبلطَُّهوِر،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َفَدَعا  َصْوراا،  لََنا  َوَرشَّْت  الطََّعاِم طََعاماا،  ِبُفُضوِل  َنا  أَتـَيـْ ُثَّ  َصلَّى، 

يـَتَـَوضَّأْ فََأَكَلُه،   َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ   ُ أَْيَن  .  َوَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَدَعا ِبطََعاٍم فـََلْم َيَِْدُه، فـََقاَل:  َبْكٍر،  َوَدَخْلَنا َعَلى َأيب 
فصلى ومل يتوضأ. َوتـََعشَّْيُت َمَع ُعَمَر،  لبأ، فأكل    َشاُتُكُم الَّيِت َوَلَدْت؟ قَاَلْت: ِهَي ِذِه، َفَدَعا َِبَا َفَحَلبَـَها بَِيِدِه ُثَّ صنعوا

 ْأ« فَُأِتَ ِبَقْصَعَتنْيِ، فـَُوِضَعْت َواِحَدٌة َبنْيَ َيَدْيِه َواأْلُْخَرى َبنْيَ َيَدِي اْلَقْوِم، َفَصلَّى َومَلْ يـَتَـَوضَّ 
 [ 1139]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 

  
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن    -  [ 114] ُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَِّبِّ ْبِن َأيب  حُمَمٍَّد، َعْن ُسَهْيِل  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم تـََوضَّأَ ِمْن ثـَْوِر َأِقٍط ُثَّ رَآُه َأَكَل َكِتَف َشاٍة َفَصلَّى    َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة: »أَنَُّه رََأى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ«. 

   [1151]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  
  

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن يـَْعُقوَب اجْلَْوزََجاينُّ، قَالَ   -  [ 115] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  َأْخََباََن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ
ِعمْ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  مَحَْزَة،  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َجبَـَلَة،  ْبِن  َعِن  ُعْثَماَن  ُعْرَوَة  َسأَْلُت  قَاَل:   ، الزُّْهِريِّ َعِن  الَِّذي  َراَن، 

 َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َحدَّثـَْتِِن َعاِئَشُة:  َُيَاِمُع َواَل يـُْنِزُل، قَاَل: َعَلى النَّاِس َأْن َيَُْخُذوا اِبآْلِخِر، َواآْلِخُر ِمْن َأْمِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْفَعُل َذِلَك َواَل يـَْغَتِسُل، َوَذِلَك قـَْبَل فـَْتِح َمكََّة، ُثَّ اْغَتَسلَ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   ُ  بـَْعَد َذِلَك، َوَأَمَر   َصلَّى اَّللَّ
 النَّاَس اِبْلُغْسِل«

والحديث في الغسل اللتقاء الختانين ثابت عن النبي   فيه اختالف...  بن عمران  والحسين، شعيب: رجاله ثقات  صحيح لغيره]االلباني:  
   [1180[ ]حبان: صلى َّللاه عليه وسلم من غير هذا الوجه.
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ثـََنا َأخِ   -  [ 116] ثـََنا اْبُن َأيب ُأَوْيٍس، َحدَّ ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َزجْنَُوْيِه، َحدَّ ي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب َمْرَْيَ، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَلِم اْلُغْسُل يـَْوَم اجْلُُمَعِة، َوااِلْسِتَناُن، َوَأْخُذ الشَّاِرِب، َوِإْعَفاُء اللَِّحى، فَِإنَّ اْلَمُجوَس تـُْعِفي َشَواِرََبَا،   قَاَل: »ِإنَّ ِفْطَرَة اإْلِ

 ِفي حِلَاَها، َفَخاِلُفوُهْم، ُخُذوا َشَوارَِبُكْم، َواْعُفوا حِلَاُكْم«َوحتُْ 
  [1221مختلف فيه وباقي رجاله ثقات، أسد: إسناده جيد[ ]حبان:   ابن أبي أويس]االلباني: حسن، شعيب: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َحدَّثـََنا هَ   -  [ 117] َصاِحُب    -اُروُن ْبُن ُمْسِلٍم  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن زَُهرْيٍ أَبُو يـَْعَلى، اِبأْلُبـُلَِّة، َحدَّ

اَّللَِّ -احْلِنَّاِء   َعْبِد  َعْن  َأيب َكِثرٍي،  ْبِن  ََيََْي  َعْن  يَزِيَد،  ْبُن  َأاَبُن  ثـََنا  َحدَّ أَبُو    ،  َعَليَّ  َدَخَل  قَاَل:  قـََتاَدَة،  َأيب  َوَأاَن  ْبِن  قـََتاَدَة، 
ُ  َأْغَتِسُل يـَْوَم اجْلُُمَعِة، فـََقاَل: َأُغْسُلَك َهَذا ِمْن َجَنابٍَة؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: َأِعْد ُغْسالا آَخَر، فَِإيّنِ  ْعُت النَِّبَّ، َصلَّى اَّللَّ  ْسَِ

 »َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعِة، مَلْ يـََزْل طَاِهراا ِإىَل اجْلُُمَعِة اأْلُْخَرى«  ُو:َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَقُ 

   [1222، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: لغيره  ]االلباني: حسن
 
احْلَُباِب، قَاَل:  زَْيُد ْبُن  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍن، قَاَل: َأْخََباََن ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهِريُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [ 118]

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َواِقٍد اْلُعَمِريُّ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن أََتى اجْلُُمَعَة  َحدَّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْليَـْغَتِسْل«   ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء فـَ

  [  1226، شعيب: عثمان بن واقد مختلف فيه[ ]حبان: بذكر النساء شاذ -]االلباني: ضعيف 
 
اْلَقَوارِيِريُّ، قَاَل: حَ   -  [ 119] ْبُن ُعَمَر  ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ  ، قَاَل: َحدَّ اْلُمَثَّنَّ ْبِن  ْبُن َعِليِّ  َأمْحَُد  ْبُن احْلَُباِب،  َأْخََباََن  ثـََنا زَْيُد  دَّ

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َواِقٍد اْلُعَمِريُّ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَ  ُ َعَلْيِه  قَاَل: َحدَّ َوَسلََّم: »اْلُغْسُل يـَْوَم  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اجْلُُمَعِة َعَلى ُكلِّ َحاملٍِ ِمَن الّرَِجاِل، َوَعَلى ُكلِّ اَبِلٍغ ِمَن النَِّساِء«.  

  [  1227، شعيب: عثمان بن واقد مختلف فيه[ ]حبان: بذكر النساء شاذ -]االلباني: ضعيف 
 
ثـََنا َشَبابَُة ْبُن سَ   -  [120] َبَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ْبِن  وَّاٍر، َعْن ِهَشاِم  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإنَّ َّلِلَِّ َحقًّا َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن يـَْغَتِسلَ اْلغَاِز، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن   َعِة    ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُكلَّ َسبـْ
ٍم يـَْوماا، فَِإْن َكاَن َلُه ِطيٌب َمسَُّه«  َأايَّ

 [ 1232[ ]حبان: على شرط الشيخين خال هشام بن الغاز وهو ثقة  إسناده صحيح، شعيب: إسناده صحيح رجاُله ُكلُّهم ثَِّقات  ]االلباني: 
  
ثـََنا أَبُو َعَوانََة،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن اجْلُنَـْيِد بُِبْستَ   -  [121] َبُة ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َعْن َأيب ، قَاَل: َحدَّ

اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  »َكاَن  فـََقاَل:  اْْلُفَّنْيِ،  َعَلى  اْلَمْسِح  َعِن  َماِلٍك،  ْبَن  أََنَس  َسأَْلُت  قَاَل:  مَيَْسُح  يـَْعُفوٍر،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
 َما«َعَلْيهِ 

   [1318[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين ]االلباني: صحيح، شعيب: 
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ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيمَ   -  [ 122] ثـََنا أَبُو َكاِمٍل اجْلَْحَدِريُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ اَن، قَاَل: َحدَّ
َعَليْ   ُ ، َأرَأَْيَت  ِه َوَسلََّم ُسِئَل، َفِقيَل: اَي َرُسوَل  ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَِّ

 الرَُّجَل َُيِْدُث فـَيَـتَـَوضَّأُ، َومَيَْسُح َعَلى ُخفَّْيِه، أَُيَصلِّي؟ قَاَل: »اَل أبََْس ِبَذِلَك«
   [1334]االلباني: حسن صحيح، شعيب: صحيح بشواهده[ ]حبان: 

 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [ 123] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ٍب، قَاَل: َأْخََبين َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ

اْبِن َعبَّاٍس،   ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  ْبِن َأيب ِهاَلٍل، َعْن اَنِفِع  ثـَْنا ِمْن َشْأِن  ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيِد  ْبِن اْْلَطَّاِب: َحدِّ ِلُعَمَر  ِقيَل  أَنَُّه 
، َأَصابـََنا ِفيِه َعَطٌش، َحَّتَّ ظَنَـنَّ  َقِطُع، َحَّتَّ ِإْن اْلُعْسَرِة، قَاَل: َخَرْجَنا ِإىَل تـَُبوَك يف قـَْيٍظ َشِديٍد، فـَنَـَزْلَنا َمْنزالا ا َأنَّ رِقَابـََنا َستَـنـْ

َقِطُع، َحَّتَّ ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْنَحُر بَعِ َكاَن الرَُّجُل لََيذْ  ريَُه فـَيَـْعِصُر فـَْرثَُه  َهُب يـَْلَتِمُس اْلَماَء، َفاَل يـَْرِجُع َحَّتَّ َنُظنَّ َأنَّ رَقـَبَـَتُه َستَـنـْ
اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  يُق:  دِّ الصِّ َبْكٍر  أَبُو  فـََقاَل  َعَلى َكِبِدِه،  بَِقَي  َما  َوََيَْعُل  َقْد  فـََيْشَربُُه  لََنا،  ،  فَادُْع  َخرْياا،  الدَُّعاِء  يف   ُ اَّللَّ َعوََّدَك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلْم يـُْرِجْعُهَما َحَّتَّ َأظَلَّْت َسَحابٌَة، َفَسَكَبْت،    فـََقاَل: »َأحتُِبُّ َذِلَك؟ « قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فـََرَفَع َيَدْيِه َصلَّى اَّللَّ
َنا نـَْنظُُر، فـََلْم جنَِْدَها َجاَوَزِت اْلَعْسَكَر. َفَمَْلُوا َما َمَعُهْم، ُثَّ    َذَهبـْ

ضعيف رجال  شعيب:  ،]االلباني:  من  فإنه  يحيى،  بن  حرملة  خال  الشيخين  رجال  رجاله  صحيح،  فقط.  إسناده  أسد:  مسلم  إسناده  ، 
 [  1383صحيح[ ]حبان: 

 األوسط، ورجال البزار ثقات.رواه البزار، والطبراني في (: 10327قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا َجرِيٌر، َعِن الشَّ   -  [ 124] َثَمَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ ، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َحسَّاَن ْبِن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ َباينِّ يـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    خُمَاِرٍق، قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة اْشَتَكِت ابـَْنٌة يل، فـَنَـَبْذُت هَلَا يف ُكوٍز، َفَدَخلَ  َوُهَو يـَْغِلي، فـََقاَل  النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ مَلْ َيَْ  ؟«»َما َهَذا  َعْل ِشَفاءَُكْم يف َحَراٍم«. فـََقاَلْت: ِإنَّ ابـَْنيِت اْشَتَكْت فـَنَـَبْذاَن هَلَا َهَذا، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

وثقه المؤلف ولم يذكر فيه البخاري و ابن أبي حاتم جرحا    حسان بن مخارق خال    رجاله رجال الشيخينلغيره، شعيب:    ]االلباني: حسن
   [1391و ال تعديال، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: 

 : ورِّجال أبي يعلى رجال الصحيح، خال حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. (8287قال الهيثمي )@ 
 
اجلَْ   -  [125] ِإْْسَاِعيَل  ْبُن  ِإبـَْراِهيُم  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اِبْلَمْوِصِل،  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  زَْيُد  َجاِبِر  أَبُو  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ قَاَل:  ْوَهِريُّ، 

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َعِن اْبِن ُجَريْ  ٍج، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُموَسى اْلَفرَّاُء، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تـَُبْل قَائِماا«.  َصلَّى اَّللَّ

: »َأَخاُف َأنَّ اْبَن ُجَرْيٍج مَلْ َيْسَمْع ِمْن اَنِفٍع َهَذا اْْلَََبَ«  . قَاَل أَبُو َحامتٍِ
 [ 1423]حبان:   ]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[

 
ثـََنا مُ   -  [ 126] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْشَكاَب، قَاَل: َحدَّ اْلِمْقَداِم،  ْصَعُب ْبُن  َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقطَّاُن، بِِتنِّيَس، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: »ََّنَى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن مَيَسَّ الرَُّجُل ذََكَرُه بَِيِميِنِه«. َحدَّ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
شعيب:   صحيح،  قتادة  ]االلباني:  أبي  حديث  له  ويشهد  عنعن،  وقد  مدلس  الزبير  أبا  أن  إال  ثقات  ]حبان:  1434)حبان:  رجاله   ])

1433 ] 
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ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن    -  [ 127] ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاٍع، قَاَل: َحدَّ َل:  احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، قَاَل: َحدَّ
َوُة، َواللَّْيُث، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب ُهَريْـ  َة: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  رَ َأْخََبين َحيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعِن ااِلْسِتْنَجاِء اِبْلَيِمنِي«.  اَّللَّ
 [ 1435]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ثـََنا َرْوُح ْبُن عُ   -  [ 128] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، َحدَّ ، بَِنِصيِبنَي، َحدَّ ثـََنا أَبُو  َأْخََباََن َهاِشُم ْبُن ََيََْي أَبُو السَِّريِّ َعاِمٍر  َباَدَة، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ َم، قَاَل: »ِإَذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فـَْلُيوتِْر، فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل  اْْلَزَّاُز، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
عاا، َوالطََّوافَ  َم َسبـْ عاا، َواأْلَايَّ  َوذََكَر َأْشَياَء. ؟«ِوتْـٌر َيُِبُّ اْلوِتْـَر، َأَما تـََرى السََّماَواِت َسبـْ

    [1437ان:  [ ]حب مختلف فيه  أبو عامر الخزاز]االلباني: ضعيف، شعيب: فيه 
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 كِتَابُ الصَّلَاةِ 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي اأْلَُمِويُّ، َحدََّثِِن َأيب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن    -  [ 129] َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح، فـََغلََّس َبَِ   ُ بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَغَداَة فََأْسَفَر َِبَا، ُثَّ  ُهَريـَْرَة، قَاَل: َصلَّى  »أَْيَن    قَاَل: ا، ُثَّ َصلَّى 
 السَّاِئُل َعْن َوْقِت َصاَلِة اْلَغَداِة؟ ِفيَما َبنْيَ َصاَلِت َأْمِس َواْليَـْوِم«.

   [1493]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي اأْلَُمِويُّ، قَاَل: َحدََّثِِن َأيب، قَاَل: َحدَّثـََنا حمَُ   -  [ 130] مَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َِبَا، ُثَّ قَاَل  َم، فـََغلََّس َِبَا، ُثَّ َصلَّى اْلَغَد فََأْسَفَر  َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  »أَْيَن السَّاِئُل َعْن َوْقِت َصاَلِة اْلَغَداِة؟ ِفيَما َبنْيَ َصاَلِت َأْمِس َواْليَـْوِم«.  َصلَّى اَّللَّ

   [1495]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 ( 1493مكرر ) @
 
ثـََنا َداُوُد ْبُن َأيب ِهنْ   -  [ 131] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َخازٍِم، َحدَّ َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ ٍد، َعْن َأيب َنْضَرَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْصَحاِبِه َذاَت لَيْـ  َتِظُروَن اْلِعَشاَء،  َجاِبٍر، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل: »َصلَّى النَّاُس  َلٍة َوُهْم يـَنـْ
َتَظْرمُتُوَها« ُثَّ قَاَل: َتِظُروََّنَا، َأَما ِإنَُّكْم يف َصاَلٍة َما انـْ ُتْم تـَنـْ أَلَخَّْرُت    -َأْو ِكََبُ اْلَكِبرِي    -»َلْواَل َضْعُف الضَِّعيِف    َورََقُدوا َوأَنـْ

  َشْطِر اللَّْيِل«. َهِذِه الصَّاَلَة ِإىَل 
   [1529[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم ]االلباني: صحيح، شعيب: 

 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.( 1746)الهيثمي في مجمع الزوائد   @ ذكره
 
ثـََنا قـُرَُّة ْبُن َخاِلٍد،    -  [ 132] ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ الزَُّبرْيِ، َعْن  َعْن َأيب  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَجََع َبنْيَ الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َوالْ   َمْغِرِب َواْلِعَشاِء يف السََّفِر«. َجاِبٍر: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
إسناد صحيح على  ، أسد: فمن رجال مسلم وهو مدلس وقد عنعن الزبير  رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي]االلباني: صحيح، شعيب: 

   [1590م[ ]حبان: شرط مسل
 
[133  ]-    ، اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ أَبُو  ثـََنا  اِبْلَبْصَرِة، َحدَّ  ، اْلُقَرِشيُّ ْبِن َعْمٍرو  ْبُن احْلَُباِب  اْلَفْضُل  ْبُن  َأْخََباََن  ثـََنا َجرِيُر  َعْبِد  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأيُّ اْلِبَقاِع  احْلَِميِد، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ رَجُ  الا َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
»َخرْيُ اْلِبَقاِع    َفَجاَء فـََقاَل: َشري؟ قَاَل: »اَل َأْدِري َحَّتَّ َأْسَأَل ِجَْبِيَل«، َفَسَأَل ِجَْبِيَل، فـََقاَل: اَل َأْدِري َحَّتَّ َأْسَأَل ِميَكائِيَل،  

 اْلَمَساِجُد، َوَشرَُّها اأْلَْسَواُق«. 
شعيب: حديث حسن، رجاله ثقات، إال أن عطاء بن السائب رمي باالختالط، وجرير بن عبد الحميد:   ، ]االلباني: حسن دون ذكر ميكائيل

 [ 1599]حبان: ، فيتقوى به.[ 1560برقم  ممن روى عنه بعد االختالط، لكن يشهد له حديث أبي هريرة 
رواه الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله  : (1927يثمي )قال اله@ 

 موثقون.
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ثـََنا ََيََْي ْبُن آَدَم، َحدَّثـََنا    -  [ 134] َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز،  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َذرٍّ،  َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، التـَّْيِميِّ ِإبـَْراِهيَم  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َوَسلََّم:   َعِن  َّلِلَِّ    َعَلْيِه  َبََّن  »َمْن 

ُ َلُه بَـ  ا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة َبََّن اَّللَّ تاا يف اجْلَنَِّة«. َمْسِجدا  يـْ
   [1610[ ]حبان: إسناده صحيح، شعيب: صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد بْ   -  [ 135] َتِصِر، ِبَواِسَط، َحدَّ ،  َأْخََباََن اْْلَِليُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـزَّاُر اْبُن ابـَْنِة مَتِيِم ْبِن اْلُمنـْ ثـََنا  ُن َحْرٍب النََّشاِئيُّ َحدَّ

ُ  حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد، َعْن َأِخيِه يـَْعَلى ْبِن ُعبَـْيٍد، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهي ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َذرٍّ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َم التـَّْيِميِّ
تاا يف اجْلَنَِّة«.  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُ َلُه بـَيـْ ا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة َبََّن اَّللَّ  »َمْن َبََّن َّلِلَِّ َمْسِجدا

   [1611[ ]حبان: إسناده صحيح، شعيب: صحيح]االلباني: 
 . @مكرر ما قبله

 
َجرِي  -  [136] َحدَّثـََنا  الطَّاَلَقاينُّ،  ِإْْسَاِعيَل  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ  ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َعْن  َأْخََباََن  ُمِغريََة،  َعْن  ٌر، 

َعْن َأيب   قـََزَعَة،  َعْن  ِمْنَجاٍب،  ْبِن  َسْهِم  َعْن  ،  ِإبـَْراِهيَم،  َوَسلََّم رَُجالا َعَلْيِه   ُ قَاَل: َودََّع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد 
َعَلْيِه    ؟«فـََقاَل: »أَْيَن تُرِيدُ   ُ   َصاَلٌة يف َهَذا اْلَمْسِجِد َأْفَضُل ِمنْ َوَسلََّم: »قَاَل: أُرِيُد بـَْيَت اْلَمْقِدِس، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 ِماَئِة َصاَلٍة يف َغرْيِِه، ِإالَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم«. 
   [1623[ ]حبان: إسناده صحيح، شعيب: صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا َجرِيٌر، َعْن    -  [ 137] َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشيـْ ُمِغريََة، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، َحدَّ

َعَلْيهِ   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َودََّع   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  قـََزَعَة، َعْن َأيب  َعْن  ِمْنَجاٍب،  ْبِن  فـََقاَل: »أَْيَن    َسْهِم   ، َوَسلََّم رَُجالا
ُ َعَلْيِه  قَاَل: ُأرِيُد بـَْيَت اْلَمْقِدِس، فـََقاَل النَِّبُّ   ؟«تُرِيدُ  َصاَلٌة يف َهَذا اْلَمْسِجِد َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َصاَلٍة يف َوَسلََّم: » َصلَّى اَّللَّ

 َغرْيِِه، ِإالَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم«. 
َبٍل َعْنُه.   قَاَل ُعْثَماُن: َسأََلِِن َأمْحَُد ْبُن َحنـْ

  [1624[ ]حبان:  إسناده صحيحبلفظ "ألف"، شعيب:  صحيح]االلباني: 
 
ثـََنا َشَبابَُة، َحدَّثـََنا    -  [ 138] ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم الدَّْورَِقيُّ َعاِصُم ْبُن ُسَوْيٍد، َحدََّثِِن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

َماِشياا ِإىَل َبِِن َعْمِرو اِط يف َداِر َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، فََأقْـَبَل  َداُوُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اأْلَْنَصاِريُّ، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَُّه َشِهَد َجَنازَةا اِبأْلَْوسَ 
ِبِفَناِء َبِِن احْلَاِرِث ْبِن اْْلَْزرَِج َفِقيَل َلُه: أَْيَن تـَُؤمُّ اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن؟ قَاَل: َأؤُ  مُّ َهَذا اْلَمْسِجَد يف َبِِن َعْمِرو ْبِن ْبِن َعْوٍف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:  َعْوٍف، ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  »َمْن َصلَّى ِفيِه َكاَن َكَعْدِل َعْمَرٍة«. فَِإيّنِ ْسَِ
  [1627[ ]حبان: حديث صحيح بشواهده، شعيب: صحيح لغيره]االلباني: 

 
ثـََنا  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِزاَيٍد اْلِكَناينُّ، اِبأْلُبـُلَِّة، قَاَل: َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ال  -  [ 139] َشَبابَُة،  صَّبَّاِح، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َعاِصُم ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسْوَقَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: َحدَّ   اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِهَي يف َوْجِهِه«.   »َيَِيُء َصاِحُب النَُّخاَمِة يف اْلِقبـْ
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  [1638على شرط البخاري[ ]حبان: صحيح   ، شعيب: إسنادهصحيح]االلباني: 
 رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات. : (2006) قال الهيثمي @
 
ثـََنا اْلُمَؤمَّ   -  [ 140] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، قَاَل: َحدَّ ُل ْبُن ِإْْسَاِعيَل، قَاَل:  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا الثَـّْوِريُّ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـْرَ  َعَلْيِه  َحدَّ  ُ َوَسلََّم َعَلى  َة، قَاَل: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 َأْصَحاِبِه َوُهْم يف اْلَمْسِجِد ُجُلوٌس ِحَلقاا، فـََقاَل: »َما يل َأرَاُكْم ِعزِيَن«.

، أسد: إسناده ضعيف  ]االلباني: صحيح، شعيب: مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، فال يقنع بحديثه إذا انفرد به، وباقي رجاله ثقات
 [  1654مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ[ ]حبان: 

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخََباََن َعْبُد الرَّزَّاقِ   -  [141] َعْن َمْنُصوٍر،  ، َأْخََباََن َمْعَمٌر،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، َحدَّ

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  ُهَريـَْرَة،  َأيب  َعْن  أُنـَْيٍس،  ْبِن  َعبَّاِد  قَاَل: َعْن  َوَسلََّم،  يـَْوَم    َلْيِه  َأْعَناقاا  النَّاِس  َأْطَوُل  نُوَن  »اْلُمَؤذِّ
 اْلِقَياَمِة«

   [1670[ ]حبان:  رجاله ثقات]االلباني: صحيح، أسد: 
 
َوأَبُو ُموسَ   -  [142] اْلَعْسَكِريُّ،  ُعْثَماَن  ْبُن  َسْهُل  ثـََنا  َعْبَداُن، َحدَّ ْبِن ُموَسى  َأمْحََد  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  الزَِّمُن،  َأْخََباََن  قَااَل:  ى 

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعِن َأْشَعَث، َعِن احلََْسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: »َأنَّ النَِّبَّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُيَصلَّى َحدَّ لَّى اَّللَّ
 َبنْيَ اْلُقُبوِر«.  

فإنه ثقة، إال أن فيه عنعنة    -وهو ابن عبد الملك الحمراني -رجاله ثقات رجال الصحيح غير أشعث    شعيب:  ،]االلباني: صحيح لغيره
 [ 1698]حبان: الحسن وهو البصري.[ 

 
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن تـَوْ   -  [143] ثـََنا َأيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُمَعاٍذ، َحدَّ َع  َأْخََباََن احْلََسُن، َحدَّ ، ْسَِ اَنِفعاا،  بََة اْلَعْنََبِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َحدُُكْم، فـَْليَـتَِّزْر، َوْلرَيَْتِد«. »ِإَذا َصلَّى أَ  َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ 1713[ ]حبان: إسناده صحيح على شرطهما ]االلباني: صحيح، شعيب:

  
ْبَن َصاِلٍح، َُيَدِّ   -  [ 144] ُمَعاِويََة  ْعُت  اْبُن َوْهٍب، قَاَل: ْسَِ ثـََنا  ثـََنا َحْرَمَلُة، َحدَّ َبَة، َحدَّ اْبُن قـُتَـيـْ ْبِن  َأْخََباََن  اْلَعاَلِء  ُث َعِن 

نـَُفرْيٍ، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر، رَ  ْبِن  َأْرطَاَة، َعْن ُجَبرْيِ  ْبِن  َوَأْطَنَب  احْلَاِرِث، َعْن زَْيِد  َقْد َأطَاَل َصاَلَتُه،  َأى َفَّتا َوُهَو ُيَصلِّي 
: َلْو ُكْنُت َأْعرِفُُه أَلََمْرتُُه َأنْ  الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد، فَِإيّنِ  يُِطيَل    ِفيَها، فـََقاَل: َمْن يـُْعَرُف َهَذا؟ فـََقاَل رَُجٌل: َأاَن، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ

ْعُت النَِّبَّ َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: ْسَِ »ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا قَاَم ُيَصلِّي، ُأِتَ ِبُذنُوِبِه، فـََوَضَعْت َعَلى رَْأِسِه، َأْو َعاتِِقِه، َفُكلََّما    اَّللَّ
 رََكَع َأْو َسَجَد، َتَساَقَطْت َعْنُه«. 

   [1734[ ]حبان: حارث قد اختلط، لكنه متابع  حديث صحيح رجاله ثقات إال أن العالء بن ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:
 
ثـََنا َُهَّاُم ْبُن ََيََْي، َحدَّثَـ   -  [ 145] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ ،  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، َحدَّ َنا أَبُو مَجَْرَة الضَُّبِعيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصلَّى اْلََبَْدْيِن، َدَخَل اجْلَنََّة«. َعْن َأيب َبْكِر ْبِن ُعَمارََة، َعْن   أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   [1739[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين  ]االلباني: صحيح، شعيب:
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َأْخَبََ   -  [ 146] قَاَل:  َوْهٍب،  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ََيََْي،  ْبُن  َحْرَمَلُة  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  َعْمُرو  َأْخََباََن  ْبُن  اَن 

َع َعطَاَء ْبَن َأيب َراَبٍح، َُيَدُِّث َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: احْلَاِرِث، أَنَُّه ْسَِ »ِإانَّ َمْعَشَر اأْلَْنِبَياِء    اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َل ِفْطَراَن، َوَأْن َّنُِْسَك أبَِمْيَانَِنا َعَلى ََشَائِِلَنا يف َصاَلتَِنا« َر ُسُحوَراَن، َونـَُعجِّ  . أُِمْراَن َأْن نـَُؤخِّ

   [1770]حبان:  إسناد صحيح على شرط مسلم[  شعيب: ،]االلباني: صحيح
 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (:2609قال الهيثمي )@ 

 
َوهْ   -  [147] َأْخََباََن  قَاَل:  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َوَعْبُد  َأْخََباََن  َجرِيٍر،  ْبُن  ُب 

ْعُت ُحْجراا َأاَب اْلعَ  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، قَاَل: ْسَِ َبِس، يـَُقوُل: َحدََّثِِن َعْلَقَمُة ْبُن  الصََّمِد، قَااَل: َحدَّ َواِئٍل، َعْن  نـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:   ُ »فـََوَضَع اْلَيَد اْلُيْمََّن َعَلى اْلَيِد اْلُيْسَرى فـََلمَّا قَاَل    َواِئِل ْبِن ُحْجٍر، أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [، قَاَل: آِمنَي، َوَسلََّم َعْن مَيِيِنِه َوَعْن َيَسارِِه«. 7الضَّالِّنَي{ ]الفاحتة: }َواَل 
   [1805[ ]حبان: إسناده قوي  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
ثـََنا أَبُو مُ   -  [148] ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُحَرْيٍث، قَاَل: َحدَّ ُعبَـْيِد اَّللَِّ  َعاِويََة، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »قـََرَأ َِبِْم يف اْلَمْغِرِب بِـ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل    ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
.»  اَّللَِّ

   [1835صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان: إسناده   ]االلباني: صحيح، شعيب:
 رواه الطبراني في الثالثة ورجاله رجال الصحيح.: (2703قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عَ   -  [ 149] ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف ْبِن َعاِصٍم، بُِبَخاَرى، َحدَّ الرَّقَاِشيُّ،  ْبِد اَّللَِّ  َحدَّ

اَل: َواَل َأْعَلُم ِإالَّ َجاِبَر ْبَن َْسَُرَة، قَاَل: »َكاَن  َحدََّثِِن َأيب، َحدََّثِِن َسِعيُد ْبُن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َحدََّثِِن َأيب ِْسَاُك ْبُن َحْرٍب، قَ 
َلَة اجْلُُمَعِة بِـ ُقْل اَي أَيُـّهَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يـَْقَرأُ يف َصاَلِة اْلَمْغِرِب لَيـْ ُ َأَحٌد، َويـَْقَرأُ يف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو اَّللَّ

َلَة اجْلُُمَعِة اجْلُُمَعَة، َواْلُمَناِفِقنَي«.اْلِعشَ    اِء اآْلِخَرِة لَيـْ
 [  1841]االلباني: ضعيف جدا، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 

 
أَيُّوبَ   َأْخََبانَ   -  [ 150] َعْن  َعْمٍرو،  ْبُن  اَّللَِّ  ُعبَـْيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  زَُمْيٍل،  َأيب  ْبُن  خَمَْلُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  َأيب  أَبُو  َعْن   ،

فـََلمَّ  أبَِْصَحاِبِه،  َوَسلََّم َصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  َعَلْيِهْم  ِقاَلبََة،  َأقْـَبَل  َصاَلَتُه،  َقَضى  ِبَوْجِهِه،  ا 
يـَْقَرأُ  َماُم  َواإْلِ َماِم،  اإْلِ ِإانَّ    ؟« فـََقاَل: »أَتـَْقَرُءوَن يف َصاَلِتُكْم َخْلَف  قَائُِلوَن:  َأْو  قَاِئٌل،  َمرَّاٍت، فـََقاَل  َثاَلَث  فـََقاهَلَا  َفَسَكُتوا، 

 ْليَـْقَرْأ َأَحدُُكْم ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب يف نـَْفِسِه«. َفاَل تـَْفَعُلوا، وَ قَاَل: »لَنَـْفَعُل، 

   [1844صحيح[ ]حبان: إسناده  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:
 رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط ورجاله ثقات. (: 2642قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبنُ   -  [ 151] ثـََنا فـََرُح ْبُن َرَواَحَة، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍن، قَاَل: َحدَّ  َعْمٍرو الرَّقِّيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، صَ  َأقْـَبَل َعَلْيِهْم  لَّى أبَِْصَحاِبِه، فـََلمَّا َقَضى َصاَلَتُه،  أَيُّوَب، َعْن َأيب ِقاَلبََة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َثاَلثَ  قَاهَلَا  َفَسَكُتوا،   ،» يـَْقَرأُ؟  َماُم  َواإْلِ َماِم،  اإْلِ َخْلَف  َصاَلِتُكْم  يف  »أَتـَْقَرُءوَن  فـََقاَل:  َأْو    ِبَوْجِهِه،  قَاِئٌل،  فـََقاَل  َمرَّاٍت، 
 قَاَل: »َفاَل تـَْفَعُلوا، َوْليَـْقَرْأ َأَحدُُكْم ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب يف نـَْفِسِه«. قَائُِلوَن: ِإانَّ لَنَـْفَعُل، 

]االلباني: ضعيف بهذا السياق، شعيب: في "ثقات المؤلف": فرج بن رواحة المنبجي: يروى عن زهير بن معاوية، حدثنا عنه عمر بن  
وثالثين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل، ومن فوقه ثقات من رجال  سعيد بن سنان بمنبج، مستقيم الحديث جدا، مات سنة إحدى  

 [ 1852الشيخين.[ ]حبان: 
 
ْنِجيُّ   -  [152] ثـََنا ََيََْي ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْصَعٍب السِّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اهْلَيَّاِج، َحدَّ ، َحدَّ

ٍف، َصرٍِّف، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ اأْلَْرَحِبُّ، َحدََّثِِن ُعبَـْيَدُة ْبُن اأْلَْسَوِد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَولِيِد، َعْن ِسَناِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن مُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم،    ُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر  ، َكِلَماٌت  َعْن جُمَاِهٍد، َعِن  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُهنَّ، قَاَل: »اْجِلْس«، َوَجاَء رَُجٌل ِمْن ثَِقيٍف، فـََقاَل: اَي َرُسولَ  ُ َعَلْيِه    َأْسَأُل َعنـْ ُهنَّ، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ، َكِلَماٌت َأْسَأُل َعنـْ اَّللَِّ
، فـََقاَل:    َوَسلََّم: »َسبَـَقَك اأْلَْنَصاِريُّ«، فـََقاَل اأْلَْنَصاِريُّ: ِإنَُّه رَُجٌل َغرِيٌب، َوِإنَّ ِلْلَغرِيِب َحقًّا، فَاْبَدأْ  ِبِه، فََأقْـَبَل َعَلى الثَـَّقِفيِّ

، َبْل َأِجْبِِن َعمَّ   »ِإْن ِشْئتَ  َتْسَأُل، َوِإْن ِشْئَت َسأَْلَتِِن َوُأْخَِبَْك«، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُتَك َعمَّا ُكْنَت  ا ُكْنُت َأْسأَُلَك، َأَجبـْ
بـََعَثَك اِبحْلَقِّ َما َأْخطَْأَت ِمَّا َكاَن يف    قَاَل: »ِجْئَت َتْسأَُلِِن َعِن الرُُّكوِع، َوالسُُّجوِد، َوالصَّاَلِة، َوالصَّْوِم«، فـََقاَل: اَل َوالَِّذي 

ئاا، قَاَل: »فَِإَذا رََكْعَت، َفَضْع رَاَحتَـْيَك َعَلى رُْكبَـتَـْيَك، ُثَّ فـَّرِْج َبنْيَ َأَصاِبِعَك، ُثَّ َأمْ  ُكْث َحَّتَّ َيَُْخَذ ُكلُّ ُعْضٍو نـَْفِسي َشيـْ
، فَِإْن َأاَن َصلَّْيُت  َمْأَخَذُه، َوِإَذا َسَجْدَت، َفَمكِّْن َجبْـ  ُقُر نـَْقراا، َوَصلِّ َأوََّل النـََّهاِر َوآِخَرُه«، فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ َهَتَك، َواَل تـَنـْ

َعْشرَ  َوََخَْس  َعْشَرَة،  َوَأْرَبَع  َعْشَرَة،  َثاَلَث  َشْهٍر،  ِمْن ُكلِّ  َوُصْم  ُمَصلِّي،  ِإذاا  قَاَل: »فَأَْنَت  نَـُهَما؟  ، ُثَّ  َة«،  بـَيـْ الثَـَّقِفيُّ فـََقاَم 
، فـََقاَل: »ِإْن ِشْئَت َأْخََبُْتَك َعمَّا ِجْئَت َتْسَأُل، َوِإْن ِشْئَت َسأَْلَتِِن فَُأْخَِبْ  ،  َأقْـَبَل َعَلى اأْلَْنَصاِريِّ َك«، فـََقاَل: اَل اَي َنِبَّ اَّللَِّ

 َعِن احْلَاجِّ َما َلُه ِحنَي خَيُْرُج ِمْن بـَْيِتِه؟ َوَما َلُه ِحنَي يـَُقوُم ِبَعَرفَاٍت؟ َوَما َلُه  َأْخََبين َعمَّا ِجْئُت َأْسأَُلَك، قَاَل: »ِجْئَت َتْسأَُلِِن 
، َوالَّ   ؟« ِحنَي يـَْرِمي اجلَِْماَر؟ َوَما َلُه ِحنَي ََيِْلُق رَْأَسُه؟ َوَما َلُه ِحنَي يـَْقِضي آِخَر َطَواٍف اِبْلبَـْيتِ  ِذي بـََعَثَك  فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ

ئاا، قَاَل: »فَِإنَّ َلُه ِحنَي خَيُْرُج ِمْن بـَْيِتِه َأنَّ رَاِحَلَتُه اَل ََتُْطو ُخْطَوةا إِ اِبحْلَقِّ َما َأْخطَْأَت   الَّ ُكِتَب َلُه َِبَا  ِمَّا َكاَن يف نـَْفِسي َشيـْ
ِبَعرَ  َوَقَف  فَِإَذا  َخِطيَئٌة،  َِبَا  َعْنُه  ُحطَّْت  َأْو  ِإىَل  َحَسَنٌة،  اْنظُُروا  فـَيَـُقوُل:  نـَْيا،  الدُّ السََّماِء  ِإىَل  يـَْنِزُل  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  فَِإنَّ  َفَة، 

َر اَل َيْدِري  اِلٍج، َوِإَذا رََمى اجلَِْماِعَباِدي ُشْعثاا ُغَْباا، اْشَهُدوا َأيّنِ َقْد َغَفْرُت هَلُْم ُذنُوََبُْم، َوِإْن َكاَن َعَدَد َقْطِر السََّماِء َورَْمِل عَ 
َقَضى آِخَر نُوٌر يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإَذا    َأَحٌد َما َلُه َحَّتَّ يـَُوفَّاُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإَذا َحَلَق رَْأَسُه فـََلُه ِبُكلِّ َشْعَرٍة َسَقَطْت ِمْن رَْأِسهِ 

 ُه« َطَواِفِه اِبْلبَـْيِت َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُّ 
   [1887]االلباني: حسن لغيره، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: 

 
َأيب   -  [153] ْبُن  احْلَِميِد  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َعمَّاٍر،  ْبُن  ِهَشاُم  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اِبلرَّقَِّة،  اْلَقطَّاُن،  َعِن  َأْخََباََن  اْلِعْشرِيَن،   

، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:اأْلَْوزَاِعيِّ »َأْسَوأُ النَّاِس   لَّى اَّللَّ
 : »اَل يُِتمُّ رُُكوَعَها، َواَل ُسُجوَدَها«.َسَرَقةا الَِّذي َيْسِرُق َصاَلَتُه«، قَاَل: وََكْيَف َيْسِرُق َصاَلَتُه؟ قَالَ 

  [1888حسن[ ]حبان:  إسناده  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:
: رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم،  (2721قال الهيثمي )@  

 النسائي: ليس بالقوي. وباقي رجاله ثقات. وابن حبان، وضعفه دحيم. وقال 
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ثـََنا َأيب،  - [154] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن ِإبـَْراِهيَم الزُّْهِريُّ، َحدَّ ثـََنا َأيب،  َوَعمِّي، قَااَل:    َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ َحدَّ
  ، ُ َعَلْيِه  َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن آَدَم ْبِن َعِليٍّ اْلَبْكِريِّ َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعْيكَ  َضبـْ َعْن  َوَجاِف  رَاَحتَـْيَك،  َعَلى  َوادَِّعْم  السَُّبِع،  َصلَّْيَت َكَبْسِط  ِإَذا  ِذرَاَعْيَك  تـَْبُسْط  »اَل  فـََعْلَت  َوَسلََّم:  ِإَذا  فَِإنََّك   ،
 َك«. َذِلَك َسَجَد ُكلُّ ُعْضٍو ِمنْ 

   [1914]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. (2767قال الهيثمي )@ 

 
اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا ُهشَ   -  [ 155] َعْبِد اَّللَِّ  ْبُن  احْلَاِرُث  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ْبُن ُسْفَياَن،  َعاِصِم  َأْخََباََن احلََْسُن  َعْن  ْبِن  ْيٌم، 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  أَبِيِه، »َأنَّ  َعْن  َواِئٍل،  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  َوِإَذا َسَجَد َضمَّ  ُكَلْيٍب،  َأَصاِبَعُه،  فـَرََّج  ِإَذا رََكَع،  َكاَن 
 َأَصاِبَعُه«

]االلباني: صحيح، شعيب: الحارث بن عبد هللا الهمداني، ذكره المؤلف في »الثقات«، وقال: مستقيم الحديث، وقال اإلمام الذهبي في  
»الميزان«: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إال أن هشيمًا مدلس، وقد عنعن، أسد: رجاله ثقات غير أن هشيمًا عنعن وهو موصوف  

 [  1920بالتدليس.[ ]حبان: 
 
ثـََنا َبكْ   -  [ 156] َبُة ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ يَزِيَد ْبِن  ُر ْبُن ُمَضَر، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اجْلُنَـْيِد، قَاَل: َحدَّ

ُن َعاِمٍر، فـََقاَم َوَعَلْيِه ُجُلوٌس، فـََقاَل النَّاُس َورَاَءُه: ُسْبَحاَن  َأيب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َِشَاَسَة، قَاَل: َصلَّى بَِنا ُعْقَبُة بْ 
تَـ  ْعُتُكْم  ِْسِ »ِإيّنِ  فـََقاَل:  َجاِلٌس،  َوُهَو  َسْجَدَتنْيِ  َسَجَد  َصاَلتِِه،  ِمْن  فـَرََغ  فـََلمَّا  ََيِْلْس  فـََلْم   ، اَّللَِّ َكْيَما اَّللَِّ ُسْبَحاَن  ُقوُلوَن: 

َا السُّنَُّة الَّيِت َصنَـْعُتُه«. َأْجِلَس، َولَيْ   َس تِْلَك ُسنَّةا، ِإَّنَّ
   [1940[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم ]االلباني: صحيح، شعيب: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح الدُّواَليبُّ، ُمْنُذ ََثَاِننَي َسَنةا، قَاَل: َحدَّ   -  [157] ، َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن زََكِرايَّ

َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َذْيِل، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: َكاَن  َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َعْوَسَجَة ْبِن الرَّمَّاِح، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب اهلُْ 
يـَُقوُل:  َما  َقْدَر  ِإالَّ  التَّْسِليِم  بـَْعَد  ََيِْلُس  اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اجْلاََلِل   اَّللَّ َذا  اَي  تـََبارَْكَت  السَّاَلُم،  َوِمْنَك  السَّاَلُم،  أَْنَت  »اللَُّهمَّ 

 َواإْلِْكَراِم«. 
   [2002[ ]حبان: إسناده صحيحااللباني: صحيح، شعيب: ]
 
ثـََنا أَبُ   -  [158] ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ رَبِِّه ْبُن  و ِشَهاٍب ُهَو َعْبُد  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

قَاَل:   ُهَريـَْرَة،  َأيب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، اأْلَْوِديِّ يَزِيَد  ْبِن  ِإْدرِيَس  َعْن  َوَسلََّم:اَنِفٍع،  َعَلْيِه   ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوُل  ُيَصلِّ   قَاَل  »اَل 
 َأَحدُُكْم َوُهَو يَُداِفُعُه اأْلَْخبَـثَاِن«.

   [2072قوي[ ]حبان:إسناده  ]االلباني: صحيح، شعيب: 
 
ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَ   -  [ 159] ثـََنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ ََيََْي ْبُن  َة، قَاَل: َحدَّ

ْنَسا  َن يف َصاَلِة الصُّْبِح َواْلِعَشاِء َأَسْأاَن ِبِه الظَّنَّ«. َسِعيٍد، قَاَل: َحدََّثِِن اَنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »ُكنَّا ِإَذا فـََقْداَن اإْلِ

  [2099على صحيح مسلم[ ]حبان:  إسناده صحيح]االلباني: صحيح، شعيب: 
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 رواه الطبراني في الكبير، والبزار ورجال الطبراني موثقون. : (2151)@ قال الهيثمي 
 
ثـََنا َبَدُل ْبُن اْلُمَحَبَِّ، قَاَل: َحدَّ َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن    -  [ 160] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ َأاَب َبْكٍر   َصلَّى اِبلنَّاِس َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ُشْعَبُة، َعْن ُموَسى ْبِن َأيب َعاِئَشَة، َعْن، ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الصَّفِّ َخْلَفُه«.  اَّللَّ

 [ 2117[ ]حبان: البخاري  شعيب: إسناده صحيح على شرط صحيح،]االلباني: 
 
قَ   -  [161] ُزرَْيٍع،  ْبُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْسطَاٍم،  ْبُن  أَُميَُّة  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ َحِبيٌب  اَل: 

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  »َأنَّ  َعاِئَشَة:  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َعَلى  اْلُمَعلُِّم،  َمْكُتوٍم  أُمِّ  اْبَن  اْسَتْخَلَف  َوَسلََّم  َلْيِه 
 اْلَمِديَنِة ُيَصلِّي اِبلنَّاِس«.  

 [ 2134شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
قَ   -  [162] ُزرَْيٍع،  ْبُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْسطَاٍم،  ْبُن  أَُميَُّة  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ َحِبيٌب  اَل: 

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  »َأنَّ  َعاِئَشَة:  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َعَلى  اْلُمَعلُِّم،  َمْكُتوٍم  أُمِّ  اْبَن  اْسَتْخَلَف  َوَسلََّم  َلْيِه 
 اْلَمِديَنِة ُيَصلِّي اِبلنَّاِس«.  

  [2135شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 هو مكرر ما قبله. @
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َهاِشٍم، قَاَل: َحدَّثـََنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعِن اْبِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل:    -  [163] َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِ  ثـََنا َسِعيٌد، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ   »ِإَذا تـََوضَّْأتَ   َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة:َعْجاَلَن، قَاَل: َحدَّ
 َدَخْلَت اْلَمْسِجَد، َفاَل ُتَشبَِّكنَّ َبنْيَ َأَصاِبِعَك«.

   [2149[ ]حبان: حسنشعيب: إسناده  حسن صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن طَاُلوَت ْبِن َعبَّاٍد    -  [ 164] ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّرْييفُّ، قَاَل: َحدَّ اجْلَْحَدِريُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َكْهَمُس ْبُن احلََْسِن، َعْن َأيب اْلَعاَلِء، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه »رََأى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ُيَصلِّي َوَعَلْيِه نـَْعٌل     َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُعَمَر، قَاَل: َحدَّ
 خَمُْصوَفٌة«. 

   [2184]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
َعمِّي  -  [ 165] َحدَّثـََنا  ِإبـَْراِهيَم،  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ اهْلَْمَداينُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ُعَمُر  َعِن  َأْخََباََن  َأيب،  ثـََنا  َحدَّ اْبِن  ، 

ُ َعَلْيِه   ْبُن َأيب َبْكٍر، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َعِن اأْلَْعَرِج،ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: ْسَِ
َوالسُّجُ  اِبلرُُّكوِع  َتْسِبُقوين  َفاَل  َبدَّْنُت  َأْو  َبدَّْنُت  َقْد  ِإيّنِ  النَّاُس،  يـَُقوُل: »أَيُـَّها  َما َوَسلََّم  ُتْدرُِكوَن  ِإنَُّكْم  َأْسِبُقُكْم،  َوَلِكِنِّ  وِد 

 فَاَتُكْم«.

   [2231]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
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ثـََنا أَبُو ِإْْسَاعِ   -  [ 166] ثـََنا الرَّبِيُع ْبُن ثـَْعَلٍب، قَاَل: َحدَّ َثُم ْبُن َخَلٍف الدُّوِريُّ، قَاَل: َحدَّ َعْن حُمَمَِّد  يَل اْلُمَؤدُِّب،  َأْخََباََن اهْلَيـْ
»َأَما خَيَْشى الَِّذي يـَْرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل     َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِزاَيٍد، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

ُ رَْأَسُه رَْأَس اْلَكْلِب«. َماِم َأْن َُيَوَِّل اَّللَّ  اإْلِ

  [2283[ ]حبان:  إسناده صحيح، شعيب: منكر بلفظ »كلب«]االلباني: 
 
اْلُمِغريَِة، قَ   -  [ 167] ْبِن  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  ثـََنا َعِليُّ  ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق  ْبُن  أَبُو  َأْخََباََن حُمَمَُّد  ثـََنا  َصاِلٍح  اَل: َحدَّ

ثـََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن ِهَشاٍم، َعْن حُمَمٍَّد، َعْن َأيب ُهَريْـ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ َرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 »ااِلْخِتَصاُر يف الصَّاَلِة رَاَحُة َأْهِل النَّاِر«. 

]االلباني: ضعيف، شعيب: في سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيس بن يونس وهشام، هو عبد هللا بن  
 [  2286األزور[ ]حبان: 

 
ثـََنا َوْهُب  ِم الرَّْسَعِِنُّ، قَاَل: َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السََّكِن اْلبَـَلِديُّ ِبَواِسَط، قَاَل: َحدَّثـََنا زََكِرايَّ ْبُن احْلَكَ  - [ 168] َحدَّ

الرَّمْحَِن السُّ  َعْبِد  َأيب  َعْن  ٍب،  ْبِن َوَثَّ ََيََْي  َعْن  ُشْعَبُة، َعْن َأيب َحِصنٍي،  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َحِبيَبَة، »َأنَّ  ْبُن َجرِيٍر،  أُمِّ  َعْن   ، َلِميِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكا  َن ُيَصلِّي َعَلى اْْلُْمَرِة«. النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 [  2312[ ]حبان: حديث صحيحشعيب:  ،]االلباني: صحيح
 
َوأَبُو ُموسَ   -  [169] اْلَعْسَكِريُّ،  ُعْثَماَن  ْبُن  َسْهُل  ثـََنا  َعْبَداُن، َحدَّ ْبِن ُموَسى  َأمْحََد  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  الزَِّمُن،  َأْخََباََن  قَااَل:  ى 

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعْن َأْشَعَث، َعِن احلََْسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، »َأنَّ النَِّبَّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُيَصلَّى َحدَّ لَّى اَّللَّ
 َبنْيَ اْلُقُبوِر«. 

 [  2315رجاله ثقات[ ]حبان: ، أسد: شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن فيه عنعنة الحسن ،]االلباني: صحيح
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(: 2062@ قال الهيثمي )

 
، قَاَل: َحدَّ   -  [ 170] ثـََنا َهنَّاُد ْبُن السَِّريِّ ينُّ، قَاَل: َحدَّ ِغَياٍث، َعْن  ثـََنا َحْفُص ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن الرَّايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الصَّاَلِة َبنْيَ اْلُقُبوِر«. »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َأْشَعَث، َعِن احلََْسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل:  اَّللَّ
 [  2318]حبان:  م[مسل شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، وهو ثقة من رجال ،]االلباني: صحيح
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(: 2062@ قال الهيثمي )

 
قَاَل: حَ   -  [171] الصَّاِلُح مبَكََّة،  الشَّْيُخ  َسِعيٍد  أَبُو  اجْلََنِديُّ  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اْلُمَفضَُّل  ْبُن  َأْخََباََن  َعِليُّ  ثـََنا  ِزاَيٍد  دَّ

َثَمةَ  ثـََنا أَبُو قـُرََّة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َخيـْ ، قَاَل: َحدَّ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، »َأنَّ اللَّْحِجيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعِن الصَّاَلِة يف اْلَمْقََبَِة«.    َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ى لحج من بالد اليمن، ]االلباني: صحيح، شعيب: رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة األعمش وابن جريج، علي بن زياد اللحجي نسبه إل
موصوف   وهو  جريج  ابن.  عنعنة  اإلسناد  في  ولكن  ثقات،  رجاله  أسد:  الحديث.،  مستقيم  وهو  جمع،  عنه  وروى  جمع  عن  روى 

 [ 2319بالتدليس[ ]حبان: 
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ْبنُ   -  [172]  َوحُمَمَُّد  اْلَعْسَكِريُّ،  ُعْثَماَن  ْبُن  َسْهُل  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُموَسى،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ،  َأْخََباََن  اْلُمَثَّنَّ قَااَل:   
ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعْن َأْشَعَث، َعِن احلََْسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، »َأنَّ النَِّبَّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُيَصلَّى َحدَّ لَّى اَّللَّ

 َبنْيَ اْلُقُبوِر«. 
 [  2322رجاله ثقات[ ]حبان: ، أسد: (2315شعيب: رجاله ثقات، وهو مكرر ) ،]االلباني: صحيح 

 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(: 2062@ قال الهيثمي )
 
بِنْ   -  [ 173] اْبُن  ْبُن حُمَمَِّد  ثـََنا َجْعَفُر  ِبَواِسَط، قَاَل: َحدَّ ْبِن ُهَذْيٍل اْلَقَصِبُّ  ْبُن َعِليِّ  ِإْسَحاَق  َأْخََباََن احلََْسُن  اأْلَْزَرِق،  ِت 

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعْن َأْشَعَث، َوِعْمَراَن ْبِن ُحَدْيٍر، َعِن احلََْسِن، َعْن أََنٍس، »أَ  َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى  َحدَّ  ُ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َعِن الصَّاَلِة ِإىَل اْلُقُبوِر« 

 [  2323([ ]حبان:  2315شعيب: تقدم برقم ) ،]االلباني: صحيح
 
َعيَّاٍش،  -  [174] ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َأاَبَن،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ْبُن ُسْفَياَن،  احْلََسُن  َعْن    َأْخََباََن  َعْن ُحَصنْيٍ، 

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم رََأى َشْيطَاانا َوُهَو يف الصَّاَلِة، فََأَخَذُه َفَخنَـَقُه  ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْعَمى، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُسَلْيَما  َأِخي  َدْعَوُة  »َلْواَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  ُثَّ  َيِدِه،  َعَلى  ِلَسانِِه  بـَْرَد  َوَجَد  يـََراُه  َحَّتَّ  َحَّتَّ  ُموثـَقاا  أَلَْصَبَح  َن 

 النَّاُس«.
 [  2350[ ]حبان:  إسناد قوي شعيب:  ،صحيح  حسن]االلباني: 

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َأْخََباََن أَبُ   -  [175] و الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، قَاَل: َحدَّ

، قَاَل:   ثـََنا يـَْعُقوُب اْلُقمِّيُّ َعَليْ َحدَّ  ُ ، قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََنا ِعيَسى ْبُن َجارِيََة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ِه  َحدَّ
َنا، فـََلْم نـََزْل ِفيِه  َجوْ َوَسلََّم يف َشْهِر رََمَضاَن ََثَاَن رََكَعاٍت َوَأْوتـََر، فـََلمَّا َكاَنِت اْلَقاِبَلُة اْجَتَمْعَنا يف اْلَمْسِجِد، َورَ  اَن َأْن خَيُْرَج ِإلَيـْ

َأْن ُتَصلَِّي   اْلَمْسِجِد، َورََجْواَن  ، اْجَتَمْعَنا يف  َأْصَبْحَنا، ُثَّ َدَخْلَنا فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْو    -بَِنا، فـََقاَل: »ِإيّنِ َخِشيُت  َحَّتَّ 
 ُر«.َأْن يُْكَتَب َعَلْيُكُم اْلوِتْـ  -َكرِْهُت 

]حبان:   بن جارية[  عيسى  أجل  إسناده حسن من  أسد:  بن جارية ضعيف،  إسناده ضعيف، عيسى  لغيره، شعيب:  ]االلباني: حسن 
2409  ] 

 .رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وفيه عيسى بن جارية ; وثقه ابن حبان: (5020)@ قال الهيثمي 
 
َعْبِد اَّللَِّ   -  [ 176] ْبُن  يـَْعُقوُب  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  الزَّْهَراينُّ،  الرَّبِيِع  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُقمِّيُّ  

، قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َشْهِر رََمَضاَن  ِعيَسى ْبُن َجارِيََة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ََثَاَن رََكَعاٍت،  ى اَّللَّ
َلُة اْلَقاِبَلُة اْجَتَمْعَنا يف اْلَمْسِجِد، َورََجْواَن َأْن خَيُْرَج فـَُيَصلَِّي بِنَ  ا، فََأَقْمَنا ِفيِه َحَّتَّ َأْصَبْحَنا، فـَُقْلَنا: اَي  َوَأْوتـََر، فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـْ

، رََجْواَن َأْن ََتُْرَج فـَُتَصلَِّي بَِنا، قَاَل: »ِإيّنِ َكرِْهُت َرُسو   َأْن يُْكَتَب َعَلْيُكُم اْلوِتْـُر«. -َأْو َخِشيُت  -َل اَّللَِّ

]حبان:   بن جارية[  عيسى  أجل  إسناده حسن من  أسد:  بن جارية ضعيف،  إسناده ضعيف، عيسى  لغيره، شعيب:  ]االلباني: حسن 
2415  ] 

 .رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وفيه عيسى بن جارية ; وثقه ابن حبان: (5020)قال الهيثمي @ 
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، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن    -[  177] ثـََنا ََيََْي ْبُن ُموَسى َختي ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    لنَِّبَّ َخاِلٍد اْْلَيَّاُط، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، َعْن خَمَْرَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، »َأنَّ ا َصلَّى اَّللَّ

 َأْوتـََر ِبرَْكَعٍة«. 
 [  2424[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط الصحيحشعيب:  ،]االلباني: صحيح

 
[178  ]-    ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُموَسى َختي قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َماِلٌك، َعْن خَمَْرَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، »َأنَّ النَِّبَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوتـََر  َخاِلٍد اْْلَيَّاُط، َحدَّ  ُ  َصلَّى اَّللَّ
 ِبرَْكَعٍة«. 

 [  2428[ ]حبان: على شرط الصحيحإسناده صحيح شعيب:  ،]االلباني: صحيح
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن بْ   - [179] ثـََنا َحْرَمَلُة، َحدَّ ُن ِباَلٍل، َعْن َصاِلِح  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيب ْبِن َكْيَساَن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَعْبِد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل:   »اَل ُتوتُِروا بَِثاَلٍث، َأْوتُِروا ِبَْمٍس، َأْو ِبَسْبٍع، َواَل َتَشبـَُّهوا ِبَصاَلِة اْلَمْغِرِب«. َصلَّى اَّللَّ

 [  2429ح على شرط مسلم[ ]حبان:  شعيب: إسناده صحي ،]االلباني: صحيح
 
َوهْ   -  [ 180] َأْخََباََن  قَاَل:  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َجرِيٍر،  َأْخََباََن  ْبُن  قَاَل:  ُب 

َصلَّ  اَّللَِّ  َرُسوَل  »َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ُشْعَبُة،  ثـََنا  َوَأْوتـََر َحدَّ ِبَْمٍس،  َأْوتـََر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 
 ِبَسْبٍع«. 

 [ 2438شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان:  ،صحيح ]االلباني:
 
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد    -  [ 181] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو اْلَغزِّيُّ، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل:  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ ثـََنا  اْلُقَرِشيُّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه  حُمَمَُّد ْبُن ُمَهاِجٍر، َعْن ََثِبِت ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 »َما ِمْن َصاَلٍة َمْفُروَضٍة ِإالَّ َوَبنْيَ َيَديـَْها رَْكَعَتاِن«.  َوَسلََّم:

 [  2455[ ]حبان: إسناد قوي شعيب:  ،]االلباني: صحيح 
 
َمِعنٍي، َحدَّثَـ   -  [ 182] ْبُن  ثـََنا ََيََْي  بِبَـْغَداَد، َحدَّ ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ  ْبُن احلََْسِن  َأمْحَُد  ْبِن  َأْخََباََن  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َنا ََيََْي 

ْعُت طَْلَحَة ْبَن ِخَرا ، َأنَّ  يَزِيَد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أُنـَْيٍس اأْلَْنَصاِريُّ، قَاَل: ْسَِ رَُجالا قَاَم فـَرََكَع ٍش َُيَدُِّث، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
[ َحَّتَّ انـَْقَضِت السُّورَُة، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى  1رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر، فـََقَرَأ يف الرَّْكَعِة اأْلُوىَل: }ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن{ ]الكافرون:  

َعَلْيِه وَ   ُ َأَحٌد{ ]اإلخالص:  اَّللَّ  ُ [ َحَّتَّ انـَْقَضِت السُّورَُة،  1َسلََّم: »َهَذا َعْبٌد َعَرَف رَبَُّه«، َوقـََرَأ يف اآْلِخَرِة: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهَذا َعْبٌد آَمَن ِبَربِِّه« فـََقاَل    ُ َتِحبُّ َأْن َأقْـَرَأ َِبَاَتنْيِ السُّورََتنْيِ يف  طَْلَحُة: »فََأاَن َأسْ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َهاَتنْيِ الرَّْكَعَتنْيِ«.
 [  2460[ ]حبان: إسناد قوي شعيب:  ،صحيح ]االلباني: 
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ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُسَوْيٍد، عَ   -  [ 183] ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، قَاَل: َحدَّ ْن حُمَمَِّد ْبِن ُموَسى  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ
يـَْوَم اأْلَْرِبَعاِء،  َعَلْيِه َوَسلََّم َبِِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف  ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

ُتْم ِعيدَُكْم َهَذا َمَكثْـُتْم َحَّتَّ َتْسَمُعوا ِمْن قـَْويل«، قَاُلوا: نـََعْم، ِِباَبئِ  َنا أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوأُمََّهاتَِنا،  فـََقاَل: »َلْو أَنَُّكْم ِإَذا ِجئـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اجْلُُمَعَة، ُثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِ قَاَل: فـََلمَّ   بـَْعَد اجْلُُمَعِة يف اْلَمْسِجِد،  ا َحَضُروا اجْلُُمَعَة َصلَّى َِبِْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اَن يـَْنَصِرُف ِإىَل بـَْيِتِه قـَْبَل َذِلَك اْليَـْوِم.َومَلْ يـَُر ُيَصلِّي بـَْعَد اجْلُُمَعِة يـَْوَم اجْلُُمَعِة رَْكَعَتنْيِ يف اْلَمْسِجِد، وَكَ 
 [  2484]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه[ ]حبان: 

 
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد    -  [ 184] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو اْلَغزِّيُّ، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل:  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ ثـََنا  اْلُقَرِشيُّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه  حُمَمَُّد ْبُن ُمَهاِجٍر، َعْن ََثِبِت ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 »َما ِمْن َصاَلٍة َمْفُروَضٍة ِإالَّ َوَبنْيَ َيَديـَْها رَْكَعَتاِن«.  َوَسلََّم:

 [  2488[ ]حبان: إسناد قوي شعيب:  ،صحيح ]االلباني: 
 . 2455@مكرر حبان  

 
ثـََنا اْلَفْضلُ  - [ 185] َبَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشيـْ ، َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ قَاَل:   ْبُن دَُكنْيٍ

، قَاَل: َحدََّثِِن اْلُمطَِّلبُ  ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يـَْعَلى الطَّائِِفيُّ  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْنَطٍب، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْييِت، َفَصلَّى الضَُّحى ََثَاَن رََكَعاٍت«.    »َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

والدارقطني، إال أنهم اختلفوا في  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: المطلب، بن عبد هللا بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان 
سماعه من عائشة، قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند  

 [ 2531على شرط مسلم.[ ]حبان: 
 
ثـََنا َحامِتُ ْبُن ِإْسَْ  - [186] َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ، َحدَّ اِعيَل، َعْن مُحَْيِد ْبِن َصْخٍر،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

َعَليْ   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـََعَث  قَاَل:  ُهَريـَْرَة  َأيب  َعْن   ، اْلَمْقَُبِيِّ اْلَغِنيَمَة  َعِن  فََأْعَظُموا  بـَْعثاا  َوَسلََّم  فـََقاَل  ِه  اْلَكرََّة،  َوَأْسَرُعوا 
، َما رَأَيـَْنا بـَْعَث قـَْوٍم َأْسرََع َكرَّةا، َواَل َأْعَظَم َغِنيَمةا، ِمْن َهَذا اْلبَـْعِث، فَـ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ »َأاَل    َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 حَتَمََّل ِإىَل اْلَمْسِجِد، َفَصلَّى ِفيِه  َِبُُكْم أبَِْسرََع َكرَّةا َوَأْعَظَم َغِنيَمةا ِمْن َهَذا اْلبَـْعِث؟ رَُجٌل تـََوضََّأ يف بـَْيِتِه فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، ُثَّ ُأخْ 
 َم اْلَغِنيَمَة«. اْلَغَداَة، ُثَّ َعقََّب ِبَصاَلِة الضَُّحى، فـََقْد َأْسرََع اْلَكرََّة، َوَأْعظَ 

 [ 2535: إسناده صحيح[ ]حبان: ، أسدشعيب: إسناده محتمل للتحسين ،صحيح ]االلباني:
 
ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاِع ْبِن اْلَولِيِد ا - [ 187] ثـََنا َأيب،  لسَُّكوينُّ، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ َحدَّ

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ُجْندُ  َثَمَة، َحدَّ ثـََنا ِزاَيُد ْبُن َخيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحدَّ ٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلٍة اْبِتغَاَء َوْجِه اَّللَِّ ُغِفَر َلُه«  »َمْن قـََرَأ يس يف لَيـْ

-]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله ثقات لكن فيه عنعنة الحسن، أسد: رجاله ثقات، وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": "سمعت أبي 
 [ 2574]حبان:  .[يقول: لم يصح للحسن سماع من جندب رحمه هللا" -رحمه هللا

 .تلك الليلةَ  له ُغفِّرَ  هللاِّ  وجهِّ  ابتغاءَ  ليلة   في يس قرأ منمقيدا بلفظ:  (٣٤١٧أخرجه الدارمي )@ 
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ثـََنا ُشْعَبُة، عَ   -  [188] ثـََنا َأيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنََبِيُّ، َحدَّ ثـََنا  ْن َعِليِّ ْبِن ُمْدِرٍك،  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ َحدَّ
، َعِن الرَّبِيِع ْبِن ُخثـَْيٍم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإبـَْراِهيُم النََّخِعيُّ  ُ أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ  قَاَل: » َصلَّى اَّللَّ

َلةٍ  ُ َأَحٌد{ ]اإلخالص:  ؟«ثـُُلَث اْلُقْرآِن ُكلَّ لَيـْ ؟ قَاَل: »}ُقْل ُهَو اَّللَّ  [« 1قَاُلوا: َوَمْن يُِطيُق َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 [  2576[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين  ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد اأْلَ   -  [ 189] ثـََنا  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َمْعَشٍر حبَرَّاَن، َحدَّ ِمْسِكنُي  ْنَصاِريُّ، َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن   بُو  َعْبَدَة ْبِن َأيب لَُبابََة، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، أَنَُّه َعاَد زِرَّ ْبَن ُحبَـْيٍش يف َمَرِضِه، فـََقاَل: قَاَل أَ ْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّ
ْرَداِء   َعَلْيِه َوَسلََّم:   -َشكَّ ُشْعَبُة    -َذرٍّ، َأْو أَبُو الدَّ  ُ دُِّث نـَْفَسُه ِبِقَياِم َساَعٍة ِمَن  »َما ِمْن َعْبٍد َيَُ   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َِبَا َعَلْيِه، وَُكِتَب َلُه َأْجُر َما نـََوى َها، ِإالَّ َكاَن نـَْوُمُه َصَدَقةا َتَصدََّق اَّللَّ  « اللَّْيِل، فـَيَـَناُم َعنـْ
 [  2588[ ]حبان: إسناده جيد ، شعيب:حسن صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا ِإْْسَاِعيلُ   -  [ 190] ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم، قَاَل: َحدَّ َعْن َمْنُصوِر   ْبُن ُعَليََّة،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َمْسُروٍق، أَنَُّه َدَخَل َعلَ  ُ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب ِإْسَحاَق اهْلَْمَداينِّ ى َعاِئَشَة َفَسَأهَلَا َعْن َصاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َدى َعْشَرَة رَْكَعةا تـََرَك رَْكَعَتنْيِ، ُثَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم اِبللَّْيِل، فـََقاَلْت: »َكاَن ُيَصلِّي َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعةا ِمَن اللَّْيِل، ُثَّ ِإنَُّه َصلَّى ِإحْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي قُِبَض َوُهَو ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل ِتْسَع رََكَعاٍت آِخَر َصاَلتِِه ِمَن اللَّْيِل َواْلوِ   قُِبَض َصلَّى َا َجاَء ِإىَل  اَّللَّ ْتِر، ُثَّ ُرمبَّ
 ِفَراِشي َهَذا، فـََيْأتِيِه ِباَلٌل فـَيـُْؤِذنُُه اِبلصَّاَلِة«

 [ 2619[ ]حبان: رجال الصحيح  رجاله ثقات، شعيب: منكر]االلباني: 
اَلةِّ بهذا اللفظ، وليس فيه: ( ١٣٦٣أخرجه أبو داود ) @  ُنُه بِّالصه ي َهَذا، َفَيْأتِّيهِّ بِّاَلل  َفُيْؤذِّ  . ُثمه ُربهَما َجاَء إَِّلى فَِّراشِّ

 
، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، قَاَل:    -[  191] ثـََنا ََيََْي ْبُن ُموَسى َختي َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َخاِلٍد اْْلَيَّاُط، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، َعْن خَمَْرَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، »َأنَّ ا لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ٍة« َأْوتـََر ِبرَْكعَ 
 [  2621[ ]حبان: إسناده صحيح ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 
، قَ   -  [ 192] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِمْسِكنٍي اْلَيَماِميُّ ْنِج، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْصَعٍب اِبلسِّ ََيََْي ْبُن  اَل: َحدَّ

ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ  ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن ُشَرْحِبيِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل: ْسَِ ، قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َحسَّاَن، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَنَخ رَاِحَلَتُه، ُثَّ نـََزَل َفَصلَّى َعشْ  َر رََكَعاٍت رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ، ُثَّ َأْوتـََر ِبَواِحَدٍة، َوَصلَّى رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر، ُثَّ  َصلَّى اَّللَّ

 َصلَّى الصُّْبَح«
 [  2629]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد وهو ضعيف يكتب حديثه[ ]حبان: 

 
ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ال  -  [ 193] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبَن، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ثَـَّقِفيُّ

َخَرجَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َجاِبٍر،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  بـََلَغ ُكَراَع  حُمَمٍَّد،  َحَّتَّ  رََمَضاَن  َمكََّة يف  ِإىَل  اْلَفْتِح  َعاَم   
َا يـَْنظُُروَن َما تـَْفَعُل، َفَدَعا    اْلَغِميِم، قَاَل: َفَصاَم النَّاُس َوُهْم ُمَشاٌة َورُْكَباٌن، َفِقيَل َلُه: ِإنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ َعَلْيِهُم الصَّْوُم، ِإَّنَّ
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 َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ  ِإىَل ِفيِه َحَّتَّ َنَظَر النَّاُس، ُثَّ َشِرَب، فََأْفَطَر بـَْعُض النَّاِس َوَصاَم بـَْعٌض، َفِقيَل ِللنَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   ِبَقَدٍح فـََرفـََعهُ 
فـََقاُلوا َأْصَحاِبِه،  ِمْن  اْلُمَشاُة  َواْجَتَمَع  اْلُعَصاُة«،  فـََقاَل: »ُأولَِئَك  ُ  بـَْعَضُهْم َصاَم،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَدَعَواِت  نـَتَـَعرَُّض   :
َصلَّى   اَّللَِّ  َرُسوُل  هَلُْم  فـََقاَل  اْلَمَشقَُّة،  َوطَاَلِت  السََّفُر،  اْشَتدَّ  َوَقِد  َوَسلََّم  َوَسلََّم:َعَلْيِه  َعَلْيِه   ُ فَِإنَُّه    اَّللَّ اِبلنَّْسِل،  »اْسَتِعيُنوا 

 َوَتَِفُّوَن َلُه«، قَاَل: فـََفَعْلَنا، َفَخَفْفَنا َلُه   يـَْقَطُع َعَلَم اأْلَْرِض،
 [  2706شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 

 
بْ   -  [194] َحْفِص  ُقِرَئ َعَلى  قَاَل:   ، السَِّريِّ َأيب  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  قـُتَـيـْ ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  َوَأاَن  َأْخََباََن  َمْيَسَرَة،  ِن 

باا َحَلَف َلُه اِبلَِّذي فـََلَق اْلَبْحَر ِلُموَسى َأنَّ  َأْْسَُع، قَاَل: َحدََّثِِن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َكعْ 
َرُسوَل   َأنَّ  َحدَّثَُه،  باا  »اللَّهُ ُصَهيـْ يـََراَها:  ِحنَي  قَاَل  ِإالَّ  ُدُخوهَلَا  يُرِيُد  قـَْريَةا  يـََرى  َيُكْن  مَلْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َربَّ  اَّللَِّ  مَّ 

َومَ  السَّْبِع  َوَما  السََّماَواِت  السَّْبِع  اأْلََرِضنَي  َوَربَّ  َأْظَلْلَن،  َأْضَلْلَن،  ا  َوَما  الشََّياِطنِي  َوَربَّ  َذرَْيَن،  َوَما  الرِّاَيِح  َوَربَّ  َأقْـَلْلَن، 
 يَها« َنْسأَُلَك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْريَِة َوَخرْيَ َأْهِلَها، َونـَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ َما فِ 

 [  2709[ ]حبان: حسنشعيب: إسناده   صحيح،]االلباني: 
 : رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكالهما ثقة. (17118)قال الهيثمي  @
 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [ 195] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ َأْخََباََن يُوُنُس،  ٍب، قَاَل:  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ

»ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ    ْت، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، قَاَل: َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َحدَّثـَْتِِن َعْمَرُة بِْنُت َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ َعاِئَشَة ُأْخَِبَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْرَأَة َأْن ُتَساِفَر ِإالَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم« قَاَلْت َعْمَرُة: فَاْلتَـَفَتْت عَ  اِئَشُة ِإىَل بـَْعِض النَِّساِء فـََقاَلْت: »َما  َصلَّى اَّللَّ

 و حَمَْرٍم« ِلُكلُِّكْم ذُ 
 [  2733[ ]حبان:  مسلم  شعيب: إسناده صحيح على شرط صحيح،]االلباني: 

 @ هو في الصحيح مقيدا بمدة. 
 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [196] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ َوُة  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ ٍب، قَاَل: َأْخََبين َحيـْ

ْيٍس التُِّجيِبَّ، َحدَّثَُه، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، َحدَّثَُه، أَنَُّه  ْبُن ُشَرْيٍح، َأنَّ َبِشرَي ْبَن َأيب َعْمٍرو اْْلَْواَلينَّ، َأْخََبَُه َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن قَـ 
ُ َعَلْيِه   َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة: َمْن َعاَد    َوَسلََّم، يـَُقوُل: ْسَِ َمرِيضاا، َوَشِهَد  »ََخٌْس َمْن َعِمَلُهنَّ يف يـَْوٍم َكتَـَبُه اَّللَّ

 َجَنازَةا، َوَصاَم يـَْوماا، َورَاَح يـَْوَم اجْلُُمَعِة، َوَأْعَتَق رَقـََبةا« 
 [ 2771]حبان: إسناده قوي[  شعيب: صحيح،]االلباني:  
 
ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، َوَعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، قَااَل: َحدَّثـََنا  -  [ 197] ، َعْن ِعيَسى    َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ يـَْعُقوُب اْلُقمِّيُّ

، قَاَل: َدَخَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب َفَجَلَس ْبِن َجارِيََة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَمْسِجَد َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َا َمْوِجَدٌة، فـََلمَّا  -َأْو َكلََّمُه َعْن َشْيٍء    -ِإىَل َجْنِب ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء   ، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه، َفَظنَّ اْبُن َمْسُعوٍد َأَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َصاَلتِِه، قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: اَي ُأيَبُّ َما َمنَـَعَك َأْن  انـَْفَتَل ا تـَُردَّ َعَليَّ؟ قَاَل: ِإنََّك مَلْ حَتُْضْر َمَعَنا  لنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ  اجْلُُمَعَة قَاَل: ِِبَ؟ قَاَل: َتَكلَّْمَت َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  خَيُْطُب، فـََقاَم اْبُن َمْسُعوٍد، َفَدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصَدَق ُأيَبُّ، أَ   ِطْع أُبـَيًّا«.َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َذِلَك َلُه، فـََقاَل َلُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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  »َهَذا َلْفُظ َعْبِد اأْلَْعَلى« 
   [2794[ ]حبان: إسناده حسن ، أسد: لضعف عيسى بن جارية.]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده ضعيف  

 
َثَمَة، قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيٌع، قَاَل: َحدَّ   -  [ 198] ثـََنا أَبُو َخيـْ ، قَاَل: َحدَّ قـَْيٍس،  ثـََنا َداُوُد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ  »َخَطَب يـَْوَم اْلِعيِد َعَلى رجليه«   َعَلْيِه َوَسلََّم،َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
 [  2825[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم  ، شعيب:صحيح]االلباني: 

 : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (205/ 2)قال الهيثمي في "المجمع"  @
 
، قَاَل: َحدَّ   -  [199] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم اْلََبِْقيُّ ثـََنا اْبُن َأيب َمْرَْيَ، قَاَل:  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا يَزِيُد ْبُن اهْلَاِد، قَاَل: َحدََّثِِن شُ  ثـََنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، قَاَل: َحدَّ ،  َحدَّ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َرْحِبيُل أَبُو َسْعٍد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوطَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصاَلِة اْْلَْوِف قَاَل: »قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ائَِفٌة ِمْن َخْلِفِه، َوطَائَِفٌة ِمْن َورَاِء  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قـُُعوٌد َوُوُجوُهُهْم ُكلُُّهْم ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ الَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكَبََّ َرُسوُل اَّللَِّ  يِت َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َورَكَ  فـَرََكَع  الطَّائَِفَتاِن،  وََكَبََِّت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َخْلَفُه  َصلَّى  الَّيِت  الطَّائَِفُة  أَْيضاا َعِت  َوَسَجُدوا  َسَجَد  ُثَّ  قـُُعوٌد،  َواأْلُْخَرى 

ال َوأََتِت  قـُُعوداا،  َأْصَحاَِبِْم  َمَكاَن  َخْلَفُهْم َحَّتَّ َكانُوا  َوَنَكُصوا  فـََقاُموا  قَاَم  قـُُعوٌد، ُثَّ  َِبِْم َواآْلَخُروَن  َفَصلَّى  اأْلُْخَرى  طَّائَِفُة 
 ْكَعةا َوَسْجَدَتنْيِ«.َعةا َوَسْجَدَتنْيِ َواآْلَخُروَن قـُُعوٌد، ُثَّ َسلََّم، فـََقاَمِت الطَّائَِفَتاِن ِكْلَتاُُهَا، َفَصلُّوا أِلَنـُْفِسِهْم َر رَكْ 

 [  2888]االلباني: منكر، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
 
ثـََنا َهاِشُم ْبُن احْلَاِرِث اْلَمْرَوِزيُّ، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [ 200] ، قَاَل: َحدَّ َعْمٍرو،  ا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُحبَـْيٍش، َعْن ُحذَ  ْبِن  زِرِّ  َعْن  ََثِبٍت،  ْبِن  َعْن َعِديِّ  أُنـَْيَسَة،  َأيب  ْبِن  زَْيِد  َعَلْيِه  َعْن   ُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت  قَاَل: ْسَِ يـَْفَة، 
ُ قـُُبورَُهْم َوبـُُيوََتُْم اَنراا« قَ  اَل: َومَلْ ُيَصلَِّها يـَْوَمِئٍذ َحَّتَّ َغاَبِت  َوَسلََّم يـَُقوُل يـَْوَم اْْلَْنَدِق: »َشَغُلواَن َعِن َصاَلِة اْلَعْصِر، َمَْلَ اَّللَّ

 الشَّْمسُ 
 [  2891شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،ي: ]االلبان

 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(1722قال الهيثمي )@ 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا 
ثـََنا ِعيَسى ْبُن مَحَّاٍد، َأْخََباََن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َيَْ   -  [ 201] ََي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعَمَر  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ

َعَلْيِه    ْبِن َكِثرِي ْبِن َأفْـَلَح، َعْن ُعبَـْيٍد َسُنوطَا، َعْن َخْوَلَة بِْنِت قـَْيٍس، قَاَلْت: َأََتانَ   ُ َوَسلََّم، فـََقرَّْبُت ِإلَْيِه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
«، َوقَالَ  ، َوِإنَّ َأَصابَُه َحري قَاَل:   طََعاماا، فـََوَضَع َيَدُه ِفيِه، فـََوَجَدُه َحارًّا، فـََقاَل: »َحسِّ »اْبُن آَدَم ِإنَّ َأَصابَُه بـَْرٌد قَاَل: َحسِّ

» نـَْيا فـََقاَل    َحسِّ ُ َعَلْيِه وسلم ومحزة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُثَّ َتَذاَكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذَها حبَقَِّها بُوِرَك َلُه ِفيَها َوُربَّ متخوض في ُ  ما شاءت نفسه يف مال"الدُّ اَّللَِّ َوَماِل َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم له النار يوم القيامة" 
   [2892]االلباني: حسن صحيح، شعيب: حسن[ ]حبان: 

 
َأْخََبانَ   -  [ 202] َوْهٍب،  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ ََيََْي،  ْبُن  َحْرَمَلُة  ثـََنا  َحدَّ َبَة،  قـُتَـيـْ ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْن  َأْخََباََن  يَزِيَد،  ْبُن  اَنِفُع   

  ُ َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أََنِس  ُ  َعَلْيِه وَ َعِقيٍل، َعِن  َسلََّم قَاَل: » ِإنَّ أَيُّوَب َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
إِ  ِمْن  رَُجَلنْيِ  ِإالَّ  َواْلَبِعيُد  اْلَقرِيُب  فـََرَفَضُه  َسَنةا،  َعْشَرَة  ََثَاَن  َباَلئِِه  لَِبَث يف  َوَسلََّم  ِإْخَوانِِه، َكااَن  َعَلْيِه  ِمْن َأَخصِّ  ْخَوانِِه َكااَن 

ِإلَيْ  َأَحٌد  يـَْغُدَواِن  َأْذنـََبُه  َما  َذنـْباا  أَيُّوُب  َأْذَنَب  َلَقْد  َواَّللَِّ  تـَْعَلُم  ِلَصاِحِبِه:  َأَحُدُُهَا  فـََقاَل  َويـَُروَحاِن،  لَُه  ِه  قَاَل  اْلَعاَلِمنَي  ِمَن 
ُ، فـََيْكِشُف َما ِبِه، فـََلمَّا رَاَح ِإلَْيِه مَلْ َيْصَِبِ الرَُّجُل َحَّتَّ ذََكَر َذِلَك    َصاِحُبُه: َوَما َذاَك؟ قَاَل: ُمْنُذ ََثَاَن َعْشَرَة َسَنةا مَلْ يـَْرمَحُْه اَّللَّ

  ازََعاِن فـََيْذُكَراِن اَّللََّ، فََأْرِجُع ِإىَل بـَْييِت َلُه، فـََقاَل أَيُّوُب: اَل َأْدِري َما تـَُقوُل َغرْيَ َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم َأيّنِ ُكْنُت َأُمرُّ َعَلى الرَُّجَلنْيِ يـَتَـنَ 
ُ ِإالَّ يف َحقٍّ قَاَل: وََكاَن خَيُْرُج ِإىَل َحاَجِتِه، فَِإَذا َقضَ  ُهَما َكَراِهَيَة َأْن يُْذَكَر اَّللَّ ى َحاَجَتُه َأْمَسَكِت اْمَرأَتُُه بَِيِدِه فـََلمَّا  فَُأَكفُِّر َعنـْ

أَيُّوَب يف  ِإىَل   ُ فََأْوَحى اَّللَّ َها،  َعَليـْ أَْبطََأ  يـَْوٍم،  َذاَت  َوَشَرابٌ َكاَن  ُمْغَتَسٌل اَبرٌِد  َهَذا  ِبرِْجِلَك  َمَكانِِه }ارُْكْض  [  42{ ]ص:   
ُ َما ِبِه ِمَن اْلَباَلِء فـَُهَو َأْحَسُن َما َكانَ  َها َقْد َأْذِهِب اَّللَّ ُ، ِفي فَاْستَـْبطَأَْتُه فـَبَـَلَغْتُه، فََأقْـَبَل َعَليـْ َك  ، فـََلمَّا رَأَْتُه قَاَلْت: َأْي اَبِرَك اَّللَّ

ا َكاَن َأْشَبَه ِبِه ِمْنَك ِإذْ  تَـَلى، َواَّللَِّ َعَلى َذِلَك َما رَأَْيُت َأَحدا َكاَن َصِحيحاا قَاَل: فَِإيّنِ َأاَن ُهَو،    َهْل رَأَْيَت َنِبَّ اَّللَِّ َهَذا اْلُمبـْ
 َسَحابـََتنْيِ، فـََلمَّا َكاَنْت ِإْحَداُُهَا َعَلى أَْنَدِر اْلَقْمِح، َأفْـَرَغْت ِفيِه  وََكاَن َلُه أَْنَدرَاِن: أَْنَدُر اْلَقْمِح، َوأَْنَدُر الشَِّعرِي، فـَبَـَعَث اَّللَُّ 

 الذََّهَب َحَّتَّ فَاَضْت، َوَأفْـَرَغِت اأْلُْخَرى َعَلى أَْنَدِر الشَِّعرِي اْلَوِرَق َحَّتَّ فَاَضْت« 
 [  2898شعيب: اسناد صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن ُكَرْيٍب، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [ 203] ، قَاَل: َحدَّ َنا يُوُنُس ْبُن ُبَكرْيٍ، قَاَل:  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة، قَا ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب ُهَو اْلَبَجِليُّ ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َحدَّ ُ َعَلْيِه  َل: َحدَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ يَـ  ُلُغَها ِبَعَمٍل، َفاَل يـََزاُل اَّللَّ َتِليِه مبَا َيْكَرُه َحَّتَّ يـُبَـلَِّغُه إِ َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَُّجَل لَِتُكوَن َلُه ِعْنَد اَّللَِّ اْلَمْنزَِلُة، َفَما يـَبـْ َها«. بـْ  ايَّ

   [2908]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 ورجاله ثقات.  “،رواه أبو يعلى، وفي رواية له: " »يكون له عند هللا المنزلة الرفيعة« : (3741قال الهيثمي ) @
 
ثـََنا ُهَشْيٌم، قَاَل: أَبُو ِبْشِر: َأْخََبين، َعْن سَ   -  [204] ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن َماَهاَن، َحدَّ ُجَبرْيٍ، َعِن  ِعيِد ْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

تـََباَركَ   ُ اَّللَّ »يـَُقوُل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  َفَصََبَ  اْبِن  َعْبِدي،  َأَخْذُت َكِرمَييَتْ  ِإَذا  َوتـََعاىَل:   
 َواْحَتَسَب، مَلْ َأْرَض َلُه ثـََواابا ُدوَن اجْلَنَِّة« 
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   [2930]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 ثقات. : رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"األوسط" ورجال أبي يعلى (3839قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن اْلَعاَلءِ   -  [ 205] ثـََنا َعْمُرو َأْخََباََن ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، اِبْلُفْسطَاِط، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

َحدَّثـََنا قَاَل:   ، الزُّبـَْيِديِّ َعِن   ، َساملٍِ ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  احْلَاِرِث،  ُسَوْيِد    ْبُن  َعْن  َعاِمٍر،  ْبُن  َعِن  لُْقَماُن  َجبَـَلَة،  ْبِن 
َعَلْيِه َوَسلََّم    ُ قَاَل: »ِإَذا َسَلْبُت ِمْن َعْبِدي َكِرميَتَـْيِه َوُهَو َِبَِما    -يـَْعِِن َعْن رَبِِّه    -اْلِعْراَبِض ْبِن َسارِيََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َواابا ُدوَن اجْلَنَِّة ِإَذا محََِدين َعَلْيِهَما« َضِننٌي، مَلْ َأْرَض َلُه ثَـ 
   [2931]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ِإبـَْراِهيَم،  -  [206] ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَقطَّاُن،  يَزِيَد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  اْبُن    َأْخََباََن  َأْخََباََن  َأيب  قَاَل: 

عَ  َعاِئَشَة،  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  ِذْئٍب،  َأيب  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َوَسلََّم  ُفَدْيٍك،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  »ِن  ِإَذا  قَاَل: 
 اْشَتَكى اْلُمْؤِمُن َأْخَلَصُه َذِلَك َكَما خُيِْلُص اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد« 

   [2936]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 إال أني لم أعرف شيخ الطبراني. رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات (: 3804قال الهيثمي )

 
ثـََنا يـَْعُقو   -  [ 207] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احلجاج السامي وأخَبان ْبِن ُخَزمْيََة قَاَل: َحدَّ ُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى قَاَل: َحدَّ

ْبُن َهاُروَن قَاَل   يَزِيُد  ثـََنا  اْلبـَُناينِّ عن بن  الدَّْورَِقيُّ قَاَل: َحدَّ ْبُن َسَلَمَة َعْن ََثِبٍت  ِإبـَْراِهيُم: َحدَّثـََنا مَحَّاُد  َأْخََباََن َوقَاَل  يَزِيُد: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َأَصابـَْتُه مُ   ُعَمَر ْبِن َأيب َسَلَمَة َعْن أَبِيهِ  ْليَـُقْل ِإانَّ َّلِلَِّ  َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِصيَبٌة فـَ

َها"  فـََلمَّا َماَت أَبُو َسَلَمَة قـُْلتـَُها َفَجَعْلُت    َوَأاَن ِإلَْيِه رَاِجُعوَن اللَُّهمَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبيِت فَْأُجْرين ِفيَها َوأَْبِدْلِِن َِبَا َخرْياا ِمنـْ
هَ  ِمنـْ بـََلْغُت: "أَْبَدَلِِن َخرْياا  َبْكٍر  ُكلََّما  أَبُو  َها  ِإلَيـْ بـََعَث  ا" قـُْلُت يف نـَْفِسي: َوَمْن َخرْيٌ ِمْن َأيب َسَلَمَة؟ فـََلمَّا انـَْقَضْت ِعدََُّتَا 

َها َرُسوُل اَّللَِّ  َها ُعَمُر خَيْطُبـَُها فـََلْم تـََزوَّْجُه فـَبَـَعَث ِإلَيـْ  َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب   َصلَّى اَّللَُّ خَيْطُبـَُها فـََلْم تـََزوَّْجُه ُثَّ بـََعَث ِإلَيـْ
امْ  َوَأيّنِ  َغرْيَى  اْمَرَأٌة  ِإيّنِ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ُأْخَِبَ  قَاَلْت:  َعَلْيِه  َأْولَِياِئي  خَيْطُبـَُها  ِمْن  َأَحٌد  َولَْيَس  ُمْصِبَيٌة  َرَأٌة 

ا فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ  َها فـَُقْل هَلَا َأمَّا قـَْوُلِك ِإيّنِ امْ َشاِهدا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذُِكَر َذِلَك َلُه فـََقاَل: "اْرِجْع ِإلَيـْ َرَأٌة َغرْيَى فَُأْسَأُل   َصلَّى اَّللَّ
َياَنِك وَ  َأمَّا قـَْوُلِك ِإنَُّه لَْيَس أحد من أوليائك شاهد فليس  اَّللََّ َأْن يُْذِهَب َغرْيََتِك َوَأمَّا قـَْوُلِك ِإيّنِ اْمَرَأٌة ُمْصِبَيٌة فـَُتْكَفنَي ِصبـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََزوََّجهُ   من أوليائك شاهد وال غائب  َفَكاَن  َيْكَرُه َذِلَك" فـََقاَلْت اِلبِْنَها: اَي ُعَمُر ُقْم فـََزّوِْج َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه   َقِلُب  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَـتَـَها زَيـَْنَب َفَجَعْلتـَُها يف ِحْجرَِها فـَيَـنـْ َرُسوُل اَّللَِّ  َوَسلََّم َيَْتِيَها لَِيْدُخَل َِبَا فَِإَذا رَأَْتُه َأَخَذِت ابـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعِلَم ِبَذِلَك َعمَّاُر ْبُن اَيِسٍر وََكاَن َأَخاَها ِمَن الرََّضاَعِة فجاء إ ليها فقال: أين َهِذِه اْلَمْقُبوَحُة الَّيِت َقْد  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذَها َفَذَهَب َِبَا َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َها َفَجَعَل  آَذْيِت َِبَا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَل َعَليـْ

َجَوا بَِبَصرِِه يف  َفَذَهَب  َيْضِرُب  فََأَخَذَها  َعمَّاٌر  َجاَء  قَاَلْت:  زَيـَْنُب؟  فـََعَلْت  َما  َوقَاَل:  اْلبَـْيِت  اَّللَِّ    َِبَا،ِنِب  َرُسوُل  َِبَا  فـََبََّن 
َوِمْرفـََقةا  َوَجرََّتنْيِ  رحائني  فالنة  أعطيت  ِما  أنقصك  ال  "إين  َوقَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ وَ   -َصلَّى  لِيٌف",  "ِإْن  َحْشُوَها  قَاَل: 

 َسبـَّْعُت لك سبعت لنسائي"  
 [  2949إسناده جيد[ ]حبان:  :أسد صحيح،]االلباني: 
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َثُم ْبُن َخارَِجَة وَ   -  [208] ثـََنا اهْلَيـْ َكاَن ُيَسمَّى ُشْعَبَة الصَِّغرَي، َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، بِبَـْغَداَد، َحدَّ
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مِحْرَيٍ، َعْن ََثِبِت ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، قَ  ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي  َحدَّ ُ َعْنُه، يـَُقوُل:  اَل: ْسَِ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه   َبةا يف اإْلِْساَلِم، َكاَنْت َلُه نُوراا يـَْوَم اْلِقَياَمِة«َوَسلََّم: »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َمْن َشاَب َشيـْ
   [2983]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 

 
، قَاَل: َحدَّ   -  [209] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ، قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة، َعْن  ثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اَل تـَْنِتُفوا الشَّْيَب فَِإنَُّه نُوٌر يـَْوَم  قَاَل: »حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبةا يف اإْلِْساَلِم ُكِتَب لَ   ُه َِبَا َحَسَنٌة، َوُحطَّ َعْنُه َِبَا َخِطيَئٌة، َورُِفَع َلُه َِبَا َدرََجٌة«اْلِقَياَمِة، َوَمْن َشاَب َشيـْ

   [2985[ ]حبان: إسناده حسن ]شعيب: إسناده حسن، أسد: 
 
ثـََنا ُمَباَرُك ْبُن فَ   -  [ 210] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد اْلَقْيِسيُّ، َحدَّ ْعُت  َضاَلَة، قَاَل:  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، َحدَّ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ْسأَُلوين َعِن السَّاَعِة، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما  »تَ   احلََْسَن، َُيَدُِّث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ِماَئُة َسَنٍة«  ُفوَسٌة َيَِْت َعَليـْ  َعَلى اأْلَْرِض نـَْفٌس َمنـْ

 [  2988شعيب: حديث صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
ْعُت احلََْسَن،    -  [ 211] ثـََنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، قَاَل: ْسَِ ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ ْبِن َماِلٍك،  َعْن أََنِس  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َتْسأَُلوَنِِن َعِن السَّاَعِة، َوالَِّذي نـَْفسِ   ُ اْليَـْوَم  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُفوَسٌة  َمنـْ نـَْفٌس  بَِيِدِه َما َعَلى اأْلَْرِض  ي 
َها ِماَئُة َسَنٍة«   َتَِْت َعَليـْ

 [ 2991".[ ]حبان: 2988هو مكرر الحديث "لغيره، شعيب: ]االلباني: صحيح 
 
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم،    -  [ 212] ، َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ َعْمٍرو، َعْن  َعْن حُمَمَِّد ْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاِت، َفَما ذََكَرُه َعْبٌد َقطُّ َوُهَو يف  »  َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِضيٍق ِإالَّ َوَسَعُه َعَلْيِه، َواَل ذََكُرُه َوُهَو يف َسَعٍة ِإالَّ َضيَِّقُه َعَلْيِه« 

 [  2993شعيب: حسن[ ]حبان:  حسن،]االلباني: 
 
َحدَّثـَنَ   -  [ 213] قَاَل:  الذُّْهِليُّ،  ََيََْي  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، الشَّْرِقيِّ ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخََباََن  حُمَمَُّد  ِإْْسَاِعيَل  ا 

ثـََنا الثَـّْوِريُّ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعِن اأْلَ  ، قَاَل: َحدَّ َغرِّ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  اْلَفاِرِسيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُ ِعْنَد اْلمَ   اَّللَّ ُ، فَِإنَُّه َمْن َكاَن آِخُر َكِلَمِتِه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ   ْوِت، َدَخَل اجْلَنََّة يـَْوماا ِمنَ »َلقُِّنوا َمْوََتُكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 الدَّْهِر، َوِإْن َأَصابَُه قـَْبَل َذِلَك َما َأَصابَُه«
 [  3004[ ]حبان: حديث صحيحشعيب:  حسن،]االلباني: 

 
ثـََنا َُهَّاُم ْبُن َيَْ   -  [214] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ قـََتاَدَة، َعْن  ََي، َعْن  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه    ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ِإنَّ  ُهَريـَْرَة  َأيب  َعْن  اجْلَْوزَاِء،  قَاَل: َأيب  َماَلِئَكُة    َوَسلََّم  َحَضَرْتُه  اْلَمْوُت  َحَضَرُه  ِإَذا  اْلُمْؤِمَن  »ِإنَّ 
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وَن: َما َوَجْداَن ِرَياا َأْطَيَب ِمْن  الرَّمْحَِة، فَِإَذا قُِبَضْت نـَْفُسُه ُجِعَلْت يف َحرِيَرٍة بـَْيَضاَء، فـَيـُْنطََلُق َِبَا ِإىَل اَبِب السََّماِء، فـَيَـُقولُ 
، فـَُيْسَأُل َما فـََعَل ُفاَلٌن؟ َما فـََعَل ُفاَلٌن؟ َما فـََعَلْت فُ   َهِذِه، َوَأمَّا اْلَكاِفُر فَِإَذا    اَلنَُة؟.فـَيـَُقاَل: َدُعوُه َيْسرَتِيُح، فَِإنَُّه َكاَن يف َغمٍّ

َوَجدْ  َما  اأْلَْرِض:  َخَزنَُة  يـَُقوُل  اأْلَْرِض  اَبِب  ِإىَل  َِبَا  َوُذِهَب  نـَْفُسُه  ِرَياا  قُِبَضْت  اأْلَْرِض  اَن  ِإىَل  َِبَا  ُلُغ  فـَتَـبـْ َهِذِه،  ِمْن  أَْننَتَ 
 السُّْفَلى« 
 [  3013[ ]حبان: إسناد صحيح على شرط الشيخين شعيب:  صحيح،]االلباني: 

 
اْلُمَؤدِّبُ   -  [ 215] ِإْْسَاِعيَل  أَبُو  ثـََنا  ْبُن يُوُنَس، َحدَّ ثـََنا ُسَرْيُج  ْبِن ُشَعْيٍب، َحدَّ ْبُن حُمَمَِّد  يـَْعُقوَب  َأْخََباََن َحاِمُد  ْبِن  ، َعْن 

 َعَلْيِه َوَسلََّم »ُكفَِّن يف ثـَْوَبنْيِ َسُحولِيَّنْيِ«  َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ 
 [  3035]االلباني: منكر، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 

 
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيب َصالِ   -  [ 216] ثـََنا ُمَسدٌَّد، قَاَل: َحدَّ َعْن َأيب  ٍح، َعْن أَبِيِه،  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   -زَِة، مَلْ ََيِْلْس َحَّتَّ ُتوَضَع يف اللَّْحِد، َأْو ُتْدَفَن«  »ِإَذا َكاَن َمَع اجْلََنا  ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 -َشكَّ أَبُو ُمَعاِويََة 

 [  3105[ ]حبان: إسناده صحيحشعيب:  صحيح،]االلباني: 
، َقااَل: »َما َرَأْيَنا َرُسوَل  (  1918@ أخرجه اإلمام النسائي ) َد َجَناَزًة َقطُّ َفَجَلَس  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َوَأبِّي َسعِّيد  َّللاهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َشهِّ

 .َحتهى ُتوَضَع«
 
أَبِي  -  [ 217] َعْن  ْبِن َأيب َصاِلٍح،  ُسَهْيِل  َعْن  ُمَعاِويََة،  أَبُو  ثـََنا  ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثـََنا  َخِليَفَة، َحدَّ أَبُو  َعْن َأيب  َأْخََباََن  ُهَريـَْرَة،  ِه، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن َمَع اجْلََنازَِة مَلْ ََيِْلْس َحَّتَّ ُتوَضَع يف  َشكَّ    - اللَّْحِد، َأْو َحَّتَّ ُتْدَفَن«  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 –أَبُو ُمَعاِويََة 

 [ 3106[ ]حبان: إسناده صحيح شعيب:  ،...«]االلباني: صحيح دون قوله: »في اللحد 
َد َجَنازَ (  1918@ أخرجه اإلمام النسائي ) ، َقااَل: »َما َرَأْيَنا َرُسوَل َّللاهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َشهِّ ًة َقطُّ َفَجَلَس  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َوَأبِّي َسعِّيد 

 .َحتهى ُتوَضَع«
 
[218]  -   ، ثـََنا أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ثـََنا زَْيُد ْبُن َأْخَزَم، َحدَّ ثـََنا ِعْمَراُن    َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ اْلَقطَّاُن، َعْن َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ُء: َأمَّا َخِليٌل، فـَيَـُقوُل: َما أَنـَْفَقْت  قـََتاَدَة، َعِن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ : »اِلْبِن آَدَم َثاَلثٌَة َأِخالَّ
اْلمَ  اَبَب  أَتـَْيَت  فَِإَذا  َمَعَك  َأاَن  فـَيَـُقوُل:  َخِليٌل  َوَأمَّا  َمالُُه،  فـََهَذا  َلَك،  فـََلْيَس  َأْمَسَكْت  َوَما  َورََجْعُت،  فـََلَك،  تـَرَْكُتَك  ِلِك 

َت أَلَْهَوَن َحَشُمُه، َوَأمَّا َخِليٌل، فـَيَـُقوُل: َأاَن َمَعَك َحْيُث َدَخْلَت َوَحْيُث َخَرْجَت، فـََهَذا َعَمُلُه، فـَيَـُقوُل: ِإْن ُكنْ َفَذِلَك َأْهُلُه وَ 
 الثَّاَلثَِة َعَليَّ«

 [ 3108]حبان: شعيب: إسناد حسن[   ،]االلباني: حسن صحيح
 
ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ   -  [219] ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغَياٍث، قَاَل: َحدَّ ْعُت  ْيَماَن،  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ قَاَل: ْسَِ

 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اْلَميَِّت ِإَذا ُوِضَع يف  حُمَمََّد ْبَن َعْمٍرو، َُيَدُِّث، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
مَيِيِنِه، وََكاَنِت  َقَْبِِه ِإنَُّه َيْسَمُع َخْفَق نَِعاهِلِْم ِحنَي يـَُولُّوَن َعْنُه، فَِإْن َكاَن ُمْؤِمناا، َكاَنِت الصَّاَلُة ِعْنَد رَْأسِ  َياُم َعْن  ِه، وََكاَن الصِّ
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ْحَساِن ِإىَل    الزََّكاُة َعنْ  َلِة َواْلَمْعُروِف َواإْلِ النَّاِس ِعْنَد رِْجَلْيِه، فـَيـُْؤَتى ِمْن ِقَبِل  َِشَاِلِه، وََكاَن ِفْعُل اْْلَرْيَاِت ِمَن الصََّدَقِة َوالصِّ
يَ  اُم: َما ِقَبِلي َمْدَخٌل، ُثَّ يـُْؤَتى َعْن َيَسارِِه، فـَتَـُقوُل  رَْأِسِه، فـَتَـُقوُل الصَّاَلُة: َما ِقَبِلي َمْدَخٌل، ُثَّ يـُْؤَتى َعْن مَيِيِنِه، فـَيَـُقوُل الصِّ

َوالصِّ  ِمَن الصََّدَقِة  اْْلَرْيَاِت  فـََعُل  فـَتَـُقوُل  رِْجَلْيِه،  ِقَبِل  ِمْن  يـُْؤَتى  َمْدَخٌل، ُثَّ  ِقَبِلي  َما  ِإىَل الزََّكاُة:  ْحَساِن  َواإْلِ َواْلَمْعُروِف  َلِة 
ِقَبِلي   َما  َلُه:  النَّاِس:  فـَيـَُقاُل  لِْلُغُروِب،  ُأْدنَِيْت  َوَقْد  َلُه الشَّْمُس  ُمثَِّلْت  َوَقْد  فـََيْجِلُس،  اْجِلْس  َلُه:  فـَيـَُقاُل  َأرَأَيـَْتَك  َمْدَخٌل، 

ُأَصلَِّي، فـَيَـُقوُلوَن: ِإنََّك َستَـْفَعُل،  َهَذا الرَُّجَل الَِّذي َكاَن ِفيُكْم َما تـَُقوُل ِفيِه، َوَماَذا َتَشهَُّد ِبِه َعَلْيِه؟ فـَيَـُقوُل: َدُعوين َحَّتَّ  
َتَشهَّدُ  َوَماَذا  ِفيِه،  تـَُقوُل  َما  ِفيُكْم  الَِّذي َكاَن  الرَُّجَل  َهَذا  َأرَأَيـَْتَك  َعْنُه،  َنْسأَُلُك  َعمَّا  حُمَمٌَّد  َأْخََبين  فـَيَـُقوُل:  قَاَل:  َعَلْيِه؟   

، َوأَنَُّه جَ  َعُث ِإْن  َأْشَهُد أَنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ ، َوَعَلى َذِلَك تـُبـْ ، فـَيـَُقاُل َلُه: َعَلى َذِلَك َحِييَت َوَعَلى َذِلَك ِمتَّ اَء اِبحْلَقِّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ
َها، َوَما َأَعدَّ ا ُ، ُثَّ يـُْفَتُح َلُه اَبٌب ِمْن أَبـَْواِب اجْلَنَِّة، فـَيـَُقاُل َلُه: َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ ُ  َشاَء اَّللَّ َلَك ِفيَها، فـَيَـْزَداُد ِغْبطَةا َوُسُروراا، َّللَّ
ُ َلَك ِفيَها  َها َوَما َأَعدَّ اَّللَّ َتُه، فـَيَـْزَداُد ِغْبطَةا َوُسُروراا،    ُثَّ يـُْفَتُح َلُه اَبٌب ِمْن أَبـَْواِب النَّاِر، فـَيـَُقاُل َلُه: َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ َلْو َعَصيـْ

ُعوَن ِذرَاعاا، َويـُنَـوَُّر َلُه ِفيِه، َويـَُعاُد اجلََْسُد ِلَما َبَدَأ ِمْنُه، فـََتْجَعُل َنْسَمُتُه يف النََّسِم الطِّ ُثَّ يـُْفَسُح َلُه يف َقَْبِِه سَ  يِِّب َوِهَي َطرْيٌ  بـْ
اِبْلَقوْ  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اَّللَّ }يـُثـَبُِّت  تـََعاىَل  قـَْولُُه  َفَذِلَك  قَاَل:  اجْلَنَِّة،  َشَجِر  يف  اآْلِخَرِة{  يـَْعُلُق  َويف  نـَْيا  الدُّ احْلََياِة  يف  الثَّاِبِت  ِل 

َعْن  27]إبراهيم:   يُوَجْد َشْيٌء، ُثَّ ُأِتَ  مَلْ  ِقَبِل رَْأِسِه،  ِمْن  ِإَذا ُأِتَ  اْلَكاِفَر  ِإىَل آِخِر اآْليَِة« قَاَل: »َوِإنَّ  مَيِيِنِه، َفاَل يُوَجُد  [ 
َِشَاِلهِ  َعْن  ُأِتَ  َخائِفا َشْيٌء، ُثَّ  اْجِلْس، فـََيْجِلُس  لَُه:  فـَيـَُقاُل  َشْيٌء،  يُوَجُد  َفاَل  رِْجَلْيِه،  ِقَبِل  ِمْن  ُأِتَ  َشْيٌء، ُثَّ  يُوَجُد  ا  ، َفاَل 

، فـَيـَُقاُل َلُه: َأرَأَيـَْتَك َهَذا الرَُّجَل الَِّذي َكاَن ِفيُكْم َماَذا تـَُقوُل ِفيِه؟ َوَماَذا َتَشهَُّد ِبِه  ْيِه؟ فـَيَـُقوُل: َأيُّ رَُجٍل؟ فـَيـَُقاُل:  َعلَ َمْرُعوابا
ْعُت النَّاَس قَ  ِه َحَّتَّ يـَُقاَل َلُه: حُمَمٌَّد، فـَيَـُقوُل: َما َأْدِري، ْسَِ ، فـَُقْلُت َكَما قَاَل الَِّذي َكاَن ِفيُكْم، َفاَل يـَْهَتِدي اِلْسِْ اُلوا قـَْوالا

َذِلَك َحِييَت، َوعَ  َعَلى  َلُه:  فـَيـَُقاُل  أَبـَْواِب  النَّاُس،  ِمْن  َلُه اَبٌب  يـُْفَتُح  ُ، ُثَّ  َشاَء اَّللَّ ِإْن  َعُث  تـُبـْ َذِلَك  َوَعَلى   ، َذِلَك ِمتَّ َلى 
ُ َلَك ِفيَها، فـَيَـْزَداُد َحْسَرةا َوثـُُبوراا، ْن أَبـَْواِب اجْلَنَِّة،  ُثَّ يـُْفَتُح َلُه اَبٌب مِ   النَّاِر، فـَيـَُقاُل َلُه: َهَذا َمْقَعُدَك ِمَن النَّاِر، َوَما َأَعدَّ اَّللَّ

ُ َلَك ِفيِه َلْو َأطَْعَتُه فـَيَـْزَداُد َحْسَرةا َوثُـ  ُبوراا، ُثَّ ُيَضيَُّق َعَلْيِه َقَْبُُه َحَّتَّ ََتَْتِلَف  فـَيـَُقاُل َلُه: َذِلَك َمْقَعُدَك ِمَن اجْلَنَِّة، َوَما َأَعدَّ اَّللَّ
ُ: }فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا َضْنكاا َوَُنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى{ ]طه: ِفيِه َأْضاَلُعُه، فَِتْلَك اْلَمِعيَشُة الضَّ   [« 124ْنَكُة الَّيِت قَاَل اَّللَّ

 [  3113شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو[ ]حبان:  حسن،]االلباني: 
 : رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن. (4269قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ   - [220] َأيب َسَلَمَة،   َعْمٍرو، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف قـَْوِلِه َجلَّ َوَعاَل  [ قَاَل: »َعَذاُب  124: }فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا َضْنكاا{ ]طه: َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَقَْبِ«

 [  3119[ ]حبان: إسناده حسن ، شعيب:حسن]االلباني: 
 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [ 221] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ٍب، قَاَل: َأْخََبين َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ

ُهَريـَْرَة، عَ  َأيب  َعْن  ُحَجرْيََة،  اْبِن  َعِن  السَّْمِح، َحدَّثَُه،  َأاَب  َأنَّ  احْلَاِرِث،  َعَلْيِه  ْبُن   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  قَاَل: »ِإنَّ  ْن  َوَسلََّم 
ُعوَن ِذرَاعاا، َويـُنَـوَُّر َلُه َكاْلَقَمِر   َلَة اْلَبْدِر أََتْدُروَن ِفيَما أُْنزَِلْت َهِذِه  اْلُمْؤِمَن يف َقَْبِِه َلِفي َرْوَضٍة َخْضَراَء، َويـُْرَحُب َلُه َقَْبُُه َسبـْ لَيـْ

]طه:  اآْليَةُ  َأْعَمى{  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َوَُنُْشُرُه  َضْنكاا  َمِعيَشةا  َلُه  }فَِإنَّ  َما  124:  أََتْدُروَن   ]  ُ اَّللَّ قَاُلوا:   » الضَّْنَكُة؟  اْلَمِعيَشُة 
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َلْيِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن تِنِّيناا، أََتْدُروَن َما التِّنِّنُي؟  َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل: »َعَذاُب اْلَكاِفِر يف َقَْبِِه، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنَُّه ُيَسلََّط عَ 
ُعوَن َحيَّةا، ِلُكلِّ َحيٍَّة َسْبُع رُُءوٍس ِيْلَسُعونَُه، َوخَيِْدُشونَُه ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة«  َسبـْ

   [3122]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 أبو يعلى، وفيه دراج، وحديثه حسن، واختلف فيه. رواه : (4286)@ قال الهيثمي 

 
، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّ   -  [ 222] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد اْلَقْيِسيُّ اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن أَ  َ اْبُن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصاَح ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد،  يب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َلمَّا تـُُويفِّ
اْلَقْلُب   ِلَصارٍِخ َحظي،  لَْيَس  ِمنَّا،  َهَذا  َوَسلََّم: »لَْيَس  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما فـََقاَل  نـَُقوُل  َواَل  َتْدَمُع،  َواْلَعنْيُ  ََيَْزُن، 

»  يـُْغِضُب الرَّبَّ
 [  3160[ ]حبان: إسناده حسن ، شعيب:حسن]االلباني: 

 
ثـََنا أَيُّوُب ْبُن حُمَمٍَّد اْلَوزَّاُن، قَاَل: َحدَّ   -  [223] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر،  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َمْعَشٍر، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمٍرو، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعِن اْلقَ  َنا أُمُّ  قَاَل: َحدَّ ثـَتـْ اِسِم ْبِن َعْوٍف، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ، قَاَل: َحدَّ
َنا ُهَو يف بـَْيِتَها َوِعْنَدُه نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه إِ  َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ  ُ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْم ْذ َجاَءُه رَُجٌل  َسَلَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َوَأَخَذ ِمِنِّ  َصَدقَ  َعَليَّ،  تـََعدَّى  ُفاَلانا  الرَُّجُل: فَِإنَّ  قَاَل  قَاَل: »َكَذا وََكَذا«  التَّْمِر؟  ِمَن  النَِّبُّ  ُة َكَذا وََكَذا  فـََقاَل  َكَذا وََكَذا، 
أَ  َعَلْيُكْم  يـَتَـَعدَّى  َمْن  َعَلْيُكْم  ِإَذا َسَعى  َوَسلََّم: »َفَكْيَف  َعَلْيِه   ُ َذِلَك،  َصلَّى اَّللَّ اْلَقْوُم يف  َفَخاَض  التـََّعدِّي«،  َهَذا  ِمْن  َشدَّ 

َوَماِشَيتِ  ِإبِِلِه  َغائِباا يف  ِمنَّا  الرَُّجُل  ِإَذا َكاَن  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  بَِنا  َفَكْيَف  ُهْم:  ِمنـْ الرَُّجُل  َماِلِه،  فـََقاَل  زََكاَة  فََأدَّى  َوََنِْلِه،  َوَزْرِعِه  ِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:فـَتَـَعدَّى َعَلْيهِ  ؟ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َبةا َِبَا نـَْفُسُه     احْلَقَّ، َفَكْيَف َيْصَنُع اَي َرُسوَل اَّللَِّ »َمْن َأدَّى زََكاَة َماِلِه طَيـْ

ئاا، َوَأقَامَ  َها َشيـْ الصَّاَلَة، َوآَتى الزََّكاَة فـَتَـَعدَّى َعَلْيِه احْلَقَّ، فََأَخَذ ِساَلَحُه،    يُرِيُد َِبَا َوْجَه اَّللَِّ َوالدَّاَر اآْلِخَرَة، ُثَّ مَلْ يـَُغيُِّب ِمنـْ
 فـََقاَتَل فـَُقِتَل، فـَُهَو َشِهيٌد«. 

رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب بن محمد الوزان وهو ثقة وعبد هللا بن جعفر وثقه ابن معين وأبو   شعيب: صحيح،]االلباني: 
 [ 3193]حبان: حاتم[  

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجال الجميع رجال الصحيح.: (4433) الهيثمي قال@ 
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 كِتَابُ الزَّكَاةِ 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [ 224] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ْعُت َعْمَرو ٍب، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ ْسَِ

ُهَريْـ  َأيب  َعْن  ُحَجرْيََة،  اْبِن  َعِن  السَّْمِح،  أَبُو  َدرَّاٌج  َحدََّثِِن  يـَُقوُل:  احْلَاِرِث،  َعَلْيِه  ْبَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َرَة، 
َيُكْن َلُه ِفيِه َأْجٌر، وََكاَن »ِإَذا َأدَّْيَت زََكاَة َماِلَك فـََقْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك ِفيِه، َوَمْن مَجََع َماالا َحَراماا ُثَّ َتَصدََّق ِبِه مَلْ    َوَسلََّم:

 ِإْصُرُه َعَلْيِه« 
   [3216]االلباني: حسن، شعيب: إسناد حسن[ ]حبان: 

 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعنْ  - [225] ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، قَاَل: َحدَّ ِإْسَحاَق، َعْن َأيب  َأيب َأْخََباََن اْلِفْراَييبُّ، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    ُ »َُنُْن اآْلِخُروَن َواأْلَوَُّلوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة،    َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِفِه َوَبنْيَ َيَدْيِه، َوََيِْثي بِثـَْوِبِه« َوِإنَّ اأْلَْكَثرِيَن ُهُم اأْلَْسَفُلوَن، ِإالَّ َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َعْن مَيِيِنِه َوَعْن َيَسارِِه، َوِمْن َخلْ 

   [3217]االلباني: صحيح، شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]حبان: 
 
َباينُّ بَِنَسا، َوحُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَزينُّ َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيَل بُِبْستَ   -  [ 226] ، َواحلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن الشَّيـْ

َبَة  َة ِبَصْيَدا، َوحُمَمَُّد ْبُن احلَْ ُبُْرَجاَن، َوُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُُبَرْيٍ اهْلَْمَداينُّ ِبُصْغٍد، َوحُمَمَُّد ْبُن اْلُمَعاىَف ْبِن َأيب َحْنظَلَ  َسِن ْبِن قـُتَـيـْ
مبَْنِبَج، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    اللَّْخِميُّ ِبَعْسَقاَلَن، َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسْلٍم بِبَـْيِت اْلَمْقِدِس، َوُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍن الطَّاِئيُّ 

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اأْلَْزَرُق، قَاَل:  َد ْبِن ُعبَـْيِد ْبِن فـَيَّاٍض ِبِدَمْشَق، يف آَخرِيَن  يَزِيَد اْلَقطَّاُن اِبلرَّقَِّة، َوحُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ  قَاُلوا: َحدَّ
ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْبِن َجاِبٍر، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيب اْلُمَهاِجِر، َعنْ  ْرَداِء،   أُمِّ الدَّرْ َحدَّ َداِء، َعْن َأيب الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرِّْزَق لََيْطُلُب اْلَعْبَد َكَما َيْطُلُبُه َأَجلُ   ُه« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   [3238]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 

 والطبراني في "الكبير" إال أنه قال: "أكثر مما يطلبه أجله" ورجاله ثقات. : رواه البزار (6295قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعِن اأْلَْعَمِش، - [ 227] َبَة، َحدَّ َباُن ْبُن َأيب َشيـْ ثـََنا َشيـْ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن   َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَذا ثـَْرَواَن، َعْن ُهَزيْ  مَتَْرٌة َعائَِرٌة، فََأْعطَاُه  ِل ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َجاَء َساِئٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َها، َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  أَلَتـَْتَك«»ُخْذَها َلْو مَلْ ََتَِْتَا  ِإايَّ

 [ 3240]حبان: شعيب: إسناده قوي[  ،]االلباني: صحيح
 
ثـََنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، قَ   -  [228] ثـََنا أَُميَُّة ْبُن ِبْسطَاٍم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ َسِعيُد ْبُن  اَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َأيب َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َعْن َمْعَداَن ْبِن َأيب طَْلَحةَ  ، َعْن ثـَْواَبَن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمنْ   قَاَل: فـَيَـُقوُل:  بَـُعُه،  يـَتـْ زَبِيبَـَتاِن  َلُه  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َأقْـرََع  ُشَجاعاا  َلُه  ُمثَِّل  زاا  بـَْعَدُه َكنـْ تـََرَك  ُزَك »َمْن  َأاَن َكنـْ فـَيَـُقوُل:  أَْنَت؟،   

بَـُعُه َسائَِر َجَسِدِه« الَِّذي َخلَّ  بَـُعُه َحَّتَّ يـُْلِقَمُه َيَدُه فـَيَـْقِضُمَها، ُثَّ يـَتـْ  ْفَت بـَْعَدَك، َفاَل يـََزاُل يـَتـْ
   [3257]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  

 ورواه الطبراني في الكبير.رواه البزار، وقال: إسناده حسن. قلت: ورجاله ثقات. (: 4340)@ قال الهيثمي 
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ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ   -  [ 229] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب ََيََْي  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ
َنَما َرُسوُل اَّللَِّ  ، قَاَل: بـَيـْ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ُم َذَهباا ِإْذ َأََتُه    اأْلَْسَلِميُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقسِّ رَُجٌل، فـََقاَل:  َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْعِطِِن، فََأْعطَاُه، ُثَّ قَاَل: زِْدين فـََزاَدُه َثاَلَث َمرَّاٍت، ُثَّ َوىلَّ ُمْدِبراا، فـََقاَل    ُ :  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَقدْ  ُمْدِبراا  َمرَّاٍت، ُثَّ َوىلَّ  َثاَلَث  فَُأْعِطيِه  َيْسأَُلِِن  فَُأْعِطيِه، ُثَّ  فـََيْسأَُلِِن  الرَُّجُل  ِإىَل  »َيَْتِيِِن  انـَْقَلَب  ِإَذا  اَنراا  ثـَْوِبِه  َجَعَل يف   

 َأْهِلِه«
رجاله   السند  وباقي  الخطأ  كثير  سليمان  بن  فضيل  شعيب:  صحيح،  في  ]االلباني:  الحافظ  قال  كما  سليمان  بن  فضيل  أسد:  ثقات، 

 [ 3265التقريب: "صدوق له خطأ كثير"، وباقي رجاله ثقات.[ ]حبان:  
 
ثـََنا َأيب، َحدََّثِِن ََيََْي بْ  -[ 230] ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلَُمِويُّ، َحدَّ اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن  ُن َسِعيٍد َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَث َسْعَد  َك اَي َسْعُد َأْن َتَِيَء يـَْوَم   ْبَن ُعَباَدَة ُمصَّدِّقاا، َوقَاَل: اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ »ِإايَّ
 اْلِقَياَمِة بَِبِعرٍي َلُه رَُغاٌء«، فـََقاَل: اَل َأِجُدُه َواَل َأِجيُء ِبِه، فََأْعَفاهُ 

 [ 3270]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين[  شعيب: صحيح،]االلباني:  
 
ثـََنا أَبُو َأمْحََد ا - [ 231] ، َحدَّ ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ لزَُّبرْيِيُّ، َحدَّ

َرُسولُ  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَاُووٍس،  َعْن  ُسْفَياَن،  َأيب  ْبِن  َوَسلََّم:   َحْنظََلَة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َمكََّة،    اَّللَِّ  َوْزُن  »اْلَوْزُن 
 َواْلِمْكَياُل ِمْكَياُل َأْهِل اْلَمِديَنِة«

  [3283]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان: 
 
َحدَّثـَنَ   -  [232] قَاَل:   ، الذُّْهِليُّ ََيََْي  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُخَزمْيََة،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  مَحَْزَة  َأْخََباََن  ْبُن  ِإبـَْراِهيُم  ا 

، َحدَّ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اهْلَاَِشِيُّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َحازٍِم،  الزَُّبرْيِيُّ، قَاَل اْبُن ُخَزمْيََة، َوَحدَّ ثـََنا أَبُو َمْرَواَن اْلُعْثَماينُّ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِقيَل َلُه: ايَ  يعَ   َعِن اْلَعاَلِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِن، َرُسوَل اَّللَِّ َصاُعَنا َأْصَغُر الصِّ

َعَلْيِه    ُ َأْصَغُر اأْلَْمَداِد، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِليِلَنا وََكِثرِياَن،    َوَسلََّم:َوُمدُّاَن  لََنا يف  لََنا يف َصاِعَنا، َواَبِرْك  »اللَُّهمَّ اَبِرْك 
 َواْجَعْل لََنا َمَع اْلََبََكِة بـَرََكَتنْيِ«

 [  3284شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
َحدَّثَـ   -  [ 233] َمِعنٍي،  ْبُن  ََيََْي  ثـََنا  َحدَّ بِبَـْغَداَد،  الصُّويفُّ،  اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َعِن  َأْخََباََن  َمْرَْيَ،  َأيب  اْبُن  َنا 

، َأِخيِه ِكاَلُُهَا َعْن اَنِفٍع، َعِن ا ، َوَعْبِد اَّللَِّ ، َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر  الدَّرَاَوْرِديِّ  ُ ْبِن ُعَمَر: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِلْلَمْسِجِد ِمْن ُكلِّ َحاِئٍط ِبَقَنا« 

 [  3288[ ]حبان: رجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح شعيب:  صحيح،]االلباني: 
 الصحيح.رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال : (4407قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا ُعبَـْيدُ   -  [ 234] ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َجنَّاٍد احْلََلِبُّ قَاَل: َحدَّ ، َحدَّ اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعْن زَْيِد ْبِن    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ْبنِ  َحِكيِم  ْبِن  ِحَزاِم  َعْن  ْبِن رُفـَْيٍع،  زَْيِد  َعْن  أُنـَْيَسَة،  النَِّبُّ  َأيب  قَاَل: َخَطَب  ِحَزاٍم،  ْبِن  َحِكيِم  َعْن  ِحَزاٍم،  َعَلْيِه     ُ َصلَّى اَّللَّ
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َومَجََع َبنْيَ    - ِمْنُكنَّ َمْن َتْدُخُل اجْلَنََّة  َوَسلََّم النَِّساَء َذاَت يـَْوٍم فـََوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ بِتَـْقَوى اَّللَِّ َوالطَّاَعِة أِلَْزَواِجِهنَّ، َوقَاَل: »ِإنَّ 
، َوملَ َذِلَك؟، قَاَل: «، فـََقاَلِت اْلَمارَِدُة َأِو -َوفـَرََّق َبنْيَ َأَصاِبِعِه  -، َوِمْنُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم، -َأَصاِبِعِه  اْلُمَراِديَُّة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 »َتْكُفْرَن اْلَعِشرَي، َوُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوُتَسوِّْفَن اْْلَرْيَ«  
 [  3320]االلباني: ضعيف، شعيب: عبيد بن جناد مختلف فيه، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: 

 
ثـََنا ِعْمَراُن    -  [235] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبَن، قَاَل: َحدَّ َنَة، َعْن َعطَاِء َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُعيَـيـْ

َواحلََْسُن،  َأاَن،  َخَرْجُت  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  السَّاِئِب،  ِفْطٍر،    ْبِن  يـَْوَم  زَْيٍد،  ْبُن  َوُأَساَمُة  َواحْلَُسنْيُ، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس  َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل اْلُمَصلَّى، َفَصلَّى بَِنا، ُثَّ َخَطَب َصلَّى اَّللَّ

ا   فـََتَصدَُّقوا«، قَاَل: َفَجَعَل الرَُّجُل يـَْنزُِع َخامَتَُه، َوالرَُّجُل يـَْنزُِع ثـَْوبَُه، َوِباَلٌل يـَْقِبُض، َحَّتَّ ِإذَ ِإنَّ َهَذا يـَْوُم َصَدَقةٍ  ا مَلْ يـََر َأَحدا
ئاا تـََقدََّم ِإىَل النَِّساِء، فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر النَِّساِء ِإنَّ َهَذا يـَْوُم َصَدَقٍة، فـَتَ  َصدَّْقَن«، َفَجَعْلِت اْلَمْرَأُة تـَْنزُِع ُخْرَصَها  يـُْعِطي َشيـْ

ئا  ا يـُْعِطي َشيـْ  ا َأقْـَبَل ِباَلٌل َوَأقْـبَـْلَنا َوَخامَتََها، َوَجَعْلِت اْلَمْرَأُة تـَْنزُِع ُخْلَخاهَلَا، َوِباَلٌل يـَْقِبُض، َحَّتَّ ِإَذا مَلْ يـََر َأَحدا
 [  3325[ ]حبان:  عيف ضإسناده حديث صحيح، و شعيب:  صحيح،]االلباني: 

 
ْعُت َعْمَرو ْبَن احْلَاِرثِ   -  [236] ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: ْسَِ ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، َحدَّ ، يـَُقوُل: َحدََّثِِن  َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ُحَجرْيََة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َدرَّاٌج أَبُو السَّْمِح، َعِن اْبِن   »َمْن مَجََع َماالا َحَراماا ُثَّ    اَّللَّ
 َتَصدََّق ِبِه مَلْ َيُكْن َلُه ِفيِه َأْجٌر، وََكاَن ِإْصُرُه َعَلْيِه« 

 [  3367[ ]حبان: حسنشعيب: إسناده  حسن،]االلباني: 
 
أَ   -  [237] قَاَل:  َوْهٍب،  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َحْرَمَلُة،  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َسْلٍم،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ْبُن َأْخََباََن  َعْمُرو  ْخََبين 

َرُسو  َأنَّ   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيب  َعْن  َثِم،  اهْلَيـْ َأيب  َعْن  َحدَّثَُه،  َدرَّاجاا  َأنَّ  »َأََتين  احْلَاِرِث،  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َل 
ُ َأْعَلُم، قَاَل: »ِإَذا ذُِكْرُت ذُِكْرَت َمِعي«   «،ِجَْبِيُل، فـََقاَل: ِإنَّ َريبِّ َورَبََّك يـَُقوُل َلَك: »َكْيَف رَفـَْعُت ِذْكَرَك؟  قَاَل: اَّللَّ

 [  3382]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ََيََْي ْبنُ   -  [238] ثـََنا اْلُمِغريَُة َعْبِد الرَّمْحَِن احْلَرَّاينُّ، قَاَل: َحدَّ السََّكِن، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد    َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ

قَا قَاَل:  َمْسُروٍق،  َعْن   ، الشَّْعِبِّ َعِن  ِهْنٍد،  َأيب  ْبِن  َداُوَد  َعْن  َسَلَمَة،  النَِّبُّ  ْبُن  قَاَل  اْْلَطَّاِب:  ْبُن  ُعَمُر  َعَلْيِه  َل   ُ اَّللَّ َصلَّى 
َا ُهَو َرْضٌف ِمَن النَّاِر يـَتَـَلهَُّبُه، َمْن َشاَء فـَْلُيِقلَّ  ْلُيْكِثْر« َوَسلََّم: »َمْن َسَأَل النَّاَس لِيـُْثِرَي َماَلُه فَِإَّنَّ  ، َوَمْن َشاَء فـَ

]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: يحيى بن السكن أبو زكريا ترجمه البخاري في الكبير ولم يورد فيه جرحًا وال تعدياًل،  
 [  3391وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": "وسألت أبي عنه فقال: ليس بالقوي ... ".[ ]حبان: 

 
ْبُن    -  [ 239] احلََْسُن  َعْن  َأْخََباََن  ُموَسى،  ْبُن  اَّللَِّ  ُعبَـْيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  َشيـْ َأيب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن، 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ِإْسَرائِيَل، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعدِ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
 الرَُّجَل َيَْتِيِِن ِمْنُكْم لََيْسأََلِِن فَُأْعِطيِه، فـَيَـْنطَِلُق َوَما ََيِْمُل يف ِحْضِنِه ِإالَّ النَّاَر« 

 [ 3392شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
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ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [ 240] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ٍب، قَاَل: َأْخََباََن َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ
ِريَّ َحدَّثَُه، َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب، ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َبْكَر ْبَن َسَواَدَة َحدَّثَُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن يَزِيَد اْلَمَعافِ 

َها َغِِني، فـََقاَل َلُه   ُعَمُر: ِإيّنِ قَاِئٌل َلَك َما قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ  َأْعَطى اْبَن السَّْعِديِّ أَْلَف ِديَناٍر فََأََب َأْن يـَْقبَـَلَها، َوقَاَل: َأاَن َعنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َصلَّ  ُ ِإلَْيَك رِْزقاا ِمْن َغرْيِ َمْسأَلٍَة، َواَل ِإْشَراِف نـَْفٍس َفُخْذُه، فَِإنَّ اَّللََّ َأْعطَاَكُه«  ى اَّللَّ  »ِإَذا َساَق اَّللَّ

 [  3403[ ]حبان:  مسلم  شعيب: إسناده صحيح على شرط صحيح،]االلباني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 كِتَابُ الصَّوْمِ 
ثـََنا احْلََكمُ   -  [ 241] ثـََنا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، َحدَّ  ْبُن اَنِفٍع، َعْن ُشَعْيِب ْبِن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، َحدَّ

ْعُت َعْمَرو ْبَن ُمرََّة اجْلَُهِِنَّ، قَاَل:  َأيب مَحَْزَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب ُحَسنْيٍ، َعْن ِعيَسى ْبنِ   طَْلَحَة، قَاَل: ْسَِ
، َأرَأَْيَت ِإْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ، َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َشِهْدُت َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

يِقنَي َوالشَُّهَداِء«  ْيُت الصََّلَواِت اْْلَْمَس، َوَأدَّْيُت الزََّكاَة، َوُصْمُت رََمَضاَن، َوُقْمُتُه، َفِممَّْن َأاَن؟، قَاَل:َوَصلَّ  دِّ  »ِمَن الصِّ
 [  3438[ ]حبان: على شرط الشيخين  شعيب: إسناده صحيح صحيح،]االلباني: 

 حسن أو صحيح.إسناد  : رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خال شيخي البزار، وأرجو إسناده أنه (135قال الهيثمي ) @
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء الزُّ   -  [ 242] بـَْيِديُّ، َأْخََباََن َعْمُرو ْبُن  َأْخََباََن ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، اِبْلُفْسطَاِط، َحدَّ

ثـََنا رَاِشُد ْبنُ احْلَاِرِث، َحدََّثِِن َعْبُد   ، َحدَّ ، َعِن الزُّبـَْيِديِّ ُ اَّللَِّ ْبُن َساملٍِ ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َسْعٍد، َعْن َأيب الدَّ
 يـَْعِِن السَُّحورَ  -»ُهَو اْلَغَداُء اْلُمَباَرُك«  َعَلْيِه َوَسلََّم:

 [  3464]حبان:   [إسناده حسنصحيح، أسد: ]االلباني: 
 
ثـََنا ِإْدرِيُس ْبُن َيَْ   -  [ 243] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ، َحدَّ ََي، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َأيب الصَِّغرِي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُسَلْيَماَن الطَّوِيِل، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن  َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس، َعْن   ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِيَن«   »ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِّ

 [  3467[ ]حبان: حديث صحيح شعيب: حسن،]االلباني: 
 
، قَاَل:  -  [244] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن رَاِشٍد اأْلََدِميَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِباَلٍل،    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، بُِتْسرَتَ، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ْبِن َوسَّاٍج، َعْن  قَاَل: َحدَّثـََنا   َعْن قـََتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة  اْلَقطَّاُن،  ُ ِعْمَراُن  ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعْبِد اَّللَِّ 
 »َتَسحَُّروا َوَلْو ُبَْرَعٍة ِمْن َماٍء«  َعَلْيِه َوَسلََّم:

 [  3476[ ]حبان: حسنشعيب: إسناده  حسن صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َحامِتُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل، حَ   -  [ 245] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ثـََنا احْلَاِرُث  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخِليٍل، َحدَّ ْبُن َعْبِد  دَّ

ِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َياَم لَْيَس ِمَن اأْلَْكِل الرَّمْحَِن ْبِن َأيب ُذاَبٍب، َعْن َعمِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الصِّ لَّى اَّللَّ
َياُم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، فَِإْن َسابََّك َأَحٌد، َأْو َجِهَل َعَلْيَك، فـَُقْل: ِإيّنِ  َا الصِّ   َصائٌِم«َوالشُّْرِب فـََقْط، ِإَّنَّ

 [ 3479د بن الحسن بن خليل ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات[ ]حبان: ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: محم
 
ثـََنا اْبُن َأيب ذِ   -  [ 246] ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ ْئٍب، َعْن َعْجاَلَن، َمْوىَل  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، َحدَّ

، َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:اْلُمْشَمِعلِّ  ُ »اَل َتَسابَّ َوأَْنَت َصائٌِم، َوِإْن َسابََّك َأَحٌد فـَُقْل: ِإيّنِ    ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َصائٌِم، َوِإْن ُكْنَت قَائِماا فَاْجِلْس«

   [3483[ ]حبان: قوي شعيب: إسناده  حسن،]االلباني: 
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َبَة، َحدَّثـََنا  -  [ 247] ، ِبَََبٍ َغرِيٍب، َحدَّثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفيُّ،    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ َصلَّى َصاَلَة اْلَمْغِرِب َحَّتَّ يـُْفِطَر،  »َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل: َعْن زَاِئَدَة، َعْن  

 َوَلْو َعَلى َشْربٍَة ِمْن َماٍء« 
 [ 3504[ ]حبان: صحيح على شرط الشيخين شعيب: إسناده   صحيح،]االلباني: 

   .مكرر ما بعده @
 
ثـََنا أَبُو    -  [248] ، َعْن زَاِئَدَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّثـََنا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفيُّ َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ َصلَّى اْلَمْغِرَب َحَّتَّ يـُْفِطَر، َوَلْو َعَلى َشْربٍَة  : مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَالَ   ِمْن َماٍء« »َما رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
   [3505[ ]حبان: صحيح على شرط الشيخين شعيب: إسناده   صحيح،]االلباني: 

 . @مكرر ما قبله
 
ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمهْ   -  [249] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب َصْفَواَن الثَـَّقِفيُّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، َحدَّ ، َحدَّ ِديٍّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َتِظْر ِبِفْطرَِها    لََّم: َأيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »اَل تـََزاُل أُمَّيِت َعَلى ُسنَّيِت َما مَلْ تـَنـْ
َعَلى   فََأْوىَف  رَُجالا  َأَمَر  َصائِماا  ِإَذا َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  وََكاَن  قَاَل:  »َغاَبِت  النُُّجوَم«،  قَاَل:  فَِإَذا  َشْيٍء، 

 الشَّْمُس« َأْفَطرَ 
 [  3510[ ]حبان: صحيحشعيب: إسناده   صحيح،لباني: ]اال 

 
ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْرُزوٍق اْلَباِهِليُّ، ابِ   -  [250] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، َحدَّ ْلَبْصَرَة، َحدَّ

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن   َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعنْ َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْنَصاِريُّ، َحدَّ  ُ »َمْن    َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َأْفَطَر يف َشْهِر رََمَضاَن اَنِسياا َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َواَل َكفَّارََة«

   [3521[ ]حبان: حسنشعيب: إسناده  حسن،]االلباني: 
 "األوسط"، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.: رواه الطبراني في (2900قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َجْعَفُر    -  [ 251] ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ْبُن بـُْرقَاَن، َعْن َأيب  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمرَ  : َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُبوبَِة الشَّْمِس، فََأَمَرُه    الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َبَة َأْن َيَْتَِيُه َمَع َغيـْ َأْن َيَضَع  َأاَب طَيـْ
ِإْفطَاِر الصَّاِئِم َفَحَجَمُه، ُثَّ َسأََلُه: »َكْم َخَراُجَك«، قَاَل َصاَعنْيِ، فـََوَضَع النَِّبُّ َصلَّ  َمَع  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنُه  اْلَمَحاِجَم   ُ ى اَّللَّ

 َصاعاا
 [  3536لباني: ضعيف، شعيب: أبا الزبير مدلس وقد عنعن، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: ]اال 

 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخَبََ   -  [252] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب السَِّريِّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ،  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ اَن َمْعَمٌر، َعِن الُزْهِريِّ

قَاَلتْ َعْن   َعاِئَشَة،  َعْن  َسَلَمَة،  قـُْلُت  َأيب  َصائٌِم«،  َوُهَو  ِنَسائِِه  بـَْعَض  يـَُقبُِّل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  »َكاَن   :
 َطوُِّع« ِلَعاِئَشَة: يف اْلَفرِيَضِة َوالتََّطوُِّع؟، قَاَلْت َعاِئَشُة: »يف ُكلِّ َذِلَك، يف اْلَفرِيَضِة َوالتَّ 

 [  3545[ ]حبان:  صحيح شعيب: ،بزيادة: قلت لعائشة  -]االلباني: منكر 
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َبَة، قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيٌع،  -  [253] ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشيـْ َعْن زََكِرايَّ ْبِن َأََب    َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  زَاِئَدَة، َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َذرِيٍح، َعِن ا ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اأْلَْشَعِث، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ لشَّْعِبِّ

 اَل يـَْلِمُس ِمْن َوْجِهي ِمْن َشْيٍء َوَأاَن َصائَِمٌة« 
   [3546ه قوي، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: ]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناد

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِزاَيِد ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ الزِّايَ   -  [ 254] ثـََنا اْلُفَضْيُل  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ ِديُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيٍم، َعْن َأيب الْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل:   ُ َعَلْيِه  َحدَّ زَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يتـَُها، َوِهَي يف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َوِهَي طَْلَقٌة بَـ  َلَة اْلَقْدِر، ُثَّ ُنسِّ ْلَجٌة اَل َحارٌَّة َواَل اَبرَِدٌة، َكَأنَّ ِفيَها  َوَسلََّم: »ِإيّنِ ُكْنُت أُرِيُت لَيـْ

 َقَمراا يـَْفَضُح َكَواِكبَـَها اَل خَيُْرُج َشْيطَاَُّنَا َحَّتَّ خَيُْرَج َفْجُرَها« 
 [ 3688[ ]حبان: بشواهده صحيح حديثشعيب:  صحيح لغيره،]االلباني: 
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 كِتَابُ الْحَجِّ 
اجْلَبَّاِر    -  [255] َعْبِد  ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  َأمْحَُد  ِإْْسَاِعيَل  َأْخََباََن  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ يُوُنَس،  ْبُن  ُسَرْيُج  ثـََنا  َحدَّ بِبَـْغَداَد،  الصُّويفُّ 

النَّ  ِإىَل  ُسَلْيٍم  أُمُّ  َجاَءْت  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  َعطَاٍء،  ْبُن  يـَْعُقوُب  ثـََنا  َحدَّ َوَسلََّم،  اْلُمَؤدُِّب،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِبِّ َصلَّى 
ُنُه َوتـَرََكاين فَـ   ، فـََقاَل: »اَي أُمَّ ُسَلْيٍم ُعْمَرٌة يف رََمَضاَن تـَْعِدُل َحجَّةا« َقاَلْت: َحجَّ أَبُو طَْلَحَة َوابـْ

 [  3699]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: اسناد حسن[ ]حبان: 
 
َحدَّ   -  [ 256] قَاَل:  َسِعيٍد،  ْبُن  َبُة  قـُتَـيـْ ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ثَِقيٍف،  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن  َأْخََباََن  َخَلُف  ثـََنا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َخِليَفَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُ:  قَاَل: »َصلَّى اَّللَّ قَاَل اَّللَّ
 يَلَّ َلَمْحُروٌم« ِإنَّ َعْبداا َصحَّْحُت َلُه ِجْسَمُه، َوَوسَّْعُت َعَلْيِه يف اْلَمِعيَشِة مَيِْضي َعَلْيِه ََخَْسُة َأْعَواٍم اَل يَِفُد إِ 

 [ 3703]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 ذكره الهيثمي في "المجمع"، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "األوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح. @
 
قَاَل: حَ   -  [ 257] اْلُمَسيَِّبُّ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ثـََنا حُمَمَُّد  يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ أَبُو  َعاِصِم  َأْخََباََن  َعْن  اَنِفٍع،  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  ثـََنا  ْبِن  دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َحجَّ  َا ِهَي َهِذِه احلِْجَُّة،    ُعَمَر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ بِِنَسائِِه قَاَل: »ِإَّنَّ
 َعَلْيُكْم ِبظُُهوِر احْلُُصِر« ُثَّ 

 [  3706]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 : رواه الطبراني في األوسط، وفيه عاصم بن عمر العمري، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور.(5306قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل:  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ  -[ 258] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِديُّ، قَاَل: َحدَّ *، قَاَل: َحدَّ

، َعِن اْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة يف قـَْوِلِه }بـََراَءٌة ِمَن  [، قَاَل: »َلمَّا  1]التوبة:  اَّللَِّ َوَرُسوِلِه{  َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحَننْيٍ، اْعَتَمَر ِمَن اجْلِْعَرانَِة«، ُثَّ َأمََّر َأاَب بَ   ْكٍر َعَلى تِْلَك احلِْجَّةِ قـََفَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ 3707]حبان: إسناده صحيح[  شعيب: صحيح،]االلباني: 
 
، َحدَّ   -  [ 259] الطَّاِئيُّ ْبُن َحْرٍب  َأمْحَُد  ثـََنا  التـَُّنوِخيُّ مبَْنِبَج، َحدَّ َعاِمٍر  ْبِن  اأْلَْصَبِغ  ْبُن  ْبُن  َأْخََباََن َصاِلُح  ََيََْي  ُسَلْيٍم،  ثـََنا 

َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ُعَمَر،  ْبُن  ُعبَـْيُد اَّللَِّ  ثـََنا  ِإىَل    َحدَّ لََيْأرُِز  ميَاَن  اإْلِ َوَسلََّم: »ِإنَّ  َعَلْيِه   ُ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَمِديَنِة، َكَما ََتِْرُز احْلَيَُّة ِإىَل ُجْحرَِها«

أن يحيى بن   إال  الشيخين،  النسائي، ومن فوقه من رجال  له  الطائي: صدوق روى  أحمد بن حرب  لغيره، شعيب:  ]االلباني: صحيح 
نسائي: وهو منكر الحديث عن عبيد هللا بن عمر. وأخرجه البزار عن الحسن بن يونس، عن يحيى بن سليم، بهذا  سليم، قال عنه ال

اإلسناد، وقال: تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد هللا، ورواه غيره عن عبيد هللا، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، وهو الصواب.  
 [  3727وهو كما قال، وهو ضعيف في عبيد هللا بن عمر، يعني يحيى بن سليم.[ ]حبان: ونقل الحافظ في الفتح: قول البزار، وقال: 
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ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن مُحَْيٍد الطَّوِيُل، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، عَ   -  [ 260] ْن َداُوَد ْبِن َأيب ِهْنٍد، َعِن  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، َحدَّ
َعْن    ، َوَسلَّ الشَّْعِبِّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  قـَْيٍس،  بِْنِت  »َم  فَاِطَمَة  َيْدُخُلَها  قَاَل:  اَل  اْلُمْسِلِمنَي،  َمْعَشَر  أَْبِشُروا 

                                        يـَْعِِن اْلَمِديَنةَ  -الدَّجَّاُل« 
 [  3730شعيب: حديث صحيح[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلَمكِّيُّ   -[  261] ثـََنا َحامِتُ ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  َعطَاٍء،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  َعَلْيِه  ِإْْسَاِعيَل،   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن   ،
 َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمِديَنِة َأَخاَفُه اَّللَُّ«َوَسلََّم: »
 [  3738[ ]حبان: إسناده حسنصحيح، شعيب: حسن  ]االلباني: 

 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََباََن يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن عُ   -  [ 262] ثـََنا َحْرَمَلُة، َحدَّ َبَة، َحدَّ بَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ

ْعتـَُها، حُتَدُِّث َصفِ  َتَة اْمَرَأةا ِمْن َبِِن لَْيٍث قَاَل: ْسَِ َبَة، َعِن الصَُّميـْ ُ يََّة بِْنَت َأيب  اَّللَِّ ْبِن ُعتـْ َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا، ْسَِ ُعبَـْيٍد َأَّنَّ
 ، َوَتْشَهُد َلُه« »َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن اَل مَيُوَت ِإالَّ اِبْلَمِديَنِة، فـَْلَيُمْت َِبَا، فَِإنَُّه َمْن مَيُْت َِبَا، َتْشَفْع َلهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 

 [  3742شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،لباني: ]اال 
 
ثـََنا أَبُو َمْرَواَن حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعْثمَ   -  [263] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اهْلَاَِشِيُّ ايَنُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا اْلَعاَلُء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَ  يَعاِن، َوُمدُّاَن َأْصَغُر  ْبُن َأيب َحازٍِم، قَاَل: َحدَّ اَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصاُعَنا َأْصَغُر الصِّ
َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فـََقاَل  اْلََبَ   اأْلَْمَداِد،  َمَع  َواْجَعْل  وََكِثرِياَن،  َوَقِليِلَنا  اَن  َوُمدِّ َصاِعَنا  لََنا يف  اَبِرْك  َكِة »اللَُّهمَّ 

 بـَرََكَتنْيِ«
 [  3744شعيب: اسناد صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 

 
ثـََنا أَبُ   -  [ 264] ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ِزاَيٍد اللَّْحِجيُّ و قـُرََّة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل:  َأْخََباََن اْلُمَفضَُّل ْبُن حُمَمٍَّد اجْلََنِديُّ مبَكََّة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَحدََّثِِن ََيََْي ْبُن   : »َكَأيّنِ أَْنظُُر  َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِبطاا ِمْن ثَِنيََّة َهْرَشى َماِشياا«   ِإىَل ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن ُمنـْ

 [ 3755بان: شعيب: رجاله ثقات[ ]ح صحيح،]االلباني: 
 
ْبُن سَ   -  [265] حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َأيب َكِرميََة،  ْبِن  َوْهِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َعُروبََة،  أَبُو  َعْبِد  َأْخََباََن  َأيب  َعْن  َلَمَة، 

َعِن   َمْيَسَرَة،  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن  أُنـَْيَسَة،  َأيب  ْبُن  زَْيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َأيب  الرَِّحيِم،  ْبُن  َعِليُّ  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َسَْبََة،  ْبِن  النـَّزَّاِل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة َحاجًّا،  َوَخَرْجُت َأاَن ِمَن اْلَيَمِن، قـُْلُت: لَبـَّْيَك ِإْهاَلالا َكِإْهاَلِل طَاِلٍب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »فَِإيّنِ َأْهَلْلُت اِبْلُعْمَرِة، َواحْلَجِّ النَِّبِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ يعاا«َّللَّ   مجَِ
 [  3777شعيب: اسناد قوي[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
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، قَاَل: َحدَّ   -  [ 266] ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد النـَّْرِسيُّ َباينُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ََيََْي ْبُن ُسَلْيٍم، َعِن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن الشَّيـْ
ْسَنُد اِبْلَكْعَبِة؟، قَاَل أَبُو الطَُّفْيِل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس  اْبِن ُخثـَْيٍم، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب الطَُّفْيِل، فـَُقْلُت: اأْلَْطَراُف الثَّاَلثَُة الَّيِت تُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل َمرَّ الظَّْهَراِن يف ُصْلِح قـَُرْيشٍ  َها، فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، بـََلَغ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َعنـْ
َعَلْيهِ   ُ ِمنْ اَّللَّ َأَكْلَنا  َلْو  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  َأْصَحابُُه:  قَاَل  ُضَعَفاَء،  تـَُبايُعوَن  تـَُقوُل:  قـَُرْيشاا َكاَنْت  َأنَّ  َوَسلََّم  ِمْن    فََأَكْلَنا  َظْهِراَن،   

فََأْصَبْحَنا   اْلَمَرِق،  ِمَن  َوَحَسْواَن  َوبَِنا  ُشُحوِمَها،  اْلَقْوِم،  َعَلى  َنْدُخَل  َحَّتَّ  ِبَفْضِل َغداا  ائْـُتوين  َوَلِكِن  »اَل  قَاَل:  مِجَاٌم، 
اِبْلََبَ  ِفيَها  هَلُْم  َفَدَعا  َأْطِعَماَِتِْم ُكلََّها،  ِمْن  َها  َعَليـْ مَجَُعوا  ُثَّ  أَْنطَاَعُهْم  فـََبَسُطوا  ِشبَـعاا،  َأْزَوادُِكْم«،  َتَضلَُّعوا  َحَّتَّ  فََأَكُلوا  َكِة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَُرْيٍش، َواْجَتَمَعْت قـَُرْيشٌ فََأْكَفُتوا يف ُجَرَِبِْم ُفُضولَ  َها، فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َُنَْو   َما َفَضَل ِمنـْ
َعَلْيِه َوسَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ُ ِفيُكْم  احْلََجِر، اْضطََبَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَقْوُم  لََّم أِلَْصَحاِبِه: »اَل يـََرى 

اأْلَْسَوَد، َفطَاَف َثاَلثََة َأْطَواٍف،    َغِميَزةا«، َواْستَـَلَم الرُّْكَن اْلَيَماينَ، َوتـََغيـََّبْت قـَُرْيٌش، َمَشى ُهَو َوَأْصَحابُُه َحَّتَّ اْستَـَلُموا الرُّْكنَ 
ُُم اْلِغْزاَلُن، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: وََكاَنْت ُسنَّةا َفِلَذِلَك تـَُقوُل قـَُرْيٌش َوُهْم ميَُ   رُّوَن َِبِْم يـَْرُمُلوَن: َلَكَأَّنَّ

 [  3812شعيب: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 
 
اَّللَِّ   -  [267] َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يَزِيَد،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  بَِبرْيُوَت،  َمْكُحوٌل  قَاَل:  َأْخََباََن  رََجاٍء،  ْبُن   

ثـََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: »طَاَف َرُسو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه  َحدَّ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْت ِإىَل َبْطِن اْلَواِدي، فَأُنِيَخْت، ُثَّ  اْلَقْصَواِء يـَْوَم اْلَفْتِح، َواْستَـَلَم الرُّْكَن مبِْحَجِنِه، َوَما َوَجَد هَلَا ُمَناخاا يف اْلَمْسِجِد َحَّتَّ ُأْخرِجَ 

َا النَّاُس  ََّن َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: « َأَما بـَْعَد، أَيُـَّها  محََِد اَّللََّ َوأَثْ  النَّاُس، فَِإنَّ اَّللََّ َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيََّة اجْلَاِهِليَِّة، اَي أَيُـَّها النَّاُس، ِإَّنَّ
رَبِّهِ  َعَلى   ٌ َهنيِّ َشِقيي  َوفَاِجٌر  رَبِِّه،  َعَلى  َتِقيي َكِرٌْي  بـَري  َوأُنـَْثى    رَُجاَلِن  ذََكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ِإانَّ  النَّاُس  أَيُـَّها  }اَي  َتاَل:  ُثَّ   ،«

 َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَّللََّ يل َوَلُكْم » [ َحَّتَّ قـََرَأ اآْليََة، ُثَّ قَاَل: « َأُقوُل 13َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا{ ]احلجرات:  
 [  3828شعيب: اسناد صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 

 
، قَاَل: حَ   -  [ 268] ثـََنا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحامتٍِ ثـََنا أَبُو َغسَّاَن،  َأْخََباََن َهاُروُن ْبُن ِعيَسى ْبِن السَُّكنْيِ بِبَـَلٍد، قَاَل: َحدَّ دَّ

، َعِن اْبنِ قَاَل:  ثـََنا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعاِصٍم، َعِن الشَّْعِبِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َحدَّ  َعبَّاٍس، »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َشِرَب َماءا يف الطََّواِف« 

 [  3837شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن الْ  -  [269] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َجبَـَلَة، َحدَّ ثـََنا ِهَشاٌم ُهَو  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ ، َحدَّ ُعَقْيِليُّ

، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ِم  الدَّْستـَُواِئيُّ ٍم َأْفَضُل ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن َأايَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َأايَّ اَّللَّ
، ُهنَّ َأْفَضُل َأْم ِعدََُّتُنَّ ِجَهاداا يف َسِبيِل اَّللَِّ  ، قَاَل: »ُهنَّ َأْفَضُل ِمْن  َعْشِر ِذي احلِْجَِّة«، قَاَل: فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ ِإىَل السََّماِء    ِعدََِّتِنَّ  ، َوَما ِمْن يْوٍم َأْفَضُل ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن يْوِم َعَرَفَة يـَْنِزُل اَّللَّ َباِهي أبَِْهِل اأْلَْرِض  ِجَهاداا يف َسِبيِل اَّللَِّ نـَْيا فـَيـُ الدُّ
ْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق يـَْرُجوَن َرمْحَيِت، َومَلْ يـََرْوا َعَذايب، فـََلْم  َأْهَل السََّماِء، فـَيَـُقوُل: اْنظُُروا ِإىَل ِعَباِدي ُشْعثاا ُغَْباا َضاِحنَي َجاُءوا مِ 

قاا ِمَن النَّاِر ِمْن يْوِم َعَرَفَة«  يـَُر يـَْوٌم َأْكثـَُر ِعتـْ
 [  3853إسناده حسن[ ]حبان: ، أسد: لوال عنعنة أبي الزبير إسناده قوي  ،حديث صحيح ، شعيب:ضعيف]االلباني: 

 



65 
 

ْبُن احلَْ   -  [ 270] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ  اْلَفْرِويُّ، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُموَسى  ثـََنا َهاُروُن  أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  َأْخََباََن  اِرِث اجْلَُمِحيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج ِمْن    اأْلَْعَرِج،ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َعِن   َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َمكََّة َخَرَج ِمْن َطرِيِق الشََّجَرِة، َوِإَذا رََجَع رََجَع ِمْن َطرِيِق اْلُمَعرَِّس«
إسناده صحيح[  ، أسد:  إسناده حسن  ، وعن: ابن عمر، شعيب:]االلباني: شاذ بلفظ: من مكة، وعن: أبي هريرة، والمحفوظ: إلى مكة

 [  3909]حبان: 
 
اْلُمَفضَِّل،  -  [ 271] ْبُن  ِبْشُر  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َمْسَعَدَة،  ْبُن  مُحَْيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  ثـََنا    َأْخََباََن  َحدَّ قَاَل: 

ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم قـََرَن َبنْيَ احْلَجِّ َواْلُعْمَرِة، َوقـََرَن  اأْلَْشَعُث، َأنَّ احلََْسَن َحدَّثـَُهْم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَقْوُم َمَعُه«

   [3931[ ]حبان: رجاله ثقات رجال الصحيح غير االشعث، وهو ثقة روى له أصحاب السنن ]االلباني: صحيح، شعيب: 
 
اِبْلَبْصَرَة    -  [272] ُمْكَرٍم  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  َوحُمَمَُّد  بُِتْسرَتَ،  زَُهرْيٍ  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  َأمْحَُد  َحاِفظَاِن    -َأْخََباََن  قَااَل:   -َشْيَخاِن 

ثـََنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعْبِد اأْلَعْ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعَقْيِليُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َعْن ِعَياِض  َحدَّ َلى، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَب قَـ  ، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاَدَة اأْلَْنَصاِريَّ َعَلى الصََّدَقَة، َوَخَرَج  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ

اْلَغزَّاِل، فَِإَذا هُ َرُسوُل اَّللَِّ  ثَِنيَِّة  ِبُعْسَفاَن  نـََزُلوا  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه حُمْرُِموَن، َحَّتَّ   ُ أَبُو   َصلَّى اَّللَّ َفَجاَء   ، ْم حبَِماٍر َوْحِشيٍّ
فـَيَـ  أَْبَصارَُهْم  َيُِدُّوا  َأْن  رُُءوَسُهْم َكَراِهَيَة  فـََنكَُّسوا  ِحلي  َوُهَو  ِمْنُه  قـََتاَدَة،  َفَسَقَط  الرُّْمَح،  َوَأَخَذ  فـََرَسُه،  فـَرَِكَب  فـََرآُه  ْفَطَن، 

ُلوا َيْشُووَن ِمْنُه، ُثَّ قَاُلوا: َرُسوُل  السَّْوُط، فـََقاَل: اَنِوْلِنيِه، فـَُقْلَنا: اَل نُِعيُنَك َعَلْيِه ِبَشْيٍء، َفَحَمَل َعَلْيِه فـََعَقَرُه، قَاَل: ُثَّ َجعَ 
َبنْيَ َأْظُهِراَن  اَّللَِّ َصلَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ تـََقدََّمُهْم    -ى اَّللَّ ِبِه أبَْساا    -وََكاَن  يـََر  ِمْنُه    -فَأَتـَْوُه، َفَسأَُلوُه، فـََلْم  َوَأظُنُُّه قَاَل: »َمَعُكْم 

 -َشكَّ ُعبَـْيُد اَّللَِّ  -َشْيٌء«، 
   [3976]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
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 كِتَابُ النِّكَاحِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب،    -  [273] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ

، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قـَْولِِه: َذِلَك َأْدََن َأْن اَل تـَُعوُلوا،  زَْيٍد اْلُعَمِريِّ ى اَّللَّ
 »َأْن اَل ََتُوُروا« قَاَل:

إسناد صحيح، شعيب:  ]االلباني:   أسد:  البخاري.[  صحيح،  رجاله على شرط  وباقي  وهو صدوق  األربعة،  له  بن شعيب: روى  محمد 
 [ 4029]حبان: 

 
ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن رََجاِء ْبِن احلَْ   -  [274] ثـََنا أَبُو َعمَّاٍر، قَاَل: َحدَّ جُمَاِهٍد،  اِرِث، َعْن َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخرْيُُهنَّ أَْيَسرُ   ُهنَّ َصَداقاا« َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [  4034]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثقه شعبة والثوري، وفي اآلخر رجاء بن  (:  7480قال الهيثمي )
 الحارث ضعفه ابن معين، وغيره، وبقية رجالهما ثقات. 

 
ثـََنا النَّْضُر ْبُن َُشَْيٍل، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن سَ   -  [275] ُد ْبُن َأْسَلَم، َحدَّ َلَمَة، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّثـََنا َخالَّ

ئاا« قَاَل: »اأْلَْنَصاِر تَـَزوَُّج يف قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل تَـ  َماِلٍك؟َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب طَْلَحَة َعْن أََنِس ْبِن   ِإنَّ يف َأْعُيِنِهْم َشيـْ
 [  4038]االلباني: حسن، شعيب: اسناد صحيح[ ]حبان: 

 
ِإْدرِ   -  [ 276] ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ اْلَقطَّاُن،  ْبُن ُموَسى  يُوُسُف  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ُخَزمْيََة،  اْبُن  ثـََنا  َأْخََباََن  قَاَل: َحدَّ يَس، 

اْذَهِب  قـَْيٍس: » َعَلْيِه َوَسلََّم لَِفاِطَمَة بِْنِت  َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو،  
 ِإىَل أُمِّ َشرِيٍك َواَل تـَُفّوِتِيَنا بِنَـْفِسِك«

   [4045]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
َعتَّابٍ   -  [277] أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ِبْشٍر،  ْبُن  ِهاَلُل  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُموَسى،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاَل:    َأْخََباََن  ُل،  الدَّالَّ

ثـََنا   َعَلْيِه َوَسلََّم: أَبُو َعاِمٍر اْْلَزَّاُز، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل  َحدَّ  ُ »اَل ِنَكاَح ِإالَّ    َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  »  ِبَويلٍّ

 [  4076[ ]حبان: ، أسد: إسناده حسن إسناده ضعيف ، شعيب:صحيح لغيره]االلباني: 
 
ثـََنا أَبُو َعوَ   -  [278] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج النِّيِلي، قَاَل: َحدَّ انََة، َعِن اْلُمِغريَِة، َعْن  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ُ عَ   َأيب الضَُّحى، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َلْيِه َوَسلََّم بـَْعَض ِنَسائِِه َوُهَو حُمْرٌِم، َواْحَتَجَم  »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوُهَو حُمْرٌِم« 

   [4132صحيح[ ]حبان:  ، شعيب: إسنادهوالشطر األول شاذ  ]االلباني: صحيح لغيره 
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ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َأْخََباََن الْ   -  [ 279] ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َسِعيُد اْلَمْقَُبِيُّ، َعْن َأيب ُهَريْـ  ثـََنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر، قَاَل: َحدَّ َعَلْيِه  َحدَّ  ُ َوَسلََّم َلمَّا َخَرَج نـََزَل ثَِنيََّة  َرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َع ِنَساءا يـَْبِكنَي فـََقاَل: »َما َهَذا« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِنَساٌء َكانُوا متََ  ُهنَّ َأْزَواُجُهنَّ فـََقالَ اْلَوَداِع فـََرَأى َمَصابِيَح، َوْسَِ   تـَُّعوا ِمنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهَدَم  َعَة: النَِّكاُح، َوالطَّاَلُق، َواْلُعدَُّة، َواْلِمريَاُث« -َأْو قَاَل: َحرََّم  -َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اْلُمتـْ

 [  4149]االلباني: حسن، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ُأسَ   -  [ 280] أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اجْلَْوَهِريُّ،  َسِعيٍد  ْبُن  ِإبـَْراِهيُم  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ قَاَل:  اَمَة، 

م َدَخَل َحائِطاا ِمْن َحَواِئِط األَْنَصاِر فَِإَذا  حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسل
ُهَما فـََوَضَعا ِجَراََّنَُما اِبأَلْرِض فـََقاَل َمْن َمَعُه سَ ِفيِه مَجَالِن َيْضِراَبِن   َجَد  َويـَْرَعَداِن فَاْقرَتََب َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمنـْ

َبِغي َأْن َيْسُجَد أَلَحٍد أَلَمْرُت  َلُه فـََقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   َبِغي أَلَحٍد َأْن َيْسُجَد أَلَحٍد َوَلْو َكاَن َأَحٌد يـَنـْ َما يـَنـْ
َها ِمْن َحقِِّه.  ُ َعَليـْ  اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها ِلَما َعظََّم اَّللَّ

   [4162]االلباني: حسن صحيح، شعيب: حديث صحيح إسناده حسن[ ]حبان: 
 
نُو   -  [ 281] ْبُن  َداِهُر  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُمْكَرٍم،  بَِعْسَكِر  اجْلََوالِيِقيُّ  ُموَسى  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاَل:  َأْخََباََن  اأْلَْهَواِزيُّ،  ٍح 

َهاِل، عَ  ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن اْلِمنـْ ثـََنا أَبُو َُهَّاٍم حُمَمَُّد ْبُن الّزِْبرِقَاِن، قَاَل: َحدَّ ْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب  َحدَّ
َرُسوُل   قَاَل  قَاَل:  َوَسلََّم: ُهَريـَْرَة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فـَْرَجَها،   اَّللَِّ  َوَحصََّنْت  َشْهَرَها،  َوَصاَمْت  َُخَُسَها،  اْلَمْرَأُة  َصلَِّت  »ِإَذا 

 ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اجْلَنَِّة َشاَءْت« َوَأطَاَعْت بـَْعَلَها َدَخَلْت 
   [4163شعيب: حديث صحيح[ ]حبان:  ،]االلباني: حسن لغيره

 
ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [282] َعْوٍن،  ا َجْعَفُر ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َأيب   ثـََنا رَبِيَعُة ْبُن ُعْثَماَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن ِحبَّاَن، َعْن ََّنَاِر اْلَعْبِديِّ َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل  قَاَل: َحدَّ
َنٍة َلُه فـََقاَل: ايَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِببـْ ُ َعَلْيِه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه ابـَْنيِت َقْد أََبْت َأْن تـَتَـَزوََّج فـََقاَل هَلَا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ  اِبحْلَقِّ اَل أَتـََزوَُّج َحَّتَّ َُتَِْبين َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه فَـ َوَسلََّم: »َأِطيِعي َأاَبِك« فـََقاَلْت: َوالَِّذي بـََعَثَك   َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َها َما َأدَّْت َحقَُّه« قَاَلْت: َوالَِّذي بـََعَثَك    َعَلْيِه َوَسلََّم: اِبحْلَقِّ اَل أَتـََزوَُّج  »َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه، َأْن َلْو َكاَنْت قـَْرَحٌة فـََلَحَستـْ

ُ َعَلْيهِ  ا، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: »اَل تـَْنِكُحوُهنَّ ِإالَّ ِبِِْذِن َأْهِلِهنَّ«  أََبدا
   [4164]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ثـََنا اْبُن َوهْ   -  [283] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ َبَة، قَاَل: َحدَّ َوُة،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ ٍب، قَاَل: َأْخََباََن َحيـْ

َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َعِن اْبِن اهْلَاِد، َعْن ُمْسِلِم ْبِن اْلَولِيِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة أَنَُّه ْسَِ   ُ »اَل َيَِلُّ    َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُه َكارٌِه، وَ  َوُهَو  بـَْيِتَها  ِلَرُجٍل يف  ََتَْذُن  َواَل  ِإالَّ ِبِِْذنِِه،  َشاِهٌد  َوَزْوُجَها  َتُصوَم  َأْن  ِنْصُف اِلْمَرَأٍة  فـََلُه  ِمْن َصَدَقٍة  َقْت  َتَصدَّ َما 

َا ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع«  َصَدقَِتَها، َوِإَّنَّ
وقد   مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح.، شعيب: إسناده جيد]االلباني: صحيح، أسد: 

   [4170.[ ]حبان: صح متن الحديث من غير هذه الطريق
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ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل: َأْخَبََ   -  [284] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب السَِّريِّ َبَة، قَاَل: َحدَّ ،  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ اَن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم اْستَـْعَذَر َأاَب َبْكٍر َعْن َعاِئَشَة َومَلْ َيُظنَّ النَِّبُّ َصلَّى  َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـََناهَلَا   َلْيِه   عَ اِبلَِّذي اَنهَلَا فـََرَفَع أَبُو َبْكٍر َيَدُه فـََلَطَمَها َوَصكَّ يف َصْدرَِها فـََوَجَد ِمْن َذِلَك النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ اَّللَّ

َها بـَْعَدَها أََبداا«  َوَسلََّم َوقَاَل:  »اَي َأاَب َبْكٍر َما َأاَن مبُْستَـْعِذِرَك ِمنـْ
   [4185]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 

 
[285 ]  -  ، الدَّارِِميُّ َسِعيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ثَِقيٍف  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  أَبُو    َأْخََباََن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل: 

ِه ُعَمارَِة ْبِن ثـَْواَبَن، عَ  ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ََيََْي ْبِن ثـَْواَبَن، َعْن َعمِّ ْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ الّرَِجاَل اْسَتْأَذنُوا  َعاِصٍم، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف   َضْرِب النَِّساِء فََأِذَن هَلُْم َفَضَربُوُهنَّ فـََباَت َفَسِمَع َصْوَتا َعالِياا فـََقاَل: »َما َهَذا« قَاُلوا:  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه، َوَأاَن ِمْن َخرْيُِكْم أِلَْهِلي«  ْرِب النَِّساِء َفَضَربُوُهنَّ فـَنَـَهاُهْم َوقَاَل:َأِذْنَت ِللّرَِجاِل يف ضَ 
  [4186]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حسن لغيره[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الرَّضَاعِ 
قَاَل:  -  [286] ْبُن ََيََْي،  َحْرَمَلُة  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ اْلَمْقِدِس،  بِبَـْيِت  َسْلٍم  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  َوْهٍب،    َأْخََباََن  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ

َثِم َحدَّثَُه، ، َعْن َرُسوِل    قَاَل: َأْخََبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َدرَّاجاا َحدَّثَُه، َأنَّ َأاَب اهْلَيـْ ُ  َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا رَُجٍل َكْسَب َماالا ِمْن َحاَلٍل فََأْطَعَم نـَْفَسُه َأْو َكَساَها َفَمْن ُدونَُه ِمْن   َخْلِق اَّللَِّ فَِإنَّ َلُه َِبَا زََكاةا« َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »َأميُّ

 [  4236عيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  ]االلباني: ضعيف، ش
 
ثـََنا َحامِتُ ْبُن ِإْْسَاِعيلَ   -  [287] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلَمكِّيُّ ثـََنا يـَْعُقوُب  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

قَاُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريُّ، َعْن  ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا الّزِْبرِ 
فَاسْ  ْبُن َعْوٍف مبَْرٍط  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َأْو  ْبُن َعفَّاَن  ُعْثَماُن  َمرَّ  قَاَل:  أَُميََّة،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  أَُميََّة  أَبِيِه،  ْبُن  َعْمُرو  ِبِه  َفَمرَّ  تَـْغاَلُه، 

َلَة بِْنَت ُعبَـْيَدَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اْلُمطَِّلِب، َفَمرَّ ِبِه ُعْثَماُن َأْو َعْبُد الرَّمْحَِن، فـََقاَل: َما  ُه وََكَساُه اْمَرأََتُه  فَاْشرَتَا فـََعَل اْلِمْرُط  ُسَخيـْ
بْ  ُعبَـْيَدَة  بِْنِت  َلَة  ُسَخيـْ َعَلى  ِبِه  َتَصدَّْقُت  َعْمٌرو:  قَاَل  ابـْتَـْعَت؟،  َأْهِلِك  الَِّذي  ِإىَل  َصنَـْعَت  َما  َأوَُكلُّ  فـََقاَل:  احْلَاِرِث،  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َذِلَك، َفذُِكَر َما قَاَل َعْمرٌ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َصَدَقٌة؟، قَاَل َعْمٌرو: ْسَِ و ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصَدَق َعْمٌرو ُكلُّ َما َصنَـْعَت ِإىَل َأْهِلَك فـَُهَو َصَدَقٌة َعَلْيِهْم«َوَسلََّم، فـََقاَل َصلَّ   ى اَّللَّ

   [4237[ ]حبان: إسناده جيد]االلباني: حسن لغيره، أسد: 
 
ثـََنا ُمَعلَّى  َأْخََباََن ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعِليِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلُعَمِريُّ، اِبْلَمْوِصِل، َواحلََْسُن ْبُن ُسْفيَ   -  [288] اَن، قَااَل: َحدَّ

َجْعَفُر   ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، َمْهِديٍّ اَي  ْبُن  رَُجٌل:  قَاَل  قَاَل:  َجاِبٍر  َعْن  ِديَناٍر،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  اْْلَزَّاِز،  َعاِمٍر  َأيب  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن 
، ِمَّا َأْضِرُب ِمْنُه يَِتيِمي،  « ِمَّا ُكْنَت َضاِرابا ِمْنُه َوَلَدَك َغرْيَ َواٍق َماَلَك مبَاِلِه، َواَل ُمَتأَ قَاَل: » َرُسوَل اَّللَِّ  ثٍِّل ِمْن َماِلِه َماالا

   [4244[ ]حبان:  إسناده حسن]االلباني: حسن، أسد: 
 
اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن  َأْخََباََن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم التَّاِجُر مبَْرَو، َحدَّثـََنا ُحَصنْيُ ْبُن اْلُمَثَّنَّ اْلَمْرَوِزيُّ، َحدَّثـََنا    -  [ 289]

َها، َأنَّ رَُجالا أََتى ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ خُيَاِصُم َأاَبُه يف  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْنَت َوَماُلَك أِلَبِيَك«   َدْيٍن َلُه َعَلْيِه، فـََقاَل َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

التاجر ما المثنى المروزي   ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسحاق بن إبراهيم  وجدت له ترجمة، وحصين بن 
 [  4262ترجمه ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحًا وال تعدياًل، وقد روى عنه أكثر من واحد، فهو على شرط ابن حبان.[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الطَّلَاقِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َُّنرَْيٍ، قَاَل: حَ   -  [ 290] ثـََنا يُوُنُس ْبُن ُبَكرْيٍ،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى، قَاَل: َحدَّ دَّ

ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيب َصاِلٍح، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َدَخَل ُعَمُر َعَلى حَ  »َما يـُْبِكيِك،    ْفَصَة َوِهَي تـَْبِكي، فـََقاَل:قَاَل: َحدَّ
َأْجلِ  ِمْن  رَاَجَعِك  َقْد َكاَن طَلََّقِك، ُثَّ  ِإنَُّه  َوَسلََّم طَلََّقِك،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  اَل  َلَعلَّ  لَِئْن َكاَن طَلََّقِك  اَّللَِّ  فََأْْيُ  ي، 

 أََبداا«َكلَّْمُتِك َكِلَمةا 
   [4276]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده جيد[ ]حبان: 

 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.(7752قال الهيثمي )@ 
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 كِتَابُ الْعِتْقِ 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد، قَاَل: َحدََّثِِن   -  [ 291] َثَمَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ أَيُّوَب،   َسِعيُد ْبُن َأيب  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َخفَّْفَت َعْن َخاِدِمَك  قَاَل: َحدََّثِِن أَبُو َهاِنٍئ قَاَل: َحدََّثِِن َعْمُرو ْبُن ُحَرْيٍث، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ى اَّللَّ
 ِمْن َعَمِلِه َكاَن َلَك َأْجراا يف َمَوازِيِنَك«

]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم 
 [ 4314وغيرهما، فالحديث مرسل[ ]حبان: بذلك البخاري ويحيى بن معين 

 
اْلَولِيُد، عَ   -  [292] ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُعْثَماَن،  ْبُن  َعْمُرو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اهْلَْمَداينُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ُعَمُر  قَاَل:  َأْخََباََن  ُجَرْيٍج  اْبِن  ِن 

، إِ  َتْأَذُن لََنا َأْن َنْكتـُبَـَها؟  َأْخََبين َعطَاٌء، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ انَّ َنْسَمُع ِمْنَك َأَحاِديَث، َأفـَ
 قَاَل: »نـََعْم«. 

َأْهِل َمكََّة: ِإىَل  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َما َكَتَب ِكَتاَب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ بـَْيٌع    َفَكاَن َأوَُّل  بـَْيٍع َواِحٍد، َواَل  َوَسَلٌف  »اَل ََيُوُز َشْرطَاِن يف 
يعاا، َواَل بـَْيُع َما مَلْ ُيْضَمْن، َوَمْن َكاَن ُمَكاتـَباا َعَلى ِماَئِة ِدْرَهٍم، فـََقَضاَها ِإالَّ َعْشَرَة َدرَاِهمَ  ، فـَُهَو َعْبٌد، َأْو َعَلى ِماَئِة ُأوِقيٍَّة،  مجَِ

 فـََقَضاَها ِإالَّ ُأوِقيَّةا فـَُهَو َعْبٌد« 
 [  4321وهو حديث صحيح[ ]حبان:  ،إسناده ضعيف شعيب: صحيح لغيره،]االلباني: 

: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي صلى هللا عليه وسلم، فإن كان كذلك فالحديث  (7237)الهيثمي  قال @
 مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

 
ُمْسِلٍم، عَ   -  [293] ْبُن  اْلَولِيُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َصاِلٍح،  ْبُن  َصْفَواُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  ،  ِن  َأْخََباََن  اأْلَْوزَاِعيِّ

ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم: »َمْن تـََوىلَّ ِإىَل َغرْيِ َمَوالِيِه  قَاَل: َحدََّثِِن ِحْصٌن، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«   فـَ

 [  4327]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
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 كِتَابُ الْأَيْمَانِ 
ثـََنا َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   -[  294]  الزَُّبرْيِيُّ، َأْخََباََن َعِليُّ  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصاِريُّ، َوأَبُو يـَْعَلى، قَااَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِْسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَ  َواَّللَِّ أَلَْغُزَونَّ َوَسلََّم: »اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 قـَُرْيشاا«، ُثَّ َسَكَت فـََقاَل: »ِإْن َشاَء اَّللَُّ«  قـَُرْيشاا، َواَّللَِّ أَلَْغُزَونَّ قـَُرْيشاا، َواَّللَِّ أَلَْغُزَونَّ 

 [  4343[ ]حبان: ضعيف شعيب: إسناده  صحيح لغيره،]االلباني: 
 
ثـََنا ُسَلْيَماُن اأْلَْحوَ   -  [ 295] ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ ثـََنا ِبْشُر ْبُن احْلََكِم، َحدَّ ُل، َعْن َأيب َمْعَبٍد، َعِن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

قَاَل: َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َعبَّاٍس،  ُمْلِك    اْبِن  َعَلى  َحَلَف  اْلَكفَّارَِة »َمْن  َوَمَع  تـَرَُكُه،  َفَكفَّارَتُُه  َيْضرِبَُه،  َأْن  مَيِيِنِه 
 َحَسَنٌة« 

 [ 4344شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان:  حسن،]االلباني: 
 
ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [296] َنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ

َعْن   ِه،  َعمِّ َعْن  ِقاَلبََة،  َأيب  َعْن  َأيب َكِثرٍي،  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ اأْلَْشَعِريُّ  َعِن  ُموَسى  أَبُو  أََتى  قَاَل:  ُحَصنْيٍ  ْبِن  ِعْمَراَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْحِمُلُه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُهْم، فَُأِتَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لِنَـَفٍر ِمْن قـَْوِمِه، فـََقاَل: َواَّللَِّ اَل َأمحِْ

َها ََخُْس َعْشَرَة، فـََقاَل: »أَْيَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن قـَْيٍس؟ «، قَاَل: ُهَو ذَ بِنَـهْ  »ُخْذ    ا ُهَو، فـََقاَل:ٍب ِمْن ِإِبٍل، فـََفرَّقـََها، فـََبِقَي ِمنـْ
، ِإنََّك ُكْنَت َقْد َحَلْفَت،  َها قـَْوَمَك«، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: »َوِإْن ُكْنُت َحَلْفُت«َهِذِه فَامحِْْل َعَليـْ

   [4351]االلباني: صحيح اإلسناد، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل:  -  [ 297] ثـََنا الطَُّفاِويُّ قَاَل:    َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ، بِبَـْغَداَد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َحَلَف َعَلى ميَِنٍي مَلْ ََيَْنْث  َحدَّ  ُ ى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َها، ِإالَّ أَتـَْيُت الَِّذي ُهَو    َحَّتَّ نـََزَلْت َكفَّارَُة اْلَيِمنِي، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ »اَل َأْحِلُف َعَلى ميَِنٍي فََأَرى َغرْيََها َخرْياا ِمنـْ

 فَّْرُت َعْن مَيِيِِن« َخرْيٌ، وَكَ 
   [4353حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده

 
ُمَسْرَهدٍ   -  [298] ْبُن  ُمَسدَُّد  ثـََنا  َحدَّ َخِليَفَة،  أَبُو  ْبِن َأْخََباََن  َعْمِرو  َعْن  اْلُمَعلُِّم،  َحِبيٌب  ثـََنا  َحدَّ ُزرَْيٍع،  ْبِن  يَزِيَد  َعْن   ،

نَـُهَما ِمريَاٌث، َفَسَأَل َأَحُدُُهَا َصاِحَبُه اْلِقْسَمَة، فـََقاَل: لَِئْن    ُشَعْيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َأَخَوْيِن ِمَن اأْلَْنَصاِر َكاَن بـَيـْ
 َعْنُه: ِإنَّ اْلَكْعَبَة  اْلِقْسَمَة مَلْ ُأَكلِّْمَك أََبداا، وَُكلُّ َماٍل يل يف ِرََتِج اْلَكْعَبِة، فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ أَُلِِن  ُعْدَت َتسْ 

ْعُت َرُسولَ  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َلَغِنيٌَّة َعْن َماِلَك َكفِّْر َعْن مَيِيِنِك، وََكلِّْم َأَخاَك، فَِإيّنِ ْسَِ  ُ »اَل ميَِنَي َعَلْيَك، َواَل    اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َنَذَر يف َمْعِصَيٍة، َواَل يف َقِطيَعِة رَِحٍم، َواَل ِفيَما اَل مَتِْلُك« 

حجة، قد رأى عمر  قال أبو طالب: قلت ألحمد: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا إسناده صحيح.  ]االلباني: ضعيف، شعيب:
 [ 4355اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب[ ]حبان: أسد:  ،وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن ُيقبل؟!
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ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن    -  [ 299] ، َحدَّ ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ ُعَمَر ْبِن َأيب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  »َما َشِهْدُت ِمْن ِحْلِف قـَُرْيٍش ِإالَّ ِحْلَف اْلُمطَيَِّبنَي، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ   :َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َضْتُه«، قَاَل: َواْلُمطَيُِّبوَن: َهاِشٌم، َوأَُميَُّة، َوزَْهَرُة، َوخَمُْزوٌم.يل مُحَْر النـََّعِم، َوِإيّنِ ُكْنُت نـَقَ 
 [  4374قوله: »والمطيبون هاشم ... «[ ]حبان:  صحيح دون ]االلباني: حسن  
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 كِتَابُ النُّذُورِ 
ْبِن    -  [300] حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  َأْخََباََن  ثـََنا حُمَمَُّد  قَاَل: َحدَّ ْبِن َأيب َكِرميََة،  َوْهِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َمْعَشٍر،  َأيب 

ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب    َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ   َسَلَمَة، َعْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن َسِعيِد ْبِن احْلَاِرِث، قَاَل: ُكْنُت ِعْندَ 
ُ جَنَّ ِإْذ َجاَءُه رَُجٌل، فـََقالَ  ى يل اْبِِن َأْن  : اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن ِإنَّ ابـْناا يل َكاَن أبَِْرِض فَاِرَس فـََوَقَع َِبَا الطَّاُعوُن، فـََنَذْرُت ِإِن اَّللَّ

َا َنَذْرُت َأْن مَيِْشَي اْبِِن، َوِإنَّ  مَيِْشَي ِإىَل اْلَكْعَبِة، َوِإنَّ اْبِِن َقِدَم َفَماتَ  : َأْوِف بَِنْذِرَك، فـََقاَل َلُه الرَُّجُل: ِإَّنَّ ، فـََقاَل َلُه َعْبُد اَّللَِّ
َعلَ   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت  النَّْذِر، ْسَِ َعِن  َهْوا  تـُنـْ َأَومَلْ  َوقَاَل:  َعْبُد اَّللَِّ  فـََغِضَب  َماَت،  َقْد  اَل  ْيِه َوسَ اْبِِن  النَّْذَر  يـَُقوُل: »ِإنَّ  لََّم 

ُرُه، َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْنزُِع ِبِه ِمَن اْلَبِخيِل«، فـََلمَّا رَأَْيُت َذِلَك قـُْلُت ِللرَّ  ئاا، َواَل يـَُؤخِّ ُم َشيـْ ُجِل: اْنطَِلْق ِإىَل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  يـَُقدِّ
 رََجَع، فـَُقْلُت: َماَذا قَاَل َلَك؟ قَاَل: اْمِش َعِن اْبِنَك، قَاَل: َأَُيِْزُئ َعِنِّ َذِلَك، فـََقاَل َسِعيُد  َفَسْلُه، فَاْنطََلَق ِإلَْيِه َفَسأََلُه، ُثَّ 

َتُه َأَكاَن َُيِْزُئ َعْنُه«، قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: فَ   ِنكَ اْمِش َعِن ابْ ْبُن اْلُمَسيِِّب: »َأرَأَْيَت َلَو َكاَن َعَلى اْبِنَك َدْيٌن فـََقَضيـْ
   [4378قوي[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
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 كِتَابُ الْحُدُودِ 
، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبنُ   -  [ 301] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ َعْن َأيب  زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب،    َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا رََجَم َماِعَز ْبَن َماِلٍك قَاَل: »َلقَ  ُتُه يـََتَخْضَخُض يف َأَّْنَاِر اجْلَنَِّة« الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ْد رَأَيـْ
الزبير م أبا  أن  الشيخين إال  إسناده صحيح على ]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله ثقات، رجال  بالتدليس وقد عنعن.، أسد:  وصوف 

 [  4401شرط مسلم[ ]حبان: 
 
، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ   -  [ 302] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ َعْن َجاِبٍر،  ، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُتُه يـََتَخْضَخُض يف َأَّْنَارِ َأنَّ النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا رََجَم َماِعَز ْبَن َماِلٍك قَاَل: »َلَقْد رَأَيـْ   اجْلَنَِّة«  َصلَّى اَّللَّ
 [  4404]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن[ ]حبان: 

 
ثـََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [ 303] ُر، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، اِبْلَبْصَرِة، قَاَل: َحدَّ ا أَبُو َحْفٍص اأْلَابَّ

َن َكْعٍب، فـَُقْلُت لَُه: ِإنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن ََيُكُّ  َمْنُصوٍر، َعْن َعاِصِم ْبِن َأيب النَُّجوِد، َعْن زِرِّ ْبِن ُحبَـْيٍش، قَاَل: َلِقيُت ُأيَبَّ بْ 
َُما لَْيَسَتا ِمَن اْلُقْرآِن، َفاَل ََتَْعُلوا ِفيِه َما لَْيَس ِمنْ  ُه، قَاَل ُأيَبي: ِقيَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  اْلُمَعوَِّذَتنْيِ ِمَن اْلَمَصاِحِف، َويـَُقوُل: ِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه وَ  ِعنَي، قَاَل ُأيَبي:  َسلََّم، فـََقاَل لََنا، فـََنْحُن نـَُقوُل: »َكْم تـَُعدُّوَن ُسورََة اأْلَْحَزاِب ِمْن آيٍَة؟ «، قَاَل: قـُْلُت: َثاَلَثا َوَسبْ اَّللَّ
ِم الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة فَاْرمُجُوُُهَا اْلبَـتََّة َنَكاالا ِمَن  َوالَِّذي َُيَْلُف ِبِه، ِإْن َكاَنْت لَتَـْعِدُل ُسورََة اْلبَـَقَرِة، َوَلَقْد قـََرْأاَن ِفيَها آيََة الرَّجْ 

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ، َواَّللَّ  اَّللَِّ
صحيح،   شرط شعيب:  ]االلباني:  على  ثقات  السند  وباقي  مقرون  الصحيحين  في  وحديثه  أوهام  له  صدوق  النجود  أبي  بن  عاصم 

   [4429[ ]حبان: .الصحيح
 
ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن َسِعيِد ابْ   -  [ 304] ِن بِْنِت َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلَاِرِث ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِرِْي، مبَْرَو، َحدَّ

َحدََّثِِن يَزِيُد النَّْحِويُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َحدََّثِِن َأيب،  ْبِن َواِقٍد، قَاَل: َحدََّثِِن َجدِّي  
: اَي َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولُنَ   أَنَُّه قَاَل: ُ َلُكْم َكِثرياا ِمَّا  »َمْن َكَفَر ِب الرَّْجِم فـََقْد َكَفَر اِبلرَّمْحَِن، َوَذِلَك قـَْوُل اَّللَِّ ا يـَُبنيِّ

ُتْم   َُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفوا َعْن َكِثرٍي، « ُكنـْ
   [4430[ ]حبان: حديث صحيح]االلباني: صحيح، شعيب: 

 
قَا  -[  305] ْبِن َأيب َكِرميََة،  َوْهِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َمْعَشٍر،  َأيب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  َأْخََباََن  ثـََنا حُمَمَُّد  َل: َحدَّ

، َعْن َأيب ُموَسى    َسَلَمَة، َعْن َأيب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبنِ  ُعَمرْيٍ، َعْن َأيب اْلَمِليِح اهْلَُذيلِّ
َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: َقْد َأْحَدْثُت وَ   ُ َلى، فََأَمَرَها َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى  اأْلَْشَعِريِّ قَاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإىَل َنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِهَي ُحبـْ

َعَلْيهِ   ُ حَ   اَّللَّ َفرُتِْضَعُه  َتْذَهَب  َأْن  فََأَمَرَها  َجاَءْت،  َوَضَعْت  فـََلمَّا  َبْطِنَها،  يف  َما  َتَضَع  َحَّتَّ  َتْذَهَب  َأْن  تـَْفِطَمُه، َوَسلََّم  َّتَّ 
َا َدفـَْعُتُه ِإىَل  فـََفَعَلْت، ُثَّ َجاَءْت فََأَمَرَها َأْن َتْدَفَع َوَلَدَها ِإىَل ُأاَنٍس، فـََفَعَلْت، ُثَّ َجاَءْت، َفَسَأهلََ  ا ِإىَل َمْن َدفـََعْت، فََأْخََبَْت َأَّنَّ

َا َجاَءْت، فََأَمرَ  َها ثَِياََبَا، ُثَّ ِإنَُّه َأَمَر  ُفاَلٍن، فََأَمَرَها َأْن ََتُْخَذُه َوَتْدفـََعُه ِإىَل آِل ُفاَلٍن اَنٍس ِمَن اأْلَْنَصاِر، ُثَّ ِإَّنَّ َها َأْن َتُشدَّ َعَليـْ
َها، ُثَّ َدفـَنَـَها، فـََقاَل النَّاُس: َرمَجََها، ُثَّ َكفَّنَـَها َوَصلَّ َِبَا فَـ  َها، ُثَّ َدفـَنَـَها، فـَبَـَلَغ النَِّبَّ  ُرمِجَْت، ُثَّ ِإنَُّه َكفَّنَـَها َوَصلَّى َعَليـْ ى َعَليـْ
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ََتَبْت   »َلَقْد  فـََقاَل:  النَّاُس،  يـَُقوُل  َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلَمِديَنِة  َصلَّى  َأْهِل  ِمْن  رَُجالا  َسْبِعنَي  َبنْيَ  تـَْوبـَتـَُها  ُقِسَمْت  َلْو  تـَْوبَةا 
ُهْم«  َلَوِسَعتـْ

 [ 4442]حبان: [ .....شعيب: حديث صحيح ،]االلباني: حسن صحيح
 
َعنْ   -[  306] َعيَّاٍش،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  َشيـْ َأيب  ْبُن  ُعْثَماُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  َأيب  َأْخََباََن  ْبِن  َعاِصِم   

َعلَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  اْْلُْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيب  َعْن  َصاِلٍح،  َأيب  َعْن  َوَسلََّم  النَُّجوِد،  »ْيِه  اْْلَْمَر  يـَُقوُل:  َشِرَب  َمْن 
 فَاْجِلُدوُه، َوَمْن َعاَد فَاْجِلُدوُه، فَِإْن َعاَد فَاْجِلُدوُه، فَِإْن َعاَد فَاقْـتـُُلوُه« 

ُ َعْنُه: اْلِعلَُّة اْلَمْعُلوَمُة يف َهَذا اْْلَََبِ ُيْشِبُه َأْن َتُكوَن، فَ   . ِإْن َعاَد َعَلى َأْن اَل يـَْقَبَل حَتِْرَْي اَّللَِّ فَاقْـتـُُلوهُ قَاَل أَبُو َحامتٍِ َرِضَي اَّللَّ
   [4445حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده
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 كِتَابُ السِّيَرِ 
َباينُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [ 307] ، قَاَل: َأْخََباََن ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن الشَّيـْ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم احْلَْنظَِليُّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ا  ُ ُ َساِئٌل ُكلَّ رَاٍع َعمَّا اْسرَتَْعاهُ قَاَل: َحدََّثِِن َأيب، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   َّللَّ
 ؟!«َأَحَفَظ َأْم َضيَّعَ 

  [4492على شرطهما[ ]حبان:  صحيح ]االلباني: حسن، شعيب: إسناده
 
ثـََنا ِإْسَحاُق، قَاَل: َأْخََباََن ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، قَاَل: َحدََّثِِن   -  [308] َأيب، َعْن قـََتاَدَة،    َأْخََباََنُه احلََْسُن، يف َعِقِبِه قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ  َعِن    ُ َساِئٌل ُكلَّ رَاٍع َعمَّا اْسرَتَْعاُه، َأَحَفَظ َأْم َضيََّع، َحَّتَّ َيْسَأَل  احلََْسِن، َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الرَُّجَل َعْن َأْهِل بـَْيِتِه« 

 [  4493]االلباني: حسن، شعيب: رجاله رجال الشيخين وهو مرسل[ ]حبان: 
 
ثـََنا أَبُو ََيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ   -  [309] الرَِّحيِم َصاِعَقُة، قَاَل:    َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزاِريُّ، قَاَل: حَ  ثـََنا َعِليُّ ْبُن حَبٍْر، قَاَل: َحدَّ ثـََنا مُحَْيٌد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحدَّ دَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ؟، قَاَل:  »َمْن يـَْنطَِلُق ِبَصِحيَفيِت َهِذِه ِإىَل قـَْيَصَر َوَلُه اجْلَنَُّة؟ «، فـََقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َوِإْن مَلْ أُقْـَتلْ   َصلَّى اَّللَّ

ي َعَلْيِه َغرْيُُه، فـََرَمى  تـُْقَتْل«، فَاْنطََلَق الرَُّجُل ِبِه فـََواَفَق قـَْيَصَر َوُهَو َيَِْت بـَْيَت اْلَمْقِدِس َقْد ُجِعَل َلُه ِبَساٌط اَل مَيْشِ »َوِإْن مَلْ  
َدَعا رَْأَس اجْلَاثَِليِق، فََأقْـَرَأُه، فـََقاَل: َما ِعْلِمي يف    اِبْلِكَتاِب َعَلى اْلِبَساِط َوتـََنحَّى، فـََلمَّا انـْتَـَهى قـَْيَصُر ِإىَل اْلِكَتاِب َأَخَذُه، ُثَّ 

ا َأاَن َقِدْمُت فَْأِتِِن،  َهَذا اْلِكَتاِب ِإالَّ َكِعْلِمَك، فـََناَدى قـَْيَصُر: َمْن َصاِحُب اْلِكَتاِب؟، فـَُهَو آَمٌن َفَجاَء الرَُّجُل، فـََقاَل: ِإذَ 
َأََتُه، فََأَمَر   َقِدَم  ا َصلَّ فـََلمَّا  اتَـَّبَع حُمَمَّدا َقِد  َأاَل ِإنَّ قـَْيَصَر  يـَُناِدي  ُمَناِدايا  َأَمَر  أِبَبـَْواٍب َقْصرِِه فـَُغلَِّقْت، ُثَّ  َعَلْيِه  قـَْيَصُر   ُ ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َقْد  َوَسلََّم َوتـََرَك النَّْصَرانِيََّة، فََأقْـَبَل ُجْنُدُه َوَقْد َتَسلَُّحوا َحَّتَّ َأطَاُفوا ِبَقْصرِِه، فـَقَ  اَل ِلَرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا َخََبَُكْم لَيَـْنظُُر َكْيَف َصَْبُُكْم َعَلى تـََرى َأيّنِ َخاِئٌف َعَلى َِمَْلَكيِت، ُثَّ َأَمَر ُمَناِدايا فـََناَدى: َأاَل ِإنَّ قـَْيَصَر َقْد َرِضَي َعْنُكْم، َوِإَّنََّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإيّنِ ُمْسِلٌم َوبـََعثَ ِديِنُكْم فَ  ِإلَْيِه ِبَداَنِنرَي، فـََقاَل َرُسوُل   اْرِجُعوا، فَاْنَصَرُفوا، وََكَتَب قـَْيَصُر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي قـََرَأ اْلِكَتاَب: »َكَذَب َعُدوُّ اَّللَِّ    لَْيَس مبُْسِلٍم َوُهَو َعَلى النَّْصَرانِيَِّة«، َوَقسََّم الدَّاَنِنريَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [4504[ ]حبان: صحيح  ، رجاله كلهم ثقات، شعيب: إسنادهصحيح ]االلباني: إسناده
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن زُرَْيٍق الرَّْسَعِِنُّ، قَالَ  - [310] ، ِبَواِسَط، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السَُّكنْيِ : َحدَّ

َعاينُّ، قَاَل:   ثـََنا َراَبُح ْبُن زَْيٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَ َخاِلٍد الصَّنـْ يب ِقاَلبََة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  يَن ِبَقْوٍم اَل َخاَلَق هَلُْم« اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َهَذا الدِّ  »لَيـَُؤيَِّدنَّ اَّللَّ

   [4517صحيح[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: حديث
 قال: رواه البزار والطبراني في "األوسط"، وأحد أسانيد البزار رجاله ثقات.  302/ 5الهيثمي في "المجمع"   @ أورده
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أَ   -  [311] َحدَّثـََنا  قَاَل:  الرَّبِيِع،  ْبُن  مُحَْيُد  َحدَّثـََنا  قَاَل:  بُِتْسرَتَ،  زَُهرْيٍ،  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  َأمْحَُد  َعْن  َأْخََباََن  احْلََفِريُّ،  َداُوَد  بُو 
يَن اِبلرَُّجِل    َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُسْفَياَن، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َهَذا الدِّ »لَيـَُؤيَِّدنَّ اَّللَّ

 اْلَفاِجِر«
  [4518صحيح لغيره إسناده حسن[ ]حبان:   ]االلباني: حسن صحيح، شعيب:

 
ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ِهَشاٍم اْلَغسَّاينُّ، قَاَل:  -  [ 312] َبَة، َواحلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَااَل: َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن    َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ َعْبِد  َحدَّ

، َعْن َعِديِّ ْبِن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ قَاَل: بَـ  ْرَداِء يـَْوماا َيِسرُي َشاذًّا ِمَن اجْلَْيِش ِإْذ  اْلَعزِيِز، َعْن َعْمِرو ْبِن قـَْيٍس السَُّكوينِّ َنا أَبُو الدَّ يـْ
ْليَـَتَأمَّْر َأَحدُُكْم،  َلِقَيُه رَُجاَلِن َشاَذاِن ِمَن اجْلَْيِش، فـََقاَل: اَي َهَذاِن، ِإنَُّه مَلْ َيُكْن َثاَلثٌَة يف ِمْثِل َهَذا اْلَمَكاِن إِ  الَّ أُمَُّروا َعَلْيِهْم، فـَ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  قَااَل  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء، قَاَل: َبْل أَنـُْتَما، ْسَِ »َما ِمْن َوايل َثاَلثٍَة ِإالَّ َلِقَي اَّللََّ  : أَْنَت اَي َأاَب الدَّ
 َمْغُلوَلَة مَيِيُنُه َفكَُّه َعْدلُُه، َأْو َغلَُّه َجورُُه«

 [  4525ب: إسناده ضعيف جدا[ ]حبان: ]االلباني: ضعيف، شعي 
 
َحدَّثـَنَ   -  [ 313] قَاَل:   ، احلَْْضَرِميُّ مَحَّاٍد  ْبُن  احلََْسُن  َحدَّثـََنا  قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  َأْخََباََن  ْبُن  ََيََْي  ا 

قـَْيِس ْبِن َأيب َحازٍِم َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا عليه وسلم بـََعَثُه  اأْلَُمِويُّ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، َعْن 
ُهْم  َذِلَك فـََقاَل: اَل يُوقِ   يف َذاِت السَّاَلِسِل، َفَسأََلُه َأْصَحابُُه َأْن يُوِقُدوا اَنراا، َفَمنَـَعُهْم، َفَكلَُّموا َأاَب َبْكٍر، َفَكلََّمُه يف  ُد َأَحٌد ِمنـْ

مَّا اْنَصَرَف َذِلَك اجْلَْيُش، ذََكُروا ِللنَِّبِّ  اَنراا ِإالَّ َقَذفْـُتُه ِفيَها. قَاَل: فـََلُقوا اْلَعُدوَّ فـََهَزُموُهْم، فََأرَاُدوا َأْن يـَتَِّبُعوُهْم، َفَمنَـَعُهْم فـَلَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَشَكْوُه ِإلَْيِه. فَـ  ، ِإيّنِ َكرِْهُت َأْن آَذَن هَلُْم َأْن يُوِقُدوا اَنراا، َفرَيَى َعُدوُُّهْم ِقلَّتَـُهْم،  َصلَّى اَّللَّ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َعلَ   ُ َم َأْمَرُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل  ْيِه َوَسلَّ وََكرِْهُت َأْن يـَتَِّبُعوُهْم، فـََيُكوُن هَلُْم َمَدٌد فـَيـُْعِطُفوا َعَلْيِهْم، َفَحِمَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
. قَاَل: "َعاِئَشُة" قَاَل: ِمَن الّرِجَ  ، َمْن َأَحبُّ النَّاِس ِإلَْيَك؟ قَاَل: "ملَ؟ " قَاَل: أَلُِحبُّ َمْن حتُِبُّ  اِل؟ قَاَل: "أَبُو َبْكٍر". اَّللَِّ

   [4540صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: إسناده صحيح، شعيب: إسناده
 
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّثَـ   -  [ 314] َنا ُمْدِرُك ْبُن َسْعٍد اْلَفَزاِريُّ،  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلَقطَّاُن، اِبلرَّقَِّة، َحدَّ

ْعُت َحيَّاَن َأاَب النَّْضِر، يـَُقوُل: َحدََّثِِن ُجَناَدُة ْبُن َأيب أَُميَّةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: ْسَِ ، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َظْهَرَك، ِإالَّ َأْن َيُكوَن    »اْْسَْع َوَأِطْع يف ُعْسِرَك َوُيْسِرَك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأَثـََرٍة َعَلْيَك، َوِإْن َأَكُلوا َماَلَك َوَضَربُوا  قَاَل:
 ةا«َمْعِصيَ 

   [4562حسن[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
 
ثـََنا ُمْدِرُك ْبُن َسْعٍد الْ   -[  315] َثُم ْبُن َخارَِجَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اهْلَيـْ َفَزاِريُّ أَبُو َسْعٍد، َعْن  َأْخََباََن الصُّويفُّ، بِبَـْغَداَد، قَاَل: َحدَّ

يَـ َحيَّاَن َأيب   ْبَن الصَّاِمِت  ُعَباَدَة  َع  أَُميََّة، ْسَِ َأيب  ْبَن  ُجَناَدَة  َع  َوَسلََّم: »اَي  النَّْضِر، ْسَِ َعَلْيِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل  ُقوُل: 
»اْْسَْع َوَأِطْع يف ُعْسِرَك َوُيْسِرَك، َوَمْكَرِهَك، َوأَثـََرٍة َعَلْيَك، َوِإْن َأَكُلوا َماَلَك، َوَضَربُوا َظْهَرَك،   ُعَباَدَة«، قـُْلُت: لَبـَّْيَك، قَاَل: 

 َيةا َّلِلَِّ بـََواحاا« ِإالَّ َأْن َتُكوَن َمْعصِ 
 [ 4566]حبان: شعيب: إسناده حسن[   ،]االلباني: صحيح
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ثـََنا أَبُو َعمَّاٍر، قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعْن ِإْسَْ   -  [316] اِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلسَّْيِف، َوُهَو  َحازٍِم، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، »أَنَُّه َكاَن قَائِماا َعَلى رَْأِس رَ َعْن قـَْيِس ْبِن َأيب   ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  ثُُه، قَاَل: فـََقاَل اْلُمِغريَُة ِلُعْرَوَة: لََتُكفَّ ُمَلثٌَّم، َوِعْنَدُه ُعْرَوُة، قَاَل: َفَجَعَل ُعْرَوُة يـَتَـَناَوُل حِلَْيَة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ  َُيَدِّ
ريَُة ْبُن ُشْعَبَة، فـََقاَل ُعْرَوُة:  َيَدَك َعْن حِلَْيِتِه، َأْو اَل تـَْرِجُع ِإلَْيَك«، قَاَل: فـََقاَل ُعْرَوُة: َمْن َهَذا؟، قَاَل: َهَذا اْبُن َأِخيَك اْلُمغِ 

 . اَي ُغَدُر، َما َغَسْلَت رَْأَسَك ِمْن َغْدرَِتَك بـَْعدُ 
   [4583حيح على شرط الشيخين[ ]حبان: ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناد ص

 
َأخْ   -  [ 317] قَاَل:  اْلَمْرَوِزيُّ،  ِإبـَْراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبِد  َأْخََباََن  ْبُن  َجرِيُر  ََباََن 

ُعوٍد، َعْن َأيب َسِعيٍد، َوَأيب ُهَريـَْرَة، قَااَل: قَاَل  احْلَِميِد، َعْن رَقـََبَة ْبِن َمْصَقَلَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإاَيٍس، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمسْ 
ُ َعَلْيِه   ُروَن الصَّاَلَة َعْن َمَواِقيِتَها، َفَمْن َأْدرَ   َوَسلََّم:َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َك  »لََيْأِتنَيَّ َعَلْيُكْم أَُمَراُء يـَُقّرِبُوَن ِشَراَر النَّاِس، َويـَُؤخِّ

«َذِلَك ِمْنُكمْ    َفاَل َيُكوَننَّ َعرِيفاا، َواَل ُشْرِطياا، َواَل َجابِياا، َواَل َخاِزانا
  [4586[ ]حبان: إسناده جيد إسناده ضعيف، أسد:  ]االلباني: حسن، شعيب:

 
َحدَّثـََنا عَ   -  [318] ْجَلِة،  الدِّ َعَلى  َساُبَس  بِنَـَهِر   ، اْلَواِسِطيِّ َخاِلٍد  ْبُن  اْلُمْقِرُي  حُمَمٍَّد  ْبُن  ُد  اَّللَِّ  َأْخََباََن َخالَّ َعْبِد  ْبُن  بَّاُس 

اأْلَسْ  أَبُو  َحدََّثِِن  أَيُّوَب،  َأيب  ْبُن  َسِعيُد  ثـََنا  َحدَّ اْلُمْقِرُئ،  ثـََنا  َحدَّ  ، ْقُِفيُّ َأيب  الرتَّ َعْن  جُمَاِهٍد،  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  َوِد 
، فـََفزُِعوا ِإىَل السَّاِحِل، ُثَّ ِقيَل: اَل أبََْس، فَاْنَصَرَف النَّاُس َوَأبُو ُهَريـَْرَة َواِقٌف، َفَمرَّ ِبِه ِإْنَسانٌ ُهَريـَْرَة، أَنَُّه َكاَن يف الرِّاَبِط،  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:فـََقاَل: َما   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »َمْوِقُف َساَعٍة يف َسِبيِل اَّللَِّ َخرْيٌ   يُوِقُفَك اَي َأاَب ُهَريـَْرَة؟، فـََقاَل: ْسَِ
َلِة اْلَقْدِر ِعْنَد احْلََجِر اأْلَْسَوِد«   ِمْن ِقَياِم لَيـْ

   [4603ان: صحيح[ ]حب   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
 
ثـََنا الدَّرَاَوْرِديُّ، َعْن ُسَهْيِل ْبنِ   -  [319] ُّ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَِّبِّ َأيب َصاِلٍح، َعْن حُمَمَِّد ْبِن    َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمْسِلِم ْبِن َعاِئٍذ، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، َأنَّ رَُجالا  َوُهَو ُيَصلِّي بَِنا،   َجاَء النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
النَِّبُّ  َقَضى  فـََلمَّا  الصَّاحلِِنَي،  ِعَباَدَك  تـُْؤِت  َما  َأْفَضَل  آِتِِن  اللَُّهمَّ   : الصَّفِّ ِإىَل  انـْتَـَهى  ِحنَي  َوَسلََّم  فـََقاَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   

قَالَ  َعَلْيِه وَ الصَّاَلَة،   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  فـََقاَل   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َأاَن  الرَُّجُل:  فـََقاَل  آنِفاا؟ «،  اْلُمَتَكلُِّم  »َمِن  يـُْعَقُر  :  »ِإَذا  َسلََّم: 
»  َجَواُدَك، َوُتْسَتْشَهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ

ن عائذ ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال  ]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مسلم ب
 [  4640العجلي: ثقة، وأخرج حديثه ابن خزيمة والحاكم[ ]حبان: 

 
الدُّوِريُّ َحْفصُ   -  [320] ُعَمَر  أَبُو  ثـََنا  ِبِدَمْشَق، َحدَّ اْلَعبَّاِس،  أَبُو  اْلَفْرَغاينُّ  َأرَِّكنَي  ْبُن  ْبِن    َأْخََباََن َحاِجُب  ُعَمَر  َعْبِد  ْبُن 

ثـََنا أَبُو ِإْْسَاِعيَل اْلُمَؤدُِّب، َعْن ِعيَسى ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن انَ  ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت: }ِمْثُل  اْلَعزِيِز اْلُمْقِرُئ، َحدَّ
َلٍة ِما بـُ ُ ُيَضاَعُف ِلَمْن َيَشاُء َواَّللَُّ  الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنـْ َئُة َحبٍَّة َواَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َربِّ زِْد أُمَّيِت«، فـَنَـَزَلْت: }َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ َواِسٌع َعِليٌم{   ُ  قـَْرضاا َحَسناا  ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه  245فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاا َكِثريَةا{ ]البقرة:   َا يـَُوىفَّ  َوَسلَّمَ [، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : »َربِّ زِْد أُمَّيِت«، فـَنَـَزَلْت: }ِإَّنَّ
 [ 10الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{ ]الزمر:  

 [  4648]االلباني: ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن ُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن نـَُعيْ   -  [321] ثـََنا َحْرَمَلُة، َحدَّ َبَة، َحدَّ َع َأاَب َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ ِم ْبِن ِزاَيٍد، أَنَُّه ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل َعِن النَِّبِّ َصلَّ َكْبَشَة َصاِحَب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اْْلَْيُل َمْعُقوٌد يف نـََواِصيَها اْْلرَْيُ  قَاَل: »ى اَّللَّ
َها َكاْلَباِسِط َيَدُه اِبلصََّدَقِة«  َها، َواْلُمْنِفُق َعَليـْ  َوَأْهُلَها ُمَعانُوَن َعَليـْ

   [4674[ ]حبان: ه النسائي، وهو ثقة.، رجاله رجال الصحيح غير نعيم بن زياد فقد روى لصحيح  ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
 رواه الطبراني ورجاله ثقات. (: 9328قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َوَأْخََباََن َمْعَمٌر، َعِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن    -  [ 322] ، َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب السَِّريِّ َبَة، َحدَّ ،  ْبِن قـُتَـيـْ الزُّْهِريِّ

َوَسلََّم: َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريـَْرَة  َأيب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيب  اْْلَْيِل َكاْلُمَتَكفِِّف    َعْن  َعَلى  اْلُمْنِفِق  »َمَثُل 
 ِذي يـُْعَطى ِبَكفَّْيِه« اِبلصََّدَقِة«، فـَُقْلَنا ِلَمْعَمٍر: َما اْلُمَتَكفُِّف اِبلصََّدَقِة؟ قَاَل: »الَّ 

 [ 4675صحيح[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
 رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح.(: 9243@ قال الهيثمي )

 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن    -  [ 323] ثـََنا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، َحدَّ ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن َأيب  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َحدَّ َعيَّاٍش، َحدَّ

ُ َعَلْيِه مَحَْزَة، َعْن َأيب الزِّاَنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   اَل مِحَى ِإالَّ َّلِلَِّ َوِلَرُسوِلِه«َوَسلََّم: » َصلَّى اَّللَّ
  [4685صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناد

 .رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح (:6790) الهيثمي قال@ 
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن    -  [324] ، َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احلَِْزاِميُّ ُعَمَر، اَنِفٍع، َعْن َعاِصِم ْبِن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

وَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ِديَناٍر،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َوَجَعَل  َعْن  قاا،  َسبـْ نَـُهَما  بـَيـْ َوَجَعَل  اْْلَْيِل،  َبنْيَ  َساِبَق  َسلََّم 
، َوقَاَل: »اَل َسْبَق ِإالَّ يف َحاِفٍر َأْو َنْصٍل«  نَـُهَما حُمَلِّالا  بـَيـْ

 [  4689]االلباني: باطل بذكر: المحلل، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
 الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح.رواه (: 9354قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍ   - [325] ، َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب َعِديٍّ ثـََنا أَبُو ُموَسى الزَِّمُن، َحدَّ و، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْسَلُم يـَْرُمونَ  »اْرُموا َبِِن ِإْْسَاِعيَل، فَِإنَّ َأاَبُكْم َكاَن رَاِمياا،   فـََقاَل:،  َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ُموا َوَأاَن َمَعُكْم ُكلُُّكْم« َواْرُموا َوَأاَن َمَع اْبِن اأْلَْدرَِع«، فَأَْمَسَك اْلَقْوُم ِقِسيـَُّهْم، َوقَاُلوا: َمْن ُكْنَت َمَعُه َغَلَب، قَاَل: »ارْ 

   [4695إسناده حسن[ ]حبان:  يب:]االلباني: حسن صحيح، شع
 رواه البزار، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. : (9384قال الهيثمي )@ 
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ْبُن    -[  326] قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد  الرَّبِيِع،  ْبُن  يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّثـََنا َغسَّاُن  أَبُو  َجاِبٍر،  َأْخََباََن  َعْن  الزَُّبرْيِ،  َعْن َأيب  َسَلَمَة، 
َتِضُلوَن« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ يـَنـْ ُْم َكانُوا ُيَصلُّوَن اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  »َأَّنَّ

  [ 4696[ ]حبان:  ...غسان بن الربيع روى عنه جمع وذكره المؤلف في الثقات ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ   -[  327] ثـََنا َأْخََباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ِعْمَراَن اجْلُْرَجاينُّ، حبََلَب، قَاَل: َحدَّ  َصاِعَقُة، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا   ثـََنا َخاِلُد ْبُن احْلَاِرِث، قَاَل: َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر  اْلَقْعَنِبُّ، قَاَل: َحدَّ َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ِبَقْطِع اأْلَْجَراِس« 

  [4701[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط البخاري  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
، قَاَل: َحدَّ  - [328] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزاَيٍد،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُكَلْيٍب، قَاَل َحدََّثِِن َأيب، َعْن َخايل اْلَفَلَتاِن ْبنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  قَاَل: َحدَّ  َعاِصٍم، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِإَذا   َعَلْيِه، وََكاَن   ُ ِلَما َيَْتِيِه ِمَن اَّللَِّ قَاَل:  فَأَنـَْزَل اَّللَّ ْلُبُه  َناُه، َوفـَرََغ َْسُْعُه، َوقـَ َمْفُتوَحٌة َعيـْ َبَصُرُه  َداَم  َعَلْيِه  نـَْعِرُف  أُْنِزَل  َفُكنَّا 
{ 95»اْكُتْب }اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي{ ]النساء:    َذِلَك ِمْنُه، فـََقاَل ِلْلَكاِتِب: [، }َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ

َنا؟، فَأُْنِزلَ 95]النساء:   َعَلْيِه، فـَُقْلَنا ِلْْلَْعَمى: ِإنَُّه يـُنَـزَُّل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى    [، فـََقاَم اأْلَْعَمى، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َذنـْبـُ
ِبَغضَ  َأُعوُذ  َويـَُقوُل:  قَائِماا،  فـََبِقَي  َأْمرِِه،  ِمْن  َشْيٌء  َعَلْيِه  يـُنَـزََّل  َأْن  َفَخاَف  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه  اَّللَّ  ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلَكاِتِب: َوَسلََّم،     « [95اْكُتْب }َغرْيُ ُأويل الضََّرِر{ ]النساء: »قَاَل: فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 [  4712[ ]حبان: : إسناده قوي شعيب صحيح اإلسناد،]االلباني: 

 . : رواه أبو والبزار والطبراني، ورجال أبي يعلي ثَِّقات  (9444قال الهيثمي ) @
 
الضَُّبعِ   -[  329] ُسَلْيَماَن  ْبُن  َجْعَفُر  ثـََنا  َحدَّ اجْلَْحَدِريُّ،  َمْسُعوٍد  ْبُن  الصَّْلُت  ثـََنا  َحدَّ يـَْعَلى،  أَبُو  ََثِبٍت  َأْخََباََن  َعْن   ، يُّ

ِه أُمِّ ُسَلْيٍم، قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أُمِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَْغُزو بَِنا َمَعُه ِنْسَوٌة ِمَن  اْلبـَُناينِّ  ُ ى اَّللَّ
 اأْلَْنَصاِر، لَِتْسِقَي اْلَماَء، َوُتَداِوَي اجْلَْرَحى« 

 [  4723[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم : شعيب صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن    -[  330] ثـََنا الصَّْلُت ْبُن َمْسُعوٍد اجْلَْحَدِريُّ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ اْلُمَثَّنَّ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ ا َمَعُه ِنْسَوٌة ِمَن  ، يـَْغُزو بِنَ َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أُمِّ ُسَلْيٍم، قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اأْلَْنَصاِر َنْسِقي اْلَماَء، َونَُداِوي اجْلَْرَحى«

 [  4724[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم : شعيب صحيح،]االلباني: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَعْسَقاَلينُّ، قَاَل: َحدَّثـَنَ  -  [331] ا آَدُم ْبُن َأيب ِإاَيٍس، قَاَل:  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ِزاَيُد ْبُن ُجَبرْيِ ْبِن َحيََّة، قَاَل: َأْخََبين َأيب، َأنَّ عُ  ثـََنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، قَاَل: َحدَّ َمَر ْبَن اْْلَطَّاِب ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه،  َحدَّ
نَُّه قَاَل َلُه َتَكلَّْم اَل أبََْس، فََأمََّنُه، فـََقاَل اهْلُْرُمَزاُن: نـََعْم ِإنَّ فَاِرَس  قَاَل ِلْلُهْرُمَزاِن: َأَما ِإَذا فـُتَِِّن بِنَـْفِسَك فَاْنَصْح يل، َوَذِلَك أَ 

َأَساِورَةَ  َمَعُه  فَِإنَّ  بـَْنَذاِذقَاَن،  َمَع  بِنَـَهاَوْنَد  قَاَل:  الرَّْأُس؟  فَأَْيَن  قَاَل:  َوَجَناَحاِن،  رَْأٌس  قَ اْليَـْوَم  َأْصَفَهاَن،  َوَأْهَل  اَل:   ِكْسَرى، 
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ُتوِهُن   اجْلََناَحنْيِ  فَاْقَطِع  اهْلُْرُمَزاُن:  فـََقاَل  َنِسيُتُه،  َمَكاانا  اهْلُْرُمَزاُن  َفذََكَر  اجْلََناَحاِن،  اَّللَِّ  فَأَْيَن  ِرْضَواُن  ُعَمُر  َلُه  فـََقاَل  الرَّْأَس، 
ِإىَل الرَّْأِس فـَيَـقْ  َأْعِمُد  َبْل   ، َأْن َعَلْيِه: َكَذْبَت اَي َعُدوَّ اَّللَِّ َعِنِّ انـَْفضَّ َعِنِّ اجْلََناَحاِن، فََأرَاَد ُعَمُر   ُ َوِإَذا َقطََعُه اَّللَّ  ،ُ طَُعُه اَّللَّ

ِإلَْيِه بِنَـْفِسِه، فـََقاُلوا: نُذَكُِّرَك اَّللََّ اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َأْن َتِسرَي بِنَـْفِسَك ِإىَل اْلَعَجمِ  َيُكْن لِْلُمْسِلِمنَي  ، فَِإْن َأَصْبَت َِبَا مَلْ  َيِسرَي 
ا ْبِن  ُعَمَر  ْبَن  َعْبَد اَّللَِّ  ِفيِهْم  َوبـََعَث  اْلَمِديَنِة،  َأْهَل  فـَبَـَعَث  قَاَل:  اجْلُُنوَد،  ابـَْعِث  َوَلِكِن  اْلُمَهاِجرِيَن  ِنظَاٌم،  َوبـََعَث  ْْلَطَّاِب، 

ِسْر أبَِ  َأْن   ، اأْلَْشَعِريِّ ِإىَل َأيب ُموَسى  اْلُكوَفِة،  َواأْلَْنَصاَر، وََكَتَب  ِسْر أبَِْهِل  َأْن  اْلَيَماِن،  ْبِن  ُحَذيـَْفَة  ِإىَل  اْلَبْصَرِة، وََكَتَب  ْهِل 
يعاا بِنَـَهاَوْنَد، فَِإَذا اْجَتَمْعُتْم، فََأِمريُُكُم النـُّْعَماُن ْبُن ُمَقرٍِّن اْلُمَزينُّ، قَ  يعاا َأْرَسَل  اَل: فـََلمَّا اْجَتَمُعوا بِنَـَهاَونْ َحَّتَّ ََتَْتِمُعوا مجَِ َد مجَِ

فَاْخَتارَ  نَُكلُِّمُه،  ِمْنُكْم  اْلَعَرِب رَُجالا  َمْعَشَر  اَي  َنا  ِإلَيـْ َأْرِسُلوا  َأْن  اْلِعْلَج  بـَْنَذاِذقَاَن  قَاَل َأيب:    ِإلَْيِهْم  ُشْعَبَة،  ْبَن  اْلُمِغريََة  النَّاُس 
َأعْ  َأْشَعُر  َطوِيٌل،  رَُجٌل  ِإلَْيِه  أَْنظُُر  اْسَتَشاَر  َفَكَأيّنِ  َقِد  اْلِعْلَج  َوَجْدُت  ِإيّنِ  لََنا:  فـََقاَل  َسأَْلَناُه،  َنا  ِإلَيـْ رََجَع  فـََلمَّا  فََأََتُه،  َوُر، 

َلُه، نـَتَـَقشَُّف  َأْو  أَِبَشارَتَِنا َوََبَْجِتَنا َوُمْلِكَنا  اْلَعَريبِّ  هِلََذا  ََتَْذنُوَن  َبْل  فـَنَـْزَهُدُه َعمَّ   َأْصَحابَُه يف َأيِّ َشْيٍء  أَْيِديَنا؟، فـََقاُلوا:  ا يف 
تـُُهْم رَأَْيُت تِْلَك احلَِْراَب، َوالدَّرَ  َق يـَْلَتِمُع ِمْنُه اْلَبَصُر، َورَأَيـْتـُُهْم ِقَياماا  َنََْذُن َلُه أبَِْفَضِل َما َيُكوُن ِمَن الشَّارَِة َواْلُعدَِّة، فـََلمَّا أَتـَيـْ

، َوَنَكْسُت رَْأِسي أِلَقْـُعَد َمَعُه َعَلى السَّرِيِر،  يٍر ِمْن َذَهٍب، َوَعَلى رَْأِسِه التَّاُج، َفَمَضْيُت َكَما َأانَ َعَلى رَْأِسِه، َوِإَذا ُهَو َعَلى َسرِ 
َا أَْنَت َكْلٌب أَتـَقْ  َع اْلَمِلِك؟، فـَُقْلُت: أَلَاَن  ُعُد مَ قَاَل: َفُدِفْعُت َوَّنُِْرُت، فـَُقْلُت ِإنَّ الرُُّسَل اَل يـُْفَعُل َِبِْم َهَذا، فـََقاُلوا يل: ِإَّنَّ

: اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب ِإنَُّكْم  َأْشَرُف يف قـَْوِمي ِمْن َهَذا ِفيُكْم، قَاَل: فَانـْتَـَهَرين، َوقَاَل: اْجِلْس، َفَجَلْسُت، َفرُتِْجَم يل قـَْولُُه، فـََقالَ 
َشَقاءا  النَّاِس  َوَأْعَظَم  النَّاِس ُجوعاا،  َأْطَوَل  ُتْم  َوَما َكاَن ُكنـْ َخرْيٍ،  ِمْن ُكلِّ  َوأَبـَْعَدُه  َداراا،  النَّاِس  َوأَبـَْعَد  َقَذراا،  النَّاِس  َوَأْقَذَر   ،

أِلَ  ُبَِيِفُكْم  تـََنجُّساا  ِإالَّ  اِبلنُّشَّاِب،  َتِظُموُكْم  يـَنـْ َأْن  َحْويل،  اأْلََساِورََة  َهُؤاَلِء  آُمَر  َأْن  فَِإْن  َمنَـَعِِن  َأْرَجاٌس،  َُنَلِّي  نَُّكْم  َتْذَهُبوا 
اَّللَِّ َما َأْخطَْأَت ِمْن ِصَفِتَنا َونـَْعِتَنا  َعْنُكْم، َوِإْن ََتْبـَْوا نُرُِكْم َمَصارَِعُكْم، قَاَل اْلُمِغريَُة: َفَحِمْدُت اَّللََّ َوأَثـْنَـْيُت َعَلْيِه، َوقـُْلُت: وَ 

النَّ  َوَأَشدَّ  َداراا  النَّاِس  أَلَبـَْعَد  ِإْن ُكنَّا  ئاا،  َنا  َشيـْ ِإلَيـْ  ُ بـََعَث اَّللَّ ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ َحَّتَّ  النَّاِس  َوأَبـَْعَد  َشَقاءا  النَّاِس  َوَأْعَظَم  اِس ُجوعاا 
َجاءَ  ُمْذ  رَبَِّنا  ِمْن  نـَتَـَعرَُّف  نـََزْل  فـََلْم  اآْلِخَرِة،  َواجْلَنََّة يف  نـَْيا  الدُّ النَّْصَر يف  فـََوَعَداَن   ، َصلَّ َرُسوالا َرُسولُُه  َوَسلََّم،  اَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 

َناُكْم، َوِإانَّ َواَّللَِّ نـََرى َلُكْم ُمْلكاا َوَعْيشاا اَل نـَْرِجُع ِإىَل َذِلَك الشَّ  َقاِء أََبداا، َحَّتَّ نـَْغِلَبُكْم َعَلى َما  اْلَفْلُج، َوالنَّْصُر، َحَّتَّ أَتـَيـْ
: َأمَّا اأْلَْعَوُر، فـََقْد َصَدَقُكُم الَِّذي يف نـَْفِسِه، فـَُقْمُت ِمْن ِعْنِدِه، َوَقْد َواَّللَِّ َأْرَعْبُت  يف أَْيِديُكْم، َأْو نـُْقَتَل يف َأْرِضُكْم، فـََقالَ 

َنا بِنَـَهاَوْنَد، َوِإمَّا َأْن نـَْعَُبَ ِإلَ  َنا اْلِعْلُج ِإمَّا َأْن تـَْعَُبُوا ِإلَيـْ لنـُّْعَماُن: اْعَُبُوا، فـََعََباَْن قَاَل  ْيُكْم، فـََقاَل ااْلِعْلَج َجْهِدي، فََأْرَسَل ِإلَيـْ
ُْم ِجَباُل احْلَِديِد، َوَقْد تـََواثـَُقوا َأْن اَل   يَِفرُّوا ِمَن اْلَعَرِب، َوَقْد ُقِرَن بـَْعُضُهْم  َأيب: فـََلْم َأَر َكاْليَـْوِم َقطُّ، ِإنَّ اْلُعُلوَج َيَِيُئوَن، َكَأَّنَّ

َعٌة  ِغريَُة  يف ِقَراٍن، َوأَْلَقْوا َحَسَك احْلَِديِد َخْلَفُهْم، َوقَاُلوا: َمْن فـَرَّ ِمنَّا َعَقَرُه َحَسُك احْلَِديِد، فـََقاَل اْلمُ ِإىَل بـَْعٍض، َحَّتَّ َكاَن َسبـْ
، ِإنَّ َعُدوَّاَن ُيرْتَُكوَن َأْن يـَتَـَتامُّوا، َفاَل   يـَْعَجُلوا َأَما، َواَّللَِّ َلْو َأنَّ اأْلَْمَر ِإيَلَّ َلَقْد  ْبُن ُشْعَبَة ِحنَي رََأى َكثْـَرََتُْم: مَلْ َأَر َكاْليَـْوِم َفَشالا

َأْمثَ  ُيْشِهُدَك  َوَعاَل  َجلَّ   ُ اَّللَّ َقْد َكاَن  فـََقاَل:  َبكَّاءا،  رَُجالا  النـُّْعَماُن  وََكاَن  قَاَل:  ِبِه،  يـَُعرِّي  َأْعَجْلتـُُهْم  َواَل  خُيْزِيَك  َفاَل  اهَلَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، إِ َمْوِقَفَك، َوِإنَُّه َواَّللَِّ  ُ   َما َمنَـَعِِن َأْن ُأاَنِجَزُهْم، ِإالَّ ِلَشْيٍء َشِهْدتُُه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْل َحَّتَّ حتَْ  يـَُعجِّ مَلْ  النـََّهاِر  َأوََّل  يـَُقاِتْل  فـََلْم  َغَزا  ِإْذ  َوَسلََّم َكاَن  قَاَل  َعَلْيِه  اْلِقَتاُل، ُثَّ  َوَيِطيَب  اأْلَْرَواُح،  ُضَر الصََّلَواُت َوََتُبَّ 
ْساَلِم، َوَأْهلِ  َلى  ِه َوُذلُّ اْلُكْفِر َوَأْهِلِه، ُثَّ اْخِتْم يل عَ النـُّْعَماُن: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َأْن تـََقرَّ َعْيِِن اْليَـْوَم ِبَفْتٍح َيُكوُن ِفيِه ِعزُّ اإْلِ
َنا، ُثَّ قَاَل النـُّعْ  ُ، فََأمََّنا َوَبَكى َوَبَكيـْ ُنوا يـَْرمَحُُكُم اَّللَّ َماُن: ِإيّنِ َهازي ِلَواِئي فـَتَـَيسَُّروا لِلسَّاَلِح،  ِإْثِر َذِلَك اِبلشََّهاَدِة، ُثَّ قَاَل: َأمِّ

رِيَن ِلِقَتاِل َعُدوِّ  ُكْم ِبِِزَائِِهْم، فَِإَذا َهَزْزتُُه الثَّالَِثَة، فـَْلَيْحِمْل ُكلُّ قـَْوٍم َعَلى َمْن يَِليِهْم ِمْن َعُدوُِّكْم  ُثَّ َهازُُّه الثَّانَِيَة، َفُكونُوا ُمتَـَيسِّ
اَْن، َوقَاَل رِيُح اْلَفتْ  ، قَاَل: فـََلمَّا َحَضَرِت الصَّاَلُة َوَهبَِّت اأْلَْرَواُح َكَبََّ وََكَبَّ ُ، َوِإيّنِ أَلَْرُجو َأْن  ِح َواَّللَِّ َعَلى بـَرََكِة اَّللَِّ  ِإْن َشاَء اَّللَّ
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َنا فـََهزَّ اللَِّواَء فـَتَـَيسَُّروا، ُثَّ َهزَُّه الثَّانَِيَة، ُثَّ َهزَّهُ  يـَْفَتَح َعَليـْ ُ يل َوَأْن  يعاا ُكلُّ قـَْوٍم َعَلى َمْن    َيْسَتِجيَب اَّللَّ الثَّالَِثَة، َفَحَمْلَنا مجَِ
النـُّعْ  َوقَاَل  ُأِصيبَ يَِليِهْم،  فَِإْن  فـَُفاَلٌن،  ُحَذيـَْفُة،  ُأِصيَب  فَِإْن  اْلَيَماِن،  ْبُن  ُحَذيـَْفُة  النَّاِس  فـََعَلى  ُأِصْبُت  َأاَن  ِإْن  ُفاَلٌن   َماُن: 

اْلُمْسلِ  ِمَن  َعِلْمُت  َما  فـََواَّللَِّ  قَاَل َأيب:  ُشْعَبَة،  ْبُن  اْلُمِغريَُة  َعةا آِخُرُهُم  َسبـْ ِإىَل  فـَُفاَلٌن، َحَّتَّ َعدَّ  يـَْرِجَع  َأْن  ِمنَي َأَحداا، َيُِبُّ 
ِصيَب يف اْلُمْسِلِمنَي ُمَصابٌَة َعِظيَمٌة،  َأْهِلِه، َحَّتَّ يـُْقَتَل َأْو َيْظِفَر َوثـَبَـُتوا لََنا، فـََلْم َنْسَمْع ِإالَّ َوَقَع احْلَِديُد َعَلى احْلَِديِد، َحَّتَّ أُ 

يعا فـََلمَّا رََأْوا َصَْباََن َورََأْواَن اَل  ْقتَـُلوَن مجَِ َعٌة يف ِقَراٍن، فـَيـُ ا، َوَجَعَل   نُرِيُد َأْن نـَْرِجَع اَّْنََزُموا، َفَجَعَل يـََقُع الرَُّجُل، فـَيَـَقُع َعَلْيِه َسبـْ
ُم اللَِّواءَ  ُموا اللَِّواَء َفَجَعْلَنا نـَُقدِّ ُلُهْم َوَنْضِرَُبُْم، فـََلمَّا رََأى النـُّْعَماُن،    يـَْعِقُرُهْم َحَسُك احْلَِديِد َخْلَفُهْم، فـََقاَل النـُّْعَماُن: َقدِّ فـَنَـْقتـُ

وُه َمْعِقُل ْبُن ُمَقرٍِّن َفَسجَّى َعَلْيِه  َأنَّ اَّللََّ َقِد اْسَتَجاَب َلُه َورََأى اْلَفْتَح َجاَءْتُه ُنشَّابٌَة، فََأَصاَبْت َخاِصَرَتُه فـََقتَـَلْتُه، َفَجاَء َأخُ 
ُلُهْم، فـَلَ ثـَْوابا َوَأَخَذ اللِّوَ  ُ، َفَجَعْلَنا نـَتَـَقدَُّم فـَنَـْهزُِمُهْم َونـَْقتـُ مَّا فـََرْغَنا َواْجَتَمَع النَّاُس،  اَء فـَتَـَقدََّم ِبِه، ُثَّ قَاَل: تـََقدَُّموا َرمِحَُكُم اَّللَّ

َنهُ  ُ َعيـْ  اِبْلَفْتِح َوَخَتَم َلُه اِبلشََّهاَدِة، فـََبايََع النَّاُس ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَماِن، قَاُلوا: أَْيَن اأْلَِمرُي؟، فـََقاَل َمْعِقٌل: َهَذا َأِمريُُكْم َقْد َأقـَرَّ اَّللَّ
َلى، َفكَ  َتِظُر ِمْثَل َصْيَحِة احْلُبـْ ِح َمَع َتَب ُحَذيـَْفُة، ِإىَل ُعَمَر اِبْلَفتْ قَاَل: وََكاَن ُعَمُر ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه اِبْلَمِديَنِة َيْدُعو اَّللََّ، َويـَنـْ
ِفي  ُ َأَعزَّ اَّللَّ ِبَفْتٍح  اْلُمْؤِمِننَي،  َأِمرَي  اَي  أَْبِشْر  قَاَل:  َعَلْيِه  َقِدَم  فـََلمَّا  اْلُمْسِلِمنَي،  ِمَن  ْرَك  رَُجٍل  الشِّ ِفيِه  َوَأَذلَّ  َوَأْهَلُه  ْساَلَم  اإْلِ ِه 

النـُّْعمَ  اْحَتِسِب  قَاَل:  بـََعَثَك؟،  النـُّْعَماُن  َوقَاَل:  َوَْيََك،  َوَأْهَلُه،  َوَمْن  َوقَاَل:  َواْسرَتَْجَع،  ُعَمُر  فـََبَكى  اْلُمْؤِمِننَي،  َأِمرَي  اَي  اَن 
ِه، ، فـََقاَل: ُعَمُر ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَليْ فـََقاَل: ُفاَلٌن، َوُفاَلٌن، َوُفاَلٌن، َحَّتَّ َعدَّ اَنساا ُثَّ قَاَل َوآَخرِيَن اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اَل تـَْعرِفـُُهمْ 

 . َوُهَو يـَْبِكي اَل َيُضرُُّهْم، َأْن اَل يـَْعرِفـَُهْم ُعَمُر َلِكنَّ اَّللََّ يـَْعرِفـُُهمْ 
   [4756قوي[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده

 
َحدَّثَـ   -  [ 332] ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  َحسَّاُن  َحدَّثـََنا  اجْلَْهِم،  أَبُو  َعِليٍّ  ْبُن  اأْلَْزَرُق  ثـََنا  َحدَّ يـَْعَلى،  أَبُو  َأيب  َأْخََباََن  ْبُن  يُوُسُف  َنا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َلمَّا َأْصَبَح بَِبْدٍر  ِإْسَحاَق، َعْن َحارِثََة ْبِن ُمَضرٍِّب، َأنَّ َعِليًّا، قَاَل: »ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ِإْسَحاَق، َعْن َأيب    َصلَّى اَّللَّ
َلَة ُكلََّها َوُهَو ُمَساِفٌر«   ِمَن اْلَغِد َأْحَيا تِْلَك اللَّيـْ

 [  4759إسناده صحيح[ ]حبان: حسن، أسد: إسناده   ، شعيب:ضعيف]االلباني: 
 
ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغَياٍث، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ِإْسَحاقَ   -  [ 333]  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

ِبِل، َواْلَغَنِم، َفَجَعُلوَها َصفَّنْيِ لُِيْكِثُروا  َأيب طَْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَُّه، قَاَل: ِإنَّ َهَواِزَن، َجاَءْت يـَْوَم ُحَننْيٍ اِبلشَّ  اِء، َواإْلِ
اْلُمْسلِ  فـََوىلَّ  َواْلُمْشرُِكوَن  اْلُمْسِلُموَن،  فَاْلتَـَقى  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ُ،  َعَلى  قَاَل اَّللَّ ُمْدِبرِيَن، َكَما  ُموَن 

ُ اْلُمْشرِِكنَي َومَلْ َنْضِرْب ِبسَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه، فـََهَزَم اَّللَّ ْيٍف َومَلْ َنْطَعْن ِبُرْمٍح«،   َصلَّى اَّللَّ
النَِّبُّ   يـَْوَمِئٍذ:فـََقاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَأَخَذ   َصلَّى   ، رَُجالا ِعْشرِيَن  يـَْوَمِئٍذ  طَْلَحَة  أَبُو  فـََقَتَل  َسَلُبُه«،  فـََلُه  قـََتَل َكاِفراا  »َمْن 

ِدرْعٌ  َوَعَلْيِه  اْلَعاِتِق،  َحْبِل  َعَلى  رَُجالا  َضَرْبُت  ِإيّنِ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قـََتاَدَة:  أَبُو  فـََقاَل  َأْن  َأْساَلََبُْم  َعْنُه  فَُأْعِجْلُت  آُخَذَها،  ، 
ُ َعَلْيِه  فَاْنظُْر َمَع َمْن ِهَي فـََقاَم رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَن َأَخْذَُتَا، فََأْرِضِه ِمِنِّ َوَأْعِطِنيَها، فَ  َسَكَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَل   ُ َعَلى َأَسٍد  َوَسلََّم، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئاا ِإالَّ َأْعطَاُه، َأْو َسَكَت، فـََقاَل ُعَمُر: اَل يُِفيئـَُها اَّللَّ ُيْسَأُل َشيـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: َصَدَق    ُ َمَعَها  ُعَمُر، َوَلِقَي أَبُو طَْلَحَة أُمَّ ُسَلْيٍم، وَ ِمْن ُأْسِدِه، َويـُْعِطيَكَها، َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

أَبْـ  َأْن  اْلُمْشرِِكنَي،  بـَْعُض  ِمِنِّ  َداَن  ِإْن  َأَرْدُت  قَاَلْت:  َمَعِك؟،  َهَذا  َما  ُسَلْيٍم  أُمَّ  اَي  فـََقاَل:  أَبُو  ِخْنَجٌر،  فـََقاَل  َبْطَنُه،  ِبِه  َعَج 
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، َأاَل َتْسَمُع َما تـَُقولُ  ُ  أُمُّ ُسَلْيٍم؟، قَاَلْت: اَي رَ   طَْلَحَة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َأقْـُتُل َِبَا الطَُّلَقاَء اَّْنََزُموا ِبَك، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ُسوَل اَّللَِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي أُمَّ ُسَلْيٍم ِإنَّ اَّللََّ َقْد َكَفى َوَأْحَسَن«

   [4838صحيح[ ]حبان:   ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده
 
ْبُن زَْيدٍ َأْخََباََن اْبُن    -  [334] ُأَساَمُة  ثـََنا  اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َحْرَمَلُة  َبَة، قَاَل: َحدَّ ، َعْن  قـُتَـيـْ

ُ  َمْكُحولٍ  ، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن َأيب ثـَْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ََّنَى َعاَم َخْيََبَ، َأْن ُتوطَأَ  ، َعْن َأيب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلينِّ
، َحَّتَّ َيَضْعَن«  احْلََباىَل ِمَن السَِّبِْ

   [4846حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده
 
ثـََنا حُمَمَّ   -  [ 335] ثـََنا حُمَمَُّد  َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَقزَّاُز أَبُو َعْمٍرو اْلَعْدُل اِبْلَبْصَرِة، َحدَّ ، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َحدََّثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ   احْلَاِرِث ْبِن َعيَّاِش ْبِن َأيب رَبِيَعَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى،  ْبُن َجْهَضٍم، َحدَّ
، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَالَ  ٍم، َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ ، َعْن َأيب َسالَّ َمْشِقيِّ ُ  َعْن َمْكُحوٍل الدِّ : َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوسَ  يـَْقتـُُلوَّنَُ َعَلْيِه  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  اتَـّبَـَعُهْم طَائَِفٌة   ُ اَّللَّ َهَزَمُهُم  فـََلمَّا   ، اْلَعُدوَّ فـََلِقَي  َبْدٍر  ِإىَل  اَّللَِّ  لََّم  ِبَرُسوِل  طَائَِفٌة  َوَأْحَدَقْت  ْم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْستَـْوَلْت طَائَِفٌة َعَلى اْلَعْسَكِر، َوالنـَّهْ  ، َورََجَع الَِّذيَن طََلُبوُهْم، قَاُلوا: لََنا  َصلَّى اَّللَّ ُ اْلَعُدوَّ ِب، فـََلمَّا َكَفى اَّللَّ

ُ َوَهَزَمُهْم، َوقَاَل الَِّذيَن َأْحَدُقوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ   َنا اْلَعُدوَّ َوبَِنا نـََفاُهُم اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َواَّللَِّ  النـَّْفُل َُنُْن طََلبـْ ُتْم َأَحقَّ  َصلَّى اَّللَّ َما أَنـْ
اْلَعُدوُّ  يـََناَل  اَل  أِلَْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  ِبَرُسوِل  َأْحَدقْـَنا  َُنُْن  لََنا  ُهَو  ِمنَّا،  َعَلى    ِبِه  اْستَـْوَلْوا  الَِّذيَن  قَاَل  ِغرَّةا،  ِمْنُه 

أبََِحقَّ   أَنـُْتْم  َما  َواَّللَِّ  َوالنـَّْهِب  ]األنفال:  اْلَعْسَكِر،  اأْلَنـَْفاِل{  َعِن  }َيْسأَُلوَنَك  تـََعاىَل:   ُ اَّللَّ فَأَنـَْزَل  لََنا،  ُهَو  اآْليََة،  1ِمنَّا   ]
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  نَـُهْم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ َخَرُجوا اَبِديَن الرُّبَُع،  َم يـُنَـفُِّلُهْم، ِإَذا  فـََقَسَمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُحَننْيٍ وَ  بـََرةا ِمْن َجْنٍب بَِعرٍي، ُثَّ قَاَل: »اَي أَيُـَّها  َويـُنَـفُِّلُهْم ِإَذا قـََفُلوا الثُـُّلَث، َوقَاَل َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َأفَاءَ  ِمَّا  يل  َيَِلُّ  اَل  ِإنَُّه  َواْلَمِخيَط،  النَّاُس،  اْْلَْيَط،  فََأدُّوا  َعَلْيُكْم،  َمْرُدوٌد  َواْْلُُمُس  اْْلُُمِس،  ِإالَّ  َهِذِه  َقْدَر  َعَلْيُكْم،   ُ اَّللَّ  
ُكْم َواْلُغُلوَل، فَِإنَُّه َعاٌر َعَلى َأْهِلِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَعَلْيُكْم اِبجْلَِهاِد يف َسِبيِل اَّللَِّ   ُ بِِه  فَِإنَّهُ َوِإايَّ  اَبٌب ِمْن أَبـَْواِب اجْلَنَِّة يُْذِهُب اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُه اأْلَنـَْفاَل، َويـَُقوُل: »ِلريَُ   َضِعيِفِهْم« دَّ َقِويُّ اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اهْلَمَّ َواْلَغمَّ« قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   [4855حسن[ ]حبان:  إسناده]االلباني: حسن صحيح، شعيب: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َهاِشٍم اْلبَـعْ   -  [ 336] ثـََنا ُسَوْيُد  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد السَّاَلِم بَِبرْيُوَت قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َلَبكِّيُّ

، َأنَّ َرُسوَل    ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيب َوْهٍب، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعنْ  َبَة ْبِن النُّدَِّر السَُّلِميُّ ُ  ُعتـْ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الرِّاَبُط«  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا انـَْتاَط َغْزوُُكْم وََكثـَُرِت اْلَعَزائُِم َواْسُتِحلَِّت اْلَغَنائُِم َفَخرْيُ ِجَهادُِكمُ 

 [  4856]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، قَ   -  [ 337] ثـََنا ََيََْي ْبُن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلَقطَّاُن اِبلرَّقََّة، قَاَل: َحدَّ مَحَْزَة،  اَل: َحدَّ

، َعْن َصاِلحِ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبـَْيِديُّ، َعِن الزُّْهِريِّ ُ َعَلْيِه    قَاَل: َحدَّ ْبِن َبِشرِي ْبِن ُفَدْيٍك، َأنَّ ُفَدْيكاا أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُْم يـَْزُعُموَن أَنَُّه َمْن مَلْ يـَُهاِجْر َهَلَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ، ِإَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي ُفَدْيكُ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َأِقِم  لَّى اَّللَّ

 الصَّاَلَة َواْهُجِر السُّوَء َواْسُكْن ِمْن َأْرِض قـَْوَمَك َحْيُث ِشْئَت« 



85 
 

 [  4861]االلباني: ضعيف، شعيب: صالح بن بشير بن فديك فلم يوثقه غير المؤلف ولم يرو عنه غير الزهري[ ]حبان: 
 
ْعتُ  - [338] ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأيب ِبْشٍر، قَاَل ْسَِ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ  َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ

  ُ  يـَُهوِدايًّ َأْو َنْصَرانِيًّا َدَخَل النَّاَر« ِمْن َْسََّع قَاَل: »َعَلْيِه َوَسلََّم َأيب ُموَسى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ 4880]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده صحيح على شرطهما[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الْبُيُوعِ 
ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب، قَ   -  [ 339] ثـََنا اْبُن َأيب  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ بِبَـْغَداَد، قَاَل: َحدَّ اَل: َحدَّ

، قَاَل: َمرَّ  ُفَدْيٍك، َعْن رَبِيَعَة ْبِن ُعْثَماَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َعْبِد   اَّللَِّ ْبِن اهْلَُدْيِر، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ
، ُثَّ اَبَعِنيَها، َفذََكْرُت َذلِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َأْعَرايبي ِبَشاٍة، فـَُقْلُت: تَِبيُعِنيَها بَِثاَلثَِة َدرَاِهَم؟، قَاَل: اَل َواَّللَِّ َك ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 »اَبَع آِخَرَتُه، ِبُدنـَْياُه«  َقاَل:فَـ 
   [4909]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ُل، َحدَّ   -  [340] ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اْْلَالَّ ثـََنا زَْيُد ْبُن ََيََْي ْبِن ُعبَـْيٍد،  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن اِبلرَّقََّة، َحدَّ

ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى، َعنْ  ثـََنا أَبُو ُمَعْيٍد َحْفُص ْبُن َغْياَلَن، َحدَّ  َعطَاِء ْبِن َأيب َراَبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َحدَّ
َعَلْيِه    ُ قَاَل: اَّللَّ َوإِ   َوَسلََّم  َأَخَذ،  َشاَء  ِإْن  يـَُفارِْقُه  مَلْ  َما  ِفيِه اِبْْلَِياِر َعَلى َصاِحِبِه  فـَُهَو  َلُه،  فـََوَجَب  عاا،  بـَيـْ ابـَْتاَع  َشاَء  »َمِن  ْن 
 فَارََقُه، َفاَل ِخَياَر َلُه«  تـََرَك، فَِإنْ 

   [4914]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا َعْبُد الرَّ   - [341] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َزجْنَُوْيِه، قَاَل: َحدَّ زَّاِق، قَاَل: َأْخََباََن َمْعَمٌر،  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُحّرَِمِت اْْلَْمُر، قَاَل: ِإيّنِ يـَْوَمِئٍذ َأْسِقي َأَحَد َعَشَر    َعْن قـََتاَدَة، َوََثِبٍت، َوآَخَر َمَعُهْم ُكلُُّهْم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َلمَّا
ِمنْ  مَتَْتِنُع  َكُك  السِّ ِفيَها َحَّتَّ َكاَدِت  مبَا  آنِيَـتَـُهْم  النَّاُس  وََكَفَأ  َفَكَفْأَُتَا  فََأَمُروين  قَاَل:   ، ََخُْرُهْم  رَُجالا َوَما  أََنٌس:  قَاَل  ِرَِيَها،   

ُ َعَلْيِه  يـَْوَمِئٍذ ِإالَّ ا َوَسلََّم، فـََقاَل: ِإنَُّه َقْد َكاَن ِعْنِدي َماُل يَِتيٍم، فَاْشرَتَْيُت  ْلُبْسُر، َوالتَّْمُر خَمُْلوَطنْيِ، َفَجاَء رَُجٌل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
النَِّبُّ  فـََقاَل  َماَلُه،  اْلَيِتيِم  َعَلى  فََأرُدَّ  أَبِيَعُه،  َأْن  َأَفرَتَى  ََخْراا،  َوَسلََّم:ِبِه  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َعَلْيِهُم      ُحّرَِمْت  اْليَـُهوَد   ُ اَّللَّ »قَاَتَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَيْ   ِع اْْلَْمرِ الشُُّحوُم، فـََباُعوَها، َوَأَكُلوا َأَْثَاََّنَا« َومَلْ َيََْذْن يلَ، النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
   [4945يح[ ]حبان: ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صح

 
َداُودَ   -  [342] َعْن  الدَّرَاَوْرِديُّ،  َأْخََباََن  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  َأْخََباََن  ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  ِديَناٍر  َأْخََباََن  ْبِن  َصاِلِح  ْبِن   

، َأنَّ يـَُهوِدايًّ َقِدَم زََمَن النَِّبِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِثاَلِثنَي مِحِْل َشِعرٍي، َومَتٍْر، َفَسعََّر    التَّمَّاُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َصلَّى اَّللَّ
َقدْ  َغرْيُُه، وََكاَن  يـَْوَمِئٍذ طََعاٌم  النَّاِس  َولَْيَس يف  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َذِلَك ُجوٌع، اَل   ُمدًّا، مبُدِّ  قـَْبَل  النَّاَس  َأَصاَب 

ْعِر، َفَصِعَد اْلمِ ُدوَن ِفيِه  َيَِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، النَّاُس َيْشُكوَن ِإلَْيِه، َغاَلَء السِّ ْنََبَ، َفَحِمَد اَّللََّ، َوأَْثََّن طََعاماا، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َا اْلبَـْيُع عَ   َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل:  ا ِمْن َماِل َأَحٍد، ِمْن َغرْيِ ِطيِب نـَْفٍس، ِإَّنَّ ْن تـََراٍض، َوَلِكنَّ يف  »اَل أَْلَقنَيَّ اَّللََّ ِمْن قـَْبِل َأْن ُأْعِطَي َأَحدا

، َأذُْكُرَها َلُكْم، اَل ُتَضاِغُنوا، َواَل تـََناَجُشوا، َواَل   َواَل يَِبيَعنَّ    ُسوُم الرَُّجُل، َعَلى َسْوِم َأِخيِه،حَتَاَسُدوا، َواَل يَ بـُُيوِعُكْم ِخَصاالا
 »  َحاِضٌر لَِباٍد، َواْلبَـْيُع َعْن تـََراٍض، وَُكونُوا ِعَباَد اَّللَِّ ِإْخَواانا

   [4967]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 
ثـََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه، َعْن  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى    -[  343] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َحدَّ السَّْخِتَياينُّ، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع اْلَغَرِر«   اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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   [4972: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب
 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات. (: 6355قال الهيثمي )

 
ثـََنا ُمَسدٌَّد،    -  [344]  قَاَل:َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الثََّمِر َحَّتَّ َيْطَعَم«  »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  [4988]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان: 

 ".يباع الثمر حتى يطعمقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال ( بلفظ: 2247@ أخرجه اإلمام أحمد في المسند )
 
ثـََنا أَبُو دَ   -  [345] َبَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب َشيـْ اُوَد احْلََفِريُّ، َعْن  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن جُمَاِشٍع، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ََّنَى َعْن بـَْيِع  َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، »َعِن النَّ ُسْفَياَن، َعْن َمْعَمٍر،   ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
 احْلَيَـَواِن اِبحْلَيَـَواِن َنِسيَئةا« 

   [5028]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  
 رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، ورجاله رجال الصحيح.: (6507قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ   - [346] ثـََنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، َحدَّ ثـََنا فـَُلْيُح  َأْخََباََن ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى السَّْخِتَياينُّ، َحدَّ ِن َأْعنَيَ، َحدَّ

ا ُأْعِدَم الرَُّجُل فـََوَجَد اْلَباِئُع َمَتاَعُه ِبَعْيِنِه  ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: ِإذَ 
 فـَُهَو َأَحقُّ ِبِه. 

   [5039[ ]حبان: إسناده حسن ]االلباني: حسن صحيح، أسد: 
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 كِتَابُ الْقَضَاءِ 
ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَما  -  [ 347] ثـََنا أَُميَُّة ْبُن ِبْسطَاٍم، قَاَل: َحدَّ ْعُت َعْبَد  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ َن، قَاَل: ْسَِ

يَلَة، َُيَدُِّث َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َوْهٍب، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ  ، قَاَل اِلْبِن ُعَمَر: اْذَهْب َفُكْن قَاِضياا، قَاَل َأَو  اْلَمِلِك ْبَن َأيب مجَِ
َعَزْمُت َعَلْيَك ِإالَّ َذَهْبَت  ؟، قَاَل:  تـُْعِفيِِن اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟، قَاَل: اْذَهْب، فَاْقِض َبنْيَ النَّاِس، قَاَل تـُْعِفَيِِن اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ 

تـَعْ  َمَعاذاا«، قَاَل: فـََقَضْيَت، قَاَل: اَل  يـَُقوُل: »َمْن َعاَذ اِبَّللَِّ فـََقْد َعاَذ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـََعْم،    َجْل ْسَِ
، َأْن َأُكوَن قَاِضياا، قَاَل: َوَما مَيْنَـُعَك، َوَقْد َكاَن أَبُوَك يـَْقِضي؟، قَاَل: أِلَ  ُ  قَاَل: فَِإيّنِ َأُعوُذ اِبَّللَِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يّنِ ْسَِ

َضى اِبجْلَْوِر َكاَن ِمْن َأْهِل َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َكاَن قَاِضياا، فـََقَضى اِبجْلَْهِل، َكاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر، َوَمْن َكاَن قَاِضياا، فـَقَ 
 حبَقٍّ َأْو ِبَعْدٍل، َسَأَل التـََّفلَُّت َكَفافاا«، َفَما َأْرُجو ِمْنُه بـَْعَد َذا. النَّاِر، َوَمْن َكاَن قَاِضياا َعاِلماا يـَْقِضي

 [  5056]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخََباََن َعْبُد الصََّمِد،  -[  348] َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،    َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، َحدَّ

َعْن   أََنٍس،  ْبِن  النَّْضِر  َعِن  قـََتاَدَة،  ُهَريـَْرَة، »َعْن  َأيب  َعْن  ََّنِيٍك،  ْبِن  ُهَما َبِشرِي  ِمنـْ َواِحٍد  فََأقَاَم ُكلُّ  َدابَّةا،  ادََّعَيا  رَُجَلنْيِ  َأنَّ 
نَـُهَما ِنْصَفنْيِ« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ  َشاِهَدْيِن، فـََقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ 5068]حبان: إسناده صحيح[  ، أسد: شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم ،]االلباني: ضعيف
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 كِتَابُ الْعَارِيَةِ 
َثُم ْبُن َخارَِجَة، َحدَّثـََنا اجلَْ   -[  349] ثـََنا اهْلَيـْ رَّاُح ْبُن َمِليٍح اْلبَـْهَراينُّ،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، َحدَّ

قَاَل:    ، الطَّاِئيُّ ُحَرْيٍث  ْبُن  َحامِتُ  ثـََنا  ُمَؤدَّاٌة  َحدَّ »اْلَعارِيَُة  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  يـَُقوُل:  أَُماَمَة،  َأاَب  ْعُت  ْسَِ
 َواْلِمْنَحُة َمْرُدوَدٌة، َوَمْن َوَجَد ِلْقَحةا ُمَصرَّاةا، َفاَل َيَِلُّ َلُه ِصَرارَُها َحَّتَّ يُرِيـََها« 

 [  5094[ ]حبان: قوي   ، شعيب: إسنادهصحيح]االلباني: 
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 كِتَابُ الْغَصْبِ 
ُس، قَاَل: َحدَّثـََنا عُ   -  [ 350] ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ اْلَفالَّ َمُر ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َعنْ  ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ  ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن ُعَمَر ْبِن َعطَاٍء، َعْن ُعبَـْيِد الرِّاَيِحيُّ
يـَُقوُل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: ْسَِ اْلََبَْصاِء،  ْبِن  احْلَاِرِث  َعِن  ُجَرْيٍج،  ِمَن  ْبِن  َبنْيَ مَجَْرَتنْيِ،  مَيِْشي  َوُهَو 

تاا ِمَن النَّاِر«، تـََفرََّد ِبِه    يـَُقوُل:اجلَِْماِر، َوُهَو   ْليَـتَـبَـوَّْأ بـَيـْ ُعَمُر ْبُن َعْبِد  »َمْن َأَخَذ ِشَْباا ِمْن َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِمنٍي فَاِجَرٍة، فـَ
 اْلَوهَّابِ 

   [5165مسلم[ ]حبان:   إسناده صحيح على شرط ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّثـََنا    -  [351] ثـََنا حَمُْفوُظ ْبُن َأيب تـَْوبََة، َحدَّ أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ،  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

يَـ َعْن   ُعَمَر،  اْبَن  ْعُت  قَاَل: ْسَِ أَبِيِه،  َعْن  اْلُعَمِريُّ،  زَْيٍد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َوَسلََّم:َعاِصِم  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل   ُقوُل: 
ظَاِلما  أَْنُصُرُه  َفَكْيَف  َمْظُلوماا،  َنَصُرُه  َهَذا   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  َمْظُلوماا«،  َأْو  ظَاِلماا  َأَخاَك  ِمَن  »اْنُصْر  »متُِْسُكُه  قَاَل:  ا؟، 

ُه«  الظُّْلِم، َفَذاَك َنْصُرَك ِإايَّ
   [5166]االلباني: صحيح لغيره[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الشُّفْعَةِ 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم احْلَْنظَِليُّ َأْخََباََن ِعيَسى  -  [ 352] ثـََنا َسِعيٌد،    َأْخََباََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد اأَلْزِديُّ، َحدَّ ْبُن يُوُنَس، َحدَّ

 لدَّاِر. وسلم قَاَل: َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ابِ َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه 
  [5182]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ 
ثـََنا َعبْ   -  [353] اِبْلَبْصَرِة، قَاَل: َحدَّ اْلُمَعدُِّل  يَزِيَد  أَبُو  اْلُقَرِشيُّ  ْبِن َعْمٍرو  ْبُن النَّْضِر  ْبُن ِغَياٍث،  َأْخََباََن َخاِلُد  اْلَواِحِد  ُد 

ُب أَبُو َسَلَمَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، قَاَل: َأْخََباََن ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، ِفيَما ََيْسِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَتَل َأْهَل َخْيََبَ َحَّتَّ َأجْلََأُهْم ِإىَل َقْصرِِهْم فـََغَلَب َعَلى اأْلَرْ  ِض، َوالزَّرِْع، َوالنَّْخِل، َفَصاحَلُوُه َعَلى  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َُيَْلْوا َواْلبَـْيَضاُء،  َأْن  الصَّْفَراُء  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َوِلَرُسوِل  رَِكاَُبُْم،  مَحََلْت  َما  َوهَلُْم  َها  فَاْشرَتََط    ِمنـْ َها،  ِمنـْ َوخَيُْرُجوَن 
هَلُمْ  ِذمََّة  َفاَل  فـََعُلوا،  فَِإْن  ئاا،  َشيـْ يـَُغيُِّبوا  َواَل  َيْكُتُموا  اَل  َأْن  ْبِن  َعَلْيِهْم  حِلَُييِّ  َوُحِليي  َماٌل  ِفيِه  َمْسكاا  فـََغيـَُّبوا  ِعْصَمَة،  َواَل   

َعَليْ   ُ ُأْجِلَيِت النَِّضرُي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل َخْيََبَ، ِحنَي  َمَعُه  : َأْخَطَب، َكاَن اْحَتَمَلُه  ِلَعمِّ ُحَييٍّ »َما فـََعَل    ِه َوَسلََّم 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َمْسُك ُحَييٍّ  َم: »اْلَعْهُد َقرِيٌب  الَِّذي َجاَء ِبِه ِمَن النَِّضرِي؟ «، فـََقاَل: َأْذَهبَـْتُه النـََّفَقاُت َواحْلُُروُب فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإىَل الزُّ   ُ َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم، َفَمسَُّه ِبَعَذاٍب، َوَقْد َكاَن ُحَييي َواْلَماُل َأْكثـَُر ِمْن َذِلَك«، َفَدفـََعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َجُدوا اْلَمْسَك يف َخرِبٍَة فـََقَتَل  قـَْبَل َذِلَك َقْد َدَخَل َخرِبَةا، فـََقاَل: َقْد رَأَْيُت ُحيَـيًّا َيُطوُف يف َخرِبٍَة َهاُهَنا، َفَذَهُبوا َفطَاُفوا، فـَوَ 

َعَلْيِه َوَسلََّم اْبَِنْ َأيب َحِقيٍق َوَأَحُدُُهَا َزْوُج َصِفيََّة بِْنِت ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب، َوَسََب َرُسوُل  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا  ُ ُ  َّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها، فـََقاُلوا: اَي حُمَمَُّد َدْعَنا َنُكوُن  َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساَءُهْم َوَذرَارِيَـُّهْم، َوَقَسَم َأْمَواهَلُْم ِللنَّْكِث الَِّذي َنَكُثوُه، َوَأرَ  اَد َأْن َُيِْليَـُهُم ِمنـْ

َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل   ُ َيُكْن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َومَلْ  َها  يف َهِذِه اأْلَْرِض ُنْصِلُحَها، َونـَُقوُم َعَليـْ  أِلَْصَحاِبِه ِغْلَماُن يـَُقوُموَن َعَليـْ
ُ   يـَتَـَفرَُّغوَن َأْن يـَُقوُموا، فََأْعطَاُهْم َخْيََبَ َعَلى َأنَّ هَلُُم الشَّْطَر ِمْن ُكلِّ َزرٍْع َوََنٍْل َوَشْيٍء َما  َفَكانُوا اَل  َبَدا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم. 
ُ َعَلْيِه  خَيُْرُصَها َعَلْيِهمْ وََكاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َرَواَحَة َيَْتِيِهْم ُكلَّ َعاٍم   نـُُهُم الشَّْطَر، قَاَل: َفَشَكْوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ُثَّ ُيَضمِّ

ُتكُ َوَسلََّم ِشدََّة َخْرِصِه، َوَأرَاُدوا َأْن يـَْرُشوُه، فـََقاَل: »اَي َأْعَداَء اَّللَِّ أَُتْطِعُموين السُّْحَت، َواَّللَِّ لَ  ْم ِمْن ِعْنِد َأَحبِّ النَّاِس  َقْد ِجئـْ
ُكمْ  ِتُكْم ِمَن اْلِقَرَدِة َواْْلََنازِيِر، َواَل ََيِْمُلِِن بـُْغِضي ِإايَّ ُتْم أَبـَْغُض َإيَلَّ ِمْن ِعدَّ ُه َعَلى َأْن اَل َأْعِدَل َعَلْيُكْم«،  ِإيَلَّ، َوأَلَنـْ  َوُحِبِّ ِإايَّ

 َواأْلَْرُض.فـََقاُلوا: َِبََذا قَاَمِت السََّماَواُت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعْيَِنْ َصِفيََّة ُخْضَرةا، فـََقاَل: »اَي َصِفيَُّة َما هَ  ِذِه اْْلَُضَرُة؟، فـََقاَلْت: َكاَن رَْأِسي  قَاَل: َورََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َكَأنَّ َقَمراا َوَقَع يف ِحْجِري، فََأْخََبْتُُه ِبَذِلَك فـََلَطَمِِن، َوقَاَل: مَتَنَّنْيَ َمِلَك يـَْثِرَب؟  يف ِحْجِر ْبِن َأيب َحِقيٍق َوَأاَن اَنئَِمٌة، فـََرأَْيُت  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن أَبـَْغِض النَّاِس ِإيَلَّ قـََتَل َزْوِجي َوَأيب َوأَ    :« َتِذُر ِإيَلَّ، َويـَُقولُ ِخي، َفَما زَاَل يـَعْ قَاَلْت: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـُْعِطي ُكلَّ ِإنَّ َأاَبِك أَلََّب َعَليَّ اْلَعَرَب َوفـََعَل َوفـََعَل »َحَّتَّ َذَهَب َذِلَك ِمْن نـَْفِسي، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   اَّللَّ
 َعاٍم َوِعْشرِيَن َوْسقاا ِمْن َشِعرٍي.  اْمَرَأٍة ِمْن ِنَسائِِه ََثَاِننَي َوْسقاا ِمْن مَتٍْر ُكلَّ 

َمُر ْبُن اْْلَطَّاِب: َمْن َكاَن َلُه  فـََلمَّا َكاَن زََمَن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َغشُّوا اْلُمْسِلِمنَي، َوأَْلَقْوا اْبَن ُعَمَر ِمْن فـَْوِق بـَْيٍت، فـََقاَل عُ 
نـَْقِسمَ  فـَْلَيْحُضْر َحَّتَّ  َخْيََبَ،  ِمْن  ِفيَها َكَما  َسْهٌم  َنُكوُن  َدْعَنا  َُتْرِْجَنا  اَل  فـََقاَل رَئِيُسُهْم:  نَـُهْم،  بـَيـْ ُعَمُر  فـََقَسَمَها  نَـُهْم،  بـَيـْ َها 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَبُو َبْكٍر، فـََقاَل ُعَمُر ِلَرئِيِسِهْم: أَتـََراُه َسَقَط   ُ َعَلْيِه  َعِنِّ قـَْوُل َرسُ َأقـَرَّاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َمْن َكاَن َشِهَد َخْيََبَ ِمْن َأْهِل َوَسلََّم َلَك: « َكْيَف ِبَك ِإَذا َأَفَضْت ِبَك رَاِحَلُتَك َُنَْو الشَّاِم يـَْوماا ُثَّ يـَْوماا »َوَقَسَمَها ُعَمُر َبنْيَ 

 احْلَُدْيِبَيةِ 
   [5199ان: [ ]حب إسناده صحيح ]االلباني: حسن، شعيب:
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 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ 
ثـََنا ُعَمُر ْبُن    -  [ 354] ثـََنا َخِليَفُة ْبُن َخيَّاٍط، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ قَاَل:  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  اْلَقاِسُم  َأْخََبين  يـَُقوُل:  اجْلَُهِِنَّ،  ُموَسى  ْعُت  قَاَل  ْسَِ قَاَل:  ِه،  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َمْسُعوٍد،  ْبِن   
ُ َعَلْيِه   ِإنَُّه  »َمْن َنِسَي َأْن يَْذُكَر اَّللََّ يف َأوَِّل طََعاِمِه فـَْليَـُقْل ِحنَي َيْذُكُر: ِبْسِم اَّللَِّ يف َأوَِّلِه َوآِخرِِه، فَ   َوَسلََّم:َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا، َومَيَْنُع اْْلَِبيَث َما َكاَن ُيِصيُب ِمْنُه« َيْستَـقْ   ِبُل طََعاَمُه َجِديدا
   [5213]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 

 
اَل: َأْخََباََن اْلَفْضُل  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َسِعيٍد السَّْعِديُّ ِبَََبٍ َغرِيٍب، قَاَل: َأْخََباََن َعِليُّ ْبُن َخْشَرٍم، قَ   -  [ 355]

ثـََنا ِعْكرَِمُة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ  : َخَرَج أَبُو َبْكٍر اِبهْلَاِجَرِة ِإىَل اْلَمْسِجِد،  ْبُن ُموَسى، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْيَساَن، قَاَل: َحدَّ
ُد ِمْن َحاقِّ اجْلُوِع، قَاَل: َوَأاَن  َفَسِمَع ِبَذِلَك ُعَمُر، فـََقاَل: اَي َأاَب َبْكٍر، َما َأْخَرَجَك َهِذِه السَّاَعَة؟ قَاَل: َما َأْخَرَجِِن ِإالَّ َما َأجِ 

َغرْيُهُ  َأْخَرَجِِن  َما  َأْخَرَجُكمَ َواَّللَِّ  »َما  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َعَلْيِهَما  َخَرَج  ِإْذ  ُُهَا َكَذِلَك  َنَما  فـَبَـيـْ َهِذِه  ،  ا 
الَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما َأْخَرَجِِن َغرْيُُه،  السَّاَعَة؟ «، قَااَل: َواَّللَِّ َما َأْخَرَجَنا ِإالَّ َما جنَُِد يف بُُطونَِنا ِمْن َحاقِّ اجْلُوِع، قَاَل: »َوَأاَن وَ 

، وََكاَن أَبُو أَيُّوَب َيدَِّخُر ِلَرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاماا َأْو  فـَُقوَما«، فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ أَتـَْوا اَبَب َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ  َصلَّى اَّللَّ
ىَل اْلَباِب َخَرَجِت اْمَرأَتُُه،  ْوَمِئٍذ، فـََلْم َيَِْت حِلِيِنِه، فََأْطَعَمُه أِلَْهِلِه َواْنطََلَق ِإىَل ََنِْلِه يـَْعَمُل ِفيِه، فـََلمَّا انـْتَـَهْوا إِ لَبَـناا، فَأَْبطََأ َعْنُه يَـ 

َعَلْيِه َوَسلََّم َومبَْن َمَعُه، فـََقالَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »فَأَْيَن أَبُو أَيُّوَب؟ «  فـََقاَلْت: َمْرَحباا بَِنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ  هَلَا َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ   لَْيَس اِبحلِْنِي  َسلََّم َومبَْن َمَعُه، اَي َنِبَّ اَّللَِّ َفَسِمَعُه َوُهَو يـَْعَمُل يف ََنٍْل َلُه، َفَجاَء َيْشَتدُّ، فـََقاَل: َمْرَحباا بَِنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصَدْقَت« قَاَل: فَاْنطََلَق فـََقطَ  َع ِعْذقاا ِمَن النَّْخِل ِفيِه ِمْن ُكلِّ  الَِّذي ُكْنَت َتَِيُء ِفيِه، فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأَرْدُت ِإىَل َهَذا، َأاَل َجنَـْيَت لََنا ِمْن مَتْرِِه« فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ    التَّْمِر َوالرَُّطِب َواْلُبْسِر، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ 

رٍّ«، فََأَخَذ َعَناقاا َأْو  ْذحَبَنَّ َذاَت دَ َأْحبَـْبُت َأْن ََتُْكَل ِمْن مَتْرِِه َوُرطَِبِه َوُبْسرِِه، َوأَلَْذحَبَنَّ َلَك َمَع َهَذا، قَاَل: »ِإْن َذحَبَْت َفاَل تَ 
َفطَبَ  اجْلَْدَي  فََأَخَذ  اِبْْلَْبِز،  َأْعَلُم  َوأَْنِت  لََنا،  َواْعِجِِن  اْخِبِزي  اِلْمَرأَتِِه:  َوقَاَل  َفَذحَبَُه،  َأْدَرَك َجْدايا  فـََلمَّا  ِنْصَفُه،  َوَشَوى  َخُه 

ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه، فََأَخَذ ِمَن اجْلَْدِي َفَجَعَلُه يف رَِغيٍف، فـََقاَل: »اَي َأاَب أَيُّوَب  الطََّعاُم، ُوِضَع َبنْيَ َيَدِي النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
فَاِطَمةَ  ِإىَل  أَيُّوَب  أَبُو  ِبِه  َفَذَهَب  ٍم«،  َأايَّ ُمْنُذ  َهَذا  ِمْثَل  ُتِصْب  مَلْ  َا  فَِإَّنَّ فَاِطَمَة،  َِبََذا  َأَكُلوا  أَْبِلْغ  فـََلمَّا  النَِّبُّ  ،  قَاَل  َوَشِبُعوا، 

نـَْفِسي بَِيدِ  َناُه »َوالَِّذي  ٌز َوحَلٌْم َومَتٌْر َوُبْسٌر َوُرَطٌب« َوَدِمَعْت َعيـْ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُخبـْ  ُ هَلَُو النَِّعيُم الَِّذي  َصلَّى اَّللَّ ِه، ِإنَّ َهَذا 
لَتُ  }ُثَّ  َوَعاَل  َجلَّ   ُ اَّللَّ قَاَل  َعْنُه،  ]التكاثر:  ُتْسأَُلوَن  النَِّعيِم{  َعِن  يـَْوَمِئٍذ  الَِّذي  8ْسأَُلنَّ  النَِّعيُم  فـََهَذا  يـَْوَم  [  َعْنُه  ُتْسأَُلوَن 

ُتْم أِبَْيِديُكْم، فَـ  ُتْم ِمْثَل َهَذا، َفَضَربـْ ، وَ اْلِقَياَمِة«، َفَكَُبَ َذِلَك َعَلى َأْصَحاِبِه، فـََقاَل: »َبْل ِإَذا َأَصبـْ ِإَذا َشِبْعُتْم  ُقوُلوا: ِبْسِم اَّللَِّ
َنا َوَأْفَضَل، فَِإنَّ َهَذا َكَفاٌف َِبَا« فـََلمَّا   ََّنََض قَاَل أِلَيب أَيُّوَب: »اْئِتَنا َغداا«  فـَُقوُلوا: احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي ُهَو َأْشبَـَعَنا َوأَنـَْعَم َعَليـْ

ُ وََكاَن اَل َيَِْت ِإلَْيِه َأَحٌد َمْعُروفاا ِإالَّ َأَحبَّ َأنْ  َيْسَمْع َذِلَك، فـََقاَل ُعَمُر: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َُيَازِيَُه، قَاَل: َوِإنَّ َأاَب أَيُّوَب مَلْ 
ا، فََأََتُه ِمَن اْلَغِد، فََأْعطَاُه َولِيَدَتُه،   اْستَـْوِص َِبَا َخرْياا، فَِإانَّ مَلْ نـََر ِإالَّ َخرْياا  فـََقاَل: »اَي َأاَب أَيُّوَب  َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرَك َأْن ََتْتَِيَه َغدا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  : اَل َأِجُد َلَوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َما َداَمْت ِعْنَداَن« فـََلمَّا َجاَء َِبَا أَبُو أَيُّوَب ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم َخرْياا ِمْن َأْن َأْعِتَقَها، فََأْعتَـَقَها اَّللَّ

 [ 5216]االلباني: ضعيف، شعيب: عبد هللا بن كيسان المروزي مختلف فيه، أسد: إسناده حسن من أجل عبد هللا بن كيسان[ ]حبان: 
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قد وثقه ابن حبان وضعفه  و   المروزي،: رواه الطبراني في "الصغير" و"األوسط" وفيه عبد هللا بن كيسان  (18261قال الهيثمي )@  
 وبقية رجاله رجال الصحيح. غيره،

 
ْبُن َمْنصُ   -  [ 356] ِبْشُر  ثـََنا  ْبُن مَحَّاٍد، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد اأْلَْعَلى  ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ْبِن  َأْخََباََن احلََْسُن  وٍر، َعْن زَُهرْيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  حُمَمٍَّد، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َدَعا رَُجٌل ِمَن   اأْلَْنَصاِر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َنا فـََهَدااَن، َوَأْطَعَمَنا َوَسَقااَن، وَُكلُّ    قَاَل: فَاْنطََلْقَنا َمَعُه، فـََلمَّا طَِعَم َوَغَسَل َيَدُه،   »احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َأْطَعَم َواَل يُْطَعُم، َمنَّ َعَليـْ

َن الضَّاَلَلِة، َوَبصََّر  أَْباَلاَن، احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َأْطَعَم ِمَن الطََّعاِم، َوَسَقى ِمَن الشََّراِب، وََكَسا ِمَن اْلُعْرِي، َوَهَدى مِ َباَلٍء َحَسنٍ 
، احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي«  ِمَن اْلَعَمى، َوَفضََّل َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلَق تـَْفِضيالا

   [5219[ ]حبان: إسناده جيد ]شعيب: حسن اإلسناد، أسد: 
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: أَ   -  [ 357] ثـََنا أَبُو طَاِهٍر، قَاَل: َحدَّ ْخََبين َجرِيُر ْبُن َحازٍِم،  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن ََيََْي ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أَ  َعَلْيِه يب  َعْن ِهَشاِم ْبِن َأيب َعْبِد اَّللَِّ  ُ قـََتاَدَة، َعْن أَبِيِه »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئاا َأْو َيَُْخَذ َِبَا، َوََّنَى َأْن يـَتَـنَـفََّس يف ِإاَنئِِه ِإَذا   َشِرَب«  َوَسلََّم ََّنَى َأْن يـُْعِطَي الرَُّجُل ِبِشَماِلِه َشيـْ

   [5228مسلم[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط 
 
ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإْْسَاِعيَل،  -  [358] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخِليٍل، َحدَّ َعْن يـَْعَلى  َحدَّ

َعَلْيِه وَ   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن  اْلُعَقْيِليِّ َرزِيٍن  ِه َأيب  َعْن َعمِّ ْبِن ُحُدٍس،  َمَثُل  ْبِن َعطَاٍء، َعْن وَِكيِع  اْلُمْؤِمِن  قَاَل: »َمَثُل  َسلََّم 
 ا«النَّحَلِة، ِإْن َأَكَلْت َأَكَلْت طَيِّباا َوِإْن َوَضَعْت َوَضَعْت طَيِّبا 

 [ 5230]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
َجرِ   -  [ 359] َأْخََباََن  قَاَل:  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ْبِن  َأْخََباََن  َعطَاِء  َعْن  يٌر، 

ُ عَ السَّاِئِب، َعِن الشَّ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإلَيـْ ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: »ُكْنُت يف َأْصَحاِب الصُّفَِّة، فـَبَـَعَث  َلْيِه َوَسلََّم  ْعِبِّ
َتنْيِ ِمَن اجْلُوِع، َوَجَعَل َأْصَحابـَُنا إِ  نَـَنا، َفَجَعْلَنا ََنُْكُل الثِّنـْ َذا قـََرَن َأَحُدُهْم قَاَل ِلَصاِحِبِه: ِإيّنِ َقْد قـََرْنُت  بَِتْمِر َعْجَوٍة، َفُكبَّْت بـَيـْ

 فََأْقرِنُوا«
 [ 5233]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

 
َوْهبُ   -  [ 360] َحدَّثـََنا  قَاَل:  َبٍل،  َحنـْ ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، السَّاِميُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل:    َأْخََباََن  َجرِيٍر،  ْبُن 

ثـََنا َأيب   ْعُت مُحَْيداا، َُيَدُِّث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َحدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْكُل الطَِّبيَخ َأِو اْلِبطِّيَخ  قَاَل: ْسَِ
 اِبلرَُّطِب«، »الشَّكُّ ِمْن َأمْحََد« 

   [5248]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان: 
 
ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخََبانَ   -  [361] َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ ، َحدَّ  اجْلَُرْيِريُّ، َعْن َأيب َنْضَرَة،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِبِل قَاَل: »إِ َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َناِدي: اَي رَاِعَي اإْلِ َذا أََتى َأَحدُُكْم َعَلى رَاِعي ِإِبٍل فـَْليـُ
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، فَِإْن َأَجابَُه َوِإالَّ فـَْلَيْحِلْب َوْلَيْشَرْب، َواَل ََيِْمَلنَّ، َوِإَذا أََتى َأَحدُُكْم َعَلى َحاِئٍط فـَلْ  : اَي َأْصَحاَب احْلَاِئِط فَِإْن  َثاَلَثا يـَُناِد، َثاَلَثا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:أَ  ْلَيْأُكْل َواَل ََيِْمَلنَّ« قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم َفَما زَاَد َفَصَدَقٌة«   َجابَُه َوِإالَّ فـَ َياَفُة َثاَلثَُة َأايَّ  »الضِّ

 [ 5281]حبان: .[ حشعيب: حديث صحي ،]االلباني: صحيح لغيره
 
ثـََنا يُوُسُف    -  [ 362] ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثـََنا َحجَّاٌج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخََبين ََيََْي ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ

 َخَضُبوا ُقْطَنةا ِبَدِم اْلَعِقيَقِة، فَِإَذا َحَلُقوا رَْأَس  َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكانُوا يف اجْلَاِهِليَِّة ِإَذا َعقُّوا َعِن الصَِّبِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  »اْجَعُلوا َمَكاَن الدَِّم َخُلوقاا«   الصَِّبِّ َوَضُعوَها َعَلى رَْأِسِه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

   [5308]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا اْبُن  - [ 363] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احلَِْزاِميُّ َوْهٍب، َأْخََبين َجرِيُر ْبُن َحازٍِم،  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه  َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل:  َوَسلََّم َعْن َحَسٍن َوُحَسنْيٍ ِبَكْبَشنْيِ« »َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  [5309]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 

 رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح.: (6197) @ قال الهيثمي
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبين حُمَمَّدُ   -  [364] ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع، َحدَّ :  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ  ْبُن َعْمٍرو، قَاَل أَبُو َحامتٍِ

َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَلْت: »، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة،  ُجَرْيٍج، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيدٍ »َوُهَو اْلَياِفِعيُّ َشْيٌخ ثَِقٌة ِمْصِريي«، َعِن اْبِن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َحَسٍن َوُحَسنْيٍ يـَْوَم السَّاِبِع َوَْسَّاُُهَا، َوَأَمَر َأْن مُيَاَط َعْن رَْأِسهِ   اأْلََذى« َصلَّى اَّللَّ

  [5311]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  
 رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خال شيخ أبي يعلى: إسحاق، فإني لم أعرفه. : (6189قال الهيثمي )@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 
قَاَل:  َشاُم ْبُن َعمَّاٍر،  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍن، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقطَّاُن، َوِعدٌَّة قَاُلوا: َحدَّثـََنا هِ   -  [ 365]

ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، قَاَل: َحدَّثـََنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن الْ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحدَّ ُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
ُ هَلُْم َصاَلةا، َواَل يـَْرَفُع هَلُْم ِإىَل السََّماِء َحسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َثاَلثٌَة اَل يـَْقَبُل اَّللَّ ِه  َنةا: اْلَعْبُد اآْلِبُق َحَّتَّ يـَْرِجَع ِإىَل َمَوالِي َصلَّى اَّللَّ
َها َزْوُجَها َحَّتَّ يـَْرَضى، َوالسَّْكَراُن َحَّتَّ   َيْصُحَو« فـََيَضَع َيَدُه يف أَْيِديِهْم، َواْلَمْرَأُة السَّاِخُط َعَليـْ

 [ 5355]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
نَ   -  [ 366] ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َعْن ُعيَـيـْ َثَمَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ َة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

قَاَل: أَبِيِه،   َبْكَرَة،  َأيب  َوَسلََّم    َعْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ُء،  »ََّنَااَن  الدُّابَّ فََأمَّا  َواْلُمَزفَِّت،  َوالنَِّقرِي  َتِم  َواحْلَنـْ ِء  الدُّابَّ َعِن 
َتمُ  احْلَنـْ َوَأمَّا  مَتُوَت،  َنْدِفنـَُها َحَّتَّ  ُثَّ  ِء،  الدُّابَّ فـََنْجَعُلُه يف  اْلِعَنِب،  َعَناِقيُد  َُتَْرُط  ِمنَ   َفَكاَنْت  اِبْْلَْمِر  ِفيَها  نـُْؤَتى    َفِجَراٌر ُكنَّا 

َعُلوَن ِفيَها الرَُّطَب َواْلُبْسَر فـََيْدِفُنوََّنَا يف  الشَّاِم، َوَأمَّا النَِّقرُي فَِإنَّ َأْهَل اْلَمِديَنِة َكانُوا يـَْعِمُدوَن ِإىَل ُأُصوِل النَّْخَلِة فـَيَـْنِقُروََّنَا َوَيَْ 
 يِت ِفيَها الّزِْفُت«اأْلَْرِض َحَّتَّ مَتُوَت، َوَأمَّا اْلُمَزفَُّت فـََهِذِه الّزِقَاُق الَّ 

   [5407إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:
 : رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات. (8137قال الهيثمي )@ 
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 كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ 
ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم،  -  [ 367] ثـََنا َصْفَواُن ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ َبَة، َحدَّ َعْن زَْيِد  َحدَّثـََنا زَُهرْيٌ،    َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن قـُتَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن َأْسَلَم، قَاَل: »رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر ُيَصلِّي حَمُْلوالا َأْزرَارُُه، َفَسأَْلُتُه َعْن ذَ  ِلَك، فـََقاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ُيَصلِّي َكَذِلَك« 

 [  5453]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
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 كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَداَن احْلَرَّاينُّ   -  [ 368] ثـََنا احْلََسُن ْبُن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َمْعَشٍر، حبَرَّاَن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َمْيُموِن بْ  ثـََنا َمْعِقُل ْبُن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ُ  حُمَمَِّد ْبِن َأْعنَيَ، قَاَل: َحدَّ ِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ِذْكُر ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعَمرَ َعَلْيِه   اْبُن  َفَكاَن  َفَخاِلُفوُهْم«  حِلَاُهْم،  َوََيِْلُقوَن  ِسَباهَلُْم،  يُوُفوَن  ُْم  »ِإَّنَّ فـََقاَل:  اْلَمُجوَس،  َُتَزُّ    َوَسلََّم  ِسَباَلُه، َكَما  ََيُزُّ 
 َأِو اْلَبِعريُ  الشَّاةُ 

   [5476]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل اأْلَْهَواِزيُّ، قَاَل: حَ   -  [ 369] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، بُِتْسرَتَ، قَاَل: َحدَّ ِإْْسَاِعيَل  دَّ

ُ َعَلْيِه    اْلُكويفُّ، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب ََثِبٍت، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  ْبِن اَباَبُه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُملْ  ُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قَاَل ِحنَي َيَِْوي ِإىَل ِفَراِشِه: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َأكْ َقِديرٌ   ُ َواَّللَّ  ُ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ، ُسْبَحاَن اَّللَِّ َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َواَل  ُذنُوبَُه َأْو َخطَااَيُه  ََبُ،  ، اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ  ُ َشكَّ    -َغَفَر اَّللَّ
 َوِإْن َكاَن ِمْثَل زََبِد اْلَبْحِر« -ِمْسَعٌر 

وفيه حبيب بن مسلم   ر بن سهل األهوازي، ذكره المصنف في " الثقات " وقال: شيخ متقن يغرب ....]االلباني: صحيح، شعيب: معم
 [ 5528مدلس وقد عنعن، أسد: إسناده ضعيف، حبيب بن أبي ثابت كثير اإلرسال والتدليس، وقد عنعن.[ ]حبان: 

  
، قَالَ   -  [ 370] ثـََنا يُوُسُف ْبُن َعِديٍّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعثَّاُم ْبُن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َتَضوََّر ِمَن اللَّْيِل قَاَل:    َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعِليٍّ اَّللَّ
نَـُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر«  ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر، َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ  »اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 [ 5530[ ]حبان:إسناده صحيح ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
، قَاَل: َحدَّ   -  [371] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ، قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة، َعِن  ثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأَوى الرَُّجُل ِإىَل ِفَراِشِه َأََتُه  احْلَجَّاِج الصَّوَّاِف، َعْن َأيب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 اَنَم اَبَتِت اْلَماَلِئَكُة َتْكَلُؤُه،  َمَلٌك َوَشْيطَاٌن، فـَيَـُقوُل اْلَمَلُك: اْخِتْم ِبَرْيٍ، َويـَُقوُل الشَّْيطَاُن: اْخِتْم ِبَشرٍّ، فَِإْن ذََكَر اَّللََّ، ُثَّ 

َقَظ، قَاَل اْلَمَلُك: افْـَتْح ِبَرْيٍ، َوقَاَل الشَّْيطَاُن: افْـَتْح ِبَشرٍّ، فَِإْن قَاَل: احْلَْمُد  فَِإِن اسْ  َها  تَـيـْ َّلِلَِّ الَِّذي َردَّ َعَليَّ نـَْفِسي، َومَلْ مُيِتـْ
ِإىَل آِخِر اآْليَِة »احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي مُيِْسُك السََّماَء َأْن تـََقَع    يف َمَناِمَها، احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي مُيِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأْن تـَُزواَل«

 َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه، فَِإْن َوَقَع ِمْن َسرِيرِِه َفَماَت َدَخَل اجْلَنََّة« 
النسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال  ]االلباني: ضعيف، أسد: إسناده صحيح، شعيب: إبراهيم بن الحجاج السامي، روى له 

 [ 5533الصحيح، إال أن فيه عنعنة أبي الزبير.[ ]حبان:  
 : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة.(17028قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ   - [372] ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

َعْتِِن   ِة، فـََقاَلْت: »اَي ُعَريُّ َأاَل تُرِيُح َكاتَِبَك، فَِإنَّ َرُسوَل  َعاِئَشُة َوَأاَن أََتَكلَُّم بـَْعَد اْلِعَشاِء اآْلِخرَ ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ْسَِ
َلَها َواَل يـََتَحدَُّث بـَْعَدَها« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيُكْن يـََناُم قـَبـْ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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   [5547على شرط مسلم[ ]حبان:   إسناده صحيح ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا َهاُروُن ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   -  [ 373] ِجْسَتاينُّ، قَاَل: َحدَّ  َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأْلَْشَعَث السِّ

ثـََنا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َعمْ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ُْسَْيٍع، قَاَل: َحدَّ ِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم »أَنَُّه ََّنَى َأنْ  َيْستَـْلِقَي الرَُّجُل َويـَْثِِنَ ِإْحَدى رِْجَلْيِه   َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ْخَرى« َعَلى اأْلُ 
   [5554]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
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 كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ 
ثـََنا َأيب،    -  [374] َثِم ْبِن اجْلَْهِم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ،  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب، قَاَل: َحدَّ

 ُ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َس ِمنَّا، َواْلَمْكُر َواْلَِْداُع يف النَّاِر«  َمْن َغشََّنا فـََليْ َوَسلََّم: »َعَلْيِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ
   [5559]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة نزاع كالم لسوء حفظه.  :(6341) قال الهيثمي @
 
ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّ   -  [ 375] ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ِزاَيُد ْبُن اْلُمْنِذِر، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

َعَلْيِه وَ   ُ بـَْرزََة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب  اْلِقَياَمِة قـَْوٌم  اَنِفِع  يـَْوَم  َعُث  ِمْن قـُُبورِِهْم َتََجَُّج َسلََّم قَاَل: »يـُبـْ
َ يـَُقوُل }ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلونَ  ؟ قَاَل: »َأمَلْ تـََر اَّللَّ َا  َأفْـَواُهُهْم اَنراا« َفِقيَل: َمْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ َيَُْكُلوَن   َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلماا ِإَّنَّ

 [. 10يف بُُطوَِّنِْم اَنراا{ اآْليََة« ]النساء: 
 [  5566]االلباني: موضوع، شعيب: إسناده ضعيف جدا[ ]حبان: 

 رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب.(: 10915@ قال الهيثمي )
 
ثـََنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ   -  [ 376] ثـََنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب، َحدَّ َبَة، َحدَّ ، َعِن  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ َباينِّ ِن َعيَّاٍش اْلِقتـْ

، أَنَُّه ْسَِ  ، َعْن َعاِمٍر الشَّْعِبِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  اْبِن َعْجاَلَن، َعِن احْلَاِرِث ْبِن يَزِيَد اْلُعْكِليِّ َع النـُّْعَماَن ْبَن َبِشرٍي، يـَُقوُل: ْسَِ
ُ َعَلْيِه   َنُكْم َوَبنْيَ احْلََراِم ُسرْتَةا ِمَن احْلاََلِل، َمْن فـََعَل َذِلَك اْسَتَْبََأ لِِعْرِضِه َوِديِنِه، َومَ   َوَسلََّم يـَُقوُل:اَّللَّ ْن َأْرَتَع ِفيِه  »اْجَعُلوا بـَيـْ

 ْرِض حَمَارُِمُه« َن َكاْلُمْرِتِع ِإىَل َجْنِب احلَِْمى يُوِشُك َأْن يـََقَع ِفيِه، َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحاى، َوِإنَّ مِحَى اَّللَِّ يف اأْلَ َكا
   [5569]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

رجال الصحيح غير شيخ الطبراني: المقدام بن داود، وقد وثق رواه الطبراني في حديث طويل، ورجاله    (:18112@ قال الهيثمي )
 على ضعف فيه. 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  [377] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ  ُشَعْيٍب، قَاَل: َحدََّثِِن  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

فـَرْ  ِإىَل  يـَْنظُُر  الرَُّجِل  َعِن  ْبَن ُموَسى  َسَأَل ُسَلْيَماَن  أَنَُّه  َحِكيٍم،  ْبُن َأيب  َبُة  فـََقاَل:  ُعتـْ َها َعطَاءا،  َعنـْ فـََقاَل: َسأَْلُت  اْمَرأَتِِه،  ِج 
َعاِئَشَة،   َها  َعنـْ َأُكفَُّنا«    فـََقاَلْت:َسأَْلُت  ِفيِه  ََتَْتِلُف  اْلَواِحِد،  اَنِء  اإْلِ ِمَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوِحِبِّ  َأاَن  اْغَتِسُل  »ُكْنُت 
 بَـْيِت َقْدَر ِستَِّة َأْقَساطٍ َوَأَشاَرْت ِإىَل ِإاَنٍء يف الْ 

   [5577]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا َوْهُب ْبُن بَِقيََّة، قَاَل: َأْخَبََ   -  [ 378] ،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َمْوىَل ثَِقيٍف قَاَل: َحدَّ اَن َخاِلُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا ِلَسانَُه لِْلُحَسنْيِ،  َعْن حُمَمَِّد  يُْدِلُع  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنُة   ْبُن ِحْصِن ْبِن َبْدٍر: َأاَل َأَرى َتْصَنُع َهَذا َِبََذا، َواَّللَِّ لََيُكوُن يلَ ااِلْبُن  َفرَيَى الصَِّبُّ مُحَْرَة ِلَسانِِه، فـَيَـَهشُّ ِإلَْيِه، فـََقاَل َلُه ُعيَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َقدْ   »َمْن اَل يـَْرَحُم اَل يـُْرَحُم« َخَرَج َوْجُهُه َوَما قـَبـَّْلُتُه َقطُّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ 5596]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 



101 
 

ثـََنا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، قَاَل: َحدَّ   -  [ 379] ثـََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع ْبِن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن يـَْعُقوَب ْبَن ِإبـَْراِهيَم*، َعْن حُمَمَّ  ِد ْبِن ََثِبِت ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُسَوْيٍد  طَاِرٍق، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ »َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر فـَْلُيْكرِْم    اْْلَْطِميِّ
َزٍر، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ   َجارَُه،  َواْليَـْوِم اآْلِخِر، فـَْليَـُقْل َخرْياا َأْو  َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َفاَل َيْدُخِل احْلَمَّاَم ِإالَّ مبِئـْ

ْم َفاَل َتْدُخِل احْلَمَّاَم« قَاَل: فـََنَمْيُت ِبَذِلَك ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز  لَِيْصُمَت، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر ِمْن ِنَساِئكُ 
ُثَّ َكَتَب    ِديِثِه، فَِإنَُّه ِرضاا، َفَسأََلهُ يف ِخاَلفَِتِه، َفَكَتَب ِإىَل َأيب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َأْن َسَل حُمَمََّد ْبَن ََثِبٍت َعْن حَ 

 ِإىَل ُعَمَر، َفَمَنَع النَِّساَء َعِن احْلَمَّامِ 
   [5597[ ]حبان: ، إسناده ضعيف. ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح

 
ثـََنا ُمْسِلُم    -  [ 380] ثـََنا الصَّْلُت ْبُن َمْسُعوٍد، قَاَل: َحدَّ ْبُن َخاِلٍد، قَاَل:  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا   ْبِن َعْبِد  َحدَّ ْبُن َأيب َّنٍَِر، َعْن َأيب َسَلَمَة  َعَلْيِه  َأيب ُهَريـَْرَة، قَالَ   الرَّمْحَِن، َعنْ َشرِيُك   ُ َوَسلََّم:  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 لَْيَس ِللنَِّساِء َوَسُط الطَّرِيِق«»

  [5601حديث حسن لغيره[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:
 
قَ   -[  381] اجْلَْحَدِريُّ،  أَبُو َكاِمٍل  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُمْكَرٍم،  ِبَعْسَكِر  ُموَسى،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َعْبُد  َأْخََباََن  ثـََنا  َحدَّ اَل: 

عَ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  احْلَذَّاُء،  َخاِلٌد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اْلُمْخَتاِر،  ْبُن  َوَسلََّم  اْلَعزِيِز  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  قَاَل:  ِن 
 احْلَيَّاُت ِمْن َمْسِخ اجْلَانِّ َكَما ُمِسَخِت اْْلََنازِيُر َواْلِقَرَدُة« »

   [5640إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن    -  [ 382] َبَة َوَغرْيُُه، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَعاىَف اْلَعاِبُد ِبَصْيَدا، َواْبُن قـُتَـيـْ َخاِلٍد اأْلَْزَرُق، قَاَل: َحدَّ

، َواْبِن ثـَْواَبَن، َعْن أَبِيهِ  َبُة ْبُن مَحَّاٍد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َماِلِك ْبِن خُيَاِمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل،  أَبُو ُخَلْيٍد ُعتـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن فـَيَـْغِفُر جِلَِميِع َخْلِقِه ِإالَّ ِلُمْشِرٍك َأْو    َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِإىَل َخْلِقِه يف لَيـْ »َيْطُلُع اَّللَّ

 َشاِحٍن« مُ 
   [5665حديث صحيح بشواهده[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:

 : رواه الطبراني في " الكبير واألوسط "، ورجالهما ثقات. (12960قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهِريُّ، قَاَل: َحدَّثَـ   -[  383] ، قَاَل: َحدَّ ِعيَسى ْبِن  َنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب،   ُ  الطَّبَّاِع، قَاَل: َحدَّ ِه، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ََيِْفُز َعَلى رُْكَبِتِه َواَل يـَتَِّكُئ« 

وهو إسناد مجهول[  ]االلباني: ضعيف، شعيب: معاذ بن محمد وأبوه وجده وثقهما المؤلف وقال ابن المديني ال نعرف محمدا وال أباه،  
 [  5673]حبان: 
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بْ   -  [ 384] َداُوَد  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  َحدَّثـََنا  قَاَل:  َخاِلٍد،  ْبُن  ُهْدبَُة  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  َعِن  َأْخََباََن  ِهْنٍد،  َأيب  ِن 
ْبِن َأيب َجِبريَةَ  ، َعِن الضَّحَّاِك  َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجالا  ، قَاَل:  الشَّْعِبِّ  ُ َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَْلَقاٌب يف اجْلَاِهِليَِّة،  هَلُْم  َكاَنْت 

ُ: }َواَل تـََنابـَُزوا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِل  ، ِإنَُّه َيْكَرُهُه، فَأَنـَْزَل اَّللَّ ميَاِن{ ]احلجرات:  ْسُم اْلُفُسوُق بَـ ِبَلَقِبِه، َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْعَد اإْلِ
فَأَ 11 فََأْمَسُكوا،  َسَنٌة،  ُهْم  َأَصابـَتـْ ُ، َحَّتَّ  َشاَء اَّللَّ َما  َويـُْعُطوَن  يـََتَصدَُّقوَن  اأْلَْنَصاُر  قَاَل: وََكاَنِت  ُ: }َوأَْنِفُقوا يف [،  نـَْزَل اَّللَّ

 . [195َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي{ ]البقرة:  َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة 
 [  5709على مسلم غير صحابيه[ ]حبان: : إسناده صحيح شعيب صحيح،]االلباني: 

 
بْ   -  [ 385] حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اِبْلَبْصَرِة  اْلبَـْغَداِديُّ،  اْلبَـزَّاُز  ُمْكَرٍم  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َأْخََباََن  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ُن 

َثَمَة، َعْن َعِديِّ بْ  ثـََنا َأيب، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َخيـْ ُ َعَلْيِه  َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن َحامتٍِ
 -يـَْعِِن ِلَسانَُه  -: َأمْيَُن اْمِرٍئ، َوَأْشَأُمُه َما َبنْيَ حَلْيَـْيِه« قَاَل َوْهبٌ َوَسلََّم: »

   [5717الشيخين[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط ]االلباني: صحيح، شعيب:
 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.ل، فقا (300/ 10) ذكره الهيثمي في المجمع @
 
ُحَسنْيٍ   -  [ 386] ْبُن  خَمَْلُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اجْلَْرِميُّ ُمْسِلٍم  َأيب  ْبُن  ُمْسِلُم  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  ْبِن  َأْخََباََن  ِهَشاِم  َعْن   ،

ُ َعَلْيِه وَ  »اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم: َزرَْعُت، َوَلِكْن    َسلََّم: َحسَّاَن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
حتَْ  َما  }َأفـََرأَيـُْتْم  َوتـََعاىَل:  تـََباَرَك  اَّللَِّ  قـَْوِل  ِإىَل  َتْسَمْع  »َأمَلْ  ُهَريـَْرَة:  أَبُو  قَاَل  َحَرْثُت«  َُنُْن  لِيَـُقْل:  َأْم  تـَْزرَُعونَُه  ُتْم  أَأَنـْ ُرثُوَن 

 [« 64الزَّارُِعوَن{ ]الواقعة: 
   [5723شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:  ،]االلباني: صحيح

"المجمع"   @ في  الهيثمي  في    120/  4أورده  الطبراني  رواه  من    األوسطوقال:  أجد  ولم  الجرمي  مسلم  أبي  بن  مسلم  وفيه  والبزار، 
 .ترجمه

 
، قَاَل: َحدَّثـَنَا  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ احْلَاِفُظ، بُِتْسرَتَ قَاَل: َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حَبِْر بْ   -  [387] ِن اْلََبِّيِّ

ثـََنا َمْعَمٌر، َعْن   ثـََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َحدَّ ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َجاِبِر ْبِن َْسَُرَة، قَاَل: رََأى رَُجٌل    َعْبِد اْلَمِلكِ َأيب، قَاَل: َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم يف النـَّْوِم أَنَُّه َلِقَي قـَْوماا ِمَن اْليَـُهوِد، فََأْعَجبَـتْ   ُ ئَـتـُُهْم، فـََقاَل: ِإنَُّكْم َلَقْوٌم، َلْواَل  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َهيـْ

تَـ  َوَشاَء  أَنَُّكْم   ُ اَّللَّ َشاَء  َما  تـَُقوُلوَن:  أَنَُّكْم  َلْواَل  قـَْوٌم،  َوأَنـُْتْم  فـََقاُلوا:   ، اَّللَِّ اْبُن  ُعَزيـٌْر  ِمَن  ُقوُلوَن:  قـَْوماا  َوَلِقَي  قَاَل:  حُمَمٌَّد، 
تـَُقوُلونَ  أَنَُّكْم  َلْواَل  قـَْوٌم،  ِإنَُّكْم  فـََقاَل:  ئَـتـُُهْم،  َهيـْ فََأْعَجبَـْتُه  أَنَُّكْم النََّصاَرى،  َلْواَل  قـَْوٌم،  َوأَنـُْتْم  فـََقاُلوا:   ، اَّللَِّ اْبُن  اْلَمِسيُح   :

َعَلْيِه َوسَ   ُ َوَشاَء حُمَمٌَّد، فـََلمَّا َأْصَبَح َقصَّ َذِلَك َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َعَلْيِه  تـَُقوُلوَن: َما َشاَء اَّللَّ  ُ لََّم، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَشاَء حُمَمٌَّد« َوسَ   لََّم: »ُكْنُت َأْْسَُعَها ِمْنُكْم فـَتـُْؤُذوَنِِن، َفاَل تـَُقوُلوا: َما َشاَء اَّللَّ

 [ 5725]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [388] ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ اْلُمْنِذِر،  ا ِزاَيُد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُ َعلَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَّ اْلَكِذَب ُيَسوُِّد اْلَوْجَه،  َعْن اَنِفِع ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب بـَْرزََة، قَاَل: ْسَِ
 َوالنَِّميَمَة ِمْن َعَذاِب اْلَقَْبِ«
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 [  5735]االلباني: موضوع، شعيب: إسناده ضعيف جدا[ ]حبان: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مِحْرَيٍ، َعْن َجْعَفرِ  -  [389] ثـََنا َكِثرُي ْبُن ُعبَـْيٍد، قَاَل: َحدَّ  ْبِن بـُْرقَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن  َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه   ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـُْبِصُر َأَحدُُكُم اْلَقَذاَة يف َعنْيِ َأِخيِه، َويـَْنَسى اجلِْذَْع  َوَسلََّم: »اأْلََصمِّ
 يف َعْيِنِه« 
إسناده صحيح[  ، أسد:  رجال الصحيح غير كثير بن عبيد، فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة.  ،شعيب: رجاله ثقات  صحيح،]االلباني:  

 [  5761]حبان: 
 
َبةُ َأْخََباََن    -[  390] ُعتـْ ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، الرَّْمِليُّ َسْهٍل  ْبُن  ُموَسى  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ِبِدَمْشَق  يُوُسَف،  ْبِن  ُعَمرْيِ  ْبُن  ْبُن    َأمْحَُد 

ْرَداِء، َعْن َأيب هُ  ، َعْن أُمِّ الدَّ ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ثـََنا اأْلَْوزَاِعيُّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  السََّكِن، قَاَل: َحدَّ َريـَْرَة، قَاَل: ْسَِ
، َواْلِعيُّ ِمَن الشَّْيطَاِن، َولَْيَس اْلبَـَياُن َكثْـَرَة الْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  »اْلبَـَياُن ِمَن اَّللَِّ ،  اَّللَّ َكاَلِم، َوَلِكنَّ اْلبَـَياَن اْلَفْصُل يف احْلَقِّ

 َكاَلِم، َوَلِكْن َمْن َسِفَه احْلَقَّ« َولَْيَس اْلِعيُّ ِقلََّة الْ 
   [5796]االلباني: ضعيف جدا، شعيب: إسناده ضعيف جدا[ ]حبان: 

 
ثـََنا َعْبدَ   -  [ 391] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َُّنرَْيٍ، قَاَل: َحدَّ ُة ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ِهَشاِم  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

 ُ  رَّ أبَِْرٍض ُتَسمَّى َغِدرََة، َفَسمَّاَها َخِضَرةا«مَ َوَسلََّم »َعَلْيِه ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
   [5821]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان: 

 : رواه أبو يعلى والطبراني في "األوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. (12862قال الهيثمي ) @
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 كِتَابُ الصَّيْدِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  [ 392] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلَمكِّيُّ ، َحدَّ ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل، قَاَل:    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ْعُت َأيبَ، وَكَ  ، قَاَل: ْسَِ ْعُت اْلَقاِسَم ْبَن خُمَوٍَّل اْلبَـْهِزيَّ ُثَّ السَُّلِميَّ ْساَلَم يـَُقوُل: َنَصْبُت َحَباِئَل يل  ْسَِ اَن َقْد َأْدَرَك اجْلَاِهِليََّة َواإْلِ
َها َظِْبٌ، فََأفْـَلَت ِبِه، َفَخَرْجُت يف ِإْثرِِه، فـََوَجْدُت رَُجالا َقْد َأَخذَ  فـَتَـَنازَْعَنا ِفيِه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ُه،  اِبأْلَبـَْواِء، فـََوَقَع يف َحْبِلي ِمنـْ

َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََوَجْداَنُه اَنزالا اِبأْلَبـَْواِء حَتَْت َشَجَرٍة َيْسَتِظلُّ بِِنَطٍع، فَاْخَتَصْمَنا إِ صَ   ُ ُ  لَّى اَّللَّ لَْيِه، فـََقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اإْلِ  نـَْلَقى   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  َشْطَرْيَن،  نَـَنا  بـَيـْ َوَسلََّم  »فـََناِد  َعَلْيِه  قَاَل:  حُمَْتاُجوَن،  َوُهْم  ُمَصرَّاٌة،  َوِهَي  لَُبوٌن،  َوَِبَا  ِبَل، 

َدَوا ِللَََّبِ  َوأَْبِق   ، ُصرَّ ُثَّ  اْشَرْب،  ُثَّ  ِصَرارََها،  فَاْحُلْل  َوِإالَّ  َجاَء،  فَِإْن   ، َثاَلَثا ِبِل  اإْلِ ،  َصاِحَب  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  ِعَيُه« 
َنا، َهْل لََنا َأْجٌر َأْن َنْسِقيَـَها؟ قَاَل: »نـََعْم، يف ُكلِّ َذاِت  الضََّوالُّ َترِ  ُ َعَلْيِه  ُد َعَليـْ َكِبٍد َحرَّى َأْجٌر« ُثَّ أَْنَشَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ثـَُنا، قَاَل: »َسَيْأِت َعَلى النَّاِس زََماٌن، َخرْيُ اْلَماِل ِفيِه َغَنٌم بَ  نْيَ اْلَمْسِجَدْيِن، َتَُْكُل ِمَن الشََّجِر، َوَترُِد اْلَماَء، َيَُْكُل َوَسلََّم َُيَدِّ
َواْلِفنَتُ  َأْشَعارَِها،  »ِمَن  قَاَل:  َأْو  َأْصَوافـََها«،  ِمْن  َويـَْلبُس  لَِباَِّنَا،  ِمْن  َوَيْشَرُب  ِرْسِلَها،  ِمْن  َجَراثِيِم َصاِحبـَُها  َبنْيَ  تـَْرَتِكُس   

  » ، َأْوِصِِن، قَاَل: »َأِقِم الصَّاَلَة، َوآِت الزََّكاَة، َوُصْم رََمَضاَن، َوُحجَّ اْلبَـْيَت، َوااْلَعَرِب، َواَّللَِّ ْعَتِمْر، َوِبرَّ  قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 قِّ َحْيُث زَاَل«َواِلَدْيَك، َوِصْل َرمِحََك، َواْقِر الضَّْيَف، َوُمْر اِبْلَمْعُروِف، َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر، َوُزْل َمَع احلَْ 

 [  5882]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
: رواه أبو يعلى والطبراني باختصار في األوسط، وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سليمان بن مسمول وهو  (12342قال الهيثمي ) @

 ضعيف، وفي إسناد الطبراني سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف.
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ 
ثـََنا َرْوحُ   -  [393] ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، َحدَّ ثـََنا أَُميَُّة ْبُن ِبْسطَاٍم، َحدَّ  ْبُن اْلَقاِسِم، َعِن اْلَعاَلِء،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا بَِقيَت يف ُحثَاَلٍة ِمَن  َعْن  َم: »َكْيَف أَْنَت اَي َعْبَد اَّللَِّ 
؟ قَاَل: »َذاَك ِإَذا َمرَِجْت َأَمااَنَُتُْم َوُعُهوُدُهْم، َوَصاُروا  َهَكَذا« َوَشبََّك َبنْيَ َأَصاِبِعِه  النَّاِس«؟ قَاَل: َوَذاَك َما ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ

؟ قَاَل: َفَكْيَف يب   »تـَْعَمُل َما تـَْعِرُف، َودَْع َما تـُْنِكُر، َوتـَْعَمُل ِبَاصَِّة نـَْفِسَك، َوَتدَُع َعَوامَّ النَّاِس« قَاَل:اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 [ 5950]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.[  ،]االلباني: صحيح

 
ثـََنا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َعِن اْلَعاَلِء،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن،    -  [394] ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، َحدَّ ثـََنا أَُميَُّة ْبُن ِبْسطَاٍم، َحدَّ َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف أَْنَت اَي َعْبدَ   ُ أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا بَِقيَت يف   اَّللَِّ َعْن  ْبَن َعْمٍرو   
؟ قَاَل: »َذاَك ِإَذا َمرَِجْت َأَمااَنَُتُْم َوُعُهوُدهُ  ْم، َوَصاُروا َهَكَذا« َوَشبََّك  ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاِس«؟ قَاَل: َوَذاَك َما ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ

؟ قَ  »تـَْعَمُل َما تـَْعِرُف َوَتدَُع َما تـُْنِكُر، َوتـَْعَمُل ِبَاصَِّة نـَْفِسَك، َوَتدَُع َعَوامَّ    اَل: َبنْيَ َأَصاِبِعِه قَاَل: َفَكْيَف تـََرى اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 النَّاِس«

 [ 5951]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.[  ،]االلباني: صحيح
 . : رواه الطبراني في "األوسط" بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح(12222قال الهيثمي ) @
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخََباََن النَّْضُر ْبُن َشَُ   -  [ 395] ثـََنا  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة، َحدَّ ْيٍل، َحدَّ

َع َعْبَد اَّللَِّ ْبَن الصَّاِمِت، يـَُقوُل: َقِدَم أَبُو   َذرٍّ َعَلى ُعْثَماَن ِمَن الشَّاِم، فـََقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، افْـَتِح  أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوينُّ، ْسَِ
مَيُْرُقوَن   َحَناِجَرُهْم؟  َُيَاِوُز  اَل  اْلُقْرآَن  يـَْقَرُءوَن  قـَْوٍم  ِمْن  َأحَتِْسُبِِن  النَّاُس،  َيْدُخَل  َحَّتَّ  ِمَن  اْلَباَب  السَّْهِم  ُمُروَق  يِن  الدِّ ِمَن 

َيِدِه، َلْو َأَمْرَتِِن َأْن َأقْـُعَد  ، ُثَّ اَل يـَُعوُدوَن ِفيِه َحَّتَّ يـَُعوَد السَّْهُم َعَلى ُفوِقِه؟ ُهْم َشرُّ اْْلَْلِق َواْْلَِليَقِة، َوالَِّذي نـَْفِسي بِ الرَِّميَّةِ 
، َوَلْو رََبْطَتِِن َعَلى بَِعرٍي مَلْ ُأْطِلْق نـَْفِسي َحَّتَّ َتُكوَن أَْنَت  َأَمْرَتِِن َأْن َأُكوَن قَائِماا َلُقْمُت َما َأْمَكنَـْتِِن رِْجاَليَ َلَما ُقْمُت، َوَلْو  

فـَقَ  يـَُؤمُُّهْم،  َعْبٌد  فَِإَذا  فََأََتَها،  َلُه  فََأِذَن  الرََّبَذَة،  َأْن َيَِْتَ  اْسَتْأَذنَُه  ُتْطِلُقِِن، ُثَّ  َلهُ الَِّذي  َفِقيَل  اْلَعْبُد،  فـََنَكَص  َذرٍّ  أَبُو  :  اُلوا: 
ِلَعْبدٍ  َوَلْو  َوُأِطيَع،  َأْْسََع  بَِثاَلٍث: »َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َخِليِلي َصلَّى  َأْوَصاين  فـََقاَل:  َوِإَذا  تـََقدَّْم،  اأْلَْطَراِف،  جُمَدَِّع  َحَبِشيٍّ   

َها   ِمنـْ فَأَنِْلُهْم  اْنظُْر ِجريَاَنَك  َماَءَها، ُثَّ  فََأْكِثْر  َمَرَقةا  َوَقْد َصلَّى  َصنَـْعُت  َماَم  اإْلِ أَتـَْيَت  فَِإْن  ِلَوْقِتَها،  مبَْعُروٍف، َوَصلِّ الصَّاَلَة 
 ُكْنَت َقْد َأْحَرْزَت َصاَلَتَك، َوِإالَّ َفِهَي َلَك اَنِفَلٌة« 

 [ 5964شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   صحيح،]االلباني: 
  
ثـََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [ 396] ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  »َوْيٌل ِللنَِّساِء ِمَن اأْلَمْحََرْيِن: الذََّهِب َواْلُمَعْصَفِر«  َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
   [5968]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
 
 
 



106 
 

 كِتَابُ الْجِنَايَاتِ 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن ا  -  [ 397] ثـََنا ََيََْي ْبُن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْصَعٍب، مبَْرَو، َوِبَقْريَِة ِسْنَج، َحدَّ هْلَيَّاِج، َحدَّ

ثـََنا اْلَقاِسمُ   ْبُن اْلَولِيِد، َعْن ِسَناِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن طَْلَحَة  َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْرَحِبُّ، َحدََّثِِن ُعبَـْيَدُة ْبُن اأْلَْسَوِد، َحدَّ
َعَليْ   ُ ِه َوَسلََّم، وََكاَنْت بـَُنو َبْكٍر،  ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن جُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َكاَنْت ُخَزاَعُة ُحَلَفاٍء ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم احْلَُدْيِبَيِة، فََأَغاَرْت بـَُنورَْهٌط ِمْن َبِِن  نَـُهْم ُمَواَدَعٌة َأايَّ َبْكٍر َعَلى ُخَزاَعَة يف تِْلَك     ِكَنانََة ُحَلَفاءا أِلَيب ُسْفَياَن، قَاَل: وََكاَنْت بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمدُّونَُه، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُِمِدًّا هَلُْم يف َشْهِر    اْلُمدَِّة، فـَبَـَعُثوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بـََلَغ   َفَصاَم َحَّتَّ  َوقَاَل:رََمَضاَن،  َأْفَطَر،  َوَمْن    ُقَدْيداا ُثَّ  َصْوُمُه،  َعْنُه  َأْجَزَأ  َصاَم  َفَمْن  َويـُْفِطُروا،  السََّفِر  النَّاُس يف  »لَِيُصِم 
ُ َمكََّة، فـََلمَّا َدَخَلَها َأْسَنَد َظْهَرُه ِإىَل اْلَكْعَبِة فـََقاَل: »ُكفُّو   َأْفَطرَ  اَلَح، ِإالَّ ُخَزاَعَة َعْن  َوَجَب َعَلْيِه اْلَقَضاُء« فـََفَتَح اَّللَّ ا السِّ

، ِإنَُّه قُِتَل رَُجٌل اِبْلُمْزدَ  ، مَلْ َيَِلَّ  َبْكٍر«، َحَّتَّ َجاَءُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِلَفِة، فـََقاَل: »ِإنَّ َهَذا احْلََرَم َحَراٌم َعْن َأْمِر اَّللَِّ
ُه اَل   ِلُمْسِلٍم َأْن ُيْشِهَر ِفيِه ِساَلحاا، َوِإنَّ ِلَمْن َكاَن قـَْبِلي، َواَل َيَِلُّ ِلَمْن بـَْعِدي، َوِإنَُّه مَلْ َيَِلَّ يل ِإالَّ َساَعةا َواِحَدةا، َوِإنَُّه اَل َيَِلُّ 

ْذَخرَ  اإْلِ ِإالَّ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  رَُجٌل:  فـََقاَل  َصْيُدُه«  يـُنَـفَُّر  َواَل  َشَجُرُه،  يـُْعَضُد  َواَل  َخاَلُه،  فـََقاَل  خَيَْتِلي  َوقـُُبوِراَن،  لِبـُُيوتَِنا  فَِإنَُّه   ،
ْذَخَر، َوإِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإالَّ اإْلِ ، َأْو قـََتَل َغرْيَ قَاتِِلِه،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ َأْعََّت النَّاِس َعَلى اَّللَِّ َثاَلثٌَة: َمْن قـََتَل يف َحَرِم اَّللَِّ

، ِإيّنِ َوقـَْعُت َعَلى َجارِيَِة َبِِن ُفاَل  َا َوَلدَ َأْو قـََتَل ِلَذْحِل اجْلَاِهِليَِّة« فـََقاَم رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ْت يل، فَْأُمْر ِبَوَلِدي  ٍن، َوِإَّنَّ
َوالْ  ْساَلِم،  اإْلِ َهَذا يف  ِبَوَلِدَك، اَل ََيُوُز  َوَسلََّم: »لَْيَس  َعَلْيِه   ُ فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ِإيَلَّ،  َأْن  فـَْلرُيَدَّ  ِإالَّ  اِبْلَيِمنِي،  َأْوىَل  َعَلْيِه  ُمدََّعى 

اْلِفَراِش، وَ  ِلَصاِحِب  اْلَوَلُد  بـَيَِّنٌة،  اَي َنِبَّ اَّللَِّ تـَُقوَم  فـََقاَل رَُجٌل:  اأْلَْثِلُب«،  اْلَعاِهِر  َفَمْن  ِبِفي  قَاَل: »احْلََجُر،  اأْلَْثِلُب؟  َوَما   ،
 َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهْم،   َواْلُمْؤِمُنونَ َعَهَر اِبْمَرَأٍة اَل مَيِْلُكَها، َأْو اِبْمَرَأِة قـَْوٍم آَخرِيَن فـََوَلَدْت، فـََلْيَس ِبَوَلِدِه، اَل يَِرُث َواَل يُوَرثُ 

َواَل ُذو َعْهٍد يف َعْهِدِه َواَل يـَتَـَواَرُث َأْهُل    تـََتَكافَأُ ِدَماُؤُهْم، َيُِرُي َعَلْيِهْم َأوَّهُلُْم، َويـَُردُّ َعَلْيِهْم َأْقَصاُهْم، َواَل يـُْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفٍر،
َتْطُلَع مَِّتَها، َواَل َعَلى َخالَِتَها، َواَل ُتَساِفُر َثاَلَثا َمَع َغرْيِ ِذي حَمَْرٍم َواَل ُتَصلُّوا بـَْعَد اْلَفْجِر َحَّتَّ ِملََّتنْيِ َواَل تـُْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى عَ 

 الشَّْمُس، َواَل ُتَصلُّوا بـَْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس«
 [  5996شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  اإلسناد،]االلباني: حسن 
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 كِتَابُ الْوَصِيَّةِ 
ْبُن َكِثرِي بْ   -  [ 398] ثـََنا َسِعيُد  ، قَاَل: َحدَّ ْبُن ََيََْي الذُّْهِليُّ ثـََنا حُمَمَُّد  اْبُن ُخَزمْيََة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن  ِن ُعَفرْيٍ، قَاَل: َحدَّ

، قَاَلْت: َهاَجَر ُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن َجْحٍش أِبُمِّ َحِبيَبَة بِْنِت َأيب  اْبِن ُمَساِفٍر، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ اللَّْيُث، َعِن  
ُ  ُسْفَياَن َوِهَي اْمَرأَتُُه ِإىَل َأْرِض احْلََبَشِة، فـََلمَّا َقِدَم َأْرَض احْلََبَشِة َمِرَض، فـََلمَّا َحضَ  َرْتُه اْلَوفَاُة: َأْوَصى ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحِبيَبَة َوبـََعَث َمَعَها النََّجاشِ   » يُّ ُشَرْحِبيَل ْبَن َحَسَنَة َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَتَـَزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ 6027شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  صحيح،]االلباني: 
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 كِتَابُ الْفَرَائِضِ 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء الزُّ   -  [ 399] ثـََنا َعْمُرو ْبُن  َأْخََباََن ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، مبِْصَر قَاَل: َحدَّ بـَْيِديُّ، َحدَّ

قَاَل:    ، الزُّبـَْيِديِّ َعِن   ، َساملٍِ ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اْلِمْقَداَم َحدَّثـَنَ احْلَاِرِث،  َأنَّ  َحدَّثَُه  َعاِئٍذ،  اْبَن  َأنَّ  َسْعٍد،  ْبُن  رَاِشُد  ا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعةا فَِإيَلَّ، َوَمْن تـََرَك َماالا َفِلَورَثَِتِه، َوَأاَن َمْوىَل َمْن اَل  َحدَّثـَُهْم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   »َمْن تـََرَك َديـْناا َأْو َضيـْ

 َمْوىَل َلُه، َأُفكُّ َعْنُه، َوَأِرُث َماَلُه، َواْْلَاُل َمْوىَل َمْن اَل َمْوىَل َلُه، يـَُفكُّ َعْنُه، َويَِرُث َماَلُه« 
 [ 6036]حبان:  شعيب: إسناده حسن في الشواهد.[   ،]االلباني: حسن صحيح
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 كِتَابُ الرُّؤْيَا 
، قَاَل: َحدَّ   -  [400] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

، َأنَّ يـَْعَلى ْبِن َعطَاٍء، َعْن   ِه َأيب َرزِيٍن اْلُعَقْيِليِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   وَِكيِع ْبِن ُحُدٍس، َعْن َعمِّ »الرُّْؤاَي ُجْزٌء ِمْن    النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
فَِإَذا حَ  َِبَا َصاِحبـَُها،  َُيَدِّْث  مَلْ  َما  َطرْيٍ  ِبرِْجِل  ُمَعلََّقٌة  َوالرُّْؤاَي  ِة،  النـُّبـُوَّ ِمَن  ُجْزءاا  ِإالَّ  َسْبِعنَي  َِبَا  َفاَل حُتَدِّْث  َوقـََعْت،  دََّث َِبَا 

 ِلماا، َأْو اَنِصحاا، َأْو َحِبيباا« َعا
  [6055حسن لغيره[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:
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 كِتَابُ الطِّبِ 
ثـََنا حُمَمَّ   -  [ 401] ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َزجْنَُوْيِه، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن، قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َحدَّ

اَّللَِّ   َعْبِد  َعْن  ِشَهاٍب،  ْبِن  طَاِرِق  َعْن  ُمْسِلٍم،  ْبِن  قـَْيِس  َعْن  َمْسعُ ُسْفَياُن،  َعَلْيِه  ْبِن   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  وٍد، 
َا تـَُرمُّ ِمْن ُكلِّ الَوَسلََّم: » ُ َداءا ِإالَّ أَنـَْزَل َلُه َدَواءا، فـََعَلْيُكْم أِبَْلَباِن اْلبَـَقِر، فَِإَّنَّ  شََّجِر«َما أَنـَْزَل اَّللَّ

   [6075]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 
ْبُن    -  [ 402] حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  َأيب  َأْخََباََن  اْبِن  َعِن  ُفَدْيٍك،  َأيب  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلَمكِّيُّ َعبَّاٍد 

ُ َعَلْيهِ  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َأَمَر اِبْبِن ُزرَارََة َأْن يُْكَوى«َوَسلََّم » ِذْئٍب، َعِن الزُّْهِريِّ
   [6079]االلباني: حسن صحيح، شعيب: إسناده قوي على شرط الشيخين[ ]حبان: 

 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. : (8370قال الهيثمي ) @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 كِتَابُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ 
َحدََّثِِن   -  [403] قَاَل:  ْبِن ُكَرْيٍب،  اْلَعاَلِء  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  جُمَاِشٍع،  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ِعْمَراُن  ْبُن  َأْخََباََن  ِإْسَحاُق   

، قَاَل: َأَخَذ بَِيِدي َعِليُّ ْبُن احلُْ  َسنْيِ فَاْنطََلْقَنا ِإىَل َشْيٍخ ِمْن قـَُرْيٍش  ُسَلْيَماَن، َعِن اجْلَرَّاِح ْبِن الضَّحَّاِك، َعْن ُكَرْيٍب اْلِكْنِديِّ
ثـَْنا َحِديَث  يـَُقاُل َلُه اْبُن َأيب َحْثَمَة، ُيَصلِّي ِإىَل ُأْسُطَوانٍَة، َفَجَلْسَنا ِإلَْيِه، فـََلمَّا رََأى َعِليًّا اْنَصَرَف ِإلَ  ْيِه، فـََقاَل َلُه َعِليي: َحدِّ

ْساَلُم قَاَلْت: اَل َأْرِقي َحَّتَّ َأسْ أُمَُّك يف الرُّقْـَيِة، قَاَل: حَ  َا َكاَنْت تـَْرِقي يف اجْلَاِهِليَِّة، فـََلمَّا َجاَء اإْلِ َتْأِذَن َرُسوَل  دَّثـَْتِِن أُمِّي َأَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتـَْتُه فَاْسَتْأَذنـَْتُه، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل   »اْرِقي، َما مَلْ َيُكْن ِفيَها ِشْرٌك«  َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  [6092]االلباني: حسن، شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده[ ]حبان:  
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيب ال  -  [ 404] ْلِح، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َقْحطََبَة، ِبَفِم الصِّ شََّواِرِب، قَاَل: َحدَّ

ُ قَاَل: »بِيِه،  َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبْدٍر، َعْن قـَْيِس ْبِن طَْلٍق، َعْن أَ ُماَلزُِم ْبُن َعْمٍرو، قَاَل:   َلَدَغْتِِن َعْقَرٌب ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََرقَاين َوَمَسَحَها« 

   [6093]االلباني: صحيح اإلسناد، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 
َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ، َحدَّثـَنَ   -  [ 405] أَبُو  ثـََنا  ْبُن َغْياَلَن، َحدَّ ثـََنا حَمُْموُد  ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ ْبِن  َأْخََباََن احْلََسُن  ا ُسْفَياُن، َعْن ََيََْي 

َدخَ َسِعيٍد،   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  َعْمَرَة،  تـَْرِقيَها،  َعْن  َأْو  تـَُعاجِلَُها  َواْمَرَأٌة  َها  َعَليـْ فـََقاَل:  َل 
«»  َعاجِلِيَها ِبِكَتاِب اَّللَِّ

َقاَل أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، وقال أبو   ي ، إال أن أبا أحمد الزبير ]االلباني: صحيح، شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين
  [6098[ ]حبان:  حاتم: عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام.

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء الزُّ   -  [406] ثـََنا َعْمُرو ْبُن بـَْيِديُّ، َحدَّ َأْخََباََن ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، اِبْلُفْسطَاِط، َحدَّ

، َعِن الزُّبـَْيِديِّ حُمَمَِّد ْبِن اْلَولِيِد، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن   ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساملٍِ ُمْسِلٍم، َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َكْعِب ْبِن  احْلَاِرِث، َحدَّ
أَنَُّه قَاَل: اَي   أَبِيِه،  َقَدِر  َرُسوَل  َماِلٍك، َعْن  تـَُردُّ ِمْن  نـَْفَعُلَها، َهْل  َوَأْشَياَء  َنْسرَتِْقي َِبَا،  ِبِه، َورُقاى  نـََتَداَوى  َأرَأَْيَت َدَواءا   ، اَّللَِّ

» ؟ قَاَل: »اَي َكْعُب، َبْل ِهَي ِمْن َقَدِر اَّللَِّ  اَّللَِّ
 [ 6100]حبان: إسناده حسن[  :أسد ،]االلباني: حسن لغيره
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 الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ كِتَابُ  
ثـََنا َماِلكُ   -  [ 407] ثـََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَقطَّاُن، قَاَل: َحدَّ ْبُن ِإْْسَاِعيَل، قَاَل:    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، قَاَل: َحدَّ

ْبِن محَُ  َبَة  ُعتـْ َعْن  ُمَعاِويََة،  ْبُن  زَُهرْيُ  قَاَل  َحدَّثـََنا  يـَُقوُل:  َماِلٍك،  ْبَن  أََنَس  َع  أَنَُّه ْسَِ َبْكٍر،  َأيب  ْبُن  ُعبَـْيُد اَّللَِّ  قَاَل: َحدََّثِِن  ْيٍد، 
ُ َعَلْيِه   الدَّاِر َواْلَفَرِس َواْلَمْرَأِة«»اَل ِطرَيََة، َوالطِّرَيَُة َعَلى َمْن َتَطريََّ، َوِإْن َتُك يف َشْيٍء، َفِفي  َوَسلََّم:َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [6123]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
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 كِتَابُ التَّارِيخِ 
َصاِلٍح،  -  [408] ْبُن  ُمَعاِويَُة  ثـََنا  َحدَّ َوْهٍب،  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ َمْوِهٍب،  ْبُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ َبَة،  قـُتَـيـْ اْبُن  الزَّاِهرِيَِّة   َأْخََباََن  َأيب  َعْن 

ْعتُ  ، قَاَل: ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َرُسوَل اَّللَِّ  ُحَدْيِر ْبِن ُكَرْيٍب، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن َأيب ثـَْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ »اجلِْنُّ    َصلَّى اَّللَّ
  َعَلى َثاَلثَِة َأْصَناٍف: ِصْنٌف ِكاَلٌب َوَحيَّاٌت، َوِصْنٌف َيِطريُوَن يف اهْلََواِء، َوِصْنٌف ََيُلُّوَن َوَيْظَعُنوَن«

   [6156]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 
ثـََنا مُ   -  [409] ثـََنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَلٍل، َحدَّ ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن السََّكِن، َحدَّ َباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، َحدَّ

ُ  َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن ُخبَـْيِب ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعنْ  َصلَّى اَّللَّ
، فـََقاَل َلُه رَبُّ  ُ آَدَم َعَطَس فََأهْلََمُه رَبُُّه َأْن قَاَل: احْلَْمُد َّلِلَِّ ُ، فَِلَذِلَك َسبَـَقْت َرمْحَُتُه  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلمَّا َخَلَق اَّللَّ ُه: يـَْرمَحَُك اَّللَّ

 َغَضَبُه«
بن   مبارك  غير  ثقات  رجال  حسن،  حديث  شعيب:  التسوية،  تدليس  ُيدل ُِّس  فإنهُه  فضالة؛  بن  المبارك  عنعنة  علهته  ضعيف  ]االلباني: 
فضالة، ففيه لين وهو مدلس، وقد عنعن، لكن يشهد له حديث أنس اآلتي بعده دون قوله: " فلذلك سبقت رحمته غضبه "، وكذلك  

 [ 6164رجاله ثقات، غير أن مبارك بن فضالة قد عنعن، وهو موصوف بالتدليس.[ ]حبان:  حديث أبي هريرة لمطول.، أسد:
  
ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، َعنْ   -  [410] أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ   َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ    َرُسوَل اَّللَِّ  فـََقاَل    َلمَّا نـََفَخ يف آَدَم، فـَبَـَلَغ الرُّوُح رَْأَسُه َعَطَس، فـََقاَل: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي. قَاَل: »َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
 َلُه تـََباَرَك َوتـََعاىَل: يـَْرمَحَُك اَّللَُّ« 

 [  6165]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََباََن يُوُنُس، َعِن اْبِن شِ   -  [ 411] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، َحدَّ َبَة، َحدَّ َهاٍب، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ

َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبَن ُهنَـْيَدَة    ُ َأْن خَيُْلَق َنَسَمةا، قَاَل    َحدَّثَُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ
َأْمَرُه، ُثَّ   ُ َأْمَرُه، ُثَّ  َمَلُك اأْلَْرَحاِم ُمْعِرضاا: اَي َربِّ َأذََكٌر َأْم أُنـَْثى؟ فـَيَـْقِضي اَّللَّ  ُ  يـَُقوُل: اَي َربِّ َأَشِقيي َأْم َسِعيٌد؟ فـَيَـْقِضي اَّللَّ

نَـْيِه َما ُهَو اَلٍق َحَّتَّ النَّْكَبَة يـُْنَكبـَُها«   َيْكُتُب َبنْيَ َعيـْ
   [6178]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 

 
ْبُن عَ   -  [412] حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَقدَِّميُّ َبْكٍر  َأيب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  يـَْعَلى،  أَبُو  قَاَل  َأْخََباََن  الزَُّبرْيِيُّ،  اَّللَِّ  ْبِد 

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َعطَاِء ْبِن   ،  َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم،  السَّاِئِب، َعْن َأيب َعْبِد الرَّمْحَِن السَُّلِميِّ  ُ َعْن َأيب ُموَسى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُج َهَذا، فـَيَـُقوُل: مَلْ َأَزْل ِبِه  »ِإَذا َأْصَبَح ِإْبِليُس َبثَّ ُجُنوَدُه، فـَيَـُقوُل: َمْن َأَضلَّ اْليَـْوَم ُمْسِلماا أَْلَبْسُتُه التَّاَج، قَاَل: فـََيْخرُ   قَاَل:

ا ِبِه َحَّتَّ َعقَّ َواِلَدْيِه، فـَيَـقُ َحَّتَّ طَلََّق  َأَزْل  مَلْ  يـَتَـَزوََّج، َوَيَِيُء َهَذا فـَيَـُقوُل:  َأْن  َأْوَشَك  فـَيَـُقوُل:  َيََبَّ،  ْمَرأََتُه،  َأْن  َأْوَشَك  وُل: 
َأَزْل ِبِه َحَّتَّ َأْشَرَك فـَيَـُقوُل: أَْنَت أَْنَت، َوَيَِيُء، فـَيَـ  َأَزْل ِبِه َحَّتَّ َزََن فـَيَـُقوُل: أَْنَت أَْنَت،  َوَيَِيُء َهَذا، فـَيَـُقوُل: مَلْ  ُقوُل: مَلْ 
 َوَيَِيُء َهَذا، فـَيَـُقوُل: مَلْ َأَزْل ِبِه َحَّتَّ قـََتَل فـَيَـُقوُل: أَْنَت أَْنَت، َويـُْلِبُسُه التَّاَج« 

 [  6189]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب، اختلط، وبقية رجاله ثقات. رواه : (446قال الهيثمي ) @
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ثـََنا أَبُ   -  [413] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َزجْنَُوْيِه، َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن يُوُسَف، َحدَّ و تـَْوبََة، َحدَّ

قَاَل:   ٍم،  َأاَب َسالَّ ْعُت  قَاَل: ْسَِ ٍم،  ْبِن َسالَّ زَْيِد  َأِخيِه  َعْن  ٍم،  ْعتُ َسالَّ أََنِبي َكاَن ْسَِ اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:   ، َأنَّ رَُجالا أَُماَمَة،  َأاَب   
َنُه َوَبنْيَ نُوٍح؟ قَاَل: »َعَشَرُة قـُُروٍن«.  آَدُم؟ قَاَل: »نـََعْم، ُمَكلٌَّم«، قَاَل: َفَكْم َكاَن بـَيـْ

   [6190إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َأْخََباََن َعمْ   -  [414] ، َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، قَاَل: َحدَّ ُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ

ْبنِ  َعْمِرو  َعْن   ، اْلُماَلِئيِّ قـَْيٍس  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  الصَّفَّاُر،  ٌد  َخالَّ َحدَّثـََنا  قَاَل:   قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  َسْعٍد،  ْبِن  ُمْصَعِب  َعْن    ُمرََّة، 
، فـََقاُلوا: اَي َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََتاَل َعَلْيِهْم زََماانا َنا، فَأَنـَْزَل  »أُْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ َلْو َقَصْصَت َعَليـْ

آايَ  تِْلَك  }الر   :ُ ]يوسف:  اَّللَّ اْلُمِبنَي{  اْلِكَتاِب  ]يوسف:  1ُت  اْلَقَصِص{  َأْحَسَن  َعَلْيَك  نـَُقصُّ  }َُنُْن  قـَْوِلِه:  ِإىَل   ]3  ]
َحدَّثْـ  َلْو  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  فـََقاُلوا:   ، زََماانا َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َعَلْيِهْم  اَّللَُّ فـََتاَلَها  فَأَنـَْزَل  َأْحَسَن  تَـَنا،  نـَزََّل   ُ : }اَّللَّ

ٌد: َوزَاَد ِفيِه ِحنَي قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  23احْلَِديِث ِكَتاابا ُمَتَشاَِباا{ ]الزمر:   [ اآْليََة، ُكلُّ َذِلَك يـُْؤَمُروَن اِبْلُقْرآِن« قَاَل َخالَّ
ُ }َأمَلْ َيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَ  { ]احلديد:  ذَكِّْراَن، فَأَنـَْزَل اَّللَّ  [ » 16ْن ََتَْشَع قـُُلوَُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ

   [6209]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 
ثـََنا ا  -  [ 415] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، َحدَّ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبين َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، بِبَـْيِت اْلَمْقِدِس، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َسَأَل  احْلَاِرِث، َأنَّ َأاَب السَّْمِح، َحدَّثَُه، َعِن اْبِن ُحَجرْيََة، َعْن َأيب ْبُن   ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َيُكْن ُموَسى َيُِبـَُّها، قَالَ  مَلْ  َلُه َخاِلَصةا، َوالسَّاِبَعُة  َا  أَتْـَقى؟ ُموَسى رَبَُّه َعْن ِستِّ ِخَصاٍل، َكاَن َيُظنُّ َأَّنَّ : اَي َربِّ َأيُّ ِعَباِدَك 

َبُع* اهْلَُدى، قَاَل: فََأيُّ ِعَبادِ قَالَ  َك َأْحُكُم؟ قَاَل: الَِّذي  : الَِّذي َيْذُكُر َواَل يـَْنَسى، قَاَل: فََأيُّ ِعَباِدَك َأْهَدى؟ قَاَل: الَِّذي يـَتـْ
ْشَبُع ِمَن اْلِعْلِم، ََيَْمُع ِعْلَم النَّاِس ِإىَل ِعْلِمِه، قَاَل:  ََيُْكُم ِللنَّاِس َكَما ََيُْكُم لِنَـْفِسِه، قَاَل: فََأيُّ ِعَباِدَك َأْعَلُم؟ قَاَل: َعاملٌ اَل يَ 

يـَْرَضى مبَا الَِّذي  قَاَل:  َأْغََّن؟  ِعَباِدَك  قَاَل: فََأيُّ  َغَفَر،  َقَدَر  ِإَذا  الَِّذي  قَاَل:  ؟  َأَعزُّ ِعَباِدَك  ِعَباِدَك    فََأيُّ  قَاَل: فََأيُّ  يـُْؤَتى، 
َا اْلِغََّن ِغََّن اَأفْـَقُر؟ قَاَل: َصاِحٌب   َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس اْلِغََّن َعْن ظَْهٍر، ِإَّنَّ  ُ ُقوٌص*«، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لنـَّْفِس،  َمنـْ

ُ ِبعَ  ُ ِبَعْبٍد َخرْياا َجَعَل ِغَناُه يف نـَْفِسِه َوتـَُقاُه يف قـَْلِبِه، َوِإَذا َأرَاَد اَّللَّ نَـْيِه«. َوِإَذا َأرَاَد اَّللَّ  ْبٍد َشرًّا َجَعَل فـَْقَرُه َبنْيَ َعيـْ
 [  6217]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، أَ   -  [ 416] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، َحدَّ َحدَّثَُه َعْن  نَّ َدرَّاجاا،  َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، َحدَّ

»قَ  قَاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيب  َعْن  َثِم،  اهْلَيـْ ئاا  َأيب  َشيـْ َعلِّْمِِن  َربِّ  اَي  ُموَسى:  اَل 
ُ، قَاَل: اَي َربِّ ُكلُّ ِعَباِدَك يـَُقوُل َهَذا، قَاَل:  َأذُْكُرَك ِبِه، َوَأْدُعوَك ِبِه، قَاَل: ُقْل اَي ُموَسى: اَل ِإَلَه ِإالَّ  ُ،   اَّللَّ ُقْل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ئاا ََتُصُِِّن ِبِه، قَاَل: اَي ُموَسى َلْو َأنَّ َأْهَل السََّماَواِت السَّْبِع َواأْلََرِضنَي ا َا ُأرِيُد َشيـْ ُ يف  لسَّْبِع يف ِكفٍَّة، َواَل ِإَلهَ قَاَل: ِإَّنَّ  ِإالَّ اَّللَّ
 ِكفٍَّة، َماَلْت َِبِْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ« 

 [  6218]االلباني: ضعيف، شعيب: ضعيف[ ]حبان: 
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َثِم ْبِن مُحَْيٍد، عَ   -  [ 417] ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اهْلَيـْ ثـََنا أَبُو َُهَّاٍم، َحدَّ َعطَاٍء، َعْن  ِضنِي ْبِن  ِن اْلوَ َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ
ُ َعلَ  ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َداُوَد َنْصِر ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعْن َأيب الدَّ ْيِه َوَسلََّم: »َلَقْد قـََبَض اَّللَّ

 َوَلَقْد َمَكَث َأْصَحاُب اْلَمِسيِح َعَلى ُسنَِّتِه َوَهْدِيِه ِماَئيَتْ َسَنٍة«ِمْن َبنْيِ َأْصَحاِبِه، َفَما فُِتُنوا َواَل َبدَُّلوا، 
 [  6236]االلباني: ضعيف منكر، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

 
ثـََنا َوْهُب ْبنُ   -  [418] ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليُّ ثـََنا َأيب، َعِن    َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ َجرِيٍر، َحدَّ

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قـَْيِس ْبِن خَمَْرَمَة، َعِن احلَْسَ اْبِن   ِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن  ِإْسَحاَق، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَـ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَِ ِه َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ »َما َُهَْمُت ِبَقِبيٍح ِمَّا يـَُهمُّ بِِه   ُقوُل:َجدِّ

ُهَما.  ُ ِمنـْ  َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة ِإالَّ َمرََّتنْيِ ِمَن الدَّْهِر ِكْلَتاُُهَا َعَصَمِِن اَّللَّ
َلةا ِلَفَّتا َكاَن َمِعي ِمْن قـَُرْيٍش أبَِْعَلى َمكََّة يف َغَنٍم أِلَْهِلَنا نـَْرَعاَها: أَْبِصْر يل َغَنِمي حَ  َلةَ قـُْلُت لَيـْ  مبَكََّة َكَما َّتَّ َأْْسَُر َهِذِه اللَّيـْ

َياُن.   َيْسُمُر اْلِفتـْ
ْعُت ِغَناءا، َوَصْوَت ُدُفوٍف، َوَمَزاِمرَي.  قَاَل: نـََعْم، َفَخَرْجُت، فـََلمَّا ِجْئُت َأْدََن َداٍر ِمْن ُدوِر َمكََّة ْسَِ

اْمَرَأةا ِمْن قـَُرْيٍش، فـََلَهْوُت ِبَذِلَك اْلِغَناِء، َوِبَذِلَك الصَّْوِت قـُْلُت: َما َهَذا؟ قَاُلوا: ُفاَلٌن تـََزوََّج ُفاَلنََة ِلَرُجٍل ِمْن قـَُرْيِش تـََزوََّج  
َلةا  َحَّتَّ َغَلبَـْتِِن َعْيِِن، فَِنْمُت َفَما أَيـَْقَظِِن ِإالَّ َمسُّ الشَّْمِس، فـََرَجْعُت ِإىَل َصاِحِب، فـََقاَل: َما فـََعلْ  َت؟ فََأْخََبْتُُه، ُثَّ فـََعْلُت لَيـْ

ْعُت، َحَّتَّ َغلَ ُأْخَرى مِ  ِقيَل يل، َفَسِمْعُت َكَما ْسَِ َما  َفِقيَل يل: ِمْثُل  ِمْثَل َذِلَك،  َفَسِمْعُت  بَـْتِِن َعْيِِن،  ْثَل َذِلَك، َفَخَرْجُت، 
َما   فـَُقْلُت:  فـََعْلَت؟  َما  فـََقاَل يل:  ِإىَل َصاِحِب،  رََجْعُت  الشَّْمِس، ُثَّ  ِإالَّ َمسُّ  أَيـَْقَظِِن  اَّللَِّ  َفَما  َرُسوُل  قَاَل  ئاا،  َشيـْ فـََعْلُت 

، َما َُهَْمُت بـَْعَدُُهَا ِبُسوٍء ِمَّا يـَْعَمُلُه َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة، حَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فـََواَّللَِّ ُ بِنـُبـُوَّتِِه« َصلَّى اَّللَّ  َّتَّ َأْكَرَمِِن اَّللَّ
   [6272]حبان:   [إسناده جيدحسن، أسد: إسناده   ]االلباني: ضعيف، شعيب:

 
ِإْسَرائِ   -  [ 419] ثـََنا  َحدَّ اْلُغَداينُّ،  رََجاٍء  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثـََنا  َحدَّ  ، اجْلَُمِحيُّ احْلَُباِب  ْبُن  اْلَفْضُل  ِإْسَحاَق،  َأْخََبين  َأيب  َعْن  يُل، 

ُ َعْنُه ِمْن َعاِزٍب رَْحالا بِ  ْعُت اْلََبَاَء، يـَُقوُل: اْشرَتَى أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ َثاَلثََة َعَشَر ِدْرَُهاا، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر ِلَعاِزٍب: ُمِر  قَاَل: ْسَِ
ُثِِن َكْيَف َصنَـْعَت أَْنَت َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ااْلََبَاَء   َعَلْيِه َوَسلََّم، ِحنَي  فـَْلَيْحِمْلُه ِإىَل َأْهِلي، فـََقاَل َلُه َعاِزٌب: اَل َحَّتَّ حُتَدِّ  ُ َّللَّ

َلتَـَنا َحَّتَّ َأْظَهْراَن، َوقَاَخَرْجُتَما ِمْن َمكَّ  َنا لَيـْ َم قَائُِم الظَِّهريَِة، فـََرَمْيُت  َة، َواْلُمْشرُِكوَن َيْطُلُبوَنُكْم؟ فـََقاَل: اْرحَتَْلَنا ِمْن َمكََّة فََأْحيَـيـْ
هَ  ِإلَيـْ فَانـْتَـَهْيُت  ِبَصْخَرٍة،  َأاَن  فَِإَذا  ِإلَْيِه؟  ََنِْوي  نـََرى ِظالًّ  َهْل  اَّللَِّ  بَِبَصِري،  ِلَرُسوِل  فـََرْشُت  َفَسوَّيـُْتُه، ُثَّ  ِظلَِّها،  بَِقيَُّة  فَِإَذا  ا، 

، فَاْضَطَجَع، ُثَّ َذَهْبُت أَْنظُُر، َهْل أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ قـُْلُت: اْضَطِجْع اَي َرُسوَل اَّللَِّ َرى ِمَن الطََّلِب َأَحداا؟ فَِإَذا َأاَن  َصلَّى اَّللَّ
َها ِمْثَل الَِّذي أُرِيُد  ِبَراِعي غَ  َفَسأَْلُتُه، فـَُقْلُت: ِلَمْن أَْنَت اَي ُغاَلُم؟   -يـَْعِِن الظِّلَّ    -َنٍم َيُسوُق َغَنَمُه ِإىَل الصَّْخَرِة، يُرِيُد ِمنـْ

َلََبٍ  ِمْن  َغَنِمَك  َهْل يف  فـَُقْلُت:  فـََعَرفْـُتُه،  ِمْن قـَُرْيٍش،  ِلُفاَلِن رَُجٍل  اْلُغاَلُم:  َحاِلٌب يل؟  قَاَل  أَْنَت  َهْل  قـُْلُت:  نـََعْم،  قَاَل:  ؟ 
ُفَض َضْرَعَها ِمَن اْلغَُباِر، ُثَّ َأمَ  ُفَض َكفَّْيِه، فـََقاَل َهَكَذا،  قَاَل: نـََعْم، فََأَمْرتُُه، فَاْعتَـَقَل َشاةا ِمْن َغَنِمِه، َوَأَمْرتُُه َأْن يـَنـْ ْرتُُه َأْن يـَنـْ

َيَدْيِه َعَلى  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإدَ   َوَضَرَب ِإْحَدى   ُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَوْيُت َمِعي  َلََبٍ، َوَقْد  اَوةا  اأْلُْخَرى، َفَحَلَب يل ُكثْـَبةا ِمْن 
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِإىَل  فَانـْتَـَهْيُت  َأْسَفُلُه  بـَُرَد  َحَّتَّ  اللَََّبِ  َعَلى  َفَصبَـْبُت  ِخْرَقٌة،  َفِمَها  َقِد  َعَلى  فـََوافـَْقُتُه  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   

َفَشِربَ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  اْشَرْب  فـَُقْلُت:  َقَظ،  فـََلْم  اْستَـيـْ َيْطُلُبونـََنا،  َواْلَقْوُم  فَاْرحَتَْلَنا   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  الرَِّحيُل  آَن  َقْد  فـَُقْلُت:   ،
ْبِن   ُسَراَقِة  َغرْيُ  ُهْم  ِمنـْ َأَحٌد  قَاَل:  يُْدرِْكَنا   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  حَلَِقَنا  َقْد  الطََّلُب  َهَذا  فـَُقْلُت:  َلُه،  فـََرٍس  َعَلى  ُجْعُشٍم  ْبِن  َماِلِك 
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ُرحْمَنْيِ  ِقيُد  َنُه  َوبـَيـْ نَـَنا  بـَيـْ ِمنَّا، وََكاَن  َداَن  فـََلمَّا  َمَعَنا«،  ِإنَّ اَّللََّ  حَتَْزْن  فـََقاَل: »اَل  قـُلْ فـََبَكْيُت،  َثاَلٍث،  َأْو  اَي    الطََّلُب  َهَذا  ُت: 
ِكْن أَْبِكي َعَلْيَك، َفَدَعا  َرُسوَل اَّللَِّ َقْد حَلَِقَنا، فـََبَكْيُت، قَاَل: »َما يـُْبِكيَك؟ «، قـُْلُت: َأَما َواَّللَِّ َما َعَلى نـَْفِسي أَْبِكي، َولَ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »اللَّهُ   ُ مَّ اْكِفَناُه مبَا ِشْئَت«، قَاَل: َفَساَخْت ِبِه فـََرُسُه يف اأْلَْرِض ِإىَل َبْطِنَها َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يِِن ِمَّا َأانَ  َها، ُثَّ قَاَل: اَي حُمَمَُّد َقْد َعِلْمُت َأنَّ َهَذا َعَمُلَك، فَادُْع اَّللََّ َأْن يـَُنجِّ نَيَّ َعلَ فـََوَثَب َعنـْ ى َمْن َورَاِئي   ِفيِه، فـََواَّللَِّ أَلَُعمِّ

َها َسْهماا، فَِإنََّك َسَتُمرُّ َعَلى ِإِبِلي َوَغَنِمي يف َمَكاِن َكَذا وَ  َها َحاَجَتَك،  ِمَن الطََّلِب، َوَهِذِه ِكَناَنيِت، َفُخْذ ِمنـْ َكَذا، َفُخْذ ِمنـْ
لََنا يف  َحاَجَة  َوَسلََّم: »اَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَاْنطََلَق    فـََقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َلُه  َوَدَعا  ِإِبِلَك«، 

، اْلَمِديَنَة لَْيالا َنا  أَتـَيـْ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ   ُ ِإىَل َأْصَحاِبِه، َوَمَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَْنِزلُ   رَاِجعاا  أَيُـُّهْم  اْلَقْوُم،   َعَلْيِه  فـَتَـَنازََعُه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ أَْنِزلُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَة َعَلى َبِِن النَّجَّاِر َأْخَواِل َعْبِد  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اللَّيـْ

ْمَنا اْلَمِديَنَة يف الطُُّرِق، َوَعَلى اْلبـُُيوِت ِمَن اْلِغْلَماِن َواْْلََدِم يـَُقوُلوَن َجاَء  اْلُمطَِّلِب، ُأْكرُِمُهْم ِبَذِلَك«، َفَخَرَج النَّاُس ِحنَي َقدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْصَبَح اْنطََلَق، فـَنَـَزَل َحْيُث أُِمَر، وََكا  َعَلْيِه َوَسلََّم  َن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ حُمَمٌَّد َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَة َعَشَر َشْهراا، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َيُِبُّ َأْن يـَُوجََّه  َقْد َصلَّى َُنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهراا َأْو َسبـْ
نَـ  }َقْد  َوَعاَل:  َجلَّ   ُ اَّللَّ فَأَنـَْزَل  اْلَكْعَبِة،  َشْطَر  َُنَْو  َوْجَهَك  فـََولِّ  تـَْرَضاَها  َلةا  ِقبـْ فـََلنـَُولِّيَـنََّك  السََّماِء  يف  َوْجِهَك  تـََقلَُّب  َرى 

َلِتِهِم الَّيِت َكانُوا َعَليْـ 144اْلَمْسِجِد احْلََراِم{ ]البقرة:   ُهْم َعْن ِقبـْ َها{  [ قَاَل: َوقَاَل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َوُهُم اْليَـُهوُد: }َما َوالَّ
]142]البقرة:   ُمْسَتِقيٍم{  ِصَراٍط  ِإىَل  َيَشاُء  َمْن  يـَْهِدي  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  َّلِلَِّ  }ُقْل  َوَعاَل:  َجلَّ   ُ اَّللَّ فَأَنـَْزَل  البقرة:  [ 

بـَْعَدَما صَ 142 َفَخَرَج  َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل،   ُ َفَمرَّ َعَلى قـَْوٍم ِمَن اأْلَْنَصاِر َوُهْم  [، قَاَل: َوَصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَّى 
َه  رُُكوٌع يف َصاَلِة اْلَعْصِر َُنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس، فـََقاَل: ُهَو َيْشَهُد أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنَُّه َقْد ُوجِّ

فَاُْنََرفَ  اْلَكْعَبِة،  اْلُمَهاِجرِينَ َُنَْو  ِمَن  َنا  َعَليـْ َقِدَم  َمْن  َأوَُّل  اْلََبَاُء: وََكاَن  قَاَل  اْلَكْعَبِة،  ِإىَل  تـََوجَُّهوا  اْلَقْوُم َحَّتَّ  ْبُن    ُمْصَعُب   
ُ َعَليْ  ، فـَُقْلَنا َلُه: َما فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم؟ قَاَل: ُهَو َمَكانَُه َوَأْصَحابُُه َعَلى ُعَمرْيٍ َأُخو َبِِن َعْبِد الدَّاِر ْبِن ُقَصيٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَثَِري، ُثَّ أََتى بـَْعَدُه َعْمُرو ْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم اأْلَْعَمى َأُخو َبِِن ِفْهٍر، فـَُقْلَنا: َما فـََعَل َمْن َورَاَءكَ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمْسُعوٍد، َوِباَلٌل، ُم اآْلَن َعَلى أَثَِري، ُثَّ َأََتاَن بـَْعَدُه َعمَّاُر ْبُن اَيِسٍر، َوَسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص، َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن  َوَأْصَحابُُه؟ قَاَل: هُ 

ُ َعْنُه يف ِعْشرِيَن ِمْن َأْصَحاِبِه رَاِكباا، ُثَّ أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعَدُهْم، ُثَّ َأََتاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ََتاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ قَـ   ُ َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرْأُت ُسَوراا ِمَن اْلُمَفصَِّل، ُثَّ َخَرْجَنا  َوأَبُو َبْكٍر َمَعُه، قَاَل اْلََبَاُء: فـََلْم يـَْقَدْم َعَليـْ

 ِعرَي، فـََوَجْداَنُهْم َقْد َحِذرُوا نـَْلَقى الْ 
 [ 6281]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان: 

 
ثـََنا    َأْخََباََن َنْصُر ْبُن اْلَفْتِح ْبِن َساملٍِ اْلُمَربَِّعيُّ   -  [ 420] ِإْسَحاُق ْبُن  اْلَعاِبُد، ِبَسَمْرقـَْنَد، َحدَّثـََنا رََجاُء ْبُن ُمَرجًّى احْلَاِفُظ، َحدَّ

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: »َكاَن َخامَتُ النـُّبـُوَّ  َصلَّى    ِة يف َظْهِر َرُسوِل اَّللَِّ ِإبـَْراِهيَم، قَاِضي َْسَْرقـَْنَد، َحدَّ
» ْنُدَقِة ِمْن حَلٍْم َعَلْيِه، َمْكُتوٌب حُمَمَُّد َرُسوِل اَّللَِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل اْلبـُ  اَّللَّ

 [  6302]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ََيََْي ْبُن زََكِرايَّ   -  [ 421] ثـََنا َمْسُروُق ْبُن اْلَمْرُزاَبِن، َحدَّ ، َحدَّ حُمَمَِّد   ْبِن َأيب زَاِئَدَة، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم السَّْعِديَِّة الَّيِت  ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َجْهِم ْبِن َأيب َجْهٍم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َحلِ  يَمَة أُمِّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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تـُْبِق    َأْرَضَعْتُه قَاَلْت: َخَرْجُت يف ِنْسَوٍة ِمْن َبِِن َسْعِد ْبِن َبْكٍر نـَْلَتِمُس الرَُّضَعاَء مبَكََّة َعَلى َأََتٍن يل  َقْمَراَء يف َسَنٍة َشْهَباَء مَلْ 
َنا ِبَقْطَرٍة ِمْن َلََبٍ، َوَمِعي َصِبي شَ  ئاا، َوَمِعي َزْوِجي، َوَمَعَنا َشاِرٌف لََنا، َواَّللَِّ َما ِإْن يَِبضُّ َعَليـْ َلتَـَنا ِمْن ُبَكائِِه َما   يل ِإْن  يـْ نـََناَم لَيـْ

تـَْبَق ِمنَّا اْمَرأَ  َا ُكنَّا  يف َثْدَييَّ َما يـُْغِنيِه، فـََلمَّا َقِدْمَنا َمكََّة مَلْ  َتْأاَبُه، َوِإَّنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَ  ُ َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌة ِإالَّ ُعِرَض َعَليـْ
َتْصَنعَ  َأْن  َعَسى  َما  يَِتيماا  نـَُقوُل:  وَُكنَّا  يَِتيماا،  وََكاَن  اْلَمْوُلوِد،  َواِلِد  ِمْن  الرََّضاَعِة  َحَّتَّ نـَْرُجو َكَراَمَة  ِبِه،  أُمُُّه  ِمْن      يـَْبَق  مَلْ 

ئاا َوَقْد َأَخَذ َصَواِحِب  ، فـَُقْلُت ِلَزْوِجي: َواَّللَِّ أَلَْرِجَعنَّ َصَواِحِب اْمَرَأٌة ِإالَّ َأَخَذْت َصِبيًّا َغرْيِي، َفَكرِْهُت َأْن َأْرِجَع َومَلْ َأِجْد َشيـْ
ُتُه، فََأَخْذتُهُ  ، َوَذاَك َأيّنِ مَلْ    ِإىَل َذِلَك اْلَيِتيِم َفََلُخَذنَُّه، فَأَتـَيـْ َورََجْعُت ِإىَل رَْحِلي، فـََقاَل َزْوِجي: َقْد َأَخْذتِيِه؟ فـَُقْلُت: نـََعْم َواَّللَِّ

َأْن ََيَْعَل ِفيِه َخرْياا، قَاَلْت: فـََواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ أَ   ُ ِري َأقْـَبَل َعَلْيِه  ْن َجَعْلُتُه يف ِحجْ َأِجْد َغرْيَُه، فـََقاَل: َقْد َأَصْبِت، فـََعَسى اَّللَّ
َرِوَي، َوَشِرَب َأُخوُه   ِمَن اللَََّبِ، َفَشِرَب َحَّتَّ   ُ ابـْنَـَها    -َثْدِيي مبَا َشاَء اَّللَّ ِإىَل َشارِِفَنا ِمَن    -يـَْعِِن  َرِوَي، َوقَاَم َزْوِجي  َحَّتَّ 

َنا، وَ  َلتَـَنا تِْلَك ِشَباعاا ُرَواءا،  اللَّْيِل، فَِإَذا َِبَا َحاِفٌل َفَحَلبَـَها ِمَن اللَََّبِ َما ِشئـْ َنا لَيـْ َشِرَب َحَّتَّ َرِوَي، َوَشرِْبُت َحَّتَّ َرِويُت، َوبِتـْ
َأَصْبِت َنَسمَ  َقْد  َما ُأرَاِك ِإالَّ  َزْوَجَها: َواَّللَِّ اَي َحِليَمُة  يـَْعِِن  أَبُوُه  يـَُقوُل  َيانـَُنا،  َقْد اَنَم َصِبيـُّ َوَقْد اَنَم ِصبـْ ُمَبارََكةا،  َنا، َوَرِوَي،  ةا 

ُْم لَيَـُقوُلوَن: َوَْيَِك ُكفِّي عَ  نَّا، أَلَْيَسْت َهِذِه أبَََِتِنِك الَّيِت َخَرْجِت  قَاَلْت: ُثَّ َخَرْجَنا، فـََواَّللَِّ َْلََرَجْت َأََتين َأَماَم الرَّْكِب، َحَّتَّ ِإَّنَّ
، َوِهَي ُقدَّاُمَنا َحَّتَّ  َها؟ فََأُقوُل: بـََلى َواَّللَِّ ،  َعَليـْ  َقِدْمَنا َمَنازِلََنا ِمْن َحاِضِر َبِِن َسْعِد ْبِن َبْكٍر، فـََقِدْمَنا َعَلى َأْجَدِب َأْرِض اَّللَِّ

، َوتـَُروُح رَتُوُح ِبطَاانا لَبَـنا فـََوالَِّذي نـَْفُس َحِليَمَة بَِيِدِه ِإْن َكانُوا لَُيَسّرُِحوَن َأْغَناَمُهْم ِإَذا َأْصَبُحوا، َوَيْسَرُح رَاِعي َغَنِمي فَ  ا ُحفَّالا
َنا ِمَن اللَََّبِ، َوَما ِمَن احْلَاِضرِ   َأَحٌد ََيُْلُب َقْطَرةا َواَل َيَُِدَها،  َأْغَناُمُهْم ِجَياعاا َهاِلَكةا، َما هَلَا ِمْن َلََبٍ، قَاَلْت: فـََنْشَرُب َما ِشئـْ

َحْيُث   َتْسَرُحوَن  َأاَل  َويـَْلُكْم  ِلرَِعائِِهْم:  َفرَتُوُح  فـَيَـُقوُلوَن  ِفيِه،  َتْسَرُح  الَِّذي  ْعِب  الشِّ يف  فـََيْسَرُحوَن  َحِليَمَة،  رَاِعي  َيْسَرُح 
يَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ، وََكاَن َصلَّى اَّللَّ لَبَـناا ُحفَّالا َغَنِمي  َوتـَُروُح  َلََبٍ،  ِمْن  َِبَا  َما  ِجَياعاا  َشَباَب الصَِّبِّ يف َأْغَناُمُهْم  اْليَـْوِم    ِشبُّ يف 

ِه، فـَُقْلُت هَلَا، َوقَاَل  َشْهٍر، َوَيِشبُّ يف الشَّْهِر َشَباَب الصَِّبِّ يف َسَنٍة، فـَبَـَلَغ َسَنةا َوُهَو ُغاَلٌم َجْفٌر، قَاَلْت: فـََقِدْمَنا عَ  َلى أُمِّ
َنا اْبِِن، فـَْلنَـْرِجْع ِبِه، فَِإانَّ ََنَْشى َعَلْيِه َواَبءَ  َمكََّة قَاَلْت: َوَُنُْن َأَضنُّ َشْيٍء ِبِه ِمَّا رَأَيـَْنا ِمْن بـَرََكِتِه، قَاَلْت:    هَلَا أَبُوُه: رُدِّي َعَليـْ

َنا ُهَو يـَْلَعبُ   َوَأُخوُه يـَْوماا َخْلَف اْلبـُُيوِت  فـََلْم نـََزْل َحَّتَّ قَاَلِت: اْرِجَعا ِبِه، فـََرَجْعَنا ِبِه، َفَمَكَث ِعْنَداَن َشْهَرْيِن، قَاَلْت: فـَبَـيـْ
، َقْد َجاَءُه  يـَرْ  رَُجاَلِن، فََأْضَجَعاُه، َوَشقَّا َبْطَنُه،  َعَياِن ََبْماا لََنا، ِإْذ َجاَءاَن َأُخوُه َيْشَتدُّ، فـََقاَل يل َوأِلَبِيِه: َأْدرَِكا َأِخي اْلُقَرِشيَّ

َتِقٌع َلْونُُه، فَا َنا ِإلَْيِه َوُهَو قَائٌِم ُمنـْ تَـَهيـْ ْعتَـنَـَقُه أَبُوُه َواْعتَـنَـْقُتُه، ُثَّ قـُْلَنا: َما َلَك َأْي ُبَِنَّ؟ قَاَل: »َأََتين رَُجاَلِن  َفَخَرْجَنا َنْشَتدُّ، فَانـْ
، َما َأْدِري َما َصنَـَعا«، قَاَلْت: فَاْحَتَمْلنَ  : يـَُقوُل  اُه، َورََجْعَنا ِبِه، قَاَلتْ َعَلْيِهَما ثَِياٌب بِيٌض، فََأْضَجَعاين، ُثَّ َشقَّا َبْطِِن، فـََواَّللَِّ

َأنْ  قـَْبَل  َأْهِلِه  ِإىَل  فـَْلنَـُردَُّه  فَاْنطَِلِقي،  ُأِصيَب،  َقْد  ِإالَّ  اْلُغاَلَم  َهَذا  َأَرى  َما  َحِليَمُة  اَي  قَاَلْت:    أَبُوُه:  نـََتَخوَُّف،  َما  ِبِه  َيْظَهَر 
ُتَما َحرِيَصنْيِ  ، ِإالَّ َأانَّ َكَفْلَناُه، َوَأدَّيـَْنا احْلَقَّ الَِّذي  فـََرَجْعَنا ِبِه، فـََقاَلْت: َما يـَُردُُّكَما ِبِه، فـََقْد ُكنـْ  َعَلْيِه؟ قَاَلْت: فـَُقْلُت: اَل َواَّللَِّ

َنا، ُثَّ ََتَوَّفْـَنا اأْلَْحَداَث َعَلْيِه، فـَُقْلَنا: َيُكوُن يف َأْهِلِه، فـََقاَلْت أُمُُّه: َواَّللَِّ َما  َخََبَُكَما َوَخََبَُه،  َذاَك ِبُكَما، فََأْخَِبَاين   َيَُِب َعَليـْ
، ِإنَّ اِل  ، َأاَل ُأْخَِبُُكَما َعْنُه ِإيّنِ مَحَْلُت  فـََواَّللَِّ َما زَاَلْت بَِنا َحَّتَّ َأْخََباَْنَها َخََبَُه، قَاَلْت: فـََتَخوَّفْـَتَما َعَلْيِه، َكالَّ َواَّللَِّ ْبِِن َهَذا َشْأانا

، َواَل َأْعَظَم بـَرََكةا ِمْنُه، ُثَّ رَأَْيُت نُوراا َكأَنَُّه ِشَهاٌب َخَرَج ِمِنِّ ِحنَي َوَضْعُتُه، أَ ِبِه، فـََلْم َأمحِْْل مَحْالا َقطُّ، َكا َضاَءْت  َن َأَخفَّ َعَليَّ
َياُن، َوَقَع َواِضعاا َيَدُه اِبأْلَ  بـْ ِبِل بُِبْصَرى، ُثَّ َوَضْعُتُه، َفَما َوَقَع َكَما يـََقُع الصِّ ْرِض، رَاِفعاا رَْأَسُه ِإىَل السََّماِء، َدَعاُه  َلُه َأْعَناُق اإْلِ

 َواحْلََقا ِبَشْأِنُكَما.
 [  6335]االلباني: ضعيف، شعيب: في سنده انقطاع[ ]حبان: 

 



118 
 

ثـََنا اْبُن َأيب    -  [422] ثـََنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلَمَّاُل، َحدَّ * ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ ُفَدْيٍك، َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ
، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْبِن َمْوِهبٍ     َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ، َعْن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِميَناَء اأْلَْشَجِعيِّ

َعُث ِإىَل قـَْريَِتِه َواَل »ُأْعِطيُت َأْربـَعاا مَلْ يـُْعَطهُ  َلَنا، َوَسأَْلُت َريبِّ اْْلَاِمَسَة فََأْعطَانِيَها، َكاَن النَِّبُّ يـُبـْ يـَْعُدوَها َوبُِعْثُت   نَّ َأَحٌد َكاَن قـَبـْ
َمَساِجَد، َوُأِحلَّ لََنا اْْلُُمُس َومَلْ َيَِلَّ أِلََحٍد  َكافَّةا ِإىَل النَّاِس، َوُأْرِهَب ِمنَّا َعُدوُّاَن َمِسريََة َشْهٍر، َوُجِعَلْت يلَ اأْلَْرُض َطُهوراا وَ 

ُدُه ِإالَّ َأدْ  َلَنا، َوَسأَْلُت َريبِّ اْْلَاِمَسَة، َفَسأَْلُتُه َأْن اَل يـَْلَقاُه َعْبٌد ِمْن أُمَّيِت يـَُوحِّ  َخَلُه اجْلَنََّة فََأْعطَانِيَها«َكاَن قـَبـْ
 [ 6399، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات[ ]حبان: وغيره وثقه المصنف عبيد هللا بن عبد الرحمن ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:

  
ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن  َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب    -  [423] ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ، َحدَّ اْلَقزَّاُز، اِبْلَبْصَرِة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه   َلُه َشْيطَاٌن«،  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ وَ َوَسلََّم: »ِزاَيِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َشرِيِك ْبِن طَاِرٍق، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَاَل: »َويل، ِإالَّ َأنَّ اَّللََّ َأَعاَنِِن َعَلْيِه فََأْسَلَم«.   قَاُلوا: َوَلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 [  6416]االلباني: صحيح اإلسناد، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 : رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح. (13860قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأخْ   -  [ 424] ثـََنا َحْرَمَلُة ُهَو اْبُن ََيََْي، َحدَّ ََبين َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، َحدَّ
َمَعُه    - َسْلٍم آَخَر  اْبُن  الرَّمحَْ   -َوذََكَر  َعْبِد  َعْن  َحِبيٍب،  َأيب  ْبِن  يَزِيَد  يـَُقوُل:  َعْن  َعاِمٍر،  ْبَن  ُعْقَبَة  َع  أَنَُّه ْسَِ َِشَاَسَة،  ْبِن  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوماا، فََأطَاَل اْلِقَياَم، وََكاَن ِإَذا َصلَّى لََنا خَ  َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئاا َغرْيَ أَنَُّه  َصلَّيـْ فََّف، ُثَّ اَل َنْسَمُع ِمْنُه َشيـْ
ئاا، ُثَّ رََكَع، ُثَّ َأْسرََع بـَْعَد َذلِ يـَُقو  ، َوَأاَن ِفيِهْم« ُثَّ رَأَيـُْتُه َأْهَوى بَِيِدِه لِيَـتَـَناَوَل َشيـْ ُ  ُل: »َربِّ َك، فـََلمَّا َسلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقْد َعِلْمُت أَنَُّه رَاَعُكْم ُطوُل َصاَلِت َوِقَياِمي«    َحْولَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َجَلَس َوَجَلْسَنا   اَّللَّ
، َوَأاَن ِفيِهْم«، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ْعَناَك تـَُقوُل: »َربِّ ، َوْسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي    قـُْلَنا: َأَجْل، اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َلَقْد ُعِرَضْت َعلَ بِ  َقْد ُعِرَض َعَليَّ يف َمَقاِمي َهَذا َحَّتَّ  َما ِمْن َشْيٍء ُوِعْدمُتُوُه يف اآْلِخَرِة ِإالَّ  َها  َيِدِه  ِمنـْ ِإيَلَّ  يَّ النَّاُر، فََأقْـَبَل 
َا الزَّرَايبُّ،  َشْيٌء َحَّتَّ َداَن مبََكاين َهَذا، َفَخِشيُت َأْن تـَْغَشاُكْم، فـَُقْلُت: َربِّ َوَأاَن   ِفيِهْم، َفَصَرفـََها َعْنُكْم، فََأْدبـََرْت ِقطَعاا َكَأَّنَّ

َها َنْظَرةا، فـََرأَْيُت َعْمَرو ْبَن ُحْرََثَن َأَخا َبِِن ِغَفاٍر ُمتَِّكئاا يف َجَهنََّم َعَلى قـَْوِسِه،   َوِإَذا ِفيَها احلِْْمرَيِيَُّة َصاِحَبُة اْلِقطَّةِ   فـََنَظْرُت ِإلَيـْ
َها َواَل ِهَي َأْرَسْلتَـَها«  َها، َفاَل ِهَي َأْطَعَمتـْ  الَّيِت رََبطَتـْ

 [  6432]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  
 
ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح    -  [ 425] ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َحدَّ اأْلَْزِديُّ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ  ِه، َعْن َعاِئَشَة: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا َُهَُّه َشْيٌء َأَخَذ ِبِلْحَيِتِه َهَكَذا،    حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 ى حِلَْيِتِه« َوقـََبَض اْبُن ُمْسِهٍر َعلَ 

 [  6439]االلباني: حسن لغيره، شعيب: حديث حسن صحيح[ ]حبان: 
 
َخلَ   -  [426] ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  بَِبرْيُوَت،  َمْكُحوٌل  السَّاَلِم  َعْبِد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل:  َأْخََباََن  الدَّاِريُّ،  ٍف 

ثـََنا َأِخي زَيْ  ٍم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َسالَّ ثـََنا َمْعَمُر ْبُن يـَْعَمَر، قَاَل: َحدَّ ٍم، قَاَل: َحدََّثِِن  َحدَّ َع َأاَب َسالَّ ٍم أَنَُّه ْسَِ ُد ْبُن َسالَّ
، يـَُقوُل: قَاَم َأْعَرايبي ِإىَل َرُسولِ  َبَة ْبَن َعْبٍد السَُّلِميَّ َع ُعتـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: َما  َعاِمُر ْبُن زَْيٍد اْلَبَكايلُّ، أَنَُّه ْسَِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ ِفيِه ِبُكَراٍع اَل َيْدِري َبَشٌر ِمَّْن ُخِلَق َأيُّ   الَِّذي حُتَدُِّث َعْنُه؟ فـََقاَل: »ُهَو َكَما  َحْوُضكَ  َعاَء ِإىَل ُبْصَرى، ُثَّ ميُِدُّين اَّللَّ َبنْيَ َصنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْوُض فـَيَـْزَدِحُم َعَلْيِه فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن يـُْقتـُُلوَن يف  »َأمَّا احلَْ   َطَرفـَْيِه«، قَاَل: َفَكَبََّ ُعَمُر، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ اْلُكَراَع فََأْشَرَب ِمْنُه«  ، َوَأْرُجو َأْن يُورَِدينَ اَّللَّ ، َومَيُوُتوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ  َسِبيِل اَّللَِّ
 [ 6450[ ]حبان: إسناده جيد ]االلباني: حسن صحيح، أسد: 

الطبراني في األوسط    @ "المجمع"، وقال: رواه  الهيثمي في  أبي حاتم، ولم  والكبيرذكره  ابن  ذكره  البكالي، وقد  ، وفيه عامر بن زيد 
 يخرجه، ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات.

 
ثـََنا َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد النَّاِقُد، قَاَل: َحدَّثـََنا عَ   -  [ 427] ، قَاَل: َحدَّ ْمُرو ْبُن ُعْثَماَن اْلِكاَليبُّ، َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعْن َمْعَمِر ْبِن رَاِشٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد   اَّللَِّ ْبِن َأيب يـَْعُقوَب، َعْن ِبْشِر ْبِن َشغَاٍف، َعْن َعْبِد  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »َأاَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َوَأوَُّل َمْن تـَْنَشقُّ َعْنُه اأْلَْرُض،    َوَسلََّم:اَّللَِّ

 َشاِفٍع، َوُمَشفٍَّع، بَِيِدي ِلَواُء احْلَْمِد، حَتْيِت آَدُم َفَمْن ُدونَُه«َوَأوَُّل 
 [  6478[ ]حبان: وهذا إسناد ضعيف  ،]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح لغيره

 
، قَاَل:    -  [428] ثـََنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َكِثرُي ْبُن َحِبيٍب اللَّْيِثيُّ أَبُو َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ََثِبٌت اْلبـَُناينُّ  »ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْنََباا ِمْن نُوٍر،    ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْنِبَياُء: ُكلَُّنا َنِبي أُمِّيي، فَِإىَل أَيَِّنا أُْرِسَل؟  َوِإيّنِ َلَعَلى َأْطَوهِلَا َوأَْنِورَِها، فـََيِجيُء ُمَناٍد، فـَيـَُناِدي: أَْيَن النَِّبُّ اأْلُمِّيُّ؟ قَاَل: فـَيَـُقوُل اأْلَ 

 اْلَعَريبُّ؟ قَاَل: فـَيَـْنِزُل حُمَمٌَّد َحَّتَّ َيَِْتَ اَبَب اجْلَنَِّة، فـَيَـْقَرَعُه، فـَيَـُقوُل: َمْن؟ فـَيَـُقوُل:  َفرَيِْجُع الثَّانَِيَة، فـَيَـُقوُل: أَْيَن النَِّبُّ اأْلُمِّيُّ 
ْفَتُح َلُه، فـََيْدُخُل، فـَيَـَتَجلَّى   َلُه،  َلُه الرَّ حُمَمٌَّد َأْو َأمْحَُد، فـَيـَُقاُل: َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ فـَيَـُقوُل: نـََعْم، فـَيـُ ، َواَل يـََتَجلَّى لَِنِبٍّ قـَبـْ بُّ

َلُه َوَلْن ََيَْمَدُه َأَحٌد َبَِ  ا، َوََيَْمُدُه مبََحاِمَد مَلْ ََيَْمْدُه َأَحٌد ِمَّْن َكاَن قـَبـْ ا ِمَّْن َكاَن بـَْعَدُه، فـَيـَُقاُل َلُه: حُمَمَُّد اْرَفْع  فـََيِخرُّ َّلِلَِّ َساِجدا
ُتْسمَ  َتَكلَّْم  قـَْلِبهِ رَْأَسَك،  َمْن َكاَن يف  َأْخرِْج  فـَيـَُقاُل:  أُمَّيِت،  أُمَّيِت   ، فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ تـُْعطَْه،  َوَسْل  ُتَشفَّْع،  َواْشَفْع  ِمثْـَقاُل  ْع،   

ا َوََيَْمُدُه مبََحاِمَد مَلْ ََيَْمْدُه َأَحٌد َكانَ  َلُه، َوَلْن ََيَْمَدُه َِبَا َأَحٌد ِمَّْن َكاَن بـَْعَدُه،    َشِعريٍَة، ُثَّ يـَْرِجُع الثَّانَِيَة فـََيِخرُّ َّلِلَِّ َساِجدا قـَبـْ
تـُْعطَْه، فـَيـَُقاُل َلُه: َأْخرِْج َمْن َكاَن يف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل بـُرٍَّة، ُثَّ  فـَيـَُقاُل َلُه: حُمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك، َتَكلَّْم ُتْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، َوَسْل  

َلُه، َوَلْن ََيَْمَدُه  يـَْرِجُع الثَّ  ا، َوََيَْمُدُه مبََحاِمَد مَلْ ََيَْمْدُه َِبَا َأَحٌد َكاَن قـَبـْ َأَحٌد ِمَّْن َكاَن بـَْعَدُه، فـَيـَُقاُل َلُه:  الَِثَة، فـََيِخرُّ َّلِلَِّ َساِجدا
ْلِبِه ِمثْـَقاُل َخْرَدَلٍة، ُثَّ يـَْرِجُع، َلُه،   َأْخرِْج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن يف قـَ ا، َوََيَْمُدُه مبََحاِمَد مَلْ ََيَْمْدُه َِبَا َأَحٌد ِمَّْن َكاَن قـَبـْ فـََيِخرُّ َساِجدا

فـَيَـُقوُل: اَي  ْع ُتَشفَّْع، َوَسْل تـُْعطَْه،  َوَلْن ََيَْمَدُه َِبَا َأَحٌد ِمَّْن َكاَن بـَْعَدُه، فـَيـَُقاُل َلُه: حُمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك، َتَكلَّْم ُتْسَمْع، َواْشفَ 
ُ، فـَيـَُقاُل َلُه: حُمَمَُّد َلْسَت ُهَناَك، تِْلَك يل، َوَأاَن اْليَـْوَم َأْجِزي َبَِ   ا« َربِّ َمْن قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

   [6480إسناده حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:
 
ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُحَرْيٍث، قَاَل: َحدَّ   -  [ 429] ينُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب َعْوٍن الرَّايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأيب، قَاَل: َحدََّثِِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بـَُرْيَدَة، قَاَل: ْسَِ َواِقٍد، قَاَل: َحدََّثِِن   ْعُت َأيب، يـَُقوُل: »ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 تـََفَل يف رِْجِل َعْمِرو ْبِن ُمَعاٍذ ِحنَي ُقِطَعْت رِْجُلُه، َفََبََأ« 

   [6509إسناده حسن[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:
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ثـََنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبريِْ   -  [ 430] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ ثـََنا َعْبُد  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ يُّ، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعنِ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت: }تـَبَّْت َيَدا َأيب    السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر، فـََلمَّا رَآَها أَ 1هَلٍَب{ ]املسد:    ُ بُو َبْكٍر، قَاَل: اَي  [ َجاَءِت اْمَرَأُة َأيب هَلٍَب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َا   ِإَّنَّ اَّللَِّ  َأاَب  امْ َرُسوَل  اَي  فـََقاَلْت:  َفَجاَءْت،  تـََراين«،  َلْن  َا  قَاَل: »ِإَّنَّ ُقْمَت،  فـََلْو  تـُْؤِذَيَك،  َأْن  َوَأَخاُف  َبِذيَئٌة،  ِإنَّ  َرَأٌة  َبْكِر 

ايَ  فـَُقْلُت:  َواْنَصَرَفْت،  ُمَصدٌَّق،  ِعْنِدي  أَْنَت  قَاَلْت:  ْعَر،  الشِّ يـَُقوُل  َوَما  اَل،  قَاَل:  َهَجاين،  تـََرَك،  َصاِحَبَك  مَلْ  اَّللَِّ  َرُسوَل   
َها ُبََناِحِه«   قَاَل:  »اَل، مَلْ يـََزْل َمَلٌك َيْسرُتين َعنـْ

   [6511صحيح بشواهده[ ]حبان:  حديث ]االلباني: حسن، شعيب:
   قال البزار: إنه حسن اإلسناد، قلت: ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.: (11529قال الهيثمي )@ 

 
اْلُمَسيَِّبُّ، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [431] ِإْسَحاَق  ْبُن  ثـََنا حُمَمَُّد  ، قَاَل: َحدَّ اْلُمَثَّنَّ ْبِن  ْبُن َعِليِّ  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخََباََن  اَنِفٍع،  َنا َعْبُد اَّللَِّ 

ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُعَمَر، َعِن اْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َدَخَل َمكََّة َوَجَد َِبَا قَاَل: َحدَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َجاَء ا حْلَقُّ َوزََهَق اْلَباِطُل، ِإنَّ اْلَباِطَل  َثاَلَث ِماَئٍة َوِستِّنَي َصَنماا، فََأَشاَر ِبَعصاا ِإىَل ُكلِّ َصَنٍم، َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ

 وقاا«، َفَسَقَط الصََّنُم، َومَلْ مَيَسَّهُ َكاَن زَهُ 
 [  6522]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

: رواه الطبراني في " األوسط " و"الكبير"، وفيه عاصم بن عمر العمري، وهو متروك، ووثقه ابن حبان، (10253قال الهيثمي )@  
 وقال: يخطئ ويخالف. 

 
ثـََنا َعْبُد ا  -  [ 432] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ْلَواِحِد ْبُن ِزاَيٍد، قَاَل:  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُسَلْيَماُن اأْلَْعَمُش، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: جَ  ُ َعَلْيِه  َحدَّ اَء رَُجٌل ِمْن َبِِن َعاِمٍر ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
قَالَ  ُأَداِوَيَك؟  َأْن  َلَك  َهْل  َأْشَياءا،  تـَُقوُل  ِإنََّك  حُمَمَُّد  اَي  َويـَُعاِلُج، فـََقاَل:  يَُداِوي  ُ  َوَسلََّم َكأَنَُّه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَدَعاُه   :

، ُثَّ قَاَل:  »َهْل َلَك َأْن أُرَِيَك آيَةا« َوِعْنَدُه ََنٌْل َوَشَجٌر، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْذقاا  َم ِإىَل اَّللَِّ
َها، فََأقْـَبَل ِإلَْيِه َوُهَو َيْسُجُد َويـَْرَفُع رَْأَسُه، َوَيْسُجُد َويـَْرَفُع رَْأَسُه حَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَم َبنْيَ َيَدْيِه،  ِمنـْ َّتَّ انـْتَـَهى ِإلَْيِه َصلَّى اَّللَّ

، اَل ُأَكذِّبُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْرِجْع ِإىَل َمَكاِنَك«، فـََقاَل اْلَعاِمِريُّ: َواَّللَِّ  ُ   َك ِبَشْيٍء تـَُقولُُه أََبداا، ُثَّ قَاَل: ايَ ُثَّ قَاَل َلُه َصلَّى اَّللَّ
بُُه ِبَشْيٍء.  آَل َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، َواَّللَِّ اَل ُأَكذِّ

 قَاَل: َواْلِعْذُق: النَّْخَلةُ 
 [  6523[ ]حبان: صحيح]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده  

 
ثـََنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الصَّبَّاِح، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [ 433] َنا ََيََْي ْبُن ُسَلْيٍم، قَاَل:  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيٍم، َعْن َأيب الطَُّفْيِل، َعِن اْبِن َعبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل َمرَّ  َحدَّ اٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تـَُقو  قـَُرْيشاا  َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْصَحاَب  بـََلَغ  قـَُرْيشاا  َأْصَحاُب حُمَمٍَّد  الظَّْهَراَن ِحنَي َصاََلَ  يـَُباِيُع  َا  ِإَّنَّ ُل: 

،  َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضْعفاا َوَهْزالا ، َلْو َُنَْراَن ِمْن َظْهِراَن فََأَكْلنَ اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ا ِمْن  فـََقاَل َأْصَحاُب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ا ِإَذا غَ  َدْواَن َعَلْيِهْم َوبَِنا مَجَاٌم، قَاَل: »اَل، َوَلِكْن ِإيُتوين مبَا َفَضَل ِمْن  حُلُوِمَها َوُشُحوِمَها، َوَحَسْواَن ِمَن اْلَمَرِق َأْصَبْحَنا َغدا

َها َما َفَضَل ِمْن َأْزَواِدِهْم، َفَدَعا هَلُُم النَِّبُّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلََبََكِة، فَ َأْزَوادُِكْم«، فـََبَسُطوا أَْنطَاعاا، ُثَّ َصبُّوا َعَليـْ َأَكُلوا ى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحَّتَّ َتَضلَُّعوا ِشبَـعاا، ُثَّ َكَفُئوا َما َفَضَل ِمْن َأْزَواِدِهْم يف ُجُرَِبِْم، ُثَّ َغَدْوا َعَلى اْلَقْوِم، فـََقا َل هَلُُم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه، فـََرَمُلوا َثاَلثََة َأْطَواٍف، َوَمَشْوا َأْربـَعاا، َواْلُمْشرُِكوَن يف  »اَل يـََرْيَن َغِميَزةا«، فَاْضطََبَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

هُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َتِغيـَُّبوا ِمنـْ اْلَيَماينِّ َواأْلَْسَوِد َمَشْوا،    ْم َبنْيَ الرُّْكَننْيِ احلِْْجِر، َوِعْنَد َداِر النَّْدَوِة، وََكاَن َأْصَحاُب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُُم اْلِغْزاَلُن، َفَكاَنْت ُسنَّةا   ُثَّ َيْطُلُعوَن َعَلْيِهْم، فـَتَـُقوُل قـَُرْيٌش: َواَّللَِّ َلَكَأَّنَّ

   [6531حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا َرْوُح ْبُن َحامتٍِ اْلمُ   -  [434] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِسَناٍن  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَّاٍد الطِّْهَراينُّ، اِبلرَّيِّ ْقِرُئ، َحدَّ

أَ  قَاَل  يـَُقوُل:  َأيبَ،  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َحيَّاَن،  ْبُن  ُسَلْيُم  ثـََنا  َحدَّ  ، طََعاماا،  اْلَعَوِقيُّ ِفيَها  َأْطَعْم  مَلْ  ٍم  َأايَّ َثاَلثَُة  َعَليَّ  أََتْت  ُهَريـَْرَة:  بُو 
َياُن يـَُناُدوَن: ُجنَّ أَبُو ُهَريـَْرَة، قَاَل: َفَجَعْلُت   بـْ ُتُم َفِجْئُت ُأرِيُد الصُّفََّة، َفَجَعْلُت َأْسُقُط َفَجَعَل الصِّ ُأاَنِديِهْم، َوَأُقوُل: َبْل أَنـْ

ِمنْ اْلَمَجانِ  ِبَقْصَعٍة  ُأِتَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  فـََوافـَْقُت  الصُّفَِّة،  ِإىَل  َنا  انـْتَـَهيـْ َحَّتَّ  ثَرِيٍد،  نُي  َأْهَل    َها  َعَليـْ َفَدَعا 
َها، َفَجَعْلُت أََتطَاَوُل َكْي َيْدُعَوين، َحَّتَّ قَاَم الْ  َقْوُم َولَْيَس يف اْلَقْصَعِة ِإالَّ َشْيٌء يف نـََواِحي اْلَقْصَعِة،  الصُّفَِّة َوُهْم َيَُْكُلوَن ِمنـْ

َأَصاِبِعِه، ُثَّ قَاَل   لُْقَمةا، فـََوَضَعَها َعَلى  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصاَرْت   ُ «، فـََوالَِّذي  َفَجَمَعُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يل: »ُكْل اِبْسِم اَّللَِّ
َها َحَّتَّ َشِبْعتُ نـَْفِسي بَِيِدِه مَ   ا زِْلُت آُكُل ِمنـْ

فلم ُيوث ِّقُه غير المؤل ِّف، ولم َيروِّ عنه غيُر ابنه سليم بن حيان، وحديثه    -وهو ابن بسطام الهذلي-]االلباني: ضعيف، شعيب: حيان  
 [ 6533عند ابن ماجه[ ]حبان: 

 
ثـََنا َشَبابَُة ْبُن ِسوَ   -  [435] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َأيب ُسَرْيٍج*، َحدَّ اٍر، َحدََّثِِن َوْرقَاُء، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإىَل َحَْبِ تـَْيَماَء، َفَسلََّم  َمْنُصوٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب اجْلَْعِد، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: »َأنَّ النَِّبَّ   َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه«

   [6556إسناده على شرط البخاري[ ]حبان:  ]االلباني: حسن اإلسناد، شعيب:
 
، قَاَل: َأْخََباََن    -  [436] ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ ، َحدَّ نُوُح ْبُن قـَْيٍس، َعْن  َأْخََباََن َبْكُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيٍد الطَّاِحيُّ

ُ َعَلْيِه   »ِمْن حُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ    َكَتَب ِإىَل َبْكِر ْبِن َواِئٍل:َوَسلَّمَ َأِخيِه َخاِلِد ْبِن قـَْيٍس، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َعَة، فـَهُ  ُهْم ِمْن َبِِن ُضبَـيـْ  ْم ُيَسمَّْوَن َبِِن اْلَكاِتبِ ِإىَل َبْكِر ْبِن َواِئٍل َأْن َأْسِلُموا َتْسَلُموا« قَاَل: َفَما قـََرَأُه ِإالَّ رَُجٌل ِمنـْ

  [6558على شرط مسلم[ ]حبان: إسناده   ]االلباني: صحيح، شعيب:
 : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " الصغير "، ورجال األولين رجال الصحيح.(9581قال الهيثمي )@ 

 
آَخرِيَن،    -  [437] يف  ُشَعْيٍب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َوَحاِمُد  يـَْعَلى،  َوأَبُو  ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  ْبُن  َأْخََباََن  احْلََكُم  ثـََنا  َحدَّ قَاُلوا: 

ثـََنا ََيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َحدََّثِِن الزُّْهِريُّ، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن حمَُ  مَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه،  ُموَسى، َحدَّ
ِه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكَتاٍب ِفيِه اْلَفَراِئُض َوالسَُّنُن َوالدِّاَيُت، َوبـََعَث ِبِه َمَع    َعْن َجدِّ

 َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، فـَُقرَِئْت َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن، َوَهِذِه ُنْسَختـَُها: 
 »]ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيم[  
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ُشَرْحِبيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َواحْلَاِرِث ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َونـَُعيْ ِمْن حُمَمٍَّد   ِم ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، ِقيَل ِذي  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ا ِمَن  َوُأْعِطيُتْم  َرُسوُلُكْم،  رََجَع  فـََقْد  بـَْعُد،  َأمَّا  َوَُهَْداَن:  َوَمَعاِفَر  ِمَن رَُعنْيٍ  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى   ُ اَّللَّ َوَما َكَتَب   ، اَّللَِّ ْلَغَنائِِم َُخَُس 

أَ  ََخَْسَة  بـََلَغ  ِإَذا  اْلُعْشُر  َفِفيِه   ، بـَْعالا َأْو  َسْيحاا  َأْو َكاَن  السََّماُء  َسَقِت  َوَما  اْلَعَقاِر،  يف  َوَما  اْلُعْشِر  اِبلرََّشاِء،  ْوُسٍق،  ُسِقَي 
ُلَغ َأرْ َوالدَّالَِيِة، َفِفي ِبِل َسائَِمةا َشاٌة ِإىَل َأْن تـَبـْ بـَعاا َوِعْشرِيَن، فَِإَذا  ِه ِنْصُف اْلُعْشِر ِإَذا بـََلَغ ََخَْسَة َأْوُسٍق، َويف ُكلِّ ََخٍْس ِمَن اإْلِ

خَمَا بِْنُت  ُتوَجْد  مَلْ  فَِإْن  خَمَاٍض،  َنُة  ابـْ َفِفيَها  َوِعْشرِيَن  َأْرَبٍع  َعَلى  َواِحَدٌة  ََخْساا  زَاَدْت  ُلَغ  تـَبـْ َأْن  ِإىَل  ذََكٍر  لَُبوٍن،  فَاْبُن  ٍض، 
َوَأْربَِعنَي،   ُلَغ ََخْساا  تـَبـْ َأْن  ِإىَل  َنُة لَُبوٍن  ابـْ َفِفيَها  َوَأْربَِعنَي،  َوَثاَلِثنَي، فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ََخٍْس َوَثاَلِثنَي،  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ََخٍْس 

ُلَغ ََخَْسةا َوَسْبِعنيَ َفِفيَها ِحقٌَّة َطُروَقٌة ِإىَل  ُلَغ ِستِّنَي، فَِإْن زَاَدْت َعَلى ِستِّنَي َواِحَدةا، َفِفيَها َجَذَعٌة ِإىَل َأْن تـَبـْ ، فَِإْن زَاَدْت  َأْن تـَبـْ
ُلَغ ِتْسِعنَي، فَِإْن زَاَدْت َعَلى   ِتْسِعنَي َواِحَدةا، َفِفيَها ِحقََّتاِن َطُروقـََتا  َعَلى ََخٍْس َوَسْبِعنَي َواِحَدةا، َفِفيَها ابـْنَـَتا لَُبوٍن ِإىَل َأْن تـَبـْ

لَُبوٍن، َويف ُكلِّ ََخِْسنيَ  َنُة  ابـْ َأْربَِعنَي  َفِفي ُكلِّ  زَاَد،  َفَما  َوِماَئةا،  ُلَغ ِعْشرِيَن  تـَبـْ َأْن  ِإىَل  اجْلََمِل، َويف ُكلِّ اجْلََمِل،  َطُروَقُة   ِحقَّةا 
ُلَغ ِعْشرِيَن َوِماَئةا، فَِإْن زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َواِحَدةا، َثاَلِثنَي اَبُقورَُة بـََقَرٍة، َويف  َفِفيَها     ُكلِّ َأْربَِعنَي َشاةا َسائَِمةا َشاٌة ِإىَل َأْن تـَبـْ

ُلَغ َثاَلَث ِماَئةٍ  ُلَغ ِمئَـَتاِن، فَِإْن زَاَدْت َواِحَدةا، فـََثاَلثَُة ِشَياٍه ِإىَل َأْن تـَبـْ ، َفَما زَاَد َفِفي ُكلِّ ِماَئِة َشاٍة َشاٌة، َواَل  َشاََتِن ِإىَل َأْن تـَبـْ
ُمتَـَفرِّ  َبنْيَ  َُيَْمُع  َواَل  اْلَغَنِم،  تـَْيُس  َواَل  َعَواٍر  َذاُت  َواَل  َعْجَفاُء  َواَل  َهرَِمٌة  ِخيَفَة  تـُْؤَخُذ يف الصََّدَقِة  جُمَْتِمٍع  َبنْيَ  يـَُفرَُّق  َواَل  ٍق، 

نَـُهَما اِبلسَّوِيَِّة، َويف ُكلِّ ََخِْس َأَواٍق ِمَن اْلَوِرِق ََخَْسُة َدرَ الصََّدَقَة، َوَما ُأِخَذ ِمَن ا َُما َيرَتَاَجَعاِن بـَيـْ اِهٍم، َفَما زَاَد ْْلَِليَطنْيِ، فَِإَّنَّ
َأْربَِعنيَ  َويف ُكلِّ  َشْيٌء،  َأَواٍق  ََخِْس  ُدوَن  ِفيَها  َولَْيَس  ِدْرَهٌم،  ِدْرَُهاا  َأْربَِعنَي  حتَِلُّ  َفِفي ُكلِّ  اَل  الصََّدَقَة  َوِإنَّ  ِديَناٌر،  ِديَناراا   

َا ِهَي الزََّكاُة تـُزَكَّى َِبَا أَنـُْفُسُهْم يف فـَُقَراِء اْلُمْؤِمِننَي، َأوْ  ، َولَْيَس يف رَِقيٍق َواَل َمْزرََعٍة ِلُمَحمٍَّد َواَل أِلَْهِل بـَْيِتِه، َوِإَّنَّ  يف َسِبيِل اَّللَِّ
ْكََبَ اْلَكَبائِِر ِعْنَد  ا َشْيٌء، ِإَذا َكاَنْت تـَُؤدَّى َصَدقـُتـَُها ِمَن اْلُعْشِر، َولَْيَس يف َعْبِد اْلُمْسِلِم َواَل فـََرِسِه َشْيٌء، َوِإنَّ أَ َواَل ُعمَّاهلَِ 

، احْلَقِّ ِبَغرْيِ  اْلُمْؤِمَنِة  النـَّْفِس  َوقـَْتُل   ، اِبَّللَِّ ْشَراُك  اإْلِ اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  اْلَواِلَدْيِن،    اَّللَِّ  َوُعُقوُق  الزَّْحِف،  يـَْوَم  اَّللَِّ  َسِبيِل  َواْلِفَراُر يف 
ْصَغِر، َواَل مَيَسُّ اْلُقْرآَن ِإالَّ طَاِهٌر،  َورَْمُي اْلُمْحَصَنِة، َوتـََعلُُّم السََّحِر، َوَأَكُل الرِّاَب، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوِإنَّ اْلُعْمَرَة احْلَجُّ اأْلَ 

َتاَع، َواَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحدُُكْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد لَْيَس َعَلى مَ وَ  ْنِكِبِه ِمْنُه َشْيٌء، َواَل ََيَْتِبنَيَّ يف  اَل َطاَلَق قـَْبَل ِإْماَلٍك، َواَل ِعْتَق َحَّتَّ يـُبـْ
َنُه َوَبنْيَ السََّماِء َشْيٌء، َواَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحدُ  ُكْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد َوِشقُُّه اَبٍد، َواَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحدُُكْم َعاِقصاا َشْعَرُه،  ثـَْوٍب َواِحٍد لَْيَس بـَيـْ

يََة ِماَئٌة ِمَن اإْلِ َوِإنَّ َمِن اْعتَـَبَط ُمْؤِمناا قـَْتالا َعْن بـَيَِّنٍة، فـَُهَو قـََوٌد ِإالَّ َأْن يـَْرَضى َأْولَِياُء اْلَمْقُتوِل، َوِإنَّ   ِبِل، َويف  يف النـَّْفِس الدِّ
اْلبَـْيَضَتنْيِ   َويف  يَُة،  الدِّ الشََّفَتنْيِ  َويف  يَُة،  الدِّ اللَِّساِن  َويف  يَُة،  الدِّ َجْدُعُه  ُأوِعَب  ِإَذا  َويف  اأْلَْنِف  يَُة،  الدِّ الذََّكِر  َويف  يَُة،  الدِّ

َننْيِ الدِّيَُة، َويف الّرِْجِل اْلوَ  يَُة، َويف اْلَعيـْ يَِة،  الصُّْلِب الدِّ يَِة، َويف اْلَمْأُموَمِة ثـُُلُث الدِّيَِة، َويف اجْلَائَِفِة ثـُُلُث الدِّ اِحَدِة ِنْصُف الدِّ
ِبِل، َويف ُكلِّ ُأْصُبٍع ِمَن اأْلََصاِبِع ِمَن اْلَيِد َوالّرِْجِل َعْشٌر مِ  نِّ َويف اْلُمنَـقَِّلِة ََخَْس َعْشَرَة ِمَن اإْلِ ِبِل، َويف السِّ ََخٌْس ِمَن    َن اإْلِ
ِبِل، َوِإنَّ الرَُّجَل يـُْقَتُل اِبْلَمْرَأِة، َوَعَلى َأْهِل الذََّهِب أَْلفُ  ِبِل، َويف اْلُموِضَحِة ََخٌْس ِمَن اإْلِ   ِديَناٍر« اإْلِ

 [  6559]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن يَ َأْخََباََن    -  [ 438] زِيَد ْبِن ِزاَيِد ْبِن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، َحدَّ

، قَاَل: رَأَ َأيب اجْلَْعِد، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّادٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُسوِق  ، َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمَحاِريبِّ ْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ تـُْفِلحُ  بَـُعُه يـَْرِميِه اِبحلَِْجارَِة،  ِذي اْلَمَجاِز َوَعَلْيِه ُحلٌَّة مَحَْراُء، َوُهَو يـَُقوُل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ وا«، َورَُجٌل يـَتـْ

ِقيَل: َهَذا ُغاَلُم َبِِن  ُعْرُقوبـَْيِه وََكْعبَـْيِه، َوُهَو يـَُقوُل: اَي أَيُـَّها النَّاُس، اَل ُتِطيُعوُه، فَِإنَُّه َكذَّاٌب، فـَُقْلُت: َمْن َهَذا؟    َوَقْد َأْدَمى
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بَـُعُه يـَْرِميِه اِبحلَِْجارَِة؟ قَاَل: َهَذا َعبْ  ْساَلُم،  َعْبِد اْلُمطَِّلِب، قـُْلُت: َفَمْن َهَذا الَِّذي يـَتـْ ُد اْلُعزَّى أَبُو هَلٍَب قَاَل: فـََلمَّا َظَهَر اإْلِ
َنا َُنُْن قـُُعوٌد ِإْذ َأَتَ  اَن رَُجٌل َعَلْيِه ثـَْواَبِن أَبـَْيَضاِن، َفَسلََّم،  َخَرْجَنا يف َذِلَك َحَّتَّ نـََزْلَنا َقرِيباا ِمَن اْلَمِديَنِة، َوَمَعَنا ظَِعيَنٌة لََنا فـَبَـيـْ

ا: نـََعْم، قَاَل: ِبَكْم؟ قـُْلَنا:  ْن أَْيَن َأقْـَبَل اْلَقْوُم؟ قـُْلَنا: ِمَن الرََّبَذِة، قَاَل: َوَمَعَنا مَجٌَل، قَاَل: أَتَِبيُعوَن َهَذا اجْلََمَل؟ قـُْلنَ َوقَاَل: مِ 
نَـَنا،  ِبَكَذا وََكَذا َصاعاا ِمْن مَتٍْر، قَاَل: فََأَخَذُه، َومَلْ َيْستَـْنِقْصَنا، قَاَل: َقْد َأَخذْ  تُُه، ُثَّ تـََواَرى حبِيطَاِن اْلَمِديَنِة، فـََتاَلَوْمَنا ِفيَما بـَيـْ

َتاَلَوُموا، فَِإيّنِ رَأَيْ  تـَْعرُِفونَُه؟ قَاَل: فـََقاَلِت الظَِّعيَنُة: اَل  ُتْم مَجََلُكْم رَُجالا اَل  َأْعطَيـْ لَِيْحِقرَُكمْ فـَُقْلَنا:  َيُكْن  مَلْ  َما    ،ُت َوْجَه رَُجٍل 
َلَة اْلَبْدِر ِمْن َوْجِهِه، قَاَل: فـََلمَّا َكاَن ِمَن اْلَعِشيِّ َأََتاَن رَُجلٌ  ئاا َأْشَبَه اِبْلَقَمِر لَيـْ َنا، َوقَاَل: َأاَن َرُسوُل َرُسوِل    رَأَْيُت َشيـْ َفَسلََّم َعَليـْ

َتَْ  َأْن  َلُكْم  يـَُقوُل: »ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَتْكَتاُلوا َحَّتَّ  اَّللَِّ َصلَّى  َتْشبَـُعوا،  َشِبْعَنا  ُكُلوا َحَّتَّ  فََأَكْلَنا َحَّتَّ  قَاَل:  َتْستَـْوُفوا« 
  ُ َنا، قَاَل: ُثَّ َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة ِمَن اْلَغِد، فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُب َعَلى اْلِمْنََبِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم خَيْطُ َواْكتَـْلَنا َحَّتَّ اْستَـْوفـَيـْ

اَنَك َأْداَنَك«، فـََقاَم رَُجٌل، فـََقاَل: اَي  َوُهَو يـَُقوُل: »َيُد اْلُمْعِطي َيُد اْلُعْلَيا، َواْبَدْأ مبَْن تـَُعوُل: أُمََّك َوَأاَبَك، ُأْخَتَك َوَأَخاَك، ُثَّ َأدْ 
، َهُؤاَلِء بـَُنو ثـَْعَلَبَة ْبِن يـَْربُوٍع قـَتَـ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوَل اَّللَِّ   ُلوا ُفاَلانا يف اجْلَاِهِليَِّة، َفُخْذ لََنا بِثَْأِراَن ِمْنُه، فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 «َلدٍ َيَدْيِه َحَّتَّ رَأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه، َوقَاَل: »َأاَل اَل ََتِِْن أُمي َعَلى َوَلٍد، َأاَل اَل ََتِِْن أُمي َعَلى وَ 
   [6562إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
ْبنِ   -  [ 439] حُمَمَِّد  َعْن  َخاِلٌد،  َأْخََباََن  بَِقيََّة،  ْبُن  َوْهُب  ثـََنا  ، َحدَّ اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َعْن  َأْخََباََن  أَبِيِه،  َعْن  َعْمٍرو،   

َحَّتَّ  َأِمريُُهْم،  َأاَن  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  َجْيٌش  َخَرَج  اْلَعاِص:  ْبُن  َعْمُرو  قَاَل  قَاَل:  ِه،  ِمْن  َجدِّ َعِظيٌم  فـََقاَل  ْسَكْنَدرِيََّة،  اإْلِ نـََزْلَنا   
ِإيَلَّ   اْخرُِجوا  تـُْرمجَُ ُعَظَمائِِهُم:  َوَمَعُه  تـُْرمُجَاين  َوَمِعي  َفَخَرْجُت  ِإلَْيِه َغرْيِي،  خَيُْرُج  اَل  فـَُقْلُت:  َوُأَكلُِّمُه،  ُيَكلُِّمِِن  انَُه َحَّتَّ رَُجالا 

فـَقَ  ِمْنََبٌ،  لََنا  فـَُقْلُت: ُوِضَع  أَنـُْتْم؟  َما  َأْضَيَق    اَل:  ، ُكنَّا  اَّللَِّ بـَْيِت  َأْهُل  َوَُنُْن  َواْلَقَرِظ،  الشَّْوِك  َأْهُل  َوَُنُْن  اْلَعَرُب،  َُنُْن  »ِإانَّ 
َتَة َوالدََّم، َويَِغرُي    َعْيٍش َعاَش ِبِه النَّاُس، َحَّتَّ َخَرَج ِفيَنا  بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض أبََِشدِّ النَّاِس َأْرضاا، َوَأَشدَُّهْم َعْيشاا، ََنُْكُل اْلَميـْ

َهاانَ   -يـَْوَمِئٍذ    -رَُجٌل لَْيَس أبَِْعَظِمَنا   ، َوقَاَل: « َأاَن َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم »، َيَُْمُراَن مبَا اَل نـَْعِرُف، َويـَنـْ   َشَرفاا، َواَل َأْكثـََراَن َماالا
َناُه، َوَرَدْداَن َعَلْيِه َمَقالََتُه، َحَّتَّ َخَرَج ِإلَْيِه قـَْوٌم ِمْن َغرْيِاَن، فـََقاُلوا: َعمَّا ُكنَّا َعَلْيِه، وََكاَنْت عَ  بـْ ُقَك،    َلْيِه آاَبُؤاَن، َفَكذَّ َُنُْن ُنَصدِّ

ِإلَْيِه، فـََقاتَـ  ِإلَْيِهْم، َوَخَرْجَنا  َفَخَرَج  َنا، َوَغَلبَـَنا، َوتـََناَوَل  َونـُْؤِمُن ِبَك، َونـَتَِّبُعَك، َونـَُقاِتُل َمْن قَاتـََلَك،  ْلَناُه، فـََقتَـْلَنا، َوظََهَر َعَليـْ
يـَْبَق َأَحٌد ِإالَّ  َمْن يَِليِه ِمَن اْلَعَرِب، فـََقاتـََلُهْم َحَّتَّ َظَهَر َعَلْيِهْم، فـََلْو يـَْعَلُم َمْن َورَاِئي ِمَن اْلَعَرِب َما أَنـُْتمْ   ِفيِه ِمَن اْلَعْيِش مَلْ 

ُتْم ِفيِه ِمَن اْلَعْيِش«، َفَضِحَك، ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَلُكْم َقْد َصَدَق، َقْد َجاَءتْـَنا رُ َجاءَُكْم َحَّتَّ  ُسُلَنا مبِْثِل الَِّذي   ُيْشرَِكُكْم ِفيَما أَنـْ
يـَْعَمُلوَن أبَِْهوَ  َفَجَعُلوا  ِفيَنا ُمُلوٌك،  ِبِه َرُسوُلُكْم، َفُكنَّا َعَلْيِه َحَّتَّ َظَهَرْت  َأَخْذمُتْ  َجاَء  ُتْم  أَنـْ َأْمَر اأْلَْنِبَياِء، فَِإْن  ائِِهْم، َوَيرْتُُكوَن 

ُيَشارِْكُكْم َأَحٌد ِإالَّ َظَهْرمُتْ َعَلْيِه،   ُتُموُه، َومَلْ  يـَُقاتِْلُكْم َأَحٌد ِإالَّ َغَلبـْ َأْمَر  فَِإَذا فـََعْلُتْم ِمْثَل الَِّذي فـََعْلَنا، َوتـَرَْكُتْم  أبَِْمِر نَِبيُِّكْم مَلْ 
َنُكْم مَلْ َتُكونُوا َأْكثـََر َعدَ  نَـَنا َوبـَيـْ داا ِمنَّا، َواَل َأَشدَّ ِمنَّا قـُوَّةا، قَاَل َعْمُرو  نَِبيُِّكْم َوَعِمْلُتْم ِمْثَل الَِّذي َعِمُلوا أبَِْهَوائِِهْم َفَخلَّى بـَيـْ

 ْبُن اْلَعاِص: »َفَما َكلَّْمُت رَُجالا َقطُّ َأْمَكَر ِمْنُه« 
 [  6564إسناده حسن[ ]حبان: : شعيب حسن،باني: ]االل
 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.  @
 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمسْ   - [440] َبَة*، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ، َحدَّ ِهٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ يـَْوماا رأيتهم    َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: َما رَأَْيُت قـَُرْيشاا َأرَاُدوا قـَْتلَ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِعْنَد اْلَمَقاِم، فـََقاَم    ُ ِإلَْيِه ُعْقَبُة ْبُن َأيب ُمَعْيٍط، َفَجَعَل  َوُهْم ُجُلوٌس يف ِظلِّ اْلَكْعَبِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَتَصاَيَح النَّاُس، َفظُنُّوا  رَِداَءُه    ُ أَنَُّه َمْقُتوٌل، قَاَل: َوَأقْـَبَل أَبُو  يف ُعُنِقِه، ُثَّ َجَذبَُه َحَّتَّ َوَجَب ِلرُْكبَـتَـْيِه َصلَّى اَّللَّ

ا َعْي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ِبَضبـْ َأَخَذ  َيْشَتدُّ َحَّتَّ  َعْنُه   ُ َأْن  َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ أَتـَْقتـُُلوَن رَُجالا  يـَُقوُل:  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َورَائِِه، َوُهَو   ُ َّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَم َرُسوُل   ُ، ُثَّ اْنَصَرُفوا َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َ اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َقَضى َصاَل يـَُقوَل َريبِّ َتُه َمرَّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِإلَْيُكْم ِإالَّ اِبلذَّْبِح«، َوَأَشاَر    َِبِْم َوُهْم ُجُلوٌس يف ِظلِّ اْلَكْعَبِة، فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش َأَما َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َما ُأْرِسْلتُ 
ُهْم« بَِيِدِه ِإىَل َحْلِقِه، فـََقاَل َلُه أَبُو َجْهٍل: اَي حُمَمَُّد، َما ُكنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْنَت ِمنـْ ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َت َجُهوالا

   [6569إسناده حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:
الهيثمي ) @   الطبراني رجال    (:9813قال  وبقية رجال  وحديثُه حسن،  علقمة،  بن  بن عمرو  وفيه محمد  والطبراني،  يعلى  أبو  رواه 

 ح. الصحي
 
، قَاَل: َأْخََباََن    -  [441] ثـََنا اْبُن َأيب َعِديٍّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ َداُوُد ْبُن َأيب ِهْنَد، َعْن  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

أَتـَْوُه، فـَقَ  ْبُن اأْلَْشَرِف َمكََّة  َقِدَم َكْعُب  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا  َدانَِة، َوأَْنَت َسيُِّد  ِعْكرَِمَة، َعِن  َقايَِة َوالسِّ َأْهُل السِّ اُلوا: َُنُْن 
َبرِتُ ِمْن قـَْوِمِه، يـَْزُعُم أَنَُّه َخرْيٌ ِمنَّا، فـََقاَل: أَنـُْتْم َخرْيٌ ِمْنهُ َأْهِل يـَْثِرَب، فـََنْحُن   ، فـَنَـَزَل َعَلى َرُسوِل  َخرْيٌ َأْم َهَذا الصُّنَـْيِبرُي اْلُمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَِّ َصلَّ  [، َونـََزَلْت: }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباا ِمَن اْلِكَتاِب  3»}ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ{ ]الكوثر:    ى اَّللَّ
{ ]النساء: يـُْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفُروا َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن الَِّذينَ   [« 51 آَمُنوا َسِبيالا

 [  6572إسناده صحيح على شرط الصحيح[ ]حبان:  :  شعيب صحيح اإلسناد،]االلباني: 
 
ثـََنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ   -  [442] ، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َساملٍِ ، َأْخََباََن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ْبِن َعاِصٍم،   اْلَفْلَتاِن  ْبُن ُكَلْيٍب، َحدََّثِِن َأيب، َعِن  ثـََنا َعاِصُم  َعَلْيِه َوَسلََّم يف  ِزاَيٍد، َحدَّ  ُ قَاَل: ُكنَّا قـُُعوداا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ «، قَاَل: اَل، قَاَل: »أَتـَْقَرأُ   اْلَمْسِجِد، َفَشَخَص َبَصُرُه ِإىَل رَُجٍل مَيِْشي يف اْلَمْسِجِد، فـََقاَل: »اَي ُفاَلُن أََتْشَهُد َأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ

جْنِيَل؟ «، قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »َواْلُقْرآَن«، قَاَل: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو َأَشاُء التـَّْورَاَة؟ «، قَ  َلَقَرْأتُُه، قَاَل:  اَل: نـََعْم، قَاَل: »َواإْلِ
جْنِيِل؟ «، قَاَل: جَنُْد ِمثْـَلَك، َوَمَثَل أُمَّ ُثَّ   َأْن َتُكوَن  أُْنِشَدُه، فـََقاَل: »َتَُِدين يف التـَّْورَاِة َواإْلِ نـَْرُجو  ِتَك، َوَمَثَل خُمْرَِجَك، وَُكنَّا 

اَل: ِإنَّ َمَعُه ِمْن أُمَِّتِه َسْبِعنَي  ِفيَنا، فـََلمَّا َخَرْجَت ََتَوَّفْـَنا َأْن َتُكوَن أَْنَت، فـََنَظْراَن فَِإَذا لَْيَس أَْنَت ُهَو، قَاَل: »َوملَ َذاَك؟ « قَ 
ُْم   َساٌب، َواَل ِعَقاَب، َوِإنَّ َما َمَعَك نـََفٌر َيِسرٌي، قَاَل:أَْلفاا، لَْيَس َعَلْيِهْم حِ  َا أَلُمَّيِت، َوِإَّنَّ »فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه أَلَاَن ُهَو، َوِإَّنَّ

 أَلَْكثـَُر ِمْن َسْبِعنَي أَْلفاا َوَسْبِعنَي أَْلفاا َوَسْبِعنَي أَْلفاا« 
 [ 6580]حبان: إسناد صحيح[  :أسد صحيح،]االلباني: 

 
ثـََنا أَبُو َداُوَد*،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الرَّقَّامُ   -  [443] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِّ ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َمْنُجوٍف، َحدَّ ، َحدَّ

يعاا َعْن قـََتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َحدَّثـََنا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اِهَشاٌم، َوِعْمَراُن، مجَِ َّللَّ
، َورَْيطََتنْيِ«   ُكفَِّن يف ثـَْوٍب جَنَْراينٍّ

   [6630[ ]حبان: إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح]االلباني: صحيح، شعيب: 
 الهيثمي في المجمع وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. @ أورده
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َحدَّ   -  [444] اْلَولِيِد،  ْبُن  ُشَجاُع  ثـََنا  َحدَّ ُموَسى،  ْبُن  جُمَاِهُد  ثـََنا  َحدَّ جُمَاِشٍع،  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ِعْمَراُن  ْبُن  َأْخََباََن  ِزاَيُد  ثـََنا 
اْبِن   َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  السُّدِّيُّ،  ِإْْسَاِعيُل  َحدََّثِِن  قَاَل:  َثَمَة،  »َعبَّاٍس،  َخيـْ َوَسلََّم  َدَخَل  قَاَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َقَْبَ 

 َم َبْدٍر« اْلَعبَّاُس، َوَعِليي َواْلَفْضُل، َوَسوَّى حلََْدُه رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر َوُهَو الَِّذي َسوَّى حُلُوَد الشَُّهَداِء يـَوْ 
   [6633حبان:  [ ]إسناده جيد على شرط مسلم.إسناده حسن، شعيب:  ]االلباني: صحيح، أسد:

 
ثـََنا أَبُو َكاِمٍل اجْلَْحَدِريُّ، َحدَّثـََنا اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّثـََنا جَ  -  [445] ْخِتَياينُّ، َحدَّ ْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه،  َأْخََباََن السِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم ُأحلِْدَ   ُ : »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َقَْبُُه ِمَن اأْلَْرِض َُنْواا ِمْن  َعْن َجاِبِر   َوُنِصَب َعَلْيِه اللََِّبُ َنَصباا، َورُِفَع 
 ِشَْبٍ«

 [ 6635إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   ]االلباني: حسن، شعيب:
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  - [446] ثـََنا أَبُو رَبِيَعَة،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى َعْبَداُن ِبَعْسَكِر ُمْكَرٍم، َحدَّ ْبِن َُّنرَْيٍ، َحدَّ

أَ  َعْن َأيب َسِعيٍد،  َعْن َأيب َصاِلٍح،  اأْلَْعَمِش،  َعِن  َعَوانََة،  أَبُو  ثـََنا  َعَلْيِه  َحدَّ  ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بـََعَث  قَاَل:  ُهَريـَْرَة،  َأيب  ْو 
ُ َعْنُه،  َع بـُغَاَم اَنَقِة َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنُه، فـََلمَّا بـََلَغ َضْجَناَن ْسَِ :  فـََعَرَفُه، فََأََتُه، فـََقاَل: َما َشْأين؟ قَالَ   َوَسلََّم َأاَب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَثِِن ِبََبَاَءَة، فـََلمَّا رََجْعَنا اْنطََلَق أَبُو َبْكٍر َرضِ َخرْيٌ  ، َما يل؟  ، ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َي اَّللَّ
 « -يـَْعِِن َعِليًّا  -ِض[ َغرْيَ أَنَُّه اَل يـُبَـلُِّغ َغرْيِي، َأْو رَُجٌل ِمِنِّ قَاَل: »َخرْيٌ أَْنَت َصاِحِب يف اْلغَاِر، ]َوأَْنَت َمِعي َعَلى احلَوْ 

 [  6644]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
 
ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّثَـ   -  [ 447] ثـََنا  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ َنا اْلَولِيُد، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن   ، َعِن الزُّْهِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ اأْلَْوزَاِعيُّ »َسَيُكوُن ِمْن بـَْعِدي    وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا اَل يـَْعَلُموَن، َويـَْفَعُلوَن َما اَل ُخَلَفاُء، يـَْعَمُلوَن مبَا يـَْعَلُموَن، َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن، َوَسَيُكوُن ِمْن بـَْعِدِهْم ُخَلَفاُء، يـَْعَمُلوَن مَ 

  أَْنَكَر بَِرَئ، َوَمْن َأْمَسَك َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوََتَبَع«.يـُْؤَمُروَن، َفَمنْ 
   [6658إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
الْ   -  [ 448] َأْخََباََن  قَاَل:  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َحدََّثِِن  َأْخََباََن  قَاَل:  َولِيُد، 

، قَاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:َحدََّثِِن الزُّْهِريُّ، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن َرُسولِ اأْلَْوزَاِعيُّ  ُ »َسَيُكوُن     اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َمُلوَن مبَا اَل يـَْعَلُموَن، َويـَْفَعُلوَن َما  بـَْعِدي ُخَلَفاُء، يـَْعَمُلوَن مبَا يـَْعَلُموَن، َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن، ُثَّ َيُكوُن ِمْن بـَْعِدِهْم ُخَلَفاُء يـَعْ 

 َمْن أَْنَكَر َعَلْيِهْم فـََقْد بَِرَئ، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوََتَبَع«اَل يـُْؤَمُروَن، فَ 
   [6660إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َأيب ُعَمَر اْلَعَدينُّ   -  [ 449] ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َخاِلٍد، َعْن قـَْيِس ْبِن َأيب َحازٍِم، َعْن َعِديِّ ْبِن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيب   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »ُمثَِّلْت    َحامتٍِ
َلَة، فـََقاَل: »ِهَي َلَك«،  يلَ احلِْريَُة َكأَنـَْياِب اْلِكاَلِب، َوِإنَُّكْم َستَـْفَتُحوََّنَا«، فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل: َهْب يل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ا َنَة بـَُقيـْ بـْ
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َها َفَجاَء أَبُوَها فـََقاَل: أَتَِبيُعَها؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: ِبُكْم؟ اْحَتِكْم َما ِشْئَت، قَاَل: أِبَْلِف دِ فََأعْ  ْرَهٍم، قَاَل: َقْد َأَخْذََتَا،  ُطوُه ِإايَّ
 َفِقيَل َلُه: َلْو قـُْلَت َثاَلِثنَي أَْلفاا؟ قَاَل: َوَهْل َعَدٌد َأْكثـَُر ِمْن أَْلفٍ 

   [6674إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:   : صحيح، شعيب:]االلباني
 الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.  (: رواه10366)@ قال الهيثمي 

 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبنُ   - [450] َثَمَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ ، قَاَل: َحدَّ َوُة،    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ ثـََنا َحيـْ يَزِيَد، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا أَبُو َهاِنٍئ مُحَْيُد ْبُن َهاِنٍئ أَنَّهُ  ُ    قَاَل: َحدَّ َع َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُُبِليَّ َوَعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث يـَُقواَلِن: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْسَِ
ٌة َلُكْم، َوَباَلٌغ إِ  ن هللا"  ىَل عدوكم ِبذَعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ِإنَُّكْم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فَاْستَـْوُصوا َِبِْم، فَِإنَُّه قـُوَّ

 يعِن قبط مصر.  
 [  6677]االلباني: ضعيف، شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه مرسل[ ]حبان: 

 
َحدَّثـََنا    -  [ 451] قَاَل:  َحْرَمَلُة،  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اْلَمْقِدِس،  بِبَـْيِت  َسْلٍم،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاَل:  َأْخََباََن  َوْهٍب،  اْبُن 

ُ  َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َخاِلَد ْبَن َعْبِد اَّللَِّ الزَّاَبِديَّ، َحدَّثَُه َعْن َأيب ُعْثَماَن، َعْن َأيب ُهَريـْرَ ََبين  َأخْ  َة، َعِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
قَاَل: أَنَُّه،  َوَسلََّم  َأْعَلُم    َعَلْيِه  َما  تـَْعَلُموَن  َوتـُْقَبُض »َلْو  اأْلََمانَُة،  َوتـُْرَفُع  النَِّفاُق،  َيْظَهُر  ُتْم َكِثرياا،  َولََبَكيـْ  ، َقِليالا َلَضِحْكُتْم 

الشُّ  َوَما  قَاُلوا:  اجْلُوُن«،  الشُّْرُف  ِبُكُم  َأاَنَخ  اأْلَِمنِي،  َغرْيُ  َويـُْؤمَتَُن  اأْلَِمنُي،  َويـُتـََّهُم  َرُسوَل  الرَّمْحَُة،  اَي  اجْلُوُن  قَاَل: ْرُف  ؟  اَّللَِّ
 »ِفنَتٌ َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم«

 [ 6706]حبان: إسناده جيد[   :أسد ،]االلباني: حسن 
 
قَالَ   -  [ 452] اْلُقْرُقَساينُّ،  ََيََْي  ْبُن  ُعْثَماُن  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َمْعَشٍر،  َأيب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  :  َأْخََباََن  ُمَؤمَُّل  ثـََنا  َحدَّ

ثـََنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن ُعبَـْيدِ  ، َعْن َخْوَلَة بِْنِت قـَْيٍس،  َسُنوطَا  ِإْْسَاِعيَل، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُهْم فَاِرُس َوالرُّوُم ُسلَِّط بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض«  »ِإَذا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َمَشْت أُمَّيِت اْلُمطَْيطَاَء، َوَخَدَمتـْ

   [6716]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا َعمِّي اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ   -  [ 453] ثـََنا خَمَْلُد ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك حبَرَّاَن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن أََنِس ْبنِ  ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ َمْيَسَرَة، َعْن ََيََْي  ْبِن  َعَلْيِه    يَزِيَد، َعْن َحْفِص   ُ َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا َحَّتَّ َتُكوَن ِعْنَد ُلَكِع ْبِن ُلَكٍع«َوَسلََّم: » َقِضي الدُّ  اَل تـَنـْ

 [ 6721]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
  
اْلَواسِ   -  [ 454] َأاَبَن  ْبُن  َوحُمَمَُّد  اْلَيْشُكِريُّ،  ْبُن َصاِلٍح  يَزِيُد  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ْبُن ُسْفَياَن،  ثـََنا  َأْخََباََن احلََْسُن  قَااَل: َحدَّ  ، ِطيُّ

ْعُت اْبَن َعبَّاٍس   ْعُت َأاَب رََجاٍء اْلُعطَارِِديَّ، قَاَل: ْسَِ َوُهَو يـَُقوُل َعَلى اْلِمْنََبِ: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، قَاَل: ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َما مَلْ يـََتَكلَُّموا يف اْلوِْلَداِن َواْلَقَدِر«.  -َأْو ُمَقاِرابا   -»اَل يـََزاُل َأْمُر َهِذِه اأْلُمَِّة ُمَوائِماا  اَّللَّ

   [6724 ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان:
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قَاَل:   -  [ 455] ِبْسطَاٍم،  ْبُن  أَُميَُّة  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ْبُن ُسْفَياَن،  ْبُن    َأْخََباََن احلََْسُن  َرْوُح  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ْبُن زُرَْيٍع،  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َكْيَف أَْنَت اَي َعْبَد اَّللَِّ ْبَن    اْلَقاِسِم، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن أَبِيهِ  َعْمٍرو  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِإَذا َمرَِجْت ُعُهو  ؟ قَاَل: "َذاَك  َما ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَأَمااَنَُتُْم، َوَصاُروا َلْو بَِقيَت يف ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاِس؟ " قَاَل: َوَذاَك  ُدُهْم 
مَ  َوَتدَُع  تـَْعِرُف،  مبَا  "تـَْعَمُل  قَاَل:  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  يب  َفَكْيَف  قَاَل:  َأَصاِبِعِه،  َبنْيَ  َوَشبََّك  ِبَاصَِّة َهَكَذا"،  َوتـَْعَمُل  تـُْنِكُر،  ا 

 نـَْفِسَك، وتدع عوام الناس".  
   [6730صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  إسناده   ]االلباني: صحيح، شعيب:

 ".5951حبان " و"5950حبانهو مكرر "@
 
ثـََنا ُسْفَيانُ   -  [ 456] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َبشَّاٍر الرََّماِديُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلِ  ٍم  اْلَمِلِك ْبُن َأْعنَيَ، َعْن َأيب َحْرِب ْبِن َأيب اأْلَْسَوِد الدَُّؤيلِّ يِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل يل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسالَّ
تَـُهمْ   َأَصاَبَك ُذاَبُب السَّْيِف َِبَا، قَاَل  َوَقْد َوَضْعُت رِْجَليَّ يف اْلَغْرِز، َوَأاَن ُأرِيُد اْلِعَراَق، اَل ََتِْت َأْهَل اْلِعَراِق، فَِإنََّك ِإْن أَتـَيـْ

« قَاَل أَبُو اأْلَْسَوِد: فـَُقْلُت يف نـَْفِسي َما رَأَْيُت َكاْليَـْوِم رَُجالا حمَُ   »َوَأْيُْ   َعِليي: اِرابا َُيَدُِّث النَّاَس اَّللَِّ َلَقْد قَاهَلَا يل َرُسوُل اَّللَِّ
 مبِْثِل َهَذا

   [6733إسناده حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن، شعيب:
 
َسِعيدٍ   -  [ 457] ْبُن  ََيََْي  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َثَمَة،  َخيـْ أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  قَاَل:  َأْخََباََن  ُشْعَبَة،  َعْن   ،

، َعِن النَّ  َبَة، َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َحدََّثِِن قـََتاَدُة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب ُعتـْ اَل تـَُقوُم السَّاَعُة  قَاَل: »ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َحَّتَّ اَل َُيَجَّ اْلبَـْيَت« 

   [6750[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 
ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن َحِبي  -  [ 458] ٍب، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َقْحطََبَة، قَاَل: َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن قـََزَعَة، قَاَل: َحدَّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ   ُ َعَلْيِه  اْلُمَزينِّ اْسَتْمِتُعوا ِمْن َهَذا اْلبَـْيِت، فَِإنَُّه  َوَسلََّم: »اَّللَّ
 َقْد ُهِدَم َمرََّتنْيِ، َويـُْرَفُع يف الثَّالَِثِة«

   [6753إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:
 رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. : (5255قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن مَحَْزَة الزَُّبرْيِيُّ، َعْن    -  [ 459] ، قَاَل: َحدَّ َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن اْلَولِيِد ْبِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن السَّاِميُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َيُكوَن يف أُمَّيِت َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف«  اَل: ، قَ َراَبٍح، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
   [6759إسناده حسن[ ]حبان:  ]االلباني: حسن صحيح، شعيب:

 
ثـََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب النَّْصِريُّ، قَ   -  [460] ثـََنا أَبُو  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد، َحدَّ ،  اَل: َحدَّ التَِّقيِّ

قَالَ   ، اَّللَِّ َعْبِد  َعْن  َشِقيٍق،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  يُوُنَس،  ْبُن  ِعيَسى  ثـََنا  َحدَّ َوَسلََّم:  قَاَل:  َعَلْيِه  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل   :
 »َسَيُكوُن يف آِخِر الزََّماِن قـَْوٌم َيُكوُن َحِديثـُُهْم يف َمَساِجِدِهْم لَْيَس َّلِلَِّ ِفيِهْم َحاَجٌة« 

 [  6761]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: إسناده ضعيف[ ]حبان: 
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، قَاَل: َحدَّ  - [461] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّاِميُّ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزاَيٍد،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ثـََنا أَبُو أَُماَمَة ْبُن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعمْ قَاَل:   ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكيٍم، قَاَل: َحدَّ ٍرو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُ َساُفَد احْلَِمرِي« قـُْلُت: ِإنَّ َذاَك َلَكاِئٌن؟ قَاَل: »نـََعْم  »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تـََتَساَفُدوا يف الطَّرِيِق تَ   َصلَّى اَّللَّ

 لََيُكوَننَّ« 
   [6767إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 ، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح.327/ 7الهيثمي في "المجمع"   @ أورده
 
ثـََنا َعْمُرو ْبُن اْلَعبَّاِس اأْلَْهَواِزيُّ،    -  [462] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبْسطَاٍم، اِبْلَبْصَرِة، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ثـََنا يُوُنُس ْبُن ُعبَـْيٍد، َعِن   ، قَاَل: َحدَّ ُ َعَلْيِه  احلََْسِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َمْرَواَن اْلُعَقْيِليُّ  ْبِن ُمَغفٍَّل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ُكْم«َوَسلََّم: »ِإنَُّه مَلْ َيُكْن َنِبي ِإالَّ َحذََّر أُمََّتُه الدَّجَّاَل، َوِإيّنِ أُْنِذرُُكُموُه، َوِإنَُّه َكاِئٌن ِفي

، أسد:  سلم من عنعنة الحسن فإن محمد بن مروان العقيلي صدوق له أوهام  إسناده قابل للتحسين لو  ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:
 [ 6781إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، قَاَل: َحدَّثـَنَ   -  [463] َسِعيِد ْبِن  ا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َعْمُرو ْبُن َأيب قـَْيٍس، َعْن ُمَطرِّفٍ  ُ  َساِبٍق، قَاَل: َحدَّ ، َعْن ِباَلِل ْبِن َأيب ُهَريـَْرَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن الشَّْعِبِّ
 َُنَْو اْلَمْشِرِق«. »خَيُْرُج الدَّجَّاُل ِمْن َهاُهَنا، َوَأَشارَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:

 [ 6792]االلباني: صحيح لغيره، أسد: إسناده جيد[ ]حبان:  
 
ثـََنا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: َحدَّثـََنا صَ   -  [ 464] َثَمَة، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـْ اِلُح ْبُن ُعَمَر، قَاَل:  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ثُُكْم   ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: ُأَحدِّ ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َما ْسَِ
اْلَقاِسِم الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق: »ِإنَّ اأْلَْعَوَر الدَّجَّاَل َمِسيَح الضَّ الصَّاِدِق   أَبُو  ثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ  اَلَلِة خَيُْرُج ِمْن  اْلَمْصُدوِق، َحدَّ

ُ ِمَن اأْلَ  ُلُغ َما َشاَء اَّللَّ ُ َأْعَلُم َما ِمْقَدارَُها،  ِقَبِل اْلَمْشِرِق يف زََماِن اْخِتاَلٍف ِمَن النَّاِس، َوفـُْرَقٍة، فـَيَـبـْ ْرِض يف َأْربَِعنَي يـَْوماا، اَّللَّ
َأْعَلُم َما ِمْقَدارَُها    ُ ِلمَ   -َمرََّتنْيِ    -اَّللَّ  ُ َع اَّللَّ ِعيَسى اْبَن َمْرَْيَ، فـَيَـُؤمُُّهْم، فَِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرَّْكَعِة، قَاَل: ْسَِ  ُ ْن  َويـُنَـزُِّل اَّللَّ

َدُه، قَـ  ُ الدَّجَّاَل، َوَأْظَهَر اْلُمْؤِمِننَي«. محَِ  َتَل اَّللَّ
 [ 6812[ ]حبان: إسناده قوي  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة. : (12543قال الهيثمي )@ 
 
ْبُن سَ   -  [465] حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َأيب َكِرميََة،  ْبِن  َوْهِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َعُروبََة،  أَبُو  َأيب  َأْخََباََن  َعْن  َعْبِد  َلَمَة، 

ُ  الرَِّحيِم، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن اأْلَوْ  ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِديِّ
، َوِإنَّ ِمْن َورَائِِهْم ُأَِماا َثاَلثَةا: ِمْنَسٌك،  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإنَّ َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج َأَقلُّ َما َيرْتُُك َأَحُدُهْم ِلُصْلِبِه أَْلفاا ِمَن الذُّرِّيَّةِ 

 ََترِيٌس، اَل يـَْعَلُم َعَدَدُهْم ِإالَّ اَّللَُّ«َوَتَِْويٌل، وَ 
 [  6828]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
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ثـََنا َأيب، قَاَل: َحدَّثـََنا ِهشَ   -  [ 466] ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، قَاَل: َحدَّ اُم ْبُن َحسَّاَن، َعِن اْبِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه  ُروُج اآْلاَيِت بـَْعُضَها َعَلى بـَْعٍض تـََتابـَْعَن َكَما تـَتَـَتاَبُع  خُ َوَسلََّم: »ِسريِيَن، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اْْلََرُز«
داود الزهراني البصري، لم يرو عنه غير ابنه الربيع، ولم يوثقه غير ابن حبان والهيثمي، وباقي رجال    ]االلباني: صحيح لغيره، شعيب:

  [6833[ ]حبان: السند ثقات رجال الشيخين 
 
ثـََنا ِإْْسَاعِ   -  [ 467] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ، َحدَّ يُل ْبُن َأيب ُأَوْيٍس، َحدََّثِِن زُفـَُر  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ

ُ  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْرَدَك، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َوالَِبَة، عَ  ْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
قَاَل: »َوالَِّذي   أَنَُّه  َوَسلََّم  َويـُْؤمَتَنَ َعَلْيِه  اأْلَِمنُي،  َوخُيَوََّن  َواْلُبْخُل،  اْلُفْحُش،  َيْظَهَر  تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ  اَل  بَِيِدِه،  حُمَمٍَّد    نـَْفُس 

قَاَل: َوالتَُّحوُت؟  اْلُوُعوُل  َوَما   ، َرُسوَل اَّللَِّ اَي  قَاُلوا:  التَُّحوُت«  َوَتْظَهَر  اْلُوُعوُل،  َويـَْهِلَك  النَّاِس    اْْلَاِئُن،  »اْلُوُعوُل: وُجوُه 
 َوَأْشَرافـُُهْم، َوالتَُّحوُت: الَِّذيَن َكانُوا حَتَْت َأْقَداِم النَّاِس اَل يـُْعَلُم َِبِْم«.

   [6844إسناده ضعيف، أسد: إسناده جيد[ ]حبان:  اللباني: صحيح لغيره، شعيب:]ا
 . رواه الطبراني في األوسط، وفيه محمد بن سليمان بن والبة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات(: 12438@ قال الهيثمي )

 
قَاَل:    -  [ 468] جُمَاِشٍع،  ْبِن  ْبُن ُموَسى  ِعْمَراُن  َعْن  َأْخََباََن   ، َعِليٍّ ْبُن  قَاَل: َحدَّثـََنا ُحَسنْيُ  َبَة،  َشيـْ ْبُن َأيب  ُعْثَماُن  ثـََنا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:زَاِئَدَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »ِمْن ِشَراِر النَّاِس    ، قَاَل: ْسَِ
  ُتْدرُِكُهُم السَّاَعُة َوُهْم َأْحَياٌء، َوَمْن يـَتَِّخُذ اْلُقُبوَر َمَساِجَد« َمنْ 

   [6847إسناده حسن[ ]حبان:  شعيب: ،]االلباني: حسن صحيح
وقال: رواه البزار  (  12608)وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وأورده أيضا فيه  (  2059)الهيثمي في المجمع    @ أورده

 بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
 
ثـََنا ُجَناَدُة ْبُن حُمَمٍَّد  َأْخََباََن َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبـَْراِهيَم أَبُو اْلَولِيِد ِبَصيْ   -  [ 469] ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َيَساٍر، َحدَّ َدا: َحدَّ

ثـََنا اْبُن َأيب   ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل رَ اْلُمرِّيُّ، َحدَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ ُسوُل  اْلِعْشرِيَن، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
تَـَقْوَن َكَما يـُنَـقَّى التَّْمُر ِمْن ُحثَالَِتِه«اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َستـُنـْ  ى اَّللَّ

 [  6851]االلباني: حسن لغيره، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 
 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر،  -  [470] ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َعْن َسْعِد ْبِن طَاِرٍق،    َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:َعْن    ُ َعَث رِيٌح مَحَْراُء ِمْن ِقَبِل    َأيب َحازٍِم، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تـُبـْ
ُ َِبَا ُكلَّ نـَْفٍس تـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر، َوَما يـُْنِكُرَها النَّاُس ِمْن ِقلَّ  ِة َمْن مَيُوُت ِفيَها: َماَت َشْيٌخ يف َبِِن  اْلَيَمِن، فـََيْكِفُت اَّللَّ

َوَما ِمنْ ُفاَلٍن،  اأْلَْرِض  َقى يف  يـَبـْ َفاَل  ِإىَل السََّماِء،  َفرُيَْفُع   ، َعَلى ِكَتاِب اَّللَِّ َوُيَسَرى  ُفاَلٍن،  َبِِن  َوَتِقيُء  َتْت َعُجوٌز يف  آيٌَة،  ُه 
َتِفُع َِبَا بـَْعَد َذِلَك اْليَـْوِم، ميَُ  رُّ َِبَا الرَُّجُل فـََيْضِرَُبَا ِبرِْجِلِه، َويـَُقوُل: يف َهِذِه  اأْلَْرُض َأْفاَلَذ َكِبِدَها ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة، َواَل يـَنـْ

تَـَفُع َِبَا«.  َلَنا، َوَأْصَبَحِت اْليَـْوَم اَل يـُنـْ  َكاَن يـَْقَتِتُل َمْن َكاَن قـَبـْ
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ِه َأْوَشَك َأْن مَيُرَّ الرَُّجُل َعَلى النـَّْعِل َوِهَي ُمْلَقاٌة يف  قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: َوِإنَّ َأوََّل قـََباِئِل اْلَعَرِب فـََناءا قـَُرْيٌش، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيدِ 
َيْأُخُذَها بَِيِدِه، ُثَّ يـَُقوُل: َكاَنْت َهِذِه ِمْن نَِعاِل قـَُرْيٍش يف النَّاسِ   اْلُكَناَسِة فـَ

 [  6853[ ]حبان: إسناده جيد :أسد، صحيح]االلباني: 
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ئِهِمْ رَضْوَانُ اللَّهِ  كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، رِجَالِهُمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَا 

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَ 
ثـََنا َعبْ   -  [471] ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َمْعَشٍر، َحدَّ ُد اَّللَِّ ْبُن الصَّبَّاِح اْلَعطَّاُر*، َحدَّ

ْبِن ُعَمرَ  َعَلْيِه َوَسلََّم:ُعبَـْيِد اَّللَِّ   ُ أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ُأْعِطيُت »رَأَْيُت َكَأيّنِ    ، َعْن َساملِِ 
ُْت، فـََرأَيـْتـَُها ََتِْري يف ُعُروِقي َبنْيَ اجْلِْلِد َواللَّحْ  تـَُها  ُعسًّا َِمُْلوءاا لَبَـناا، َفَشرِْبُت ِمْنُه َحَّتَّ مَتْلَّ َها َفْضَلٌة، فََأْعطَيـْ ِم، فـََفَضَلْت ِمنـْ

، َهَذا ِعْلٌم َأْعطَاَكُه ا تَـَها َأاَب َبْكٍر؟ فـََقاَل َصلَّى  َأاَب َبْكٍر«، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َْت ِمْنُه، َفَضَلْت َفْضَلٌة، فََأْعطَيـْ ُ َحَّتَّ ِإَذا مَتْلَّ َّللَّ
ُتْم« ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقْد َأَصبـْ  اَّللَّ

ي مناقب إسناده صحيح على شرط الشيخين، إال أن جعله ف  ]االلباني: صحيح بذكر: )عمر( مكان: )أبي بكر(، والعكس شاذ ، شعيب:
 [  6854بإخراجه[ ]حبان:  أبي بكر قد انفرد المؤلف

 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن سُ   -  [ 472] ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة الرَّاِزيُّ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ، بُِتْسرَتَ، َحدَّ َلْيَماَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َعْن ِهَشاِم ْبِن   ُ َعْنُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   »أَنـَْفَق أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
 َأْربَِعنَي أَْلفاا«

 [ 6859]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.[  ،]االلباني: صحيح
 
ْبنِ   -  [ 473] َسِعيِد  ْبُن  َوُعَمُر   ، الطََّرُسوِسيُّ أَُميََّة  َأيب  ْبُن  ِإبـَْراِهيُم  ثـََنا    َأْخََباََن  َحدَّ ََيََْي،  ْبُن  َحاِمُد  ثـََنا  َحدَّ قَااَل:  ِسَناٍن، 

َل: َكاَن اْسُم َأيب َبْكٍر َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعْثَماَن، فـََقاَل  ُسْفَياُن، َعْن ِزاَيِد ْبِن َسْعٍد، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه، قَا
ُ َعَلْيِه  َي َعِتيقااَوَسلََّم: »َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  أَْنَت َعِتيُق اَّللَِّ ِمَن النَّاِر« َفُسمِّ
   [6864إسناده صحيح[ ]حبان:  ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
، َحدَّثـََنا  -  [ 474] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َبْكٍر السَّاِلِميُّ َعْن َراَبِح  اْبُن َأيب ُفَدْيٍك،    َأْخََباََن اْلَولِيُد ْبُن بـََناٍن ِبَواِسَط، َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْدُخُل  ْبِن َأيب َمْعُروٍف، َعْن قـَْيِس ْبِن َسْعٍد، َعْن جُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
َقى َأْهُل َداٍر َواَل َأْهُل ُغْرَفٍة ِإالَّ قَاُلوا: مَ  َنا«، فـََقاَل أَبُو  اجْلَنََّة رَُجٌل، َفاَل يـَبـْ َنا ِإلَيـْ ، َما تـََرى  ْرَحباا َمْرَحباا، ِإلَيـْ َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 َعَلى َهَذا الرَُّجِل يف َذِلَك اْليَـْوِم؟ قَاَل: »َأَجْل، َوأَْنَت ُهَو اَي َأاَب َبْكٍر«
مد بن محمد بن أبي بكر لم نقف له على ترجمة في صحيح بالجملة، شعيب: أح  ث.... والحدي. أنت هو«  ».]االلباني: منكر بلفظ:  

 [  6867كتب الجرح والتعديل وال في "ثقات" المؤلف، ومع ذلك فقد وثقه الهيثمي في "المجمع"[ ]حبان: 
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن رََجاٍء اْلُغَداينُّ، َأْخََباََن ِإْسَرا - [ 475] ، َحدَّ ئِيُل، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، قَاَل:  َأْخََباََن اْلَفْضُل ْبُن احْلَُباِب اجْلَُمِحيُّ

ْعُت اْلََبَاَء، يـَُقوُل: اْشرَتَى أَبُو َبْكٍر ِمْن َعاِزٍب رَْحالا بَِثاَلثََة َعَشَر ِدرْ  ُ َعْنُه ِلَعاِزٍب: ُمِر اْلََبَاَء ْسَِ َُهاا، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
ْثِِن َكْيَف َصنَـْعَت أَْنَت َوَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َخَرْجُتَما  فـَْلَيْحِمْلُه ِإىَل َأْهِلي، فـََقاَل َلُه َعاِزٌب: اَل َحَّتَّ حُتَدِّ َّللَّ

َأْظَهَراَن، َوقَاِمْن َمكَّ  َلتَـَنا َحَّتَّ  لَيـْ َنا  َيْطُلُبوَنُكْم، فـََقاَل: اْرحَتَْلَنا ِمْن َمكََّة، فََأْحيَـيـْ َم قَائُِم الظَِّهريَِة رََمْيُت بَِبَصِري  َة َواْلُمْشرُِكوَن 
َها، فَ  ُ َعَلْيِه  َهْل نـََرى ِظالًّ ََنِْوي ِإلَْيِه، فَِإَذا َأاَن ِبَصْخَرٍة فَانـْتَـَهْيُت ِإلَيـْ ِإَذا بَِقيَُّة ِظلَِّها، َفَسوَّيـُْتُه، ُثَّ فـََرْشُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َأَحدا  الطََّلِب  ِمَن  َأَرى  َهْل  أَْنظُُر  َذَهْبُت  فَاْضَطَجَع، ُثَّ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  اْضَطِجْع  قـُْلُت:  َغَنٍم  َوَسلََّم، ُثَّ  ِبَراِعي  َأاَن  فَِإَذا  ا، 
َها ِمْثَل الَِّذي ُأرِيُد   َفَسأَْلُتُه فـَُقْلُت: ِلَمْن أَْنَت اَي ُغاَلُم؟ قَاَل اْلُغاَلُم:    -يـَْعِِن الظِّلَّ    -َيُسوُق َغَنَمُه ِإىَل الصَّْخَرِة، يُرِيُد ِمنـْ

قَالَ  ِمْن َلََبٍ؟  َغَنِمَك  َهْل يف  فـَُقْلُت:  فـََعَرفْـُتُه،  قـَُرْيٍش،  ِمْن  نـََعْم،  ِلُفاَلٍن رَُجٍل  قَاَل:  َحاِلٌب يل؟  أَْنَت  َهْل  فـَُقْلُت:  نـََعْم،   :
فُ  َها ِمَن اْلغَُباِر، ُثَّ َأَمْرتُُه َأْن يـَنـْ ُفَض َعنـْ َض َكفَّْيِه، فـََقاَل َهَكَذا: َفَضَرَب ِإْحَدى  فََأَمْرتُُه، فَاْعتَـَقَل َشاةا ِمْن َغَنِمِه َوَأَمْرتُُه َأْن يـَنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَداَوةا  َيَدْيِه َعَلى اأْلُخْ  َعَلى َفِمَها ِخْرَقٌة،  َرى، َفَحَلَب يف ُكثْـَبٍة ِمْن َلََبٍ، َوَقْد َرَوْيُت َمِعَي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفَصبَـْبُت َعَلى اللَََّبِ َحَّتَّ بـََرَد َأْسَفُلُه. 

ُ َعلَ  ، َفَشِرَب، فـَُقْلُت: َقْد  فَانـْتَـَهْيُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقَظ، فـَُقْلُت: اْشَرْب اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْيِه َوَسلََّم، فـََوافـَْقُتُه َقِد اْستَـيـْ
ُهْم َغرْيُ ُسَرا ، فَاْرحَتَْلَنا َواْلَقْوُم َيْطُلُبونـََنا فـََلْم يُْدرِْكَنا َأَحٌد ِمنـْ ْبِن ُجْعُشٍم َعَلى فـََرٍس َلُه، َقُة ْبُن َماِلِك  آَن الرَِّحيُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » ، قَاَل: فـََبَكْيُت، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ اَل حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا« فـََلمَّا َداَن  فـَُقْلُت: َهَذا الطََّلُب َقْد حَلَِقَنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َنُه قـَْيُد ُرحمَْ  نَـَنا َوبـَيـْ نْيِ َأْو َثاَلثٍَة، قـُْلُت: َهَذا الطََّلُب اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقْد حَلَِقَنا، فـََبَكْيُت َلُه، قَاَل: »َما يـُْبِكيَك«؟ ِمنَّا، وََكاَن بـَيـْ

َفَدَعا َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  نـَْفِسي أَْبِكي، َوَلِكْن أَْبِكي َعَلْيَك،  َأَما َواَّللَِّ َما َعَلى  ِه َوَسلََّم َوقَاَل: »اللَُّهمَّ  َعَليْ   قـُْلُت: 
قَاَل: اَي حمَُ  َها، ُثَّ  َعنـْ فـََوَثَب  بَْطِنَها،  ِإىَل  اأْلَْرِض  فـََرُسُه يف  ِبِه  َفَساَخْت  قَاَل:  ِشْئَت«،  َهَذا  اْكِفَناُه مبَا  َأنَّ  َعِلْمُت  َقْد  مَُّد، 

َيِِن ِمَّا َأاَن ِفيهِ  َ َأْن يـَُنجِّ َها َسْهماا، فَِإنََّك  َعَمُلَك فَادُْع اَّللَّ نَيَّ َعَلى َمْن َورَاِئي ِمَن الطََّلِب، َوَهِذِه ِكَناَنيِت َفُخْذ ِمنـْ ، فـََواَّللَِّ أَلَُعمِّ
َها َحاَجَتَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َسلََّم: »اَل َحاَجَة لََنا  َعَلْيِه وَ   َسَتُمرُّ َعَلى ِإبِِلي َوَغَنِمي يف َمَكاِن َكَذا وََكَذا، َفُخْذ ِمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْنطََلَق رَاِجعاا ِإىَل َأْصَحاِبِه، َوَمضَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يف ِإِبِلَك«، َوَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، فـَتَـَنازََعهُ  َنا اْلَمِديَنَة لَْيالا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َحَّتَّ أَتـَيـْ  َعَلْيِه   اْلَقْوُم أَيُـُّهْم يـَْنِزُل َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبَذِلَك«،  ُأْكرُِمُهْم  اْلُمطَِّلِب  َعْبِد  َأْخَواِل  النَّجَّاِر  َبِِن  َعَلى  َلَة  اللَّيـْ أَنـَْزُل  »ِإيّنِ  اْلَمِديَنَة يف    َوَسلََّم:  َقِدْمَنا  ِحنَي  النَّاُس  َفَخَرَج 
  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْصَبَح اْنطََلَق،  الطُُّرِق َوَعَلى اْلبـُُيوِت ِمَن اْلِغْلَماِن َواْْلََدِم يـَُقوُلوَن: َجاَء حُمَمٌَّد، َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَة    وََكانَ فـَنَـَزَل َحْيُث أُِمَر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َصلَّى َُنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهراا َأْو َسبـْ َعَشَر َشْهراا  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَّللَُّ  فَأَنـَْزَل  اْلَكْعَبِة  َُنَْو  يـَُوجََّه  َأْن  َيُِبُّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  السََّماِء  وََكاَن  يف  َوْجِهَك  تـََقلَُّب  نـََرى  }َقْد   

]البقرة:   احْلََراِم{  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  فـََولِّ  تـَْرَضاَها  َلةا  ِقبـْ َولِيَـنََّك  َوُهُم  144فـََلنـُ النَّاِس  ِمَن  السَُّفَهاُء  فـََقاَل:  قَاَل:   ،]
الَّيِت كَ  َلِتِهُم  ِقبـْ َعْن  ُهْم  َوالَّ }َما  ]البقرة:  اْليَـُهوُد:  َها{  َعَليـْ َمْن  142انُوا  يـَْهِدي  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  َّلِلَِّ  }ُقْل   ُ اَّللَّ فَأَنـَْزَل   ]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل، َفَخَرَج بـَْعَدَما َصلَّ 142َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]البقرة:   ى،  [، قَاَل: َوَصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اْلَمْقِدِس، فـََقاَل: ُهَو َيْشَهدُ  بـَْيِت  اْلَعْصِر َُنَْو  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    َفَمرَّ َعَلى قـَْوٍم ِمَن اأْلَْنَصاِر َوُهْم رُُكوٌع يف َصاَلِة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنَُّه َقْد َوجََّه َُنَْو اْلَكْعَبِة، فَاُْنََرَف   اْلَقْوُم َحَّتَّ تـََوجَُّهوا ِإىَل اْلَكْعَبِة، قَاَل اْلََبَاُء: وََكاَن َأوَُّل َمْن َقِدَم َصلَّى اَّللَّ
، فـَُقْلَنا َلُه: َما فـََعَل رَ  َنا ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن ُمْصَعَب ْبَن ُعَمرْيٍ َأُخو َبِِن َعْبِد الدَّاِر ْبِن ُقَصيٍّ ُ َعَلْيهِ َعَليـْ َوَسلََّم؟  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفْهٍر، فـَُقْلَنا: َما فـََعَل ِمْن َورَاِئَك    قَاَل: ُهَو َمَكانَُه َوَأْصَحابُُه َعَلى أَثَِري، ُثَّ َأََتاَن بـَْعَدُه َعْمُرو ْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم اأْلَْعَمى َأُخو َبِِن 

َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه؟ قَاَل:    ُ ُهُم اآْلَن َعَلى أَثَِري ُثَّ َأََتاَن بـَْعُد َعمَّاُر ْبُن اَيِسٍر َوَسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد َوِباَلٌل، ُثَّ َأََتاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب يف ِعْشرِيَن رَاِكباا، ُثَّ َأََتاَن َرسُ  ِه َوَسلََّم بـَْعَدُهْم  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ قَـ   ُ َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرْأُت ُسوراا ِمَن اْلُمَفصَِّل، ُثَّ َخَرْجَنا  َوأَبُو َبْكٍر َمَعُه، قَاَل اْلََبَاُء: فـََلْم يـَْقَدْم َعَليـْ
 نـَْلَقى اْلِعرَي فـََوَجْداَنُهْم َقْد َحِذرُوا 
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  [6870إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  : صحيح، شعيب:]االلباني
 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَبََ   -  [476] ، َحدَّ ثـََنا اْبُن َأيب السَِّريِّ َبَة، َحدَّ ،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن قـُتَـيـْ اَن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم ُسرْتََة احْلُْجَرةِ َأْخََبين أََنُس ْبُن    ُ ، فـََرَأى َأاَب َبْكٍر  َماِلٍك، قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم ااِلثـَْننْيِ َكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعْنُه َوُهَو ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، قَاَل: فـََنَظْرُت ِإىَل َوْجِهِه َكأَنَُّه وَ  يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ رََقُة ُمْصَحٍف َوُهَو يـَتَـَبسَُّم، َفِكْداَن َأْن نـَْفَتنِتَ يف الصِّ

ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاَد أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ َأْن يـَْنُكَص ِحنَي َجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َصاَلتَِنا فـََرحاا ِبُرْؤيَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه  اَّللَّ َ ِمْن يـَْوِمِه َذِلَك، فـََقاَم ُعَمُر   َوَسلََّم، فََأَشاَر ِإلَْيِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ رْتَ، َوتـُُويفِّ َوَسلََّم: »َكَما أَْنَت« ُثَّ َأْرَخى السِّ

ُ َعلَ  ُ َعْنُه، فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم مَلْ مَيُْت، َوَلِكنَُّه ُأْرِسَل ِإلَْيِه َكَما ُأْرِسَل ِإىَل ُموَسى،  ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
وَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  يَِعيَش  َأْن  أَلَْرُجو  ِإيّنِ  َواَّللَِّ  َلةا  لَيـْ َأْربَِعنَي  قـَْوِمِه  يف  مِ َفَمَكَث  رَِجاٍل  أَْيِدَي  يـَْقَطَع  َحَّتَّ  َن  َسلََّم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َماَت قَاَل الزُّهْ  َع اْلُمَناِفِقنَي، َوأَْلِسنَـتَـُهْم يـَْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريُّ: فََأْخََبين أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَُّه ْسَِ
ُ َعْنُه اآْلِخَرَة، ِحنيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَذِلَك اْلَغَد ِمْن يـَْوِم  ُخْطَبَة ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ  َجَلَس َعَلى ِمْنََبِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فـََتَشهََّد ُعَمُر، َوأَبُو َبْكٍر َصاِمٌت اَل يـََتَكلَّمُ  َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فَِإيّنِ قـُْلُت َأْمَس  ، ُثَّ قَاَل: َأمَّا بـَْعدُ تـُُويفِّ
َا مَلْ َتُكْن َكَما قـُْلُت، َوِإيّنِ َواَّللَِّ َما َوَجْدُت اْلَمَقاَلَة الَّيِت قـُْلُت يف ِكَتاٍب أَنـْزَ  ُ َواَل يف َعْهٍد َعِهَدِه ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َمَقاَلةا َوِإَّنَّ َلُه اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلِكِنِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َيْدبـَُراَن  َصلَّى اَّللَّ يُرِيُد ِبَذِلَك َأْن َيُكوَن    - ُكْنُت َأْرُجو َأْن يَِعيَش َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َماَت، فَِإنَّ اَّللََّ َجَعَل َبنْيَ َأْظُهرُِكْم نُ   -آِخَرُهْم   وراا ََتَْتُدوَن ِبِه فَاْعَتِصُموا ِبِه ََتَْتُدوا  فَِإْن َيُك حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ ِإنَّ َأاَب َبْكٍر َصاِحُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   ُ حُمَمَّداا َصلَّى اَّللَّ  ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوََثين اثـَْننْيِ، َوِإنَُّه  ِلَما َهَدى اَّللَّ
أِبُمُ  النَّاِس  وَكَ َأْوىَل  َساِعَدَة  َبِِن  َسِقيَفِة  يف  َذِلَك  قـَْبَل  اَبيـَُعوُه  َقْد  ُهْم  ِمنـْ طَائَِفٌة  وََكاَنْت  فـََباِيُعوُه،  فـَُقوُموا  َعُة  ورُِكْم،  بـَيـْ اَنْت 

 اْلَعامَِّة َعَلى اْلِمْنََبِ 
 [ 6875]حبان:  حديث صحيح[ ]االلباني: صحيح، شعيب:

 
، قَاَل: َحدَّثـََنا زََكِرايَّ ْبُن ََيََْي َزمْحََوْيِه، قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [ 477] ُهَشْيٌم، َعْن ُحَصنْيٍ، َعْن    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

اَّللَُّ  َصلَّى  النَِّبُّ  َنا  بـَيـْ قَاَل:  َجاِبٍر،  َعْن  ُسْفَياَن،  َوَأيب  اجْلَْعِد،  َأيب  ْبِن  ِعرٌي  َساملِِ  َوَقِدَمْت  اجْلُُمَعِة،  يـَْوَم  خَيُْطُب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
َعَلْيهِ اْلَمِديَنَة    ُ يـَْبَق َمَعُه َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ مَلْ   ُ َوَسلََّم ِإالَّ اثـَْنا َعَشَر رَُجالا    فَابـَْتَدرََها َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقى ِمْنُكمْ فـََقاَل رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َلْو تـََتابـَْعُتْم َحَّتَّ اَل يـَبـْ َأَحٌد، َلَساَل َلُكُم اْلَواِدي   ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اَنراا«.

َها ِإلَيـْ انـَْفضُّوا  هَلْواا  َأْو  َِتَارَةا  رََأْوا  اآْليَُة: }َوِإَذا  َهِذِه  قَائِماا{ ]اجلمعة:    فـَنَـَزَلْت  الَِّذيَن 11َوتـَرَُكوَك  َعَشَر  ااِلْثَِنْ  [ َوقَاَل يف 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَبُو َبْكٍر َوُعَمرُ   ثـَبَـُتوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [6877[ ]حبان: : إسناده صحيحشعيب صحيح لغيره،]االلباني: 
 
َعْبُد    -  [478] َأيب َأْخََباََن  ثـََنا  َحدَّ َجرِيٍر،  ْبُن  َوْهُب  َأْخََباََن  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  قَاَل:  اَّللَِّ   ،

ثـََنا اَنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َلمَّا َأْسَلَم ُعَمُر ْبُن اْلَْ  ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق، يـَُقوُل: َحدَّ تـَْعَلْم  ْسَِ َعْنُه، مَلْ   ُ طَّاِب َرِضَي اَّللَّ
فـََقاَل:  ِلْلَحِديثِ   قـَُرْيٌش ِبِِْساَلِمِه،  أَْنَشأُ  َأْهُل َمكََّة،  أَتْـَبُع    ؟«»َأْي  َمَعُه  َوَأاَن  ِإلَْيِه  َفَخَرَج  اجْلَُمِحيُّ،  َمْعَمٍر  ْبُن  يُل  فـََقاُلوا: مجَِ
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ا ِإىَل  دَّ َعَلْيِه َكِلَمةا َحَّتَّ قَاَم َعاِمدا أَثـََرُه، َأْعِقُل َما َأَرى، َوَأْْسَُع فََأََتُه، فـََقاَل: »اَي مجَِيُل، ِإيّنِ َقْد َأْسَلْمُت«، قَاَل: فـََواَّللَِّ َما رَ 
َقْد َصَبَأ، فـََقاَل ُعَمُر: »َكَذَب، َوَلِكِنِّ َأْسَلْمُت  اْلَمْسِجِد، فـََناَدى أَْنِديََة قـَُرْيٍش، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش، ِإنَّ اْبَن اْْلَطَّاِب  

رََكَدِت   َحَّتَّ  فـََقاتـََلُهْم  فـَثَاَوُروُه،  َرُسوَلُه«،  َوَصدَّْقُت  اِبَّللَِّ  فـََقاُموا  َوآَمْنُت  َوَجَلَس  ُعَمُر  َفرَتَ  َحَّتَّ  رُُءوِسِهْم،  َعَلى  الشَّْمُس 
َنَما ُهْم  َعَلى رَْأِسِه، فـََقاَل ُعَمُر: »افْـَعُلوا َما َبَدا َلُكْم، فـََواَّللَِّ َلْو ُكنَّا َثاَلََثِاَئِة رَُجٍل َلَقْد تـَرَْكُتُمو  َها لََنا َأْو تـَرَْكَناَها َلُكْم«، فـَبَـيـْ

اْبَن اْْلَطَّاِب َقْد َصَبَأ،  ِقَياٌم َعَلْيِه، ِإْذ َجاَء رَُجٌل َعَلْيِه ُحلَُّة َحرِيٍر َوَقِميٌص قـَْوَمِسيي، فـََقاَل: َما اَبَلُكْم؟ فـََقاُلوا: ِإنَّ    َكَذِلكَ 
َا َكانُوا ثـَْوابا اْنَكَشَف َعْنُه،  قَاَل: َفَمْه، اْمُرٌؤ اْخَتاَر ِديناا لِنَـْفِسِه، َأفـََتظُنُّوَن َأنَّ َبِِن َعِديٍّ ُتْسِلُم ِإلَ  ْيُكْم َصاِحبَـُهْم؟ قَاَل: َفَكَأَّنَّ

 ، َذاَك اْلَعاُص ْبُن َواِئٍل«فـَُقْلُت َلُه بـَْعُد اِبْلَمِديَنِة: اَي أََبِت، َمِن الرَُّجُل الَِّذي َردَّ َعْنَك اْلَقْوَم يـَْوَمِئٍذ؟ فـََقاَل: »اَي ُبَِنَّ 
   [6879سناده قوي[ ]حبان: إ ]االلباني: حسن، شعيب:

 : رواه البزار والطبراني باختصار، ورجاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس. (14414قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا ََثِبُت ْبُن يَزِيَد، َعْن َداُوَد ْبِن َأيب ِهنْ   -  [ 479] ، َعِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّثـََنا َغسَّاُن ْبُن الرَّبِيِع، َحدَّ َد، َعِن الشَّْعِبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  »أَْبِشْر اَي َأِمرَي    طُِعَن، فـََقاَل:اْبِن َعبَّاٍس، أَنَُّه َدَخَل َعَلى ُعَمَر ِحنَي   اْلُمْؤِمِننَي، َأْسَلْمَت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َخَذَلُه النَّاُس، َوتـُُويفِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِحنَي َكَفَر النَّاُس، َوقَاتـَْلَت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمْغُروُر َمْن َغَرْرمُتُوُه َلْو َأنَّ  َوُهَو َعْنَك رَاٍض َومَلْ خَيَْتِلْف يف ِخاَلفَِتَك رَُجاَلِن، َوقُِتْلَت َشِهيداا« فـََقاَل: َأِعْد، فََأَعاَد فـََقاَل: »الْ 
 «عِ َما َعَلى َظْهرَِها ِمْن بـَْيَضاَء َوَصْفَراَء، اَلفْـَتَدْيُت ِبِه ِمْن َهْوِل اْلَمْطلَ 

لغيره   توبع[ ]حبان:    وقد، شعيب: رجاله رجال الصحيح خال غسان بن الربيع  دون قوله: »المغرور من غررتموه«]االلباني: صحيح 
6891]   

 
ثـََنا َجْعَفُر ْبُن سُ   -  [480]  ثـََنا َقَطُن ْبُن ُنَسرْيٍ اْلُغََبِيُّ، َحدَّ *، َحدَّ ثـََنا  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ ، َحدَّ َلْيَماَن الضَُّبِعيُّ

ا ِلْلُمِغريَِة   ْبِن ُشْعَبَة، وََكاَن َيْصَنُع اأْلَْرَحاَء، وََكاَن اْلُمِغريَِة َيْسَتِغلُُّه ُكلَّ ََثِبٌت اْلبـَُناينُّ، َعْن َأيب رَاِفٍع، قَاَل: َكاَن َأبُو ُلْؤُلَؤَة َعْبدا
ُ َعْنُه، فـََقاَل: اَي َأِمرَي   َقَل َعَليَّ اْلُمْؤِمِننَي، ِإنَّ اْلُمِغريََة َقْد أَثْـ يـَْوٍم أبَِْربـََعِة َدرَاِهَم، فـََلِقَي أَبُو ُلْؤُلَؤَة ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

، فـََقاَل َلُه ُعَمُر:َغلَّيِت: َفَكلِّْمُه خُيَفِّْف  »اتَِّق اَّللََّ، َوَأْحِسْن ِإىَل َمْواَلَك«، فـََغِضَب اْلَعْبُد َوقَاَل: َوِسَع النَّاَس ُكلَُّهْم َعْدُلَك  َعِنِّ
ْتِلِه، فَاْصطََنَع َخْنَجراا َلُه رَْأَساِن، َوَْسَُّه، ُثَّ أََتى ِبِه اهْلُْرُمَزاَن فـََقاَل: َكْيَف تـََرى َهَذا؟ فـََقاَل: ِإنََّك اَل    َغرْيِي، فََأْضَمَر َعَلى قـَ

ا ِإالَّ قـَتَـْلَتُه.   َتْضِرُب َِبََذا َأَحدا
َفَجاَءُه   ُعَمَر،  ُلْؤُلَؤَة  أَبُو  َوحَتَنيََّ  قَاَل:  عُ ،  وََكاَن  ُعَمَر،  َورَاَء  قَاَم  َحَّتَّ  اْلَغَداِة،  َصاَلِة  يـَُقوُل:  يف  الصَّاَلُة،  أُِقيَمِت  ِإَذا  َمُر 

 َخاِصَرتِِه، َفَسَقَط ُعَمُر َوطََعَن  »َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم«، فـََقاَل: َكَما َكاَن يـَُقوُل، فـََلمَّا َكَبََّ َوَجَأُه أَبُو ُلْؤُلَؤَة يف َكِتِفِه، َوَوَجأَُه يف 
، فـََهَلَك   َعٌة َومحَُِل ُعَمُر، َفُذِهَب ِبِه ِإىَل َمْنزِِلِه، َوَصاَح النَّاُس َحَّتَّ َكاَدْت َتْطُلُع الشَّْمُس، ِبَْنَجرِِه َثاَلثََة َعَشَر رَُجالا ُهْم َسبـْ ِمنـْ

دََّم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  اَلِة، فـَتَـقَ فـََناَدى النَّاَس َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف: اَي أَيُـَّها النَّاُس، الصَّاَلَة الصَّاَلَة، قَاَل: فـََفزُِعوا ِإىَل الصَّ 
َفَدَعا ُعمَ  ُعَمَر،  ِإىَل  تـََوجَُّهوا  َصاَلَتُه  َقَضى  فـََلمَّا  اْلُقْرآِن،  ُسورََتنْيِ يف  َِبِْم أبَِْقَصِر  َفَصلَّى  َقْدُر  َعْوٍف،  َما  لَيَـْنظَُر  ِبَشَراٍب  ُر 

فـََلْم َيْدِر أَنَِبيٌذ ُهَو َأْم َدٌم، َفَدَعا ِبَلََبٍ َفَشرِبَُه َفَخَرَج ِمْن ُجْرِحِه، فـََقاُلوا: اَل  ُجْرِحِه، فَُأِتَ بَِنِبيٍذ َفَشرِبَُه، َفَخَرَج ِمْن ُجْرِحِه  
ُ َخرْياا اَي  َعَلْيِه يـَُقوُلوَن َجزَ   أبََْس َعَلْيَك اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، قَاَل: ِإْن َيُكِن اْلَقْتُل أبَْساا فـََقْد قُِتْلُت، َفَجَعَل النَّاُس يـُثْـُنونَ  اَك اَّللَّ

ُعَمرُ  فـََقاَل  َعَلْيِه،  ثْـُنوَن  فـَيـُ آَخُروَن،  قـَْوٌم  َوَيَِيُء  يـَْنَصرُِفوَن،  ُثَّ  وَُكْنَت،  اْلُمْؤِمِننَي، ُكْنَت  تـَُقوُلوَن  َأِمرَي  َما  َعَلى  َواَّللَِّ  َأَما   :
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َها َكَفافاا اَل َعَليَّ َواَل يل، وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسِلَمْت يل، َوِدْدُت َأيّنِ َخَرْجُت ِمنـْ فـََتَكلََّم َعْبُد اَّللَِّ    ِإنَّ ُصْحَبَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فـََتَكلََّم اْبُن َعبَّاٍس فـََقاَل: اَل    -وََكاَن ِعْنَد رَْأِسِه، وََكاَن َخِليطَُه َكأَنَُّه ِمْن َأْهِلِه، وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس يـُْقرِئُُه اْلُقْرآَن    -ْبُن َعبَّاٍس  

رَ  َصِحْبَت  َلَقْد  َها َكَفافاا  ِمنـْ ََتُْرُج  اَل   ، َصِحَبُه  َواَّللَِّ َما  ِبَرْيِ  رَاٍض  َعْنَك  َوُهَو  َتُه  َفَصِحبـْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُسوَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو عَ  َخِليَفَة  ْنَك رَاٍض، ُثَّ َصِحْبَت  َصاِحٌب، ُكْنَت َلُه، وَُكْنَت َلُه، وَُكْنَت َلُه، َحَّتَّ قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َفُكْنَت تـُنَـفُِّذ َأْمَرُه وَُكْنَت َلُه، وَُكْنَت َلُه، ُثَّ َولِيتَـَها اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي أَْنتَ  ، فـََولِيتَـَها ِبَرْيِ َما َولِيَـَها َواٍل، وَُكْنَت  َرُسوِل اَّللَِّ
ِث اْبِن َعبَّاٍس، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: »َكرِّْر َعَليَّ َحِديَثَك«، َفَكرََّر َعَلْيِه، فـََقاَل  تـَْفَعُل، وَُكْنَت تـَْفَعُل، َفَكاَن ُعَمُر َيْسرَتِيُح ِإىَل َحِدي

ى يف  اْلَمْطَلِع، َقْد َجَعْلتـَُها ُشورَ ُعَمُر: »َأَما َواَّللَِّ َعَلى َما تـَُقوُل َلْو َأنَّ يل ِطاَلَع اأْلَْرِض َذَهباا اَلفْـَتَدْيُت ِبِه اْليَـْوَم ِمْن َهْوِل  
ا َوَعْبِد  اْلَعوَّاِم،  ْبِن  َوالزَُّبرْيِ   ، اَّللَِّ ُعبَـْيِد  ْبِن  َوطَْلَحَة  طَاِلٍب،  َأيب  ْبِن  َوَعِليِّ  ُعْثَماَن،  َأيب  ِستٍَّة  ْبِن  َوَسْعِد  َعْوٍف،  ْبِن  لرَّمْحَِن 

هُ  باا َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، َرمْحَُة اَّللَِّ َعَلْيِه  َوقَّاٍص، َوَجَعَل َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َمَعُهْم ُمِشرياا، َولَْيَس ِمنـْ ، َوَأَمَر ُصَهيـْ ْم، َوَأجََّلُهْم َثاَلَثا
 َوِرْضَوانُُه«

   [6905]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم الدَّْورَِقيُّ   -  [481] ، َوَأمْحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ

عَ  َنْضَرَة،  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ َأيب،  ثـََنا  َحدَّ ُسَلْيَماَن،  ْبُن  اْلُمْعَتِمُر  ثـََنا  َحدَّ َع  قَااَل:  قَاَل: ْسَِ  ، اأْلَْنَصاِريِّ ُأَسْيٍد  َأيب  َمْوىَل  َسِعيٍد  َأيب  ْن 
ُعوا ِبِه، َأقْـبَـُلوا َُنَْوُه ِإىَل ا الَِّذي ُهَو ِفيِه، فـََقاُلوا َلُه: ادُْع  ْلَمَكاِن  ُعْثَماُن، َأنَّ َوْفَد َأْهَل ِمْصَر َقْد َأقْـبَـُلوا، فَاْستَـْقبَـَلُهْم، فـََلمَّا ْسَِ

َرَأَها َحَّتَّ أََتى َعَلى  َف، َفَدَعا اِبْلُمْصَحِف، فـََقاَل َلُه: افْـَتِح السَّاِبَعَة، قَاَل: وََكانُوا ُيَسمُّوَن ُسورََة يُوُنَس السَّاِبَعَة، فـَقَ اْلُمْصحَ 
َحَراماا ِمْنُه  َفَجَعْلُتْم  ِرْزٍق  ِمْن  َلُكْم   ُ اَّللَّ أَنـَْزَل  َما  ُتْم  َأرَأَيـْ }ُقْل  اآْليَِة  تـَْفرَتُوَن{   َهِذِه  اَّللَِّ  َعَلى  َأْم  َلُكْم  َأِذَن   ُ آَّللَّ ُقْل  َوَحاَلالا 

ُ َأِذَن َلَك ِبِه َأْم َعَلى اَّللَِّ تـَْفرَتِي؟ فـََقاَل:  59]يونس:   َأْمِضِه، نـََزَلْت يف [ قَاُلوا َلُه: ِقْف، َأرَأَْيَت َما مَحَْيَت ِمَن احلَِْمى، آَّللَّ
ِبِل الصََّدَقِة، فـََلمَّا َوَلَدْت زَاَدْت ِإِبُل  َكَذا وََكَذا، َوَأمَّا احلِْ  الصََّدَقِة، َفزِْدُت يف احلَِْمى َلمَّا زَاَد يف ِإِبِل الصََّدَقِة، َأْمِضِه،  َمى إِلِ

ا تُرِيُدوَن؟ قَاُلوا: ِميثَاَقَك، قَاَل: َفَكتَـُبوا  قَاُلوا: َفَجَعُلوا َيَُْخُذونَُه ِِبيٍَة آيٍَة، فـَيَـُقوُل: َأْمِضِه نـََزَلْت يف َكَذا وََكَذا، فـََقاَل هَلُْم: مَ 
قَاَل هَلُْم: َما تُرِيُدوَن؟ قَاُلوا: نُرِيُد  َعَلْيِه َشْرطاا، فََأَخَذ َعَلْيِهْم َأْن اَل َيُشقُّوا َعصاا، َواَل يـَُفارُِقوا مَجَاَعةا َما قَاَم هَلُْم ِبَشْرِطِهْم، وَ 

َأْهُل اْلمَ  ُيوِخ ِمْن َأْصَحاِب حُمَمَّدٍ َأْن اَل َيَُْخَذ  َعَلْيِه َوهِلَُؤاَلِء الشِّ ِلَمْن قَاَتَل  اْلَماُل  َا َهَذا  ِإَّنَّ ُ    ِديَنِة َعطَاءا، قَاَل: اَل  َصلَّى اَّللَّ
اْلَمِديَنِة رَاِضنَي، قَاَل: فـََقاَم، َفَخَطَب، فـَقَ  ِإىَل  َمَعُه  َوَأقْـبَـُلوا  ْليَـْلَحْق  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فـََرُضوا،  َلُه َزرٌْع فـَ َأاَل َمْن َكاَن  اَل: 
ِلمَ  اْلَماُل  َهَذا  َا  ِإَّنَّ ِعْنَداَن،  َلُكْم  َماَل  اَل  ِإنَُّه  َأاَل  ْلَيْحَتِلْبُه،  فـَ َلُه َضرٌْع  َوَمْن َكاَن  ِمْن  ِبَزْرِعِه،  ُيوِخ  الشِّ َوهِلَُؤاَلِء  َعَلْيِه،  قَاَتَل  ْن 

َنَما     َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فـََغِضَب النَّاُس َوقَاُلوا: َهَذا َمْكُر َبِِن أَُميََّة، قَاَل: ُثَّ رََجَع اْلِمْصرِيُّوَن،َأْصَحاِب حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ  فـَبَـيـْ
يـُفَ  ِإلَْيِهْم، ُثَّ  يـَْرِجُع  يـَُفارِقـُُهْم، ُثَّ  هَلُْم، ُثَّ  يـَتَـَعرَُّض  ِبَراِكٍب  ُهْم  ِإَذا  الطَّرِيِق  َلَك  ُهْم يف  ِإنَّ  َلَك،  َما  قَاُلوا:  َوَيُسبـُُّهْم،  ارِقـُُهْم 

ُهْم اِبْلِكَتاِب َعَلى ِلَساِن ُعْثَماَن  اأْلََماَن، َما َشْأُنَك؟ قَاَل: َأاَن َرُسوُل َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي ِإىَل َعاِمِلِه مبِْصَر، قَاَل: فـََفتَُّشوُه، فَِإَذا  
يَنَة، فَأَتـَْوا َعِليًّا،   مبِْصَر َأْن َيْصِلبَـُهْم َأْو يـَْقتـَُلُهْم َأْو يـَْقَطَع أَْيِديـَُهْم َوَأْرُجَلُهْم، فََأقْـبَـُلوا َحَّتَّ َقِدُموا اْلَمدِ َعَلْيِه َخامَتُُه ِإىَل َعاِمِلهِ 

 َدَمُه، ُقْم َمَعَنا ِإلَْيِه، قَاَل: َواَّللَِّ اَل َأُقوُم َمَعُكْم، قَاُلوا: فـََقاُلوا: َأمَلْ تـََر ِإىَل َعُدوِّ اَّللَِّ َكَتَب ِفيَنا ِبَكَذا وََكَذا، َوِإنَّ اَّللََّ َقْد َأَحلَّ 
قَ  ُثَّ  بـَْعٍض،  ِإىَل  بـَْعُضُهْم  فـََنَظَر  َقطُّ،  ِإلَْيُكْم ِكَتاابا  َما َكتَـْبُت  َواَّللَِّ  قَاَل:  َنا؟  ِإلَيـْ َأهِلََذا َفِلَم َكتَـْبَت  بـَْعٍض:  ِإىَل  بـَْعُضُهْم  اَل 

فَاْنطََلَق َعِليي َفَخَرَج ِمَن اْلَمِديَنِة ِإىَل قـَْريٍَة، َواْنطََلُقوا َحَّتَّ َدَخُلوا َعَلى ُعْثَماَن، فـََقاُلوا:    -َأْو هِلََذا تـَْغَضُبوَن    -َن؟  تـَُقاتُِلو 
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نَـَتاِن، َأْن تُِقيُموا َعَليَّ رَُجَلنْيِ ِمَن ا َا ُُهَا اثـْ َما َكتَـْبَت ِبَكَذا وََكَذا؟ فـََقاَل: ِإَّنَّ  ُ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ْلُمْسِلِمنَي، َأْو مَيِيِِن اِبَّللَِّ الَِّذي اَل 
قَ  ، فـََقاُلوا: َكتَـْبُت َواَل َأْمَلْيُت َواَل َعِلْمُت، َوَقْد تـَْعَلُموَن َأنَّ اْلِكَتاَب يُْكَتُب َعَلى ِلَساِن الرَُّجِل، َوَقْد يـُنـْ ُش اْْلَامَتُ َعَلى اْْلَامتَِ

  ، يـَْوٍم فـََقاَل: السَّاَل َواَّللَِّ اْلَعْهَد َواْلِميثَاَق َفَحاَصُروُه، فََأْشَرَف َعَلْيِهْم َذاَت  َدَمَك، َونـََقُضوا   ُ َأْْسَُع  َأَحلَّ اَّللَّ َفَما  ُم َعَلْيُكْم، 
ا ِمَن النَّاِس َردَّ َعَلْيِه السَّاَلَم، ِإالَّ َأْن يـَُردَّ رَُجٌل يف نـَْفِسِه، فـََقاَل: أَ  ْنُشدُُكُم اَّللََّ، َهْل َعِلْمُتْم َأيّنِ اْشرَتَْيُت ُروَمَة ِمْن َمايل،  َأَحدا

َأْشَرَب مِ  َأْن  مَتْنَـُعوين  نـََعْم، قَاَل: فـََعاَلَم  ِقيَل:  اْلُمْسِلِمنَي؟  ِفيَها َكِرَشاِء رَُجٍل ِمَن  ِرَشاِئي  َماِء  َفَجَعْلُت  أُْفِطَر َعَلى  َها َحَّتَّ  نـْ
فـََهْل َعِلْمُتْم َأنَّ    ُم اَّللََّ َهْل َعِلْمُتْم َأيّنِ اْشرَتَْيُت َكَذا وََكَذا ِمَن اأْلَْرِض َفزِْدتُُه يف اْلَمْسِجِد؟ ِقيَل: نـََعْم، قَاَل:اْلَبْحِر؟ أَْنُشدُكُ 

ْعُتْم َنِبَّ اَّللَِّ  ا ِمَن النَّاِس ُمِنَع َأْن ُيَصلَِّي ِفيِه قـَْبِلي؟ أَْنُشدُُكُم اَّللََّ َهْل ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذُكُر َكَذا وََكَذا؟ َأْشَياَء يف  َأَحدا  َصلَّى اَّللَّ
ِمنْـ  َتَُْخْذ  فـََلْم  َوذَكََّرُهْم،  فـََوَعَظُهْم  ُأْخَرى  َمرَّةا  َعَلْيِهْم  َأْشَرَف  ُتُه  َورَأَيـْ قَاَل:  َعدََّدَها،  َتَُْخُذ  َشْأنِِه  النَّاُس  وََكاَن  اْلَمْوِعظَُة،  ُهُم 

ُهمُ  ُهْم فـََقاَل اِلْمَرأَتِِه: افْـ ِمنـْ َتِحي اْلَباَب، َوَوَضَع اْلُمْصَحَف  اْلَمْوِعظَُة يف َأوَِّل َما َيْسَمُعوََّنَا، فَِإَذا ُأِعيَدْت َعَلْيِهْم مَلْ ََتُْخْذ ِمنـْ
ُ عَ  َلَة« َفَدَخَل َعَلْيِه رَُجٌل،  َبنْيَ َيَدْيِه، َوَذِلَك أَنَُّه رََأى ِمَن اللَّْيِل َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل َلُه: »َأْفِطْر ِعْنَداَن اللَّيـْ

َنَك ِكتَ  ، َفَخَرَج َوتـَرََكُه، ُثَّ َدَخَل َعَلْيِه آَخُر فـََقاَل: بـَْيِِن َوبـَيـْ َنَك ِكَتاُب اَّللَِّ ، َواْلُمْصَحُف َبنْيَ َيدَ فـََقاَل: بـَْيِِن َوبـَيـْ ْيِه، اُب اَّللَِّ
َأاَبَّنََ  َأْم  َها،  يُِبنـْ َومَلْ  َأْقطََعَها  َأْدِري  َفاَل  بَِيِدِه فـََقطََعَها،  َلُه اِبلسَّْيِف، فَاتَـَّقاُه  َا أَلَوَُّل قَاَل: فََأْهَوى  َأَما َواَّللَِّ ِإَّنَّ ا؟ قَاَل ُعْثَماُن: 

َخَل َعَلْيِه التُِّجيِبُّ َفَضَربَُه ِمْشَقصاا، فـََنَضَح الدَُّم َعَلى َهِذِه اآْليَِة  َويف َغرْيِ َحِديِث َأيب َسِعيٍد: َفدَ   -َكفٍّ َخطَِّت اْلُمَفصََّل  
]البقرة:   اْلَعِليُم{  السَِّميُع  َوُهَو   ُ اَّللَّ بِْنُت  137}َفَسَيْكِفيَكُهُم  َوَأَخَذْت  قَاَل:  ُحكَّْت،  َما  اْلُمْصَحِف  يف  َا  َوِإَّنَّ قَاَل:   ]

ُحِليـََّها َوَوَضَعْتُه يف ِحْجرَِها، َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـُْقَتَل، فـََلمَّا قُِتَل، تـََفاجَّْت َعَلْيِه، قَاَل    -ِديِث َأيب َسِعيٍد  يف حَ   -اْلُفَراِفَصِة  
ُ، َما َأْعَظَم َعِجيَزََتَا، فـََعِلْمُت َأنَّ َأْعَداَء اَّللَِّ مَلْ يُرِيُدوا ِإالَّ الدُّ   نـَْيا.  بـَْعُضُهْم: قَاتـََلَها اَّللَّ

في    –]االلباني: ضعيف   نعيم  وأبو  منده،  ابن  ذكره  األنصاري  أسيد  أبي  أبو سعيد مولى  إسناده صحيح،  أسد:  لجهالة ألبي سعيد، 
 [ 6919]حبان:  .[الصحابة

 
َبَة َداُوُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َداُوَد ْبِن يَزِيَد اْلبَـْغَداِديُّ اِبْلُفْسطَاِط، َحدَّثـََنا احلَْ   -  [482] ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َشيـْ َسُن ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنسِ  ُ  ََيََْي ْبُن يـَْعَلى اأْلَْسَلِميُّ  ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َجاَء أَبُو َبْكٍر ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَل  ، َقْد َعِلْمَت ُمَناَصَحيِت َوِقَدِمي يف اإْلِ ، قَاَل: »َوَما َذاَك؟ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَعَد َبنْيَ َيَدْيِه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِم َوِإيّنِ َوِإيّنِ

اَل: َوَما َذاَك؟ وُِّجِِن فَاِطَمَة، قَاَل: َفَسَكَت َعْنُه، فـََرَجَع أَبُو َبْكٍر ِإىَل ُعَمَر، فـََقاَل َلُه: َقْد َهَلْكُت َوُأْهِلْكُت، قَ «، قَاَل: تـُزَ 
، قَاَل: َمَكاَنكَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْعَرَض َعِنِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    قَاَل: َخطَْبُت فَاِطَمَة ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َحَّتَّ آِتَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

فَـ  َيَدْيِه،  َبنْيَ  فـََقَعَد  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ُعَمُر  فَأََتى  طََلْبَت،  الَِّذي  ِمْثَل  َعِلْمَت  فََأْطُلُب  َقْد   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َقاَل: 
، قَاَل: »َوَما َذاَك؟ «، قَاَل: تـَُزوُِّجِِن فَاِطَمَة، َفَسَكَت َعْنُه، فـََرَجَع ِإىَل َأيب بَ ُمَناَصَحيِت َوِقَدِمي يف اإْلِ  ْكٍر،  ْساَلِم، َوِإيّنِ َوِإيّنِ

َتِظُر َأْمَر اَّللَِّ ِفيَها ُقْم بَِنا ِإىَل َعِليٍّ َحَّتَّ ََنُْمَرُه َيْطُلُب ِمْثَل الَِّذي طَ  َنا، قَاَل َعِليي: فَأَتـََياين َوَأاَن ُأَعاِلُج َفِسيالا  فـََقاَل َلُه: ِإنَُّه يـَنـْ َلبـْ
َناَك ِمْن ِعْنِد اْبِن َعمِِّك ِبِْطَبٍة، قَاَل َعِليي: فـَنَـبـََّهاين أِلَْمٍر، فـَُقْمُت َأُجرُّ  رَِداِئي، َحَّتَّ أَتـَْيُت النَِّبَّ َصلَّى    يل، فـََقااَل: ِإانَّ ِجئـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْساَلِم َوُمَناَصَحيِت، َوِإيّنِ اَّللَّ ، َقْد َعِلْمَت ِقَدِمي يف اإْلِ ، قَاَل: »َوَما  َم فـََقَعْدُت َبنْيَ َيَدْيِه، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َوِإيّنِ
َأمَّا فـََرُسَك َفاَل بُدَّ َلَك ِمْنُه، َوَأمَّا  َذاَك؟ « قـُْلُت: تـَُزوُِّجِِن فَاِطَمَة، قَاَل: »َوِعْنَدَك َشْيٌء«، قـُْلُت: فـََرِسي َوَبَدين، قَاَل: »

فـَقَ  ِحْجرِِه،  َوَضْعتـَُها يف  َِبَا َحَّتَّ  َفِجْئُت  َوََثَاِننَي،  ِماَئٍة  أبَِْرَبِع  فَِبْعتـَُها  قَاَل:  فَِبْعَها«،  »َأْي  َبَدُنَك  فـََقاَل:  قـَْبَضةا،  َها  ِمنـْ َبَض 
َتِغَنا َِبَا ِطيباا« َوَأَمَرهُ  ُزوَها َفَجَعَل هَلَا َسرِيراا ُمْشَرطاا اِبلشَّْرِط، َوِوَساَدةا ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها لِيٌف، َوقَاَل ِلَعلِ ِباَلُل، ابـْ :  ْم َأْن َُيَهِّ يٍّ



137 
 

ئاا، َحَّتَّ آتَِيَك« َفَجاَءْت َمَع أُمِّ َأمْيََن َحَّتَّ قـََعَدْت يف َجاِنِب اْلبَـْيِت وَ  َأاَن يف َجاِنٍب َوَجاَء َرُسوُل »ِإَذا أَتـَْتَك َفاَل حُتِْدْث َشيـْ
ا َزوَّْجَتُه  َوَقْد  َأُخوَك  َأمْيََن:  أُمُّ  قَاَلْت  َأِخي؟ «،  ُهَنا  فـََقاَل: »َها  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َوَدَخَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »نـََعْم«،  بـْنَـَتَك؟ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلبَـْيَت فَـ  فَأََتْت ِفيِه مبَاٍء، فََأَخَذُه  َقاَل ِلَفاِطَمَة: »ِإيِتيِِن مبَاٍء«، فـََقاَمْت ِإىَل قـَْعٍب يف اْلبَـْيِت  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
وَ  َها  َثْديـَيـْ َبنْيَ  فـََنَضَح  فـَتَـَقدََّمْت  »تـََقدَِّمي«،  هَلَا:  قَاَل  ِفيِه ُثَّ  َوَمجَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رَْأِسَها، وَ َصلَّى  ِإيّنِ َعَلى  قَاَل: »اللَُّهمَّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم هَلَا: »َأْدِبرِ   ُ َها،  ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيَـّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم«، ُثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ي«، فََأْدبـََرْت، َفَصبَّ َبنْيَ َكِتَفيـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإيُتوين مبَاٍء«، قَاَل َعِليي:  َوقَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيَـّتَـهَ   ُ ا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم« ُثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُتُه ِبِه،   َصبَّ َعَلى رَْأِسي فََأَخَذُه َوَمجَّ ِفيِه، ُثَّ قَاَل يل: »تـََقدَّْم« فَ فـََعِلْمُت الَِّذي يُرِيُد، فـَُقْمُت، َفَمَْلُْت اْلَقْعَب َماءا، َوأَتـَيـْ
، ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأِعيُذُه ِبَك َوُذرِّيَـَّتُه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم«، ُثَّ قَاَل: ،    َوَبنْيَ َثْدَييَّ »َأْدِبْر«، فََأْدبـَْرُت، َفَصبَُّه َبنْيَ َكِتَفيَّ

: »اْدُخْل أبَِْهِلَك، ِبْسِم اَّللَِّ َواْلََبََكِة« َوقَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأِعيُذُه ِبَك َوُذرِّيَـّتَ   ُه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم«، ُثَّ قَاَل ِلَعِليٍّ
 [  6944]االلباني: ضعيف اإلسناد، منكر المتن، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِ   -  [ 483] ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر زَاٌج، َحدَّ ، َحدَّ بـَْراِهيَم قَاِضي َْسََرقـَْنَد،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الشَّْرِقيِّ

َما اْسَتَحلَّ َعِليي فَاِطَمَة ِإالَّ بَِبَدٍن يـَُقوُل: »َعُه،  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَُّه ْسَِ 
 ِمْن َحِديٍد« 

   [6946]االلباني: صحيح، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
َأيب،  -  [ 484] ثـََنا  َحدَّ َُّنرَْيٍ،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ  ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد    َأْخََباََن  ْبُن  الرَّبِيُع  ثـََنا  َحدَّ

، أَنَُّه   ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر ِإىَل رَُجٍل ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة فـَْليَـْنظُْر  اَل: »قَ اجْلُْعِفيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُهُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ «، فَِإيّنِ ْسَِ  . ِإىَل احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ال بأس به، وباقي رجاله ثقات    حبانلربيع بن سعيد، وثقه ابن  ]االلباني: صحيح، شعيب:  
   [6966[ ]حبان: رجال الصحيح، إال أنه اختلف في سماع عبد الرحمن بن سابط من جابر بن عبد هللا

 
الصَّبَّاِح،  -  [485]  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احلََْسُن  َحدَّثـََنا  ثَِقيٍف،  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن    َأْخََباََن  َشَبابَُة  ثـََنا  َحدَّ

، قَاَل: بـََلَغ اْبَن ُعمَ  ، َعِن الشَّْعِبِّ ثـََنا ََيََْي ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ ، َقْد تـََوجََّه ِإىَل  َسوَّاٍر، َحدَّ َر َوُهَو مبَاٍل َلُه َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليٍّ
عَ اْلِعَراِق،   تـُُهْم، فـََقاَل: اَل تـَْفَعْل،  فـََلِحَقُه َعَلى َمِسريَِة يـَْوَمنْيِ َأْو َثاَلثٍَة، فـََقاَل: ِإىَل أَْيَن؟ فـََقاَل: َهِذِه ُكُتُب َأْهِل اْلِعَراِق َوبـَيـْ
فَـ  َُه  فََأََب،  َفَخريَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ أََتى  َعَلْيِه السَّاَلُم  ِجَْبِيَل  ُعَمَر: »ِإنَّ  اْبُن  َلُه  فَاْخَتاَر  َقاَل  َواآْلِخَرِة،  نـَْيا  الدُّ َبنْيَ 

نـَْيا، َوِإنََّك َبْضَعٌة ِمْن    َعَلْيِه َوَسلََّم، َكَذِلَك يُرِيُد ِمْنُكْم«، فََأََب، فَاْعتَـنَـَقُه اْبُن ُعَمَر،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ اآْلِخَرَة، َومَلْ يُرِِد الدُّ
 َوقَاَل: »َأْستَـْوِدُعَك اَّللََّ، َوالسَّاَلُم«

، وروى عنه جمع،  610/ 7رجاله ثقات رجال الصحيح، غير يحيى بن إسماعيل بن سالم، فقد وثقه المؤلف  ]االلباني: حسن، شعيب:  
   [6968[ ]حبان:  ولم يذكر فيه جرحًا وال تعديال. 9/126ابن أبي حاتم   وأورده
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ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ،  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َصاِلٍح اأْلَْزِديُّ،  َأْخََباََن    -  [ 486] َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ يَِثَباِن عَ  ، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َباِعُدُُهَا النَّاُس، فـََقاَل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ َلى َظْهرِِه، فـَيـُ

ُ عَ   »َدُعوُُهَا، أبَِيب ُُهَا َوأُمِّي َمْن َأَحبَِِّن فـَْلُيِحبَّ َهَذْيِن« َلْيِه َوَسلََّم:َصلَّى اَّللَّ
   [6970]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  
 
ْبُن    -  [ 487] َخاِلُد  َأْخََباََن  بَِقيََّة،  ْبُن  َوْهُب  ثـََنا  ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ احْلََسُن  َعْن َأيب  َأْخََباََن  َعْمٍرو،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن   ، َعْبِد اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُْدِلُع ِلَسانَُه لِْلُحَسنْيِ، َفرَيَى الصَّ   َسَلَمةَ  ِبُّ مُحَْرَة ِلَسانِِه، فـَيَـَهشُّ ِإلَْيِه،  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ْلُتُه َقطُّ َنُة ْبُن َبْدٍر:  فـََقاَل َلُه ُعيَـيْـ  ، فـََقاَل النَِّبُّ  َأاَل َأرَاُه َيْصَنُع َهَذا َِبََذا، فـََواَّللَِّ ِإنَُّه لََيُكوُن يلَ اْلَوَلُد َقْد َخَرَج َوْجُهُه َوَما قـَبـَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن اَل يـَْرَحْم ال يرحم".    َصلَّى اَّللَّ
   [6975شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: ]االلباني: حسن، 

 
قَ   -  [ 488] َعمَّاٍر،  ْبُن  ِهَشاُم  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اِبلرَّقَِّة،  اْلَقطَّاِن  يَزِيَد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  َأْخََباََن  َأْسُد  ثـََنا  َحدَّ اَل: 

ثـََنا ُسَلْيُم ْبُن َحيَّاَن،   ، َعْن َأيب سَ ُموَسى، قَاَل: َحدَّ ُ  َعْن َأيب اْلُمتَـوَكِِّل النَّاِجيِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِعيٍد اْْلُْدِريِّ
ُ النَّاَر«   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، اَل يـُْبِغُضَنا َأْهَل اْلبَـْيِت رَُجٌل ِإالَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ

  [6978]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان:  
 
َجرِي  -  [489] ْبُن  َوْهُب  َأْخََباََن  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاَل:  َأْخََباََن  َأيب،  ثـََنا  َحدَّ ٍر، 

ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه، قَاَل:    ، ، َعْن أَبِيهِ ْسَِ
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َفَذَهَب  ُأُحٍد،  يف  ُمْصِعِديَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َظْهرِِه  َخَرْجَنا  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

َهَض َعَلى َصْخَرٍة فـََلْم   َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ لِيَـنـْ  ُ ى َظْهرِِه،  َيْسَتِطْع، َفََبََك طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيِد اَّللَِّ حَتَْتُه، َفَصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقو َحَّتَّ َجَلَس َعَلى الصَّْخَرِة، قَاَل   »َأْوَجَب طَْلَحُة«، ُثَّ َأَمَر َرُسوُل    ُل:الزَُّبرْيُ: َفَسِمْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعْنُه، فَأََتى اْلِمْهَراَس، َوَأََتُه مبَِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ اٍء يف َدرَقَِتِه، فََأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  فـََعاَفُه، فـََغَسَل ِبِه الدََّم الَِّذي يف َوْجِهِه، َوُهَو يـَُقوُل: »اْشَتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعَلى ْن َيْشَرَب ِمْنُه فـََوَجَد َلُه ِرَياا  اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم«   َمْن َدمَّى َوْجَه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   [6979]االلباني: حسن، شعيب: إسناده قوي[ ]حبان: 

 
ثـََنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيب احْلَاِرِث، َحدَّثَـ   -  [ 490] َنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ

ثـََنا ِعيَسى ْبُن طَْلَحَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: ُ  ِإْسَحاَق ْبِن ََيََْي ْبِن طَْلَحَة*، َحدَّ َعْنُه: َلمَّا ُصِرَف النَّاُس قَاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
َعلَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكْنُت َأوََّل َمْن َجاَء النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ُ ْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َفَجَعْلُت أَْنظُُر ِإىَل  يـَْوَم ُأُحٍد َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْرُت ِإىَل رَُجٍل َخْلِفي َكأَنَُّه  َدْيِه يـَُقاِتُل َعْنُه َوََيِْميِه، َفَجَعْلُت َأُقوُل: ُكْن طَْلَحَة ِفَداَك َأيب َوأُمِّي، َمرََّتنْيِ، قَاَل: ُثَّ َنظَ رَُجٍل َبنْيَ يَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَذا طَْلَحُة َبنْيَ َيَدْيِه  طَائٌِر، فـََلْم أَْنَشْب َأْن َأْدرََكِِن، فَِإَذا أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاِح، َفَدفـَْعنَ   ُ ا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َهتِ  َجبـْ رُِمَي يف  َوَقْد  قَاَل:  َأْوَجَب«،  فـََقْد  َأُخوُكْم،  َوَسلََّم: »ُدوَنُكْم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فـََقاَل َصلَّى  ِإىَل  َصرِيٌع،  فََأْهَوْيُت  َوَوْجَنِتِه،  ِه 
َهِتِه أِلَْنزَِعُه، فـََقاَل يل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َنَشْدُتَك اِبَّللَِّ اَي َأاَب َبْكٍر ِإالَّ تـَرَْكَتِِن السَّهْ  ، قَاَل: َفرَتَْكُتُه، فََأَخَذ أَبُو ُعبَـْيَدَة  ِم الَِّذي يف َجبـْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ اْستَـلَُّه ِبِفيِه، ُثَّ َأْهَوْيُت ِإىَل السَّْهِم الَِّذي  يـُْؤِذَي النَِّبَّ َصلَّ السَّْهَم ِبِفيِه، َفَجَعَل يـَُنْضِنُضُه، َوَيْكَرُه َأْن   ى اَّللَّ
ُضُه، َوَيْكَرُه َأْن  ْهَم ِبِفيِه، َوَجَعَل يـَُنْضنِ يف َوَجَنِتِه أِلَْنزَِعُه، فـََقاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َنَشْدُتَك اِبَّللَِّ اَي َأاَب َبْكِر ِإالَّ تـَرَْكَتِِن، فََأَخَذ السَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ اْستَـلَُّه، وََكاَن طَْلَحُة َأَشدَّ ََّنَْكةا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن َنِبُّ اَّللَِّ  يـُْؤِذَي النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَشدَّ ِمنْ   ُه، َوَقْد َكاَن َأَصاَب طَْلَحَة َبْضَعٌة َوَثاَلثُوَن َبنْيَ طَْعَنٍة َوَضْربٍَة َورَْمَيةٍ َصلَّى اَّللَّ
 [  6980]االلباني: ضعيف جدا، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان: 

 
َحدَّ   -  [ 491] ِخَراٍش،  ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  َحدَّ ثَِقيٍف،  َمْوىَل  ِإبـَْراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن  َأْخََباََن  َعِتيُق  ثـََنا 

َبرْيِ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل  يـَْعُقوَب، َحدََّثِِن َأيب، َحدََّثِِن الزَُّبرْيُ ْبُن ُخبَـْيِب ْبِن ََثِبِت ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ  ْثِِن َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُأَحدَِّث َعْنَك، فَِإنَّ ُكلَّ أَبـَْناِء الصََّحابَِة َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الزَُّبرْيِ أِلَبِيِه: اَي أََبِت، َحدِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُصْحَبٍة ِإالَّ  َُيَدُِّث    ُ ُتُه ِمثْـَلَها، َأْو  َعْن أَبِيِه، قَاَل: اَي ُبَِنَّ، َما ِمْن َأَحٍد َصِحَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَقْد َصِحبـْ
، َوَلَقْد َعِلْمَت َأنَّ َعاِئَشَة بِْنَت َأيب َبْكٍر َخالَُتَك، َوَلَقْد  َأْفَضَل، َوَلَقْد َعِلْمَت اَي ُبَِنَّ َأنَّ أُمََّك َأْْسَاَء بِْنَت َأيب َبْكٍر َكاَنْت حَتْيِت 

بِْنُت   أُمِّي َصِفيَُّة  َأنَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َعِلْمَت  َوَأنَّ  َواْلَعبَّاُس،  َوأَبُو طَاِلٍب،  اْلُمطَِّلِب،  َعْبِد  ْبُن  َأْخَوايل مَحَْزُة  َوَأنَّ  اْلُمطَِّلِب،    َعْبِد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْبُن َخايل، َوَلَقْد َعِلْمَت َأنَّ َعمَّيِت َخِدََيُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد، وََكاَنْت حَتَْتُه، َوأَ َصلَّى ا نَـتَـَها فَاِطَمُة بِْنُت َرُسوِل  َّللَّ نَّ ابـْ

  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلَقْد َعِلْمَت َأنَّ أُمَُّه َصلَّى اَّللَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آِمَنُة بِْنُت َوْهِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن زُْهَرَة، َوَأنَّ أُمَّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُه أبَِْحَسَن ُصْحَبٍة َواحلَْ  ْعُتُه َصلَّى  َصِفيََّة َومَحَْزَة َهاَلُة بِْنُت َوْهِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن زُْهَرَة، َوَلَقْد َصِحبـْ ، َوَلَقْد ْسَِ ُ  ْمُد َّلِلَِّ اَّللَّ

ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«  َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:  »َمْن قَاَل َعَليَّ َما مَلْ َأُقْل فـَ
  [6982]االلباني: ضعيف إال المرفوع، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان:  

 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِعيَسى الرَّقَاشِ   -  [ 492] ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ ثـََنا أَيُّوُب،  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ ، َحدَّ َعْن  يُّ

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم، قَاَل: »َيْدُخُل َعَلْيُكْم ِمْن َذا اْلَباِب رَُجٌل ِمْن  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ُكنَّا قـُُعوداا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ْبُن َأيب َوقَّاٍص َقْد طََلعَ َأْهِل اجْلَنَِّة«، قَاَل: َولَْيَس ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ َوُهَو يـََتَمَّنَّ َأْن َيُكوَن ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه، فَِإَذا َسْعُد 

 [  6991بن عيسى الرقاشي ضعيف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين[ ]حبان:  ]االلباني: منكر، شعيب: عبد هللا 
 
، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن سَ   -  [ 493] ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد اْلَقْيِسيُّ ، َحدَّ ،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ َلَمَة، َعْن َسِعيٍد اجْلَُرْيِريِّ

، َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَْيَك؟ قَاَل: »َعاِئَشُة«، ِقيَل:  َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشِقيٍق، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: ِقيَل: اَي  
 . «رَّاحِ ِمَن الّرَِجاِل؟ قَاَل: »أَبُو َبْكٍر«، ِقيَل: ُثَّ َمْن؟ قَاَل: »ُعَمُر« ِقيَل: ُثَّ َمْن؟ قَاَل: أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَْ 

   [6998[ ]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم شعيب: ،شاذ بذكر )عمر(، )وأبي عبيدة(]االلباني: 
 
ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َحدَّثـَنَ  - [ 494] ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ ا اْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َخِليٍل، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم إِ   ُ ِبَشْيٍء،  َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َا  قَاَل: »َذا ُأِتَ  اْذَهُبوا ِبِه ِإىَل ُفاَلنََة، فَِإَّنَّ
 َكاَنْت َصِديَقَة َخِدََيَة«

   [7007]االلباني: حسن، شعيب: حسن لغيره[ ]حبان: 
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ثـََنا َأمْحَُد ْبُن    -  [495] ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َحِبيِب ْبِن  َأْخََباََن َحاِجُب ْبُن َأرِْكنَي اْلَفْرَغاينُّ ِبِدَمْشَق، َحدَّ ، َحدَّ ِإبـَْراِهيَم الدَّْورَِقيُّ
ثـََنا َعْمِرو ْبِن ِديَنارٍ  ثـََنا َأيب، َحدَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َأَمَر َأيب ِبَزِيَرٍة، َفُصِنَعْت، ُثَّ َأَمَرين، َفَحَمْلتـَُها ِإىَل    الشَِّهيِد، َحدَّ

َأحْلٌَم َذا"؟ قـُلْ   َرُسولِ  َمْنزِِلِه، فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َجاِبُر،  َعَلْيِه َوَسلََّم، فأتيته َوُهَو يف   ُ َوَلِكنـََّها َخزِيَرٌة،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت: اَل، 
 َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: َهْل قَاَل  فـَُقِبَضْت، فـََلمَّا رََجْعُت ِإىَل َأيب قَاَل: َهْل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   فأمر َبا

َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َأحْلٌَم َذا"؟ فـََقاَل َأيب: َعَسى  نـََعْم، قَاَل: "َما َهَذا اَي َجاِبُر  ئاا؟ فـَُقْلُت:  َقْد  َشيـْ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم،   َداِجٍن َلُه َفَذحَبََها، ُثَّ َأَمَر َِبَا َفُشوَِيْت، ُثَّ َأَمَرين، َفَحَمْلُتُه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ اْشتَـَهى اللَّْحَم، فـََقاَم ِإىَل 

، رََجْعُت ِإىَل َأيب فـََقاَل: َهْل رَأَْيُت  فَانـْتَـَهْيُت ِإلَْيِه َوُهَو يف جَمِْلِسِه َذِلَك، فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َجاِبُر"؟ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل   اَّللَِّ
ئاا؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: "َما ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: َهْل قَاَل َشيـْ َهَذا َأحْلٌَم َذا"؟ فـََقاَل َأيب:    َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد اْشتَـَهى اللَّْحَم، فـََقاَم ِإىَل َداِجٍن ِعْنَدُه، َفَذحَبََها، ُثَّ َأَمَر َِبَا َفُشوَِيتْ   َعَسى َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  اَّللَّ
اأْلَْنَصارَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َجَزى اَّللَّ  ُ ِإلَْيَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَحَمْلتـَُها  َأَمَرين  ْبُن    ُثَّ  َعنَّا َخرْياا، َواَل ِسيََّما َعْبُد اَّللَِّ 

 َعْمِرو بن حرام، وسعد بن عبادة".  
   [7020]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 

 
ثـََنا ُموَسى ْبُن إِ   -  [ 496]  ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ بـَْراِهيَم ْبِن َكِثرِي ْبِن َبِشرِي  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُمْكَرِم ْبِن َخاِلٍد اْلََبِْتُّ، َحدَّ

ْعُت َجاِبراا، يَـ  ْعُت طَْلَحَة ْبَن ِخَراٍش، قَاَل: ْسَِ ، قَاَل: ْسَِ ُقوُل: َجاَء َعْمُرو ْبُن اجْلَُموِح ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ْبِن فَاِكٍه السَُّلِميُّ
، َمْن قُِتَل اْليَـْوَم َدَخَل اجْلَنََّة؟ قَاَل: »نـَعَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْم«، قَاَل: فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، اَل  اَّللَّ

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ ِلي َحَّتَّ  َأْرِجُع ِإىَل َأهْ  ُ َعَلْيِه  َأْدُخَل اجْلَنََّة، فـََقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب: اَي َعْمُرو، اَل ََتلَّ َعَلى اَّللَِّ ى اَّللَّ
ُهْم َعْمُرو ْبُن اجْلَُموِح، خَيُوُض َوَسلََّم: » ُهْم َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اَّللَِّ أَلَبـَرَُّه: ِمنـْ  يف اجْلَنَِّة ِبَعْرَجِتِه« َمْهالا اَي ُعَمُر، فَِإنَّ ِمنـْ

   [7024]االلباني: حسن، شعيب: إسناده جيد[ ]حبان: 
 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلَُموِ   -  [497] ثـََنا َأيب، َعِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ يُّ، َحدَّ

َعَلْيِه اْبِن ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه،    ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه، قَاَل: ْسَِ َعْن َجدِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ انـْتَـَهى   بـَْعُضُهْم ِإىَل ُدوِن اأْلَْعَراِض َعَلى  َوَسلََّم، يـَُقوُل: َوَقْد َكاَن النَّاُس اَّْنََزُموا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َكاَن َحْنظََلُة ْبُن َأيب َعامِ َجَبٍل بَِناِحَيِة   ٍر اْلتَـَقى ُهَو َوأَبُو ُسْفَياَن  اْلَمِديَنِة، ُثَّ رََجُعوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اْستَـْعاَلُه   فـََلمَّا  َحْرٍب،  َشدَّادٌ ْبُن  فـََعاَلُه  اأْلَْسَوِد،  ْبُن  َشدَّاُد  رَآُه  ُسْفَياَن،  َحْنظََلُة  َأاَب  يـَْقُتُل  َوَقْد َكاَد  قـَتَـَلُه،  َحَّتَّ  اِبلسَّْيِف   

ُلُه اْلَماَلِئَكُة، َفَسُلوا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َصاِحَبُكْم َحْنظََلَة تـَُغسِّ  ُ َصاِحبَـَتُه«، فـََقاَلْت: َخَرَج َوُهَو    فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َفَذاَك َقْد َغسََّلْتُه اْلَماَلِئَكُة«ُجُنٌب َلمَّا ْسَِ  اهْلَائَِعَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   [7025]االلباني: حسن، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
 
َمْعنٍ   -  [ 498] ْبِن  ُعبَـْيَدَة  َأيب  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ َبَة،  َشيـْ َأيب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ يـَْعَلى،  أَبُو  َعِن  َأْخََباََن  َأيب،  َحدََّثِِن   ،

َلَقْد رَأَيـُْتِِن َساِدَس ِستٍَّة َما َعَلى اأْلَْرِض  ُعوٍد: »َمسْ اأْلَْعَمِش، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  
 ُمْسِلٌم َغرْياَُن« 
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   [7062]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح[ ]حبان: 
 : رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.(15550قال الهيثمي )@ 

 
َشَبابَ   -  [ 499] ثـََنا  َحدَّ مبَكََّة،  الزَّْعَفَراينُّ  الصَّبَّاِح  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  ثـََنا  َحدَّ َسْلٍم،  اْبُن  ْبِن  َأْخََباََن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  ُة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وَُكلُّ اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، قَاَل: »َكاَن اْبُن ُعَمَر يـَتَـتَـبَّ اْلَماِجُشوِن، َعْن ُعبَـْيِد   ُع آََثَر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْنِزُل ِفيِه، فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم حَتَْت َْسَُرٍة، َفَكاَن اْبُن ُعَمَر  َمْنِزٍل نـََزَلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَس« َيَِ   يُء اِبْلَماِء، فـََيُصبُُّه يف َأْصِل السَُّمَرِة َكْياَل تـَيـْ
  [7074]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان: 

 
َوَروْ   -  [ 500] النَّْضُر،  َأْخََباََن  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاُلوا:  َأْخََباََن  ُأَساَمَة،  َوأَبُو  ٌح، 

باا ِحنَي أَ  ، َأنَّ ُصَهيـْ يَلَة، َعْن َأيب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ ثـََنا َعْوُف ْبُن َأيب مجَِ تَـَنا  رَاَد اهلِْْجَرَة ِإىَل اْلَمِديَنِة، قَاَل َلُه ُكفَّاُر  َحدَّ قـَُرْيٍش: أَتـَيـْ
 َيُكوُن َذِلَك، فـََقاَل هَلُْم: َأرَأَيـُْتْم  ُصْعُلوكاا، َفَكثـَُر َماُلَك ِعْنَداَن، َوبـََلْغَت َما بـََلْغَت ُثَّ تُرِيُد َأْن ََتُْرَج بِنَـْفِسَك َوَماِلَك، َواَّللَِّ اَل 

ُتُكْم َمايل َأَُتَلُّوَن َسِبيِلي؟ فـََقاُلوا: نـََعْم، فـََقاَل: ُأْشِهدُُكْم َأيّنِ َقْد َجَعْلُت هَلُْم َمايل، فَـ ِإنْ  ُ َعَلْيِه   َأْعطَيـْ بَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم، فـََقاَل: »رَِبَح ُصَهْيٌب، رَِبَح ُصَهْيٌب«

 [  7082لم يسمع من صهيب.[ ]حبان:  -يخين، وهو مرسل، أبو عثمان النهدي  ]شعيب: رجاله ثقات رجال الش
 
َحدَّثـَنَ   -  [501] َجرِيٍر،  ْبُن  َوْهُب  ثـََنا  َحدَّ  ، اجْلَْهَضِميُّ َعِليٍّ  ْبُن  َنْصُر  ثـََنا  َحدَّ ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  اْبِن  َأْخََباََن  َعِن  َأيب،  ا 

ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُروَماَن َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َأَمَر َرُسوُل هللِا صلى هللا  َلى َبْدٍر َفُسِحُبوا ِإىَل  ِإْسَحاَق، َحدَّ  عليه وسلم ِبَقتـْ
ِفيِه، ُثَّ   َفطُرُِحوا  مَ اْلَقِليِب  َوَجْدُت  فَِإيّنِ  َحقًّا  رَبُُّكْم  َوَعَد  َما  َوَجْدمُتْ  َهْل  اْلَقِليِب  َأْهَل  اَي  فـََقاَل:  َعَلْيِهْم  َوَقَف  ا  َجاَء َحَّتَّ 

بَ َوَعَدين َريبِّ َحقًّا قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللاِ  َة   ُتَكلُِّم قـَْوماا َمْوَتى قَاَل َلَقْد َعِلُموا َأنَّ َما َوَعْدَُتُْم َحقًّا فـََلمَّا رََأى أَبُو ُحَذيـَْفَة ْبُن ُعتـْ
ِلَما تـََرى فـََقاَل: اَي  ٌه  َأاَبُه ُيْسَحُب ِإىَل اْلَقِليِب َعَرَف َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اْلَكَراِهَيَة يف َوْجِهِه فـََقاَل َكأَنََّك َكارِ 

َوَقَع   فـََلمَّا  اإِلْسالِم  ِإىَل   ُ يـَْهِديَُه اَّللَّ َأْن  فـََرَجْوُت  َحِليماا  ا  َسيِّدا ِإنَّ َأيب َكاَن رَُجال  َأْحَزَنِِن  َرُسوَل هللِا  ِبِه  َوَقَع  الَِّذي  اِبْلَمْوِقِع 
 َفَة ِبَرْيٍ. َذِلَك َفَدَعا َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَليب ُحَذيْـ 

 [  7088]االلباني: حسن، شعيب: إسناده جيد[ ]حبان: 
 
َبِس َسِعي  -  [502] ثـََنا َسِعيُد ْبُن ََيََْي اأْلَُمِويُّ َحدََّثِِن َأيب َحدََّثِِن أَبُو اْلَعنـْ ُد ْبُن َكِثرٍي َعْن أَبِيِه قَاَل:  َأْخََباََن اْبُن ُخَزمْيََة َحدَّ

ُ َعَلْيِه وسلم ذََكَر فَاِطَمَة قَا َنا َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـَتـْ َلْت: فـََتَكلَّْمُت َأاَن فـََقاُل: "َأَما تـَْرَضنْيَ َأْن َتُكوين َزْوَجيِت  َحدَّ
نـَْيا َواآْلِخَرِة"؟ قـُْلُت: بـََلى َواَّللَِّ قَاَل: "فَأَْنِت َزْوَجيِت يف الدنيا واآلخرة".   يف الدُّ

 [  7095]االلباني: إسناد صحيح، شعيب: صحيح[ ]حبان: 
 
ثـََنا يُوُسُف ْبنُ  - [ 503] ِن، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاِر ْبِن الرَّايَّ  يـَْعُقوَب ْبِن  َأْخََباََن َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُشَعْيٍب، َحدَّ

َا  ، َمْن َأْزَواُجَك يف اجْلَنَِّة؟  قَاَلْت: ايَ اْلَماِجُشوِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َعاِئَشَة، َأَّنَّ  َرُسوَل اَّللَِّ
ُهنَّ«، قَاَلْت: َفُخيَِّل ِإيَلَّ َأنَّ َذاَك أَنَُّه مَلْ يـَتَـَزوَّْج ِبْكراا َغرْيِي   قَاَل: »َأَما ِإنَِّك ِمنـْ
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 [ 7096]حبان:  شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.[  ،]االلباني: صحيح
 
َوُة َأْخََبين أَبُ   -  [504] ثـََنا اْبُن َوْهٍب َأْخََبين َحيـْ ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي َحدَّ َبَة َحدَّ و َصْخٍر َعِن اْبِن ُقَسْيٍط َعْن  َأْخََباََن اْبُن قـُتَـيـْ

َعَليْ   ُعْرَوَة.  ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِمَن  رَأَْيُت  قَاَلْت: َلمَّا  َا  َأَّنَّ َعاِئَشَة  َرُسوَل اَّللَِّ ادُْع اَّللََّ يل,  َعْن  اَي  قـُْلُت:  نـَْفٍس  ِطيَب  َوَسلََّم  ِه 
َكْت َعاِئَشُة َحَّتَّ َسَقَط رَْأُسَها يف  فـََقاَل: "اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعاِئَشَة َما تـََقدََّم ِمْن َذنَِبَها َوَما َتََخََّر َما َأَسرَّْت َوَما َأْعَلَنْت"، َفَضحِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "أََيُسرُِّك ُدَعاِئي"؟ فـََقاَلْت: َوَما يل اَل َيسُ ِحْجرَِها ِمَن   رُّين ُدَعاُؤَك فـََقاَل الضَِّحِك قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َلُدَعاِئي أِلُمَّيِت يف كل صالة".   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َواَّللَِّ ِإَّنَّ  َصلَّى اَّللَّ

 [  7111[ ]حبان: حسن، شعيب: إسناده حسن]االلباني: 
 
، َحدَّثـَنَ   -  [ 505] ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الرُّوِميِّ ثـََنا  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، َحدَّ ا النَّْضُر ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ

ْساَلِم َأسْ ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر،   َلَم قـَْبِلي َثاَلثٌَة  َحدََّثِِن أَبُو زَُمْيٍل، َعْن َماِلِك ْبِن َمْرَثٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب َذرٍّ، قَاَل: ُكْنُت رُبَُع اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَُقْلُت َلُه: السَّاَلُم َعلَ  ُ َوَأْشَهُد َأنَّ  َوَأاَن الرَّاِبُع أَتـَْيُت َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

فـَقَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َوْجِه  يف  ااِلْسِتْبَشاَر  فـََرأَْيُت  َوَرُسولُُه،  َعْبُدُه  ا  ِإيّنِ  حُمَمَّدا فـَُقْلُت:   » أَْنَت؟  »َمْن  اَل: 
 رَُجٌل ِمْن َبِِن ِغَفاٍر«  »ُجْنُدبٌ 

 [ 7134[ ]حبان:  حسن ، شعيب: إسناده حسن لغيره]االلباني:  
 
ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم الدَّْورَِقي،    -  [506] ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، يـَْعِِن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم َمْوىَل ثَِقيٍف، َحدَّ َحدَّ

إِ  اللَّْيِل  ِمَن  َأِسرُي  َأاَن  َنا  بـَيـْ قَاَل:  َحْزٍن،  ْبِن  ُمَضاِرِب  َعْن   ، اجْلَُرْيِريِّ َهَذا  َعِن  َمْن  قـُْلُت:  بَِعرِيي،  فََأحْلَْقُتُه   ،ُ يَُكَبِّ رَُجٌل  َذا 
ُ؟ قَاَل: »أَبُو   َرَة  ُهَريـَْرَة«، قـُْلُت: َما َهَذا التَّْكِبرُي؟ قَاَل: »ُشْكراا«، قـُْلُت: َعَلى َمْه؟ قَاَل: »َعَلى َأيّنِ ُكْنُت َأِجرياا لُِبسْ اْلُمَكَبِّ
 َفِهَي اْمَرَأِت  ِلي، َوطََعاِم َبْطِِن، َفَكاَن اْلَقْوُم ِإَذا رَِكُبوا، ُسْقُت هَلُْم، َوِإَذا نـََزُلوا َخَدْمتـُُهْم، فـََزوََّجِنيَها اَّللَُّ بِْنِت َغْزَواَن بُعْقَبِة رِجْ 

 اْليَـْوَم، فََأاَن ِإَذا رَِكَب اْلَقْوُم رَِكْبُت، َوِإَذا نـََزُلوا ُخِدْمُت«  
   [7150صحيح[ ]حبان: ]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده  

 
ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ   -  [ 507] ثـََنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء، َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيب ُسَلْيَماَن،  َأْخََباََن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَْمَداينُّ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَْيََبَ، َورَُجٌل ِمْن َبِِن ِغَفاَر يـَُؤمُُّهْم  »َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َوالنَِّبُّ  ُهَريـَْرَة، قَاَل: َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيب   َصلَّى اَّللَّ
ِمْكيَ  َلُه  رَُجٌل  ِعْنَداَن  وََكاَن  لِْلُمطَفِِّفنَي،  َوْيٌل  الثَّانَِيِة  َويف  اأْلُوىَل كهيعص،  يف  فـََقَرَأ  الصُّْبِح،  َوِمْكَياٌل  يف  ِمْكَياٌل َكِبرٌي  ااَلِن، 

 ، يـُْعِطي َِبََذا َوَيَُْخُذ َِبََذا«، فـَُقْلُت: »َوْيٌل ِلُفاَلٍن«َصِغريٌ 
 [ 7156]حبان:  إسناده صحيح على شرط مسلم.[  شعيب: صحيح،]االلباني: 

 
َعِن    -  [508] يُوُنُس،  َأْخََباََن   ، اَّللَِّ َعْبُد  َأْخََباََن  ُموَسى،  ْبُن  ِحبَّاُن  ثـََنا  َحدَّ ُسْفَياَن،  ْبُن  احلََْسُن  َعْن  َأْخََباََن  ِشَهاٍب،  اْبِن 

َلقَ  َواَّللَِّ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قَاَل:  اأْلَْنَصاِريَّ،  قـَْيٍس  ْبَن  ََثِبَت  َأنَّ  ََثِبٍت،  ْبِن  َقْد  ِإْْسَاِعيَل  َأُكوَن  َأْن  َخِشيُت  قَاَل:  ْد  َهَلْكُت، 
ُ َعْن َأْن ُنُِبَّ َأْن ُُنَْمَد مبَا مَلْ نـَْفَعْل، َوَأِجُدين ُأِحبُّ احْلَْمَد، َوَّنََ  ُ َعِن اْْلَُياَلِء، َوَأِجُدين ُأِحبُّ  »ملَ؟« قَاَل: َقْد ََّنَااَن اَّللَّ ى اَّللَّ

ُ َأْن   ُ َعَلْيِه َوسَ اجْلََماَل، َوََّنَى اَّللَّ لََّم: »اَي نـَْرَفَع َأْصَواتـََنا فـَْوَق َصْوِتَك، َوَأاَن اْمُرٌؤ َجِهرُي الصَّْوِت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ا، َوَتْدُخَل اجْلَنََّة؟« قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ا، َوتـُْقَتَل َشِهيدا َتِعيَش محَِيدا َأْن  َأاَل تـَْرَضى  ا، َوقُِتَل  ََثِبُت،  ، قَاَل: فـََعاَش محَِيدا
ا يـَْوَم ُمَسْيِلَمَة اْلَكذَّابِ   َشِهيدا

المنفعة"   "تعجيل  في  الحافظ  قال  جده.  إلى  نسب  ثابت  بن  محمد  بن  إسماعيل  هو  ثابت:  بن  إسماعيل  شعيب:  ضعيف،  ]االلباني: 
عنه أبو ثابت من ولد ثابت بن قيس بن الشماس، ثم قال  ، وقال: روى عن أنس، روى  16/ 4: ذكره ابن حبان في "الثقات"  37ص

: إسماعيل بن ثابت يروى عن ثابت بن قيس، وعنه الزهري، فنسب إسماعيل إلى جده وظنهما اثنين، فوهم، ولم يدرك إسماعيل  4/15
مرسل، وباقي رجاله ثقات من  بأنه مرسل، فقال: روى عنه الزهري    1/371جده فإنه قتل باليمامة. قلت: وجزم البخاري في "التاريخ"  

 [ 7167رجال الشيخين غير ثابت بن قيس فمن رجال البخاري.[ ]حبان: 
  
َبَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعْن َعْزرََة ْبنِ   -  [ 509] ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيـْ ََثِبٍت، َعْن َُثَاَمَة، َعْن    َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى ِمْن ِكَتاِبِه، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِننَي َفَما بـََعَثِِن يف َحاَجٍة مَلْ تـَتَـَهيَّْأ ِإالَّ قَالَ ٍس، قَاَل: »أَنَ  َلْو ُقِضَي َلَكاَن، َأْو  »  : َخَدْمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َر َلَكانَ     «َلْو ُقدِّ
   [7179]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان: 

 
َعْن َثَ   -  [ 510] َسَلَمَة  ْبُن  مَحَّاُد  َحدَّثـََنا  اجْلَُمِحيُّ  ٍم  ْبُن َسالَّ الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثـََنا  يـَْعَلى َحدَّ أَبُو  َأاَب  َأْخََباََن  َأنَّ  أََنٍس  َعْن  ِبٍت 

َوثَِقاالا{ ]التو  ِخَفافاا  اآْليَِة: }اْنِفُروا  َهِذِه  َعَلى  فَأََتى  بـََراَءةا  قـََرَأ ُسورََة  َيْسَتنِفُرين َشاابًّ  42بة:  طَْلَحَة  َريبِّ  [ فقال: أال ترى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ قُِبضَ   َوَغَزْوُت َمَع َأيب َبْكٍر َحَّتَّ َماَت  َوَشْيخاا َجهُِّزوين فـََقاَل َلُه بـَُنوُه: َقْد َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا ِإالَّ  ُزو َعْنَك, فـََقاَل: َجهُِّزوين, َفَجهَُّزوُه َورَِكَب اْلَبْحَر َفَماَت فـََلْم َيَُِدوا َلُه َجزِيَرةا َيْدِفُنونَُه ِفيهَ َوَغَزْوُت َمَع ُعَمَر فـََنْحُن نـَغْ 
ٍم فـََلْم يـَتَـَغريَّْ.   َعِة َأايَّ  بـَْعَد َسبـْ

   [7184]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]حبان:  
 : رواه أبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.(15730) قال الهيثمي@ 

 
ثـََنا ُعَمارَُة ْبُن زَاَذاَن، َحدَّثـَنَ   -  [ 511] َبَة، َحدَّ َباُن ْبُن َأيب َشيـْ ثـََنا َشيـْ ا ََثِبٌت، َعْن أََنٍس، َأنَّ  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ

ُ عَ  قَاَل:    ؟«َلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَب ُعَمرْيٍ َما فـََعَل النـَُّغرْيُ َأاَب طَْلَحَة، َكاَن َلُه اْبٌن يَُكَّنَّ َأاَب ُعَمرْيٍ، قَاَل: َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
نَـْتُه َوَحنَّطَْتُه َوَسجَّْت َعَلْيِه  َفَمِرَض َوأَبُو طَْلَحَة َغاِئٌب يف بـَْعِض ِحيطَانِِه، فـََهَلَك الصَِّبُّ، فـََقاَمْت أُمُّ ُسَلْيٍم، فـََغسََّلْتُه، وََكفَّ 

، َوقَاَلْت: اَل َيُكوُن َأَحٌد خُيَِْبُ َأاَب طَْلَحَة َحَّتَّ َأُكوَن َأانَ  ، َوُهَو َصائٌِم، فـََتطَيـََّبْت َلُه  ثـَْوابا  الَِّذي ُأْخَِبُُه، َفَجاَء أَبُو طَْلَحَة َكاالًّ
فـَتَـعَ  قَاَل:  فـَرََغ،  َوَقْد  تـََعشَّى  فـََقاَلْت:  ُعَمرْيٍ،  أَبُو  فـََعَل  َما  فـََقاَل:  ِبَعَشائِِه،  َوَجاَءْت  َلُه  َما  َوَتَصنـََّعْت  َها  ِمنـْ َوَأَصاَب  شَّى 

َأْصَحاَُبَا أَيـَُردُّوََّنَا َأْو    ُل ِمْن َأْهِلِه، ُثَّ قَاَلْت: اَي َأاَب طَْلَحَة َأرَأَْيَت َأْهَل بـَْيٍت َأَعاُروا َأْهَل بـَْيٍت َعارِيَّةا، َفطََلبَـَهاُيِصيُب الرَّجُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم،  ََيِْبُسوََّنَا، فـََقاَل: َبْل يـَُردُّوََّنَا َعَلْيِهْم، قَاَلْت: اْحَتِسْب َأاَب ُعَمرْيٍ، قَالَ   ُ : فـََغِضَب َواْنطََلَق ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

لَ  ُ َلُكَما يف َغاِبِر لَيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  »اَبَرَك اَّللَّ ِتُكَما«، قَاَل: َفَحَمَلْت ِبَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب  فََأْخََبَُه ِبَقْوِل أُمِّ ُسَلْيٍم، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ
َهَذا اْلِمْكَتِل َوِفيِه َشْيٌء ِمْن  طَْلَحَة َحَّتَّ ِإَذا َوَضَعْت وََكاَن يـَْوُم السَّاِبِع، قَاَلْت يل أُمُّ ُسَلْيٍم: اَي أََنُس اْذَهْب َِبََذا الصَِّبِّ وَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َيُكوَن ُهَو الَِّذي َيَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َعْجَوٍة ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ يِه، قَاَل: فَأَتـَْيُت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ نُِّكُه َوُيَسمِّ
َعَلْيِه َوَسلََّم رِْجَلْيِه َوَأْضَجَعُه يف ِحْجرِِه، َوَأَخَذ مَتَْرةا َفاَلَكَها، ُثَّ   ُ ، َفَجَعلَ َفَمدَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  يـَتَـَلمَّظَُها،   جَمََّها يف يفِّ الصَِّبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أََبِت اأْلَْنَصاُر ِإالَّ ُحبَّ التَّْمِر«  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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   [7188]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، حَ   -  [ 512] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرُزوٍق، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا احْلَجَّاُج ْبُن َحسَّاَن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ دَّ

ثـََنا اْلُمَثَّنَّ اْلَعْبِديُّ أَبُو ُمَناِزٍل َأَحُد َبِِن َغْنٍم، َعِن اأْلَ  ، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف رُفْـَقٍة  التـَّْيِميُّ : أَنَُّه أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َشجِّ اْلَعَصِريِّ
َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  هَلُُم  رََفَع  َقِدُموا  فـََلمَّا  فََأقْـبَـُلوا،  لِيَـُزورَُه  اْلَقْيِس  َعْبِد  َتَدَر    ِمْن  فَابـْ رَِكاََبُْم،  َومَلْ  فََأاَنُخوا  اْلَقْوُم، 
َبِتِه َوَذِلَك ِبَعنْيِ َرُسوِل اَّللَِّ  يـَْلَبُسوا ِإالَّ ثَِياَب َسَفرِِهْم، َوَأقَاَم اْلَعَصِريُّ فـََعَقَل رََكاِئَب َأْصَحاِبِه َوبَِعريَُه، ُثَّ َأْخَرَج ثَِيا بَُه ِمْن َعيـْ

َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َأقْـَبَل ِإىَل ال  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إِ َصلَّى اَّللَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه، فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  ُ نَّ  نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه«، قَاَل: َما ُُهَا؟ قَاَل: »اأْلَاَنُة َواحْلِْلُم«، قَاَل: َشْيٌء ُجبِ  ُت َعَلْيِه َأْو َشْيٌء َأََتَلَُّقُه؟ قَاَل:  لْ ِفيَك ْلََْصَلَتنْيِ َيُِبـُُّهَما اَّللَّ

اْلقَ  َعْبِد  »َمْعَشَر  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  ُثَّ   ، َّلِلَِّ احْلَْمُد  قَاَل:  َعَلْيِه«،  ُجِبْلَت  َبْل  َقْد  »اَل  وُجوَهُكْم  َأَرى  َمايل  ْيِس، 
َُنْنُ   ، اَّللَِّ َنِبَّ  اَي  قَاُلوا:  َعنِ   تـََغريََّْت«،  َُّنِيَنا  فـََلمَّا  بُُطونَِنا،  اللُّْحَماَن يف  يـَْقَطُع  َما  اأْلَْنِبَذِة  َهِذِه  ِمْن  نـَتَِّخُذ  َوَِخٍَة ُكنَّا    أبَِْرٍض 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الظُُّروَف اَل   ُ َفَذِلَك الَِّذي تـََرى يف ُوُجوِهَنا، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ لُّ َواَل حُتَّرُِم، َوَلِكْن ُكلُّ   حتَِ الظُُّروِف، 
الرَُّجلُ  فـََوَثَب  تـََناَحْرمُتْ،  اْلُعُروُق  اْمَتَْلَِت  ِإَذا  َحَّتَّ  فـََتْشَربُوا،  حَتِْبُسوا  َأْن  َولَْيَس  َحَراٌم،  َفَضَربَُه  ُمْسِكٍر  ِه  َعمِّ اْبِن  َعَلى   

 يف اْلَقْوِم اأْلَْعَرُج الَِّذي َأَصابَُه َذِلَك. اِبلسَّْيِف، َفرَتََكُه َأْعَرَج«، قَاَل: َوُهَو يـَْوَمِئٍذ 
فيه   شعيب:  صحيح،  وال ]االلباني:  جرحًا  فيه  يذكرا  فلم  حاتم،  أبي  وابن  البخاري،  وأورده  "الثقات"،  في  المؤلف  ذكره  العبدي  المثنى 

   [7203، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: تعدياًل، وباقي رجاله ثقات.
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَل َأْخََباََن احلََْسُن    -  [ 513] ِء ْبِن ُكَرْيٍب،  ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ِفيٍل اْلَباِلِسيُّ أَبُو الطَّاِهِر أِبَْنطَاِكيََّة، َحدَّ

ثـََنا ُسْفَياُن الثَـّْوِريُّ، َعْن َأيب ِإْسَحاقَ  ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُباِب، َحدَّ ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َحدَّ ، َعْن َأيب الدَّ ، َعْن َأيب َحِبيَبَة الطَّاِئيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   »َأاَن َحظُُّكْم ِمَن اأْلَْنِبَياِء، َوأَنـُْتْم َحظِّي ِمَن اأْلَُمِم«  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ 7214]حبان: إسناده جيد[  ، أسد: شعيب: إسناده ضعيف. ،]االلباني: صحيح لغيره
حديثًا، وذكره ابن حبان  الترمذي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي حبيبة الطائي، وقد صحح له (16705قال الهيثمي )@ 

 في "الثقات". 
 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخََبين َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّثـََنا    -  [ 514] َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ

، أَنَّهُ   قَاَل: قـُرَِّب ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة، َأنَّ ُسَحْيماا َحدَّثَُه، َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن ََثِبٍت اأْلَْنَصاِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:مَتٌْر َوُرَطٌب، فََأَكُلوا ِمْنُه َحَّتَّ مَلْ يـَْبَق ِمْنُه َشْيٌء، ِإالَّ نـََواةٌ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ  »أََتْدُروَن َما   ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: »َتْذَهُبوَن اْْلَريَِّ  َقى ِمْنُكْم ِإالَّ ِمْثُل َهَذا«َهَذا؟ « قَاُلوا: اَّللَّ َ َحَّتَّ اَل يـَبـْ   فَاْْلَريِّ
 [ 7225]االلباني: حسن لغيره، شعيب: حسن لغيره[ ]حبان: 

 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن اْلَعاَلءِ  - [515] ثـََنا   َأْخََباََن ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمٍرو اِبْلُفْسطَاِط، قَاَل: َحدَّ الزُّبـَْيِديُّ، قَاَل: َحدَّ

، قَاَعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، قَاَل:   ، َعِن الزُّبـَْيِديِّ ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساملٍِ ثـََنا لُْقَماُن ْبُن َعاِمٍر، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َجبَـَلَة، َعِن  َحدَّ َل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »لَتَـْزَدمِحَنَّ َهِذِه اأْلُمَُّة عَ   َلى احْلَْوِض اْزِدَحاَم ِإِبٍل َوَرَدْت ِْلَْمٍس«اْلِعْراَبِض ْبِن َسارِيََة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 [  7239ني: ضعيف، شعيب: إسناده محتمل للتحسين[ ]حبان:  ]االلبا
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يـَْعمَ   -  [ 516] ْبُن  َمْعَمُر  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ الدَّاِريُّ،  ْبُن َخَلٍف  ثـََنا حُمَمَُّد  قَاَل: َحدَّ بَِبرْيُوَت،  َمْكُحوٌل  ثـََنا  َأْخََباََن  قَاَل: َحدَّ َر، 
ٍم، قَاَل:   ثـََنا َعاِمُر ْبُن زَْيٍد اْلِبَكايلُّ، ُمَعاِويَُة ْبُن َسالَّ ٍم، قَاَل: َحدَّ َع َأاَب َسالَّ ٍم، أَنَُّه ْسَِ ثـََنا َأِخي زَْيُد ْبُن َسالَّ َبَة ْبَن    َحدَّ َع ُعتـْ أَنَُّه ْسَِ

َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُ ، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »ِإنَّ َريبِّ َوَعَدين َأْن يُْدِخَل ِمَن أُمَّيِت اجْلَنََّة َسْبِعنَي أَْلفاا ِبَغرْيِ  َعْبٍد السَُّلِميَّ
ِبَكفِِّه َثاَلَث َحثـََياٍت«، َفَكَبََّ ُعَمُر، فـََقا أَْلفاا، ُثَّ ََيِْثي  ِبَسْبِعنَي  يـُْتِبُع ُكلَّ أَْلٍف  َعَلْيِه َوَسلََّم: »إِ ِحَساٍب، ُثَّ   ُ نَّ َل َصلَّى اَّللَّ

ُ يف آاَبئِِهْم َوأُمََّهاَِتِْم َوَعَشائِرِِهْم، َوَأْرُجو َأْن ََيَْعلَ   أُمَّيِت َأْدََن احْلَثـََواِت اأْلََواِخِر« السَّْبِعنَي أَْلفاا اأْلَُوَل ُيَشفُِّعُهُم اَّللَّ
   [7247، شعيب: صحيح لغيره[ ]حبان: حسن أو صحيح]االلباني: 

ه الطبراني في األوسط والكبير من طريق عامر بن زيد البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم  روا:  (18708قال الهيثمي )@  
   يوثقه، وبقية رجاله ثقات.

 
الْ   -  [ 517] َأْخََباََن  قَاَل:  ِإبـَْراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اأْلَْزِديُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  قَاَل:  َأْخََباََن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  َولِيُد 

، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلِقَيِِن رَُجلٌ  ، َعْن َساملٍِ ثـََنا ثـَْوُر ْبُن يَزِيَد، َعِن الزُّْهِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َحدَّ  ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
: َواَّللَِّ َما َأْدِري َما يـَُقوُل َغرْيَ  أَنَُّكْم تـَْعَلُموَن اَي َمْعَشَر َأْصَحاِب    ِلَسانِِه ثَِقٌل َما يُِبنُي اْلَكاَلَم، َفذََكَر ُعْثَماَن، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، نـَُقوُل:النَِّبِّ حمَُ  َا ُهَو َهَذا اْلَماُل،    مٍَّد َأانَّ ُكنَّا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوِإَّنِّ
 فَِإْن َأْعطَاُه َرِضيُتْم« 

   [7250]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]حبان: 
 
ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن مَحَْزَة الزَُّبرْيِيُّ، َحدَّثـََنا عَ   -  [518] ، َحدَّ ْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َحازٍِم، َعْن  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن السَّاِميُّ

، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ »ِلْلُمَهاِجرِيَن َمَناِبَر ِمْن    أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
لَ  َواَّللَِّ  اْْلُْدِريُّ:  َسِعيٍد  أَبُو  قَاَل  اْلَفزَِع«،  ِمَن  َأِمُنوا  َقْد  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َها  َعَليـْ ََيِْلُسوَن  َأَحدا ْو  َذَهٍب  َِبَا  َِبَا  َحبَـْوُت  حَلَبَـْوُت  ا 

 .قـَْوِمي
مختلف فيه.... وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد العزيز بن أبي حازم  -هو األسلمي -]االلباني: ضعيف، شعيب: كثير بن زيد

 [ 7262]حبان:   .[فهو صدوق 
 
ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُسَوْيِد ْبِن زَيْ   -  [ 519] ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، َحدَّ ثـََنا ََيََْي  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َقْحطََبَة، َحدَّ ِد ْبِن َجارِيََة، َحدَّ

ا ُحَضرْيٍ  ْبُن  ُأَسْيُد  أََتى  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  اأْلَْنَصاِريُّ،  َسِعيٍد  َعَلْيِه  ْبُن   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ِإىَل  النَِّقيُب  أْلَْشَهِليُّ 
َصلَّى َوَسلََّم،   النَِّبُّ  فـََقاَل  طََعاماا،  َقَسَم  َوَقْد َكاَن  قَاَل:  َحاَجٌة،  ِفيِهْم  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  بـَْيٍت  َأْهَل  َلُه  َوَسلََّم:   َفذََكَر  َعَلْيِه   ُ   اَّللَّ

ْعَت ِبَشْيٍء، َقْد َجاَءاَن فَاذُْكْر يل َأْهَل اْلبَـْيِت، قَاَل: َفَجاَءُه بـَْعَد ذَ »تـَرَْكتَـَنا َحَّتَّ   ِلَك طََعاٌم ِمْن  َذَهَب َما يف أَْيِديَنا، فَِإَذا ْسَِ
َم يف اأْلَْنَصاِر، فََأْجَزَل َوَقَسَم يف َأْهِل  َخْيََبَ َشِعرٌي َومَتٌْر، قَاَل: َوُجلُّ َأْهِل َذِلَك اْلبَـْيِت ِنْسَوٌة، قَاَل: فـََقَسَم يف النَّاِس، َوَقسَ 

اَي َنِبَّ اَّللَِّ َعنَّا أَ   ُ   -َأْو قَاَل: َخرْياا    -ْطَيَب اجْلََزاِء  َذِلَك اْلبَـْيِت، فََأْجَزَل، فـََقاَل َلُه ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ َيْشُكُر َلُه: َجَزاَك اَّللَّ
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َوَسلََّم:فـََقاَل  َعَلْيِه  اجْلََزاِء    »    َأْطَيَب   ُ اَّللَّ َفَجَزاُكُم  اأْلَْنَصاِر  َمْعَشَر  ُتْم  َخرْياا    -َوأَنـْ قَاَل:  َما    -َأْو 

 « ْوِض احلَْ  َعِلْمُتُكْم، َأِعفٌَّة ُصَُبٌ، َوَسرَتَْوَن بـَْعِدي أَثـََرةا يف اأْلَْمِر َواْلَعْيِش، فَاْصَِبُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوين َعَلى
   [7277]االلباني: صحيح، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
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زَ   -  [ 520] َأيب  اْبُن  ثـََنا  َحدَّ َزمْحََوْيِه،  ََيََْي  ْبُن  زََكِرايَّ  َحدَّثـََنا   ، اْلُمَثَّنَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخََباََن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ اِئَدَة، 
َشِفي اْبِن  َعِن  لَِبيٍد،  ْبِن  حَمُْموِد  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  ُحَصنْيِ  َعْن  طَِبيباا    -ٍع،  ِإْسَحاَق،  ْبُن    -وََكاَن  ُأَسْيُد  َدَعاين  قَاَل: 

َتنْيِ ِمْن قـَْوِمي: َأْهلُ  بـَْيٍت ِمْن َبِِن ظََفٍر، َوَأْهُل بـَْيٍت    ُحَضرْيٍ، فـَُقطَْعُت َلُه ِعْرَق النََّسا، َفَحدََّثِِن حبَِديَثنْيِ، قَاَل: َأََتين َأْهُل بـَيـْ
ُ ِمْن َبِِن ُمَعاِويََة، فـََقاُلوا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقِسْم لََنا َأْو يـُْعِطيَنا، َفَكلَّْمُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل:  : َكلِِّم النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َنا ُعْداَن َعَليْ  َعَليـْ  ُ ُهْم َشْطراا، َوِإْن َعاَد اَّللَّ ،  »نـََعْم َأْقِسُم أِلَْهِل ُكلِّ بـَْيٍت ِمنـْ ُ َخرْياا اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِهْم«، قَاَل: قـُْلُت: َجَزاَك اَّللَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صَ  ُ َخرْياا، فَِإنَُّكْم َما َعِلْمُتُكْم َأِعفٌَّة ُصَُبٌ«، َوْسَِ ُتْم َفَجَزاُكُم اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَُّكْم  قَاَل: »َوأَنـْ لَّى اَّللَّ

ِإيَلَّ   َستَـْلَقْونَ  فـَبَـَعَث  النَّاِس،  َبنْيَ  ُحَلالا  َقَسَم  َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  فـََلمَّا َكاَن  بـَْعِدي«،  حبُلٍَّة،  أَثـََرةا  َها  ِمنـْ  
َنا َأاَن ُأَصلِّي ِإْذ َمرَّ يب َشابي ِمْن قـَُرْيٍش َعلَ  تـَُها َأيب، فـَبَـيـْ ْيِه ُحلٌَّة ِمْن تِْلَك احْلَُلِل ََيُرَُّها، َفذََكْرُت قـَْوَل  فَاْسَتْصَغْرَُتَا، فََأْعطَيـْ
فـَُقْلُت:   أَثـََرةا«،  بـَْعِدي  َستَـْلَقْوَن  »ِإنَُّكْم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُعَمَر،  َرُسوِل  ِإىَل  رَُجٌل  فَاْنطََلَق  َوَرُسولُُه،   ُ اَّللَّ َصَدَق 

، قَاَل: تِْلَك ُحلٌَّة بـََعْثُت َِبَا  فََأْخََبَُه، َفَجاَء َوَأاَن ُأَصلِّي، فـََقاَل: اَي ُأَسْيُد، فـََلمَّا َقَضْيُت َصاَلِت قَاَل: َكْيَف قـُْلَت؟ فََأْخََبْتُهُ 
َتاَعَها ِمْنُه فـََلِبَسَها، َأَفظَنَـْنَت َأْن َيُكوَن َذِلَك يف زََماين؟  ِإىَل ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن َوُهَو َبْدِريي ُأُحِديي َعَقِبي، فََأََتُه َهَذا اْلَفََّت،   فَابـْ

 قـُْلُت: َقْد َواَّللَِّ اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ظَنَـْنُت َأنَّ َذاَك اَل َيُكوُن يف زََماِنَك.
بيد، ولم يذكر فيه جرح وال تعديل وابن والمرفوع منه صحيح، شعيب: ابن شفيع لم يرو عنه غير محمود بن ل  -]االلباني: ضعيف  

 [  7279إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات.[ ]حبان: 
 
هِ   -  [521] َعْن  احْلَُباِب،  ْبُن  زَْيُد  ثـََنا  َحدَّ َبَة،  َشيـْ َأيب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ ُسْفَياَن،  ْبُن  احْلََسُن  َهاُروَن َأْخََباََن  ْبِن  َشاِم 

، َحدََّثِِن ُمَعاُذ ْبُن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزُّرَِقيُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغِفْر  اأْلَْنَصاِريِّ  ُ ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوالِيِهْم َوجلِِريَاَِّنِْم«ِلْْلَْنَصاِر، َوِلَذرَاِريِّ اأْلَْنَصاِر، َوِلَذرَاِريِّ َذرَارِيَـُّهْم، َوِلمَ 

   [7283«، شعيب: حديث حسن لغيره، أسد: إسناده جيد[ ]حبان: منكر بزيادة »ولجيرانهم]االلباني: 
 : رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير هشام بن هارون وهو ثقة!(16530قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمْصَعٍب الزَُّبرْيِيُّ، َحدََّثِِن َأيب، َعْن ُقَدامَ َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن    -  [ 522] ، َحدَّ َة ْبِن  َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُن َسْعٍد َوُهَو َشْيٌخ َكِبرٌي َلُه َضِفريَََتِن  ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: رَأَْيُت احْلَجَّاَج َيْضِرُب َعبَّاَس ْبَن َسْهٍل يف ِإْمَرِة اْبِن الزَُّبرْيِ، فََأََتُه َسْهُل بْ 
« فـََقاَل:  َماَطنْيِ،  السِّ َبنْيَ  فـََوَقَف  َورَِداٌء،  ِإزَاٌر  ثـَْواَبِن  َعَلْيِه  َوَعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َوِصيََّة  ِفيَنا  حَتَْفُظ  َأاَل  َحجَّاُج،  اَي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيُكْم؟    َوَسلََّم«، قَاَل: َوَما َأْوَصى ِبهِ  َأْوَصى َأْن َُيَْسَن ِإىَل حُمِْسِن اأْلَْنَصاِر، َويـُْعَفى  قَاَل: »َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعْن ُمِسيِئِهْم« 

   [7287]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 
 
ثـََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكدَ   -  [523] ثـََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى َحدَّثـََنا وَِكيٌع َحدَّ اٍم َعْن َعْوِن ْبِن َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن يُوُسَف َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَن َورَجُ   ُ َفَة َعْن أَبِيِه قَاَل: َدَخْلُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اَلِن ِمْن َبِِن َعاِمٍر فـََقاَل: "َمْن أَنـُْتْم"؟ فـَُقْلَنا:  َأيب ُجَحيـْ
ُ َعَلْيِه وسلم: "مرحبا بكم أنتم مِن". َعاِمٍر،ِمْن َبِِن   فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

  [7293[ ]حبان: إسناده صحيح على شرط البخاري ]االلباني: صحيح، شعيب: 
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ثـََنا حُمَمَّدُ   -  [ 524] ثـََنا َوْهُب ْبُن ََيََْي ْبِن زَِماٍم، َحدَّ ثـََنا ُشبَـْيُل ْبُن    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن زَُهرْيٍ بُِتْسرَتٍ، َحدَّ ْبُن َسَواٍء، َحدَّ
َخرْيُ َأْهِل اْلَمْشِرِق َعْبُد اْلَقْيِس، َأْسَلَم  َوَسلََّم: » َعَلْيِه  مَجَْرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْزرََة، َعْن َأيب  

 النَّاُس َكْرهاا، َوَأْسَلُموا طَائِِعنَي«
  [7294]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 

 
ثـََنا احْلُسَ   -  [525] ثـََنا أَبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ َحدَّ نْيُ ْبُن ِعيَسى احْلََنِفيُّ  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعبَّاٍد بُِبْسَت أَبُو َعِليٍّ َحدَّ

َنَما النَّ  ثـََنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َأيب َحازٍِم َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: بـَيـْ ُ َأْكََبُ  َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلَمِديَنِة ِإْذ قَاَل: "اَّللَّ ِبُّ َصلَّى اَّللَّ
لَيَِّنٌة طَاعَ  قـُُلوَُبُْم  نَِقيٌَّة  قـَْوٌم  اْلَيَمِن  َأْهُل  َوَجاَء  اْلَفْتُح  َوَجاَء  َنْصُر اَّللَِّ  َجاَء  َأْكََبُ   ُ مَيَانٍ اَّللَّ َواْلِفْقُه  مَيَاٍن  ميَاُن  اإْلِ واحلكمة    تـُُهْم 

 ميانية"  
   [7298لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]حبان:  صحيح   لغيره، شعيب: حديث صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمَهاجِ   -  [ 526] ثـََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، َحدَّ اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد  ٍر، َعِن  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، َحدَّ

، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نـَُفرْيٍ، َعِن النـَّوَّاِس ْبِن َْسَْعاَن، قَاَل: فُِتَح َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُتُه،  الرَّمْحَِن اجْلَُرِشيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَْتٌح فَأَتـَيـْ لَّى اَّللَّ
، ُسيَِّبِت اْْلَْيُل، وَ  اَلَح، فـََقْد َوَضَعِت احْلَْرُب َأْوزَارََها، َوقَاُلوا: اَل ِقَتاَل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَضُعوا السِّ

يُ  َوَعاَل  َجلَّ  اَّللََّ  ِإنَّ  اْلِقَتاُل،  َجاَء  اآْلَن  اْلِقَتاُل،  َجاَء  اآْلَن  »َكَذبُوا،  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َأقْـَواَصلَّى  قـُُلوَب  يـَُقاتُِلوََّنُْم،  زِيُغ  ٍم 
ُهْم َحَّتَّ َيَِْتَ َأْمُر اَّللَِّ َعَلى َذِلَك، َوُعْقُر َداِر اْلُمْؤِمِننَي الشَّاُم«  ُ ِمنـْ  َويـَْرزُقـُُهُم اَّللَّ

   [7307[ ]حبان: صحيح  ، شعيب: حديثصحيح]االلباني: 
 
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذُّْهِليُّ قَاَل َحدَّثـََنا عَ   -  [ 527] ْمُرو ْبُن ُعْثَماَن الرَِّقيُّ قَاَل  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الشَّْرِقيِّ قَاَل َحدَّ

َلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ِإَذا أَنـَْزَل َسْطَوَتُه أبَِْهِل  َحدَّثـََنا زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاِويََة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن عائشة قَا
َسْطَوَتهُ  أَنـَْزَل  ِإَذا  ِإنَّ اَّللََّ  َعاِئَشُة  "اَي  فـََقاَل:  َِبَاَلِكِهْم؟  فـَيَـْهِلُكوَن  الصَّاحِلُوَن  َوِفيِهُم  الصَّاحِلُوَن اأْلَْرِض  َوِفيِهُم  نِْقَمِتِه   أبَِْهِل 

َعثُوَن َعَلى نِيَّاَِتِْم َوَأْعَماهِلِْم". فَـ   ُيَصابُوَن َمَعُهْم ُثَّ يـُبـْ
  [ 7314لغيره[ ]حبان: صحيح   لغيره، شعيب: حديث صحيح]االلباني: 

 
ثـََنا ُعَمُر ْبُن  - [ 528] َشبََّة، قَاَل: َحدَّثـََنا ُحَسنْيُ ْبُن َحْفٍص، قَاَل:  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اجْلََراِديُّ، اِبْلَمْوِصِل، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن زُبـَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »ِإنَُّكْم حَمُْشوُروَن ُحَفاةا ُعَراةا    ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ
 ،  َوَأوَُّل اْْلَاَلِئِق يُْكَسى يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإبـَْراِهيُم« ُغْرالا

له ابن ماجة، وهو ثقة إال أنه أخطأ فيه ،  رجاله ثقات رجال مسلم غير عمر بن شبةشعيب:    ،صحيح]االلباني:   [ ]حبان: فقد روى 
7328 ] 

 وهو ثقة. : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن شبة، (18318قال الهيثمي ) @ 
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ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم،  -  [ 529] ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ،   َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اأْلَْوزَاِعيُّ قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل: َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعْن   »يـَُقوُم النَّاُس    َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 لشَّْمِس ِلْلُغُروِب ِإىَل َأْن تـَْغُرَب« ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي ِمْقَداَر ِنْصِف يـَْوٍم ِمْن ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة يـَُهوُِّن َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َكَتَديلِّ ا
  [7333شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]حبان:  ،صحيح]االلباني: 

 يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد هللا بن خالد، وهو ثقة.  : رواه ابو(18348قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا ِبْشُر ْبُن اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّثـََنا َشرِيٌك، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن أَ   -  [ 530] اأْلَْحَوِص، َعْن  يب  َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإنَّ اْلَكاِفَر لَيـُْلِجُمُه اْلعَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َرُق يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَيَـُقوُل: َأرِْحِِن َوَلْو ِإىَل النَّاِر« َعْبِد اَّللَِّ
 [  7335]االلباني: منكر بزيادة: »فيقول: أرحني ... «، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  

 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخََبين َعْمُرو ْبُن احلَْ  -  [531] ثـََنا َحْرَمَلُة، قَاَل: َحدَّ َأاَب السَّْمِح  اِرِث، َأنَّ َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ

َعَلْيِه    ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  َعْن  ُهَريـَْرَة،  َأيب  َعْن  ُحَجرْيََة،  اْبِن  َعِن  اْلِقَياَمِة  َحدَّثَُه،  يـَْوَم  ِلْلَكاِفِر  قَاَل: »يـُْنَصُب  أَنَُّه  َوَسلََّم، 
َا ُمَواِقَعُتُه ِمْن َمِسريَِة َأرْ   بَِعنَي َسَنةا« ِمْقَداُر ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة، َوِإنَّ اْلَكاِفَر َلرَيَى َجَهنََّم، َوَيُظنُّ َأَّنَّ

 [  7352]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، قَالَ   -  [532] ثـََنا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ : َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعْن َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ

[ َعَلى النَِّبِّ  1ْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ ]احلج:  قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: نـََزَلْت }اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو يف َمِسرٍي َلُه، فـََرَفَع َِبَا َصْوَتُه َحَّتَّ ََثَب ِإلَْيِه َأْصَحابُُه، ُثَّ    ُ قَاَل: »أََتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟ يـَْوَم  َصلَّى اَّللَّ

َجلَّ   ُ َفَكَُبَ   يـَُقوُل اَّللَّ َوِتْسِعنَي«،  َوِتْسَعةا  ِماَئٍة  ِتْسَع  أَْلٍف  ِمْن ُكلِّ  النَّاِر  بـَْعَث  فَابـَْعْث  ُقْم  آَدُم،  اَي  آِلَدَم:  َذِلَك َعَلى    َوَعاَل 
فـََوالَّ  َوأَْبِشُروا،  َوقَارِبُوا،  َوَسلََّم: »َسدُِّدوا،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  فـََقاَل  ِإالَّ  اْلُمْسِلِمنَي،  النَّاِس  أَنـُْتْم يف  َما  بَِيِدِه  نـَْفِسي  ِذي 

ِذرَاِع   يف  َأْو َكالرَّْقَمِة  اْلَبِعرِي،  َجْنِب  يف  َيَُْجوَج  َكالشَّاَمِة  ِإالَّ َكثَـَّرََتُه  َقطُّ  َشْيٍء  َمَع  َما َكانـََتا  َْلَِليَقَتنْيِ  َمَعُكْم  َوِإنَّ  الدَّابَِّة، 
ْنِس«َوَمْأُجوَج َوَمْن َهَلَك   ِمْن َكَفَرِة اجلِْنِّ َواإْلِ

 [ 7354]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين[  شعيب: صحيح،]االلباني: 
 : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة. (18624قال الهيثمي )@ 

 
ثـََنا َمْرَواُن بْ  -  [533] ثـََنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ ُن ُمَعاِويََة، قَاَل: َحدَّ

َصلَّ  النَِّبِّ  َعِن  ُحَذيـَْفَة،  َعْن  ِحَراٍش،  ْبِن  رِْبِعيِّ  َعْن   ، اأْلَْشَجِعيُّ َماِلٍك  يـَْوَم  أَبُو  ِإبـَْراِهيُم  »يـَُقوُل  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 
ُه، فـَيَـُقوُل   اِر َمْن  الرَّبُّ َجلَّ َوَعاَل: اَي لَبـَّْيَكاُه، فـَيَـُقوُل ِإبـَْراِهيُم: اَي َربِّ َحرَّْقَت َبِِنَّ، فـَيَـُقوُل: َأْخرُِجوا ِمَن النَّ اْلِقَياَمِة: اَي َرابَّ

 ِه َذرٌَّة َأْو َشِعريٌَة ِمْن ِإميَاٍن«َكاَن يف قـَْلبِ 
 [ 7378]حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين[  شعيب: صحيح،]االلباني: 
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ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخََبين َعْمرُ   -  [ 534] ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، قَاَل: َحدَّ و ْبُن احْلَاِرِث، َعْن  َأْخََباََن اْبُن َسْلٍم، قَاَل: َحدَّ
اْبِن ُحَجرْيََة، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعْن   َعَلْيِه َوَسلَّ َدرَّاٍج، َعِن   ُ َلُه: أََنطَأُ يف اجْلَنَِّة؟ قَاَل: »نـََعْم،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِقيَل  أَنَُّه  َم، 

َها رََجَعْت ُمَطهََّرةا ِبْكراا«  َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َدمْحاا َدمْحاا، فَِإَذا قَاَم َعنـْ
   [7402]االلباني: إسناده حسن، شعيب: إسناده حسن[ ]حبان: 

 
ثـََناُه اْبُن  - [ 535] ثـََنا اْبُن َوْهٍب، ِبِِْسَناِدِه ِمثْـَلُه َسَواءا َحدَّ ثـََنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب َحدَّ َبَة، َحدَّ  قـُتَـيـْ

 [ 7403]حبان: إسناده حسن[   شعيب: حسن،]االلباني: 
 
ثـََنا أَبُو يَزِيَد اْلَقَراِطيِسيُّ يُوُسُف ْبُن َكاِمٍل، - [536] ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى،   َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َجاِبٍر اِبلرَّْمَلِة، َحدَّ َحدَّ

ْبُن قـُرََّة، َعْن   ثـََنا َعطَاُء  ثـَْواَبَن، َحدَّ أَبُو  ثـََنا  ْبِن َضْمَرَة، َعنْ َحدَّ َعَلْيِه  َعْبِد اَّللَِّ   ُ  َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِمْسٍك«  -َأْو ِمْن حَتِْت ِجَباِل   -»َأَّْنَاُر اجْلَنَِّة ََتُْرُج ِمْن حَتِْت ِتاَلِل  َوَسلََّم:

   [7408[ ]حبان: إسناده حسن، شعيب: صحيح]االلباني: حسن  
 
قَاَل:    -  [ 537] اأْلَْنَصاِريُّ،  َسِعيٍد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َمْعَشٍر،  َأيب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  َأْخََباََن  ِمْسِكنُي  ثـََنا  َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعنْ   َأيب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبِّ  بَُكرْيٍ، قَاَل: َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »ََتَْتِمُعوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَيـَُقاُل: أَْيَن فـَُقَراُء َهِذِه اأْلُمَِّة وَ   ُ َمَساِكينـَُها؟ قَاَل: فـَيَـُقوُموَن، فـَيـَُقاُل  َصلَّى اَّللَّ

عَ  َماَذا  اأْلَْمَواَل  هَلُْم:  َوآتـَْيَت  َفَصََباَْن،  تَـَنا  ابـْتَـَليـْ رَبَـَّنا  فـَيَـُقوُلوَن:  قَاَل:  ِمْلُتْم؟  َصَدقْـُتْم،   :ُ اَّللَّ فـَيَـُقوُل  َغرْياََن،  َوالسُّْلطَاُن 
َقى ِشدَُّة احلَِْساِب َعَلى َذِوي اأْلَْمَواِل   َوالسُّْلطَاِن«، قَاُلوا: فَأَْيَن اْلُمْؤِمُنوَن يـَْوَمِئٍذ؟ قَاَل:  فـََيْدُخُلوَن اجْلَنََّة قـَْبَل النَّاِس، َويـَبـْ

 نَي ِمْن َساَعٍة ِمْن ََّنَاٍر« »يُوَضُع هَلُْم َكَراِسيُّ ِمْن نُوٍر، َوُتظَلُِّل َعَلْيِهُم اْلَغَماُم، َيُكوُن َذِلَك اْليَـْوُم َأْقَصَر َعَلى اْلُمْؤِمنِ 
   [7419ن[ ]حبان: ]االلباني: حسن، شعيب: إسناده حس

 : رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي، وهو ثقة. (18350قال الهيثمي )@ 
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبِن ْبِن َصاِلٍح، -  [538] ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة،   َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َصاِلُح ْبُن َأيب َطرِيٍف، قَاَل: قـُْلُت أِلَيب َسِعيٍد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َأيب َرْوٍق، قَاَل: َحدَّ ْعَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َأْسَِ اْْلُْدِريِّ
ْعُتُه، يـَُقوُل: 2َهِذِه اآْليَِة: }ُرمَبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلَمنْيَ{ ]احلجر:  يـَُقوُل يف   ُ ُأاَنساا    [؟ فـََقاَل: نـََعْم ْسَِ »خُيْرُِج اَّللَّ
ُ النَّاَر َمَع اْلُمْشرِِكنَي،ِمَن اْلُمْؤمِ  ُهْم، قَاَل: َلمَّا َأْدَخَلُهُم اَّللَّ ُتْم   ِننَي ِمَن النَّاِر بـَْعَدَما َيَُْخُذ نِْقَمَتُه ِمنـْ قَاَل اْلُمْشرُِكوَن: أَلَْيَس ُكنـْ

نـَْيا أَنَُّكْم َأْولَِياُء َفَما َلُكْم َمَعَنا يف النَّاِر، فَِإذَ  ُهْم َأِذَن يف الشََّفاَعِة، فـَيَـَتَشفَُّع هَلُُم اْلَماَلِئَكُة تـَْزُعُموَن يف الدُّ ُ َذِلَك ِمنـْ َع اَّللَّ ا ْسَِ
فـَُتْدرِكُ  َمثـََلُهْم،  تَـَنا ُكنَّا  لَيـْ اَي  قَاُلوا:  ُأْخرُِجوا،  فـََلمَّا   ، اَّللَِّ ِبِِْذِن  خَيُْرُجوا  النَّ َوالنَِّبيُّوَن َحَّتَّ  ِمَن  فـَُنْخَرُج  الشََّفاَعُة،  َفَذِلَك  َنا  اِر، 

[، قَاَل: فـَُيَسمَّْوَن يف اجْلَنَِّة اجْلََهنَِّميِّنَي ِمْن َأْجِل  2قـَْوُل اَّللَِّ َجلَّ َوَعاَل: }ُرمَبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلَمنْيِ{ ]احلجر:  
َأْذِهْب   رَبَـَّنا  فـَيَـُقوُلوَن:  ُوُجوِهِهْم،  يف  َهذَ َسَواٍد  َذِلَك  َعنَّا  فـََيْذَهُب  اجْلَنَِّة  يف  ََّنٍْر  يف  فـَيَـْغَتِسُلوَن  فـََيْأُمُرُهْم  قَاَل:  ااِلْسَم،  ا 

ُهْم«  ِمنـْ
  [7432]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 
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ُل، قَاَل: َحدَّ   -  [ 539] ثـََنا َعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اْْلَالَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف،  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد، قَاَل: َحدَّ
، قَ  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا  َعْن ُسْفَياَن الثَـّْوِريِّ  ُ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فـَوْ  َوَما  فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا،  ئاا فََأزِيدَُكْم؟  َشيـْ أََتْشتَـُهوَن   :ُ قَاَل اَّللَّ اجْلَنََّة،  اجْلَنَِّة  َأْهُل  بـََلى،  ُأْدِخَل  قَاَل: فـَيَـُقوُل:  تَـَنا؟  َأْعطَيـْ َما  َق 
 « ِرَضاَي َأْكثـَرُ 

   [7439[ ]حبان: إسناده قوي شعيب:  ،]االلباني: صحيح
 
َنْصٍر التَّمَّاُر، قَاَل: حَ   -  [ 540] أَبُو  ثـََنا  ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، قَاَل: َحدَّ ْبُن احلََْسِن  َأمْحَُد  ْبُن َعْبٍد  َأْخََباََن  ثـََنا َسِعيُد  دَّ

، فـََبَكى، فـََقاَل  اْلَعزِيِز، َعْن ِزاَيِد ْبِن َأيب َسْوَدَة، َأنَّ ُعَباَدَة ْبَن الصَّاِمِت، قَاَم َعَلى ُسَوِر بـَيْ  بـَْعُضُهْم: َما  ِت اْلَمْقِدِس الشَّْرِقيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه رَ   َأى َجَهنََّم«يـُْبِكيَك اَي َأاَب اْلَولِيِد، قَاَل: »ِمْن َهاُهَنا َأْخََباََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ 7464]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف، أسد: رجاله ثقات[ ]حبان: 
 
اْلَولِ   -  [541] ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  النَّحَّاُس،  ُعَمرْيٍ  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  َبَة،  قـُتَـيـْ ْبِن  احلََْسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  َعِن  َأْخََباََن  ُمْسِلٍم*،  ْبُن  يُد 

، َعْن ََيََْي   اْلَمْقِدِس  ْبِن َأيب َكِثرٍي، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: رُِئَي ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت َعَلى ُسَوِر بـَْيِت  اأْلَْوزَاِعيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ   نَُّه رََأى َماِلكاا يـَُقلُِّب مَجْراا َكاْلُقْطِف«. الشَّْرِقيِّ يـَْبِكي، َفِقيَل َلُه، فـََقاَل: »ِمْن َهاُهَنا نـَبَّأَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [  7465]االلباني: ضعيف، شعيب: إسناده ضعيف[ ]حبان:  
 
، قَاَل: َحدَّثـََنا  -  [542] ثـََنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ َجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، َعْن   َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُمْكَرِم ْبِن َخاِلٍد اْلَِبِْتُّ، قَاَل: َحدَّ

، َعْن َأيب ُموسَ َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َأيب ُموَسى   َعَلْيِه َوَسلََّم: اأْلَْشَعِريِّ  ُ   ى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلَغ قـَْعَرَها«   »َلْو َأنَّ َحَجراا يـُْقَذَف ِبِه يف َجَهنََّم َهَوى َسْبِعنَي َخرِيفاا قـَْبَل َأْن يـَبـْ

 [  7468[ ]حبان: : صحيح لغيرهشعيب صحيح لغيره،]االلباني: 
 
ثـََنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجعْ   -  [543] ثـََنا أَيُّوُب ْبُن حُمَمٍَّد اْلَوزَّاُن، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد  َأْخََباََن أَبُو َعُروبََة، قَاَل: َحدَّ َفٍر، قَاَل: َحدَّ

ِحَزاِم ْبِن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ  ْبِن رُفـَْيٍع، َعْن  اَّللَِّ ْبُن َعْمٍرو، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن زَْيِد  
َها، فـََقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَِّساَء اِبلصََّدَقِة، َوَحثَـُّهنَّ َعَليـْ ُهنَّ:    َصلَّى اَّللَّ »َتَصدَّْقَن فَِإنَُّكنَّ َأْكثـَُر َأْهِل النَّاِر«، فـََقاَلِت اْمَرَأٌة ِمنـْ

؟ قَاَل: »أِلَنَُّكنَّ ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوُتَسوِّْفَن اْْلَرْيَ، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي«   ِِبَ َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ
  [7478]االلباني: صحيح لغيره، شعيب: حديث صحيح[ ]حبان: 

 
ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ   -  [544] ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َجنَّاٍد احْلََلِبُّ، َحدَّ ، َحدَّ  ْبُن َعْمٍرو، َعْن زَْيِد ْبِن َأيب  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    أُنـَْيَسَة، َعْن زَْيِد ْبِن رُفـَْيٍع، َعْن ِحَزاِم ْبِن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َعْن َحِكيمِ  ْبِن ِحَزاٍم، قَاَل: َخَطَب النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِمْنُكنَّ  »ِإنَّ  َوقَاَل:  أِلَْزَواِجِهنَّ،  َوالطَّاَعِة  اَّللَِّ  بِتَـْقَوى  َوَأَمَرُهنَّ  فـََوَعَظُهنَّ،  يـَْوٍم  َذاَت  َبنْيَ  النَِّساَء  َومَجََع  اجْلَنََّة،  َتْدُخُل  َمْن   

؟ قَاَل: »َتْكُفْرَن    َوِمْنُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم، َوفـَرََّق َبنْيَ َأَصاِبِعِه«، فـََقاَلِت اْلَمارِِديَُّة َأِو اْلُمَراِديَُّة: َوملَ َذاَك ايَ   َأَصاِبِعِه، َرُسوَل اَّللَِّ
 اْلَعِشرَي، َوُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوُتَسوِّْفَن اْْلَرْيَ« 

 [  7479[ ]حبان:  يح، أسد: إسناده جيد صحإسناده   ، شعيب:ضعيف]االلباني: 
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ْعُت ِإْسَحاَق ْبَن ُموَسى اأْلَْنَصاِريَّ، يـَُقوُل: ْسَِ   -  [545] َثَم ْبَن َخَلٍف الدُّوِريَّ بِبَـْغَداَد، يـَُقوُل: ْسَِ ْعُت اهْلَيـْ ْعُت ُسْفَياَن  ْسَِ

يـَُقوُل:   ، اَّللَِّ َعْبِد  ْبَن  َجاِبَر  ْعُت  يـَُقوُل: ْسَِ ِديَناٍر،  ْبَن  َعْمَرو  ْعُت  يـَُقوُل: ْسَِ َنَة،  ُعيَـيـْ َعَلْيِه    ْبَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ
قـَْوماا ِمَن النَّاِر فـَُيْدِخُلُهُم اجْلَنََّة«، فـََقاَل َلُه رَُجٌل يف َحِديِث    يـَُقوُل أبُُِذيَنَّ َهاَتنْيِ َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل ُأُذنـَْيِه:َوَسلََّم،    ُ »خُيْرُِج اَّللَّ

َها{ ]املائدة:  َعْمٍرو: ِإنَّ   :  37اَّللََّ يـَُقوُل: }يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُجوا ِمَن النَّاِر، َوَما ُهْم ِبَارِِجنَي ِمنـْ [، فـََقاَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
َلَها، ُثَّ َتاَل: }ِإنَّ الَّذِ  يعاا َوِمثْـَلُه  ِإنَُّكْم ََتَْعُلوَن اْْلَاصَّ َعامًّا، َهِذِه ِلْلُكفَّاِر اقْـَرُؤوا َما قـَبـْ يَن َكَفُروا َلْو َأنَّ هَلُْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

َأْن خيَْ  يُرِيُدوَن  أَلِيٌم  َوهَلُْم َعَذاٌب  ُهْم،  ِمنـْ تـُُقبَِّل  َما  اْلِقَياَمِة  يـَْوِم  َعَذاِب  ِمْن  ِبِه  لِيَـْفَتُدوا  ُهْم ِبَارِِجنَي  َمَعُه  َوَما  النَّاِر،  ِمَن  ُرُجوا 
َها{ ]امل  [ َهِذِه لِْلُكفَّاِر. 37ائدة: ِمنـْ
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ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخََباََن اْلَفْضُل    -  [ 546] ثـََنا حُمَمَُّد  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزِديُّ، قَاَل: َحدَّ ْبُن ُموَسى، َحدَّ

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة، َعْن َأيب   »ُعِرَضْت َعَليَّ النَّاُر، فـََرأَْيُت     َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ
بـَْراِهيَم، َوَسيََّب السََّواِئَب، وََكاَن ِفيَها َعْمَرو ْبَن حُلَيِّ ْبِن َقَمَعَة ْبِن ِخْنِدٍف ََيُرُّ ُقْصَبُه يف النَّاِر، وََكاَن َأوََّل َمْن َغريََّ َعْهَد إِ 

، َهْل َأْشَبَه َشْيٍء أبَِ  ، فـََقاَل اأْلَْكَثُم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ    «ِإنََّك ُمْسِلٌم َوُهَو َكاِفرٌ »َيُضرُّين َشبَـُهُه؟ فـََقاَل: ْكَثَم ْبِن َأيب اجْلَْوِن اْْلَُزاِعيِّ
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َبْكٍر،    -  [ 547] ْبُن  ِبْشُر  ثـََنا  َحدَّ ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  ثـََنا  َحدَّ ُخَزمْيََة،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  َجاِبٍر،  َأْخََباََن  اْبُن  َحدََّثِِن 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َحدََّثِِن ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر، َحدََّثِِن أَبُو   ، قَاَل: ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: أَُماَمَة اْلَباِهِليُّ َنا َأاَن اَنئٌِم ِإْذ     َصلَّى اَّللَّ »بـَيـْ
َسَوا  يف  ِإَذا ُكْنُت  َحَّتَّ  اْصَعْد  يل:  فـََقااَل  َوْعراا،  َجَبالا  يب  فَأَتـََيا   ، َعيَّ ِبَضبـْ فََأَخَذا  رَُجاَلِن،  ِبَصْوٍت  َأََتين  َأاَن  فَِإَذا  اجْلََبِل،  ِء 

فـَُقْلُت:   ِبَعرَ َشِديٍد،  ُمَعلَِّقنَي  ِبَقْوٍم  َأاَن  فَِإَذا  يب  اْنطََلَق  ُثَّ  النَّاِر،  َأْهِل  ُعَواُء  َهَذا  قَاَل:  اأْلَْصَواُت؟  َهِذِه  ُمَشقََّقٍة  َما  اِقيِبِهْم 
 قـَْبَل حتَِلَِّة َصْوِمِهْم، ُثَّ اْنطََلَق يب، فَِإَذا  َأْشَداقـُُهْم َتِسيُل َأْشَداقـُُهْم َدماا، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ َفِقيَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يـُْفِطُرونَ 

َتِنِه ِرَياا، َوَأْسَوئِِه َمْنَظراا، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء، ِقيَل: الزَّانُونَ   َوالزََّواين، ُثَّ اْنطََلَق يب، فَِإَذا بِِنَساٍء  ِبَقْوٍم َأَشدِّ َشْيٍء اْنِتَفاخاا، َوأَنـْ
َهُش َثْديَـ  مَيْنَـْعَن َأْواَلَدُهنَّ أَْلَباََّنُنَّ، ُثَّ انْ تـَنـْ ِت  طََلَق يب، فَِإَذا َأاَن ِبِغْلَماٍن  ُهنَّ احْلَيَّاُت، قـُْلُت: َما اَبُل َهُؤاَلِء؟ ِقيَل: َهُؤاَلِء الالَّ

ْؤِمِننَي، ُثَّ َشَرَف يب َشَرفاا، فَِإَذا َأاَن بَِثاَلثٍَة َيْشَربُوَن ِمْن ََخٍْر  يـَْلَعُبوَن َبنْيَ ََّنَْرْيِن، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ َفِقيَل: َهُؤاَلِء َذرَاِريُّ اْلمُ 
َتِظُروَنَك«  هَلُْم، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاُلوا: َهَذا ِإبـَْراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى َوُهْم يـَنـْ
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 رقم الصفحة  الكتاب اسم  

 4 بَابُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وَأَمْرًا وَزَجْرًا 

 5 كِتَابُ الْعِلْمِ 

 7 كِتَابُ الْإِميَانِ 

 9 كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ 

 18 كِتَابُ الرَّقَائِقِ 

 30 كِتَابُ الطَّهَارَةِ 

 35 الصَّلَاةِ كِتَابُ  

 49 كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا 

 55 كِتَابُ الزَّكَاةِ 

 59 كِتَابُ الصَّوْمِ 

 62 كِتَابُ الْحَجِّ 

 66 كِتَابُ النِّكَاحِ 

 69 كِتَابُ الرَّضَاعِ 

 70 كِتَابُ الطَّلَاقِ 

 71 كِتَابُ الْعِتْقِ 

 72 كِتَابُ الْأَيْمَانِ 

 74 كِتَابُ النُّذُورِ 

 75 كِتَابُ الْحُدُودِ 

 77 كِتَابُ السِّيَرِ 

 86 كِتَابُ الْبُيُوعِ 
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 88 كِتَابُ الْقَضَاءِ 

 89 كِتَابُ الْعَارِيَةِ 

 90 كِتَابُ الْغَصْبِ 

 91 كِتَابُ الشُّفْعَةِ 

 92 كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ 

 93 الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ  

 96 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 

 97 كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ 

 98 كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ 

 100 كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ 

 104 كِتَابُ الصَّيْدِ 

 106 كِتَابُ الْجِنَايَاتِ 

 107 كِتَابُ الْوَصِيَّةِ 

 108 الْفَرَائِضِ كِتَابُ  

 109 كِتَابُ الرُّؤْيَا 

 110 كِتَابُ الطِّبِ 

 111 كِتَابُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ 

 112 كِتَابُ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ 

 113 كِتَابُ التَّارِيخِ 

 131 الصَّحَابَةِ كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ  
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 مت حبمد اهلل وتوفيقه 


