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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  
اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور   لنا شأننا كله،  لنا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النّار، وأصلح 

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

 عليه وسلم. 
ترتيب   يف  اليسري  العمل  هذا  الكرمية  أيديكم  بني  األنضع  ال امل حاديث  ومجع  السنة    ضعيفةرفوعة  أمهات  يف  والواردة 

،  الصغرى  النسائيسنن  الواردة يف املوطأ،  املرفوعة    ضعيفةال حاديث  األبني دفتيه مجيع    حيث يورد هذا اجلامع.  وأصوهلا
ابن حبان الرتمذي سنن  داود،    ايبسنن   ابن خزمية، وصحيح  الدارمي، صحيح  .  ، سنن ابن ماجه، مسند أمحد، سنن 

 إبيراد األحاديث الواردة يف السنن األربع واملوطأ.   -القسم األول –ونكتفي يف هذا القسم  
 عمل: ونورد فيما يلي بعض خصائص هذا ال

على   • الكتاب  هذا  املقطوعة.    األحاديثاقتصر  أو  املوقوفة  دون  من  املرفوعة  اليسري  ذلك  من  ويستثىن 
 األحاديث املوقوفة يف كتايب التفسري والسري. 

 الضعيفة واملردودة.   األحاديثصر هذا الكتاب على إيراد أقت •
األلباين،   • الدين  انصر  حممد  األجالء  شيوخنا  أحكام  إبيراد  القادقمنا  األرانؤوط   رعبد  وشعيب  األرانؤوط، 

الكتاب هذا  يف  الواردة  األحاديث  على  مجيعا  هللا  ذلك   رمحهم  لنا  تيسر  األئمة   .ما  ألحكام  جلاءت  وقد 
املعاصرين من احملدثني لعدم حصويل على أحكام خمتصرة لكافة األحاديث الواردة يف السنن واملوطأ لدى أئمة  

 األحاديث املتقدمني عدا أحكام اإلمام الرتمذي رمحه هللا تعاىل يف جامعه. 
دون أي    -جامع األصول   –يف جامعه العظيم   اإلمام ابن االثري رمحه هللا تعاىل  وتبويبترتيب    عتماد علىمت اال •

 تغيري.  
والواردة يف جامع األصول، طبعة دار    -رمحه هللا تعاىل –األرانؤوط    رعبد القادالشيخ    على ختريج  عتمادمت اال •

 ابن كثري. 
الك  • أحد  مذكور يف  ما كان  إال  األصول(  )الواردة يف جامع  رزين  زايدات  من  زايدة  أي  الكتاب  يورد  ب تمل 

 عة. السب 
يف القسم األول.    ( البن ماجهجه مت اعتماد رمز )س( للنسائي، )د( أليب داود، )ت( للرتمذي، )ط( للموطأ، ) •

 ، )مي( للدارمي، )خز( البن خزمية، )حب( البن حبانعبد هللا وزايدات ابنه   ملسند أمحد  )حم( واعتماد الرموز
 . يف القسم الثاين

يف جامع األصول، ومن مث مت إضافة    الضعيفةبرتتيب وجتميع األحاديث املرفوعة  يف القسم األول  بدأ العمل   •
 على جامع األصول.   ضعيفةزوائد ابن ماجه ال 
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الثاينويف   • و   القسم  السابعة  األصول  على  أمحد  اإلمام  مسند  زوائد  حتديد  واألبواب    ترتيبهامت  الكتب  يف 
انتقلنا   املناسبة. ومن مث  الثمانية ودجمها يف مواضعها  والفصول  األمهات  الدارمي على  إىل حتديد زوائد سنن 

مواطنها  يف  ودجمت  التسعة  األصول  على  حبان  وابن  خزمية  ابن  صحيحي  زوائد  حتديد  مت  وأخريا  املناسبة. 
 األمهات واألصول.   ضعيفيف  القسم الثاين من سالمة الوصولاملناسبة لنصل إىل ختام 

 ابن ماجه ابالستعانة بزوائد احلافظ البوصريي رمحه هللا كما أوردها يف "مصباح الزجاجة"مت حتديد زوائد سنن   •
 وابالستعانة بتخريج سنن ابن ماجه، وأخريا مبقارنة هذه الزوائد مبا هو موجود يف األمهات الست. 

مت حتديد زوائد مسند اإلمام امحد على األصول السبعة ابالستعانة بزوائد احلافظ اهليثمي رمحه هللا كما أوردها  •
يف "غاية املقصد" وابالستعانة بزوائد املسند واملوطأ على األمهات الست كما أورها األستاذ صاحل الشامي يف  

 .  طبعة الرسالة  – مسند األمام أمحدتخريج ب االستعانة  -وزايدة يف التحقق -زوائده. ومن مث  
الزهراين يف كتابة "   • الثمانية ابالعتماد على ما أورده د.  القطوف  مت حتديد زوائد سنن الدارمي على األصول 

 ". كما اعتمدان بعد ذلك على املقارنة املباشرة مع األصول الثمانية. الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية 
حيحي ابن حبان وابن خزمية ابالعتماد على كتب التخريج، وابالستعانة على زوائد األستاذ  مت حتديد زوائد ص •

 صاحل الشامي لصحيحي ابن خزمية وابن حبان على األصول التسعة. 
احلكم على درجة األحاديث مت وضعها بني قوسني، ومت إضافة اسم صاحب احلكم خمتصرا إىل جوار احلكم   •

 كما يلي: 
o  ،للعالمة حممد انصر الدين األلباين: النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد،  األلباين

 ابن حبان. 
o   .شعيب، للشيخ شعيب أرانؤوط: النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد، ابن حبان 
o  .عبد القادر، للشيخ عبد القادر أرانؤوط: جامع األصول 
o  كر: مسند أمحد. شاكر، للعالمة أمحد حممد شا 
o  .اهليثمي، للحافظ نور الدين اهليثمي: مسند أمحد، ابن حبان 
o  .البوصريي، للحافظ شهاب الدين البوصريي: ابن ماجه 
o  .الداراين، للشيخ حسني سليم أسد الداراين: سنن الدارمي 
o  سنن الدارمي. مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراينالزهراين، للدكتور : 
o  ابن خزمية. ايسني فحل اهليت ماهر ايسني، للدكتور : 
o  .اهلاليل، للمحقق سليم بن عيد اهلاليل: موطأ مالك 
o  ابن خزمية. حممد مصطفى األعظمياألعظمي، للمحقق : 
o ابن ماجه. فؤاد عبد الباقي دعبد الباقي: لألستاذ حمم : 
o  .الرسالة: حملققي طبعات الرسالة انشرون. النسائي، والدارمي 

الصحيحة والذي امسيناه غاية املأمول يف صحيح األمهات واألصول يعترب هذا العمل متتما جلامع األحاديث   •
الصحيحة   األحاديث  مجيع  على  اشتمل  األصول  والذي  عشريف  مسلم،  )  األحد  سنن املوطأ،  البخاري، 



4 
 

ابن ماجه، مسند أمحد، سنن  الرتمذيسنن  داود،    ايبسنن  ،  الصغرى  النسائي ابن  ، سنن  الدارمي، صحيح 
 . (خزمية، صحيح ابن حبان 

والواردة يف األمهات األحد عشر الصحيحة والضعيفة  سيتم إن شاء هللا إفراد مجيع األاثر املوقوفة واملقطوعة   •
 يف سلسلة منفصلة إن شاء هللا. 

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

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 
 ه  1442 شعبان 1 صنعاء

m.alshadadi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 علمية   مالحظات 
أحاول يف هذه الفقرات البسيطة واملوجزة أن اسرد بعض املالحظات والفوائد الت خلصت إليها بعد االنتهاء من هذا  

 العمل: 
حديثا. على أن هذه األحاديث قد تزيد أو    1861بلغت األحاديث الضعيفة وما دوهنا )ضعيفة جدا، وموضوعة(   . 1

أن االختالف هذا   أن نالحظ  األحاديث. وجيب  بعض هذه  أحكام علماء احلديث على  نتيجة الختالف  تنقص 
 سيبقى وال ميكن حله بسهولة نتيجة لعدة أسباب أمهها: 

فقد يكون الراوي ثقة عند بعض    ،درجة بعض رواة األحاديث من حديث اجلرح والتعديل حتديد  يف    االختالف ( 1
 اثلث.  فريق ، وقد يكون ضعيفا عند ين وقد يكون صدوق عند آخر  ،علماء الرجال

حتسني وتصحيح احلديث ابلشواهد، واملتابعات، والطرق من عامل حديث  وضوابط  طريقة  االختالف يف حتديد   ( 2
  .ألخر

وابلتايل اختالف احلكم على سند احلديث من حيث االتصال    ،الف يف مساع بعض الرواة من مشاخيهم االخت ( 3
 واالنقطاع. 

 احلديث. رجال االختالف يف تعيني بعض الرواة وابلتايل اختالف احلكم على  ( 4
 االختالف يف احلكم على احلديث ابلشذوذ أو النكارة أو االضطراب يف السند أو املنت.  ( 5
 ابلوقف أو اإلرسال أو االنقطاع.  ليف إعالل بعض األحاديث ببعض العلل احلديثية كاإلعال فاالختال ( 6
احلال ابلنسبة ملصطلحات   ( 7 املتقدمني من أئمة احلديث كما هو  االختالف يف تفسري معىن بعض مصطلحات 

املثال سبيل  فعلى  تعاىل،  هللا  رمحه  الرتمذي  حسن    ،اإلمام  أبنه  احلديث  على  يعينإطالقه  احلسن   مل  به 
  وابستقراء ، بل قصد به يف الغالب احلديث احلسن لغريه.  االصطالحي الذي تبناه املتأخرين من أئمة احلديث 

قد يشمل الضعيف الذي    مبسط ألحاديث اإلمام الرتمذي يف اجلامع ميكن مالحظة أن احلديث احلسن عنده
ولكن يبقى اإلشكال يف مراده من لفظ " حديث حسن  .  ه وحىت الصحيح لغريهمل يشتد ضعفه، احلسن لغري 
أنه قد قصد بلفظ "حديث غريب" احلديث الضعيف والضعيف جدا، بل  يف فهم  غريب". وال إشكال أيضا  

 واملنكر املنت أحياان.  
الن ( 8 اإلسناد، مع عدم  يكتفي ابحلكم على  فالبعض  ظر إىل صحة  االختالف يف طريقة حكم علماء احلديث، 

فمثال قد يطلق حكمه على حديث متواتر املنت بلفظ "إسناده ضعيف" وال يشري إىل صحة املنت   ،وثبوت املنت 
أو تواتره. والبعض يكتفي ابإلشارة إىل صحة املنت، دون اإلشارة إىل وجود علة يف اإلسناد، فيطلق مثال لفظ  

واألسلم دائما هو اإلشارة  د ضعيف أو ضعيف جدا. "صحيح" كون احلديث اثبت املنت ابلرغم من كون اإلسنا
 إىل حالة كال من املنت واإلسناد. 

عليه. ( 9 تعاىل  املسيب رمحة هللا  بن  مثل مراسيل سعيد  املراسيل  بعض  قبول  هذه   االختالف يف  يعترب  فالبعض 
 املراسيل يف حكم املوصولة. 
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وإن كان .  احديث  527حبسب األحكام الواردة يوجد اختالف يف حتسني )وأحياان تصحيح( وتضعيف ما يقرب من   . 2
سنن ابن ماجه رمحه هللا  زوائد  حديثا منها يف    160على أنه يوجد  يف هذه األحاديث هي كوهنا ضعيف.    راجحال

األحاديث يف جامع األصول. املختلف يف تضعيفها ابلعالمة )  تعاىل، وبقية  ميزت األحاديث  . وقد ( ~أو    *وقد 
، وهي  حسن غريب أو حسن  :حديثا هي الت قال اإلمام الرتمذي فيها  58حصرا لعدد    (~)استخدمت العالمة  

  ضعيفة أو ضعيفة جدا حبسب بقية األحكام.
ا هي مما انفرد به أحد أصحاب األصول  هتضعيفوجدت أن جل األحاديث الت مت  الواردة،    األحاديثابلنظر إىل   . 3

املرفق.   اجلدول  من  ذلك  يتضح  الباقية، كما  الكتب  أصحاب  إمجايلعن  هناك    1861  فمن    1684حديث 
الكتب   أصحاب  أحد  به  انفرد  مما  ابن  حديث هي  زوائد  من  أو  الرتمذي(  داود،  أبو  النسائي،  )املوطأ،  األربعة 

 . من امجايل عدد األحاديث %90ما يزيد عن وهذا  ماجه،
النسبة األكرب من األحاديث الضعيفة هي يف كتاب سنن ابن ماجه رمحة هللا تعاىل عليه، إذ تتجاوز نسبة األحاديث   . 4

ن أقل نسبة لألحاديث الضعيفة هي يف كتايب كما إمن إمجايل األحاديث املردودة.    %38الضعيفة لسنن ابن ماجه  
 فراداتن اإلالنسبة املنخفضة هي قلة عدد  هذه وقد يكون علة    ،ا هللا تعاىل ممام مالك رمحهاإلسنن النسائي وموطأ  

 هلذين الكتابني اجلليلني. 
  عدد األحاديث الضعيفة الت انفرد هبا اسم الكتاب م

 أحد أصحاب الكتب اخلمسة 
 حديثا 40 املوطأ 1
 حديثا 61 سنن النسائي الصغرى )اجملتىب(  2
 حديثا  455 داود سنن أيب  3
 حديثا  469 سنن الرتمذي  4
 حديثا  659 سنن ابن ماجه  5
 حديثا  1684 اإلمجايل  

  هم مجيع)املوطأ، النسائي، أبو داود، الرتمذي، ابن ماجه(  أنه ال يوجد حديث واحد رواه أصحاب الكتب اخلمسة   . 5
األربعة    الكتبأنه ال يوجد سوى حديث واحد )وقد حسنه بعض األئمة( رواه أصحاب    ايعترب حديثا ضعيف. كم

الرتمذي(   داود،  أبو  النسائي،  أدانه.)املوطأ،  اجلدول  ذلك من  يتضح  الضعيفة. كما  األحاديث  وهذا مما   ضمن 
ه عليهم. وعلى عظيم اهتمام  يشري إىل النعمة العظيمة الت أنعم هللا هبا على هذه األمة وحفظ هبا دينه وامت هبا نعمت 

 أئمة احلديث بسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 
 
 
 
 
 

 150 األحاديث الضعيفة املروية يف كتابني  1
 25 املروية يف ثالث كتب األحاديث الضعيفة  2
 1 املروية يف أربع كتب األحاديث الضعيفة  3
 0 املروية يف مخس كتباألحاديث الضعيفة  5
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األحاديث الضعيفة جدا واملوضوعة ابلنسبة للعدد الكلي الواردة يف األصول السبعة. وبنظرة سريعة ميكن  ندرة  . 6
من األحاديث املوضوعة والضعيفة جدا هي يف سنن ابن ماجه. وقد ميزان هذه    %80مالحظة أن ما يزيد عن 

 األحاديث بوضع خط حتت رقم احلديث للتنبيه. 
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 مصادر العمل وطبعاته املعتمدة. 
 

الرسول • أحاديث  األثري  صلى هللا عليه وسلم،    جامع األصول يف  ابن  بن حممد  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد 
األرانوختريج وتعليقحتقيق  ،  هـ( 606  املتوىف:)  اجلزري القادر  ابن كثري، دمشق، الطبعة: األوىل،  ؤوط : عبد  ، دار 

  م. 2011-ه  1432
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  (،  السنن الصغرى للنسائي ) اجملتىب من السنن   •

،  ألوىل الطبعة: اعز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت،    -ايسر حسن  -، حتقيق: عماد الطيار هـ( 303
 م.  2014 -ه 1435

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  (،  السنن الصغرى للنسائي ) اجملتىب من السنن   •
حتقيق:  هـ( 303 األلباين  ،  الدين  انصر  سلمان  -حممد  آل  بن حسن  والتوزيع،  مشهور  للنشر  املعارف  مكتبة   ،

 ه. 1417، ألوىلالطبعة: االرايض، 
دا • أيب  ْستاين ،  ودسنن  جِّ السِّّ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو 

الطبعة: األوىل، ، بريوت،  دار الرسالة العاملية،  حَممَّد كامِّل قره بللي  -ؤوط  : شَعيب األران ، حتقيق هـ(275)املتوىف: 
 . م  2009 -هـ  1430

أيب داود  • األ،  سنن  بن األشعث  ْستاين )املتوىف:  أبو داود سليمان  جِّ الدين  ، حتقيقهـ(275زدي السِّّ : حممد انصر 
 ه. 1417،  لثانيةالطبعة: ا، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، مشهور بن حسن آل سلمان -األلباين 

، حتقيق:  هـ(279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  ،  سنن الرتمذي  •
األلباين   الدين  انصر  سلمان   -حممد  آل  حسن  بن  الرايض،  مشهور  والتوزيع،  للنشر  املعارف  مكتبة  الطبعة:  ، 

 ه. 1417، ألوىل ا
، حتقيق:  هـ(279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  ،  سنن الرتمذي  •

ضلي الطيار   -عزالدين  الرسا  -عماد  مؤسسة  حسن،  بريوت،  ايسر  انشرون،  الة    -ه1432،  ألوىل الطبعة: 
 م.  2011

  -ؤوط  : شعيب األران، حتقيقهـ(273)املتوىف:    أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  -  ابن ماجه،  سنن ابن ماجه  •
مرشد   بللي    -عادل  قره  هللا  -حممَّد كامل  حرز  الّلطيف  العاملية،  َعبد  الرسالة  الطبعة:  دار  بريوت،  األوىل،  ، 

   .م  2009 -هـ  1430
ماجه • ابن  ماجه،  سنن  القزويين  -  ابن  يزيد  بن  عبد هللا حممد  حتقيقهـ(273)املتوىف:    أبو  الدين  ،  : حممد انصر 

الرايض،    -األلباين والتوزيع،  للنشر  املعارف  مكتبة  األثري،  احلليب  حسن  بن  اعلي   -ه 1419،  ألوىل الطبعة: 
 م.  1998

، : حممد فؤاد عبد الباقي ، حتقيق هـ( 273)املتوىف:   أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  - ابن ماجه، ن ماجه سنن اب •
   .فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية  
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أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن  ،  مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  •
)املتوىف:   الشافعي  الكناين  البوصريي  الكشناوي ،  هـ( 840عثمان  املنتقى  العربية ،  حممد  الطبعة: ،  بريوت ،  دار 

 هـ  1403الثانية، 
، أبو أسامة: سليم بن عيد اهلاليل األصبحي عبد هللامالك بن أنس أبو )برواايته الثمانية(،   موطأ اإلمام مالك •

 م. 2003-ه 1424وىل، الطبعة: األالسلفي، جمموعة الفرقان التجارية، ديب، 
خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم لإلمام ابن خزمية: حتقيق الدكتور ماهر ايسني  •

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

 ه.  1440، الطبعة األوىل، مصطفى األعظمي طبعة املكتب اإلسالمي 
بلبان • ابن  برتتيب  ابن حبان  أبو حامت،  ،  صحيح  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  بن أمحد  حبان  بن  حممد 

)املتوىف:  الدارمي  الُبست  الرسالة  ،  طاألرانؤو شعيب  ،  هـ( 354،  الطبعة  بريوت  –مؤسسة   –  1414الثانية،  ، 
1993 

أبو عبد الرمحن  ، حتقيق  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه  •
هـ  1424، اململكة العربية السعودية  -ع، جدة دار ابوزير للنشر والتوزياأللباين، 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  •

 م 1990دار الثقافة العربية دمشق، الطبعة األوىل:  
الكتب   • على  واملستدرك  حبان  وابن  خزمية  ابن  الشامي زوائد  إعداد صاحل  الطبعة  التسعة:  اإلسالمي،  املكتب   ،

 ه 1433األوىل، 
وأمحد • مالك  لإلمامني  الستة  الكتب  على  واملسند  املوطأ  الشامي ،  زوائد  أمحد  إشبيليا،  صاحل  الطبعة دار كنوز   ،

 . 2010 – 1431األوىل، 
دار الكتب  ،  خالف حممود عبد السميع  ، حتقيق:علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين ،  غاية املقصد يف زوائد املسند  •

 . 2001 –  1421، الطبعة األوىل، العلمية
الدارمي • بسنن  املعروف  الدارمي  الدارمي ،  مسند  الصمد  عبد  بن  هبرام  بن  الفضل  بن  الرمحن  عبد  بن  ، عبد هللا 

 2000  – 1421، الطبعة األوىل، دار املغين للنشر والتوزيع، حسني سليم أسد الداراين حتقيق: 
 2007 – 1428، مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين ، قطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية ال •
 ، الطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة ،  شعيب األرانؤوط وآخرون ، حتقيق:أمحد بن حنبل ،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل •
حنبل  • بن  أمحد  اإلمام  حنبل،  مسند  بن  الزين   -أمحد شاكر  ، حتقيق:  أمحد  احلديث ،  محزة  األوىل،دار  الطبعة   ، 

1416 1995- . 
، دار املنهاج،  حسني سليم أسد الداراين ، حتقيق:  علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد  •

 الطبعة األوىل. 
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 حرف اهلمزة 
والسنة، كتاب األمانة،  وفيه عشرة كتب: كتاب اإلميان واإلسالم، كتاب االعتصام بالكتاب  

كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كتاب االعتكاف، كتاب إحياء املوات، كتاب اإليالء،  

 كتاب األَمساء والكُنى، كتاب اآلنية، كتاب األَمل واألَجل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 الكتاب األول: يف اإلميان واإلسالم 
: »ثالٌث -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن معاوية الغاضري  )د(  * -[ 1]

أنه ال إله إال هللا، وأعطى زكاَة ماله طيَِّبًة هبا نفُسه رافِّ  َدةً  من َفعلهنَّ فقد طَعم طَْعم اإلميان: َمن َعبد هللا وحَدُه، وَعلَم 
رَِّمة، وال الدَّرِّنََة وال املريضة، وال الشََّرَط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن هللا مل يسألكم  عليه كلَّ عاٍم، ومل يُعطِّ اهلَ 

 . (1)  داودأخرجه أبو  «.خريه. ومل أيمركم بشرِّه
القادر: منقطع[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  [  15]جامع:   ثقات، لكن فيه انقطاع. وقد  ]عبد  جاء  حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله 

   [بذكر عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة -وهو األشعري  -موصواًل من طرق عن عبد هللا بن سالم 
 ( باب في زكاة السائمة. 1582في الزكاة رقم )داود  و( أب 1)

الرجل  قال: »إذا رأيتم    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  2] 
ا َمْن آَمَن ابهلل واليومِّ  يـَْعُمُر مساجد هللاِّ  َا  لَهُ ابإلميان، فإنَّ هللا عز وجل يقول: }إَّنَّ َد، فاْشَهُدوا  رِّ. يَعتَاُد املسجِّ   ..{آلخِّ

 . (1)« أخرجه الرتمذي [. 17اآلية ]التوبة: اآلية 
األلباني:  [ ]في حديثه عن أبي الهيثم  دراج أبي السمح: ضعيف لضعف  ر عبد القاد] [  هذا حديث غريب حسن ]الترمذي:  [  31]جامع:  
 [.ضعيف

 في التفسير من سورة التوبة.   3092رقم   ي( الترمذ 1)

قال: »ثالثة مِّْن أصل اإلميان: الكّف   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أنس  )د( * -[ 3] 
بِّعَمٍل، واجلهاد ماٍض ُمنُذ بـََعَثينِّ هللا إىل أن   بَذْنٍب، وال ُُنرُجه من اإلسالم  إله إال هللا، وال نَُكفُِّرهُ  يُقاتَِّل  عّمن قال: ال 

ُر هذه األمَّةِّ الدَّّجالَ   .  (1) أبوداودأخرجه  «.، ال يـُْبطُِّله َجْوُر جائٍر وال عدُل عادٍِّل، واإلمياُن ابألقدارآخِّ
القاد[ ] 32]جامع:   يزيد بن أبي نشبةر عبد  لغيره، وهذا إسناد ضعيف  ]شعيب:  [  لكن معنى الحديث صحيح  : ضعيف لجهالة  حسن 

 [ضعيفاأللباني: [ ] لجهالة يزيد بن أبي ُنْشَبة
 في الجهاد: باب في الغزو مع أئمة الجور.  2532داود رقم  و( أب 1)

َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  4]  َعَلى   -رضي هللا عنه-ْبنِّ  نْـيَا  الدُّ فَاَرَق  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل َرُسوُل  قَاَل: 
ُ عَ  ٍض« قَاَل أََنٌس: َوُهَو دِّيُن اَّللَِّّ ْنهُ رَااإْلِّْخاَلصِّ َّللَِِّّّ َوْحَدُه، َوعِّبَاَدتِّهِّ اَل َشرِّيَك َلُه، َوإِّقَامِّ الصَّاَلةِّ، َوإِّيتَاءِّ الزََّكاةِّ، َماَت َواَّللَّ

، َواْختِّاَلفِّ اأْلَْهَواءِّ، َوَتْصدِّي رِّ الَّذِّي َجاَءْت بِّهِّ الرُُّسُل، َوبـَلَُّغوهُ َعْن َرهبِِّّّْم قـَْبَل َهْرجِّ اأْلََحادِّيثِّ ُق َذلَِّك يفِّ كِّتَابِّ اَّللَِّّ، يفِّ آخِّ
]التو  ََتبُوا{  }فَإِّْن   :ُ اَّللَّ يـَُقوُل  نـََزَل،  ]البقرة: 5بة:  َما  الزََّكاَة{  َوآتـَُوا  الصَّاَلَة  }َوأَقَاُموا  َا  َوعِّبَاَدِتِّ اأْلَْواَثنِّ  َخْلُع  قَاَل:   ]

]التوبة 277 فَإِّْخَوانُُكْم يفِّ الدِّينِّ{  الزََّكاَة  َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا  ََتبُوا  ُأْخَرى: }فَإِّْن  آيٍَة  َوقَاَل يفِّ  ابن  11:  [  [ أخرجه 
 (1)ماجه

 شعيب: إسناده ضعيف[[ ]]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف70:  ماجه]
نَِّة،  (، َأْبَوابُ 70ابن ماجه ) ن( سن 1) يَمانِ السُّ  َباٌب ِفي اْلِْ

طَالِّب    َعلِّي  )جه(  -[  5]  َأيبِّ  عنه  -ْبنِّ  هللا  َمْعرَِّفةٌ    -رضي  »اإْلِّميَاُن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
: لَْو قُرَِّئ َهَذا اإْلِّْسنَاُد َعَلى جمَْ  « قَاَل: أَبُو الصَّْلتِّ أْلَرَْكانِّ ، َوَعَمٌل ابِّ للَِّّسانِّ ، َوقـَْوٌل ابِّ ْلَقْلبِّ  (1) ماجهُنوٍن َلرَبَأَ. أخرجه ابن ابِّ

الهروي[65:  ]ماجه الصلت  أبي  ضعف  على  التفاقهم  ضعيف  الحديث  هذا  إسناد  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  موضوع[    [  ]األلباني: 
 [ ]شعيب: خبر باطل موضوع، َافته أبو الصلت، وهو عبد السالم بن صالح الهروي، اتهمه غير واحد بالكذب 
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يَمانِ (، 65ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفي اْلِْ

نَاهُ يفِّ نـََفٍر مِّْن فـَُقَهاءِّ َأْهلِّ اْلُكوفَةِّ، فَـ   )جه(   -[ 6]  ّ، قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َعدِّيُّ ْبُن َحامتٍِّ اْلُكوفََة، أَتـَيـْ ُقْلنَا لَُه: َحدِّثْـنَا َما  الشَّْعيبِّ
  َّ ْعَت مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: أَتـَْيُت النَّيبِّ ، َأْسلِّْم مسِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َعدِّيَّ ْبَن َحامتٍِّ

َوتـُْؤمِّنُ  َوَأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ،   ،ُ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َأْن اَل  اإْلِّْساَلُم؟ فـََقاَل: »َتْشَهُد  َوَما  أْلَْقَدارِّ ُكلَِّّها، خرْيَِّها َوَشرَِّها،  َتْسَلْم«، قـُْلُت:   ابِّ
 (1) ماجه َها َوُمرَِّها« أخرجه ابن ُحْلوِّ 

 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف87:  ]ماجه
 َباٌب ِفي اْلَقَدرِ (، 87ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثاني: يف االعتصام بالكتاب والسنة 
أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك ابملدينة، يف زمان ُعَمَر    -رضي هللا عنهما    -سهل بن أيب أمامة    )د(  *  -[  7]

فلما سلَّم  أو قريٌب منها،  ُمسافٍِّر،  َدقيقة، كأهنا صالةُ  ُيصلي صالًة خفيفة  فإذا هو  املدينة  أمرُي  العزيز، وهو  بن عبد 
ا لَْلمكتوبَُة، وإهنا لصالةُ رسول هللا قال: يرمُحك هللا، أرأيت هذه الصالة امل  صلى هللا   -كتوبَة، أو شيء تـَنـَّفلَته؟ قال: إهنَّ

قال: »ال ُتشدِّدوا    -صلى هللا عليه وسلم    -ما أخطأُت إال شيئًا َسَهْوُت عنه، مث قال: إنَّ رسول هللا    -عليه وسلم  
أن  على  شدَُّدوا  قوًما  فإنَّ  عليكم،  فـَُيَشدََّد  أنفسكم  والدِّاير، على  الصَّوامِّعِّ  يف  بقاايهم  فتْلك  علْيهِّم،  فُشدَِّد  فسهم، 

َ؟ قال: نعم، فركُبوا مجيًعا، فإذا   بداير رَْهبانِّيًَّة ابَتَدعوها ما كتبناها عليهم«. مث َغدا من الغد، فقال أال تركُب لننظَُر ونعتربِّ
ها، فقال:   تـَْعرُِّف هذه الداير؟ فقال: »ما أعَرَفين هبا وأبهلها، هؤالء أهُل اَبَد أْهُلها وانْـَقضْوا وفـَُنوا، خاويًة على ُعروشِّ

والكفُّ   تزين،  والَعنْي  يَُكذِّبُُه،  أو  ذلك  يصدُِّق  والبغُي  احلسنات،  نُور  يُطفِّئ  احلسَد  إنَّ  واحلسُد،  البـَْغُي  أهَلكُهْم  داير 
 . (1)  داودأخرجه أبو  «.والَقَدُم واجلَسُد واللساُن، والفرُج ُيَصدُِّق ذلك أو يَُكذِّبُهُ 

: في سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الراوي عن سهل بن أبي أمامة مجهول، لم يوثقه غير ابن رعبد القاد[ ]92]جامع:  
 شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]األلباني: ضعيف[.[ ]حبان

 الحسد. ( في األدب، باب في 4904رقم )   581/ 4( أبو داود 1)

، اْلَكاَلُم   -رضي هللا عنه- ْبنِّ َمْسُعود َعْبدِّ اَّللَّ   )جه( -[  8]  َا مُهَا اثْـنـَتَانِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إَِّّنَّ
ُكْم َوحُمْدِّاَثتِّ اأْلُُمورِّ، فَإِّنَّ َشرَّ اأْلُُمورِّ حُمَْداَثُِتَا،  َواهْلَْدُي، فََأْحَسُن اْلَكاَلمِّ َكاَلُم اَّللَِّّ، َوَأْحَسُن اهْلَْديِّ َهْدُي حُمَمٍَّد، أَ  اَل َوإِّايَّ

َا الْ وَُكلُّ حُمَْدثٍَة بِّْدَعٌة، وَُكلُّ بِّْدَعٍة َضاَلَلٌة، َأاَل اَل َيطُوَلنَّ َعَلْيُكُم اأْلََمُد، فـَتـَْقُسَو قـُُلوبُُكْم، أَ  َبعِّيُد اَل إِّنَّ َما ُهَو آٍت َقرِّيٌب، َوإَِّّنَّ
َا الشَّقِّيُّ َمْن َشقَِّي يفِّ بَْطنِّ أُمِّّهِّ، َوالسَّعِّيُد َمْن ُوعَِّظ بَِّغرْيِّهِّ، َأاَل إِّنَّ   ٍت، َأاَل إَِّّنَّ بَابُهُ ُفُسوٌق،  َما لَْيَس ِبِّ قِّتَاَل اْلُمْؤمِّنِّ ُكْفٌر َوسِّ

َوإِّايَّ  َأاَل  َثاَلٍث،  فـَْوَق  َأَخاهُ  يـَْهُجَر  َأْن  لُِّمْسلٍِّم  يَعُِّد  َواَل َيِّلُّ  َواَل   ، هْلَْزلِّ ابِّ َواَل  جلِّدِّ  َيْصُلُح ابِّ اَل  اْلَكذَِّب  فَإِّنَّ  َواْلَكذَِّب،  ُكْم 
ْدَق يـَْهدِّي إِّىَل  الرَُّجُل َصبِّيَّهُ مثَّ اَل يَفِّي َلُه، فَإِّنَّ اْلَكذَِّب يـَْهدِّي إِّىَل اْلُفُجورِّ، َوإِّنَّ اْلُفُجوَر يـَْهدِّي إِّىَل النَّا ِّّ، َر، َوإِّنَّ الصِّّ اْلربِّ

: َكَذَب َوَفجَ  ، َويـَُقاُل لِّْلَكاذِّبِّ : َصَدَق َوبـَرَّ يـَُقاُل لِّلصَّادِّقِّ َّ يـَْهدِّي إِّىَل اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّهُ  َر، َأاَل َوإِّنَّ اْلَعْبَد َيْكذُِّب َحىتَّ َوإِّنَّ اْلربِّ
 (1)يُْكَتَب عِّْنَد اَّللَِّّ َكذَّااًب « أخرجه ابن ماجه

ضعيف[  46:  ]ماجه صح[ ]]األلباني:  للتحسيني شعيب:  قابل  إسناد  وهذا  ابن مسعود،  أكثره عن  إسناد    [ ح موقوًفا  هذا  ]البوصيري: 
 ضعيف[

نَِّة،  (، َأْبَوابُ 46ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب اْجِتَناِب اْلِبَدِع َواْلَجَدلِ السُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »مَلْ    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ    َعْبدِّ اَّللَّ )جه(    -[  9]  قَاَل: مسِّ
، فـََقالُوا لرَّأْ   يـََزْل َأْمُر َبينِّ إِّْسرَائِّيَل ُمْعَتدِّاًل َحىتَّ َنَشأَ فِّيهُِّم اْلُمَولَُّدوَن، َوأَبْـنَاءُ َسبَااَي اأْلَُممِّ ، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا« أخرجه ابن  ابِّ يِّ

 (1)  ماجه

ابِن أبي الرجال واسمه  [ ]األلباني: ضعيف[ ]إسناده ضعيف  الزوائد:  الباقي: في[ ]عبد  56:  ]ماجه شعيب: إسناده ضعيف لضعِف 
 [ حارثة

نَِّة،  (، َأْبَوابُ 56ابن ماجه ) ن( سن 1)  َواْلِقَياسِ َباُب اْجِتَناِب الرَّْأِي السُّ

بِّْدَعٍة    -رضي هللا عنه-ُحَذيْـَفة    )جه(  -[  10]  بِّ  لَِّصاحِّ  ُ يـَْقَبُل اَّللَّ َوَسلََّم: »اَل  َعَلْيهِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
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خَيْرُُج   َعْداًل،  َواَل  َصْرفًا،  َواَل  َهاًدا،  جِّ َواَل  ُعْمَرًة،  َواَل  َحجًّا،  َواَل  َصَدقًَة،  َواَل  َصاَلًة،  َواَل  ختَْ َصْوًما،  اإْلِّْساَلمِّ َكَما  ُرُج  مَِّن 
نيِّ« أخرجه ابن   (1) ماجه الشََّعَرةُ مَِّن اْلَعجِّ

 [[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، آفته محمَّد بن محصن49:  ]ماجه
 َباُب اْجِتَناِب اْلِبَدِع َواْلَجَدلِ (، 49ابن ماجه ) ن( سن 1)

بِّ بِّدْ   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه(  -[  11]  ُ َأْن يـَْقَبَل َعَمَل َصاحِّ َعٍة ْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأََب اَّللَّ
 (1) ماجه َحىتَّ َيدََع بِّْدَعَتُه« أخرجه ابن 

في [ ]عبد  50:  ]ماجه الذهبي   الباقي:  قاله  الحديث كلهم مجهولون.  إسناد هذا  ضعيف  [الزوائد: رجال  إسناده  [ ]]األلباني:  شعيب: 
 ضعيف جًدا، مسلسل بالمجاهيل[ 

 َباُب اْجِتَناِب اْلِبَدِع َواْلَجَدلِ (، 50ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 املنكر الكتاب الرابع: يف األمر باملعروف والنهي عن 
: »إنَّ أوَل ما دخَل النْقُص على بين إسرائيل: -صلى هللا عليه وسلم   -د ت( وعنه قال: قال رسول هللا  ) ~ -[  12]

أنه كان الرجُل يلقى الرَُّجَل، فيقوُل له: اي هذا اتق هللا، ودَْع ما َتصنع، فإنه ال َيل لك، مث يلقاه من الغد، وهو على 
وَقعيَده، فلما فعلوا ذلك، َضَرَب هللاُ قُلوَب بعضِّهم بَبعٍض. مث قال: }لُعَِّن    حاله، فال مينعه ذلك أن يكون أكيَله وشريَبه

يتناَهون عن   الذين كفروا من بين إسرائيَل على لسان داوَد وعيسى ابن مرميَ ذلك مبا َعَصْوا وكانوا يعتدون * كانوا ال 
 -إىل قوله    -ذين كفروا لبئَس ما َقدََّمت هلم أنُفُسهم{  منكٍر فعلوه لبئَس ما كانوا يفعلون * ترى كثريًا منهم يـَتـََولَّون ال

َهُونَّ عن املنكر، ولَتأُخُذنَّ على َيدِّ  81  -  78اآلايت  }فاسقون{ ]املائدة:   [ مث قال: كالَّ وهللا، لتأُمُرنَّ ابملعروف، ولَتـَنـْ
زاد يف رواية: »أو لَيْضربنَّ هللاُ بُقلوب بعضكم بعًضا، مث   ا«.الظَّامل، ولَتَأطُِّرنَّهُ على احلق أْطًرا، أو لَتـَْقُصُرنَّهُ على احلقِّّ قصرً 

 لَيـَْلعنـَنَُّكم كما َلَعنهم«. هذه رواية أيب داود. 
ُهم علماؤهم،  -صلى هللا عليه وسلم    -ورواية الرتمذي قال: قال رسول هللا   : »ملا وقـََعْت بنو إسرائيل يف املعاصي، هَنتـْ

هِّم، وآَكُلوهم وَشاربوهم، فضرَب هللاُ قـُُلوَب بعضهِّم ببعض، ولعنهم على لسان داود   فلم ينتـَُهوا، فجاَلُسوُهْم يف جَمَالِّسِّ
»ال،  فقال:وكان ُمتَّكئًا،  -صلى هللا عليه وسلم  -َعَصْوا وكانوا يعتدون« فَجلَس رسوُل هللا وعيسى ابن مرمي، ذلك مبا 

 (1)  أطرًا«والذي نفسي بيده، حىت أتطِّروهم على احلق 
 [  ضعيف]األلباني:  [ : منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعهرعبد القاد][ هذا حديث حسن غريب ]الترمذي: [  109]جامع: 

من تفسير سورة   48( في أبواب تفسير القرآن: باب  3048( في المالحم: باب األمر والنهي. والترمذي رقم )4336داود رقم )   وأب ( 1)
 .  10/491( في الفتن: باب األمر بالمعروف، والطبري 4006المائدة وحسنه، ورواه ابن ماجة رقم )

قال: ملا   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود  -[ 13] 
وقع النـَّْقُص يف بين إسرائيل، كان الرَُّجُل منهم يرى أخاه يقع على الذَّْنب، فينهاه عنه، فإذا كان الغُد، مل مينْعهُ ما رأى  

هِّم ببعض، ونزل فيهم القرآن فقال: }لعن الذين كفروا من    منه أن يكون أكيَله وشريَبه وَخليطه، فضرب هللا قـُُلوَب بعضِّ
}ولو كانوا يؤمنون    -وقرأ حىت بلغ    -بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا َعَصوا وكانُوا يعتدون{  

 [. 81 - 78اآلايت: . ]املائدة: ابهلل والنيب وما أُنزِّل إليه ما اختذوهم أولياء ولكنَّ كثريًا منهم فاسقون{
 أخرجه الرتمذي.  «.قال: وكان متكئًا فجلس وقال: »ال، حىت أتخذوا على يد الظامل، فـَتَأطُِّروه على احلق أْطًرا 

مبثله، فيكون هذا احلديث، هو احلديث    -صلى هللا عليه وسلم    -وقال: قد رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود عن النيب  
 . (1)الذي قبله من رواية أيب داود 

 [إسناده ضعيف: شعيب[. ] ضعيف[ ]األلباني: 110]جامع: 
 . 48( في أبواب تفسير القرآن: باب 3051( الترمذي رقم )1)
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 : يف االعتكاف امس الكتاب ال 
َبُع اجلِّنَازََة،    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس  )جه(  -[  14] قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلُمْعَتكُِّف يـَتـْ

 (1) ماجه َويـَُعوُد اْلَمرِّيَض« أخرجه ابن 
الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1777:  ]ماجه تالف بمرة، عنبسة بن عبد الرحمن  شعيب:  [ ] ]األلباني: موضوع  [[ ]عبد  إسناده 

متروك أيًضا، وعبد الخالق مجهول، بل قال النسائي:    -وهو ابن بسطام التميمي-متروك الحديث وكذا الراوي عنه هياج الخراساني  
 [ليس بثقة

َيامِ (، 1777ابن ماجه ) ن( سن 1)  ِفي اْلُمْعَتِكِف َيُعوُد اْلَمِريَض، َوَيْشَهُد اْلَجَناِئزَ  َبابٌ ، َأْبَواُب الصِ 
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 الكتاب السادس: يف إحياء املوات 
قال: »من أحاط حائطًا   -صلى هللا عليه وسلم    -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -مسرة بن جندب    )د(  *  -[  15]

 . (1)أخرجه أبو داود  «.يف مواٍت فهو له 
 شعيب: صحيح لغيره[ [ ][ ]األلباني: ضعيففيه ضعف:  ر عبد القاد[ ]132]جامع: 

 الموات. ( في الخراج، باب في إحياء 3077أبو داود رقم ) (  1)
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 الكتاب السابع: يف اإليالء 
من نسائه، وَحرَّم، َفَجَعل  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا : قالت: »آىل-رضي هللا عنها  -)ت( عائشة  -[ 16]

 . (1)أخرجه الرتمذي  «.احلرام حالالً، وَجعل يف اليمني الكفَّارة
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيفاأللباني: ]  [رجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله: ر عبد القاد[ ]144]جامع: 

 (. 2072ابن ماجة ) وأخرجه ( في الطالق، باب االيالء، 1201رقم ) ي( الترمذ 1)
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 الكتاب الثامن: يف األمساء والكنى 
ُتْدَعوَن يوَم -صلى هللا عليه وسلم    -رسوُل هللا    ل قال: قا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء    -[  17] : »إِّنَُّكم 

ُنوا َأمساءَُكم  مسائُِّكْم وَأمساءِّ آابئُِّكْم، فََأحسِّ  . (1) داودَأخرجه أبو  «.القِّياَمةِّ أبِّ
شعيب: رجاله ثقات إال أن عبد  [ ]ثقات، إال أن فيه انقطاعًا بين عبد هللا بن أبي زكريا وأبي الدرداء  هالقادر: رجالعبد  [ ] 145]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[هللا بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء[  
 ( في األدب، باب تغيير األسماء. 4948رقم ) (  1)

قال لَِّلْقحٍة حُتَْلُب:    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل هللا  -رمحه هللا    -َيىي بن سعيد القطان    * )ط(  -[  18] 
: »ما امسك؟« فقال له الرجل: ُمرَُّة، فقال -صلى هللا عليه وسلم    -»من ََيُْلُب هذه؟« فقام رجل، فقال له رسول هللا  

صلى  - قال: »من ََيُْلُب هذه؟« فقام رجٌل، فقال له رسوُل هللا مث «،: »اجلِّسْ -صلى هللا عليه وسلم  -له رسول هللا 
مث    «.: »اجلس-صلى هللا عليه وسلم    -فقال له الرجل: َحْرٌب، فقال له رسول هللا    «،: »ما امسك؟ -هللا عليه وسلم  

قال: يَعيش، فقال ف   «.: »ما امُسَك؟-صلى هللا عليه وسلم    -قال: »من َيلب هذه؟« فقام رجٌل، فقال له رسول هللا  
 . (1)َأخرجه املوطأ  «.: »اْحُلبْ -صلى هللا عليه وسلم  -له رسوُل هللا  

 الهاللي: صحيح لغيره[][. : مرسل أو معضلر عبد القاد[ ]153]جامع: 
في االستئذان، باب ما يكره من األسماء، وهو مرسل أو معضل، وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن   2/973 أ( الموط1)

 ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيش الغفاري. 

قال: من أنت؟ قلُت: مسروٌق   -رضي هللا عنه  -قال: لقيُت عمر بن اخلطاب    -رمحه هللا    -)د( مسروق    -[  19] 
، قال عمر: مسعُت رسول هللا   . (1) يقول: »األجدع: شيطان«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم  -بن األْجدَعِّ

]167]جامع:   ثقات[  مقال، وباقي رجاله  وفيه  بن سعيد  في سنده مجالد  القادر:  بن    [ عبد  لضعف مجالد  ضعيف  إسناده  ]شعيب: 
 : ضعيف[]األلباني [سعيد

 (. 3731ماجة ) وابن( 211( )31/ 1أحمد ) وأخرجه  ،( في األدب، باب تغيير االسم القبيح4957داود رقم )  و( أب 1)

فقالت: اي رسول    -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: جاَءت امرأٌة إىل النيب    -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  20] 
حممًدا، وكنـَّْيته أاب القاسم، َفذُكِّر يل: أنََّك تكَرهُ ذلك، فقال: »ما الَّذي أحلَّ امسي، وحرَّم  هللا، إين ولدُت غالًما، فسميته 

َيت« أو »ما الذي حرَّم كنيت، وأحلَّ امسي؟   . (1)أخرجه أبو داود  «.ُكنـْ
شعيب: حديث منكر، محمَّد بن عمران الحجبي لم يعرف إالَّ بهذا الحديث[  ]  [ومتنه منكر  عبد القادر: في سنده مجهول [ ]172]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في األدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما.  4968داود رقم )  و( أب 1)

:  ْبنِّ َساَلٍم قَاَل: َقدِّْمُت َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َولَْيَس امسِّي َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َساَلمٍ   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه(  -[  21]
 (1)  ماجه»َفَسمَّاينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َساَلٍم« أخرجه ابن 

]األلباني: منكر ضعيف[ ]شعيب: إسناده    [ الباقي: ابن أخي عبد هللا بن سالم لم يسم. وباقي رجال اْلسناد ثقات  [ ]عبد 3734:  ]ماجه
 [ضعيف

 َتْغِييِر اأْلَْسَماءِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3734ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب العاشر: يف األمل واألجل 
: »هْل َتْدروَن ما َمَثُل هذه  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( بُريدة    -[  22]

ََصاَتنْي، قالوا: هللا ورُسولُه أعلُم، قال: »هذا األَمُل، وهذاك األَجلُ   . (1)  أخرجه الرتمذي «.وهذه؟« ورمى حبِّ
ه[  186]جامع:   الوجه]الترمذي:  هذا  من  حسن غريب  حديث  في  ][  ذا  القادر:  ضعفوهعبد  المهاجر  بن  بشير  ]األلباني:    [إسناده 

 [.ضعيف
 ( في أبواب األمثال، باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. 2874الترمذي رقم ) 
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 الكتاب األول: يف الرب 
؟   -صلى هللا عليه وسلم    -كليب بن منفعة عن جده أنه أتى رسوَل هللا    )د(  *  -[  23] فقال: اي رسول هللا، َمْن أبـَرُّ

ًا موصولة بًا، وَرمحِّ  . (1)أبو داود  «. أخرجهقال: »أمَّك وأابك، وأختك وأخاك، وموالك الذي يلي ذلك، حقًّا واجِّ
شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير  [ ]في إسناده »كليب« تفرد ابن حبان بتوثيقه-عبد القادر: ضعيف[ ]189]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[.  [ُكليب بن َمْنَفعة، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو في عداد المجهولين
 ( في األدب، باب في بر الوالدين. 5140داود رقم )  و( أب 1)

صلى هللا عليه   -أنَّ رجالً من أهل اليمن َهاَجَر إىل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )د(  *  -[  24] 
فقال له: »هل لك أحٌد ابليَمن؟« قال: أبـََواَي، قال: »أذِّاَن لك؟« قال: ال، قال: »فارجع إليهما فاْستَأذِّهْنُما،    -وسلم  

 .  (1) ه أبو داودفإن أذِّاَن لك فجاهِّْد، وإال َفربَّمها«. أخرج
]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  المتقدم[  لكنه بمعنى حديث عبد هللا بن عمرو  ،  عبد القادر: فيه دراج عن أبي الهيثم[ ] 196]جامع:  

مح[   ]األلباني: صحيح[در اج أبي السَّ
 ( في الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. 2530داود رقم )  و( أب 1)

صلى    -قال: بينا حنن جلوٌس عند رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي    -[  25] 
إذ جاءه رُجل من بين َسلِّمة، فقال: اي رسول هللا: »هل بَقَِّي من برِّ أبـََويَّ َشيٌء أبـَرَّمُها بعد موِتما؟«    -هللا عليه وسلم  

مِّ الت ال تُوَصُل إال هبما، وإكراُم  فقال: »نعم، الصالةُ عليهما، واالستغفار هل َلة الرَّحِّ ما، وإنْـَفاذُ عهدمها من بعدمها، وصِّ
 . (1)صديقهما«. أخرجه أبو داود 

عبد القادر: في سنده علي بن عبيد الساعدي، الراوي عن أبي أسيد، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: علي بن ُعبيد.  [ ]204]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[مجهول لم يرو عنه سوى ابنه أسيد[  

 صل من كان أبوك يصل. ( في األدب، باب3664( في األدب، باب بر الوالدين، وأخرجه ابن ماجة رقم )5142( رقم ) 1)

رسوَل هللا    -[  26]  أنَّ  بـََلَغهُ  السائب  بن  عمر  وسلم    -)د(  عليه  هللا  من   -صلى  أبوه  فأقبل  يوًما،  جالًسا  كان 
قَّ ثوبه من جانبه اآلخر، فجَلَسْت  الرَّضاعة، فوضع له بعَض ثـَْوبِّهِّ، فقعد عليه، مث أقبلت أمُّه من الرَّضاعة، فوضع هلا شِّ

 . (1)فأْجَلَسهُ َبنْيَ َيَدْيه. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم  -يب  عليه، مث أقبل أخوه من الرضاعة، فقام الن
 ]األلباني: ضعيف[شعيب: رجاله ثقات إال أنه معضل[ [ ][ ]عبد القادر: رجاله ثقات، لكنه مرسل206]جامع: 

 ( في األدب، باب بر الوالدين. 5145)  م ( رق1)

الطفيل    )د(  *  -[  27]  رسول هللا    -عنه  رضي هللا    -أبو  »رأيت  وسلم    -قال:  عليه  حَلًْما    -صلى هللا  ُم  يـَْقسِّ
جلِّْعَرانة، وأان يومئذ ُغاَلٌم أمحُِّل َعْظَم اجلُزور، إْذ أقـْبـََلتِّ امرأٌة، حىت َدَنْت إىل النيب   فـََبَسَط    -صلى هللا عليه وسلم    -ابِّ

 . (1) ه الت أرضعته«. أخرجه أبو داود هلا رَِّداءه، َفَجَلَسْت عليه، فقلت: َمْن هَِّي؟ فقالوا: هذه أمُّ 
  [شعيب: حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى وعمه عمارة [ ]عبد القادر: في سنده من ال يعرف [ ] 207]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[. 
 ( في األدب، باب بر الوالدين. 5144داود رقم )  و( أب 1)

: »َمْن كانت له أنثى، -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عباس    -[  28] 
 . (1)  داودفلم يَئِّْدَها ومل يُهْنها، ومل يُؤثُِّر ولده، يعين: الذُّكور عليها، أدخله هللا اجلنة«. أخرجه أبو 
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 ]األلباني: ضعيف[شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]يعرف، وباقي رجال السند ثقاتعبد القادر: في سنده ابن حدير وهو ال [ ]214]جامع: 
 ( في األدب، باب في فضل من عال يتيمًا.5146داود ) و( أب 1)

قال: »أان   -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -عوف بن مالك األشجعي    )د(  *  -[  29] 
الُوسَطى والسَّبَّابَة، »امرأٌة آَمْت من زوجه بُن زُرَيع:  القيامة« وأْوَمأ بيده يزيُد  ا، ذاُت  وامرأٌة َسْفَعاءُ اخلدَّْينِّ كهاتني يوم 

 . (1)لى يَتاماها، حىت ابنوا أو ماتوا«. أخرجه أبو داود َمْنصٍِّب ومجال، َحَبَسْت نـَْفَسها ع
شعيب: حسن لغيره  [ ]عبد القادر: وفي سنده النهاس بن قهم بن الخطاب البصري، قال الحافظ في " التقريب ": ضعيف[ ]215]جامع: 

 إن شاء هللا، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في األدب، باب في فضل من عال يتيمًا. 5149داود رقم )  و( أب 1)

قال: »ما حَنََل َوالٌِّد َوَلًدا من    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رمحه هللا    -)ت( سعيد بن العاص    -[  30] 
 . (1)  الرتمذيحَنٍْل أفضل من أدٍب َحَسٍن« أخرجه 

 [ ضعيفاأللباني: [ ]]عبد القادر: مرسل وفي سنده مجهول وضعيف[ هذا حديث غريب]الترمذي: [  218]جامع: 
 ( في البر والصلة: باب ما جاء في أدب الولد. 1953رقم ) يالترمذ (  1)

: »ألْن يـَُؤدَِّّب الرجُل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر بن مسرة   -[ 31] 
 . (1) الرتمذي َوَلَده، خرٌي من أن يتصدق بصاع«. أخرجه 

 [ضعيفاأللباني: [ ]عبد القادر: ضعيف لضعف ناصح بن عالء الكوفي] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  219]جامع: 
 ( في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد. 1952رقم ) ي( الترمذ 1)

قال: »َمْن قـََبَض يتيًما من    -صلى هللا عليه وسلم    -أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن عباس    -[  32] 
 . (1)الرتمذي بني املسلمني إىل طَعامِّه وَشرابِّه أدخَلهُ هللاُ اجلنًَّة البتََّة، إال أن يكون قد عمل ذنبًا ال يُغفر«. أخرجه 

 [ضعيفعبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: [ ]223]جامع: 
 ( في البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم.1918رقم ) ي( الترمذ 1)

َساَلَمَة السَّاَلمِّيِّ  )جه(    -[  33]  ُمِّّهِّ،    -رضي هللا عنه    -أَبو  أبِّ اْمَرأً  َوَسلََّم: »أُوصِّي  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل  قَاَل: 
ُمِّّهِّ   أبِّ اْمرَأً  ُمِّّهِّ، أُوصِّي  أبِّ اْمَرأً  َأًذى    -َثاَلاًث    -أُوصِّي  َوإِّْن َكاَن َعَلْيهِّ مِّْنهُ  يَلِّيهِّ،  الَّذِّي  َْواَلهُ  مبِّ اْمَرأً  َبِّيهِّ، أُوصِّي  أبِّ اْمَرأً  أُوصِّي 

 (1)  ماجهذِّيهِّ« أخرجه ابن يـُؤْ 

 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ][ ]األلباني: ضعيف3657:  ]ماجه
 اأْلََدِب، َباُب ِبرِ  اْلَواِلَدْينِ  (، ِكَتابُ 3657ابن ماجه ) ن( سن 1)

َا؟ قَاَل: »مُهَا َجنـَُّتكَ )جه(  -[  34]  َواَنُرَك«   أَبو أَُماَمَة، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َما َحقُّ اْلَوالَِّدْينِّ َعَلى َوَلدِّمهِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

كلها. وقال الساجي  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: قال ابن معين: على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعيفة 3662:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف [اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد

 اأْلََدِب، َباُب ِبرِ  اْلَواِلَدْينِ  (، ِكَتابُ 3662ابن ماجه ) ن( سن 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى أَْفَضلِّ الصََّدقَةِّ؟)جه(    -[  35] ابْـنـَُتَك َمْرُدوَدًة   ُسَراَقة ْبنِّ َمالٍِّك، َأنَّ النَّيبِّ
ٌب َغرْيَُك« أخرجه ابن    (1)  ماجهإِّلَْيَك، لَْيَس هَلَا َكاسِّ
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]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:    [إسناده ثقات. إال أن علي بن رباح لم يسمع من سراقة[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال  3667:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف النقطاعه بين علي بن رباح وبين سراقة بن مالك

ْحَساِن ِإَلى اْلَبَناتِ  (، ِكَتابُ 3667ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََدِب، َباُب ِبرِ  اْلَواِلِد، َواْلِْ

َوَسلَّ )جه(    -[  36]  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعْن  َُيَدُِّث،  َمالٍِّك  ْبَن  أََنَس  ْعُت  قَاَل: مسِّ النـُّْعَمانِّ  ْبُن  قَاَل:  احْلَارُِّث  َم 
ُنوا  (1)  ماجهَأَدهَبُْم« أخرجه ابن  »َأْكرُِّموا َأْواَلدَُكْم َوَأْحسِّ

]األلباني:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الحارث بن النعمان. وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد لينه أبو حاتم 3671:  ]ماجه
 [ ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سعيد بن عمارة وشيخه الحارث

ْحَساِن ِإَلى اْلَبَناتِ  (، ِكَتابُ 3671ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََدِب، َباُب ِبرِ  اْلَواِلِد، َواْلِْ

بـَْيٌت فِّيهِّ    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(    -[  37] اْلُمْسلِّمِّنَي  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َخرْيُ بـَْيٍت يفِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ 
 (1)  ماجهيَتِّيٌم َُيَْسُن إِّلَْيهِّ، َوَشرُّ بـَْيٍت يفِّ اْلُمْسلِّمِّنَي بـَْيٌت فِّيهِّ يَتِّيٌم ُيَساءُ إِّلَْيهِّ« أخرجه ابن 

]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يحيى بن سليمان أبو صالح. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم:  [ 3679:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان[ ]]األلباني: ضعيف [مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات 

 اأْلََدِب، َباُب َحقِ  اْلَيِتيِم (، ِكَتابُ 3679ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َعاَل َثاَلثًَة مَِّن   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعبَّاٍس   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه( -[ 38] 
أَ  وَُكْنُت  اَّللَِّّ،  َسبِّيلِّ  يفِّ  َفهُ  َسيـْ َشاهًِّرا  َورَاَح  َوَغَدا  هَنَارَُه،  َوَصاَم  َلهُ  لَيـْ قَاَم  َوُهوَ اأْلَيْـتَامِّ َكاَن َكَمْن  َأَخَوْينِّ َكَهاَتنْيِّ  اَن  اجْلَنَّةِّ   يفِّ 

« َوأَْلَصَق إِّْصبـََعْيهِّ السَّبَّابََة َواْلُوْسَطى " أخرجه ابن   (1)  ماجهُأْختَانِّ

الزوائد:  3680:  ]ماجه في  الباقي:  ]عبد  ضعيف  وفي[  عنه  والراوي  مجهول.  وهو  إبراهيم  بن  إسماعيل   [إسناده 
 [إسماعيل بن إبراهيم مجهول، والراوي عنه ضعيف ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف،

 اأْلََدِب، َباُب َحقِ  اْلَيِتيِم (، ِكَتابُ 3680ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُّ،    َعائَِّشة   )جه(  -[  39] ،  أُمِّّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْسرَُع اخْلرَْيِّ ثـََوااًب اْلربِّ مِّ َلةُ الرَّحِّ َوصِّ
« أخرجه ابن ماجه مِّ  (1)  َوَأْسرَُع الشَّرِّ ُعُقوبًَة، اْلبـَْغُي، َوَقطِّيَعةُ الرَّحِّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [في الزوائد: في إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف[ ]عبد الباقي:  4212:  ]ماجه
 [جًدا، صالح بن موسى الطلحي متروك

 (، َأْبَواُب الزُّْهِد، َباُب اْلَبْغيِ 4212( سنن ابن ماجه )1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 الكتاب الثاني: يف البيع 
رافع  *    -[  40] بن  رفاعة  عنه  رضي    -)ت(  رسول هللا    -هللا  مع  وسلم    -قال: خرجت  عليه  إىل    -صلى هللا 

التُّجَّار َمْعشَر  »اي  فقال:  يَتبايـَُعوَن،  الناس  فرأى  فاستجابوااملصلى،  »إنَّ  «،  فقال:  إليه،  وأبصارهم  أعناَقهم  ورفـَُعوا   ،
َعثُوَن يوم القيامة ُفجَّارًا إال َمنِّ اتَـَّقى هللا، وبـَرَّ   . (1) وَصَدَق« أخرجه الرتمذي  التُّجَّاَر يـُبـْ

يوثقه غير ابن حبان،[  ][  حديث حسن صحيحهذا  ]الترمذي:  [  240]جامع:   القادر: في سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة لم  عبد 
 [ ضعيف]األلباني: 

 . ( في التجارات2146( في البيوع، باب ما جاء في التجار، وأخرجه ابن ماجة رقم )1210رقم ) ي( الترمذ 1)

: »إنَّ هللاَ َيِّبُّ مَسَْح -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت(  *  -[  41]
 . (1)  الرتمذيالبيع، مَسح الشراء، مَسح القضاء«. أخرجه  

   [صحيح[ ]األلباني: إسناده منقطع: شعيب]  هذا حديث غريب[]الترمذي:   [246]جامع: 
 ( في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير. 1319رقم ) ي( الترمذ 1)

قال ألهل الكيل    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  42] 
السَّالَِّفةُ   األَمُم  فيهما  َهَلَكْت  أْمَرين،  ُولِّيُتم  قد  »إنَّكم  إبسناد قبلكم« وامليزان:  رُوي  وقد  وقال:  الرتمذي،  أخرجه   .

 (1) عليهصحيح موقوفًا 
الحديث]الترمذي:  [  253]جامع:   في  يضعف  بن قيس  قيس، وحسين  بن  إال من حديث حسين  نعرفه مرفوعا  عبد  ] [  هذا حديث ال 

 [ضعيف والصحيح موقوفالقادر: فيه حسين بن قيس الرحبي وهو متروك[ ]األلباني: 
 ( في البيوع، باب ما جاء في المكيال والميزان. 1217رقم ) ي( الترمذ 1)

املزنية  -[  43]  قيس  بن  ُذَؤيٍب  بنت  أم حبيب  عنها    -  )د(  حبيٍب    -رضي هللا  أمُّ  لنا  ابُن حرَمَلة: »وَهَبْت  قال 
ثْتنا عن ابن أخي َصفِّيَّة، عن صفيَة َزْوجِّ النيب   صلى هللا عليه   -أنَّه صاُع النيب    -صلى هللا عليه وسلم    -صاًعا، حدَّ

دِّ هشام«. أخرجه أبو  . قال أنٌس:-وسلم   . (1)  داودَفَجرَّبتُهُ ُمدَّْين ونصًفا مبِّ
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده من ال يعرف[ ]254]جامع: 

 ( في األيمان والنذور، باب كم الصاع في الكفارة. 3279داود رقم )  و( أب 1)

: »َمْن اَبع اخْلَْمَر  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    -[  44] 
 . (1)  داودفـَْلُيَشقِّصِّ اخلنازير«. أخرجه أبو 

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد القادر: في سنده عمر بن بيان التغلبي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات [ ]269]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[حال عمر بن بيان التغلبي[  لجهالة 

 ( في اْلجارة، باب في ثمن الخمر والميتة. 3489داود رقم )  و( أب 1)

النَّيبَّ    هبيسة:)د(    -[  45]  أيب  استأَذَن  وسلم    -قالت:  عليه  يـَُقبُِّل    -صلى هللا  فجعل  َقمِّيصِّهِّ،  وَبنْيَ  َنهُ  بـَيـْ فدخل 
ُعُه؟ قال: »املاء«، قال: ما الشيء الذي ال َيل   منعه؟ ويـَْلَتزُِّم، مث قال: اي رسول هللا، َحدِّْثين: َما الشَّيءُ الذي ال َيِّلُّ َمنـْ

ء الذي ال َيل منُعه؟ قال: »أْن تـَْفَعَل اخْلرَْيَ  قال: اي نيبَّ هللا، ما الشي  «[قال: »اْلمِّْلُح«. ]قال: مث ماذا؟ قال: »النَّار 
 . (1)  داودَخرْيٌ َلَك«، أخرجه أبو 
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القادر: في سنده من ال يعرف[ ]314]جامع:   بالمجاهيل، على    ،عبد  وفي إسناد الخبر اضطراب[ ]شعيب: إسناده ضعيف مسلسل 
 ]األلباني: ضعيف[اضطراب في إسناده[  

 ( في اْلجارة، باب في منع الماء. 3476( رقم ) 1)

نَات    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أمامة    -[  46]  الَقيـْ تَبِّيُعوا  قال: »ال 
َارٍة فيهن، وََثنُـُهنَّ َحَراٌم، ويف مثلِّ هذا أُْنزِّ  ، وال َتْشرَتُوُهنَّ، وال تـَُعلُِّّموُهنَّ، وال َخرَي يف جتِّ َلْت: }ومن الناس من اْلُمَغنِّيَاتِّ

 . (1) الرتمذي [ اآلية«. أخرجه  6]لقمان: اآلية   ...{َو احلَدِّيثيشرَتي هلَْ 
يزيد    ديث ]الترمذي: ح[  315]جامع:   بن  في علي  العلم  أهل  بعض  تكلم  وقد  الوجه،  مثل هذا من هذا  نعرفه  إنما  أمامة غريب  أبي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيفاأللباني: ][  وضعفه وهو شامي
الترمذ 1) ) 1282رقم )  ي (  ورقم  المغنيات،  بيع  في كراهية  ما جاء  باب  البيوع،  في  لقمان،  3193(  القرآن، من سورة  تفسير  في   )

 ( في التجارات، باب ما ال يحل بيعه.  2168وأخرجه ابن ماجة رقم ) 

ء املغَامن صلى هللا عليه وسلم عن شرا  -قال: »هنى رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  47] 
 . (1)  الرتمذيحىت تـُْقَسم«. أخرجه 

 [ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف جدا: شعيبعبد القادر: في سنده من ال يعرف[ ]] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  316]جامع: 
 ( في السير، باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. 1563الترمذي رقم ) ي ( ف1)

عن بيع الغنائم حىت    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »هنى رسول هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )د(  *  -[  48] 
 . (1)  داودتـُْقَسم، وعن بيع النَّخل حىت َُيْرَز من كل عارٍض، وأن ُيَصلَِّّي الرجل بغري حزام«. أخرجه أبو 

اْلسناد[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف ْلبهام الراوي عن  عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف  [ ]317]جامع:  
   [ أبي هريرة

 ( في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها. 3369داود رقم )  و( أب 1)

قال: »َمن ابع حُمَفََّلًة    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمر   -[  49] 
 . (1) داودفهو ابخليار ثالثة أايم، فإِّن ردَّها رَدَّ معها مثَل، َأو مثـَْلْي لََبنِّها قَْمًحا«. أخرجه أبو 

والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُجميع بن  عبد القادر: ضعفه البيهقي  [ ] 332]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  [عمير التَّيمي

 (. 2240( في اْلجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم )3446داود رقم )  و( أب 1)

صلى هللا عليه   -: قال: هنى رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)ط د( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده    -[  50] 
 عن بيع الُعراَبن.  -وسلم 

نـََرى   فيما  مالك: وذلك  للذي  أْن    -وهللا أعلم    -قال  الدَّابة، مث يقول  يـََتكاَرى  الوليدَة، أو  العبَد أو  يشرتَي الرجل 
لَعَة أو ركبُت ما  اشرتى منه أو تكاَرى منه: أُْعطِّيَك دينارًا أو درمهًا أو أكثر من ذلك أو أقلَّ، على َأيّنِّ إن َأَخْذُت السِّّ

ُتَك هو من َثن السلعة، أو من كراء ال ابَّة، فما َتكارَْيُت منك، فالذي أعطيـْ دابة، وإن تركُت ابتياع السلعة، أو كراَء الدَّ
 (. 1) أعطيُتَك ابطل بغري شيء، أخرجه املوطأ وأبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  فيه راو لم يسم[ ]األلباني: ضعيف[  عبد القادر:[ ]337]جامع: 
( في اْلجارة: باب في العربان، وأخرجه ابن ماجة  3502في البيوع: باب ما جاء في بيع العربان، وأبو داود رقم )   2/609  أ( الموط1)

 . ( في التجارات: باب بيع العربان 2192رقم )
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الناس    -[  51]  على  زَمان  عليُّ: سيأيت  يل  قال  قال:  أو  طالب،  أيب  بن  علي  قال: خطبنا  متيم  بين  من  )د( شيخ 
تـَْنَسُوا الفضَل   ُر فيه على ما يف يده، ويـُبَاَيع املضطرون، ومل يؤمروا بذلك، قال هللا تعاىل: }وال  يـََعضُّ املُوسِّ َعُضوٌض، 

عن بيع املضطر، وعن بيع الغرر، وعن    -صلى هللا عليه وسلم    -[، وقد هنى رسول هللا  238بينكم{ ]البقرة: اآلية  
 (. 1) أبو داود   بيع الثمرة قبل أْن تُدرِّك. أخرجه

عبد القادر: في سنده مجهول، وهو الشيخ من بني تميم[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر وجهالة  [ ]348]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ [ الشيخ التميمي

 ( في البيوع، باب بيع المضطر. 3382داود رقم )  و( أب 1)

َلُوبٍَة على عهد رسول هللا   -رضي هللا عنه  -سامل املكي  )د( * -[  52]  ثَهُ أنَّهُ َقدَِّم حبِّ صلى هللا عليه  -أنَّ أعرابيًا حدَّ
هنى أن   -صلى هللا عليه وسلم  -إىل املدينة، فنزل على طلحة بنِّ عبيد هللا، فقال له طلحُة: إن رسول هللا   -وسلم 

ٌر لباٍد، ولكن اذهب إىل السو   . (1) ق، فانظر من يـُبَايُعَك، وَشاوِّرين، حىتَّ آُمَرَك وأهناك. أخرجه أبو داود يبيع حاضِّ
 عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]شعيب: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[. [ ]355]جامع: 

 ( في اْلجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، وفيه عنعنة ابن إسحاق. 3441( رقم ) 1)

ُغالََمنْي   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: َوَهب يل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -  علي بن أيب طالب)ت(    -[  53] 
أحَدمُهَا، فقال يل رسول هللا   فَبِّْعُت   ، فـََعَل ُغالََماك؟« فأخربتُه، فقال: »رُدَُّه، -صلى هللا عليه وسلم    -أَخَوْينِّ : »ما 

 . (1) رُدَُّه«. أخرجه الرتمذي 
   [ضعيفضعيف[ ]األلباني: إسناده عبد القادر: ] [ث حسن غريب هذا حدي ]الترمذي: [  367]جامع: 

( في التجارات، باب  2249( في البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين األخوين، وأخرجه ابن ماجة رقم )1284رقم )  ي ( الترمذ 1)
 النهي عن التفريق بين السبي.  

قال: »لَيَأتِّنَيَّ على الناس   -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -)د س( أبو هريرة    -[  54] 
قال ابن عيسى: أصابه من غباره. أخرجه أبو داود    -يبقى أحٌد إال أكَل الراب، فمن مل أيكل أَصابَهُ من ُُبَارِّهِّ«   زماٌن، ال
 . (1)  والنسائي

 [ إسناده ضعيف]شعيب:   عبد القادر: فيه انقطاع[ ]األلباني: ضعيف[[ ]370]جامع: 
 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب.  7/243( في البيوع، باب في اجتناب الشبهات، والنسائي 3331داود رقم )  و( أب 1)

السَّْعَدْينِّ يوم خيرب أن   -صلى هللا عليه وسلم    -: قال: أَمَر رسول هللا  -رمحه هللا    -)ط( َيىي بن سعيد    -[  55] 
فضة،   أو  من ذهب  املغنم  من  آنية  ُتما يبيعا  »أرَبـَيـْ هلما:  فقال  عينًا،  بثالثة  أربعٍة  أو كّل  َعينًا،  أبربعة  ثالثٍة  فباعا كلَّ 

 . (1)  أخرجه »املوطأ« فـَُردَّا«.
 ]الهاللي: ضعيف ْلرساله او اعضاله[ [ عبد القادر: مرسل[ ]383]جامع: 

 في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا. 2/632( 1) 

ابن عمر    -[  56]  فأبيُع ابلداننري، فآُخُذ مكاهنا    -رضي هللا عنهما    -)ت د س(   ، اإلبَل ابلَبقيعِّ أبيع  قال: كنت 
فوجدتُه خارًجا من بيت َحْفَصة،   -صلى هللا عليه وسلم    -الَورِّق، وأبيع الورِّق، فآخذ مكاهَنا الداننري، فأتيُت النيب  

 فسألته عن ذلك؟ فقال: »ال أبَس به ابلقيمة«. هذه رواية الرتمذي، وقال الرتمذي: وقد روي موقوفًا على ابن عمر. 
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ويف رواية أيب داود قال: كنت أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيُع ابلداننري وآخُذ الدراهم، وأبيُع ابلدراهم وآخُذ الداننري، آخُذ  
وهو يف بيت حفصة، فقلُت: اي رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم    -ه من هذه، وأْعطِّي هذه من هذه، فأتيُت النيب  هذ

أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيُع ابلداننري، وآخذ الدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخُذ الداننرَي، آخذ هذه من   أْسْألك، إين  رُويَدَك 
: »ال أبَس أن أتخذها بسعر يومها، ما مل تفرتقا  -صلى هللا عليه وسلم    -  هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسوُل هللا

 وبينكما شيء«. ويف أخرى له مبعناه، واألول أمت، ومل يذكر »بسعر يومها«. 
وأخرج النسائي حنًوا من هذه الرواايت. وله يف أخرى: أنه كان ال يرى أبًسا يف قبض الدراهم من الداننري والداننري من  

 . (1)هم الدرا
]عبد القادر:  [ هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر]الترمذي: [ 388]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه[ ]األلباني: ضعيف[. رجاله ثقات[ 
الترمذي رقم )1) باب ما جاء في الصرف،  1242(  البيوع،  باب في اقتضاء  3355( و ) 3354وأبو داود رقم )( في  البيوع،  ( في 

في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وباب أخذ الورق من الذهب،    282،  281/ 7الذهب من الورق، والنسائي  
 ( في التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق. 2262وأخرجه ابن ماجة رقم ) 

أَمَرهُ أْن    -صلى هللا عليه وسلم    -أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  57] 
جُيَهَِّز جْيًشا، فـََنفَِّدْت اإلبُل، فأمره أْن أيُخَذ على قالئص الصدقة، فكان أيُخُذ البعري ابلبعريين إىل إبل الصدقة. أخرجه  

 (1)  داودأبو 
 [حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب]شعيب:   القادر: في سنده جهالة واضطراب[ ]األلباني: ضعيف[عبد [ ]394]جامع: 

 ( في البيوع، باب في الرخصة في ذلك. 3357( رقم ) 1)

قال: »البيِّعان ابخليار    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -)س( مسرة بن جندب    -[  58] 
أْو   أخرى: »ما رضَي صاحُبه  ويـََتَخايَرانِّ َثالَث َمرَّاٍت«. ويف  َهوَِّي،  ما  البيع  من  يتفرَّقا، وأيخَذ ُكلُّ واحد منهما  حىت 

 . (1)  َهوَِّي«. أخرجه النسائي
 ]عبد القادر: رجاله ثقات، لكن الحسن لم يسمع من سمرة[ ]األلباني: ضعيف[ [  414]جامع: 

في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ذكر االختالف على عبد هللا بن دينار، وأخرجه ابن ماجة رقم   7/251(  1)
(2183) . 

قال: »الشريك    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  59] 
 . (1) الرتمذيشفيٌع، والشُّفعةُ يف كل شيء«. أخرجه 

 مرسالً. وهو أصح.  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  ُمَلْيَكَة عنقال: وقد رُوي عن ابن أيب 
 [ باْلرسال ه أعل المصنف رجاله ثقات إال أن]شعيب:   [منكر[ ]عبد القادر: رجاله ثقات إال أنه أعل باْلرسال[ ]األلباني: 418]جامع: 

 ( في األحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع.1371رقم ) ي( الترمذ 1)

أْسَلَف يف    »َمنْ :  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو سعيد اخلدري    -[  60] 
 (1) داود أخرجه أبو  شيٍء فال يصرفه إىل غريه«

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  عبد القادر: في سنده عطية بن سعد العوفي[ ]األلباني: ضعيف[[ ]425]جامع: 
 (. 2382( في اْلجارة، باب السلف ال يحول، وأخرجه ابن ماجة رقم )3468داود رقم )  و( أب 1)
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قال: »ُعْهَدةُ الرقيق ثالثة    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -)د( عقبة بن عامر    -[  61] 
 أايم«. 

ا  زاد يف رواية: »إْن وجد َداًء يف الثَّالثِّ لياٍل رَدَّ بغري بـَيِّنة، وإن وجد داًء بعد الثالث ُكلِّّف البينَة: أنه اشرتاه وبه هذ
 . (1)الداء«. أخرجه أبو داود 

 [ إسناده ضعيف]شعيب:  األلباني: ضعيف[[ ]443]جامع: 
 عهدة الرقيق.( في اْلجارة، باب 3507و  3506دواد رقم ) و( أب 1)

ُعَمرَ )جه(    -[  62]  الصَُّدوُق    -رضي هللا عنهما-اْبن  اأْلَمِّنُي  ُر  »التَّاجِّ َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1)  ماجهاْلُمْسلُِّم َمَع الشَُّهَداءِّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ« أخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده كلثوم بن جوشن القشيري، ضعيف. وأصل الحديث قد رواه الترمذي من حديث  2139:  ]ماجه
 []األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن في الشواهد، كلثوم بن َجوَشن القشيري مختلف فيه [ سعيد الخدري أبي 

 التِ َجاَراِت، َباُب اْلَحثِ  َعَلى اْلَمَكاِسِب  (، ِكَتابُ 2139ابن ماجه ) ن( سن 1)

َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  63]  عنه -ْبنِّ  هللا  مَهًّا    -رضي  النَّاسِّ  »َأْعظَُم  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َرتِّهِّ« أخرجه ابن   ْمرِّ ُدنْـيَاهُ َوأَْمرِّ آخِّ  (1)  ماجهاْلُمْؤمُِّن، الَّذِّي يـَْهَتمُّ أبَِّ

يز 2143:  ]ماجه إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  بهرام[[  بن  وإسماعيل  عثمان  بن  محمد  بن  والحسن  الرقاشي   يد 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[

 التِ َجاَراِت، َباُب ااِلْقِتَصاِد ِفي َطَلِب اْلَمِعيَشةِ  (، ِكَتابُ 2143ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَصاَب مِّْن َشْيٍء   -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  64] 
 (1) ماجهفـَْليـَْلَزْمُه« أخرجه ابن 

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف فروة أبي يونس[2147:  ]ماجه
ُجِل ِرْزٌق ِمْن َوْجٍه َفْلَيْلَزْمهُ  (، ِكَتابُ 2147ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباٌب ِإَذا ُقِسَم ِللرَّ

، فَأَتـَْيُت َعائَِّشَة أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّ عاَنفِّ )جه(  -[  65]  نَي، فـَُقْلُت ، قَاَل: ُكْنُت ُأَجهُِّز إِّىَل الشَّامِّ َوإِّىَل مِّْصَر، َفَجهَّْزُت إِّىَل اْلعَِّراقِّ
، فـََقاَلْت: اَل تـَْفَعلْ  ، َفَجهَّْزُت إِّىَل اْلعَِّراقِّ ْعُت َرُسوَل  هَلَا: اَي أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي ُكْنُت ُأَجهُِّز إِّىَل الشَّامِّ ، َما َلَك َولَِّمْتَجرَِّك؟ فَإِّيّنِّ مسِّ

ََحدُِّكْم رِّْزقًا مِّْن َوْجٍه، َفاَل يََدْعهُ َحىتَّ  ُ ألِّ  يـَتـََغريََّ لَُه، أَْو يـَتـََنكََّر َلُه« أخرجه  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إَِّذا َسبََّب اَّللَّ
 (1)  ماجهابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مخلد بن الضحاك والد أبي عاصم الضحاك، وجهالة الزبير بن  [ 2148:  ]ماجه
 [عبيد وشيخه نافع

ُجِل ِرْزٌق ِمْن َوْجٍه َفْلَيْلَزْمهُ  (، ِكَتابُ 2148ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباٌب ِإَذا ُقِسَم ِللرَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اجْلَالُِّب َمْرزُوٌق،   -رضي هللا عنه -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  ُعَمر)جه(  -[  66] 
 (1) ماجه َواْلُمْحَتكُِّر َمْلُعوٌن« أخرجه ابن  

شعيب: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن ُجدعان، وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن  [ ][ ]األلباني: ضعيف2153:  ]ماجه
 ثوبان[

 التِ َجاَراِت، َباُب اْلُحْكَرِة َواْلَجْلبِ  (، ِكَتابُ 2153ابن ماجه ) ن( سن 1)
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمنِّ اْحَتَكَر   -رضي هللا عنه -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  ُعَمر )جه( -[  67]  قَاَل: مسِّ
« أخرجه ابن  جْلَُذامِّ َواإْلِّْفاَلسِّ ُ ابِّ  (1)  ماجهَعَلى اْلُمْسلِّمِّنَي طََعاَمُهْم، َضَربَهُ اَّللَّ

 : إسناده ضعيف[ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب 2155:  ]ماجه
 التِ َجاَراِت، َباُب اْلُحْكَرِة َواْلَجْلبِ  (، ِكَتابُ 2155ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: َعلَّْمُت رَُجاًل اْلُقْرآَن، فََأْهَدى إِّيَلَّ قـَْوًسا، َفذََكْرُت َذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه -َكْعبٍ   ُأيَبّ ْبنِّ   )جه( * -[ 68]
 (1)  ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »إِّْن َأَخْذَِتَا َأَخْذَت قـَْوًسا مِّْن اَنٍر«، فـََرَدْدُِتَا. أخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده مضطرب، قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم. وقال العالء في  2158:  ]ماجه
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن َسْلم[   [المراسيل عطية بن قيس الكالعي عن أبي بن كعب مرسل

 التِ َجاَراِت، َباُب اأْلَْجِر َعَلى َتْعِليِم اْلُقْرآنِ  (، ِكَتابُ 2158ابن ماجه ) ن( سن 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، هَنَى َعْن بـَْيعِّ اْلعُ  )جه( -[  69]  ْراَبنِّ«. قَاَل أَبُو  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، »َأنَّ النَّيبِّ
ابََّة فَالدِّينَارَانِّ َلَك،    َعْبدِّ اَّللَِّّ: اْلُعْراَبُن َأْن َيْشرَتَِّي الرَُّجُل َدابًَّة مبِِّّاَئةِّ دِّينَاٍر، فـَيُـْعطَِّيهُ دِّينَارَْينِّ  َأْشرَتِّ الدَّ ُعْربُواًن، فـَيـَُقوُل إِّْن مَلْ 

أََقلَّ، أَْو  اْلبَائِّعِّ دِّْرمَهًا،  إِّىَل  الرَُّجُل الشَّْيَء فـََيْدَفَع  َيْشرَتَِّي  َأْن  َأْعَلُم،   ُ يـَْعينِّ َواَّللَّ َوإِّالَّ    َوقِّيَل:  َأَخْذتُهُ  إِّْن  َويـَُقوَل:  َأْكثـََر،  أَْو 
 (1) ماجه الدِّْرَهُم َلَك. أخرجه ابن فَ 

[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك الحديث، وشيخه عبد هللا بن  2193:  ]ماجه
 [ عامر األسلمي ضعيف

 التِ َجاَراِت، َباُب َبْيِع اْلُعْرَبانِ  (، ِكَتابُ 2193ابن ماجه ) ن( سن 1)

َراءِّ َما يفِّ بُطُونِّ    -رضي هللا عنه -أبو سعيد اخلدري   )جه(  -[  70]  قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن شِّ
َراءِّ الْ  َراءِّ اْلَعْبدِّ َوُهَو آبٌِّق، َوَعْن شِّ َراءِّ  َمغَامنِِّّ َحىتَّ تـُْقَسمَ اأْلَنْـَعامِّ َحىتَّ َتَضَع، َوَعمَّا يفِّ ُضُروعَِّها إِّالَّ بَِّكْيٍل، َوَعْن شِّ ، َوَعْن شِّ

« أخرجه ابن   (1)  ماجه الصََّدقَاتِّ َحىتَّ تـُْقَبَض، َوَعْن َضْربَةِّ اْلغَائِّصِّ

حوشب  2196:  ]ماجه ابن  وشهر  مجهوالن،  زيد  بن  ومحمد  إبراهيم  بن  جًدا، محمَّد  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني:   ]
 [، وهذا منهاضعيف، وجهَضم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر

 التِ َجاَراِت، َباُب النَّْهِي َعْن ِشَراِء َما ِفي ُبُطوِن اأْلَْنَعاِم َوُضُروِعَها، َوَضْرَبِة اْلَغاِئصِ  (، ِكَتابُ 2196ابن ماجه ) ن( سن 1)

َلة أُمِّّ َبينِّ َأَّْنَاٍر، قَاَلْت: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ بـَْعضِّ ُعَمرِّهِّ عِّْنَد  )جه( -[ 71]  اْلَمْرَوةِّ، فـَُقْلُت: اَي قـَيـْ
رِّيُد، مثَّ زِّْدُت، َحىتَّ أَبْـُلَغ الَّذِّي أُرِّيُد،  َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ اْمَرأٌَة أَبِّيُع َوَأْشرَتِّي، فَإَِّذا َأرَْدُت َأْن أَبْـتَاَع الشَّْيَء، مُسُْت بِّهِّ أََقلَّ ممَِّّا أُ 

هِّ َأْكثـََر مَِّن الَّذِّي أُرِّيُد، مثَّ َوَضْعُت َحىتَّ أَبْـُلَغ الَّذِّي أُرِّيُد، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوإَِّذا َأرَْدُت َأْن أَبِّيَع الشَّْيَء، مُسُْت بِّ 
ئًا، فَاْستَامِّي بِّهِّ الَّذِّي تُرِّيدِّيَن،   تَاعِّي َشيـْ إَِّذا َأرَْدتِّ َأْن تـَبـْ َلةُ  ، َوإَِّذا َأرَْدتِّ  أُْعطِّيتِّ أَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَْفَعلِّي اَي قـَيـْ ْو ُمنِّْعتِّ

« أخرجه ابن ماجه ئًا، فَاْستَامِّي بِّهِّ الَّذِّي تُرِّيدِّيَن، َأْعطَْيتِّ َأْو َمنـَْعتِّ  (1)َأْن تَبِّيعِّي َشيـْ

وإن كان فيه  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: يعقوب بن حميد بن كاسب    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده انقطاع2204:  ]ماجه
 [ تابعم -ضعف

ْومِ  (، ِكَتابُ 2204ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب السَّ

،   -رضي هللا عنه -َعلِّيّ   )جه(  -[  72]  قـَْبَل طُُلوعِّ الشَّْمسِّ السَّْومِّ  َوَسلََّم َعنِّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  »هَنَى  قَاَل: 
 (1) ماجهَوَعْن َذْبحِّ َذَواتِّ الدَّرِّ« أخرجه ابن 
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بن 2206:  ]ماجه الربيع  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  نحوه[  مسلم  عند  الدر  جملة  لكن  ضعيف  ]األلباني:  المالح  -حبيب    [  ابن  وهو 
 مختلف فيه[ -العبسي

ْومِ  (، ِكَتابُ 2206ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب السَّ

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن بـَْيعِّ الطََّعامِّ َحىتَّ جَيْرَِّي فِّيهِّ   -رضي هللا عنهما-َجابِّر  )جه(  *  -[  73] 
، َوَصاُع اْلُمْشرَتِّي« أخرجه ابن  ، َصاُع اْلبَائِّعِّ  (1)  ماجهالصَّاَعانِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن عبد  2228:  ]ماجه ليلى أبو عبد الرحمن األنصاري وهو ضعيف[ ]عبد    [الرحمن بن أبي 
 [ األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمَّد بن عبد الرحمن]
 التِ َجاَراِت، َباُب النَّْهِي َعْن َبْيِع الطََّعاِم َقْبُل َما َلْم ُيْقَبْض  (، ِكَتابُ 2228ابن ماجه ) ن( سن 1)

يٍد الساعدي    أَبو)جه(    -[  74]  ،    -رضي هللا عنه -َأسِّ النَّبِّيطِّ إِّىَل ُسوقِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َذَهَب  َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ٍق«، مثَّ رََجَع إِّىَل  َلُكْم بُِّسو  فـََنظََر إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: »لَْيَس َهَذا َلُكْم بُِّسوٍق«، مثَّ َذَهَب إِّىَل ُسوٍق فـََنظََر إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: »لَْيَس َهَذا

تـََقَصنَّ، َواَل ُيْضَرَبنَّ َعَلْيهِّ َخَراٌج« أخرجه ا  (1)  ماجهبن َهَذا السُّوقِّ َفطَاَف فِّيهِّ، مثَّ قَاَل: »َهَذا ُسوُقُكْم، َفاَل يـُنـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم   [الزوائد: رواه إسناده ضعاف   الباقي: في[ ]عبد  2233:  ]ماجه
 [ بن سعيد وجهالة محمَّد وعلي ابني الحسن بن أبي الحسن البراد والزبير بن المنذر ابن أبي أسيد

 التِ َجاَراِت، َباُب اأْلَْسَواِق َوُدُخوِلَها  (، ِكَتابُ 2233ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُمَّتِّ يفِّ بُُكورَِّها   -رضي هللا عنه -  هريرةأبو )جه(  -[  75]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اَبرِّْك ألِّ
« أخرجه ابن   (1) ماجه يـَْوَم اخْلَمِّيسِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة محمَّد   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: عبد الرحمن فمن دونه ضعيف2237:  ]ماجه
 [ بن ميمون المدني، وله متابعات وشواهد، ولكن ال يصح منها شيء في تخصيص يوم الخميس بالبكور

 التِ َجاَراِت، َباُب َما ُيْرَجى ِمَن اْلَبَرَكِة ِفي اْلُبُكورِ  (، ِكَتابُ 2237ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُمَّتِّ يفِّ بُُكورَِّها«    -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ   )جه(  *  -[  76]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اللَُّهمَّ اَبرِّْك ألِّ َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن2238:  ]ماجه ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف    [ [ ]عبد 
 يعقوب بن حميد بن كاسب وعبد الرحمن بن أبي بكر الُجدعاني[ 

 التِ َجاَراِت، َباُب َما ُيْرَجى ِمَن اْلَبَرَكِة ِفي اْلُبُكورِ  (، ِكَتابُ 2238ابن ماجه ) ن( سن 1)

مِّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه - ْبنِّ َمْسُعود َعْبدِّ اَّللَّ  )جه( -[  77]  أَنَّهُ قَاَل: َأْشَهُد َعَلى الصَّادِّقِّ اْلَمْصُدوقِّ َأيبِّ اْلَقاسِّ
اَلبٌَة، َواَل حتِّلُّ اخْلِّاَلبَةُ لُِّمْسلٍِّم« أخرج ثـَنَا، قَاَل: »بـَْيُع اْلُمَحفَّاَلتِّ خِّ  (1) ماجه ه ابن َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَّهُ َحدَّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوًعا   [ د الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو متهم[ ]عب 2241:  ]ماجه
 لضعف جابر، وهو ابن يزيد الُجعفي[ 

 التِ َجاَراِت، َباُب َبْيِع اْلُمَصرَّاةِ  (، ِكَتابُ 2241ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُجْنَدبٍ   مَسَُرة)جه(    -[  78]  َثاَلثَةُ    -رضي هللا عنه-ْبنِّ  الرَّقِّيقِّ  »ُعْهَدةُ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
ٍم« أخرجه ابن   (1) ماجهَأايَّ

الزوائد: في إسناد حديث سمرة رجال إسناده ثقات. إال أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة. وعبدة    الباقي: في [ ]عبد  2244:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح، إال أن الحسن   [بن سليمان روى عنه قبل. وسماع الحسن من سمرة فيه مقال
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ًضا، فمرة ُيروى عن الحسن، عن سمرة، ومرة عن الحسن، عن عقبة بن  لم يصرح بسماعه من سمرة، وقد اخُتلف في هذا الحديث أي 
 [ عامر، واختلف كذلك في لفظه 

ِقيقِ  (، ِكَتابُ 2244ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب ُعْهَدِة الرَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اَل ُعْهَدَة بـَْعَد َأْرَبٍع« أخرجه   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َعامِّرٍ  ُعْقَبة)جه(  -[  79] 
 (1)  ماجهابن 

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف2245:  ]ماجه
ِقيقِ  (، ِكَتابُ 2245ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب ُعْهَدِة الرَّ

بًا مَلْ يـُبـَيِّنْ  َواثَِّلة)جه(  -[  80]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن اَبَع َعيـْ ، قَاَل: مسِّ ُه، مَلْ يـََزْل ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ
 (1)  ماجهيفِّ َمْقتِّ اَّللَِّّ، َومَلْ تـََزلِّ اْلَماَلئَِّكةُ تـَْلَعنُُه« أخرجه ابن  

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب:   [وشيخه ضعيف ،ائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس[ ]عبد الباقي: في الزو 2247:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وشيخه معاوية بن يحيى

ْنهُ  (، ِكَتابُ 2247ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب َمْن َباَع َعْيًبا َفْلُيَبيِ 

، َأْعَطى   -رضي هللا عنه - ْبنِّ َمْسُعود َعْبدِّ اَّللَّ  )جه( * -[  81]  لسَّيبِّ َ ابِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »إَِّذا ُأيتِّ قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
نـَُهْم« أخرجه ابن   (1)  ماجهَأْهَل اْلبـَْيتِّ مجِّيًعا، َكرَاهَِّيَة َأْن يـَُفرَِّق بـَيـْ

 []األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي2248:  ]ماجه
ْبيِ  (، ِكَتابُ 2248ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب النَّْهِي َعِن التَّْفِريِق َبْيَن السَّ

اأْلَخِّ َوَبنْيَ  ُموَسى، قَاَل: »لََعَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمْن فـَرََّق َبنْيَ اْلَوالَِّدةِّ َوَوَلدَِّها، َوَبنْيَ  أَبو)جه(  -[  82] 
يهِّ« أخرجه ابن   (1) ماجه َأخِّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 2250:  ]ماجه
ْبيِ  (، ِكَتابُ 2250ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب النَّْهِي َعِن التَّْفِريِق َبْيَن السَّ

لدِّينَارِّ،    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب   َعلِّي  )جه(  *  -[ 83]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الدِّينَاُر ابِّ
َوَمْن   بَِّذَهٍب،  فـَْلَيْصطَرِّفـَْها  بَِّورٍِّق  َحاَجٌة  لَهُ  َفَمْن َكاَنْت  نـَُهَما،  بـَيـْ َفْضَل  اَل   ، لدِّْرَهمِّ ابِّ بَِّذَهٍب  َوالدِّْرَهُم  َحاَجٌة  لَهُ  َكاَنْت 

، َوالصَّْرُف َهاَء َوَهاَء« أخرجه ابن فـَْلَيْصطَ  ْلَورِّقِّ  (1)  ماجهرِّفـَْها ابِّ

[ ]شعيب: إسناده ضعيف فيه ثالثة مجاهيل، وهم: محمَّد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمَّد  2261:  ]ماجه
 ]األلباني: صحيح[  [بن علي بن أبي طالب 

 التِ َجاَراِت، َباُب َصْرِف الذََّهِب ِباْلَوِرقِ  (، ِكَتابُ 2261ابن ماجه ) ن( سن 1)

َلَة ُأْسرَِّي يبِّ َعَلى   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(    -[  84]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " أَتـَْيُت لَيـْ
رْبَائِّيلُ  جِّ اَي  َهُؤاَلءِّ  َمْن  فـَُقْلُت:  بُطُوهنِِّّْم،  َخارِّجِّ  مِّْن  تـَُرى  احْلَيَّاُت  فِّيَها   ، بُطُوهُنُْم َكاْلبُـُيوتِّ َهُؤاَل قـَْوٍم  قَاَل:  "  ؟  الرِّاَب  َأَكَلةُ  ءِّ 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف2273:  ]ماجه
 [ وجهالة أبي الصلت -وهو ابن ُجدعان-لضعف علي بن زيد 

َبا  (، ِكَتابُ 2273ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب التَّْغِليِظ ِفي الرِ 



33 
 

ُعوَن ُحواًب، أَْيَسُرَها    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه(  *  -[ 85]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الرِّاَب َسبـْ
 (1)  ماجهَأْن يـَْنكَِّح الرَُّجُل أُمَُّه« أخرجه ابن  

على  2274:  ]ماجه متفق  معشر.  أبو  الرحمن  عبد  بن  نجيح  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  صحيح[  [  ]األلباني:  تضعيفه[ 
 ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي معشر[ 

َبا  (، ِكَتابُ 2274ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب التَّْغِليِظ ِفي الرِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: إِّنَّ َبينِّ ُفاَلٍن َأْسَلُموا  َعْبدِّ اَّللَّ )جه(  -[ 86]  لَِّقْوٍم   -ْبنِّ َساَلٍم، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ
اْليـَُهودِّ   َوَسلَّ   -مَِّن  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فـََقاَل  يـَْرَتدُّوا،  َأْن  فََأَخاُف  َجاُعوا،  َقْد  ُْم  رَُجٌل مَِّن  َوإِّهنَّ فـََقاَل:  َم: »َمْن عِّْنَدُه؟« 

ْعرِّ َكَذا وََكَذا مِّْن َحائِّطِّ َبينِّ ُفاَلٍن، فـََقاَل َرُسوُل    -لَِّشْيٍء َقْد مَسَّاهُ   -اْليـَُهودِّ: عِّْندِّي َكَذا وََكَذا  أُرَاهُ قَاَل: َثاَلَثِّائَةِّ دِّينَاٍر بِّسِّ
عْ  »بِّسِّ َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  ابن  اَّللَِّّ  أخرجه  ُفاَلٍن«  َبينِّ  َحائِّطِّ  مِّْن  َولَْيَس  وََكَذا،  َأَجلِّ َكَذا  إِّىَل  وََكَذا   (1)   ماجه رِّ َكَذا 

 [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم. وهو مدلس[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف2281:  ]ماجه
َلِف ِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلومٍ  (، ِكَتابُ 2281ابن ماجه ) ن( سن 1)  التِ َجاَراِت، َباُب السَّ

َنَما حَنُْن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر، إِّْذ رَأَيْـنَا إِّبِّ  )جه( * -[ 87]  اًل َمْصُرورًَة بِّعَِّضاهِّ  أَبُو ُهَريْـَرَة، قَاَل: بـَيـْ
فـََرَجْعنَا َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـَنَاَدااَن  َها،  إِّلَيـْ نَا  فـَثـُبـْ مَِّن   الشََّجرِّ،  بـَْيٍت  َْهلِّ  ألِّ اإْلِّبَِّل  َهذِّهِّ  »إِّنَّ  فـََقاَل:  إِّلَْيهِّ، 

ا فِّيَها َقْد ُذهَِّب بِّهِّ أَتـَُرْوَن َذلَِّك َعْداًل؟«  اْلُمْسلِّمِّنَي ُهَو قُوُِتُْم، َومُيْنُـُهْم بـَْعَد اَّللَِّّ، أََيُسرُُّكْم لَْو رََجْعُتْم إِّىَل َمَزاوِّدُِّكْم فـََوَجْدمتُْ مَ 
؟ فـََقاَل: »ُكْل َواَل  قَالُوا: اَل  حَتْمِّْل، َواْشَرْب َواَل  ، قَاَل: »فَإِّنَّ َهَذا َكَذلَِّك«، قـُْلنَا: أَفـََرأَْيَت إِّنِّ اْحَتْجنَا إِّىَل الطََّعامِّ َوالشََّرابِّ

 (1)  ماجهحَتْمِّْل« أخرجه ابن 

بالقائم. قال السندي: قلت  2303:  ]ماجه البخاري: إسناده ليس  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سليط بن عبد هللا. قال فيه 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  [والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة

 َراِت، َباُب النَّْهِي َأْن ُيِصيَب ِمْنَها َشْيًئا ِإالَّ ِبِإْذِن َصاِحِبَها التِ َجا (، ِكَتابُ 2303ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُعَمرَ   )جه(  *  -[  88]  اجْلَنَّةِّ«  اْبن  َدَوابِّّ  مِّْن  َوَسلََّم: »الشَّاةُ  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  ، َرضِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

الباقي: في إسناده زربي بن عبد هللا أبو يحيى األزدي. وهو متفق على ضعفه 2306:  ]ماجه ]شعيب:  األلباني: صحيح[  ]  [[ ]عبد 
 [ إسناده ضعيف

 التِ َجاَراِت، َباُب اتِ َخاِذ اْلَماِشَيةِ  (، ِكَتابُ 2306ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُعُه؟ قَ )جه(    -[ 89]  َا قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما الشَّْيءُ الَّذِّي اَل َيِّلُّ َمنـْ ، َعْن َعائَِّشَة، أهنَّ اَل: »اْلَماُء،  َسعِّيد ْبنِّ اْلُمَسيِّبِّ
حِّ َوالنَّارِّ؟ قَاَل: »اَي مُحَرْيَاءُ َمْن َأْعَطى  َواْلمِّْلُح، َوالنَّاُر«، قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َهَذا اْلَماءُ َقْد َعَرفـْنَاُه، َفَما اَبُل اْلمِّْل

َمِّ  َا َتَصدََّق ِبِّ َمِّيعِّ َما أَْنَضَجْت تِّْلَك النَّاُر، َوَمْن َأْعَطى مِّْلًحا، َفَكَأَّنَّ َا َتَصدََّق ِبِّ يعِّ َما طَيََّب َذلَِّك اْلمِّْلُح، َوَمْن  اَنرًا، َفَكَأَّنَّ
َماٍء، مِّْن  َشْربًَة  ُمْسلًِّما  يُوَجُد   َسَقى  اَل  َحْيُث  َماٍء،  مِّْن  َشْربًَة  ُمْسلًِّما  َسَقى  َوَمْن  رَقـََبًة،  َأْعَتَق  َا  َفَكَأَّنَّ اْلَماُء،  يُوَجُد  َحْيُث 

َا َأْحيَاَها« أخرجه ابن   (1)  ماجهاْلَماُء، َفَكَأَّنَّ

شعيب: إسناده ضعيف لتدليس علي بن غراب،  [ ]]األلباني: ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف2474:  ]ماجه
 [ وجهالة زهير بن مرزوق، وضعف علي بن زيد بن جدعان

 اْلُمْسِلُموَن ُشَرَكاُء ِفي َثاَلثٍ ، َباُب الرُُّهونِ  (، ِكَتابُ 2474ابن ماجه ) ن( سن 1)
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َنـَبَاتِّ رَُجٍل عِّْنَدهُ طََعاٌم يفِّ وِّ  أَبو  جه()-[  09]  َعاٍء، فََأْدَخَل  احْلَْمَراءِّ، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ ِبِّ
 (1)  ماجهَيَدهُ فِّيهِّ، فـََقاَل: »َلَعلََّك َغَشْشَت، َمْن َغشَّنَا فـََلْيَس مِّنَّا« أخرجه ابن 

 [أحد الضعفاء المتروكين -وهو نفيع بن الحارث األعمى -[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في سنده أبو داود2225:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -وهو نفيع بن الحارث األعمى-]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو داود 

 ْهِي َعِن اْلِغش ِ النَّ  ، َبابُ َأْبَواُب التِ َجاَراتِ (، 2225ابن ماجه ) ن( سن 1)

ةِّ  ، قَاَل: مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن َغَدا إِّىَل َصاَلةِّ الصُّْبحِّ َغَدا بِّرَايَ َسْلَمان  جه()-[  19] 
، َوَمْن َغَدا إِّىَل السُّوقِّ َغَدا بَِّرايَةِّ إِّبْلِّيَس« أخرجه ابن   (1) ماجهاإْلِّميَانِّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده    [الزوائد: في إسناده عيسى بن ميمون، متفق على تضعيفه[ ]عبد الباقي: في 2234:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا، ُعبيس بن ميمون متروك الحديث 

 َباُب اأْلَْسَواِق َوُدُخوِلَها  ، َأْبَواُب التِ َجاَراتِ (، 2234ابن ماجه ) ن( سن 1)

بـَْيُع إِّىَل  ْبنِّ ُصَهْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َثاَلٌث فِّيهِّنَّ اْلرَبََكُة، الْ  َصالِّح جه()-[  29] 
لشَّعِّريِّ، لِّْلبـَْيتِّ اَل لِّْلبـَْيعِّ« أخرجه ابن   (1)  ماجهَأَجٍل، َواْلُمَقاَرَضُة، َوَأْخاَلُط اْلرُبِّّ ابِّ

غير  2289:  ]ماجه حديثه  العقيلي  قال  داود،  بن  الرحيم  وعبد  مجهول.  صهيب،  بن  صالح  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا [قال السندي ونصر بن قاسم: قال البخاري حديثه مجهول -محفوظ. اه  

ِرَكِة َواْلُمَضاَرَبةِ  ، َبابُ التِ َجاَراتِ َأْبَواُب (، 2289ابن ماجه ) ن( سن 1)  الشَّ

، وَ  أبو هريرة)جه(  -[  39]  َاذِّ اْلَغَنمِّ ختِّّ ُ َعْنُه، قَاَل: َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اأْلَْغنِّيَاَء ابِّ َي اَّللَّ أََمَر اْلُفَقَراَء  َرضِّ
ُ هبَِّاَلكِّ اْلقُ  َاذِّ اأْلَْغنِّيَاءِّ الدََّجاَج، أيََْذُن اَّللَّ ، َوقَاَل: »عِّْنَد اختِّّ َاذِّ الدََّجاجِّ ختِّّ  (1) ماجه َرى« أخرجه ابن ابِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن عروة تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن،  2307:  ]ماجه
 [ الدمشقيمجهول. والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، آفته علي بن عروة، وهو القرشي 

 اتِ َخاِذ اْلَماِشَيةِ ، َباُب َأْبَواُب التِ َجاَراتِ (، 2307ابن ماجه ) ن( سن 1)

« أخرجه ابن  اْبن ُعَمرَ   جه()-[  49]   (1) ماجه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الشُّْفَعةُ َكَحلِّّ اْلعَِّقالِّ
 [ [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا2500:  ]ماجه

ْفَعةِ  َبابُ ، َأْبَواُب الشفعة(، 2500ابن ماجه ) ن( سن 1)  َطَلِب الشُّ

ُعَمرَ   جه()-[  59]  َسبـََقهُ    اْبن  إَِّذا  َشرِّيٍك،  َعَلى  لَِّشرِّيٍك  ُشْفَعَة  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َراءِّ، َواَل لَِّصغِّرٍي، َواَل لِّغَائٍِّب« أخرجه ابن  لشِّّ  (1)  ماجهابِّ

 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده البيلماني2501:  ]ماجه
ْفَعةِ  ، َبابُ َأْبَواُب الشفعة، (2501ابن ماجه ) ن( سن 1)  َطَلِب الشُّ

الصَّبَّاغُوَن    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة  جه()  -[  69]  النَّاسِّ  َوَسلََّم: »َأْكَذُب  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1) ماجه َوالصَّوَّاغُوَن« أخرجه ابن 

   [غيره[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف ألن فيه فرقد السبخي ضعيف. وعمر بن هارون كذبه ابن المعين و 2152:  ]ماجه
 [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف َفْرَقِد السَبخي: وهو ابن يعقوب

َناَعاتِ  ، َبابُ َأْبَواُب التِ َجاَراتِ (، 2152ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصِ 
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 يف البخل وذم املال   :الكتاب الثالث من حرف الباء 
: »َخْصَلتَانِّ ال  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  97]

«. أخرجه الرتمذي   (. 1)جَتَْتمعانِّ يف ُمؤمٍن: اْلُبْخل، وسوءُ اخلُُلقِّ
ضعيف ضعفه  بن موسى صدقة فيه عبد القادر: ][ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى]الترمذي: [ 452]جامع: 

 [ ضعيفابن معين وغيره[ ]األلباني: 
 ( في البر والصلة، باب ما جاء في البخل. 1962( الترمذي رقم )1)

: »لُعَِّن َعبُد الدِّينارِّ،  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  98] 
 (  1)ولُعَِّن َعْبُد الدِّْرَهم«. أخرجه الرتمذي 

]األلباني:   [ عبد القادر: إسناده ضعيف لالنقطاع وفيه عنعنة الحسن][ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [  459]جامع: 
 [ضعيف

 . ( في الزهد، باب لعن عبد الدينار2375الترمذي رقم )  (1)

َبَة    -رضي هللا عنه    -)ت س( أبو وائل  *    -[  99]    -وهو مريٌض يعوده    -قال: جاء معاوية إىل أيب هاشم بن ُعتـْ
ْرٌص على الدنيا؟ قال: َكالَّ، ولكنَّ رسوَل هللا  صلى هللا   -فَوَجَدهُ يـَْبكي، فقاَل: اي َخاُل، ما يـُْبكِّيَك؟ أَوَجٌع ُيْشئُِّزَك، أْم حِّ

ْعتُهُ يقول: »إَّنَّا َيْكفي مِّْن مَجعِّ املال خادٌم، وَمركٌب َعهَِّد إلينا َعهْ   -عليه وسلم   ًدا مل آُخْذ به، قال: وما ذلك؟ قال: مسِّ
ُدين اليوَم قد مجعت«. هذه رواية الرتمذي.   يف سبيل هللا، وأجِّ

َبَة قال: نزلُت على أيب هاشم بن  -رجل من قومه  -وأخرجه النسائي عن أيب وائل عن مَسُرة بن َسْهٍم  وهو طَعنٌي   -ُعتـْ
 . (1)  وذكر احلديث ..فأَتهُ معاوية يعوُده، فبكى أبو هاشم. -

 ]األلباني: حسن[  [ إسناده ضعيف لجهالة سمرة بن سهم]شعيب:   [461]جامع: 
أخرج1) )  ه(  رقم  والنسائي  2328الترمذي  وحبها،  الدنيا  هم  في  باب  الزهد،  في  الخادم    219،  218/ 8(  اتخاذ  باب  الزينة،  في 

 ( في الزهد، باب الزهد في الدنيا. 4103والمركب، وابن ماجة رقم )
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 الكتاب الرابع: يف البنيان والعمارات 
: »النـََّفَقةُ كلُّها يف َسبِّيلِّ هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم    -رسوُل هللا  قال: قال    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس    -[  100]

 . (1) إال البنَاَء فال خري فيه« أخرجه الرتمذي 
 [ضعيفضعيف[ ]األلباني: سنده عبد القادر: ] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  464]جامع: 

 ( في أبواب صفة القيامة، باب النهي عن تمني الموت. 2484رقم ) ي( الترمذ 1)

َخَرَج يـَْوًما وحنن َمَعُه، فـََرأى قـُبًَّة،    -صلى هللا عليه وسلم    -: أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أنس    -[  101] 
فَسَكت ومحلها يف نفسه، حىت ملا جاء    -رجل من األنصار    -ُمْشرِّفًَة، فقال: »َما َهذِّهِّ؟« قال أْصَحابُُه: هذه لفالٍن  

ف الناس،  يف  عليه  َسلََّم  ُبها،  عنه  صاحِّ مرارًا    -أعرض  ذلك  عنه،    -صنع  واإلعراض  فيه،  الغضَب  الرجُل  حىت عرف 
قالوا: خَرَج، فرأى قـُبـََّتَك، فرجَع    -صلى هللا عليه وسلم  -فشكا ذلك إىل أصحابه، فقال: وهللاِّ، إين ألُنكر رسوَل هللا  

َذات يوٍم، فلم يـََرها قال:    -لى هللا عليه وسلم  ص  -الرجُل إىل قـُبَّتِّهِّ فَهَدَمَها، حىت سوَّاها ابألرض، فخرج رسول هللا  
على  وابٌل  بِّنَاٍء  إنًّ كلَّ  »أَما  فقال:  فهدمها،  فأخربانه  عنه،  إعراَضك  ُبها  صاحِّ إلينا  شكا  قالوا:  الُقبَُّة؟«  فعَلتِّ  »ما 

 . (1)صاحبِّهِّ، إال ماال، إال ماال«. أخرجه أبو داود 
 طلحة األسدي الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[عبد القادر: في سنده أبو [ ]465]جامع: 

 ( في األدب، باب ما جاء في البناء. 5237أبو داود رقم ) ه( أخرج1)

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن اَبَع َدارًا أَْو َعَقارًا فـَلَ   َسعِّيدِّ   )جه(  -[  102]  ْم ْبنِّ ُحَرْيٍث، قَاَل: مسِّ
 (1) ماجه جَيَْعْل ََثََنهُ يفِّ مِّْثلِّهِّ، َكاَن َقمِّنًا َأْن اَل يـُبَاَرَك فِّيهِّ« أخرجه ابن 

الزوائد: في إسناد حديث سعيد بن حريث، إسماعيل بن إبراهيم. ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما.  [ ]عبد الباقي: في  2490:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: حسن  [قال: ليس لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيء وال للمصنف سوى هذا الحديث

 [إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف عليه فيه
 َمْن َباَع َعَقاًرا َوَلْم َيْجَعْل َثَمَنُه ِفي ِمْثِلهِ ، َباُب الرُُّهونِ  (، ِكَتابُ 2490ابن ماجه ) ن( سن 1)

ََثَنـََها يفِّ   ُحَذيْـَفة  )جه(  *  -[  103]  جَيَْعْل  َومَلْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن اَبَع َدارًا  اْلَيَمانِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ْبنِّ 
 (1) ماجهمِّْثلَِّها، مَلْ يـُبَاَرْك َلهُ فِّيَها« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]األلباني: حسن] [ضعفه أحمد وغيره[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يوسف بي ميمون. 2491:  ]ماجه
 [ضعيف -وهو الصباغ-جًدا، أبو مالك النخعي متروك، ويوسف بن ميمون 

 َمْن َباَع َعَقاًرا َوَلْم َيْجَعْل َثَمَنُه ِفي ِمْثِلهِ ، َباُب الرُُّهونِ  (، ِكَتابُ 2491ابن ماجه ) ن( سن 1)
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كتاب التفسري، كتاب تالوة القرآن، كتاب ترتيب القرآن، كتاب التوبة، كتاب  

 التعبري، كتاب التفليس، كتاب متين املوت 
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 الكتاب األول: يف تفسري القرآن، وأسباب نزوله 
عليه وسلم: »َمْن قَاَل يفِّ  : قال: قال رسول هللا صلى هللا  -رضي هللا عنه   -ُجندب بن عبد هللا    -)ت د(   -[ 104]

 «. برْأيهِّ فأصاَب، فقد َأخطأَ  -عز وجل  -كِّتَابِّ هللا 
 . (1)  داودأخرجه الرتمذي وأبو 

  [وفي سنده سهيل بن أبي حزم ال يحتج به، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم :  ر عبد القاد] ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [  469]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيف]األلباني: 

( في العلم، باب الكالم في  3652( في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وأبو داود رقم )2953رقم )  ي ( الترمذ 1)
 كتاب هللا بغير علم. 

: قال: قال رُسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من قال يف -رضي هللا عنهما    -ابن عباس  -)ت(  *    -[  105] 
 فـَْليـَتـَبـَوَّْأ مقعَده من النَّارِّ«. القرآن بَِّغرْيِّ عِّلٍم 

فـَْليـَتـَبَـ  ُمتـََعمِّدا  َعلِّْمُتم، فمن َكَذَب عَليَّ  ما  إال  احلديَث عين  »اتَـُّقوا  أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:  وَّْأ  ويف رواية: 
 .  (1)  الرتمذي َمقَعده من النَّارِّ، َومن قال يف القرآن بِّرْأيِّهِّ، فَليتـَبـَوَّْأ مقعده من النار«. أخرجه

 [ ضعيفعبد القادر: مداره على عبد األعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه[ ]األلباني: ][ هذا حديث حسن]الترمذي: [  470]جامع: 
 (. 2952( في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، ورقم )2951رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: كنا مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر يف  -رضي هللا عنه    -عامر بن ربيعة    -  )ت(  *  -[  106] 
ليلٍة ُمظْلِّمٍة، فلم َنْدرِّ أين القبلُة؟ فصلى كلُّ رجٍل منا على حياله، فلما أْصَبْحنا ذكران ذلك لرسولِّ هللا صلى هللا عليه 

 .  (1)  [ أخرجه الرتمذي115َّللَِّّ{ ]البقرة: وسلم، فنزلت: }فأينما تـَُولُّوا، فَثمَّ وْجهُ ا
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيد هللا، وأشعث  :  الترمذي [ ]473]جامع:   

    [حسن[ ]األلباني: إسناده ضعيف جدا: شعيب [ ]يضعف في الحديث
 ( في التفسير، باب ومن سورة البقرة.  2960رقم ) ي( الترمذ 1)

اليتيم إال ابلت هي    -رضي هللا عنهما    -)د س( ابن عباس    -[  107]  قال: ملا نزل قوله تعاىل: }وال تقربوا ماَل 
وسيْصَلْوَن سعرياً{ [ وقولُه: }إنَّ الذين أيكلون أموال اليتامى ظُلماً إَّنا أيكلون يف بطوهنم انراً  34أحسُن{ ]اإلسراء:  

[ اْنطلَق من كان عندهُ يتيم، فعزَل طعاَمهُ من طعامِّهِّ، وشرابَهُ من شرابِّهِّ، فإذا َفَضل من طعامِّ اليتيم وشرابهِّ 10]النساء: 
 َشيٌء، ُحبَِّس له، حىت أيكلهُ أو يَفُسَد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، فأنزل هللاُ 

]البقرة:   فإخوانُكم{  خُتالِّطُوهم  وإن  خرٌي  هلم  إصالٌح  ُقْل  اليتامى  عن  }ويسألوَنَك  طعاَمُهْم  220تعاىل:  »فخلطوا   ]
 . (1)  أخرجه أبو داود والنسائي بطعامِّهم، وشراهَبُم بشراهبم«.

]شعيب:    والراوي عنه قد سمع منه بعد االختالط[رجاله ثقات إال أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخره،  عبد القادر:  [ ]503]جامع:  
 [ إسناده ضعيف

  257، 256/  6( والنسائي  4183( في الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، وأخرجه ابن جرير رقم )2871( أبو داود رقم ) 1)
 في الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. 

: قال: كان الرجل إذا طلق امرأَتَه مث ارجَتََعها قـَْبَل أن -رضي هللا عنهما    -عروة بن الزبري    -)ط ت(    -[  108] 
عِّدَّ  انقضاَء  َشاَرَفْت  إذا  حىت  َفطلَّقها  امرأَتِّهِّ،  إىل  رُجٌل  فـََعَمَد  مرة،  ألَف  طلََّقها  وإن  له  ذلك  عِّدَُِّتَا، كان  َي  َا  تَنَقضِّ ِتِّ
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عروٍف أو َتْسريٌح إبِّْحساٍن{  ارجَتََعَها، مث قال: ال   وهللا، ال آويك إيلَّ، وال حتِّلِّّنَي أَبداً، فَأنزل هللا }الطَّالُق َمرَََّتنِّ فإْمَساٌك مبِّ
 (. 1)  فاستقبَل الناس الطالق جديداً من ذلك: مْن كان طلََّق أو مل يُطَلِّّق. أخرجه املوطأ والرتمذي

 [. ضعيففيه يعلى بن شبيب المكي مولى آل الزبير، وهو لين الحديث[ ]األلباني: الموصول عبد القادر: [ ]512]جامع: 
 في الطالق، باب جامع الطالق.  588/   2( الموطأ 1) 

السدّي    -[  109]  ما يف    -رمحه هللا    -)ت(  تُبدوا  اآلية: }وإْن  نزلْت هذه  ملا  يقول:  قال: حدثين من مسع علياً 
ُ على كلِّّ شيٍء َقديٌر{. أحزنْتنا   ويعذُِّب من يشاءُ واَّللَّ فيـَْغفُِّر ملْن يشاءُ   ُ ْبكْم بهِّ اَّللَّ كْم أو خُتْفوهُ َياسِّ قال: قُلنا،  أنُفسِّ

ُ    َُيَدُِّث أحُداَن نفسُه، فُيحاسُب به؟ ال يْدري ما يـُْغفُر مِّْنهُ وما ال يغفُر؟ فنزلت هذه اآلية بعدها فـََنَسَخْتها }ال يَُكلُِّّف اَّللَّ
 . (1)[ أخرجه الرتمذي 286نفساً إال ُوْسَعها هلا ما كسبْت وعليها ما اْكَتسبْت{ ]البقرة:  

 [ ضعيف اْلسناد[ ]األلباني: إسناده ضعيف: شعيب][  530]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة البقرة. 2993( رقم )1) 

قُريشاً يوَم بْدٍر،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ملا أصاَب رسوُل هللاِّ    -رضي هللا عنهما  -)د( ابن عباس  -[  110] 
مثُل ما أصاَب قُريشاً،    َوَقدَِّم املديَنَة، مجَع اليهوَد يف ُسوقِّ بين قينُـَقاٍع، فقال: اي معشر يهود، أسلموا قبَل أن يصيبكم

 قالوا: اي حممد، ال يغرَّنَك من نفِّسَك أْن قتْلَت نفراً من قريٍش كانوا أغماراً ال يعرفون القتاَل، إنََّك لو قاتلتنَا لعرفَت أانَّ 
ُ تعاىل يف ذلك: }ُقْل لِّلَّذِّيَن كفُروا ستُـْغَلبُ  وَن إىل قوله: }فئٌة تقاتُِّل يف سبيل هللا{  حنُن الناُس، وأَنََّك مل تْلَق مِّثـَْلنا، فأنَزَل اَّللَّ

 . (1)  داود[. أخرجه أبو 13،  12}وُأْخرى كافرٌة{ ]آل عمران:  -ببْدٍر  -
عبد القادر: في سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب:  [ ] 536]جامع:  

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [أبي محمد مولى زيد بن ثابتإسناده ضعيف لجهالة محمد بن 
 ( في الخراج، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. 3001داود رقم ) وابو ( 53البخاري: في خلق أفعال العباد ) ه( أخرج1)

وكانت يتيَمة يف َحْجر َأيبِّ   -قال: كنُت أَقـَْرأُ على أم سْعد بنت الربيع  -رمحه هللا  -)د( داود بن احلصني  -[ 111] 
فقرأُت: }والذين َعاَقَدت َأميانُكم{ فقالت: ال تقرأ }والذين عاقدت أميانكم{ إَّنا نزلت يف أيب بكٍر وابنِّهِّ عبد   -بكر  

 كر أن ال يـَُورِّثَُه، فلما أْسَلَم َأَمرهُ هللا أن يؤتَيه نصيَبه. الرمحن، حني أَب اإلسالَم، فحلف أبو ب
 . (1) زاد يف رواية: فما َأسلم حىت مُحل على اإلسالم ابلسيف. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[.  [عبد القادر: فيه ابن إسحاق وقد عنعن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]565]جامع: 
 الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. ( في 2923( رقم ) 1)

رٌي،  قال كان أهل بيٍت منَّا يقال هلم: بـَُنو أَُبرْيق  -رضي هللا عنه    -قتادة بن النعمان    )ت(  *  -[  112]  : بِّْشٌر، وَبشِّ
، مث  ْعَر يـَْهُجو به أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، مث يـَْنَحُلهُ بعض العَربِّ ٌر، وكان بشري رجالً منافِّقاً، يقول الشِّّ ومَبشِّّ
ْعَر، قالوا:  يقول: قال فالن كذا وكذا، قال فالن كذا وكذا، فإذا مسع َأصحاُب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك الشِّّ

ْعَر إال هذا اخلَبيُث   ابُن األُبرَْيق قاهلا: وكانوا أهَل بيتِّ حاجٍة    -أو كما قال الرجل    -وهللاِّ، ما يقول هذا الشِّّ وقالوا: 
فقدمت  َيساٌر  له  إذا كان  الرجُل  وكان  والشَّعِّرُي،  التمُر  إَّنا طعامهم ابملدينة  النَّاُس  وكان   ، واإلسالمِّ اجلاهلية  يف  وفاقٍة 

 لدَّرَمك، ابتاع الرجُل منها، فخصَّ هبا نفسه، وأما العياُل: فإَّنا طعامهم التمُر والشعرُي. ضافِّطٌة من ا 
ْالً من الدَّرمك، فجعله يف َمْشَربٍة له، ويف املشربة سالٌح: دِّرْعٌ    فقدمت ضافِّطٌَة من الشام، فابتاع َعمِّي رِّفاَعةُ بُن زيد محِّ

 املشربُة، وُأخَذ الطعام والسالح، فلما أصبح أَتين َعمِّي رِّفاَعُة، فقال: اي  وسيف، فـَُعدِّي عليه من حتت البيت فـَُنقَِّبتِّ 
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الدارِّ،   يف  فتَحّسْسنَا  قال:  وسالحنا،  بطعامنا  وُذهَِّب  َمشَربتُنا،  فُنقِّبْت  هذه،  ليلتنا  يف  علينا  ُعدَِّي  قد  إنه  أخي،  بن 
وال نرى فيما نرى إال على بعض طعامكم، قال: وكان بُنو وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بين أُبريق استوقدوا يف هذه الليلة، 

ار    -أُبريق قالوا   فلمَّا   -رجل منَّا له صالٌح وإسالٌم    -: وهللا ما نَري صاحبكم إال لَبِّيَد بَن َسْهٍل  -وحنن نسأل يف الدَّ
يُننَّ هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها  مسع لبيٌد اخرَتط سيَفه: وقال: أان َأسرِّق؟ فَوهللا ليخالطنَّكم هذا السيف، أَو لتُـبِّ 

الرجل، فما أنت بصاحبها، فسألنا يف الدار، حىت مل َنُشكَّ أهنم أصحاهبا، فقال يل عمي: اي ابن أخي لو أتْيَت رسول هللا  
َلُه؟ قال قتادة: فأتيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلُت: إن أهل بيت   منَّا،  صلى هللا عليه وسلم فذكرَت ذلك 

ام  َأهَل جفاٍء َعَمُدوا إىل عمي رفاعة بن زيد فنقَُّبوا َمْشَربَة لُه، وأخذوا سالحه وطعامه، فلرَيُدُّوا علينا سالحنا، فأمَّا الطع
أَسْيد  فال حاجة لنا فيه. فقال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: سآمُر يف ذلك، فلما مسَع بـَُنو أُبرَْيَِّق أَتـَْوا رجالً منهم، يقال له: 

النعمان وعمَّهُ   بن  قتادة  إن  فقالوا: اي رسول هللا،  َأهل الدار،  من  أانٌس  بن عروة فكلَّموه يف ذلك، واجتمع يف ذلك 
 عمداً إىل َأهل بيت منَّا أهلِّ إسالٍم وصالٍح يرموهنم ابلسرقةِّ من غري بـَيَِّنٍة وال ثَبٍت. 

فأتيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلَّ  قتادة:  مته، فقال: عمْدَت إىل َأهل بيت ذُكَر منهم إسالٌم وصالٌح،  قال 
ترميهم ابلسرقة من غري ثبٍت وال بينة؟ قال: فرجعت، ولودِّْدُت َأيّنِّ خرجت من بعض مايل، ومل أكلِّّم رسوَل هللاِّ صلى هللا 

ال يل رسوُل هللا صلى هللا عليه عليه وسلم يف ذلك، فأَتين عمي رفاعُة، فقال: اي ابن َأخي، ما صنعَت؟ فَأخربتُه مبا ق
ُ وال    وسلم، فقال: هللاُ املستعاُن، فلم نـَْلَبْث أن نزل القرآُن }إانَّ أَنْـَزلنا إلْيَك الكِّتاَب ابحلَقِّّ لَِّتْحُكَم َبنْيَ النَّاسِّ  مبا َأرَاَك اَّللَّ

لق قلت  مما  }َواْستـَْغفِّرِّ هللَا{  أُبرَْيق  بين  يماً{  َخصِّ لِّْلَخائِّننَي  الَّذِّيَن تُكْن  جُتَادِّْل عن  وال  رحيماً.  غفوراً  }إنَّ هللا كان  تادة 
اَّللَِّّ َوُهَو َمَعُهم إْذ يـُبـَيِّتُوَن ما   خَيْتَانُون أَنْـُفَسُهْم إِّنَّ هللا ال َيِّبُّ َمْن كان َخوَّاانً أَثِّيماً. يْسَتْخُفوَن مَِّن النَّاسِّ وال َيْسَتْخُفوَن مِّنَ 

ُهْم يـَْوَم  ال يـَْرضى من القولِّ وكان   َ َعنـْ ُهم يفِّ احلَياةِّ الدُّنيا فَمْن جُيادُِّل اَّللَّ هللا مبا يعملون حميطاً. هاأَنْـُتْم َهُؤالءِّ َجاَدْلُتْم َعنـْ
غَ   َ اَّللَّ جيدِّ  هللا  يْستـَْغفِّرِّ  مثَّ  نـَْفَسهُ  َيظْلِّْم  أَْو  ُسوءاً  يْعَمْل  ومن  وكيالً.  َعَلْيهِّم  يكوَن  َمْن  َأْم  لو فوراً  القِّياَمةِّ  أي:  رحيماً{ 

ْب َخطِّي هِّ وكان هللا عليماً حكيماً. وَمْن َيْكسِّ بُهُ على نـَْفسِّ ْب إَِّْثاً فإَِّّنَّا َيْكسِّ َئًة َأو إَِّْثاً مثَّ استغفروا هللا لغفَر هلم }وَمْن َيكسِّ
لُّوَك وما يـَْرمِّ بِّهِّ بريئاً فـََقدِّ اْحَتَمَل هُبْتَاانً وإَِّْثاً مبيناً{ قوهلم لِّلَبيٍد }َولَْوال َفضْ  ُهم أن ُيضِّ ُل اَّللَِّّ َعَلْيَك َوَرمْحَتُهُ هَلَمَّْت طَائَِّفٌة منـْ

لُّوَن إالَّ أَنُفَسُهْم وما َيُضرُّوَنَك مِّْن   هللاُ َعَلْيَك الكِّتاَب واحلِّكمَة وَعلَّمك ما مل َتُكْن تـَْعَلُم وَكاَن َفْضُل اَّللَِّّ   شيٍء وأَنْـَزلَ ُيضِّ
 َذلِّك اْبتِّغَاءَ  َعَلْيَك َعظيماً. ال َخرْيَ يفِّ كثرٍي من جَنْواهم إال من أمَر بَِّصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف أَْو إِّصالٍح بني النَّاس وَمْن يْفَعلْ 

[، فلمَّا نزل القرآن ُأيتِّ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم 114  -105ْؤتِّيهِّ َأْجراً َعظِّيماً{ ]النساء:  َمْرضاةِّ هللاِّ َفسوَف نُـ 
أتيُت عمِّي ابلسالح   ملا  قتادة:  إىل رفاعة، قال  فـََردَّهُ  أو عشا    -ابلسالح،  قد عسا،  أيب    -وكان شيخاً  الشك من 

فلما  -عيسى   إسالمه مدخوالً،  أرى  اجلاهلية، وكنت  ابن أخي، هو يف سبيل هللا    يف  أنَّ    -أتيته قال يل: اي  فعرفُت 
َق ُبَشرْيٌ ابملشركني فنزل على ُسالفة بنت سعد بن مُسَيََّة، فأنزل هللا }وَمن    -إِّسالمه كان صحيحاً   القرآُن حلِّ فلما نزَل 

بِّيلِّ املُْؤمِّنِّنَي نـَُولِّه ما تَوىلَّ وُنْصلِّهِّ َجَهنََّم َوَساَءْت َمصِّرياً. إنَّ هللا ال ُيَشاقِّقِّ الرَُّسوَل مِّْن بـَْعدِّ ما تـََبنيََّ َلهُ اهلَُدى َويـَتَّبِّْع َغرْيَ سَ 
َوَمْن ُيْشرِّْك ابهلل فـََقْد َضلَّ َضالالً بَعيدًا{ ]النس [،  116،  115اء:  يـَْغفُِّر َأن ُيْشَرَك بِّهِّ ويـَْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لِّْمن َيَشاءُ 

ْعٍر، فأخَذْت رَْحَلهُ فـََوَضَعْتهُ َعلى رأسها، مث خرجت به فرمت  فلمَّا نزل على ُسالفَة، رماها َحسَّاُن بن اثبٍت أببياٍت من شِّ
ْعَر حسَّان، ما كنَت أتتيين ُبري. أخرجه الرتمذي ، مث قالت: َأْهَدْيَت إيلَّ شِّ  . (1) به يف األبَطحِّ
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إسناده  :  شعيبصاري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]]عبد القادر: في سنده عمر بن قتادة الظفري األن [  587]جامع:  
 [ حسن[ ]األلباني: ضعيف

 . ( في التفسير، باب ومن سورة النساء3039رقم ) ي( الترمذ 1)

قال: كنُت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزل }َمْن    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو بكر الصديق    -[  113] 
أال  يـَْعَمْل   بكر،  وال نصرياً{ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اي أاب  وليّاً  له مِّْن دون هللا  به وال جيِّْد  جُيَْز  ُسوءاً 

انفصاماً،   ظهري  َأيّنِّ وجدت يف  إال  أعلُم  فال  قال: »فأقرأَنيها«،  رسول هللا،  اي  بَلى  قلُت:  عليَّ؟«  أنزلت  آية  أُقرئك 
 صلى هللا عليه وسلم »ما شأُنك اي أاب بكر؟« قـُْلُت: اي رسول هللا أبيب أنت وأُمي، وأَيُّنا مل  فتمطَّيُت هلا، فقال رسول هللا

فُتجزوَن   بكر واملؤمنون  أاب  »أما أنت اي  َعمِّْلنا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  مبا  ملَْجزِّيُّون  يـَْعَمْل ُسوءاً؟ وإانَّ 
لكم ذنوٌب، وأما اآلخرون: فيجتمع ذلك هلم حىت جْيَزوا به يوم القيامة«. أخرجه    بذلك يف الدنيا، حىت تْلقُوا هللا وليس

 . (1)  وتضعيفٌ الرتمذي، وقال: يف إسناده مقاٌل 
ضعيف ]عبد القادر: في إسناده مقال، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث[ ]األلباني:  [  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  589]جامع:  

 [اْلسناد
 ( في التفسير، باب ومن سورة النساء. 3042الترمذي رقم )(  1)

أهنا سألت عائشَة عن قول هللا تبارك وتعاىل: }إن تـُْبُدوا ما يف   ،عن أمية  -رمحه هللا    -)ت( علي بن زيد    -[  114] 
ْبُكم به هللا{ ]البقرة:   [ وعن قوله تعاىل: }َمن يعمْل سوءاً جُيَْز به{ فقالت: ما سألين أحٌد  284أَنُفسكم َأو خُتُْفوه َُياسِّ

َد فيما ُيصيبه من احلمَّى والنَّْكَبةِّ، حىت البِّضاعَة  منُذ سألُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: »هذه معاتبةُ هللاِّ العب 
يضُعها يف ُكمِّّ قميصهِّ، فيفقدها، فيفزع هلا، حىت إن العبَد ليخرج من ذنوبه، كما خيرج التِّرْب األمحر من الكِّري«. أخرجه  

 . (1)الرتمذي 
]عبد القادر: ضعيف[  [  حديث حماد بن سلمةهذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، ال نعرفه إال من  ]الترمذي:  [  590]جامع:  

 [ ضعيف اْلسناد]األلباني: 
 ( في التفسير في آخر سورة البقرة. 2993( الترمذي رقم )1)

أنَّ رجالً أتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللاِّ، إين   -رضي هللا عنهما  -ابن عباس  )ت( * -[ 115] 
ال   آمنوا  الذين  أيُّها  }اي  تعاىل:  فأنزل هللا  اللَّْحَم،  عليَّ  فَحرَّمُت  شْهَويت  وأخَذتين  للنساء،  انتشْرُت  اللحَم  أصْبُت  إذا 

ل طيباً{ ]املائدة:  حُتَرُِّموا طَيِّبات ما أحلَّ هللا  ،  87كم وال تعتدوا إنَّ هللا ال َيب املعتدين. وكلوا مما رزقكم هللا حالالً 
 (1)[. أخرجه الرتمذي 88

 شعيب: إسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد[ ]صحيح[  ]األلباني:  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[  600]جامع: 
 المائدة. ( في التفسير، باب ومن سورة 3052( رقم ) 1)

أيها الذين آمنوا شهادةُ  -رضي هللا عنه    -)ت( ابن عباس    -[  611]  : قال: عن متيٍم الداري يف هذه اآلية: }اي 
اء وكاان نصرانيَّنْي خيتلفان إىل الشام قبل   بينِّكم إذا حَضر أحدَُكُم املوُت{ قال: بَرِّئ الناُس منها غريي وغري َعدِّي بن بدَّ

سهٍم يقال له: بَُديل بن أيب مرمي بتجارٍة، ومعه جاٌم من فضٍة، يريد به امللك، اإلسالم لتجارِتما وقدم عليهما موىل لبين  
وهو ُعْظُم جتارته، فمرض، فأوصى به إليهما، وأمر أن يـُْبلِّغا ما ترك َأهَله، قال متيم: فلما مات أخذان ذلك اجلاَم، فبعناه  

اء، فلما َقدِّمنا إىل أ  هله، دفعنا إليهم ما كان معنا، ففقدوا اجلام، فسألوان عنه؟  أبلف درهٍم، مث اقتسمناه أان وعدي بن بدَّ
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فقلنا: ما ترك غري هذا، وما دفع إلينا غريه، قال متيم: فلما أسلمُت بعد ُقدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة،  
م أنَّ عند صاحيب مِّثـَْلها، فأَتْوا به أتَثَُّت من ذلك، فأتْيُت أهَله، فأخربُِتم اخلرَب، وأدَّْيُت إليهم مخسمائة درهم، وأخربِتُ 

رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فسأهلم البـَيِّنة، فلم جيدوا، فأمرهم أن يستحلُفوهُ مبا يـَْعظُم به على َأهل دينه. فحلف،  
 َأمْياٌن بعد َأمْياهنم{ فقام  فأنزل هللا: }أييها الذين آمنوا شهادةُ بينِّكم إذا حَضر أحدَُكُم املوُت{ إىل قوله }أو خيافوا أن تُردَّ 

اء.   عمرو بن العاص، ورجٌل آخر، فحلفا، فـَُنزَِّعتِّ اخلمسمائة درهم من عدي بن بدَّ
 . (1)  أخرجه الرتمذي، وقال: إنه غريب، وليس إسناده بصحيح

محمد بن السائب الكلبي، وقد تركه أهل العلم  فيه  ]عبد القادر:  [  هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح]الترمذي:  [  613]جامع:  
 [ ضعيف اْلسناد جدابالحديث[ ]األلباني: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة المائدة. 3061رقم ) ي( الترمذ 1)

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أُنزلت املائدة من   -رضي هللا عنه  -عمار بن ايسر    )ت(  *  -[  117] 
 السماء خبزاً وحلماً، وأُمروا أن ال خيونوا وال يدخروا لغٍد فخانوا، وادَّخروا ورفعوا لغٍد، فمسخوا قردة وخنازير« 

 . (1)وقوفاً مأخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي عن عمار بن ايسر من غري طريق  
 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: ضعيف[ : إسناده حسن[ ر عبد القاد] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  614]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة المائدة. 3063رقم ) ي( الترمذ 1)

هذه اآلية: }قُْل هو القادر على َأن يبعَث عليكم عذاابً    : يف-رضي هللا عنه    -)ت( سعد بن أيب وقاص    -[  118] 
ا لكائنة، ومل أيتِّ أتويُلها 65من فوقكم أو من حتت َأرجلكم{ ]األنعام:   ُّ صلى هللا عليه وسلم: »أَما إهنَّ [ فقال النَّيبِّ

 . (1) بعُد«. أخرجه الرتمذي 
 [ ضعيف اْلسنادعبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  617]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة األنعام. 3068رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ملا مَحََلْت َحوَّاُء، -رضي هللا عنه    -)ت( مسرة بن جندب    -[  119] 
يعيش هلا ولد،   إبليُس، وكان ال  هبا  احلارث، فسمَّتُه،طاَف  يه عبَد  الشيطان    فقال: مسَِّّ َوْحي  فعاش«، وكان ذلك من 

 . (1) الرتمذي وأْمرِّه. أخرجه 
هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد  ]الترمذي:  [  629]جامع:  

 [ ضعيفعبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ][ ولم يرفعه 
 ( في التفسير، باب ومن سورة األعراف.  3079رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: قـُْلُت لُعثماَن: ما مَحََلُكم على أْن َعَمْدمُت إىل األنفال،  -رضي هللا عنهما    -ت د( ابن عباس  )   ~  -[  120] 
املئني براءة وهي من  املثاين؟ وإىل  الرحيم ووضعتموها يف   ؟وهي من  الرمحن  تكتبوا سطر: بسم هللا  بينهما، ومل  فقرنتم 

السبع الطِّّول؟ ما محلكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أييت عليه الزمان، وهو تنزل  
ء اآلايت يف السورة  عليه السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول ضعوا هؤال

الت يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه اآلية، فيقول: ضعوا هذه اآلية يف السورة الت فيها كذا وكذا، وكانت األنفال 
من أوائل ما نزل ابملدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول هللا صلى هللا 
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يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ومل أكتب سطر: بسم هللا الرمحن الرحيم، ووضعتها يف    عليه وسلم ومل
 (. 1)  السبع الطول. أخرجه الرتمذي وأبو داود

يزيد  فيه  ]عبد القادر:  [  »هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس]الترمذي:  [  641]جامع:  
 [إسناده ضعيف ومتنه منكر]شعيب:   [ضعيفالفارسي: لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: 

( في الصالة، باب من جهر بها، أي: بسم هللا  786( في التفسير، باب ومن سورة التوبة، وأبو داود رقم )3086( الترمذي رقم ) 1)
 الرحمن الرحيم. 

أتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ويف ُعُنقي  -رضي هللا عنه    -عدي بن حامت ]الطائي[  )ت(  *  -[  121]  : قال: 
 } صليٌب من ذهٍب، فقال: اي عديُّ، ْاطَرْح عنك هذا الوَثَن، ومسعته يقرأُ }اختََّذوا َأْحبارَهم ورُهباهَنم أرابابً من دون اَّللَّ

م مل يكونوا يعبدوهن31]التوبة:   م، ولكنَّهم كانوا إذا َأَحلُّوا هلم شيئاً اْسَتَحلُّوُه، وإذا َحرَُّموا عليهم شيئاً َحرَُّموْه.  [ قال: إِّهنَّ
 . (1)أخرجه الرتمذي 

]651]جامع:   ليس  [  أعين  بن  بن حرب، وغطيف  السالم  إال من حديث عبد  نعرفه  الترمذي: هذا حديث غريب ال  قال  القادر:  عبد 
 [ حسن[ ]األلباني: إسناده ضعيف: شعيب]  [بمعروف في الحديث

 ( في التفسير، باب ومن سورة براءة. 3094( الترمذي رقم )1)

: قال: ملا نزلت هذه اآلية: }والَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذََّهَب واْلفِّضََّة{ َكرُبَ  -رضي هللا عنهما    -ابن عباس   )د(  * -[  122] 
َّ هللاِّ، إِّنه َكرُبَ َعلى َأصحابك هذه اآلية، فقال  ذلك على املسلمني، فقال عمر: أان أُفـَرُِّج عنكم، فانطلق، فقال: اي َنيبِّ

»إِّن هللا مل يـَْفرِّض الزكاة إِّال لِّيطيَب ما بقي من أموالكم، وإَّنا فرَض املواريَث لتكون   [:وسلم]رسول هللا صلى هللا عليه  
أمَ  َسرَّْتُه، وإذا  إليها  نظر  إذا  املرأة الصاحلة:  املرُء؟  َيْكنُِّز  ما  ُأْخربك ُبري  له: »أال  ُعَمُر، مث قال  بعدكم«، فكربََّ  َرَها ملن 

 . (1)  داود. أخرجه أبو أطاعْته، وإذا غاب عنها حفظْته« 
 [ ضعيف]األلباني:  []عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  653]جامع: 

 ( في الزكاة، باب في حقوق المال. 1664( أبو داود رقم ) 1)

}إاّل تـَْنفُِّروا : قال: جَنَْدةُ بُن نـَُفْيع: سألُت ابن عباس عن هذه اآلية:  -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عباس    -[  123] 
 . (1)  داودقال: فأمسَك عنهم املطَر، فكان عذاهَبُم. أخرجه أبو  {؟يـَُعذِّْبُكم َعذاابً أَليماً 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ]األلباني: ضعيف[في سنده مجهول]عبد القادر: [  664]جامع: 
 بالخاصة.( في الجهاد، باب نسخ تفسير العامة 2506( أبو داود رقم ) 1)

: قال: أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم رجٌل، فقال: اي رسول هللا، -رضي هللا عنه    -)ت( معاذ بن جبل    -[  124] 
ل: أرأيَت رجالً لَقَي امرأة ليس بينهما معرفٌة، فليس أييت الرجُل إىل امرأته شيئاً إِّال َقْد أَتى هو إليها، إال أنه مل جيامعها؟ قا

لِّلذَّاكِّرِّين{ فأنزل هللا عز وجل: }وأَقِّمِّ الصَّ  يُْذهِّْْبَ السَّيِّئاتِّ ذلَك ذِّْكرى  احْلََسناتِّ  اللَّْيلِّ إنَّ  النَّهارِّ َوزَُلفاً مَِّن  الَة طََريفِّ 
للمؤمنني   »بل  قال:  عامَّة؟  للمؤمنني  أم  خاصَّة،  له  أهَي  رُسوَل هللاِّ،  اي  فقلت:  معاذ:  قال  وُيصلَِّّي،  يتوضَّأَ  َأن  فأمره 

 . (1)  الرتمذيعامة«. أخرجه 
عبد القادر: رجاله ثقات، لكن أعله الترمذي بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ][  هذا حديث ليس إسناده بمتصل]الترمذي:  [  673]جامع:  

 [ ضعيف اْلسنادلم يسمع من معاذ[ ]األلباني: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة هود. 3113( الترمذي رقم )1)
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ُل بعَضها على -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )ت(  * -[ 125]  : عن النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم يف قوله: }ونـَُفضِّّ
{ ]الرعد:  َقُل والفارِّسيُّ واحللُو واحلامُض«. أخرجه الرتمذي4بعض يف اأُلُكلِّ  . (1)  [، قال: »الدَّ

 إسناده ضعيف جدا[ شعيب: [ ] حسن]األلباني:  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[  677]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الرعد. 3117( رقم ) 1)

الباهلي    -[  126]  تعاىل:  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أمامة  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله 
فيْكَرُهه، فإِّذا أُْدينِّ منه َشَوى وْجَهُه، وَوقَعْت  [، قال: »يـَُقرَُّب إىل فِّيه، 16}وُيسَقى من ماٍء َصديٍد. يَتَجرَُّعه{ ]إبراهيم: 

َأمعاَءهم{  فـََقطََّع  مَحيماً  ماًء  }َوُسُقوا  تعاىل:  قال  ُدبُره«،  من  حىتَّ خيرج  أْمعاءُه،  َقطََّع  شرِّبَه  فإذا  ه،  رَْأسِّ ]حممد:    فـَْرَوةُ 
[. أخرجه 29هَ بئَس الشَّراُب وساَءْت ُمْرَتفقاً{ ]الكهف:  [، وقال: }وإْن َيْسَتغِّيثُوا يُغاثُوا مباٍء كاملُْهلِّ َيْشوي الُوُجو 15

 . (1)  الرتمذي
 [. ضعيف[ ]األلباني: ضعيف: شعيب] [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  678]جامع: 

 ( في أبواب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. 2586( رقم ) 1)

َ َرسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بِّقناٍع فيه ُرَطٌب، فقال:  : -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك   -[ 127]  قال: ُأيتِّ
ا{ ]إبراهيم:  [  25، 24مثُل كلمٍة طيِّبٍة }كشجرٍة طيَِّبٍة َأْصُلها اثبٌت وفـَْرُعها يف السََّماءِّ. تُؤيتِّ ُأُكَلها ُكلَّ حني إبذن رهبِّّ

[ قال:  26بيثٍَة اجتُـثَّْت من فوق األرض ماهلا من َقراٍر{ ]إبراهيم: قال: »هي النَّْخلُة«، }وَمَثُل كلمٍة خبيثٍة كشَجَرٍة خ
 »هي احلْنظَل«. أخرجه الرتمذي. 

 (. 1) وقال: وقد َرَواهُ غرُي واحٍد موقوفاً، ومل يرفـَُعوهُ 
 [. ضعيف مرفوعا[ ]األلباني: رجاله ثقات إال ان حماد تفرد برفعه: شعيب[ ]679]جامع: 

 ( من حديث حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي هللا عنه. 3118)( الترمذي رقم  1)

: قال: كانت اْمَرأٌة ُتصلِّّي َخْلَف رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه -رضي هللا عنهما    -)ت س( ابن عباس  *    -[  128] 
يكوَن يف الصفِّّ األول لئال يراها، ويتأخر بعضهم حىت وكان بعُض القوَم يتَقدَُّم، حىت  -وسلم حسناءُ من أْحسنِّ النَّاسِّ 

املُْستـَْقدِّمنَي مِّْنُكْم ولَقدْ  إِّبطَيهِّ، فأنزل هللا تعاىل: }وَلَقْد َعلِّْمنا   َعلِّْمنا يكون يف الصفِّّ املؤَّخرِّ، فإذا رَكَع نظر من حتت 
رين{ ]احلجر:    . (1) [. أخرجه الرتمذي، والنسائي 24املُْستَأخِّ

استظهر ابن كثير بعد أن ذكر كالمًا طوياًل عن  عبد القادر: ]صحيح[. [ ]األلباني: إسناده ضعيف، ومتنه منكر: شعيب]  [683]جامع: 
 [ هذا الحديث أنه كالم أبي الجوزاء

 . ( في التفسير، باب ومن سورة الحجر 3122في الصالة، باب المنفرد خلف الصف، والترمذي رقم ) 18/   2( النسائي 1) 

اخلدري  )  -[  129]  أبو سعيد  عنه    -ت(  فِّراَسَة  -رضي هللا  »اتَـُّقوا  قال:  وسلم  عليه  رسوَل هللاِّ صلى هللا  َأنَّ   :
 . (1)  الرتمذي[. أخرجه 75املؤمن، فإِّنه يَنظُُر بنورِّ هللا«، مث قرأ }إنَّ يف ذلك آلايٍت للُمتـََومسِِّّّنَي{ ]احلجر:  

 [ضعيف]عبد القادر: في سنده عطية العوفي، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  684]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الحجر.  3125رقم ) ي( الترمذ 1)

: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال يف قوله تعاىل: }لََنْسأَلَنـَُّهْم -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  130] 
َعمَّا   ]احلجر:  َأمْجَعنَي.  يْعَملوَن{  الرتمذي93،  92كانُوا  أخرجه  هللاُ«.  إال  إله  »ال  قول:  عن  قال:  وأخرجه  (1)   [   .

 البخاري يف ترمجة ابب. 
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 [ ضعيف اْلسناد]عبد القادر: في سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  687]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الحجر. 3126الترمذي رقم )(  1)

هريرة    -[  132]  أبو  عنه    -)ت(  هللا  إبِّمامهم{ -رضي  أانٍس  َندعو كلَّ  }يوَم  وسلم  عليه  هللا  النيب صلى  عن   :
تُّون ذراعاً، ويـَْبيضُّ وجْهُه، وجُيعُل على 71]اإلسراء:  ْسمِّهِّ سِّ [ قال: »يُْدعى أحُدهم، فُيعطى كتابَه بيمينه، وميُدُّ له يف جِّ

فينطلق   يتألأل،  لؤلٍؤ  ََتٌج من  ه  هبذا،  رأسِّ اْئتِّناَ  اللهم  فيقولون،  بعيد،  إليه فريَونه من  الذين كانوا جيتمعون  إىل أصحابه 
وَيسَودُّ   بشماله،  فيُـْعَطى كتابَه  الكافر:  وأما  اهلَُدى،  على  املتبوع  هذا  مثُل  منكم  رُجٍل  لُكلِّّ  أْبشُروا  فيقول:  فيأتيهم، 

توَن ذراعاً، ويُلبس َتجاً  من انٍر، فإذا رآه أصحابُهُ يقولون: نعوذُ ابهلل من شر هذا، اللَُّهمَّ ال  وجهه، ومُيدُّ له يف جسمه سِّ
ْره، فيقول هلم: أبَعدُكُم هللا، فإنَّ لكلِّّ رجٍل منكم هذا«. أخرجه   . (1) الرتمذيأتتِّنا به، فيأتيهم، فيقولون: اللهم ّأخِّّ

]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد السدي الكبير، وهو مجهول   [هذا حديث حسن غريب]الترمذي:  [ 694]جامع:  
 [ ضعيف اْلسنادالحال[ ]األلباني: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل. 3135الترمذي رقم )  (1)

كََّة أُمَِّر ابهلجرِّةِّ، فنزلت  -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن عباس  *    -[  133]  : قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم مبِّ
َنصريًا{ ]اإلسراء:   لُدْنك ُسلطاانً  من  ْدٍق واجعْل يل  خُمَْرَج صِّ وَأْخرِّْجين  ْدٍق  ُمْدَخل صِّ َأْدخلين  [.  80عليه }وُقْل َربِّّ 

 . (1)  الرتمذيأخرجه 
صحيح]الترمذي:  [  700]جامع:   حسن  حديث  "[  ][  هذا  التقريب   " في  الحافظ  لينه  ظبيان،  أبي  بن  قابوس  سنده  في  القادر:  عبد 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 
 ( في التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل3138الترمذي رقم )  (1)

الدرداء  *    -[  134]  أبو  َذهباً -رضي هللا عنه    -)ت(  ُز  الَكنـْ َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »كاَن   :
 . (1)  الرتمذيَوفِّضَّة«. أخرجه 

 [   ضعيف جدا ضعيف[ ]األلباني: إسناده ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب]الترمذي: [  707]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الكهف. 3153رقم ) ي( الترمذ 1)

َي  -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن الزبري بن العوام    -[  135]  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إَِّّنَّا مسُِّّ
 (. 1)البـَْيُت اْلَعتيُق؛ ألنهُ مل َيْظَهْر َعَلْيهِّ َجبَّاٌر«. أخرجه الرتمذي 

الحفظ[  ]الترمذي: حسن غريب[  [  723]جامع:   فإنه سيء  الليث  المصري كاتب  صالح  بن  هللا  ثقات، خال عبد  رجاله  القادر:  ]عبد 
 [. ضعيف]األلباني: 

   .( في التفسير، باب ومن سورة الحج 3169( رقم )1) 

اخلدري    -[  136]  سعيد  أبو  عنه    -)ت(  هللا  فيها -رضي  }َوُهْم  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  ُوَن{  :  َكاحلِّ
حىتَّ 104]املؤمنون:   السُّْفلى  َشَفتُهُ  ي  وَتْسرَتخِّ هِّ،  رْأسِّ وْسَط  ُلَغ  تبـْ حىت  اْلُعْليا  َشَفتُهُ  فـَتـََقلََّص  النَّاُر،  »َتْشويِّهِّ  قال:   ]

 (. 1)  َتْضرَِّب ُسرََّتُه«. أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في سنده دراج أبو السمح، وهو وإن كان صدوقًا، إال أنه في روايته  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي:  [  726]جامع:  

 [ضعيفعن أبي الهيثم ضعيف، وهذا منها[ ]األلباني: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة المؤمنين.3175رقم ) ي( الترمذ 1)

ابَّةُ وَمعها خامَتُ -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  137]  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »خَتُْرُج الدَّ
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َن، فيقول هذا: اي  ُسَلْيمان، وَعَصا موسى، فتْجُلو وْجَه املُؤمِّنِّ، وخَتْطُِّم أنَف الكافِّرِّ ابخلامت، َحىتَّ إِّنَّ َأْهَل اخْلَُوانِّ لَيْجَتمُِّعو 
 .  (1) الرتمذيويقول هذا: اي كافر، ويقول هذا: اي كافر، ويقول هذا: اي مؤمن«. أخرجه مؤمن، 
 [  ضعيفعبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف[ ]األلباني: ][ هذا حديث حسن]الترمذي: [  745]جامع: 

 . ( في التفسير، باب ومن سورة النمل3186رقم ) ي( الترمذ 1)

: قالت: ُسئَِّل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عن املنكر الذي  -رضي هللا تعاىل عنها   -)ت( أم هانئ   -[ 138] 
ْن َمرَّ هبم يف َأهل األرض.    كانوا أيتونه يف انديهم؟ فقال: كانوا ََيْبِّقوَن فيه، واخلْذُف والسُّْخرِّيُّ مبِّ

 هذه روايٌة. 
[ قال:  29ويف رواية الرتمذي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل: }وأتتوَن يف اندِّيكم املْنَكَر{ ]العنكبوت:  

 . (1)كانوا خَيْذِّفون َأهل األرض، ويْسَخروَن منهم 
إسناده ضعيف[ ]األلباني:  ]شعيب: [  هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك]الترمذي:   [749]جامع: 

 ضعيف اْلسناد جدا[ 
 ( في التفسير، باب ومن سورة العنكبوت.  3189( الرواية األولى لم أجدها بهذا اللفظ، والرواية الثانية هي رواية الترمذي رقم ) 1) 

: قال: ملا كان يوُم بْدٍر ظََهَرتِّ الرُّوُم على فارس، فأعَجَب -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )ت(  *  -[  139] 
أْدََن األرض وُهْم من بْعدِّ غََلبِّهم سيـَْغلِّبون. يف بِّْضعِّ سننَي َّللَّ األمرُ  من    ذلك املؤمنني، فنزلت: }امل. غُلَِّبتِّ الرُّوم. يف 

 [ قال: ففرح املؤمنون بظهور الروِّم على فارس. أخرجه الرتمذي. 4  -1ملؤمنون{ ]الروم:  قبُل ومن بعُد ويومئٍذ يـَْفَرُح ا
: }غََلَبْت{  (. 1)  وقال: هكذا قال نصُر بُن عليٍّ

]عبد القادر: في سنده عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ  [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي:  [  751]جامع:  
 [ صحيح بما بعده عند الترمذي[ ]األلباني: إسناده ضعيف]شعيب:  كثيرًا[ 

 ( في التفسير، باب ومن سورة الروم. 3190رقم ) ي( الترمذ 1)

عباس    -[  140]  ابن  عنهما    -)ت(  هللا  َجْوفِّهِّ{  -رضي  يف  قَلَبنْي  من  لَِّرجٍل  هللا  َجعَل  }ما  تعاىل:  قوله  يف   :
ُ لَِّرجٍل من قَلَبنْي يف َجْوفِّهِّ{ ما َعىَن  [ قال أبو ظبيان:  4]األحزاب:  قُلنا البنِّ عباٍس: أرأَيت قوَل هللا تعاىل }ما َجعَل اَّللَّ

بذلك؟ قال: قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً ُيصّلي، َفخطََر َخْطَرة، فقال املنافقون الذي ُيصلون معه: َأال ترى 
 . (1) هم؟ فأنزل هللا تعاىل: }ما َجعَل اَّللَّ لَِّرجٍل من قَلَبنْي يف َجْوفِّهِّ{ أخرجه الرتمذي أنَّ له قْلَبني: قلباً معكم، وقلباً مع

 [. ضعيف اْلسناد]عبد القادر: في سنده قابوس بن أبي ظبيان، وفيه لين[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن]الترمذي: [  759]جامع: 
 . ( في التفسير، باب ومن سورة األحزاب3197( رقم )1) 

هانئ    -[  141]  أم  عنها    -)ت(  هللا  إليه،  -رضي  فاعتَذْرُت  وسلم،  عليه  رسوُل هللا صلى هللا  قالت: خطَبين   :
يت آتْيَت أُجورُهنَّ وما ملكْت مييُنَك   ممَّا أفاَء اَّللَّ عليك وبناتِّ َعمَِّك فعذَرين، مث أَنزل هللا: }إِّان أْحلَْلنا لك أزواَجَك الالَّ

يت هاَجْرَن معك لَّ له؛ ألين  50اآلية ]األحزاب:    ...{وبناتِّ عمَّاتك وبناتِّ خالك وبنات خاالتك الالَّ [ فلم أُكْن ألحِّ
 (. 1) ملا هاجرُت كنُت من الطُّلقاءِّ. أخرجه الرتمذي 

 [. ضعيف اْلسناد جداباذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف مدلس[ ]األلباني: ]عبد القادر: في سنده أيضًا أبو صالح [  767]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة األحزاب. 3211( رقم ) 1)

: قال: هُنَي رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عن َأصنافِّ النِّساءِّ، إال  -رضي هللا عنهما   -)ت( ابن عباس   -[  142] 
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نَّ مِّْن أزواٍج ولو َأْعَجبَك ُحْسنُـ  ُهنَّ  ما كان من املؤمناتِّ املهاجَراتِّ بقوله: }ال َيل لك النِّساءُ من بعُد وال َأن تـََبدََّل هبِّ
فأحلَّ  مييُنك{  ملكْت  ما  دِّيٍن غري  إال  ذات  { وحرَّم ُكلَّ  للنيبِّّ نفسها  وهَبْت  إِّْن  مؤمَِّنًة  }وامرَأًة  املؤمناتِّ  فتياتِّكم   هللاُ 

[ وقال: }اي أَيُّها النيبُّ  5اإلسالم، قال: }ومن َيْكُفْر ابإلميانِّ فقد حبط عمُلهُ وهو يف اآلخرةِّ من اخلاسرين{ ]املائدة:  
يت آت  خالصًة لك من دون    -إىل قوله    -يَت ُأجورَهنَّ وما ملكت ميينك ممَِّّا أفاَء اَّللَّ عليك  إان أحللنا لك َأزواَجَك الالَّ

وى ذلك من أصنافِّ النِّساءِّ. أخرجه الرتمذي  (. 1)  املؤمنني{ وحرَّم ما سِّ
ضعيف  صدوق كثير اْلرسال واألوهام[ ]األلباني: وهو شهر بن حوشب فيه ]عبد القادر:  [ هذا حديث حسن]الترمذي: [  768]جامع: 
 [. االسناد

 . ، باب ومن سورة األحزابر( التفسي 1)

[ 77: يف قوله تعاىل: }وجعلنا ُذرِّيَـَّتهُ ُهُم الباقني{ ]الصافات:  -رضي هللا عنه    -)ت( مسرة بن جندب    -[  143] 
 . (1)  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »َحاٌم، وَساٌم، وايفث، ويقال: ايفث ابلثاء والتاء، ويقال: يـََفث«

«. أخرجه    ويف رواية قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ساٌم: أَبو العرب، وحام: أبو احلبش، وايفث: أبو الرومِّ
 . (2)  الرتمذي
بشير]الترمذي:  [  781]جامع:   بن  إال من حديث سعيد  نعرفه  بشير  [  هذا حديث حسن غريب ال  بن  في سنده سعيد  القادر:  ]عبد 

 [ضعيفاألزدي، وهو ضعيف[ ]األلباني: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الصافات. 3228( الترمذي رقم )1)
 (، وفيه عنعنة الحسن عن سمرة. 3229( رقم ) 2)

قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله تعاىل:   (:-رضي هللا عنه    -)ت( )أيب بن كعب    -[  144] 
 . (1) الرتمذي أخرجه  [ قال: »يزيُدون عِّْشريَن ألفًا«.147}وَأرسلناه إىل مائة أَلٍف أو يزيدوَن{ ]الصافات:

 [ ضعيف اْلسناد]عبد القادر: في سنده مجهول وضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب]الترمذي: [  783]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الصافات. 3227رقم ) ي( الترمذ 1)

قريٌش، وجاءه النيب صلى هللا    (:-رضي هللا عنهما    -)ت( )ابن عباس    -[  145]  قال: مرَض أبو طالٍب فجاءْتهُ 
فقام أبو جهٍل كي ميَنعه من اجللوس فيه، قال: وشَكْوه إىل أيب طالٍب.    -وعند أيب طالٍب جملُس رُجٍل    -عليه وسلم  

أُريُد منهم كلمة تديُن هلم هبا العرُب، وتُؤدِّّ  تُريُد من قومَِّك؟ قال:  ي إليهم العجُم اجلِّزيَة. قال:  فقال: اي ابن َأخي، ما 
. قولوا: ال إله إال هللا. فقالوا: إهلاً واحدًا؟ ما مسعنا هبذا يف املِّلَّة اآلخرة.  كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة، فقال: اي عمِّّ

. كم َأهلكنا من  إْن هذا إال اختالٌق. قال: فنزل فيهم القرآن }ص. والقرآنِّ ذي الذِّْكر. بل الذين كفروا يف عِّزٍَّة وشقاقٍ 
قبلِّهم من قـَْرٍن فناَدْوا والَت حني منَاص. وعجبوا أْن جاءهم مْنذٌِّر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذَّاب. أجعَل اآلهلة  
إهلاً واحداً إنَّ هذا لشيٌء ُعجاب. وانطلَق املألُ منهم أن اْمُشوا واصربوا على آهلتِّكم إن هذا لشيٌء يُراد. ما مسعنا هبذا  

رة إْن هذا إال اْختِّالق{ ]ص: يف   (  1)[. َأخرجه الرتمذي 7  - 1اْلمِّلَّةِّ اآلخِّ
]عبد القادر: في سنده يحيى بن عمارة الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني:  [ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [  785]جامع: 

 [.ضعيف اْلسناد
 ( في التفسير، باب ومن سورة ص. 3230( رقم ) 1)
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بنت يزيد    -[  146]  )أمساء  يقرأ: }اي   (:-رضي هللا عنها    -)ت(  قالت: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم 
 (. 1)  اَّللَِّّ إن اَّللَّ يغفُر الذُّنوَب مجيعاً{ وال يبايل. أخرجه الرتمذي  من رمحةعبادَي الذين َأْسرفوا على أنفسهم ال تْقَنطُوا 

شهر بن حوشب  فيه ]عبد القادر:  [ هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ثابت عن شهر بن حوشب]الترمذي: [  788]جامع: 
 [. ضعيف اْلسنادضعيف[ ]األلباني: 

 سورة الزمر. ( في التفسير، باب ومن 3235( رقم ) 1)

ُ -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  147]  : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قرأ }إِّنَّ الذين قالوا رَبُّنا اَّللَّ
لت:    الرتمذي[ قال: قد قال الناُس، مث َكَفَر أْكثـَُرهم، َفمْن مات عليها، فهو ممَِّّنِّ استقاَم. أخرجه 30مث استقاموا{ ]ُفصِّّ

(1) . 
الوجه]الترمذي:  [  795]جامع:   هذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب  حديث  القادر:  [  هذا  ضعيف[  فيه  ]عبد  القطعي  حزم  أبي  بن  سهيل 

 [   ضعيف اْلسناد]األلباني: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة حم السجدة. 3247رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: كنُت َأسأُل عن االنتصارِّ؟ وعن قوله: }َوَلمنِّ انْـَتَصَر بعَد ظُْلمِّهِّ فأولئك  -رمحه هللا -)د( ابن عْون   -[  148] 
أمِّّ حُمَمٍَّد  41ما عليهم مِّْن َسبيٍل{ ]الشورى:   أبيه    -[ فحدَّثين علي بُن زيد بن ُجدعان عن  ابُن عوٍن:    -امرأة  قال 

ا كانت تْدُخُل على   أُمِّّ املؤمنني عائشة، قالت: قاَلت عائشة أُمُّ املؤمنني: دَخَل عليَّ رسوُل هللا صلى هللا عليه وزَُعموا َأهنَّ
ُتهُ هلا، فأْمَسَك، وأقـْبـََلْت زينُب تـَُقحِّّ  ُم وسلم، وعندان زينُب بنت َجْحٍش، َفجعَل َيْصَنُع بيدِّه شيئاً، فقلُت بيده حىت َفطَّنـْ

فقال لعائشة: »ُسبِّيها« فَسبـَّْتها، فـَغََلبـَْتها، فاْنطََلقْت زينُب إىل علّي، قالت: إِّنَّ عائَشة   لعائشة، فنهاها، فأَبْت أْن تنتهَي،
بَّةُ أَبيك   ا حِّ فاْنَصرَفْت، فقالت هلم: إين قلُت له    -وَربِّّ الكعبةِّ    -وَقعْت بكم، وفَعلْت، فجاءْت فاطمة، فقال هلا: إِّهنَّ

 . (1)اء عليٌّ إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وكلَّمه يف ذلك. أخرجه أبو داود كذا وكذا، فقال يل: كذا وكذا، قال: وج
  [ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ومتنه منكرحديث ]عبد القادر: [  798]جامع: 

 ( في األدب، باب االنتصار. 4898داود رقم )  و( أب 1)

هللا صلى هللا عليه وسلم: »َما مِّْن ُمؤمٍِّن إال وله : قال: قال رسول -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك  -[ 149] 
السماءُ   عليهم  بَكْت  }فما  قوله:  فذلك  عليه،  َبكيَا  مات  فإذا  رِّْزقُه.  منه  ينزُل  وابٌب  َعَمُلُه،  منه  َيصَعُد  ابٌب  ابابنِّ: 

 . {«واأَلرُض وما كانوا ُمنظرين
 . (1) الوجه ن هذا أخرجه الرتمذي، وقال: هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً إال م

 [ ضعيف]عبد القادر: موسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث[ ]األلباني: [  801]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة الدخان. 3252رقم ) ي( الترمذ 1)

اخلدري    -[  150]  سعيد  أبو  عنه    -)ت(  هللا  {  -رضي  }كاملُْهلِّ قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللاِّ  رسوَل  »َأنَّ   :
، إذا قـَرَّبَهُ إىل وجههِّ َسَقَطْت فـَْرَوةُ وجهه فيه«. أخرجه 45]الدخان:   . (1)  الرتمذي[ َكَعَكرِّ الزَّْيتِّ

من  ]الترمذي:  [  802]جامع:   إال  نعرفه  ال  غريب  حديث  رشدينهذا  الحجاج  [  حديث  أبو  سعد  بن  سنده رشدين  وفي  القادر:  ]عبد 
 [ ضعيفالمصري، وهو ضعيف، ودراج أبو السمح حديثه عن أبي الهيثم ضعيف، وهذا منها[ ]األلباني: 

 ( في التفسير، باب3319( في أبواب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، و )2587( و )2584رقم )  ي ( الترمذ1)
 سائل.  ومن سورة سأل 
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: عن النيب صلى هللا عليه وسلم }وأْلَزَمهم كلمَة التـَّْقَوى{ ]الفتح:  -رضي هللا عنه  -أيب بن كعب  )ت( * -[ 151] 
 . (1)  الرتمذيأخرجه  [ قال: »ال إله إال هللا«.26

فزعة]الترمذي:  [  808]جامع:   بن  الحسن  إال من حديث  نعرفه مرفوعًا  أبي    [هذا حديث غريب ال  بن  ثوير  في سنده  القادر:  ]عبد 
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده ضعيف: شعيبفاختة، وهو ضعيف[ ]

 ( في التفسير، باب ومن سورة الفتح. 3261رقم ) ي( الترمذ 1)

: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »إِّْدابُر النُُّجوم: الرَكَعتان قـَْبل  -رضي هللا عنهما   -)ت( ابن عباس    -[ 152] 
«. أخرجه الرتمذي   . (1)الفجر، وَأْداَبُر السُُّجودِّ: الركَعتان بعد املغربِّ

]عبد  [  حديث محمد بن فضيل، عن رشدين بن كريبذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه من  ]الترمذي: ه[  817]جامع: 
 [   ضعيفالقادر: في سنده رشدين بن كريب، وهو ضعيف[ ]األلباني: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة الطور. 3271الترمذي رقم )  (1)

َأنَّ رسوَل هللا    [:34: يف قوله: }وفـُُرٍش مْرفُوعٍة{ ]الواقعة:  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  153] 
، مسريةُ ما بْينِّهما مخسمائة عام. أخرجه الرتمذي  . (1) صلى هللا عليه وسلم قال: ارتفاعها كما بنْي السماءِّ واألرضِّ

[ ]األلباني:  ةدراج عن أبي الهيثم ضعيفرواية  ]عبد القادر:  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين]الترمذي:  [  827]جامع:  
 [ضعيف

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة. 2543رقم ) ي( الترمذ 1)

ُتُم الرَّسوَل   (: -رضي هللا عنه    -)ت( )علي بن أيب طالب    -[  155]  قال: ملا نزلت }اي أيُّها الذي آمنوا إذا انجيـْ
[ قال يل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »َما َترى؟ ديناٌر؟« قلُت: ال 12فقدُِّموا بنَي يََدْي جنواُكْم صدقًَة{ ]اجملادلة:  

يُطيقونه، قال: »َفكْم؟« قلت: شَ  عرية، قال: »إنك َلزهِّيٌد«، قال: فنزلت:  يُطيُقونَه، قال: »فَنِّصُف ديناٍر؟« قلت: ال 
جَنْواكم صدقاتٍ  َيَدْي  بنْيَ  تـَُقدُِّموا  أْن  ]اجملادلة:    ...{}أََأْشَفْقتُْم  األمة«.  13اآلية  هذه  عن  هللا  َخفََّف  »َفيبِّ  قال:   ،]

 . (1)  أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في سنده علي بن علقمة األنماري الراوي  [  هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه]الترمذي:  [  836]جامع:  

 [ ضعيف اْلسنادعن علي، وقد اختلف فيه[ ]األلباني: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة المجادلة. 3297رقم ) ي( الترمذ 1)

أْوَجْفتُْم عَلْيهِّ من َخْيٍل وال رِّكاٍب{ ]احلشر: -رمحه هللا  -)د( حممد بن شهاب الزهري    -[  156]  : يف قوله: }َفما 
وقُرى  6 َفَدك  َأْهَل  وسلم  عليه  النيبُّ صلى هللا  َصاحَلَ  قال:  أحفظُها    -[  مَسَّاها، ال  آخرين،   -قد  قـَْوماً  ٌر  حماصِّ وُهو 

َجْفُتْم عَلْيهِّ من َخْيٍل وال رِّكاٍب{ يقول: بغري قتاٍل، قال الزهريُّ: وكانت بُنو النضري  فأرَسُلوا إليه ابلصلح قال: }َفما أوْ 
افـَْتتحوها َعلى ُصلح، َفقَسَمها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بني   َوة،  يـَْفَتُحوها َعنـْ ِّّ صلى هللا عليه وسلم خالصاً، مل  للنَّيبِّ

 . (1) ، إال رجلني كانت هبما حاجة. أخرجه أبو داوداملهاجرين، مل يـُْعطِّ األَنصاَر منها شيئاً 
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسل[  840]جامع: 

 ( في الخراج، باب في صفايا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األموال. 2971داود رقم )  و( أب 1)

: قال: من كان له ماٌل يـُبـَلُِّّغهُ َحجَّ بْيتِّ ربِّّهِّ أْو جيُِّب عليه فيه زكاٌة،  -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن عباس    -[  157] 
، فقال رجٌل: اي ابَن عبَّاٍس، اتَّقِّ هللاَ، فإَِّّنا يسأُل الرجعَة الكفُّاُر، قال: سأتـُْلو   عليك فلم يفعل، سأَل الرَّجَعَة عند املوتِّ
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رُ بذلك قـُْرآانً } ون.  اي أيُّها الَّذيَن آمُنوا ال تـُْلهُِّكم َأْمواُلُكم وال َأوالدُكم عن ذِّْكرِّ اَّللَّ وَمْن يـَْفعْل َذلَك فأُْولئَِّك ُهُم اخلاسِّ
َ أحدَُكُم اْلموُت فيقوَل ربِّّ لوال َأخَّْرتين إىل أجٍل قريٍب فَأصَّدََّق وَأُكنْ  مَِّن الصَّاحلنَي.  وأْنفُِّقوا مما رزَْقناكم مِّْن قَبلِّ أن أْييتِّ

ُ خبرٌي مبا تـَْعملوَن{ ]املنافقون:  ُ نفساً إذا جاَء َأجُلها واَّللَّ َر اَّللَّ ُب الزَّكاَة؟ قال: إذا بَلَغ  11 -9وَلْن يُؤخِّّ [ قال: فما يُوجِّ
ُب احلجَّ؟ قال: الزَّاُد والبعرُي. أخرجه الرتمذي  . (1) املاُل مائتني َفَصاعداً، قال: فما يوجِّ

 ية له عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحوه، قال: واألول أصح. ويف روا 
 [ضعيف اْلسناد]عبد القادر: أبو جناب الكلبي ضعيف، ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع[ ]األلباني: [  850]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة المنافقين. 3313رقم ) ي( الترمذ 1)

عباس    )ت(  *  -[  158]  عنهما    -ابن  كم -رضي هللا  َأزواجِّ من  إنَّ  آمنوا  الذين  أيُّها  }اي  اآلية  هذه  ُسئَِّل عن   :
[ قال: هؤالء رجاٌل أسلموا من مكة، وأرادوا أْن أيتُوا النيبَّ صلى هللا  14]التغابن:    {؟وَأوالدُكم َعُدوًّا لكم فَاحَذروهم

ُوهم أْن أْيتُوا النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما أتـَْوا رسوَل هللا صلى هللا عليه عليه وسلم، فأَب أزواُجُهْم وأوالُدهم أْن يَْدعُ 
كم أزواجِّ إنَّ من  آمنوا  الذين  أيُّها  }اي  وجل  فأنزل هللا عز  يُعاقِّبوُهم،  أْن  مَهُّوا  الدين،  يف  فـَُقُهوا  قد  النَّاَس  رأُُوا   وسلم 

 . (1)جه الرتمذي اآلية. أخر  {... وأوالدُكم َعُدوًّا لكم فاْحَذرُوهم
:  شعيب]عبد القادر: سماك بن حرب صدوق، إال في روايته عن عكرمة فإنها مضطربة[ ] [ هذا حديث صحيح]الترمذي: [  852]جامع: 

 [.حسن]األلباني:  [رجاله ثقات إال ان رواية سماك عن عكرمة مضطربة
 ( في التفسير، باب ومن سورة التغابن. 3314( رقم ) 1)

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »الصَّعود: عَقبةٌ   -رضي هللا عنه  -أبو سعيد اخلدري  -)ت(  -[ 159] 
 . (1) الرتمذييف النار، يتصعَُّد فيها الكافر سبعني خريفاً، مثَّ يهوي فيها سبعني خريفاً، فهو كذلك أبدًا«. أخرجه 

نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة. وقد روي شيء من هذا عن عطية، عن أبي  هذا حديث غريب إنما  ]الترمذي:  [  864]جامع:  
]عبد القادر: في سنده أيضًا دراج عن أبي الهيثم، وقد ذكرنا غير مرة أنه ضعيف في روايته عن أبي الهيثم[ ]األلباني:  [  سعيد، موقوفا

 [ضعيف
 ( في التفسير، باب ومن سورة المدثر. 3323رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: قال انٌس من اليهود ألانٍس من أصحاب النيب صلى -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  160] 
يه وسلم هللا عليه وسلم: هل يعلُم نبيُّكم عدد خزنةِّ جهنم؟ قالوا: ال ندري حىت نسألَه، فجاء رجٌل إىل النيبِّّ صلى هللا عل

فقال: اي حُمَمَُّد، غُلَِّب أصحاُبَك اليوَم، قال: »ومب غُلُِّبوا؟« قال: سأهلم يهوُد: هل يعلم نبيُّكم َعَدَد َخَزنة جهنم؟ قال:  
»فما قالوا؟« قال: قالوا: ال ندري حىت نسأَل نبيَّنا، قال: أَفغُلَب قوٌم ُسئِّلوا عما ال يعلمون، فقالوا: ال نعلُم حىت نسَأل 

ْرَمُك    -نا؟ لكنهم قد سألوا نبيَّهم، فقالوا: َأرِّان هللا جْهرة، علي أبعداءِّ هللا، إين سائُلهم عن تُربةِّ اجلنة  نبي ؟  -وهي الدَّ
القاسم، كم عدُد خزنةِّ جهنم؟ قال: هكذا وهكذا     -يف مرة عشرٌة ويف مرٍة تسعٌة    -قال: فلما جاءوا، قالوا: اي أاب 

َهة، مث قالوا: أخربان اي أاب القاسم،  قالوا: نعم، قال هلم النيب ص لى هللا عليه وسلم: »ما تـُْربةُ اجلنةِّ؟« قال: فسكتوا ُهنـَيـْ
«. أخرجه الرتمذي  ُز من الدَّْرمكِّ  (1) فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: »اخلبـْ

مجالد ليس بالقوي، وقد تغير  في سنده  ]عبد القادر:  [  هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد]الترمذي:  [  865]جامع:  
 [ ضعيففي آخر عمره[ ]األلباني: 

   .( في التفسير، باب ومن سورة المدثر 3324رقم ) ي( الترمذ 1)
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: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية: }هو َأهُل  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك   -[  161] 
اتَّقاين فلم جيعْل معي إهلاً، 56التـَّْقوى وأهُل املغفرة{ ]املدثر:   َأهٌل َأْن أُتَّقى، فمن  [ قال: قال هللا تبارك وتعاىل: »أان 
 . (1) الرتمذيفأان أهٌل أن أغفَِّر له«. أخرجه 

ثابت[  [  866]جامع:   بهذا الحديث عن  تفرد سهيل  بالقوي في الحديث، وقد  الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس  القادر: قال  ]عبد 
 [ ضعيف]األلباني: 

( في الزهد، باب ما يرجى من رحمة  4299( في التفسير، باب ومن سورة المدثر، وأخرجه ابن ماجة رقم )3325رقم )  ي( الترمذ1)
 هللا يوم القيامة. 

: قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »اليوُم املوعوُد: يوُم  -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت(  *  -[  162] 
القيامة، واليوُم املشهوُد، يوُم عرفة، والشاهُد: يوُم اجلمعة« قال: »وما طلعتِّ الشمُس وال َغَربت على يوٍم أْفَضَل منه، 

يدعو هللا ُب  مؤمٌِّن  يُوافُقها عْبٌد  أخرجه  فيه ساعٌة ال  منه«.  َأعاَذه هللا  إال  َشّر  يستعيُذ من  له، وال  استجاَب هللا  إال  ري 
 . (1)  الرتمذي
[  هذا حديث ال نعرفه إال من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث]عبد القادر: قال الترمذي:  [  875]جامع: 
 [. حسن [ ]األلباني: إسناده ضعيف: ]شعيب

 ( في التفسير، باب ومن سورة البروج.  1) 

: أن رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ُسئَل عن الشَّْفعِّ والَوْترِّ؟  -رضي هللا عنه    -)ت( عمران بن حصني    -[  163] 
 . (1)  الرتمذي قال: هي الصالة، بعُضها شفع، وبعضها َوتـٌْر. أخرجه 

عمران بن عصام، لم يوثقه غير ابن  ]عبد القادر: في سنده  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث قتادة]الترمذي:  [  877]جامع:  
 [ ضعيف اْلسناد]األلباني:  [حبان

 ( في التفسير، باب ومن سورة الفجر. 3339رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: قام رجٌل إىل احلسن بن علي، بعد ما اَبَيَع ُمعاوِّيََة، فقال: َسوَّْدَت  -رمحه هللا -)ت( يوسف بن سعد  -[ 164] 
فإِّنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم أُرِّي بين أَُميََّة   -رمحك هللا   -ُوُجوَه املؤمنني، َأو اي ُمَسوِّد وجوهِّ املؤمنني، فقال: ال تُؤنِّْبين 

[ اي حممُد، يعين هنراً يف اجلنة، ونزلت: }إان أَنزلناه  1فساءهُ ذلك، فنزلت: }إان أعطيناك الكوثر{ ]الكوثر:  على مِّْنرَبِّهِّ،  
ليلة القدر. ليلة القدر خري من ألف شهر{ ]القدر:   ليلة القدر. وما أدراك ما  أَُميَّة اي 3  -  1يف  [ ميلكها بعدك بـَُنو 

: فعَددْ   (1) الرتمذي ان، فإِّذا هي ألُف شهٍر، ال تزيُد يوماً وال تنُقص. أخرجه حُممُد، قال القاسم بُن اْلَفْضلِّ
صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورده الحافظ ابن    ]عبد القادر: [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي:  [  881]جامع:  

 ]شعيب: منكر[  [ ضعيف اْلسناد مضطرب، ومتنه منكر[ ]األلباني: كثير من جهة متنه
 ( في التفسير، باب ومن سورة القدر. 3347رقم ) ي( الترمذ 1)

قال: »قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية« }يومئذ حُتَدُِّث   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة *  -[ 165] 
ورسولُهُ أعلم. قال: »فإنَّ أخبارها: أْن َتْشَهَد على ُكلِّّ  [ قال: »أَتدرون ما أخبارُها؟« قالوا هللا  4أخبارها{ ]إذا زلزلت:  

 . (1)  َعْبٍد أو أَمٍة مبا َعمَِّل على ظَهرها، تقول: َعمَِّل يوَم كذا، كذا وكذا، فهذا أْخبارُها«. أخرجه الرتمذي
 [. ضعيف اْلسناد[ ]األلباني: إسناده ضعيف: شعيب][ حديث حسن صحيح غريب]الترمذي: [  882]جامع: 

 . ( في التفسير، باب ومن سورة إذا زلزلت3350( رقم ) 1)
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لَنا ربَك،  -رضي هللا عنه    -)ت( أيب بن كعب    -[  166] اْنُسْب  : أنَّ املشركني قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم: 
]اإلخالص: يُوَلْد{  ومل  يَلْد  مل  الصََّمُد.  اَّللَّ  َأحٌد.  اَّللَّ  هو  وتعاىل: }ُقْل  تبارَك  إال  1  فأنزل هللا  يولد  ليس شيٌء  ألنه   ]

 َسيُموُت، وليس شيٌء ميوُت إال سُيوَرُث، وإنَّ هللا ال ميوُت وال يوَرُث }ومل يكن له ُكُفواً َأحٌد{ قال: مل يُكْن له َشبِّيٌه وال 
 (. 1) عِّْدل، وليس كمثله شيٌء. أخرجه الرتمذي 

 .   وأخرجه أيضاً، عن أيب العالية عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يذكر عن ُأيّب، قال: وهذا أصحُّ 
حسن  [ ]األلباني:  إسناده ضعيف:  شعيب ]  [عبد القادر: في سند الروايتين أبو جعفر الرازي، وهو صدوق سيء الحفظ [ ] 893]جامع:  

 [ دون قوله ))والصمد الذي....((
 ( في التفسير، باب ومن سورة اْلخالص. 3362( و )3361( رقم )1) 
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 الكتاب الثاني: يف تالوة القرآن وقراءته 
: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من قـََرأ منكم }والتِّني -رضي هللا عنه    -)ت د( أبو هريرة    -[  167]

ُم بيوم  والزَّيْـُتون{ فانتهى إىل قوله:  }أَلَيَس هللاُ أبْحَكمِّ احلاكمني{ فْليُقْل: وأان على ذلك من الشاهدين، وَمْن َقرأَ }ال أُقسِّ
[ فانتهى إىل قوله: }أليس ذلك بقادٍر على أن َُيْيَِّي املوَتى{ فليـَُقْل: بَلى، وعِّزَّةِّ رَبِّّنا، ومن 40  -  1القيامة{ ]القيامة:  

يُؤمُِّنوَن{ ]املرسالت:  قرأ }واملرسالت{ فبلغ }فبَأيِّّ حدي :    (1)   [ فليقل: آمنا ابهلل«، قال إمساعيل50  -  1ٍث بعَدهُ 
قال: اي ابن أخي، أَتُظنُّ أيّنِّ مل أحَفْظُه، لقد  (  2)ذهبُت أعيُد على الرَُّجلِّ األْعرايبِّّ الذي رواه عن أيب هريرة، وأْنظُُر َلعَُّله  

تِّنَي َحجَّة، ما فيها حجٌة إال و   أان أعرُِّف البعرَي الذي َحَجْجُت عليه. هذه رواية أيب داود. َحَجْجُت سِّ
 . (3)  وأخرجه الرتمذي إىل قوله: »وأان على ذلك من الشاهدين«

يسمى]الترمذي:  [  926]جامع:   وال  هريرة  أبي  عن  األعرابي،  هذا  عن  اْلسناد  بهذا  يروى  إنما  حديث  ضعيف[  [  هذا  القادر:  ]عبد 
   [ْلبهام الراوي عن أبي هريرة]شعيب: إسناده ضعيف 

 ( في الصالة، باب مقدار الركوع والسجود. 887( في التفسير، باب ومن سورة التين، وأبو داود رقم )3344( الترمذي رقم )1)

: قال: كان رجٌل ُيصلي فوَق بيته، وكان إذا قرأ }أليس ذلك بقادٍر -رمحه هللا -)د( موسى بن أيب عائشة   -[ 168] 
[ قال: سبحانك. فـَبَلى، فسألوهُ عن ذلك؟ فقال: مسعُته من رسولِّ هللا صلى هللا  40على أْن َييي املْوَتى{ ]القيامة:  

 . (1)عليه وسلم. أخرجه أبو داود 
القادر: منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أن موسي بن أبي عائشة لم يرو عن أحد من الصحابة، وروايته إنما هي  ]عبد [ 928]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [عن التابعين، وقد ذكروا أنه كثير اْلرسال 
 ( في الصالة، باب الدعاء في الصالة. 884أبو داود رقم )   (1)

وذُكَِّر اإلْفُك قالت:   -رضي هللا عنها  -: عن عائشة  -رضي هللا عنهما    -العوام  )د( عروةُ بن الزبري بن    -[  169] 
جلس رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، وَكَشَف عنِّ وجهِّهِّ، وقال: أُعوذُ ابهلل السميع العليم، من الشَّيطانِّ الرجيم، }إنَّ 

 [  11]النور:   ...{الذيَن جاُؤوا ابإلفكِّ ُعصبٌة منكم 
داود: أبو  الشرح،    قال  على  الكالم  هذا  يذكروا  مل  الزهري،  احلديَث مجاٌعة، عن  هذا  روى  وقد  منكر،  هذا حديث 

 . (1)  مُحَْيدٍ وأخاف أن يكوَن أْمُر االستعاذة من كالم 
فيه كالم    -وهو ابن سليمان الضبعي  -]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قطن بن نسير، وجعفر[  931]جامع:  

  [أيضاً 
 ( في الصالة، باب من لم يجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم. 785( أبو داود رقم ) 1)

: قال: َقدِّْمنا على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف َوْفدِّ ثقيف،  -رضي هللا عنه    -)د( أوسِّ بن ُحَذيفَة  -[  170] 
قال ُمَسدٌَّد: وكان   -هللا صلى هللا عليه وسلم َبين مالٍك يف قـُبٍَّة له  فنزلتِّ األْحالُف على املغريةِّ بن ُشْعبَة، وأنزَل رسوُل  

فكان أيتينا بعد العشاء، فيحدَّثنا قائماً، حىت    -يف الوفدِّ الذين َقدِّموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثقيف 
ُكنَّا ُمسْتضعفني    ،قَِّي من قوْمه قُرِّْيٍش، مث يقول: »ال سواءَلرُيَاوُِّح بني رِّْجَلْيهِّ من طول القيام، وكان أكثُر ما َُيَدِّثُنا: ما لَ 

مبكَة  -ُمْستَذلِّنَي«   ُمَسدٌَّد:  ويَُدالوَن    -قال  عليهم،  نَُداُل  وبينهم،  بيننا  احلربِّ  جاُل  املدينة: كانت سِّ إىل  فلما خرجنا 
  بطأَت علْينا الليلَة، فقال: إنه طَرأ َعليَّ ُجْزئي علينا، فلما كانت ليلٌة أبطأ عن الوقت الذي كان أيتينا فيه، فُقْلنا: لقد أ 
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يَء حىت أمتَُِّّه، قال أوٌس: وسْألُت أصحاَب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم: َكْيَف حُتَزِّبُوَن   أْن أجِّ الُقرآن، فَكرِّهُت  مِّن 
 ْشَرَة، وحزب اْلُمَفصَّلِّ َوْحَدُه. أخرجه أبو داوداْلُقْرآن؟ قالوا: َثاَلٌث، ومَخٌْس، وَسْبٌع، وتِّْسٌع، وإْحَدى َعْشَرة، وَثاَلَث عَ 

(1) . 
يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب:  [  935]جامع:   لم  القادر: عبد هللا بن عبد الرحمن صدوق يخطئ ويهم، وعثمان بن عبد هللا  ]عبد 

حديثه   يكتب  وقالوا:  واحد،  غير  ضعفه  الطائفي  الرحمن  عبد  بن  هللا  عبد  ضعيف.  ثقاتإسناده  رجاله  وباقي  ]األلباني:    [لالعتبار، 
 ضعيف[

( في إقامة الصالة، باب كم  1345، وابن ماجة رقم )343و  9/    4( في الصالة، باب تحزيب القرآن، وأخرجه أحمد  1393( رقم )1)
 يستحب أن يختم القرآن. 

بن جبل    -[  171]  معاذ  َتْسَتطِّيُع  -رضي هللا عنه    -)ت(  قرَأ: }َهْل  النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  أنَّ  ربََّك{  (  1): 
 (. 2)[. أخرجه الرتمذي 112]املائدة: 

يضعفان  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين، وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد واْلفريقي  ]الترمذي: [  950]جامع:  
 [ ضعيف]عبد القادر: رشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي يضعفان في الحديث[ ]األلباني: [ في الحديث

( هذه قراءة الكسائي " تستطيع " بالتاء ونصب " الرب " قال الفراء: معناه: هل تقدر أن تسأل ربك، وقرأ الباقون: }هل يستطيع ربك{ 1)
 لرب ". بالياء ورفع " ا

 ( في القراءات، باب فاتحة الكتاب. 2931( رقم ) 2)

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم وأاب بْكٍر وُعَمَر وأُرَاهُ قال: -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك    )ت( *  -[  172] 
. أخرجه الرتمذي. 3كانوا يـَْقَرءون }َمالِّكِّ يوم الدين{ ]الفاحتة:   -وعثمان  [ ابأللفِّ
 ه ضعيف[ ]شعيب: إسناد  [ ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 945]جامع: 

 ( في القراءات، باب فاتحة الكتاب. 2929الترمذي رقم )(  1)

  : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ }واْلَعنْيُ ابلَعنيِّ -رضي هللا عنه    -ت د( أنس بن مالك  )  ~  -[  173] 

 . (2) [ ]ابلرفع يف األوىل[. أخرجه الرتمذي، وأبو داود45]املائدة:  ({1)
عبد القادر: فيه أبو على بن يزيد أخو يونس بن يزيد، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال عنه  ]]الترمذي: حسن غريب[  [  951]جامع:  

 أبو حاتم: مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف    367/   2( قال ابن الجوزي في " زاد المسير "  1) 

واألذن باألذن والسن بالسن{ ينصبون ذلك كله ويرفعون }والجروح{ وكان نافع وعاصم وحمزة ينصبون ذلك كله، وكان الكسائي يقرأ }أن  
صبًا ويرفع ما بعد ذلك، قال أبو علي: وحجته أن الواو لعطف الجمل، ال لالشتراك في العامل، ويجوز أن يكون حمل  النفس بالنفس{ ن 

 الكالم على المعنى، ألن معنى }وكتبنا عليهم{ قلنا لهم: النفس بالنفس، فحمل العين على هذا، وهذه حجة من رفع " الجروح ". 
 . ( في الحروف والقراءات 3977( و ) 3976القراءات، وأبو داود رقم ) ( في 2930( الترمذي رقم )2)

خمَفََّفة    محَِّئٍة{: َأنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ }يف َعنْيٍ  -رضي هللا عنه    -)ت د( ُأيبُّ بن كعب    -[  174] 
 [. هذه رواية الرتمذي. 86]الكهف:  

 . {(1)ويف رواية أيب داود: أنَّ ابَن عباٍس قال: أقـَْرَأين ُأيبٌّ كما أَْقرأهُ رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم }يف َعنْيٍ محَِّئٍة 
يزي 956]جامع:   القادر:  ]صحيح المتن[  [ ]األلباني:  د[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي علي بن  الترمذي: هذا حديث  عبد  قال 

 [ نعرفه إال من هذا الوجهغريب ال 
 ( في الحروف والقراءات.  3976( في القراءات، باب ومن سورة الكهف، وأبو داود رقم )2935( أخرجه الترمذي رقم ) 1)
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قال: وذكَر حديَث الوحي قال: ]فذلك[ قوله جل ثناؤه }حىت إذا   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )د(  * -[ 175] 
 . (1)  [. أخرجه أبو داود23فـُزَِّع عن قـُُلوهبْم{ ]سبأ: 

وهو ابن  -عبد القادر: في سنده عطية بن سعد العوفي أيضًا، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عطية  [ ]960]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ سْعد الَعوفي[ 

 ( في الحروف والقراءات. 3979( رقم ) 1)

: أنهُ قرأَ على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  )ت د( * -[ 176] 
 }مِّْن َضْعٍف{ فقال: }من ُضْعٍف{. هذه رواية الرتمذي. 

ُّ: قرَأُت على عبد هللا بن ُعمر }اَّللَّ الذي َخَلقكم مِّْن  َضْعٍف{ فقال: }مِّْن  ويف رواية أيب داود، قال َعطِّيَّةُ بُن َسْعٍد اْلَعْويفِّ
، فأَخَذ عليَّ كما أخذُِتا عليك  ({1) ُضْعفٍ   . (2)قرأُِتا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ كما قرأَِتا َعَليَّ

عبد القادر: في سنده عطية بن سعد  ][  هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث فضيل بن مرزوق ]الترمذي:  [  961]جامع:  
 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عطية بن سْعد العوفي[  [ضعيفالعوفي، وهو 

 ( في الحروف والقراءات.  3978( في القراءات، باب ومن سورة الروم، وأبو داود رقم ) 2937( أخرجه الترمذي رقم ) 1)

: عن النيب صلى هللا عليه وسلم }مِّْن َضْعٍف{. أخرجه أبو  -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )د(  *  -[  177] 
 . (1) داود

وهو ابن  -عبد القادر: في سنده عطية بن سعد العوفي أيضًا، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عطية  [ ]962]جامع:  
 ]األلباني: حسن[ سْعد الَعوفي[ 

 ( في الحروف والقراءات.  3979داود رقم )  و( أب 1)

أم سلمة    -[  178]  عنها    -)د(  وسلم  -رضي هللا  عليه  النيب صلى هللا  قِّراءةُ  قالت:  آاييت :  قد جاءْتكِّ  }بـََلى 
 . (1)  [. أخرجه أبو داود59فكذَّبتِّ هبا واْسَتْكرَبْتِّ وُكْنتِّ من الكافرين{ ]الزمر: 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر]شعيب:   [ ]عبد القادر: مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة[ 963]جامع: 
 ( في الحروف والقراءات.  3990داود رقم )  و( أب 1)

ُب أنَّ َماَلهُ  -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا  )د( * -[ 179]  قال: رأيُت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ }ََيسِّ
 . (1)  داود[ أخرجه أبو 3َأْخلَده{ ]اهلمزة: 

. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث،[  أبو هشام الذماري األنباري، وثقه عمرو بن علي الفالسفي سنده عبد القادر: [ ]971]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذِ ماري 

 ( في القراءات.. 3995أبو داود رقم )   (1)

قال: َحدََّث رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم حديثاً ذكر فيه    -رضي هللا عنه    -)د( أبو سعيد اخلدري    -[  180] 
 ومكائل.  ]جربيل وميكال، فقال:[ جربائل

ميكائل. يساره  ميينه جربائل، وعن  الصُّورِّ، فقال: عن  َب    ويف روايٍة قال: ذكر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َصاحِّ
 . (1)أخرجه أبو داود يف كتاب احلروف 

]973]جامع:   القاد[  العوفي[  رعبد  عطية  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  وهو  العوفي،  عطية  السندين  في  ]األلباني:  : 
 ضعيف[

 ( في القراءات. 3999( و )3998داود رقم ) أبو  ( ولذلك أوردناه ها هنا، وكأنه َطرٌف من حديٍث.1)
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 الكتاب الامس: يف تعبري الرؤيا 
: قالت: ُسئَِّل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َعْن َورََقَة؟ فقالت له خدجيُة:  -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة  -[ 181]

إنه كاَن قد َصدََّقَك وإنه مات قبل أن تظهر، فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »أُريِّتُهُ يف املنام وعليه ثياُب بَياٍض،  
 . (1)  الرتمذيعليه لِّباٌس َغرْيُ ذلك«. أخرجه   ولو كان من َأهل النَّارِّ َلكانَ 

عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني:  ][  هذا حديث غريب وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي ]الترمذي:  [  1019]جامع:  
 [ضعيف

 ( في الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم. 2289رقم ) ي( الترمذ 1)

َمالٍِّك    أََنس  )جه(  -[  182]  مْسَائَِّها،    -رضي هللا عنه-ْبنِّ  ُوَها أبَِّ َوَسلََّم: »اْعَتربِّ َعَلْيهِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َوَّلِّ َعابٍِّر« أخرجه ابن   وََكنُّوَها  (1)  ماجهبُِّكنَاَها، َوالرُّْؤاَي ألِّ
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف3915: ]ماجه

 لضعف يزيد الرقاشي[ 
ْؤَيا؟ 3915ابن ماجه ) ن( سن 1) ْؤَيا، َباُب َعاَلَم ُتَعبَُّر ِبِه الرُّ  (، ِكَتاُب َتْعِبيِر الرُّ
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 الكتاب السادس: يف التفليس 
: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »مْن وجد َعنْيَ -رضي هللا عنه    -مسرة بن جندب    )د س(  *  -  [ 183]

َبُع املتاع َمْن ابعُه«. أخرجه أبو داود،   . (1) والنسائيمالِّهِّ عِّنَد رجٍل، فهو أحقُّ، ويـَتـْ
 عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ [ ]1023]جامع: 

في البيوع، باب الرجل يبيع   314و  313/    7( في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي  3531داود رقم )   و أب (  1)
 السلعة فيستحقها مستحق. 
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 الكتاب السابع: يف متين املوت 
سلمة    )ت(  *  -  [ 184] أيب  بن  عنه    -عمر  هللا  وسلم:  -رضي  عليه  هللا  رسول هللا صلى  قال  قال:  أبيه  عن   :

، فإنَّهُ ال يْدرِّي ما يُْكَتُب له مِّْن أُْمنِّيَّتُِّه«. أخرجه الرتمذي  . (1)  »لِّيـَْنظَُرنَّ أَحدُُكم الذي يتَمىنَّ
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيف]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني:  ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 1029]جامع: 

 ( في الدعوات، باب تحسين األمنية.3605رقم ) ي( الترمذ 1)
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 حرف اجليم 

 ويشتمل على كتابني: كتاب اجلهاد، وكتاب اجلدال واملِرَاء 
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 اجلهاد وما يتعلق به من األحكام واللوازم الكتاب األول: يف 
: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اجلهاُد واِّجٌب عليكم مع كلِّّ  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -  [ 185]

رًا، والصالةُ واجبة عليكم خلَف كل مسلم: براً كان أَو فاجرًا، وإن َعمَِّل الكبائر، والصال ة واجبة  أمري: بَراً كاَن أو فَاجِّ
 . (1)أبو داود   الكبائَر« أخرجهعلى كل مسلم: براً كان أو فاجرًا، وإن عمل 

: رجاله ثقات، إال أن العالء بن الحارث كان قد اختلط، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة[ ]شعيب: رجاله  ر عبد القاد] [  1038]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ثقات لكنه منقطع[  

 ( في الجهاد، باب الغزو مع أئمة الجور. 2533داود رقم )  و( أب 1)

هللا عليه وسلم قال: »من لَقَي هللا تعاىل بغري أَثٍر : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -  [ 186] 
 . (1)  الرتمذيَأخرجه   «.من جهاد، لَقَِّي هللا ويف إميانهِّ ثـُْلَمةٌ 

  [ : في سنده إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ، وفيه تدليس الوليد بن مسلمرعبد القاد][  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  1044]جامع:  
 [ ضعيف]األلباني: 

 ( في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، وأخرجه ابن ماجة والحاكم. 1666الترمذي رقم )(  1)

بن جندب    -  [187]  عنه    -)د( مسرة  عبَد  -رضي هللا  األنصارِّ:  َعاُر  وشِّ َعْبَد هللاِّ،  رين:  املهاجِّ َعاُر  شِّ قال: كان   :
 . (1)  الرمحن. أخرجه أبو داود

: في سنده الحجاج بن أرطأة، وهو كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن، وفيه أيضًا عنعنة الحسن[ ]شعيب:  رعبد القاد[ ]1051]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ إسناده ضعيف[ 

 ( في الجهاد، باب الرجل ينادي بالشعار. 2595داود رقم )  و( أب 1)

ين عن اجلِّهادِّ -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -  [188]  َأْخربِّ : قال: قـُْلُت: اي رسول هللا، 
باً بَعثَك هللا صابراً حمتسباً، وإن قَاتلَت مرائياً ُمكاثِّ  راً، بـََعَثَك  والَغْزوِّ، فقال: »اي َعبَد هللا ْبَن َعمرو إْن قاتلَت صابراً حُمْتسِّ

مكاثِّ  مرائياً  أبو هللا  أخرجه   .» احلالِّ تلك  على  بَعَثك هللا  قُتِّلت،  أو  قاتلَت  حاٍل  أي  َعلى  عمرو،  بَن  عبَد هللاِّ  اي  رًا، 
 . (1)داود

[ ]شعيب:  وله شاهد  ]عبد القادر: في سنده العالء بن عبد هللا بن رافع وحنان بن خارجة لم يوثقهما غير ابن حبان[  1065]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ إسناده ضعيف لجهالة حنان بن خارجة[ 

 ( في الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا. 2519داود رقم )  و( أب 1)

فريوز[  -  [ 189]  بن  البخرتي ]سعيد  أبو  َسْلَماُن  -رمحه هللا  -)ت(  َأمريهم  املسلمني كان  ُجُيوش  مِّْن  جْيشاً  أنَّ   :
يُّ   َهُد إليهم؟ قال: َدعوين أدعوهم، كما مسعُت رسول    -الفارِّسِّ َحاَصُروا َقْصراً مِّْن ُقُصورِّ فَارَِّس، فقال املسلُمون: أالَ ننـْ

يَْدُعو  أْسَلْمُتم  هللا صلى هللا عليه وسلم  فَإْن   ، يُطيعونينِّ العرَب  أن  وتـَُرون  يٌّ،  فارسِّ منكم  ، فأَتهم فقال: »إَّنَّا َأان رجٌل 
وأنتم  يٍد  عن  اجلزيَة  وأعطُوان  عليه،  تـَرَْكناكم  دِّيَنكم  إال  ُتْم  أبيـْ وإْن  نَا،  َعليـْ الذي  مِّثُل  وعليكم  لنا،  الذي  مِّْثُل  فَلكم 

يَّ  لفارِّسِّ ُتْم اَنبْذانكم على َسَواٍء«، قالوا: ما حنن ابلذي نُعطِّي    -ةِّ: وأَنتم َغرْيُ حَمُمودِّيَن  صاغِّرون َوَرَطَن ]إليهم[ ابِّ وإْن أبيـْ
َهُد إليهم؟ قال: ال َفَدعاُهْم ثالثَة َأايم إىل مِّْثلِّ هذا، مث  قال: اهْنَُدوا  اجلْزيَة، ولكنَّا نقاتُِّلُكم، قالوا: اي َأاب عبَد هللا، أال نـَنـْ

 . (1)  الرتمذيوا إليهم، فـََفَتُحوا ذلك اْلَقْصَر. أخرجه  إليهم، فـَنـََهدُ 
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أبو البختري لم يدرك سلمان[  فيه  ]عبد القادر:  [  حديث حسن، ال نعرفه إال من حديث عطاء بن السائبهذا  ]الترمذي: [  1075]جامع: 
 [ ضعيف]األلباني: 

 ( في السير، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. 1548رقم ) ي( الترمذ 1)

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا بعَث جيشاً قال:  -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك    )د(  *  -  [ 190] 
ُنوا،  »انطلقوا ابسمِّ هللاِّ، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طِّفالً صغرياً، وال اْمرأة، وال تـَغُلُّوا، وضمُّوا َغنائَمكم، وَأصلُِّحوا وأحْ  سِّ

ننَي«   . (1)  . أخرجه أبو داودإن هللاَ َيِّبُّ احمْلسِّ
]عبد القادر: في سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وله شواهد يتقوى بها[ ]شعيب: حسن  [ 1076]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن الفزر[  
 ( في الجهاد، باب دعاء المشركين. 2614داود رقم )  و( أب 1)

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »اقتُلوا ُشيوَخ  -رضي هللا عنه    -)ت د( مسرة بن جندب    *  -[  191] 
ُقوا َشرَخُهْم«.   املشركني، واستـَبـْ

 . (1) داوديعين: َمْن مل يـُْنبِّْت منهم. أخرجه الرتمذي وأبو 
صحيح غريب]الترمذي:  [  1079]جامع:   الحسن[  هذا حديث حسن  فيه عنعنة  القادر:  بن    وفيها  . ]عبد  والحجاج  بن مسلم،  الوليد 

 ]األلباني: ضعيف[ []شعيب: إسناده ضعيف [ أرطأة وهما مدلسان
 ( في السير، باب ما جاء في النزول على الحكم. 1583( في الجهاد، باب قتل النساء، والترمذي رقم )2670داود رقم )  و( أب 1)

ُّ    )ت د(  *  -  [ 192]  : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعَث جْيشاً أو  -رضي هللا عنه    -عِّصاُم املَُزينِّ
داً، أو مسعتُم ُمؤذِّّانً، فال تقتلوا أحدًا«. أخرجه الرتمذي وأبو   . (1)  داودَسريَّة، يقوُل هلم: »إذا رأَيُتم َمْسجِّ

[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد  ، ومع ذلك حسنه الترمذي ولعل ذلك لشواهدهيعرف عبد القادر: في سنده من ال  [ ] 1086]جامع:  
 ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في الجهاد، باب في دعاء المشركين. 2635، وأبو داود رقم )2( في السير، باب رقم 1549رقم ) ي( الترمذ 1)

بَعثَنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف    -  [ 193]  قال:  أاَبهُ  )د( مسلم بن احلارث بن مسلم ]التميمي[ قال: إنَّ 
َأهُل احْليِّ ابلرَّننيِّ، فقلُت هلْم: قُ  ي، فَسبْقُت أصحايب، فـَتـََلقَّاين  اْسَتحثـَْثُت فـََرسِّ املُغَاَر،  إلَه إال  َسرِّيٍَّة، فلما بلغنا  ولوا، ال 

هُ  وا، فقالُوها، فالمين أصحايب، وقالوا: َحَرْمتـَنَا اْلَغنيَِّمة، فـََلمَّا َقدِّْمنا على رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، أْخرَبُو هللاُ، حُتَرزُ 
ابلذَّي َصنْعُت، فَدعاين، َفحسََّن يل ما صنْعُت، وقال: »أَما إنَّ هللاَ قد َكَتَب لك من ُكلِّّ إنسان منهم كذا وكذا«، قال 

الرمح َسأكُتُب لك ابلوَصاةِّ بْعدِّي«،  عبد  إيّنِّ  »َأما  الثَّواَب، مث قال يل رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم:  يُت  ن: أان َنسِّ
 . (1)  داودفـََفَعَل َوَخَتم عليه، ودفـََعهُ إيلَّ. أخرجه أبو 

القادر:  [  1087]جامع:   ]شعيب:  فيه  ]عبد  ابن حبان[  يوثقه غير  لم  الحارث  بن  التابعيمسلم  لجهالة  ضعيف،  ]األلباني:    [ إسناده 
 ضعيف[

 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح. 5080داود رقم )  و( أب 1)

: قال: بعَث رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َعْبَد هللا بن غالٍب -رضي هللا عنه    -)د( جندب بن مكيث    -  [ 194] 
وأَمَرُهْم: أْن َيُشنُّوا الغارََة على بين املُلوَّحِّ ابلَكدِّيدِّ، فخَرجنا حىت إذا ُكنَّا ابلكديد، َلقِّينَا   -وكنُت فيهم   -اللَّْيثِّّي يف سرية 

ْئُت أُريُد اإلسالَم، وإَّنَّا َخَرْجُت إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، احلارث بن اْلرَبْص اءِّ اللَّْيثِّيَّ، فَأَخْذانُه، فقال: إَّنا جِّ
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لْن يُضرََّك رِّابطُنَا يوماً وليلة، وإْن َتُك غرْيَ ذلك َنْسَتوثُق مِّنَك، َفَشَدْدانهُ واَثقاً.     داودأخرجه أبو  فُقْلنَا: إْن َتُك ُمْسلِّماً 

(1) . 
]عبد القادر: فيه مسلم ابن عبد هللا الجهني، وهو مجهول وعنعنه ابن إسحاق[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة مسلم  [ 1089]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[بن عبد هللا[ 
 ( في الجهاد، باب األسير يوثق.2678أبو داود رقم )   (1)

: أنه كان يف َسرِّيٍَّة من َسرااَي رسولِّ هللاِّ صلى  -رضي هللا عنهما    -د ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  )  ~  - [195] 
، هللا عليه وسلم، قال: َفحاَص النَّاُس َحْيَصة، فُكْنُت فيمن حاَص، فلمَّا نـََفران، قـُْلنَا: كيف َنْصَنُع، وقد فـََرْران من الزَّ  ْحفِّ

؟ فُقْلنَا  : َنْدُخُل املديَنَة فال يـََراان َأَحٌد، قال: فـََلمَّا َدخْلنا املديَنَة، قـُْلنَا: لو َعرْضنَا أَنُفَسنا على رسول هللا وبُؤان ابلَغَضبِّ
نَا، قال: َفَجَلْسنَا لرسولِّ هللا صلى هللا عليه  وسلم   صلى هللا عليه وسلم، فإْن كاَن لنَا تـَْوبٌَة أقُْمنَا، وإْن كاَن غرَي ذلك َذهبـْ

نَا، وقال: ال، بل أنـُْتم اْلعكَّارُوَن، قاقبل صال ل: َفَدنـَْوان،  ة الغداةِّ، فلمَّا َخَرَج قُمنا إليه، فقْلنا: حَنُْن اْلَفرَّارُوَن، فأقـَْبل َعَليـْ
 فـََقبـَّْلنَا يَدُه، فقال: أان فَِّئةُ املسلمني. هذه رواية أيب داود. 

يه وسلم يف َسرِّيٍَّة، فحاَص الناُس حيصًة، فقدِّمنا املدينة، فَْاختبأان هبا،  ورواية الرتمذي قال: بعثَنا رسوُل هللا صلى هللا عل
، وأان  وقلنا: َهَلْكنا، مث أتينا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلنا: اي رسول هللا، حَنُْن الفرَّارُون، قَاَل: بل أنتم الَعكَّارُون 

 . (1) فئـَُتُكمْ 
]عبد القادر: في سنده يزيد بن أبي زياد، وهو  [  حديث حسن ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أبي زيادهذا  ]الترمذي:  [  1091]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ سيء الحفظ[ ]األلباني: ضعيف[
أب 1) )   و(  رقم  )2647داود  رقم  والترمذي  الزحف،  يوم  التولي  باب  الجهاد،  في  يوم  1716(  الفرار  في  جاء  ما  باب  الجهاد،  في   )

 الزحف. 

العوام    -  [ 196]  الزبري بن  أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهم    -)د( عروة بن  أسامة:  : قال: حدثين 
 َأغِّْر على أُْبىن َصباحاً، وَحرِّْق. وسلم كان َعهَِّد إليه، قال: 

 . (1)  قيل أليب مسهر: أُْبىَن؟ قال: حَنُن أْعَلُم، هي: يـُْبىَن: فَِّلْسطِّني. أخرجه أبو داود
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده صالح بن أبي األخضر، وهو ضعيف يعتبر به[ ]األلباني: ضعيف[[ 1099]جامع: 

 ( في الجهاد، باب الحرق في بالد العدو. 2616( رقم )1) 

: قال: َغَزْوان مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فُأيتَ أبربعةِّ  -رمحه هللا    -)د( عبيد بن تعلي الفلسطيين    -  [ 197] 
 أْعالٍج من العدوِّ، فَأَمر هبم فُقتُِّلوا َصرْبًا. 

فقال: مسعُت رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم   -رضي هللا عنه  -ويف رواية: ابلنَّبلِّ َصرباً، فَبلَغ ذلك أاب أيوب األنصاري  
ينهى عن قـَْتلِّ الصَّرْبِّ، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجٌة ما َصرَبُِْتا، فبلَغ ذلك عبد الرمحن بن خالد، فأْعتَق أربَع  

 . (1) رقاٍب. أخرجه أبو داود
 ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 1101]جامع: 

 ( في الجهاد، باب قتل األسير بالنبل. 2687داود رقم )  و( أب 1)

َلة:  -رضي هللا عنه    -ابن مسعود    )د(  *  -[  198]  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أَعفُّ النَّاسِّ قِّتـْ
 . (1)أْهُل اإلميانِّ«. أخرجه أبو داود 



63 
 

]عبد القادر: المغيرة بن مقسم الضبي مدلس وال سيما عن إبراهيم بن يزيد، وقد روى في هذا الحديث، ولم يصرح  [ 1102]جامع: 
 ]شعيب: إسناده حسن من أجل هني بن نويرة[ ]األلباني: ضعيف[.  [بالسماع

( في الديات، باب أعف الناس قتلة أهل  2681( في الجهاد، باب النهي عن المثلة، وأخرجه ابن ماجة رقم ) 2666( أبو داود رقم ) 1)
 اْليمان.

: قال: أمَّا بعُد، فإن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مَسَّى َخْيلنَا خيَل  -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  199] 
ابجلماعةِّ والصَّربِّ، والسَّكينة إذا قاتلنا. أخرجه    -إذا فزِّعنا   -هللا إذا فزعنا، وكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أيمُران 

 . (1)  داودأبو 
 عبد القادر: في سنده لين ومجاهيل[ ]األلباني: ضعيف[[ ]1111]جامع: 

 ( في الجهاد، باب في النداء عند النفير: يا خيل هللا اركبي. 2560داود رقم )  و( أب 1)

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »خرُي الصحابةِّ:  -رضي هللا عنهما    -ابن عباس    )ت د(  *  -[  200] 
مِّذِّ  مِّْن قِّلٍَّة«. أخرجه الرتَّ ألفاً  اثنا َعَشَر  يـُْغَلَب  : أربعةُ آالٍف، ولن  ي، وأبو أربعٌة وخرُي السرااي: أربُعمائٍة، وخرُي اجليوشِّ

 . (1)داود 
بن حازم ]الترمذي:  [  1112]جامع:   يسنده كبير أحد غير جرير  ]شعيب:  [  هذا حديث حسن غريب، ال  إسناده حسن[  القادر:  ]عبد 

 [ ضعيفضعيف وهذا سند رجاله ثقات، إال أنه قد اختلف في وصله وإرساله[ ]األلباني: 
الترمذ1) باب ما جاء في السرايا، وأبو داود رقم )1555رقم )  ي(  باب ما يستحب من الجيوش  2611( في السير،  ( في الجهاد، 

 ( رقم  ماجة  وابن  والسرايا،  والدارمي  2728والرفقاء  السرايا،  في  باب  الجهاد،  في  األصحاب    215/    2(  خير  في  باب  السير،  في 
 .والسرايا والجيوش

 
: أن املشركني أرادوا أن يشرتوا جَسَد رجل من املشركني، فأَب رسوُل  -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس    -[ 201]

 . (1) هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيَعهم. أخرجه الرتمذي
ضعيف ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ[ ]األلباني: [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 1118]جامع: 
 [. اْلسناد

 ( في الجهاد، باب ما جاء ال تفادى جيفة األسير. 1715( رقم ) 1)

: عن أبيه، عن جده صخر: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم غزا  -رمحه هللا  -)د( عثمان بن أيب حازم    -[ 202] 
ثَقِّيفاً، فلما أْن مسع ذلك َصْخٌر ركب يف خيٍل ميِّدُّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فوجد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قد  

َد هللا وذِّمَّتُه: أن ال يفارق هذا القصر، حىت ينزلوا على ُحْكمِّ رسولِّ هللا صلى انصرف ومل يفتْح، فجَعَل صخٌر يومئذ عه
هللا عليه وسلم، فلم يُفارِّقـُْهْم حىت نزلوا على ُحكمِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم. فكتب إليه صخٌر: أما بعُد؛ فإنَّ  

وهم يف خيٍل، فأمر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم »ابلصالةُ   ثَقيفاً قد نزَلت على ُحْكمَِّك اي رسول هللا، وإين ُمقبٌِّل هبم،
: اللهم ابرك ألمحس يف خيلها، ورجاهلا، وأَته القوُم، فتَكلَّم املغريةُ بن شعبة فقال:   جامعٌة«، َفدَعا ألمحَس عشَر دعواتِّ

: اي صخُر؛ إن القوَم إذا أسلموا  اي نيب هللا، إن صخراً أخذ عمَّت، وقد دخلْت فيما دخل فيه املسلمون، فدعاهم، فقال 
لبين   ماء كان  وسلم  عليه  النيبَّ صلى هللا  وسأل  إليه،  فدفعها  عمََّتُه،  املغرية  إىل  فادفع  وأمواهلم،  دماءهم  أحرزوا  فقد 

املاء:   ذلك  وتركوا  اإلسالم،  هربوا عن  قد  وأسلموا    -ُسَليُم،  فأنزله،  وقومي؟  أان  فيه  السَُّلمِّينيِّّ   -أنزل  أَتوا ف  -يعين 
أْسَلْمنا، وأتينا صخراً  نيبَّ هللا،  فقالوا: اي  فأتوا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  فَأََب  إليهم املاء  وسألوه: أن يدفع  صخراً 
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إىل  فادفع  أمواهلم ودِّماءُهْم،  أسلموا فقد أحرزوا  إذا  القوم  ماءان، فأَب علينا، فدعاه، فال: اي َصْخُر، إن  نَا  إِّلَيـْ ليْدَفَع 
َماءُهْم، قال: نعم اي نيبَّ هللا، قال: ورأيُت وَجه رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يتغريَُّ عند ذلك مُحَْرة، حياء من  القوم  

 . (1) أخذه اجلارية، وأخذه املاء. أخرجه أبو داود 
طابةِّ والسؤال، ولذلك كان  قال اخلطايب: ُيشبه أن يكوَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إَّنا أمَرهُ بردِّّ املاء، على معىن االست 

 يظهُر يف وجهه أثُر احلياء. 
لَِّصْخٍر،   لرسولِّ هللا، ورسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جعله  فيئاً  فإنِّه يكوُن  إذا هرَب عن مالهِّ،  الكافَر  أنَّ  واألصل: 

 وحيث ملكهُ صخراً، فإَّنا ينتقُل مِّْلُكهُ عنه برضاُه. 
 ليه وسلم إليهم أتَلُّفاً هلم على اإلسالم. وإَّنا ردَّهُ رسوُل هللا صلى هللا ع

 وأما رُدهُ املرأَة: فيحتمل أن يكون ذلك، كما فعله يف َسيبِّ َهوازَِّن، بعد أنِّ استطَاَب أنْـُفَس الغاَّننَي عنها. 
يـَُردَّ املرأَة، وأن ال ُتسىَب؛ ألن  أْن  وقد َيتمل: أن ذلك ألهنم نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرَأى 

يـَُهم كان موقوفاً على ما يريه هللا فيهم، فكان ذلك حكمه. وهللا أعلم.   أمواهلم ودماءهم وَسبـْ
ن صخر بن العيلة، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه مجهول[ ]األلباني:  سنده عثمان بن أبي حازم ب في  ]عبد القادر:  [  1119]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف اْلسناد[
 ( في الخراج واْلمارة، باب في إقطاع األرضين. 3067داود رقم )  و( أب 1)

: قال: ملَّا خرَج رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قالت يل مَهَْدان:  -رضي هللا عنه    -شهر  )د( عامر بن    -[  203] 
يَت لنا شيئاً قَبِّْلناُه، وإن َكرِّْهَت شيئاً َكرِّْهناه؟ قلت: نعم، فجئُت، حىتَّ   هل أنَت آٍت هذا الرجل، وُمرَْتٌد لنا، فإن رضِّ

أْمَرُه، وأسَلَم قومِّي، وَكتَب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا   َقدِّْمُت على رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، فرضِّيتُ 
اليمن مجيعاً،   إىل  الرهاوّي  مرارة  بن  مالك  ُمرَّان، قال: وبعَث رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  إىل عمري ذي  الكتاَب 

و  عليه  هللا صلى هللا  رسولِّ  إىل  انطِّلْق   : لَعكٍّ فقيل  قال:  َخْيوان،  ذو  َعكُّ  بلدَك  فأسلم  على  األماَن  منه  وُخْذ  سلم، 
لَِّعكٍّ ذِّي   حُممٍَّد رسولِّ هللا،  الرحيم، من  الرمحن  له رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »بسم هللا  ومالك، فقدَم فكتَب 

هِّ ومالِّهِّ ورَقيقِّهِّ، فَلهُ األماُن، وذمَّة هللا، وذمَّةُ حممٍد رسولِّ هللا،   وكتب خالد بن سعيد بن  َخْيوان، إن كان صادقاً، يف َأْرضِّ
 . (1)  العاص«. أخرجه أبو داود

القادر:  [  1121]جامع:   المنذري:  ]عبد  ]شعيب:    وفيه مقال[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[   -وهو ابن سعيد    -في إسناده مجالد  قال 
 إسناده ضعيف[ 

 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض اليمن. 3027( رقم ) 1)

: قال: صاحلَ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أْهَل جَنْراَن على ألَفْي  -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عباس    -[  204] 
بعريًا،   فـََرساً، وثالثني  ثالثني دِّْرعاً، وثالثني  املسلمني، وعارية  إىل  يُؤدُّوهَنا  والنصُف يف رَجٍب،  النصُف يف صفر،  ُحلٍَّة: 

نٍف من أصنافِّ ال ا، واملسلموَن ضامنوَن هلا حىت يـَُردَّوها عليهم، وإن كان ابليمن َكْيٌد وثالثني من كل صِّ سالح يغُزوَن هبِّ
َحَداثً، أو أيكُلو  َُيْدِّثُوا  مل  يـُْفتـَُنوَن عن دينهم، ما  خُيرَج هلم َقسٌّ، وال  بِّيَعٌة، وال  يـُْهَدَم هلم  أن ال  الرِّاب.  أو غدرٌة، على  ا 

 (1)أخرجه أبو داود 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ 1123]جامع: 

 ( في الخراج واْلمارة، باب في أخذ الجزية. 3041( رقم )1) 
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: قال: قال عليٌّ: لِّئْن بقِّيُت لَنصاَرى بين تْغلَِّب ألقـْتُـَلنَّ املَُقاتَِّلَة، وألْسبِّنيَّ  -رمحه هللا  -)د( زايد بن حدير    -[ 205] 
ُروا أوالَدهم.   الذُّرِّيَّة، فإين كتبُت الكتاَب بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن ال يـَُنصِّّ

 . (1) منكر قال أبو داود: هذا حديث 
أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا    -يعني ابن حنبل    -]عبد القادر: قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد  [  1124]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[  [ ضعيف اْلسناد]األلباني:  [شديداً 
 ( في اْلمارة، باب في أخذ الجزية. 3040(  سنن أبي داود " رقم )1)

: قال: نـََزْلنَا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َخْيرَبَ  -رضي هللا عنه  -)د( العرابض بن سارية ]السلمي[  -[ 206] 
ُمْنكراً، فأقبل إىل النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم فقال: اي    -ومعه من معه من أصحابهِّ    - وكان صاحُب َخيرَب رَجالً مارداً 

كلوا ََثَران، وتضربوا نساءان؟ فـََغضَِّب رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: »اي اْبن حممد، ألكم أن َتْذحَبُوا مُحَُران، وأت 
لُِّمؤمٍِّن، وإنِّ اجتمِّعوا للصالة« قال: فاجتمعوا، مث صلَّى هبم النيب   عوف، اركْب فرَسَك، مث اَندِّ: إنَّ اجلنََّة ال حَتلُّ إال 

ُب أحدُك  قد يظن أن هللاَ مل َُيرِّْم شيئاً إال ما يف هذا    -ُمتَّكئاً على أريكتِّهِّ    -م  صلى هللا عليه وسلم، مث قام فقال: أََيسِّ
لوا  القرآن؟ أال إيّنِّ وهللا، لقد وعْظُت وأمرُت وهنَْيُت عن أشياء، إهنا َلمِّْثُل القرآنِّ أو أكثر، وإنَّ هللا مل َيِّلَّ لكم أن تدخ

 (. 1) كل َثارهم، إذا أْعطَُوا الذي عليهم. أخرجه أبو داودبيوت أهل الكتاب إال إبْذٍن، وال ضرَب نسائهم، وال أ
 [ ]األلباني: ضعيف[ ولبعضه شاهد ]عبد القادر: في سنده أشعث بن شعبة المصيصي لم يوثقه غير ابن حبان[ 1125]جامع: 

 . (3050) ( في الخراج واْلمارة، باب في تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات1) 

فتْظهروَن عليهم،   رجلد(  )  –[  207]  تُقاتِّلوَن قوماً  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »لعلكم  من جهينة: 
 فَيتـَُّقوَنكم أبمواهلم دوَن أنفسهم وذرَارِّيهِّْم، فُيَصاحلوَنُكْم على ُصلٍح، فال ُتصيِّبوا منهم فوق ذلك، فإنه ال َيْصُلُح لكم«.

 . (1) أخرجه أبو داود
 ]عبد القادر: في سنده رجل مجهول[ ]األلباني: ضعيف[[ 1126]جامع: 

 ( في الخراج واْلمارة، باب في تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. 3051أبو داود رقم )   (1)

قالوا:    -رمحهم هللا    -)د( حممد بن شهاب الزهري وعَبُد هللا بُن أيب بكرِّ، وبعُض ولد حممد بن مسلمة    -[  208] 
َُهم، فـََفعَ  َل، َفَسمَِّع  بِّقَِّيْت بقيٌَّة من أهل خْيرَب، فتحصَُّنوا، فسألُوا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أْن ََيْقَِّن دماءُهْم وُيَسريِّّ

يُوَجْف علي مل  َأهُل َفَدَك، فنزلُوا على مِّْثلِّ ذلك، فكانت َفَدُك لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم َخاصَّة؛ ألنَّهُ  ها بذلك 
َْيٍل وال ركاٍب. أخرجه أبو داود  . (1) ُبِّ

 [ ضعيف اْلسناد]األلباني:  [ ]عبد القادر: مرسل وفيه ضعيف وتدليس ابن إسحاق[1132]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.3016( رقم )1) 

الزهري    -[  209]  بن شهاب  بعض  -رمحه هللا    -)د( حممد  أزَّ  والَكتيَبة:  :  ُصْلحاً،  وبعضاً  َوة،  َعنـْ فُتَِّح  ممَِّّا  خْيرَبَ 
َوة، وفيها ُصْلٌح، قيل ملالك: ما اْلَكتِّيَبُة؟ قال: أرض خيرب، وهي أربعون ألَف َعْذٍق. أخرجه أبو داود   (. 1) أْكثـَُرها َعنـْ

 [ ضعيف]األلباني:  [ فيه انقطاععبد القادر:  [ ]1133]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.3017( رقم )1) 

وهم جموس َهَجر   -من أهل البحرين  : قال: جاَء رجٌل مَِّن األْسَبذِّيِّّنيَ -رضي هللا عنهما  -)د( ابن عباس  -[ 210] 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فمكَث عنده، مث خرَج، فسألُته: َما َقَضى هللا ورسولُهُ فيكم؟ قال: َشرٌّ، قلُت، َمْه؟   -
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َخَرجَ  فـََلمَّا  بن عوٍف،  الرمحن  الَقْتُل، قال: وكان عند رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم عبُد  أو  اإلسالُم،  ُسئَِّل؟ قال:   
. أخرجه أبو  فقال: قَبَِّل منهم اجلزية، فقال ابن عباس: فأَخَذ النَّاُس بقول عبد الرمحن، وتركوا َحدِّيثي أان عن األْسَبذيِّّ

 (1)داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده قشير بن عمرو، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ 1149]جامع: 

 ( في اْلمارة والفيء، باب في أخذ الجزية. 3044( رقم ) 1)

: عن أبيه أنَّ عمَر بن اخلطاب ذكر اجملوَس، فقال: َما أدري كيف أصَنُع  -رمحه هللا -)ط( جعفر بن حممد  -[ 211] 
َأهلِّ   ُسنََّة  »ُسنُّوا هبم  يـَُقوُل:  َلسمِّْعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  أشهُد  بن عوف:  الرمحن  أمرِّهم؟ فقال عبد  يف 

«. أخرجه املوطأَ   . (1)الكتابِّ
 ]الهاللي: ضعيف بهذا اللفظ، وهو منقطع اْلسناد[  [. وله شواهد ، لكنه منقطع رجاله ثقات]عبد القادر:  [ 1151]جامع: 

 في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس.   278/  1( الموطأ 1)

: أنَّ ُعَمَر ابَن عبد العزيز َكَتَب إىل   -رمحه هللا    -)د( عيسى بن يونس    -[  212]  عن ابن لعدي بن َعدِّيِّّ الْكنديِّّ
 َمْن َسألَهُ عن أَموٍر من الفيءِّ: ذلك ما َحَكَم فيه عمُر بُن اخلطاب، فـََرآهُ املؤمنون َعْدالً، ُموافِّقاً لقولِّ رسولِّ هللا صلى

فـََرَض األُْعطَِّيَة وَعقَد ألْهلِّ اأَلْداينِّ ذِّمَّة فيما فـََرَض عليهم   - احلق على لسانِّ عمر وقـَْلبِّهِّ  جعَل هللاُ   -هللا عليه وسلم  
ُُمٍس وال َمْغَنٍم. أخرجه أبو داود   . (1)من اجلزية، ومل َيْضرِّْب فيها ُبِّ

بن  [  1154]جامع:   يدرك عمر  لم  العزيز  بن عبد  في سنده مجهول، وعمر  القادر:  ضعيف  ]عبد  ]األلباني:  منقطع[  فهو  الخطاب، 
 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  اْلسناد[

 ( في الخراج واْلمارة، باب في تدوين العطاء. 2961داود رقم )  و( أب 1)

عن َجدِّه أيب أُمِّّه عن أبيه: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال:    -رمحه هللا   -)د( حرب بن عبيد هللا    -[  213] 
 »إَّنَّا اخلراُج على اليـَُهودِّ والنََّصارى، وليس على املسلمني َخَراٌج«. ويف رواية »ُعُشوٌر« مكان »خراج«. 

مِّي ممَِّّْن ويف رواية قال: أتْيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فََأْسَلْمُت، فـََعلََّميَن اإلسالم، وَعّلَمين كيف آخُذ الصََّدقََة مِّْن قـَوْ 
ُت إليه، فقلت: اي رسول هللا كلُّ ما َعلَّْمَتين فقد َحفِّْظُتُه، إال الصََّدَقة، أَفََأْعُشُرُهْم؟ قال: »إَّنَّا الُعُشوُر على َأْسلَم، مث رجع

 . (1)النََّصارى واليهود« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ [ 1155]جامع: 

 ( في الخراج واْلمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.  3049( و )3048( و )3047( و ) 3046داود رقم )  و( أب 1)

َلتَانِّ يف : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى -رضي هللا عنهما  -)ت د( ابن عباس   -[ 214]  هللا عليه وسلم قال: »ال َتْصُلُح قِّبـْ
 أرٍض َواِّحَدٍة، وليس على مسلم جْزيٌَة«. 

قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت اجلزية عليه، َبطََلْت عنه. أخرجه الرتمذي. وأخرج أبو داود منه: ال 
 تكوُن قبلتان يف بلٍد واحٍد. 

زيةٌ وأخرج يف حديث آخر، قال: قا « قال: وُسئَِّل سفياُن    (1) ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ليس على مسلٍم جِّ
 (. 2)عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فال جزية عليه 

أبي ظبيان[  [  1158]جامع:   بن  قابوس  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  لين[  أبي ظبيان، وهو  بن  قابوس  في سنده  القادر:  ]عبد 
 ]األلباني: ضعيف[ 



67 
 

( في الخراج واْلمارة، باب تعشير  3053( في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، وأبو داود رقم ) 633( الترمذي رقم )1)
 أهل الذمة إذا اختلفوا. 

 ( في الخراج واْلمارة، باب تعشير أهل الذمة. 3054أبو داود رقم ) (  2)

نَا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أْربَعة نـََفٍر، وَمعنَا  -رمَحهُ هللاُ    -)د( ابن أيب عمرة    -[  215]  : عن أبيه، قال: أَتيـْ
 َسْهَمنْيِّ. فـََرٌس، فأْعَطى كلَّ إنَساٍن مِّنَّا َسْهماً، وأعَطى الفرَس 

 . (1)ويف رواية مبعناه، إال أنَّه قال: َثالثََة نـََفٍر. وزاد قال: َفكاَن للَفارسِّ َثالثَةُ أسُهٍم. أخرجه أبو داود 
]عبد القادر: في سنده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد هللا الكوفي صدوق، اختلط قبل موته[ ]شعيب: إسناده  [ 1164]جامع: 

 ضعيف[ 
 ( في الجهاد، باب في سهمان الخيل. 2735( و ) 2734) ( رقم 1)

َمْن َعَقَد اجلْزيََة يف َعُنقهِّ فقد بَرَِّئ ممَِّّا جاَء به رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -معاذ بن جبل    )د(  *  -[  216]  : قال: 
 . (1) داودصلى هللا عليه وسلم. أخرجه أبو 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ مستور لم يذكر فيه جرح وال تعديل[ ]شعيب: إسناده حسن إن شاء هللا[  فيه ]عبد القادر:  [ 1159]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. 3081داود رقم )  و( أب 1)

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن َأَخَذ َأْرضاً ِبِِّّْزيَتِّها فقد -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء    -[ 217] 
 هِّْجَرتُه، ومن نـَزََع َصغَاَر كافٍر من ُعُنقِّهِّ َفَجَعلهُ يف ُعُنقِّ نفسه، فقد َوىلَّ اإلسالَم ظَْهَرُه«. استَقاَل 

نَاُن ْبُن قـَْيٍس: َفَسمَِّع مِّىنِّّ خالُد بُن َمْعَداَن هذا احلديَث، فقال يل: أَشبِّيٌب حّدَثَك؟ قـُْلُت: نَعْم، قال: فإذا َقدَِّمْت  قال سِّ
تُهُ فلمَّا قرَأُه: ترك ما يف فَاْسألهُ فـَْليَ  لَُه، فلمَّا َقدِّْمُت َسألين ابُن َمْعَداَن القرطاَس، فأْعطَيـْ   ْكُتْب يل ابحلديث، قال: َفَكتَبهُ 

 . (1)يده من األرضِّ حني مسع ذلك. أخرجه أبو داود
وهو  -]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية  ]عبد القادر: في سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم، وهما مجهوالن[  [ 1160]جامع:  

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [وجهالة شيخه عمارة -ابن الوليد
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. 3082داود رقم )  و( أب 1)

قال: َشهِّْدان    -الُقرَّاءِّ الذي قـََرؤوا الُقرآن  : وكان َأحَد  -رضي هللا عنه    -)د( جُمَمِّع بن جارية األنصاري    -[  218] 
للنَّ  َما  فـَُقْلنا:  اإلبَِّل،  يـَُهزُّوَن  النَّاُس  إَذا  َها،  ْانَصرفـْنَا عنـْ فلمَّا  فقالوا:  احلَُدْيبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  اس؟ 

ُف اإل راْن مع الناسِّ نُوجِّ بَل، فَوجْدان رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بُِّكراعِّ أُوحَي إيل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َفسِّ
، واقفاً على راحلته، فلمَّا اْجَتَمَع النَّاُس قرأ علينا }إانَّ فـََتْحنَا لَك فـَْتحاً ُمبِّيناً{ ]الفتح:   [ قال رجٌل: أفـَْتٌح هو؟ 1اْلَغمِّيمِّ

بلَ  لَفْتٌح، حىت  إنَّهُ  حُممٍَّد بيدهِّ،  نَفُس  والَّذِّي  نعم  َهذِّهِّ{ ]الفتح:  قال:  فـََعجََّل لُكم  أْتخُذوهَنا  َ كثريًة  َمغَامنِّ َغ }َوعدَُكم هللاُ 
َمْت على أهل احلُديبَيةِّ، وكانوا ألفاً ومخسمائة، منهم ثالَثائة ف20 ارس،  [ يعين: َخْيرَبَ، فَلمَّا ْانَصرفـْنَا َغَزْوان خْيرَب، فـَُقسِّ

َل َسْهماً.  فـََقَسَمها على َثانَِّية َعَشَر سهماً، فأْعَطى  الفارِّس َسْهَمنْيِّ، والرَّاجِّ
َثانية عشر   فـََقَسمها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم على  أهل احلَُديِّبية،  َمْت خَيرُب على  ُقسِّ قال:  خُمْتصراً  أخرى  ويف 

 . (1) احلديث. أخرجه أبو داود ..سهماً.
 ]األلباني: ضعيف[  [يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف]عبد القادر: في سنده عندهم يعقوب بن مجمع لم [ 1161]جامع: 

( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض  3015( في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، ورقم ) 2736داود رقم )  و( أب 1)
 خيبر.
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ا  -رمحه هللا    -)د( حشرج بن زايد    -[  219]  َخَرجْت مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف  : عن َجدته أمِّّ أبيه: أهنَّ
فيه   فرأينا  ْئنا،  فجِّ نَا  إليـْ فـَبـََعَث  وسلم  عليه  هللا  هللا صلى  رسوَل  ذلك  فـَبـََلَغ  قالت:  نِّْسَوٍة،  تِّّ  سِّ سادِّسَة  خْيرَب،  غزاةِّ 

، خْرجنا نـَْغزُِّل الشَّْعر، ونُعنُي به يف سبيل هللا، الَغضَب، فقال: »َمَع َمْن َخَرْجنُتَّ؟ َوإبْذنِّ َمْن َخْرجنُتَّ؟« فُقْلنَا: اي رسول هللا
هاَم   وَنْسقِّي السَّوِّيَق، قال: »قُْمَن إذاً، حىتَّ إذا فتح هللا عليه خْيرَب َأْسَهَم لنا، كما    -ومعنا دواٌء للَجْرحى    -ونـُنَاوُِّل السِّّ

 . (1)  أخرجه أبو داود َأْسهم للرجال« قال: فقلُت هلا: اي جدَُّة، ما كان ذلك؟ قالت: مَتْرًا.
]األلباني:  لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد[    -]عبد القادر: في سنده حشرج[  1168]جامع:  
 ضعيف[

 ( في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. 2729داود رقم )  و( أب 1)

َمَعُه. أخرجه -رمحه هللا    -)ت( الزهري    -[  220]  قاتَلوا  اليهود  من  لَِّقْوم  أْسَهَم  النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  َأنَّ   :
 . (1)  الرتمذي
 ]شعيب: رجاله ثقات إال أنه مرسل[  [ من مراسيل الزهري  [ ]عبد القادر: إسناد ضعيف وهو مرسل 1170]جامع: 

 ( في السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟. 1558رقم ) ي( الترمذ 1)

: قال: نفََّلين رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يْوَم بدٍر سيف أيب جهٍل  -رضي هللا عنه  -)د( ابن مسعود   -[ 221] 
 . (1)كان قتَلُه. أخرجه أبو داود   -

 [ضعيف]األلباني:  رجاله ثقات، إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه[عبد القادر: [ ]1180]جامع: 
 ( في الجهاد، باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه2722داود رقم )  و( أب 1)

: عن بعض أصحاب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ُكنَّا  -رمحه هللا  -)د( القاسم موىل عبد الرمحن    -[  222] 
ُمُه، حىت إن كنا لنرجُع إىل رِّحالنِّا وأْخرِّجَ   . (1) تُنا منه مَمُْلوءٌة. أخرجه أبو داودأنُكل اجْلََزَر يف الَغْزوِّ، وال نـَْقسِّ

]1190]جامع:   القادر:  [  ابن  فيه  عبد  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  واحد[  فيه غير  تكلم  والقاسم  مجهول،  األزدي  حرشف  ابن 
   [ حرشف

 ( في الجهاد، باب في حمل الطعام من أرض العدو. 2706أبو داود رقم )   (1)

، إْن شاَء -رمحه هللا  -)د( عامر الشعيب   -[  223]  : قال: كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسْهٌم يُْدَعى: الصَّفِّيَّ
 . (1)  عبداً، أو أمة، أو فـََرساً، خيتارُه قبَل اخلُُمس. أخرجه أبو داود

 [ضعيف اْلسناد]األلباني:  رجاله ثقات، لكنه مرسل[ عبد القادر: [ ]1198]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في سهم الصفي. 2991( رقم ) 1)

عن َسْهمِّ رسول هللا صلى هللا عليه   -وهو ابُن سريين    -: قال: سألُت حممداً  -رمحه هللا  -)د( ابن عون    -[  224] 
، قبل كلِّّ   : يؤَخُذ له رْأٌس من اخلُُمسِّ وسلم الصَّفيَّ؟ قال: كاَن ُيضَرُب له مع املسلمني بسهم، وإن مل َيْشَهْد، والصَّفيُّ

 . (1)شيء. أخرجه أبو داود 
 [ضعيف اْلسناد]األلباني:  رجاله ثقات، لكنه مرسل[ عبد القادر: ] [ 1199]جامع: 

 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في سهم الصفي. 2992( رقم )1) 

هِّ كان له سْهُم صفيٍّ، -رمحه هللا    -)د( قتادة    -[  225]  : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا َغَزا بِّنـَْفسِّ
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. أخرجه أبو داو  ، ومل خُيَريَّ   دأيُخُذهُ من حيُث شاَء، فكانت َصفِّيَّةُ من ذلك السَّْهمِّ وكان إذا مل يـَْغُز بنفسه ُضرَِّب له بسهمِّ
(1  ) 

 [ ضعيف اْلسناد]األلباني:  [، وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف]عبد القادر: مرسل [ 1200]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في سهم الصفي مرساًل. 2993( رقم )1) 

: قال: أمَّا بعد، فكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  226] 
 . (1) داودَكَتم غاالًّ فإنه مثله. أخرجه أبو 

 ]عبد القادر: فيه ثالثة مجاهيل وضعيفان[ ]األلباني: ضعيف[[ 1212]جامع: 
 ( في الجهاد، باب النهي عن الستر على من غل. 2716داود رقم )  و( أب 1)

: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم »إذا َصلَّى اْلَعْصَر َذهَب -رضي هللا عنه  -أبو رافع    )س(  *  -[  227] 
، فيتحدُث عندهم حىتَّ يْنَحدَِّر للمغرب«، قال أبو رافع: فبينما النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُمْسرٌِّع  إىل بين عبدِّ األْشَهلِّ

ابل  َمَرْران  املغرب  أَنهُ قِّيع، فقال: »ُأفٍّ بَ إىل  فَاْستَْأَخْرُت وظَنْنُت  َذْرعِّي،  َفَكرُبَ ذلك يف  ُأفٍّ لك« قال:  ُأفٍّ لك،   لك، 
« قلُت: أَحَدَث َحَدٌث؟ فقال: »ما َذاَك؟« قلُت: أفـَّْفَت يب، قال: »ال، ولكنَّ هذا ُفالٌن،   يُرِّيُدين، فقال: »مالك؟ اْمشِّ

 . (1)  َفُدرَِّع اآلن مِّثـَْلَها من انرِّ«. أخرجه النسائي بـََعثـُْتهُ ساعياً على بين ُفالٍن، فـََغلَّ َّنَِّرة،
]عبد القادر: في سنده منبوذ المدني من آل أبي رافع، والفضل بن عبيد هللا بن أبي رافع المدني، لم يوثقهما غير ابن  [ 1216]جامع:  

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[  حبان[ ]األلباني: حسن اْلسناد[ 
 في اْلمامة، باب اْلسراع إلى الصالة من غير سعي.  115/  2  ي( النسائ 1)

َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أَتى -رمحه هللا   -)ط( عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين   -[  228]  بَلَغهُ   :
َجْزعٍ  عْقَد  منهم  رَُجٍل  بـَْرَذعة  يف  َوجُدوا  اْلَقبيَلَة  وأنَّ   ، الَقبائِّلِّ من  قبيلة  نزَل  وأنه  هلم،  يَْدُعو  قبائلهم  غُلوالً، النَّاَس يف   

 . (1) هللا صلى هللا عليه وسلم َفَكربََّ عليهم كما يَُكربِّّ على امليت. أخرجه املوطأ فأَتُهْم رسولُ 
 ]الهاللي: ضعيف[ [قال ابن عبد البر: ال أعلم هذا الحديث روي مسندًا بوجه من الوجوه . [ ]عبد القادر: إسناده منقطع1218]جامع: 

 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول بالغًا، وإسناده منقطع.   458/  2 أ( الموط1)

: قال: دخلُت مَع َمْسَلَمَة أرَض الرُّوم، فُأيتِّ برجٍل قد غلَّ، -رمحه هللا  -)ت د( صاحل بن حممد بن زائدة    -[  229] 
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه -فسأل ساملاً عن ذلك؟ فقال: إين مسعُت َأيبِّ َُيدُِّث عن أبيه عمر 

هُ واْضرِّبُوُه« قال: َفوَجْداَن يف متاعهِّ ُمْصَحفاً. َفسأَل ساملاً عنه، فقال: بِّيعوهُ وَتصدَّقُوا بثمنهِّ. قال: »َمْن َغلَّ فََأْحرِّقُوا َمتاعَ 
 .  (1)  والرتمذيأخرجه أبو داود، 

إسناده ضعيف لضعف  ]شعيب:    األلباني: ضعيف[[ ]]عبد القادر: في سنده صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف[  1220]جامع:  
 [ محمد بن زائدةصالح بن 

   .( في الجهاد، باب في عقوبة الغال 2713( في الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، وأبو داود رقم ) 1461رقم ) ي( الترمذ 1)

: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأاب بكر  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  230] 
 َحّرقوا متاع الغالِّّ وضربوه. وعمر 

 . (1)زاد يف رواية ومنعوه َسْهَمُه. أخرجه أَبو داود
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القادر: في سنده زهير بن محمد، وهو مجهول. وفيه ايضا الوليد بن مسلم  [  1221]جامع:     ]األلباني: ضعيف[  [مدلس  وهو]عبد 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 عقوبة الغال. ( في الجهاد، في  2715أبو داود رقم ) (  1)

َعْن رُجٍل من أْصَحاب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أَغْران   :-رمحه هللا    -)د( أبو سالم احلبشي    -[  231]
َنَة، َفطَلَب رجٌل من املسلمني رجالً منهم، َفضربَهُ فأخطأُه، وأصاَب نْفَسهُ ]ابلسيف[ فقال رسوُل هللا   على َحيٍّ من ُجَهيـْ

النَّاسُ  ، فوَجُدوهُ قد ماَت، فـََلفَّهُ رسوُل هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم: »أخوكم اي َمْعَشَر املسلمني« فابْـَتَدرَهُ 
 وسلم بثيابه َودِّمائِّه، وصلَّى عليه وَدفَنه، فقالوا: اي رسوَل هللا، أشهيٌد هو؟ قال: »نعم، وأان له شهيٌد«.  

 .  (1)أخرجه أبو داود 
الحبشي  [  1252]جامع:   سالم  أبي  بن  إسناده سالم  في  القادر:  ضعيف[]عبد  ]األلباني:  مجهول[  وهو  إسناده    الشامي،  ]شعيب: 
 ضعيف[

 . ( في الجهاد، باب في الرجل يموت بسالحه2539داود رقم )  و( أب 1)

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َجهََّز غَازِّاًي يفِّ َسبِّيلِّ  ُعَمر )جه( * -[ 232]  اَّللَِّّ ْبنِّ اخْلَطَّابِّ قَاَل: مسِّ
َع« أخرجه ابن   (1)  ماجهَحىتَّ َيْسَتقِّلَّ، َكاَن َلهُ مِّْثُل َأْجرِّهِّ َحىتَّ مَيُوَت َأْو يـَْرجِّ

الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح، إن كان عثمان بن عبد هللا سمع من عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. فقد  [ ]عبد  2758:  ]ماجه
شعيب: حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات إال أن عثمان بن عبد هللا  [ ]]األلباني: ضعيف  [ قال في التهذيب: إن روايته عنه مرسلة

 [ جده عمر مختلف في إدراكه  -وهو ابن بنت عمر-بن سراقة 
َز َغاِزًيا  (، ِكَتابُ 2758ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب َمْن َجهَّ

ْرَداءِّ، َوَأيبِّ ُهَريْـَرَة َوَأيبِّ أَُماَمَة اْلبَاهِّلِّيِّ، َوَعْبدِّ  )جه(  -[ 233]  اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر،  احْلََسن، َعْن َعلِّيِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب، َوَأيبِّ الدَّ
ُهْم َُيَدُِّث، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُكلُّ   -رضي هللا عنهم-َوَعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍو، َوَجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ َوعِّْمَراَن ْبنِّ احْلَُصنْيِّ 

هِّ يفِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »َمْن َأْرَسَل بِّنـََفَقٍة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوأَقَاَم يفِّ بـَْيتِّهِّ، فـََلهُ بُِّكلِّّ دِّْرهَ  ُعمِّاَئةِّ دِّْرَهٍم، َوَمْن َغَزا بِّنـَْفسِّ ٍم َسبـْ
ُ ُيَضاعِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوأَنْـفَ  ُعمِّائَةِّ أَْلفِّ دِّْرَهٍم«، مثَّ َتاَل َهذِّهِّ اآْليََة: }َواَّللَّ ُف لَِّمْن َيَشاُء{  َق يفِّ َوْجهِّ َذلَِّك، فـََلهُ بُِّكلِّّ دِّْرَهٍم َسبـْ

 (1)  ماجه[. أخرجه ابن  261]البقرة: 
]األلباني:   [ الذهبي: ال يعرف. وكذا قال ابن عبد الهادي[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده خليل بن عبد هللا. قال 2761:  ]ماجه

 ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ألجل الخليل بن عبد هللا[ 
 اْلِجَهاِد، َباُب َفْضِل النََّفَقِة ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َتَعاَلى  (، ِكَتابُ 2761ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: َخَطَب ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن النَّاَس فـََقاَل: اَي أَيُـَّها النَّاُس، إِّيّنِّ    -مارضي هللا عنه  -ْبنِّ الزَُّبرْيِّ  َعْبدِّ اَّللَّ )جه(   -[ 234] 
نُّ  بِّهِّ إِّالَّ الضِّّ ُأَحدَِّثُكْم  َأْن  مَيْنـَْعينِّ  مَلْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َحدِّيثًا مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بَِّكْم َوبَِّصَحابَتُِّكْم، فـَْلَيْخرَتْ خمُْ مسِّ تَاٌر   

َلًة يفِّ َسبِّيلِّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن رَاَبَط لَيـْ هِّ َأْو لَِّيدَْع، مسِّ َلٍة  لِّنـَْفسِّ  اَّللَِّّ ُسْبَحانَُه، َكاَنْت َكأَْلفِّ لَيـْ
يَامَِّها َوقِّيَامَِّها« أخرجه ابن ماجه  (1) صِّ

ال2766:  ]ماجه في  الباقي:  ]عبد  وغيرهما [  معين  وابن  أحمد  ضعفه  أسلم.  بن  يزيد  بن  الرحمن  عبد  إسناده  في   [زوائد: 
فهو ضعيف، ثم روايته عن جده عبد هللا بن الزبير   -وهو ابن عبد هللا بن الزبير-]شعيب: إسناده ضعيف، علته مصعب بن ثابت  

 [ مرسلة
َباِط ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  (، ِكَتابُ 2766ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب َفْضِل الرِ 
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ُ َحارَِّس -رضي هللا عنه   -ْبنِّ َعامٍِّر اجْلَُهينِِّّّ   ُعْقَبة)جه(   -[  235] َم اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »رَحِّ
« أخرجه ابن   (1)  ماجهاحْلََرسِّ

ضعيف[  2769:  ]ماجه الليث،  واقد  أبو  زائدة  بن  محمد  بن  صالح  فيه  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:   []عبد 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، صالح بن محمَّد بن زائدة ضعيف، وعمر بن عبد العزيز روايته عن عقبة مرسلة

 اْلِجَهاِد، َباُب َفْضِل اْلَحَرِس َوالتَّْكِبيِر ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  (، ِكَتابُ 2769ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْرَداءِّ  أَبو)جه(   -[ 236]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َغْزَوٌة يفِّ اْلَبْحرِّ مِّْثُل َعْشرِّ   -رضي هللا عنه-الدَّ
طِّ يفِّ َدمِّهِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ُسْبَحانَُه« أخرجه ابن َغَزَواٍت يفِّ اْلرَبِّّ، َوالَّذِّي َيسْ   (1)  ماجهَدُر يفِّ اْلَبْحرِّ َكاْلُمَتَشحِّّ

األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف،  ] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده معاوية بن يحيى، وهو ضعيف2777:  ]ماجه
 [ وليث بن أبي سليم ضعيفان -وهو ابن الولبد-بقية 

 اْلِجَهاِد، َباُب َفْضِل َغْزِو اْلَبْحرِ  (، ِكَتابُ 2777ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْو مَلْ يـَْبَق مَِّن الدُّنْـيَا إِّالَّ يـَْوٌم   -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(   -[ 237] 
يْـَلمِّ َواْلُقْسطَْنطِّينِّيَّ  ، مَيْلُِّك َجَبَل الدَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ مَيْلَِّك رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ بـَْيتِّ  (1)  ماجهأخرجه ابن  َة«َلطَوََّلهُ اَّللَّ

 [ ضعيف ال سيما فيما انفرد به -وهو ابن الربيع األسدي-[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، قيس 2779:  ]ماجه
ْيَلِم، َوَفْضِل َقْزِوينَ  (، ِكَتابُ 2779ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب ِذْكِر الدَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(   -[ 238]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: ذُكَِّر الشَُّهَداءُ عِّْنَد النَّيبِّ َعنِّ النَّيبِّ
يَلْيهَِّما يفِّ بـََراٍح مَِّن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَل جتِّفُّ اأْلَْرُض مِّ  َرانِّ َأَضلَّتَا َفصِّ َُما ظِّئـْ َتدِّرَهُ َزْوَجتَاُه، َكَأهنَّ ْن َدمِّ الشَّهِّيدِّ َحىتَّ تـَبـْ

نْـيَا َوَما فِّيَها« أخرجه ابن ماجه ُهَما ُحلٌَّة َخرْيٌ مَِّن الدُّ َدٍة مِّنـْ ، َويفِّ يَدِّ ُكلِّّ َواحِّ  (1) اأْلَْرضِّ
األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف  ] [الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف هالل بن أبي زينب[ ]عبد 2798:  ]ماجه

 [ لضعف شهر بن حوشب
َهاَدِة ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  (، ِكَتابُ 2798ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب َفْضِل الشَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنه -ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب  َعلِّي)جه(   -[ 239]  قَاَل: َكاَن اْلُمغِّريَةُ ْبُن ُشْعَبَة إَِّذا َغَزا َمَع النَّيبِّ
َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َك لِّ َوَسلََّم مَحََل َمَعهُ ُرحْمًا، فَإَِّذا رََجَع طََرَح ُرحْمَهُ َحىتَّ َُيَْمَل َلُه، فـََقاَل َلهُ َعلِّيٌّ: أَلَذُْكَرنَّ َذلِّ 

 (1)فـََقاَل: »اَل تـَْفَعْل، فَإِّنََّك إِّْن فـََعْلَت مَلْ تـُْرَفْع َضالًَّة« أخرجه ابن ماجه
وقال  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو الخليل، وهو عبد هللا بن أبي الخليل، ذكره ابن حبان في الثقات 2809:  ]ماجه

شعيب: إسناده حسن من أجل  [ ]]األلباني: ضعيف اْلسناد [البخاري: ال يتابع عليه. وأبو إسحاق هو مدلس. وقد اختلط بآخر عمره 
 [ فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" -واسمه عبد هللا بن أبي الخليل-أبي الخليل 

اَلحِ  اْلِجَهاِد، َبابُ  (، ِكَتابُ 2809ابن ماجه ) ن( سن 1)  السِ 

قَاَل: َكاَنْت بَِّيدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْوٌس َعَربِّيٌَّة، فـََرَأى رَُجاًل   -رضي هللا عنه- َعلِّيّ )جه(   -[ 240] 
َذِّهِّ َوَأْشبَاهَِّها، َورَِّماحِّ اْلَقنَا، فَإِّ  يٌَّة، فـََقاَل: »َما َهذِّهِّ؟ أَْلقَِّها، َوَعَلْيُكْم هبِّ َُما بَِّيدِّهِّ قـَْوٌس فَارِّسِّ ُ َلُكْم هبَِِّّما يفِّ الدِّينِّ،  هنَّ يَزِّيُد اَّللَّ

 (1)  ماجهَومُيَكُِّن َلُكْم يفِّ اْلبِّاَلدِّ« أخرجه ابن  
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن بسر ضعفه يحيى القطان وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات، لكنه ما  2810:  ]ماجه

]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، ومتنه منكر، أشعث بن سعيد متروك، وشيخه عبد هللا بن بسر   [ أجاد في ذلك
 [ضعيف أيًضا
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اَلحِ  (، ِكَتابُ 2810ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب السِ 

أََنٍس    ُمَعاذ)جه(    -[  241]  ُأَشيَِّع جُمَاهًِّدا يفِّ   -رضي هللا عنه-ْبنِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »أَلَْن  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
نْـيَا َوَما فِّيَها« أخرجه ابن   (1) ماجه َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فََأُكفَّهُ َعَلى رَْحلِّهِّ َغْدَوًة َأْو َرْوَحًة، َأَحبُّ إِّيَلَّ مَِّن الدُّ

األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  ]  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وشيخة زبان بن فائدة، وهما ضعيفان2824:  جه]ما
 [ إسناده ضعيف، عبد هللا بن لهيعة سيئ الحفظ، وشيخه زبان ضعيف

 اْلِجَهاِد، َباُب َتْشِييِع اْلُغزَاِة َوَوَداِعِهمْ  (، ِكَتابُ 2824ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُكمْ )جه(   -[ 242]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّايَّ َب النَّيبِّ  َوالسَّرِّيََّة الَّتِّ  هلِّيَعة ْبنِّ ُعْقَبَة قَاَل: مسِّْعُت َأاَب اْلَوْردِّ َصاحِّ
 (1)  ماجهإِّْن َلقَِّيْت فـَرَّْت، َوإِّْن َغنَِّمْت غَلَّْت« أخرجه ابن  

اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وهو موقوف، وأبو الورد ذكره غير واحد في  [ ]األلباني: ضعيف 2829:  ]ماجه
 [ الصحابة وال يصح، إذ ال تثبت الصحبة بمثل هذا اْلسناد

َراَيا (، ِكَتابُ 2829ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِجَهاِد، َباُب السَّ

َعبَّاس)جه(    -[  243]  أخرجه ابن    -رضي هللا عنهما-  اْبن  َخْدَعٌة«  »احْلَْرُب  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
 (1)  ماجه

متروك2834:  ]ماجه ميمون  بن  مطر  جًدا،  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  اْلُكوِفي    [[  َمْيُمون  بن  مطر  َضِعيف  ِإْسَناد  َهَذا  ]البوصيري: 
 اْلسكاف َقاَل ِفيِه الُبَخاِري  َوَأُبو َحاِتم َوالنََّساِئي  والساجي ُمنكر الَحِديث َوَقاَل اأْلَْزِدي  َمْتُروك الَحِديث[ 

 اْلُمْشِرِكينَ  اْلِجَهاِد، َباُب اأْلَْكِل ِفي ُقُدورِ  (، ِكَتابُ 2834ابن ماجه ) ن( سن 1)

رَةِّ  َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَرِّاَبُط يـَْوٍم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ مِّْن َورَاءِّ َعوْ   ُأيَبّ ْبنِّ )جه(    -[  244] 
يَامَِّها َوقِّيَامِّهَ  بًا مِّْن َغرْيِّ َشْهرِّ رََمَضاَن َأْعظَُم َأْجًرا مِّْن عِّبَاَدةِّ مِّائَةِّ َسَنٍة صِّ ا، َورِّاَبُط يـَْوٍم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ مِّْن اْلُمْسلِّمِّنَي، حُمَْتسِّ

بًا مِّْن َشْهرِّ رََمَضاَن أَْفَضُل عِّْنَد اَّللَِّّ َوَأْعظَُم َأْجًرا   يَامَِّها    -أُرَاهُ قَاَل    -َورَاءِّ َعْورَةِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، حُمَْتسِّ مِّْن عِّبَاَدةِّ أَْلفِّ َسَنٍة صِّ
إِّىَل   ُ َأْجُر الرِّابَ   َوقِّيَامَِّها، فَإِّْن رَدَّهُ اَّللَّ احْلََسنَاُت، َوجُيَْرى َلهُ  ُتْكَتْب َعَلْيهِّ َسيَِّئٌة أَْلَف َسَنٍة، َوُتْكَتُب لَهُ  طِّ إِّىَل  َأْهلِّهِّ َسالًِّما، مَلْ 

 (1) يـَْومِّ اْلقِّيَاَمةِّ« أخرجه ابن ماجه
يف، وشيخه عمر بن صبح متروك [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن يعلى السلمي ضع2768:  ]ماجه

 [متهم، ومكحول لم يلَق ُأبًيا
َباِط ِفي َسِبيِل َّللاَِّ ، َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2768ابن ماجه ) ن( سن 1)  .َباُب َفْضِل الرِ 

َلٍة يفِّ َسبِّيلِّ )جه(   -[ 245]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َحَرُس لَيـْ اَّللَِّّ  أََنَس ْبَن َمالٍِّك يـَُقوُل: مسِّ
تُّوَن يـَْوًما، َواْليـَوْ  يَامِّ رَُجٍل َوقِّيَامِّهِّ يفِّ َأْهلِّهِّ أَْلَف َسَنٍة: السََّنةُ َثاَلَثِّاَئٍة َوسِّ  (1)  ماجهُم َكأَْلفِّ َسَنٍة " أخرجه ابن أَْفَضُل مِّْن صِّ

روى عن أنس   الحاكم: عبد هللا [ ]عبد الباقي: في الزوائد: سعيد بن خالد بن أبي الطويل، قال البخاري فيه وقال أبو  2770:  ]ماجه
 [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن خالد بن أبي الطويل متهم [أحاديث موضوعة

 .َباُب َفْضِل اْلَحَرِس َوالتَّْكِبيرِ ، َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2770ابن ماجه ) ن( سن 1)

يـَُقو )جه(    -[  246] َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْبنِّ َعامٍِّر قَاَل: مسِّْعُت َأاَب أَُماَمَة يـَُقوُل: مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُل: »َشهِّيُد  ُسَلْيمِّ 
طِّ يفِّ َدمِّهِّ يفِّ اْلرَبِّّ، َوَما َبنْيَ  نْـيَا يفِّ طَاَعةِّ اَّللَِّّ،    اْلَبْحرِّ مِّْثُل َشهِّيَديِّ اْلرَبِّّ، َواْلَمائُِّد يفِّ اْلَبْحرِّ َكاْلُمَتَشحِّّ اْلَمْوَجَتنْيِّ َكَقاطِّعِّ الدُّ

قَـ  يـَتـََوىلَّ  فَإِّنَّهُ  اْلَبْحرِّ،  َشهِّيَد  إِّالَّ  اأْلَْرَواحِّ  بَِّقْبضِّ  اْلَمْوتِّ  َمَلَك  وََكَل  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اَّللَّ اْلرَبِّّ َوإِّنَّ  لَِّشهِّيدِّ  َويـَْغفُِّر  هِّْم  َأْرَواحِّ ْبَض 
ْيَن« أخرجه ابن ماجهالذُّنُوَب ُكلََّها، إِّ  ْيَن َولَِّشهِّيدِّ اْلَبْحرِّ الذُّنُوَب َوالدَّ  (1)الَّ الدَّ
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 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ 2778:  ]ماجه
 . َباُب َفْضِل َغْزِو اْلَبْحرِ  ،َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2778ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْيُكْم  ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َستُـْفَتُح َعَلْيُكُم اآْلفَاُق، َوَستُـْفَتُح َعلَ  أََنس  جه() -[  247] 
اجلَْ  يفِّ  لَهُ  َلًة، َكاَن  لَيـْ َأْربَعِّنَي  أَْو  يـَْوًما  َأْربَعِّنَي  فِّيَها  رَاَبَط  َمْن  قـَْزوِّيُن،  هَلَا  يـَُقاُل  زَبـَْرَجَدةٌ  َمدِّيَنٌة  َعَلْيهِّ  َذَهٍب،  مِّْن  َعُموٌد  نَّةِّ 

ُعوَن أَْلَف مِّْصَراٍع مِّْن َذَهٍب، َعَلى ُكلِّّ مِّْصَراٍع زَ  َها قـُبٌَّة مِّْن اَيقُوَتٍة مَحَْراَء، هَلَا َسبـْ ْوَجٌة مَِّن احْلُورِّ اْلعِّنيِّ« أخرجه  َخْضَراُء، َعَليـْ
 (1)  ماجهابن 

]األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، إسناده مسلسل بالضعفاء، داود بن المحبر متروك، وشيخه الربيع بن صبيح  [ 2780:  ]ماجه
 [ضعيف، ويزيد بن أبان ضعيف

ْيَلِم َوَفْضِل َقْزِوينَ ، َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2780ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب ِذْكِر الدَّ

ُر يفِّ َغزْ )جه(  -[  248]  وِّهِّ؟ فـََقاَل لَهُ  َخارَِّجة ْبنِّ زَْيٍد قَاَل: رَأَْيُت رَُجاًل َيْسَأُل َأيبِّ َعنِّ الرَُّجلِّ يـَْغُزو فـََيْشرَتِّي َويَبِّيُع َويـَتَّجِّ
: »ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّتـَُبوَك َنْشرَتِّي َونَبِّيُع، َوُهَو يـََراانَ  َهااَن« أخرجه ابن َأيبِّ  (1) ماجه َواَل يـَنـْ

 [[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سنيد بن داود ضعيف، وعلي بن عروة البارقي متروك2823:  ]ماجه
َراِء َواْلَبْيِع ِفي اْلَغْزوِ  ، َبابُ َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2823ابن ماجه ) ن( سن 1)  الشِ 

:    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس  جه()-[  249]  َْكَثَم ْبنِّ اجْلَْونِّ اخْلَُزاعِّيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل ألِّ
ْربـََعٌة، َوَخرْيُ السََّرااَي َأْربـَُعمِّائٍَة،  »اَي َأْكَثُم، اْغُز َمَع َغرْيِّ قـَْومَِّك ََيُْسْن ُخُلُقَك َوَتْكُرْم َعَلى رُفـََقائَِّك، اَي َأْكَثُم، َخرْيُ الرُّفـََقاءِّ أَ 

 (1)  ماجهَوَخرْيُ اجْلُيُوشِّ َأْربـََعةُ آاَلٍف، َوَلْن يـُْغَلَب اثْـنَا َعَشَر أَْلًفا مِّْن قِّلٍَّة« أخرجه ابن 
وهما  2827:  ]ماجه العاملي  سلمة  وأبو  الصنعاني  محمد  بن  الملك  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  وقال  [  ضعيفان. 

باطل العاملي متروك والحديث  يقول  ]األلباني: ضعيف جدا لكن شطره الثاني خبر صحيح من    [ السيوطي: قال ابن حاتم سمعت أبي 
واسمه الحكم بن عبد هللا  -وجه آخر[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الملك بن محمَّد الصنعاني ضعيف، وشيخه أبو سلمة العاملي 

 [ متروك، واتهمه بعضهم بالكذب -بن خطاف
َراَياَباُب ، َأْبَواُب اْلِجَهادِ (، 2827ابن ماجه ) ن( سن 1)  السَّ
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 حرف احلاء 

 ويشتمل على ستة كتب 

كتاب احلج والعمرة، كتاب احلدود، كتاب احلضانة، كتاب احلياء، كتاب  

 احلسد، كتاب احلرص 
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 الكتاب األول: يف احلج والعمرة 
جُّ البيتِّ من استطاع  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  250] : قال: »ملا نَزلت: }وهلل على الناسِّ حِّ

[، قالوا: اي رسوَل هللا، ُكلَّ عاٍم؟ فسكت، فقالوا: اي رسول هللا، أيفِّ ُكلِّّ عاٍم؟ قال: ال، 97إليه َسبياًل{ ]آل عمران:  
تع هللا  فأنزل  َلَوَجَبْت،  نـََعْم  قُلُت:  تـُْبَد  ولو  إِّْن  أشياَء  عن  َتسألُوا  ال  آمُنوا  الذين  أيها  }اي  َتُسؤُْكمْ اىل:  اآلية    {...َلُكْم 

 (1)الرتمذي . أخرجه [«101]املائدة: 
لم  [  هذا حديث حسن غريب من حديث علي ]الترمذي:  [  1266]جامع:   القادر: في سنده منصور بن وردان األسدي الكوفي،  ]عبد 

 [ ضعيفيوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: 
( في الحج، باب ما جاء كم فرض الحج، وأخرجه ابن  814( في التفسير، باب ومن سورة المائدة، ورقم ) 3057رقم )  ي( الترمذ 1)

 ( في الحج، باب فرض الحج.  2884ماجة رقم ) 

صلى هللا عليه  -قال: جاء رجٌل إىل رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  251] 
لُة« أخرجه  فقال: ما  -وسلم  . (1) الرتمذييُوجب احلَجَّ؟ قال: »الزَّاُد والّراحِّ

عبد  ][ وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظ...  نهذا حديث حس ]الترمذي: [ 1268]جامع: 
 [ ضعيف جدا: في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك[ ]األلباني: ر القاد

 ( في التفسير، باب ومن سورة آل عمران.  3001( في الحج، باب في إيجاب الحج. ورقم )813الترمذي رقم )(  1)

أيب طالب    -[  252]  بن  َمَلَك  :  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه -)ت( علي  »َمْن 
}وهلل    راحلة، وزادا يـُبـَلَُّغهُ إىل بيت اَّللَّ احلرام، ومل ََيُجَّ، فال عليه أن ميوت يـَُهودايً أو نصرانياً، وذلك أن هللا تعاىل يقول:

جُّ البيت من استطاَع إليه سبياًل{ ]آل عمران:    . (1) الرتمذي أخرجه  [«.97على الناس حِّ
والحارث  ]الترمذي:  [  1269]جامع:   هللا مجهول،  بن عبد  مقال، وهالل  إسناده  وفي  الوجه،  إال من هذا  نعرفه  هذا حديث غريب ال 

 [ ضعيف: في إسناده مقال[ ]األلباني: ر عبد القاد][  يضعف في الحديث
 ( في الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج.  812الترمذي رقم )(  1)

: »الَ صرُّورََة يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما -)د( عبد هللا بن عباس    -[  253] 
 . (1) اإلسالم«. أخرجه أبو داود

 [إسناده ضعيف]شعيب:  عمر بن عطاء[ ]األلباني: ضعيف[تعيين ]عبد القادر: اختلف العلماء في [ 1270]جامع: 
   .( في المناسك، باب ال صرورة في اْلسالم 1729( رقم )1) 

ُسئَِّل عن العمرةِّ: واجبةُ    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ   -رضي هللا عنهما-)ت( جابر بن عبد هللا  *    -[  254] 
 .  (1)  هي؟ قال: ال، وأن تـَْعتَمُروا هو أَْفَضُل«. أخرجه الرتمذي

صحيح]الترمذي:  [  1272]جامع:   حسن  حديث  ]األلباني:  [  هذا  ضعيف[  وهو  أرطأة،  بن  الحجاج  سنده  في  القادر:  ضعيف  ]عبد 
 [اْلسناد

 ( في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم ال؟.  931رقم ) ي( الترمذ 1)

وهو مبىن   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أتيت رسول هللا  -رمحه هللا-احلارث بن عمرو السهمي  )د( * -[ 255] 
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يءُ األعراُب، فإذا رأْوا وجَههُ قالوا: هذا وجهُ ُمباَرٌك، قال: َوَوقََّت ذات عِّرق   -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فَتجِّ
 (. 1) ألهل العراق«. أخرجه أبو داود

]عبد القادر: في سنده عتبة بن عبد الملك السهمي، وهو مجهول، وفيه أيضًا زرارة بن كريم السهمي، لم يوثقه غير  [  1285]جامع:  
 ]األلباني: حسن[  [ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف

 ( في المناسك، باب في المواقيت.  1742داود رقم )  و( أب 1)

ألهلِّ    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »َوقََّت رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما -ت د( عبد هللا بن عباس  )  ~ -[  256] 
 . (1)داود املشرِّق: العقِّيَق«. أخرجه الرتمذي وأبو 

تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف[ ]األلباني:   ":]عبد القادر: قال الحافظ في " الفتح[  هذا حديث حسن]الترمذي:  [ 1286]جامع: 
 [ منكر-ضعيف

 ( في المناسك، باب في المواقيت. 1740( في الحج، باب ما جاء في مواقيت اْلحرام، وأبو داود رقم )832رقم ) ي( الترمذ 1)

صلى هللا عليه -رسول هللا قالت: »كان الرُّْكباُن ميُروُّن بنا، وحنُن مع  -رضي هللا عنها -)د( عائشة   -[ 257] 
ْلباهَبا من رأسها على وجهها، فإذا جاَوزوان كَشْفناُه«. -وسلم أخرجه أبو داود   حُمرمات، فإذا حاذوا بنا َسَدَلْت إْحدااَن جِّ

(1.) 
الذي بعده  [ ]شعيب: في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي، وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أسماء 1304]جامع: 

 [ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد]شعيب:  ]األلباني: ضعيف[  [فيقوى 
 ( في المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها.  1833( رقم ) 1)

كاَن   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما -)ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب   -[ 258] 
: تْطييُب الدُّهنِّ ابلّرَيان«    يدَّهُِّن بِّْدْهٍن غرْيِّ ُمقتٍَّت، يعين: غرْيَ ُمطَيٍَّب، والَقتُّ

 غري املقتت.  -وهو حمرم   -ويف رواية: كان يدَّهن ابلزيت 
 . (1) واية الثانية أخرج الرتمذي الر 

 واألوىل ذكرها رزين ومل أجدها يف األصول. 
ضعيف ]األلباني:  []عبد القادر: في إسناده فرقد بن يعقوب السبخي، وهو ضعيف[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 1312]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [اْلسناد

 المناسك، باب ما يدهن به المحرم. ( في 3083( في الحج، وأخرجه ابن ماجة رقم )962( رقم ) 1)

يف َحّج َأْوُعْمرٍة   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »خرْجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه-)د ت( أبو هريرة    -[  259] 
ْسياطِّنا يِّنا، فقال رسول هللا  فاْستقبـََلنا رِّْجٌل من َجرادِّ، فجعلنا نْضرِّبُهُ أبِّ ُكُلوه، فإنه من َصْيدِّ    -صلى هللا عليه وسلم-َوقِّسِّ

 الَبْحرِّ«. هذه رواية الرتمذي. 
: »أصبنا ضرابً من َجراٍد فكان الرَُّجُل منَّا يْضرُِّب بَسْوطِّهِّ وهو حُمْرٌِّم،  -رضي هللا عنه -ويف رواية أيب داود، قال أبو هريرة 

 (. 1)فقال: »إَّنا هو من صْيدِّ اْلبْحرِّ«  -صلى هللا عليه وسلم-، فذُكَِّر ذلك للنيب  فقيل له: إنَّ هذا ال يصُلحُ 
 . (2)  : »اجْلَراُد من صيد البحر«، مل يَزِّدْ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: قال النيب  

  ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني:[  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة]الترمذي:  [  1347جامع:  ]  (1)
( في المناسك، باب  1854( في الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، وأبو داود رقم )850الترمذي رقم )  ه أخرج  جدا[  ضعيف

 في الجراد للمحرم.  
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 ( في المناسك، باب في الجراد للمحرم. 1853داود رقم ) وأب  ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني:[  1347]جامع:  ( 2)

الصديق  )د(  *  -[  260]  بكر  أيب  بنت  عنها-أمساء  رسول هللا    -رضي هللا  مع  »خَرْجنا  عليه  -قالت:  صلى هللا 
ونـََزلنا، َفَجَلسْت عائشةُ إىل جْنبِّ رسولِّ    -صلى هللا عليه وسلم -ُحجَّاجاً، حىتَّ إذا ُكنَّا ابلَعْرجِّ نَزَل رسوُل هللا    -وسلم
وِّزماَلةُ أيب بكٍر    -صلى هللا عليه وسلم -يب، وكانت زِّماَلةُ رسول هللا  وجَلْسُت إىل َجْنبِّ أ   -صلى هللا عليه وسلم -هللا  

َتظُِّر أن يطُْلَع عليه، فطلَع عليه وليس مَعهُ بعريُُه، فقال أبو بكٍر، أيَن   واحَدًة، مع ُغالٍم أليب بكٍر، فجلس أبو بكٍر، ينـْ
تُ  واحٌد  بعرٌي  بكٍر:  أبو  قال  البارَحَة،  أْضلَْلُتهُ  قال:  هللا  بعريَُك؟  ورسوُل  يْضربُُه،  وطَفَِّق  لُُّه؟  وسلم-ضِّ عليه    -صلى هللا 

 . (1)  يتـََبسَُّم، ويقوُل: انظُروا إىل هذا احملرمِّ ما يصنُع ؟ وما يَزِّيد على ذلك، ويتـََبسَُّم«. أخرجه أبو داود
]األلباني:   [دلس وقد عنعن ]عبد القادر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق[ ]شعيب: إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق م[ 1359]جامع: 

 حسن[ 
 ( في المناسك، باب التوقي في اْلحرام. 2933( في المناسك، باب المحرم يؤدب غالمه، وأخرجه ابن ماجة رقم )1818( رقم ) 1)

عباٍس    )د(  *  -[  261]  البن  »قلت  قال:  جبري  بن  عنهما-سعيد  هللا  الختِّالفِّ  -رضي  ْبُت  َعجِّ  ، الَعباسِّ أاب  اي 
إهاللِّ رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا   وسلم-يف  إين    -صلى هللا عليه  أوجَب، فقال:  حني 

َرُسولِّ هللا   ا إَّنا كانت من  إهنَّ بذلك،  الناس  اْختـََلُفوا: َخرَج   -وسلمصلى هللا عليه  -أَلْعلُم  َحجٌَّة واحدٌة، فمِّْن هناَك 
هِّ، فأهلَّ ابحلجِّّ    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا   حاّجاً، فلما صلى يف مسجدِّهِّ بذي احلَُليفةِّ رْكَعتـَْيهِّ، أوجَبهُ يف جَمْلِّسِّ

مَّا استـََقلَّْت به انقُتهُ أهلَّ، وَأْدرَك ذلك منه أقواٌم  حني َفرَغ من ركعتيهِّ، َفسمَِّع ذلك منه أقواٌم، َفَحفِّظَْتهُ عنه، مث ركَب، فـَلَ 
صلى هللا -  وذلك: أنَّ النَّاَس إَّنَّا كانُوا أيتُوَن أْرسااًل، فسمعوهُ حني اسَتقلَّْت به انَقُتهُ يُهلُّ، فقالوا: إَّنَّا أَهلَّ رسوُل هللا  -

فلمَّا عال على شَرفِّ البْيداءِّ أهلَّ،   -صلى هللا عليه وسلم-مث مضى رسوُل هللا    -حني استقلَّت بهِّ انقـَتُهُ    -عليه وسلم
وأهلَّ حني  ُمَصالَُّه،  يف  أوجَب  لقد  اَّللَِّّ،  واميُ  البيداءِّ،  َأهلَّ حني عال على شرف  إَّنَّا  فقالوا:  أقواٌم،  منه  ذلك  وأْدَرَك 

 استَقلَّْت به انقَتُه، وأهلَّ حني َعال على شرفِّ البيداءِّ«. 
 .  (1)بري: »َفمْن أخَذ بِّقولِّ عبدِّ هللا بن عبَّاس: أهلَّ يف ُمَصالَّه، إذا فرََغ من رَْكَعتـَْيه«. أخرجه أبو داود قال سعيد بن جُ 

]عبد القادر: في سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط  [  1364]جامع:  
 ن[حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسي ]شعيب:  بآخره[ ]األلباني: ضعيف[

 . (1770داود في المناسك، باب وقت اْلحرام )  و( أب 1)

: »كاَن إذا َأخَذ طريَق  -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا -رضي هللا عنه -سعد بن أيب وقاص  )د( * -[ 262] 
لتُه، وإذا أخَذ طَريَق ُأُحٍد، أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء«. أخرجه أبو   . (1)  داودالُفْرعِّ أهلَّ إذا اُستَقلَّْت به راحِّ

]شعيب:  [  1365]جامع:   حسن[  القادر:  الزناد[ ]عبد  أبي  من  بسماعه  يصر ح  لم  إسحاق  ابن  ضعيف.  ضعيف[  إسناده    ]األلباني: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في المناسك، باب وقت اْلحرام. 1775داود رقم )  و( أب 1)

عباس    -[  263]  بن  هللا  عبد  س(  عنهما-)ت  هللا  النيب  -رضي  أنَّ  وسلم -:  عليه  هللا  ُدبُرِّ    -صلى  يف  »أَهلَّ 
 (1) والنسائي الصَّالةِّ«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده خصيف بن  [  حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه غير عبد السالم بن حربهذا  ]الترمذي:  [  1368]جامع:  
 [ضعيفعبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره[ ]األلباني: 
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في الحج، باب العمل في    162/   5( في الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى هللا عليه وسلم، والنسائي  819رقم )  ي( الترمذ 1)
 اْلهالل. 

بن عباس    )د ت(  *  -[  264]  قال: »يُليبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عبد هللا 
 . (1)  قال: وروى موقوفاً على ابن عباسداود. املقيُم، أو املعتمر، حىت يستلم احلجر. هذه رواية أيب 

 . (2)يرفع احلديث، أنه كان مُيسُك عن التلبية يف العمرة، حني يستلم احلجر«  -ويف رواية الرتمذي عن ابن عباس  
ومع ذلك فقد صححه    ... ]عبد القادر: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً [  1370]جامع:  

 [. ضعيف]األلباني:  []شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف [ أهل العلمالترمذي وقال: والعمل عليه عند أكثر 
 ( لفظه عند أبي داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. 1)
( في الحج، باب ما جاء في متى  919رقم )( في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي 1817( أخرجه أبو داود رقم )2)

 تقطع التلبية في العمرة.  

وأبو   -صلى هللا عليه وسلم-قال »: مَتتََّع رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما -)ت س( عبد هللا بن عباس  *    -[  265] 
معاويةُ  النَّسائي عن طاوٍس قال: »قال  بكر وعمر وعثمان، وأوَُّل من هنى عنها: معاوية«. أخرجه الرتمذي ويف رواية 

النيبِّّ   اْبن عبَّاٍس: هذه   -ى هللا عليه وسلمصل-البن عباس: أَعلِّْمَت أيّنِّ َقصَّرُت من رأسِّ  يـَُقوُل  عند املروة؟ قاَل: ال 
َعة، وَقْد مَتَتََّع النيبُّ  َهى النَّاَس عن اْلُمتـْ  . (1)« -صلى هللا عليه وسلم-على ُمَعاَويَة، يـَنـْ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ضعيف اْلسناداأللباني: [ ][ ]عبد القادر: اْلسناد حسن 1398]جامع: 
 في الحج، باب التمتع.  154و  153/   5( في الحج، باب ما جاء في التمتع، والنسائي 822الترمذي رقم )  هأخرج(  1)

قال: »قُلُت: اي رسوَل هللاِّ، َفْسُخ احلج لنَا خاصَّة، أو ملن   -رضي هللا عنه    -)د س( بالل بن احلارث    -[  266] 
 داود. بعَدان؟ قال: بْل لكم خاصَّة«. هذه روايةُ أيب 

 . (1)  وروايةُ النسائي قال: »قلُت: اي رسول هللا، أفْسُخ احلجِّّ لَنَا َخاصَّة، أم لِّلنَّاسِّ عامَّة؟ قال: بَْل لنا خاصَّة«
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده الحارث بن بالل وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[[ 1423]جامع: 

 في الحج، باب إباحة  179/    5( في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي  1808)( أخرجه أبو داود رقم  1)
 فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.  

أتى    -صلى هللا عليه وسلم-: »أنَّ رَُجالً من أصحاب النيبِّّ  -رضي هللا عنهما    -)د( سعيد بن املسيب    -[  267] 
هِّ الذي قُبَِّض فيه    -صلى هللا عليه وسلم-َفَشهَِّد عِّْنَدهُ أَنَّهُ مسَِّع رسوَل هللاِّ    -رضي هللا عنه  -ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ   يف َمَرضِّ

«. أخرجه أبو داوديـَْنهى عن اْلُعْمَرةِّ قـَبْ  -  . (1)  َل احلَجِّّ
 ]عبد القادر: في إسناده أبو عيسى الخراساني التميمي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ 1427]جامع: 

 ( في المناسك، باب في إفراد الحج. 1793أبو داود رقم ) (  1)

مكة.    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ملا فـََتَح رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عبد الرمحن بن صفوان    -[  268] 
ثَيايب   ألْلبَسنَّ  الطريق    -قلُت:  على  َداري  هللا    -وكاَنْت  رسوُل  َيصَنُع  وسلم-َفألَْنظُرنَّ َكيَف  عليه  هللا  ؟ -صلى 

قد خرج من الكْعَبةِّ هو وأصحابُُه، وَقدِّ اْستَلُموا البيَت من الباب    -مصلى هللا عليه وسل-فانطلْقُت، فرأيُت رسوَل هللا  
 . (1) َوْسطَُهْم«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم-إىل احلطيم، َوَوْضُعوا ُخُدوَدهم عليه، ورسوُل هللا 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف[ [ 1438]جامع: 
 ( في المناسك، باب الملتزم. 1898داود رقم )  و( أب 1)
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نَا ُدبـَُر   -يعين أابه   -قال: »طُْفُت مع عبد هللا   -عنهم رضي هللا -)د( عمرو بن شعيب عن أبيه  -[ 269]  ئـْ فلما جِّ
َصْدرَهُ  الكعَبةِّ قلُت: أال تـَتـََعوَُّذ؟ قال: نـَُعوذُ ابهلل من النَّار، مث َمَضى حىتَّ استلم احْلََجَر، فأقام بني الركن والباب. فوضَع  

يفعُله«.    -صلى هللا عليه وسلم-هكذا رأيُت رسوَل هللا    مث قال:  -وَبسطهما َبسطاً    -ووجَههُ وذِّراَعْيهِّ وَكفَّيهِّ هكذا  
 (. 1)أخرجه أبو داود 

 إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ في عبد القادر:  [ ]1441]جامع: 
 الملتزم. ( في المناسك، باب 2962( في المناسك، باب الملتزم، وأخرجه ابن ماجة أيضًا رقم ) 1899( أبو داود رقم ) 1)

ْم، وإذا رآه   قال: »رأيُت طَاُوساً   -رمحه هللا -)س( حنظلة *   -[ 270]  مَيُرُّ ابلرُّكن، فإن َوَجَد عليه زِّحاماً َمر ومل يـَُزاحِّ
فـََعل    -رضي هللا عنه -خالياً، قـَبـََّلهُ ثالاثً، مث قال: رأيُت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابُن عباس: رأيُت عمر بن اخلطاب 

قـَبـََّلَك ما قـَبـَّْلُتَك،    -صلى هللا عليه وسلم-سوَل هللا  مثَل ذلك، مث قال: إنك َحَجٌر ال تنَفُع وال َتُضٌر، ولوال إيّنِّ رأيُت ر 
 . (1) فعل ذلك«. أخرجه النسائي -صلى هللا عليه وسلم-مث قال عمر: رأيُت رسوَل هللا 

[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد  ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين  ... ]عبد القادر: ضعيف[  1443]جامع:  
 بهذا السياق[ منكر 

 في الحج، باب كيف يقبل الحجر.   227/  5النسائي  (  1)

 
 -صلى هللا عليه وسلم -: »هل رأيَت رسوَل هللا -رضي هللا عنهما-الزهري قال: سألُوا ابَن ُعَمَر  )س(  * -[ 271]

 رََمَل بني الصفا واملروة؟ قال: كان يف مجاعةِّ النَّاس، فـََرَمُلوا، فما أُراهم رََمُلوا إال بَِّرَملِّهِّ«. أخرجه النسائي. 
 ]الرسالة: إسناده ضعيف[  ني: ضعيف اْلسناد[[ ]األلباإسناده صحيح[ ]عبد القادر:  1463]جامع: 
 في الحج، باب الرمل بينهما.  242/   5 النسائي

أخََّر طَواَف    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهم-عبد هللا بن عباس وعائشة    )ت د(  *  -[  272] 
 الزايرةِّ إىل الليل«. هذه رواية الرتمذي. 

 (. 2). وأخرجه البخاري تعليقاً (1)  ويف رواية أيب داود »أخََّر الطَّواف يَوَم النَّْحرِّ إىل الليل«
]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات، إال أن أبا الزبير َموُصوف بالتدليس، [  هذا حديث حسن]الترمذي:  [  1479]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ وقد رواه بالعنعنِة[ 
ة  ( في المناسك، باب اْلفاض 2000( في الحج، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، وأبو داود رقم ) 920( أخرجه الترمذي رقم ) 1)

 ( في المناسك، باب زيارة البيت. 3059في الحج، وأخرجه ابن ماجة أيضًا رقم )
 . في الحج، باب الزيارة يوم النحر 452/   3 ]معلق[ (2)

صلى -»أنَّ أُم ُسَلْيٍم بْنَت مِّلَحاَن اْستْفَتْت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ط( أبو سلمة بن عبد الرمحن *  -[ 273] 
عليه   َوَلَدتْ   -وَحاَضْت    -وسلم هللا  رسوُل هللا    -أو  هلا  فأذَِّن  النَّحرِّ،  يوَم  أفَاَضْت  ما  وسلم -بعَد  عليه   -صلى هللا 

 . (1) َفَخَرجت«. أخرجه املوطأ 
انقطاعا  هذا الحديث إن سلم أن فيه  ]الزرقاني:    [إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليم إسناده صحيح  [ ]عبد القادر:  1489]جامع:  

 ]الهاللي: ضعيف ْلرساله[ [ألن أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد 
 في الحج، باب إفاضة الحائض.  413/  1 الموطأ(  1)

فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، ممَِّّا    -)د س( عبد هللا بن السائب: »أنَّهُ كان يَقوُد اْبَن عباٍس رضي هللا عنهما  -[  274] 
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أثـََبت ابن عباٍس:  له  فيقول  الباَب،  يَلي  احْلََجر مما  يَلي  الذي  الرُّكَن  كان   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    يَلي 
 . (1)  نَعْم، فـَيـَُقوُم فـَُيَصلِّّي«. أخرجه أبو داود والنسائيُيَصلِّّي ها هنا؟ فـَيـَُقوُل: 

ضعيف[[  1503]جامع:   المخزومي، وهو مجهول[ ]األلباني:  السائب  هللا  بن عبد  إسناده محمد  في  القادر:  إسناده    ]عبد  ]شعيب: 
 ضعيف[

 الحج، باب موضع الصالة من الكعبة. في  211/  5( في المناسك، باب الملتزم، والنسائي 1900( أخرجه أبو داود رقم )1)

يقول »إَّنا ُجعِّل    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنها-عائشة    )ت د(  *  -[  275] 
الطواف ابلبيت وبني الصفا واملروة، ورمُي اجلمار: إلقَامِّةِّ ذْكرِّ هللا«. هذه رواية أيب داود. ويف رواية الرتمذي »إَّنا ُجعَِّل 

 . (1) امةِّ ذِّْكر هللا«رَمُي اجلَمارِّ، والسَّعُي َبنَي الصفا واملروة، إلق
 [ ضعيف]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [ حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 1505]جامع: 

 . ( في المناسك، باب في الرمل1888( في الحج، باب ما جاء في كيف يرمي الجمار، وأبو داود رقم )902أخرجه الترمذي رقم )   (1)

كان إذا جاز    -صلى هللا عليه وسلم-عن أُمِّّهِّ »أنَّ رسوَل هللا    -رمحه هللا -)د س( عبد الرمحن بن طارق    -[  276] 
 . (1)  والنسائياْستـَْقبَل البيت فدعا«. أخرجه أبو داود  -َنسَيهُ ُعبـَْيُد هللا بن أيب يزيد   -مكاانً مِّْن َدارِّ يـَْعلى 

  الرحمن بن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة[ ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: في سنده عبد  [  1509]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 في الحج، باب الدعاء عند رؤية البيت.  213/    5( في المناسك، باب طواف الوداع، والنسائي 2007أخرجه أبو داود رقم )  (1)

خرَج من عندها وهو  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »إنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها -)ت د( عائشة *   -[ 277] 
  َمْسُروٌر، مثَّ رََجَع إيلَّ وهو كئيٌب، فقال: إيّنِّ دخلُت الكعبَة، ولو استقبلُت من أمري ما اْسَتْدبرُت ما دخلُتها، إين أخافُ 

 أْن أْكوَن قد َشَقْقُت على أمَّت«. هذه رواية أيب داود. 
من عندي، وهو قريُر العنيِّ، طَيُِّب النفس، فَرجَع وهو   -صلى هللا عليه وسلم-رتمذي قالت: »خرج النيب  ويف رواية ال 

َعْبُت أُمَّت من بعدي«   (1) حزيٌن، فُقْلُت له، فقال: إين دخلُت الكعبة، وودْدُت أين مل أكن فعلُت، إين أخاف َأن َأكوَن أَتـْ
]عبد القادر: في سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، وهو صدوق  [ صحيحهذا حديث حسن ]الترمذي: [ 1511]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [كثير الوهم[ ]األلباني: ضعيف
( في المناسك، باب دخول الكعبة،  2029( في الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة، وأبو داود رقم )837( أخرجه الترمذي رقم )1) 

 ( في المناسك، باب دخول الكعبة. 3063 رقم )وأخرجه ابن ماجة أيضاً 

-قال: »رأيُت رسول هللا    -أو عمِّهِّ    -عن رجل من بين َضْمَرَة عن أبيه    -رمحه هللا -)د( زيد بن أسلم    -[  278] 
 . (1) داودوهو على املنرب بعرفة«. أخرجه أبو  -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[ 1525]جامع: 
 ( في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة.1915) أبو داود رقم (  1)

فِّيها رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-أم سلمة    )د(  *  -[  279]  إيلَّ  رُي  َيصِّ الت  َلت  لَيـْ صلى هللا عليه  -قالت: كانت 
أَُميََّة متـََقمَِّصني، فقال    -وسلم بُن زَمَعَة، وَدخَل معه آخُر من آل أيب  َمَساَء يومِّ النَّحرِّ، فصاَر إيلَّ، َفَدَخل َعَليَّ وهُب 

قال: ال، ]وهللا[ اي رسول هللا، قال: »اْنزع    [«لَِّوْهب: »هل أَفْضت ]أاب عبد هللا؟  -مصلى هللا عليه وسل-رسوُل هللا  
َ اي رسول هللا؟ قال: »إنَّ هذا يوٌم قد  عنك القميص« قال: فـَنـََزعه من رأسهِّ، ونـَزََع صاحبُه َقمِّيَصهُ من رأسه، مث قال: وملِّ
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ُتْم اجلْمَرَة: أْن حتِّلُّوا   أَنْـُتْم رََميـْ َص لكم إذا  ال  -أُرخِّ َأْن َتطُوفوا هبذا    -نَِّساَء  يعين: مِّْن ُكلِّّ شيء، إال  ُتْم قَبَل  َأْمسيـْ فإذا 
َئتُِّكم قبل أْن تـَْرُموا، حىت َتطُوفُوا به«. أخرجه أبو  ْرمتُْ ُحُرماً َكَهيـْ  . (1)  داودالبيت صِّ

يوثقه  [  1611]جامع:   القادر: في سنده أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة، فإنه وإن كان قد خرج له مسلم، لم  أحد[ ]شعيب:  ]عبد 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن صحيح[. 

 ( في المناسك، باب اْلفاضة في الحج. 1999رقم )  د داو  و( أب 1)

قال: »إذا أَهلَّ الرَُّجُل  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[ 280] 
 . (1) داودأخرجه أبو   ابلبيت وبني الصفا واملروة، فقد َحلَّ، وهي عمرٌة«.ابحلّج، مث قدَِّم َمكََّة، وطاف 

 [.ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف النهاس[ ]األلباني:  1622]جامع: 
 . (1791أبو داود )  ه( أخرج1)

ابملديَنةِّ َعْشَر    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أقام رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر ~ -[ 281] 
ي«. أخرجه الرتمذي  ننَي ُيَضحِّّ  . (1)سِّ

 [ ضعيف]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن]الترمذي: [ 1625]جامع: 
 ( في األضاحي، باب الدليل على أن األضحية سنة. 1507رقم ) ي( الترمذ 1)

الباهلي    )ت(   *  -[  282]  أمامة  عنه    -أبو  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  قال  وسلم -قال:  عليه  »خرْيُ  -صلى هللا   :
: احْلُلَُّة«. أخرجه الرتمذي   . (1)اأُلْضحَيةِّ: اْلَكْبُش، وَخرْيُ اْلَكَفنِّ

  [ضعيف]األلباني:    [اهده ]عبد القادر: حسن بش[  هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث]الترمذي:  [  1639]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

باب رقم  1517الترمذي رقم )   (1) باب ما يستحب من  3130، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ) 18( في األضاحي،  ( في األضاحي، 
 األضاحي. 

 
َعلياً    -[  283] قال: »رأَيُت  املعتمر  بن  د( حنش  عنه    -)ت  أحدمها عين،   -رضي هللا  وقال:  بَكبَشنْيِّ،  ضحَّى 

أو   -صلى هللا عليه وسلم-يعين: النيبَّ    -فقلت له، فقال: أمَرين به    -سلمصلى هللا عليه و -واآلخر: عن رسولِّ هللا  
 فال أَدُعهُ أبدًا«. هذه رواية الرتمذي  -قال: أوصاين به 

 -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: قال: »رأيُت علياً َضحَّى بكْبَشنيِّ، فقْلُت له: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسوَل هللا 
ي عنه« َي عنه، فأان ُأَضحِّّ  . (1)أوَصاين: أْن ُأَضحِّّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ضعيف اْلسنادضعيف[ ]األلباني: حديث ]عبد القادر: [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 1643]جامع: 
باب ما جاء في األضحية عن الميت، وأبو داود رقم ) 1495الترمذي رقم )   ه( أخرج1) باب  2790( في األضاحي،  ( في الضحايا، 

 األضحية عن الميت. 

أْن  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أَمَراَن رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت س( علي بن أيب طالب *   -[ 284] 
َي مبُقابـََلٍة: وال ُمدابـََرٍة، وال َشْرقَاَء«.   َنْستْشرَِّف العنَي واألُْذَن، وأن ال ُنَضحِّّ

 من جانب األذن، والشَّْرقَاُء: املْشُقوقَُة. واخْلَرقَاُء:  زاد يف رواية: »واملقابَلُة: ما ُقطَع طََرُف أذهنا، واملدابَرُة: ما ُقطِّعَ 
 املَثـُْقوبَُة«. هذه رواية الرتمذي. 
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َي   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود والنسائي قال: »أَمَران رسوُل هللا  َأْن َنْسَتْشرَِّف العنَي واأَلذَن، وال ُنضحِّّ
 ، وال َخْرقَاَء، وال َشْرقَاَء«. بَعْورَاَء، وال ُمقابَلٍة وال ُمَدابَرةٍ 

أذكر »َعْضباَء؟« قال: ال.    -]وهو السَّبِّْيعِّي[-فقلت أليب إسحاق  -]وهو ابن معاوية[-قال أبو داود: قال زهري 
قلت: فما املقابلُة؟ قال: يُقطُع طرُف األذن: قلُت: فما املُدابـََرُة؟ قال: يقطع من ُمؤخَّر األُُذن، قلُت: فما الشرقاء؟  

مةِّ.   قال: ُتشقُّ األُُذن. قلت: فما اخلرقاء؟ قال: خُتَْرُق أُذهُنا لِّلسِّّ
 وأخرج النسائي مثل رواية الرتمذي األوىل بغري زايدة. 

 : هَنَى َأن ُيَضحَّى بِّعْضباء األُُذنِّ والَقْرن«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى هلم: »َأنَّ رسول هللا 
: ما اأَلعْ   . (1) َضُب؟ قال: املكسوُر النُِّصفِّ فما َفوقه قيل البن اْلُمَسيَّبِّ

،  عبد القادر: في إسناده أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره][ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 1651]جامع: 
 [. ضعيفوالجملة األولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن[ ]شعيب: حسن[ ]األلباني: 

الترمذي رقم ) 1) يكره من األضاحي، وأبو داود رقم )1498( أخرجه  باب ما   ( في2806( و )2805( و )2804( في األضاحي، 
مشقوقة   الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، وباب الشرقاء وهيفي الضحايا، باب  217/  7الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والنسائي 

 ( في األضاحي، باب ما يكره أن يضحى به. 3142األذن، وباب العضباء، ورواه أيضًا ابن ماجة مختصرًا رقم )

الوليد، إين خر   -رمحه هللا  -)د( يزيد ذو مصر    -[  285]  أاب  السَُّلمي فقلت: اي  بن عبٍد  َبَة  »أَتيُت ُعتـْ جُت  قال: 
َتين هبا؟ قلُت: سبحان هللا! جتوز   ئـْ ُبين غرَي ثـَْرماَء، فكرهُتها، فما تقول؟ قال: أفال جِّ ألتمُس الضحااي، فلم أجد شيئاً يْعجِّ

َلةِّ والَبْخَقاءِّ واملُ  ، وال أُشك، إَّنا هَنى رسوُل هللا عن اْلُمَصفَّرة، واملُْستَْأصِّ َعةِّ  َشيِّ عنَك، وال جتوز عين؟ قال: نعم، إنك َتُشكُّ
َل قـَْرهُنا من أصله، والبْخَقا لة: الت اْستُؤصِّ تُستَْأَصُل أُُذهُنا حىت يـَْبدو صِّماخها، واملستأصِّ ُء:  والَكسراء. فاملصفَّرة: الت 

َبُع الَغَنَم َعْجَفاً َوَضعفاً، والكسراُء: الكسريُة«. أخرجه أبو داود   . (1) الت تـُْبَخُق عيُنها، واملشيِّعة: الت ال تـَتـْ
 ]عبد القادر: في إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول، ويزيد ذو مصر، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ 1652]جامع: 

 ( في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا. 2803)  داود رقمأبو   (1)

يف   -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا  قال: »َشهِّْدُت    -رضي هللا عنه    -)د( غرفة بن احلارث الكندي    -[  286] 
اْدُعوا يل أاب حَسٍن، َفُدعُي َلهُ ]علي   ابلُبدنِّ فقال:   َ ، وُأيتِّ الَوَداعِّ سَفل احلَْربَةِّ،  -رضي هللا عنه-َحجَّةِّ  [، فقال: ُخْذ أبِّ

ا الُبْدَن فَلمَّا فرغَ  -صلى هللا عليه وسلم-فـََفَعَل، وأخذ رسوُل هللا   . (1)   ركَب بـَْغلَتهُ وأردَف عليًّا«أبعالها، مث طََعنا هبِّ
ثقات[  [  1672]جامع:   رجاله  وباقي  ابن حبان،  يوثقه غير  لم  المصري  األزدي  الكندي  الحارث  بن  هللا  في سنده عبد  القادر:  ]عبد 

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة عبد هللا بن الحارث األزدي
 المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.( في 1766( رقم ) 1)

بُدنَُه، فـََنَحَر ثالثني    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ملَّا حَنََر رسول هللا    -رضي هللا عنه    -  )ط د( علي  -[  287] 
 بَِّيدِّهِّ، وَأمَرين فَنَحْرُت َسائَِّرَها«. 

والثانية  (  1)حَنََر بـَْعَض َهْديِّهِّ وحَنَر َغريُهُ بَعَضُه« أخرج األوىل أبو داود    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ رسوَل هللا  
 . (2)املوطأ 

إسحاق[  1676]جامع:   بن  أبي داود عنعنة محمد  في سند  القادر:  منقطع  ]عبد  الموطأ  إسناد   [ وإسناد  ضعيف   ]شعيب:  داود  أبي 
 ]األلباني: منكر[ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه[ و ،النقطاعه

 ( وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق. 1)
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( في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن  1764في الحج، باب العمل في النحر، وأبو داود رقم ) 394/   1( أخرجه الموطأ 2)
 يبلغ.

صلى  -»أنَّ عمر أهدى جَنيباً، فَأُعطي هبا ثالَثائة دينارِّ، َفسأَل رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( وعنه    -[  288] 
فقال: إيّن أهَديُت جَنيباً فَأُْعطِّيُت هبا ثالَثائة ديناٍر، أَفأبِّيعها فأْشرتي هبا بُدانً؟ فقال له رسوُل هللا صلى   -هللا عليه وسلم 
َها«. أخرجه أبو -هللا عليه وسلم  . (1) داود: ال، احْنَرها إايَّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: في سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان[  [ 1700]جامع: 
 ( في المناسك، باب تبديل الهدي. 1756داود رقم )  و( أب 1)

  اشرتى َهْديَه من ُقَديٍد«  -صلى هللا عليه وسلم-»َأنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر    -[  289] 

(1) . 
 واَّللَّ أعلم. ( 2)  َهْديَه من قَُديٍد«. وهو أصحقال الرتمذي: وقد رُوي: »َأنَّ ابن عمر اشرتى 

]عبد القادر: في سنده يحيى  [  هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث الثوري إال من حديث يحيى بن اليمان]الترمذي:  [  1706]جامع:  
 [. ضعيف اْلسنادبن اليمان العجلي، وهو صدوق عابد يخطئ كثيرًا[ ]األلباني: 

 . (68( في الحج، باب رقم )907نة، والحديث أخرجه الترمذي رقم )( موضع بين مكة والمدي 1)
 ( أي: هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري. 2)

ميمون    -[  290]  بن  قال:    -رمحه هللا -)د( عمرو  مِّهَران  بن  ميموَن  أن  َُيَدُِّث:  احلمرييَّ  أاب حاضٍر  قال: مسعُت 
َْدٍي، فـََلمَّا انتهيُت إىل أهل الش ام خرجُت معتمراً عاَم َحاَصَر َأْهُل الشَّامِّ اْبَن الزبري مبكة، وبعَث َمعي رجاٌل من قومي هبِّ

َنحَرُت اهلدَي مبكاين، مث َأْحلَْلُت، مث رَجْعُت، فلمَّا كان مَِّن العام املقبِّل َخَرجُت ألَْقضَي ُعْمَريت، َمنـَُعوان أن نَدُخَل احلرَم، ف
أَمَر أصَحابَهُ أن يـُْبدِّلُوا اهلْدَي    -صلى هللا عليه وسلم-فأتـَْيُت ابَن عبَاٍس فسألتُُه؟ فقال: أْبدِّلِّ اهْلدَي، فإن رسول هللا  

 . (1) داود َديبيةِّ يف ُعمَرةِّ القضاءِّ. أخرجه أبو الذي حَنَروا َعاَم احلُ 
إسناده ضعيف، محمد بن  [ ]شعيب: ضعيف]األلباني:  فيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات[عبد القادر:  [ ]1714]جامع: 

 [ إسحاق موصوف بالتدليس ولم يصرح بالسماع
 ( في المناسك، باب اْلحصار. 1864) داود رقم و ( أب 1)

،    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عمر    -[  291]  سأله عبُد الرمحن بن فـَرُّوٍخ قال: »إانَّ ُكنَّا نـَتـَبَاَيع أبْموالِّ النَّاسِّ
؟ فقال: َأمَّا رسوُل هللا     داودفباَت مبىَن وَظلَّ«. أخرجه أبو    -صلى هللا عليه وسلم-فيأيت أحُدان َمكَة، فـََيبيُت على املالِّ

(1) . 
]عبد القادر: في سنده حريز أو أبو حريز، وهو مجهول، وعبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني:  [ 1741]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[

 ( في المناسك، باب يبيت بمكة ليالي منى. 1958داود رقم )  و( أب 1)

أيَرَفُع الرجُل َيَدْيه إذا رَأى البـَْيَت؟ قال: َحَجْجنا مع رسولِّ  »قِّيَل له:  -رضي هللا عنه   -)ت د س( جابر  -[ 292] 
 َفُكنَّا نـَْفَعُلُه«. هذه رواية الرتمذي.  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 ويف رواية أيب داود والنسائي: »أنَّه ُسئِّل عن الرجل يـََرى الَبيَت َفرَيَْفُع يديهِّ؟ فقال: ما كنُت أرى أنَّ أحداً يفعل هذا إال
 . (1)فلم يكن يفَعُلُه«  -صلى هللا عليه وسلم-اليهود، وقد َحَجْجنا مع رسولِّ هللا 
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  [ضعيف]عبد القادر: في سنده مهاجر بن عكرمة المكي القرشي المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: [ 1743]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

( في المناسك،  1870( في الحج، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، وأبو داود رقم ) 855الترمذي رقم )   ه( أخرج1)
 في الحج، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت.  212/  5رأى البيت، والنسائي باب رفع اليدين إذا 

فكنَّا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُكنَّا إذا َحججنا مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر بن عبد هللا  -[ 293] 
 نليبِّّ عن النساءِّ والصبيان«  

 . (1) أمجع أهل العلم أن املرأة ال يُليبِّّ عنها غريُهاأخرجه الرتمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد 
 [  ضعيف]عبد القادر: في إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ 1766]جامع: 

 ( في الحج، باب ما جاء في حج الصبي. 927الترمذي رقم )(  1)

قالت: »قلت: اي رسول هللا أال نَبين َلَك مبىَن بَيتاً يُظِّلُّك من الشمس؟   -رضي هللا عنها-ت د( عائشة  )  ~ -[ 294] 
 . (1) فقال: ال، إَّنا هو ُمنَاٌخ َلمن َسَبَق إليه« أخرجه الرتمذي وأبو داود

]عبد القادر: مدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال[  ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 1775]جامع: 
 [سناده ضعيف]شعيب: إ  [ضعيف]األلباني: 

( في المناسك، باب تحريم  2019( في الحج، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق، وأبو داود رقم )881أخرجه الترمذي رقم )(  1)
 ( في المناسك، باب النزول بمنى.3007( و )3006ة رقم )حرم مكة، وأخرجه أيضًا ابن ماج

قال لرسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر  *    -[  295]  : »َمنِّ  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رَجالً 
لَ  والراحِّ الزَّاُد  قال:  السبيُل؟  وما  قال:  والثَّجُّ،  الَعجُّ  قال:  أفضُل؟  احلجَّ  وَأيُّ  قال:  التَّفُِّل،  الشَّعُِّث  قال:  ُة«. احلاجُّ؟ 

 .  (1)  أخرجه الرتمذي
هذا حديث ال نعرفه من حديث ابن عمر إال من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل  ]الترمذي: [  1778]جامع:  

ضعيف جدا لكن جملة الحج والثج ثبتت من حديث  ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني:  [  العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه
 [ والثج فحسنة ]شعيب: حديث ضعيف دون قصة الحج [أخر

( في المناسك، باب ما يوجب  2896( في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )3001رقم )   ي( الترمذ1)
 الحج، والبغوي في " شرح السنة ".  

بن عبد هللا    )ت(  *  -[  296]  النيب    -رضي هللا عنهما-جابر  َجٍج:   -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ  َثالَث حِّ َحجَّ 
َر، وَحجة بعد ما هاَجر معها ُعمرٌة، فساق ثالاثً وستني َبَدنَة، وجاء عليٌّ من اليمن بيقيَّتها، فيها   َحجََّتنيِّ قبل َأن يـَُهاجِّ

مِّْن َكلِّّ بَدنٍَة بَِّبْضعٍة َفطُبِّخْت، وَشرَِّب من    -صلى هللا عليه وسلم-ا، فَأَمَر رسوُل هللا مَجٌل يف أنفِّهِّ بـَُرٌة من فِّضٍَّة، فـََنحره
 . (1)  الرتمذيَمَرقِّها«. أخرجه 

صدوق  [  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  1784]جامع:   وهو  بن حباب  زيد  في سنده  القادر:  الثوري[    يخطئ ]عبد  في حديث سفيان 
 [   صحيح[ ]األلباني: السياقةضعيف بهذه : شعيب]
الترمذ1) )   ي(  رقم )815رقم  ماجة  ابن  أيضًا  وأخرجه  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  ما جاء كم حج  باب  الحج،  في    ( في3076( 

 المناسك، باب حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

َخَرَج من اجلِّْعرانَةِّ    -صلى هللا عليه وسلم -»َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت د س( حمرش الكعيب  *   -[  297] 



85 
 

َلتهِّ، فأْصَبَح ابجلِّْعرانَةِّ َكبَائٍت، فـََلمَّا زَالتِّ  الشمُس مَِّن الَغدِّ    ليالً ُمْعَتمِّرًا، فدَخَل مكة ليالً، فـََقَضى ُعْمرَتُه، مث خرج من لَيـْ
 ْطنِّ سرَِّف، حىتَّ َجاَمَع الطريَق، طَريقِّ مَجٍع بَِّبْطنِّ َسرَِّف، فمن أجل ذلك َخفَيْت ُعمَرتُهُ على الناس« َخَرَج يف بَ 

 هذه رواية الرتمذي والنسائي. 
اجلِّْعرانََة َفجاَء إىل املسجد، فـَرََكَع ما َشاء هللا، مث أحَرَم،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »َدَخَل النيبُّ  

َلتهِّ فاْستْقَبَل َبطن َسرَِّف، حىت أَتى طريَق    . (1)  فَأْصَبَح مبكة كبائٍت« ،املدينةمثَّ استوى على راحِّ
]عبد القادر: في سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف  غريب[  ]الترمذي: حسن[  1787]جامع: 

السياقة،   مزاحم مجهولسبهذه  أبي  بن  مزاحم  بن  دون  ]األلباني:    [عيد  صحيحة  داود  أبي  ورواية  صحيحة  والنسائي  الترمذي  رواية 
    [ركوعه في المسجد 

بالعمرة   ( في المناسك، باب المهلة1996الحج، باب ما جاء في العمرة بالجعرانة، وأبو داود رقم ) ( في 935( أخرجه الترمذي رقم ) 1)
 في الحج، باب دخول مكة لياًل.  200و  199/  5تحيض فيدركها الحج، والنسائي 

َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  298]  َوَقطِّيَفٍة    -رضي هللا عنه -ْبنِّ   ، رَْحٍل، َرثٍّ َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل: َحجَّ 
 (1) ماجهابن ُتَساوِّي َأْربـََعَة َدرَاهَِّم، َأْو اَل ُتَساوِّي، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َحجٌَّة اَل رِّاَيَء فِّيَها، َواَل مُسَْعَة« أخرجه 

   [ ضعيفان -وهو الرقاشي-[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح وشيخه يزيد بن أبان ضعيف[ ]األلباني: 2890:  ]ماجه
ْحلِ  (، ِكَتابُ 2890ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب اْلَحجِ  َعَلى الرَّ

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »احْلُجَّاُج َواْلُعمَّاُر، َوْفُد اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه - أبو هريرة)جه(  -[ 299] 
 (1)  ماجهإِّْن َدَعْوهُ َأَجاهَبُْم، َوإِّنِّ اْستـَْغَفُروهُ َغَفَر هَلُْم« أخرجه ابن  

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:    [إسناده صالح بن عبد هللا. قال البخاري فيه: منكر الحديث[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في  2892: ]ماجه
 [ إسناده ضعيف

 َباُب َفْضِل ُدَعاِء اْلَحاج ِ  اْلَمَناِسِك،  (، ِكَتابُ 2892ابن ماجه ) ن( سن 1)

َلُة« يـَْعينِّ   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(   -[ 300]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »الزَّاُد، َوالرَّاحِّ
 (1)  ماجه[. أخرجه ابن 97قـَْوَلهُ }َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل{ ]آل عمران:  

 سعيد ضعيف، وكذلك ابن عطاء[ [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف، سويد بن 2897:  ]ماجه
ْحلِ  (، ِكَتابُ 2897ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب اْلَحجِ  َعَلى الرَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َحجٍَّة َكاَنْت   -رَُجٌل مَِّن اْلُفْرعِّ   -اْلَغْوثِّ ْبنِّ ُحَصنْيٍ،  أَبو)جه(   -[ 301]  أَنَّهُ اْستـَْفىَت النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُحجَّ َعْن أَبِّيَك« َوقَاَل النَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »وََكَذلَِّك  َعَلى أَبِّيهِّ َماَت، َومَلْ ََيُجَّ، قَاَل النَّيبِّ يبِّ

يَاُم يفِّ النَّْذرِّ، يـُْقَضى َعْنُه« أخرجه ابن    (1)  ماجهالصِّّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، ضعفه ابن معين. وقيل منكر الحديث متروك. وقال  2905:  ]ماجه

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف[   [وضوعةالحاكم روى عن أبيه أحاديث م
، َعِن اْلَميِ تِ  (، ِكَتابُ 2905ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب اْلَحجِ 

قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ َأيبِّ َأْدرََكهُ احْلَجُّ، َواَل َيْسَتطِّيُع َأْن ََيُجَّ،   -رضي هللا عنه-ُحَصنْي ْبُن َعْوفٍ )جه(   -[ 302] 
 (1) ماجه إِّالَّ ُمْعرَتًِّضا، َفَصَمَت َساَعًة، مثَّ قَاَل: »ُحجَّ َعْن أَبِّيَك« أخرجه ابن 

وائد: في إسناده محمد بن كريب، قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.  [ ]عبد الباقي: في الز 2908:  ]ماجه
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]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف بمرة، محمَّد بن كريب   [وقال البخاري: منكر الحديث فيه نظر. وضعفه غير واحد 
 [ متفق على ضعفه

، ِإَذا َلْم َيْسَتِطعْ  (، ِكَتابُ 2908ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب اْلَحجِ  َعِن اْلَحيِ 

اَّللَِّّ    َجابِّر)جه(    -[  303]  َعْبدِّ  حُمْرٍِّم   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ  مِّْن  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
، َحىتَّ َتغِّيَب الشَّْمُس، إِّالَّ غَاَبْت بُِّذنُوبِّهِّ، فـََعاَد َكَما َوَلَدْتهُ أُمُُّه« أخرجه ابن َيْضَحى َّللَِِّّّ يـَْوَمهُ   (1)  ماجه، يـَُليبِّّ

]األلباني: ضعيف[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد هللا وعاصم بن عمر بن حفص2925: ]ماجه
 []شعيب: إسناده ضعيف

 اْلَمَناِسِك، َباُب الظِ اَلِل ِلْلُمْحِرمِ  (، ِكَتابُ 2925ابن ماجه ) ن( سن 1)

َعبَّاسٍ   َعْبدِّ اَّللَّ )جه(    -[  304]  َوَيطُوفُوَن   -رضي هللا عنهما -ْبنِّ  ُحَفاًة،  ُمَشاةً  احْلََرَم،  َتْدُخُل  اأْلَْنبِّيَاءُ  »َكاَنتِّ  قَاَل: 
َك، ُحَفاًة ُمَشاًة« أخرجه ابن  ، َويـَْقُضوَن اْلَمنَاسِّ ْلبـَْيتِّ  (1) ماجهابِّ

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف من أجل مبارك بن حسان2939:  ]ماجه
 اْلَمَناِسِك، َباُب ُدُخوِل اْلَحَرمِ  (، ِكَتابُ 2939ابن ماجه ) ن( سن 1)

،)جه(   -[ 305]  َوُهَو َيطُوُف    مُحَْيُد ْبُن َأيبِّ َسوِّيََّة، قَاَل: مسِّْعُت اْبَن هَِّشاٍم، َيْسَأُل َعطَاَء ْبَن َأيبِّ راََبٍح َعنِّ الرُّْكنِّ اْلَيَماينِّ
، فـََقاَل  ْلبـَْيتِّ ُعوَن َمَلًكا،ابِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " وُكَِّل بِّهِّ َسبـْ َفَمْن قَاَل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ   َعطَاٌء: َحدََّثينِّ أَبُو ُهَريْـَرَة َأنَّ النَّيبِّ

َرةِّ، رَبَـّنَا آتِّنَا يفِّ الدُّنْـيَا حَ  َرةِّ َحَسَنًة، َوقِّنَا َعَذاَب النَّارِّ، قَالُوا: آمِّنَي "  َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِّيَة يفِّ الدُّنْـيَا َواآْلخِّ َسَنًة، َويفِّ اآْلخِّ
َع َرُسو فـََلمَّا بـََلَغ الرُّْكنِّ اأْلَْسَودِّ، قَاَل اَي أاََب حُمَمٍَّد َما بـََلَغَك يفِّ َهَذا الرُّْكنِّ اأْلَْسَودِّ؟ فـََقاَل َعطَاءٌ  َل  : َحدََّثينِّ أَبُو ُهَريْـَرَة، أَنَّهُ مسِّ

َا يـَُفاوُِّض َيَد الرَّمْحَنِّ« قَاَل َلهُ اْبُن هِّشَ  اٍم: اَي َأاَب حُمَمٍَّد فَالطََّواُف؟ قَاَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن فَاَوَضُه، فَإَِّّنَّ
هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  مسَِّع  أَنَّهُ  ُهَريْـَرَة،  أَبُو  َثينِّ  َحدَّ إِّالَّ  َعطَاٌء:  يـََتَكلَُّم،  َواَل  ًعا  َسبـْ ْلبـَْيتِّ  ابِّ طَاَف  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ 

َة، إِّالَّ   َأْكرَبُ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ  ُ ُ، َواَّللَّ َّللَِّّ، حمَِّيْت َعْنهُ َعْشُر َسيِّئَاٍت،بُِّسْبَحاَن اَّللَِّّ َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَّ وَُكتَِّبْت َلُه    ابِّ
، َخاَض يفِّ الرَّ  َا َعَشَرةُ َدرََجاٍت، َوَمْن طَاَف، فـََتَكلََّم َوُهَو يفِّ تِّْلَك احْلَالِّ مْحَةِّ بِّرِّْجَلْيهِّ، َكَخائِّضِّ  َعْشُر َحَسنَاٍت، َورُفَِّع َلهُ هبِّ

 (1) اْلَماءِّ بِّرِّْجَلْيهِّ« أخرجه ابن ماجه

 [ الزوائد: َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد الباقي: في 2957:  ]ماجه
 اْلَمَناِسِك، َباُب َفْضِل الطََّوافِ  (، ِكَتابُ 2957ابن ماجه ) ن( سن 1)

نَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه، فََأْحَرْمنَا   -رضي هللا عنه-ْبنِّ َعازِّبٍ  اْلرَبَاء)جه(  -[ 306]  قَاَل َخَرَج َعَليـْ
أَ  َقْد  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  النَّاُس:  فـََقاَل  ُعْمَرًة«  جََّتُكْم،  »اْجَعُلوا حِّ قَاَل:  َقدِّْمنَا َمكََّة  فـََلمَّا   ، حْلَجِّّ جَنَْعُلَها  ْحرَ ابِّ َفَكْيَف   ، حْلَجِّّ ابِّ ْمنَا 
َعُلوا« فـََردُّوا َعَلْيهِّ اْلَقْوَل، فـََغضَِّب فَاْنطََلَق، مثَّ َدَخلَ  َعَلى َعائَِّشَة َغْضبَاَن، فـََرَأتِّ   ُعْمَرًة؟ قَاَل: »اْنظُُروا َما آُمرُُكْم بِّهِّ، فَافـْ

أَ  َمْن َأْغَضَبَك؟  أُتـَْبُع« أخرجه ابن  اْلَغَضَب يفِّ َوْجهِّهِّ، فـََقاَلْت:  َأْمرًا، َفاَل  َوَأاَن آُمُر  َأْغَضُب،  قَاَل: »َوَما يلِّ اَل   ُ اَّللَّ ْغَضَبهُ 
 (1)  ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ][ ]األلباني: ضعيف2982:  ]ماجه
 اْلَمَناِسِك، َباُب َفْسِخ اْلَحج ِ  (، ِكَتابُ 2928ابن ماجه ) ن( سن 1)

َهاٌد،  -رضي هللا عنه -ْبنِّ ُعبـَْيدِّ اَّللَِّّ  طَْلَحة)جه(   -[ 307]  أَنَّهُ مسَِّع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »احْلَجُّ جِّ
 (1)  ماجهَواْلُعْمَرةُ َتطَوٌُّع« أخرجه ابن 
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الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن قيس  2989:  ]ماجه بمندل-[ ]عبد  أحمد وابن معين وغيرهم. والحسن أيضا  ضعفه    -المعروف 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جًداضعيف[  ]األلباني:  [ضعيف

 اْلَمَناِسِك، َباُب اْلُعْمَرةِ  (، ِكَتابُ 2989ابن ماجه ) ن( سن 1)

يََّة َعَرفََة،    -رضي هللا عنه -َعبَّاس ْبنِّ مِّْرَداٍس السَُّلمِّيُّ )جه(    -[  308]  ُمَّتِّهِّ َعشِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َدَعا ألِّ َأنَّ النَّيبِّ
قَ  مِّْنُه«  لِّْلَمظُْلومِّ  آُخُذ  فَإِّيّنِّ   ،َ الظَّاملِّ َخاَل  َما  هَلُْم،  َغَفْرُت  َقْد  »إِّيّنِّ  يَب:  فَُأجِّ ْلَمْغفَِّرةِّ«  َأْعطَْيَت  ابِّ ْئَت  شِّ إِّْن  َربِّّ  »َأْي  اَل: 

ْلُمْزَدلَِّفةِّ، َأَعادَ  يـََّتُه، فـََلمَّا َأْصَبَح ابِّ يَب إِّىَل َما َسَأَل، قَاَل:   اْلَمظُْلوَم مَِّن اجْلَنَّةِّ، َوَغَفْرَت لِّلظَّاملِِّّ« فـََلْم جُيَْب َعشِّ الدَُّعاَء، فَُأجِّ
َعلَ  َك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوأُمِّّي إِّنَّ َهذِّهِّ َلَساَعٌة َما  َفَضحِّ يبِّ أَْنَت  َوُعَمُر: أبَِّ أَبُو َبْكٍر  َلهُ  ْيهِّ َوَسلََّم، َأْو قَاَل تـََبسََّم، فـََقاَل 

نََّك قَاَل: »إِّنَّ َعُدوَّ اَّللَِّّ إِّبْلِّيَس، َلمَّا عَ  ُ سِّ َ َعزَّ َوَجلَّ، َقدِّ لَِّم أَ ُكْنَت َتْضَحُك فِّيَها، َفَما الَّذِّي َأْضَحَكَك؟ َأْضَحَك اَّللَّ نَّ اَّللَّ
َوالثُـّبُ  ْلَوْيلِّ  ابِّ َوَيْدُعو  هِّ،  رَْأسِّ َعَلى  ََيْثُوهُ  َفَجَعَل  َاَب،  الرتُّ َأَخَذ  ُمَّتِّ  َوَغَفَر ألِّ ُدَعائِّي،  مِّْن  اْسَتَجاَب  رَأَْيُت  َما  فََأْضَحَكينِّ  ورِّ، 

 (1) ماجهَجَزعِّهِّ« أخرجه ابن 
الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن كتانة، قال البخاري: لم يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح وال  [ ]عبد 3013:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف عبد القاهر بن السري السلمي، وجهالة عبد هللا ابن كنانة وأبيه [توثيق

َعاِء ِبَعَرَفةَ  (، ِكَتابُ 3013ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب الدُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل َلُه: َغَداَة مَجٍْع »اَي بِّاَلُل َأْسكِّتِّ  -رضي هللا عنه-بِّاَلل ْبنِّ راََبٍح )جه(   -[ 309]  َأنَّ النَّيبِّ
َ تَ  نُِّكْم، َوَأْعَطى النَّاَس« َأْو »أَْنصِّتِّ النَّاَس« مثَّ قَاَل: »إِّنَّ اَّللَّ يَئُكْم، لُِّمْحسِّ طَوََّل َعَلْيُكْم يفِّ مَجْعُِّكْم َهَذا، فـََوَهَب ُمسِّ

ْسمِّ اَّللَِّّ« أخرجه ابن  َنُكْم َما َسَأَل، اْدفـَُعوا ابِّ  (1)  ماجهحُمْسِّ
]األلباني: صحيح[ ]شعيب:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. أبو سلمة هذا ال يعرف اسمه. وهو مجهول 3024:  ]ماجه

 [ إسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصي 
 اْلَمَناِسِك، َباُب اْلُوُقوِف ِبَجْمعٍ  (، ِكَتابُ 3024ابن ماجه ) ن( سن 1)

َعبَّاٍس  )جه(    -[  310]  َواْبن  إِّىَل   -رضي هللا عنهما -َعائَِّشة،  الزِّاَيرَةِّ،  َوَسلََّم »َأخََّر طََواَف  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
« أخرجه ابن   (1) ماجه اللَّْيلِّ

]األلباني:  3059:  ]ماجه ابن  شاذ[  [  وفي سماعه من  بالعنعنة،  رواه  وقد  بالتدليس،  الزبير موصوف  أبو  ضعيف،  إسناده  ]شعيب: 
 عباس وعائشة نظر[ 

 اْلَمَناِسِك، َباُب ِزَياَرِة اْلَبْيتِ  (، ِكَتابُ 3059ابن ماجه ) ن( سن 1)

َن  ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ َبْكٍر، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد اْبنِّ َعبَّاٍس َجالًِّسا، َفَجاَءهُ رَُجٌل، فـََقاَل: مِّْن أَيْ   حُمَمَّد)جه(    -[  311] 
َها، فَا َبغِّي؟ قَاَل: وََكْيَف؟ قَاَل: إَِّذا َشرِّْبَت مِّنـْ َها، َكَما يـَنـْ ْئَت؟ قَاَل: مِّْن زَْمَزَم، قَاَل: َفَشرِّْبَت مِّنـْ َلَة، َواذُْكرِّ  سْ جِّ تـَْقبِّلِّ اْلقِّبـْ

َ َعزَّ َوَجلَّ، فَإِّنَّ َرُسوَل   َها، فَإَِّذا فـََرْغَت، فَامْحَدِّ اَّللَّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ  اْسَم اَّللَِّّ، َوتـَنـَفَّْس َثاَلاًث، َوَتَضلَّْع مِّنـْ
نـَنَا، َوَبنْيَ اْلُمنَافِّقِّنيَ  ُْم اَل يـََتَضلَُّعوَن، مِّْن زَْمَزَم« أخرجه ابن آيََة َما بـَيـْ  (1)  ماجه، إِّهنَّ

[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد، وباقي  3061:  ]ماجه
 [ رجاله ثقات

ْرِب، ِمْن َزْمَزمَ  (، ِكَتابُ 3061ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب الشُّ

َكََّة، إِّالَّ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(  * -[ 312]  ََحٍد، يَبِّيُت مبِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ صِّ النَّيبِّ قَاَل: »مَلْ يـَُرخِّّ
َقايَةِّ«  ، مِّْن َأْجلِّ السِّّ  (1)  أخرجه ابن ماجه  لِّْلَعبَّاسِّ
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[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: صحيح بما قبله، وهذا إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم[ ]البوصيري:  3066:  ماجه]
هذا إسناد ضعيف إسماعيل بن مسلم البصري ضعفه ابن المبارك وأحمد وابن معين وقال ابن المديني أجمع أصحابنا على ترك  

 أحاديثه[
ْرِب، ِمْن َزْمَزمَ  ابُ (، ِكتَ 3066ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب الشُّ

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأْن يـَْنفَِّر الرَُّجُل، َحىتَّ   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  * -[ 313] 
« أخرجه ابن  ْلبـَْيتِّ ُر َعْهدِّهِّ ابِّ  (1) ماجهَيُكوَن آخِّ

]األلباني: صحيح[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إبراهيم، هو ابن إسماعيل المكي الفربري. ضعفه أحمد وغيره3071:  ]ماجه
 متروك[ -وهو الخوزي -]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، إبراهيم بن يزيد 

 اْلَمَناِسِك، َباُب َطَواِف اْلَوَداعِ  (، ِكَتابُ 3071ابن ماجه ) ن( سن 1)

يُبهُ    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(    -[  314]  ُيصِّ  ، النـََّعامِّ بـَْيضِّ  قَاَل: يفِّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ   "
 (1) ماجه اْلُمْحرُِّم، ََثَُنهُ " أخرجه ابن 

  [وأبو المهزم، اسمه يزيد بن سفيان ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن عبد العزيز، مجهول. 3086:  ]ماجه
 [ متروك -واسمه يزيد بن سفيان-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو المهزم  

ْيِد، ُيِصيُبُه اْلُمْحِرمُ  (، ِكَتابُ 3086ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَمَناِسِك، َباُب َجزَاِء الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »يـَْقُتُل اْلُمْحرُِّم، احْلَيََّة، َواْلَعْقَرَب،   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيدٍ )جه(  -[ 315]  َعنِّ النَّيبِّ
َ قِّيَل هَلَا اْلُفوَ  َقَة« َفقِّيَل َلُه: ملِّ َنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوالسَُّبَع اْلَعادَِّي، َواْلَكْلَب اْلَعُقوَر، َواْلَفْأرََة اْلُفَوْيسِّ َقُة؟ قَاَل: ألِّ ْيسِّ
َا اْلبـَْيَت. أخرجه ابن ماجه َقَظ هَلَا، َوَقْد َأَخَذتِّ اْلَفتِّيَلَة، لُِّتْحرَِّق هبِّ  (1)َوَسلََّم اْستـَيـْ

يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف3089:  ]ماجه الباقي: في الزوائد: في إسناده  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [[ ]عبد 
 [ لضعف يزيد بن أبي زياد وباقي رجاله ثقات

 اْلَمَناِسِك، َباُب َما َيْقُتُل اْلُمْحِرمُ  (، ِكَتابُ 3089ابن ماجه ) ن( سن 1)

َ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَما تُ )جه(   -[ 316]  ْدَعى رِّاَبُع  َعْلَقَمة ْبنِّ َنْضَلَة، قَاَل: »تـُُويفِّّ
 (1) ماجهَمكََّة، إِّالَّ السََّوائَِّب، َمنِّ اْحتَاَج َسَكَن، َوَمنِّ اْستـَْغىَن َأْسَكَن« أخرجه ابن 

لباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال علقمة بن نضلة، وهو تابعي ال تصح صحبته، فالحديث  [ ]األ 3107:  ]ماجه
 [ مرسل

 اْلَمَناِسِك، َباُب َأْجِر ُبُيوِت َمكَّةَ  (، ِكَتابُ 3107ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـََزاُل  -رضي هللا عنه-َعيَّاش ْبنِّ َأيبِّ رَبِّيَعَة اْلَمْخُزومِّيِّ )جه(   -[ 317] 
َرْيٍ، َما َعظَُّموا َهذِّهِّ احْلُْرَمَة، َحقَّ تـَْعظِّيمَِّها، فَإَِّذا َضيـَُّعوا َذلَِّك، َهَلُكوا« أخرج  (1)  ماجهه ابن  َهذِّهِّ اأْلُمَّةُ ُبِّ

]شعيب: إسناده ضعيف  ضعيف[ ]األلباني:  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة3110:  ]ماجه
 [ لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الكوفي، وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك عياش بن أبي ربيعة

 اْلَمَناِسِك، َباُب َفْضِل َمكَّةَ  (، ِكَتابُ 3110ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ ُأُحًدا َجَبٌل َيِّبـُّنَا  -رضي هللا عنه -أََنَس ْبَن َمالِّكٍ )جه(   -[ 318] 
 (1) ماجهَوحنِّبُُّه، َوُهَو َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ اجْلَنَّةِّ، َوَعرْيٌ َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ النَّارِّ« أخرجه ابن 

[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: القطعة األولى منه صحيحة من طريق آخر، وهذا إسناد ضعيف، محمَّد بن إسحاق  3115:  ]ماجه
 [ مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وعبد هللا بن مكنف روى عنه اثنان، أحدهما مدلس، والثاني صدوق حسن الحديث في أكثر أحواله
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 اْلَمَناِسِك، َباُب َفْضِل اْلَمِديَنةِ  (، ِكَتابُ 3115ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُهُ ُمَشاًة مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ، إِّىَل   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيدٍ )جه(   -[ 319]  قَاَل: َحجَّ النَّيبِّ
ْلَط اهْلَْرَوَلةِّ« أخرجه ابن  ُزُرُِّكْم، َوَمَشى خِّ  (1) ماجهَمكََّة َوقَاَل: »اْربُطُوا َأْوَساَطُكْم، أبِّ

 بن أعين ضعيفان[  وحمرانني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، يحيى بن يمان [ ]األلبا3119:  ]ماجه
 اْلَمَناِسِك، َباُب اْلَحجُّ َماِشًيا  (، ِكَتابُ 3119ابن ماجه ) ن( سن 1)

،  -رضي هللا عنه -أَبو ُهَريْـَرَة   )جه(  * -[ 320]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َكاَن َلهُ َسَعٌة، َومَلْ ُيَضحِّّ
اَن« أخرجه ابن   (1)  ماجهَفاَل يـَْقَرَبنَّ ُمَصالَّ

وهو  3123:  ]ماجه عياش،  بن  هللا  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  المتابعات  [  في  له  أخرج  فإنما  مسلم  له  روى  وإن 
الثقات  في  حبان  ابن  وذكره  الحديث.  منكر  يونس:  ابن  وقال  صدوق.  حاتم:  أبو  وقال  والنسائي.  داود  أبو  ضعفه  وقد    [والشواهد. 

 [ األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف]
، َواِجَبٌة ِهَي َأْم الَ  (، ِكَتابُ 3123ابن ماجه ) ن( سن 1) ، َباُب اأْلََضاِحيِ   اأْلََضاِحيِ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأََتهُ رَُجٌل فـََقاَل: إِّنَّ َعَليَّ َبَدنًَة، َوَأاَن    -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاس)جه(   -[ 321] َأنَّ النَّيبِّ
تَاَع، َسْبعَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَبـْ ُدَها، فََأْشرَتِّيـََها »فَأََمَرهُ النَّيبِّ َا، َواَل َأجِّ ٌر هبِّ يَاهٍ  ُموسِّ  (1)  ماجه، فـََيْذحَبَُهنَّ« أخرجه ابن شِّ

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف3136:  ]ماجه
، َباُب َكْم ُتْجِزُئ ِمَن اْلَغَنِم، َعِن اْلَبَدَنةِ  (، ِكَتابُ 3136ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََضاِحيِ 

ي بِّهِّ، فََأَصاَب الذِّْئُب مِّْن أَْلَيتِّهِّ، َأْو أُذُنِّهِّ،   -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ )جه(   -[ 322]  قَاَل: ابْـتـَْعنَا َكْبًشا ُنَضحِّّ
َي بِّهِّ« أخرجه ابن  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »فََأَمَراَن، َأْن ُنَضحِّّ  (1)  ماجهَفَسأَْلنَا النَّيبِّ

 []شعيب: إسناده ضعيفجدا[ األلباني: ضعيف اْلسناد [ ]3146:  ]ماجه
، َباُب َمِن اْشَتَرى ُأْضِحيًَّة َصِحيَحًة، َفَأَصاَبَها ِعْنَدُه َشْيءٌ  (، ِكَتابُ 3146ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََضاِحيِ 

،  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: حَ )جه(    -[  323]  َثينِّ َأيبِّ دَّ
طَرَ  عِّْنَد  يـََّتُه،  ُأْضحِّ »َذَبَح  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  بَِّيدِّهِّ، َعْن  زُرَْيٍق  َبينِّ  طَرِّيقِّ   ، الزُّقَاقِّ فِّ 

 (1)  ماجهبَِّشْفَرٍة« أخرجه ابن  
 [ [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سعد وأبيه وجده 3156:  ]ماجه

، َباُب َمْن َذَبَح ُأْضِحيََّتُه، ِبَيِدهِ  (، ِكَتابُ 3156ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََضاِحيِ 

يُّ؟  زَْيد ْبنِّ َأْرَقَم، قَاَل: قَاَل َأْصَحاُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما َهذِّهِّ ا)جه(    -[  324]  أْلََضاحِّ
َسَنٌة« قَالُوا: " فَالصُّوُف؟ اَي َرُسوَل  قَاَل: »ُسنَّةُ أَبِّيُكْم إِّبْـَراهِّيَم« قَالُوا: َفَما لَنَا فِّيَها اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »بُِّكلِّّ َشَعَرٍة، حَ 

، َحَسَنٌة« أخرجه ابن   (1)  ماجهاَّللَِّّ قَاَل: »بُِّكلِّّ َشَعَرٍة مَِّن الصُّوفِّ
األلباني:  ]  [ الحديث  ن الحارث. وهو متروك. واتهم بوضع[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو داود. واسمه نفيع ب 3127:  ]ماجه

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا ضعيف جدا[ 
 َثَواِب اأْلُْضِحيَّةِ  ، َبابُ َأْبَواُب اأْلََضاِحي ِ (، 3127ابن ماجه ) ن( سن 1)

ياًل،  ، قَاَل: اْستـَْقَبَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم احْلََجَر، مثَّ َوَضَع َشَفتـَْيهِّ َعَلْيهِّ، يـَْبكِّي طَوِّ اْبن ُعَمرَ )جه(   -[ 325] 
 (1) ماجه ابن مثَّ اْلتـََفَت، فَإَِّذا ُهَو بُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ يـَْبكِّي، فـََقاَل اَي ُعَمُر: »َهاُهنَا ُتْسَكُب اْلَعرَبَاُت« أخرجه 
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 [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن عون الخراساني، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما2945:  ]ماجه
 متروك[ -وهو الخراساني-]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن عون  

 اْسِتاَلِم اْلَحَجرِ  ، َبابُ اْلَمَناِسكِ َأْبَواُب (، 2945ابن ماجه ) ن( سن 1)

ابن َجابِّر)جه(    -[  326]  أخرجه  احْلَجَّ«  »أَفـَْرُدوا  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر،  َبْكٍر،  َوَأاَب  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل  َأنَّ   ،  
 (1)  ماجه
  [القاسم بن عبد هللا، وهو متروك. وكذبه أحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده 1967:  ]ماجه

 []األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: صحيح من غير هذا الوجه، وهذا إسناد ضعيف جًدا، القاسم بن عبد هللا العمري متروك
ْفَراِد ِباْلَحج ِ  ، َبابُ َأْبَواُب اْلَمَناِسكِ (، 2967ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلِْ

َكََّة،    -رضي هللا عنهما -  اْبن َعبَّاس  جه()-[  327]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأْدَرَك رََمَضاَن مبِّ
َواَها، وََكَتَب  ُ َلهُ مِّاَئَة أَْلفِّ َشْهرِّ رََمَضاَن، فِّيَما سِّ ُ لَُه، بِّ َفَصاَمُه، َوقَاَم مِّْنهُ َما تـََيسََّر لَُه، َكَتَب اَّللَّ ُكلِّّ يـَْوٍم عِّْتَق رَقـََبٍة، وَُكلِّّ  اَّللَّ

لَ  َلٍة عِّْتَق رَقـََبٍة، وَُكلِّّ يـَْوٍم مُحْاَلَن فـََرٍس يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َويفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َحَسَنًة، َويفِّ ُكلِّّ لَيـْ  (1)  ماجهٍة َحَسَنًة« أخرجه ابن لَيـْ

 [ جًدا، عبد الرحيم بن زيد العمي متروك، وأبوه زيد بن الحواري ضعيف[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف 3117:  ]ماجه
 ِصَياِم َشْهِر َرَمَضاَن، ِبَمكَّةَ  ، َبابُ َأْبَواُب اْلَمَناِسكِ (، 3117ابن ماجه ) ن( سن 1)

، فَـ  َداُودُ  جه()-[ 328]  نَا َخْلَف اْلَمَقامِّ نَا طََوافـَنَا، أَتـَيـْ َقاَل:  ْبُن َعْجاَلَن، قَاَل: طُْفنَا َمَع َأيبِّ عَِّقاٍل، يفِّ َمطٍَر، فـََلمَّا َقَضيـْ
نَا رَْكَعَتنْيِّ،  أََنسطُْفُت َمَع  نَا اْلَمَقاَم، َفَصلَّيـْ نَا الطََّواَف، أَتـَيـْ َتنُِّفوا اْلَعَمَل،  ْبنِّ َمالٍِّك يفِّ َمطٍَر، فـََلمَّا َقَضيـْ فـََقاَل لَنَا أََنٌس: »ائـْ

 (1)  ماجهابن   فـََقْد ُغفَِّر َلُكْم، َهَكَذا قَاَل لَنَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوطُْفنَا َمَعهُ يفِّ َمطٍَر« أخرجه
واسمه هالل   -جًدا، داود بن عجالن ضعيف، وأبو عقال[ ]حكم األلباني: ضعيف اْلسناد جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف 3118:  ]ماجه

 [متروك، اتهم برواية الموضوعات عن أنس -ابن زيد بن يسار
 ، َباُب الطََّواِف ِفي َمَطرٍ اْلَمَناِسكِ  (، َأْبَوابُ 3118ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثاني من حرف احلاء: يف احلدود 
  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »َقدَِّم انٌس من العربِّ على رسولِّ هللا  -رمحه هللا-)س( سعيد بن املسيب  -[ 329]

إىل لَِّقاٍح لَيْشَربُوا من ألباهنا َفكانُوا فيها، مث َعَمدوا    -صلى هللا عليه وسلم-فأسلموا، مثَّ َمرِّضوا، فـَبـََعَث هبم رسوُل هللا  
اللَِّّقاَح، فـََزُعموا َأنَّ رسوَل هللا    -لى هللا عليه وسلمص-إىل الراعي ُغالم رسولِّ هللا   صلى هللا عليه -فَقتـَُلوُه، واستَاقُوا 

ذوا،    -صلى هللا عليه وسلم-قال ]اللهم[ َعطِّّش َمْن َعطَّْش آل حممٍد الليلَة، فبعَث رسوُل هللا    -وسلم يف طلبهم، فَأخِّ
«. أخرجه النسائيفَقطَع أَيديَهم وأرجَلهْم، ومَسََل َأعيُـنـَُهمْ  ركِّ  (. 1)  ، قال بعضهم: استاقوا إىل َأرض الشِّّ

 د[ ضعيف اْلسنا]األلباني:  [ رجاله ثقات، إال أنه مرسل. ويشهد له الذي قبلهعبد القادر: [ ]1807]جامع: 
 في تحريم الدم، باب تأويل قول هللا عز وجل: }إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله.  99و  98/   7(  1)

ملَّا قطع الذين َسرقوا لِّقاَحهُ    -صلى هللا عليه وسلم-)د س( أبو الزاند عبد هللا بن ذكوان »أنَّ رسوَل هللا    -[  330] 
هللا تعاىل: }إَّنَّا جزاءُ الَّذيَن َُياربوَن هللا ورسولَهُ ويسعوَن يف األرضِّ  ومَسََل أعينهم ابلنار، عاتبه هللا تعاىل يف ذلك، فأنزل  

زُي يف الدنيا َفوا من األرضِّ ذلَك هلم خِّ الٍف أو يـُنـْ وهَلم يف   فساداً أن يُقتَّلوا َأو ُيَصلَُّبوا أو تـَُقطََّع أْيدِّيْهم وأرُجُلهم من خِّ
 . (1) بو داود والنسائيأخرجه أ  [«33اآلخرةِّ عذاٌب َعظيُم{ ]املائدة: 

]األلباني:    [رجاله ثقات، لكنه مرسل]شعيب:    رجاله ثقات، إال أنه مرسل. ويشهد له معنى الذي قبله[عبد القادر:  [ ] 1809]جامع:  
 [ضعيف

في تحريم الدم، باب }إنما جزاء الذين    100/    7( في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي  4370أبو داود رقم )  ه( أخرج1)
 . {يحاربون هللا ورسوله

صلى هللا عليه -»أنَّ امرأًة َخَرَجت على عهدِّ رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -وائل بن حجر    )ت د(  *  -[  331] 
املهاجريَن،   -وسلم بعصابٍة من  فَانطَلَق، وَمرَّت  منها، َفصاحْت،  َفقَضى حاَجتهُ  فتَجلَّلَها،  رَجٌل  فَتَلقَّاها  الصالَة،  تُريُد 

اْنطَلقوا فأخذوا الرَّجَل الذي ظَنَّت أَنَّهُ وَقَع عليها، فأَتوَها ]به[، فقالت:  فقالت: إنَّ ذلك الرجَل فـََعَل يب كذا وكذا، فَ 
فلما َأَمَر به لرُيَجَم قَاَم صاحُبها الذي وَقَع عليها، فقال: اي    -صلى هللا عليه وسلم-نعم، هو هذا، فأتـَْوا به رسوَل هللا  

ُبها، فقال هلا: اذهيب، فقد غفَر هللا ، وقال للرجل قوالً حسناً، وقال للرجل الذي وَقَع عليها:  رسول هللا، أان َصاحِّ  لكِّ
 . (1)  ارمُجُوه، وقال: لقد ََتَب توبَة لو ََتهَبا أهُل املدينةِّ َلُقبَِّل منهم«. أخرجه الرتمذي وأبو داود

َفَدرَأ عنها احلدَّ، وأقَاَمهُ على  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للرتمذي: قال: »اْسُتْكرَِّهْت امرأٌة على َعْهدِّ رسولِّ هللا 
 (  2)  الذي َأَصاهَبا« ومل يذكر: »أَنه جعل هلا مهرًا«

د  ][  هذا حديث حسن غريب صحيح]الترمذي:  [  1822]جامع:    (1)  شعيب: رجاله ثقات لكن سماك بن حرب تفرد به، وال ُيحتمل تفر 
( في الحدود،  1452أخرجه الترمذي رقم ) []األلباني: حسن دون قوله ارجموه واألرجح أنه لم يرجم  [مثله، ثم إنه قد اضطرب في متنه

   ( في الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر.4379باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا، وأبو داود رقم )
بمتصل]الترمذي:    [ 1822]جامع:    (2) إسناده  وليس  غريب،  حديث  )  [هذا  إذا  1451رقم  المرأة  في  جاء  ما  باب  الحدود،  في   )

 ( في الحدود، باب المستكره. 2598استكرهت على الزنا، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 
»أنَّ رَُجالً يقال له: عبُد الرمحن بن ُحنني َوَقَع على جارية امرأته،    -رمحه هللا -)ت د س( حبيب بن سامل    -[  332] 

ية رسولِّ هللا  فـَُرفَِّع إىل     [:-صلى هللا عليه وسلم-النْعمان بن َبشري وهو أمرٌي على الكوفة، فقال: ألقضنيَّ فيَك ]بَقضِّ
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هذه    إن كانت أَحلَّْتها لك َجَلْدُتَك مائَة، وإن مل تكن َأَحلَّْتها لك، رمجُتَك ابحلجارة، فـََوجُدوه أحلَّْتها له، َفجَلَدهُ مائة«.
 رواية أيب داود. 

 ية الرتمذي إىل قوله: »رمجُتك ابحلجارة«. ويف روا 
بـَُز قـُْرقُوراً   نَيَّ فيك بَِّقضيَّةِّ رسولِّ هللا   -يعين: ابَن حنني   -وزاد فيه النسائي: »وكان يـُنـْ صلى هللا عليه -فقال فيها: ألقضِّ

 «. -وسلم
الُنعماَن بن َبشرٍي قال: قال رسوُل هللا   يف رجل وقع ِبارية    -عليه وسلم  صلى هللا-وله يف رواية أخرى خمتصرًا: »أنَّ 

 . (1) امرأتِّه: إن كانت أحلَّْتها له فاْجلِّدوه، وإن مل تكن َأَحلَّْتها فارمُجوه« 
اضطراب[ [  1824]جامع:   إسناده  في  النعمان  حديث  الترمذي:  قال  القادر:  الضطرابه]شعيب:    ]عبد  ضعيف  ]األلباني:  إسناده   ]

 [ضعيف
( في  4459( و )4458( في الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، وأبو داود رقم )1451الترمذي رقم )  ه( أخرج1)

(  2551في النكاح، باب إحالل الفرج، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )  124/    6الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي  
 امرأته. في الحدود، باب من وقع على جارية

َقَضى يف رَُجٍل وقَع    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( سلمة بن احملبق    -[  333] 
لسيدِت وعليه  له،  فهي  طاوَعْتهُ  وإن كانت  مِّثـُْلها،  ا  لَسيَِّدِتِّ وعليه  حرٌَّة،  ا  أهنَّ اسَتكرهها:  إْن كاَن  امرأَتِّهِّ:  َجاريةِّ  ا  على 

 مثلها«. 
 . (1)  ن ماله لسيدِتا«. أخرجه أبو داود والنسائيويف أخرى: »فهي ومثلها م

   ]األلباني: ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده قبيصة بن حريث، واختلف العلماء فيه[ ]شعيب: إسناده ضعيف[[ 1826]جامع: 
أخرج1) داود رقم )  ه(  )4460أبو  والنسائي  4461( و  امرأته،  بجارية  يزني  الرجل  في  باب  الحدود،  في  في    125و  124/    6( 

 ( في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته. 2552النكاح، باب إحالل الفرج، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ) 

قال: »بينا أان أطوُف يَوماً على إبٍل َضلَّْت يل، رَأيُت   -رضي هللا عنه   -)ت د س( الرباء بن عازب *   –[ 334] 
َفوارَس معهم لواٌء َدَخلوا بـَْيَت رَُجٍل من العرب فضربُوا ُعُنقُه، َفسْألُت عن َذنبهِّ؟ فقالوا: َعرََّس ابمرأة أبيه، وهو يقرأ  

 . [«22لنساء: سورة النساء، وقد نزل فيها }وال تَنكُِّحوا ما َنَكَح آابؤكْم مَِّن النساءِّ{ ]ا 
صلى هللا عليه -ويف رواية قال: »َمرَّ يب خايل أبو بـُْرَدَة ْبُن نِّيَاٍر، ومعه لِّواٌء، فقلت: أيَن تُريُد؟ فقال: بـََعثين رسوُل هللا  

هِّ«.  -وسلم  إىل رجل َتزوََّج اْمَرأَة أبيهِّ: أن آتَيه بَرأسِّ
 أخرج الرتمذي الرواية الثانية. 

وقال يف الثانية: »َعمِّي« بدل »خايل« وقال فيها: »َأن َأْضرَب ُعنُـَقُه، وآُخَذ ماله« وقال:   وأخرج أبو داود الروايتني.
 (. 1) »نكح« بدل »تزوج« وكذلك قال النسائي

قال المنذري: وقد اختلف  ]عبد القادر:    ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ ]األلباني: صحيح[ ]الترمذي: حسن غريب[  [ 1828]جامع:  
 [الحديث اختالفًا كثيراً في هذا 

  ( في الحدود،4457( و )4456( في األحكام، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وأبو داود رقم ) 1362( أخرجه الترمذي رقم )1)
  ( في2607في النكاح، باب نكاح ما نكح اآلباء، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )  110و  109/   6باب الرجل يزني بحريمه، والنسائي  

 الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده.  

عباس    -[  335]  بن  عبد هللا  عنهما-)د(  النيبَّ    -رضي هللا  أتى  لَْيٍث  ْبنِّ  َبْكرِّ  من  رجالً  عليه  -»أنَّ  صلى هللا 
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املرأةِّ، فقالت: َكَذَب واَّللَّ   -وسلم البـَيِّنَة على  َسألُه  بِّكرًا، مث  مائة، وكان  َفَجَلَدهُ  َمرَّاٍت،  أْربَع  َزََن ابمرأٍة  أنه   اي فَأقرَّ 
 . (1)  رسول هللا، َفجَلَدهُ َحدَّ الفِّْريَةِّ ََثانني«. أخرجه أبو داود

األبنا[  1832]جامع:   فياض  بن  القاسم  في سنده  القادر:  ضعيف]عبد  إسناده  ]شعيب:  مجهول[  وهو  الصنعاني،  ]األلباني:    [وي 
 منكر[

 ( في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. 4467داود رقم )  و( أب 1)

زََن ابمرَأٍة، فَأَمَر بهِّ رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-جابر بن عبد هللا    )د(  *  -[  336]  صلى هللا عليه -»أنَّ رُجالً 
َم«.  -وسلم َ أنَّهُ حُمَصٌن، فَأَمَر بهِّ فـَُرجِّ  َفُجلَِّد احلدَّ، مث ُأْخربِّ

َم« أخرجه أبو ويف رواية: »َأنَّ رجالً َزَن ابمرأٍة فلم يُعَلْم إبحصانِّهِّ َفُجلَِّد، مث عُلَِّم إب  . (1)  داودحَصانِّهِّ فُرجِّ
القادر:  ][  1842]جامع:   مرفوعاً ]شعيب:    حسن[ حديث  عبد  ضعيف  م  ا إسنادهوالثانية    إسناده  ضعيف[قوفاً و صحيح  ]األلباني:   ]  

 ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوعا[ 
 ( في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك. 4439( و ) 4438داود رقم )  و( أب 1)

قال: »َزَن رجٌل من الَيهودِّ وامرأٌة، فقال بعُضهم لبعٍض: اْذَهُبوا بنا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )د(  *  -[  337] 
، فإن أفـْتَاان بُِّفتيَا دوَن الرَّجم قَبلناَها واْحتججنا هبا عند هللا، قلنا: فُـ  يَا نيبٍّ من  إىل هذا النيبِّّ فإنه نيبٌّ بُعَِّث ابلتَّْخفِّيفِّ تـْ

وهو جالٌس يف املسجد يف أصحابهِّ فقالوا: اي َأاب القاسم، ما تـََرى يف    -صلى هللا عليه وسلم-أتوا النيبَّ  أَنبيائك، قال: فَ 
الذي   أَْنُشدُُكم هللا  الباب فقال:  فَقاَم على  هْم،  مِّْدرَاسِّ بـَْيَت  أَتى  يَُكلِّّْمُهم كلمًة حىت  فلم  زَنَيا،  منهم  أنْـَزَل  رجٍل وامرأٍَة 

والتَّْجبيُه: أْن َُيَمَل الزَّانِّيانِّ  -جتُِّدوَن يف التَّورَاةِّ على َمْن َزَن إذا َأْحَصَن؟ قالوا: َُيمَُّم وجُيَبَّهُ َوجُيَْلُد التوراَة على موسى، ما 
هبما   ويُطاَف  أْقفِّيتُـُهما،  وتـَُقاَبَل  محاٍر  النيبُّ    -على  رآه  فلما  منهم،  َشابٌّ  وَسَكَت  وسلم-قال:  عليه  هللا  -صلى 

: فما -صلى هللا عليه وسلم-َلظَّ به النِّشَدَة فقال: اللَُّهمَّ إْذ َنَشْدتَنا، فَإان جنُِّد يف التَّورَاة الرَّجَم، فقال النيبُّ  ]َسَكَت[، أَ 
من الناس، فَأراَد   َأوََّل ما اْرخَتَْصُتْم أمَر هللا؟ قال: َزَن ُذو قـََرابٍة من ملٍك من ُمُلوكِّنا فََأخََّر عنه الرجَم، مث َزَن رجٌل يف ُأسَرةٍ 

بَك َفرتمَُجُه، فاصطَلُحوا على هذه الُعُقوبَ  بـَنَا حىتَّ جَتيَء بَِّصاحِّ ةِّ بينهم، قال َرمْجُه، َفحاَل قوُمهُ ُدونَُه، وقالوا: ال تـَُرجُم َصاحِّ
ا«. -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ   : فإين َأْحكُم مبا يف التَّورَاة، فَأَمَر هبما فـَُرمجِّ
الَّذِّينقال   النَّبِّيُّوَن  ا  هبِّ ََيُْكُم  ُهًدى ونوٌر  فِّيها  التـَّْورَاَة  أَنْـَزلنا  فيهم }إان  نزلت  اآلية  أن هذه  »فـَبَلغنَا:  َأْسَلُموا{    الزهري: 

 منهم«.  -صلى هللا عليه وسلم -[ كان النيبُّ 44]املائدة: 
املدينَة، وقد    -صلى هللا عليه وسلم-ني َقدَِّم رسوُل هللا  ويف رواية: قال: »َزَن رَجٌل واْمَرأٌة من اليهودِّ وقد َأْحَصنا، ح 

َبٍل َمطْليٍّ بَِّقاٍر، وَُيْمَ  ُل على محاٍر، ووجُههُ  كان الرجُم مكتوابً عليهم يف التوراةِّ، َفرَتَُكوُه، وأَخُذوا ابلتَّْجبِّيهِّ: ُيْضَرُب مِّاَئًة حبِّ
فقالوا: َسُلوهُ   -صلى هللا عليه وسلم-ارِّهم فـَبـََعثُوا َقوماً آخرِّين إىل رسولِّ هللا ممَِّّا يَلي ُدبَر احلمارِّ، فاَجَتَمَع أْحباٌر من أْحب

َ يف ذلك، قال: }فَإْن جاؤوَك    ..َعْن َحدِّ الزَّاين. َنهم، َفُخريِّّ وساق احلديث، قال فيه: ومل يُُكوْنوا من أْهلِّ دينِّهِّ فـََيحُكَم بيـْ
 . (1) داود[ «. أخرجه أبو 42ائدة: فَاحُكم بَيَنهْم أْو َأْعرِّْض َعْنهْم{ ]امل 

ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا    ]عبد القادر: في سنده رجل مجهول [  1854]جامع:  
 إسناد محتمل للتحسين[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الحدود، باب في رجم اليهوديين.4451( و ) 4450داود رقم )  و( أب 1)

قال: »جاءْت اليُهوُد بَِّرجٍل واْمرأٍة منهم زَنَيا، فقال: اْئتوين    -رضي هللا عنهما-جابر بن عبد هللا    )د(  *  -[  338] 
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إذا َشهَِّد أربَعةٌ   أَبْعَلمِّ رجلنْيِّ منكم، فَأتـَْوهُ اببين ُصوراي، فـََنَشَدمُها: كيف جتِّدان أْمَر َهَذْينِّ يف التوراةِّ؟ قاال: جتُد يف التوراةِّ:
رأو  م  َفَكرهنا  َأهنَّ ُسْلطَانُنا  َذهَب  قال:  تْرمجومها؟  أن  مينُعكم  فما  قال:  ا،  ُرمجِّ املُكُحَلةِّ  يف  امليل  مِّثَل  َفرجها  يف  ذَكرهُ  ا 

ابلشهود، فجاؤوا أبربعٍة، َفذَكُروا أهنم رَأْوا ذَكَرهُ يف َفرجها مِّثل امليلِّ    -صلى هللا عليه وسلم-]الَقْتَل[ َفَدَعا رسوُل هللا  
 بَِّرمجهما«.  -صلى هللا عليه وسلم-ة، فَأَمَر رسوُل هللا  يف املُكُحل

 . (1) داودأخرجه أبو  ويف رواية حنوه، ومل َيذُكر »فَدَعا ابلشُّهود َفشهُِّدوا«.
القادر:  [ ] 1855]جامع:   تغير في  اعبد  بالقوي، وقد  الكوفي، ليس  ألولى في سندها مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو 

 والرواية الثانية مرسلة[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  ... عمره آخرة 
 ( في الحدود، باب في رجم اليهوديين. 4454( و )4453( و ) 4452داود رقم )  و( أب 1)

قال: »إنَّ أخوَف َما    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما-جابر بن عبد هللا    )ت( *  -[  339] 
 . (1)  الرتمذيأَخاُف على أُمَّت َعَمُل َقومِّ لُوٍط«. أخرجه 

طالب، عن  هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي  ]الترمذي:  [  1860]جامع:  
عبد القادر: في سنده القاسم بن عبد الواحد المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، وعبد هللا بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في  ] [  جابر

 [ حسن[ ]األلباني: إسناد ضعيف: شعيب حديثه لين[ ]
  ( في الحدود، باب من عِمل 2563( في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )1457رقم )  ي ( الترمذ1)

 عمل قوم لوط. 

: »َمْن أَتى -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عباس   )ت د( *  -[  340] 
 -صلى هللا عليه وسلم -هبِّيمًة فَاقتلوهُ واْقتُلوَها َمعُه، قيل البنِّ عباٍس: ما َشأُن البهيمةِّ؟ قال ما مسعُت ]من[ رسولِّ هللا 

ا، وقد فُعَِّل هبا ذلك«. أخرجه الرتمذي وأبو داود يف ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ َكرَِّه أْن يُؤكلَ  َتفَع هبِّ  . (1)  حلُمها، أو يـُنـْ
[  ال نعرفه إال من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم ]الترمذي: [ 1863]جامع: 

 ]شعيب: ضعيف[ ]األلباني: حسن صحيح[.  [عبد القادر: حديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح ]
( في الحدود، باب فيمن  4464( في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم ) 1454( أخرجه الترمذي رقم ) 1)

 أتى بهيمة.

قال: »إذا قال رجٌل    -أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  341] 
ا إذا علَِّم«.  لرجٍل: اي يـَُهودِّيُّ، فَأْضرِّبُوهُ عِّْشريَن، فإن قال له: اي خُمَنَُّث، فمِّثـُْلُه، وَمن َوَقَع على ذاتِّ حْمَرٍم فَاقتُلوُه، هذ

 (1)أخرجه الرتمذي 
عبد القادر: في سنده  ][  هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث]الترمذي:  [  1868]جامع:  

 [ضعيف]األلباني:  [إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األنصاري، وهو ضعيف
 ( في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول آلخر: يا مخنث.  1462( رقم ) 1)

»أوَُّل َمْن َقطَع يف    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)د س( عبد هللا بن عباس    -[  342] 
 جمَِّنٍّ قيمُته ديناٌر، أَو عشرةُ دراهم«. هذه رواية أيب داود.  

، قال:   وََثَُن املَِّجنِّّ عشرةُ دراهم«. ويف رواية النسائي عن عطاء مرسالً قال: »أْدََن ما يـُْقَطُع فيه: ََثَُن املَِّجنِّّ
 . (1) دراهم« يـَُقوَُّم َعْشَرَة  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى مسنداً، قال: »كان َثُن املَِّجنِّّ على عهد رسولِّ هللا 
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ضعيف الضطراب   أبي داود  محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه[ ]شعيب: إسناد  عبد القادر: فيه عنعنة[ ]1872]جامع:  
 [ شاذمحمَّد بن إسحاق في إسناده[ ]األلباني: 

في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي    83/    8( في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي  4387أبو داود رقم )   ه( أخرج1)
 إذا سرق قطعت يده. 

قطع يف قيمةِّ مخسةِّ  -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن مسعود   )س(  * -[ 343] 
 . (1) أخرجه النسائي دراهم«.
 ضعيف[ :لرسالة[ ]ضعيف [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني:1874]جامع: 

 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.  82/  8( 1) 

السارق   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »مل يقطع النيبُّ    -رضي هللا عنهما -)س( أمين بن أم أمين احلبشية    -[  344] 
 إال يف ََثَنِّ املَِّجنِّّ، وَثُن املَِّجنِّّ يومئٍذ ديناٌر«. 

 »عشرةُ دراهم«. ويف رواية: 
 ويف أخرى: »أَقّل من ََثنِّ املَِّجنِّّ« ومل يُعينِّنُه. 

ُب أنَّ حلديثه صِّحًة   (. 1)أخرجه النسائي، وقال: وأميُن ما أحسِّ
القادر:  [ ]1875]جامع:   يومئٍذ دينارٌ ]الرسالة: مرسل، وقوله ))  هو مرسل، ولكن يشهد له حديث ابن عباس[عبد  الِمَجنِ   ((  وثمُن 
 أللباني: منكر[ منكر[ ]ا

 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.  82/   8(  1)

صلى -عن أبيه عن جده، قال: »كان ََثن املَِّجنِّّ على عهد رسولِّ هللا  -رمحه هللا -س( عمرو بن شعيب )  -[ 345] 
 عشرَة دراهم«.  -هللا عليه وسلم
 . (1) أخرجه النسائي

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[ [شاذ ]األلباني:   [[ ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه1876]جامع: 
 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.   84/  8النسائي  (  1)

بِّلِّصٍّ قد    -عليه وسلم صلى هللا  -»َأنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( أبو أمية املخزومي    *  -[  346]  ُأيتَ 
معه متاٌع، فقال ]له[ رسوُل هللا   يُوَجد  اَفاً، ومل  اْعرتِّ بَلى،  -صلى هللا عليه وسلم -اعرَتََف  َسَرقَت؟ فقال:  إَخاُلَك  َما   :

يَء به، فقال له رسولُ   -أو ثالاثً  -فَأَعاَد عليه َمرَّتنيِّ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا   ُكلُّ ذلك يَعرَتُِّف، فََأَمَر بِّهِّ فـَُقطَِّع، وجِّ
ثالاًث«. هذه رواية أيب  -: اْستغفِّرِّ هللا وُتْب إليه، فقال الرجل: َأستغفُر هللا وأتوُب إليه، فقال رسوُل هللا: اللَُّهمَّ ُتْب عليه 

 داود. 
   (1) أو ثالاًث«، وال قال يف اآلخر »ثالاثً« -وعند النسائي مِّثـُْلُه، ومل يقل: »فأعاد مرَّتني 

ثقات[ ]شعيب:  [  1878]جامع:   وباقي رجاله  ابن حبان  يوثقه غير  لم  أبي طلحة،  بن  هللا  بن عبد  إسحاق  في سنده  القادر:  ]عبد 
 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر[ ]األلباني: ضعيف[ 

 في السارق، باب تلقين السارق.  67/  8نسائي ( في الحدود، باب في التلقين في الحد، وال4380أخرجه أبو داود رقم )(  1)

بسارٍق    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »جيء إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)د س( جابر بن عبد هللا   -[  347] 
تُـُلوُه، يَء به الثانيَة، فقال: اقـْ فقالوا: اي    فقال: اْقتُلوه، قالوا: اي رسوَل هللا إَّنَّا َسرَق، فقال: اْقطَعوُه، قال: فـَُقطَِّع، مثَّ جِّ



96 
 

يَء به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: اي رسول هللا، إَّنا سرق، فقال:    رسول هللا، إَّنا سرق، فقال: اقطعوه، فـَُقطَِّع، مث جِّ
تُـُلوهُ  ،  اقطعوه، مث ُأيت به الرابعَة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: اي رسوَل هللا، إَّنا سرق، قال: اقطعوه، فُأيَت به اخلامسَة، فقال: اقـْ

  اْجرَتْرانهُ فأَلقيناهُ يف بئٍر، ورََمينا عليه احلجارة«، هذه رواية أيب داود. قال جابر: فانطلقنا به فـََقتلنَاه، مثَّ 
. مث مَحََلنَاهُ فاستَلقى عل ى ظهره، مث  ويف رواية النسائي مثله، إىل قوله يف اخلامسة: »اقـْتُلوُه، قال: فَانطََلْقنا إىل مِّْربَدِّ النـََّعمِّ

مث مَحَُلوا عليه الثانيَة، ففعل مثل ذلك، مث محلوا عليه الثالثة، ففعل مثَل ذلك،    كشَّ بيديه ورجليه، فانَصَدَعتِّ اإلبُل،
 فـََرَمينَاهُ ابحلجارة فَقتـَْلناُه، مث ألقيناه يف بِّئٍر، مث رَمْينا عليه ابحلجارةِّ«. 

 . (1)  قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس ابلقوي
عبد القادر: في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير بن العوام، وهو لين الحديث[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]1889]جامع:  

 لضعف مصعب بن ثابت[  
في السارق، باب قطع اليدين    91و  90/    8( في الحدود، باب في السارق يسرق مرارًا، والنسائي  4410( أخرجه أبو داود رقم )1)

 . والرجلين من السارق 

ُأيتَ بِّلِّصٍّ فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -»َأنَّ رسوَل هللا،    -رضي هللا عنه    -احلارث بن حاطب    )س(  *  -[  348] 
تُـُلوُه، فقالوا: اي رسوَل هللا، إَّنا َسرَق، فقال: اقتُلوه، قالوا: اي رسوَل هللا، إَّنا سرق، قال: اْقطَعوا يََدُه، قال: مث س َرَق، اقـْ

رِّْجُله، مث سرق على عَ  بكٍر: كان فـَُقطِّعْت  أَبو  اخلامسَة، فقال  أَيضاً  ُقطعت قوائمه كلُّها، مث سرق  بكٍر، حىت  أيب  هدِّ 
أعلم هبذا حني قال: اقتُلوه، مث َدفـََعهُ إىل فَتيٍة من قريش لِّيْقتُـُلوُه، منهم عبُد هللا بُن    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  

  النسائي عليكم، فَأمَُّروه عليهم، فكان إذا َضَرَب َضربُوهُ حىتَّ قَتُلوُه«. أخرجه  الزُّبريِّ، وكاَن َُيبُّ اإلمارَة، فقال: َأمُِّّروين

(1) . 
 ]الرسالة: إسناده ضعيف[ [ منكرحسن[ ]األلباني: إسناده ]عبد القادر:  [ 1890]جامع: 

 يف السارق، ابب قطع الرجل من السارق بعد اليد، وإسناده حسن.  90و 89/ 8النسائي 

قال: »إذا سرَق العبُد بِّيعوهُ    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -س( أبو هريرة  )د    -[  349] 
 «. َولو بَِّنشٍّ 

 . (1)  والنسائيأخرجه أبو داود 
]عبد القادر: في سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ[ ]شعيب: إسناده  [  1894]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة[  
 في السارق، باب القطع في السفر.  91/   8( في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي 4412أخرجه أبو داود رقم )  (1)

موا أانساً من    »َأنَّ قَوماً من الَكالعِّيِّنيَ  -رمحه هللا-)د س( أزهر بن عبد هللا احلرازي  *  -[ 350]  ُسرَِّق هلم َمتَاٌع، فاِتَّ
النيبِّّ   صاحَب  َبشرٍي  بن  النُّعماَن  هبم  فَأتـَْوا  وسلم-احلاكةِّ،  عليه  هللا  فَأتْوا   -صلى  َسبيَلهْم،  خلَّى  مث  ماً،  َأايَّ َفحَبَسُهْم 

ُتْم، إن شئتم َأْن أضرِّهَبم، فَإْن َخَرَج النعمان، فقالوا: َخلَّيَت َسْبيَلُهْم بغري َضرٍب وال امتحاٍن؟ فقال هلم النعمان: َما شِّ  ئـْ
فقالوا: هذا ُحكمَك؟ قال: هذا ُحُكم هللا   ما َأخذُت من ظهورهم،  َأخَذُت هلم من ظُهورِّكم مثل  متاُعكم فذاك، وإال 

 . (1) والنسائي ورسوله« أخرجه أبو داود 
بقية[  [  1896]جامع:   التدليس عن الضعفاء[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  بقية بن الوليد، وهو كثير  القادر: في إسناده  ]عبد 

 ]األلباني: حسن[ 



97 
 

في السارق، باب امتحان السارق بالضرب   66/  8( في الحدود، باب في االمتحان بالضرب، والنسائي 4382( رواه أبو داود رقم ) 1)
 والحبس.

يـَُغرَُّم    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -عبد الرمحن بن عوف  )س(    -[  351]  قال: »ال 
ُب َسرَِّقٍة إذا أُقِّيَم َعليهِّ احلَدُّ«. أخرجه النسائي  . (1)  َصاحِّ

 [فضعي ]األلباني:   [ ]عبد القادر: مرسل وفي سنده حسان بن عبد هللا األموي، لم يوثقه غير ابن حبان[1898]جامع: 
 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه.  93/   8(  1)

قال: »َسألُت َفَضاَلَة عن تعليق َيدِّ السَّارقِّ يف ُعُنقِّهِّ: َأمَِّن السُّنَّةِّ   -رمحه هللا - )ت د س( عبد هللا بن حمرييز -[ 352] 
يء إىل رسولِّ هللا   ا فـَُعلَِّّقْت يف ُعُنقِّهِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-هو؟ فقال: جِّ  بسارٍق، فـَُقطَِّعْت َيُدهُ مث أََمَر هبِّ

 . (1)  والنسائيأخرجه الرتمذي وأبو داود 
]عبد القادر: في إسناده عمر بن علي المقدمي والحجاج بن أرطأة، وهما مدلسان[  [ حديث حسن غريبهذا ]الترمذي:  [  1900]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[
( في الحدود، باب تعليق يد  4411( في الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم ) 1447الترمذي رقم )  ه ( أخرج1)

( في الحدود،  2587في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ) 92/  8السارق في عنقه، والنسائي 
 . باب تعليق اليد في العنق

قال: »َمْن َشرَب اخلَمَر   -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ النيّب  -رضي هللا عنه    -قبيصة بن ذؤيب    )د(  *  -[  353] 
فاقتلوهُ   عاَد  فإن  فاجلِّدوُه،  عاَد  فإن  فاجلِّدوُه،  َعاَد  فإن  الرابعة    -فاْجلِّدوُه،  أو  الثالثة،  َشرَِّب    -يف  قد  برجٍل  فُأيتَ 

لَدُه، مثَّ أيت به فجلده، مثَّ   . (1)  أيتَ به فجلده، ورََفَع القتَل، وكانت رُخَصة« أخرجه أبو داودَفجِّ
 ]شعيب: حديث صحيح[  [ضعيف]األلباني:   رجال إسناده ثقات، إال أنه مرسل[عبد القادر: [ ]1914]جامع: 

 . ( في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر4485( رقم ) 1)

مل يَقِّْت يف اخلمر حّدًا،   -صلى هللا عليه وسلم-»َأنَّ رسوَل هللا  -هللا عنهمارضي -)د( عبد هللا بن عباس    -[ 354] 
النيبِّّ   ، فَانطُلَِّق به إىل  الَفجِّّ فلمَّا َحاَذى   -صلى هللا عليه وسلم-وقال ابن عباٍس: َشرَِّب رجٌل فسكر، فـَُلقَي مَييُل يف 

َك وقال: أَفـََعَلها؟   -صلى هللا عليه وسلم -َزَمُه، َفذََكُروا ذلك للنيبِّّ  بَِّدارِّ الَعبَّاسِّ انَفلَت، َفَدخَل على الَعبَّاسِّ فَالتَـ  َفَضحِّ
 . (1) ومل أيَُْمْر فِّيهِّ بشيء«. أخرجه أبو داود 

ابن جريج[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن علي ابن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة   عبد القادر: فيه عنعنة[ ] 1917]جامع: 
 لألحاديث الصحيحة[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في الحدود، باب الحد في الخمر. 4476داود رقم )  و( أب 1)

»حدٌّ يـَُقاُم يف األرضِّ    -وسلمصلى هللا عليه  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أبو هريرة    -[  355] 
 َخرٌي ألهل األرض من َأْن مُيطَُروا َثالثِّنَي َصباحاً«. 

 . (1) ويف أخرى: قال أبو هريرة: »إقَاَمةُ َحدٍّ يف األرضِّ َخرٌي ألهلَِّها من َمطَرِّ أربعني ليلة«. أخرجه النسائي 
يزيد بن جرير بن عبد هللا البجلي، وهو ضعيف[ ]األلباني: حسن بلفظ  ]عبد القادر: في سنده في الروايتين جرير بن  [ 1924]جامع:  

 ]الرسالة: إسنادهما ضعيف[ في حكم المرفوع[ ةموقوف ةحسن ، والرواية الثانية أربعين
 ود. ( في الحدود، باب إقامة الحد2538في السارق، باب الترغيب في إقامة الحد، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ) 76/  8  ي( النسائ 1)

هِّ ابلزَِّن، على عهدِّ رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ط( زيد بن أسلم    -[  356]  صلى -»َأنَّ رجالً اْعرَتََف على نفسِّ



98 
 

بَِّسْوٍط َجديٍد مل تُقَطْع ََثَرتُُه،    -هللا عليه وسلم بَِّسوٍط َمْكسوٍر، فقال: َفوَق هذا، فَُأيتَ  َفَدعا له رسوُل هللا بَِّسْوٍط، فَُأيتَ 
َفُجلَِّد، مث قال: أُيُّها الناُس،   -صلى هللا عليه وسلم-فقال: َفوَق هذا، فَُأيتَ بَِّسْوٍط قد رُكَِّب بِّهِّ والَن، فَأَمَر به رسوُل هللا 

رْتِّ هللا، فَإنَّه َمْن يـُْبدِّ  قد ْ بِّسِّ تـَُهوا عن حدودِّ هللا، َمْن أَصاَب من هذه الَقاُذورَةِّ َشيئاً فـَْلَيْسَترتِّ  لَنَا َصْفَحَتهُ نُقِّْم  آَن لكم أْن تـَنـْ
 (1)عليهِّ كتاَب هللا«. أخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: ضعيف[ [عبد القادر: مرسل [ ]1926]جامع: 
بالزنى، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مرساًل لجميع    825/    2(  1) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه  مرساًل في الحدود، 

الرواة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرساًل قبله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب ونحوه، وال أعلم يستند  
ه ابن عبد البر، وقال الزرقاني: أخرجه البيهقي، والحاكم وقال: على شرطهما، من حديث  قال -يعني من حديث مالك  -بلفظه من وجه 

 ابن عمر، وصححه ابن السكن وغيره. 

عائشة    -[  357]  عنها-)ت(  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  قال  عن -قالت:  احلدوَد  »اْدرَؤوا  وسلم:  عليه  هللا  صلى 
 خمَرٌج فخّلوا سبيَلَه، فإنَّ اإلماَم إْن خُيْطُئ يف العفوِّ َخرٌي من أن خُيْطَئ يف العقوبة«. املسلمني ما اْسَتطعتُْم، فإن كان له 

 قال الرتمذي: وقد روي عنها ومل يُرَفع، وهو أصح. 
 . (1) ويف رواية خمتصراً قال: »ادَرؤوا احلُدوَد ما استطعتم«. أخرجه الرتمذي 

 [ ضعيف]عبد القادر: في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك[ ]األلباني: [ 1932]جامع: 
 ( في الحدود، باب ما جاء في درء الحدود. 1424الترمذي رقم )(  1)

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّقَاَمةُ َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ اَّللَِّّ،   -امرضي هللا عنه-اْبن ُعَمرَ  )جه(  * -[ 358] 
َلًة يفِّ بِّاَلدِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ« أخرجه ابن   (1) ماجهَخرْيٌ مِّْن َمطَرِّ َأْربَعِّنَي لَيـْ

األلباني:  ] [الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدارقطني يضع الحديث الباقي: في [ ]عبد 2537:  ]ماجه
 [ متروك -وهو أبو مهدي الحنفي-حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن سنان  

 اْلُحُدوِد، َباُب ِإَقاَمِة اْلُحُدودِ  (، ِكَتابُ 2537ابن ماجه ) ن( سن 1)

َعبَّاس)جه(    -[  359]  مَِّن    -امرضي هللا عنه-  اْبن  آيًَة  َجَحَد  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َوْحَدهُ اَل َشرِّيَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّدً   ُ ََحدٍ اْلُقْرآنِّ فـََقْد َحلَّ َضْرُب ُعُنقِّهِّ، َوَمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َوَرُسولُهُ َفاَل َسبِّيَل ألِّ  ا َعْبُدهُ 

يَب َحدًّا فـَيُـَقاَم َعَلْيهِّ ". أخرجه ابن    (1) ماجه َعَلْيهِّ إِّالَّ َأْن ُيصِّ

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر، وهو ابن ميمون العدني2539:  ]ماجه
 اْلُحُدوِد، َباُب ِإَقاَمِة اْلُحُدودِ  (، ِكَتابُ 2539ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْدفـَُعوا احْلُُدوَد َما َوَجْدمتُْ َلهُ   -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(  -[ 360] 
 (1) ماجه َمْدفـًَعا« أخرجه ابن 

األلباني:  ] [الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم [ ]عبد الباقي: في 2545:  ]ماجه
 [ ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، إبراهيم بن الفضل متروك

ُبَهاتِ  (، ِكَتابُ 2545ابن ماجه ) ن( سن 1) ْتِر َعَلى اْلُمْؤِمِن َوَدْفِع اْلُحُدوِد ِبالشُّ  اْلُحُدوِد، َباُب السِ 

َسَرَقتِّ اْلَمْرَأةُ  حُمَمَّد ْبنِّ طَْلَحَة ْبنِّ رَُكانََة، َعْن أُمِّّهِّ َعائَِّشَة بِّْنتِّ َمْسُعودِّ ْبنِّ اأْلَْسَودِّ، َعْن أَبِّيَها قَاَل: َلمَّا  )جه(   -[ 361] 
ِّّ َصلَّى هللاُ يَفَة مِّْن بـَْيتِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْعظَْمنَا َذلَِّك، وََكاَنتِّ اْمَرأًَة مِّْن قـَُرْيٍش، َفجِّ تِّْلَك اْلَقطِّ  نَا إِّىَل النَّيبِّ ئـْ

فـََقالَ  أُوقِّيًَّة،  ْربَعِّنَي  نـَْفدِّيَها أبَِّ حَنُْن  َوقـُْلنَا:  نَُكلُِّّمُه،  َوَسلََّم  هَلَا«. فـََلمَّا    َعَلْيهِّ  َخرْيٌ  َوَسلََّم: »تُطَهََّر  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  رَُسوُل 
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اَّللَِّّ  َرُسوَل  فـَُقْلنَا: َكلِّّْم  ُأَساَمةَ  نَا  أَتـَيـْ َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  قـَْولِّ  لِّنَي  ْعنَا  رَ مسِّ فـََلمَّا  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َأى  َصلَّى هللاُ 
ودِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ َوَقَع َعَلى أََمٍة  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذلَِّك، قَاَم َخطِّيبًا فـََقاَل: »َما إِّْكثَارُُكْم َعَليَّ يفِّ َحدٍّ مِّْن ُحدُ 

ي بَِّيدِّهِّ لَْو َكاَنْت فَاطَِّمةُ ابْـَنةُ   لَّذِّي نـََزَلْت بِّهِّ، لََقَطَع حُمَمٌَّد يََدَها« أخرجه ابن  مِّْن إَِّماءِّ اَّللَِّّ، َوالَّذِّي نـَْفسِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ، نـََزَلْت ابِّ
 (1)ماجه
إسحاق وهو مدلس2548:  ]ماجه بن  إسناده محمد  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف،    [ [  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 

 محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة[ 
َفاَعِة ِفي اْلُحُدودِ  (، ِكَتابُ 2548ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُدوِد، َباُب الشَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ الَّذِّي يـَْعَمُل َعَمَل قـَْومِّ لُوٍط قَاَل:    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  *  -[  362]  َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجه»اْرمُجُوا اأْلَْعَلى َواأْلَْسَفَل، اْرمُجُومُهَا مجِّيًعا« أخرجه ابن 

عاصم بن عمر[ ]البوصيري: هذا إسناد فيه عاصم بن عمر  [ ]األلباني: حسن لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  2562:  ]ماجه
 العمري وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم[ 

 اْلُحُدوِد، َباُب َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم ُلوطٍ  (، ِكَتابُ 2562ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َوَقَع َعَلى َذاتِّ حَمَْرٍم  -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاس)جه(  -[ 363] 
تُـُلوا اْلَبهِّيَمَة« أخرجه ابن  تُـُلوُه، َواقـْ تُـُلوُه، َوَمْن َوَقَع َعَلى هبِّيَمٍة فَاقـْ  (1)  ماجهفَاقـْ

دون  2564:  ]ماجه ضعيف  ]األلباني:  إسماعيل  [  بن  إبراهيم  ضعيف،  ]شعيب: إسناده  صحيح[  فهو  الثاني  أبي  -الشطر  ابن  وهو 
 [ ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إال في روايته عن عكرمة -حبيبة

 اْلُحُدوِد، َباُب َمْن َأَتى َذاَت َمْحَرٍم َوَمْن َأَتى َبِهيَمةً  (، ِكَتابُ 2564ابن ماجه ) ن( سن 1)

َها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: )جه(  -[ 364]  »إَِّذا زََنتِّ اأْلََمةُ َعْمَرة بِّْنَت َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َأنَّ َعائَِّشَة َحدَّثـَتـْ
فَاْجلُِّدوَها، مثَّ  زََنْت  فَإِّْن  فَاْجلُِّدوَها،  زََنْت  فَإِّْن  فَاْجلُِّدوَها،  زََنْت  فَإِّْن  احْلَْبُل.    فَاْجلُِّدوَها،  َوالضَّفِّرُي:  بَِّضفِّرٍي«  َوَلْو  بِّيُعوَها 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة وهو ضعيف كما ذكره البخاري وغيره. وذكره ابن حبان في  2566:  ]ماجه
 ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عمار بن أبي فروة[   [الثقات

َماءِ  (، ِكَتابُ 2566ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُدوِد، َباُب ِإَقاَمِة اْلُحُدوِد َعَلى اْلِْ

: اَي   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(   -[ 365]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إَِّذا قَاَل: الرَُّجُل لِّلرَُّجلِّ َعنِّ النَّيبِّ
: اَي لُوطِّيُّ فَاْجلُِّدوهُ عِّْشرِّيَن " أخرجه ابن   (1) ماجه خُمَنَُّث فَاْجلُِّدوهُ عِّْشرِّيَن، َوإَِّذا قَاَل الرَُّجُل لِّلرَُّجلِّ

ضعيف، وداود بن الحصين   -وهو إبراهيم بن إسماعيل-أللباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ابن أبي حبيبة [ ]ا2568:  ]ماجه
 ثقة إال في عكرمة[ 

 اْلُحُدوِد، َباُب َحدِ  اْلَقْذفِ  (، ِكَتابُ 2568ابن ماجه ) ن( سن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »تـُْقَطُع يَُد السَّارِّقِّ يفِّ ََثَنِّ  )جه(  * -[ 366]  اْلمَِّجنِّّ«    َعامِّر ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ، َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

حيحين وغيرهما  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو واقد وهو ضعيف. ضعفه غير واحد وأصل الحديث في الص 2586:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي   [ من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي هللا عنهم

 واقد[ 
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اِرقِ  (، ِكَتابُ 2586ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُدوِد، َباُب َحدِ  السَّ

، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ َعْمَرو ْبَن مَسَُرَة ْبنِّ َحبِّيبِّ ْبنِّ َعْبدِّ ََشٍْس َجاَء إِّىَل َرُسولِّ َعْبد الرَّمْحَن ْبنِّ ثـَْعَلَبَة )جه(  -[ 367]  اأْلَْنَصارِّيِّّ
  ، ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  فََأْرَسَل إِّلَْيهِّمُ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ َسَرْقُت مَجَاًل لَِّبينِّ ُفاَلٍن، َفطَهِّْرينِّ  النَّيبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقطَِّعْت   نَي َوَسلََّم فـََقالُوا: إِّانَّ افـْتـََقْداَن مَجَاًل لَنَا، »فََأَمَر بِّهِّ النَّيبِّ َيُدُه« قَاَل ثـَْعَلَبُة: " أاََن أَْنظُُر إِّلَْيهِّ حِّ
لِّي َجَسدِّي النَّاَر " أخرجه ابن ماجهَوقـََعْت َيُدهُ َوُهَو يـَُقوُل: احْلَمْ   (1) ُد َّللَِِّّّ الَّذِّي طَهََّرينِّ مِّْنكِّ َأرَْدتِّ َأْن ُتْدخِّ

[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة األنصاري، فقد تفرد بالرواية عنه يزيد بن  2588:  ]ماجه
 [أبي حبيب

اِرِق َيْعَتِرفُ  (، ِكَتابُ 2588ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُدوِد، َباُب السَّ

ِّّ   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(   -[ 368]  ، فـَُرفَِّع َذلَِّك إِّىَل النَّيبِّ َأنَّ َعْبًدا مِّْن رَقِّيقِّ اخْلُُمسِّ َسَرَق مَِّن اخْلُُمسِّ
 (1)  ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََلْم يـَْقطَْعهُ َوقَاَل: »َماُل اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، َسَرَق بـَْعُضهُ بـَْعًضا« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، جبارة بن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جبارة وهو ضعيف2590:  ]ماجه
 [ المغلس وحجاج بن تميم ضعيفان

 اْلُحُدوِد، َباُب اْلَعْبِد َيْسِرقُ  (، ِكَتابُ 2590ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َقْطَع يفِّ ََثٍَر َواَل َكَثٍر«   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة  )جه(  *  -[  369] 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن سعيد المقبري وهو ضعيف2594:  ]ماجه
الحديث  ومتن  متروك،  بن سعيد  هللا  وأخوه عبد  ضعيف،  المقبري  بن سعيد  وسعد  يتلقن،  كبر فصار  بن عمار  هشام  جًدا،  ضعيف 

 رافع[ صحيح من حديث 
 اْلُحُدوِد، َباُب اَل ُيْقَطُع ِفي َثَمٍر َواَل َكَثرٍ  (، ِكَتابُ 2594ابن ماجه ) ن( سن 1)

احْلُُدودِّ، وََكاَن رَُجاًل )جه(    -[  370]  نَي نـََزَلْت آيَةُ  َيبِّ اَثبٍِّت َسْعدِّ ْبنِّ ُعبَاَدَة حِّ َغُيورًا:    َسَلَمة ْبنِّ اْلُمَحبِّقِّ قَاَل: قِّيَل ألِّ
ْربـََعٍة؟  َأرَأَْيَت َلْو أَنََّك َوَجْدَت َمَع اْمَرأَتَِّك رَُجاًل، َأيَّ َشْيٍء ُكْنَت َتْصَنُع؟ قَاَل: ُكْنُت َضا يَء أبَِّ ، أَنْـَتظُِّر َحىتَّ َأجِّ لسَّْيفِّ رِّهَبَُما ابِّ

يلِّ َشَهاَدًة أََبًدا، قَاَل: َفذُكَِّر   إِّىَل َما َذاَك َقْد َقَضى َحاَجَتهُ َوَذَهَب، َأْو أَقُوُل: رَأَْيُت َكَذا وََكَذا، فـََتْضرِّبُوينِّ احْلَدَّ َواَل تـَْقبـَُلوا
ِّّ َصلَّى هللاُ  لسَّْيفِّ َشاهًِّدا«، مثَّ قَاَل: »اَل، إِّيّنِّ َأَخاُف َأْن يـَتـَتَابََع يفِّ َذلَِّك اَذلَِّك لِّلنَّيبِّ لسَّْكرَاُن   َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »َكَفى ابِّ

 (1) ماجهَواْلَغرْيَاُن« أخرجه ابن 

حريث، قال فيه البخاري: في حديثه [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الفضل بن دلهم ليَّن، وقبيصة بن  2606:  ]ماجه
له ابن القطان  [ نظر، وقال النسائي: ال يصح حديثه، وجهَّ

ُجِل َيِجُد َمَع اْمَرَأِتِه َرُجالً  (، ِكَتابُ 2606ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُدوِد، َباُب الرَّ

ن  ُهَريْـَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَُعزِّرُوا فـَْوَق َعَشَرةِّ َأْسَواٍط« أخرجه اب  وأَب )جه(  *  -[  371] 
 (1)  ماجه

وقال  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. 2602:  ]ماجه
]األلباني: حسن لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وعباد بن   [ البخاري تركوه. وكذا قال غير واحد

 [كثير متروك
 التَّْعِزيرِ  ، َبابُ َأْبَواُب الحدود(، 2602ابن ماجه ) ن( سن 1)
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فـََقاَل: اَي َرُسوَل َصْفَوان ْبَن أَُميََّة قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَجاَءهُ َعْمُرو ْبُن قـُرََّة )جه(  -[ 372] 
ْقَوَة، َفَما أُرَاينِّ أُْرَزُق إِّالَّ مِّْن ُديفِّّ بَِّكفِّي، فَ  َقْد َكَتَب َعَليَّ الشِّّ  َ َشٍة، فـََقاَل َرُسوُل  اَّللَِّّ، إِّنَّ اَّللَّ ْأَذْن يلِّ يفِّ اْلغِّنَاءِّ يفِّ َغرْيِّ فَاحِّ

ُ طَيِّبًا َحاَلاًل،  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل آَذُن َلَك، َواَل َكَراَمَة، َواَل نـُْعَمةَ َعنْيٍ، َكَذْبَت، َأْي َعُدوَّ اَّللَِّّ  ، لََقْد َرزََقَك اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلَك مِّْن َحاَللِّهِّ، َوَلْو ُكْنُت تـََقدَّْمتُ فَاْخرَتَْت َما حَ  ُ َعَلْيَك مِّْن رِّْزقِّهِّ َمَكاَن َما َأَحلَّ اَّللَّ إِّلَْيَك َلَفَعْلُت بَِّك   رََّم اَّللَّ

إِّلَْيَك، التـَّْقدَِّمةِّ  بـَْعَد  إِّْن فـََعْلَت  إِّنََّك  َأَما  إِّىَل اَّللَِّّ.  َوُتْب   ، ُمثـَْلًة،   َوفـََعْلُت. قُْم َعينِّّ َوَحَلْقُت رَْأَسَك  يًعا،  َضَربْـُتَك َضْراًب َوجِّ
يَانِّ َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ«. فـََقاَم َعْمٌرو، َوبِّهِّ مَِّن الشَّ  ُتَك مِّْن َأْهلَِّك، َوَأْحلَْلُت َسَلَبَك هُنَْبًة لِّفِّتـْ ُ  َونـََفيـْ رِّ َواخْلِّْزيِّ َما اَل يـَْعَلُمهُ إِّالَّ اَّللَّ

، قَ  ُهْم بَِّغرْيِّ تـَْوبٍَة َحَشَرهُ اَّللَُّ فـََلمَّا َوىلَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َهُؤاَلءِّ اْلُعَصاُة، َمْن َماَت مِّنـْ َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ    اَل النَّيبِّ
ُْدبٍَة، ُكلَّمَ  ُ مَِّن النَّاسِّ هبِّ نْـيَا خُمَنـَّثًا ُعْراَياًن اَل َيْسَترتِّ  (1) ا قَاَم ُصرَِّع« أخرجه ابن ماجهَكَما َكاَن يفِّ الدُّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصري. قال فيه يحيى القطان: كان ركنا من أركان الكذب. وقال  2613:  ]ماجه
ضوع، يحيى بن  ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: مو   [ أحمد: ترك الناس حديثه وكذا قال غيره. ويحيى بن العالء قال أحمد: يضع الحديث

 [ العالء وشيخه بشر بن نمير متهمان بالوضع والكذب 
 َباُب اْلُمَخنَِّثينَ  ،َأْبَواُب الحدود(، 2613ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الامس: يف احلسد 
ْكم واحلَسَد، فَإنَّ احلََسَد   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )د(  *  -[  373] قال: »إايَّ

 . (1) أو قال: الُعْشَب«. أخرجه أبو داود -أيَُْكُل احْلسنَاتِّ كما أُتُكُل النَّاُر احْلََطب 
جده عن أبي هريرة رضي هللا عنه، وجد إبراهيم لم يسم[ ]شعيب:  من حديث إبراهيم بن أبي أسيد عن    :رعبد القاد[ ] 1963]جامع:  

 حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد[ ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في األدب، باب في الحسد. 4903داود رقم )  و( أب 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 الاء، وفيه مخسة كتب حرف 

كتابُ الُلُقِ، كتابُ الوفِ، كتاب خَلْقِ العَالَمِ، كتاب الِالفَةِ واإلمَارَةِ، كتابُ  

 الُلْعِ. 
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 الكتاب األول: يف الُلُق 
ُر َما أوَصاين بِّهِّ رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)ط( معاذ بن جبل   -[ 374]   صلى هللا عليه -: قال: »َكاَن آخِّ

نَي َوَضْعُت رِّجلي يف الَغْرزِّ  -وسلم «. أخرجه املوطأ -حِّ ْن ُخُلَقَك لِّلنَّاسِّ  (. 1)  أْن قال: اَي ُمعاُذ، َأْحسِّ
 [سنده ضعيف النقطاعه : لهاللي[ ]ا انظر التفصيل]عبد القادر:  [ 1972]جامع: 

وذكر   األحاديث التي وردت في الموطأ بغير سند،في حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، بغير إسناد، وهو أحد  902/  2(  1)
مالك    العلماء أنها ليست موصولة في كتاب، قال الزرقاني في شرح الموطأ: كذا ليحيى وابن القاسم والقعنبي، قال: ورواه ابن بكير عن

ابن   ا اللفظ، لكن ورد معناه، قالهبن يحيى ابن سعيد عن معاذ، وهو مع هذا منقطع جدًا، وال يوجد مسندًا من حديث معاذ وال غيره بهذ
 عبد البر.  
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 الكتاب الثالث: يف خَلقِ العالَم 
: قال: »قلُت: اي رسول هللا، أْيَن كان رَبُـّنَا قـَْبَل َأْن خَيُْلَق َخْلَقُه؟  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو رزين العقيلي   -[ 375]

 فَوَقهُ َهَواٌء، َوَخَلَق َعْرَشهُ على املاءِّ«. قال: كان يف َعَماٍء َما حَتَتهُ َهواٌء، وما 
 . (1)أخرجه الرتمذي، وقال: قال أمحد: قال يزيد: »العماُء: أي ليس معه شيء« 

  ]عبد القادر: فيه وكيع بن حدس، لم يوثقه غير ابن حبان ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث حسن]الترمذي: [ 1989]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في " المقدمة "، باب فيما أنكرت الجهمية. 182( في التفسير، باب ومن سورة هود، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )3108( رقم ) 1)

: قال: »ُكنُت َجالِّساً يف البطحاء يف عَِّصابٍة، ورسوُل  -رضي هللا عنه    -)د ت( العباس بن عبد املطلب  ~  -[ 376] 
إليها، فقال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-هللاِّ   فـََنظَُروا  َمرَّْت َسحابٌَة،  إْذ  : هل -صلى هللا عليه وسلم  -فيهم، 

: -صلى هللا عليه وسلم  -، قال: واملُْزُن، قالوا: واملُْزُن، قال رسوُل هللاِّ  تدروَن ما اْسم هذه؟ قالوا: نعم، هذه السَّحابُ 
: َتدروَن كم بـُْعُد ما بني السماء واألرض؟ قالوا:  -صلى هللا عليه وسلم  -والَعنان، قالوا: والَعنان، مث قال هلم رسوُل هللاِّ 

، وإِّمَّا َثالُث وسبُعوَن َسَنة، وبـُْعُد السَّماء الت  ال وهللا، ما ندري، قال: فَإِّنَّ بُعَد ما بينهما، إمَّا قال: وَ  دٌة، وإِّمَّا اثْـنـَتَانِّ احِّ
اٍء َفوَقها كذلك، وكذلك، حىت َعدََّدُهنَّ َسْبَع مَسََواٍت كذلك، مث فـَْوق السماء السابعة حَبٌر َبنَي أعالهُ وأْسَفلِّهِّ كما بني مسََ 

أْوَعاٍل،   ََثَانيةُ  أْسَفلِّهِّ  إِّىل مساٍء، وَفوَق ذلك  بني  العرُش،  إىل مساٍء، مث فوق ظُُهورِّهِّنَّ  بني مساٍء  ما  أْظالفِّهنَّ ورُكبهنَّ  بني 
 (. 1) فوق ذلك«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود -عزَّ وجلَّ  -وأْعالهُ مِّْثُل ما بني السَّماء إِّىل السَّماء، وهللا  

  ضعيف[ عبد هللا بن عميرة لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني:  القادر:]عبد [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 1994]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

( في السنة، باب الجهمية، وأخرجه أيضًا ابن  4723( في التفسير، باب ومن سورة الحاقة، وأبو داود رقم )3317( الترمذي رقم )1)
 . ( في " المقدمة "، باب فيما أنكرت الجهمية193ماجة رقم ) 

َجالٌِّس َوأصحابُه، إذ    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »بينما َنيبُّ هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  377] 
: أََتْدرُوَن َما هذه؟ قالوا: هللاُ ورسوله أعلم، قال: هذه الَعنَاُن،  -صلى هللا عليه وسلم -أتى عليهم َسَحاٌب، فقال َنيبُّ هللاِّ 

األرض، َيسوقُها هللاُ إِّىل قَوٍم ال َيْشُكُرونَه، وال يَْدُعونَُه، مث قال: هل تْدروَن ما َفوَقكم؟ قالوا: هللاُ ورسولُه أعلم، هذه روااَي 
قال: فإهنا الرَّقيُع: َسقٌف حَمْفوٌظ، وموٌج َمكفوٌف، مث قال: هل َتْدرُوَن ما بينكم وبينها؟ قالوا: هللاُ ورسولهُ أعلم، قال:  

يَنها مَخسمائةِّ عاٍم، مث قال: هل تدرون ما َفوَق ذلك؟ قالوا: هللاُ ورسولهُ أعلم، قال: ]فإنَّ فوَق ذلك[ مَسَاءينِّ،  بينكم وب 
َبنْيَ كلِّّ مَسَاءينِّ ما بني السَّماءِّ واألرض ، مث ]بـُْعُد[ ما بيَنهما مَخُْسمائَةِّ سنٍة، مث قال كذلك، حىت َعدَّ سبَع مَسَواٍت، ما 

تدرون َبنْيَ    قال: هل  ما  بـُْعُد  السماء  وبينه وبني  الَعرُش،  فَوَق ذلك  إنَّ  ورسولُه أعلم، قال:  قالوا: هللاُ  فَوَق ذلك؟  َما 
َا األرُض، مث قال: هل تدرون ما حتت   السَّماءينِّ، مث قال: هل تدرون ما الذي حَتَْتكم؟ قالوا: هللاُ ورسوله أعلم، قال: إهنَّ

قال: إن حتتها أرضاً أخرى، بينهما َمسريةُ مَخُْسَمائَةِّ سنٍة، حىت َعدَّ َسْبَع أرضنَي، بني ُكلِّّ    ذلك؟ قالوا: هللاُ ورسوله أعلم،
، أْرَضنْي َمسريَةُ مخسمائة سنة، مث قال: والذي نـَْفُس حممٍد بيده، لو أنَّكم َدلَّيُتم حببل إىل األرض السُّْفَلى، هَلََبَط على هللا

ُر والظَّاهُِّر والبَاطُِّن َوُهَو بُِّكلِّّ َشيٍء َعلِّيٌم{ ]احلديد:  مث َقرأ: }ُهَو اأَلوَُّل واآل  [ «. 3خِّ
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اآلية تدل على أنه أراد: هَلَبَط على علم هللا وقدرته وسلطانه،    -صلى هللا عليه وسلم   -قال أبو عيسى: قراءة رسول هللا
 . (1) به. أخرجه الرتمذيوعلم هللا وقدرته وسلطانه يف كل مكان، وهو على العرش، كما وصف نفسه يف كتا 

]عبد القادر: فيه وكيع بن حدس، لم يوثقه غير ابن حبان ضعيف[  [ هذا حديث غريب من هذا الوجه ]الترمذي: [ 1996]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 . . ( في التفسير، باب ومن سورة الحديد3294( رقم ) 1)

أْعَرايبٌّ فقال: اي    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »أَتى رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)د( جبري بن مطعم    -[  378]
لَنَا، فَ  إِّانَّ َنسَتْشفُِّع بَِّك رسوَل هللاِّ، َجهَِّدتِّ األنُفُس، َوَضاَعتِّ العِّيَاُل، َوهنَِّكتِّ األْمواُل، َوَهَلَكتِّ األنْـَعاُم، فَاْسَتْسقِّ هللاَ 

  -: َوَْيََك، أََتْدري ما تـَُقوُل؟ وَسبََّح رسوُل هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم -، وَنسَتْشفُِّع ابهللِّ َعَليَك، قال رسوُل هللاِّ على هللاِّ 
َفَما زاَل ُيَسبُِّح، َحىت ُعرَِّف ذلك يف وجه أصحابِّهِّ، مث قال: إنه ال ُيسَتْشَفُع ابهلل على أحٍد من    -صلى هللا عليه وسلم

 -مثل الُقْبةِّ عليه  -هَلَكَذا، وقال أبِّصبعِّهِّ  هللا أْعظُم من ذلك، وَيَك، أتدري َما هللاُ؟ إن َعرَشهُ على مَسَاَواتِّهِّ  خلقه، َشأنُ 
 .»  وإنَّهُ لََيئِّطُّ أطِّيَط الرَّحلِّ ابلرَّاكِّبِّ

هِّ، َوَعْرُشهُ َفوَق مَسَاَواتِّهِّ.   (. 1) و داود احلديث«. أخرجه أب ..ويف رواية: »إِّنَّ هللا َفوَق َعرشِّ
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف[ إسناده ضعيف لجهالة جبير بن محمد[ ]األلباني:  ]عبد القادر:[ 1997]جامع: 

 . ( في السنة، باب الجهمية4726( رقم ) 1)

جندب    -[  379]  بن  عنه    -)ت( مسرة  هللا  رسول هللا-رضي  أنَّ  وسلم   -:  عليه  أَبُو    -صلى هللا  »َساٌم:  قال: 
«. أخرجه الرتمذي ، واَيفُِّث: أبُو الرُّوم، وَحاٌم: أَبُو احلََبشِّ  (. 1) العَربِّ

الحسن البصري، وفي سماع الحسن من سمرة كالم[ ]األلباني:    ]عبد القادر: فيه عنعنة[ هذا حديث حسن]الترمذي: [ 2014]جامع: 
 ضعيف[

 ( في المناقب، باب فضل العرب. 3927( في تفسير سورة )ص(، ورقم ) 3229( رقم ) 1)

 

 

 

 

 

 



107 
 

 الكتاب الرابع: يف الالفة واإلمارة 
: »َأَحبُّ النَّاسِّ  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 380]

 َجائٌِّر«. إِّىل هللا يوم القيامة وأْداَنُهْم منه جَمْلِّساً: إَماٌم َعادٌِّل، وأَبَغُض النَّاسِّ إىل هللا تعاىل، وأَبعدهم منه جملساً: إَمامٌ 
 . (1)أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده عطية بن سعد العوفي، وهو  [  حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجههذا ]الترمذي: [ 2034امع: ]ج
 (: إسناده ضعيف[ 11525]شعيب في تخريج المسند )  ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في األحكام، باب ما جاء في اْلمام العادل. 1329( رقم ) 1)

َضَرَب على  -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د( املقدام بن معد يكرب    -[ 381] 
، ومل تكن أمريًا، وال كاتباً، وال َعريفاً«. أخرجه أبو داود   (. 1)َمْنَكبـَْيهِّ، مث قال له: »أَفـَْلْحَت اَي قَُدمْيُ إْن ُمتَّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف[   ]عبد القادر:[ 2035]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب في العرافة. 2933( رقم ) 1)

: عن رجٍل من األنصار عن أبيه عن َجدِّه: َأنَّ قوماً َكانُوا على َمْنهٍل من  -رمحه هللا    -)د( غالب القطان    -[  382] 
بِّلِّ على أن ُيْسلُِّموا، فأسَلُموا، وَقَسَم اإلِّ  ُب املاء لقومه مِّاَئة من اإلِّ بَل بينهم،  املنَاهل، فـََلمَّا بـََلَغُهْم اإلسالُم َجَعَل َصاحِّ

أنْ  لَهُ  النَّيبِّّ  وَبَدا  إىل  ابْـَنهُ  فَأَرَسَل  يـَْرجَتَعها،  وسلم  -  عليه  يُقرُِّئَك   -صلى هللا  أيب  إنَّ   : ]له[  فـَُقل  النيبَّ،  اْئتِّ  فقال: 
بَِّل بينهم، وَبدا له أْن يـَْرجتَِّعه فهو  ا منهم، أالسالَم، وإنَّهُ َجعَل لقومه مِّائة من اإلِّبل على أْن ُيْسلُِّموا، فَأسَلُموا، وَقَسَم اإلِّ

جَتْعَ  أْن  َيْسأَُلَك  وإنهُ  املاءِّ،  َشْيٌخ كبري، وهو َعريُف  أيب  إنَّ  له:  فـَُقْل  نعم  أو  فإن قال لك: ال،  ُهْم؟  أْم  َا،  هبِّ َل يل  أَحقُّ 
  العِّرَاَفَة بعده، فَأَته، وقال له: إنَّ أيب يُقرئك السالم، فقال: »عليك، وعلى أبيك السالُم«، فقال: إن أيب َجَعَل لِّقومِّهِّ 

بِّلِّ على أْن ُيسلموا، فأسلموا َوحُسَن إسالُمُهْم، مث َبَدا لَهُ أْن يَرجتِّعَها منهم، أَفـَُهَو أَحقُّ هبا، أم هم ؟ قال: »إْن  ماَئة من اإلِّ
إسالُمُهْم، وإْن مل يُسلُِّموا    َبَدا له أْن ُيسلَِّّمَها هلم فـَْلُيَسلِّّْمها، وإْن َبدا له أْن يـَْرجتَِّعَها فهو َأَحقُّ هبا منهم، فإن َأْسَلُموا فلهم 

العَِّرافََة بعَدُه، فقال : »إنَّ قُوتُِّلوا على اإلِّسالم«، وقال: إنَّ َأيب َشيٌخ َكبرٌي، وهو عريُف املاء، فإنه َيسأُلَك أن جَتَْعَل يل 
 (. 1)أبو داود العِّرَاَفَة َحقٌّ، والبُدَّ لِّلنَّاسِّ مِّْن عَِّرافٍَة، ولكنَّ الُعرفَاَء يف النَّارِّ«. أخرجه 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف[ في إسناده جهالة[ ]األلباني:   ]عبد القادر:[ 2037]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة. 2934( رقم ) 1)

: قال: كنُت َمَع َأيب َبكَرَة حَتَْت مِّنرب ابنِّ َعامٍِّر، وهو خَيُْطُب،  -رمحه هللا    -)ت( زايد بن كسيب العدوي    -[  383] 
 رسوَل وعليه ثِّياٌب رِّقَاٌق، فقال أَبو بالٍل: اْنظُروا إىل أمِّرياَن يـَْلَبُس ثِّيَاَب الُفسَّاقِّ ويَعُِّظ، فقال أَبو بكرَة: اسكت، مسعتُ 

 يقول: »َمْن َأَهاَن السُّْلطَاَن َأَهانَهُ هللُا«.  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 (. 1)  يوروي: »ُسلطَاَن هللاِّ يف األرض«. أخرجه الرتمذ

]عبد القادر: في سنده كسيب العدوي لم يوثقه غير ابن حبان، وسعد بن أوس  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 2057]جامع: 
 [ ضعيف: (3350في ضعيف الجامع ) [ ]األلباني إسناده ضعيف: شعيبالعدوي، وهو صدوق له أغاليط[ ] 

 (. 47( في الفتن، باب رقم )2225( رقم ) 1)
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َجلُّ كاتٌِّب، كاَن لرسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  384]  صلى هللا عليه   -: قال: »السِّّ
 (. 1)  «. أخرجه أبو داود-وسلم

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده يزيد بن كعب العوذي، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[[ 2062]جامع: 
 الخراج واْلمارة، باب في اتخاذ الكاتب. ( في 2935( رقم ) 1)

اخلطاب    -[  385]  بُن  بن زايد[ رمحه هللا: قال: َخطَبنا عمُر  أبو فراس ]الربيع  فقال يف    -رضي هللا عنه    -)د( 
، أُقِّصُّهُ منه«، فقال ُخْطَبتِّهِّ: »إين مل أبَعْث ُعمَّايل ليضربوا أبَشارَُكم، وال لِّيَْأُخُذوا أْموالُكْم، َفمن فُعَِّل بِّهِّ َذلك فَلرَيْفـَْعهُ إِّيلَّ 

ي بيده، إال أُقِّصُُّه، وقد رأيُت ؟« قال: »إي والَّذي نـَْفسأتُقِّصُّهِّ منه عمرو بُن العاص: »لو أنَّ رَُجالً َأدََّب بعَض رَعِّيتَّهِّ،  
هِّ«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا   (. 1)أَقصَّ مِّْن نـَْفسِّ

 ]عبد القادر: في سنده أبو فراس النهدي الربيع بن زياد، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[[ 2069]جامع: 
 األمير من نفسه.( في الديات، باب القود من الضربة وقص 4537( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف اللع 
هريرة    )س(  *   -[  386] عنه    -أبو  هللا  هللا  -رضي  رسوَل  أنَّ  وسلم  -:  عليه  هللا  »املُنَتزَِّعاُت   -صلى  قال: 

 : ُهنَّ املُنَافقاُت«. قال احلسن: مل أمسعه من غري أيب هريرة.  واملُختَلَِّعاتُ 
 . (1)أخرجه النسائي، وقال: احلسن مل يسمع من أيب هريرة شيئاً 

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[  ]األلباني: صحيح[[ 2091]جامع: 
 في الطالق، باب ما جاء في الخلع.  168/   6(  1)
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 حرف الدال   
 وفيه ثالثة كتب   

 كتاب الدُّعاء، كتاب الدِّيَات، كتاب الدَّيْن 

 الكتاب األول: يف الدعاء 
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 الكتاب األول: يف الدعاء 
قال: »َمن َسرَّهُ أْن   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )ت(  * -[ 387]

يَب هللاُ له عند الشََّدائِّدِّ واْلُكَربِّ فَلُيْكثِّرِّ الدَُّعاَء يف الرََّخاءِّ«. أخرجه الرتمذي   (1)َيْسَتجِّ
سنده سعيد بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله  ]عبد القادر: في [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2102]جامع: 
 حسن[  [ ]األلباني: إسناده ضعيف: شعيبثقات[ ]

 (. 9( في الدعوات، باب رقم )3379( رقم ) 1)

قال:  -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمرو بن العاص   )ت د(  * -[ 388] 
 »َما مِّْن َدعوٍة أسرََع إجابَة من دعوةِّ غائٍِّب لِّغَائٍِّب«. أخرجه الرتمذي. 

 . (1)ويف رواية أيب داود: »إِّنَّ أْسرََع الدَُّعاءِّ إجابة: دعوةُ غَائٍِّب لغائٍب« 
في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف في حفظه[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا    ]عبد القادر:[  2104]جامع:  

 ضعيف[ ]األلباني:  [ إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنُعم
 الصالة، باب الدعاء بظهر الغيب. ( في 1535(، وأبو داود رقم )50( في البر والصلة، باب رقم ) 1981( رواه الترمذي رقم )1)

قال: »ال َتسرُتوا   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس    -[ 389] 
َتسألُوهُ بِّظُهورَِّها، فإذا فـََرْغُتْم اجلُُدَر، َوَمْن نَظََر يف كتاب أخيه بغري إذنه فإَّنا يـَْنظُُر يف النَّارِّ، َسُلوا هللا بُِّبطُونِّ أُكفُِّكْم وال 

 فَامَسحوا هبا وجوهكم«. 
قال أبو داود: روي هذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعب، ُكلُّها واهية، وهذا الطريق أْمثـَُلها، وهو َضعِّيٌف أيضا  

(1) . 
َدٍة، واالبتهاَل: ويف رواية قال: »إِّنَّ املسألََة: أن تَرَفَع يََديَك َحْذَو َمنكبـَْيَك أو حنومه ا، واالستِّغَفاَر: أْن ُتشرَي إبِّصَبٍع واحِّ

 َأْن مَتُدَّ يَديَك مَجيعًا«. 
َا يَلي َوجَهُه«. أخرجه أبو داود   . (2)زاد يف أخرى: »َأن مَتُدَّ يََديَك مَجيعاً، ورََفَع يََدْيهِّ َوَجعَل ظُهورمُهَا ممِّ

: إسناده ضعيف ْلبهام الراوي عن محمد بن كعب  شعيب مجاهيل، ولكن ألكثر فقراته شواهد[ ]في إسناده  ]عبد القادر:[  2106]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني:  [الُقَرظي 

 ( في الصالة، باب الدعاء. 1485( رقم ) 1)
 (. 1491( و ) 1490( و )1489( رواه أبو داود رقم )2)

إذا رََفَع يََدْيهِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه    -)ت( عمر بن اخلطاب  -[ 390] 
 . (1)  يـَُردَّمهايف الدَُّعاءِّ مل ََيُطَُّهَما حىت مَيسح هبِِّّما َوْجَهُه«. أخرجه الرتمذي. ويف أخرى له: مل  

غريب[  2110]جامع:   حديث  هذا  القادر:  [  ]الترمذي:  ضعيف]عبد  وهو  الجهني  عيسى  بن  حماد  سنده  ضعيف[  [في    ]األلباني: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في الدعوات، باب رفع األيدي عند الدعاء. 3383الترمذي رقم ) ه( روا 1)

َشاهِّراً َيَدْيهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ما رأيُت رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( سهل بن سعد    -[ 391] 
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أخرجه أبو َقطُّ َيدُعو على مِّْنرَبِّهِّ، وال على َغرْيِّهِّ، ولكن رَْأيُتهُ يقول هكذا: وَأَشاَر ابلسَّبّابَةِّ، َوَعَقَد ابإلهبامِّ الوسطى«. 
 . (1)داود 

[ ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث األنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني، وهو صدوق سيء  2113]جامع: 
 الحفظ وله شواهد من جهة المعنى[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية[ ]األلباني: ضعيف[

 .( في الصالة، باب رفع اليدين على المنبر1105( رقم ) 1)

كان إذا    -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه: »أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( السائب بن يزيد   -[ 392] 
 (. 1)أخرجه أبو داود  «.َدَعا فـََرَفَع َيَدْيهِّ َمَسَح َوجَههُ بـََيديه

كتبه، وفيه أيضًا حفص بن هاشم بن عتبة بن : في سنده عبد هللا بن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق رعبد القاد ][ 2114]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [أبي وقاص، وهو مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حفص بن هاشم بن عتبة

 ( في الصالة، باب الدعاء. 1492( رقم ) 1)

املقرائي   -[  393] أبو مصبح  النَُّمرييِّّ  -رمحه هللا    -)د(  زُهرٍي  أيب  إىل  جَنلُِّس  »ُكنَّا    -وكان من الصحابة    -: قال: 
قال أبو   فـَُيَحدُِّث أحسَن احلديث، فإذا َدعا الرجُل مِّنا بُِّدعاٍء قال: اْختِّْمهُ ِبمني، فَإِّنَّ آمِّني مثُل الطَّاَبعِّ على الصَّحيَفةِّ،

َلٍة، فَأتَينَا على رجٍل قد َأحلَّ يف املسألة،   -صلى هللا عليه وسلم  -ولِّ هللا  زُهري: ُأخربُِّكم عن ذلك: َخَرجنا مع رس ذاَت لَيـْ
: أوَجَب إْن َخَتَم، فقال رجل من القوم: أبي  -صلى هللا عليه وسلم  -فوقف رسوُل هللا َيْسَتمُِّع منه، فقال رسوُل هللا  

إن خَ  مني، فَإِّنَّهُ  صلى هللا   -َتَم ِبمني فقد أوَجَب، فانصرَف الرجُل الذي سأل النيبَّ  شيٍء خَيتُِّم اي رسوَل هللا؟ قال: ِبِّ
ْر«. أخرجه أبو داود  -عليه وسلم  (  1)فَأَتى الرجل فقال: اي فالن، اْختم ِبمني َوأَْبشِّ

عيب:  ]ش  ]عبد القادر: في سنده صبيح بن محرز المقرائي الحمصي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ 2124]جامع: 
 إسناده ضعيف[ 

 ( في الصالة، باب التأمين وراء اْلمام. 938( رقم ) 1)

: قال: مسعين أيب، وأان أقول: اللَُّهمَّ إين أسأُلَك اجلَنََّة،  -رضي هللا عنه    -ابن سعد بن أيب وقاص    )د(  *  -[  394] 
ْعُت رسو  ا، وكذا وكذا، فقال يل: اي ُبيّن، مسِّ لِّها وأْغالهلِّ َل هللا  َونَعِّيَمها، وهَبَْجَتها، وكذا وكذا، وأعوذُ بَك مِّن النارِّ وَسالسِّ

َك أْن َتُكوَن منهم، إِّنَّك إن أُعطِّيَت اجلَنََّة أُْعطِّيَتها ي -صلى هللا عليه وسلم - قول: »َسَيُكوُن َقوٌم يـَْعَتُدوَن يف الدَُّعاءِّ، فَإِّايَّ
 . (1)من النَّارِّ أُعِّْذَت منها، وما فيها من الشَّرِّ«. أخرجه أبو داود  وإْن أُعِّْذتَ وَما فيها من اخلري، 

إسناد    مفضل وهذا]شعيب: حسن من حديث عبد هللا بن    [فإن كان عمر فال يحتج به  ،سعد لم يسم ]عبد القادر: ابن  [ 2127]جامع:  
 ]األلباني: حسن صحيح[  [ وفيه مولى سعد وهو مبهم لم يقمه زياد بن ِمخراق كما قال اْلمام أحمد فيما نقله عنه األثرم. 

 ( في الصالة، باب الدعاء. 1480( رقم ) 1)

َيْدُعو يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسع النيبُّ  -رضي هللا عنه    -معاذ بن جبل    )ت(  -[  395]  رجالً 
: فَإِّنَّ متام  »اللَّهمَّ إِّين َأسأَُلَك مَتَام النِّعَمةِّ«، فقال: َأيُّ َشيٍء متاُم النِّعمةِّ؟، قال: »دعوٌة دعوُت هبا أرجو هبا اخلرَي«، قال 

َع    النِّعَمةِّ: ُدُخوَل اجلنة، ، فقال: قد اسُتجيَِّب َلَك َفَسْل، ومسِّ والفوَز من النارِّ، ومسَِّع رجالً يقول: اي ذا اجلاللِّ واإلكرَامِّ
رَجالً وهو يقول: »اللَُّهمَّ إين أسأُلَك الصَّرْبَ«، قال: »َسألَت هللا الَبالء، َفَسلهُ الَعافيَة«.    -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  

 (. 1)أخرجه الرتمذي 
]عبد القادر: في سنده أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري البصري، لم يوثقه غير ابن  [ هذا حديث حسن]الترمذي: [ 2130]جامع: 

 حبان[ ]األلباني: ضعيف[ 
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 . (99( في الدعوات، باب رقم )3524( رقم ) 1)

: »لَِّيْسأْل َأَحدكْم -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -أنس بن مالك   )ت(  -[ 396] 
ْسَع نَعلِّهِّ، إَذا انْـَقطََع«.   رَبَّهُ َحاَجَتهُ ُكلََّها، حىت يسَأَل شِّ

ْسَعهُ إذا انْـقَ   . (1)َطَع«. أخرجه الرتمذي زاد يف رواية عن اثبت البُـنَاين مرساًل: »حىت يسأَلَه املِّْلَح، وحىت يسأله شِّ
 ]األلباني: ضعيف[  [ إسناده ضعيف. والرواية الثانية رجالها ثقات لكنها مرسلة: شعيب ]  [هذا حديث غريبالترمذي: ][ 2135]جامع: 

 . (149( في الدعوات، باب رقم )3608( و ) 3607( رقم ) 1)

: »َسُلوا -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال َرُسوُل هللا -رضي هللا عنه  -أبو مسعود البدري  )ت(  * -[ 397] 
«. أخرجه الرتمذي   (. 1) هللاَ من َفْضلِّهِّ، فإن هللا َيِّبُّ َأن ُيسَأَل، َوأَْفَضُل العِّبَاَدةِّ اْنتِّظَاُر الَفرجِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: حديث حسن[ 2137]جامع: 
 . (126( في الدعوات، باب رقم )3566( رقم ) 1)

: »َمْن َدَعا على َمْن -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 398] 
 (. 1)ظََلَمهُ فقد انتصَر«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: فيه أبو حمزة ميمون األعور، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2140]جامع: 
 (. 115)( في الدعوات، باب رقم  3547( رقم ) 1)

: »إذا -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -عبد هللا بن مسعود  )ت د(  * -[ 399] 
ركَع أحدكم فـَْليـَُقل َثالَث مرات: ُسبحاَن ريَب العظيم، وذلك أَدانُه، وإذا سجَد فليقل: سبحان ريَب األعلى ثالاثً، وذلك 

 أدانه«. هذه رواية أيب داود. 
ل َأحدكم يف ركوعه: سبحان ريَب العظيم ثالاثً، فقد متَّ رُكوُعه، وذلك أدانه، وإذا قال يف  ويف رواية الرتمذي: »إذا قا

 . (1)سجوده: سبحان ريب األعلى ثالاثً، فقد متَّ ُسجوُدُه، وذلك أدانه« 
  [ عقبة، لم يلق ابن مسعودقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد هللا بن ]عبد القادر:  [ 2165]جامع: 

 [حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ]شعيب:   [ضعيف]األلباني: 
( في الصالة، باب ما جاء في التسبيح في  261( في الصالة، باب مقدار الركوع والسجود، والترمذي رقم )886( رواه أبو داود رقم )1)

 الركوع والسجود. 

كاَن يقول يف صالته:    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)س( شداد بن أوس   -[ 400] 
لباً َسليماً، اللَّهمَّ إِّين َأسأُلَك الثَـّبَاَت يف األمر، والعزميَة على الرُّشدِّ، وأسأُلَك ُشْكَر نِّْعَمتِّك، وُحسَن عِّبَاَدتِّك، وأسأُلك قَ 

 (. 1) أُلك مِّن َخريِّ ما َتعَلُم، وأُعوذُ بِّك من َشرِّ ما تـَْعَلُم، وأستْغفُِّرَك لَِّما تـَْعَلُم«. أخرجه النسائي ولَِّساانً َصادِّقاً، وأس
 ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2183]جامع: 

 . في السهو، باب نوع آخر من الدعاء  54/   3(  1)

يقول   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  401] 
ا شَ  ا أَمري، وتـَُلمَّ هبِّ ا  لَيَلة حنَي فـَرََغ من صالتِّهِّ: »اللَّهمَّ إين أسأُلَك َرمحة من عِّْندَِّك َِتدِّي هبا قَليب، وجْتمُع هبِّ عثي، وتـَُردُّ هبِّ

هبَِّ  وَترَفُع  اللُهمَّ غَائيب،  مِّْن ُكلِّّ ُسوٍء،  َا  هبِّ أُلَفت، وَتعصِّمين  ا  هبِّ وتـَُردُّ  ُرْشدي،  َا  هبِّ وتـُْلهُِّمين  َعَملي،  ا  هبِّ وتُزكِّي  َشاهِّدِّي،   ا 
َرةِّ، اللهمَّ إين أسأَلُ  وَز يف الَقَضاءِّ،  ك الفَ أعطِّين إمياانً، ويَقيناً لَْيَس بَعَدهُ ُكْفٌر، ورمحة أاَنُل هبا َشَرَف َكَراَمتك يف الدُّْنيا واآلخِّ
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ُعَف َعملي، ونـُُزَل الشَُّهداءِّ، وَعْيَش السَُّعَداءِّ، والنَّْصَر على األعداء، اللهمَّ إين أُْنزُِّل بَِّك َحاَجت، وإْن َقصََّر رَأيي، وضَ 
َ الصُّدورِّ، كما جُترُي َبنَي الُبح  ورِّ: َأْن جتِّريين مِّْن َعَذابِّ السعريِّ،  وافـْتـََقْرُت إىل َرمحتك، فََأسأُلَك اي قَاضَي األُمورِّ، واي شايفِّ

ُلْغه َمسألت، ومل تَبُلْغهُ نِّيَّ  ت مِّن َخرٍي َوَعْدَتهُ أَحداً مِّن ومِّْن َدْعوةِّ الثُـُّبورِّ، ومِّن فِّتَنةِّ الُقُبورِّ، اللهم وما َقصََّر َعنهُ رَْأيي، َومَلْ تـَبـْ
 أرَغُب إليَك فيه، وأسأَُلَكهُ برمحتَك اي ربَّ العاملنَي، اللهم اي ذا احلَْبلِّ  َخلقَِّك، أَو َخرٍي أْنَت ُمعطيه أحداً من عبادك، فَإين

ال الرُّكَّعِّ  الشُّهودِّ،  املَقرَّبنَي  مع  اخلُلودِّ،  يَوَم  واجلَنََّة  الوعيدِّ  يوَم  األمَن  أسأَُلَك  الرَّشيدِّ  واألمرِّ  املُوفِّنَي  الشَّديدِّ،  سجودِّ، 
ْلماً ألوليَائَِّك،  ابلعهودِّ، إِّنََّك رَحيٌم وَدوٌد،  لِّّنَي، سِّ وإنك تفعل ما تُريُد، اللهم اجعلنا َهادِّيَن مهتديَن، غري ضالِّنَي، وال ُمضِّ

بَِّعَداوتَِّك َمن خاَلَفَك اللهم هذا الدَُّعاءُ وعليَك اإلَجابَ  َأَحبََّك، ونـَُعادي  ُبَِّك َمْن  اللهم هذا  وَحْرابً ألعدائَِّك، حنِّبُّ حبِّ ُة، 
يَك التُّكالُن، اللهم اجَعل يل نُوراً يف قَليب، ونُوراً يف قربي، ونوراً من بني َيَديَّ، ونُوراً من َخلفي، ونوراً عن اجلُهُد، وَعلَ 

ايل، ونوراً من َفوقي، ونوراً من حَتت، ونوراً يف مَسعي، ونوراً يف بصري، ونوراً يف َشْعري، ونوراً يف َبشَ  ري،  مَييين، ونوراً عن َشِّ
يف حل نوراً، ونوراً  يل  واجَعْل  نوراً،  وأعطِّين  نورًا،  يل  أعظِّم  اللهمَّ  عِّظامي،  يف  ونوراً  خمُِّّي،  يف  ونوراً  دمي،  يف  ونوراً  مي، 

لعِّزِّ وقاَل بِّهِّ، ُسبَحاَن الذي لَبِّس اجملَد وَتكرََّم بِّهِّ، سبحاَن الذي ال ينبغي التَّسبيُح إال  َلُه، سبحاَن  ُسبَحاَن الذي تـََعطََّف ابِّ
«. أخرجه الرتمذي ذِّي ا ، سبحاَن ذِّي اجلاللِّ واإلكَرامِّ ، سبحاَن ذِّي املَجدِّوالَكَرمِّ  (  1)لَفْضلِّ والنَِّعمِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2189]جامع: 
 (. 30( في الدعوات، باب رقم )3415( رقم ) 1)

ْعُت َنيبَّ هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)د( زيد بن أرقم    -[  402]  ويف رواية: كان    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »مسِّ
يف ُدبُرِّ كلِّّ صالٍة: اللَّهم رَبَـّنَا َوَربَّ كلِّّ شيٍء، أان َشهيٌد أنََّك أنَت الرَّبُّ    -يقول:    -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  

اللهمَّ   اللَُّهمَّ رَبَـّنَا وَربَّ كلِّّ شيء أان  وحَدَك ال شريك لك،  أاَن َشهيٌد َأنَّ حممداً عبُدَك ورسوُلك،  رَبَـّنَا َوَربَّ ُكلِّّ شيء، 
خرةِّ، اي ذا شهيٌد أنَّ العِّبَاَد ُكلَّهم إِّْخَوٌة، اللهمَّ رَبَّنا وَربَّ كلِّّ شيء، اجعلين خُمْلصاً َلَك وأهلي يف كل ساعٍة من الدنيا واآل

ْب، هللاُ أكرُب األكرُب، اللهمَّ نُوَر السمواتِّ واألرضِّ  اجلالل وا  ، امْسَْع واسَتجِّ ويف روايٍة: َربَّ السمواتِّ واألرضِّ    -إلكرامِّ
 (. 1)هللا أكرُب األكرُب، َحسيَب هللاُ ونِّعَم اْلوَكيُل، هللا َأكرُب األكرُب« أخرجه أبو داود  -

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ د الطفاوي، وهو لين الحديث[ ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: في سنده داود بن راش[ 2201]جامع: 
   .( في الصالة، باب ما يقول الرجل إذا سلم 1508( رقم ) 1)

أَسرَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -: عن أبيه َأنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا    -احلارث بن مسلم بن احلارث    )د(  *  -[  403] 
رين من النَّارِّ َسْبَع َمراٍت   زاد يف روايٍة: قبَل أن ُتَكلَِّّم أحداً   -إليه فقال: »إذا اْنَصَرْفَت من صالةِّ املَغرِّبِّ فُقْل: اللَّهمَّ َأجِّ

واٌر منها، وإذا َصلَّيَت الصُّبَح فـَُقل كذلك، فإنَّك إذا ُمتَّ من    فَإنَّك إذا قلَت ذلك  - َلتَِّك ُكتَِّب َلك جِّ مث ُمتَّ يف لَيـْ
واٌر منها، قال احلارُث: َأَسرََّها ]إلينا[ رسوُل هللا   وحنن َُنُصُّ هبا إخوانـَنَا«.    -صلى هللا عليه وسلم   -يَومِّك ُكتَِّب لك جِّ

 . (1) أخرجه أبو داود

]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني:   [ ، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في " تخريج األذكار "حسن  القادر: حديث[ ]عبد  2210]جامع: 
 ضعيف[

 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح. 5080( و ) 5079( رقم ) 1)

صلى هللا   -: عن أُمِّّهِّ وكانت خَتْدُِّم بَعَض بَناتِّ رسولِّ هللا -رمحه هللا  -موىل بين هاشم  -)د( عبد احلميد  -[ 404] 
قال هلا: قُويل حني ُتْصبحنَي: سبحاَن هللا وحبمدِّهِّ، وال   -صلى هللا عليه وسلم   -: »َأخربِْتا: َأنَّ رسوَل هللا  -عليه وسلم
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َة إِّال ابهلل، ما شاَء هللاُ   كاَن، وما مل يشْأ مل يكن، أعلُم َأنَّ هللا على كل شيٍء َقديٌر، وَأنَّ هللاَ قد أحاَط بُِّكلِّّ شيٍء عِّلماً،  قـُوَّ
ُنَّ مِّن قَاهَلُنَّ حنَي ُيصبُح ُحفَِّظ حىت مُيسي، وَمن قَاهلُنَّ حني مُيسي ُحفَِّظ حىت ُيصبَح« أخرجه أبو داود  (. 1) فإهنَّ

إسناده 2223]جامع:   ]شعيب:  هاشم  [  بني  مولى  الحميد  وعبد  الفراء،  سالم  لجهالة  ضعيف[  [ضعيف  إسناده    ]األلباني:  ]شعيب: 
 ضعيف[

 . ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح5075( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »َمْن قال    -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن غنام البياضي   -[  405] 
َلَك احلمُد، ولك َلَك،  ا مِّْنَك وحَدَك، ال َشريَك  نْعَمٍة، أو أبحٍد من َخْلقَِّك، فَإِّهنَّ اللَّهمَّ ما أصبَح يب من    حني ُيصبُح: 

 (. 1)مِّهِّ، َوَمْن قال مِّثَل ذلك حني مُيْسي، فقد أدَّى ُشْكَر لَيَلتِّهِّ«. أخرجه أبو داود الشُّْكُر، فقد أدَّى ُشْكَر يـَوْ 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في إسناده عبد هللا بن عنبسة، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ 2228]جامع: 

 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح. 5073( رقم ) 1)

قال: »َمن قال حنَي   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس    -[ 406] 
نَي ُتْظهُِّرونَ  يّاً َوحِّ . خُيْرُِّج احلَيَّ  ُيصبُِّح: }َفُسْبَحاَن هللاِّ حنَي مُتسوَن وحنَي ُتصبِّحوَن. ولَهُ احْلمُد يف السَّماواتِّ واألرضِّ َوَعشِّ

ا وَكَذلَِّك خُتَْرجوَن{ ]الروم:  مَِّن املَ  [، أدَرَك َما فَاَتهُ يف يـَْومِّه 19 -  17يِّتِّ وخُيْرُج امليَت مَِّن احلَيِّ وَُيْيي األرَض بَعَد َموِتِّ
 (. 1) ذلك، وَمن قَاهَلُنَّ حني مُيسي أْدَرَك َما فَاتَهُ يف لَيَلتِّه« أخرجه أبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[  ف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]عبد القادر: إسناده ضعي [ 2230]جامع: 
 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح. 5076( رقم ) 1)

أن أقوَل إذا    -صلى هللا عليه وسلم   -: قالت: »َعلََّمينِّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)ت د( أم سلمة    -[  407] 
«. أْمَسْيُت: اللَُّهمَّ عِّْنَد اْستِّْقبَالِّ   لَْيلَِّك، وإِّْدابرِّ هَنَارَِّك، وأْصواتِّ ُدَعاتَِّك، وُحضورِّ صلواتَِّك: َأسأَُلَك أْن تـَْغفَِّر يلِّ

»َعلََّمين رسوُل هللا   قالت:  لَْيلَِّك،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف روايٍة  إِّقـْبَاُل  اللَُّهمَّ هذا  املغرب:  أذان  أقول عند  أن 
 (. 1)  : فَاْغفِّْر يل«. أخرج الرواية األوىل الرتمذي، والثانية أبو داودوإْداَبُر هَنَارَِّك، َوأْصواُت دعاتِّكَ 

]عبد القادر: في سنده أبو كثير مولى أم سلمة، وهو مجهول[  [ هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ]الترمذي: [ 2236]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[

( في الصالة، باب ما يقول عند أذان  530( في الدعوات، باب في دعاء أم سلمة، وأبو داود رقم ) 3583)( رواه الترمذي رقم  1)
 المغرب. 

ما كان -رمحه هللا    -)ت( رجل من بين حنظلة    -[  408]  أَُعلُِّّمك  أال  أوس، فقال:  بن  بُت شدَّاَد  : قال: »َصحِّ
وسلم  -رسوُل هللا   عليه  نقو   -صلى هللا  أن  الرُّْشد،  يـَُعلُِّّمنَا  َعزِّميَة  وَأسأَُلَك  األمر،  يف  الثَـّبَاَت  أسألك  إين  اللهم   : ل؟ 

تعلم،   تعَلُم، وأسألك من خري ما  ما  بَك من شرِّ  سليماً، وأعوذ  لساانً صادقاً، وقلباً  نِّعَمتك، وَأسألك  ُشْكَر  وأسألك 
رسوُل هللا   وقال  قال:  الغُيوب.  أنت عالُم  إنك  تعلم،  مما  وسلمص  -وأستـَْغفُِّرَك  عليه  أيخُذ -لى هللا  مسلم  مِّن  ما   :

« أخرجه الرتمذي به مَلكاً، فال يْقَربهُ شيٌء يؤذِّيه حىت يـَُهبَّ مىت َهبَّ   َمْضَجعه فيقرأ سورة من كتاب هللا، إال وكَّل هللاُ 

(1) . 
وله شاهد[  ، الرجل من بني حنظلة ]عبد القادر: في سنده جهالة [ هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه]الترمذي: [ 2245]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[
 ( في الدعوات، باب سؤال الثبات في األمر. 3404( رقم ) 1)



116 
 

كان يقرأ    -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -ت د( عرابض بن سارية )  ~ -[ 409] 
 . (1) إَِّذا اضطجع، وقال: »إن فيهنَّ آية أَفضل من ألفِّ آية«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود املُسبَِّحاتِّ قبل َأن يناَم، 

]عبد القادر: في سنده بقية بن الوليد، وهو صدوق لكن كثر التدليس عن  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[ [ 2253]جامع:   
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[  الضعفاء، وعبد هللا بن أبي بالل لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني:

( في األدب، باب ما  5057( في الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام، وأبو داود رقم )3403( رواه الترمذي رقم )1)
 يقال عند النوم. 

كان إذا استـَْيقَظ من الليل،    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  410] 
إذ   قال: ال إلَه إال أنَت، سبحانك اللَّهمَّ وحبَِّمدِّك، أسَتغفِّرك لَِّذنيب، وَأسألك رمحتك، اللَّهمَّ زِّدين علماً، وال تُزغ قليب بعد

 (. 1)محة، إِّنَّك أنت الوَّهاب«. أخرجه أبو داود َهَديْـَتين، َوهب يل من َلدنَك ر 
 ]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن الوليد بن قيس التجيبي البصري، وهو لين الحديث[ ]األلباني: ضعيف[[ 2258]جامع: 

 ( في األدب، باب ما يقال عند النوم. 5061( رقم ) 1)

قال: »من قال حني أْيوي   -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ : أن  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[ 411] 
هِّ: أستغفُر هللاَ الذي ال إِّلَه إال هو احليُّ القيوُم وأتوب إليه، ثالث مرات، ُغفرْت له ذنوبُه، وإْن كانت عدد ورق   إىل فَِّراشِّ

 (. 1)  الشجر، وإن كانت عدد رَملِّ عاجٍل، وإن كانت عدد أايم الدنيا«. أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في  [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد هللا بن الوليد]الترمذي: [ 2259]جامع: 

 سنده عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق، لكنه يخطئ كثيرًا[ ]األلباني: ضعيف[
 ( في الدعوات، باب الدعاء عند النوم. 3394( رقم ) 1)

فقال: اي    -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »َشكا خالُد بن الوليد إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -بريدة  )ت(    -[  412]
رسوَل هللا، ما َأانم الليَل من األَرق، فقال نيب هللا: إذا أَويَت إِّىل فراشك، فقل: اللَّهمَّ ربَّ السموات السبع وما َأظَلَّت، 

نَي وما أَقـَلَّْت، وربَّ   الشياطني وما َأَضلَّْت، ُكن يل جاراً من َشرِّ َخْلقِّك كلِّّهم مجيعاً: أْن يـَْفُرَط عليَّ أحٌد، أو وربَّ األرضِّ
، َعزَّ َجاُرك، وجلَّ ثناؤَك، وال إلَه غريك، ال إله إال أنت«. أخرجه الرتمذي   (. 1) أن يَبغَِّي عليَّ

هذا الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرساًل من غير هذا  هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ويروى ]الترمذي: [ 2264]جامع: 
 عبد القادر: في سنده الحكم بن ظهير، وهو متروك[ ]األلباني: ضعيف[][ الوجه

 . (96( في الدعوات، باب رقم )3518( رقم ) 1)

صلى هللا   -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -األشعري  -أبو مالك األشجعي: ويقال له  )د(  * -[ 413] 
: »إَِّذا وجََلَ الرجُل بيَته فليقل: اللَّهمَّ إين أسألك خري املَْوجلِّ، وخري املَخَرج، بسم هللا َوجَلْنا، وابسم هللا  -عليه وسلم

 (. 1) ْم على أهله«. أخرجه أبو داودخرجنا، وعلى هللا رَبِّّنا توكلنا، مث لُيسلِّّ 

 ]األلباني: ضعيف[  []عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف [ 2269]جامع: 
 ( في األدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته.5096( رقم ) 1)

إذا سافر،    -وسلم صلى هللا عليه    -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمر    -[  414] 
، ومن شرِّ ما َيُدبُّ عليكِّ  ، ومن َشرِّ ما خلَق فيكِّ ،  فأقبل عليه الليل، قال: اي أْرُض َريبِّّ وربُّكِّ هللا، أعوذ ابهلل من َشرِّكِّ

، ومن ساكِّين البـََلدِّ، ووالٍد وما َوَلَد« أخرجه أبو داود  . (1)  أعوذ ابهلل من َأَسٍد وَأُسَود، ومن احلَيَّةِّ والَعْقَربِّ
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 ]عبد القادر: فيه الزبير بن الوليد الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الزبير بن الوليد[ [ 2291]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا نزل منزاًل. 2603( رقم ) 1)

كان إِّذا أمَهَّهُ أْمٌر رفَع رأَسهُ   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا : »أنَّ -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 415] 
 . (1)  إىل السماء، وقال: سبحان هللاِّ العظيم، وإذا اجتـََهَد يف الدُّعاء، قال: اي َحيُّ اي قيُّوم« أخرجه الرتمذي

 ]األلباني: ضعيف جدا[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 2294]جامع: 
 ( في الدعوات، باب ما يقول عند الكرب. 3432( رقم ) 1)

ذاَت يَوم    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »دخل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )د(  *  -[  416] 
األنصار   برجٍل من  فإذا هو  أُمامة    -املسجَد،  أبو  له:  يف   -يقال  أراك جالساً  مايل  أُمامَة،  أاب  فيه، فقال: اي  جالساً 

وُديُو  َلزَِّمْتين  مُهُوٌم  أْذَهَب هللا عز املسجد يف َغري وقتِّ صالة؟ قال:  قلَته  إذا  أَُعلُِّّمك كالماً  ٌن اي رسوَل هللا، قال: أال 
: اللَّهمَّ إين أعوذ  -إذا أصَبحَت وإذا أمَسْيَت    -وجل مَهَّك، وقضى عنك َدْينك؟ فقال: بلى اي رسول هللا، قال: قل  

الب ، وَأعوذُ بك من  العْجزِّ والَكَسلِّ ْخلِّ واجلُْْبِّ، وأعوذ بك من غََلَبةِّ الدَّْينِّ وَقهرِّ بك من اهلَمِّّ واحلََزنِّ، وأعوذُ بك من 
 (  1) الرجال، فقلت ذلك، فَأذَهَب هللا مهِّّي، وقضى عين َدييْن« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[   [[ ]شعيب: إسناده ضعيفحديث حسن ]عبد القادر: [ 2296]جامع: 
 ( في الصالة، باب االستعاذة. 1555( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »بينا حنُن عند رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  417] 
جاءه عليُّ بن أيب طالب، فقال: أبيب أنت وأُمِّّي، اي رسول هللا يـَتـََفلَّت، هذا القرآُن من صدري، فما أجُدين أَقدُِّر عليه؟ 

أاب احلسن، أفال أَُعلُِّّمك كلماٍت ينفعك هللا هبنَّ، َويـَثـُْبُت هبنَّ ما تـََعلَّمت  : اي-صلى هللا عليه وسلم -فقال له رسوُل هللا 
ر،   يف َصدرِّك؟ قلت: َأَجل اي رسوَل هللا، فعلِّّمين، قال: إذا كان لَيَلةُ اجلُمعة، فإن استطعَت أن تقوم يف ثُلثِّ الليل اآلخِّ

{ ]يوسف:  فإهنا ساعة َمشهودة والدعاء فيها ُمستجاب، وقد قال أخي   [،  98يعقوب لبنيه: }َسوَف أستـَْغفُِّر لكم َريبِّّ
ليلةُ اجلُمعة، فإن مل َتسَتطع فـَُقم يف َوَسطها، فإن مل تستطع فقم يف أوَّهلا، فصلِّّ أْرَبَع رَكَعات، تقرأُ يف   يقول: حىت أتيتَ 

الثة بفاحتة الكتاب، وأمل تـَْنزِّيل السجدة،  األوىل بفاحتة الكتاب، ويس، ويف الثانية بفاحتةِّ الكتاب، وحم الدُّخان، ويف الث
نِّ الثَّناَء عليه، َوَصلِّّ عَ  ليَّ  ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب، وتبارك املَُفصَّل، فإذا َفرْغَت من التشهد فامَحدِّ هللا، وَأحسِّ

َسبَـ  الذين  وإلخَوانك   ، واملؤمناتِّ للمؤمنني  واستغفر   ، النَبينيِّّ سائر  على  وصلِّّ  ر  وَأْحسن،  آخِّ قل يف  مث  ابإلميان،  ُقوك 
َتين، واْرمحين أْن أََتَكلََّف ما ال يَعنيين، واْرزُقين ُحسَن النَّظَر ف يَك ذلك: اللَّهمَّ اْرمَحين برَتك املَعاصي أبدا ما أبَقيـْ يما يـُْرضِّ

تُرام،   الت ال  السموات واألرض، ذا اجلاللِّ واإلكرام، والعِّزَّة  بَدِّيَع  اللَّهمَّ  ونُور َعين،  أسألك اي هللا، اي رمحُن، ِباللك 
بديَع   اللَّهمَّ   ، َعينِّّ يُرضيك  الذي  النَّحوِّ  على  أتـُْلَوه  أن  وارزُقين  علَّمتين،  فَظ كتابك كما  حِّ قليب  تـُْلزِّم  َأْن  َوجهِّك: 

تـُنـَوَِّر السموات واألرض، ذا اجلالل، واإلكرام والعِّزَّة الت ال ترام، أسألك اي هللا اي رمحُن، ِباللك، ونُو  ر وجهك: أن 
َل به بََدين، فإنه ال يُعيُنين  بكتابك بصري، وأن تُطْلَِّق به لساين، وأن تـَُفرَِّج به عن قليب، وَأن َتْشَرح به صدري، وأن تـَْغسِّ

ثالَث مُجٍَع، على احلق َغرْيُك، وال يُؤتِّنِّيه إال أنَت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. ]اي أاب احلسن[، تـَْفَعل ذلك  
، أو أو مَخساً، أو سبعاً، جُتَاُب إبذنِّ هللا، والذي بعَثين، ما أخطأ ُمؤمناً َقطُّ، قال ابن عباٍس: وهللا ما لَبَث َعليٌّ إال مَخساً 

يف ذلك اجمللس، فقال: اي رسول هللا، كنُت فيما َخال، ال آُخُذ إال    -صلى هللا عليه وسلم  -سبعاً، حىت جاء رسوَل هللا  
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على   قرأُِتا  فإذا  حنَوها،  أو  آية،  أربعني  اليوَم  أتَعلَّم  وإِّين  مين،  تـََفلَّنْتَ  نفسي  على  قرأُِتن  فإذا  ]أ[ وحنَوها،  آايت  أربع 
نفسي، فكأَّنا كتاُب هللا بني عييَنَّ، ولقد كنُت أمسع احلديَث، فإذا رَددتهُ على نفسي تـََفلََّت، وأان أمسع اليوَم األحاديَث،  

عند ذلك: مؤمٌِّن وربِّّ الكعبة أاب احلسن«   -صلى هللا عليه وسلم -ثُت هبا مل َأْخرِّْم منها حرفاً، فقال رسوُل هللا فإذا حتدَّ 
 (. 1)  أخرجه الرتمذي

 [ موضوع[ ]األلباني: منكر: شعيب]عبد القادر: إسناده جيد ومتنه غريب[ ]]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 2301]جامع: 
 ( في الدعوات، باب في دعاء الحفظ.  3565( رقم ) 1)

كان إذا أراد أمراً قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنه   -)ت( أبو بكر الصديق   -[ 418] 
ر يل واْخرَتْ يل«.    اللَّهمَّ خِّ

 (. 1) عيف عند أهل احلديث أخرجه الرتمذي، وقال: راوي هذا احلديث تـََفرََّد به، وال يتابع عليه، وهو ض
 [ ضعيف]عبد القادر: في سنده زنفل بن عبد هللا، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ 2303]جامع: 

 . (90( في الدعوات، باب رقم )3511( رقم ) 1)

اد بن أوس، فقال: أال أعلُِّّمك ما كان رسوُل  -رمحه هللا -)ت( رجل من بين حنظلة    -[ 419]  بُت شدَّ : قال: »َصحِّ
يـَُعلُِّّمنا نقول، إذا روَّينا أمرًا؟ قل: اللَّهمَّ إين َأسألك الثَـّبَات يف األمر، وَعزِّمية الرُّشد،  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

عبادتك، وَأسألك لساانً صادقاً، وقلباً سليماً، وَأُعوذ بك من َشرِّ ما تعلم، وأسألك من  وأسأَلك ُشكَر نِّْعَمتِّك، َوُحسَن 
خري ما تعلم، وأستغفرك ملا تعلم، إنك أنت عالُم الغُيوب« أخرجه الرتمذي، وأردفه حبديث آخر يف معىن: إذا أوى إىل  

 . (1)  فَِّراشه ومل يذكر فيه: »إذا َروَّينَا أمرًا«
  [ضعيفعبد القادر: فيه جهالة الرجل من بني حنظلة[ ]األلباني:  ] [  هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه]الترمذي:  [  2304]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف[
 . (22( في الدعوات، باب رقم )3404( رقم ) 1)

الباهلي    -[  420]  أمامة  أبو  عنه    -)ت(  اخلطاب  -رضي هللا  بُن  ُعمُر  »لَبَِّس  قال:  عنه    -:  ثوابً   -رضي هللا 
صلى هللا  -جديداً، فقال: احلمد هلل الذي كساين ما أَُوارِّي به َعْوريت، وأجتمَُّل به يف حيايت، مث قال: مسعُت رسوَل هللا  

يقول: من لبس ثوابً جديدًا، فقال: احلمد هلل الذي كساين ما أَُواري به َعْوريت، وَأجتمَُّل به يف حيايت، مث   -عليه وسلم
رْت هللا َحيّاً وميتًا« أخرجه الرتمذيَعمَ  ْفظِّ هللا، ويف سِّ  .(1)  د إىل الثوب الذي َأْخَلق فتصدَّق به، كان يف َكنف هللا، ويف حِّ

]شعيب: إسناده    [ ضعيفأبو العالء مجهول ال يعرف اسمه[ ]األلباني:  فيه  ]عبد القادر:  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2306]جامع: 
 ضعيف[

  ( في اللباس، باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً 3557(، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )119( في الدعوات، باب رقم )3555( رقم )1)
 جديدًا. 

إذا    -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )ت د(  *  -[  421] 
ويف رواية أيب داود: »كان    هذه رواية الرتمذي.  َأكل أو شرَب، قال: احلمد هلل الذي أطَعمنا وسقاان، وجعلنا مسلمني«.

 (. 1)إذا فرغ من طعامه قال... وذكر احلديث« 

 ]األلباني: ضعيف[   [القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف]عبد  [ 2307]جامع: 
( في األطعمة، باب ما يقول  3850( في الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، وأبو داود رقم )3453( رواه الترمذي رقم ) 1)

 طعام. ( في األطعمة، باب ما يقال إذا فرغ من ال3283الرجل إذا طعم، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم )
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َثمِّ بُن التَّيهان طعاماً، فدعا رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( جابر بن عبد هللا    -[ 422]  -: قال: »صنع أبو اهلَيـْ
: أَثِّيُبوا أخاُكم، قالوا: اي رسوَل  -صلى هللا عليه وسلم   -وأصحابَُه، فلما فـََرُغوا، قال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم 

َل بَيُته فُأكَِّل طََعاُمهُ وُشرَِّب شَرابُه، َفَدَعْوا له، فذلك إاَثبـَُته« أخرجه أبو داود هللا، وما إِّاَثبتُُه؟ قال: إن الر   .(1)جَل إَِّذا ُدخِّ
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[ 2314]جامع: 

 ( في األطعمة، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام. 3853( رقم ) 1)

كان إذا مسع صوَت    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 423] 
، قال: اللَّهمَّ ال تـَْقتُـْلنَا بَِّغَضبك، وال ُِتلِّْكنا بعذابك، وعافِّنَا قبل ذلك« أخرجه الرتمذي  (. 1)  الرَّعد والَصواعِّقِّ

]عبد القادر: في سنده أبو مطر شيخ الحجاج ابن أرطاة،  [ ال نعرفه إال من هذا الوجه هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2328]جامع: 
 (: إسناده ضعيف[ 5763]شعيب )  وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد. 3446( رقم ) 1)

يوَم    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َأْكثـَُر ما دعا النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  424] 
وإليك   وممايت،  وحَمْياَي  وُنُسكي،  لك صاليت  اللهم  نقول،  مما  وخرياً  نقوُل،  احلمُد كالذي  لك  اللهم  املوقف:  يف  عرفَة 

القرب، ووْسَوَسةِّ الصَّْدرِّ، وَشتَاتِّ األمرِّ، اللهم ]إين[ أعوذ بك من   مآيب، ولك َربِّّ تـَُراثي، اللهم إين أعوذ بك من عذاب
 . (1)شرِّ ما جتيءُ به الرِّيُح«. أخرجه الرتمذي 

عبد القادر: في سنده قيس بن الربيع األسدي أبو  ][  هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي ]الترمذي:  [  2333]جامع:  
 [ ضعيفلكنه تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه[ ]األلباني: محمد الكوفي، وهو صدوق، 

 (. 93( في الدعوات، باب رقم )3515( رقم ) 1)

صلى هللا   -: قال: »َعَطَس َشاٌب ]من األنصار[ خلَف رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د( عامر بن ربيعة    -[  425] 
وهو يف الصَّالة، فقال: احلمد هلل ]محدًا[ كثرياً طَيِّباً ُمبارَكاً حىت يرضى ربُّنا، وبعد ما يرَضى من َأمر الدنيا   -عليه وسلم

، مث قال:    -هللا عليه وسلمصلى    -واآلخرة، فلما انصرف رسوُل هللا   قال: من القائُِّل الكلمَة؟ قال: فسكت الشابُّ
ُدوَن عرش  تناَهت  إال خريًا، قال: ما  أُرِّْد هبا  قُلُتها، ومل  أان  يـَُقْل أبساً، فقال: اي رسوَل هللا  مل  فإنه  القائُل الكلمة؟    َمن 

 (. 1)«. أخرجه أبو داود -عز وجل  -الرمحن 

 [هللا ضعيفالحفظ، وعاصم ابن عبيد  شريك سيئإسناده ضعيف، ]شعيب:  ]األلباني: ضعيف[[ 2336]جامع: 
( في الصالة، باب ما جاء  404( في الصالة، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء، ورواه أيضًا بنحوه الترمذي رقم )774( رقم )1)

 . في الرجل يعطس في الصالة

: »كان من ُدعاء داوَد،  -: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه  -)ت( أبو الدرداء    -[ 426] 
نفسي،    يقول: اللَّهمَّ إِّين أسألك ُحبَّك، وحبَّ من َيبُّك، والَعَمل الذي يـُبـَلُِّّغين حبََّك، اللَّهمَّ اجعل ُحبَّك َأَحبَّ إِّيلَّ من

إذا ذُكَِّر داوُد َيدِّث عنه، يقول: كان  -صلى هللا عليه وسلم -بارِّد، قال: وكان رسوُل هللا  ومايل، وَأْهلي، ومن املاءِّ ال
 . (1)َأْعَبَد الَبَشرِّ«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف إال قوله ))كان أعبد البشر(([ ريب[  غحديث حسن هذا ]الترمذي: [ 2343]جامع: 
 . (74( في الدعوات، باب رقم )3485) ( رقم 1)

انْـَفعين مبا -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  427]  : »اللَّهمَّ 
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 .(1) رتمذي  َعلَّمَتين، وَعلِّّْمين ما يَنَفُعين، وزِّدين علماً، احلمُد هلل على كل حاٍل، وَأعوذ ابهلل من َحال أهل النار« أخرجه ال
إسناده ضعيف، وله شاهد  :  شعيب ]  [ ]عبد القادر: قال الحافظ في " التقريب ": محمد بن ثابت عن أبي هريرة مجهول[  2347]جامع:  

 هلل(([  ))والحمد ه[ ]األلباني: صحيح دون قولحسن
( في المقدمة، باب االنتفاع بالعلم والعمل، ورقم  251( في الدعوات، باب سبق المفردون، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 3593( رقم )1)
 ( في الدعاء، باب فضل الدعاء.  3833)

ال  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »دعاٌء َحفِّْظُتهُ من رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 428] 
يـََّتَك«. أخرجه الرتمذي   (. 1)أَدُعُه: اللَّهمَّ اجعلين أُْعظُِّم ُشْكَرك، وأُكثُِّر ذِّْكَرَك، وأَتَّبُِّع ُنْصَحَك، وَأحَفُظ َوصِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 2348]جامع: 
 ( في الدعوات، باب من أدعية النبي صلى هللا عليه وسلم. 3601( رقم ) 1)

قال: قل:    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »علََّمين رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( عمر بن اخلطاب    -[  429] 
األهل  الناَس من  تُؤيت  ما  َأسألك من صاحل  إين  اللَّهمَّ  من َعالنَِّيت، واجعْل عالنيت صاحلة،  اجعل َسرِّيريت خرياً  اللَّهمَّ 

، وال املُضِّ   . (1)لَّ«. أخرجه الرتمذي واملال، والولد، غريِّ الضَّالِّّ
]عبد القادر: قال الترمذي: ليس إسناده  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي ]الترمذي:  [  2359]جامع:  

 بالقوي[ ]األلباني: ضعيف[
 .( في الدعوات، باب اللهم اجعل سريرتي خيرًا من عالنيتي3580( رقم ) 1)

كان يقول يف دعائه: »اللَّهمَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأن رسوَل هللا  -رمحه هللا    -)ط( َيىي بن سعيد    -[  430] 
الَفقرِّ، وأمتِّعين بِّس ْيَن، وَأْغنين من  الليلِّ سَكناً، والشمَس والَقَمَر ُحسبَاانً: اْقضِّ عين الدَّ ، وَجاعَِّل  معي،  فالَِّق اإلصبَاحِّ

 . (1) أخرجه املوطأ  وَبصري، وقـُوَّيت يف سبيلك«.
 ]الهاللي: ضعيف[ ولكن لفقراته شواهد بالمعنى يقوى بها[  [ ]عبد القادر: إسناده معضل2372]جامع: 

 في القرآن، باب ما جاء في الدعاء.  213و  212/  1( بالغًا 1)

بدعاٍء كثري مل   -وسلمصلى هللا عليه    -قال: »دعا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أمامة الباهلي    -[  431] 
أُدّلكم على ما جيمع ذلك كلَّه؟   حنْفظ منه شيئاً، فقلنا: اي رسوَل هللا، دعوَت بدعاٍء كثري مل حنفظ منه شيئاً؟ قال: َأال 

اَذ مِّنهُ ونـَُعوذ بك مِّن َشرِّ َما استـَعَ  -صلى هللا عليه وسلم -تقولون: اللَّهمَّ إِّانَّ نسأُلك من َخري ما سألك منه نبِّيُّك حممد 
  وأنت املستعان، وعليك البالُغ، وال حول وال قوة إال ابهلل«. أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم   -نَبيُّك ]حممد[

(1.) 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 2376]جامع: 
 نسألك بما سألك به نبيك صلى هللا عليه وسلم. ( في الدعوات، باب اللهم إنا 3516( رقم ) 1)

كان يدعو يقول: »اللَّهمَّ    -صلى هللا عليه وسلم -: َأن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )د س(  * -[ 432] 
قاق، والنَِّفاق، وسوء األخالق«. أخرجه أبو داود، والنسائي   (. 1) إين أعوذ بك من الشِّّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ إسناده ضعيف]عبد القادر:  [ 2388]جامع: 
والنفاق،   في االستعاذة، باب االستعاذة من الشقاق 264/   8( في الصالة، باب االستعاذة، والنسائي 1546( رواه أبو داود رقم )1)

 وإسناده ضعيف، وضعفه النووي في " األذكار ". 
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يتعوَّذُ من  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن مسعود   )س(  * -[ 433] 
َنةِّ الصدر، وعذاب القرب« أخرجه النسائي  ، واجلُْْبِّ، وسوءِّ العمر، وفِّتـْ  (. 1)مخٍس: من الُبخلِّ

 ]الرسالة: إسناد ضعيف[  [ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 2400]جامع: 
 . (5446) البخل في االستعاذة، باب االستعاذة من  256/   8(  1)

صلى هللا عليه  -: عن أَبيه قال: »صليُت إِّىل َجنبِّ رسول هللا  -رمحه هللا  -)د( عبد الرمحن بن أيب ليلى   -[ 434] 
 (. 1) داود يف صالة تطوع، فسمعته يقول: َأُعوذ ابهلل من النار، ويٌل ألهلِّ النار« أخرجه أبو  -وسلم

]عبد القادر: في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جدًا[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ 2404]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ [لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن 

( في إقامة الصالة، باب ما جاء في القراءة  1352) ( في الصالة، باب الدعاء في الصالة، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم 881( رقم ) 1)
 في صالة الليل. 

يقول:    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو سعيد اخلدري   -[ 435] 
ْينِّ، فقال رجٌل: اي رسول هللا، أَتعدُِّل الُكْفَر ابلدَّْينِّ؟ قال: ن  عم«. »َأعوذ ابهلل من الُكْفر والدَّ
 (. 1) أخرجه النسائي  ويف روايٍة: »اللَّهمَّ إِّين أعوذُ بك من الكْفرِّ والفقر، قال رجل: ويُعَدالن؟ قال: نعم«.

 (: إسناده ضعيف[1026]شعيب في تخريج صحيح ابن حبان ) [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[2405]جامع: 
 في االستعاذة، باب االستعاذة من الدين.  265و   264/   8(  1)

 -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »دخلُت املسجَد ورسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو ذر الغفاري    -[  436] 
أَو لإلِّنسِّ   قلُت:  اجلِّنِّّ واإلنس،  تـََعوَّْذ من شياطني  َذّر  أاب  إليه، فقال: اي  أخرجه    شياطنُي؟فيه، فجلسُت  نعم«.  قال: 

 . (1)النسائي 
 ف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: إسناده ضعي [ 2408]جامع: 

 (. 5507)اْلنس  في االستعاذة، باب االستعاذة من شر شياطين  275/   8(  1)

قال: »إَِّذا مررمت برايض اجلنة    -صلى هللا عليه وسلم   -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[  437] 
-صلى هللا عليه وسلم-اجلنة؟ قال: املساجد، قلُت: وما الّرْتُع؟ قال رسوُل هللا فارَتعوا، قلُت: اي رسول هللا، وما رِّايُض 

 : سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب«. 
 (. 1) ويف روايٍة مثله، وفيه: قالوا: وما الرَّْتع؟ قال: ذكر هللا تعاىل. أخرجه الرتمذي

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ضعيف[ ]األلباني: غريبالترمذي: هذا حديث [ ]2425]جامع: 
 ( في الدعوات، باب أسماء هللا الحسنى بالتفصيل. 3504( رقم ) 1)

بن مالك    )ت(  *  -[  438]  مرَّ على شجرٍة   -صلى هللا عليه وسلم   -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -أنس 
اقُِّط ُذنُوَب  اَيبَِّسةِّ الوَرق، فضَرهبا بعصاُه، فتناثَر الَوَرُق، فقال: إن احلمَد هلل، وسبحان هللا، وال إَِّلَه إِّال هللا، وهللاُ أكرُب، ُتس

 . (1)  «. َأخرجه الرتمذيالعبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة 
]2427]جامع:   إليه[ [  ونظر  رآه  قد  أنه  إال  أنس،  من  سماعًا  لألعمش  نعرف  وال  غريب،  حديث  هذا  الترمذي:  قال  القادر:   عبد 

 ]شعيب: محتمل للتحسين[   ]األلباني: حسن[
 (.  101( في الدعوات، باب رقم )3527( رقم ) 1)
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: َذاَت يَوٍم  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -هللا عنهما  رضي    -)ت( عبد هللا بن عمر    -[  439] 
أَلْصَحابه: »قُولُوا سبحان هللا وحبمده مائَة مرٍة، من قال مرة ُكتبْت له عشُر حسنات، ومن قاهلا: عشراً ُكتبت له مائة، 

 . (1)  «. أخرجه الرتمذيومن قاهلا مائة ُكتبت له أَلف حسنة، ومن زاد زاده هللا، ومن استغفر َغفر له
 عبد القادر: في سنده داود بن الزبرقان، وهو متروك، ومطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ[ ]األلباني: ضعيف جدا[[ ]2430]جامع:  

 . ( 62( باب رقم )3466( رقم ) 1)

:  -هللا عليه وسلمصلى    -: عن أَبيه عن جده قال: قال رسول هللا  -رمحه هللا    -)ت( عمرو بن شعيب    -[  440] 
»َمْن َسبََّح مائة ابلغداة، ومائة ابلَعشيِّ: كان َكمن َحجَّ مائَة حجٍة، ومن محَِّد مائةَ مرٍة ابلغداة، ومائة ابلعشي: كان كمن 

ومن هلََّل مائة ابلغداة ومائة ابلعشي: كان كمن أعتق مائة    -أو قال: غزا مائَة غزاة  -محل على مائة فرس يف سبيل هللا  
بة من َوَلدِّ إمساعيل، ومن كربَّ هللا مائَة ]مرٍة[ ابلغداة ومائة ابلعشي: مل أْيت يف ذلك اليوم أحٌد أبَفضل مما جاء به، إال رق

 . (1)  من قال مثَل ما قال، أو زاد على ما قال«. أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: في سنده الضحاك بن حمرة، وهو ضعيف[ ]األلباني: منكر[ [ 2431]جامع: 

 . ( 63( في الدعوات باب رقم )3467( رقم ) 1)

قال: »ما َأَصرَّ من    -: َأنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -أبو بكر الصديق    )ت د(  *  -[  441] 
اليوم سبعني   اليومِّ سبعني مرة« أخرجه الرتمذي، وأَبو داود، إِّال أن الرتمذي قال: »ولو فعله يف  استغفر، ولو عاد يف 

 . (1)مرة«، وأخرجه عن موىل أليب بكر 
]عبد القادر: فيه جهالة مولى  [  هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة، وليس إسناده بالقوي ]الترمذي:  [  2442]جامع:  

 أبي بكر[ ]شعيب: حديث َحَسن[ ]األلباني: ضعيف[ 
(1 ( رقم  الترمذي  رواه   )3554( رقم  باب  الدعوات،  في   )119 ( رقم  داود  وأبو  االستغفار.1514(،  باب  الصالة،  في   ) 

قال: »َمن لزَِّم   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  442] 
ُب«. َأخرجه أبو داود يٍق خَمَرجاً، َومِّْن ُكلِّّ َهمٍّ فـََرجاً، وَرزََقهُ من حيث ال ََيَْتسِّ  . (1) االستغفاُر جعَل هللاُ لَهُ من كل ضِّ

الق[  2446]جامع:   ضعيف]عبد  إسناده  ]شعيب:  مجهول[  حاتم:  أبو  قال  الدمشقي،  المخزومي  مصعب  بن  الحكم  سنده  في    [ادر: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الصالة، باب في االستغفار. 1518( رقم ) 1)

َأشهُد َأن  قال: »َمْن قاَل:    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)ت( متيم الداري    -[  443] 
َبة وال َوَلدًا، ومَلْ َيُكْن لَهُ كُ  ْذ َصاحِّ داً أحداً َصَمدًا، مل يَتخِّ ُفواً َأَحٌد، عشر مرات،  ال إَِّلَه إِّال هللاُ َوْحَدهُ ال شريك لَه، إهلاً واحِّ

 كَتَب هللاُ لَهُ َأربَعنَي أَلَف أَلفِّ حسنٍة«. 
 . (1)  منكر احلديث، أخرجه الرتمذي -هو اخلليل بن ُمرَّة و  -قال الرتمذي: قال حممد بن إِّمساعيل: َأحد رواته  

بالقوي عند أصحاب الحديث]الترمذي:  [  2452]جامع:   نعرفه إال من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس  عبد  ][  هذا حديث غريب ال 
 الخليل بن مرة الضبعي، ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[فيه القادر:  

 (. 64الدعوات، باب رقم )( في 3469( رقم ) 1)

: »َأال -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  444] 
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العليُّ العظيُم، ال إِّلهَ  َلَك، قل: ال إَِّلَه إِّال هللاُ  إِّال هللاُ احلليُم    أَُعلُِّّمك كلماٍت إِّذا قـُْلتـَُهنَّ غفَر هللاُ لَك وإِّْن ُكنَت مغفوراً 
 الكرمُي، ال إِّلَه إِّال هللاُ ربُّ العرشِّ العظيم«. 

 (. 1) زاد يف روايٍة: »احلمُد هلل ربِّّ العاملني«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر:  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي]الترمذي: [  2454]جامع: 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

 (. 84( في الدعوات، باب رقم )3499( رقم ) 1)

رضي هللا   -: قال: مسعُت صفيَة  -صلى هللا عليه وسلم  -موىل صفية بنت حيي زوج النيبِّّ    -)ت( كنانة    -[  445]
رسوُل هللا    -عنها   علّي  »دخل  وسلم  -تقول:  عليه  نَواةٍ   -صلى هللا  أربعة آالف  يدّي  لقد   وبني  فقال:  هبا،  ُأَسبِّح 

َأخرجه    .خلقه« .. َسبَّحتِّ هبذه؟ أال أَُعلُِّّمك أبكثر مما سبَّحتِّ به؟ فقلت: بلى، َعلِّّْمين، فقال: قويل: سبحان هللا عدد  
 (. 1)الرتمذي 

 عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: منكر[ ][  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2459]جامع: 
 . (117( في الدعوات، باب رقم )3549) ( رقم 1)

: »ما مِّْن صباٍح ُيْصبِّح  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال النيبُّ -رضي هللا عنه  -)ت( الزبري بن العوام  -[ 446]
 . (1) العبُد إِّال ُمنَاٍد يـُنَادي: سبحان امللك الُقدُّوس«. َأخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[  غريب]الترمذي: هذا حديث [ 2461]جامع: 
 ( في الدعوات، باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صالة. 3564( رقم ) 1)

صلى هللا عليه وسلم قال: »َأوىَل الناُس يب   -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[ 447]
 (. 1) قِّياَمةِّ أكثـَُرُهْم َعَليَّ صالة« أخرجه الرتمذييوَم ال 

]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن كيسان الزهري، لم يوثقه غير ابن حبان[  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 2475]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 عليه وسلم. ( في الصالة، باب ما جاء في فضل الصالة على النبي صلى هللا  484( رقم ) 1)

: »َمْن َسرَّهُ َأن َيكتاَل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   -[ 448]
هِّ أُمهَ  ، فليُقل: اللَّهمَّ َصلِّّ على حممٍد النيبِّّ األُمِّّيِّ، وَأزواجِّ ملِّكيالِّ اأَلْوىَف إَِّذا َصلَّى علينا َأهَل البيتِّ املؤمننَي، وُذرِّيِّتِّه ات  ابِّ

 . (1)  وأهلِّ بيته، كما صليَت على آل إبراهيَم، إِّنََّك محيٌد جميد«. أخرجه أبو داود
]األلباني:  ]عبد القادر: في سنده حبان ابن يسار الكالبي أبو رويحة، وهو صدوق اختلط[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ 2468]جامع: 
 ضعيف[

 ة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد. ( في الصالة، باب الصال982( رقم ) 1)

مسَِّك الطَّاهِّرِّ  َعائَِّشة )جه(  -[ 449] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك ابِّ الطَّيِّبِّ   قَاَلْت: مسِّ
َْت، َوإَِّذا اْستُـْفرَِّجَت  اْلُمبَاَركِّ اأْلََحبِّّ إِّلَْيَك، الَّذِّي إَِّذا ُدعِّيَت بِّهِّ َأَجْبَت، َوإَِّذا ُسئِّْلَت بِّهِّ َأْعطَْيَت، َوإَِّذا اْسرتُْ  َْت بِّهِّ َرمحِّ محِّ

الَّذِّ  ْسمِّ  َقْد َدلَّينِّ َعَلى االِّ  َ َأنَّ اَّللَّ َهْل َعلِّْمتِّ  يـَْوٍم: »اَي َعائَِّشةُ  َأَجاَب؟«  بِّهِّ فـَرَّْجَت« قَاَلْت: َوقَاَل َذاَت  بِّهِّ  إَِّذا ُدعَِّي  ي 
يبِّ أَْنَت   َبغِّي َلكِّ اَي َعائَِّشُة«، قَاَلْت: فـَتـََنحَّْيُت َوَجَلْسُت  قَاَلْت: فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، أبَِّ َوأُمِّّي فـََعلِّّْمنِّيهِّ، قَاَل: »إِّنَّهُ اَل يـَنـْ

َبغِّي لَ  َأنْ َساَعًة، مثَّ قُْمُت فـََقبـَّْلُت رَْأَسُه، مثَّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َعلِّّْمنِّيهِّ، قَاَل: »إِّنَّهُ اَل يـَنـْ ، إِّنَّهُ اَل   كِّ اَي َعائَِّشةُ  أَُعلَِّّمكِّ
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نْـيَا«، قَاَلْت: فـَُقْمُت فـَتـََوضَّْأُت، مثَّ َصلَّْيُت رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ  ئًا مَِّن الدُّ َبغِّي َلكِّ َأْن َتْسَأيلِّ بِّهِّ َشيـْ  قـُْلُت: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْدُعوَك اَّللََّ،  يـَنـْ
يمَ  الرَّحِّ اْلرَبَّ  َوَأْدُعوَك  الرَّمْحََن،  يلِّ َوَأْدُعوَك  تـَْغفَِّر  َأْن  َأْعَلْم،  مَلْ  َوَما  َها،  مِّنـْ َعلِّْمُت  َما  احْلُْسىَن ُكلَِّّها،  مْسَائَِّك  أبَِّ َوَأْدُعوَك   ،

َلفِّي اأْلَمْسَا ، قَاَلْت: فَاْسَتْضَحَك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ قَاَل: »إِّنَّهُ  َا« أخرجه ابن  ءِّ الَّتِّ َدَعْوتِّ  َوتـَْرمَحَينِّ هبِّ
 (1)ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي شيبة[ ]]األلباني: ضعيف [الزوائد: في إسناده مقال  الباقي: في [ ]عبد 3859:  ]ماجه

َعاِء، َباُب اْسِم َّللاَِّ اأْلَْعَظمِ  (، ِكَتابُ 3859ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدُّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ َّللَِِّّّ تِّْسَعًة َوتِّْسعِّنَي امْسًا،    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  -[  450] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
الصَّ  ُد،  اْلَواحِّ  ،ُ اَّللَّ َوهَِّي:  اجْلَنََّة  َدَخَل  َحفِّظََها  َمْن  اْلوِّتـَْر،  َيِّبُّ  وِّتـٌْر،  إِّنَّهُ  ًدا،  َواحِّ إِّالَّ  امِّاَئًة  الظَّاهُِّر،  َمُد،  ُر،  اآْلخِّ أْلَوَُّل، 
يُم،  اْلبَاطُِّن، اخْلَالُِّق، اْلبَارُِّئ، اْلُمَصوُِّر، اْلَملُِّك، احْلَقُّ، السَّاَلُم، اْلُمْؤمُِّن، اْلُمَهْيمُِّن، اْلَعزِّيُز، اجلَْ  ُ، الرَّمْحَُن، الرَّحِّ بَّاُر، اْلُمَتَكربِّّ

اْلَبصِّريُ  السَّمِّيُع،  اخْلَبِّرُي،  اْلَقاهُِّر،  اللَّطِّيُف،  اْلَقادُِّر،  اْلَقيُّوُم،   ، احْلَيُّ اجْلَمِّيُل،  اجْلَلِّيُل،   ، َعالِّ اْلُمتـْ اْلبَارُّ،  اْلَعظِّيُم،  اْلَعلِّيُم،   ،
ُد، اْلوَ  ُد، اْلَواجِّ ُّ، اْلَوهَّاُب، اْلَوُدوُد، الشَُّكوُر، اْلَماجِّ يُب، اْلَغينِّ ، الاْلَعلِّيُّ، احْلَكِّيُم، اْلَقرِّيُب، اْلُمجِّ ، اْلَغُفوُر،  ايلِّ ُد، اْلَعُفوُّ رَّاشِّ

ُّ، الشَّهِّيُد، اْلُمبِّنُي، اْلرُبَْهاُن، الرَُّءوُف، الرَّ  يُد، اْلَويلِّ ، اْلَمجِّ يُم، اْلُمْبدُِّئ، اْلُمعِّيُد، اْلبَاعُِّث،  احْلَلِّيُم، اْلَكرِّميُ، التـَّوَّاُب، الرَّبُّ حِّ
ُط،  اْلَوارُِّث، اْلَقوِّيُّ، الشَّدِّيُد، الضَّارُّ، النَّ  ، اْلُمْقسِّ ، اْلُمذِّلُّ ُط، اْلُمعِّزُّ افُِّع، اْلبَاقِّي، اْلَواقِّي، اخْلَافُِّض، الرَّافُِّع، اْلَقابُِّض، اْلبَاسِّ

اْلُمْعطِّي،   السَّامُِّع،  اْلَفاطُِّر،  اْلوَكِّيُل،  احْلَافُِّظ،  ائُِّم،  الدَّ اْلَقائُِّم،  اْلَمتِّنُي،  ةِّ،  اْلُقوَّ ُذو  اْلمُ الرَّزَّاُق،  اْلَمانُِّع،  اْلُمْحيِّي،  مِّيُت، 
اْلوِّتـُْر،   اْلَقدِّميُ،  التَّامُّ،  اْلُمنِّرُي،  ُ، الصَّادُِّق، النُّوُر،  اْلَعاملِّ اأْلََبُد،   ، اْلَكايفِّ َومَلْ اجْلَامُِّع، اهْلَادِّي،  يَلِّْد،  الَّذِّي مَلْ  اأْلََحُد، الصََّمُد، 

ُ َوْحَدهُ يُوَلْد، َومَلْ َيُكْن َلهُ ُكُفًوا َأَحٌد " قَاَل زَُهرْيٌ: فَـ  : »اَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَّ ، َأنَّ َأوَّهَلَا يـُْفَتُح بَِّقْولِّ ٍد مِّْن َأْهلِّ اْلعِّْلمِّ   بـََلَغنَا مِّْن َغرْيِّ َواحِّ
، َلهُ اأْلَمْسَاءُ احْلُْسىَن« أخرجه ابن  اَل َشرِّيَك َلُه، َلهُ اْلُمْلُك َوَلهُ احْلَْمُد، بَِّيدِّهِّ اخْلرَْيُ َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، اَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَُّ 

 (1)ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: لم يخرج أحد من األئمة الستة عدد أسماء هللا الحسنى من هذا الوجه وال من غيره غير ابن  3861:  ]ماجه

]حكم األلباني: صحيح دون عد األسماء[ ]شعيب: إسناده ضعيف بذكر األسماء لضعف عبد الملك    [مع تقديم وتأخير  ، ماجة والترمذي
 بن محمَّد الصنعاني[ 

َعاِء، َباُب َأْسَماِء َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ  (، ِكَتابُ 3861ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنها-أُّم َحكِّيٍم بِّْنتِّ َودَّاٍع اخْلَُزاعِّيَّةِّ   )جه(  -[ 451]  قَاَلْت: مسِّ
« أخرجه ابن   (1)  ماجهيـَُقوُل: »ُدَعاءُ اْلَوالِّدِّ يـُْفضِّي إِّىَل احلَِّجابِّ

الزوائد: في إسناده مقال. ألن جميع من ذكر في إسناده من النساء لم أر من جرحهن وال من   الباقي: في [ ]عبد 3863:  ]ماجه
 [األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حبابة بنت عجالن وأمها أم حفص وصفية بنت جرير] [وثقهن

َعاِء، َباُب َدْعَوِة اْلَواِلِد َوَدعْ  (، ِكَتابُ 3863ابن ماجه ) ن( سن 1)  َوِة اْلَمْظُلومِ الدُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن إَِّذا َخَرَج مِّْن بـَْيتِّهِّ قَاَل: »بِّْسمِّ اَّللَِّّ،   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  * -[ 452]  َأنَّ النَّيبِّ
َّللَِّّ، التُّْكاَلُن َعَلى اَّللَِّّ« أخرجه ابن  َة إِّالَّ ابِّ  (1)  ماجه اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

األلباني: ضعيف[  ] [ه أبو زرعة والبخاري وابن حبان الزوائد: في إسناده عبد هللا بن حسين، ضعف[ ]عبد الباقي: في 3885:  ]ماجه
 ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[

ُجُل ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيِتهِ  (، ِكَتابُ 3885ابن ماجه ) ن( سن 1) َعاِء، َباُب َما َيْدُعو ِبِه الرَّ  الدُّ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إَِّذا َخَرَج الرَُّجُل مِّْن اَببِّ بـَْيتِّهِّ،    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة  )جه(  *  -[  453]  َأنَّ النَّيبِّ
َمَلَكانِّ ُموَكَّاَلنِّ بِّهِّ، فَإَِّذا قَاَل: بِّْسمِّ اَّللَِّّ قَااَل: ُهدِّيَت، َوإَِّذا قَا َّللَِّّ  َل: اَل َحْولَ َأْو مِّْن اَببِّ َدارِّهِّ، َكاَن َمَعهُ  َة إِّالَّ ابِّ  َواَل قـُوَّ

َماَذا  : فـَيـَُقواَلنِّ َقرِّينَاهُ  فـَيـَْلَقاهُ  قَاَل:  قَااَل: ُكفِّيَت،  اَّللَِّّ  َعَلى  تـَوَكَّْلُت  قَاَل:  َوإَِّذا  ُوقِّيَت،  ُهدَِّي    قَااَل:  َقْد  رَُجٍل  مِّْن  تُرِّيَدانِّ 
 (1) ماجه وَُكفَِّي َوُوقَِّي؟ "أخرجه ابن  

ي: في الزوائد: في إسناده هارون بن هارون بن عبد هللا، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن  [ ]عبد الباق 3886: ]ماجه
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف هارون بن هارون، لكن للحديث شواهد يحسن[ 

ُجُل ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيِتهِ  (، ِكَتابُ 3886ابن ماجه ) ن( سن 1) َعاِء، َباُب َما َيْدُعو ِبِه الرَّ  الدُّ

ُ اَل َيْسبُِّقَها   -رضي هللا عنها-أُّم َهانٍِّئ    )جه(  -[  454]  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَّ
 (1)  ماجهخرجه ابن  َعَمٌل َواَل َترْتُُك َذنْـبًا« أ

ضعيف3797:  ]ماجه وهو  منظور  بن  زكريا  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف   [[  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 
 لضعف زكريا بن منظور، وجهالة حال محمَّد بن عقبة[ 

 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ  (، ِكَتابُ 3797ابن ماجه ) ن( سن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل يفِّ ُدبُرِّ َصاَلةِّ اْلَغَداةِّ: اَل    -رضي هللا عنه -َسعِّيدٍ   أَبو  )جه(  -[  455]  َعنِّ النَّيبِّ
احْلَْمُد بَِّيدِّهِّ اخْلرَْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشيْ  اْلُمْلُك، َوَلهُ  َوْحَدهُ اَل َشرِّيَك لَُه، لَهُ   ُ دِّيٌر، َكاَن َكَعتَاقِّ رَقـََبٍة مِّْن َوَلدِّ ٍء قَ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 (1) ماجه إِّمْسَاعِّيَل " أخرجه ابن 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف. وكذلك الراوي عنه3799:  ]ماجه

 [ إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن أبي ليلى وشيخه عطية العوفي
 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ  (، ِكَتابُ 3799ابن ماجه ) ن( سن 1)

، َُيَدُِّث أَنَّهُ كَ   )جه(  -[  456]  يَّ رٍي، َمْوىَل اْلُعَمرِّيِّّنَي، قَاَل: مسِّْعُت ُقَداَمَة ْبَن إِّبْـَراهِّيَم اجْلَُمحِّ اَن خَيْتَلُِّف إِّىَل  َصَدقَةُ ْبُن َبشِّ
، قَاَل: َفَحدَّ  ثـَنَا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َوُهَو ُغاَلٌم َوَعَلْيهِّ ثـَْواَبنِّ ُمَعْصَفرَانِّ

اََللِّ  جلِّ َبغِّي  يـَنـْ احْلَْمُد َكَما  َلَك  َربِّّ  اَي  قَاَل:  اَّللَِّّ  عِّبَادِّ  مِّْن  َعْبًدا  َأنَّ   " ثـَُهْم:  َحدَّ َوَسلََّم  ُسْلطَانَِّك، َعَلْيهِّ  َولَِّعظِّيمِّ  َوْجهَِّك   
ْلَمَلَكنْيِّ  َا، َفَصعَِّدا إِّىَل السََّماءِّ، َوقَااَل: اَي رَبَـّنَا، إِّنَّ َعْبَدَك َقْد قَاَل َمقَ فـََعضََّلْت ابِّ اَلًة اَل َنْدرِّي َكْيَف ، فـََلْم يَْدرِّاَي َكْيَف َيْكتُـبَاهنِّ

َماَذا قَاَل َعْبدِّي؟ قَا َا قَاَل َعْبُدُه:  َأْعَلُم مبِّ َوُهَو  َعزَّ َوَجلَّ:   ُ احْلَْمُد َكَما  َنْكتُـبُـَها، قَاَل اَّللَّ َلَك  قَاَل: اَي َربِّّ  إِّنَّهُ  اَل: اَي َربِّّ 
َعْبدِّي،   قَاَل  »اْكتُـبَاَها َكَما  هَلَُما:  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اَّللَّ فـََقاَل  ُسْلطَانَِّك،  َوَعظِّيمِّ  َوْجهَِّك  اََللِّ  َبغِّي جلِّ َا«  يـَنـْ هبِّ فََأْجزِّيَهُ  يـَْلَقاينِّ  َحىتَّ 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده قدامة بن إبراهيم، ذكره ابن حبان في الثقات. وصدقة بن بشير، لم أر من جرحه  3801:  ]ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ]]األلباني: ضعيف [وال من وثقه. وباقي رجال اْلسناد ثقات 
 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل اْلَحاِمِدينَ  (، ِكَتابُ 3801ابن ماجه ) ن( سن 1)

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »احْلَْمُد َّللَِِّّّ َعَلى ُكلِّّ َحاٍل،   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة  )جه(  -[  457]  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
 (1) ماجهَربِّّ َأُعوذُ بَِّك مِّْن َحالِّ َأْهلِّ النَّارِّ« أخرجه ابن 

وهو  3804:  ]ماجه عبيدة،  بن  موسى  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  مجهول[  ثابت  بن  محمد  وشيخه   [ضعيف. 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة[ [ ]]األلباني: ضعيف

 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل اْلَحاِمِدينَ  (، ِكَتابُ 3804ابن ماجه ) ن( سن 1)
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قَاَلْت: أَتـَْيُت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل   -رضي هللا عنها-أُّم َهانٍِّئ   )جه(  * -[ 458] 
َ مِّاَئَة َمرٍَّة، َوامحَْ  ُْت َوَضُعْفُت َوَبُدْنُت، فـََقاَل: »َكربِِّّّي اَّللَّ َ   دِّياَّللَِّّ، ُدلَّينِّ َعَلى َعَمٍل فَإِّيّنِّ َقْد َكربِّ ي اَّللَّ َ مِّائََة َمرٍَّة، َوَسبِّحِّ اَّللَّ

 (1) ماجه ْن مِّاَئةِّ رَقـََبٍة« أخرجه ابن مِّاَئَة َمرٍَّة َخرْيٌ مِّْن مِّائَةِّ فـََرٍس ُمْلَجٍم ُمْسَرٍج يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوَخرْيٌ مِّْن مِّاَئةِّ بََدنٍَة، َوَخرْيٌ مِّ 
شعيب: إسناده ضعيف لضعف زكريا بن  [ ]]األلباني: حسن [ه زكريا، وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناد3810:  ]ماجه

 [ منظور وجهالة حال محمَّد بن عقبة بن أبي مالك
 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل التَّْسِبيحِ  (، ِكَتابُ 3810ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْرَداءِّ  )جه(  -[ 459]  قَاَل: قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعَلْيَك بُِّسْبَحاَن اَّللَِّّ،  -رضي هللا عنه-أَبو الدَّ
َا يـَْعينِّ ََيُْطْطَن اخْلَطَااَي، َكَما حَتُطُّ  ُ َأْكرَبُ فَإِّهنَّ ُ، َواَّللَّ  (1) ماجهالشََّجَرةُ َورَقـََها« أخرجه ابن  َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمر بن راشد، قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم.  3813:  ]ماجه
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد[  [قال ابن حبان: يضع الحديث ال يحل ذكره إال على سبيل القدح فيه

 اأْلََدِب، َباُب َفْضِل التَّْسِبيحِ  (، ِكَتابُ 3813ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: َكاَن يفِّ لَِّساينِّ َذَرٌب َعَلى َأْهلِّي، وََكاَن اَل يـَْعُدوُهْم إِّىَل َغرْيِّهِّْم، َفذََكْرُت   -رضي هللا عنه-ُحَذيْـَفة  )جه(  -[ 460] 
َ يفِّ الْ  ْستِّْغَفارِّ، َتْستـَْغفُِّر اَّللَّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »أَْيَن أَْنَت مَِّن االِّ  (1) ماجه َمرًَّة« أخرجه ابن يـَْومِّ َسْبعِّنيَ َذلَِّك لِّلنَّيبِّ

  [ الزوائد: في إسناده أبو المغيرة البجلي، مضطرب الحديث عن حذيفة. قاله الذهبي في الكاشف الباقي: في [ ]عبد 3817:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي المغيرة[ [ ]]األلباني: ضعيف

 اأْلََدِب، َباُب ااِلْسِتْغَفارِ  (، ِكَتابُ 3817ابن ماجه ) ن( سن 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ اْجَعْلينِّ مَِّن الَّذِّيَن إَِّذا   -رضي هللا عنها -َعائَِّشة  )جه(  -[ 461]  َأنَّ النَّيبِّ
 (1) ماجه َأْحَسُنوا اْستـَْبَشُروا، َوإَِّذا َأَساُءوا اْستـَْغَفُروا« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد:   [وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: على بن زيد 3820:  ]ماجه
 [ وهو ابن ُجْدعان، وباقي رجاله ثقات

 اأْلََدِب، َباُب ااِلْسِتْغَفارِ  (، ِكَتابُ 3820ابن ماجه ) ن( سن 1)

: " اَي َحازُِّم َأْكثِّْر   -رضي هللا عنه -َحازِّم ْبنِّ َحْرَمَلَة  )جه(  -[ 462]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل يلِّ لنَّيبِّ قَاَل: َمَرْرُت ابِّ
َا مِّْن ُكُنوزِّ اجْلَنَّةِّ " أخرجه ابن  َّللَِّّ، فَإِّهنَّ : اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة إِّالَّ ابِّ  (1)  ماجهمِّْن قـَْولِّ

 [األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال 3826:  ]ماجه
 اأْلََدِب، َباُب َما َجاَء ِفي اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباّللَِّ  (، ِكَتابُ 3826ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثاني: يف الديات 
صلى هللا عليه  -: عن أبيه عن جده قال: »قضى رسوُل هللا  -رمحه هللا    -)د س ت( عمرو بن شعيب  *    -[  463]

بين  : َأن َمن قُتَِّل خطأ، َفدِّيـَُتهُ من اإلِّبلِّ  -وسلم قَّة، وَعْشَرةُ  لَُبوٍن، وثالثوَن حِّ بِّْنَت  بِّْنَت خَمَاٍض، وثالثوَن  مِّاَئٌة: ثالثُوَن 
 لَبوٍن ذََكر«. أخرجه أَبو َداود، والنسائي. 

  قال: »َمن قـََتَل ُمتـََعمِّداً، ُدفَِّع إِّىل َأولِّياءِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي عن أبيه، عن جده أنَّ رسوَل هللا  
قَّة، وَثالثُوَن َجَذَعة، َوَأْربـَُعوَن َخلِّ  َفة، وما صاحلُوا عليهِّ  املقتول، فَإِّن َشاُؤوا قـَتـَُلوا، َوإِّن َشاؤوا َأَخُذوا الدِّيََة، َوهي ثالثوَن حِّ

 . (1) فـَُهو هلْم، وذلك لتشدِّيُد الَعقل« 
]عبد القادر: في سنده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي، وهو صدوق  [  حديث حسن غريبهذا  ]الترمذي:  [  2481]جامع:  

فقد   ذلك  ومع  بقليل،  قبل موته  وخلط  لين،  بعض  في حديثه  فقيه،  صدوق  وهو  األشدق  الدمشقي  األموي  بن موسى  وسليمان  يهم، 
 ]األلباني: حسن[   [يفعحسنه الترمذي[ ]شعيب: ض 

( في الديات، باب في الدية كم هي من اْلبل،  1387يات، باب الدية كم هي، والترمذي رقم )( في الد4541( رواه أبو داود رقم )1)
 في القسامة، باب كم دية شبه العمد.  43/   8والنسائي 

قال: »يف دية  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)ت د س( عبد هللا بن مسعود  -[ 464] 
لَبون، وعِّشرون بيناخلطَأِّ:   أَبو داود: وهو    عِّْشُروَن َجذعة، وعِّشروَن بنَت خَماض، وعِّشرون بنَت  خماٍض ذكور«. قال 

 (. 1)قول عبد هللا. َأخرجه الرتمذي، وأَبُو داود، والنسائي 

يف لضعف حجاج  ]عبد القادر: في سنده الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس[ ]شعيب: إسناده ضع[  2482]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [بن أرطأة 

( في الديات، باب الدية كم هي،  4545( في الديات، باب في الدية كم هي من اْلبل؟ وأبو داود رقم )1386( رواه الترمذي رقم )1)
 في القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ.  44و  43/   8والنسائي 

:  -صلى هللا عليه وسلم   -: عن أَبيه عن جده قال: قال رسول هللا  -رمحه هللا    -)س( عمرو بن شعيب    -[  465] 
، حىت يَبُلَغ الثُّلَث من دِّيَتِّهِّ   (. 1)  . أخرجه النسائي«»َعْقُل املرأة: َمَثْل َعْقلِّ الرَُّجلِّ

 ]األلباني: ضعيف[  [انظر التفصيل -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف2489]جامع: 
(، من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب،  4805في القسامة، باب عقل المرأة )  45و  44/    8(  1)

وإسماعيل بن عياش الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا منها، وابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد  
وق ويرسل،  يدلس  ولكن  فاضل،  فقيه  ثقة  المكي،  األموي  بن  العزيز  محمد  قال  الترمذي:  وقال   :" التهذيب  تهذيب   " في  الحافظ  ال 

 إسماعيل )يعني البخاري( لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. 

لَعامَِّريَّنيِّ  : »َوَدى ا -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس    -[ 466] 
 . (1) « أخرجه الرتمذي-صلى هللا عليه وسلم -هٌد من رسولِّ هللا وكان هلما عبدية املسلمنيِّ، 

 ]عبد القادر: في سنده سعيد بن المرزبان، وهو ضعيف مدلس[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ 2492]جامع: 
 (. 12( في الديات، باب رقم )1404( رقم ) 1)

: قال: »كانت قيمة الدية َعَلى عهد رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمرو بن العاص    )د(  *  -[  467] 
َثاَّنائة دينار، َأو َثانية آالف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من    -صلى هللا عليه وسلم  -
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فقال: إِّن اإلِّبل قد غََلت، ففرضها عمُر على أهل    دية املسلم، قال: فكانت كذلك، حىت اسُتْخلَف عمُر، فقام خطيباً،
الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِّق: اثين عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائت بقرة، وعلى أهل الشاءِّ: أَلفي 

: ماَئْت ُحلٍَّة، قال: وترك دية أهل الذمة، مل يرفعها فيما رفع من الدية«. أخرج   . (1)ه أبو داود شاة، وعلى َأهل احلَُللِّ
]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن  [  2514]جامع:  

 ]األلباني: حسن[ بن عثمان[ 
 ( في الديات، باب الدية كم هي. 4542( رقم ) 1)

»قضى يف الدية على  -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا : َأنَّ -رضي هللا عنه  -)د( عطاء بن أيب رابح    -[ 468] 
: مائت ُحلٍَّة،   أهل اإلِّبل: مائة من اإلبل، وعلى أهل البقر: مائت بقرة، وعلى َأهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل احلَُللِّ

 وعلى أهل القمح: شيئاً مل َيفظه حممد بن إسحاق«. 
-فذكر مثل ما تقدم   -صلى هللا عليه وسلم -: »فرض رسوُل هللا قال  -رضي هللا عنه  -ويف رواية عنه عن جابر 

 . (1) وعلى َأهل الطعام شيئاً ال أحفظه«. أخرجه أبو داود  [:]قال
إسناده ضعيف. محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه اختلف عنه في وصله  ]شعيب:  ]األلباني: ضعيف[[ 2516]جامع: 
 [ وإرساله

 ( في الديات، باب الدية كم هي، مرساًل ومسندًا.4544) ( و 4543( رقم ) 1)

  -: »َأنَّ رجالً من بين َعدِّيٍّ قُتَِّل فجعل رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د ت س( عبد هللا بن عباس  *    -[  469] 
 ديَته اثين عشر أَلفًا« هذه رواية أيب داود.  -صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه  -فجعل النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -رجالً قتل رجالً على عهد رسولِّ هللا  ويف رواية النسائي: »َأن  
 [ يف َأخذ الدية«.74ديَته اثين عشر ألفاً، وذلك قوله تعاىل: }إِّاّل َأْن َأغنَاُهُم هللا ورسولُهُ مِّْن َفْضلِّهِّ{ ]التوبة:    -وسلم

 جعل الدِّية اثين عشر ألفاً«.  -هللا عليه وسلم صلى  -ويف رواية الرتمذي: »أن رسوَل هللا 
 (. 1) ويف أخرى: عن عكرمة، ومل يذكر ابَن عباس 

] 2517]جامع:   حسن  [  صدوق  وهو  مسلم  بن  محمَّد  فيه  إسناد  وهذا  مرساًل،  صحيح  ]شعيب:  لطرقه[  حسن  حديث  القادر:  عبد 
 [ الحديث، إال أنه يخطى أحيانًا، وقد انفرد بوصله[ ]األلباني: ضعيف

في القسامة، باب ذكر الدية من الورق، والترمذي   44/    8( في الديات، باب الدية كم هي، والنسائي  4546( رواه أبو داود رقم )1)
 ( في الديات، باب الدية كم هي من الدراهم. 1388رقم )

وكاان َشهِّدا مع رسولِّ هللا    -: عن أبيه وجده  -رمحه هللا   -بن سعد السلمي    )د( زايد بن سعد بن ضمرية  -[ 470] 
به  -ُحَنيناً    -صلى هللا عليه وسلم- َأّوُل غِّرَيٍ قضى  اإلِّسالم، وذلك  أشَجَع يف  من  َجثَّامة قتل رجالً  بن  حُمَلَِّّم  »َأنَّ   :

ْصن[ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا   قتل األشجعي؛ ألنه من َغطََفان، وتكلم األقرع بن فتكلم ُعَييَنةُ ]بن حِّ
ندف، فارتفعت األصوات، وكثرت اخلصومة واللَغط، فقال رسوُل هللا   صلى هللا عليه   -حابس دون حملِّّم؛ ألنه من خِّ

ل على نسائه من احلَرب واحلزن ما أدخل عل-وسلم ى نسائي،  : اي عيينة، َأال تقبل الغِّرَي؟ قال عيينة: ال وهللا، حىت أُدخِّ
: اي عيينة، َأال تقبل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مث ارتفعت األصوات، وكثرت اخلصومة واللغط، فقال رسوُل هللا  

َدرَِّقٌة، فقال: اي  كٌَّة، ويف يده  ُمَكيتل، عليه شِّ له:  يقال  لَْيٍث،  بين  قام رجل من  َأن  إىل  مثل ذلك،  الغِّرَي؟ فقال عيينة 
ْ غداً، رسول هللا، إين مل أجد مل  ا فعل هذا يف ُغرَّة اإلسالم َمثالً إال غنماً وردت، فـَُرمَي أوهلا فنَفر آخَرها، اْسُننِّ اليوم وَغريِّّ
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: بل نعطيكم مخسني من اإلِّبل يف فـَْورِّاَن هذا، ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة،  -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا  
آَدُم، وهو يف طَرف الناس، فلم يزالوا حىت خَتَلََّص، فجلس بني يدي رسولِّ    وذلك يف بعض أسفاره، وحملِّّم رجل طويل

عز    -وعيناه تدمعان، فقال: اي رسول هللا، إين قد فعلت الذي فعلُت، وإين أَتوب إىل هللا    -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  
تلته بسالحك يف ُغرَّة اإلسالم؟ اللهم  : أَق-صلى هللا عليه وسلم  -فاستغفر يل اي رسول هللا. فقال رسوُل هللا    -وجل  

ال تغفر حمللِّّم بصوت عاٍل«. زاد يف رواية: »فقام وإنه لَيـَتـََلقَّى ُدموَعهُ بطرف ردائه«. قال ابن إسحاق: »فزعم قومه َأن 
 (. 1)  استغفر له بعد ذلك«. أخرجه أَبو داود -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

  ]عبد القادر: في سنده زياد بن سعد بن ضميرة الضمري السلمي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  2518]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة[ 

 ( في الديات، باب اْلمام يأمر بالعفو عن الدم. 4503( رقم ) 1)

قال: »ال أُْعفي من   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهما    -)د( جابر بن عبد هللا    -[  471] 
 (. 1)قتل بعد أخذ الدية«. أخرجه أَبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  []عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ 2519]جامع: 
 الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية. ( في 4507( رقم ) 1)

خذف ابَنه بسيف،    -يقال له: قتادة    -: َأن رجالً من بين ُمدلِّج  -رمحه هللا    -)ط( عمرو بن شعيب  *    -[  472] 
فأصاب ساَقه، فـَُنزَِّي يف ُجرحه، فمات، فقدم سراقةُ بن ُجعُشم على عمَر بن اخلطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر:  

َماءِّ ُقَديٍد عشرين ومائة بعري، حىت أقَدم عليك، فلما قدِّم عليه عمر بن اخلطاب َأخذ من تلك اإلِّبل ثالثني  اْعُدْد على  
قَّة، وثالثني َجَذعة، وأربعني َخلَِّفة، مث قال: أَين َأُخ املقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: ُخذها، فإن رسوَل هللا  صلى هللا    -حِّ

 (. 1)«. أخرجه املوطأ قال: »ليس لقاتٍل شيء -عليه وسلم

 ]الهاللي: ضعيف، والمرفوع منه صحيح بشواهده[ ]عبد القادر: إسناده منقطع[  [ 2520]جامع: 
 في العقول، باب في ميراث العقل والتغليظ فيه.  867/   2(  1)

أبيه، عن جدِّه »أنه أتى رسوَل هللا  -رمحه هللا    -)د( هالل بن سراج بن جمَّاعة    -[  473]  صلى هللا عليه -: عن 
: لو كنُت جاعالً -صلى هللا عليه وسلم  -يطلب ديَة أخيه، قتله بُنو َسُدوٍس من بين ُذْهٍل، فقال رسوُل هللا    -وسلم

مبائة من اإلِّبل    -صلى هللا عليه وسلم  -ملْشرٍك دية َجَعْلُتها ألخيك، ولكن سأُعطيك منه ُعْقىَب، فكتب له رسوُل هللا  
ج من ُمشركِّي بين ُذهٍل، فأخذ طائفة منها، وَأسلمت بنو ُذهل، فطلبها بعُد جمَّاعةُ إىل أيب بكٍر، وَأَته من أول مُخٍُس خُيْرَ 

اليمامة: أربعةِّ آالف   -صلى هللا عليه وسلم-بكتاب رسولِّ هللا   فكتب له أبو بكر ابثين عشر أَلف صاٍع من صدقة 
: بسم هللا الرمحن الرحيم،  -صلى هللا عليه وسلم-بـُرًّا، وأربعةِّ آالف شعريًا، وأربعةِّ آالٍف متًرا، وكان يف كتاب رسولِّ هللا 

بين ُسَليم: إِّين أْعطيته مائة من اإلِّبل من َأول    جملَّاعة بن ُمرارة من  -صلى هللا عليه وسلم  -هذا كتاٌب من حممٍد النيبِّّ  
 . (1)مُخٍُس خُيَرج من ُمْشركي بين ذهل ُعْقَبة من أخيه«. َأخرجه أبو داود 

]األلباني: إسناده    [ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة سراج بن ُمجَّاعة والدخيل بن إياسإسناده ضعيف  ]عبد القادر:[  2527]جامع:  
 ضعيف[

 ( في الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. 2990) ( رقم 1)

َمفْ )جه(    -[  474]  َغرْيِّ  مِّْن  فـََقطََعَها  لسَّْيفِّ  ابِّ َساعِّدِّهِّ  َعَلى  رَُجاًل  َضَرَب  رَُجاًل  َأنَّ  أَبِّيهِّ،  َعْن  َجارِّيََة،  ْبُن  َْراُن  صٍِّل،  َّنِّ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  لدِّيَةِّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ أُرِّيُد اْلقَِّصاَص فـََقاَل: »ُخذِّ الدِّيََة فَاْستـَْعَدى َعَلْيهِّ النَّيبِّ هِّ َوَسلََّم، فََأَمَر َلهُ ابِّ
. أخرجه ابن  ْلقَِّصاصِّ ُ َلَك فِّيَها« َومَلْ يـَْقضِّ َلهُ ابِّ  (1)  ماجهاَبَرَك اَّللَّ

دهثم بن قران اليماني، ضعفه أبو داود، وقال: ليس لجارية عند المصنف سوى  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده  2636:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، دهثم بن قران متروك، ونمران بن جارية   [هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب

 [ مجهول
َياِت، َباُب َما اَل َقَوَد ِفيهِ  (، ِكَتابُ 2636ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل قـََوَد   -رضي هللا عنه  -اْلَعبَّاس ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ  )جه(  * -[ 475] 
 (1)  ماجهيفِّ اْلَمْأُموَمةِّ، َواَل اجْلَائَِّفةِّ َواَل اْلُمنـَقَِّلةِّ« أخرجه ابن 

ختلف فيه كالم  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج المهرى، ضعفه جماعة. وا2637:  ]ماجه
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد، ومعاذ بن   [ أحمد، فمرة ضعفه ومرة قال أرجو أنه صالح الحديث

 محمَّد األنصاري روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" ولم يجرحه أحد[ 
َياِت، َباُب َما اَل َقَوَد ِفيهِ  (، ِكَتابُ 2637ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـُْقَتُل ُمْؤمٌِّن بَِّكافٍِّر، َواَل    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس  )جه(  *  -[  476]  َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهُذو َعْهٍد يفِّ َعْهدِّهِّ« أخرجه ابن 

 [ هذا إسناد ضعيف]البوصيري:   [ [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده واه2660:  ]ماجه
َياِت، َباُب اَل ُيْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفرٍ  (، ِكَتابُ 2660ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

«    -رضي هللا عنه    -َبْكَرَة    أَبو)جه(    -[  477]  لسَّْيفِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل قـََوَد إِّالَّ ابِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وقد عنعنه. وكذا الحسن 2668:  ]ماجه
 [ضعيف

ْيفِ  (، ِكَتابُ 2668ابن ماجه ) ن( سن 1) َياِت، َباُب اَل َقَوَد ِإالَّ ِبالسَّ  الدِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَقْد َأْخَصى ُغاَلًما  َسَلَمة ْبنِّ َرْوحِّ ْبنِّ زِّنْـبَاعٍ  )جه(  * -[ 478]  ، َعْن َجدِّهِّ، »أَنَّهُ َقدَِّم َعَلى النَّيبِّ
ْلُمثـَْلةِّ« أخرجه ابن  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ  (1) ماجهَلُه، فََأْعتـََقهُ النَّيبِّ

]األلباني: حسن لغيره[ ]شعيب: إسناده   [ لضعف إسحاق بن أبي فروة[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ضعف  2679:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا. إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة متروك الحديث

َياِت، َباُب َمْن َمثََّل ِبَعْبِدِه َفُهَو ُحر   (، ِكَتابُ 2679ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمْسلُِّموَن تـََتَكافَأُ دَِّماُؤُهْم   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس )جه(  * -[ 479]  َعنِّ النَّيبِّ
َواُهْم، َيْسَعى بِّذِّمَّتِّهِّْم َأْداَنُهْم، َويـَُردُّ َعَلى أَْقَصاُهْم« أخرجه ابن   (1) ماجه َوُهْم يٌَد َعَلى َمْن سِّ

]البوصيري:   [ متروك الحديث -وهو الحسين بن قيس الرحبي -]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. َحَنش [ 2683:  ]ماجه
 َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ 

َياِت، َباُب اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفأُ ِدَماُؤُهمْ  (، ِكَتابُ 2683ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

َواُهْم،  )جه(  *  -[  480]  سِّ َمْن  َعَلى  يٌَد  »اْلُمْسلُِّموَن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َيَساٍر  ْبنِّ    َمْعقِّل 
 (1) ماجه َوتـََتَكافَأُ دَِّماُؤُهْم« أخرجه ابن 
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]البوصيري: َهَذا    [الجنوب متروك الحديث[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. عبد السالم بن أبي  2684:  ]ماجه
 ِإْسَناد َضِعيف[

َياِت، َباُب اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفأُ ِدَماُؤُهمْ  (، ِكَتابُ 2684ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

رْبَائِّيُل مِّْن عِّْندَِّي السَّاَعَة. َفَما َمنـََعينِّ )جه(   -[ 481]   مِّْن رِّفَاَعة قَاَل: َدَخْلُت َعَلى اْلُمْختَارِّ يفِّ َقْصرِّهِّ فـََقاَل: قَاَم جِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَّ  هُ قَاَل: »إَِّذا أَمَِّنَك الرَُّجُل َعَلى َضْربِّ ُعُنقِّهِّ إِّالَّ َحدِّيٌث مسِّْعُتهُ مِّْن ُسَلْيَماَن ْبنِّ ُصَرٍد، َعنِّ النَّيبِّ

 (1) ماجهَدمِّهِّ َفاَل تـَْقتُـْلُه« َفَذاَك الَّذِّي َمنـََعينِّ مِّْنُه. أخرجه ابن 
 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف2689:  ]ماجه

َياِت، َباُب َمْن َأِمَن َرُجاًل َعَلى َدِمِه َفَقَتَلهُ  (، ِكَتابُ 2689ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

، َوُعبَاَدةُ ْبُن ال )جه(  -[ 482]  ثـَنَا ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل، َوأَبُو ُعبـَْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ اُد  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َغْنٍم قَاَل: َحدَّ ، َوَشدَّ صَّامِّتِّ
إَِّذا قـَتـََلْت َعْمًدا اَل تـُْقَتُل َحىتَّ َتَضَع َما يفِّ ْبُن َأْوٍس، َأنَّ   َبطْنَِّها إِّْن َكاَنْت    َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلَمْرأَةُ 

َوَحىتَّ  بَْطنَِّها،  يفِّ  َما  َتَضَع  َحىتَّ  تـُْرَجْم  مَلْ  زََنْت  َوإِّْن  َوَلُدَها،  يُْكَفَل  َوَحىتَّ  ماجهَحامِّاًل،  ابن  أخرجه  َوَلُدَها«  يُْكَفَل    (1) 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف. وكذلك الراوي عنه عبد هللا  2694:  ]ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف [ بن لهيعة
َياِت، َباُب اْلَحاِمِل َيِجُب َعَلْيَها اْلَقَودُ  (، ِكَتابُ 2694ابن ماجه ) ن( سن 1)  الدِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن َأَعاَن َعَلى قـَْتلِّ ُمْؤمٍِّن َولَْو بَِّشْطرِّ َكلَِّمٍة،   أبو هريرة)جه(   -[ 483]
نـَْيهِّ: آيٌِّس مِّْن َرمْحَةِّ اَّللَِّّ " أخرجه ابن  َ َعزَّ َوَجلَّ َمْكتُوٌب َبنْيَ َعيـْ  (1)  ماجهَلقَِّي اَّللَّ

 [ ي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأنه حديث موضوع[ ]عبد الباق 2620:  ]ماجه
 [ متروك -أو ابن أبي زياد الشامي-]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، يزيد بن زياد  

َياتِ (، 2620ابن ماجه ) ن( سن 1)  َقْتِل ُمْسِلٍم ُظْلًما َباُب التَّْغِليِظ ِفي ، َأْبَواُب الدِ 

 َصلَّى  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: »قـََتَل رَُجٌل َعْبَدهُ َعْمًدا ُمتـََعمًِّدا، َفَجَلَدهُ َرُسوُل اَّللَِّّ )جه(   -[ 484]
 (1) ماجههللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّائًَة، َونـََفاهُ َسَنًة، َوحَمَا َسْهَمهُ مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب:    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة، وهو ضعيف2664:  ]ماجه
 [ إسناده واٍه بمرة

َياتِ (، 2664ابن ماجه ) ن( سن 1)  َهْل ُيْقَتُل اْلُحرُّ ِباْلَعْبدِ  ، َبابُ َأْبَواُب الدِ 

« أخرجه ابن  النـُّْعَمان)جه(   -[ 485]  لسَّْيفِّ رٍي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل قـََوَد إِّالَّ ابِّ   ماجهْبنِّ َبشِّ

(1) 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا  2667:  ]ماجه

 [ الجعفي، وجهالة أبي عازب واسمه مسلم ابن عمرو، وقد روي متُن الحديث بعدة وجوهلضعف جابر  
َياتِ (، 2667ابن ماجه ) ن( سن 1) ْيفِ ، َأْبَواُب الدِ   َباب اَل َقَوَد ِإالَّ ِبالسَّ
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 الكتاب الثالث: يف الدين وآداب الوفاء 
قال: »إن َأعظَم    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)د( أبو موسى األشعري    -[  486]

َيدَُع له قضاء«.    -بعد الكبائر الت هنى هللا عنها    -الذُّنُوبِّ عند هللا أن يلقاه هبا عبٌد   َأن ميوَت رجل وعليه َدْيٌن ال 
 . (1)أخرجه أبو داود 

  [في سنده أبو عبد هللا القرشي، وهو مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال أبي عبد هللا الُقرشي  ادر:]عبد الق[  2532]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في البيوع، باب التشديد في الدين. 3342( رقم ) 1)

»اشرتى من عِّرٍي  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس    -[ 487] 
بـَْيعاً، وليس عنَده َثنُُه، فَأُْربِّح فيه، فباعه، فتصدَّق ابلربحِّ على أرامِّل بين عبد املطلب، وقال: ال أشرتي شيئاً إِّال 

 . (1)وعندي َثُنُه«. َأخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]شعيب: إسناده ضعيفإسناده ضعيف  ]عبد القادر:[ 2538: ]جامع

 ( في البيوع، باب في التشديد في الدين. 3344( رقم ) 1)

ثـَنَا ُصَهْيُب اخْلرَْيِّ، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َأميَُّ  )جه(  * -[ 488]  ا رَُجٍل  ُشَعْيب ْبنِّ َعْمرٍو قَاَل: َحدَّ
َ َسارِّقًا« أخرجه ابن  ُه، َلقَِّي اَّللَّ  (1)  ماجهَتَديََّن َديْـنًا، َوُهَو جُمْمٌِّع َأْن اَل يـَُوفَِّّيهُ إِّايَّ

الزوائد: في إسناده يوسف بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: ال بأس به، وقال   الباقي: في [ ]عبد 2410:  ]ماجه
وزياد بن صيفي ذكره ابن حبان في   -وعبد الحميد بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم شيخ. اه   -البخاري في نظر. اه 

]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف. يوسف بن محمَّد بن صيفي فيه كالم، وعبد الحميد بن زياد أو يزيد لين    [الثقات
 [ الحديث، وشعيب بن عمرو مجهول، وقد اختلف عليَّ محمَّد بن يوسف فيه

اَن َدْيًنا َلْم َيْنوِ  (، ِكَتابُ 2410ابن ماجه ) ن( سن 1) َدَقاِت، َباُب َمِن ادَّ   َقَضاَءهُ الصَّ

رًا َكاَن لَهُ   -رضي هللا عنه  -اأْلَْسَلمِّيِّ  بـَُرْيَدة )جه(  * -[ 489]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن أَْنظََر ُمْعسِّ َعنِّ النَّيبِّ
لِّّهِّ َكاَن لَهُ مِّثـُْلُه، يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َصَدَقٌة« أخرجه ابن   (1)  ماجهبُِّكلِّّ يـَْوٍم َصَدَقٌة، َوَمْن أَْنظََرهُ بـَْعَد حِّ

]األلباني: صحيح[   [الزوائد: في إسناده نفيع بن الحارث األعمى الكوفي وهو متفق على ضعفه [ ]عبد الباقي: في 2418:  ]ماجه
 متروك الحديث، لكن للحديث طرق أخرى صحيحة[  -وهو ابن الحارث األعمى -]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، ُنفيع أبو داود 

َدَقاِت، َباُب ِإْنَظاِر اْلُمْعِسرِ  (، ِكَتابُ 2418ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصَّ

فـََلمَّا خَ   )جه(  *  -[  490]  إِّىَل َعطَائِّهِّ،  أَْلَف دِّْرَهٍم  َعْلَقَمَة  يـُْقرُِّض  أُُذاَنٍن  ْبُن  ُسَلْيَماُن  قَاَل: َكاَن   ، رُومِّيٍّ ْبنِّ  َرَج قـَْيس 
َواْشَتدَّ َعَلْيهِّ، فـََقَضاُه، َفَكَأنَّ َعْلَقَمَة َغضَِّب، َفَمَكَث َأْشُهًرا مثَّ َأََتُه، فَـ  تـََقاَضاَها مِّْنهُ  َقاَل: أَْقرِّْضينِّ أَْلَف دِّْرَهٍم إِّىَل َعطَاُؤهُ 
َفَجاءَ   ، عِّْنَدكِّ الَّتِّ  اْلَمْختُوَمَة  اخْلَرِّيطََة  تِّْلَك  َهُلمِّي  َبَة  ُعتـْ أُمَّ  اَي  وََكَراَمًة،  نـََعْم،  قَاَل:  َا  َعطَائِّي،  إِّهنَّ َواَّللَِّّ  َأَما  فـََقاَل:  َا،  هبِّ ْت 

َما َحرَّكْ   ، َتينِّ َقَضيـْ الَّتِّ  َُك  ْعُت  َلَدرَامهِّ َما مسِّ قَاَل:  ؟  فـََعْلَت يبِّ َما  َعَلى  مَحََلَك  َما  أَبُوَك  قَاَل: فَلِّلَّهِّ  ًدا،  َواحِّ َها دِّْرمَهًا  مِّنـْ ُت 
َعَلْيهِّ وَ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ  َمْسُعوٍد،  اْبنِّ  َتْذُكُر َعنِّ  ؟ قَاَل: مسِّْعُتَك  ْعَت مِّينِّّ َما مسِّ ُمْسلٍِّم  َسلََّم، قَاَل:  مِّْنَك، قَاَل:  »َما مِّْن 

 (1) ماجهه ابن يـُْقرُِّض ُمْسلًِّما قـَْرًضا َمرََّتنْيِّ إِّالَّ َكاَن َكَصَدقَتَِّها َمرًَّة«، قَاَل: َكَذلَِّك أَنْـبََأينِّ اْبُن َمْسُعوٍد. أخرج

]شعيب: حديث حسن، وهذا   ]األلباني: ضعيف إال المرفوع منه فحسن[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف2430:  ]ماجه
 [ إسناد ضعيف لضعف سليمان بن يسير، وجهالة قيس ابن رومي 
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َدَقاِت، َباُب اْلَقْرضِ  (، ِكَتابُ 2430ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصَّ

َلَة ُأْسرَِّي يبِّ    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  491] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " رَأَْيُت لَيـْ
رْبِّي  جِّ اَي  فـَُقْلُت:  َعَشَر،  بَِّثَمانَِّيَة  َواْلَقْرُض  َا،  أَْمثَاهلِّ بَِّعْشرِّ  الصََّدقَةُ  َمْكُتواًب:  اجْلَنَّةِّ  اَببِّ  َما  َعَلى  مَِّن  ُل  أَْفَضُل  اْلَقْرضِّ  اَبُل 

َنَّ السَّائَِّل َيْسَأُل َوعِّْنَدُه، َواْلُمْستـَْقرُِّض اَل َيْستـَْقرُِّض إِّالَّ مِّْن َحاَجٍة ". أخرجه ا  (1)  ماجهبن الصََّدقَةِّ؟ قَاَل: ألِّ

د والنسائي وأبو زرعة والدارقطني  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داو 2431:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك[ ]]األلباني: ضعيف جدا  [وغيرهم

َدَقاتِ  (، ِكَتابُ 2431ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَقْرضِ ، َباُب الصَّ

، قَاَل: َسأَْلُت أََنَس ْبَن َمالٍِّك: الرَُّجُل مِّنَّا يـُْقرُِّض َأَخاهُ اْلَماَل فَـ )جه(    -[  492]  يُـْهدِّي َلُه؟  ََيْىَي ْبنِّ َأيبِّ إِّْسَحاَق اهْلُنَائِّيِّ
َها َواَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا أَقـَْرَض َأَحدُُكْم قـَْرًضا، فََأْهَدى َلُه، أَ  ابَّةِّ، َفاَل يـَرَْكبـْ ْو مَحََلهُ َعَلى الدَّ

َنهُ قـَْبَل َذلَِّك« أخرجه ابن  َنهُ َوبـَيـْ  (1) ماجهيـَْقبـَْلُه، إِّالَّ َأْن َيُكوَن َجَرى بـَيـْ

في  2432:  ]ماجه وذكره ابن حبان  أحمد وأبو حاتم.  ضعفه  الضبي  بن حميد  إسناده عتبة  في  الزوائد:  في  الباقي:  الثقات.  [ ]عبد 
 []شعيب: إسناده ضعيف]األلباني: ضعيف[  [ويحيى ابن أبي إسحاق ال يعرف حاله 

َدَقاتِ  (، ِكَتابُ 2432ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلَقْرضِ ، َباُب الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ الدَّْيَن يـُْقَضى    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َعْمرٍو  َعْبدِّ اَّللَّ )جه(    -[  493] 
اَلٍل: الرَُّجُل َتْضُعُف قـُوَّتُهُ يفِّ سَ  بِّهِّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ إَِّذا َماَت، إِّالَّ َمْن َتَديََّن يفِّ َثاَلثِّ خِّ فـََيْسَتدِّيُن يـَتـََقوَّى بِّهِّ  بِّيلِّ اَّللَِّّ  مِّْن َصاحِّ

وَ  بَِّدْيٍن،  إِّالَّ  َويـَُوارِّيهِّ  يَُكفِّنُهُ  َما  جيُِّد  اَل  ُمْسلٌِّم  عِّْنَدهُ  مَيُوُت  َورَُجٌل  َوَعُدوِّهِّ،  اَّللَِّّ  اْلُعْزبََة،  لَِّعُدوِّ  هِّ  نـَْفسِّ َعَلى   َ اَّللَّ َخاَف  رَُجٌل 
َ يَـ   (1)ْقضِّي َعْن َهُؤاَلءِّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ " أخرجه ابن ماجهفـَيـَْنكُِّح َخْشَيًة َعَلى دِّينِّهِّ، فَإِّنَّ اَّللَّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشيباني قاضي إفريقية وهو ضعيف. ضعفه أحمد  2435: ]ماجه
ضعيف وكذا شيخه    -وهو عبد الرحمن بن زياد -]شعيب: إسناده ضعيف، ابن أنعم  ضعيف[  ]األلباني:    [ وابن معين والنسائي وغيرهم

 [ عمران بن عبد المعافري 
َدَقاتِ  (، ِكَتابُ 2435ابن ماجه ) ن( سن 1) ُ َعْنهُ ، َباُب الصَّ اَن ِفيِهنَّ َقَضى َّللاَّ  َثاَلٍث َمِن ادَّ

،   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(   -[  494]  َقٍّ َّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّدْيٍن، أَْو حبِّ قَاَل: َجاَء رَُجٌل َيطُْلُب َنيبِّ
، فـََهمَّ َصَحابَةُ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّهِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْه، إِّنَّ  َصلَّى هللاُ فـََتَكلََّم بِّبـَْعضِّ اْلَكاَلمِّ

َيُه« أخرجه ابن  بِّهِّ َحىتَّ يـَْقضِّ ْينِّ َلهُ ُسْلطَاٌن َعَلى َصاحِّ َب الدَّ  (1)  ماجهَصاحِّ
معين وأبو    وابنحسين بن قيس أبو علي الرحبي، ضعفه أحمد    واسمه[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حنش.  2425:  ]ماجه

 [ متروك -واسمه الحسين بن قيس الرحبي -]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، حنش [ حاتم وأبو زرعة
َدَقاتِ (، 2425ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب ِلَصاِحِب اْلَحقِ  ُسْلَطانٌ ، َأْبَواُب الصَّ
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 ويشتمل على ثالثة كتب 

 كتاب الذِّكْر، كتاب الذَّبائح، كتاب ذم الدنيا 
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 كتاب الذِّكْر الكتاب األول:  
العباد   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  495] ُسئَِّل: أيُّ 

لو  أفضُل وأرَفُع درجة عند هللاِّ يوم القيامة؟ قال: الذَّاكُِّرون هللا كثريًا، قيل: اي رسوَل هللا، وَمنِّ الغازي يف سبيل هللاِّ؟ قال:
َر وخَيتضَِّب دماً، فإن الذَّاكَِّر هللِّ أَفضُل منه درجة«. أخرجه الرتمذي  َضَرَب بسيفه ]يف الكفار واملشر  يَنَكسِّ كني[ حىت 

(1) . 
]عبد القادر: حديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج]الترمذي:  [  2562]جامع:  
 (: إسناده ضعيف[11720]شعيب في تخريج المسند )  ضعيف[

 (. 5( في الدعوات، باب رقم )3373( رقم ) 1)

: »يقول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -  )ت( عمارة بن زعكرة  -[  496] 
 (. 1)تعاىل: إِّن عبدي ُكلَّ َعبدي الذي َيذُكُرين وهو ُمالٍق قِّْرنَُه«. يعين عند القتال. َأخرجه الرتمذي 

بالقو   ]الترمذي:[  2566]جامع:   إسناده  وليس  الوجه،  هذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب،  حديث  ضعيف[    [ي هذا  إسناده  القادر:  ]عبد 
   ]األلباني: ضعيف[

   .( في الدعوات، باب من أدعية اْلجابة3575( رقم ) 1)

بن اخلطاب    -[  497]  النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( عمر  »َأنَّ  جَنٍْد،    -صلى هللا عليه وسلم  -:  قَِّبَل  بـَْعثاً  بعَث 
ه من  َغنِّيَمة  أفضل  وال  رَجعة،  أسرَع  بـَْعثاً  رأينا  ما  مل خيرج:  ممن  رجل  فقال  الرَّْجَعَة،  وَأْسَرُعوا  غنائَم كثريَة،  ذا  فـََغنُِّموا 

النيبُّ   فقال   ، وسلمصلى    -البعثِّ عليه  َشهِّدوا صالة  -هللا  قوٌم  رجعة؟  وأسرَع  غنيمة،  أفضَل  قوم  على  َأُدلُّكم  أال   :
 . (1)الصُّبح، مث جلسوا يذكرون هللا حىت طلعت الشمس، فأولئك أسرُع رجعة، وأفضُل غنيمة«. أخرجه الرتمذي 

 ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2570]جامع: 
 (. 120( في الدعوات، باب رقم )3556( رقم ) 1)
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 الكتاب الثاني: يف الذبائح 
هنى عن   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهم  -)د( عبد هللا بن عباس، وأبو هريرة  -[ 498]

 َشريطَةِّ الشيطان«. 
بيحةُ يُقَطُع منها اجللُد، وال تـُْفَرى األوداُج، مثَّ ُترْتَُك حىت متوَت«. َأخرجه أَبو داود   (. 1)زاد ابن عيسى: »هي الذَّ

]شعيب: إسناده   ]عبد القادر: في سنده عمرو بن عبد هللا األسوار اليمامي، وهو صدوق فيه لين[ ]األلباني: ضعيف[[ 2574]جامع: 
 ضعيف[

 . ( في األضاحي، باب المبالغة في الذبح2826( رقم ) 1)

أَنه قال: »قلُت: اي  -رضي هللا عنه    -)ت د س( أبو العشراء    -[  499]  أَبيه،  : وامسه ُأسامة، وقيل: يسار، عن 
 رسوَل هللا، أما تكون الذََّكاة إِّال يف احلَْلقِّ واللَّبَّة؟ قال: لو طََعنَت يف فخذها َأجزأ عنك«. 

قال الرتمذي: قال يزيد بن هارون: هذا يف الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة املرُتَدِّّي. أخرجه الرتمذي، وأبو داود،  
 . (1)والنسائي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2578]جامع: 
( في األضاحي، باب في  2825الذكاة في الحلق واللبة، وأبو داود رقم )( في األطعمة، باب ما جاء في  1481( رواه الترمذي رقم )1)

 في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي ال يوصل إلى حلقها.  228/    7ذبيحة المتردية، والنسائي 

»َما مِّن    قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمرو    )س(  *  -[  500] 
يَْذحبَُ  قال:  َحقُّها؟  وما  رسوَل هللا،  اي  قيل:  َعنها،  وجل  عز  َسأَلهُ هللاُ  إِّال  َحقٍّ  بغري  فوقها  فما  ُعْصُفوراً  يـَْقُتُل  ها  إِّنسان 

َا«. أخرجه النسائي   (. 1) فيأُكُلَها، وال يـَْقطع رأسها ويَرمِّي هبِّ

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ 2576]جامع: 
 (. 4349)في الصيد، باب إباحة أكل العصافير   239/   7(  1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّرُجٍل، َوُهَو جَيُرُّ َشاًة   -رضي هللا عنه  -أبو سعيد اخلدري)جه(   -[ 501]  قَاَل: َمرَّ النَّيبِّ
َا، فـََقاَل: »دَْع أُُذهَنَا، َوُخْذ بَِّسالَِّفتَِّها« أخرجه ابن  ُُذهنِّ  (1) ماجه أبِّ

]حكم األلباني: ضعيف اْلسناد جدا[   [إبراهيم. وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن 3171:  ]ماجه
 []شعيب: إسناده ضعيف. موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي، منكر الحديث

 الذََّباِئِح، َباُب اْلَفَرَعِة، َواْلَعِتيَرةِ  (، ِكَتابُ 3171ابن ماجه ) ن( سن 1)

َفارِّ، َوَأْن    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ ُعَمرَ   َعْبدِّ اَّللَّ )جه(    -[  502]  َدِّ الشِّّ قَاَل: »أََمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حبِّ
« َوقَاَل: »إَِّذا َذَبَح َأَحدُُكْم، فـَْلُيْجهِّْز« أخرجه ابن   (1)  ماجهتـَُواَرى َعنِّ اْلبـََهائِّمِّ

]شعيب: إسناده    [الزوائد: مدار اْلسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف. وشيخه قرة أيضا ضعيف[ ]عبد الباقي: في  3172:  ]ماجه
 ضعيف لضعف ابن لهيعة وضعف قرة بن حيوئيل[

 الذََّباِئِح، َباٌب ِإَذا َذَبْحُتْم، َفَأْحِسُنوا الذَّْبحَ  (، ِكَتابُ 3172ابن ماجه ) ن( سن 1)

َثينِّ أَبُو َبْكرِّ ْبُن َأيبِّ ُقَحاَفَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة  )جه( -[  503]  قَاَل: َحدَّ
احْلَائِّطَ  نَا  أَتـَيـْ َحىتَّ  اْلَقَمرِّ،  يفِّ  فَاْنطََلْقنَا  قَاَل:  اْلَواقِّفِّيِّ«  إِّىَل  بِّنَا  »اْنطَلَِّقا  َولُِّعَمَر:  َلهُ  فـََقاقَاَل  َأَخَذ  ،  مثَّ  َوَأْهاًل،  َمْرَحبًا  َل: 
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َك، َواحْلَُلوَب« أَوْ  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّايَّ  قَاَل »َذاَت الدَّرِّ« أخرجه ابن  الشَّْفَرَة، مثَّ َجاَل يفِّ اْلَغَنمِّ
 (1)  ماجه
]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [إسناده يحيى بن عبد هللا واهي الحديث[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في 3181: ]ماجه

 [ متروك الحديث، وأبوه مجهول -وهو ابن موهب -جًدا. يحيى بن ُعبيد هللا 
ر ِ  ، َبابُ َأْبَواُب الذََّباِئحِ (، 3181ابن ماجه ) ن( سن 1)  النَّْهِي َعْن َذْبِح َذَواِت الدَّ

« أخرجه ابن أبو سعيد اخلدري)جه(   -[ 504]  ْلبـََهائِّمِّ   ماجه، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأْن مُيَثََّل، ابِّ

(1) 
ضعيف3185:  ]ماجه إبراهيم. وهو  بن  بن محمد  إسناده موسى  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  اْلسناد جدا[  ]  [[  ضعيف  األلباني: 

 [ جًدا. موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث]شعيب: إسناده ضعيف 
 النَّْهِي َعْن َصْبِر اْلَبَهاِئِم، َوَعِن اْلُمْثَلةِ  ، َبابُ َأْبَواُب الذََّباِئحِ (، 3185ابن ماجه ) ن( سن 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 

 
 
 
 
 
 

 حرف الراء   
 وفيه أربعة كتب   

 كتاب الرهن، كتاب الرياء كتاب الرمحة، كتاب الرفق،  
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 الكتاب األول: يف الرمحة 
َمْنظور، عن عمه عامر الرام،    -[  505] أبو  )د( حممد بن إسحاق ]بن يسار[ : عن رجل من َأهل الشام يقال له: 

ر، قال أَبو داود: قال النفيليُّ  : ولكن كذا قال، قال: إِّاَن لَبِّبالدِّان إِّْذ رُفَِّعت لَنا رَاايٌت َوأَْلوِّيٌة،  -وهو اخلضر -َأخي اخَلضِّ
َهذَ  قالوا:  َهذا؟  َما  رسولِّ هللا  فـَُقْلُت:  َلهُ    -صلى هللا عليه وسلم  -ا لِّواءُ  َط  ُبسِّ وهو جالٌس حتَت شجرٍة، وقد  فَأتَيُتهُ 

 -صلى هللا عليه وسلم  -كَِّساٌء، وهو َجالٌِّس عليه، وقد اْجَتَمَع إِّليهِّ َأصَحابُُه، فجلسُت إليهِّم، قال: فذكر رسوُل هللا  
إِّذَ  املُْؤمِّن  إِّنَّ  فقال:  واألْمراَض،  ذُنُوبِّهِّ، األسقاَم  من  َمَضى  ملا  منه كان كفَّارة  وجل  عز  هللاُ  َأعَفاهُ  مثَّ  السََّقُم،  َأَصابه  ا 

عقل مل  يَْدرِّ  فـََلم  َأرَسُلوه  مث  َأهُله  َعَقله  أُْعفَي كاَن كالبعريِّ  مثَّ  مرض  إذا  املُنَافِّق  َوإِّنَّ  يستْقبِّل،  فيما  له  ومل  وموعظة  وه؟ 
سوَل هللا، وما األسقاُم؟ وهللا ما َمرِّضُت قط، قال: قم ]َعنَّا[، فـََلسَت منا، قال: َأرسلوه؟، فقال رجٌل ممن حوله: اي ر 

ُتَك أقـْبَلُت،  فبينما حنُن عنَدهُ إِّْذ أَقـَْبَل رجٌل وعليه كساٌء، ويف َيدِّهِّ َشيٌء َقد الَتفَّ عليه، فقال: اي رسوَل هللاِّ، إِّيّنِّ َلَما رأَي
بَِّغْيَضةِّ شجٍر، َفَسمِّع أُمُُّهنَّ، فَاْسَتَداَرْت  َفَمَررُت  ُت فيها أصواَت فَِّراخِّ طَائٍِّر، فََأَخذُِتنَّ، فوَضعُتهنَّ يف كِّسائي، فجاءت 

معي، فقال: َضْعُهنَّ، ففعلُت،   أُوالءِّ  فـَُهنَّ  بِّكسائي،  َمعهن  فلفْفُتها  َعنهنَّ، فوقـََعْت عليهنَّ،  على رأسي، فكَشفُت هلا 
ها؟  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسوُل هللا فَأَبْت أُمُّهنَّ إِّال لُُزوَمُهنَّ  ]ألصحابه[ : أَتـَْعَجبُوَن لُرْحمِّ أمِّّ الفراخِّ على فَِّراخِّ

ها، ارجع هبنَّ حىت َتَضَعهنَّ مِّن حيُث َأخَ  ، هللُ أرَحم بعبادهِّ مِّن أمِّّ الفراخِّ بِّفَراخِّ ذَِتُنَّ،  قالوا: نعم، قال: والذي بَعَثين ابحلقِّ
 (. 1)فرجع هبن. َأخرجه أبو داود وأُمُّهنَّ معهن، 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[ 2634]جامع: 
 ( في الجنائز، باب األمراض المكفرة للذنوب.. 3089( رقم ) 1)

بـَْعضِّ َغَزَواتِّهِّ، َفَمرَّ بَِّقْوٍم، فـََقاَل: »َمنِّ اْبن ُعَمرَ   )جه(   -[  506]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ  َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    ، قَاَل: ُكنَّا 
ُب تـَنُّورََها، َوَمَعَها اْبٌن هَلَا، فَإَِّذا اْرتـََفَع، َوهَ  َّ  ُج ااْلَقْوُم؟« فـََقالُوا: حَنُْن اْلُمْسلُِّموَن، َواْمَرأٌَة حَتْصِّ لتـَّنُّورِّ تـََنحَّْت بِّهِّ، فَأََتتِّ النَّيبِّ

يبِّ أَْنَت َوأُمِّّي، أَلَيْ  ْرَحمِّ الرَّامحِِّّنَي؟ قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت: أَْنَت َرُسوُل اَّللَِّّ، قَاَل: »نـََعْم«، قَاَلْت: أبَِّ ُ أبَِّ َس اَّللَّ
ُ أبَِّ  فََأَكبَّ  ْرَحَم بِّعِّبَادِّهِّ مَِّن اأْلُمِّّ بَِّوَلدَِّها؟ قَاَل: »بـََلى«، قَاَلْت: فَإِّنَّ اأْلُمَّ اَل تـُْلقِّي َوَلَدَها يفِّ النَّارِّ، »بـََلى«، قَاَلْت: َأَولَْيَس اَّللَّ

يُـ  اَل   َ َها، فـََقاَل: " إِّنَّ اَّللَّ إِّلَيـْ يـَْبكِّي، مثَّ رََفَع رَْأَسهُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  اْلُمَتَمرَِّد،  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اْلَمارَِّد  َعذُِّب مِّْن عِّبَادِّهِّ إِّالَّ 
ُ " أخرجه ابن   (1)  ماجهالَّذِّي يـََتَمرَُّد َعَلى اَّللَِّّ، َوَأََب َأْن يـَُقوَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

قال    -إسناد حديث ابن عمر ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيى، متفق على تضعيفه اه    الزوائد:[ ]عبد الباقي: في  4297:  ]ماجه
شعيب: موضوع، إسماعيل بن يحيى الشيباني متهم بالكذب، وعبد  [ ]]األلباني: موضوع  [ السندي: قلت أصل الحديث ليس من الزوائد

 [ هللا بن عمر بن حفص ضعيف
 َباُب َما ُيْرَجى ِمْن َرْحَمِة َّللاَِّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ ، َأْبَواُب الزُّْهدِ (، 4297ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثالث: يف الرهن 
قال: »ال يـَْغَلق الرهُن«.    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رمحه هللا    -)ط( سعيد بن املسيب    -[  507]

 . (1) أخرجه املوطأ 
قال مالك: تفسريه: أن يُرهن الرهن، وفيه َفْضٌل عما رُهَِّن به، فيقول املرِتِّن: إِّن مل أتتين حبقي إىل أجلِّ كذا فهو يل، َأو  

فال  -صلى هللا عليه وسلم -الراهن: هو لك إِّن مل آتَِّك إِّىل األجل، قال مالك: وهو الذي هنى عنه رسوُل هللا يقول له 
 َيْصُلح، فإن جاء صاحُبه مبا فيه بعد األجل فهو له. 

القادر:  2643]جامع:   البر: أرسله رواة الموطأ، إال معن بن عيسى فوصله ع]الزرقاني:  [  مرسل [ ]عبد  [  ن أبي هريرةقال ابن عبد 
 (: ضعيف[ 481]األلباني في سنن ابن ماجه )  ]الهاللي: ضعيف[

 . في األقضية، باب ما ال يجوز من غلق الرهن  728/    2( مرساًل 1)

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اَل يـَْغَلُق الرَّْهُن« أخرجه ابن    -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(    -[  508] 
 (1)  ماجه

]عبد  2441:  ]ماجه في[  أخرى.    الباقي:  في  ضعفه  فقد  رواية  في  معين  ابن  وثقه  وإن  الرازي  بن حميد  في إسناده محمد  الزوائد: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف موصواًل[  [وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان يروى عن الثقات المقلوبات

 الرُُّهوِن، َباُب اَل َيْغَلُق الرَّْهنُ  (، ِكَتابُ 2441ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الرابع: يف الرياء 
: »َمن تعلََّم  -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمر   )ت( *  -[ 509]

 . (1) عِّْلماً لغري هللا، َأو أراَد به غرَي هللا، فـَْليـَتـََبوْأ َمْقَعَدهُ من النَّارِّ«. َأخرجه الرتمذي
صحيح]الترمذي:  [  2647]جامع:   حسن  حديث  ]األلباني:  [  هذا  حسن[  حديث  القادر:  ضعيف   [ضعيف]عبد  إسناده  ]شعيب: 

 النقطاعه[
 ( في العلم، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا.2657( رقم ) 1)

: »َتعوَُّذوا ابهللِّ مِّن  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  510] 
ُجبِّّ احلَزن، قالوا: اي رسوَل هللا وما ُجبُّ احلزن؟ قال: واٍد يف جهنم، تَتعوَّذُ منه جهنمُّ كلَّ يوٍم مائة مرة، قيل: اي رسول 

عماهلم«. أخرجه الرتمذي هللا، وَمن يْدخُلُه؟ قال: الُقرَّا  (. 1)ءُ املَُراؤوَن أبَِّ

 ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2649]جامع: 
 (، في الزهد، باب في الرياء والسمعة. 2384( رقم ) 1)

صلى هللا    -: قال أبو هريرة: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهم    -أبو هريرة، وعبد هللا بن عمر    )ت(  *  -[  511] 
نـَُتهْم َأحلى  -عليه وسلم نيا ابلدِّين، يَلبُسوَن للناس جلوَد الضَّأنِّ من اللِّّني، ألسِّ : »يكون يف آخر الزََّمان رجاٌل خَيْتُِّلوَن الدُّ

، يقول هللا تعاىل: أيب يـَْغرَتُّوَن، أم عليَّ جَيْرَتِّئوَن؟ فيب َحَلْفُت، ألبَعَثنَّ على أُولئَك منهم  من العسل، وقُلوهُبم قـُُلوُب الذِّئَ  بِّ
َنة َتدَُع احلليَم َحرَياَن«.   فِّتـْ

ورواية ابن عمر أخصر من هذه، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا قال: لقد خلقُت خلقاً ألسنُتهم أحلى 
من العسل، وقُلوهبم أمرُّ من الصَّرب، فيب حلفُت: ألُتيَحنَّهم فتنًة تدع احلليم منهم حريان، فيب يغرَتُّون، أم عليَّ جيرتئون؟«  

 (. 1)أخرجه الرتمذي 
ه[  2650  ]جامع:  الوجه]الترمذي:  هذا  من  إال  نعرفه  ال  عمر  ابن  حديث  من  حسن غريب  حديث  حسن[  [  ذا  حديث  القادر:  ]عبد 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيف]األلباني: 
 . ( 60( في الزهد، باب رقم ) 2407( و ) 2406( رقم ) 1)
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 الكتاب األول: يف الزكاة 
 
)د( حبيب ]بن أيب فضالن، أو فضالة[ املالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصني: »اي أاب جُنيد، إِّنَّكم    -[  512]

لَُتَحدِّثُوان أبحاديث ما جنُدها يف القرآن؟! قال: فغضب عمران، مث قال للرجل: أوجدمت يف كلِّّ أربعني درمهاً درهٌم؟! ومن  
اً كذا وكذا، َأوجدمت هذا يف القرآن؟ قال: ال، قال: فعمَّن َأَخْذمُت هذا؟  كلِّّ كذا وكذا شاة شاٌة، ومن كل كذا كذا بعري 

نيب هللا   عن  حنُن  وَأخذانه  عنا،  وسلم  -أخذمتُوه  عليه  داود  -صلى هللا  أبو  َأخرجه  هذا«.  حنو  َأشياء  وذكر   ... (1.) 
  ]األلباني: ضعيف[ [فضالن، لم يوثقهما غير ابن حبان ]عبد القادر: وفي سنده صرد بن أبي المنازل، وحبيب بن أبي [ 2662]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[
 ( في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. 1561( رقم ) 1)

: قال: »استعمل انفع بن علقمة َأيب  -رمحه هللا    -اليشكري    -أو ابن شعبة  -  مسلم بن ثَفنة  )د س(  *  -[  513] 
على عَِّراَفةِّ قومه، فأمره: َأن ُيَصدَِّقهم، قال: فبعثين أيب يف طائفة منهم، فأَتيُت شيخاً كبريًا، يقال له: َسْعُر بن َدْيسم، 

َأيَّ حنٍو أَتخذون؟ فقلت: َُنتار، حىت إِّان َنْشرُبُ ضروع قال: ابَن أخي، و   -يعين ألصدَِّقك    -فقلت: إِّن َأيب بعثين إليك  
، على عهد رسولِّ هللا   َعابِّ ْعٍب من هذه الشِّّ   -صلى هللا عليه وسلم -الغنم، قال ابَن أخي: فإين حُمَدُِّثك أين كنت يف شِّ

إليك، لِّتُؤدَِّّي صدقة   -وسلم صلى هللا عليه-يف َغنم يل، قال: فجاءين رجالن على بعري، فقاال يل: إان رسوال رسولِّ هللا 
ا، غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقاال: شاة، فـََعَمْدُت إِّىل شاٍة قد عرفُت مكاهَنا، مُمتَلَِّئة حَمْضاً وَشْحماً، فََأخرجُتها إِّليهم

الشافع، وقد هناان رسوُل هللا   أتخذان؟   َأن أنخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شيءٍ   -صلى هللا عليه وسلم  -فقاال: هذه شاةُ 
فأخرجتها    -واملعتاط: الت مل تلد ولداً، وقد َحاَن وِّالُدها   -قاال: َعناقاً: جَذعة أو ثَنِّيَّة، قال: فَعَمْدُت إِّىل َعنَاٍق ُمعتاٍط 

  إليهما، فقاال: انوِّلنَاها، فجعالها معهما على بعريمها، مث انطلقا«. هذه رواية َأيب داود. وله يف أخرى هبذا احلديث، وقال
 فيه: »والشافع: الت يف بطنها ولد«. 

إليهما، فقاال: هذه الشافع احلائل، وقد هناان   النسائي مثله، إىل قوله: »حمضاً وشحمًا« مث قال: »فأخرجتها  ويف رواية 
حان أن أنخذ شافعاً، فـََعَمْدُت إِّىل عناق معتاط، واملعتاط: الت مل تلد ولداً، وقد    -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  

 (. 1) وِّالُدها... وذكر الباقي مثله«.ويف أخرى له: »أن علقمة استعمل َأابه على صدقة قومه... وساق احلديث« 

 [ ]عبد القادر: حسن بما قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 2677]جامع: 
باب زكاة السائمة والنسائي  1581( رواه أبو داود رقم ) 1) بغير اختيار    32/    5( في الزكاة،  باب إعطاء السيد المال  في الزكاة، 

 المصدق. 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »جاء رجل إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)س( عبد هللا بن هالل الثقفي    -[  514] 
َأخرجه   أخذُِتا«.  ما  املهاجرين  فقراَء  تُعَطى  أهنا  لوال  فقال:  الصدقة،  من  شاٍة  َأو  َعناٍق  يف  بعَدك  أُقـَْتُل  فقال: كِّدُت 

 . (1)النسائي 
 ]األلباني: ضعيف[  حبان[ ]عبد القادر: في سنده عثمان بن عبد هللا ابن األسود، لم يوثقه غير ابن [ 2683]جامع: 

 الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.في  34/   5(  1)

أن   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  : قال: »َأمران-رضي هللا عنه  -)ت د س( عتاب بن أسيد *   -[ 515] 
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 أخرجه الرتمذي، وأَبو داود.  «.َُنُْرَص العنب كما َُنُرص النخل، وأنخَذ زكاتَه زَبيباً، كما أنخُذ صدقَة النخل متراً 
 أمر عتَّاَب بن َأسيد«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وَأخرجه النسائي أيضاً، عن ابن املسيب مرسالً: »أنَّ النيبَّ 

كان يبعُث على الناس من خَيُْرص عليهم ُكروَمهم وَثارهم«    -صلى هللا عليه وسلم  -وللرتمذي أيضاً، قال: »إِّن النيب 
(1) . 

]األلباني:   [سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن  إسناده منقطع  [ ]عبد القادر:2698]جامع: 
 [ضعيف

  ( في الزكاة، باب في خرص العنب،1603( في الزكاة، باب ما جاء في الخرص، وأبو داود رقم ) 644( رواه الترمذي رقم )1)
 ( في الزكاة، باب خرص النخل والعنب. 1819الصدقة، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) في الزكاة، باب شراء  109/   5والنسائي 

يبعُث ابَن َرَواحَة إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 516] 
، أو يَْدفـَُعوهُ إِّليه  يهوَد، فـََيْخرُِّص النخل، حني َتطيُب الثمار، قبل أن يؤكَل منه، مث  ُ يهوَد: َأن أيخذوه بذلك اخلَْرصِّ خُيَريِّّ

 به، لكي حُتَْصى الزََّكاةُ من قبل َأن تُؤكَل الثماُر وتـَُفرَُّق«. 
النيبُّ   »كان  خيرب:  شأَن  تذكر  وهي  قالت  رواية  وسلم  -ويف  عليه  هللا  يهوَد،   -صلى  إِّىل  رَواحة  بَن  عبَد هللا  يبعث 

 . (1) طيب، قبل أن يُؤكَل منه«. َأخرجه أَبو داودفيخرُص النخل حني ي 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [اْلسناد [ ]شعيب: إسناده ضعيف، النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف2700]جامع: 

 . ( في البيوع، باب في الخرص3413( في الزكاة، باب متى يخرص التمر، ورقم )1606( رقم ) 1)

بن جبل    )ت(  *  -[  517]  إِّيلَّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -معاذ  وسلم  -: قال: »كتب  يف   -صلى هللا عليه 
 ،  فقال: ليس فيها شيء«.   -  وهي البقول -اخَلْضراواتِّ

 (.1)أخرجه الرتمذي، وقال: ]إسناد[ هذا احلديث ليس بصحيح 

الباب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء، وإنما    إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا]الترمذي:  [  2703]جامع:  
وسلم مرسالً  عليه  هللا  صلى  النبي  بن طلحة عن  هذا عن موسى  القادر:[  يروى  ضعيف  ]عبد  ]األلباني:  إسناده  ]شعيب:    [ صحيح[ 

 الحسن بن عمارة متروك[ 
   ( في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضراوات.638( رقم ) 1)
املطلب    -[  518]  بن عبد  الزبري  بنت  قالت:  -رضي هللا عنها    -)د( ضباعة  املِّقَداد ]بن عمرو[  : كانت حتت 

عة  »ذهب املِّقداُد حلاجة ببقيع اخلَْبَخْبةِّ، فإذا ُجَرٌذ خُيْرُِّج من ُجحر ديناراً، مث مل يزل خُيرج ديناراً ]دينارًا[ حىت َأخرج سب
ْرقة محراء، يعين صلى هللا عليه   -فيها ديناٌر، فكانت َثانية عشر ديناراً، فذهب هبا إىل النيبِّّ    عشر ديناراً، مث أخرج خِّ

: هل َأهويَت إِّىل اجلُْحر؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -فَأخربه، وقال ]له[: ُخْذ صدقتها، فقال له رسوُل هللا    -وسلم
 (. 1) ال. قال له: ابرك هللا لك فيها«. أخرجه أَبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ بد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]ع[ 2706]جامع: 
 ( في اْلمارة، باب ما جاء في الركاز. 3087( رقم ) 1)

: »يف  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )ت(  * -[ 519] 
، يف كلِّّ َعشَرةِّ َأْزقَاٍق مِّن عسٍل: زِّقٌّ«. َأخرجه الرتمذي   . (1)  الَعَسلِّ

]عبد القادر: إسناده ضعيف[  [  حديث ابن عمر في إسناده مقال، وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم]الترمذي: [ 2710]جامع: 
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 [ إسناده ضعيف]شعيب:  ]األلباني: صحيح[ 
 ( في الزكاة، باب في زكاة العسل. 629( رقم ) 1)

خطب   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه عن جدِّه: أن النيبَّ -رمحه هللا  -)ت( عمرو بن شعيب   -[ 520] 
 «. فَليـَتَّجر فيه، وال يرتكه حىت أتكله الصدقة الناس، فقال: »أال َمن َويَل يتيماً له ماٌل 

 . (1) َأخرجه الرتمذي   «.ويف رواية عن عمرو بن شعيب: »أن عمر بن اخلطاب... فذكر احلديث 
في إسناده المثنى بن الصباح،   : رعبد القاد][ في إسناده مقال، ألن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث]الترمذي: [ 2715]جامع: 

 [ إسناده ضعيفشعيب: [ ]ضعيفوهو ضعيف، وله شواهد مرسلة عند الشافعي وغيره[ ]األلباني: 
 ( في الزكاة، باب ما جاء في زكاة اليتيم. 641( رقم ) 1)

حني بعثه إىل  -قال له   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -معاذ بن جبل  )د(  * -[ 521] 
، والشاَة من الغنم، والبعري من اإلِّبل، والبقر من البقر-اليمن   (. 1)  َأخرجه أبو داود «.: »ُخذِّ احَلبَّ من احلبِّّ

]األلباني:   [ إسناده ضعيف النقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل: حديث حسن[ ]شعيب: رعبد القاد [ ]2721]جامع: 
 ضعيف[

 ( في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من األموال. 1814( في الزكاة، باب صدقة الزرع، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 1599( رقم ) 1)

كان    -صلى هللا عليه وسلم -فإن رسول هللا  : قال: »أما بعد، -رضي هللا عنه   -)د( مسرة بن جندب   -[ 522] 
 . (1)أيمُران: أن ُُنرِّج الصدقة من الذي نُعِّدُّ للبيع«. َأخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2722]جامع: 
 . زكاة ( في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها  1562( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم -: عن أَبيه أبيض بن محَّال: »أَنَّهُ كلََّم رسوَل هللا -رمحه هللا  -)د( سعيد بن أبيض  -[ 523] 
َأن ال أْيخذها من أهل َسبَأ؟ فقال: اي أخا سبأ، البُدَّ من صدقة، فقال: اي رسول هللا،    -حني َوَفد عليه    -يف الصدقة  
أرَِّب، فصاحل رسوَل هللا  إَّنا زرُعنا   تـََبدََّدت سبأُ، ومل يبق منهم إِّال قليٌل مبِّ على    -صلى هللا عليه وسلم  -الُقطُن، وقد 

-سبعني ُحلَّة من قيمة وفاء بـَزِّ املََعافِّر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ مبأرِّب، فلم ]يزالوا[ يُؤدُّوهنا، حىت قُبِّض رسول هللا  
فيما صاحل أَبيُض   -صلى هللا عليه وسلم -الُعمَّاَل انْـتـََقضوا عليهم بعد ما قُبض رسول هللا  مث إن -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا  -يف احلَُللِّ السبعني، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بن مَحَّال رسوَل هللا 

انتقض ذلك، وصار ]ت[ على الصدقة«.   -هللا عنه    رضي  -حىت مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر    -عليه وسلم
 (. 1)َأخرجه أبو داود 

القادر: [  2723]جامع:   يوثقهما غير ابن    ]عبد  لم  ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال،  في سنده 
 [ إسناده ضعيف]شعيب:  ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [حبان

 اْلمارة، باب في حكم أرض اليمن. ( في 3028( رقم ) 1)

بعث  -صلى هللا عليه وسلم -: عن أَبيه عن جده »َأنَّ النيبَّ  -رمحه هللا  -عمرو بن شعيب  )ت(  * -[ 524] 
ُمنَادِّايً يف فَِّجاج مكة: أال إِّنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكٍر أو أُنثى، حر أو عبد، صغري أو كبري: ُمدَّان من  

واه، أو صاٌع من طعام«. َأخرجه الرتمذي   (. 1) قمح َأو سِّ
 [ إسناده ضعيفشعيب: [ ]ضعيف اْلسناد]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ ]الترمذي: [ 2730]جامع: 

 ( في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر. 674( رقم ) 1)
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: قال: خطب ابن عباس يف آخر رمضان، على منرب البصرة،  -رمحه هللا  -احلسن البصري  )د س(  * -[ 525] 
فقال: َأخرِّجوا صدقة صومكم، وكأنَّ الناَس مل يعلموا، فقال: َمن ها هنا من أهل املدينة؟ قوموا إىل إخوانكم فعلِّّموهم،  

ه الصدقة: صاعاً من متر، أو من شعري، أو هذ  -صلى هللا عليه وسلم -فإهنم ال يعلمون، مث قال: فرض رسوُل هللا 
ْعرِّ، فقال: قد  نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أُنثى صغري َأو كبري، فلما قدم علّي رَأى رُْخَص السِّّ

 َأوسع هللا عليكم، فلو جعلُتُموه صاعاً من كل شيء؟.  
 من َصام[. َأخرجه أَبو داود. : وكان احلسن يرى صدقة رمضان على -وهو الطويل  -]قال محيد 

فرض صدقة الفطر على  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  «:ويف رواية النسائي، بعد قوله: »فإهنم ال يعلمون
الكبري والصغري، واحلرِّ والعبد، والذكر واألنثى: نصَف صاٍع من بـُّر، أو صاعاً من متر َأو شعري. ويف أخرى للنسائي  

: »صاعاً من طعام، أَو صاعاً من شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من  -يف صدقة الفطر   -ن عباس خمتصراً: قال اب 
 . (1)أَقِّط« 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعهحديث حسن  ]عبد القادر:[ 2731]جامع: 
في الزكاة، باب مكيلة زكاة   51و 50/  5( في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، والنسائي 1622( رواه أبو داود رقم )1)

 الفطر. 

: قال: »قلنا اي رسوَل هللا، إن أصحاب الصدقة يـَْعَتُدوَن  -رضي هللا عنه   - بشري بن اخلصاصية )د(  * -[ 526] 
 (. 1) علينا، أَفـََنْكُتم من َأموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: ال« َأخرجه أبو داود

  [اد ضعيفديسم السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسن   ]عبد القادر:[ 2741]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 . ( في الزكاة، باب رضى المصدق1587( و ) 1586( رقم ) 1)

قال: »َسيَأتيكْم رَُكْيٌب  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)د( جابر بن عتيك   -[ 527] 
هم، وإن ظلموا فعليهم، وأرُضوهم ُبوا هبم، وَخلُّوا بينهم وبني ما يبتغون، فَإِّن َعَدلُوا فألنُفسِّ َغُضون، فإذا جاؤوكم فـََرحِّّ ،  ُمبـْ

 (. 1) وْلَيْدُعوا لكم«. أخرجه أبو داودفإِّن متام زكاتُِّكْم رِّضاهم، 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2743]جامع: 
 ( في الزكاة، باب رضى المصدق. 1588( رقم ) 1)

أبو سعيد اخلدري    -[  528]  : »ال حتِّلُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د( 
أَبو   يـَُتَصدَُّق عليه فيهدي لك، أو يدعوك«. ]أخرجه  َأو ابنِّ السبيل، أو جاٍر فقري،  ، إِّال يف سبيل هللا،  الصدقة لغينٍّ

 (. 1)داود[ 

 ]األلباني: ضعيف[  [ وجهالة عمران البارقي -وهو ابن سعد بن جنادة   -طية [ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف ع2758]جامع: 
 ( في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني.1637( رقم ) 1)

الصدائي    -[  529]  احلارث  بن  »أَتيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( زايد   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: 
: إِّن  -صلى هللا عليه وسلم -فأَته رجل فقال: أعطين من الصدقة، فقال له رسوُل هللا  -فذكر حديثاً طويالً  -فبايعتُه 

منهم   فإِّن كنَت  َأجزاء،  َثانية  َفَجزَّأَها  ]هو[،  فيها  َحَكَم  حىت  الصدقات،  يف  غريه  وال  َنيٍب،  حبْكم  يـَْرَض  مل  تعاىل  هللا 
 (. 1)ه أبو داود . أخرج[« أعطيُتَك ]َحقَّكَ 
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]شعيب:    في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف في حفظه[ ]األلباني: ضعيف[  ]عبد القادر:[  2761]جامع:  
 إسناده ضعيف[ 

 ( في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني. 1630( رقم ) 1)

فأخذ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »قدم علينا ُمَصدُِّق النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -  أبو جحيفة )ت(  * -[ 530] 
 . (1)الصدقة من أغنيائنا، فجعلها يف فـَُقَرائنا، وكنُت غالماً يتيماً، فأَعطاين منها قـَُلوصًا«. َأخرجه الرتمذي 

 [ إسناده ضعيفشعيب: [ ]ضعيف اْلسناد[ ]األلباني: ، حسنه الترمذي وغيره[ ]عبد القادر: حديث حسن 2672]جامع: 
 ( في الزكاة، باب ما جاء من أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد في الفقراء. 649( رقم ) 1)

ُتُم الزََّكاَة َفاَل   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  -[ 531]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا َأْعطَيـْ
 (1)  ماجهتـَْنَسْوا ثـََواهَبَا، َأْن تـَُقولُوا: اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َمْغَنًما، َواَل جَتَْعْلَها َمْغَرًما " أخرجه ابن  

]األلباني:   [باقي: في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه[ ]عبد ال1797:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الَبْخَتري بن عبيد متروك الحديث. وسويد بن سعيد ضعيف[ ]موضوع

 َما ُيَقاُل ِعْنَد ِإْخَراِج الزََّكاةِ  (، َبابُ 1797ابن ماجه ) ن( سن 1)

َا َسنَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ال )جه(  -[ 532]  زََّكاَة يفِّ َهذِّهِّ  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: " إَِّّنَّ
، َوالذُّرَةِّ " أخرجه ابن   (1)  ماجهاخْلَْمَسةِّ: يفِّ احلِّْنطَةِّ، َوالشَّعِّريِّ، َوالتَّْمرِّ، َوالزَّبِّيبِّ

]األلباني: ضعيف جدا وصح نحوه بلفظ األربعة فذكرها دون الذرة فهي   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1815  :]ماجه
 [ متروك الحديث  -وهو ابن أبي سليمان الَعْرَزميُ -]شعيب: إسناده ضعيف بمرة، محمَّد بن ُعبيد هللا  [منكرة

 َما َتِجُب ِفيِه الزََّكاُة ِمَن اأْلَْمَوالِ  ابُ بَ ، َأْبَواُب الزََّكاةِ (، 1815ابن ماجه ) ن( سن 1)

تُّوَن    -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ    َجابِّر  )جه(  -[  533]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَوْسُق سِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 (1)  ماجهَصاًعا« أخرجه ابن  

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف التفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد هللا العرزمي. قال: ورواه  1833: ]ماجه
وهو  -شعيب: إسناده ضعيف جًدا. محمَّد بن ُعبيد هللا  [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [أصحاب السنن، خال الترمذي من حديث أبي سعيد 

 [ متروك الحديث -الَعرَزمي
 اْلَوْسُق ِستُّوَن َصاًعا  َبابُ ، َأْبَواُب الزََّكاةِ (، 1833ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُعَمرَ   )جه(  *  -[  534]  عنه  -اْبن  َصَدقَاُت   -  مارضي هللا  »تـُْؤَخُذ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1)  ماجهاْلُمْسلِّمِّنَي َعَلى مِّيَاهِّهِّْم« أخرجه ابن 

  []األلباني: حسن صحيح  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد. قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم1806: ]ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف من هذا الطريق]
 َصَدَقِة اْلَغَنمِ ، َباُب الزََّكاةِ  (، ِكَتابُ 1806ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ يلِّ حَنْاًل، قَاَل: »َأدِّّ اْلُعْشَر«،   -  رمحه هللا تعاىل -َسيَّارََة اْلُمَتعِّيُّ  أَبو )جه(  * -[ 535] 
. أخرجه ابن   ، َفَحَماَها يلِّ  (1)  ماجهقـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، امحَِّها يلِّ

 النقطاعه[ شعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: حسن [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: الحديث مرسل 1823:  ]ماجه
 َزَكاِة اْلَعَسلِ ، َباُب الزََّكاةِ  (، ِكَتابُ 1823ابن ماجه ) ن( سن 1)

َسلََّم »َأَمَر  َعمَّار ْبنِّ َسْعٍد ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  )جه(  * -[ 536] 
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 (1)  ماجهبَِّصَدَقةِّ اْلفِّْطرِّ َصاًعا مِّْن مَتٍْر، أَْو َصاًعا مِّْن َشعِّرٍي، َأْو َصاًعا مِّْن ُسْلٍت« أخرجه ابن 
-شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن وعمر ابن حفص [ ]]األلباني: صحيح [1830:  جه]ما

 [ ، ثم إنه مرسٌل فعمار بن سعد المؤذن تابعي-وهو ابن عمر بن سعد الَقَرظ المؤذن
 اْلِفْطرِ َصَدَقِة ، َباُب الزََّكاةِ  (، ِكَتابُ 1830ابن ماجه ) ن( سن 1)

، َأْو   -رضي هللا عنه   -اْلَعاَلء ْبنِّ احْلَْضَرمِّيِّ  )جه(  -[ 537]  قَاَل: »بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل اْلَبْحَرْينِّ
مَِّن اْلُمْشرِّكِّ اخْلََراَج« أخرجه  إِّىَل َهَجَر، َفُكْنُت آيتِّ احْلَائَِّط َيُكوُن َبنْيَ اإْلِّْخَوةِّ، ُيْسلُِّم َأَحُدُهْم، فَآُخُذ مَِّن اْلُمْسلِّمِّ اْلُعْشَر، وَ 

 (1)  ماجهن اب
 شعيب: إسناده ضعيف، المغيرة األزدي مجهول[ [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1831:  ]ماجه

 اْلُعْشِر َواْلَخَراجِ ، َباُب الزََّكاةِ  (، ِكَتابُ 1831ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 والفقر الكتاب الثاني من حرف الزاي: يف الزهد  
يقول: »ليست   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو ذر الغفاري   -[ 538]

َدْيَك،  الزََّهاَدةُ يف الدنيا بتحرمي احلالل، وال إِّضاعة املال، ولكنِّ الزُّْهُد: َأن تكون مبا يف َيدِّ هللا تعاىل َأوَثَق منك مبا يف يَ 
ْبَت هبا أرَغَب منك فيها لو أهنا ]أ[ بقَِّيت لك«. أخرجه الرتمذي وأن تكون يف ثو   (. 1) اب املصيبة إِّذا ُأصِّ

 ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 2770]جامع: 
 . ( في الزهد في الدنيا4100ورواه ابن ماجة رقم )( في الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، 2341( رقم ) 1)

: »إِّن كنتِّ تريدين -صلى هللا عليه وسلم   -: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة  -[  539] 
واللُّحوقَ  تـَُرقِّّعيهِّ«.   اإلِّسراَع  حىت  ثَوابً  َتْسَتْخلِّقي  وال  األغنياء،  وجُمالسَة  وإِّايَّك  الرَّاكب،  الدنيا كزاد  من  فـَْلَيْكفِّكِّ  يب 

 (. 1)  أخرجه الرتمذي

عبد القادر: في سنده صالح بن حسان النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة، وهو  ][  هذا حديث غريب]الحديث:  [  2771]جامع:  
 ]شعيب: ضعيف جدا[  متروك[ ]األلباني: ضعيف جدا[

 ( في اللباس، باب ما جاء في ترقيع الثوب. 1781( رقم ) 1)

قال: »اللَّهمَّ أْحيين   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك    )ت(  *  -[  540] 
إِّهنم   قال:  رسول هللا؟  اي   َ ملِّ عائشُة:  فقالت  قال:  القيامة.  يوم  املساكني  زُمرةِّ  يف  واحُشرين  مسكيناً،  وأَمِّتين  مسكيناً، 

اي   خريفاً،  أبربعني  األغنياء  قبل  اجلنة  املساكني، يدخلون  يبِّّ  َأحِّ عائشة  اي  مترة،  بشقِّّ  ولو  املسكنَي  تـَُردِّّي  ال  عائشةُ 
 (. 1)وقرِّبيهم، يـَُقرِّْبكِّ هللا يوم القيامة«. َأخرجه الرتمذي 

 ]األلباني: صحيح[ إسناده ضعيف[  : شعيب]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ][  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2773]جامع: 
 الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. ( في 2353( رقم ) 1)

فقال: اي   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »جاء رجل إِّىل النيب  -رضي هللا عنه   -)ت( عبد هللا بن مغفل   -[ 541] 
بَُّك  بَُّك، فقال: اْنظُْر ما تقول، قال: وهللا إِّين أُلحِّ قال: إِّن كنت حتِّبُّين فأعِّدَّ   -ثالث مرات  -رسول هللا، وهللا إين أُلحِّ

فافاً، فإن الفقر َأسرع إِّ   (. 1)ىل من َيِّبُّين من السَّيل إىل منتهاه«. أخرجه الرتمذي للفقر جتِّ
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2748]جامع: 

 ( في الزهد، باب ما جاء في فضل الفقر. 2351( رقم ) 1)

إِّذ   -صلى هللا عليه وسلم-جَلُُلوٌس مع رسول هللا : قال: »إِّانَّ -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب    -[ 542] 
َبَكى للذي   -صلى هللا عليه وسلم -طلع علينا ُمْصَعُب بن ُعَمري، ما عليه إِّال بـُْرَدٌة، ُمَرقَّعٌة بَِّفْرٍو، فلما رآه رسول هللا 

كيف بكم إِّذا َغَدا َأَحدُكم يف    :-صلى هللا عليه وسلم -كان فيه من النِّْعمة، والذي هو فيه اليوم، مث قال رسوُل هللا  
َعْت بني يديه َصْحَفٌة ورُفَِّعْت أخرى، وَسرَتْمتُْ بيوَتكم كما ُتْسرَتُ الكعبة؟ قالوا: اي رس ول  ُحلٍَّة، وراح يف حلة أخرى، َوُوضِّ

: بل أنتم اليوم -صلى هللا عليه وسلم  -هللا، حنن يومئذ َخرْيٌ مِّنَّا  اليوم، نُْكَفى املُْؤنََة، َونـَتـََفرَُّغ للعبادة، فقال رسول هللا 
 . (1)  خرٌي منكم ]يومئذ[ «. َأخرجه الرتمذي

]عبد القادر: في سنده شيخ لم يسم، وهو شيخ محمد بن كعب القرظي[ ]األلباني:  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 2785]جامع: 
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 ضعيف[
 . (36( في صفة القيامة، باب رقم )2478( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ذُكَِّر رجٌل عند رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  543] 
  الرتمذي: ال يُعَدُل الَورَُع بشيٍء«. أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم   -بعبادٍة واجتهاٍد، وذُكر آخُر بورٍع، فقال رسول هللا  

(1  ) 
 [ضعيفاني: : إسناده ضعيف[ ]األلب شعيب[ ]2790]جامع: 

 (. 2519( أخرجه الترمذي )1)

: »ال يبُلُغ العبُد  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( عطية السعدي    -[  544] 
حىت يدع ما ال أبس به، حذراً مما به البَْأُس«.    -: »ال يبلغ العبد حقيقة التـَّْقوى  -ويف رواية    -َأن يكون من املتقني«.  

 (. 1)َأخرجه الرتمذي 

 [إسناده ضعيفشعيب: [ ]ضعيف[ ]األلباني: ، حسنه الترمذي وغيرهالقادر: حديث حسن [ ]عبد  2791]جامع: 
 . (20( في صفة القيامة، باب رقم )2453( رقم ) 1)

  -: قال: »لقد َخرجُت يف يوٍم شاٍت من بيت رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  545] 
وسلم عليه  ُبُوص   -صلى هللا  فحزمتهُ  َوَسطي،  وَشَدَدُت  ُعُنقي،  فأدخلُته  َوسطَهُ  َفَجوَّبُت  َمْعطوانً،  إهاابً  َأخذُت  وقد 

طعاٌم َلطَعِّمُت منه، فخرجت ألتمُس    -صلى هللا عليه وسلم-النخل، وإين َلشديُد اجلوع، ولو كان يف بيت رسولِّ هللا  
ه: فاطلعت عليه من ثـُْلَمةِّ احلائط، فقال: مالك اي أعرايب؟ هل  شيئاً، فمررُت بيهودي يف مال له، وهو َيسقي بَبكرة ل 

أعطاين  الباب حىت َأدخَل، ففتح فدخلُت، فأعطاين دلوه، فكلما نزعت َدْلواً  لك يف َدْلٍو بتمرة؟ فقلت: نعم، فافتحِّ 
املاء من  َجَرعت  مث  فأكلتها،  َحسيْب،  وقلُت:  َدْلَوه،  َأرسلُت  امتألت كفِّي  إِّذا  املسجَد    مترة، حىت  مث جئُت  فَشرِّبُت، 

 (1) فيه«. أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -فوجدُت رسوَل هللا 

 ]عبد القادر: فيه مجهول لم يسم[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 2805]جامع: 
 . (35( في صفة القيامة، باب رقم )2475( رقم ) 1)

ْثتين ُأخت املغرية، قالت:  -رمحه هللا    -حسان  )د( احلجاج بن    -[  546]  : قال: »دخلنا على أنس بن مالك، فحدَّ
َأو ُقصُّومها، فإن    -أو ُقصَّتَانِّ    -َوأنت يومئذ غالم، ولك قراننِّ   فمسح رأَسك، وبـَرََّك عليك، وقال: احلُِّقوا هذين، 

 . (1)  هذا زِّيُّ اليهود«. َأخرجه أبو داود
بنت حسان  ادر: [ ]عبد الق 2893]جامع:   التيمية، ال تعرف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة المغيرة  بنت حسان    [في سنده المغيرة 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ 
 ( في الترجل، باب ما جاء في الرخصة. 4197( رقم ) 1)

اجلوَع، ورفعنا   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َشَكْوان إِّىل رسول هللا -رضي هللا عنه    -)ت( أبو طلحة   -[ 547] 
وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فرفع  بُطونِّنا،  إىل  َحَجٍر  َحَجٍر  عن  الرتمذي   -ثِّيَابَنا  أخرجه  َحَجَرْينِّ«.   (. 1)  عن 

]عبد القادر: في سنده سيار بن حاتم العنزي، أبو سلمة  [  نعرفه إال من هذا الوجههذا حديث غريب: ال  ]الترمذي:  [  2811]جامع:  
 البصري، وهو صدوق له أوهام[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في الزهد، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم. 2372( رقم ) 1)
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ٍد، وََكاَنْت، لَهُ ُصْحَبٌة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رَأَيْـُتُم الرَُّجلَ  أَبو )جه(  -[ 548]  َقْد   َخالَّ
نْـيَا، َوقِّلََّة َمْنطٍِّق، فَاْقرَتِّبُوا مِّْنُه، فَإِّنَّهُ يـُْلقِّي احلِّْكَمَة« أخرجه ابن   (1) ماجهأُْعطَِّي زُْهًدا يفِّ الدُّ

الكتب  4101:  ]ماجه أحد من أصحاب  له  يخرج  ولم  الحديث.  ماجة ألبي خالد سوى هذا  ابن  يخرج  لم  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي فروة[  [الخمسة شيئا

ْنَيا (، ِكَتابُ 4101ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب الزُّْهِد ِفي الدُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجٌل، فـََقاَل: اَي    -رضي هللا عنه    -َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيِّّ   )جه(  *  -[  549]  قَاَل: أََتى النَّيبِّ
النَّاُس؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َوَأَحبَّينِّ   ُ َأَحبَّينِّ اَّللَّ َأاَن َعمِّْلُتهُ  إَِّذا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْزَهْد يفِّ َرُسوَل اَّللَِّّ ُدلَّينِّ َعَلى َعَمٍل   َصلَّى هللاُ 

ُ، َواْزَهْد فِّيَما يفِّ أَْيدِّي النَّاسِّ َيِّبَُّك النَّاُس« أخرجه ابن الدُّ   (1)  ماجهنْـيَا َيِّبََّك اَّللَّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده خالد بن عمرو، وهو ضعيف متفق على ضعفه. واتهم بالوضع. وأورد له العقيلي  4102:  ]ماجه

]األلباني:   [حديث الثوري. لكن قال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجة وغير بأسانيد حسنةهذا الحديث، وقال ليس له أصل من 
 [ صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، خالد بن عمرو القرشي متروك اتهمه بعضهم بالكذب 

ْنَيا (، ِكَتابُ 4012ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب الزُّْهِد ِفي الدُّ

ْعُت نَبِّيَُّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل:  -رضي هللا عنه  -اأْلَْسَود ْبنِّ يَزِّيدَ  )جه(  * -[ 550]  قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: مسِّ
ُ َهمَّ ُدنْـيَاُه، َوَمْن َتَشعََّبْت بِّهِّ اهلُْ  ًدا، َهمَّ اْلَمَعادِّ، َكَفاهُ اَّللَّ ُ يفِّ  »َمْن َجَعَل اهْلُُموَم مَهًّا َواحِّ ُموُم يفِّ َأْحَوالِّ الدُّنْـيَا، مَلْ يـُبَالِّ اَّللَّ

 (1) ماجهَأيِّّ َأْودِّيَتِّهِّ َهَلَك« أخرجه ابن 
 [ متهم -وهو ابن سعيد الورداني-شعيب: إسناده تالف، نهشل [ ][ ]األلباني: حسن4106:  ]ماجه

ْنَيا (، ِكَتابُ 4016ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب اْلَهمِ  ِبالدُّ

النَّاسِّ عِّْندِّي   -رضي هللا عنه    -أَبو أَُماَمةَ   )جه(  -[  551]  َأْغَبَط  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، اَل يـُْؤبَهُ َلُه، َكاَن رِّْزقُهُ َكَفافًا، َوَصربََ  َلْت َمنِّيـَّتُُه، َوقَ   ُمْؤمٌِّن َخفِّيُف احْلَاذِّ، ُذو َحظٍّ مِّْن َصاَلٍة، غَامٌِّض يفِّ النَّاسِّ لَّ َعَلْيهِّ، َعجِّ

 (1) ماجه تـَُراثُُه، َوقـَلَّْت بـََواكِّيهِّ« أخرجه ابن 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا،   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان 4117:  ]ماجه

 [ صدقة بن عبد هللا ضعيف، وأيوب بن سليمان جهله أبو حاتم الرازي والذهبي
ْنَيا (، ِكَتابُ 4117ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب َمَثُل الدُّ

َ َيِّبُّ َعْبَدهُ   -رضي هللا عنه  -عِّْمَران ْبنِّ ُحَصنْيٍ  )جه(  -[ 552]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللَّ
« أخرجه ابن   (1) ماجهاْلُمْؤمَِّن، اْلَفقِّرَي، اْلُمتـََعفَِّف، َأاَب اْلعِّيَالِّ

وموسى بن عبيدة   ،سماعه من عمران [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده القاسم بن مهران قال العقيلي ال يثبت4121:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، حماد بن عيسى وموسى بن عبيدة ضعيفان، والقاسم ابن مهران مجهول، وال   [متروك

 يثبت له سماع من عمران فيما قال العقيلي[ 
 الزُّْهِد، َباُب َفْضِل اْلُفَقَراءِ  (، ِكَتابُ 4121ابن ماجه ) ن( سن 1)

رِّيَن إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  - مارضي هللا عنه -ْبنِّ ُعَمرَ   َعْبدِّ اَّللَّ  )جه(  -[ 553]  قَاَل: اْشَتَكى فـَُقَراءُ اْلُمَهاجِّ
رُُكْم َأنَّ  ُ بِّهِّ َعَلْيهِّْم َأْغنِّيَاَءُهْم، فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر اْلُفَقَراءِّ َأاَل أَُبشِّّ ْؤمِّنِّنَي يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة قـَْبَل فـَُقَراَء اْلمُ  َوَسلََّم، َما َفضََّل اَّللَّ

مِّاَئةِّ َعاٍم«، مثَّ َتاَل ُموَسى َهذِّهِّ اآْليََة: }َوإِّنَّ يـَْوًما عِّْنَد رَبَِّّك كَ  أَْلفِّ َسَنٍة ممَِّّا تـَُعدُّوَن{ ]احلج: َأْغنِّيَائِّهِّْم بِّنِّْصفِّ يـَْوٍم، مَخْسِّ
 (1) [ أخرجه ابن ماجه47
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]األلباني:   [الزوائد: عبد هللا بن بدينار لم يسمع من عبد هللا بن عمر. وموسى بن عبيدة ضعيف [ ]عبد الباقي: في 4124:  ]ماجه
 [ ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة

 الزُّْهِد، َباُب َمْنِزَلِة اْلُفَقَراءِ  (، ِكَتابُ 4124ابن ماجه ) ن( سن 1)

بُّوا اْلَمَساكِّنَي، فَإِّيّنِّ مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنه   -أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  )جه(  * -[ 554]  قَاَل: َأحِّ
 (1) ماجه اكِّنيِّ« أخرجه ابن َوَسلََّم، يـَُقوُل يفِّ ُدَعائِّهِّ: »اللَُّهمَّ َأْحيِّينِّ مِّْسكِّينًا، َوأَمِّْتينِّ مِّْسكِّينًا، َواْحُشْرينِّ يفِّ زُْمَرةِّ اْلَمسَ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: أبو المبارك ال يعرف اسمه وهو مجهول. ويزيد بن سنان ضعيف. والحديث صححه الحاكم،  4126:  ]ماجه
وعده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال السيوطي: قال الحافظ صالح الدين بن العالء: الحديث ضعيف السند لكن ال يحكم عليه  

 ده ضعيف، يزيد بن سنان ضعيف، وأبو المبارك مجهول[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسنا [بالوضع
 الزُّْهدِّ، اَبُب جُمَاَلَسةِّ اْلُفَقَراءِّ  (، كَِّتابُ 4126ابن ماجه ) ن( سن1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َمْن  -رضي هللا عنه    -َعْمرِّو ْبنِّ َغْياَلَن الثَـَّقفِّيِّ   )جه(  -[  555] 
ْئُت بِّهِّ ُهَو احْلَقُّ مِّْن عِّْندَِّك، فَأَْقلِّْل َماَلهُ َوَوَلَدُه، َوَحبِّْب   ، َوَعلَِّم َأنَّ َما جِّ ْل َلهُ اْلَقَضاَء، آَمَن يبِّ َوَصدََّقينِّ إِّلَْيهِّ لَِّقاَءَك، َوَعجِّّ

ْئُت بِّهِّ ُهَو احْلَقُّ مِّْن عِّْندَِّك، فََأْكثِّْر َمالَ َوَمنْ  ، َومَلْ يـَْعَلْم َأنَّ َما جِّ ، َومَلْ ُيَصدِّْقينِّ هُ َوَوَلَدُه، َوَأطِّْل ُعُمَرُه« أخرجه ابن   مَلْ يـُْؤمِّْن يبِّ
 (1)  ماجه
رج ابن ماجة لعمرو هذا غير هذا الحديث.  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال اْلسناد ثقات. وهو مرسل. وقال: لم يخ4133:  ]ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ومتنه منكر  [وليس له شيء في بقية الكتب الستة
 الزُّْهِد، َباٌب ِفي اْلُمْكِثِرينَ  (، ِكَتابُ 4133ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّىَل رَُجٍل َيْسَتْمنُِّحهُ  -رضي هللا عنه  -نـَُقاَدة اأْلََسدِّيِّّ  )جه(  -[ 556] 
: »اللَُّهمَّ اَبرِّْك لَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَالَ اَنَقًة، فـََردَُّه، مثَّ بـََعَثينِّ إِّىَل رَُجٍل آَخَر، فََأْرَسَل إِّلَْيهِّ بِّنَاَقٍة، فـََلمَّا أَْبَصَرَها َرُسوُل اَّللَِّّ صَ 

َا«، قَاَل نـَُقاَدُة: فـَُقْلُت لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َوفِّيَمْن َجاءَ  َا«،  فِّيَها، َوفِّيَمْن بـََعَث هبِّ َا؟ قَاَل: »َوفِّيَمْن َجاَء هبِّ هبِّ
َا َفُحلَِّبْت َفَدرَّْت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َأْكثِّْر َماَل ُفاَلٍن« لِّْلَمانِّعِّ اأْلَوَّلِّ »َواْجَعْل رِّْزَق  مثَّ َأَمَر هبِّ

لنَّاَقةِّ. أخرجه ابن   (1) ماجهُفاَلٍن يـَْوًما بِّيـَْوٍم« لِّلَّذِّي بـََعَث ابِّ
وقال الذهبي: مجهول. وباقي رجال اْلسناد   ، الثقات[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده البراء قد ذكره ابن حبان في 4134:  ]ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده   [ثقات. وقال: ليس لنقادة شيء في بقية الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجة 
 [ ضعيف لجهالة البراء السليطي

 الزُّْهِد، َباٌب ِفي اْلُمْكِثِرينَ  (، ِكَتابُ 4134ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: »أَََتاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَمَكثـْنَا َثاَلَث لَيَاٍل،   -رضي هللا عنه -ُسَلْيَمان ْبنِّ ُصَردٍ  )جه(  -[ 557] 
 (1) ماجه اَل نـَْقدُِّر، َأْو اَل يـَْقدُِّر َعَلى طََعاٍم« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[   [وما علمته ،ولم أر من صنف في المسميات ذكره  ، [ ]عبد الباقي: في الزوائد: التابعي مجهول4149:  ]ماجه
 ]شعيب: إسناده ضعيف الختالط المسعودي والنقطاعه[ 

 الزُّْهِد، َباُب َمِعيَشِة آِل ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  (، ِكَتابُ 4149ابن ماجه ) ن( سن 1)

َ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما بِّطََعاٍم ُسْخٍن، فََأَكَل،   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  -[ 558]  قَاَل: ُأيتِّ
 (1) ماجهفـََلمَّا فـَرََغ، قَاَل: »احْلَْمُد َّللَِِّّّ، َما َدَخَل َبْطينِّ طََعاٌم ُسْخٌن ُمْنُذ َكَذا، وََكَذا« أخرجه ابن 

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، سويد بن سعيد عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه[ 4150:  ]ماجه
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 الزُّْهِد، َباُب َمِعيَشِة آِل ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  (، ِكَتابُ 4150ابن ماجه ) ن( سن 1)

َلَة  -رضي هللا عنه -َعلِّيّ  )جه(  -[ 559]  قَاَل: »أُْهدَِّيتِّ ابْـَنةُ رَُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّيَلَّ، َفَما َكاَن فَِّراُشنَا لَيـْ
 (1) ماجه أُْهدَِّيْت إِّالَّ َمْسَك َكْبٍش« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الحارث ومجالد وهما ضعيفان 4154:  ]ماجه
 [، والحارث األعور فيه كالم أيًضا-وهو ابن سعيد الهمداني-لضعف مجالد  

 الزُّْهِد، َباُب ِضَجاِع آِل ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  (، ِكَتابُ 4154ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بُِّقبٍَّة َعَلى اَببِّ رَُجٍل مَِّن اأْلَْنَصارِّ،    -رضي هللا عنه-  أََنس  )جه(  -[  560] 
ُن َهَكَذا، فـَُهَو َواَبٌل َعَلى  َيُكو  فـََقاَل: »َما َهذِّهِّ؟« قَالُوا: قـُبٌَّة بـَنَاَها ُفاَلٌن، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكلُّ َمالٍ 

َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َفَمرَّ  فـََوَضَعَها  َذلَِّك،  اأْلَْنَصارِّيَّ  فـَبـََلَغ  اْلقِّيَاَمةِّ«،  يـَْوَم  بِّهِّ  َها،  َصاحِّ َعنـْ َفَسَأَل  يـََرَها،  فـََلْم  بـَْعُد،  َم 
َ أَنَّهُ َوَضَعَها لَِّما بـََلَغهُ َعْنَك، فَـ  ُ، يـَْرمَحُهُ اَّللَُّ« أخرجه ابن فَُأْخربِّ  (1) ماجهَقاَل: »يـَْرمَحُهُ اَّللَّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عيسى بن عبد األعلى، لم أر من جرحه وال من وثقة. وباقي رجال اْلسناد ثقات.  4161: ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن عبد األعلى [ ورواه أبو داود في سننه بغير هذا اللفظ من هذا الوجه

 الزُّْهِد، َباٌب ِفي اْلِبَناِء َواْلَخَرابِ  (، ِكَتابُ 4161ابن ماجه ) ن( سن 1)

ئً   )جه(   -[  561]  َشيـْ يـَُعالُِّج  َوُهَو  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعَلى  َدَخْلنَا  قَااَل:  َخالٍِّد،  اْبيَنْ  َوَسَواء،  فََأَعنَّاهُ َحبَّة،  ا، 
ْنَساَن تَلُِّدهُ أُمُّ  ُ َعزَّ َعَلْيهِّ، فـََقاَل: »اَل تـَْيَأَسا مَِّن الرِّْزقِّ َما َِتَزََّزْت رُُءوُسُكَما، فَإِّنَّ اإْلِّ هُ َأمْحََر، لَْيَس َعَلْيهِّ قِّْشٌر، مثَّ يـَْرزُقُهُ اَّللَّ

 (1)  ماجهَوَجلَّ« أخرجه ابن  
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة سالم أبي شرحبيل[ 4165:  ]ماجه

ِل َواْلَيِقينِ  (، ِكَتابُ 4165ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب التََّوكُّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّْن قـَْلبِّ اْبنِّ آَدَم بُِّكلِّّ وَ  )جه(  -[ 562]  اٍد  َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ
يِّّ َواٍد َأْهَلَكُه، َوَمْن تـَوَكََّل َعَلى اَّللَِّّ َكَفاهُ التََّشعَُّب« أخرجه ابن  ُشْعَبًة، َفَمنِّ اتَـَّبَع قـَْلُبهُ الشَُّعَب ُكلََّها، مَلْ يـُبَالِّ  ُ أبَِّ   ماجهاَّللَّ

(1) 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة صالح بن رزيق العطار [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف4166:  ]ماجه

ِل َواْلَيِقينِ  (، ِكَتابُ 4166ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب التََّوكُّ

، َوأَ   أَبو )جه(  * -[ 563]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َعلِّّْمينِّ ْز،  أَيُّوَب، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ ْوجِّ
« أخرجه  قَاَل: »إَِّذا قُْمَت يفِّ َصاَلتَِّك َفَصلِّّ َصاَلَة ُمَودٍِّّع، َواَل َتَكلَّْم بَِّكاَلٍم تـَْعَتذُِّر مِّْنُه، َوَأمجِّعِّ اْليَ  ْأَس َعمَّا يفِّ أَْيدِّي النَّاسِّ

 (1)  ماجهابن 
األلباني: حسن[  مجهول[ ][ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات: 4171:  ]ماجه

 ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن جبير، وقد اضطرب في إسناده[ 
 اُب الزُّْهِد، َباُب اْلِحْكَمةِ (، ِكتَ 4171( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمَثُل الَّذِّي جَيْلُِّس َيْسَمُع    -رضي هللا عنه -أَبو ُهَريْـَرَة    )جه(  -[  564] 
َع، َكَمَثلِّ رَُجٍل أََتى رَاعِّيًا، فـََقاَل: اَي رَاعِّ  بِّهِّ إِّالَّ بَِّشرِّ َما مسِّ َأْجزِّْرينِّ َشاًة مِّْن َغَنمَِّك، قَاَل:  ي  احلِّْكَمَة، مثَّ اَل َُيَدُِّث َعْن َصاحِّ
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ثَـ  ُُذنِّ َكْلبِّ اْلَغَنمِّ "، قَاَل أَبُو احْلََسنِّ ْبُن َسَلَمَة: َحدَّ ُُذنِّ َخرْيَِّها، َفَذَهَب فََأَخَذ أبِّ نَا إِّمْسَاعِّيُل ْبُن إِّبْـَراهِّيَم قَاَل:  اْذَهْب َفُخْذ أبِّ
ثـَنَا ُموَسى قَاَل: َحدَّثـَنَا مَحَّاٌد، فَ  ُُذنِّ َخرْيَِّها َشاًة. أخرجه ابن  َحدَّ  (1)  ماجهذََكَر حَنَْوُه، َوقَاَل فِّيهِّ: أبِّ

وهو  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف4172:  ]ماجه
 [ ، ولجهالة أوس ابن خالد -ابن جدعان 

 الزُّْهِد، َباُب اْلِحْكَمةِ  (، ِكَتابُ 4172ابن ماجه ) ن( سن 1)

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن يـَتـََواَضُع َّللَِِّّّ َدرََجًة،  -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيٍد   )جه(  -[ 565] 
ُ بِّهِّ َدرََجًة، َحىتَّ جَيَْعَلهُ  ُ بِّهِّ َدرََجًة، َوَمْن يـََتَكربَُّ َعَلى اَّللَِّّ َدرََجًة، َيَضُعهُ اَّللَّ  (1) ماجهَأْسَفلِّ السَّافِّلِّنَي« أخرجه ابن   يفِّ يـَْرفـَُعهُ اَّللَّ

 [ لباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األ 4176:  ]ماجه
 الزُّْهِد، َباُب اْلَبَراَءُة ِمَن اْلِكْبِر َوالتََّواُضعُ  (، ِكَتابُ 4176ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: »إِّْن َكاَنتِّ اأْلََمةُ مِّْن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ لَتَْأُخُذ بَِّيدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه(  * -[ 566] 
  ماجه « أخرجه ابن  َحاَجتَِّها َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَما يـَْنزُِّع َيَدهُ مِّْن يَدَِّها َحىتَّ َتْذَهَب بِّهِّ َحْيُث َشاَءْت مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ، يفِّ 

(1) 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف4177:  ]ماجه

 لضعف علي بن زيد[ 
 (، ِكَتاُب الزُّْهِد، َباُب اْلَبَراَءُة ِمَن اْلِكْبِر َوالتََّواُضعُ 4177( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ لُِّكلِّّ دِّيٍن ُخُلًقا،   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس )جه(  * -[ 567] 
 (1) ماجه َوإِّنَّ ُخُلَق اإْلِّْساَلمِّ احْلَيَاُء« أخرجه ابن 

]األلباني: حسن[ ]شعيب:   [حسان وسعيد بن محمد الوراق[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف صالح بن 4182:  ]ماجه
 [إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن محمَّد الوراق ضعيف، وصالح بن حسان متروك

 (، ِكَتاُب الزُّْهِد، َباُب اْلَحَياءِ 4182ابن ماجه ) ن( سن 1)

نَازٍَة، َفَجَلَس َعَلى َشفِّريِّ   -رضي هللا عنه-اْلرَبَاء )جه(  * -[ 568]  قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ جِّ
 (1) ماجه اْلَقرْبِّ، فـََبَكى، َحىتَّ َبلَّ الثَـَّرى، مثَّ قَاَل: »اَي إِّْخَواينِّ لِّمِّْثلِّ َهَذا فَأَعِّدُّوا« أخرجه ابن 

]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قال ابن حبان في الثقات: محمد بن مالك لم يسمع من البراء. ثم ذكره في  [ 4195:  ]ماجه
 الضعفاء. ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن مالك[ 

 الزُّْهِد، َباُب التََّوقِ ي َعَلى اْلَعَملِ  (، ِكَتابُ 4195ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َعْبٍد ُمْؤمٍِّن   -رضي هللا عنه -  ْبنِّ َمْسُعود  َعْبدِّ اَّللَّ  )جه(  -[ 569] 
ئًا مِّْن حُ  يُب َشيـْ ، مِّْن َخْشَيةِّ اَّللَِّّ، مثَّ ُتصِّ نـَْيهِّ ُدُموٌع، َوإِّْن َكاَن مِّْثَل رَْأسِّ الذُّاَببِّ ُ َعَلى رِّ َوْجهِّهِّ، إِّالَّ َحرَّمَ خَيُْرُج مِّْن َعيـْ هُ اَّللَّ

 (1) ماجهالنَّارِّ« أخرجه ابن 
 [ األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف حماد بن أبي حميد] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف4197:  ]ماجه

 الزُّْهِد، َباُب اْلُحْزِن َواْلُبَكاءِ  (، ِكَتابُ 4197ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َصلَّى يفِّ  -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  -[ 570] 
ُ َعزَّ َوَجلَّ: َهَذا َعْبدِّي َحقًّا " أخرجه ابن   رِّ، فََأْحَسَن، قَاَل اَّللَّ  (1)  ماجهاْلَعاَلنَِّيةِّ، فََأْحَسَن، َوَصلَّى يفِّ السِّّ
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]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، بقية   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه4200:  ]ماجه
 [ ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة -وهو ابن الوليد-
 الزُّْهِد، َباُب التََّوقِ ي َعَلى اْلَعَملِ  (، ِكَتابُ 4200ابن ماجه ) ن( سن 1)

اد ْبنِّ َأْوسٍ  )جه(  -[ 571]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َأْخَوَف َما َأخَتَوَُّف   -رضي هللا عنه -َشدَّ
َّللَِّّ، أََما إِّيّنِّ َلْسُت أَقُوُل يـَْعُبُدوَن ََشًْسا، َواَل َقَمًرا، َواَل َوثـَنًا، َوَلكِّ  ، اإْلِّْشَراُك ابِّ َأْعَمااًل لَِّغرْيِّ اَّللَِّّ، َوَشْهَوًة َخفِّيًَّة«   نْ َعَلى أُمَّتِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، روَّاد بن الجرَّاح اختلط فُترك، وشيخه عامر بن عبد هللا مجهول،  4205:  ]ماجه

 [ والحسن بن ذكوان مختلف فيه. وقد روي موقوًفا وهو الصحيح
ْمَعةِ  (، ِكَتابُ 4205ابن ماجه ) ن( سن 1) َياِء َوالسُّ  الزُّْهِد، َباُب الرِ 

، َكَما    -رضي هللا عنه- أََنس )جه(  -[ 572]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »احْلََسُد أيَُْكُل احْلََسنَاتِّ
، َوالصِّّ أتَُْكُل النَّاُر احْلََطَب، َوالصََّدَقةُ تُْطفُِّئ اخْلَطِّيَئَة، َكَما يُْطفُِّئ اْلَماءُ النَّاَر، َوالصَّاَلةُ نُوُر اْلُمؤْ  يَاُم ُجنٌَّة مَِّن النَّارِّ«  مِّنِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: الجملة األولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة. وإسناد حديث أنس بن مالك  4210:  ]ماجه

الحفاظ متروك. لكن   ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عيسى بن أبي عيسى   [فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف
 [ لمعظمه ما يشهد له مفرًقا

 الزُّْهِد، َباُب اْلَحَسدِ  (، ِكَتابُ 4210ابن ماجه ) ن( سن 1)

َورََع    -رضي هللا عنه-َذرٍّ   أَبو  )جه(   -[  573]  َواَل  َعْقَل َكالتَّْدبِّريِّ،  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
« أخرجه ابن  ، َواَل َحَسَب َكُحْسنِّ اخْلُُلقِّ  (1) ماجهَكاْلَكفِّّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده   [ي، وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده القاسم بن محمد المصر 4218:  ]ماجه
 ضعيف، الماضي بن محمَّد ضعيف، وعلي بن سليمان والقاسم بن محمَّد مجهوالن[ 

 الزُّْهِد، َباُب اْلَوَرِع َوالتَّْقَوى  (، ِكَتابُ 4218ابن ماجه ) ن( سن 1)

إِّيّنِّ أَلَْعرُِّف َكلَِّمًة    -رضي هللا عنه-َذرٍّ   أَبو  )جه(  -[  574]  َوَسلََّم: "  َعَلْيهِّ  َوقَاَل   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يـَتَّ   -ُعْثَماُن: آيًَة   آيٍَة؟ قَاَل: }َوَمْن  أَيَّةُ  ُهْم "، قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  َا َلَكَفتـْ خَمَْرًجا{ َلْو َأَخَذ النَّاُس ُكلُُّهْم هبِّ لَهُ  جَيَْعْل   َ قِّ اَّللَّ

 [ " 2]الطالق: 
  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع. وأبو السليل لم يدرك أبا ذر، قاله في التهذيب4220:  ]ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر
 الزُّْهِد، َباُب اْلَوَرِع َوالتَّْقَوى  (، ِكَتابُ 4220ابن ماجه ) ن( سن 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه -ُكْلثُوم اخْلَُزاعِّيِّ   )جه(  *  -[  575]  قَاَل: أََتى النَّيبِّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا  َكْيَف يلِّ َأْن َأْعَلَم إَِّذا َأْحَسْنُت َأيّنِّ َقْد َأْحَسْنُت، َوإَِّذا َأَسْأُت َأيّنِّ َقْد َأَسْأُت؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ 

ريَاُنَك: َقْد َأْحَسْنَت، فـََقْد َأْحَسْنَت، َوإَِّذا قَالُوا: إِّنََّك َقْد َأَسْأَت، فـََقْد َأَسْأَت " أخرجه ابن   (1) ماجهقَاَل جِّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات غير   [مرسل [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال حديث كلثوم الخزاعي ثقات إال أنه 4222: ]ماجه
 [ كلثوم الخزاعي فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو تابعي ال صحبة له، فهو حسن الحديث، والحديث مرسل

 (، ِكَتاُب الزُّْهِد، َباُب الثََّناِء اْلَحَسنِ 4222( سنن ابن ماجه )1)
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ُ أَفـَْرُح بِّتـَْوبَةِّ َعْبدِّهِّ مِّْن   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيدٍ  )جه(  * -[ 576]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َّللَّ
نَا  ، فَاْلَتَمَسَها، َحىتَّ إَِّذا َأْعيَا، َتَسجَّى بِّثـَْوبِّهِّ، فـَبـَيـْ َلَتُه، بَِّفاَلٍة مَِّن اأْلَْرضِّ َلةِّ رَُجٍل َأَضلَّ رَاحِّ ُهَو َكَذلَِّك إِّْذ مسَِّع َوْجَبَة الرَّاحِّ

َلتِّهِّ« أخرجه ابن   (1) ماجهَحْيُث فـََقَدَها، َفَكَشَف الثَـّْوَب َعْن َوْجهِّهِّ، فَإَِّذا ُهَو بَِّراحِّ
أخرجه الشيخان  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عطية العوفي وسفيان بن وكيع وهما ضعيفان. وأصل الحديث 4249:  ]ماجه

 ]األلباني: منكر بهذا اللفظ[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وعطية[  [ من حديث ابن مسعود وأنس
 الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر التَّْوَبةِ  (، ِكَتابُ 4249ابن ماجه ) ن( سن 1)

يبِّ الصُّورِّ   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيدٍ  )جه(  * -[ 577]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َصاحِّ
« أخرجه ابن  ظَانِّ النَّظََر َمىَت يـُْؤَمرَانِّ ، ياَُلحِّ َْيدِّيهَِّما، َأْو يفِّ أَْيدِّيهَِّما قـَْراَننِّ  (1) ماجهأبِّ

]حكم األلباني: منكر والمحفوظ بلفظ   [ لزوائد: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العوفي[ ]عبد الباقي: في ا4273:  ]ماجه
 مدلس ورواه بالعنعنة[  -وهو ابن أرطاة-صاحب القرن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج 

 الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر اْلَبْعثِ  (، ِكَتابُ 4273ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " يـُْعَرُض النَّاُس يـَْوَم   -رضي هللا عنه -أَبو ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ  )جه(  -[ 578] 
َداٌل، َوَمَعاذِّيُر، َوأَمَّا الثَّالَِّثُة، َفعِّْنَد َذلَِّك َتطِّريُ  ، َفجِّ ٌذ   اْلقِّيَاَمةِّ َثاَلَث َعَرَضاٍت: فََأمَّا َعْرَضتَانِّ الصُُّحُف يفِّ اأْلَْيدِّي، فَآخِّ

َمالِّهِّ " أخرجه ابن  ٌذ بِّشِّ  (1) ماجهبَِّيمِّينِّهِّ، َوآخِّ
لم يسمع من أبي موسى فيما ذكر أبو   -وهو البصري -]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، الحسن ضعيف[ [ ]األلباني: 4277:  ]ماجه

 حاتم وأبو زرعة[ 
 الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر اْلَبْعثِ  (، ِكَتابُ 4277ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يَْدُخُل النَّاَر إِّالَّ َشقِّيٌّ«،  -رضي هللا عنه -أَبو ُهَريْـَرَة   )جه(  -[ 579] 
َيًة« أخرجه ابن قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َوَمنِّ الشَّقِّيُّ؟ قَ   (1)  ماجهاَل: »َمْن مَلْ يـَْعَمْل َّللَِِّّّ بِّطَاَعٍة، َومَلْ َيرْتُْك َلهُ َمْعصِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ابن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف4298:  ]ماجه
 لهيعة[ 

 الزُّْهِد، َباُب َما ُيْرَجى ِمْن َرْحَمِة َّللاَِّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  (، ِكَتابُ 4298ابن ماجه ) ن( سن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ اْلَكافَِّر لَيـَْعظُُم َحىتَّ إِّنَّ   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  )جه( -[ 580]  َعنِّ النَّيبِّ
هِّ« أ ْرسِّ يَلةِّ َجَسدِّ َأَحدُِّكْم َعَلى ضِّ هِّ، َكَفضِّ ْرسِّ يَلةُ َجَسدِّهِّ َعَلى ضِّ ْرَسهُ أَلَْعظَُم مِّْن ُأُحٍد، َوَفضِّ  (1) ماجه خرجه ابن ضِّ

عنه ضعيفان. وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي بعضه من حديث   والراوي [ ]عبد الباقي: في الزوائد: عطية العوفي 4322:  ]ماجه
]حكم األلباني: ضعيف بهذا التمام، وصحيح دون قوله وفضيلة[ ]شعيب: صحيح لغيره إلى قوله: "ألعظم من أحد"، وهذا   [ أبي هريرة

 [ إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي
َفاَعةِ  (، ِكَتابُ 4322ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر الشَّ

نَا احْلَارُِّث ْبُن أُقـَْيٍش،    )جه(  *  -[  581]  َلٍة، َفَدَخَل َعَليـْ َفَحدَّثـَنَا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن قـَْيٍس، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد َأيبِّ بـُْرَدَة َذاَت لَيـْ
َلَتئٍِّذ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ مِّْن أُمَّتِّ َمْن َيدْ  ُخُل اجْلَنََّة بَِّشَفاَعتِّهِّ َأْكثـَُر مِّْن ُمَضَر، َوإِّنَّ  احْلَارُِّث لَيـْ

 (1) ماجهمِّْن أُمَّتِّ َمْن يـَْعظُُم لِّلنَّارِّ َحىتَّ َيُكوَن َأَحَد َزَوااَيَها« أخرجه ابن 
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وقال: أحسبه الذي روى  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن قيس النخعي. ذكره ابن حبان في الثقات. 4323:  ]ماجه
شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: صحيح [عنه أبو إسحاق عن ابن عباس. وقال: لم يرو عنه غير داود بن هند وليس إسناده بالصافي 

 [ ضعيف لجهالة عبد هللا بن قيس، وباقي رجاله ثقات
َفاَعةِ 4323( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر الشَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـُْرَسُل اْلُبَكاءُ َعَلى   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس  )جه(  *  -[  582] 
رَي يفِّ ُوُجوهِّهِّْم َكَهيْـ  ُموُع، مثَّ يـَْبُكوَن الدََّم َحىتَّ َيصِّ َقطَِّع الدُّ َلْت فِّيَها السُُّفُن  َأْهلِّ النَّارِّ، فـَيـَْبُكوَن َحىتَّ يـَنـْ َئةِّ اأْلُْخُدودِّ، لَْو أُْرسِّ

 (1)  ماجهجَلََرْت« أخرجه ابن 
]األلباني: ضعيف وصح مختصرا دون ذكر    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف4324:  ]ماجه

 [ قوله ثم يبكون الدم إلى كهيئة األخدود[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي، وقد توبع
َفاَعةِ  (، ِكَتابُ 4324ابن ماجه ) ن( سن 1)  الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر الشَّ

رْبٌ يفِّ اجْلَنَّةِّ َخرْيٌ مَِّن   -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  )جه(  * -[ 583]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َلشِّ َعنِّ النَّيبِّ
نْـيَا َوَما فِّيَها« أخرجه ابن  َها الدُّ  (1) ماجه اأْلَْرضِّ َوَما َعَليـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:   [ إسناده حجاج بن أرطاة وعطية العوفي وهما ضعيفان[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في 4329:  ]ماجه
 [ صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

 الزُّْهِد، َباُب ِصَفِة اْلَجنَّةِ  (، ِكَتابُ 4329ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْبُن زَْيدٍ   )جه(  -[  584]  َْصَحابِّهِّ:    -رضي هللا عنهما -ُأَساَمةُ  يـَْوٍم ألِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذاَت  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يٌد، َوهَنٌَر ُمطَّرٌِّد، َوفَاكَِّهٌة ِتَْ   »َأاَل ُمَشمٌِّر لِّْلَجنَّةِّ؟ فَإِّنَّ اجْلَنََّة اَل َخطََر هَلَا، هَِّي َوَربِّّ اْلَكْعَبةِّ نُوٌر يـََتأَلْأَلُ، َوَرَْيَانَةٌ  ، َوَقْصٌر َمشِّ تـَزُّ

يَجٌة، َوَزْوَجٌة َحْسنَاءُ مجِّيَلٌة، َوُحَلٌل َكثِّريٌَة يفِّ َمَقاٍم أَبًَدا، يفِّ َحرْبٍَة َوَنْضَرٍة، يفِّ َدا ٍر َعالَِّيٍة َسلِّيَمٍة هبِّيٍَّة« قَالُوا: حَنُْن َكثِّريٌَة َنضِّ
هَلَا، ابن    اْلُمَشمُِّروَن  أخرجه  َعَلْيهِّ.  َوَحضَّ  اجلَِّهاَد  ذََكَر  مثَّ  اَّللَُّ«،  َشاَء  إِّْن  »قُولُوا  قَاَل:  اَّللَِّّ  َرُسوَل   (1)  ماجهاَي 

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الضحاك المعافري[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال 4332:  ]ماجه
 الزُّْهِد، َباُب ِصَفِة اْلَجنَّةِ  (، ِكَتابُ 4332ابن ماجه ) ن( سن 1)

، َواَل َفقِّرٍي، إِّالَّ َودَّ   -رضي هللا عنه-  أََنس  )جه(  -[  585]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َغينٍِّّ
نْـيَا قُوًَت« أخرجه ابن ماجه َ مَِّن الدُّ  (1)  يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ أَنَّهُ ُأيتِّ

الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وأعله بنفيع فإنه متروك وهو مخرج في  [ ]عبد الباقي: قال السيوطي: هذا 4140:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [مسند أحمد

 (، َأْبَواُب الزُّْهِد، َباُب اْلَقَناَعةِ 4140( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الثالث من حرف الزاي: يف الزينة 
وعليه خامت   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »جاء رجل إىل رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -بريدة  )د ت س(  -[ 586]

ْلَيَة أهل النار؟ مث جاءه، وعليه خامت من ُصْفٍر، فقال: مايل أجد منك رِّيَح األصنام؟  من حديد، فقال: مايل أرى عليَك حِّ
هل اجلنة؟ قال: من َأيِّّ شيٍء َأختَُِّّذُه؟ قال: مِّن َورٍِّق، وال  مث َأَته وعليه خامت من ذهب، فقال: مايل أرى عليك حلية أَ 

 تُتمَّهُ مِّثـَْقااًل«. هذه رواية الرتمذي. 
وعليه خامتٌ من َشَبٍه، فقال: مايل أجد منك ريح   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »َأن رجالً جاء إِّىل النيبِّّ 

ليةِّ أهل النار؟ فطرحه، فقال: اي رسوَل هللا،   األصنام؟ فطرحه، مث جاء وعليه خامت من حديد، فقال: مايل أرى عليك حِّ
 . (1)من أي شيء أختَِّّذُه؟... احلديث«. ويف رواية النسائي مثل َأيب داود، إِّال أَنَّه قدَّم ذِّْكر احلديد على ذِّْكر الشََّبه 

لمي المروزي ]شعيب: إسناده ضعيف [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2821]جامع:   ]األلباني: ضعيف[  [لضعف عبد هللا بن مسلم السُّ
/   8( في الخاتم، باب في خاتم الحديد، والنسائي 4223(، وأبو داود رقم ) 43( في اللباس، باب رقم )1786( رواه الترمذي رقم )1)

 في الزينة، باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة.  172

صلى هللا عليه  -: »َأنَّ رجالً َقدَِّم من جَنْرَاَن إِّىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أبو سعيد اخلدري  )س( * -[ 587] 
وقال: إِّنََّك جئتين ويف يدك مجرة من  -صلى هللا عليه وسلم -وعليه خامت من ذهب، فََأْعَرَض عنه رسول هللا   -وسلم

فسلَّم، فلم يـَُردَّ عليه، وكان يف يده   -صلى هللا عليه وسلم  -يب انر«. ويف أخرى: قال: »أقبل رجل من البحرين إىل الن
خامتٌ من ذهب، وُجبَّةُ حريٍر، فألقامها، مث سلم، فرد عليه السالم، فقال: اي رسول هللا، أتيُتك آنِّفاً فأعرضَت عين؟ قال:  

ْئُت إِّذاً ِبمر كثري؟ قال: إن ما جئتَ  به ليس أبجزأ عنك من حجارة احلَرَّة،   إنه كان يف يدك مجرة من انر، قال: لقد جِّ
 (. 1) ولكنه متاع احلياة الدنيا، قال: مباذا َأختَتَّم؟ قال: َحْلَقٍة مِّْن َحديٍد، أو َورٍِّق، َأو ُصْفٍر«. َأخرجه النسائي 

 ]الرسالة: إسناد ضعيف[  [ضعيف[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر:  2826]جامع: 
 . (5206) صفر في الزينة، باب حديث أبي هريرة واالختالف عليه، وباب لبس خاتم  170/   8(  1)

الرباء بن عازب    -[  588]  عند النيب  -رضي هللا عنه    -)س(    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأن رجالً كان جالساً 
َْصَرٌة، فضرب هبا َنيبُّ هللا   إِّصبـََعه، فقال الرجل: مايل اي    -صلى هللا عليه وسلم  -وعليه خامت من ذهب، ويف َيدِّ النيب خمِّ

بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا؟ قال: أال تطرح هذا الذي يف إِّْصَبعِّك؟ فأخذه الرجل، فرمى به، فرآه النيبُّ  
 قال: رََميُت به، قال: ما هبذا َأمرُتك، إَِّّنا أمرُتَك أن تبيَعه فتستعنَي بثمنه«. ذلك، فقال: ما فعل اخلامت؟ 

 (. 1) َأخرجه النسائي، وقال: هذا حديث منكر

الرسالة:  [ ]ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: في إسناده رجل مجهول، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها[ ]األلباني:  2827]جامع:  
 إسناده ضعيف[ 

 في الزينة، باب حديث أبي هريرة واالختالف عليه. 171و  170/   8  (1)

: قال: »أان أكره أن يَلَبَس الغِّلماُن شيئاً من الذهب؛ ألنه بلغين: َأنَّ  -رمحه هللا    -)ط( مالك بن أنس    -[  589] 
وسلم  -رسوَل هللا   عليه  أخرجه   -صلى هللا  والصغري«  منهم،  الكبريِّ  للرجال:  أكرهه  فأان  ابلذهب،  التختم  هنى عن 

 . (1) املوطأ 
 [ بمعناه[ ]الهاللي: سند ضعيف النقطاعهولكن له شواهد  منقطع[ ]عبد القادر: إسناده 2830]جامع: 
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 في اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.  912/  2( بالغًا 1)

يعين لُِّصهيٍب: مايل َأرى عليك خامت الذهب؟   -: قال: »قال عمر  -رمحه هللا    -)س( سعيد بن املسيب    -[  590] 
«. أخرجه النسائي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قد رآه من هو خرٌي منك فلم يَعِّْبُه، قال: من هو؟ قال: رسوُل هللا  

(1) . 
"  [  2834]جامع:   الكبرى   " في  النسائي  قال  القادر:  اْلسناد[ ]عبد  ضعيف  ]األلباني:  منكر[  حديث  هذا  إيراده:   بعد 

 . (5163)للرجال في الزينة، باب الرخصة في خاتم الذهب  165و   164/   8(  1)

كان إِّذا دخل    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -( أنس بن مالك  ]د[ )ت س -[ 591] 
 (. 1) الرتمذي، والنسائياخلالء نزع خامته«. أخرجه 

 ]األلباني: ضعيف[ [حديث منكر، كما قال أبو داود]عبد القادر: [  هذا حديث حسن صحيح غريب]الترمذي: [ 2842]جامع: 
في الزينة، باب نزع الخاتم   178/  8( في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، والنسائي 1746( رواه الترمذي رقم )1)

 ( في الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر هللا تعالى يدخل به الخالء. 19دخول الخالء. ورواه أيضًا أبو داود رقم ) عند 

فأتْتهُ   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كنت قاعداً عند رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو هريرة    -[  592] 
َوارَين  وارَين من ذهب؟ قال: سِّ من انٍر، قالت: اي رسول هللا، طَوٌق من ذهب؟ قال: طَوٌق    امرأٌة، فقالت: اي رسول هللا، سِّ

قالت: اي   واران من ذهب فرمت هبما،  قُرَطنيِّ من ذهب؟ قال: قُرطني من انر، قال: فكان عليها سِّ قالت:  من انر، 
إِّذا مل املرأَة  إِّن  ُتَصفُِّرهُ    رسول هللا،  قُرَطنْيِّ من فضة، مث  َتْصَنَع  أن  إِّحداُكنَّ  ما مينع  ها َصلَِّفت عنده، قال:  لَِّزوجِّ تـَتـَزََّيْن 

 . (1)  بزعَفَراٍن أو بعبري؟«. أخرجه النسائي
 أبو زيد مجهول[ ]األلباني: ضعيف[فيه [ ]عبد القادر:  2843]جامع: 

 . (5142للنساء في إظهار الحلي والذهب )في الزينة، باب الكراهية  159/   8(  1)

ثْتُه: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رمحه هللا   -)د س( حممود بن عمرو األنصاري  -[ 593]  صلى هللا   -: َأن مساء بنت يزيد حدَّ
ا امرأة تـََقلََّدْت قِّالَدة من ذهٍب، قـُلَِّّدت يف عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأَ  -عليه وسلم ميا امرأة جعلت  قال: »أميُّ

 . (1) يف أُُذهنا ُخرصاً من ذهٍب، جعل هللا يف أُُذهنا ُخرصاً من النار يوم القيامة«. َأخرجه أبو داود، والنسائي 
، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني:  األنصاري المدني ]عبد القادر: في سنده محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن [ 2846]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[

في الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار   157/    8( في الخاتم، باب في الذهب للنساء، والنسائي 4238( رواه أبو داود رقم )1)
 الحلي. 

 : َأن موالة هلم ذهبت اببنة الزبري إىل عمَر بن اخلطاب، ويف-رمحه هللا   -)د( عامر بن عبد هللا بن الزبري  -[ 594] 
َها َأجراٌس، فقطعها عمر، وقال: مسعُت رسوَل هللا  يقول: »إِّن مع كل َجَرٍس شيطااَنً«.   -صلى هللا عليه وسلم -رِّْجليـْ

 (. 1) أخرجه أبو داود
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2851]جامع: 

 الجالجل. ( في الخاتم، باب ما جاء في 4230( رقم ) 1)

رجٌل قد   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »مرَّ على رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما   -)د( عبد هللا بن عباس    -[  595] 
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خضب ابحلِّنَّاء، فقال: ما أحسن هذا، فمرَّ آخر قد خضب ابحلناء، والَكتم، فقال: هذا أحسن من هذا، مث مرَّ آخر  
 (. 1)  هذا كلِّّه«. أخرجه أبو داودقد خضب ابلصُّفرة، فقال: هذا أحسن من 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2861]جامع: 
(1( رقم   )4211 ( رقم  ماجة  ابن  أيضًا  ورواه  الصفرة،  خضاب  في  جاء  ما  باب  الترجل،  في  الخضاب  3627(  باب  اللباس،  في   )

 بالصفرة.

: »َأن امرأة سألت عائشَة عن خضاب احلناء؟ فقالت: ال أبس به،  -رمحها هللا   -)د س( كرمية بنت مهام   -[ 596] 
يبِّّ رسوَل هللا    . (1) كان يكره رَيه«. َأخرجه أَبو داود، والنسائي   -صلى هللا عليه وسلم -ولكين أكرهه، فإن حِّ

 ]األلباني: ضعيف[ [ولة[ ]شعيب: إسناده ضعيففي سنده كريمة بنت همام، وهي مجه  ]عبد القادر:[ 2871]جامع: 
 في الزينة، باب كراهية ريح الحناء.  142/  8( في الترجل، باب في الخضاب للنساء، والنسائي  4164( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »اي   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما  -اليمان )د س( أخت حلذيفة بن  -[ 597] 
معشر النساء، ما َلُكنَّ يف الفضة ما حتلَّني به، أما إنه ليس منُكنَّ امرأٌة تتحلَّى ذهباً تظهره إِّال ُعذَِّبْت به«. أخرجه أبو  

 (1)داود، والنسائي 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: إسناده ضعيف[ [ 2847]جامع: 

في الزينة، باب الكراهية للنساء في   157و 156/    8( في الخاتم، باب في الذهب للنساء، والنسائي 4237( رواه أبو داود رقم )1)
 إظهار الحلي والذهب. 

يوم الفتح،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »دخلُت على رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( مزيدة  -[ 598] 
 (1)وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة؟ فقال: كانت قبيعةُ السيف فضة«. أخرجه الرتمذي 

 [ ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف[ ]شعيب: ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 2855]جامع: 
 ( في الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها. 1690( رقم ) 1)

رْتٍ بيدها كتاٌب إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها  -عائشة   )د س( * -[ 599]  -: قالت: »أومأت امرأة من وراء سِّ
يده، وقال: ما أدري، أيُد رجل، أم يد امرأة؟ قالت: بل   -صلى هللا عليه وسلم -فقبض النيب  -صلى هللا عليه وسلم

  » تِّ أظفاركِّ  . (1) . أخرجه أبو داود، والنسائي يعين: ابحلناء  -يد امرأة، قال: لو كنتِّ امرأَة لغريَّ
في إسناده مطيع بن ميمون، وهو لين الحديث، وصفيه بنت عصمة، ال تعرف[ ]شعيب: إسناده ضعيف    ]عبد القادر:[ 2872]جامع: 

 ]األلباني: حسن[  [لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وجهالة صفية بنت عصمة
 في الزينة، باب الخضاب للنساء.  142/  8في الخضاب للنساء، والنسائي  ( في الترجل، باب 4166( رواه أبو داود رقم )1)

: »أن هند بنت عتبة قالت: اي نيبَّ هللا، ابيِّْعين، قال: ال أابيُِّعكِّ حىت -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 600] 
، كأهنما كفَّا َسُبٍع«. أخرجه أَبو داود  ي كفَّيكِّ  (. 1)تـَُغريِّّ

 باني: ضعيف[]األل  [[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ِغبطة وعمتها وجدتهافي سنده مجاهيل  ]عبد القادر:[ 2873]جامع: 
 ( في الترجل، باب في الخضاب للنساء. 4165( رقم ) 1)

َ رسول هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[ 601]  َُخنٍَّث قد خضب -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ُأيتِّ : مبِّ
يديه ورجليه ابحلناء، فقال رسول هللا: ما ابل هذا؟ قالوا: يتشبه ابلنساء، فأمر به فـَُنفي إىل النَّقيع، فقيل: اي رسول هللا،  

 . (1)صلِّّني«. َأخرجه أبو داود َأال نقتله؟ فقال: إِّين هنِّيت عن قتل امل 
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ أبي يساٍر وأبي هاشم[  لجهالة [ ]شعيب: إسناده ضعيف في سنده مجهوالن  ]عبد القادر:[ 2875]جامع: 



161 
 

 ( في األدب، باب في الحكم في المخنثين.4928( رقم ) 1)

وعليه  -صلى هللا عليه وسلم -على رسولِّ هللا : »أن رجالً دخل -رضي هللا عنه  -)د( أنس بن مالك   -[ 602] 
ه رجالً يف وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أَثـَُر ُصْفَرٍة، قال: وكان رسوُل هللا  قلَّما يُواجِّ

 . (1)لو أمرمت هذا أن يغسل هذا عنه«. أخرجه أبو داود 
العلوي البصري[ ]شعيب: إسناده حسن في الشواهد من أجل َسْلم العلوي[  في سنده سلم بن قيس   ]عبد القادر:[ 2878]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في الترجل، باب في الخلوق للرجل. 4182( رقم ) 1)

مكَة، جعل   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ملا فتح رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( الوليد بن عقبة  -[ 603] 
بيَ  اهنم، فيدعو هلم ابلربكة، وميسح رؤوسهم، فجيء يب إليه، وأان خُمَلٌَّق فلم ميَسينَّ من أجل اخلَلوق«.  َأهل مكَة أيتونه بِّصِّ

 (. 1)َأخرجه أبو داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: منكر[  [[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا الهمداني، ومتُنه منكر2879]جامع: 

 الترجل، باب في الخلوق للرجال. ( في 4181( رقم ) 1)

أبو هريرة    -[  604]  النيب  -رضي هللا عنه    -)س(  إىل  به ردْع من   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »جاء رجل 
: اذهب فاهْنَْكُه، مث أَته، فقال له: اذهب فاهنكه، مث أَته، فقال له: -صلى هللا عليه وسلم  -َخلوق، فقال له النيب  

 (. 1)َته، فقال له: اذهب فاهنكه، مث ال تـَُعد«. َأخرجه النسائي اذهب فاهنكه، مث أ

 ]عبد القادر: في سنده عمران بن ظبيان الكوفي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2881]جامع: 
 في الزينة، باب التزعفر والخلوق.  152/   8(  1)

: قال: »قدمت على أهلي من سفر، وقد تشقَّقت يداي،  -رضي هللا عنه   -عمار بن ايسر  )د( * -[ 605] 
زاد يف رواية: ومل   -فسلمُت عليه، فلم يـَُردَّ عليَّ  -صلى هللا عليه وسلم -فخلَُّقوين بزعفران، فغدوت على رسولِّ هللا 

ب يب  د بقي عليَّ منه ردٌْع، فسلَّمت عليه، فلم  وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته، مث جئته وق -يـَُرحِّّ
ُتُه، فجئُت فسلَّمت عليه، فرد   ب يب، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته حىت أنْـَقيـْ يـَُردَّ علي، ومل يـَُرحِّّ

، و  قال: ورَخََّص  عليَّ ورَّحب يب، وقال: إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر ُبري، وال املتَضمَِّخ  ابلزعفران، وال اجلُُنبِّ
 للُجُنبِّ إِّذا انم أو َأكل أو َشرَِّب: أن يتوضأ«. 

يَفةُ الكافر، واملَُتَضمُِّخ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف روايٍة خمتصرًا، َأنَّ رسوَل هللاِّ   قال: »ثالثة ال تقرهُبم املالئكُة: جِّ
رًا، إِّىل قوله: »اذهب فاغسل هذا عنك يف املرة  ابخلَلوق، واجلُُنُب إِّال َأن يتوضأ«. أخرجه أبو داود يف أول كتابه خمتص

 (.1)األوىل، مث عاد«. أخرجه بطوله، وأخرج الرواية األخرية أيضاً 
  [ولكن لهذا لحديث شواهد بالمعنى يقوى بها، عطاء الخراساني، صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلسفيه ]عبد القادر:  [ 2882]جامع: 

 ن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حس
 ( في الترجل، باب في الخلوق للرجال. 4176( رقم ) 1)

قال: »ال يقبل هللاُ   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)د( أبو موسى األشعري   -[ 606] 
 (. 1)صالة رجل يف جسده شيء من َخلوق«. َأخرجه أبو داود 

[ ]شعيب:  في سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد هللا بن ماهان، وهو صدوق سيء الحفظ   ]عبد القادر:[ 2883]جامع: 
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 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 
 . ( في الترجل، باب في الخلوق للرجال4178( رقم ) 1)

: »إين يل مُجَّة، -صلى هللا عليه وسلم  -: قال لرسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ط س( أبو قتادة  *  -[ 607] 
ُلها؟ قال رسول هللا  ا دهنها يف اليوم مرتني، من  -صلى هللا عليه وسلم -أَفَأُرَجِّّ : نعم، وَأْكرِّْمها، قال: فكان أَبو قتادة رمبَّ

 نعم، وَأكرمها«. َأخرجه املوطأ.  :-صلى هللا عليه وسلم -أجل قول رسولِّ هللا 
َن إِّليها، وأن  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي، قال: »كانت له مُجٌَّة ضخمٌة، فسأل النيبَّ   ؟ فأمره أن َُيْسِّ

 (. 1) يرَتجََّل كلَّ يوم« 
 ]الهاللي: ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[[ إسناده منقطع عند مالك ووصله النسائي والبزار بإسناد صحيح[ ]عبد القادر:  2884]جامع: 

في الزينة، باب    183/    8في الشعر، باب إصالح الشعر، بإسناد منقطع، وقد وصله النسائي  949/   2( رواه مالك في " الموطأ "  1)
 اتخاذ الجمة. 

، فدخل  يف املسجد  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسول هللا -رمحه هللا  -)ط( عطاء بن يسار  -[ 608] 
بيده، كأنه أيُمُره إبِّصالحِّ شعره وحليته، ففعل،   -صلى هللا عليه وسلم -رجل اثئَر الرْأس واللحية، فَأشار إليه رسول هللا  

: أَليس هذا خرياً مِّن َأن أييتَ أحدُُكْم وهو اثئُِّر الرأس، كأنه شيطان«.  -صلى هللا عليه وسلم -مث رجع، فقال رسوُل هللا 
 . (1) أخرجه املوطأ 

 االسناد مرسل[ ]الهاللي: ضعيف بهذا الفظ، و وجاء موصواًل بمعناه عن جابر وغيره[  ،مرسل  [ ]عبد القادر:2886]جامع: 
في الشعر، باب إصالح الشعر، وهو مرسل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر بن عبد البر: ال خالف   949/   2(  1)

 موصواًل بمعناه عن جابر وغيره. عن مالك في إرساله، وجاء 

: قال: »كانت يل ذؤابة، فقالت يل أُمي: ال أجّزها، كان رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( أَنس بن مالك   -[ 609] 
 . (1)  مَيُدُّها، وأيخُذ هبا«. أخرجه أَبو داود -صلى هللا عليه وسلم -

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ميمون بن أبان، لم فيه   [ ]عبد القادر:2895]جامع: 
 ( في الترجل، باب ما جاء في الرخصة. 4196( رقم ) 1)

يـَُقصُّ    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[ 610] 
 (. 1)  من شاربه، ويقول: إِّن إبراهيم خليل الرمحن كان يفعله«. َأخرجه الرتمذي

 [ ضعيف اْلسناد: [ ]األلبانيإسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن]عبد القادر:   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 2910]جامع: 
 ( في األدب، باب ما جاء في قص الشارب. 2761( رقم ) 1)

بَاَل إِّال يف حج أَو عمرة«. أخرجه  -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا  )د( * -[ 611]  : قال: »ما كنا نـُْعفي السِّّ
 (. 1)أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  []عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب[ 2911]جامع: 
 الشارب. ( في الترجل، باب في أخذ 4201( رقم ) 1)

كان    -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه عن جده: »َأنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا   -)ت( عمرو بن شعيب  -[ 612] 
 (. 1)أيخذ من حليته، من عرضها، وطوهلا«. َأخرجه الرتمذي 

 ]األلباني: موضوع[  متروك[]عبد القادر: في سنده  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 2912]جامع: 
 ( في األدب، باب ما جاء في األخذ من اللحية. 2763( رقم ) 1)
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َع يقول: »إِّن هللا طَيٌِّب َيِّبُّ الطِّّيب، نظِّيٌف َيب النظافة،  -رمحه هللا  -سعيد بن املسيب   )ت( * -[ 613]  : مسِّ
ر  -أُراه قال: أَْفنِّيـََتُكم -كرميٌ َيب الكرم، جواٌد َيب اجلُوَد، فـََنظُِّّفوا  وال َتَشبـَُّهوا ابليهود«. قال: فذكرُت ذلك ملَُهاجِّ

ثَنيه عا مثله، إِّال أنه قال: »َنظُِّّفوا   -صلى هللا عليه وسلم -مُر ابن سعد عن أبيه عن النيبِّّ بن مِّسماٍر، فقال: حدَّ
 (. 1) أَفنيَتكم«. أخرجه الرتمذي 

  [(( صحيحضعيف لكن قوله ))إن هللا جواد]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 2914]جامع: 
 ]شعيب: حديث ضعيف[ 

 . (2799) ( في األدب، باب ما جاء في النظافة1)

: »إِّذا أُعطِّي  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رمحه هللا   -أبو عثمان النهدي  )ت( * -[ 614] 
 . (1) أحدُكم الرَياَن فال يردَّه، فإِّنه خرج من اجلنة«. أخرجه الرتمذي

وفيه حنان  مرسل شعيب: [ ]ضعيف[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر: حديث حسن صحيح[ هذا ]الترمذي: [ 2918]جامع: 
 [ األسدي لم يوثقه غير ابن حبان 

 . ( في األدب، باب ما جاء في كراهية رد الطيب2792( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -: قال: سألت عائشة: »أكان رسوُل هللا -رمحه هللا  -)س( حممد بن علي بن أيب طالب -[ 615] 
 (. 1)  املِّْسكِّ والَعْنرَبِّ« أخرجه النسائييتطيَُّب؟ قالت: نعم، بذَِّكارَةِّ الطِّّيب:  -وسلم

 ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[[ 2919]جامع: 
 في الزينة، باب العنبر. 151و  150/   8(  1)

ُ النساَء يف املدينة، فقال هلا رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -أم عطية  )د( * -[ 616]  صلى  -: »َأن امرأة كانت خَتْنتِّ
َهكي، فإن ذلك أحَظى للمرأة، وأحبُّ لِّلبـَْعل«. قال أبو داود: هذا احلديث ضعيف، وراويه  -هللا عليه وسلم : ال تـَنـْ

 (. 1)جمهول 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  ]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب:[ 2936]جامع: 

 ( في األدب، باب ما جاء في الختان. 5271( رقم ) 1)

: قال: »خرجُت أان وصاحب يل يُْكىن َأاب عامر، رجل  -رمحه هللا    -)د س( أبو احلصني اهليثم بن ُشفي    -[  617] 
قال أَبو احلصني: فسبقين    -من الصَّحابة    -من املَعافِّر، لُِّنَصلَِّّي إبِّيلياَء، وكان قَاصُّهم رجالً من األزدِّ، يُْكىن َأاب َرَْيَانَة  

َأدرَكتُ  املسجد، مث  إِّىل  َأيب رَيانة؟ قلت: ال، قال: مسعته  صاحيب  َأدركت َقصص  إىل جانبه، فسألين: هل  ُه، فجلست 
، وعن ُمكاَمَعةِّ الرجلِّ الرجَلبغري    -صلى هللا عليه وسلم  -يقول: هنى رسول هللا   ، والنَّتفِّ عن عشر: عن الَوْشرِّ، والَوْشمِّ

َعاٍر، ومكامعةِّ املرأَةِّ املرَأَة بغري شعار، وَأن جيعَل الر  جُل يف َأسفل ثيابه حريراً مثل اأَلعاجم، وجيعَل على َمنكَِّبيه حريراً  شِّ
 (1)َأخرجه أبو داود، والنسائي  «.مثل األعاجم، وعن النُّهىْب، وعن رُُكوبِّ النُُّمورِّ، ولُُبوسِّ اخلامتَ إِّال لذي سلطان 

المعافري المصري، واسمه عبد هللا بن جابر، وهو مجهول[ ]شعيب:  في سنده أبو عامر الحجري األزدي    [ ]عبد القادر:2942]جامع:  
 صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إال لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري[ ]األلباني: ضعيف[

لزينة، باب النتف، ورواه ابن ماجة  في ا  143/    8( في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والنسائي  4049( رواه أبو داود رقم )1)
 ( في اللباس، باب ركوب النمور. 3655مختصرًا رقم )

يكره   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن مسعود    -[  618] 
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الصُّْفَرَة   الٍل:  اخلَلُوق    -عشَر خِّ حملِّّها،    -يعين:  لغري  والتَّرَبَُّج ابلزِّينة  والتختَُّم ابلذهب،  اإلِّزار،  ، وَجرَّ  الشَّْيبِّ وتـَْغيرَي 
بغري املَُعوَِّذات، وَعْقَد التَّمائم، وَعْزَل املاء لغري، ]أو غريِّ حَملِّّه[، َأو عن حملِّّه، وفساَد الصيب،  والضرَب ابلكِّعاب، والرَُّقى 

 (. 1)غري حُمَرِّمهِّ«. أخرجه أبو داود، والنسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: منكر[ 2943]جامع: 
 في الزينة.  141/  8( في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي 4222)( رواه أبو داود رقم 1)

: »احلِّنَّاُء، -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت( أبو أيوب األنصاري  -[ 619] 
واُك، والنكاُح: من سنن املرَسلني«. وقال بعض الرواة: فيه: »  (. 1) احلياء« ابلياء. وكذا َأخرجه الرتمذي والتـََّعطُُّر، والسِّّ

 [إسناده ضعيف]شعيب:  ]األلباني: ضعيف[ []عبد القادر: إسناده ضعيف ولكن للحديث طرق [ 2950]جامع: 
 . ( في النكاح، باب فضل التزويج والحث عليه1080( رقم ) 1)

يف سفٍر،  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »خرجنا مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)د( رافع بن خديج  -[ 620] 
لِّنا، وعلى إبلنا أكسَية فيها ُخيوُط عِّهٍن مُحٌر، فقال: أال َأرى هذه  -صلى هللا عليه وسلم -فرأى رسوُل هللا  : على َرَواحِّ

َراعاً لقول رسولِّ هللا َيَة،   -صلى هللا عليه وسلم -  احلمرَة قد َعلتكم؟ فقمنا سِّ حىت نـََفَر بعض إِّبلنا، فأخذان األكسِّ
 . (1)فنزعناها عنها«. َأخرجه أبو داود 

]األلباني:    [في إسناده رجل مجهول من بني حارثة[ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام الرجل الحارثي  ]عبد القادر:[ 2952]جامع: 
 إسناده ضعيف[ 

 باب في الحمرة. ( في اللباس، 4070( رقم ) 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن َبَدأَ بَِّعْورَتِّهِّ  - ارضي هللا عنه -أُّم َسَلَمةَ  )جه(  -[ 621]  لنُّورَةِّ، َوَسائَِّر  »َأنَّ النَّيبِّ ، َفَطاَلَها ابِّ
 (1)  ماجهَجَسدِّهِّ َأْهُلُه« أخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا حديث رجاله ثقات. وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو  3751:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ [ ]]األلباني: ضعيف [زرعة

 ااِلطِ اَلِء ِبالنُّوَرةِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3751ابن ماجه ) ن( سن 1)

َ َعانـََتهُ بَِّيدِّهِّ« أخرجه ابن   - ارضي هللا عنه -أُّم َسَلَمةَ  )جه(  -[ 622]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اطََّلى َوَويلِّ »َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا حديث رجاله ثقات. وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة قاله أبو  3752:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف كسابقه[ ]]األلباني: ضعيف [زرعة

 ااِلطِ اَلِء ِبالنُّوَرةِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3752ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 حرف السني 
يشتمل على مخسة كتب كتابُ السَّخَاءِ، كتاب السَّفَرِ، كتاب السَّبْق، كتاب السُّؤال، كتاب  

 السِّحر 
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 السَّخَاءِ والكرمِ الكتاب األول: يف  
يُّ قريب من هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -َأن رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 623] قال: »السَّخِّ

يُل بَعِّيد من هللا، بَعِّيد من الناس، بعيد من اجلنة، قريب من   قريب من الناس، قريٌب من اجلَنَّةِّ، بَعِّيد من النار. والَبخِّ
 (. 1)هِّل َسخيُّ أحبُّ إىل هللا تعاىل من عابد ُبيل«، َأخرجه الرتمذي النار، وجلَا

]األلباني:   [ ]عبد القادر: فيه سعيد بن محمد الوراق ضعيف ومعنى الحديث صحيح[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 2979]جامع: 
 ]شعيب: ضعيف[ ضعيف جدا[ 

 . السخاء( في البر والصلة، باب ما جاء في 1962( رقم ) 1)
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 الكتاب الثاني: يف السفر، وآدابه 
عبد هللا بن    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »بعث رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  624]

مث  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا َرَواحَة يف َسرِّيَّة، فوافق ذلك يوَم اجلُمَعة، فغدا َأصحابُه، وقال: أختَلُُّف فُأصلي مع 
رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردُت    -صلى هللا عليه وسلم  -َأحلَُقهم، فلما صلى مع رسول هللا  

 (. 1) أن ُأَصلِّّي معك، مث َأحلقهم، قال: لو أنفْقَت ما يف األرض ما أدرَكَت فضَل َغْدَوِتِِّّم« أخرجه الرتمذي 
: وفي إسناده ضعف، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى  رعبد القاد ][ هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [  2993]جامع:  

 [حديث ضعيفبها[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. 527( رقم ) 1)

املسيب    -[  625]  بن  رسول هللا    -هللا  رمحه    -)ط( سعيد  وسلم  -أن  عليه  يـَُهمُّ    -صلى هللا  »الشيطاُن  قال: 
 . (1)أخرجه املوطأ   «.هبم  ،ني، فإذا كانوا ثالثة ما يـَُهمُّ ابلواحد وابالثن

 ]الهاللي: ضعيف[: مرسل[ رعبد القاد ][ 2995]جامع: 
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر بن عبد  في االستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر، وهو مرسل،  978/   2(  1)

البر: مرسل باتفاق رواة الموطأ، ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن  
 المسيب عن أبي هريرة. 

كان إذ َقدَِّم ابَت ابملُعرَّسِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عمر    -[  626]
 . (1) حىت يغَتدَي« أخرجه أبو داود 

 عبد القادر: إسناده ضعيف[ [ ]3020]جامع: 
 في آخر كتاب المناسك.  173/  2( هو في هامش " عون المعبود " 1)

هناهم أن يَْطرقُوا النساء  -صلى هللا عليه وسلم -»أن النيب  -هللا بن عباس رضي هللا عنهما )ت( عبد   -[ 627] 
فوجَد كلُّ واحد منهما مع امرأته رجاًل« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -ليالً، قال: فطرق رجالن بعَد هني رسول هللا  

 . (1)  تعليقاالرتمذي 
 (: لم يصح بحال[ 5/365عارضة األحوذي ) ]ابن العربي في  [ ]معلق[  3023]جامع: 

 ( في االستئذان، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله لياًل. 2713( رواه الترمذي تعليقًا على حديث جابر الذي قبله رقم ) 1)

قال: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 628] 
 . (1)ترَكبِّ البحَر إال حاجاً أو ُمعَتمِّرًا، أو غازايً يف سبيل هللا، فإنَّ حتَت البحر انرًا، وحتت النار حبرًا« أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[ عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ ] 3024]جامع:   
 ( في الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو. 2489( رقم )1) 

يف بيت،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »قدَم زيُد بن حارثََة ورسوُل  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة  -[ 629] 
عرايانً جَيُرُّ ثوبه، وهللا، ما رأَيُته عرايانً قبلها وال   -صلى هللا عليه وسلم -فأتى زيد، فقرع الباب، فقام إليه رسوُل هللا 

 . (1) مذي بعدها، فاعتـََنقه وقـَبَّلُه« َأخرجه الرت 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 3027]جامع: 

 . ( في االستئذان، باب ما جاء في المعانقة والقبلة2733( رقم ) 1)
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رضي هللا عنه،  -تـََلقَّي جعفر بن أيب طالب  -صلى هللا عليه وسلم-)د( عامر الشعيب »أن رسوَل هللا  -[ 630] 
 . (1)فالتـََزَمهُ وقبَّل ما بني عينيه« أخرجه أبو داود 

 منقطع[ ]األلباني: ضعيف[  إسناده [ ]عبد القادر:  3028]جامع: 
 العينين.( في األدب، باب في قبلة ما بين 5220( رقم ) 1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

 الكتاب الثالث: يف السبق والرمي 
: »من أْدخل فرساً بني -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   -[ 631]

  «.فهو قِّمار -ُيسبَق  وقد أُمَِّن أن  -فليس بقمار. ومن أدخل فرساً بني فرسني  -وهو ال يؤَمُن أن ُيْسَبَق   -َفرسنيِّ 
 . (1)أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ رعبد القاد ][ 3036]جامع: 
 (. 505/ 2( وأحمد )2876( في الجهاد، باب في المحلل، وإسناده ضعيف. وابن ماجة )2579( رقم ) 1)

ُل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  )ت( عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني    -[  632]  قال: »إن هللا لُيدخِّ
ا أحبُّ ابلسَّهم الواحد ثالثًة اجلّنَة صانَِّعهُ ََيَتسُب يف صنعته اخلري، والرامَي به، واملُمدَّ به، وقال: ارُموا وارَكُبوا، وألن ترمو 

  «. ه بقوسه، وأتديبه فرَسه، ومالعبته أهَله، فإهنن من احلق إيلَّ من أن تركبوا، كلُّ ما يَلُهو به الرجل املسلم ابطل، إال رْمي
 . (1)أخرجه الرتمذي هكذا مرسالً 

 : مرسل وفيه عنعنة ابن إسحاق[ ]األلباني: ضعيف[  رعبد القاد ][ 3042]جامع: 
 . ( في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل هللا تعالى1637( رقم ) 1)

قال حممد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أيب وهب:    -رضي هللا عنه    -وهب اجلشمي  )د س( أبو    -[  633] 
قال: »عليكم من اخليل بكلِّّ كَميت أَغرَّ حُمَجَّل، أو أْشَقر َأغرَّ حمجَّل، أو أْدهم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 

 «. أغرَّ حمجل 
َأغرَّ   َأشقر  بكل  »عليكم  رواية:  َفضَّل ويف  مل  »فسألته:  مهاجر  بن  قال حممد  حنوه.  فذكر   ».. أغرَّ أو كميت  حُمجَّل، 

بعث َسرِّيَّة فكان أوَل من جاء ابلفتح صاحُب َأشقر«. هذه رواية أيب   -صلى هللا عليه وسلم  -األشقر؟ قال ألن النيب  
 داود. 

وا أبمساء األنبياء، وأحبُّ األمساء إىل هللا: عبد  : »َتَسمّ -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي، قال: قال رسول هللا 
ا، وال تـَُقلِّّدوها األوَتر، وعليكم بكل ُكميت أغرَّ حمجَّل ]أو    هللا وعبد الرمحن، وارتَبِّطُوا اخليل وامَسُحوا بَنواصيها وأكفاهلِّ

 «. أو أدهم أغرَّ حمجل [،أشقر أغرَّ حمجل
مفرداً  التَّسمِّي  أخرج أبو داود ذِّْكَر  هو والنسائي  وقد  أيضاً  اهلمزة، وأخرج  األمساء من حرف  ، وهو مذكور يف كتاب 

: »ارتَبِّطُوا اخليل، -صلى هللا عليه وسلم  -التسمِّي »وذكرِّ الصفة«، قال: قال رسول هللا    عن ذِّْكرابقي الرواية مفردة  
ا  -وامسحوا بنواصيها وأعجازِّها    (. 1)ألوَتر« وقلِّّدوها، وال تُقلِّّدوها ا -أو قال: أكفاهلِّ

 [ ]األلباني: ضعيف[  إسناده ضعيف[ ]شعيب: 3044]جامع: 
في الخيل، باب ما   219و  218/   6( في الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل، والنسائي 2544( رواه أبو داود رقم )1)

 يستحب من شية الخيل.  

يقول: »ال  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مسع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عتبة بن عبد السلمي  )د( * -[ 634] 
ا«.   تـَُقُصوا نَواصَي اخليل، فإن اخلري معقود يف نواصيها، وال َأعَرافها، فإن فيها دِّفاَءها، وال أذانهبا، فإهنا مذاهبُّ

ا[، وأعرافها دفاؤها، ونواصيها  ويف رواية قال: »ال تُقصُّوا نواصي اخليل، وال معارِّفها ، وال أذانهبا، فإن أذانهبا ]َمَذاهبُّ
 واألوىل ذكرها رزين.  (،1) معقود فيها اخلري«. أخرج أبو داود الرواية الثانية 
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 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ ]األلباني: صحيح[  3052]جامع: 
 في الجهاد، باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. ( 2542( رواه أبو داود رقم )1)

مالك    )س(  *  -[  635]  بن  إىل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -أنس  يكن شيء أحبَّ  صلى هللا عليه -قال: »مل 
 (. 1)بعد النساء من اخليل« أخرجه النسائي  -وسلم

 ]الرسالة: ضعيف[ [ ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 3056]جامع: 
 ، باب حب الخيل. ( 3564)الخيل في  218و  217/   6(  1)

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ صَ )جه(   -[  636]  ِّّ لَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َكثِّري ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف اْلُمَزينِّ
أُ اخْلَْيُل يـَْوَم وِّْردَِّها« أخرجه ابن   (1)  ماجهَوَسلََّم: »يـَُبدَّ

: في إسناده عمرو بن عوف ضعيف. وفيه حفيده كثير بن عبد هللا، قال الشافعي ركن من  [ ]عبد الباقي: في الزوائد2484:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد هللا المزني، وأبوه عبد هللا  [ ]]األلباني: ضعيف جدا   [.. أركان الكذب. وقال أبو داود كذاب.
 [ بن عمرو مجهول لم يرو عنه غيره

 ِقْسَمِة اْلَماءِ ، َباُب الرُُّهونِ  (، ِكَتابُ 2484ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الرابع: يف السؤال 
سفيان    -[  637] أيب  بن  معاوية  عنه    -)د(  هللا  هللا    -رضي  رسول  وسلم  -أن  عليه  هللا  عن -صلى  »هنى   :

 . (1)الغلُوطات« أخرجه أبو داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: وفي سنده عبد هللا بن سعد بن فروة البجلي، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 3066]جامع: 

 ( في العلم، باب التوقي في الفتيا. 3656( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف السحر، والكهانة 
قال: »من َعَقد ُعقدة مث نفث   -صلى هللا عليه وسلم -هللا  أن رسوَل  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 638]

 (. 1)  فيها فقد سحَر ومن سحَر فقد َأشَرك، ومن تعلَّق بشيء وُكَِّل إليه« أخرج النسائي
[ ]عبد القادر: سنده عبادة بن ميسرة المنقري، وهو لين الحديث، وفيه أيضًا عنعنة الحسن البصري[ ]األلباني:  3071]جامع: 

 ضعيف[ 
 في التحريم، باب الحكم في السحرة.  112/   7(  1)
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 حرف الشني 
 وفيه ثالث كتب   

 الشِّعْر كتابُ الشَّراب، كتاب الشَّركَة، كتاب 
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 الكتاب األول: يف الشَّرَاب 
عبد هللا    -[  639] بن  األنصار    -)د( عيسى  أبيه »أن رسوَل هللا    -رمحه هللا    -رجل من  صلى هللا عليه    -عن 

َدَواةِّ ففعلُت، فَشرب من فمها«. ويف نسخة »اخَنث فَم اإلداوة، مث   -وسلم دعا يوَم ُأحد إبَداَوة، فقال: اخَنْث فَم اإلِّ
 . (1) اشرب من فمها«. أخرجه أَبو داود 

 [ ]األلباني: منكر[  ضعيف، على وهٍم في إسنادهعبد القادر: ضعيف وله شاهد قبله[ ]شعيب: [ ]3093]جامع: 
 األسقية. ( في األشربة، باب في اختناث 3721( رقم ) 1)

قال: »ال تشربوا  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[ 640] 
 البعري، ولكن اشربوا َمثىن وثالث، ومَسُّوا هللا إذا أنتم َشربتم، وامْحدوا هللا إذا رَفعتم«. واحدًا، كُشرب 

 . (1)كان إذا َشرَِّب يـَتـَنـَفَّس نـََفسني« أخرجه الرتمذي   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »أن رسول هللا 
 ]عبد القادر: في سنده ضعيف ومجهول[ ]األلباني: ضعيف[  [ هذا حديث غريب]الترمذي:  [ 3097]جامع:   
 ( في األشربة، باب ما جاء في التنفس في االناء. 1886( رقم ) 1)

: قالت: »اشربوا وال َتسَكروا«. أخرجه النسائي، وقال، وهذا غري اثبت -رضي هللا عنها  -)س( عائشة  -[ 641] 
(1) . 

 ]الرسالة: ضعيف[ [ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد موقوفا لكن صح مرفوعا[ 3147]جامع: 
 المسكر. في األشربة، باب األخبار التي اعتل بها من أباح شرب  320/   8(  1)

حول الكعبة   -صلى هللا عليه وسلم   -  َعطِّش النيبُّ قال: »  -رضي هللا عنه    -)س( أبو مسعود البدري    -[  642] 
قايةِّ ]فّشمَُّه[، فقطََّب فقال: عليَّ بَذنُوب من زمَزَم، فصبَّ عليه، مث شرَب، فقال رجل:  َ بَنبِّيذ من السِّّ فاسَتسقى، فُأيتِّ

 . (1) أحرام هو اي رسول هللا؟ قال: ال« أخرجه النسائي، وقال: هذا خرب ضعيف 
 يف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ ]عبد القادر: ضع3157]جامع:   
 في األشربة، باب األخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر.  325/   8(  1)

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »إن رجالً جاء إىل رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر  -[ 643] 
إليه القدح، فرفعه إىل فيه، فوجده شديداً فردَّه على صاحبه، فقال رجل مِّن   الرُّْكن، ودفع  نبيذ، وهو عند  بقَدح فيه 

: اي رسول هللا: أحرام هو؟ فقال عليَّ ابلرجل،   فُأيت به، فأخذ منه القدح، مث دعا مباء فصبَّه فيه، مث رفعه إىل فيه،  القومِّ
روا ُمتوهَنا ابملاء« أخرجه النسائي   فقطََّب، مث دعا مباء أيضاً، فصبَّهُ فيه، مث قال: إذا اغتلمْت عليكم هذه األوعية فاْكسِّ

 (. 2)، وقال: هذا احلديث ليس مبشهور وال َيتج به (1)
 [ ]عبد القادر: وفي سنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  3158]جامع:   
 في األشربة، باب األخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر.  324و   323/   8(  1)

َسَلمَة    -[  644]  أمَّ  قالت: »سألُت  مرمي  أيب  بنت  عنها   -)د( كبشة  النيب    -رضي هللا  عليه    -ما كان  صلى هللا 
 (. 1)ينهى عنه؟ قالت: كان ينهاان أن نْعُجم النَّوى طبخاً، أو ُنلَط الزبيب والتمر«. أخرجه أبو داود  -وسلم

ضعيف3177]جامع:    إسناده  القادر:  ]عبد  قبله  [  شواهد  إسناد  وله  وهذا  لغيره،  صحيح  والتمر"  الزبيب  "نخلط  قولها:  ]شعيب:   ]
 [  ضعيف اْلسنادضعيف لجهالة كبشة بنت أبي مريم[ ]األلباني: 
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 ( في األشربة، باب في الخليطين.3706( رقم ) 1)

زبيب فيُلقى فيه   -هللا عليه وسلمصلى -: قالت: »كان يُنَبُذ لرسولِّ هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 645] 
 متر، َأو متر فيُلقى فيه زبيب«. 

ويف رواية، قالت: صفية بنت عطية: »دخلت مع نِّسوة من عبد القيس على عائشة. فسألناها عن التمر والزبيب؟  
«.  -صلى هللا عليه وسلم-فقالت: كنت آخُذ قـَْبَضة من متر، وقَبضة من زبيب، فأُلقيه يف إانء، فأْمُرُسه، مث أسقيه النيبَّ  

 (. 1)أخرجه أبو داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ در: إسنادهما ضعيفان[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ ]عبد القا3181]جامع: 

 ( في األشربة، باب في الخليطين، وإسنادهما ضعيفان. 3708( و ) 3707( رقم ) 1)

َك َواخْلَْمَر، فَإِّنَّ  -رضي هللا عنه -ْبَن اأْلََرتِّّ  َخبَّاب)جه(  -[ 646]  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »إِّايَّ
 (1) ماجه َخطِّيئـَتـََها تـَْفرَُع اخْلَطَااَي، َكَما َأنَّ َشَجَرَِتَا، تـَْفرَُع الشََّجَر« أخرجه ابن 

 ]األلباني: ضعيف[  [الباقي: في الزوائد: في إسناده نمير بن الزبير الشامي األزدي، وهو ضعيف[ ]عبد 3372:  ]ماجه
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف منير بن الزبير: وهو الشامي أبو ذر األردنَّي

 اأْلَْشِرَبِة، َباُب اْلَخْمُر، ِمْفَتاُح ُكلِ  َشر ٍ  (، ِكَتابُ 3372ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُمْدمُِّن اخْلَْمرِّ، َكَعابِّدِّ  -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( * -[ 647] 
 (1) ماجهَوَثٍن« أخرجه ابن 

حديثه [ ]عبد الباقي: في الزوائد: محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي. وقواه ابن حبان. وقال أبو حاتم: يكتب 3375:  ]ماجه
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، محمَّد بن سليمان ابن األصبهاني مختلف فيه،   [ وال يحتج به. وباقي رجال اْلسناد ثقات

 [وهو إلى الضعف أقرب وُيخطئ في حديثه
 اأْلَْشِرَبِة، َباُب ُمْدِمُن اْلَخْمرِ  (، ِكَتابُ 3375ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَلْت: »ُكْنُت َأْصَنُع لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َثاَلثََة آنَِّيٍة مَِّن اللَّْيلِّ  -رضي هللا عنه- َعائَِّشة)جه(  -[ 648] 
َواكِّهِّ، َوإِّاَنًء لَِّشَرابِّهِّ« أخرجه ابن    (1) ماجهخُمَمََّرًة، إِّاَنًء لِّطَُهورِّهِّ، َوإِّاَنًء لِّسِّ

 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف] [الزوائد: في إسناده حريش بن خريت، وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في 3412:  ]ماجه
َناءِ  (، ِكَتابُ 3412ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلَْشِرَبِة، َباُب َتْخِميِر اْلِْ

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعنِّ اْختِّنَاثِّ اأْلَْسقَِّيةِّ َوإِّنَّ  -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(   -[ 649]
َقاٍء، فَا َفَخَرَجْت َعَلْيهِّ مِّْنهُ َحيٌَّة«  ْختـَنـََثُه، رَُجاًل بـَْعَد َما هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َذلَِّك، قَاَم مَِّن اللَّْيلِّ إِّىَل سِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح[ [ ]]األلباني: ضعيف [3419:  ]ماجه

 اأْلَْشِرَبِة، َباُب اْخِتَناِث اأْلَْسِقَيةِ  (، ِكَتابُ 3419ابن ماجه ) ن( سن 1)

م ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ زَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: " هَنَااَن َرُسوُل اَّللَِّّ )جه(    -[  650]   َصلَّى هللاُ َعاصِّ
اْلَواحِّ  ْلَيدِّ  ابِّ نـَْغرَتَِّف  َأْن  َوهَنَااَن  اْلَكْرُع،  َوُهَو  بُطُونِّنَا،  َعَلى  َنْشَرَب  َأْن  َوَسلََّم  يـََلُغ  َعَلْيهِّ  َأَحدُُكْم، َكَما  يـََلْغ  اَل   " َوقَاَل:  َدةِّ، 

ُ َعَلْيهِّْم، َواَل َيْشَربْ  َط اَّللَّ َدةِّ، َكَما َيْشَرُب اْلَقْوُم الَّذِّيَن َسخِّ ْلَيدِّ اْلَواحِّ للَّْيلِّ مِّْن إِّاَنٍء، َحىتَّ َُيَرَِّكُه،  اْلَكْلُب، َواَل َيْشَرْب ابِّ  ابِّ
ُ لَهُ بَِّعَددِّ َأَصابِّعِّهِّ إِّالَّ َأْن َيُكوَن إِّاَنًء خمَُ   َحَسنَاٍت، َوُهَو  مًَّرا، َوَمْن َشرَِّب بَِّيدِّهِّ َوُهَو يـَْقدُِّر َعَلى إِّاَنٍء، يُرِّيُد التـََّواُضَع، َكَتَب اَّللَّ
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نْـيَ  الدُّ َمَع  َهَذا  ُأفٍّ  فـََقاَل:  اْلَقَدَح،  طََرَح  إِّْذ  السَّاَلُم،  َعَلْيهَِّما  َمْرمَيَ  اْبنِّ  عِّيَسى  ماجهإِّاَنءُ  ابن  أخرجه   "  (1) ا 
ضعيف[  3431:  ]ماجه ]]األلباني:  هللا  [  بن عبد  وجهالة شيخه مسلم  الوليد،  ابن  وهو  بقية:  لضعف  جًدا  ضعيف  إسناده  شعيب: 

 وشيخه زياد بن عبد هللا[ 
ْرِب ِباأْلَُكفِ  َواْلَكْرعِ  (، ِكَتابُ 3431ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلَْشِرَبِة، َباُب الشُّ

قَاَل: َمَرْراَن َعَلى بِّرَْكٍة، َفَجَعْلنَا َنْكرَُع فِّيَها، فـََقاَل: َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنهما- اْبن ُعَمرَ )جه(  -[ 651] 
ُلوا أَْيدَِّيُكْم، مثَّ اْشَربُوا فِّيَها، فَإِّنَّهُ لَْيَس إِّاَنٌء َأْطيَ   (1)  ماجه« أخرجه ابن َب مَِّن اْلَيدِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َتْكَرُعوا، َوَلكِّنِّ اْغسِّ

 [ وجهالة سعيد بن عامر -وهو ابن أبي سليم-شعيب: إسناده ضعيف لضعف ليث [ ]]األلباني: ضعيف [3433:  ]ماجه
ْرِب ِباأْلَُكفِ  َواْلَكْرعِ  (، ِكَتابُ 3433ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلَْشِرَبِة، َباُب الشُّ

َيْشَرُب    -رضي هللا عنهما -  اْبن َعبَّاس)جه(    -[  652]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقَدُح قـََوارِّيَر  لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َكاَن 
 (1)  ماجهفِّيهِّ« أخرجه ابن 

شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مندل بن علي ومحمد بن إسحاق، وهما ضعيفان3435:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي، وابن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة

ْرِب، ِفي الزَُّجاجِ  (، ِكَتابُ 3435ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلَْشِرَبِة، َباُب الشُّ
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 الكتاب الثاني: يف الشركة 
يرفعه »إن هللا عزَّ وجلَّ يقول: أان اثلُِّث الشَّريكنْي، ما مل خَيُْن أحُدمها    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )د(  *  -[  653]

َبه، فإذا خانه خَرْجُت من بينِّهما« أخرجه أبو داود   . (1)صاحِّ
 [   ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي[ ]األلباني: 3213]جامع: 

 ( في البيوع، باب في الشركة. 3383( رقم ) 1)

قال: »اشرتكُت أان وعمَّار وسعد فيما ُنصيُب يوَم بْدر،   -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن مسعود    -[  654] 
 (. 1)  أبسريينِّ، ومل أجيْء أان وعمار بشيء«. أخرجه أبو داود والنسائيفجاء سعد  

ضعيف[  3214]جامع:   منه[ ]األلباني:  يسمع  ولم  هللا  أبيه عبد  بن مسعود روى عن  هللا  بن عبد  عبيدة عامر  أبو  القادر:  ]عبد   ]
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

في البيوع، باب الشركة بغير   319/  7الشركة على غير رأس المال، والنسائي ( في البيوع، باب في  3388( رواه أبو داود رقم )1)
 مال. 

فجعُلوا   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أتيُت النيبَّ  -رضي هللا عنه  -السائب بن أيب السائب   )د( * -[ 655] 
: أان أْعَلُمكم به، فقلت: صدقَت أبيب وأُمي، كنَت  -صلى هللا عليه وسلم -يـُثـُْنوَن عليَّ، ويذُكروين، فقال رسول هللا 

 . (1)أخرجه أبو داود   َشرِّيكي، فَنِّْعَم الشريُك كنت، ال تَُدارِّي وال مُتاري«،
[ ]عبد القادر: إسناده مضطرب[ ]شعيب: رجاله ثقات غير إبراهيم بن مهاجر، فهو ضعيف الحديث وقد أخطأ فى  3216]جامع:   

 إسناده[ ]األلباني: صحيح[  
 الشركة والمضاربة. ( في التجارات، باب 2287( في األدب، باب في كراهية المراء، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 4836( رقم ) 1)
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 حرف الصاد 
 ويشتمل على عشرة كتب 

كتاب الصالة، كتاب الصَّوم، كتاب الصَّبْر، كتاب الصِّدْق، كتاب الصَّدَقة، كتاب صِلَةِ الرَّحِم،  

 كتاب الصُّحْبَة، كتاب الصَّداق، كتاب الصَّيْد، كتاب الصِّفات 
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 الصالة الكتاب األول: يف 
وكان    -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبيه قال: »َعلََّمين رسوُل هللا    -رمحه هللا    -عبد هللا بن فضالة    )د(  *  -[  656]

فيما علَّمين: حافِّْظ على الصَّلوات اخلمس، قال: قلت: إنَّ هذه ساعات يل فيها أشغال، َفُمْرين أبمر َجامع، إذا أان  
فقال: حافظْ  عين  أجزأَ  الَعْصَرينِّ  فـََعْلُته  علي  لَُغتِّنا    -  من  قبل طُلوع    -وما كانت  قال صالة  الَعصرَان؟  وما  فقلت: 

 . (1) الشمس، وصالة قبل غروهبا« أخرجه أَبو داود 
 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا بن فضالة[  اختالف[ ]عبد القادر: في إسناده 3241]جامع: 

 . ( في الصالة، باب في المحافظة على وقت الصلوات 428( رقم ) 1)

»دخلنا عليه، فقال المرأته:    [:هشام بن سعد]  -معاذ بن عبد هللا بن خبيب اجلهين قال: رواية    )د(  *  -[  657] 
أنه سئل عن ذلك؟ فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -مىت ُيَصلِّّي الصيبُّ؟ قالت: نعم كان رجل منا يذُكر عن رسولِّ هللا  

 (. 1)إذا عرف ميينه من َشاله فمروه ابلصالة« أخرجه أبو داود 
 [  ضعيفام بن سعد، وقد اختلف عليه فيه[ ]األلباني: [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف هش 3244]جامع: 

 ( في الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة. 497( رقم ) 1)

للظُّهر من رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها    -عائشة    )ت(  *  -[  658]    -: قالت: »ما رأيُت أحداً كان أشدَّ تعجيالً 
 . (1) وال من أيب بكر، وال من عمر«. أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ حديث حسن هذا]الترمذي: [ 3285]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في التعجيل بالظهر. 155( رقم ) 1)

قال له: »اي علي،    -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  659] 
ُ إذا َوَجْدَت هلا ُكفءًا« أخرجه الرتمذي  رها: الصالةُ إذا دخل وقتها، واجلنازةُ إذا حَضَرْت، واألميِّ  . (1)ثالاثً ال تُوخِّّ

 ]األلباني: ضعيف[   [كان ضعيف السند  [ ]عبد القادر: الحديث معناه صحيح وإن3299]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الوقت األول من الفضل. 171( رقم ) 1)

فكان    -صلى هللا عليه وسلم   -هللا    على رسولِّ قال: »قدِّمنا    -رضي هللا عنه    -علي بن شيبان    )د(   *  -[  660] 
 . (1)  يُؤخُر العصَر ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة«. أخرجه أبو داود

يزيد  3309]جامع:   بن  محمَّد  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  حسن[  بها  فهو  شواهد  وله  مجهوالن  فيه  ضعيف  إسناده  القادر:  ]عبد   ]
 ]األلباني: ضعيف[   [اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهوالن

 ( في الصالة، باب في وقت صالة العصر. 408( رقم )1) 

: »ال تؤخروا  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( جابر بن عبد هللا    -[  661] 
 . (1)الصالة لطعام وال غريه«. أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: في سنده محمد بن ميمون الزعفراني، وهو مختلف فيه[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3314]جامع: 
 ( في األطعمة، باب إذا حضرت الصالة والعشاء. 3758( رقم )1) 

قال: »الوقت   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 662] 
ر َعْفُو هللا«. أخرجه الرتمذي   . (1)األول من الصالة رِّضواُن هللا، و ]الوقت[ اآلخِّ
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 ]األلباني: موضوع[   [أحمد وغيرهفي سنده يعقوب بن الوليد، كذبه ]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 3328]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الوقت األول من الفضل. 172( رقم ) 1)

كان يكره الصالة نصف    -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو قتادة   -[ 663] 
 (. 1)  اجلمعة«. أخرجه أبو داودالنهار، إال يوم اجلمعة، وقال: إن جهنم ُتْسَجُر إال يوَم 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3349]جامع: 
 ( في الصالة، باب الصالة يوم الجمعة قبل الزوال. 1083( رقم ) 1)

»ال تُؤذِّّْن حىت يسَتبِّنَي    :لهقال  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا أن رسوَل   -رضي هللا عنه   -بالل  )د(  * -[ 664] 
 (. 1)ومدَّ يديهِّ عْرضاً. أخرجه أبو داود  «لك الفجُر كذا

 [ ]عبد القادر: فيه ضعف وانقطاع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[  3365]جامع: 
 ( في الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت. 534( رقم ) 1)

أن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أمرين رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت( زايد بن احلارث الصدائي  -[ 665] 
إنَّ أخا ُصَداء قد أذََّن،    -صلى هللا عليه وسلم-الفجر، فَأذَّْنُت، فأراد بالل أن يُقيَم، فقال رسوُل هللا  أُؤذَِّّن يف صالة  

 . (1) ومن َأذََّن فهو يُقيُم«. أخرجه الرتمذي
أقول:   فناَديُت، فجعلتُ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود، قال: »ملا كان أوَُّل أذان الصبح أمرين رسوُل هللا 

فرَبََز، مث انصرف إيلَّ   فيقول: ال، حىت إذا طلع الفجر، نَزلَ  إىل الفجر، انحية املشرقأُقيُم اي رسول هللا؟ فجعل ينظر يف 
: إنَّ أخا ُصداء هو  -صلى هللا عليه وسلم -وقد تالحَق أصحابُه، فتوضَأ، فأراد بالل أن يقيَم الصالة، فقال رسوُل هللا 

 . (1) فأقمُت«  :فهو يقيم، قال أذََّن، ومن أذَّنَ 
]عبد القادر: في سنده  [ حديث زياد إنما نعرفه من حديث اْلفريقي« واْلفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث]الترمذي: [ 3367]جامع: 

 عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 
 اْلقامة. ( في الصالة، باب في 514( في الصالة، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، وأبو داود رقم )199( رواه الترمذي رقم )1)

قال لبالل: »إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  :  -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  666] 
ُشربه،   والشارُب من  أكله،  من  اآلكُل  يـَْفرُُغ  ما  قدَر  وإقامتك  َأذانك  بني  واجعل  فاحُدْر،  أقمَت  وإذا  فرتَسْل،  أذَّنَت 

«. أخرجه الرتمذي ُر إذا دخل لقضاء حاجته، وال تقوموا حىت تـََرْوينِّ  (. 1) واملُعَتصِّ
]عبد القادر:  [ حديث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول ]الترمذي: [ 3370]جامع: 

 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  
 ( في الصالة، باب ما جاء في الترسل في األذان. 195( رقم ) 1)

صلى  -»ال ينادي ابلصالة إال ُمتـََوضِّّئ«. ويف رواية: أن النيب قال:  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  *   -[ 667] 
 . (1)الرتمذي، قال: واألول أصح   «. أخرجهقال: »ال يؤذُِّّن إال متوضِّّئ -هللا عليه وسلم

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 3372]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في كراهية األذان بغير وضوء. 201( و )200( رقم ) 1)

لصالة الصبح، فكان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرجُت مع النيب  -رضي هللا عنه   -)د( أبو بكرة   -[ 668] 
له«. أخرجه أبو داود   . (1)ال مَيُر برُجل إال انده ابلصالة، أو َحرَّكه برِّجِّ
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 اده ضعيف[ ]شعيب: إسن [ ]عبد القادر: إسناده أبو الفضل األنصاري، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 3374]جامع: 
 ( في الصالة، باب االضطجاع بعد ركعتي الفجر. 1264( رقم ) 1)

: أن -صلى هللا عليه وسلم -أو بعُض أصحاب رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو أمامة الباهلي   -[ 669] 
? »أقامها هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بالالً أخذ يف اإلقامة، فلما أن قال: قد قامت الصالة، قال رسول هللا 

مذكور يف »فضائل األذان«. من كتاب  وأدامها«، وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان، واحلديث 
 (  1)الفضائل يف حرف الفاء، أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3375]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما يقول إذا سمع اْلقامة. 528( رقم ) 1)

إذا افتَتح    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -الرباء بن عازب    )د(  *  -[  670] 
 الصالة رفع يديه إىل قريب من أُذُنـَْيه، مث ال يعود«. 

رفع يديه حني    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية مثله، ومل يذكر »مث ال يعود«. ويف أخرى، قال: »رأيُت رسوَل هللا  
 (. 1)يعين: هذا احلديث: ليس بصحيح  -ة، مث مل يرفعهما حىت انصرف«. أخرجه أبو داود، وقال افتتح الصال 

القادر: حديث حسن[ ]شعيب:  3384]جامع:   ]عبد  في  [  الرحمن  بن عبد  وقد خولف حسين  ليلى  أبي  ابن  لضعف  ضعيف  إسناده 
 ]األلباني: ضعيف[    [إسناده

 يذكر الرفع عند الركوع. ( في الصالة، باب من لم 752( رقم ) 1)

يف مسجد اخليف، فكان إذا    النضر بن كثري السعدي قال: »صلى إىل جنيب عبد هللا بن طاوس  )د س(  *  -[  671] 
تِّْلقاَء وجهه، فأنكرُت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال وهيب:  سجد السجدة األوىل فرفع رأسه منها، رفع يديه 
تصنع شيئاً مل نـََر أحداً يصنعه؟ فقال ابن طاوس: رأيُت أيب يصنعه، وقال أيب رأيت ابن عباس يصنعه، وال أعلم إال أنه 

 . (1)يصنُعه«. أخرجه أبو داود والنسائي   -ى هللا عليه وسلمصل -قال: كان النيب 
]األلباني:    [ إسناده ضعيف لضعف النضر بن كثير السعدي[ ]عبد القادر: النضر بن كثير السعدي ضعيف[ ]شعيب:  3397]جامع:  
 صحيح[ 

االفتتاح، باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء  في   232/  2( في الصالة، باب افتتاح الصالة، والنسائي 740( رواه أبو داود رقم )1)
 الوجه. 

ري بكفَّيه حني يقوُم، وحني يركع،  -وصلى هبم  -ميمون املكي »أنه رأى عبد هللا بن الزبري   )د(  * -[ 672]  ُيشِّ
وحني يسجد، وحني ينهض للقيام، فيقوم فيشري بيديه، قال: فانطلقت إىل ابن عباس، فقلت: إين رأيت ابن الزبري صلى  

صلى هللا عليه   -أحببَت َأن تنظر إىل صالة رسول هللا   صالة مل أَر أحداً ُيصلِّّيها، ووصفُت له هذه اإلشارة، فقال: إن
 . (1) فاقتدِّ بصالة عبد هللا بن الزبري«. أخرجه أبو داود  -وسلم

 ]األلباني: صحيح[   [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ميمون المكي3398]جامع: 
 الصالة. ( في الصالة، باب افتتاح 739( رقم ) 1)

أن عليّاً قال: »السُّنَُّة: وْضُع الكفِّّ على الكفِّّ يف الصالة، ويضعهما   -رضي هللا عنه  -)د( أبو جحيفة    -[ 673] 
 . (1)حتت السرة« أخرجه رزين 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: في سنده ضعيف ومجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 3410]جامع: 
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( في الصالة، باب وضع  756(، وأبو داود رقم )875( كذا في األصل والمطبوع: أخرجه رزين، ورواه أحمد في " المسند " رقم ) 1)
 اليمنى على اليسرى في الصالة. 

»رأى رجالً ُيصلِّّي، قد صفَّ بني قدميه، فقال: خالْفت   -هللا عنه رضي  -)س( عبد هللا بن مسعود    -[ 674] 
 السُّنَّة، لو رَاَوحَت بينهما كان أفضل«. 

 (. 1) ويف أخرى، قال: »أخطأَ السُّنََّة، لو رَاوََح بينهما كان أعجَب إيلَّ«. أخرجه النسائي
 [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  انقطاع[ ]عبد القادر: في إسناده 3411]جامع: 

 في االفتتاح، باب الصف بين القدمين في الصالة.  128/   2(  1)

: قال: »صفُّ القدَمنْي، وَوْضُع اليد على اليد: من السُّنَّةِّ«.  -رضي هللا عنهما  -)د( عروة بن الزبري   -[ 675] 
 (. 1)أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: في سنده زرعة بن عبد الرحمن لو يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[  3412]جامع: 
 الصالة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصالة. ( في 754( رقم ) 1)

يفتتح صالته ببسم   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس   -[ 676] 
 . (1) هللا الرمحن الرحيم«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ ليس إسناده بذاك]الترمذي: [ 3418]جامع: 
 ( في الصالة، باب من رأى الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم.245( رقم ) 1)

قال: »مسعين أيب وأان أقرأُ بسم هللا الرمحن الرحيم، فقال:  -رمحه هللا    -)ت س( ابن عبد هللا بن مغفل ~   -[  677] 
أَر أحداً من أصحاب رسول هللا  أي ُبينَّ، حْمَدث،   إليه    -صلى هللا عليه وسلم  -إايَّك واحلََدَث، قال: ومل  كان أبغض 

ومع أيب بكر، ومع عمر، ومع   -صلى هللا عليه وسلم  -يعين: منه قال: وقد صلَّيُت مع النيبَّ    -احلَدُث يف اإلسالم  
 . أخرجه الرتمذي. {« صلَّيُت فقل: }احلمد هلل رب العاملنيعثمان، فلم أمسع أحداً منهم يقوهلا، فال تـَُقْلها، إذا أنت 

يقرأ: بسم هللا الرمحن الرحيم، يقول: صلَّيُت خلَف  النسائي، قال: »كان عبد هللا بن مغفَّل إذا مسع أحداً  ويف رواية 
 الرمحن الرحيم«  بكر، وخلف عمر، فما مسعُت أحداً منهم يقرأُ: بسم هللا  وخلَف أيب  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

(1) . 
 [  ضعيف]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ]الترمذي: حيث حسن[ [ 3420]جامع: 

في االفتتاح، باب   135/   2( في الصالة، باب ما جاء في ترك الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم، والنسائي 244( رواه الترمذي رقم )1)
 الرحيم. ترك الجهر ببسم هللا الرحمن 

يدِّ{ -رضي هللا عنها    -أم هشام بنت حارثة بن النعمان    )س(  *  -[  678]  : قالت: »ما أخذُت }ق. َوالُقْرآنِّ املَجِّ
 . (1) كان ُيصلِّّي هبا يف الصبح«. أخرجه النسائي   -صلى هللا عليه وسلم -إال من َفمِّ رسول هللا  

الرسالة: إسناده ضعيف بهذه  الجمعة[ ][ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: شاذ والمحفوظ أن ذلك كان في خطبة  3433]جامع:  
 السياقة[ 

 . {في االفتتاح، باب القراءة في الصبح بـ }ق 157/   2(  1)

سجد يف صالة مث قام   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر   -[ 679] 
 (. 1)فركع، فرَأْوا أنه قرأ }تنزيل السجدة{ أخرجه أبو داود 
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 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3455]جامع: 
 الصالة، باب قدر القراءة في صالة الظهر والعصر.( في 807( رقم ) 1)

قرأ يف صالة املغرب بـ }حم  -صلى هللا عليه وسلم -)س( عبد هللا بن عتبة بن مسعود »أن رسوَل هللا   -[ 680]
 . (1)  . أخرجه النسائي{«الدخان
[ ]عبد القادر: في سنده معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان  3461]جامع: 

 والعجلي[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  
 في االفتتاح، باب القراءة في المغرب بـ }حم الدخان{.  169/   2(  1)

 عنه يقول: »ما صليُت وراء أحد بعد رسول  )د س( سعيد بن جبري قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا  -[ 681] 
يعين عمر بن  -من هذا الفىت  -صلى هللا عليه وسلم  -أشبه صالة بصالة رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 (. 1) قال: فحَزراَن ركوعه عشر تسبيحات، وسجوَده عشر تسبيحات«. أخرجه أبو داود والنسائي  -عبد العزيز 
حديث حسن دون قوله: "فحزرنا في ركوعه ... "، وهذا  ]شعيب: [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3492]جامع: 

 [إسناد ضعيف
في االفتتاح، باب عدد التسبيح  225و 224/    2( في الصالة، باب مقدار الركوع والسجود، والنسائي 888( رواه أبو داود رقم )1)

 في السجود. 

قال له: »اي عليُّ، إين   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب    -[ 682] 
بُّ لَِّنفسي، وأكرهُ لك ما أكرهُ لنفسي ال تـُْقع بني السجدتني«. أخرجه الرتمذي  بُّ لك ما ُأحِّ  . (1)ُأحِّ

]عبد القادر: في  [ من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليهذا حديث ال نعرفه من حديث علي، إال   ]الترمذي:[ 3519]جامع:   
 [  ضعيف]األلباني:  [سنده الحارث األعور، وهو ضعيف

 ( في الصالة، باب ما جاء في كراهية اْلقعاء في السجود.285( رقم ) 1)

الصالة على ينهض يف   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 683] 
 (. 1)  ُصدور قدميه«. أخرجه أبو داود

 ]عبد القادر: في سنده ضعيف او متروك[ ]األلباني: ضعيف[  [ خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث]الترمذي: [ 3521]جامع: 
 ( في الصالة، باب كيف النهوض من السجود. 288( لم نجده عند أبي داود، وإنما هو عند الترمذي رقم )1)

هلم   -[  684]  يصلِّّي  فكان  بن كعب،  ُأيبَِّّ  على  الناس  اخلطاب مجع  بن  عمر  »إن  قال:  ]البصري[  احلسن  )د( 
عشرين ليلة، وال يْقُنُت هبم إال يف النصف الباقي، فإذا كانت العشُر األواخر ختلَّف ]فصلى[ يف بيته، وكانوا يقولون:  

 أَبَق أيّب«. 
كان يقنت يف الوتر قبل الركوع، قال   -صلى هللا عليه وسلم -قال أبو داود: وروي أن ُأيَب بن كعب قال: إن رسوَل هللا  

 أبو داود: وروي »أن ُأيبَّ بن كعب كان يقنت يف النصف من رمضان«. 
  - »أن رسوَل هللا  قال أبو داود: قول احلسن: »وكان ال يقنت هبم إال يف النصف اآلخر« يدل على ضعف حديث ُأيبّ 

 . (1)قنت يف الوتر«  -صلى هللا عليه وسلم
 [ ]األلباني: ضعيف[  انقطاع [ ]عبد القادر: في سنده 3538]جامع: 

 ( في الصالة، باب القنوت في الوتر. 1429( و ) 1428( رقم ) 1)

يـَُعلُِّّمنا    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  685] 
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التشهد، كما يـَُعلُِّّمنا السورة من القرآن: بسم هللا، وابهلل، التحيات هلل، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيبُّ  
السالم علينا وعلى عباد عبده ورسوله،    ورمحة هللا وبركاته،  أن حممداً  إال هللا، وأشهد  إله  أن ال  الصاحلني، أشهد  هللا 

 (. 1)أسأُل هللا اجلنة، وأعوذ ابهلل من النار«. أخرجه النسائي 
 ، صدوق له أوهام، وهذا منها. فقد وهم في سنده ومتنه[أيمن بن نابل]الرسالة: [ ]األلباني: ضعيف[ 3547]جامع: 

 ، باب نوع آخر من التشهد. في االفتتاح  243/   2(  1)

أبيه عن جده، قال: دخلُت على رسولِّ هللا    -[  686]  بن كليب عن  وهو    -صلى هللا عليه وسلم -)ت( عاصم 
وبسط   أصابعه،  وقبض  اليمىن،  فخذه  اليمىن على  يده  ووضع  اليسرى،  فخذه  اليسرى على  يده  وقد وضع  يصلِّّي، 

 . (1)مذي السبابة، وهو يقول: »اي ُمقلِّّب الُقلُوبِّ ثـَبِّْت قـَْليبِّ على دينك«. أخرجه الرت 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: منكر بهذا السياق[   [هذا حديث غريب من هذا الوجه ]الترمذي: [ 3557]جامع: 

 . (135( في الدعوات، باب رقم )3581( رقم ) 1)

واضعاً ذراعه  -صلى هللا عليه وسلم-)د س( مالك بن َّنري اخلزاعي عن أبيه قال: »رأيُت رسوَل هللا   -[ 687] 
أخرجه أبو داود والنسائي. ويف أخرى للنسائي، قال:  «.اليمىن على فخذه اليمىن، رافعاً إصبعه السبابة، قد حنَاها شيئاً 

رُي إبْصَبعِّه«  -صلى هللا عليه وسلم -»رأيُت رسول هللا   . (1)واضعاً يده اليمىن على فخذه اليمىن يف الصالة يُشِّ
صحيح لغيره دون قوله: قد حناها شيئًا، وهذا إسناد  ]شعيب: ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  [ 3559]جامع: 
 [ضعيف

 في السهو، باب احناء السبابة في اْلشارة.  39/    3( في الصالة، باب اْلشارة في التشهد، والنسائي 991( رواه أبو داود رقم )1)

إذا   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -مسعود  )د ت س( عبد هللا بن    -[  688] 
، قال: ُشْعَبُة: مث حرَّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: »حىت يقوم؟ ]فيقول:   جلس يف الركعتني األُولََينْيِّ كأنه على الرَّْضفِّ

 (. 1)أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي   [«حىت يقومَ 
 ]األلباني: ضعيف[   [[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعهانقطاع [ ]عبد القادر: في سنده 3562]جامع: 

( في الصالة، باب ما جاء في مقدار القعود  366( في الصالة، باب في تخفيف القعود، والترمذي رقم )995( رواه أبو داود رقم )1)
 يف في التشهد األول. في االفتتاح، باب التخف 243/  2في الركعتين األوليين، والنسائي 

إذا كان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أما بعُد، أمَران رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( مسرة بن جندب   -[ 689] 
فابَدؤوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات، الطيبات، والصلوات وامللك هلل، ]مثَّ  -أو حني انقَضائها  -يف وسط الصالة  

 . (1)أنفسكم« أخرجه أبو داود سلُموا على اليمني[ مث َسلُِّّموا على قارئكم وعلى 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: في إسناده مجاهيل[ ]األلباني: ضعيف[  3567]جامع: 

 ( في الصالة، باب التشهد. 975( رقم ) 1)

كان يسلِّّم يف الصالة    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -عائشة  )ت(  * -[ 690] 
قِّّ األمين شيئاً   (. 1) الرتمذي «. أخرجهتسليمة واحدة تلقاَء وجهه، مث مييل إىل الشِّّ

،  : إسناده ضعيفشعيبإسناده ضعيف[ ] ]عبد القادر: [  حديث عائشة ال نعرفه مرفوعا، إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 3569]جامع: 
 [ ]األلباني: صحيح[ وتسليمه تسليمة واحدة في الصالة صحيح

 . (. 222( في الصالة، باب رقم )296( رقم ) 1)
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قال: »َحْذُف السَّالم    -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت د(  *  -[  691] 
 (. 1)ُسنَّة«. أخرجه الرتمذي وأبو داود 

]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن،  [ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 3570]جامع:  
 وقد اخُتلف في رفعه ووقفه[ ]األلباني: ضعيف[  

( في الصالة، باب ما جاء أن حذف السالم سنة،  297( في الصالة، باب حذف التسليم، والترمذي رقم )1004( رواه أبو داود رقم )1)
 وقد روي مرفوعًا وموقوفًا.

أن نـَُردَّ السَّالم   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمران رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  692] 
، وأن ُيَسلِّّم بعُضنا على بعض«. أخرجه أبو داود   (. 1)على اإلمام، ونـََتحابَّ

 ضعيف[]شعيب: إسناده [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3574]جامع: 
 ( في الصالة، باب الرد على اْلمام. 1001( رقم ) 1)

صلى هللا عليه وسلم قال: »الصَّالةُ َمْثىَن  -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( الفضل بن العباس    -[ 693] 
يقول: ترفعهما إىل ربك مستقبالً ببطوهنما    -َمْثىَن، تشهُّد يف كلِّّ ركعتني، وخَتشُّع، وتَضرُّع ومتْسُكن، وتـُْقنُِّع يديك 

داج«ويف رواية »فهو  «.فهو كذا وكذا وتقول: ايرب، ايرب، ومن مل يفعل،  -وجهك   . (1)أخرجه الرتمذي  خِّ
 [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3590]جامع: 

 . الصالة ( في الصالة، باب ما جاء في التخشع في 385( رقم ) 1)

قال: »الصَّالة مثىن   -)د( املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب: أن النيب صلى هللا عليه وسلم  -[ 694] 
مثىن: أن تشهَّد يف كل ركعتني، وأن تـَْبَأَس ومتْسكَن، وتـُْقنَِّع بيديَك، وتقول: اللهم، اللهم، فمن مل يفعل ذلك فهو  

 (1)خدِّاج«. أخرجه أبو داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3591]جامع: 

 ( في إقامة الصالة، باب ما جاء في صالة الليل. 1325( في الصالة، باب في صالة النهار، ورواه ابن ماجة رقم )1296( رقم ) 1)

اهلذيل: قال: كنُت عند ابن عمر: فلما نودَي ابلظُهر توضأ فصلى، فلما نودي ابلعصر   )د ت( أبو غطيف  -[ 695] 
: »من توضأ على طُْهر ُكتب له عشُر  -صلى هللا عليه وسلم -توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسوُل هللا 

 . (1)حسنات«. أخرجه أبو داود، وأخرج الرتمذي املسند منه فقط  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3605]جامع: 

( في الطهارة، باب ما جاء في  59( في الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، والترمذي رقم )62( رواه أبو داود رقم )1)
 الوضوء لكل صالة. 

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عمرو بن العاص    -[ 696] 
 وقد جلس آلخر صالته، قبل أن يسلم: فقد جازت صالته«.   -يعين الرجل   -َأحدث 

بزايدة تتعلق  وقال: ليس إسناده ابلقوي، وقد اضطربوا يف إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا املعىن  (1)أخرجه الرتمذي 
 ابإلمام، وهو مذكور يف »ابب صالة اجلماعة«. 

 [ ]عبد القادر: في إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3612]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.408( رقم ) 1)
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كم والتَّعرِّي، فإنَّ معكم من ال  -صلى هللا عليه وسلم -)ت( عبد هللا بن عمر: أن رسول هللا    -[ 697]  قال: »إايَّ
 (. 1)يفارُِّقكم إال عند الغائط، وحني يـُْفضِّي الرجُل إىل أهله، فاستحيوهم، وأْكرِّموهم« أخرجه الرتمذي 

]شعيب:  عبد القادر: في سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ][ ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 3625]جامع:   
 إسناده ضعيف[ 

 ( في األدب، باب ما جاء في االستتار عند الجماع. 2801( رقم ) 1)

نَيَّ رجل إىل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة    -[ 698]  : »ال يُفضِّ
 رجل، وال امرأة إىل امرأة، إال إىل ولد، أو والد«. 

 (. 1)ويف رواية: »إال ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيُتها« أخرجه أبو داود 
 [ "صحيح دون قوله: "إال إلى ولد أو والد]شعيب: [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[ 3626]جامع: 

 الحمام، باب ما جاء في التعري. ( في 4019( رقم ) 1)

 ا: ماذ -صلى هللا عليه وسلم  -)ط د( حممد بن زيد بن قنفد: عن أمه: »أهنا سألت أمَّ سلمَة زوَج النيبِّّ    -[  699] 
تصلي فيه املرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي يف اخلمار والدِّرع السابغ إذا كان يـَُغيِّب ظهور قدميها« أخرجه املوطأ وأبو  

: أتصلي املرأةُ يف دِّرْع ومخار ليس -صلى هللا عليه وسلم  -داود، وأليب داود أيضاً عن أم سلمة: »أهنا سألت النيبَّ  
الدِّْر  َها«. قال أبو داود: ورواه مجاعة موقوفاً على أمِّّ سلمَة، ومل عليها إزار؟ قال: إذا كان  َقَدَميـْ يغطى ظُهوَر  ُع سابغاً 

 . (1)  -صلى هللا عليه وسلم -يذكروا النيبَّ 
 [ ]عبد القادر: حديث ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3648]جامع: 

(  640( و )639ة المرأة في الدرع، وأبو داود رقم )في صالة الجماعة، باب الرخصة في صال 142/   1( رواه مالك في " الموطأ "  1)
 في الصالة، باب في كم تصلي المرأة، موقوفًا ومرفوعًا. 

يصلِّّي على احلصري،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    -[  700] 
 . (1)والفروة املدبوغة« أخرجه أبو داود 

 [ ]األلباني: ضعيف[ انقطاع[ ]عبد القادر: في سنده جهالة و 3659]جامع: 
 ( في الصالة، باب الصالة على الحصير. 659( رقم ) 1)

قال: »هنى أن  -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 701] 
يصلي يف سبعة مواطن: يف املْزبـََلة، واجمْلَزرَة، واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمَّام، ومعاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت هللا«.  

 (. 1)أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي ذي: ]الترم[ 3667]جامع:   
 ( في الصالة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه.346( رقم ) 1)

)د( أبو صاحل الغفاري: »أن عليّاً مرَّ بِّبَابَل وهو يسري، فجاءه املؤذِّّن يـُْؤذِّنُه بصالة العصر، فلما بـََرَز منها   -[  702] 
يبِّّ   هناين أن ُأصلِّّي يف املقربة، وهناين أن ُأصلي   -صلى هللا عليه وسلم  -َأمر املؤذِّّن فأقام الصالة، فلما فرغ قال: إن حِّ

 . (1)« أخرجه أبو داود يف أرض اببل، فإهنا ملعونة
القادر: في إسناده مقال[ ]األلباني: ضعيف[  3673]جامع:   إسناده ضعيف والنهي عن الصالة في المقبرة صحيح  ]شعيب:  [ ]عبد 

 [ لغيره
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 ( في الصالة، باب في المواضع التي ال تجوز فيها الصالة. 490( رقم ) 1)

صلى هللا عليه    -عن أبيه عن جده: »أهنم كانوا مع النيبِّّ    مرة:( عمرو بن عثمان بن يعلى بن  ]د[   )ت  -[  703] 
فأذَّن    -وسلم منهم،  أسفَل  من  والبِّلَّة  فوقهم،  من  السماءُ  فمطِّروا:  الصالةُ  إىل مضيق، فحضرت  فانَتهْوا  مسريه،  يف 

م على راحلته فصلى هبم يومئ إمياء، جيعل السجود  وهو على راحلته وأقام، فتقدَّ   -صلى هللا عليه وسلم   -رسوُل هللا  
 (. 1)أخرجه الرتمذي   «.أخفض من الركوع 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: فيه مجهوالن[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 3679]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الصالة على الدابة في الطين والمطر. 411( رقم ) 1)

بُّ الصالة   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( معاذ بن جبل   -[ 704]  كان يْستحِّ
 (. 1)يف احليطان، قال بعض رواته: يعين: يف البساتني«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: في سنده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ حديث معاذ حديث غريب]الترمذي: [ 3687]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الصالة في الحيطان. 334( رقم ) 1)

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ط ت د س( أبو ذر الغفاري *   -[ 705] 
ُهه«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي. قام أحدكم إىل الصالة فال ميسَّ احلصى، فإن   الرمحة تـَُواجِّ

 (  1)ورواية املوطأ: قال أبو ذّر: »مسُح احلصى ملوضع جبهته مسحة واحدة وتركها خري من مُحر النـََّعم،« موقوفاً عليه 
القادر: إسناده منقطع وروي موصوال وفي  [  حديث أبي ذر حديث حسن]الترمذي:  [  3695]جامع:   إسناده أبو األحوص مولى  ]عبد 

 بني ليث أو غفار، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي األحوص[ ]األلباني: ضعيف[
في قصر الصالة في السفر، باب مسح الحصباء في الصالة بالغًا، وإسناده منقطع، وقد رواه موصواًل كل    157/   1( رواه الموطأ 1)

داود   أبي  )من  ) 945رقم  رقم  والترمذي  الصالة،  في  الحصى  مسح  في  باب  الصالة،  في   )379( رقم  باب  الصالة،  في   )167  ،)
 في السهو، باب النهي عن مسح الحصى في الصالة.  6/   3والنسائي 

: »اي ُبينَّ، إايك -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -ت( أنس بن مالك  )~   –[  706] 
وااللتفات يف الصالة، فإن االلتفات يف الصالة َهَلكة، فإن كان والبُدَّ ففي التطوع، ال يف الفريضة«. أخرجه الرتمذي  

(1) . 
 ]عبد القادر: فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[    ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 3707]جامع: 

 ( في الصالة، باب ما ذكر في االلتفات في الصالة. 589( رقم ) 1)

غالماً لنا، يقال له:  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »رأى رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)ت( أم سلمة   -[ 707] 
 (. 1)  نـََفخ، فقال: اي أَفـَْلُح، تـَرِّْب وجهك«. ويف أخرى »موىل لنا، يقال له: راَبح«. أخرجه الرتمذيأفـَْلُح، إذا سجَد 

 [  ضعيف]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [ حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك ]الترمذي: [ 3717]جامع: 
 ( في الصالة، باب في كراهية النفخ في الصالة. 381( رقم ) 1)

وحنُن يف   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أَتان رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما   -)د س( الفضل بن العباس  -[ 708] 
ابدية لنا، ومعه عبَّاس، فصلَّى يف صحراَء ليس بني يديه ُسرْتة، ومحارة لنا وكلبة تعبثان بني يديه، فما ابىل ذلك« هذه  

النسائي قال: » أيب داود، ويف رواية  النيبُّ  رواية  ولنا ُكَلْيبة ومحارة،    -صلى هللا عليه وسلم   -زار  لنا،  عباساً يف ابدية 
 (. 1)العصر ومها بني يديه، فلم تـُْزَجرا، ومل تؤَّخرا«  -صلى هللا عليه وسلم -فصلى النيبُّ  
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 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]األلباني: ضعيف[ وانقطاع[ ]عبد القادر: في سنده جهالة 3723]جامع: 
في القبلة، باب ذكر ما يقطع   65/  2( في الصالة، باب من قال: الكلب ال يقطع الصالة، والنسائي 718( رواه أبو داود رقم )1)

 الصالة وما ال يقطع. 

-)د س( كثري بن كثري بن ]املطلب[ بن أيب وداعة: عن بعض أهله َيدِّثه عن َجدِّه: »أنه رأى رسوَل هللا    -[  709] 
قال سفيان: ليس   -يصلَّي مما يلي ابب بين َسهم، والناس ميرُّوَن بني يديه، وليس بينهما ُسرتة    -وسلم  صلى هللا عليه

طاف   -صلى هللا عليه وسلم  -بينه وبني الكعبة ُسرتة« هذه رواية أيب داود، ويف رواية النسائي قال: »رأيُت رسوَل هللا  
امل  َسْبعاً، مث صلى ركعتني حبذائه يف حاشية  الطواف واحد«ابلبيت  بينه وبني  اجلائز   قام وليس  بقوله واحد:  يريد  كأنه 

 . (1)والسرتة، ويريد ابلطواف: املطاف 
[ ]عبد القادر: في سنده كثير بن المطلب بن وداعة، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: ضعيف[  3724]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[
في القبلة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي   67/  2( في المناسك، باب في مكة، والنسائي  2016( رواه أبو داود رقم )1)

 وسترته.

بتـَبُوَك ُمْقعداً، فذكر أنه مرَّ بني يدي رسولِّ هللا    -[  710]  صلى هللا عليه   -)د( يزيد بن َّنران: قال: »رأيت رجالً 
على محار وهو يصلي، فقال: اللهم اْقطْع أثرُه، قال: فما َمشْيُت عليها بعُد«. ويف رواية قال: »قطع صالتَنا    -وسلم

 . (1)قطع هللا أثـََرُه«. أخرجه أبو داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[يزيد بن نمران[ ]األلباني: ضعيف[   جهالة مولى [ ]عبد القادر: في سنده 3731]جامع:   
 ( في الصالة، باب ما يقطع الصالة. 706( و )705( رقم ) 1)

ُمْقَعد، فسألته عن أمره؟    )د( سعيد بن غزوان  -[  711]  فقال: عن أبيه قال: »نزلت بتبوك أريد احلج، فإذا رجل 
نزل بتبوَك إىل ُنَْلة، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم   -سأحدُِّثَك َحديثاً فال حتدِّْث به ما مسعَت أين حي: إن رسوَل هللا  

َلتُنا، فصلَّى إليها، فأقبلُت وأان غالم أسعى، حىت َمَرْرُت بينه وبينها، قال: َقَطَع صالتنا، قطَع هللا أثـََره، فما قمت  هذه قِّبـْ
 (. 1)أخرجه أبو داود  «. يومي هذا عليها إىل

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3732]جامع: 
 . ة( في الصالة، باب ما يقطع الصال707( رقم ) 1)

قال: »ال تصلُّوا   -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  712] 
النيبَّ   أن  رواية  ويف  املَُتَحدِّثنَي«.  وال  املَُتَحلِّّقنَي،  وال  النِّيام،  وسلم  -خلف  عليه  تصلُّوا خلف   -صلى هللا  »ال  قال: 

 ، واألوىل ذكرها رزين. (1)داود النائم، وال املتحدِّث«. أخرج الثانية أبو 
 [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدًا[  3737]جامع: 

 ( في الصالة، باب الصالة إلى المتحدثين والنيام. 694( رقم ) 1)

: »إذا صلَّى أحدكم  -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  713] 
فليجعْل تِّلقاَء وجهه شيئاً، فإن مل جيْد فْليـَْنصِّب عصا، فإن مل يكن معه عصاً فْلَيْخُطْط يف األرض خطّاً، مث ال يضرُّه ما 

 (. 1)لطول، وقالوا: ابلعرض مثل اهلالل مرَّ أماَمه«. قال أبو داود: قالوا: اخلطُّ اب 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  القادر: إسناده [ ]عبد  3739]جامع: 

 ( في الصالة، باب الخط إذا لم يجد عصا. 689( رقم ) 1)
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صلَّى إىل  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  رأَيُت رسولَ : قال: »ما -رضي هللا عنه  -)د( املقداد بن األسود  -[ 714] 
به األمْيَنِّ أو األَْيسرِّ: وال َيْصمُِّد إليه َصْمدًا«. أخرجه أبو داود   (. 1)ُعود، وال َعُمود، وال َشَجرة، إال جعله عن حاجِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3746]جامع: 
 ( في الصالة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه. 693( رقم ) 1)

قال: »إذا كنَت يف صالة،   -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( ابن مسعود   -[  715] 
َأربع، وأكثُر ظَنَِّك على أربع، تشهدََّت مث سجدَت سجدتني، وأنَت جالس قبل أن تّسلم، مث   فشككَت يف ثالَث أو 

 . -صلى هللا عليه وسلم  -وي عنه ومل يرفعوه إىل النيبِّّ وقال: وقد ر  (،1)تشهدَت أيضاً، مث ُتسلِّّم«. أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [ إسناده ضعيف النقطاعه[ ]عبد القادر: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه[ ]شعيب: 3760]جامع: 

 ( في الصالة، باب من قال: يتم على أكبر ظنه.1028( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »من شكَّ يف  -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د س( عبد هللا بن جعفر  -[ 716] 
للنسائي: »فليسجد سجدتني وهو   أخرى  والنسائي، ويف  أخرجه أبو داود  يسلِّّم«  ما  بعد  صالته، فليسجد سجدتني 

 (. 1)جالس« 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3769]جامع: 

 في السهو، باب التحري.  30/  3( في الصالة، باب من قال بعد التسليم، والنسائي  1033( رواه أبو داود رقم )1)

»ركع    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: بلغين: أن رسوَل هللا  )ط د( أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة *    -[  717] 
مالني   بن  رجل من بين زُهرة    -ركعتني من إحدى صاليت النهار: الظهرِّ، أو العصرِّ، فسلَّم من اثنتني، فقال له ذو الشِّّ

الصالُة،    كالب ُقصَِّرتِّ  ما  رسوُل هللا:  له  فقال  َنسيَت؟  أم  رسوَل هللا،  اي  الصالةُ  ذو  أَُقصَِّرتِّ  له  فقال  يُت،  َنسِّ وال 
مالني: قد كان بعُض ذلك اي رسوَل هللا، فأقبل رسوَل هللا   على الناس، فقال: أصدق ذو   -صلى هللا عليه وسلم   -الشِّّ

وعن أيب سلمة   «.ما بقي من الصالة، مث سلَّم   -صلى هللا عليه وسلم-اليدين؟ قالوا: نعم اي رسوَل هللا، فأمتَّ رسوُل هللا  
 محن مثل ذلك، أخرجه املوطأ. بن عبد الر 

وأخرج أبو داود هذا احلديث جممالً مبثل حديث قبله أليب هريرة. قال: »ومل يسجد سجديت السهو اللتني ُتْسجَدان إذا  
 شك حني لقَّاه الناس«. 

 (1)وهذا احلديث يشبه أن يكون من مجلة رواايت حديث أيب هريرة املقدَّم ذِّْكُرُه، ولكن حيث مل يَرِّْد له ذِّْكر أفردانه 

 ]األلباني: صحيح[[ رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد اضطرب فيه الزهري [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: 3771جامع: ]
( في الصالة، باب السهو في  1013الصالة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا، وأبو داود رقم )في    94/    1( رواه الموطأ  1)

 السجدتين.

: عن أبيه يوسف: أن معاويَة صلَّى إِّماَمهم، فقام -رضي هللا عنه   -موىل عثمان   -)س( حممد بن يوسف   -[  718] 
يف الصالة وعليه جلوس، فسبَّح الناُس، فتمَّ على قيامه، مث سجد بنا سجدتني وهو جالس بعد أن أمتَّ الصالَة، مث قعد  

يقول: »من نسي شيئاً من صالته فليسجْد مثل هاتني    -ه وسلمصلى هللا علي  -على املنرب فقال: إين مسعُت رسوَل هللا  
 (. 1)السجدتني« أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف[  3776]جامع: 
 في السهو، باب ما يفعل من نسي شيئًا من صالته.  33/   3(  1)
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قال: »إين ألنسى، أو أَُنسَّى ألُسنَّ«.   -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( مالك بن أنس بلغه: أن رسوَل هللا    -[  719] 
 (  1) أخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 3779]جامع: 
 في السهو، باب العمل في السهو بالغًا.  100/   1(  1)

قال كنُت أقصُّ بعد   -قال: أبو داود: يعين إىل املدينة    -اهلجيمي قال: »ملا بـََعْثنا الرَّْكَب  )د( أبو متيمة    -[  720] 
أنَته   فلم  ابُن عمَر رضي هللا عنه،  فنهاين  فيها،  الصبح، فأسجُد  مث عاد، فقال: إين صلَّيُت    -ثالث مرات    -صالةِّ 

هللا   رسولِّ  وسلم   -خْلَف  عليه  هللا  وُعمرَ   -صلى  بكر  أيب  تطُْلَع    ومع  حىت  يسجدوا  فلم  عنهم،  هللا  رضي  وعثماَن 
 . (1) الشمس« أخرجه أبو داود

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3784]جامع: 
 ( في الصالة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح. 1415( رقم ) 1)

العاص    -[  721]  بن   مخس عشرةَ   -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  : قال: »أقرأين  -رضي هللا عنه    -)د( عمرو 
 (. 1)سجدة يف القرآن، منها ثالُث يف املُفصَّل، ويف سورة احلج سجدَتن« أخرجه أبو داود 

القادر:  3786]جامع:   يعقوب بن سفيان، ولم يرو عنه سوى الحارث ابن سعيد  [ ]عبد  يوثقه غير  لم  في سنده عبد هللا بن منين 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[]األلباني: ضعيف[   [ العتقي، وهو مجهول

الصالة،  ( في إقامة 1057( في الصالة، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )1401( رقم ) 1)
 باب عدد سجود القرآن. 

قال: »يف القرآن إحدى   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د ت( أبو الدرداء    -[ 722] 
  -عشرَة سجدة« أخرجه أبو داود وقال: إسناده واه، ويف رواية الرتمذي: قال أبو الدرداء: »سجدُت مع رسولِّ هللا 

 (. 1)  («إحدى عشرَة سجدة، منها الت يف )النجم  -صلى هللا عليه وسلم
 ]عبد القادر: فيه جهالة وانقطاع[ ]األلباني: ضعيف[  [ حديث غريب]الترمذي: هذا [ 3787]جامع:   
( في الصالة، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في  1401( رواه أبو داود تعليقًا على حديث عمرو بن العاص الذي قبله رقم )1)

 ( في الصالة، باب ما جاء في سجود القرآن. 568القرآن، والترمذي رقم )

مل يسجْد يف شيء من املُفصل منذ حتوََّل إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( ابن عباس: »أنَّ رسوَل هللا    -[  723] 
 . (1)املدينة« أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف[ 3801]جامع: 
 المفصل. ( في الصالة، باب من لم ير السجود في 1403( رقم ) 1)

من مكة  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: خرجنا مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)د( سعد بن أيب وقاص  -[ 724] 
نريُد املدينة، فلما ُكنَّا قريباً من َعْزَورا نزل فرفَع يديه، فدعا هللا عزَّ وجلَّ ]ساعة[، مث خرَّ ساجدًا، مث مكث طويالً، مث 

قال: إين سألت ريب؟   -قال أبو داود: »وذكر أمحد بن صاحل: ثالاثً  -ساجداً  قام فرفع يديه ]فدعا هللا[ ساعة، مث خرَّ 
ثـُُلث  ي، فسألُت ريب ألمت، فأعطاين  رْأسِّ لريب شكرًا، مث رفعُت  أُمت، فخَرَرت ساجداً  ثـُُلَث  وشَفْعُت ألُمت، فأعطاين 

ر، فَخَررُت ساجداً لريب«   أُمَّت، فخرْرُت لريب ساجداً شكرًا، مث رفعُت رأسي، فسألُت ريب ألُمت، فأعطاين الثـُُلَث اآلخِّ
 . (1)أخرجه أبو داود 
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 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3805]جامع: 
 ( في الجهاد، باب في سجود الشكر. 2775( رقم ) 1)

رضي هللا عنها »أن رسوَل هللا    -أم ورقة ]بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير[ بن نوفل األنصارية    )د(  *  -[  725] 
ملا غزا بدراً قالت: قلُت له: اي رسوَل هللا، ائذن يل يف الغزو معك، أَُمرَُّض املَرضى، وأُداوي    -صلى هللا عليه وسلم  -

رسولُ  هلا  فقال  الشهادة،  يرزقين  هللا  لعلَّ  وسلم-هللا    اجلرحى،  عليه  هللا  يرزقك  -صلى  هللا  فإن  بيتك،  يف  قِّرِّي   :
ذ    -صلى هللا عليه وسلم  -الشهادة، فكانت تسمِّى الشهيدة، قال: كانت قد قرأتِّ القرآن، فاستأَذنتِّ النيبَّ   أن تـَتَّخِّ

يل فغماها بقطيفة هلا حىت ماتت، يف دارها مؤذِّّانً، فأذن هلا، قال: وكانت قد َدبَّرت غالماً هلا وجارية، فقاما إليها ابلل
هبما[   ]فأمر  هبما  فْليجيء  رآمها  من  أو  علم؟  َهذين  من  عنده  َمن كان  فقال:  الناس  يف  فقام  عمُر،  فأصبَح  وذهبا، 

بنت عبد هللا بن احلارث     -واألوَُّل أمت    -  هبذا احلديثَفُصلِّبا، فكاان أوَّل مصلوبِّ ابملدينة« ويف رواية: عن أمِّّ ورقةَ 
يزورُها يف بيتها، وجعل هلا مؤذِّّانً يؤذِّّن هلا، وأمَرها أن تؤمَّ أهَل دارها،    -صلى هللا عليه وسلم   -»وكان رسوُل هللا    قال:

 (. 1)فأان رأيُت مؤذِّّهنا شيخاً كبريًا« أخرجه أبو داود  -األنصاري[ ]يعين ابَن خالد  -قال عبد الرمحن: 
 [ ]عبد القادر: في سنده مجهول الحال[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[  3828]جامع: 

 ( في الصالة، باب إمامة النساء. 592( و )591( رقم ) 1)

قال:    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( ]عبد هللا[ بن عمرو بن العاص   -[  726] 
والدِّابر: أن أيتيها بعد أن    -ة: من تقدَّم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دِّابراً  ثالثة ال يقبُل ]هللا[ منهم صال

 (. 1)أخرجه أبو داود   حمرَّرَُه«تفوَتهُ ومن اْعتـََبد 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف[  ولكن الفقرة األولى من الحديث صحيحة، لها شواهد كثيرة...ان [ ]عبد القادر: في سنده ضعيف3830]جامع: 

 ( في الصالة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. 593( رقم ) 1)

كان يقوُم يف الركعة األوىل   -صلى هللا عليه وسلم -)د( عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه »أن رسوَل هللا   -[ 727] 
 . (1) من صالة الظهر، حىت ال ُيْسَمَع َوْقَع َقَدم«. أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[ 3839]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في القراءة في الظهر. 802رقم ) (  1)

حني يقام للصالة يف املسجد: إذا   -صلى هللا عليه وسلم -)د( سامل أبو النضر: قال »كان رسوُل هللا   -[ 728] 
[، وإذا رآهم مجاعة صلى«. أخرجه أبو داود   (. 1)رآهم قليالً جلس ]مل ُيصلِّّ

 ]شعيب: رجاله ثقات وهو مرسل[ عنعنة ابن جريج[ ]األلباني: ضعيف[  وفيه القادر: مرسل [ ]عبد  3840]جامع: 
 .( في الصالة، باب في الصالة تقام ولم يأت اْلمام ينتظرونه قعوداً 545( رقم ) 1)

 . (1): عن علي بن أيب طالب مثل ذلك. أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث سامل )د( أبو مسعود الزُّرَقي   -[ 729] 
 مجهول وفيه عنعنة ابن جريج[ ]األلباني: ضعيف[   أبو مسعود الزرقي  [ ]عبد القادر: فيه3841]جامع: 

 ( في الصالة، باب في الصالة تقام ولم يأت اْلمام ينتظرونه قعودًا.546( رقم ) 1)

: »ال يصلي اإلمام  -هللا عليه وسلم  هللا صلى: قال: قال رسوُل -رضي هللا عنه   -املغرية بن شعبة   )د(  *  -[ 730] 
 . (1)يف موضعه الذي صلى فيه املكتوبة حىت يتحوَّل« أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: في سنده ضعف وانقطاع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  3842]جامع: 
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 ( في الصالة، باب اْلمام يتطوع في مكانه. 616( رقم ) 1)

: »أيعجُز أحدُكم أن يتقدَّم أو يتأخر عن -صلى هللا عليه وسلم -أبو هريرة قال: قال رسوُل هللا   )د(  * -[ 731] 
 . (1)يعين: يف السُّبحة« أخرجه أبو داود   -ميينه أو عن َشاله« زاد يف حديث محاد »يف الصالةِّ 

 ]األلباني: صحيح[ [[ ]عبد القادر: في إسناده مجاهيل[ ]شعيب: إسناده ضعيف جداً 3843]جامع: 
 ( في الصالة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.1006( رقم ) 1)

وأبو    -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه: قال: »َمرَّ يب رسوُل هللا   -)س( مسعود غالم فروة األسلمي  -[ 732] 
فقل له َيمْلنا على بعري ويبعْث لنا بزاد ودليل، فجئت    -يعين مواله  -بكر، فقال يل أبو بكر: اي مسعود ائتِّ أاب متيم  

، فجعلت آخذ هبم يف إخفاء الطريق، وحضرتِّ الصالُة، فقام النيبُّ  إىل مواله فأخربتُه، فبعث معي ببعري وَوْطٍب من لَْب 
وقام معه أبو بكر عن ميينه، وقد عرفت اإلسالم، وأان معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع    -صلى هللا عليه وسلم-

 (. 1)يف صدر أيب بكر، فقمنا خلفه« أخرجه النسائي   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
[ ]عبد القادر: في سنده بريدة بن سفيان بن فروة األسلمي، وليس بالقوي، ولكن له شواهد بمعناه في صف االثنين  3854]جامع:   

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[[  ضعيف اْلسناداأللباني: ،[ ]خلف اْلمام
 في اْلمامة، باب موقف اْلمام إذا كانوا ثالثة واالختالف في ذلك.  85و  84/   2(  1)

األشعري    -[  733]  مالك  أبو  عنه    -)د(  رسولِّ هللا  -رضي هللا  أحدِّثُُكم بصالةِّ  »أال  عليه    -: قال:  صلى هللا 
؟ قال: فأقام الصالَة، فصفَّ الرِّجاَل، وصفَّ َخْلَفُهْم الغِّْلماَن، مث صلَّى هبم، فذكر صالَته، مث قال: هكذا صالةُ -وسلم

بُه إال قال: أُمَّ  -  . (1)ت«. أخرجه أبو داود قال عبد األعلى: ال أحسِّ
[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  وله شاهد قبله  [ ]عبد القادر: في سنده شهر بن حوشب، وقد ضعف لسوء حفظه3855]جامع:  

 [  ضعيف]األلباني:  [ شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات
 ( في الصالة، باب مقام الصبيان في الصف. 677( رقم ) 1)

: »توسَّطوا اإلمام، وُسدُّوا اخلَلَل« أخرجه أبو  -صلى هللا عليه وسلم -)د( أبو هريرة قال: قال رسوُل هللا    -[ 734] 
 (. 1)داود 

لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أم يحيى بن بشير  3870]جامع:   الَخَلل" صحيح  وا  القادر: فيه مجهوالن[ ]شعيب: قوله: "ُسدُّ   -[ ]عبد 
 ]األلباني: ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح[   [ لم يرو عنها غير ابنها، وهو مجهول الحال أيضاً  -يامينواسمها أمة الواحد بنت 

 ( في الصالة، باب مقام اْلمام من الصف. 681( رقم ) 1)

 -من ولد سعد بن معاذ: عن ُأَسْيدِّ بنِّ ُحَضري أنه كان يؤمُّهم، قال: »فجاء رسوُل هللا    -حصني    )د(  *  -[  735] 
يعوده، قال: اي رسول هللا، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قـُُعودًا« أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم

 . (1)داود وقال: هذا احلديث ليس مبتصل 
[  ، وحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري لم يوثقه غير ابن حبان[ ]عبد القادر: إسناده منقطع 3888]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن صالح[  
 ( في الصالة، باب اْلمام يصلي من قعود.607( رواه أبو داود رقم )1)

رسوُل هللا    -[  736]  »قال  قال:  علّي  ]األعور[ عن  احلارث  ]السبيعي[ عن  إسحاق  أبو  عليه    -)د(  صلى هللا 
 ال يـُْفَتُح على اإلمام يف الصالة«.   -وسلم



193 
 

 (. 1)أخرجه أبو داود، وقال: أبو إسحاق مل يسمْع من احلارث إال أربعة أحاديث ليس هذا احلديث منها 
القادر:  3925]جامع:   ]عبد  ضعيف[  وهو  الهمداني،  األعور  هللا  عبد  بن  الحارث  إسناده  لضعف    [في  ضعيف  إسناده  ]شعيب: 

   [ ثم هو منقطع-وهو ابن عبد هللا الهمداني األعور -الحارث 
 ( في الصالة، باب النهي عن التلقين. 908( رواه أبو داود رقم )1)

: »سأله رُجل فقال: ُأصلِّّي يف بيت، مث آيت املسجَد فأجُد -رضي هللا عنه    -)ط د( أبو أيوب األنصاري    -[  737] 
َسهمِّ   مِّْثَل  أو  مْجع،  له سهَم  فإن  ذلك  َصَنَع  من  فإن  معه،  نعم، صلِّّ  أيوب:  أبو  فقال  َمَعُه؟  أفُأصلِّّي  ُيصلِّّي،  اإلماَم 

قا داود  أيب  رواية  ويف  املوطأ.  أخرجه  منزله  مْجع«.  يف  أحُدان  يصلِّّي  قال:  ُخزميَة  بنِّ  أسدِّ  ]بين[  من  رُجل  »سأله  ل: 
الصالة، مث أييت املسجَد وتقاُم الصالُة، فُأصلِّّي معهم، فأجد يف نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب: سأَْلنا عن ذلك 

 ( 1) ؟ فقال: فذلك له سهُم مَجْع« -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ 
عبد القادر: في سنده مجهول، ولكن يشهد له األحاديث التي قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام الرجل من بني  [ ]3928]جامع:   

 [  ضعيف]األلباني:  [ أسد، وباقي رجاله ثقات
في  ( في الصالة، باب فيمن صلى 578في صالة الجماعة، باب إعادة الصالة مع اْلمام، وأبو داود رقم ) 133/   1( رواه الموطأ 1)

 منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. 

وهو يف الصالة،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »جئُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د( يزيد بن عامر  -[ 738] 
ْلم   -صلى هللا عليه وسلم  -فجلسُت، ومل أدخْل َمَعُهم يف الصالة، فلما انصرف رسوُل هللا   رآين جالساً، فقال: أمل ُتسِّ

م؟ قال: إين كنُت قد اي ي الناس يف صالِتِّ زيُد؟ قلت: بلى اي رسوَل هللا، قد أسلمُت، قال: فما منعك أن تدخَل مع 
معهم، وإن كنَت قد  النَّاس فصلِّّ  الصالَة فوجدَت  إذا جئَت  أن قد صلَّيتم، فقال:  ُب  أحسِّ منزيل ]وأان[  َصلَّيُت يف 

 . (1)داود  صلَّيَت، تكن لك انفلة، وهذه مكتوبة« أخرجه أبو
]شعيب: إسناده    [ في سنده نوح بن صعصعة، وهو مجهول الحال، ولكن يشهد له األحاديث التي قبله[ ]عبد القادر:  3930]جامع:  

 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  
 ( في الصالة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. 577( رقم ) 1)

قال: »إذا قضى    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت د( ابن عمرو بن العاص    -[  739] 
 (. 1)اإلماُم الصالَة وتشهَّد فأحَدث قبل أن يتكلَّم فقد متْت صالتُه وصالةُ مْن خْلَفهُ ممن أمتَّ الصالَة« أخرجه أبو داود 

ابن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد  [ ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن  3939]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ [الرحمن بن زياد بن أنعم 

( في الصالة، باب  408( في الصالة، باب اْلمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، ورواه أيضًا الترمذي رقم )617( رقم ) 1)
 التشهد. ما جاء في الرجل يحدث في 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمرو بن العاص  )د(  * -[ 740] 
 . (1) »اجلمعةُ على َمن مسع النداء«. أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاعة، ومل يرفعوه، وإَّنا أسنده قَبِّيَصةُ 

إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن هارون وأبي سلمة بن  [ ]عبد القادر: في سنده مجهوالن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا 3943]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف والصحيح وقفه[   [ُنبيه

 ( في الصالة، باب من تجب عليه الجمعة. 1056( رقم ) 1)
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قال: »أمران النيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم -وكان من أصحاب النيبِّّ   -)ت( رجل من أهل قباء: عن أبيه   -[ 741] 
 (. 1)أخرجه الرتمذي  «.عليه وسلم أن نشهَد اجلمعَة من قُباءَ صلى هللا 

[  هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وال يصح في هذا الباب، عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء ]الترمذي: [ 3947]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  إسناده ]عبد القادر: 

 ما جاء من كم تؤتى الجمعة. ( في الصالة، باب 501( رقم ) 1)

قال: »اجلمعةُ على من آواه الليل   -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة  -[  742] 
 . (1) إىل أهله«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده تالف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  [ حديث إسناده ضعيف]الترمذي: [ 3948]جامع:   
 ( في الصالة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. 502( رقم ) 1)

قال: »من ترك    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( مسرة بن جندب    -[  743] 
 فبنصف دينار«. اجلمعة من غري عذر، فليتصدَّق بدينار، فإن مل جيد، 

: »من فاتتهُ اجلمعةُ  -صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا  [:قال أبو داود: وقال قدامة بُن َوبْـَرَة ]الُعَجْيفي البصري
من غري عذر فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِّ درهم، أو صاعِّ حنطة، أو نصف صاع« قال أبو داود: ويف رواية عن قتادة  

 . (1)هكذا، إال أنه قال: »ُمّداً أو نِّصَف ُمدٍّ« وقال: عن مسرة، وأخرج النسائي املسند األول فقط 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ 3956مع: ]جا

في الجمعة، باب كفارة من   89/   3( في الصالة، باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي 1054( و )1053( رواه أبو داود رقم )1)
 ترك الجمعة من غير عذر. 

كان إذا تشهَّد قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت س( ابن مسعود    -[  744] 
»احلمد هلل، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، من يهده هللا فال مضِّلَّ له، ومن يضلل فال هادَي له، 

بشرياً  ابحلق  أرسله  ورسولُه،  عبده  أن حممداً  وأشهد  إال هللا،  إله  ال  أن  يطع هللا   وأشهد  من  الساعة،  َيَدي  بني  ونذيراً 
 ورسوله فقد َرشد، ومن يعصهما فإنه ال يضرُّ إال نفسه، وال يضرُّ هللا شيئاً«. 

فذكر    ..يوَم اجلمعة.   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: أن يونس ]بن يزيد[ سأل ابن شهاب عن تشهُّدِّ رسولِّ هللا  
يعصهما قد غوى، ونسأل ويتبع رضوانه، وجيتنب    حنوه، قال: »ومن  يطيعه، ويطيع رسوله،  أن جيعلنا ممن  ربَّنا  ]هللا[ 

   .(1) سخطه، فإَّنا حنُن به وله«. أخرجه أبو داود
دون قوله: "أرسله    ةصحيح  الرواية األولى  ولكن للحديث طرق يقوى بها[ ]شعيب:   [ ]عبد القادر: في سنده مجهوالن3975]جامع:   

عياض أبي  لجهالة  ضعيف  إسناد  وهذا  الحديث،  آخر  إلى   " ونذيرًا....  بشيرًا  الثانية  بالحق  والرواية  مرسل  ارجاله .  لكنه  [  ة ثقات 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الصالة، باب الرجل يخطب على قوس.1098( و ) 1097( رقم ) 1)

قال: »كلُّ كالم ال يبدأ ابحلمد    -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة    -[ 745] 
 (  1)هلل فهو أجذُم« أخرجه أبو داود 

، وهو صدوق له مناكير[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قرة  [ ]عبد القادر: في سنده قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل3980]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[   [والضطراب متنه -وهو ابن عبد الرحمن بن َحْيويل-
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( في األدب، باب الهدي في الكالم، وروي بلفظ: " كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أقطع "، رواه ابن ماجة  4840( رقم )1)
 ح، باب خطبة النكاح. ( في النكا 1894رقم )

: »من -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( معاذ بن أنس اجلهين    -[  746] 
سراً إىل جهنم« أخرجه الرتمذي   (. 1)ختطَّى رقاَب الناس يوم اجلمعة اختَذ جِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 3997]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. 513) ( رقم 1)

يعلى بن شداد بن أوس: قال: »شهدُت مع معاويَة بيَت املقدس، فجمَّع بنا، فنظرت فإذا ُجلُّ َمْن   )د( *  -[  747] 
 . (1)  أخرجه أبو داود «.وهم حُمْتـَُبوَن واإلِّمام خيطب -صلى هللا عليه وسلم -يف املسجد أصحاُب رسولِّ هللا 

وصْعَصَعة بن صوحان، وسعيد بن املسيب،    [،وأنس بن مالك، ]وشريح  ،(2)وقال: وكان ابُن عمَر ََيَْتيب واإلمام خيطب  
داود أبو  ]قال  هبا،  قال: ال أبس  بن سالمة  ونُعيم  بن سعد،  بن حممد  ومكحول، وإمساعيل  النَّخعي،  ومل    [:وإبراهيم 

 ُنَسيِّ. يبلغين أن أحداً كرهه إال ُعبادة بن 
]األلباني:    [ [ ]عبد القادر: في سنده سليمان بن عبد هللا بن الزبرقان، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن4001]جامع:  
 [ ضعيف

 ( في الصالة، باب االحتباء واْلمام يخطب. 1111( رقم ) 1)
حدثنا أبو خالد األحمر، عن محمد ابن عجالن، عن  أثر ابن عمر المعلق هذا، وصله ابن أبي شيبة في " المصنف ":    ]معلق[(  2)

 نافع، عن ابن عمر أنه كان يحتبي واْلمام يخطب، ثم ساقه بسندين آخرين عن ابن عمر. 

وشهدت معه الفتح، فأقام مبكة   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عمران بن حصني: قال »غزوُت مع النيبِّّ    -[  748] 
 (. 1)َثاين عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني، ويقول: اي أهل البلد: صلُّوا أربعاً فإانَّ َسْفر« أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: في سنده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "يا أهل البلد صل وا أربعًا، فإنا َسفٌر"، وهذا إسناد  4016]جامع:   
 [  ضعيفضعيف من أجل علي بن زيد[ ]األلباني: 

 ( في الصالة، باب متى يتم المسافر. 1229( رقم ) 1)

خرَج من مَكَة قبل غروب    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -جابر    )د س(  *  -[  749] 
غابت   -صلى هللا عليه وسلم  -، ويف رواية أن رسوَل هللا  عشرة أميالالشمس، فجمَع بني العشاءْين بَسرَِّف، وبينهما  

  (، 1)أميال. أخرج الثانية أبو داود والنسائي    له الشمُس مبكة، فجمع بينهما بَِّسرَِّف، قال هشام بن سعد: بينهما عشرة
 واألوىل ذكرها رزين. 

 [  ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: 4036]جامع:   
بين الصالتين، والنسائي  1215( رواه أبو داود رقم )1) باب الجمع  بين    287/    1( في الصالة،  باب الجمع  في مواقيت الصالة، 

 المغرب والعشاء. 

صلَّى الظهر والعصر أبذان واحد بعرفَة   -صلى هللا عليه وسلم -)د( جعفر بن حممد: عن أبيه »أن النيبَّ   -[ 750] 
وإقامتني، وصلى املغرب والعشاَء َِبْمع، أبذان واحد وإقامتني، ومل يُسبِّح بينهما« أخرجه أبو    -ومل ُيسبِّح بينهما  -

 . (1)داود 
 طع[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسل[  [ ]عبد القادر: إسناده منق4043]جامع: 

 ( في المناسك، باب صفة حجة النبي صلى هللا عليه وسلم. 1906( رقم ) 1)
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: قال: »من مجع بني صالتني من غري عْذر فقد أتى ابابً من أبواب  -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس   -[ 751] 
 . (1)الكبائر« أخرجه الرتمذي 

 [ ]عبد القادر: في سنده متروك[ ]األلباني: ضعيف جدا[  4044]جامع:   
 الحضر. ( في الصالة، باب ما جاء في الجمع بين الصالتين في 188( رقم ) 1)

الظهر    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّيُت مع النيبِّّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عمر  ~   -[  752] 
يف احلَضر والسََّفر،    -صلى هللا عليه وسلم  -. ويف رواية قال: »صلَّيُت مع النيبِّّ  (1)يف السفر ركعتني، وبعَدها ركعتني«  

ركع وبعَدها  أربعاً،  الظهر  احلضر  يف  معه  والعصَر  فصلَّيُت  ركعتني  وبعَدها  ركعتني،  الظهر  السفر  يف  معه  وصليُت  تني، 
ركعتني، ومل ُيصلِّّ بعدها شيئاً، واملغرب يف احلضر والسفر سواء: ثالَث رَكَعات، ال تنُقص يف َحَضر وال َسَفر، وهي َوتُر  

 . (2) النَّهار، وبْعدها رْكعَتنْيِّ« أخرجه الرتمذي 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد منكر المتن[ [ يث حسنهذا حد]الترمذي: [ 4048]جامع: 

 ( في الصالة، باب ما جاء في التطوع في السفر. 551( رواه الترمذي رقم )1)
 ( في الصالة، باب ما جاء في التطوع في السفر. 552( رقم ) 2)

َثانية   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صحبُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( الرباء بن عازب    -[  753] 
 . (1) عشر سفرًا، فما رأيتُه ترك ركعتني إذا زاغت الشمس قبل الظهر« أخرجه أبو داود والرتمذي 

يوثقه غير ابن حبان والعجلي[  [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  4049]جامع:   لم  التابعي،  الغفاري  القادر: في سنده أبو بسرة  ]عبد 
 : ضعيف[ي]األلبان  [إسناده ضعيف]شعيب: 

  ( في الصالة، باب ما جاء في التطوع في 550( في الصالة، باب التطوع في السفر، والترمذي رقم )1222( رواه أبو داود رقم )1)
 السفر. 

عن الركعتني قبل املغرب؟ فقال: ما رأَيُت   -رضي هللا عنهما  -طاوس: قال: »سئل ابُن عمر  )د(  * -[ 754] 
 . (1)يصلِّّيهما، ورخص يف الركعتني بعد العصر«. َأخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم-َأحداً على عهد رسولِّ هللا  

أعله صاحب "عون المعبود" بشعيب هذا، فقال: وعندي أن  ]شعيب: [ ]األلباني: ضعيف[ إسناده حسن  [ ]عبد القادر:4070]جامع: 
 [هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاووس، وتفرد بروايته عن طاووس

 ( في الصالة، باب الصالة قبل المغرب. 1284( رقم ) 1)

قال: »ال َتَدُعومُها ولو  - عليه وسلمصلى هللا -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة    -[ 755] 
 (1)طردتكم اخلَْيُل«. أخرجه أبو داود 

سيالن[  4075]جامع:   ابن  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  الحال[  مجهول  وهو  ابن سيالن،  سنده  في  القادر:  ]عبد  ]األلباني:  [ 
 ضعيف[

 ( في الصالة، باب في تخفيفهما. 1258( رقم ) 1)

بالل    -[  756]  عنه    -)د(  هللا  هللا  -رضي  رسوَل  أتى  »أَنه  وسلم  -:  عليه  هللا  بصالة    -صلى  الغداة،  يـُْؤذِّنُه 
َفَشغََلْت عائشةُ بالالً أبمر سألْته عنه، حىت َفَضَحهُ الصبُح، فأصبح جداً، قال: فقام بالل فآَذنَهُ ابلصالة، وَتبع أذانَه،  

فلما خرج صلى ابلناس، فأخربه أن عائشَة َشغََلْتهُ أبمر سألْتهُ عنه حىت   -صلى هللا عليه وسلم  -فلم خيرج رسوُل هللا  
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وأَ  إِّنَّك أصبحَت جداً،  أصبح جدًا،  الفجر، فقال: اي رسول هللا،  رََكْعُت ركعت  إِّين كنُت  نه أبطأ عنه ابخلروج، فقال: 
 (. 1)قال: لو َأصبحُت أكثَر مما أصبحُت لركعتهما وَأحسنُتهما وَأمجلُتهما«. َأخرجه أبو داود 

 قطع بين ُعبيد هللا بن زيادة وبين بالل بن رباح[  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أنه من 4076]جامع: 
 ( في الصالة، باب في تخفيفهما. 1257( رقم ) 1)

يصلِّّي ركعت   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس  )س(  * -[ 757] 
 . (1)  الفجر إذا مسع اأَلذان، وخُيَفُِّفُهَما«. َأخرجه النسائي، وقال: هذا حديث منكر

 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة األعمش وحبيب ابن أبي ثابت[ ]األلباني: صحيح[  4079]جامع: 
 في قيام الليل، باب وقت ركعتي الفجر.  256/  3( رواه النسائي 1)
يقول: »أربع    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( عمر بن اخلطاب    -[  758] 

ْثلِّهِّنَّ يف السََّحر، وما من شيء إِّال َوُهَو  ُيسبُِّح هللاَ تلَك الساعَة، مث قرَأ: }يـَتـََفيـَُّؤ ظِّاللُهُ  قبل الظهر، وبعد الزوال حُتَْسُب مبِّ
ُروَن{ ]النحل:   . (1). َأخرجه الرتمذي [«48َعْن الَيمِّنيِّ والشََّمائِّلِّ ُسجَّداً َّللَِِّّّ َوُهْم َداخِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 4102]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة النحل. 3127( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »إَِّّنَّا صلى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس  ~  -[  759] 
اللتني بعد الظهر، فصالمها بعد العصر، مث مل يـَُعْد    -ألنه اشتغل بِّقِّسمةِّ مال أَته    -ركعتني بعد العصر   عن الركعتني 

 . (1)هلما«. أخرجه الرتمذي 
القادر: هو من رواية جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن  [  ث ابن عباس حديث حسنحدي ]الترمذي:  [  4107]جامع:   ]عبد 

 [ وقوله: "ثم لم يعد لهما" منكر  ، اْلسنادجبير عن ابن عباس، وقد سمع جرير من عطاء بعد اختالطه[ ]األلباني: ضعيف 
 ( في الصالة، باب ما جاء في الصالة بعد العصر. 184( رقم ) 1)

؟  -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »سألُت عائشَة َعن صالةِّ رسولِّ هللا  -رمحه هللا  -)د( شريح بن هانئ   -[  760] 
فقالت: ما صلَّى العِّشاء قطُّ فدخل بيت إِّال صلَّى أربَع ركعات، َأو ستَّ ركعات، ولقد ُمطِّْران َمرَّة من الليل، فطََرحنَا له  

فيه ثـَْقب  إِّىل  أنظر  فكأين  داود    نِّْطعاً،  أبو  أخرجه  قطُّ«.  ثيابه  من  بشيء  األرَض  ُمتَّقياً  رأيته  وما  املاء،  منه   (1)ينُبع 
[ ]شعيب: إسناده  في سنده مقاتل بن بشير العجلي الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]عبد القادر:  4121]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ 
 العشاء. ( في الصالة، باب الصالة بعد 1303( رقم ) 1)

يُوتُِّر بِّثالث،   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب  -[ 761] 
ُرُهنَّ: }قُْل ُهَو هللاُ أَحدٌ   (1) يقرأُ فيهن بتسع ُسَور    (2)أخرجه الرتمذي    {«.من املفصل، يقرأ يف كل ركعة بثالث سور، آخِّ

 األعور، وهو ضعيف جدًا[ ]األلباني: ضعيف جدا[  [ ]عبد القادر: في سنده الحارث4143]جامع: 
(  678( في األصل والمطبوع: يقرأ فيهن سبع سور، وفي جميع نسخ الترمذي: بتسع سور، وقد رواه أيضًا أحمد في المسند رقم )1)

}والعص  زلزلت{ و  }إذا  و  القدر{  ليلة  في  أنزلناه  }إنا  و  التكاثر{  }ألهاكم  التسع وهي:  السور  أسماء  هللا وعدد  نصر  }إذا جاء  و  ر{ 
 والفتح{ و }إنا أعطيناك الكوثر{ و }قل يا أيها الكافرون{ و }تبت يدا أبي لهب وتب{ و }قل هو هللا أحد{. 

 . ( في الصالة، باب ما جاء في الوتر بثالث460( رقم ) 2)

رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -خارجة بن حذافة    )د ت(  *  -[  762]  يوماً  صلى هللا عليه   -: قال: »خرج علينا 
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فقال: قد أمدَّكم هللا بصالة هي خري لكم من مُحْر النـََّعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بني العشاء اآلخرة إِّىل    -وسلم
 . (1) أخرجه الرتمذي، وأبو داود  «.طلوع الفجر

د القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن راشد الزوفي وعبد هللا  [ ]عب 4149]جامع:  
وفي، ثم هو منقطع أيضاً   ]األلباني: ضعيف[    [ابن أبي ُمرَّة الزَّ

 جاء في فضل الوتر.( في الصالة، باب ما 452( في الصالة، باب استحباب الوتر، والترمذي رقم ) 1418( رواه أبو داود رقم )1)

أبو سعيد اخلدري  ~  -[  763]  يصلِّّي    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( 
 (. 1)  الضحى، حىت نقول: ال يََدُعها، ويََدُعها حىت نقوَل: ال يصلِّّيها«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 4206]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في صالة الضحى. 477( رقم ) 1)

هريرة    -[  764]  أبو  عنه    -)د(  رسوُل هللا  -رضي هللا  قال: »خرج  وسلم   -:  عليه  الناس يف    -صلى هللا  على 
رمضاَن وهم يصلُّون يف انحية املسجد، فقال: ما هؤالء؟ قيل: هؤالء انس ليس معهم قرآن، وُأيَبُّ بن كعب يصلِّّي هبم،  

 ]َأَصابُوا[، َونِّْعَم ما صنـَُعوا«.  : -صلى هللا عليه وسلم -وهم يصلُّون بصالته، فقال رسول هللا  
 وقال: هذا احلديث ليس ابلقوي، مسلم بن خالد ضعيف.  (،1)  أخرجه َأو داود

[ ]عبد القادر: في إسناده مسلم بن خالد المخزومي، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد  4219]جامع: 
   [الزنجي بسبب سوء حفظه

 ة، باب في قيام شهر رمضان. ( في الصال1377( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -: قال: »أصابنا مطر يف يوم فطر، فصلَّى بنا رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة    -[ 765] 
 . (1)يف املسجد«. أخرجه أَبو داود  -وسلم

]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيي ُعبيد هللا  [ [ ]عبد القادر: في سنده عيسى بن عبد األعلى، وهو مجهول4236]جامع: 
 وجهالة عيسى بن عبد األعلى بن أبي فروة[  التيمي 

 ( في الصالة، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. 1160( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -: قال: »شهدُت مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -عبد هللا بن السائب  )د س(  * -[ 766] 
صالَة العيد يوم الفطر، فكربَّ تكبرَي العيد، فلما قضى الصالَة قال: إِّان ُنُطب، فمن أحبَّ أن جيلَس للخطبة   -وسلم

 .  فليجلْس، ومن أحب َأن يذهَب فليذهْب«. قال أبو داود: هذا يروى مرسالً 
صلَّى العيد، فقال: من أحبَّ أن ينصرَف فلينصرْف، ومن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن النيبَّ  
 (. 1)َأحب أن يُقيم للخطبة فليُقِّْم« 

]شعيب: رجاله ثقات، لكنه اخُتلف في وصله وإرساله، والصحيح    [وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج، [ ]عبد القادر: مرسل 4247]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ المرسل[ 

في العيدين، باب التخيير بين الجلوس في   185/   3( في الصالة، باب الجلوس للخطبة، والنسائي 1155( رواه أبو داود رقم )1)
 الخطبة للعيدين. 

: قال: »بينما أان وغالم من األنصار نـَْرمي َغَرَضنْيِّ لنا، حىت -رضي هللا عنه    -)د س( مسرة بن جندب    -[  767] 
إِّذا كانت الشمس قِّْيَد ُرحمني أو ثالث يف عني الناظر من األُفق، اسودَّت حىت آَضْت كأهنا تـَنُّومة، فقال أحدان لصاحبه: 

لرسولِّ هللا   لُيحدَِّثنَّ شأُن هذه الشمس  املسجد، فوهللا  بنا إِّىل  َحَداثً، قال:    -هللا عليه وسلم صلى    -انطلِّْق  أُمَّته  يف 
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فدَفعنا فإِّذا هو ابرِّز، فاستقدَم  فصلَّى، فقام بنا كَأطَولِّ ما قام بنا يف صالة َقطُّ، ال َنْسمُع له صوَتً، قال: مث ركَع بنا  
بنا يف صالة قطُّ، ال نسمع له صوَتً، قال: مث سجد كَأطول ما سجد بنا يف صالة قطُّ  ، ال نسمع له  كَأطول ما ركع 

صوَتً، مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك، قال: فوافق جتلِّّي الشمسِّ جلوسه يف الركعة الثانية، مث سلَّم َفَحمَِّد هللا وأثىن  
«  -صلى هللا عليه وسلم  -عليه، وشهد أن ال إِّله إِّال هللاُ، وشهد أنه عبُده ورسوله... مث ساق ابُن يونس ُخطَبَة النيبِّّ  

 و داود. أخرجه أب
صلى هللا -وقال فيه: »فدفعنا إِّىل املسجد، قال: فوافقنا رسوَل هللا    وأخرجه النسائي، ومل يذكر حىت آضت كأهنا تنومة

 حني خرج إِّىل الناس، قال: فاستقَدم« والباقي مثله.  -عليه وسلم
النيبَّ   »أن  أخرى:  يف  وسلم  -وله  عليه  هللا  «.   -صلى  بعُد...  أما  فقال:  الشمس،  انكسفت  حني   خطب 

 صلَّى بنا يف كسوف ال نسمُع له صوًَت«.  - عليه وسلمصلى هللا -وله وللرتمذي: »َأنَّ رسوَل هللا 
 . (1) وحيث أخرج الرتمذي هذا الَقْدر مل نُعلم عليه عالمته، وأشران إِّىل ما أخرج منه 

]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة    [ .[ ]عبد القادر: في سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان4278]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  [ ِعَباد العبدي ثعلبة بن

في الكسوف، باب نوع    140/    3( في الصالة، باب من قال: ]صالة الكسوف[ أربع ركعات، والنسائي  1184( رواه أبو داود رقم )1)
الكسوف، وابن ماجة  ( في الصالة، باب ما جاء في صفة القراءة في  562آخر من صالة الكسوف، ورواه أيضًا الترمذي مختصرًا رقم ) 

 . ( في إقامة الصالة، باب ما جاء في صالة الكسوف1264مختصرًا أيضًا رقم )

صلى    -: قال: »َكَسَفتِّ الشمُس على عهدِّ رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)د س( النعمان بن بشري    -[  768] 
 اجنََلتِّ الشمُس«. أخرجه أبو داود. فجعل يصلِّّي ركعتني ركعتني، ويسأل عنها حىت  -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم فخرج جَيُرُّ ثوبه َفزِّعاً، حىت   -ويف رواية النسائي قال: »انكسفتِّ الشمُس على عهد رسولِّ هللا  
أتى املسجَد، فلم يَزْل ُيصلِّّي حىت اجنلت، قال: إِّن الناس يزعمون أن الشمَس والقمر ال ينكسفان إِّال ملوت عظيم من 

آيتان من آايت هللا  ال أحد وال حلياته، ولكنهما  ينكسفان ملوت  والقمر ال  الشمس  إِّن  عز   -عظماء، وليس كذلك، 
املكتوبة«.  -وجل من  فصلوا كأحدثِّ صالة صلَّيتموها  ذلك  رأَيتم  فإِّذا  له،  َخْلقِّهِّ خشع  من  لشيء  بدا  إِّذا   إِّن هللا 

 صّلى حني انكسفت الشمس مثل صالتنا، يركع ويسجد«.  -لمصلى هللا عليه وس  -وله يف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  
خرج يوماً مستعجالً إِّىل املسجد، وقد انكسفت الشمس، فصلى    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: »أنَّ النيبَّ  

ء أهل  حىت اجنلت، مث قال: إن أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إِّن الشمَس والقمَر ال ينخسفان إِّال ملوت عظيم من عظما
األرض، وإن الشمَس والقمَر ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما َخليقتان من خلقه، َُيْدُِّث هللا يف خلقه ما  

 (.1) شاء، فأيهما اُنسف فصلُّوا حىت تنجلَي، أو َُيْدَِّث هللاُ أمرًا« 

 ]األلباني: منكر[ [ ]عبد القادر: في إسناده انقطاع واضطراب[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ 4281]جامع: 
(1 ( رقم  داود  أبو  رواه  والنسائي  1193(  الكسوف،  صالة  في  ركعتين  يركع  قال:  من  باب  الصالة،  في  في    145  -  141/    3( 

 الكسوف، باب نوع آخر من صالة الكسوف. 

صلى هللا عليه    -: قال: »انكسفت الشمُس على عهد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -كعب  )د( أيّب بن    -[  769] 
من    -وسلم بسورة  فقرأ  الثانية،  قام  مث  سجدتني،  وسجد  ركعات،  مخَس  وركع   ، الطَِّّولِّ من  بسورة  فقرأ  هبم،  فصلَّى 
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الطِّّول  من  بسورة  فقرأ  الثانية،  قام  ركعات، وسجد سجدتني، مث  ركعات، وسجد الطَِّّول، وركع مخس  مث ركع مخس   ،
 (. 1)سجدتني، مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو، حىت اجْنََلى كسوفُها«. َأخرجه أَبو داود 

الحفظ 4282]جامع:   سيء  وهو  الرازي،  جعفر  أبو  سنده  في  القادر:  ]عبد  الرازي[    [[  جعفر  أبي  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الصالة، باب من قال: أربع ركعات في صالة الكسوف.1182( رقم ) 1)

 -: قال: »كسفت الشمس على عهد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -اهلاليل    )د س( قبيصة بن خمارق  -[  770] 
القيام مث انصرف    -صلى هللا عليه وسلم فيهما  فأطال  يومئذ ابملدينة، فصلى ركعتني،  معه  ثوبه، وأان  جَيُرُّ  فخرج فزِّعاً 

 كأحدثِّ صالة صلَّيتموها من املكتوبة«. واجنلت، مث قال: إَّنا هذه اآلايتِّ خيوِّف هللا هبما عباده، فإذا رأيتموها فصلُّوا  
 ويف رواية: »إِّن الشمس كسفت... وذكر مبعناه... حىت بدت النجوم«. أخرجه أبو داود. 

فخرج َفزِّعاً جيرُّ ثوبه،   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »كسفت الشمس وحنن إِّْذ ذاك مع رسول هللا  
انصرا آيتان من  فصلى ركعتني أطاهلما، فوافق  الشمس والقمر  إِّن  الشمس، فحمَِّد هللا وأثىن عليه، مث قال:  فُه اجْنِّالَء 

مكتوبة   صالة  فصلُّوا كَأْحَدثِّ  شيئاً،  ذلك  من  رأَيتم  فإِّذا  حلياته،  وال  أحد  ملوت  ينكسفان  ال  وإِّهنما  هللا،  آايت 
 صلَّيتموها«. 

النيبُّ   فصلِّّى  اُنسفت،  الشمس  »إِّن  أخرى:  وسلمصلى هللا عل-ويف  إن    -يه  قال:  مث  اجنلت،  ركعتني، حىت  ركعتني 
الشمس والقمر ال ينخسفان ملوت أحد، ولكنهما َخْلقان من خلقه، وإن هللا عزَّ وجلَّ َُيدِّث يف خلقه ما شاء، وإن هللا  

أمرًا«   هللا  َُيدَِّث  أو  ينجلي  حىت  فصلُّوا  حدث  فَأيهما  له،  َخشع  خلقه  من  لشيء  جتلَّى  إِّذا  وجلَّ   . (1)عزَّ 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 4283]جامع: 

في الكسوف، باب نوع آخر من   144/  3( في الصالة، باب صالة الكسوف، والنسائي 1186( و )1185( رواه أبو داود رقم )1)
 صالة الكسوف. 

قال: »كانت ظلمة على عهدِّ أَنس، فأتيُت أَنَس بَن مالك،    [:)د( النضر ]بن عبد هللا بن مطر القيسي  -[  771] 
؟ فقال: َمَعاَذ هللا، إِّن  -صلى هللا عليه وسلم  -فقلت: اي أاب محزَة، هل كان ]مثُل[ هذا ُيصيُبكم على عهدِّ رسولِّ هللا  

 . (1)كانت الريح لََتْشَتدُّ فنُبادر املسجَد، خمافَة أن تكون القيامُة«. أخرجه أبو داود 
قلُت: قال اخلطايب يف »معامل السنن«: يشبه أن يكون اختالف الرواايت يف صالة الكسوف، ويف عدد ركعاِتا: أن النيبَّ  

يُطِّْل.   -صلى هللا عليه وسلم  -  قد صالها َدفـََعات، فكانت إِّذا طالت مدة الكسوف َمدَّ يف صالته، وإِّذا مل َتُطْل مل 
بن عبد هللا بن مطر القيسي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: النضر بن  [ ]عبد القادر: فيه النضر 4285]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[فهو مجهول الحال[   "الثقات" عبد هللا بن مطر القيسي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في
 ( في الصالة، باب الصالة عند الظلمة ونحوها. 1196( رقم ) 1)

كان يقول: إِّذا أنشأت   -صلى هللا عليه وسلم  -: بلغه: »َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط( أنس بن مالك  -[ 772] 
 . (1) حَبْريَّة مث تشاَءَمْت: فتلك َعنْي ُغَديقة«. َأخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: موضوع، وهذا سند ضعيف العضاله[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 4299]جامع: 
 بالغًا في االستسقاء، باب االستمطار بالنجوم.  192/   1(  1)

َكربََّ على جنازة، فرفع    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )ت(  * -[ 773] 
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 (. 1)  يديه مع أول تكبرية، وضع اليمىن على اليسرى«. أخرجه الرتمذي
]األلباني:   [، ولكن صحيح المعنى]عبد القادر: إسناده ضعيف[ نعرفه إال من هذا الوجههذا حديث غريب ال ]الترمذي: [ 4306]جامع: 
 : إسناده ضعيف[شعيبحسن[ ]

 ( في الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. 1077( رقم ) 1)
 -وقيل: َشاس: قال: »شهدُت َمْرواَن يسأل أاب هريرة: كيف مسعت رسوَل هللا    -علي بن َشاخ    )د(  *  -[  774] 

قال    -قال: كالم كان بينهما قبل ذلك   -ُيَصلِّّي على اجلنازة؟ قال: أََمَع الذي قلت؟ قال: نَعم    -صلى هللا عليه وسلم 
ا، وأنت خلقَتها، وأن  ت هديَتها إِّىل اإلِّسالم، َوأَنت قبضَت رُوَحها، وأَنت أعلم  أبو هريرة: مسعُته يقول: اللهم أنت رهبُّ

 . (1). أخرجه أبو داود «بسرِّها، وعالنيِّتها، جئنا شفعاء، فاغفر هلا
، وذكره الحافظ ابن حجر في " أمالي األذكار  [ ]عبد القادر: علي بن شماخ لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات4317]جامع:  

[ ]شعيب: إسناده ضعيف  176/    4الطبراني في الدعاء، وقال: هذا حديث حسن، انظر " الفتوحات الربانية " البن عالن  " من طريق  
 ]األلباني: صحيح[ لجهالة عليِ  بن َشمَّاخ، والختالٍف في إسناده ورواية بعضهم له موقوفًا[ 

 ( في الجنائز، باب الدعاء للميت. 3200( رقم ) 1)

صلى هللا  -صلَّى عليه رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -البهي: قال: »ملا ماَت إِّْبراهيُم ابُن النيبِّّ  )د(   -[ 775] 
 . (1)  . أخرجه أبو داود« يف املقاعد  -عليه وسلم

[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه  والبهي، وهو عبد هللا مولى مصعب بن الزبير، مضطرب الحديث [ ]عبد القادر: مرسل 4321]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف منكر[  [ رسلم
 ( في الجنائز، باب في الصالة على الطفل. 3188( رقم ) 1)

صلَّى على ابنه وهو ابن سبعني ليلة«. َأخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -)د( عطاء بن أيب رابح: »أن النيبَّ   -[ 776] 
 (. 1)  أبو داود
 ]األلباني: ضعيف منكر[  [ثقات، لكنه مرسل[ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: رجاله 4322]جامع: 

 ( في الجنائز، باب في الصالة على الطفل، مرساًل أيضًا.3188( رقم ) 1)

»الطفُل ال   -صلى هللا عليه وسلم   -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )ت(  *  -[  777]  قال: 
 . (1)ُيَصلَّى عليه، وال يَرُِّث وال يُوَرُث حىت َيْسَتهِّلَّ«. َأخرجه الرتمذي 

رفعة ووقفه ورجح الترمذي  ]شعيب: إسناده ضعيف، وقد أختلف في ...[  هذا حديث قد اضطرب الناس فيه]الترمذي:  [ 4323]جامع:  
 [ صحيحاأللباني: ] [وقفه

 (. 1508( في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصالة على الجنين حتى يستهل، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )1032( رقم ) 1)

قال: »من صلى على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )د(  * -[ 778] 
 . (1)«. أخرجه أبو داود -ويف نسخة: فال شيء عليه   -يف املسجد فال شيء له 

صالح مولى التوأمة قد اختلط،   في سنده صالح مولى التوأمة، وقد تغير بأخرة[ ]شعيب: إسناده ضعيف.  [ ]عبد القادر:4335]جامع: 
 [ ]األلباني: حسن لكن بلفظ فال شيء له[  هوهو ضعيف فيما انفرد ب 

 ( في الجنائز، باب الصالة على الجنازة في المسجد.  3191( رقم ) 1)

  : »َمن كانت له-: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن أيب أوىف    -[ 779] 
نِّ الوضوَء، مث ليصلِّّ ركعتني، مث لِّيُـْثنِّ على هللا، وْلُيصلِّّ عل ى النيبِّّ  إِّىل هللا حاجة، أو إِّىل أحد من بين آدَم فلَيتوضَّأُ وْلُيْحسِّ
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  مث ليقل: ال إِّله إِّال هللا احلليُم الكرميُ، سبحان هللا ربِّّ العرشِّ العظيم: احلمُد هلل رب العاملني، -صلى هللا عليه وسلم -
  أسألَك موجباتِّ رمحتَك، وعزائَم مغفرتك، والغنيمَة من كلِّّ بِّّر، والسالمَة من كل إِّمث، ال تدْع يل ذنباً إِّال غفرتَُه، وال مهّاً 

 (. 1)  إِّال فـَرَّْجَته، وال حاجة هي لَك رِّضًى إِّال قضيَتها اي أرحم الرامحني«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  [  غريب وفي إسناده مقالهذا حديث ]الترمذي: [ 4358]جامع: 
( في إقامة الصالة، باب ما جاء في  1384( في الصالة، باب ما جاء في صالة الحاجة، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )479( رقم )1)

 صالة الحاجة. 

األزرق بن قيس: قال: »صلَّى بنا إمام لنا، يُْكىن أاب رِّْمَثة، فقال: صلَّْيُت هذه الصالَة ]َأو مِّْثَل هذهِّ   )د( * -[ 780] 
وكان أبو بكر وعمُر يقومان يف الصفِّّ املقدَّم عن ميينه، وكان رجل قد  -صلى هللا عليه وسلم -الصالةِّ[ مَع رسولِّ هللا 

صالَته، مث سلم عن ميينه وعن يساره، حىت  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  شهد التكبرية األوىل من الصالة، فصلَّى
ْيه، مث انَفَتَل كاْنفِّتال أيب رِّْمثَة   فقام الرَُّجُل الذي أْدَرَك معه التكبرية األوىل من الصالة    -يعين: نـَْفَسهُ    -رأينا بياض َخدَّ

جلس فإنه مل يـَْهلِّْك أهُل الكتاب إِّال أهنم مل يكن بني صلواِتم َفْصل،  ليشَفع، فَوَثَب عمُر، فأخذ مبنكبه فهزَّه، مث قال: ا
 (. 1) َبَصَرُه، فقال: َأصاَب هللاُ بك اي ابن اخلطاب«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم -فرفع النيبُّ 

]األلباني:  4368]جامع:   خليفة[  بن  المنهال  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد   ]
 ضعيف[ 

 ( في الصالة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.1007( رقم ) 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   )جه(  -[  781]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ النَّيبِّ َوَسلََّم اْسَتَشاَر النَّاَس لَِّما يُهِّمُُّهْم إِّىَل الصَّاَلةِّ، َفذََكُروا اْلبُوَق،    َساملِّ
َلَة رَُجٌل مَِّن اأْلَْنَصارِّ يـَُقا  َفَكرَِّههُ مِّْن َأْجلِّ اْليـَُهودِّ، مثَّ ذََكُروا النَّاقُوَس، َفَكرَِّههُ مِّْن َأْجلِّ النََّصاَرى، فَأُرَِّي النَِّداَء تِّْلكَ  ُل  اللَّيـْ

، َفطََرَق اأْلَْنَصارِّيُّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  َسلََّم لَْياًل، فَأََمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلهُ َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن زَْيٍد، َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ
، فَأَقـَرََّها َرُسوُل اَّللَِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم »بِّاَلاًل بِّهِّ، فََأذََّن« قَاَل: الزُّْهرِّيُّ، َوزَادَ   بِّاَلٌل يفِّ نَِّداءِّ َصاَلةِّ اْلَغَداةِّ: الصَّاَلةُ َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ

َسبـََقينِّ  َوَلكِّنَّهُ  رََأى،  الَّذِّي  مِّْثَل  رَأَْيُت  َقْد  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  ُعَمُر:  قَاَل  َوَسلََّم.  َعَلْيهِّ  هللاُ  ابن  َصلَّى  أخرجه   (1)  ماجه . 
الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن خالد. ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم[ ]األلباني: ضعيف  707:  ]ماجه [ ]عبد 

وبعضه صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن خالد بن عبد هللا الواسطي متروك الحديث، لكن صح الحديث من طريق وهب  
 بن بقية الواسطي[ 

نَُّة ِفيِه، َباُب َبْدِء اأْلََذانِ 707ماجه )ابن  ن( سن 1)  (، ِكَتاُب اأْلََذاِن، َوالسُّ

َثينِّ   )جه(  *  -[  782]  ، َعْن َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َحدَّ  َأيبِّ
إِّْصبـَعَ  َأْن جَيَْعَل  بِّاَلاًل  َأَمَر  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لَِّصْوتَِّك«  أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ،  َأْرَفُع  أُُذنـَْيهِّ، َوقَاَل: »إِّنَّهُ  ْيهِّ يفِّ 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

سعد710:  ]ماجه أوالد  لضعف  ضعيف  المصنف  وإسناد  صححه.  بإسناد  الترمذي  رواه  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] ] 
 [ عمار ابن سعد الَقَرظ وجهالة أبيه]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد بن 

نَِّة ِفي اأْلََذانِ 710ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيِه، َباُب السُّ  (، ِكَتاُب اأْلََذاِن، َوالسُّ

قَاَل: »رَأَْيُت بِّاَلاًل يـَُؤذُِّّن َبنْيَ َيَدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنه  -رَافِّعٍ  أَبو )جه(  * -[ 783] 
َدًة« أخرجه ابن   (1) ماجهَمْثىَن َمْثىَن، َويُقِّيُم َواحِّ
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عمَّر بن محمَّد منكر  ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مُ   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف732:  ]ماجه
 [الحديث، وأبوه محمَّد بن ُعبيد هللا متروك

َقاَمةِ  (، ِكَتابُ 732ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيِه، َباُب ِإْفَراِد اْلِْ  اأْلََذاِن، َوالسُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأْدرََكهُ اأْلََذاُن يفِّ  -رضي هللا عنه  - ُعْثَمان )جه(  * -[ 784] 
َاَجٍة، َوُهَو اَل يُرِّيُد الرَّْجَعَة، فـَُهَو ُمنَافٌِّق« أخرجه ابن   دِّ، مثَّ َخَرَج، مَلْ خَيُْرْج حلِّ  (1)  ماجهاْلَمْسجِّ

في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه ابن أبي فروة، واسمه إسحاق بن عبد هللا ضعفوه. وكذلك عبد الجبار بن   [ ]عبد الباقي:734:  ]ماجه
  -واسمه إسحاق بن عبد هللا  -]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الجبار بن عمر ضعيف، وابن أبي فروة [عمر

 [متروك الحديث
نَُّة ِفيِه، َباُب ِإَذا َأذََّن َوَأْنَت ِفي اْلَمْسِجِد َفاَل َتْخُرجْ  (، ِكَتابُ 734ابن ماجه ) ن( سن 1)  اأْلََذاِن، َوالسُّ

رِّ يـَْوَم ُمْصَعب ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ يفِّ َصاَلةِّ اْلَفجْ  )جه(  * -[ 785] 
ْنَسانِّ " أخرجه ابن   (1)  ماجهاجْلُُمَعةِّ: امل تـَْنزِّيُل، َوَهْل أََتى َعَلى اإْلِّ

سناد حديث سعد ضعيف التفاقهم على ضعف الحارث بن نبهان. والحديث من رواية ابن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إ822:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان متروك الحديث، وقد أخطأ في  [ ]]األلباني: صحيح لغيره  [عباس أخرجه مسلم وغيره

 إسناد هذا الحديث، وخالفه الحسين بن واقد[ 
نَُّة ِفيَها، َباُب اْلِقَراَءِة ِفي َصاَلِة اْلَفْجِر َيْوَم اْلُجُمَعةِ  (، ِكَتابُ 822ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: " اْجَتَمَع َثاَلثُوَن مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري  )جه(  -[  786] 
هُ َوَسلََّم، فـََقالُوا: تـََعالَْوا َحىتَّ نَقِّيَس قِّرَاَءَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، فِّيَما مَلْ جَيْهَ  ْم ْر فِّيهِّ مَِّن الصَّاَلةِّ، َفَما اْختـََلَف مِّنـْ
، فـََقاُسوا قَِّراَءَتهُ يفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُوىَل مَِّن الظُّْهرِّ، بَِّقْدرِّ َثاَلثِّنَي آيًَة، َويفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُ  ْخَرى َقْدَر النِّْصفِّ مِّْن َذلَِّك، َوقَاُسوا  رَُجاَلنِّ

 (1) مَِّن الظُّْهرِّ " أخرجه ابن ماجه َذلَِّك يفِّ اْلَعْصرِّ، َعَلى َقْدرِّ النِّْصفِّ مَِّن الرَّْكَعَتنْيِّ اأْلُْخَرَينْيِّ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. زيد العمى ضعيف. والمسعودي اختلط بآخر عمره. وأبو داود سمع منه بعد  828:  ]ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف[ ] ]األلباني: ضعيف لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم دون لفظة القياس [االختالط

نَُّة ِفيَها، َباُب اْلِقَراَءِة ِفي الظُّْهِر َواْلَعْصرِ  (، ِكَتابُ 828ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

اَي أَيُـَّها    -ما رضي هللا عنه  -اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  787]  : قُْل  اْلَمْغرِّبِّ يـَْقَرأُ يفِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم "  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل َكاَن 
ُ َأَحٌد ". أخرجه ابن   (1) ماجه اْلَكافُِّروَن، َوُقْل ُهَو اَّللَّ

 [ أحمد بن بديل ضعفه ابن عديشعيب: ضعيف، [ ]]األلباني: شاذ والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب[ 833:  ]ماجه
نَُّة ِفيَها، َباُب اْلِقَراَءِة ِفي َصاَلِة اْلَمْغِربِ  (، ِكَتابُ 833ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َصاَلَة لَِّمْن مَلْ يـَْقَرْأ يفِّ   -رضي هللا عنه  -َسعِّيدٍ  أَبو )جه(  * -[ 788] 
حْلَْمُد َّللَِِّّّ َوُسورٍَة، يفِّ َفرِّيَضٍة َأْو َغرْيَِّها« أخرجه ابن   (1) ماجهُكلِّّ رَْكَعٍة ابِّ

ان السعدي. قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه. لكن تابع أبا  في الزوائد: ضعيف. وفي إسناده أبو سفي  [ ]عبد الباقي:839:  ]ماجه
 شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ [ ]]األلباني: ضعيف [سفيان قتادة كما رواه ابن حبان في صحيحه

نَُّة ِفيَها، َباُب اْلِقَراَءِة 839( سنن ابن ماجه )1) اَلِة، َوالسُّ َمامِ (، ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ  َخْلَف اْلِْ

« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن َلهُ إَِّماٌم، َفقَِّراَءةُ اإْلَِّمامِّ لَهُ قَِّراَءةٌ  َجابِّر )جه(  * -[ 789] 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 
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شعيب:  [ ]]األلباني: حسن  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي كذاب. والحديث مخالف لما رواه الستة850:  ]ماجه
 [ لم يصرح بسماعه من جابر  -، وأبو الزبير-وهو الُجعفي -إسناده ضعيف لضعف جابر 

َماُم َفَأْنِصُتوا (، ِكَتابُ 850ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب ِإَذا َقَرَأ اْلِْ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: تـََرَك النَّاُس التَّْأمِّنَي، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا   -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  *  -[  790] 
، َفريَْ 7قَاَل: " }َغرْيِّ اْلَمْغُضوبِّ َعَلْيهِّْم َواَل الضَّالِّنَي{ ]الفاحتة:   َا  [، قَاَل: »آمِّنَي« َحىتَّ َيْسَمَعَها َأْهُل الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ َتجُّ هبِّ

ُد. أخرجه ابن   (1) ماجه اْلَمْسجِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو عبد هللا ال يعرف. وبشر ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات.  853:  ]ماجه [ ]عبد 
لضعف بشر بن رافع وجهالة  شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف [ ] ]األلباني: ضعيف [والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر

 [ أبي عبد هللا ابن عم أبي هريرة
نَُّة ِفيَها، َباُب اْلَجْهِر ِبآِمينَ  (، ِكَتابُ 853ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا قَاَل: »َواَل الضَّالِّنَي« قَاَل   -رضي هللا عنه -َعلِّيّ   )جه(  *  -[  791]  قَاَل: مسِّ
 (1) ماجه »آمِّنَي« أخرجه ابن 

هذا إسناد فيه مقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن  ]البوصيري:    شعيب: إسناده ضعيف[[ ][ ]األلباني: صحيح854:  ]ماجه
 [ ليلى ضعفه الجمهور وقال أبو حاتم محله الصدق وباقي رجاله ثقاتبن أبي 

نَُّة ِفيَها، َباُب اْلَجْهِر ِبآِمينَ  (، ِكَتابُ 854ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيهِّ َمَع ُكلِّّ   -رضي هللا عنه -ُعَمرْي ْبنِّ َحبِّيبٍ  )جه(  * -[ 792] 
 (1)  ماجهَتْكبِّريٍَة يفِّ الصَّاَلةِّ اْلَمْكتُوبَةِّ« أخرجه ابن 

قضاعة وهو ضعيف. وعبد هللا لم يسمع من أبيه. حكاه العالئي عن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه رفدة بن 861:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وِرفدة بن قضاعة ضعيف، وعبد هللا بن  [ ]]األلباني: صحيح [ابن جريج

 [ عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه
ُكوعِ  (، ِكَتابُ 861ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب َرْفِع اْلَيَدْيِن ِإَذا َرَكَع، َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

َعبَّاس  )جه(  *  -[  793]  َيَدْيهِّ عِّْنَد ُكلِّّ   -رضي هللا عنهما-  اْبن  يـَْرَفُع  »َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل  َأنَّ 
 (1)  ماجهَتْكبِّريٍَة« أخرجه ابن  

رياح865:  ]ماجه بن  ضعف عمر  ضعيف. التفاقهم على  إسناده  الزوائد:  الباقي: في  صحيح]  [[ ]عبد  ]األلباني:  إسناده  شعيب:  [ 
 [ ضعيف جًدا، عمر بن رياح متروك الحديث

ُكوعِ  (، ِكَتابُ 865ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب َرْفِع اْلَيَدْيِن ِإَذا َرَكَع، َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي، »َفَكاَن إَِّذا    -رضي هللا عنه-ْبَن َمْعَبدٍ   َوابَِّصة  )جه(  *  -[  794] 
« أخرجه ابن   (1)  ماجهرََكَع َسوَّى ظَْهَرُه، َحىتَّ لَْو ُصبَّ َعَلْيهِّ اْلَماءُ اَلْستـََقرَّ

إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني: يضع  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في  872:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف جًدا، طلحة بن زيد القرشي الرَّقي متروك الحديث، قال أحمد وعلي ابن المديني  [ ]]األلباني: صحيح  [الحديث

 [ وأبو داود: كان يضع
اَلةِ  (، ِكَتابُ 872ابن ماجه ) ن( سن 1) ُكوِع ِفي الصَّ نَُّة ِفيَها، َباُب الرُّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

َفةَ   أَبو  )جه(  -[  795]  َوُهَو يفِّ    -رضي هللا عنه -ُجَحيـْ َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  اجْلُُدوُد عِّْنَد  قَاَل: ذُكَِّرتِّ 
، َوقَاَل آَخُر:   الصَّاَلةِّ، فـََقاَل رَُجٌل: َجدُّ ُفاَلنٍ  ، َوقَاَل آَخُر: َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ اْلَغَنمِّ بِّلِّ ، َوقَاَل آَخُر: َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ اإْلِّ يفِّ اخْلَْيلِّ
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، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلتَُه، َورََفَع رَْأَسُه، مِّ  رِّ الرَّ َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ الرَّقِّيقِّ ْكَعةِّ، قَاَل: »اللَُّهمَّ رَبَـّنَا  ْن آخِّ
ْئَت مِّْن َشْيٍء بـَْعُد، اللَُّهمَّ اَل َمانَِّع لِّمَ  ، َومِّْلَء َما شِّ ، َومِّْلَء اأْلَْرضِّ ا َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعطَِّي لَِّما  َوَلَك احْلَْمُد، مِّْلَء السََّمَواتِّ

وَ  اجْلَدُّ«  مِّْنَك  اجْلَدِّ،  َذا  َفُع  يـَنـْ َواَل  لَْيَس َكَما  َمنـَْعَت،  أَنَّهُ  لِّيـَْعَلُموا  جْلَدِّ،  ابِّ َصْوَتهُ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  طَوََّل 
 (1)  ماجهيـَُقولُوَن. أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو عمر وهو مجهول ال يعرف حاله[  879:  ]ماجه
 [ لسوء حفظ شريك وجهالة أبي عمر: وهو الَمْنِبهي

نَُّة ِفيَها، َباُب َما َيُقوُل ِإَذا َرْفِع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوعِ  (، ِكَتابُ 879ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

اَّللَّ   )جه(  *  -[  796]  َمْسُعود  َعْبدِّ  َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه-  ْبنِّ  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  َعَلى  ُتْم  إَِّذا َصلَّيـْ قَاَل: 
َلُه: فـََعلِّّ  يـُْعَرُض َعَلْيهِّ، قَاَل: فـََقالُوا  لََعلَّ َذلَِّك  َتْدرُوَن،  ُنوا الصَّاَلَة َعَلْيهِّ، فَإِّنَُّكْم اَل  اْجَعْل  ْمنَا، قَاَل، قُولُوا: »اللَُّهمَّ  فََأْحسِّ

ٍد َعْبدَِّك َوَرُسولَِّك، إَِّمامِّ اخْلرَْيِّ، َوقَائِّدِّ َصاَلَتَك، َوَرمْحََتَك، َوبـَرََكاتَِّك َعَلى َسيِّدِّ اْلُمْرَسلِّنَي، َوإَِّمامِّ اْلُمتَّقِّنَي، َوَخامتِّ النَّبِّيِّنَي، حُمَمَّ 
ُروَن، اللَُّهمَّ َصلِّّ َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آلِّ حُمَمٍَّد، اخْلرَْيِّ، َوَرُسولِّ الرَّمْحَةِّ، اللَُّهمَّ ابْـَعْثهُ َمَقاًما حمَْ  ُموًدا، يـَْغبِّطُهُ بِّهِّ اأْلَوَّلُوَن َواآْلخِّ

َكَما اَبرَْكَت َعَلى َعَلى آلِّ حُمَمٍَّد،  َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِّبْـَراهِّيَم، َوَعَلى آلِّ إِّبْـَراهِّيَم، إِّنََّك محِّيٌد جمِّيٌد، اللَُّهمَّ اَبرِّْك َعَلى حُمَمٍَّد، وَ 
 (1) إِّبْـَراهِّيَم، َوَعَلى آلِّ إِّبْـَراهِّيَم، إِّنََّك محِّيٌد جمِّيٌد« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله ثقات. إال أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه األول من اآلخر فاستحق  906:  ]ماجه
 وقد توبع المسعودي[  -شعيب: حديث صحيح [ ]اني: ضعيف]األلب  [ الترك، كما قاله ابن حبان

اَلِة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  (، ِكَتابُ 906ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب الصَّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َما مِّْن ُمْسلٍِّم ُيَصلِّّي َعَليَّ،   -رضي هللا عنه -َعامِّر ْبنِّ رَبِّيَعةَ   )جه(  *  -[  797]  َعنِّ النَّيبِّ
، فـَْلُيقِّلَّ اْلَعْبُد مِّْن َذلَِّك َأْو لُِّيْكثِّْر« أخرجه ابن   (1) ماجه إِّالَّ َصلَّْت َعَلْيهِّ اْلَماَلئَِّكةُ َما َصلَّى َعَليَّ

الحديث907:  ]ماجه منكر  وغيره  البخاري  فيه  قال  هللا  عبيد  بن  عاصم  ألن  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] ] 
 وباقي رجاله ثقات[  -وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب-شعيب: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا  [ ]]األلباني: حسن

اَلِة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  (، ِكَتابُ 907ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب الصَّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

َعبَّاس   )جه(  *  -[  798]  َي الصَّاَلةَ    -رضي هللا عنهما-  اْبن  َنسِّ َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1) ماجهَعَليَّ، َخطَِّئ طَرِّيَق اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف، ُجبارة  [ ] ]األلباني: حسن صحيح[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف جبارة[  908:  ]ماجه
 بن المغلِ س متروك الحديث[ 

اَلِة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  (، ِكَتابُ 908ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب الصَّ اَلِة، َوالسُّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإَقاَمِة الصَّ

َدًة  -رضي هللا عنه-َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيُّ  )جه( * -[ 799]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسلََّم َتْسلِّيَمًة َواحِّ
 (1) ماجهتِّْلَقاَء َوْجهِّهِّ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده  [ ] ]األلباني: صحيح  [ الحديث[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر  918:  ]ماجه
 [ ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 918ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َمْن ُيَسلَُّم َتْسِليَمًة َواِحَدةً ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى، َفَسلََّم َمرًَّة   -رضي هللا عنه -َسَلَمَة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ  )جه(  * -[ 800] 
َدًة« أخرجه ابن    (1)  ماجهَواحِّ
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إسناده ضعيف لضعف  شعيب: [ ]]األلباني: صحيح [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف يحيى بن راشد920:  ]ماجه
 يحيى بن راشد[ 

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 920ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َمْن ُيَسلَُّم َتْسِليَمًة َواِحَدةً ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ

نَي ُيَسلُِّّم   -رضي هللا عنها - أُّم َسَلَمةَ  )جه(  * -[ 801]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: إَِّذا َصلَّى الصُّْبَح حِّ َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجه»اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك عِّْلًما اَنفًِّعا، َورِّْزقًا طَيِّبًا، َوَعَماًل ُمتـََقبَّاًل« أخرجه ابن 

في الزوائد: رجال إسناده ثقات. خال مولى أم سلمة فإنه لم يسمع. ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات  [ ]عبد الباقي: 925:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام مولى أم سلمة[ [ ]]األلباني: صحيح  [ذكره وال أدري ما حاله

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 925ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما ُيَقاُل َبْعَد التَّْسِليمِ ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْو يـَْعَلُم َأَحدُُكْم َما لَهُ يفِّ َأْن مَيُرَّ  -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(   -[ 802]  قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
يهِّ، ُمْعرَتًِّضا يفِّ الصَّاَلةِّ، َكاَن أَلَْن يُقِّيَم مِّاَئَة َعاٍم، َخرْيٌ َلهُ مَِّن اخْلَْطَوةِّ الَّتِّ خَ   (1) ماجه ا« أخرجه ابن طَاهَ َبنْيَ َيَدْي َأخِّ

شعيب: إسناده ضعيف، عبيد هللا بن عبد الرحمن بن  [ ]األلباني: ضعيف] [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال946:  ]ماجه
 [ مجهول الحال -وهو عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب-موهب ضعيف، وعمه 

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 946ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  اْلُمُروِر َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلِ ي ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ

أُمِّّ َسَلَمَة«    -رضي هللا عنها-  أُّم َسَلَمةَ   )جه(  -[  803]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »ُيَصلِّّي يفِّ ُحْجَرةِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَلْت: َكاَن 
بِّْنتُ  زَيْـَنُب  َفَمرَّْت  بَِّيدِّهِّ، فـََرَجَع،  فـََقاَل  َسَلَمَة،  َأيبِّ  ْبُن  ُعَمُر  َأْو  َعْبُد اَّللَِّّ،  َيَدْيهِّ  َبنْيَ  َسَلَمةَ َفَمرَّ  أُمِّّ  َهَكَذا،    بَِّيدِّهِّ  فـََقاَل:   ،

 (1)  ماجهَفَمَضْت، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ُهنَّ َأْغَلُب« أخرجه ابن  

األلباني:  ] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه. وكالهما ال يعرف 948:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لجهالة قيس أبي محمَّد[ ]ضعيف

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 948ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةَ ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ  َما َيْقَطُع الصَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ مَِّن اجْلََفاءِّ َأنَّ يُْكثَِّر الرَُّجُل   -رضي هللا عنه - أبو هريرة)جه(    -[ 804] 
َهتِّهِّ قـَْبَل اْلَفَراغِّ مِّْن َصاَلتِّهِّ« أخرجه ابن   (1)  ماجهَمْسَح َجبـْ

شعيب: إسناده ضعيف لضعف هارون بن  [ ]]األلباني: ضعيف  [ هارون [ ]عبد الباقي: في الزوائد: اتفقوا على ضعف  964:  ]ماجه
 [ هارون 

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 964ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ  َما ُيْكَرُه ِفي الصَّ

عنه -َعلِّيّ   )جه(  -[  805]  هللا  يفِّ    -رضي  َوأَْنَت  َأَصابَِّعَك  تـَُفقِّْع  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
 (1)  ماجهالصَّاَلةِّ« أخرجه ابن 

لضعف  شعيب: إسناده ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في السند الحارث األعور وهو ضعيف[  965:  ]ماجه
 [ الحارث: وهو ابن عبد هللا األعور 

نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 965ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ  َما ُيْكَرُه ِفي الصَّ

َواْلُمخَ   )جه(  -[  806]  »اْلبُـَزاُق،  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  َعْن  اَثبٍِّت،  ْبنِّ  اُط،  َعدِّّي 
 (1)  ماجه َواحْلَْيُض، َوالنـَُّعاُس يفِّ الصَّاَلةِّ، مَِّن الشَّْيطَانِّ« أخرجه ابن 

في  969:  ]ماجه الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعفه[  أجمعوا على  بن عمير  واسمه عثمان  اليقظان  أبو  ضعيف  [إسناده  [  ]األلباني: 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف شريك[ ]
نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 969ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ  َما ُيْكَرُه ِفي الصَّ
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اثْـنَانِّ َفَما فـَْوقـَُهَما  -رضي هللا عنه -ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ  أَبو )جه(  -[ 807] 
 (1) ماجه مَجَاَعٌة« أخرجه ابن 

ضعيف جًدا، الربيع بن بدر  شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: الربيع وولده بدر ضعيفان 972:  ]ماجه
 [ متروك، ووالده وجده مجهوالن

نَُّة ِفيَها،  (، ِكَتابُ 972ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْثَناِن َجَماَعةٌ  ِإَقاَمِة الصَّ  َباب ااِل

دِّ تـََعطََّلْت،   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  -[ 808]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إِّنَّ َمْيَسَرَة اْلَمْسجِّ قَاَل: قِّيَل لِّلنَّيبِّ
دِّ ُكتَِّب َلهُ كِّْفاَلنِّ مَِّن اأْلَْجرِّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َعمََّر َمْيَسَرَة اْلَمْسجِّ  (1)  جهما« أخرجه ابن فـََقاَل النَّيبِّ

شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف1007:  ]ماجه
 [ عمرو بن عثمان الكالبي وليث بن أبي سليم

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1007ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ف ِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َفْضِل َمْيَمَنِة الصَّ

ََثَانَِّيَة   -رضي هللا عنه-اْلرَبَاء  )جه(  -[  809]  اْلَمْقدِّسِّ  بـَْيتِّ  حَنَْو  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  َمَع  نَا  قَاَل: َصلَّيـْ
اَّللَِّّ  َرُسوُل  وََكاَن   ، بَِّشْهَرْينِّ اْلَمدِّيَنةِّ  إِّىَل  ُدُخولِّهِّ  بـَْعَد  اْلَكْعَبةِّ  إِّىَل  َلةُ  اْلقِّبـْ َوُصرَِّفتِّ  َشْهًرا،  إَِّذا   صَ َعَشَر  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  لَّى هللاُ 

ُ مِّْن قـَْلبِّ نَبِّيِّهِّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ يـَْهَوى اْلَكْعَبَة،  َصلَّى إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َأْكثـََر تـََقلَُّب َوْجهِّهِّ يفِّ السََّماءِّ، َوَعلَِّم اَّللَّ
رْبِّيُل، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ، يـَْنظُُر َما أيَْتِّيهِّ  َفَصعَِّد جِّ َوُهَو َيْصَعُد َبنْيَ السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ َبَصَرهُ  بِّهِّ،   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـُْتبُِّعهُ 

تـََقلَُّب َوْجهَِّك يفِّ السََّماءِّ{ ]البقرة:   نـََرى  ُ: }َقْد  الْ 144فَأَنْـَزَل اَّللَّ َلَة َقْد ُصرَِّفْت إِّىَل  [ اآْليََة، فَأَََتاَن آٍت، فـََقاَل: إِّنَّ  قِّبـْ
نَا َعَلى َما مَ  نَا رَْكَعَتنْيِّ إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدٍِّس َوحَنُْن رُُكوٌع فـََتَحوَّْلنَا، فـَبـَنـَيـْ َضى مِّْن َصاَلتِّنَا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  اْلَكْعَبةِّ، َوَقْد َصلَّيـْ

رْبِّيُل َكْيَف حَ  يَع َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي جِّ ُ لُِّيضِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن اَّللَّ ؟« فَأَنْـَزَل اَّللَّ الُنَا يفِّ َصاَلتِّنَا إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ
 (1) ماجه[. أخرجه ابن 143إِّميَاَنُكْم{ ]البقرة: 

زيادات كثيرة[  1010:  ]ماجه فيه  منكر  األلباني:  ]]حكم  له  [  صدوق  الدارمي  بن عمرو  ِعاش  شعيب: علقمة  بن  بكر  وأبو  غرائب، 
 صدوق أيًضا، لكن سماعه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي[ 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1010ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  اْلِقْبَلةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   َعْبدِّ اَّللَّ  )جه(  -[ 810]    ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ اَثبِّتِّ ْبنِّ الصَّامِّتِّ
 َصى«  احلَْ َوَسلََّم »َصلَّى يفِّ َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشَهلِّ َوَعَلْيهِّ كَِّساٌء ُمتـََلفٌِّف بِّهِّ، َيَضُع َيَدْيهِّ َعَلْيهِّ، يَقِّيهِّ بـَْرَد 

دِّ َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشهَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َفَصلَّى بِّنَا يفِّ َمْسجِّ ًعا َيَدْيهِّ يفِّ ويف رواية أخرى، قَاَل: َجاَءاَن النَّيبِّ ، فـََرأَيْـُتهُ َواضِّ لِّ
 ثـَْوبِّهِّ إَِّذا َسَجَد« 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
شعيب: إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل األشهلي ضعيف، وعبد هللا بن عبد  [ ]]األلباني: ضعيف[ 1032،  1031:  ]ماجه

 مجهول[  -وسماه بعضهم: عبد الرحمن بن عبد الرحمن -الرحمن
نَُّة ِفيَها (، ِكَتابُ 1032(،) 1031ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ُجوِد َعَلى الثِ َياِب ِفي اْلَحرِ  َوا، َباُب ِإَقاَمِة الصَّ  ْلَبْردِ السُّ

لْ  )جه(  * -[ 811]  بِّْئرِّ اْلُعْليَا  َعْبد الرَّمْحَن ْبنِّ َكْيَساَن، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي ابِّ
 (1)  ماجهيفِّ ثـَْوٍب« أخرجه ابن  

في إسناده مقال. ألن عبد الرحمن بن كيسان ومحمد بن حنظلة ذكرهما ابن حبان في الثقات. ومعروف    [ ]عبد الباقي:1050:  ]ماجه
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شعيب: إسناده  [ ]األلباني: حسن] [بن مشكان لم أر من تكلم فيه. وأبو إسحاق الشافعي ثقة فتخلص من هذا أن إسناده ضعيف
 محتمل للتحسين[ 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتاُب ِإَقاَمةِ 1050( سنن ابن ماجه )1) اَلِة، َوالسُّ اَلِة ِفي الثَّْوِب اْلَواِحدِ ، َباُب  الصَّ  الصَّ

ْرَداءِّ  أَبو)جه(   -[ 812]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّْحَدى َعْشَرَة َسْجَدًة،   -رضي هللا عنه-الدَّ قَاَل: " َسَجْدُت َمَع النَّيبِّ
، َوُسَلْيَماُن َوَسْجدَ  لَْيَس فِّيَها مَِّن اْلُمَفصَّلِّ َشْيٌء: اأْلَْعَراُف، َوالرَّْعُد، َوالنَّْحُل، َوَبينِّ إِّْسَرائِّيَل، َوَمْرمَيُ، َواحْلَجُّ، ةُ اْلُفْرقَانِّ

، َوالسَّْجَدُة، َويفِّ ص، َوَسْجَدةُ احْلََوامِّيمِّ " أخرجه ابن   (1)  ماجهُسورَةِّ النَّْملِّ
شعيب: إسناده ضعيف،  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عثمان بن فائد وهو ضعيف1056:  ]ماجه

 [ رجاء ضعيفان، والمهدي بن عبد الرحمن مجهولعثمان بن فائد وعاصم بن 
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1056ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َعَدِد ُسُجوِد اْلُقْرآنِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: َخطَبـَنَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ    َجابِّر)جه(    -[  813] 
ُلو  ُتْشغَُلوا، َوصِّ َأْن  َةِّ قـَْبَل  أْلَْعَمالِّ الصَّاحلِّ مَتُوتُوا، َواَبدِّرُوا ابِّ َأْن  إِّىَل اَّللَِّّ قـَْبَل  تُوبُوا  الَّ النَّاُس  بَِّكثـَْرةِّ  ا  َوَبنْيَ رَبُِّّكْم  َنُكْم  بـَيـْ ذِّي 

َأنَّ  َواْعَلُموا  َوجُتْرَبُوا،  َوتـُْنَصُروا  تـُْرزَقُوا  َواْلَعاَلنَِّيةِّ،  رِّ  السِّّ يفِّ  الصََّدَقةِّ  وََكثـَْرةِّ  لَُه،  يفِّ  ذِّْكرُِّكْم  اجْلُُمَعَة  َعَلْيُكُم  اْفرَتََض  َقدِّ   َ اَّللَّ  
يـَْومِّي َهَذا  إَِّماٌم  َمَقامِّي َهَذا، يفِّ  َوَلهُ  بـَْعدِّي،  َأْو  تـَرََكَها يفِّ َحيَايتِّ  اْلقِّيَاَمةِّ، َفَمْن  يـَْومِّ  إِّىَل  ، يفِّ َشْهرِّي َهَذا، مِّْن َعامِّي َهَذا 

ُ َلهُ ََشَْلُه، َواَل اَبَرَك َلهُ يفِّ أَ  َا، َأْو ُجُحوًدا هَلَا، َفاَل مَجََع اَّللَّ ، َأاَل َواَل َصاَلَة َلُه، َواَل زََكاَة لَُه،  ْمرِّهِّ َعادٌِّل َأْو َجائٌِّر، اْستِّْخَفافًا هبِّ
تـَُؤمَّنَّ  اَل  َأاَل  َعَلْيهِّ،   ُ اَّللَّ ََتَب ََتَب  َفَمْن  يـَُتوَب،  َحىتَّ  لَهُ  بِّرَّ  َواَل  َلُه،  َصْوَم  َواَل  َلُه،  ٌّ َواَل َحجَّ  َأْعَرايبِّ يـَُؤمَّ  َواَل  رَُجاًل،  اْمَرَأٌة   

ٌر  ًرا، َواَل يـَُؤمَّ فَاجِّ َفهُ َوَسْوطَُه« أخرجه ابن ماجهُمَهاجِّ  (1) ُمْؤمِّنًا، إِّالَّ َأْن يـَْقَهَرهُ بُِّسْلطَاٍن، خَيَاُف َسيـْ

شعيب: إسناده تالف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف،  [ ]األلباني: ضعيف] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1081: ]ماجه
 [ وقد اتهمه بعضهم، والوليد بن بكير لين الحديثوعبد هللا بن محمَّد العدوي الراوي عنه متروك 

نَُّة ِفيَها، (، ِكَتابُ 1081ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َباٌب ِفي َفْرِض اْلُجُمَعةِ  ِإَقاَمِة الصَّ

َعٍة َوَما رَابُِّع  َعْلَقَمة، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ إِّىَل اجْلُُمَعةِّ فـََوَجَد َثاَلثًَة َوَقْد َسبـَُقوُه، فـََقاَل: رَابُِّع َأْربَـ  )جه(  -[ 814] 
جَيْلُِّسوَن مَِّن اَّللَِّّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ َعَلى َقْدرِّ  َأْربـََعٍة بَِّبعِّيٍد، إِّيّنِّ مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إِّنَّ النَّاسَ 

َ َوالثَّالَِّث«، مثَّ قَاَل: »رَابُِّع َأْربـََعٍة، َوَما رَابُِّع َأْربَـ  ، اأْلَوََّل َوالثَّاينِّ هِّْم إِّىَل اجْلُُمَعاتِّ  (1) َعٍة بَِّبعِّيٍد« أخرجه ابن ماجهَرَواحِّ
شعيب: رجاله ثقات، لكن اخُتلف على عبد المجيد بن  [ ]األلباني: ضعيف] [الزوائد: في إسناده مقال في   [ ]عبد الباقي:1094:  ]ماجه

 [ عبد العزيز في إسناده
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1094ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي التَّْهِجيِر ِإَلى اْلُجُمَعةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

ثَ   )جه(  -[  815]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َحدَّ ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ  ، َعْن َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ  ينِّ َأيبِّ
عَ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  َعْهدِّ  َعَلى  اجْلُُمَعةِّ  يـَْوَم  »يـَُؤذُِّّن  أَنَّهُ َكاَن  َعْن َجدِّهِّ،  «  أَبِّيهِّ،  َراكِّ مِّْثَل الشِّّ اْلَفْيءُ  إَِّذا َكاَن  َوَسلََّم  َلْيهِّ 

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

ال يعرف    :وأما أبوه فقال ابن القطان   ، أجمعوا على ضعفه  ، [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن سعد1101:  ]ماجه
 [لضعف عبد الرحمن بن سعد وجهالة أبيهشعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: ضعيف [حاله وال حال أبيه

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1101ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي َوْقِت اْلُجُمَعةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  )جه(  -[ 816]  َثينِّ َأيبِّ َصلَّى هللاُ  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، َحدَّ
  ماجهى َعًصا« أخرجه ابن َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن »إَِّذا َخَطَب يفِّ احْلَْربِّ َخَطَب َعَلى قـَْوٍس، َوإَِّذا َخَطَب يفِّ اجْلُُمَعةِّ َخَطَب َعلَ 
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(1) 
شعيب: إسناده  [ ]األلباني: ضعيف] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أوالد سعد وأبيه عبد الرحمن 1107:  ]ماجه

 [ ضعيف، عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه مجهول
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1107ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلُخْطَبِة َيْوَم اْلُجُمَعةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن »إَِّذا َصعَِّد اْلمِّْنرَبَ َسلََّم«  -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر )جه(  * -[ 817]  َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

-ابن لهيعة  شعيب: إسناده ضعيف، [ ]]األلباني: حسن [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف1109:  ]ماجه
 [ سيئ الحفظ -واسمه عبد هللا 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1109ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلُخْطَبِة َيْوَم اْلُجُمَعةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

اْليـَُهوُد    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس  )جه(  -[  818]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َحَسَدْتُكُم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 (1) ماجهَعَلى َشْيٍء، َما َحَسَدْتُكْم َعَلى آمِّنَي، فََأْكثُِّروا مِّْن قـَْولِّ آمِّنَي« أخرجه ابن 

األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب:  ]  [التفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. 857:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -وهو الحضرمي المكي -إسناده ضعيف بمرة، طلحة بن عمرو 

نَُّة ِفيَها(،  857ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َباُب اْلَجْهِر ِبآِمينَ  ، ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رَفـَْعَت رَْأَسَك مَِّن السُُّجودِّ، فَ  )جه(  -[ 819]  اَل تـُْقعِّ أََنَس ْبَن َمالٍِّك، قَاَل: قَاَل يلِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن  أْلَْرضِّ  (1)  هماج َكَما يـُْقعِّي اْلَكْلُب، َضْع أَْليـَتـَْيَك َبنْيَ َقَدَمْيَك، َوأَْلزِّْق ظَاهَِّر َقَدَمْيَك ابِّ

 [ متروك، واتهمه بعضهم بالوضع -وهو ابن زيد  -شعيب: إسناده ضعيف جًدا، العالء أبو محمَّد [ ][ ]األلباني: موضوع896:  ]ماجه
نَُّة ِفيَها(،  896ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْجَدَتْينِ ، َباُب ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ  اْلُجُلوِس َبْيَن السَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا تـَثَاَءَب َأَحدُُكْم، فـَْلَيَضْع   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  -[ 820] 
 (1) ماجه َيَدهُ َعَلى فِّيهِّ، َواَل يـَْعوِّي، فَإِّنَّ الشَّْيطَاَن َيْضَحُك مِّْنُه« أخرجه ابن 

]األلباني: موضوع بهذا اللفظ وصحيح بدون   [ي إسناده عبد هللا بن سعيد. اتفقوا على ضعفه [ ]عبد الباقي: في الزوائد: ف968: ]ماجه
 [ وال يعوي[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك، وباقي رجاله ثقات

اَلِة، (،  968ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَهاِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ اَلةِ ، َوالسُّ  َباُب َما ُيْكَرُه ِفي الصَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـَرَْكُع قـَْبَل اجْلُُمَعةِّ َأْربـًَعا، اَل  -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس )جه(  -[ 821]  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
ُهنَّ« أخرجه ابن   (1)  ماجهيـَْفصُِّل يفِّ َشْيٍء مِّنـْ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مبشر بن   [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده مسلسل بالضعفاء1129:  ]ماجه
 [ وعطية العوفي ضعيفان -وهو ابن الوليد-عبيد متروك متهم، وبقية 

نَُّة ِفيَها (، 1129ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلِة َقْبَل اْلُجُمَعةِ  ،ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

ِّّ   أَبو  )جه(  *  -[  822]  اخْلَْواَلينِّ اجْلُُمَعةِّ بَِّسبِّحِّ    -رضي هللا عنه -عِّنـََبَة  يـَْقَرأُ يفِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َكاَن  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
َيةِّ« أخرجه ابن    (1) ماجه اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى َوَهْل أَََتَك َحدِّيُث اْلغَاشِّ

الباقي: 1120:  ]ماجه ]عبد  في    [  الحديث  وأصل  ضعيف.  سنان  بن  سعيد  الزوائد:  آخر في  بسند  وغيرهما   [الصحيحين 
 [شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن سنان متروك، وبعضهم اتهمه، وأبو عنبة الخوالني مختلف في صحبته[ ]]األلباني: صحيح

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1120ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  اَلِة َيْوَم اْلُجُمَعةِ َما َجاَء ِفي اْلِقَراَءِة ِفي الصَّ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ
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هريرة  )جه(  *  -[  823]  عنه -  أبو  رَْكَعةً    -رضي هللا  اجْلُُمَعةِّ  مَِّن  َأْدَرَك  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َأنَّ 
َها ُأْخَرى« أخرجه ابن  ْل إِّلَيـْ  (1)  ماجهفـَْلَيصِّ

شعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: صحيح  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمرو بن حبيب متفق على ضعفه1121:  ]ماجه
 [ لضعف عمر بن حبيب

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1121ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفيَمْن َأْدَرَك ِمَن اْلُجُمَعِة َرْكَعةً ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: »إِّنَّ أَْهَل قـُبَاَء َكانُوا جُيَمُِّعوَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه( * -[ 824] 
 (1) ماجه يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ« أخرجه ابن 

شعيب: صحيح لغيره، وهذا  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن عمر وهو ضعيف1124:  ]ماجه
 إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر[ 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1124ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِمْن َأْيَن ُتْؤَتى اْلُجُمَعةُ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل َهْل َعَسى َأَحدُُكْم َأْن   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  * -[ 825] 
َر َعَلْيهِّ اْلَكأَلُ، َفرَيْتَفَِّع، مثَّ  َذ الصُّبََّة مَِّن اْلَغَنمِّ َعَلى رَْأسِّ مِّيٍل َأْو مِّيَلنْيِّ، فـَيـَتـََعذَّ َفاَل جيِّيءُ َواَل َيْشَهُدَها،   جتِّيءُ اجْلُُمَعةُ يـَتَّخِّ

 (1)  ماجهَوجتِّيءُ اجْلُُمَعةُ َفاَل َيْشَهُدَها، َوجتِّيءُ اجْلُُمَعةُ َفاَل َيْشَهُدَها، َحىتَّ يُْطَبَع َعَلى قـَْلبِّهِّ« أخرجه ابن  
شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: حسن[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف[  1127:  ]ماجه

 [ضعيف، معدي بن سليمان ضعيف بمرة
نَُّة ِفيَها، (، ِكَتابُ 1127ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َغْيِر ُعْذرٍ َباٌب ِفيَمْن َتَرَك اْلُجُمَعَة ِمْن  ِإَقاَمِة الصَّ

ْحتِّ   )جه(  *  -[  826]  بَاءِّ  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن االِّ
 (1) ماجهيـَْوَم اجْلُُمَعةِّ« يـَْعينِّ َواإْلَِّماُم خَيُْطُب. أخرجه ابن 

]عبد  1134:  ]ماجه مجهول[[  فهو  وإال  وثقه  قد  الترمذي  كان  وإن  وشيخه  مدلس.  وهو  بقية  إسناده  في  الزوائد:  في   الباقي: 
 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ]]األلباني: حسن

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1134ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َماُم  َما َجاَء ِفي اْلَحَلِق َيْوَم ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ اَلِة َوااِلْحِتَباِء َواْلِْ اْلُجُمَعِة َقْبَل الصَّ
 َيْخُطبُ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إَِّذا قَاَم َعَلى اْلمِّْنرَبِّ، اسْ  )جه(  * -[ 827]  تـَْقبـََلهُ  َعدِّّي ْبنِّ اَثبٍِّت، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
 (1)  ماجهَأْصَحابُهُ بُِّوُجوهِّهِّْم« أخرجه ابن  

شعيب: إسناده مرسل، وقد اخُتلف فيه  [ ]]األلباني: صحيح [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات إال أنه مرسل1136:  ]ماجه
 على عدي بن ثابت[ 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1136ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َماِم َوُهَو َيْخُطبُ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي اْسِتْقَباِل اْلِْ

ثِّْنَتْ    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة)جه(    -[  828]  يـَْوٍم  َمْن َصلَّى يفِّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َ َلهُ بـَْيٌت يفِّ اجْلَنَّةِّ، رَْكَعَتنْيِّ قـَْبَل اْلَفْجرِّ، َورَْكَعَتنْيِّ قـَْبَل الظُّْهرِّ، َورَْكعَ  َأظُنُّهُ قَاَل:    -ْهرِّ، َورَْكَعَتنْيِّ  َتنْيِّ بـَْعَد الظُّ َعْشَرَة رَْكَعًة، ُبينِّ

اْلَعْصرِّ   اْلَمْغرِّبِّ    -قـَْبَل  بـَْعَد  َرةِّ    -َورَْكَعَتنْيِّ  اآْلخِّ اْلعَِّشاءِّ  بـَْعَد  َورَْكَعَتنْيِّ  قَاَل:  ماجه  -َأظُنُّهُ  ابن  أخرجه   "(1) 
ضعيف1142:  ]ماجه األصبهاني وهو  ابن  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  وأربع    [[  بلفظ  صحيح  والحديث  ضعيف  ]األلباني: 

 شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن سلمان بن األصبهاني[[ ]ركعات قبل الظهر
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1142ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ نَّةِ َما َجاَء ِفي ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن ا، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  لسُّ
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قَاَمةِّ« أخرجه  -رضي هللا عنه -َعلِّيّ  )جه(  -[ 829]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي الرَّْكَعَتنْيِّ عِّْنَد اإْلِّ قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
 (1)  ماجهابن 

اأْلَْعَور ُمتَّفق على  َهَذا ِإْسَناد َضِعيف اْلَحْرث ُهَو اْبن عبد هللا  ]البوصيري:    ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحارث[   [ 1147:  ]ماجه
 [ ضعفه

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1147ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجرِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي الرَّ

اَن َأَحبَّ قَابُوس، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َأْرَسَل َأيبِّ إِّىَل َعائَِّشَة: َأيُّ َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم كَ   )جه(  -[  830] 
اْلقِّيَاَم،   فِّيهِّنَّ  يُطِّيُل  الظُّْهرِّ،  قـَْبَل  َأْربـًَعا  ُيَصلِّّي  »َكاَن  قَاَلْت:  َها؟  َعَليـْ يـَُواظَِّب  َأْن  َوالسُُّجوَد«  إِّلَْيهِّ  الرُُّكوَع  فِّيهِّنَّ  ُن  َوَُيْسِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال. ألن قابوس مختلف فيه. وضعفه ابن حبان والنسائي. ووثقه ابن معين  1156:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف [وأحمد. وباقي الرجال ثقات 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1156ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َكَعاِت َقْبَل الظُّْهرِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي اأْلَْرَبِع الرَّ

اَّللَّ   )جه(  -[  831]  َسَلَمَة،    َعْبدِّ  أُمَّ  َفَسَأَل  الرَُّسولِّ  َمَع  فَاْنطََلْقُت  َسَلَمَة،  أُمِّّ  إِّىَل  ُمَعاوِّيَةُ  َأْرَسَل  قَاَل:   ، احْلَارِّثِّ ْبنِّ 
قَ  وََكاَن  لِّلظُّْهرِّ،  بـَْيتِّ  يفِّ  يـَتـََوضَّأُ  ُهَو  َنَما  بـَيـْ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  إِّنَّ  بـَعَ فـََقاَلْت:  عِّْنَدهُ  ْد  وََكثـَُر  َساعِّيًا،  َث 

ُروَن َوَقْد َأمَهَّهُ َشْأهُنُْم، إِّْذ ُضرَِّب اْلبَاُب، َفَخَرَج إِّلَْيهِّ، َفَصلَّى الظُّْهَر، مثَّ َجَلَس يـَْقسِّ  ُم َما َجاَء بِّهِّ، قَاَلْت: فـََلْم يـََزْل اْلُمَهاجِّ
تُـُهَما   َكَذلَِّك َحىتَّ اْلَعْصرِّ، مثَّ َدَخَل َمْنزِّيلِّ َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ قَاَل: »َشغََلينِّ َأْمُر السَّاعِّي َأْن ُأَصلِّّيـَُهَما بـَْعَد الظُّْهرِّ، َفَصلَّيـْ

 (1) بـَْعَد اْلَعْصرِّ« أخرجه ابن ماجه

يزيد بن أبي زياد، مختلف فيه. فيكون اْلسناد حسنا إال أنه كان ي 1159:  ]ماجه الباقي: في الزوائد: في إسناده  دلس وقد  [ ]عبد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -شعيب: صالة النبي [ ] ]األلباني: منكر  [ عنعنه. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ الركعتين بعد    -َصلَّى َّللاَّ

 [ العصر صحيحة، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي
َكَعاِت َقْبَل الظُّْهرِ  (، ِكَتابُ 1159ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة ِفيَها، َباُب َما َجاَء ِفي اأْلَْرَبِع الرَّ اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

،   -رضي هللا عنه-رَافِّع ْبنِّ َخدِّيجٍ  )جه(  * -[ 832]  قَاَل: َأََتاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشَهلِّ
دِّاَن، مثَّ قَاَل: »ارَْكُعوا َهاَتنْيِّ الرَّْكَعَتنْيِّ يفِّ بـُُيوتُِّكْم« أخرجه ابن   (1)  ماجهَفَصلَّى بِّنَا اْلَمْغرَِّب يفِّ َمْسجِّ

]شعيب: إسناده ضعيف بمرة، عبد الوهاب بُن الضحاك متروك الحديث   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1165:  ]ماجه
 األلباني: حسن[ ] [ يرويه عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها -وإن كان متابًعا -وهو

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1165ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِربِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي الرَّ

َدٍة«،  )جه(  -[ 833]  قَاَل: إِّيّنِّ  اْلُمطَّلُِّب ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ، قَاَل: َسَأَل اْبَن ُعَمَر رَُجٌل فـََقاَل: َكْيَف أُْوتُِّر؟ قَاَل: »َأْوتِّْر بَِّواحِّ
 َوَرُسولِّهِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " أخرجه َأْخَشى َأْن يـَُقوَل النَّاُس اْلبُـَترْيَاُء، فـََقاَل: »ُسنَّةُ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ«، يُرِّيُد: َهذِّهِّ ُسنَّةُ اَّللَِّّ 

 (1)  ماجهابن 
  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات إال أنه منقطع. قال البخاري: ال أعرف للمطلب سماعا من أحد الصحابة1176:  ]ماجه

 شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ [ ]]األلباني: ضعيف
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1176ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلِوْتِر ِبَرْكَعةٍ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

فَادُْع   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(    -[  834]   َ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َدَعْوَت اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َا، فَإَِّذا فـََرْغَت فَاْمَسْح هبَِِّّما َوْجَهَك« أخرجه ابن   (1) ماجه بِّبَاطِّنِّ َكفَّْيَك، َواَل َتدُْع بِّظُُهورِّمهِّ
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شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف  [ لزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف صالح بن حسان[ ]عبد الباقي: في ا1181:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا، صالح بن حسان األنصاري متروك

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1181ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َعاِء َوَمَسَح ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  ِبِهَما َوْجَههُ َمْن َرَفَع َيَدْيِه ِفي الدُّ

  ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي يفِّ السََّفرِّ رَْكَعَتنْيِّ، اَل يَزِّيدُ َساملِّ  )جه(  * -[ 835] 
«. قـُْلُت: وََكاَن يُوتُِّر؟ قَاَل: نـََعْم. أخرجه ابن   (1)  ماجهَعَلْيهَِّما، وََكاَن يـَتـََهجَُّد مَِّن اللَّْيلِّ

شعيب: حديث صحيح، وهذا  [ ]]األلباني: ضعيف جدا [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب[ 1193:  ]ماجه
 إسناد ضعيف لضعف جابر[ 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1193ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َفرِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي اْلِوْتِر ِفي السَّ

َعبَّاس  )جه(  *  -[  836]  ُعَمَر    اْبن  عنهما-َواْبن  َصاَلَة   -رضي هللا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َسنَّ  قَااَل: 
 (1)  ماجهالسََّفرِّ رَْكَعَتنْيِّ، َومُهَا مَتَاٌم َغرْيُ َقْصٍر، َواْلوِّتـُْر يفِّ السََّفرِّ ُسنٌَّة« أخرجه ابن 

إسناد ضعيف لضعف  ]البوصيري:   حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر[شعيب:  [ ] ]األلباني: ضعيف جدا [  1194: ]ماجه
 [جابر

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1194ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َفرِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي اْلِوْتِر ِفي السَّ

قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَصابَهُ َقْيٌء َأْو رَُعاٌف َأْو   -رضي هللا عنها -َعائَِّشة  )جه(  -[ 837] 
 (1)  ماجهابن قـََلٌس َأْو َمْذٌي، فـَْليـَْنَصرِّْف، فـَْليـَتـََوضَّْأ مثَّ لَِّيْْبِّ َعَلى َصاَلتِّهِّ، َوُهَو يفِّ َذلَِّك اَل يـََتَكلَُّم« أخرجه 

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش. وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة[ 1221:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف، رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها[ ]]األلباني: ضعيف

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1221ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي اْلِبَناِء َعَلى الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى َجالًِّسا َعَلى ميِّينِّهِّ،   -رضي هللا عنه -َوائِّل ْبنِّ ُحْجرٍ  )جه(  -[ 838]  قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
ٌع« أخرجه ابن   (1) ماجه َوُهَو َوجِّ

وهو ابن يزيد  -]شعيب: إسناده ضعيف، جابر [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو متهم[ 1224:  ]ماجه
 [ ضعيف، وأبو حريز مجهول -الجعفي

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1224ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  اْلَمِريضِ َما َجاَء ِفي َصاَلِة ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: " َلمَّا َمرَِّض َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمَرَضهُ الَّذِّي َماَت    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(    -[  839] 
ُعوُه« قَاَلْت  َبْكٍر؟ قَاَل: »ادْ فِّيهِّ، َكاَن يفِّ بـَْيتِّ َعائَِّشَة، فـََقاَل: »اْدُعوا يلِّ َعلِّيًّا« قَاَلْت َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َنْدُعو َلَك َأاَب 

: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َنْدُعو َلكَ  اْلَفْضلِّ أُمُّ  َلَك ُعَمَر؟ قَاَل: »اْدُعوُه« قَاَلْت  َنْدُعو  نـََعْم،  َحْفَصُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  اْلَعبَّاَس؟ قَاَل:   
َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَْأَسُه،   اْجَتَمُعوا رََفَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََنظََر َفَسَكَت، فـََقاَل ُعَمُر: قُوُموا َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََلمَّا 

« فـََقالَ  لنَّاسِّ بَْكٍر فـَْلُيَصلِّّ ابِّ َأاَب  لصَّاَلةِّ، فـََقاَل: »ُمُروا  يـُْؤذِّنُهُ ابِّ بِّاَلٌل  ْت َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ َأاَب  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َجاَء 
َفَخَرجَ َبْكٍر    ، لنَّاسِّ ابِّ ُيَصلِّّي  ُعَمَر  َأَمْرَت  فـََلْو  يـَْبُكوَن،  َوالنَّاُس  يـَْبكِّي،  يـََراَك  اَل  َوَمىَت  ٌر  َحصِّ رَقِّيٌق  َفَصلَّى   رَُجٌل  َبْكٍر  أَبُو 

يـَُهاَدى َفَخَرَج  فًَّة،  هِّ خِّ نـَْفسِّ َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََوَجَد   ، لنَّاسِّ ،    ابِّ اأْلَْرضِّ خَتُطَّانِّ يفِّ  رَُجَلنْيِّ، َورِّْجاَلهُ  َبنْيَ 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َر، فََأْوَمأَ إِّلَْيهِّ النَّيبِّ يبِّ َبْكٍر َفَذَهَب لَِّيْستَْأخِّ النَّاُس َسبَُّحوا أبَِّ  َوَسلََّم َأْي َمَكاَنَك، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّّ  فـََلمَّا رَآهُ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  لنَّيبِّ يبِّ َوَسلََّم َفَجَلَس َعْن ميِّينِّهِّ، َوقَاَم أَبُو َبْكٍر، وََكاَن أَبُو َبْكٍر أيَْمتُّ ابِّ َسلََّم، َوالنَّاُس أيَْمتُّوَن أبَِّ
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قَاَل: وَكِّيٌع وََكَذا    -َن اْلقَِّراَءةِّ مِّْن َحْيُث َكاَن بـََلَغ أَبُو َبْكٍر َبْكٍر، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّ 
هِّ َذلَِّك. أخرجه ابن  -السُّنَّةُ   (1) ماجهقَاَل: َفَماَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمَرضِّ

ثقات1235:  ]ماجه ورجاله  صحيح  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  رواه  [  وقد  مدلسا.  وكان  عمره  بأخر  اختلط  إسحاق  أبا  إال   .
شعيب: رجاله ثقات،  [ ]]األلباني: حسن دون ذكر علي   [بالعنعنة. وقد قال البخاري: ال نذكر ألبي إسحاق سماعا من األرقم بن شرحبيل

 إال أن أبا إسحاق السبيعي كان قد شاخ ونسي، وهو يدلس أيًضا ورواه بالعنعنة[ 
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1235ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي َصاَلِة َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضهِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

 (1) ماجه، قَاَلْت »هنَِّي َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ اْلُقُنوتِّ يفِّ اْلَفْجرِّ« أخرجه ابن أُّم َسَلَمةَ  )جه(  -[ 840] 
بن نافع  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قال الدارقطني محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد هللا 1242:  ]ماجه

 [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده مسلسل بالضعفاء [كلهم ضعفاء. وال يصح لنافع سماع من أم سلمة 
نَُّة ِفيَها،  (، ِكَتابُ 1242ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َباُب َما َجاَء ِفي اْلُقُنوِت ِفي َصاَلِة اْلَفْجرِ ِإَقاَمِة الصَّ

َوُهَو يفِّ )جه(    -[  841]  َعْقَراًب  »قـََتَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ  َعْن َجدِّهِّ،  أَبِّيهِّ،  َعْن  رَافٍِّع،  َأيبِّ  الصَّاَلةِّ«    اْبن 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

 [ ضعيف جًدا شعيب: إسناده [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مندل وهو ضعيف1247:  ]ماجه
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1247ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي َقْتِل اْلَحيَِّة َواْلَعْقَرِب ِفي الصَّ

،  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َحدَّ  )جه(  * -[ 842]  َثينِّ َأيبِّ
ُ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ  َرةِّ   َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يَُكربِّّ ًعا قـَْبَل اْلقَِّراَءةِّ، َويفِّ اآْلخِّ يفِّ اأْلُوىَل َسبـْ

 (1)  ماجهمَخًْسا قـَْبَل اْلقَِّراَءةِّ« أخرجه ابن  
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف. لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه ال  1277:  ]ماجه

 [شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وجهالة أبيه[ ]]األلباني: صحيح لغيره  [يعرف حاله
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1277ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َماُم ِفي َصاَلِة اْلِعيَدْينِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي َكْم ُيَكبِ ُر اْلِْ

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَا )جه(  -[ 843]  َثينِّ َأيبِّ َل: َكاَن  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد اْلُمَؤذِّّنِّ قَاَل: َحدَّ
ُ َبنْيَ َأْضَعافِّ اخْلُْطَبةِّ، يُْكثُِّر التَّْكبِّرَي يفِّ ُخْطَبةِّ ا  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يَُكربِّّ  (1)  ماجهْلعِّيَدْينِّ« أخرجه ابن النَّيبِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف. لضعف عبد الرحمن بن سعد. وأبوه ال  1287:  ]ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وجهالة أبيه[ ]]األلباني: ضعيف  [يعرف حاله

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1287ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلُخْطَبِة ِفي اْلِعيَدْينِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم فِّْطٍر أَْو َأْضَحى، َفَخَطَب    -رضي هللا عنهما-َجابِّر   )جه( -[  844] 
 (1)  ماجهقَائًِّما مثَّ قـََعَد قـَْعَدًة مثَّ قَاَم« أخرجه ابن  

جابر إال قوله )يوم فطر أو أضحى(. وإسناد ابن ماجة  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رواه النسائي في الصغرى من حديث  1289:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي بحر[ [ ]]األلباني: منكر  [فيه سعيد بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه. وأبو بحر ضعيف

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1289ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلُخْطَبِة ِفي اْلِعيَدْينِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

يًا،   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  * -[ 845]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْرُج إِّىَل اْلعِّيدِّ َماشِّ
يًا« أخرجه ابن  ُع َماشِّ  (1) ماجهَويـَْرجِّ
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شعيب: إسناده  [ ]األلباني: حسن] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن عبد هللا العمري ضعيف1295:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا، عبد الرحمن بن عبد هللا العمري متروك

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1295ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي اْلُخُروِج ِإَلى اْلِعيِد َماِشًيا ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

َّ  )جه(  -[ 846]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: َأْخرَبينِّ َأيبِّ
، مثَّ َعلَ  ، مثَّ اْنَصَرَف يفِّ َوَسلََّم »َكاَن إَِّذا َخَرَج إِّىَل اْلعِّيَدْينِّ َسَلَك َعَلى َدارِّ َسعِّيدِّ ْبنِّ َأيبِّ اْلَعاصِّ ى َأْصَحابِّ اْلَفَساطِّيطِّ

ٍر َوَدارِّ َأيبِّ ُهَريْـَرَة إِّىَل  « أخرجه ابن ماجهالطَّرِّيقِّ اأْلُْخَرى، طَرِّيقِّ َبينِّ زُرَْيٍق، مثَّ خَيُْرُج َعَلى َدارِّ َعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ  (1)  اْلَباَلطِّ
شعيب:  [ ]األلباني: ضعيف]  [عبد الرحمن وابيه كما نبه عليه في الزوائد[ ]عبد الباقي: هذا اْلسناد ضعيف لضعف 1298:  ]ماجه

 [ إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، وأبوه مجهول
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1298ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ُجوِع ِمْن َغْيرِهِ َما َجاَء ِفي اْلُخُروِج َيْوَم اْلِعيِد ِمْن ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َطِريٍق َوالرُّ

أْلَنْـبَارِّ، فـََقاَل: »َما يلِّ اَل َأرَاُكْم تـَُقلُِّّسوَن َكَما َكاَن    )جه(  * -[  847]  يـَُقلَُّس  َعامِّر، قَاَل: َشهَِّد عِّيَاٌض اأْلَْشَعرِّيُّ عِّيًدا ابِّ
 (1)  ماجهعِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن 

إسن 1302:  ]ماجه هذا  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ثقات[  رجاله  ضعيف]  [ اد  ]األلباني:  فعياض  [  ْلرساله،  ضعيف  إسناده  شعيب: 
 [ األشعري مختلف في صحبته، ولضعف شريك: وهو ابن عبد هللا النخعي

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1302ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  اْلِعيدِ َما َجاَء ِفي التَّْقِليِس َيْوَم ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن خُيْرُِّج بـَنَاتِّهِّ َونَِّساَءهُ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ«   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ )جه(   -[ 848]  َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

شعيب: حسن  [ ]]األلباني: ضعيف [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث ابن عباس ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة1309:  ]ماجه
 [ لغيره، وهذا سند ضعيف، حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1309ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي ُخُروِج النِ َساِء ِفي اْلِعيَدْينِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: اْجَتَمَع عِّيَدانِّ َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  * -[ 849] 
َا، َوَمْن َشاَء َأْن يـََتَخلََّف فـَْليـَتَ  َ اجْلُُمَعَة فـَْليَْأِتِّ ، مثَّ قَاَل: »َمْن َشاَء َأْن أيَْيتِّ لنَّاسِّ  (1) ماجهَخلَّْف« أخرجه ابن َفَصلَّى ابِّ

شعيب: إسناده ضعيف، جبارة  [ ]]حكم األلباني: صحيح لغيره [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف لضعف جبارة ومندل1312:  ]ماجه
 [ يفانعمن مغلس ومندل بن علي ض 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1312ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفيَما ِإَذا اْجَتَمَع اْلِعيَداِن ِفي َيْومٍ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

اَلُح يفِّ بِّاَلدِّ   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ  )جه(  -[ 850]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »هَنَى َأْن يـُْلَبَس السِّّ َأنَّ النَّيبِّ
َْضَرةِّ اْلَعُدوِّ« أخرجه ابن   (1) ماجهاإْلِّْساَلمِّ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ إِّالَّ َأْن َيُكوَن حبِّ

[  نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان[ ]األلباني: ضعيف جدا [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده 1314:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف جًدا، نائل بن نجيح ضعيف، وإسماعيل بن زياد متروك[]
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1314ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلِح ِفي َيْوِم، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  ِعيدٍ  َما َجاَء ِفي ُلْبِس السِ 

ُل يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم    -رضي هللا عنهما -  اْبن َعبَّاسٍ )جه(    -[  851]  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يـَْغَتسِّ
 (1)  ماجهاأْلَْضَحى« أخرجه ابن  

العقيلي روى عن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضا. قال  1315:  ]ماجه
الفاكه يتابع عليها عن جده  شعيب: إسناده ضعيف لضعف جبارَة بن مغًلس  [ ]]األلباني: ضعيف جدا   [ ميمون بن مهران أحاديث ال 

 [ وحجاج بن تميم
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نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1315ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي ااِلْغِتَساِل ِفي اْلِعيَدْينِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

نَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُعْقَبَة ْبنِّ اْلَفاكِّهِّ ْبنِّ َسْعٍد، َعْن َجدِّهِّ اْلَفاكِّهِّ ْبنِّ َسْعٍد، وََكاَنْت َلهُ ُصْحَبٌة، أَ   )جه(   -[ 852] 
ُل يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم النَّْحرِّ َويـَْوَم َعَرفََة«، وَكَ  .  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْغَتسِّ مِّ ْلُغْسلِّ يفِّ َهذِّهِّ اأْلَايَّ اَن اْلَفاكِّهُ أيَُْمُر َأْهَلهُ ابِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد. قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق. قال السندي قلت  1316:  ]ماجه
الحديث يضع  ابن حبان كان  وقال  واحد.  ]]األلباني: موضوع  [وكذبه غير  بن خالد  [  يوسف  تالف،  إسناده  ابن عمير  -شعيب:  وهو 

 [ الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول  جًدا وعبدضعيف  -السمتي
نَُّة ِفيَها،  (، ِكَتابُ 1316ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َباُب َما َجاَء ِفي ااِلْغِتَساِل ِفي اْلِعيَدْينِ ِإَقاَمِة الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »يفِّ ُكلِّّ رَْكَعَتنْيِّ َتْسلِّيَمٌة« أخرجه    -رضي هللا عنه-َسعِّيدٍ   أَبو  )جه( -[  853]  َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهابن 

على  1324:  ]ماجه أجمعوا  البر  عبد  ابن  قال  السعدي.  سفيان  أبو  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  الحديث[  ضعيف    [ أنه 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي[ [ ]]األلباني: ضعيف

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1324ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي َصاَلِة اللَّْيِل َوالنََّهاِر َمْثَنى َمْثَنى، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيَماَن    -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ   َجابِّر)جه( -[  854] 
للَّْيلِّ َترْتُُك ال للَّْيلِّ فَإِّنَّ َكثـَْرَة النـَّْومِّ ابِّ   ماجهُجَل َفقِّريًا يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ " أخرجه ابن  رَّ ْبنِّ َداُوَد لُِّسَلْيَماَن: اَي ُبيَنَّ اَل ُتْكثِّرِّ النـَّْوَم ابِّ

(1) 
ويوسف بن محمَّد    ، شعيب: إسناده ضعيف لضعف سنيد بن داود[ ] األلباني: ضعيف[ ]َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ ]البوصيري: 1332:  ]ماجه

 [ بن المنكدر
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1332ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي ِقَياِم اللَّْيلِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

لنـَّهَ َجابِّر  )جه(  -[  855]  للَّْيلِّ َحُسَن َوْجُههُ ابِّ ارِّ«  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكثـَُرْت َصاَلتُهُ ابِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

اللفظ غير ثابت.  [ ]عبد الباقي: معنى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا  1333:  ]ماجه
وقد تواردت أقوال األئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط ال التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال في  

 شعيب: باطل مرفوًعا، والصواب أنه من كالم شريك[ [ ]]األلباني: ضعيف [السندي  -الحديث إلى ثبوته. اه 
نَُّة ِفيَها، َباُب َما َجاَء ِفي ِقَياِم اللَّْيلِ  (، ِكَتابُ 1333ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  ِإَقاَمِة الصَّ

َعلَ   )جه(  -[  856]  َفَسلَّْمُت  َبَصُرُه،  َوَقْد ُكفَّ  َوقَّاٍص،  َأيبِّ  ْبُن  َسْعُد  نَا  َعَليـْ َقدَِّم  قَاَل:   ، السَّائِّبِّ ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  ْيهِّ، َعْبد 
ْلُقْرآنِّ، مسِّعْ فَـ  ي، بـََلَغينِّ أَنََّك َحَسُن الصَّْوتِّ ابِّ ْبنِّ َأخِّ ُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َقاَل: َمْن أَْنَت؟ فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: َمْرَحبًا ابِّ

ُْزٍن، فَإَِّذا قـََرْأمُتُوهُ فَاْبُكو  تـَْبُكوا فـَتـَبَاَكْوا، َوتـََغنـَّْوا بِّهِّ َفَمْن مَلْ يـَتـََغنَّ بِّهِّ فـََلْيَس  َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ َهَذا اْلُقْرآَن نـََزَل حبِّ ا، فَإِّْن مَلْ 
 (1)  ماجهمِّنَّا« أخرجه ابن 

شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو رافع. اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك1337:  ]ماجه
 أبي رافع[ إسناده ضعيف لضعف 

نَُّة ِفيَها، (، ِكَتابُ 1337ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْوِت ِباْلُقْرآنِ  ِإَقاَمِة الصَّ  َباٌب ِفي ُحْسِن الصَّ
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّْن َأْحَسنِّ النَّاسِّ َصْوًَت    -رضي هللا عنهما-ر َجابِّ   )جه(  *  -[  857] 
ُتُموهُ خَيَْشى اَّللََّ« أخرجه ابن  بـْ ، الَّذِّي إَِّذا مسِّْعُتُموهُ يـَْقَرأُ، َحسِّ ْلُقْرآنِّ  (1) ماجه ابِّ

الباقي: 1339:  ]ماجه ضعيف    [ ]عبد  إسناده  الزوائد:  والراوي عنهفي  بن مجمع  إسماعيل  بن  إبراهيم  صحيح  [ لضعف  [  ]األلباني: 
 ]الحويني: ضعيف[ [ شعيب: حسن لغيره إن شاء هللا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع]
نَُّة ِفيَها، َبابٌ  (، ِكَتابُ 1339ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْوِت ِباْلُقْرآنِ   ِإَقاَمِة الصَّ  ِفي ُحْسِن الصَّ

ُ َأَشدُّ َأَذاًن إِّىَل   -رضي هللا عنه -َفَضاَلة ْبنِّ ُعبـَْيدٍ  )جه(  * -[ 858]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َّللَّ
َنتِّهِّ« أخرجه ابن   َنةِّ إِّىَل قـَيـْ بِّ اْلَقيـْ ْلُقْرآنِّ جَيَْهُر بِّهِّ، مِّْن َصاحِّ  (1)  ماجهالرَُّجلِّ احْلََسنِّ الصَّْوتِّ ابِّ

 [ شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ميسرة مولى فضالة[ ]]األلباني: ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن[ 1340:  ]ماجه
نَُّة ِفيَها، (، ِكَتابُ 1340ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْوِت ِباْلُقْرآنِ  ِإَقاَمِة الصَّ  َباٌب ِفي ُحْسِن الصَّ

قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َعَبَسةَ َعْمرِّو    )جه(  -[  859] 
للَّْيلِّ اأْلَْوَسُط«  َجْوُف اَمْن َأْسَلَم َمَعَك؟ قَاَل: »ُحرٌّ َوَعْبٌد« قـُْلُت: َهْل مِّْن َساَعٍة أَقـَْرُب إِّىَل اَّللَِّّ مِّْن ُأْخَرى؟ قَاَل: »نـََعْم،  

 (1)  ماجهأخرجه ابن 

قيل ال يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إال من سرف ويزيد    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: عبد الرحمن بن البيلماني1364:  ]ماجه
شعيب: ضعيف بهذا السياق، يزيد بن طلق  [ ]]حكم األلباني: صحيح إال الجملة األخيرة منه  [بن طلق. قال ابن حبان: يروي المراسيل

 مجهول، وابن البيلماني ضعيف[
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1364ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي َأيِ  َساَعاِت اللَّْيِل َأْفَضلُ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

َواْلعَِّشاءِّ، عِّْشرِّيَن  َعائَِّشة  )جه(  -[  860]  اْلَمْغرِّبِّ  َبنْيَ  َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى،  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:   ،
تًا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن   ُ َلهُ بـَيـْ  (1)  ماجهرَْكَعًة َبىَن اَّللَّ

الوليد اتفقوا على ضعفه. قال فيه اْلمام أحمد: من الكذابين الكبار  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يعقوب بن  1373:  ]ماجه
شعيب: موضوع، يعقوب بن الوليد ُمجَمٌع على ضعفه، ووصفه غير واحد من النقاد بالوضع  [ ]]األلباني: موضوع  [ وكان يضع الحديث

 [ والكذب 
نَُّة فِ (، 1373ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلِة َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ ، يَها ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصَّ  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

إِّىَل ُعَمَر فـََلمَّا َقدُِّموا َعَلْيهِّ، قَاَل هَلُْم: ممَِّّ   )جه(   -[  861]  اْلعَِّراقِّ  َأْهلِّ  ْبنِّ َعْمرٍو، قَاَل: َخَرَج نـََفٌر مِّْن  مِّ  أَنْـُتْم؟  َعاصِّ ْن 
الرَّجُ  َصاَلةِّ  َعْن  َفَسأَلُوهُ  قَاَل:  نـََعْم،  قَالُوا:  ُتْم؟  ئـْ جِّ فَبِّإِّْذٍن  قَاَل:   ، اْلعِّرَاقِّ َأْهلِّ  مِّْن  َسأَْلُت  قَالُوا:  ُعَمُر:  فـََقاَل  بـَْيتِّهِّ،  لِّ يفِّ 

بـُيُوَتكُ  فـَنـَوِّرُوا  فـَُنوٌر،  بـَْيتِّهِّ  يفِّ  الرَُّجلِّ  َصاَلةُ  »َأمَّا  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  ماجهَرُسوَل  ابن  أخرجه   (1) ْم« 
 [ النقطاعه، عاصم بن عمرو روايته عن عمر مرسلة كما قال أبو زرعةشعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: ضعيف[ 1375:  ]ماجه

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1375ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َما َجاَء ِفي التََّطوُِّع ِفي اْلَبْيتِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ

نَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: " َمْن كَ   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه( -[  862]  ، قَاَل: َخَرَج َعَليـْ اَنْت ْبنِّ َأيبِّ َأْوىَف اأْلَْسَلمِّيِّ
ُ احْلَلِّيُم اْلَكرِّميُ، ُسْبَحاَن اَّللَِّّ َربِّّ َلهُ َحاَجٌة إِّىَل اَّللَِّّ، َأْو إِّىَل َأَحٍد مِّْن َخْلقِّهِّ، فـَْليـَتـََوضَّْأ َوْلُيَصلِّّ رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ لِّيـَُقْل: اَل إِّ  لََه إِّالَّ اَّللَّ

َوَعَزائَِّم   َرمْحَتَِّك،  بَاتِّ  ُموجِّ َأْسأَُلَك  إِّيّنِّ  اللَُّهمَّ  اْلَعاَلمِّنَي،  َربِّّ  َّللَِِّّّ  احْلَْمُد   ، اْلَعظِّيمِّ بِّرٍّ،  اْلَعْرشِّ  مِّْن ُكلِّّ  َواْلَغنِّيَمَة  َمْغفَِّرتَِّك، 
، َأْسأَُلَك َأالَّ َتدََع يلِّ َذنْـبًا إِّالَّ َغَفْرَتُه، َواَل مَهًّا إِّالَّ فـَرَّْجَتُه، َواَل َحاَجًة هِّيَ َوالسَّاَلَمَة مِّ  ، مثَّ   ْن ُكلِّّ إِّمثٍْ تـََها يلِّ َلَك رًِّضا إِّالَّ َقَضيـْ

ُر " أخر  َرةِّ َما َشاَء، فَإِّنَّهُ يـَُقدَّ َ مِّْن َأْمرِّ الدُّنْـيَا َواآْلخِّ  (1)جه ابن ماجه َيْسَأُل اَّللَّ
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الترمذي وقال هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. ألن فائد بن عبد الرحمن  1384:  ]ماجه الباقي: هذا الحديث قد أخرجه  [ ]عبد 
 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، فائد بن عبد الرحمن متروك  [يضعف في الحديث

نَُّة ِفيَها، (، ِكَتابُ 1384ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ  َباُب َما َجاَء ِفي َصاَلِة اْلَحاَجةِ  ِإَقاَمِة الصَّ

َر بَِّرْأسِّ َأيبِّ   -رضي هللا عنه-ْبنِّ َأيبِّ َأْوىَف   َعْبدِّ اَّللَّ  )جه(  -[ 863]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى يـَْوَم بُشِّّ
 (1)  ماجهَجْهٍل رَْكَعَتنْيِّ« أخرجه ابن 

وهي بنت عبد هللا  -شعيب: إسناده ضعيف، سلمة بن رجاء مختلف فيه والراجح ضعفه، وشعثاء [ ]]األلباني: ضعيف[ 1391:  ]ماجه
 [ لها الحافظان الذهبي وابن حجرجهَّ  -األسدية

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1391ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ ْكرِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ ْجَدِة ِعْنَد الشُّ اَلِة َوالسَّ  َما َجاَء ِفي الصَّ

: إِّنَّ َأاَب قـَتَاَدَة ْبَن رِّْبعِّيٍّ َأْخرَبَهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   )جه( *  -[  864]  ُ  َسعِّيُد ْبُن اْلُمَسيِّبِّ َم قَاَل: قَاَل اَّللَّ
َفَظ َعَلْيهِّنَّ لَِّوْقتِّهِّنَّ َأْدَخْلُتهُ اجْلَنََّة، َوَمْن  َعزَّ َوَجلَّ: »اْفرَتَْضُت َعَلى أُمَّتَِّك مَخَْس َصَلَواٍت، َوَعهِّْدُت عِّْندِّي َعْهًدا أَنَّهُ َمْن َحا

 (1)  ماجهمَلْ َُيَافِّْظ َعَلْيهِّنَّ َفاَل َعْهَد َلهُ عِّْندِّي« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: حسن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد1403:  ]ماجه
 [ بن الوليد، وجهالِة شيخه ُضبارة بن عبد هللا بقية 

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1403ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ َلَواِت اْلَخْمِس َواْلُمَحاَفَظِة َعَلْيَها ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي َفْرِض الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  )جه(  -[ 865]  قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ أَْفتِّنَا يفِّ بـَْيتِّ   -رضي هللا عنه-َمْيُمونَة، َمْواَلةِّ النَّيبِّ
فِّيهِّ َكأَْلفِّ َصاَلةٍ  فَإِّنَّ َصاَلًة  فِّيهِّ،  َفَصلُّوا  ائـُْتوهُ  َواْلَمْنَشرِّ  اْلَمْحَشرِّ  قَاَل: »َأْرُض  مَلْ    اْلَمْقدِّسِّ  إِّْن  َأرَأَْيَت  قـُْلُت:  َغرْيِّهِّ«  يفِّ 

أَتَ  فـَُهَو َكَمْن  َذلَِّك  فـََعَل  َفَمْن  فِّيهِّ،  يُْسَرُج  زَيْـتًا  لَهُ  »فـَتُـْهدِّي  قَاَل:  إِّلَْيهِّ؟  َأحَتَمََّل  َأْن  ابن  َأْسَتطِّْع  أخرجه   (1)   ماجهُه« 
وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات. وهو أصح من طريق  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: روى أبو داود بعضه.  1407:  ]ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ]]األلباني: منكر [ أبي داود
نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1407ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلِة ِفي َمْسِجِد َبْيِت اْلَمْقِدسِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصاَلةُ الرَُّجلِّ يفِّ بـَْيتِّهِّ   -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك   أََنس )جه(  -[ 866] 
دِّ الَّذِّي جُيَمَّعُ  َْمٍس َوعِّْشرِّيَن َصاَلًة، َوَصاَلتُهُ يفِّ اْلَمْسجِّ دِّ اْلَقبَائِّلِّ ُبِّ َْمسِّ مِّاَئةِّ َصاَلٍة،  بَِّصاَلٍة، َوَصاَلتُهُ يفِّ َمْسجِّ  فِّيهِّ ُبِّ

نَي أَْلفِّ َصاَلٍة، َوصَ  َْمسِّ دِّي ُبِّ نَي أَْلفِّ َصاَلٍة، َوَصاَلتُهُ يفِّ َمْسجِّ َْمسِّ دِّ اأْلَْقَصى ُبِّ دِّ احْلَرَامِّ  َوَصاَلتُهُ يفِّ اْلَمْسجِّ اَلٌة يفِّ اْلَمْسجِّ
 (1)مبِِّّاَئةِّ أَْلفِّ َصاَلٍة« أخرجه ابن ماجه

]األلباني:  باقي:  في الزوائد: إسناده ضعيف. ألن أبا الخطاب الدمشقي ال يعرف حاله. ورزيق فيه مقال[ [ ]عبد ال1413:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ ]ضعيف

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1413ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلِة ِفي ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  اْلَمْسِجِد اْلَجاِمعِ َما َجاَء ِفي الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَْلزِّْم نـَْعَلْيَك َقَدَمْيَك، فَإِّْن   -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه( * -[ 867] 
بَِّك، َواَل َورَا َي َمْن َخْلَفَك« أخرجه َءَك، فـَتُـْؤذِّ َخَلْعتـَُهَما فَاْجَعْلُهَما َبنْيَ رِّْجَلْيَك، َواَل جَتَْعْلُهَما َعْن ميِّينَِّك، َواَل َعْن ميِّنيِّ َصاحِّ

 (1)  ماجهابن 

]حكم   [تضعيفه متفق على ،في الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وفي إسناده عبد هللا بن سعيد [ ]عبد الباقي:1432: ]ماجه
 [ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جًدا] [ ضعيف جدا وما بين طرفيه قوي : األلباني

نَُّة ِفيَها  (، ِكَتابُ 1432ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلِة، َوالسُّ اَلةِ ، َباُب  ِإَقاَمِة الصَّ  َما َجاَء ِفي َأْيَن ُتوَضُع النَّْعُل ِإَذا ُخِلَعْت ِفي الصَّ
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ُعَمرَ   )جه(  -[  868]  اْلُمَؤذِّّنِّنَي    اْبن  َأْعنَاقِّ  يفِّ  ُمَعلََّقتَانِّ  »َخْصَلتَانِّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
يَاُمُهْم« أخرجه ابن ماجه   (1) لَْلُمْسلِّمِّنَي، َصاَلُِتُْم َوصِّ

شعيب: إسناده تالف. مروان بن  [ ]]األلباني: موضوع   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد712:  ]ماجه
 [ ضعيف ومدلس -وبقية -متروك الحديث  -سالم 

 (، كتاب الصالة، باب السنة في األذان. 712( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الثاني من حرف الصاد: يف الصوم 
  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ : -رضي هللا عنهما   -)د ت س( عبد هللا بن عباس  -[ 869]

فقال: أتشهُد أن ال إِّله إِّال هللا؟ قال: نعم، قال:   -قال احلسن يف حديثه: يعين هالَل رمضاَن  -فقال: إِّين رأيُت اهلالَل 
غدًا«. صوموا  َأْن  الناس:  يف  أذِّّن  بالُل،  اي  قال:  نعم،  قال:  هللا؟  رسوُل  حممداً  أن   أتشهُد 
ويف رواية عن عكرمة: »أهنم َشكُّوا يف هاللِّ رمضاَن َمرَّة، فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا، فجاء أعرايب من احلَرَّةِّ يشهُد  

به النيبُّ   إِّله إِّال هللا، وأين رسوُل هللا؟ قال: نعم،    -صلى هللا عليه وسلم  -أنه رأى اهلالَل، فُأيتَ  فقال: أتشهُد أن ال 
 اهلالَل، فَأمر بالالً، فنادى يف الناس: أن يقوموا وأن يصوموا«. أخرجه أبو داود. وشهَد أنه رأى 

اك بن حرب عن عكرمة مرساًل، ومل يذكر القياَم أحد إِّال محاُد بن سلمة، قال أبو داود: هذه   وقال: رواه مجاعة عن مسِّ
 الصيام. كلمة مل يقلها إِّال محاد: »وأن تقوموا«، ألن قوماً يقولون: القياُم قبل 

فقال: إِّين رأيُت اهلالَل، فقال: أتشهُد أن ال   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ  
الناس: أن يصوموا غدًا«. قال الرتمذي:  إِّله إِّال هللا؟ أَتشهُد أن حممداً رسول هللا؟ قال: نعم، قال: اي بالل، أذِّّن يف 

 . وأخرجه النسائي مثل الرتمذي، وقال: »أن حممداً عبُده ورسولُُه«. وروي عن عكرمة مرسالً 
: أن صوموا«. أخرجه أيضاً مرسالً عن عكرمة، ومل يذكر لفظه  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: »فنادى النيبُّ  

(1) . 
القادر: 4383]جامع:   ]شعيب:  ،  رواية سماك عن عكرمة مضطربة  [ ]عبد  بها[  يقوى  بمعناه  للحديث شواهد  ضعيفولكن  [  إسناده 

 [ ضعيف]األلباني: 
( في الصوم،  691( في الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهالل، والترمذي رقم )2341( و ) 2340( رواه أبو داود رقم )1)

 دة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان. في الصوم، باب قبول شها 132/  4باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والنسائي 

قال: »ثالث ال   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[ 870] 
 . (1)يـُْفطِّْرن الصائَم: احلجامُة، والقيُء، واالحتالُم«. أخرجه الرتمذي 

بن زيد ابن أسلم، وهو  ]عبد القادر: في إسناده عبد الرحمن [ حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ  ]الترمذي:[ 4407]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

 ( في الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. 719( رقم ) 1)

قال: قال   -صلى هللا عليه وسلم-)د( زيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النيبِّّ    -[ 871] 
 (. 1): »ال يـُْفطِّر من قاء، وال من احتلم، وال من احتجم«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

ثبت[ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام شيخ زيد بن أسلم[  [ ]عبد القادر: وفي سنده جهالة، وقد روى من غير وجه وال ي 4408]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الصوم، باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان. 2376( رقم ) 1)

فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »جاء رجل إِّىل النيب -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك   -[ 872] 
ُل وَأان صائم؟ قال: نعم«. أخرجه الرتمذي   . (1)اشتكت َعْيين، أَفَأكَتحِّ

:  شعيب] [ عاتكة يضعفيس بالقوي، وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب شيء، أبو  ل]الترمذي: [ 4418]جامع: 
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 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  
 ( في الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم.  726( رقم ) 1)

صلى هللا عليه  -عن أبيه عن جده: »َأنَّ رسوَل هللا   [:)د( عبد الرمحن بن النعمان ]بن معبد بن هوذة  -[ 873] 
 أمر ابإلَِّثِّد املَروَّح عند النوم، وقال: ليـَتَّقهِّ الصائم«.   -وسلم

 (  1)أخرجه أبو داود، وقال: قال يل َيىي بن َمعني: هو حديث منكر، يعين: حديث الكحل 
مجهول، ولكن للحديث شواهد بمعناه كما في الذي قبله[ ]األلباني: ضعيف[   النعمان بن معبد بن هوذة  [ ]عبد القادر:4409]جامع: 

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ضعيف، ووالده النعمان بن معبد مجهول
 . ( في الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم2377( رقم ) 1)

فقال: ُصمُتم   -صلى هللا عليه وسلم -مسلمة: عن عمه »أن أْسَلَم أتت رسوَل هللا  )د( عبد الرمحن بن   -[ 874] 
 . (1)يومكم هذا؟ قالوا: ال، قال: فأمتُِّّوا بقيَّة يومكم، واقضوه«. أخرجه أبو داود، وقال: يعين يوَم عاشوراء 

دون قوله: "فاقضوه" فإنها زيادة تفرد بها    ]شعيب: حديث صحيح لغيره [ [ ]عبد القادر: عبد الرحمن بن مسلمة مجهول4443]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[    [عبد الرحمن ابن مسلمة وهو مجهول

في الصوم، باب إذا لم يجمع من الليل هل   192/  4( في الصوم، باب في فضل عاشوراء، ورواه أيضًا النسائي 2447( رقم ) 1)
 يصوم ذلك اليوم من التطوع. 

صلى هللا عليه   -: قالت: »أربع مل يكن َيَدُعهنَّ النيبُّ -رضي هللا عنهما  -)س( حفصة بنت عمر   -[ 875] 
 . (1): صيام عاشوراء، والعشر، وثالثة َأايم من كل شهر، وركعتان قبل الفجر«. أخرجه النسائي -وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  4453]جامع: 
 . لصوم، باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهرفي ا  220/   4(  1)
هنيدة اخلزاعي: عن أمه قالت: »دخلُت على أمِّّ سلمَة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان  )د س(  * -[ 876] 

 أيمرين أن أصوم ثالثة أايم من كل شهر، أوهُلا االثنني واخلميس«. أخرجه أبو داود.   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
ن كل شهر ثالثة أايم: االثنني واخلميس من هذه  يصوم م   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »كان رسوُل هللا 

 اجلمعة، واإلثنني من املقبلة«. 
 ويف أخرى: »أول اثنني من الشهر، مث اخلميس، مث اخلميس الذي يليه«. 

 (. 1)ويف أخرى: »كان أيمر بصيام ثالثة أايم: أولِّ مخيس، واالثنني، واالثنني« 
 ديث ضعيف الضطرابه[ ]األلباني: منكر[   [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: ح4468]جامع: 

في الصوم، باب كيف   221و  220/  4( في الصيام، باب من قال: االثنين والخميس، والنسائي 2452( رواه أبو داود رقم )1)
 يصوم ثالثة أيام من كل شهر. 

يصوم من الشهر:    -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -عائشة   )ت(~  -[ 877] 
 . (1) السبت، واألحد، واالثنني، ومن الشهر اآلخر: الثالاثء، واألربعاء، واخلميس«. َأخرجه الرتمذي 

 : إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  شعيب]]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 4470]جامع: 
 ( في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم االثنين والخميس.746( رقم ) 1)

القرشي    -[  878]  عنه    -)د ت( مسلم  »سألت  -رضي هللا  قال:  عليه    -رسوَل هللا    -أو سئل  -:  صلى هللا 
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ي يليه، وكلَّ أربعاء، ومخيس، فإِّذا أنت قد عن صيام الدهر، فقال: إِّن أَلهلك عليك َحّقاً، فصم رمضان، والذ  -وسلم
 (. 1)صمت الدهر كلَّه«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود 

عنها ]الترمذي:  [  4472]جامع:   هللا  رضي  عن عائشة  الباب  وفي  غريب،  حديث  مسلم  [  هذا  بن  هللا  عبيد  سنده  في  القادر:  ]عبد 
 القرشي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف؛ لجهالة عبيد هللا بن مسلم القرشي[  

(1 ( رقم  داود  أبو  رواه   )2432( رقم  والترمذي  شوال.  صوم  في  باب  الصيام،  في  يوم  748(  صوم  في  جاء  ما  باب  الصوم،  في   )
 . األربعاء والخميس

مث انطلَق، فأَته بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( جميبة الباهلية: عن أبيها أو عمها »أَنه أَتى رسوَل هللا    -[  879] 
َسَنة، وقد تـََغريََّْت حالُتُه، وهيئُته، فقال: اي رسوَل هللا، أَما تعرفين؟ قال: ومن أنَت؟ قال: أان الباهليُّ الذي جئُتك عام  

صلى هللا    -َك، وُكنَت َحَسَن اهليئة؟ قال: ما أكلُت طعاماً منذ فارقتَك إِّال بليل، فقال رسوُل هللا  أوَّل، قال: فما َغريََّ 
: فلم عذَّبَت نفسَك؟ مث قال: ُصم شهَر الصَّرْبِّ، ويوماً من كلِّّ شهر، قلت: زِّْدين فإنَّ يب قـُوَّة، قال: ُصم  -عليه وسلم

،  يومني، قلت: زدين، قال: ُصْم ثالثة، قلت: زِّ  دين، قال: ُصْم من احلُُرم واتـُْرْك، ُصْم من احلُُرم واترك، ُصْم من احلُُرمِّ
 (.1)واتـُْرك، وقال أبصابعه الثالثة، فضمَّها، مث أرسلها«. أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُمجيبة الباهلية[ ]األلباني: ضعيف[ 4487]جامع: 
 . ( في الصوم، باب في صوم أشهر المحرم 2428) ( رقم 1)

قال: »الغنيمةُ الباردُة:    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( عامر بن مسعود  *    -[  880] 
-صلى هللا عليه وسلم -وقال: هو مرسل ألن عامر ابن مسعود مل يدرك النيبَّ  (،1)الصوُم يف الشتاءِّ«. أخرجه الرتمذي 

 . 
يوثقه غير ابن حبان[ ]4490]جامع:   لم  نمر بن عريب،  القادر: مرسل وفي سنده أيضًا  : إسناده ضعيف[ ]األلباني:  شعيب [ ]عبد 
 صحيح[ 

 . ( في الصوم، باب ما جاء في الصوم في الشتاء797( رقم ) 1)

ْص، فقال: اي أيُّها   )د(  * -[ 881]  املغرية بن فروة: قال: »قام معاويةُ يف الناس بَِّدْيرِّ مِّْسَحل، الذي على ابب محِّ
فقام إليه مالُك  [:الناُس، إِّان قد رأينا اهلالل يوَم كذا، وكذا، وإِّين متقدِّم ابلصيام، فمن أحبَّ أن يفعَله فليفعله، ]قال

أم شيء من رأيك؟ فقال: بل   -فقال: اي معاويُة، َأشيء مسعَته من رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم بُن ُهَبرْيََة السَبئيُّ،
رَّه«.  -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا    يقول: صوموا الشهر وسِّ

رُُّه: أوَّلُه«. أخرجه أبو داود.   قال األوزاعي: »سِّ
رُّ اهلالل، وهو الذي َعىن معاويةُ وزاد رزين: وقال غريه: »أوسطه«، وقال مجاعة: هو آخ  (. 1)ره، حني يستسِّ

  [ [ ]عبد القادر: المغيرة بن فروة وهو الثقفي أبو األزهر الدمشقي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن4519]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  

 ( في الصوم، باب في التقدم. 2331( ورقم )2330( ورقم )2329( رقم ) 1)
أبو هريرة    -[  882]  »َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)د(  هنى عن صومِّ يومِّ عرفةَ    -صلى هللا عليه وسلم  -: 

 (. 1)بعرفَة«. أخرجه أبو داود 

القادر:  4520]جامع:   ]عبد  العبديفي  [  حرب  بن  مهدي  مهدي    سنده  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  حبان[  ابن  غير  يوثقه  لم 
 ]األلباني: ضعيف[الَهَجري[  
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 ( في الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة. 2440( رقم ) 1)

: »قال هللا عز وجل:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة ~ -[ 883] 
 . (1)أحبُّ عبادي إِّيلَّ: أعجُلهم فِّطرًا«. أخرجه الرتمذي 

:  ]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 4555]جامع: 
 ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

 ( في الصوم، باب ما جاء في تعجيل اْلفطار. 700( رقم ) 1)

»كان إِّذا أفطر قال: اللهم لك ُصْمُت،  -صلى هللا عليه وسلم -)د( معاذ بن زهرة: بلغه َأنَّ رسوَل هللا   -[ 884] 
 (. 1) وعلى رِّْزقَِّك أَْفطَْرُت«. أخرجه أبو داود، وهو مرسل 

 [ ]شعيب: حديث مرسل[ ]األلباني: ضعيف[  مرسل وللحديث شواهد يقوى بها [ ]عبد القادر:4560]جامع: 
 ( في الصوم، باب القول عند اْلفطار. 2358( رقم ) 1)

يستاك   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت خ( عامر بن ربيعة   -[ 885] 
 َأُعدُّ، وال ُأْحصي«. أخرجه أبو داود. وهو صائم ما ال 

 ما ال ُأحصي يتسوَُّك وهو صائم«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وعند الرتمذي قال: »رأيُت رسوَل هللا 
 . (1)، قال: ويُْذَكُر عن عامر بن ربيعة... وذكر احلديث تعليقا وأخرجه البخاري

 [  ضعيف]األلباني:  [ [ ]شعيب: إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد هللا 4568]جامع: 
( في الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم،  725( في الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي رقم )2364( رواه أبو داود رقم )1)

 في الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، وقد وصله أبو داود والترمذي.  136/  4وذكره البخاري تعليقًا 

: »َمن نزل بقوم فال  -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها    -عائشة  )ت(  -[  886] 
هذا   ]روى  الثقات  من  أحداً  نعرف  ال  منكر،  حديث  هذا  وقال:  الرتمذي،  َأخرجه  إبذهنم«،  إِّال  ]تطوعاً[  َيُصومنَّ 

 . (1) هشام بن عروة  احلديث[ عن
 [ ]عبد القادر: في سنده أيوب بن واقد الكوفي، وهو متروك[ ]األلباني: ضعيف جدا[  4573]جامع: 

 ( في الصوم، باب ما جاء فيمن نزل بقوم فال يصوم إال بإذنهم. 789( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -أم عمارة بنت كعب األنصارية  )ت(  * -[ 887] 
: إِّن -صلى هللا عليه وسلم  -دخل عليها، فقدَّمت إِّليه طعاماً، فقال هلا: ُكلي، فقالت: إِّين صائمة، فقال رسوُل هللا 

 ورمبا قال: ]حىت[ يشبعوا«.  -وا  الصائم ُتَصلِّّي عليه املالئكة إِّذا أُكَِّل طعاُمهُ حىت يفرغ
قال: »الصائم إِّذا َأَكَل عنده املفاطرُي َصلَّت عليه   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ليلى عن موالِتا: أن النيبَّ 

 املالئكُة«. 
 . (1)ويف أخرى حنو األوىل، ومل يذكر فيها »حىت يفرغوا، أو يشبعوا«، أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: ضعيف[ [ ضعيف[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر:حديث حسن صحيح[  ]الترمذي: [ 4574]جامع: 
 ( في الصوم، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. 786( و )785( و )784( رقم ) 1)
كان  : »من  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( سلمة بن احملبق اهلذيل   -[ 888] 

َبع فليصم رمضاَن حيث أدركه«.   له مُحولة أيوي إِّىل شِّ
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 . (1)ويف رواية قال: »من أدركه رمضاُن يف السفر... « وذكر معناه. أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 4603]جامع: 

 اختار الصيام. ( في الصوم، باب فيمن 2411( و ) 2410( رقم ) 1)

: قالت: »كنُت أان وَحْفَصةُ صائمتني، فأُهدَِّي لنا طعام، فأكلنا  -رضي هللا عنها  -)ط د ت( عائشة   -[ 889] 
اي رسوَل هللا،   -وَبَدرَْتين ابلكالم، وكانْت بنَت أَبيها  -فقالت حفصة:  -صلى هللا عليه وسلم  -منه، فدخل رسوُل هللا 

-صلى هللا عليه وسلم -صائمتني متطوعتني، فأُْهدَِّي لنا طعام، فأَفطران عليه، فقال رسوُل هللا  إِّين َأصبحُت أان وعائشةُ 
يَا مكانَهُ يوماً آَخَر«. أخرجه املوطأ، والرتمذي، وأبو داود   (1): اْقضِّ

 [ ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُزَميل[ ]األلباني: 4612]جامع: 
 في الصيام، باب قضاء التطوع.  306/   1( رواه الموطأ 1)

قال: »من أفطَر يوماً  -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت د خ( أبو هريرة    -[ 890] 
 ه صوُم الدهرِّ ُكلِّّه، وإِّن صاَمُه« أخرجه الرتمذي.  من رمضاَن، من غريِّ رُْخَصة، وال مرض، مل يْقضِّ 

 (.1)وأخرجه أَبو داود، ومل يذكر: املرض، وال »كلِّّه وإِّن صامه« 
 . (2)وأخرجه البخاري تعليقا، قال: ويُْذَكُر عن أيب هريرة رفعه، وقال: »على غري ُعْذر، وال َمَرض... احلديث« 

وجهالة   -واسمه يزيد بن المطوس-ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف. لضعف ابن المطوِ س  حديث [ ]عبد القادر: 4615]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [أبيه

( في الصوم، باب التغليظ فيمن  2396( في الصوم، باب ما جاء في اْلفطار متعمدًا، وأبو داود رقم )723( رواه الترمذي رقم )1)
 أفطر عمدًا. 

 اب إذا جامع في رمضان، أقول: وقد وصله أبو داود والترمذي في الرواية المتقدمة، وهي ضعيفة. تعليقًا في الصوم، ب  139/   4(  2)
: »َمن ماَت وعليه صياُم  -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيبِّّ -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 891] 

 (. 1). أخرجه الرتمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر مسكينًا« شهر، فْلُيْطعِّم مكان كل يوم 
]عبد القادر: إسناده  [ وجه، والصحيح عن ابن عمر موقوفحديث ابن عمر ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا ال]الترمذي: [ 4620]جامع: 

 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  
 ( في الصوم، باب ما جاء في الكفارة. 718( رقم ) 1)

َع ُمَعاوِّيََة ْبَن َأيبِّ ُسْفيَاَن َعَلى اْلمِّْنرَبِّ يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل    )جه(  -[  892]  م َأيبِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، أَنَّهُ مسِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اْلَقاسِّ
يـَْوَم َكَذا وََكَذا، َوحنَْ  يَاُم  اْلمِّْنرَبِّ، قـَْبَل َشْهرِّ رََمَضاَن: »الصِّّ يـَُقوُل َعَلى  َوَمْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْم،  ُمتـََقدُِّموَن، َفَمْن َشاَء فـَْليـَتـََقدَّ ُن 

 (1) ماجه َشاَء فـَْليـَتََأخَّْر« أخرجه ابن 

شعيب: ضعيف، العالء بن الحارث كان قد اختلط، وحديثه هذا  [ ] ]األلباني: ضعيف مع مخالفته لحديث أبي هريرة[  1647:  ]ماجه
 "[.مخالف لما روى البخاري في "صحيحه

َياِم (، ِكَتابُ 1647ابن ماجه ) ن( سن 1) ك ِ ، َباُب الصِ   َما َجاَء ِفي ِصَياِم َيْوِم الشَّ

السََّفرِّ   )جه(  -[  893]  يفِّ  رََمَضاَن  »َصائُِّم  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْوٍف،  ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  ،  َعْبد 
 (1) ماجه َل أَبُو إِّْسَحاَق: َهَذا احْلَدِّيَث لَْيَس بَِّشْيٍء. أخرجه ابن َكاْلُمْفطِّرِّ يفِّ احْلََضرِّ« قَا
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده انقطاع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع  1666: ]ماجه
أبيه شيئا. قاله ابن معين والبخاري  الليثي-شعيب: إسناده ضعيف، أسامة بن زيد  [ ]]األلباني: ضعيف  [من  فيه كالم، وأبو    -وهو 
 [سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه

َياِم (، ِكَتابُ 1666ابن ماجه ) ن( سن 1) َفرِ ، َباُب الصِ  ْفَطاِر ِفي السَّ  َما َجاَء ِفي اْلِْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   أَبو  )جه(  *  -[  894]   َخَرَج  َمْرزُوٍق، قَاَل: مسِّْعُت َفَضاَلَة ْبَن ُعبـَْيٍد اأْلَْنَصارِّيَّ، َُيَدُِّث َأنَّ النَّيبِّ
يـَْوٌم ُكنْ  َيُصوُمُه، َفَدَعا إبِِّّاَنٍء، َفَشرَِّب، فـَُقْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ َهَذا  يـَْوٍم َكاَن  َتُصوُمُه، قَاَل: »َأَجْل، َوَلكِّينِّّ  َعَلْيهِّْم يفِّ  َت 

 (1) ماجه قِّْئُت« أخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي بالعنعنة. وأبو مرزوق ال يعرف اسمه ولم  1675: ]ماجه
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي مرزوق  شعيب:  [ ] ]األلباني: ضعيف  [يسمع من فضالة. ففي الحديث ضعف وانقطاع 

 [ وفضالة، وتصريحه بالسماع منه وهٌم، فبينهما فيه حنٌش الصنعاني، وهو ثقة
َياِم (، ِكَتابُ 1675ابن ماجه ) ن( سن 1) اِئِم َيِقيءُ ، َباُب الصِ   َما َجاَء ِفي الصَّ

َصالِّ الصَّائِّمِّ   - ارضي هللا عنه -َعائَِّشة  )جه(  -[ 895]  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مِّْن َخرْيِّ خِّ
َواُك« أخرجه ابن   (1)  ماجهالسِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مجالد وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه البخاري وأبو  1677:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد [ ]]األلباني: ضعيف  [ذيداود والترم

َياِم (، ِكَتابُ 1677ابن ماجه ) ن( سن 1) اِئمِ ، َباُب الصِ  َواِك َواْلُكْحِل ِللصَّ  َما َجاَء ِفي السِ 

قَاَلْت: »اْكَتَحَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو َصائٌِّم« أخرجه   - ارضي هللا عنه -َعائَِّشة  )جه(  * -[ 896] 
 (1)  ماجهابن 

شعيب:  [ ]]األلباني: صحيح [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار1678:  ]ماجه
 واسمه سعيد بن عبد الجبار[  -، ولضعف الزبيدي-الوليدوهو ابن -إسناده ضعيف لضعف بقية 

َياِم (، ِكَتابُ 1678ابن ماجه ) ن( سن 1) اِئمِ ، َباُب الصِ  َواِك َواْلُكْحِل ِللصَّ  َما َجاَء ِفي السِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  )جه(  -[ 897]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - ارضي هللا عنه -َمْيُمونَة، َمْواَلةِّ النَّيبِّ قَاَلْت: ُسئَِّل النَّيبِّ
، قَاَل: »َقْد أَْفطََرا« أخرجه ابن   (1)  ماجهَعْن رَُجٍل قـَبََّل اْمَرأَتَهُ َومُهَا َصائَِّمانِّ

 [ لجهالة أبي يزيد الضنيشعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: ضعيف جدا [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1686:  ]ماجه
َياِم (، ِكَتابُ 1686ابن ماجه ) ن( سن 1) اِئِم، َباُب الصِ   َما َجاَء ِفي اْلُقْبَلِة ِللصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْسَتعِّيُنوا بِّطََعامِّ السََّحرِّ َعَلى  -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ )جه(   -[ 898]  َعنِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن  ُلولَةِّ َعَلى قِّيَامِّ اللَّْيلِّ ْلَقيـْ يَامِّ النـََّهارِّ، َوابِّ  (1) ماجه صِّ

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف[  1693:  ]ماجه
 [ لضعف زمعة بن صالح

َياِم (، ِكَتابُ 1693ابن ماجه ) ن( سن 1) ُحورِ ، َباُب الصِ   َما َجاَء ِفي السُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َصاَم  - ارضي هللا عنه -َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمرٍو )جه(  -[ 899]  قَاَل: مسِّ
 (1) ماجه نُوٌح الدَّْهَر، إِّالَّ يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم اأْلَْضَحى« أخرجه ابن 

إسناده ضعيف لضعف ابن  شعيب: [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف1714:  ]ماجه
 [ لهيعة: وهو عبد هللا 
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َياِم (، ِكَتابُ 1714ابن ماجه ) ن( سن 1) اَلمُ ، َباُب الصِ   َما َجاَء ِفي ِصَياِم ُنوٍح َعَلْيِه السَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -  مارضي هللا عنه  -، َعْن قـَتَاَدَة ْبنِّ النـُّْعَمانِّ أبو سعيد اخلدري   )جه(  *  -[  900]  قَاَل: مسِّ
 (1)  ماجهَعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َصاَم يـَْوَم َعَرفََة ُغفَِّر َلهُ َسَنٌة َأَماَمُه، َوَسَنٌة بـَْعَدُه« أخرجه ابن  

هللا بن أبي فروة. نعم قد جاء له شاهد  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف إسحاق بن عبد 1731: ]ماجه
متروك الحديث، وقد تابعه زيد بن   -وهو ابن أبي فروة-شعيب: إسناده واٍه بمرة، إسحاق بن عبد هللا [ ]]األلباني: صحيح لغيره [صحيح

 [ وهو متروك أيًضا فال اعتبار بمتابعته أسلم إال أن الراوي عنه عمر بن ُصهبان
َياِم1731( سنن ابن ماجه )1)  ِصَياِم َيْوِم َعَرَفةَ ، َباُب (، ِكَتاُب الصِ 

يَامِّ رََجٍب« أخرجه ابن   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ )جه(   -[ 901]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »هَنَى َعْن صِّ َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجه
شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [[ ]عبد الباقي: في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على ضعفه1743:  ]ماجه

 ضعيف لضعف داود بن عطاء[ 
َياِم (، ِكَتابُ 1743ابن ماجه ) ن( سن 1)  ِصَياِم َأْشُهِر اْلُحُرمِ ، َباُب الصِ 

عَ   حُمَمَّد  )جه(  -[  902]  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلهُ  فـََقاَل   ، احْلُُرمِّ َأْشُهَر  َيُصوُم  زَْيٍد، َكاَن  ْبَن  ُأَساَمَة  َأنَّ  إِّبْـَراهِّيَم،  َلْيهِّ  ْبنِّ 
، مثَّ مَلْ يـََزْل َيُصوُم َشوَّااًل َحىتَّ َماَت. أخرجه ابن   (1) ماجهَوَسلََّم: »ُصْم َشوَّااًل« َفرَتََك َأْشُهَر احْلُُرمِّ

  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح إال أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد1744:  ]ماجه
 شعيب: هذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل[ [ ]]األلباني: ضعيف

َياِم (، ِكَتابُ 1744ابن ماجه ) ن( سن 1)  اْلُحُرمِ ِصَياِم َأْشُهِر ، َباُب الصِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لُِّكلِّّ َشْيٍء زََكاٌة، َوزََكاةُ   -رضي هللا عنه -أَبو ُهَريْـَرَة  )جه(   -[ 903] 
يَاُم نِّْصفُ   (1)  ماجهصَّرْبِّ« أخرجه ابن  ال  اجْلََسدِّ الصَّْوُم« زَاَد حُمْرٌِّز يفِّ َحدِّيثِّهِّ: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »الصِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد الحديث من الطريقين معا ضعيف. فيه موسى بن عبيدة الربذي. ومدار الطريقين  1745:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف موسى بن ُعبيدة[ [ ]]األلباني: ضعيف [عليه وهو متفق على تضعيفه

َياِم،  (، ِكَتابُ 1745ابن ماجه ) ن( سن 1) ْوِم َزَكاُة اْلَجَسدِ  الصِ   َباٌب ِفي الصَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »اَل يـَْغُدو يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َحىتَّ  - مارضي هللا عنه -اْبن ُعَمرَ  )جه(  -[ 904]  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
 (1) ماجه يـَُغدَِّي َأْصَحابَهُ مِّْن َصَدقَةِّ اْلفِّْطرِّ« أخرجه ابن 

 [ ومن دونه ضعفاء [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قد تسلسل بالضعفاء. ألن عمر بن صهبان 1755:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ُمسلسل بالضعفاء [ ]]األلباني: ضعيف

َياِم،  (، ِكَتابُ 1755ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفي اأْلَْكِل َيْوَم اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َيْخُرجَ  الصِ 

ثـَنَا َوْفُداَن الَّذِّيَن َقدُِّموا َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  )جه(  * -[ 905]   َصلَّى هللاُ َعطِّيَّة ْبنِّ ُسْفيَاَن ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ رَبِّيَعَة، قَاَل: َحدَّ
دِّ، فـََلمَّا َأْسَلُموا َصاُموا َما بَقَِّي   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إبِِّّْساَلمِّ ثَقِّيٍف قَاَل: َوَقدُِّموا َعَلْيهِّ يفِّ رََمَضاَن، »َفَضَرَب َعَلْيهِّْم قـُبًَّة يفِّ  اْلَمْسجِّ

 (1) ماجهَعَلْيهِّْم مَِّن الشَّْهرِّ« أخرجه ابن 
عن عيسى بن عبد هللا. قال   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة1760:  ]ماجه

محمَّد بن   ،شعيب: إسناده حسن إن شاء هللا [ ]]األلباني: ضعيف [ ابن المديني: وتفرد بالرواية عنه وقال عيسى بن عبد هللا مجهول
 [ إسحاق قد صرح بسماعه من عيسى بن عبد هللا كما في "السيرة النبوية" البن هشام

َياِم، (، 1760( سنن ابن ماجه )1)  َباٌب ِفيَمْن َأْسَلَم ِفي َشْهِر َرَمَضانَ  ِكَتاُب الصِ 
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َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل يفِّ اْلُمْعَتكِّفِّ »ُهَو يـَْعكُِّف   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ )جه(   -[ 906] 
 (1)  ماجهالذُّنُوَب، َوجُيَْرى لَهُ مَِّن احْلََسنَاتِّ َكَعامِّلِّ احْلََسنَاتِّ ُكلَِّّها« أخرجه ابن 

[  ]األلباني: ضعيف [ف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعي 1781:  ]ماجه
َبخي -شعيب: إسناده ضعيف لضعف َفرقد ]  العمي[ وجهالة حال َعبيدة  -وهو ابن يعقوب السَّ
َياِم،  (، ِكَتابُ 1781ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفي َثَواِب ااِلْعِتَكافِ  الصِ 

بًا َّللَِِّّّ مَلْ  -رضي هللا عنه -أَبو أَُماَمةَ  )جه(  -[ 907]  َلتِّ اْلعِّيَدْينِّ حُمَْتسِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قَاَم لَيـْ َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهمَيُْت قـَْلُبهُ يـَْوَم مَتُوُت اْلُقلُوُب« أخرجه ابن  

شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية بن  [ ]]األلباني: موضوع [إسناده ضعيف لتدليس بقية[ ]عبد الباقي: في الزوائد:  1782:  ]ماجه
 الوليد[

َياِم،  (، ِكَتابُ 1782ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفيَمْن َقاَم ِفي َلْيَلَتِي اْلِعيَدْينِ  الصِ 
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 الكتاب الثالث من حرف الصاد: وهو كتاب الصرب 
رسوَل هللا  *    -[  908] َأنَّ  يسار:  بن  وسلم  -)ط( عطاء  عليه  إِّليه   -صلى هللا  بعث هللا  العبُد  مرض  »إِّذا  قال: 

إِّىل هللا   رَفـََعا ذلك  إِّذا جاؤوه محَِّد هللا وأثىن عليه،  فَإِّْن هو  لُعوَّادِّه؟  يقول  ماذا  انظرا  َأعلم    -َمَلكني، فقال:    -وهو 
َله اجلنَة، وإِّن أان َشفيتُه َأن أُْبدِّله حلماً خرياً من حلمه، ودماً خرياً من دمه، وأن    فيقول: لعبدي عليَّ إِّْن توفيـَُّتهُ أنْ  أُدخِّ

 (. 1)أخرجه املوطأ  «.أكفِّر ]عنه[ سيئاتِّهِّ 

المكي،  ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله ابن عبد البر من طريق عباد بن كثير  : إسناده منقطعر عبد القاد][  4630]جامع: 
 ]الهاللي: صحيح لغيره[ [ قال: وليس بالقوي، وثقه بعضهم، وضعفهم ابن معين وغيره، عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 

 . في العين، باب ما جاء في أجر المريض  940/   2(  1)

ُْت عن بِّاللِّ ابنِّ أيب    -[  909]  بـُْردَة، فقلُت: إِّنَّ فيه ملعَترباً،  )ت( شيخ من بين مرة: قال: »َقدِّْمُت الكوفَة، فُأخربِّ
، وإِّذا هو يف ُقشاش،   فأتيُته وهو حمبوس يف داره الت ]كان قد[ َبىَن، وإِّذا كلُّ شيء منه قد تغريَّ من العذاب والضَّْربِّ

ُك أنْـَفَك من غِّريِّ غُبار، وأنَت يف حال فكيَف    [،ك هذه ]اليومَ فقلت له: احلمد هلل اي بالل، لقد رأيُتَك متُرُّ بنا وأنَت متُْسِّ
يَنفعَ  أن  ُأَحدُِّثَك حديثاً، عسى هللاُ  ُمرََّة ابنِّ َعبَّاد، فقال: أال  أَنَت؟ فقلُت: من بين  اليوم؟ فقال يل: ممَِّّْن  َك به؟  َصرْبَُك 

، قال: حدَّثين أبو بردَة عن أيب موسى: َأنَّ رسوَل هللاِّ   عبداً َنْكبةٌ    قال: ال ُتصيبُ   -صلى هللا عليه وسلم  -قلُت: هاتِّ
يَبٍة فَبَِّما َكَسَبْت أْيدِّيُكْم..  . {  فما فوقها أو دوهنا، إِّال بذنب، وما يعفو هللا عنه َأكثر، قال: وقرأ: }َوَما أَصاَبكم من ُمصِّ

 . (1)[ «. أخرجه الرتمذي 30اآلية ]الشورى: 
 : في سنده مجهوالن[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  ر القادعبد  ][  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي:  [ 4635]جامع:  

 ( في التفسير، باب ومن سورة الشورى. 3249( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف الصدقة 
: »ملَّا َخلَق هللاُ  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  910]

، فقالْت: اي رَبَّنا، دَّةِّ اجلبالِّ هل خلْقَت   األرَض جعلت متِّيُد وَتَكفَّأُ، فأرساها ابجلِّبال، فاستقرَّْت، فـَتـَعََّجَبتِّ املالئكةُ من شِّ
؟ ق ال: نعم، احلديَد، قالوا: ]ايرب[، فهل َخَلْقَت خلقاً َأشدَّ من احلديد؟ قال: نعم، الناَر، قالوا: خلقاً أشدَّ من اجلبالِّ

]ايرب[ فهل َخَلْقَت خلقاً أشدَّ من النار؟ قال: نعم، املاَء، قالوا: ]ايرب[، فهل َخَلْقَت خْلقاً أشدَّ من املاءِّ؟ قال: نعم،  
؟ قال: نعم ابَن آدم، إِّذا تصدَّق بصدقة بيمينه فَأْخَفاها عن الرِّيَح، قالوا: ]ايرب[، فهل َخَلْقَت خ لقاً أشدَّ من الرِّيحِّ

 (. 1) َشاله«. أخرجه الرتمذي 

الَوْجهِ ]الترمذي:  [  4646]جامع:   َهَذا  ِمْن  ِإالَّ  َمْرُفوًعا  َنْعِرُفُه  اَل  َغِريٌب  َحِديٌث  أبي سليمان  [  َهَذا  بن  في سنده سليمان  القادر:  ]عبد 
 الهاشمي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[  

 (. 2( في التفسير، باب رقم ) 3366( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »سئل أو سألُت رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)ت( فاطمة بنت قيس  -[ 911] 
تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِّبَل عن الزكاة؟ فقال: إِّن   أْن   َّ البقرة: }لَْيَس الربِّ يف املال حّقاً سوى الزكاة، مث تال هذه اآلية الت يف 

والنَّبِّيِّنَي وآَتى َوالكِّتَابِّ  َواملالئَِّكةِّ  رِّ  اآلخِّ َوالَيومِّ  آَمَن ابِّهللِّ  َمْن   َّ الربِّ َوَلكِّنَّ  واملَْغرِّبِّ  ُحبِّهِّ ذَ   املَْشرِّقِّ  الُقْرََب  املَاَل على  وي 
َواملُوفُونَ  الزكاَة  َوآَتى  الصَّالَة  َوأقَاَم  الرِّقَابِّ  َويف  َوالسَّائِّلنَي  السَّبِّيلِّ  َواْبَن  َواْلَمَساكِّنَي  َعاَهُدوا    واْليـَتَاَمى  إَِّذا  بَِّعْهدِّهِّْم 

َصَدقُوا   الَّذِّيَن  أُولئَِّك  البَْأسِّ  نَي  َوحِّ والضَّرَّاءِّ  البْأَساءِّ  يف  ]البقرة:  والصَّابِّرِّيَن  املُتـَُّقوَن{  ُهُم  أخرجه  177َوأُولئَِّك   »  ]
 (. 1)  الرتمذي

]عبد القادر: في سنده أبو حمزة ميمون األعور، وهو ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا حديث ليس إسناده بذاك]الترمذي:  [  4659]جامع:  
 ضعيف[ 

 الزكاة. ( في الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى 660( و )659( رقم ) 1)

إِّْذ جاَء  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ُكنَّا عنَد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما   -)د( جابر بن عبد هللا   -[  912] 
رجل مبثل بـَْيَضة من َذَهب، فقال: اي رسوَل هللا، أصبُت هذه من َمْعدِّن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غريَها، فأعرَض  

فأَته من قَِّبل رُْكنه األمين، فقال مثل ذلك، فَأعرض عنه، مث أَته من قَِّبل رُْكنه    -صلى هللا عليه وسلم  -عنه رسوُل هللا  
فحذفه هبا، فلو أصابْته ألوجعته،    -صلى هللا عليه وسلم  -مث أَته من خلفه، فأخذها رسوُل هللا  األيسر، فأعرض عنه،  

هللا   رسوُل  فقال  َلَعَقَرْته،  وسلم  -أو  عليه  هللا  يقعد  -صلى  مث  هذه صدقة،  فيقوُل:  ميلك،  ما  ِبميع  أحدُكم  أْييت   :
 . (1)أبو داود   َيْسَتكِّفُّ الناَس، خرُي الصدقة ما كان عن ظهرِّ غىن«. أخرجه

  [ مدلس وقد عنعن  -وهو ابن يسار    -فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]شعيب: رجاله ثقات. محمد بن إسحاق    عبد القادر:[ ]4671]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف إنما يصح منه جملة خير الصدقة[ 

 ( في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله. 1673( رقم ) 1)

اْلقِّيَاَمةِّ ُصُفوفًا    أََنس  )جه(  -[  913]  يـَْوَم  النَّاُس  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َيُصفُّ  َمالٍِّك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -ْبنِّ 
ُتَك فـََيُمرُّ الرَُّجُل مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ َعَلى الرَُّجلِّ فـَيـَُقوُل: اَي ُفاَلُن أََما    -َوقَاَل: اْبُن َُّنرَْيٍ َأْهُل اجْلَنَّةِّ   َتْذُكُر يـَْوَم اْسَتْسَقْيَت َفَسَقيـْ
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َويـَُقوُل: اَي ُفاَلُن    -قَاَل: اْبُن َُّنرَْيٍ  َشْربًَة؟ قَاَل: فـََيْشَفُع َلُه، َومَيُرُّ الرَُّجُل فـَيـَُقوُل: أََما َتْذُكُر يـَْوَم اَنَوْلُتَك طَُهورًا؟ فـََيْشَفُع َلهُ  
 (1) ماجهَجةِّ َكَذا وََكَذا َفَذَهْبُت َلَك، فـََيْشَفُع لَهُ " أخرجه ابن َأَما َتْذُكُر يـَْوَم بـََعثـَْتينِّ يفِّ َحا

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف3685: ]ماجه
 لضعف يزيد بن أبان الرقاشي[ 

 َفْضِل َصَدَقِة اْلَماءِ ، َباُب اأْلََدِب (، ِكَتاُب 3685( سنن ابن ماجه )1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 
 

 الكتاب السابع: يف الصحبة 
ا امرأة ماتْت  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها  -)ت( أم سلمة ~  -[ 914] : »أميُّ

 (. 1)وزوُجها راٍض عنها، دخلتِّ اجلنَة«. أخرجه الرتمذي 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ضعيف[ ]األلباني: هذا حديث حسن غريب : الترمذي[ ]4707]جامع: 

 الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة.( في 1161( رقم ) 1)

قال: »ال يَُسأُل الرجُل فيما   -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيبِّّ -رضي هللا عنه  -)د( عمر بن اخلطاب   -[ 915] 
 . (1)ضرَب امرأََتُه؟«. أخرجه أبو داود 

وعبد الرحمن المسلي، وهو شبه المجهول[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد القادر: في سنده داود بن يزيد األودي، ضعيف،  4713]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  [ ضعيف لجهالة عبد الرحمن الُمسلي

 ( في النكاح، باب في ضرب النساء. 2147( أخرجه أبو داود والنسائي، وهو عند أبي داود رقم )1)

نـَثـَوَّيُت أاب هريرة ابملدينة، فلم أَر رجالً أشدَّ )د( أبو نضرة العبدي: قال: حدثين شيخ من طُفاوة قال: »  -[  916] 
نَوى   أو  فيه حصى  له، ومعه كِّيس  يوماً، وهو على سرير  أان عنده  فبينا  منه، قال:  أقوَم على ضيف    -تشمريًا، وال 

كيس فدفعْته إِّليه،  وهو يسبِّح هبا، حىت إِّذا أنْـَفَد ما يف الكيس ألقاه إِّليها، فأعادته يف ال  -وأسفُل منه جارية له سوداءُ  
؟ قلُت: بلى، قال: بينا أان أُوَعُك يف املسجد، إِّْذ جاَء -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: َأال ُأحدُِّثَك عينِّّ وعن رسولِّ هللا  

يَّ؟ ثالث مرات    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا   فقال رجل: اي   -فدخَل املسجَد، فقال: من أحسَّ الفىت الدَّْوسِّ
، هو ذا يُوَعُك يف جانب املسجد، فأقبل ميشي حىت انتهى إِّيلَّ، فوضع يَده َعَليَّ، فقال يل معروفاً، فنهضُت،  رسول هللا 

أو َصفَّان من   -فانطلق ميشي، حىت أتى مقامه الذي يصلِّّي فيه، فأقبل عليهم، ومعه َصفَّان من رجال وصفٌّ من نساء  
شيطاُن شيئاً من صاليت فـَْلُيَسبِّح الرِّجاُل، وْلُيَصفِّقِّ النِّساُء، قال: فصلَّى  فقال: إِّن نسَّاينَ ال  -نساء، وصفٌّ من رجال  

]هاهنا[ : مث محد هللا  -زاد يف رواية    -ومل ينس من صالته شيئاً، فقال: جمالَِّسكم    -صلى هللا عليه وسلم   -رسوُل هللا  
لرِّجاُل، فقال: هل مِّْنُكم الرجل إِّذا أتى أهله فأغلق عليه مث أقبل عليهم ا   -وأثىن عليه، مث قال: أمَّا بعُد قال: مث اتفقوا  

رْت هللا؟ قالوا: نعم، قال: مث جيلس بعد ذلك، فيقول: فعْلُت كذا، فعلُت كذا؟ قال:   رْتَه، واْسَترَتَ بسِّ اببه، وأْلَقى عليه سِّ
َثْت فَتاة َكعاب على إِّحدى رُْكبـَتـَْيها، وتطاَولت َفَسَكتوا، مث أقبَل على النساء. فقال: هل مِّْنُكنَّ من حُتَدُِّث؟ فسَكنْتَ، فج

ثْنه،   -صلى هللا عليه وسلم  -لرسولِّ هللا   ليتَحدَّ ُنَّ  ليتَحدَّثون، وإِّهنَّ م  لرياها، وَيسمَع كالمها، فقالْت: اي رسول هللا، إِّهنَّ
يف لقَيْت شيطاانً  مَثُل شيطانة  ذلك،  َمَثُل  إَِّّنَّا  ذلك؟  َمَثُل  ما  تدرون  والناُس  فقال: هل  منها حاجَته،  فقضى  ّكةِّ،  السِّّ  

ينظرون إِّليه، َأال وإِّن طِّيَب الرجال: ما ظهر رَِّيُُه، ومل يظهر لونه، أال وإِّن طيب النِّساء، ما ظهر لونُه، ومل يظهر رَيُه،  
نَيَّ رجل إِّىل رَُجل، وال امرأة إِّىل امرأة، إِّال إِّىل ولد أو والد، وذكر اثلثة فنسي ُتها«. هكذا قال أبو داود، وهو َأال ال يُفضِّ

 (. 1)َأخرجه 

[ ]عبد القادر: سنده سعيد بن إياس الجريري، وكان قد اختلط قبل موته، وفيه أيضًا جهالة الشيخ من طفاوة[ ]شعيب:  4728]جامع:  
 ضعيف[  ]األلباني:رجاله ثقات، ولبعض فقرات هذا الحديث طرق وشواهد تقويه[  وباقيإسناده ضعيف لجهالة الطفاوي، 

 ( في النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. 2174( رقم ) 1)

يعوُد املريض،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أََنس بن مالك   -[ 917] 
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َة على محار خمطوم حَبْبل من لِّيف، عليه إِّكاُف ويشهُد اجلنازة، ويركُب احلمار، وجييب دعوة العبد، وكان يوَم بين قـَُرْيظَ 
 (. 1) ليف«. َأخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده مسلم  [  هذا حديث ال نعرفه إال من حديث مسلم، عن أنس«، ومسلم األعور يضعف]الترمذي: [ 4736]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ بن كيسان الضبي األعور، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

 ( في الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع. 4178(، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )32( في الجنائز، باب رقم ) 1017( رقم ) 1)

ُمتـَوَكِّئاً  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »خرج علينا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو أمامة الباهلي   -[ 918] 
 (. 1)أخرجه أبو داود  «.على عصى، فقمنا إِّليه. فقال: ال تقوموا كما يقوم األعاجم، يعظِّّم بعضهم بعضاً 

]األلباني: ضعيف لكن النهي عن فعل   [[ ]شعيب: إسناده ضعيفصحيحإسناده ضعيف ومعنى الحديث   [ ]عبد القادر:4747]جامع: 
 [ سلممفي صحيح فارس 

 ( في األدب، باب في قيام الرجل للرجل. 5230( رقم ) 1)

عن سعيد بن أيب احلسن: قال: »جاء أبو َبْكَرَة يف شهادة،   - [:موىل آلل أيب بردة  -)د( ]أبو عبد هللا   -[ 919] 
  -هنى عن ذا ]وهنى النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -فقام له رجل من جملسه، فَأَب أن جيلَس فيه، وقال: إِّنَّ رسوَل هللا 

 (. 1)[ أن ميسح الرجُل يده بثوب َمن مل يْكُسه«. َأخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم

[ ]عبد القادر: أبو عبد هللا مولى آل أبي بردة، مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد هللا مولى آل أبي  4750مع: ]جا
 ]األلباني: ضعيف[  [بردة

 ( في األدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. 4827( رقم ) 1)

رجالً قعد وسَط َحْلقة، فقال حذيفة: ملعون على )د ت( أبو جملز الحق بن محيد السدوسي: »َأن *   -[ 920] 
من جلس َوْسَط احلَْلقة«.   -صلى هللا عليه وسلم -أو لعن هللا على لسان حممد  -صلى هللا عليه وسلم -لسان حممد  

 أخرجه الرتمذي. 
 . (1)قة« لعن من جلس َوْسط احلَْل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود خمتصراً: »َأنَّ رسوَل هللا 

]شعيب:  ]شعيب: رجاله ثقات، إال أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة[ ]األلباني: ضعيف[ [ حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 4756]جامع: 
 إسناده ضعيف[ 

جاء يف كراهية   ( في األدب، باب ما2754( في األدب، باب الجلوس وسط الحلقة، والترمذي رقم )4826( رواه أبو داود رقم )1)
 القعود وسط احللقة. 

وأان جالس   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه قال: مرَّ يب رسوُل هللا -رمحه هللا -)د( عمرو بن الشريد   -[ 921] 
هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتََّكْأُت على ألية يدي، فقال: »أتقعد قعدة املغضوب عليهم«. َأخرجه  

 (. 1)أبو داود 
مدلس،   -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-[ ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن جريج[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أن ابن جريج 4760]جامع: 

 [ وقد عنعن
 ( في األدب، باب في الجلسة المكروهة. 4848( رقم ) 1)

»كان إِّذا جلَس اْحَتىَب   -هللا عليه وسلم صلى  -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه -)د( أبو سعيد اخلدري    -[ 922] 
 . (1)أخرجه أبو داود  «.بيديه 

مجمع على ضعفه ونكارة   -وهو الغفاري -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده واه بمرة. عبد هللا بن إبراهيم 4761]جامع: 



232 
 

 هول، وُربيح بن عبد الرحمن: ضعيف[  حديثه، ونسبه ابن حبان والحاكم إلى الوضع، وإسحاق بن محمَّد األنصاري: مج
 ( في األدب، باب في جلوس الرجل. 4846( رواه أبو داود رقم )1)

إِّذا جلس، وجلسنا   -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء   -[ 923] 
 .(1)فيـَْعرِّف ذلك أصحابه فـََيثبُـُتوَن«. أخرجه أبو داود  -أو بعَض ما يكون عليه  -حولَه فقام فأراد الرجوع: نـَزَع نعليه 

]شعيب:4762]جامع:   ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد  االيادي[    [  كعب  وجهالة  نجيح،  بن  تمام  لضعف  ضعيف  ]األلباني:  إسناده 
 ضعيف[

 ( في األدب، باب إذا قام من مجلس ثم رجع. 4854( رقم ) 1)

عبد هللا    -[  924]  بن  جابر  جابر[ عن  أخي  ]ابن  عنهما    -)د(  رسوَل هللاِّ  -رضي هللا  َأنَّ  عليه    -:  صلى هللا 
قال: »اجملالُس ابألمانة، إِّال ثالثَة: ]جمالَس[ َسْفُك دم حرام، أو فرج حرام، أو اْقتِّطَاُع مال بغري حق«. أخرجه    -وسلم

 (. 1)أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف. لجهالة ابن أخي جابر بن عبد هللا [ ]عبد القادر: إسناده 4767]جامع: 
 ( في األدب، باب في نقل الحديث. 4869( رقم ) 1)

الضيب    -[  925]  نعامة  بن  يزيد  »إِّذا آخى-صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رمحه هللا  -)ت(   :  
 . (1) فليسألهُ عن امسه، واسمِّ أَبيهِّ، وممَِّّْن هو؟ فإنَّهُ أوصلُّ للمودة«. أخرجه الرتمذي  الرجُل الرجلَ 

الربعي، عن   -أو سليمان  -]عبد القادر: من حديث سعيد بن سلمان ]الترمذي: هذا حديث غريب، وال يصح إسناده[ [ 4774]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  يزيد بن نعامة الضبي، وكالهما لو يوثقهما غير ابن حبان[ 

 ( في الزهد، باب ما جاء في إعالم الحب. 2394( رقم ) 1)

الغفاري    )د(  *  -[  926]  ذر  عنه    -أبو  رسول هللا  -رضي هللا  قال  قال:  وسلم   -:  عليه  »أفضل  -صلى هللا   :
: احلبُّ يف هللا، والبُـْغُض يف هللا«. أخرجه أبو داود   . (1) األعمالِّ

الراوي عن    زياد وْلبهام[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي  4780]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[   [ أبي ذر

 ( في السنة، باب مجانية أهل األهواء وبغضهم. 4599( رقم ) 1)

قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهم    -جابر بن عبد هللا، وأبو طلحة    )د(  *  -[  927] 
هِّ، إِّال َخَذلَهُ هللاُ يف مو  طِّن َيِّبُّ فيه »َما مِّن ُمسلم خَيُْذل اْمَرءاً مسلماً يف موضع تُنتَهُك فيه حرَمُتُه، ويُنتـََقُص فيه مِّْن عِّْرضِّ

ينصُر مسلماً يف موضع يُنتَقص فيه من عرضه، ويُنتهك فيه من ُحرمته، إِّال نصرهُ هللاُ يف موطن    ُنصَرتَُه، وما من امرئ
 (. 1)َيِّبُّ فيه ُنْصَرتُُه«. أخرجه أبو داود 

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن ُسليم[ ]األلباني: ضعيف[  حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 4805]جامع: 
 األدب، باب من رد عن مسلم غيبة.  ( في4884( رقم ) 1)

: »ما أكرم شاب -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك   -[ 928] 
نِّه«. أخرجه الرتمذي   . (1)شيخاً لِّسنِّه إِّال قيََّض هللاُ لهُ َمن يُكرمهُ عنَد سِّ

   ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  َهَذا َحِديث َغِريب]الترمذي: [ 4810]جامع: 
 . ( 75( في البر، باب رقم ) 2023( رقم ) 1)
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يف   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »زاران رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( قيس بن سعد بن عبادة    -[  929] 
لرسولِّ هللا   أتَذُن  َأال  َخفِّيّاً، فقلُت:  رّداً  أيب  فـََردَّ  السالُم عليكم ورمحةُ هللا،  ؟ -عليه وسلمصلى هللا    -منزلنا، فقال: 

: السالُم عليكم ورمحةُ هللا، فردَّ سعد -صلى هللا عليه وسلم -فقال: َدْعهُ حىت يُْكثَِّر علينا من السالم، فقال رسوُل هللا 
صلى هللا عليه    -: السالُم عليكم ورمحةُ هللا، مث رََجَع رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -رّداً خفيّاً، مث قال رسوُل هللا  

واتَـَّبعهُ سعد، فقال: اي رسوَل هللا، إِّين كنُت أمسع تسليمَك، وأردهُ عليك رّداً خفيّاً، لُتْكثَِّر علينا من السالم،    -وسلم
 -َوَأمر له سعد بغْسل فاغتسل، مث انَوَلهُ مِّْلَحفة مصبوغة بَزعفران    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فانصرف معه النيبُّ  

يديه، وهو يقول: اللَّهمَّ اجعل صلواتَِّك ورمحََتَك   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا    فاشتمل هبا، مث رفع  -أو َوْرس  
من الطعام، فلما أراد االنصراف، قـَرََّب   -صلى هللا عليه وسلم  -على آل سعد بنِّ ُعباَدَة، قال: مث أصاَب رسوُل هللا  
فقال سعد: اي قيُس، اصَحْب رسوَل هللا  - عليه وسلمصلى هللا -له سعد محاراً قد وطَّْأ عليه بقطيفة، فركب رسوُل هللا 

: اركب معي، فأَبـَْيُت،  -صلى هللا عليه وسلم  -]قال قيس[ : فصحبُته، فقال يل رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -
 (. 1)مث قال: إِّمَّا أن تركَب، وإِّمَّا أن تنصرَف، قال: فانصرفُت«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ 4818]جامع: 
 ( في األدب، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان. 5185( رقم ) 1)

فقال: »أستأذُِّن على أُمَّي؟ فقال:    -صلى هللا عليه وسلم -)ط( عطاء بن يسار أن رجالً سأل رسوَل هللا   -[  930] 
: استأذن عليها، فقال الرجل: إين خادمها؟  -صلى هللا عليه وسلم  -نعم، فقال: إين معها يف البيت؟ فقال رسوُل هللا  

رسوُل هللا   وسلم   -فقال  عليه  عليها«  -صلى هللا  فاستأذِّْن  قال:  قال: ال،  ُعراينَة؟  تراها  أن  أحتِّبُّ  عليها،  استأذن   :
 . (1) رجه املوطأ أخ

]الزرقاني: قال أبو عمر:4826]جامع:   القادر: إسناده منقطع[    [مرسل صحيح. ال أعلمه يستند من وجه صحيح وال صالح   [ ]عبد 
 ]الهاللي: ضعيف[

 في االستئذان، باب االستئذان.  963/   2(  1)

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان يل من رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه  -علي بن أيب طالب    )س(  *  -[  931] 
يل«. أذَِّن  فارغاً  وجدته  وإن  فدخلُت،  تـََنْحَنح  يصلي  وجدتُه  فإن  أستأذنتُه،  أتيُته  فإذا  فيها،  آتيه   ساعةُ 

دخل ابلنهار، فكنُت إذا دخلُت ابلليل  َمْدَخل ابلليل، وم  -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية »كان يل من رسولِّ هللا  
 . (1)تـََنْحَنح يل«. أخرجه النسائي 

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[ [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ حديث حسن [ ]عبد القادر: 4827]جامع: 
 في السهو، باب التنحنح في الصالة.  12/   3(  1)

: »من كشف سرتاً  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو ذر الغفاري   -[  932] 
فأدخل َبَصَرهُ يف البيت قبل أن يُؤَذن له، فرأى َعْورة أهله، فقد أتى حّداً ال َيلُّ له أن أيتيَه، ولو أنه حني أدخل بصره  

ُت عليه، وإن م ُمْغَلق، فنظر، فال خطيئَة عليه، إَّنا استقبله رجل ففقأ عينه، ما َعريَّ رت له، غرَي  رَّ رجل على ابب ال سِّ
 (. 1) اخلطيئةُ على أهل البيت«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن لهيعة وهو  [  هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة]الترمذي:  [  4834]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ 
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 ( في االستئذان، باب ما جاء في االستئذان قبالة البيت. 2708( رقم ) 1)

»اي ُبيَنَّ، إذا   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه -)ت( أنس بن مالك  ~ -[ 933] 
 . (1) دخلَت على أهلك َفسلِّّم، َيْكْن سالُمك بركة عليك وعلى أهل بيتك« أخرجه الرتمذي 

 ان، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدع ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 4838]جامع: 
 ( في االستئذان، باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته.2699( رقم ) 1)

: »السالم قبل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[ 934] 
قال: »ال تدعوا أحداً إىل الطعام   -صلى هللا عليه وسلم  -الكالم«. أخرجه الرتمذي، وقال: وهبذا اإلسناد عن النيب 

 . (1)حىت يسلَِّّم« قال الرتمذي: هذا حديث منكر 
 ]عبد القادر: في سنده عنبسة ابن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان وهما متروكان[ ]األلباني: موضوع[   [ 4840]جامع: 

 ( في االستئذان، باب ما جاء في السالم قبل الكالم. 2700( رواه الترمذي رقم )1)

السالُم عليكم ورمحة هللا وبركاته : مبعناه، وزاد: »مث أََتى آخُر، فقال: -رضي هللا عنه   -)د( معاذ بن أنس   -[ 935]
وقال: أربعون، مث قال: هكذا تكون الفضائل«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم -ومغفرته، فردَّ عليه رسوُل هللا 

(1) . 
 ]األلباني: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: ضعيف بهذه الزيادة[  4854]جامع: 

 دب، باب كيف السالم. ( في األ5196( رقم ) 1)

)د( غالب بن ُخطَّاف البصري القطان: قال: »إِّان جللوس بباب احلسن البصري، إِّذ جاء رجل، فقال:    -[  936] 
فأقرئه السالم، قال: فأَتيته،    فقال: اْئتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -حدَّثين َأيب عن جدي قال: بعثين أيب إِّىل رسول هللا  

 . (1)فقلت: إِّن أيب يُقرئك السالم، فقال: عليك وعلى أبيك السالم«. أخرجه أبو داود 
 [ ]عبد القادر: في سنده مجاهيل[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه[  4857]جامع: 

 السالم.( في األدب، باب في الرجل يقول: فالن يقرئك 5231( رقم ) 1)

يوم جئُت:    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عكرمة بن أيب جهل   -[ 937] 
 . (1) »َمْرَحباً ابلرَّاكب املهاجر«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده موسى بن مسعود الهذلي، وهو صدوق سيء  [ ذا حديث ليس إسناده بصحيح]الترمذي: ه [ 4860]جامع: 
 الحفظ[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  

 ( في االستئذان، باب ما جاء في مرحبًا. 2736( رقم ) 1)

: قال: »كنا نقول يف اجلاهلية: أنْـَعَم هللاُ بك َعْيناً، وأَْنعِّْم  -رضي هللا عنه   -)د( عمران بن حصني   -[ 938] 
 ، فلما كان اإلِّسالم هُنينا عن ذلك«. أخرجه أَبو داود.  صباحاً 

 . (1)قال أبو داود: قال معمر: »يكره أن يقول الرجل: أنعم بك عيناً، وال أبس أن يقول: أنعم هللا عينك« 
 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أنه منقطع4862]جامع: 

 ( في األدب، باب في الرجل يقول: أنعم هللا بك عينًا. 5227رقم ) (  1)

صلى هللا عليه  -)د( ابن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي: عن أبيه عن جده قال: »ضحك رسوُل هللا  -[ 939] 
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بكر    -وسلم أبو  أبو داود، ومل يذكر )وساق  -أو عمر    -فقال له  أخرجه  احلديث«.  نَّك... وساق  : أضحك هللا سِّ
 (. 1)احلديث( 

َلمي، وجهالة ابن كنانة  4865]جامع:   ري السُّ -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد القاهر بن إلسَّ
 عيف[]األلباني: ض  [وأبيه -واسمه عبد هللا 

 ( في األدب، باب في الرجل يقول للرجل: أضحك هللا سنك.5234( رقم ) 1)

-صلى هللا عليه وسلم -: عن أَبيه عن جده قال: قال رسول هللا  -رمحه هللا  -عمرو بن شعيب  )ت(  * -[ 940] 
 .»  : »ليس مِّنا َمن َتشبَّه بغريان، ال َتَشبـَُّهوا أبهل الكتاب فإن تسليَمهم اإلِّشارةُ ابألصابع واألُكفِّّ

فإِّن تسليَم اليهود: اإلِّشارةُ ابألصابع، وتسليَم  ويف رواية: »ليس منا من تشبه بغريان، ال تشبَّهوا ابليهود وال ابلنصارى
 .»  النصارى: اإلِّشارةُ ابألكفِّّ

 ، واألوىل ذكرها رزين. (1) أخرج الثانية الرتمذي 
]شعيب:  ]عبد القادر: في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف[ ]األلباني: حسن[ [ ذا حديث إسناده ضعيف]الترمذي: ه [ 4864]جامع: 

 [ إسناده ضعيف
 ( في االستئذان، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسالم. 2696( رقم ) 1)
قال: »من متام التحية:   -صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن مسعود   -[ 941] 

 . (1)األْخُذ ابليد« أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 4877]جامع: 

   .حة( في االستئذان، باب ما جاء في المصاف2731( رقم ) 1)

)د( أيوب بن بشري بن كعب العدوي عن رجل من َعَنزَة أنه قال: »قلُت أليب َذرٍّ حيُث ُسرّيَ من الشام:    -[  942] 
ّرًا،    -صلى هللا عليه وسلم  -إين أُرِّيُد أن أسأَلَك عن حديث من حديثِّ رسولِّ هللا   ُك به، إال أن يكون سِّ قال: إذاً ُأْخربِّ

رسوُل هللا   : هل كان  بسرَّ ليس  إنه  وسلم  -قلت:  عليه  إال    -صلى هللا  قط  لقِّيُته  ما  قال:  ُتُموه؟  َلَقيـْ إذا  ُيَصافُِّحكم 
أنه أرسل إيلَّ، فأتيتهُ وهو ْئُت، فَُأْخرْبُت  على َسريره، فالتزمين،    صافحين، وبَعَث إيلَّ ذات يوم، ومل أُكْن يف أهلي، َفجِّ

 (. 1)  فكانت تلك أجوَد وأجوَد« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: في سنده جهالة الرجل من عنزة[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الَعَنزي 4878]جامع: 
 ( في األدب، باب في المعانقة. 5214( رقم ) 1)

قال: »تصافحوا يذهبِّ الغِّلُّ،   -صلى هللا عليه وسلم -)ط( عطاء بن أيب مسلم اخلراساين أن رسوَل هللا    -[ 943] 
 . (1)وَِتاَدْوا حَتَابُّوا، وتذهب الشْحنَاء«. أخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: ضعيف بهذا اللفظ[ [ ]عبد القادر: مرسل وإسناده معضل[ 4880]جامع: 
 الخلق، باب ما جاء في المهاجرة. مرساًل في حسن  908/   2(  1)

»َشَِّّتِّ العاطَِّس ثالاثً، فإن    -صلى هللا عليه وسلم -)د ت( عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قال رسول هللا   -[ 944] 
وأخرجه أبو  (،1)زاد، فإن شْئَت فشمْته، وإن شئَت فال« أخرجه الرتمذي، وقال. هذا حديث غريب، وإسناده جمهول 

 . (2)داود 
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[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حميدة أو عبيدة، وعبيد بن رفاعة:  هذا حديث غريب، وإسناده مجهول  :الترمذي [ ]4885ع:  ]جام
 ]األلباني: ضعيف[    [ليست له صحبة

 ( قال الحافظ في " الفتح ": إسناده حسن، والحديث مع ذلك مرسل. 1)
( في األدب، باب ما جاء كم يشمت  2745يشمت العاطس، والترمذي رقم ) ( في األدب، باب كم مرة  5036( رواه أبو داود رقم )2)

 العاطس. 

)ت( عدي بن اثبت ]األنصاري الكويف[ عن أبيه عن جده رفعه قال: »الُعطاس والنُّعاس والتثاؤب يف    -[ 945] 
 . (1) الصالة، واحليُض والقيء والرُّعاُف: من الشيطان«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث شريك، عن أبي اليقظان]الترمذي: [ 4889]جامع: 
 ضعيف[ 

 ( في األدب، باب ما جاء أن العطاس في الصالة من الشيطان. 2749( رقم ) 1)

: »متاُم عيادة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه -)ت( أبو أمامة الباهلي   -[ 946] 
فيسأله: كيف هو؟ ومتاُم حتياتكم بيَنكم: املصافحُة«   -أو قال: على يده  -املريض: أن يضَع أحدُكم يَده على جبهته  

 . (1)أخرجه الرتمذي 
]عبد القادر: في سنده علي بن يزيد صاحب القاسم ابن عبد الرحمن، وهو  [  إسناد ليس بالقوي هذا ]الترمذي: [ 4898]جامع: 

 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  
 ( في االستئذان، باب ما جاء في المصافحة. 2732( رقم ) 1)

دخلتم على قال: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[ 947] 
 (. 1) مريض فـَنـَفِّسوا له يف أجله، فإن ذلك ال يردُّ شيئاً ويُطيُِّب نـَْفَسه«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده موسى بن إبراهيم التيمي، وهو منكر الحديث[ ]األلباني: ضعيف  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 4899]جامع: 
 جدا[  

 . (35( في الطب، باب رقم )2088( رقم ) 1)

: قال: »كان له َعُضد َُنْل يف حائط رجل من األنصار، قال: ومع -رضي هللا عنه  -)د( مسرة بن جندب  -[ 948] 
يَْدُخُل إِّىل ُنله فيتأّذى به، ]َويُشقُّ عليه[، فطلب إِّليه أن يبيَعُه، فأَب، فطلب إليه أن يُنا قِّلُه،  الرَُّجلِّ أهُله، فكان مَسَُرةُ 

صلى هللا عليه   -فذكر ذلك له، فطلَب إِّليه رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -صاحُب احلائط رسوَل هللا  فأَب، فأتى  
أن يبيَعُه، فأَب، فطلب إِّليه أن يُناقَِّلُه، فأَب، فقال: فـََهْبهُ له، ولك كذا وكذا أجراً، أمراً رَغَّبهُ فيه، فأَب، فقال:    -وسلم

: اذهب فاقلْع َُنَْلُه«. أخرجه أبو داود   -صلى هللا عليه وسلم -أنت ُمَضاّر، وقال رسوُل هللا   . (1)لألَنصاريِّّ
 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعهانقطاع [ ]عبد القادر: في سنده 4926]جامع: 

 . ء( في األقضية، باب أبواب من القضا 3636( رقم ) 1)

»أنه اْعَتلَّ بَعري لَصفِّيََّة بنتِّ ُحَيّي، وعند زَينَب َفْضُل ظَْهر، فقال رسوُل  : -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 949] 
صلى هللا   -لزينب: أعطيها بعريًا، فقالت: َأان أُعطي تلك اليهوديَة؟ فغضَب رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 . (1)اود فهجرها ذا احلِّجَّةِّ واحملرَم، وبعَض َصفر«. أخرجه أبو د -عليه وسلم
  ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده سمية، وهي مجهولة[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُسمية[4939]جامع: 

 ( في السنة، باب ترك السالم على أهل األهواء. 4602( رقم ) 1)
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قال: »َمن رَأى عورة    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -عقبة بن عامر    )د(  *  -[  950] 
 . (1)فسرَتَها، كاَن َكَمن أْحيا َموؤَدة«. أخرجه أبو داود 

هذا إسناد  [ ]عبد القادر: فيه أبو الهيثم مولى عقبة ابن عامر واسمه كثير، وهو مجهول[ ]شعيب: حديث حسن لغيره، و 4943]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[   [ضعيف

( في األدب، باب في  4891( أخرجه أبو داود والنسائي، ولم نجده عند النسائي، ولعله في " الكبرى "، وهو عند أبي داود رقم )1)
 الستر عن المسلم. 

دخني بن عامر احلجري: كاتُب عقبَة بنِّ عامر، قال: »كان لنا جريان يشربون اخلمر، فنهيُتهم فلم    )د(   *  -[  951] 
مث    ينتهوا، فقلت لعقبَة بن عامر: إِّن جرياننا هؤالءِّ يشربوَن، وإِّيّنِّ هنيتُـُهم فلم ينتهوا، َوإِّين َداٍع هلم الشُّرَط فقال: َدْعهم،

إِّن جرياننا قد أَبـَْوا أن ينتهوا عن شرب اخلمر، وأان داٍع هلم الشَُّرط، فقال: وَيك، رجعُت إِّىل عقبَة مرَّة أخرى، فقلُت:  
هللا   رسوَل  مسعُت  فإين  وسلم  -دعهم،  عليه  هللا  عامر«  -صلى  بن  عقبة  حديث  معىن  فذكر   .يقول: 

 (.1)ويف رواية قال: »ال تفعل، ولكن عِّْظهْم وَِتدَّْدهم«. أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: فيه أبو الهيثم مولى عقبة ابن عامر واسمه كثير، وهو مجهول[ ]شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد  4946]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[   [ضعيف لجهالة أبي الهيثم

 ( في األدب، باب في الستر عن المسلم. 4892( رقم ) 1)

وعنده    -صلى هللا عليه وسلم  -»كنُت عند رسولِّ هللا  : قالت:  -رضي هللا عنها    -)ت د( أم سلمة  *    -[  952] 
با منه، فقلنا:   -وذلك بعد أن أُمِّْران ابحلجاب    -ميمونةُ بنُت احلارث، فأقبل ابُن أمِّّ مكتوم   فدخل علينا، فقال: اْحَتجِّ

ُراَن، وال يـَْعرِّفـُنَا؟ قال: أَفـََعمياَوانِّ أنتما؟ َرانِّهِّ؟«. أخرجه الرتمذي، وأبو    اي رسوَل هللا، أَلَْيَس هو أعمى ال يـُْبصِّ أََلْسُتَما تـُْبصِّ
 . (1)داود 

]عبد القادر: في سنده نبهان مولى أم سلمة[ ]شعيب: إسناده ضعيف. نبهان  [  هذا حديث حسن صحيح]الترمذي:  [  4959]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  [ مولى أم سلمة في عداد المجهولين

(  2779) اللباس، باب في قوله عز وجل: }وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن{، والترمذي رقم( في 4112( رواه أبو داود رقم ) 1)
 في األدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. 

يقول وهو   -صلى هللا عليه وسلم  -: مسَع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -ربيعة[  )د( أبو ُأسيد ]مالك بن    -[  953] 
َعليُكنَّ  الطَّرِّيق،  حَتُقْقَن  أن  َلُكنَّ  فليس  ْرَن،  »استَْأخِّ الطريق:  يف  النِّساءِّ  مع  الرجال  اختلط  وقد  املسجد،  من  خارج 

  ابجلدارِّ مِّن ُلُصوقِّها بهِّ«. حبافَّاتِّ الطَّريق فكانت املرأة تَلَصُق ابجلدار، حىت إِّنَّ ثَوهَبا ليتعلقُ 
 . (1)أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة شداد بن أبي عمرو وأبي اليمان[ 4960]جامع: 
 ( في األدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق.5272( رقم ) 1)

أن ميشَي    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »هنى رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر   -[ 954] 
 . (1)الرَُّجُل بني املرأتني«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: موضوع[  []شعيب: إسناده ضعيف جداً  [[ ]عبد القادر: في سنده داود بن أبي صالح الليثي المدني4962]جامع: 
 ( في األدب، باب في مشي النساء مع الرجال. 5273) ( رقم 1)
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 -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َأَما بعُد، فإِّن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت د( مسرة بن جندب    -[  955] 
 قال: َمْن َجاَمَع املُْشرَِّك وسكَن معه فَإِّنَّهُ مثـُْلُه«. 
 (،1) ُعوهم، َفَمن ساَكنـَُهم أو َجاَمَعُهم فهو منهم«. أخرج الثانية الرتمذي  ويف رواية قال: »ال ُتساكِّنوا املشركني، وال جتامِّ 

 . (2)واألوىل ذكرها رزين 
   [ [ ]شعيب: إسناده مسلسٌل بالضعفاء والمجاهيلوله شاهد عند الترمذي وأبي داود [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف4968]جامع: 

 كراهية المقام بين أظهر المشركين. ( في السير، باب ما جاء في 1605( رقم ) 1)
 . ( في الجهاد، باب في اْلقامة بأرض الشرك2787( وقد رواه أبو داود رقم ) 2)

ْستِّْئَذاُن؟ قَاَل: »يـََتَكلَُّم ال أَبو )جه(  -[ 956]  رَُّجُل  أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ قَاَل: قـُْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َهَذا السَّاَلُم، َفَما االِّ
« أخرجه ابن   (1) ماجهَتْسبِّيَحًة، َوَتْكبِّريًَة، َوحَتْمِّيَدًة، َويـَتـََنْحَنُح، َويـُْؤذُِّن َأْهَل اْلبـَْيتِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو سورة. قال فيه البخاري: منكر الحديث ويروي عن أبي أيوب مناكير ال يتابع  3707:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي َسورة[ ]]األلباني: ضعيف  [عليها

 ااِلْسِتْئَذانِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3707ابن ماجه ) ن( سن 1)

َرْيٍ، مِّْن رَُجٍل مَلْ ُيْصبِّْح َصائًِّما، َومَلْ يـَُعْد   َجابِّر )جه(  * -[ 957]  قَاَل: قـُْلُت: َكْيَف َأْصَبْحَت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »ُبِّ
 (1)  ماجهَسقِّيًما« أخرجه ابن 

  [ مد وابن معين وغيرهما[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن مسلم، هو ابن مؤمن المكي، ضعفه أح3710:  ]ماجه
 [ شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن مسلم [ ]]األلباني: ضعيف

ُجِل ُيَقاُل َلُه: َكْيَف َأْصَبْحتَ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلََدِب 3710( سنن ابن ماجه )1)  الرَّ

وَ   أَبو  )جه(  -[  958]   ، اْلُمطَّلِّبِّ َعْبدِّ  ْبنِّ  لِّْلَعبَّاسِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َدَخَل  ُأَسْيٍد السَّاعِّدِّيِّّ 
َوبـَرََكاتُُه، قَاَل: »َكْيفَ  اَّللَِّّ  َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَةُ  َرْيٍ حَنَْمُد  َعَلْيهِّْم فـََقاَل: »السَّاَلُم َعَلْيُكْم«، قَالُوا:  َأْصَبْحُتْم؟« قَالُوا: ُبِّ  

َرْيٍ، َأمْحَُد اَّللََّ« أخرجه  نَا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َأْصَبْحُت ُبِّ َبِّينَا َوأُمِّّ  (1)  ماجهابن  اَّللََّ، َفَكْيَف َأْصَبْحَت أبِّ
ضعيف، ومالك بن حمزة قال البخاري في "الضعفاء":  ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد هللا بن عثمان  ضعيف[ ]األلباني: [ 3711:  ]ماجه

 [ال يتابع عليه
ُجِل ُيَقاُل َلُه: َكْيَف َأْصَبْحتَ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3711ابن ماجه ) ن( سن 1)  الرَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا لَقَِّي الرَُّجَل َفَكلََّمُه، مَلْ َيْصرِّْف َوجْ   أََنس  )جه(   -[  959]  َههُ َعْنهُ  ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
يـَُر ُمتـََقدًِّما بِّرُْكبـَتـَْيهِّ  َحىتَّ َيُكوَن ُهَو الَّذِّي يـَْنَصرُِّف، َوإَِّذا َصاَفَحُه، مَلْ يـَْنزِّْع َيَدهُ مِّْن َيدِّهِّ َحىتَّ َيُكوَن ُهَو الَّذِّ  ي يـَْنزُِّعَها، َومَلْ 

 (1)  ماجهَجلِّيًسا َلهُ َقطُّ« أخرجه ابن 
الباقي: في الزوائد: مدار الحديث على زيد العمي، وهو ضعيف3716:  ]ماجه ]األلباني: ضعيف إال جملة المصافحة فهي    [ [ ]عبد 

 [ بالركبتين، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي يحيى الطويل وشيخه زيد الَعمِ يشعيب: حسن دون قصة المتقدم [ ]ثابتة
ُجِل َجِليَسهُ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3716ابن ماجه ) ن( سن 1)  ِإْكَراِم الرَّ

َْعذِّرٍَة فـََلْم يـَْقبـَْلَها،   ُجوَدان )جه(  -[ 960]  يهِّ مبِّ َكاَن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمنِّ اْعَتَذَر إِّىَل َأخِّ
بِّ َمْكٍس« أخرجه ابن   (1)  ماجهَعَلْيهِّ مِّْثُل َخطِّيَئةِّ َصاحِّ

مرسل.  3718:  ]ماجه أنه  إال  ثقات  رجاله  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  حاتم [  أبو  مجهول دجو   :قال  وهو  صحبة  له  ليست  هذا    [ان 
 األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن،[ ]
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 اْلَمَعاِذيرِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3718ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثامن: يف الصداق 
قال: »َمن أعطى    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )د(  *  -[  961]

اْسَتَحلَّ«. ويف رواية قال: »ُكنّا على عهد رسول هللا   فقد  صلى هللا عليه   -يف صداق امرأة مِّْلَء كفَّْيه َسوِّيقاً أو متراً 
 (. 1)عة«، أخرجه أبو داود نستمتع ابلُقْبضة من الطعام، على معىن املُتْ  -وسلم

 صحيح[  ]األلباني: [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف4979]جامع: 
 . ( في النكاح، باب قلة المهر 2110( رقم ) 1)

إىل أن قال: »وما   -قال حنو هذه القصة، ومل يذكر اإلزاَر واخلامَت  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )د(  * -[ 962] 
حتفُظ من القرآن؟ قال: سورَة البقرة والت تَلِّيها، قال: قُْم فعلِّّْمها عشرين آية، وهي امرأُتك« أخرجه أبو داود عقيب 

 . (1)احلديث األول 
[  سنده عسل أبو قرة البصري، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه، فهو حديث حسن، وفي   [ ]عبد القادر:4978]جامع: 

 [ضعيف]األلباني: وهو ابن سفيان التيمي[  -]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ِعسل  
 ( في النكاح، باب في التزويج على العمل بعمل. 2112( رقم ) 1)

  -)ت( عبد هللا بن عامر: عن أبيه »أن امرأة من بين فـََزارََة تزوَّجْت على نـَْعَلني« فقال هلا رسول هللا *   -[ 963] 
ك ومالكِّ بنعلني؟ قالت: نعم، فأجازَه«. أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم  . (1) : »أرضيتِّ من نْفسِّ

]شعيب في تخريج المسند    إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: [ حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 4980]جامع: 
 (: إسناده ضعيف[ 15679)
 ( في النكاح، باب ما جاء في مهور النساء. 1113( رقم ) 1)

َل امرأة على  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمرين رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عائشة   -[ 964]  أن أُْدخِّ
 . (1)زوجها قبل أن يـُْعطَِّيها شيئاً« أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ مل يسمع من عائشة 

سناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني:  من عائشة[ ]شعيب: إ خيثمة  [ ]عبد القادر: قال ابن القطان: ينظر في سماع4995]جامع: 
 ضعيف[

 ( في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا. 2128( رقم ) 1)
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 الكتاب التاسع: يف الصيد 
 . (1)قال: »هنِّينا عن صيد كلبِّ اجملوسيِّ« أخرجه الرتمذي  -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[ 965]

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 5006]جامع: 
 . ( 3209ماجة ) وابن( في الصيد، باب ما جاء في صيد كلب المجوس، 1466( رقم ) 1)

: »ما أْلَقاه  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 966] 
 . (1)البحر أو جَزَر عنه فكلوه، وما مات فيه وطََفا، فال أتكلوه« وروي موقوفاً على جابر أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[ [[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: في إسناده يحيى بن سليم الطائفي، ضعيف5010]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في أكل الطافي من السمك. 3814( رقم ) 1)

اَّللَِّّ    َجابِّر  )جه(  -[  967]  َعْبدِّ  عنهما-ْبنِّ  اْلَمُجوَس«    -رضي هللا  يـَْعينِّ  َوطَائِّرِّهِّْم،  َصْيدِّ َكْلبِّهِّْم،  َعْن  »هنِّينَا  قَاَل: 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إال قوله  3209: ]ماجه
وحجاج بن أرطاة مدلس وقد    -وهو ابن عبد هللا النخعي-]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف شريك    [طائرهمو 

 [ عنعن
ْيِد، َباُب َصْيِد َكْلِب اْلَمُجوِس، َواْلَكْلِب اأْلَْسَوِد اْلَبِهيمِ  (، ِكَتابُ 3209ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتـََهاَدْيَن اجْلََراَد، َعَلى اأْلَطْ )جه(   -[ 968]  « أخرجه أََنس ْبَن َمالٍِّك، قَاَل: »ُكنَّ َأْزَواُج النَّيبِّ بَاقِّ
 (1)  ماجهابن 

ال3220:  ]ماجه بن  سعيد  واسمه  البقال  سعيد  أبو  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  العبسي  [  ضعيفمرزبان  وهو    [الكوفي 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي سعد البقال[ [ ]]األلباني: ضعيف اْلسناد

ْيِد، َباُب َصْيِد اْلِحيَتاِن، َواْلَجَرادِ  (، ِكَتابُ 3220ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصَّ

قَاَل: »هَنَى رَُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن قـَْتلِّ الصَُّردِّ،  -رضي هللا عنه- أبو هريرة )جه(  * -[ 969] 
، َوالنَّْمَلةِّ، َواهْلُْدُهدِّ« أخرجه ابن   ْفدَعِّ  (1) ماجه َوالضِّّ

]شعيب: إسناده   األلباني: صحيح[ ] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف3223:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -وهو المخزومي-ضعيف جًدا. إبراهيم بن الفضل 

ْيِد، َباُب َما ُيْنَهى، َعْن َقْتِلهِ  (، ِكَتابُ 3223ابن ماجه ) ن( سن 1)  الصَّ

، َما تـَُقوُل يفِّ الثَـّ )جه(    -[  970]  َْسأََلَك َعْن َأْحنَاشِّ اأْلَْرضِّ ُتَك ألِّ ئـْ ْعَلبِّ ُخَزمْيَة ْبنِّ َجْزٍء، قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ جِّ
؟ قَاَل: »َوأيَُْكُل الذِّْئَب أَ  َحٌد فِّيهِّ َخرْيٌ؟« أخرجه ابن  قَاَل: »َوَمْن أيَُْكُل الثَـّْعَلَب؟« قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما تـَُقوُل يفِّ الذِّْئبِّ

 (1)  ماجه
[  األلباني: ضعيف] [ [ ]عبد الباقي: الحديث ال يخلو عن ضعف كما ذكره الترمذي. وفي الزوائد أشار إلى الضعف3235:  ]ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، وعنعنة محمَّد بن إسحاق ]
ْئِب، َوالثَّْعَلبِ (، 3235( سنن ابن ماجه )1) ْيِد، َباُب الذِ   ِكَتاُب الصَّ

، َوَلكِّْن  -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر )جه(  * -[ 971]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مَلْ َُيَرِّمِّ الضَّبَّ َأنَّ النَّيبِّ
ٍد، َوَلْو َكانَ  َفُع بِّهِّ َغرْيَ َواحِّ َ َعزَّ َوَجلَّ لَيـَنـْ  (1)  ماجهأَلََكْلُتُه« أخرجه ابن  عِّْندِّي َقذِّرَُه، َوإِّنَّهُ َلطََعاُم َعامَّةِّ الرَِّعاءِّ، َوإِّنَّ اَّللَّ
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات. إال أنه منقطع. حكى الترمذي في الجامع عن البخاري، أن قتادة لم  3239:  ]ماجه
 منقطع[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه  ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ يسمع من سليمان بن قيس اليشكري 

ب ِ 3239( سنن ابن ماجه )1) ْيِد، َباُب الضَّ  (، ِكَتاُب الصَّ

؟ َما تـَُقوُل يفِّ الضَّ )جه(    -[  972]  َْسأََلَك َعْن َأْحنَاشِّ اأْلَْرضِّ ُتَك ألِّ ئـْ ؟  ُخَزمْيَة ْبنِّ َجْزٍء، قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ جِّ بِّّ
َ؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ قَالَ  ، َورَأَْيُت قَاَل: »اَل آُكُلُه، َواَل ُأَحرُِّمُه« قَاَل: قـُْلُت: فَإِّيّنِّ آُكُل ممَِّّا مَلْ حُتَرِّْم، َوملِّ : »فُقَِّدْت أُمٌَّة مَِّن اأْلَُممِّ

؟ قَاَل: »اَل آُكُلُه، َواَل ُأَحرُِّمُه«، قـُْلُت: فَ  « قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما تـَُقوُل يفِّ اأْلَْرَنبِّ َ؟ اَي  َخْلًقا رَاَبينِّ إِّيّنِّ آُكُل ممَِّّا مَلْ حُتَرِّْم، َوملِّ
َا َتْدَمى« أخرجه ابن َرُسوَل اَّللَِّّ قَاَل: »نـُبِّْئُت   (1)  ماجهَأهنَّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 3245:  ]ماجه
ْيِد، َباُب اأْلَْرَنبِ 3245( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب الصَّ

، قـَْوٌم جَيُبُّ )جه(   -[ 973]  رِّ الزََّمانِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َيُكوُن يفِّ آخِّ وَن َأْسنَِّمَة  متِّيم الدَّارِّيِّّ
، فـَُهَو َميٌِّت« أخرجه ابن  ، َأاَل، َفَما ُقطَِّع مِّْن َحيٍّ ، َويـَْقطَُعوَن َأْذاَنَب اْلغََنمِّ بِّلِّ  (1) ماجه اإْلِّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [ضعيف  وهو[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو بكر الهذلي.  3217:  ماجه]
 [ متروك الحديث، وهشام بن عمار وشهر بن حوشب ضعيفان -واسمه ُسلمى، وقيل: َروح بن عبد هللا -جًدا. أبو بكر الُهذلي 

ْيدِ (، 3217ابن ماجه ) ن( سن 1)  . َباُب َما ُقِطَع ِمْن اْلَبِهيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ ، َأْبَواُب الصَّ
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 الكتاب العاشر: يف الصفات 
َك رَبُـّنَا مِّْن قـُُنوطِّ عِّبَادِّهِّ، َوقـُْربِّ غِّرَيِّ   وأَب)جه(    -[  974] هِّ«  َرزِّيٍن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َضحِّ

، قَاَل: »نـََعْم«، قـُْلُت: َلْن نـَْعَدَم مِّْن َربٍّ َيْضَحُك َخريًْ   (1)  ماجهأخرجه ابن . ا قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأَو َيْضَحُك الرَّبُّ

شعيب:  [ ]األلباني: ضعيف]  [في الثقات. وباقي رجاله احتج بهم مسلم  حبان[ ]عبد الباقي: في الزوائد: وكيع ذكره ابن  181:  ]ماجه
 إسناده ضعيف[ 

نَِّة، (، َأْبَوابُ 181ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفي ِذْكِر اْلَخَواِرجِ  السُّ

نَا َأْهُل اجْلَنَّةِّ   -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر)جه(   -[ 975]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " بـَيـْ
َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم اَي َأْهَل  فَـ  يفِّ نَعِّيمِّهِّْم، إِّْذ َسطََع هَلُْم نُوٌر، فـََرفـَُعوا رُُءوَسُهْم، فَإَِّذا الرَّبُّ َقْد َأْشَرَف َعَلْيهِّْم مِّْن فـَْوقِّهِّْم،

يٍم{ ]يس:  [، قَاَل فـَيـَْنظُُر إِّلَْيهِّْم، َويـَْنظُُروَن إِّلَْيهِّ، َفاَل يـَْلَتفِّتُوَن  58اجْلَنَّةِّ قَاَل: َوَذلَِّك قـَْوُل اَّللَِّّ: }َساَلٌم قـَْواًل مِّْن َربٍّ رَحِّ
، َما َداُموا يـَْنظُُرونَ  َقى نُورُهُ َوبـَرََكتُهُ َعَلْيهِّْم يفِّ دِّاَيرِّهِّمْ  إِّىَل َشْيٍء مَِّن النَّعِّيمِّ ُهْم، َويـَبـْ َب َعنـْ   ماجهأخرجه ابن . إِّلَْيهِّ، َحىتَّ ََيَْتجِّ

(1) 
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي عاصم الَعب اداني والفضل بن عيسى الرقاشي[ ] [ ]األلباني: ضعيف184:  ]ماجه

نَِّة، (، َأْبَوابُ 184ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفي ِذْكِر اْلَخَواِرجِ  السُّ

َ لََيْضَحُك إِّىَل َثاَلثٍَة: لِّلصَّفِّّ  أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 976]  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اَّللَّ
، َولِّلرَُّجلِّ يـَُقاتُِّل، أُرَاهُ قَاَل: َخْلَف اْلَكتِّيَبةِّ " يفِّ الصَّاَلةِّ، َولِّلرَُّجلِّ ُيَصلِّّي يفِّ َجْوفِّ   (1) ماجهأخرجه ابن . اللَّْيلِّ

وهو ابن سعيد  -شعيب: إسناده ضعيف لضعف مجالد [ ]]األلباني: ضعيف[ الزوائد: في إسناده مقال الباقي: في[ ]عبد 200:  ]ماجه
 [ وجهالة عبد هللا ابن إسماعيل  -الهمداني

نَِّة، (، َأْبَوابُ 200ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباٌب ِفيَما َأْنَكَرْت اْلَجْهِميَّةُ  السُّ
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 : يف الضِّيافة األول الكتاب  
َأْن خَيُْرَج    -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(    -[  977] السُّنَّةِّ،  »إِّنَّ مَِّن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 

 (1)  الرَُّجُل َمَع َضْيفِّهِّ، إِّىَل اَببِّ الدَّارِّ« أخرجه ابن ماجه
]األلباني:   [متروكين. قال ابن حبان: يضع الحديث[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن عروة أحد الضعفاء ال3358:  ]ماجه

 [ موضوع[ ]شعيب: موضوع، آفته علي بن عروة، فقد اتُّهم بوضع الحديث
 (، كتاب األطعمة، باب الصداقة. 3358( سنن ابن ماجه )1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

الطعام، كتاب  حرف الطاء، ويشتمل على مخسة كتب: كتاب الطهارة، كتاب  

 الطّبِ والرُّقَى، كتاب الطَّالق، كتاب الطِّيَرَة والعَدْوَى 
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 الكتاب األول: يف الطهارة 
ليلَة   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال يل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( عبد هللا بن مسعود    -[  978]

قلت: نبيذ، قال: مترة طيِّبة، وماء طهور، فتوّضأ منه«. أخرجه الرتمذي، وأخرجه    –أو رَْكَوتك  -اجلّن: »ما يف إَِّداَوتَِّك  
 . (1)أبو داود، ومل يذكر: »فتوضَّأ منه« 

]عبد القادر: ضعيف ال يثبت[  [  أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ال تعرف له رواية غير هذا الحديث]الترمذي:  [  5047]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد[  

الوضوء بالنبيذ من  ( في الطهارة، باب  84( في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وأبو داود رقم )88( رواه الترمذي رقم ) 1)
 حديث أبي زيد عن عبد هللا بن مسعود. 

.... هبذه القصة،  -صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا بن معقل بن مقرن قال »صلَّى أعرايّب مع النيبِّّ   )د(  * -[ 979] 
: ُخُذوا ما ابَل عليه من الرتاب فأْلُقوه، وأهريُقوا على مكانه ماء« -صلى هللا عليه وسلم -يعين النيبَّ  -قال فيه: وقال 

 (. 1)  . أخرجه أبو داود-صلى هللا عليه وسلم -نيبَّ قال أبو داود: وهو مرسل، ابُن معقل مل يُدرك ال
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات لكنه مرسل[ 5056]جامع: 

 ( في الطهارة، باب األرض يصيبها البول. 381( رقم ) 1)

بن عكيم: قال: »قُرِّئ علينا كتاب رسول  *    -[  980]  أبرض    -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  )د ت س( عبد هللا 
َنة، وأان يومئذ غالم شاب، يقول فيه: ال َتسَتمتُِّعوا من امليتة إبهاب وال َعَصب«.   ُجَهيـْ

كتب إىل ُجهينة قبل موته بشهرين: ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال   -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى »أن رسول هللا  
 عصب« أخرجه أبو داود. 

 : أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب«.-صلى هللا عليه وسلم  -الرتمذي قال: »أَتان كتاُب رسول هللا    ويف رواية
 ويف أخرى »قبل موته بشهرين«. 

 . (1)وأخرج النسائي الرواية األوىل 
الجوزي في " الناسخ والمنسوخ ":  ]عبد القادر: قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  [  هذا حديث حسن]الترمذي:  [  5086]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[ [وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا[ ]شعيب: إسناده ضعيف
( في اللباس،  1729( في اللباس، باب من روى أن ال ينتفع باهاب الميتة، والترمذي رقم )4128( و )4127( رواه أبو داود رقم )1)

 في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة.  175/  7 باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي

: َلما َقدِّم عبد هللا بن عباس الَبصرَة، فكان َُيدِّث عن أيب -رضي هللا عنه    -)د( أبو موسى األشعري    -[  981] 
صلى هللا    -موسى، فكتب عبد هللا إىل أيب موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: »إين كنُت مع رسول هللا  

وسلم أص   -عليه  يف  َدمِّثاً  فأتى  يبُوَل،  أن  فأراد  يوم،  فـَْلرَيَْتْد  ذاَت  يُبوَل  أن  أحدكم  أراد  إذا  قال:  مث  فبال،  َدار،  جِّ ل 
 . (1) لِّبولِّه«. أخرجه أبو داود عن أيب التـَّيَّاح عن شيخ، ومل ُيسمِّه 

 ]األلباني: ضعيف[  [إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي التياح [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: 5088]جامع: 
 ( في الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله.3)( رواه أبو داود رقم 1)

أْن   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »هنى رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( معقل بن أيب معقل األسدي    -[ 982] 
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 . (1)َنْستقبَِّل القِّبَلتني ببول أو غائط«. أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: منكر[  [إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة[ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: 5101]جامع: 

 ( في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.10( رقم ) 1)

َلَة«   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى النيب -رضي هللا عنه   -)ت( أبو قتادة   -[ 983]  يبوُل ُمْستـَْقبل القِّبـْ
 . (1)أخرجه الرتمذي 

 [ ]عبد القادر: في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 5104]جامع: 
 قبلة.( في الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في استقبال ال10( رقم ) 1)

أبُوُل قائماً، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رآين النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)ت( عمر بن اخلطاب   -[ 984] 
، وقال: إَّنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي بن أيب  (1)أخرجه الرتمذي  «.اي عمُر ال تـَُبْل قائماً، فما بـُْلُت قائماً بعدُ 

 احلديث، ضعفه أيوب السَّْختِّيَاين وتكلَّم فيه. املخارق، وهو ضعيف عند أهل 
وروى عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر قال: قال عمُر: »ما بـُْلُت قائماً ُمْنُذ أسلمُت«، وهذا أصح من حديث عبد  

 الكرمي. 
 قال ]الرتمذي[ : ومعىن النهي عن البول قائماً: على التأديب، ال على التحرمي. 

 (. 2) سعود قال: »إنه من اجلفاء أن تبوَل وأنَت قائم« قال: وقد رُوَِّي عن ابن م 
إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند  ]الترمذي: إسناده ضعيف[ معلق و [ ]عبد القادر: 5108]جامع: 

ْخِتَياني وتكلَّم فيه  [ أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّ
( في الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا، وإسناده  12حديث عائشة رقم )( رواه الترمذي بغير إسناد تعليقًا على 1)

 ضعيف.
 ( هذا األثر عن ابن مسعود معلق بغير إسناد، ولم نقف على من وصله.2)

يقول: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو سعيد اخلدري    -[ 985] 
َفنْيِّ عن َعْورَتـَْيهما يتحدَّاثن، فإن هللا مَيُْقُت على ذلك« أخرجه أبو داود   (. 1)خيرج الرجالن َيْضرِّابن الغائَط كاشِّ

 ]األلباني: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة هالل بن عياض[ 5112]جامع: 
 ( في الطهارة، باب كراهية الكالم عند الحاجة. 15( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -قاال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنهم  -أنس بن مالك وعبد هللا بن عمر  )د ت(  * -[ 986] 
 أراد احلاجة مل يـَْرَفْع ثـَْوبَه حىت َيْدنـَُو من األرض«.  إذا -وسلم

هكذا رُوي عن األعمش عن أنس. وروي أيضاً عن األعمش قال: قال ابُن عمر: »كان   [:أخرجه الرتمذي، ]وقال
إذا أراد احلاجة... وذكر مثله«. وكال احلديثني مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر،  -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ 

 (. 1) وقال: وقد رواه األعمش عن أنس 
 ]األلباني: صحيح[ إسناده ضعيف النقطاعه[   عبد القادر: حديث ضعيف[ ]شعيب: [ ]5113]جامع: 

( في الطهارة، باب كيف التكشف  14( في الطهارة، باب ما جاء في االستتار عند الحاجة، وأبو داود رقم )14( رواه الترمذي رقم )1)
 عند الحاجة. 

فْلُيوتِّْر، من فعل    اْكَتَحلَ من  قال: »  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  987] 
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خَتَلََّل   أكل فما  فلُيوتِّْر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومن  اْسَتجَمَر  فقد أحسن، وَمن ال فال َحَرج، ومن 
ْ، فإن مل جي تَلِّْع، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومن أتى الغائط فْلَيْسَترتِّ ْد إال أن فْليـَْلفِّْظ، وما الك بلسانِّهِّ فْليـَبـْ

جيمَع َكثيباً من رَْمل فْلَيْستْدبِّْرُه، فإن الشيطان يـَْلَعُب مبقاعد بين آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال َحرج«، أخرجه 
 (. 1)أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف، حصين الحبراني مجهول[ [ ]5114]جامع: 
 ( في الطهارة، باب االستتار في الخالء. 35) ( رقم 1)

إذا دخل   -قال: »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه  -)د ت س( أنس بن مالك *   -[ 988] 
 (. 1)اخلالَء َوَضع خامَته« أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [منكر ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [ حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 5123]جامع: 
( في اللباس، باب ما جاء في  1746( في الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر هللا يدخل به الخالء، ورواه الترمذي رقم ) 19( رقم ) 1)

 في الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخالء.  178/  8لبس الخاتم باليمين، والنسائي  

قال: »جاءين جربيل، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )ت(  -[ 989] 
 . (1)حممد، إذا توضأَت فانْـَتضِّح« أخرجه الرتمذي 

  [ضعيف]األلباني:  [ هذا حديث غريب. وسمعت محمدا، يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث]الترمذي: [ 5129]جامع: 
 ضعيف[]شعيب: إسناده 

 ( في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. 50( رقم ) 1)
فقام عمُر خلَفه بُكوز   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »ابل رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 990] 

من ماء، فقال: ما هذا اي عمر؟ فقال: ماء نتوضأ به، قال: ما أُمِّْرُت كلَّما بُلُت أن أتوضأ، ولو فعلُت لكانت ُسنَّة«  
 . (1)أخرجه أبو داود 

نده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن يحيي التوأم وجهالة أم عبد هللا بن أبي  [ ]عبد القادر: في س5131]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ مليكة[ 

 ( في الطهارة، باب من بال ولم يمس ماء. 327( في الطهارة، باب في االستبراء، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )42( رقم ) 1)

َ مباء فقال   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنه كان مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)س( القيسي    -[  991]  يف سفر، فُأيتِّ
 . (1) على يديه من اإلانء، فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذِّراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتيهما«. أخرجه النسائي

بن  5150]جامع:   في سنده عمارة  القادر:  ]عبد  اْلسناد[[  ضعيف  ]األلباني:  بن حنيف، وهو مجهول[  تخريج    عثمان  في  ]شعيب 
 (: إسناده ضعيف[23118المسند )

 (. 113في الطهارة، باب غسل الرجلين باليدين ) 79/   1(  1)

ميسح رأسه مرة  -صلى هللا عليه وسلم -طلحة بن ُمصرِّف: عن أبيه عن جده قال: »رأيُت النيبَّ  )د(  * -[ 992] 
واحدة، حىت بلغ الَقَذاَل، وهو أول القفا«. قال ُمسدَّد: »مسح رأسه من مقدَّمه إِّىل مؤخَّره، حىت أخرج يديه من حتت 

 أُذنيه«. 
 (. 1)اود ]قال مسدد: فحدَّثت به َيىي، فأنكره[ أخرجه أبو د

ضعيف،   -وهو ابن أبي سليم-[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ليث إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده   [ ]عبد القادر:5152]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [ وُمصرف والد طلحة مجهول
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 ( في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم. 132( رقم ) 1)

: فغسل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال »توضأ النيبُّ  -رضي هللا عنه   -أبو أمامة الباهلي  )ت د(  * -[ 993] 
وجهه ثالاثً، ويديه ثالاثً، ومسح برأسه، وقال: األُُذانن من الرأس«. قال محَّاد: ال أْدري »األُذانن من الرأس« من قول  

 الرتمذي.  ؟ أخرجه-صلى هللا عليه وسلم  -أيب أمامة، أم من قول رسول هللا 
قال: »وكان ميسح املَْأَقنْي، قال: وقال: األُذانن من   -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود: أنه ذكر وضوء رسول هللا 

 (. 1) الرأس«. قال محاد: ]ال أدري[... احلديث
]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن  [  هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم]الترمذي: [ 5153]جامع: 

 [ إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب]شعيب:   [صحيححوشب[ ]األلباني: 
( في الطهارة، باب صفة وضوء  134( في الطهارة، باب ما جاء أن األذنين من الرأس، وأبو داود رقم ) 37( رواه الترمذي رقم )1)

 وسلم. النبي صلى هللا عليه 
يتوضأ، وعليه  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيُت رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أنس بن مالك   -[ 994] 

ُقض العمامة«. أخرجه أبو داود   . (1)عمامة قِّْطرِّيَّة، فأدخل يده من حتت العمامة فمسح مقدَّم رأسه، ومل يـَنـْ
وأبو معقل مجهوالن[   -وهو المدني-د العزيز بن مسلم [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عب 5163]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في الطهارة، باب المسح على العمامة. 147( رقم ) 1)

صلى هللا  -قال: »دخلُت على رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده    -[ 995] 
َيتِّهِّ على َصْدرِّه، فرأيته يـَْفصُِّل بني املضمضة واالستنشاق«. أخرجه   -عليه وسلم يُل من وجهه وحلِّ وهو يتوضأ واملاءُ َيسِّ
 . (1)أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[ شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]5189]جامع: 
 ( في الطهارة، باب في الفرق بين المضمضة واالستنشاق.139( رقم ) 1)

قال: »إن للوضوء شيطاانً   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( ُأيب بن كعب   -[ 996] 
 . (1)يقال له: اْلَوهَلَاُن، فاتقوا َوْسَواَس املاء«. أخرجه الرتمذي 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ [ ، وليس إسناده بالقوي ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 5207]جامع: 
 ( في الطهارة، باب ما جاء في كراهية اْلسراف في الوضوء بالماء. 57( رقم ) 1)

ُف هبا بعد    -صلى هللا عليه وسلم   -قالت: »كان لرسول هللا   -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة   -[ 997]  ْرَقة يُنشِّّ خِّ
 (. 1)الوضوء« أخرجه الرتمذي 

الباب شيء]الترمذي:  [  5208]جامع:   بالقائم وال يصح في هذا  القادر: فيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف[ ]األلباني:  [  ليس  ]عبد 
 ضعيف اْلسناد[

 ( في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة. 53( رقم ) 1)

إذا توضأ مسح وجهه  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيت النيب   -رضي هللا عنه  -)ت( معاذ بن جبل   -[ 998] 
 . (1)بطَرف ثوبه« أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم  [  هذا حديث غريب وإسناده ضعيف]الترمذي: [ 5209]جامع: 
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 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  األفريقي، وهما ضعيفان[
 ( في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. 54( رقم ) 1)

: »ال صالة ملن ال وضوء  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة    -[ 999] 
 . (1)  له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[ [ وال ألبيه [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة5210]جامع: 
 ( في الطهارة، باب التسمية على الوضوء. 101( رقم ) 1)

 -رابح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن ُحَويطب: عن جدته عن أبيها قالت: مسعُت رسول هللا   )ت( * -[  1000] 
 . (1)  يقول: »ال وضوَء ملن مل يذكر اسم هللا عليه«. أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [ قال أحمد بن حنبل: ال أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد]الترمذي: [ 5211]جامع: 
 [إسناده ضعيف]شعيب:  حسن[

 ( في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. 25( رقم ) 1)
انم وهو   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى النيب -رضي هللا عنهما  -)د ت س( عبد هللا بن عباس  -[  1001] 

م ُيصلِّّي، فقلُت: اي رسول هللا، إنك قد َّنَِّْت؟ قال: إن الوضوَء ال جيب إال على  مث قا  -أو نـََفخ  -ساجد، حىت َغطَّ 
ُله«. أخرجه الرتمذي.   من انم ُمضطجعاً، فإنه إذا اْضَطَجَع اْسرَتَْخْت مفاصِّ

يتوضأ، فقلت  كان يسجد، ويناُم وينُفخ، مث يقوم فُيصلِّّي، وال   -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود: »أن رسول هللا  
 له: صلَّيَت ومل تتوضأ وقد َّنَِّْت؟ فقال: إَّنا الوضوء على من انم مضطجعًا«. 

 زاد يف رواية »فإنه إذا اضطجع اسرتخت مفاصله«. 
يزيد ]أبو خالد[ الداالين عن  يـَْروِّه إال  منكر، مل  أبو داود: قوله: »إَّنا الوضوء على من انم مضطجعاً« حديث  قال 

 حمفوظاً.  -صلى هللا عليه وسلم -له مجاعة عن ابن عباس، ومل يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النيبُّ  قتادة، وروى أوَّلَه
يساره، فجعلين عن ميينه،   فقمت عنذات ليلة،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »صليُت مع النيبِّّ  

 . (1) فصلى، مث اضطجع ورقد، فجاءه املؤذِّّن فصلى ومل يتوضأ« 
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف في المرفوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 5240]جامع: 

الترمذي رقم )1) النوم، وأبو داود رقم )77( رواه  باب ما جاء في الوضوء من  باب الوضوء من  202( في الطهارة،  ( في الطهارة، 
 . ن األئمة بالصالةفي األذان، باب إيذان المؤذني  30/   2النوم، والنسائي 

النيبِّّ    -[  1002]    -)د( عبيد بن َثامة املرادي قال: »قدم علينا مصَر عبد هللا بُن احلارث بن َجزء من أصحاب 
مع رسول هللا  -أو سادس ستة   -فَسمِّعُته َُيدِّث يف مسجد مصَر، قال: لقد رأيُتين سابَع سبعة   -صلى هللا عليه وسلم 

يف دار رجل، فمرَّ بالل، فناداه ابلصالة، فخرجنا، َفَمَرْران برجل، وبـُْرَمتهُ على النار، فقال له    -صلى هللا عليه وسلم  -
ل: نعم، أبيب أنت وأمي، فتناول منها َبْضَعة، فلم يزل يَعلُِّكها حىت : أطابت بـُْرمتَك؟ قا-صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  

 (. 1)أْحَرَم ابلصالة وأان أنظر إليه«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: ضعيف بهذا السياق[  5258]جامع: 
 النار. ( في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست 193( رقم ) 1)

شرب لبناً فلم   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك   )د( * -[  1003] 
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 . (1)ميضمض، ومل يتوضأ، وصلَّى« أخرجه أبو داود 
 [ حسن ]األلباني:  [ ]عبد القادر: في سنده في سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[5264]جامع: 

 ( في الطهارة، باب الرخصة في ذلك. 197( رقم ) 1)
صلى هللا   -قال: »بينما رجل ُيصلِّّي ُمسبِّل إزاره، قال له رسول هللا  -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )د( * -[  1004] 

: اذهب فتوضأ، فذهَب فـََتوضأ مث جاء، فقال رجل: اي رسول هللا، مالك أمرَته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان  -عليه وسلم
 . (1) بل إزاره« أخرجه أبو داودُيصلِّّي وهو ُمسبل إزارَه، وإن هللا ال يقبُل صالَة رجل ُمس

 ]األلباني: ضعيف[ [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر 5267]جامع: 
 ( في اللباس، باب ما جاء في إسبال اْلزار. 4086( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيُت رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أوس بن أيب أوس الثقفي   )د( * -[  1005] 
 فتوضأ، ومسح على نـَْعَليهِّ، وَقَدَمْيهِّ« أخرجه أبو داود.  -يعين: املِّيَضأَة    -أَتى كِّظَاَمَة قوم 

 . (1) ويف رواية ُمسدَّد مل يذكر امليضأة والكِّظامة 
[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عطاء العامري والد  سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان  ي ف[ ]عبد القادر:  5280]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ يعلى مجهول[ 
 ( في الطهارة، باب المسح على الجوربين. 160( رقم ) 1)

َلَتنْيِّ   -عليه وسلمصلى هللا  -وكان قد صلَّى مع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( ُأيب بن عمارة   -[  1006]  القِّبـْ
أنه قال: »اي رسول هللا، أْمسُح على اخلفني؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ ]قال: يوماً[، قال: ويومني؟ ]قال: ويومني[، قال:  

 وثالثة أايم؟ قال: نعم، وما شْئَت«. 
 نِّْعَم ما بََدا لك«.  :-صلى هللا عليه وسلم -أخرجه أبو داود، وقال يف رواية: »حىت بلغ سبعاً، قال رسول هللا 

 . (1) قال أبو داود: وقد اختلف يف إسناده، وليس هو ابلقوي 
 [ ]عبد القادر: حديث ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدًا،[  5286]جامع: 

 ( في الطهارة، باب التوقيت في المسح. 158( رقم ) 1)

: »سئل عن التيمم، فقال: إنَّ هللا قال يف كتابه حني -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1007] 
{ ]املائدة:   ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأْيدَِّيُكم إىل املَرافِّقِّ [، وقال يف التيمم: }فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهُِّكْم 6ذََكر الوضوء: }فَاْغسِّ

[ وكانت السُّنَّة يف القطع: الكفَّني،  38 َوالسَّارِّقَةُ فَاْقطَُعوا أْيدِّيـَُهما{ ]املائدة: [ وقال: }َوالسَّارِّقُ 6َوأْيديُكْم{ ]املائدة: 
 . (1)« أخرجه الرتمذي -يعين: التيمم  -  .إَّنا هو الوجه والكفَّني

]األلباني:  ]عبد القادر: في سنده محمد بن خالد القرشي، وهو مجهول[  [ حديث حسن غريب صحيح]الترمذي: [ 5293]جامع: 
 ضعيف اْلسناد[

 . ( في الطهارة، باب ما جاء في التيمم145( رقم ) 1)

قال: »حتت كلِّّ شعرة   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو هريرة    -[  1008] 
ُلوا الشَّْعَر، وأنْـُقوا الَبَشَر« أخرجه أبو داود والرتمذي   . (1)َجنَابَة، فاْغسِّ

ال5316]جامع:   لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  بن وجيه، وهو ضعيف[  الحارث  في إسناده  القادر:  وقد  [ ]عبد  بن وجيه،  حارث 
 ]األلباني: ضعيف[ [ضعفه المصنف به
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  ( في الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة 106( في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم )248( رواه أبو داود رقم )1)
 (. 597جنابة، وابن ماجة )

قال: »من تـََرَك  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )د( * -[  1009] 
موضع شعرة من جنابة مل يغسلها، فُعَِّل به كذا وكذا من النار. قال علّي: فمن مثَّ عاديُت رأسي، فمن مثَّ عاديت رأسي، 

 . (1)  أبو داودفمن مثَّ عاديُت رأسي ثالاثً، وكان جَيُزُّ َشْعَره« أخرجه 
 [ضعيف]األلباني: [ ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوعًا[ إسناده صحيح  [ ]عبد القادر:5317]جامع: 

 ( في الطهارة، باب الغسل من الجنابة. 249( رقم ) 1)

)د( شعبة: »أن ابن عباس كان إذا اغتسل من اجلنابةِّ يُفرُغ بيده اليمىن على يده اليسرى سبع مرار، مث  -[  1010] 
َي َمرة كم أفرغ، فسألين: كم  -يغسل فرجه  فقلُت: ال أدري، فقال: ال أمَّ لك، وما مينعك أن تدري؟ مث  أفرْغت؟فـََنسِّ

يتطهَّر«   -صلى هللا عليه وسلم  -يتوضأ وضوَءه للصالة، مث يفيض على جلده املاء، مث يقول: هكذا كان رسول هللا 
 . (1)أخرجه أبو داود 

، فال تصح، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني:  شعيب: صحيح لغيره دون غسل اليد سبعاً [ ]إسناده ضعيفعبد القادر:  ][ 5326]جامع: 
 ضعيف[

 (. 2801( )1/307أحمد )  وأخرجه ( في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، 246( رقم ) 1)

قال: »كانت الصالةُ مخسني، والغسُل من اجلنابة سبع  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[  1011] 
يسأل حىت ُجعلت الصالة   -صلى هللا عليه وسلم -مِّرار، وَغسُل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزْل رسول هللا  

 . (1) مخساً، وغسُل اجلنابة مرة، وغسُل البول من الثوب مرة« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر[  5341]جامع: 

 ( في الطهارة، باب الغسل من الجنابة. 247( رقم ) 1)

من اجلنابة مث   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »رمبا اغتسل رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة  -[  1012] 
 . (1)جاء فاسَتْدفأ يب، فضممته إيلَّ وأان مل أغتسل« أخرجه الرتمذي  

]األلباني:   [في سنده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف]عبد القادر: [ هذا حديث ليس بإسناده بأس]الترمذي: [ 5342]جامع: 
 ضعيف[

( في الطهارة،  580( في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضًا ابن ماجة حديث رقم )123( رقم ) 1)
 باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل. 

يغسل رأَسه ابخلِّْطمي  -عليه وسلمصلى هللا  -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة   -[ 1013] 
 . (1) وهو ُجنب، جَيَْتزِّئ بذلك، وال َيُصبُّ عليه املاء« أخرجه أبو داود

وشريك  5344]جامع:   سواءة،  بني  من  الرجل  ْلبهام  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد  هللا  -[  عبد  ابن  وهو 
 ]األلباني: ضعيف[ [ سيئ الحفظ -النخعي

 ( في الطهارة، باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي. 256رقم ) (  1)

رَخََّص للجنب إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيب -رضي هللا عنه   -عمار بن ايسر  )ت د( * -[  1014] 
 أراد أن أيكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصالة«. 

احلديث  أخرجه الرتمذي، وانتهت رواية أيب داود عند قوله: »يتوضأ« وقال أبو داود: بني َيىي وعمار بن ايسر يف هذا 
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 رجل. 
 . (1)وعبد هللا بن عمرو: »اجلُُنُب إذا أراد أن أيكل توضأ« ر وقال علّي وابن عم

 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: حديث حسن صحيح[ [ 5351]جامع: 
الصالة، باب في الرخصة للجنب في  ( في 613( في الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب، والترمذي رقم ) 225( رواه أبو داود رقم )1)

 األكل والنوم. 
قال: »ال تدخل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه    -)د س( علي بن أيب طالب   -[ 1015] 

 . (1) املالئكة بيتاً فيه صورة وال كلب وال جنب« أخرجه أبو داود والنسائي 
القادر:  5354]جامع:   ]عبد  نجي  في  [  إسناد  سنده  وهذا  جنب"،  "وال  قوله:  دون  لغيره  صحيح  ]شعيب:  مجهول[  وهو  الحضرمي، 

 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 
باب في الجنب يؤخر الغسل، والنسائي  227( رواه أبو داود رقم )1) لم    141/    1( في الطهارة،  باب في الجنب إذا  في الطهارة، 

 يتوضأ.

قالت: »أْرَدَفين   -قد مساها يل  -عن امرأة من بين غِّفار  -رضي هللا عنها  -)د( أمية بنت أيب الصلت  -[  1016] 
وسلم  -رسول هللا   عليه  رسول هللا    -صلى هللا  لَنـََزل  فوهللا  قالت:  رْحلِّه  َحقيبة  وسلم   -على  عليه  إىل    -صلى هللا 

م دم  هبا  فإذا  رَْحلِّه،  َحقيبة  عن  ونزلُت  فأانخ،  الناقة الصبح،  إىل  فـَتـََقبَّْضُت  قالت:  حضُتها،  حيضة  أول  وكانت  ينِّّ 
؟ قلت: نعم،    -صلى هللا عليه وسلم   -واْستحَييُت، فلما رأى رسول هللا   ؟ لعلَّكِّ نُفِّْستِّ َم، قال: ما َلكِّ ما يب، ورأى الدَّ

ب احلقِّيبة من الدم، مث ُعودي  قال: فأْصلِّحي من نفسك، َثُخذي إانء من ماء فاْطرحي فيه مِّْلحاً، مث اْغسلِّي ما أصا
، قالت: فلما فتح رسول هللا   خيرَب َرَضَخ لنا من الفيء، قالت: وكانت ال َتطَهَُّر من -صلى هللا عليه وسلم   -لَِّمرَْكبكِّ

 . (1)حيضة إال جعلت يف طهورها ملحاً، وأوصت به أن جيعل يف ُغسلها حني ماتت« أخرجه أبو داود 
القادر:5359]جامع:   بنت أبي الصلت  [ ]عبد  َتِصحُّ   فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أمية  تابعية ال  وهي 
بُن الفضل    صحبُتها بالتحديث عند أحمد والبيهقي[    -وإن كان مدلساً -متابع، ومحمد بن إسحاق    -وإن كان ضعيفًا  -وسلمُة  صرح 

 [ ضعيف]األلباني: 
 ( في الطهارة، باب االغتسال من الحيض، وفيه عنعنة ابن إسحاق. 313( رقم ) 1)

قال يف   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رمحه هللا  -)ط( عبيد هللا بن السباق املدين الثقفي*  -[  1017] 
: »اي معشر املسلمني، إن هذا يوم جعله هللا عيداً، فاغتسلوا، وم ن كان عنده طيب فال َيُضره أن ميسَّ مجعة من اجْلَُمعِّ

 . (1)منه، وعليكم ابلسواك« أخرجه »املوطأ« 
 ]الهاللي: ضعيف[[ بإسناد حسن ( من حديث ابن عباس 1098)ووصله ابن ماجه   [ ]عبد القادر: إسناده منقطع5363]جامع: 

 في الطهارة، باب ما جاء في السواك.  66و  65/   1(  1)

قالت: »تُويف ابين، فجزِّعت عليه، فقلت للذي يغسله:    -رضي هللا عنها  -بنت حمصن )س( أم قيس   -[  1018] 
فأخربه بقوهلا،  -صلى هللا عليه وسلم -ال تغسل ابين ابملاء البارد فتقتُله، فانطلق ُعكاشة بن حمصن إىل رسول هللا  

 (. 1)  ت«. أخرجه النسائي؟ فال نَعَلُم امرأة َعمِّرْت ما عمر -طال عمرها  -فتبّسم، مث قال: ما قالت 
 [ ]عبد القادر: في سنده أبو الحسن مولى أم قيس، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 5375]جامع: 

 . ( 1882) في الجنائز، باب غسل الميت بالحميم  29/   4(  1)

يغتسل من أربع: من   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[  1019] 
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 (. 1)اجلنابة، ويوَم اجلمعة، ومن احلجامة، ومن َغْسلِّ امليت« أخرجه أبو داود 
سناده ضعيف لضعف  [ ]عبد القادر: في سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث[ ]شعيب: إ5378]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [مصعب بن شيبة
 ( في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت. 3160( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه عن جده، أنه جاء إىل النيب -رمحه هللا  -)د( عثيم بن كليب  -[  1020] 
« قال: وأخربين  -يقول: اْحلِّق -: »أْلقِّ عنك َشعر الكفر  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: قد أسلمُت، فقال النيب 

« أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم -آخُر »أن النيبَّ  ْ  (. 1) قال آلخَر معه: أْلقِّ عنك َشْعر الكفر، واْخَتنتِّ
 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5382]جامع: 

 ( في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. 356( رقم ) 1)

قال:  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[  1021] 
»َستُـْفَتُح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بُيوَتً يقال هلا: احلمَّامات، فال يدخلنَّها الرجاُل إال أبُزُر، واْمنـَُعوا منها  

 . (1)النساء، إال مريضة أو نُفساَء« أخرجه أبو داود 
عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وضعف شيخه عبد  [ ]5384]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [الرحمن بن رافع 
 ( في الحمام في فاتحته. 4011( رقم ) 1)

قال: »من أتى حائضاً يف   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة   )ت(  *  -[ 1022] 
 (1) « أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم -فرجها، أو امرأة يف ُدبُرِّها، أو كاهناً، فقد كفر مبا أُْنزَِّل على حممد 

]األلباني:  5387]جامع:   ]الترمذي:   [ صحيح[  للتحسين[  محتمل  قبل    ...   ]شعيب:  من  الحديث  هذا  البخاري(  )يعني  محمد  وضعف 
 [ إسناده

( في الطهارة، باب النهي عن إتيان  639( في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 135( رقم )1)
 الحائض. 

انت مضطجعة مع رسول هللا يف ثوب واحد، وإهنا وثَبت َوْثبة : »ك-رضي هللا عنها    -)ط د( عائشة    -[  1023] 
؟ لعلَّك نَفِّستِّ  -صلى هللا عليه وسلم -شديدة. فقال هلا رسول هللا  قالت: نعم، قال: ُشدِّي   -يعين احليضَة  -: مالكِّ

« أخرجه »املوطأ«   ، مث ُعودِّي إىل مضجعكِّ  . (1)على نفسك إزَاَركِّ
هلا  وليس  إحداان حتيض  فقالت:  عائشة،  »أهنا سألت  ثْته:  له حدَّ أن عمة  بن غراب:  داود عن عمارة  أيب  رواية  ويف 

: دخل ليالً وأان حاَئض، -صلى هللا عليه وسلم  -ولزوجها إال فراش واحد؟ فقالت عائشة: ُأخربكِّ ما صنع رسول هللا  
فلم ينصرف حىت غََلبـَْتينِّ عيناَي، وأْوَجعه الربد، فقال: اْدين    -قال أبو داود: تعين مسجد بيته    -فمضى إىل مسجده  

، فقلت: إين حائض، فقال: وإْن، اكشفي عن فخذيك، فكشفُت عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي،   مينِّّ
 . (2) وَحنـَْيُت عليه حىت َدفِّئ، فنام« 

لف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، وال أعلم أنه روي بهذا  [ ]عبد القادر: مرسل، قال ابن عبد البر: لم يخت 5401]جامع:    (1)
 . في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض  58/   1رواه الموطأ  اللفظ من حديث عائشة البتة[ 

ضعيف، وعمارة    -اْلفريقي وهو  -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن زياد  5401]جامع:    (2)
تعرف ال  وعمته  مجهول،  غراب  )  [ بن  رقم  داود  أبو  الجماع 270رواه  دون  ما  المرأة  من  يصيب  الرجل  في  باب  الطهارة،  في   ). 
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ْضُت نزلُت عن املِّثالِّ على احلصري، فلم نـَْقُرْب   -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  1024]  قالت: »كنُت إذا حِّ
 . (1)  ومل َنْدُن منه حىت نطهر« أخرجه أبو داود - عليه وسلمصلى هللا -رسول هللا 

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5402]جامع: 
 ( في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. 271( رقم ) 1)

يَضت، فأمرها النيبُّ *  -[  1025]  صلى هللا عليه   -)د( عكرمة بن عبد هللا: »أن أمَّ َحبيبة بنت جحش اْسُتحِّ
 (  1)أن تنتظر أايم أقرائها، مث تغتسل وُتصلي، فإِّْن رَأْت شيئاً من ذلك توضََّأت وصلَّت«. أخرجه أبو داود  -وسلم

[ ]شعيب: رجاله ثقات لكن فيه انقطاع[  كان عكرمة سمع منهاوهو حديث صحيح إن    ...منقطع[ ]عبد القادر: 5425]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ 

 . ( في الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء إال عند الحدث 305( رقم ) 1)

ُ َصاَلًة بَِّغرْيِّ طُُهوٍر، َواَل  أَبو )جه( * -[  1026]   َبْكَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَْقَبُل اَّللَّ
 (1) ماجه َصَدَقًة مِّْن غُُلوٍل« أخرجه ابن 

ِإْسَناُدُه َضِعيٌف ِلَضْعِف اْلَخِليِل  ]البوصيري:  []شعيب: إسناده ضعيف جًدا. الخليل بن زكريا متروك [ ]األلباني: صحيح[ 274:  ]ماجه
 [ ْبِن َزَكِريَّا

ُ َصاَلًة ِبَغْيِر ُطُهورٍ ، (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها274( سنن ابن ماجه )1)  َباُب اَل َيْقَبُل َّللاَّ

َُيَافُِّظ  أَُماَمَة، يـَْرَفُع احْلَدِّيَث قَاَل: »اْسَتقِّيُموا، َونِّعِّمَّا إِّنِّ اْستـََقْمُتْم، َوَخرْيُ َأْعَمالُِّكُم الصَّاَلُة، َواَل  أَبو )جه( -[  1027] 
 (1) ماجهَعَلى اْلُوُضوءِّ إِّالَّ ُمْؤمٌِّن« أخرجه ابن 

]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف إسحاق   ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابعي[  279:  ]ماجه
 [ بن أسيد، وجهالة أبي حفص الدمشقي

 (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب اْلُمَحاَفَظِة َعَلى اْلُوُضوءِ 279ابن ماجه ) ن( سن 1)

، أَبو )جه( * -[  1028]  َواَك َمْطَهَرٌة لِّْلَفمِّ َمْرَضاٌة   أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َتَسوَُّكوا؛ فَإِّنَّ السِّّ
يُت َأْن يـُْفَرَض َعَليَّ َوَعَلى أُ  ، َحىتَّ َلَقْد َخشِّ َواكِّ لسِّّ رْبِّيُل إِّالَّ َأْوَصاينِّ ابِّ ، َما َجاَءينِّ جِّ ، َوَلْواَل َأيّنِّ َأَخاُف َأْن َأُشقَّ  لِّلرَّبِّّ مَّتِّ

يُت َأْن ُأْحفَِّي َمَقادَِّم َفمِّي« أخرجه ابن  ، َلَفَرْضتُهُ هَلُْم، َوإِّيّنِّ أَلَْستَاُك َحىتَّ َلَقْد َخشِّ  (1)  ماجهَعَلى أُمَّتِّ
شعيب: حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي  ]ضعيف[ ]األلباني:   [ضعيف في الزوائد: إسناده [ ]عبد الباقي:289:  ]ماجه

 [ ين بن يزيد األلها
َواكِ 289ابن ماجه ) ن( سن 1)  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب السِ 

ْز َأَحدُُكْم إَِّذا َدَخَل مِّْرفـََقهُ َأنْ   أَبو  )جه(  -[ 1029]   يـَُقوَل:  أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـَْعجِّ
يمِّ " ، الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ ، اخْلَبِّيثِّ اْلُمْخبِّثِّ سِّ بَِّك مَِّن الرِّْجسِّ النَّجِّ ثـَنَا أَبُو َحامتٍِّ قَاَل: قَاَل أَبُو    اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأُعوذُ  : َوَحدَّ احْلََسنِّ

َا قَاَل:   إَِّّنَّ  ، سِّ النَّجِّ يـَُقْل يفِّ َحدِّيثِّهِّ: " مَِّن الرِّْجسِّ  َومَلْ  َمْرمَيَ، َفذََكَر حَنَْوُه،  اْبُن َأيبِّ  ثـَنَا  ، الشَّْيطَانِّ َحدَّ اْلُمْخبِّثِّ مَِّن اخْلَبِّيثِّ 
 . يمِّ  (1) ماجه أخرجه ابن الرَّجِّ

شعيب: إسناده ضعيف، علي بن يزيد ضعيف، وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد، عن القاسم،  [ ]]األلباني: ضعيف[  299:  ]ماجه
 عن أبي أمامة هي ضعاف كلها[ 

ُجُل ِإَذا َدَخَل اْلَخاَلءَ 299ابن ماجه ) ن( سن 1)  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب َما َيُقوُل الرَّ



257 
 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َخَرَج مَِّن اخْلاََلءِّ، قَاَل:   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1030]  قَاَل: " َكاَن النَّيبِّ
« أخرجه ابن   (1) ماجه »احْلَْمُد َّللَِِّّّ الَّذِّي َأْذَهَب َعينِّّ اأْلََذى َوَعافَاينِّ

شعيب: إسناده  [ ] ]األلباني: ضعيف  [ الزوائد: هو متفق على تضعيفه. والحديث بهذا اللفظ غير ثابت[ ]عبد الباقي: في  301:  ]ماجه
 [ضعيف إسماعيل بن مسلم وهو المكي متفق على تضعيفه

 (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب َما َيُقوُل ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَخاَلءِ 301ابن ماجه ) ن( سن 1)

ائًِّما«  ، قَاَل: " رَآينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن أَبُوُل قَائًِّما، فـََقاَل: »اَي ُعَمُر اَل تـَُبْل قَ ُعَمر )جه( -[  1031] 
 (1) ماجه أخرجه ابن َفَما بـُْلُت قَائًِّما بـَْعُد. 

شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي ُأمية عبد الكريم  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: متفق على تضعيفه308:  ]ماجه
 [ بن أبي المخارق 

 َباٌب ِفي اْلَبْوِل َقاِعًدا  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،308ابن ماجه ) ن( سن 1)

َا َرُسوَل   ُعْثَمان )جه( -[  1032]  ْسُت ذََكرِّي بَِّيمِّيينِّ ُمْنُذ اَبيـَْعُت هبِّ ْبَن َعفَّاَن، قَاَل: »َما تـََغنـَّْيُت، َواَل مَتَنـَّْيُت، َواَل َمسِّ
 (1) ماجهاَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن 

ضعفه غير واحد ألئمَه،   -وهو األزدي الُهنائي-دينار شعيب: إسناده ضعيف، الصلت بن [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [ 311:  ]ماجه
 وقال أحمد وعمرو بن علي والدارقطني: متروك[ 

 َباُب َكَراَهِة َمس ِ الذََّكِر ِباْلَيِميِن، َوااِلْسِتْنَجاِء ِباْلَيِمينِ  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،311( سنن ابن ماجه )1)

َثينِّ أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ، أَنَّهُ َشهَِّد َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ   َجابِّر )جه( * -[  1033]  قَاَل: َحدَّ
َلَة بِّغَائٍِّط أَْو بِّبـَْوٍل« أخرجه ابن   (1)  ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: أَنَّهُ »هَنَى َأْن َنْستـَْقبَِّل اْلقِّبـْ

شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: صحيح [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا الحديث والحديث اآلتي في إسنادهما ابن لهيعة 320:  ]ماجه
 ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة[ 

  َواْلَبْولِ (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب النَّْهِي َعِن اْسِتْقَباِل اْلِقْبَلِة ِباْلَغاِئطِ 320( سنن ابن ماجه )1)

بُوَل سعيٍد اخْلُْدرِّيَّ، قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »هَنَاينِّ َأْن َأْشَرَب قَائًِّما، َوَأْن أَ  وأَب )جه( * -[  1034] 
َلَة« أخرجه ابن   (1) ماجه ُمْستْقبَِّل اْلقِّبـْ

 كسابقه[ شعيب: إسناده ضعيف [ ]]األلباني: صحيح [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة321:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب النَّْهِي َعِن اْسِتْقَباِل اْلِقْبَلِة ِباْلَغاِئِط َواْلَبْولِ 321( سنن ابن ماجه )1)

ُعَمرَ   )جه(  *  -[  1035]  قَاَل اْبن   " َلةِّ  اْلقِّبـْ ُمْستـَْقبَِّل  يفِّ َكنِّيفِّهِّ،  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  اَّللَِّّ َصلَّى  َرُسوَل  رَأَْيُت   " قَاَل:   ،
، فـََقاَل: َصَدَق اْبُن ُعَمَر، َوَصَدَق أَبُو ُهَريْـَرَة َأمَّا قـَْوُل َأيبِّ ُهَريْـَرةَ  ِّّ  الصَّْحَراءِّ، اَل ، فـََقاَل: »يفِّ عِّيَسى، فـَُقْلُت َذلَِّك لِّلشَّْعيبِّ

َلٌة، اْستَـ  َلَة، َواَل َيْسَتْدبِّْرَها« َوَأمَّا قـَْوُل اْبنِّ ُعَمَر، فَإِّنَّ اْلَكنِّيَف لَْيَس فِّيهِّ قِّبـْ ْئَت "  َيْستـَْقبِّلِّ اْلقِّبـْ أخرجه ابن ْقبِّْل فِّيهِّ َحْيُث شِّ
 (1)  ماجه

 [إسناد ضعيف، عيسى الحناط هو أحد الضعفاء المتروكينشعيب: حديث حسن، وهذا [ ][ ]األلباني: ضعيف جدا 323:  ]ماجه
َحاِري  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،323( سنن ابن ماجه )1) ْخَصِة ِفي َذِلَك ِفي اْلَكِنيِف، َوِإَباَحِتِه ُدوَن الصَّ  َباُب الرُّ

هِّمُ َعائَِّشة   )جه(  -[  1036]  بُِّفُروجِّ َيْستـَْقبُِّلوا  َأْن  َيْكَرُهوَن  قـَْوٌم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  اَّللَِّّ َصلَّى  َرُسولِّ  عِّْنَد  ذُكَِّر  قَاَلْت:   ،  
َلَة« أخرجه ابن  َْقَعَديتِّ اْلقِّبـْ َلَة، فـََقاَل: »أُرَاُهْم َقْد فـََعُلوَها، اْستـَْقبُِّلوا مبِّ  (1) ماجهاْلقِّبـْ
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 [ شعيب: إسناده ضعيف على نكارة فيه، خالد بن أبي الصلت على ضعفه لم يسمع من عراك[ ] ]األلباني: ضعيف[ 324:  ]ماجه
َحاِري ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها324( سنن ابن ماجه )1) ْخَصِة ِفي َذِلَك ِفي اْلَكِنيِف، َوِإَباَحِتِه ُدوَن الصَّ  الرُّ

، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اَبلَ  )جه( -[  1037]  ِّّ َأَحدُُكْم  عِّيَسى ْبنِّ يـَْزَداَد اْلَيَماينِّ
 (1)  ماجهفـَْليـَْنرُتْ ذََكَرهُ َثاَلَث َمرَّاٍت« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف [ازداد ال يصح له صحبة. وزمعة ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: يزداد ويقال له 326:  ]ماجه
 [ ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهوالن

 ااِلْسِتْبَراِء َبْعَد اْلَبْولِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها326( سنن ابن ماجه )1)

َاَجتِّهِّ، مثَّ   -رضي هللا عنه - أََنس )جه( * -[  1038]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر فـَتـََنحَّى حلِّ قَاَل: »ُكْنُت َمَع النَّيبِّ
 (1) ماجه َجاَء َفَدَعا بَِّوُضوٍء، فـَتـََوضََّأ« أخرجه ابن 

 إسناده ضعيف النقطاعه[ شعيب: [ ]]األلباني: صحيح  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف332:  ]ماجه
 التََّباُعِد ِلْلَبَراِز ِفي اْلَفَضاءِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها332( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َكاَن إَِّذا َذَهَب إِّىَل اْلغَائِّطِّ أَبْـَعَد« أخرجه  )جه( * -[  1039]  ابن  يـَْعَلى ْبنِّ ُمرََّة، َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجه
هذا إسناد ضعيف لضعف  ]البوصيري:  شعيب: إسناده ضعيف، يونس بن خباب اأُلَسيدي ضعيف[[ ][ ]األلباني: صحيح333:  ]ماجه

 [بن خبابيونس 
 التََّباُعِد ِلْلَبَراِز ِفي اْلَفَضاءِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها333( سنن ابن ماجه )1)

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن إَِّذا َأرَاَد احْلَاَجَة أَ  )جه( * -[  1040]  ِّّ بْـَعَد« أخرجه بِّاَلل ْبنِّ احْلَارِّثِّ اْلُمَزينِّ
 (1)  ماجهابن 

[  ]األلباني: صحيح لغيره [ [ ]عبد الباقي: في إسناده كثير بن عبد هللا ضعيف. قال الشافعي هو ركن من أركان الكذب336:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف، كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني متفق على ضعفه[ ]
 التََّباُعِد ِلْلَبَراِز ِفي اْلَفَضاءِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها336( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر، فََأرَاَد َأْن يَـ  )جه( * -[  1041]  َي  يـَْعَلى ْبنِّ ُمرََّة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: ُكْنُت َمَع النَّيبِّ ْقضِّ
: »اْئتِّ تِّْلَك اأْلََشاَءَتنْيِّ«   غَاَر  -َحاَجَتُه، فـََقاَل يلِّ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   " فـَُقْل هَلَُما: -قَاَل: وَكِّيٌع: يـَْعينِّ النَّْخَل الصِّّ

» ْع ُكلُّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم أيَُْمرُُكَما َأْن جَتَْتمَِّعا ». فَاْجَتَمَعتَا. فَاْسَترَتَ هبَِِّّما. فـََقَضى َحاَجَتُه، مثَّ قَاَل يلِّ اْئتِّهَِّما، فـَُقْل هَلَُما: لِّرَتْجِّ
َا " فـَُقْلُت هلَُ  َدٍة مِّْنُكَما إِّىَل َمَكاهنِّ  (1) ماجه. أخرجه ابن َما. فـََرَجَعتَاَواحِّ

[  ]األلباني: صحيح [ في الزوائد: له شاهد من حديث أنس ومن حديث عمر. رواهما الترمذي في الجامع [ ]عبد الباقي:339:  ]ماجه
 [ ال البوصيري: إسناده ضعيف، ألن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى ابن مرةقشعيب: ]
 ااِلْرِتَياِد ِلْلَغاِئِط َواْلَبْولِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها339)( سنن ابن ماجه 1)

ْعبِّ فـَبَاَل، َحىتَّ َأيّنِّ آوِّي لَهُ مِّْن   اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[  1042]  قَاَل: »َعَدَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل الشِّّ
نَي اَبَل« أخرجه ابن    (1)  ماجهَفكِّ َورَِّكْيهِّ حِّ

الزوائد: إسناده ضعيف. قال البخاري محمد بن ذكوان منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات ثم   الباقي: في[ ]عبد 341:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف[[ ] ]األلباني: ضعيف [والدارقطنيأعاده في الضعفاء. وقال سقط االحتجاج به. وضعفه النسائي 

 ااِلْرِتَياِد ِلْلَغاِئِط َواْلَبْولِ   ، َبابُ (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها341( سنن ابن ماجه )1)
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« أخرجه    اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  1043]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يفِّ اْلَماءِّ النَّاقِّعِّ
 (1)  ماجهابن 

الزوائد: إسناده ضعيف. ابن أبي فروة اسمه إسحاق، متفق على تركه. وأصله في الصحيحين بلفظ "    الباقي: في[ ]عبد  345:  ]ماجه
وهو إسحاق  -شعيب: إسناده ضعيف جًدا كما قال البوصيري، ابن أبي فروة  ]  []حكم األلباني: صحيح بلفظ الماء الدائم   [الماء الدائم "

 [ متفق على تركه -بن عبد هللا 
 النَّْهِي َعِن اْلَبْوِل ِفي اْلَماِء الرَّاِكدِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها345ماجه )( سنن ابن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَُبوُل، َفَسلََّم قَالَ  -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[  1044]  : »َمرَّ رَُجٌل َعَلى النَّيبِّ
 (1) ماجهأخرجه ابن  َعَلْيهِّ، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِّ، فـََلمَّا فـَرََغ َضَرَب بَِّكفَّْيهِّ اأْلَْرَض، فـَتـََيمََّم مثَّ رَدَّ َعَلْيهِّ السَّاَلَم«

الزوائد: إسناده ضعيف لضعف مسلمة بن علي، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال   اقي: فيالب [ ]عبد 351:  ]ماجه
]حكم    [الحاكم: يروى عن األوزاعي وغيره المنكرات والموضوعات. وقال السندي لكن الحديث جاء من رواية أبي الجهيم وابن عمر

 [متروك -الشاميوهو أبو سعيد الُخَشنيُّ -شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مسلمة بن علي [ ]األلباني: صحيح بلفظ الجدار مكان األرض
ُجِل ُيَسلَُّم َعَلْيِه َوُهَو َيُبولُ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها351( سنن ابن ماجه )1)  الرَّ

ُل َمْقَعَدَتهُ َثاَلاًث« قَاَل اْبُن ُعَمَر: فـََعْلنَاُه،  َعائَِّشة  )جه( -[  1045]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْغسِّ ، َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهفـََوَجْداَنهُ َدَواًء َوطُُهورًا " أخرجه ابن 

 [ إسناده مسلسل بالضعفاء شعيب: [ ]]األلباني: ضعيف  [الزوائد: إسناده ضعيف الباقي: في[ ]عبد 356:  ]ماجه
 ااِلْسِتْنَجاِء ِباْلَماءِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها356( سنن ابن ماجه )1)

ًء  قَاَلْت: »ُكْنُت َأْصَنُع لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َثاَلثََة آنَِّيٍة مَِّن اللَّْيلِّ خُمَمََّرًة، إِّانَ  َعائَِّشة )جه( -[  1046] 
َواكِّهِّ، َوإِّاَنًء لَِّشَرابِّهِّ« أخرجه ابن   (1) ماجه لِّطَُهورِّهِّ، َوإِّاَنًء لِّسِّ

شعيب: إسناده ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف  [اقهم على ضعف حريش بن الخريت[ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف. التف361:  ]ماجه
يت  [ لضعف َحريش بن الِخرِ 

َناءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها361ابن ماجه ) ن( سن 1)  َتْغِطَيِة اْلِْ

: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اهلِّرَّةُ اَل تـَْقَطُع الصَّاَلَة،  قَالَ  -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(  -[  1047] 
« أخرجه ابن  َا مِّْن َمتَاعِّ اْلبـَْيتِّ َهنَّ  (1) ماجهألِّ

  [وهو محمد بن بشار ،الزوائد: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار يالباقي: ف [ ]عبد 369:  ]ماجه
شعيب: حسن موقوًفا، عبيد هللا بن عبد المجيد خالفه عبد هللا بن وهب عن ابن أبي الزناد فوقفه، وابن أبي الزناد  [ ]]األلباني: ضعيف

 [ حديثه من باب الَحَسن
ْخَصِة ِفي َذِلكَ اْلُوُضوُء ِبُسْؤِر اْلِهرَّ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها369( سنن ابن ماجه )1)  ِة، َوالرُّ

ُل أَ َعلِّيّ   )جه(  -[  1048]  ٍد، َواَل يـَْغَتسِّ ُلوَن مِّْن إِّاَنٍء َواحِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْهُلهُ يـَْغَتسِّ َحُدمُهَا  ، قَاَل: »َكاَن النَّيبِّ
بِّهِّ« أخرجه ابن   (1)  ماجهبَِّفْضلِّ َصاحِّ

إسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد هللا  شعيب: [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف375:  ]ماجه
 [األعور

 َفْضِل َوُضوِء اْلَمْرَأةِ النَّْهِي َعْن ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها375( سنن ابن ماجه )1)

َلَة اجلِّنِّّ: »َمَعَك َماءٌ   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه( -[  1049]  ْبنِّ َمْسُعوٍد، لَيـْ ؟«  ْبنِّ َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل الِّ
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َوَما طَيَِّبٌة  »مَتَْرٌة  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  َسطِّيَحٍة،  يفِّ  نَبِّيًذا  إِّالَّ  اَل.  قَاَل:    ءٌ قَاَل:  َعَليَّ«.  طَُهوٌر، ُصبَّ 
 (1)  ماجهَفَصبـَْبُت َعَلْيهِّ، فـَتـََوضَّأَ بِّهِّ. أخرجه ابن 

شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: حديث ابن عباس قد تفرد به المصنف. في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف385:  ]ماجه
 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة[ 

 اْلُوُضوُء ِبالنَِّبيذِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها385)( سنن ابن ماجه 1)

َاءِّ اْلَبحْ  )جه( * -[  1050]  يُد، وََكاَنْت يلِّ قِّْربٌَة َأْجَعُل فِّيَها َماًء، َوإِّيّنِّ تـََوضَّْأُت مبِّ يِّ، قَاَل: ُكْنُت َأصِّ رِّ،  اْبن اْلفَِّراسِّ
تـَُتُه« أ  (1)  ماجهرجه ابن خَفذََكْرُت َذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، احلِّلُّ َميـْ

في الزوائد: رجال هذا إسناد ثقات. إال أن مسلما لم يسمع من الفراسي. وإنما سمع من ابن الفراسي. وال   [ ]عبد الباقي:387:  ]ماجه
ُ َعَلْيِه  َصلَّى  -شعيب: إسناده ضعيف لجهالة مسلم بن َمخِشي، وابن الفراسي لم يدرك النبي [ ] ]األلباني: صحيح لغيره [صحبة له َّللاَّ

 [ ، فهو مرسل-َوَسلََّم 
 اْلُوُضوِء ِبَماِء اْلَبْحرِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها387( سنن ابن ماجه )1)

تِّهِّ أُمِّّ أَبِّيهِّ، أُمِّّ َعيَّاٍش، وََكاَنْت أََمًة لُِّرقـَيََّة بِّْنتِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ   )جه(  -[  1051]  َبَسة ْبنِّ َسعِّيٍد، َعْن َجدَّ ى هللاُ َعَلْيهِّ َعنـْ
ُئ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأاَن قَائَِّمٌة، َوُهوَ   (1)  ماجه قَاعٌِّد« أخرجه ابن  َوَسلََّم، قَاَلْت: »ُكْنُت أَُوضِّّ

الباقي: في الزوائد: إسناده مجهول. و" عبد الكريم " مختلف فيه392:  ]ماجه شعيب: إسناده ضعيف  [ ] ]األلباني: ضعيف  [ [ ]عبد 
 [ لضعف عبد الكريم بن روح، وجهالة أبيه وجده

ُجِل َيْسَتِعيُن َعَلى ُوُضوِئِه َفَيُصبُّ َعَلْيهِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها392( سنن ابن ماجه )1)  الرَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُوُضوَء لَِّمْن مَلْ َيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ« أخ أَبو )جه( * -[  1052]  رجه  َسعِّيٍد، َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهابن 

 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُربيح بن عبد الرحمن وكثير بن زيد[ ][ ]األلباني: حسن397:  ]ماجه
 َما َجاَء ِفي التَّْسِمَيِة ِفي اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها397ابن ماجه ) ن( سن 1)

  َسعِّيد ْبَن زَْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َصاَلَة لَِّمْن اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل  )جه( * -[  1053] 
 (1) ماجه ُوُضوَء لَِّمْن مَلْ َيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ« أخرجه ابن 

 [ ضعيف -وهو ثمامة بن وائل-شعيب: إسناده ضعيف، أبو ِثفال الُمري  [ ][ ]األلباني: حسن398:  ]ماجه
 َما َجاَء ِفي التَّْسِمَيِة ِفي اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها398ابن ماجه ) ن( سن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل َصاَلَة لَِّمْن اَل ُوُضوَء َلُه،  )جه(  -[  1054]  ، َعنِّ النَّيبِّ َواَل   َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيِّّ
، َواَل َصاَلَة لِّمَ  ِّّ َيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ، َواَل َصاَلَة لَِّمْن اَل ُيَصلِّّي َعَلى النَّيبِّ أخرجه ابن  ْن اَل َيِّبُّ اأْلَْنَصاَر«  ُوُضوَء لَِّمْن مَلْ 

 (1)  ماجه

لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد    : [ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف التفاقهم على ضعف عبد المهيمن. وقال السندي400:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: منكر بالشطر الثاني  [تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن. رواه الطبراني في المعجم الكبير

 [ عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد
 َما َجاَء ِفي التَّْسِمَيِة ِفي اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها400( سنن ابن ماجه )1)

ْبنِّ َأيبِّ أَْوىَف، قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ َثاَلاًث َثاَلاًث، َوَمَسَح   َعْبدِّ اَّللَّ  )جه( * -[  1055] 
 (1)  ماجهرَْأَسهُ َمرًَّة« أخرجه ابن  
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بمرة، فائد بن عبد الرحمن  شعيب: إسناده تالف [ ] ]األلباني: صحيح [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا اْلسناد ضعيف416:  ]ماجه
 [متروك ال يشتغل به

 اْلُوُضوِء َثاَلًثا َثاَلًثا، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها416( سنن ابن ماجه )1)

  َمالٍِّك اأْلَْشَعرِّيِّّ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتـََوضَّأُ َثاَلاًث َثاَلاًث« أخرجه ابن  أَبو  )جه(  *  -[  1056] 
 (1)  ماجه

ضعيف.  417:  ]ماجه اْلسناد  هذا  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  فيه  وليث[  تكلموا  قد  وشهر  السندي:  قال  سليم.  أبي  بن   [هو 
 وشهر بن حوشب،[  -وهو ابن أبي سليم-شعيب: إسناده ضعيف لضعف ليث  [ ]]األلباني: صحيح

 اْلُوُضوِء َثاَلًثا َثاَلًثا، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها417( سنن ابن ماجه )1)

َمرًَّة َمرًَّة، فـََقاَل: »َهَذا َوظِّ   ُأيَبّ ْبنِّ   )جه(  -[  1057]  َاٍء، فـَتـََوضَّأَ  يَفةُ  َكْعٍب َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَعا مبِّ
ُ َلهُ َصاَلًة، مثَّ تـََوضَّأَ َمرََّتنْيِّ مَ  رََّتنْيِّ، مثَّ قَاَل: »َهَذا ُوُضوٌء َمْن تـََوضَّأَُه،  اْلُوُضوءِّ« أَْو قَاَل " ُوُضوٌء َمْن مَلْ يـَتـََوضَّْأُه، مَلْ يـَْقَبلِّ اَّللَّ

اْلُمْرسَ  َوُوُضوءُ  ُوُضوئِّي،  »َهَذا  فـََقاَل:  َثاَلاًث،  َثاَلاًث  تـََوضَّأَ  مثَّ  اأْلَْجرِّ«،  مَِّن  ُ كِّْفَلنْيِّ  اَّللَّ ابن  َأْعطَاهُ  أخرجه  قـَْبلِّي«  مِّْن  لِّنَي 
 (1)ماجه
الزوائد: في إسناده زيد هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه. ورواه اْلمام أحمد في مسنده عن أبي  [ ]عبد الباقي:  في  420:  ]ماجه

 شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]]األلباني: ضعيف [ إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر
َتْيِن، َوَثاَلًثاَما َجاَء ِفي  ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها420( سنن ابن ماجه )1)  اْلُوُضوِء َمرًَّة، َوَمرَّ

ْبنِّ َعْمرٍو، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ بَِّسْعٍد، َوُهَو يـَتـََوضَّأُ، فـََقاَل: »َما َهَذا    َعْبدِّ اَّللَّ   )جه(  -[  1058] 
 (1)  ماجهنـََعْم، َوإِّْن ُكْنَت َعَلى هَنٍَر َجاٍر« أخرجه ابن  السََّرُف« فـََقاَل: َأيفِّ اْلُوُضوءِّ إِّْسَراٌف، قَاَل: »

الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف حيي بن عبد هللا 425:  ]ماجه شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف  [ وابن لهيعة  [ ]عبد 
 ضعيف لضعف عبد هللا بن لهيعة وُحيي بن عبد هللا الَمعافري[ 

 َما َجاَء ِفي اْلَقْصِد ِفي اْلُوُضوِء َوَكَراِهَيِة التََّعدِ ي ِفيهِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها425)( سنن ابن ماجه 1)

، مثَّ  اْبن ُعَمرَ  )جه( -[  1059]  ، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا تـََوضَّأَ َعَرَك َعارَِّضْيهِّ بـَْعَض اْلَعْركِّ
َصابِّعِّهِّ مِّْن حَتْتَِّها« أخرجه ابن   ْيـََتهُ أبَِّ  (1)  ماجهَشَبَك حلِّ

شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: ضعيفف فيه[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الواحد وهو مختل432:  ]ماجه
 عبد الواحد بن قيس[ 

 َما َجاَء ِفي َتْخِليِل اللِ ْحَيةِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها432( سنن ابن ماجه )1)

«  قَالَ  -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( * -[  1060]  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اأْلُُذاَننِّ مَِّن الرَّْأسِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

]األلباني:   [الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة ضعيف، لضعف عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد هللا  الباقي: في[ ]عبد 445:  ]ماجه
متروك الحديث. وشيخه محمَّد بن عبد هللا بن   -وهو الُعَقيلي البصري -شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عمرو بن الحصين [ ]صحيح

 [ عالثة ضعيف الحديث
 اأْلُُذَناِن ِمَن الرَّْأسِ ، َباُب  الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها(، ِكَتاُب 445( سنن ابن ماجه )1)

، َحرََّك َخامَتَُه«  ُعبـَْيد اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ رَافٍِّع، َعْن أَبِّيهِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن »إَِّذا تـََوضَّأَ   )جه(  -[  1061] 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 
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شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد هللا [  449:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا، فإن َمعمر بن محمَّد بن عبيد هللا بن أبي رافع منكر الحديث، وكذا أبوه

 َتْخِليِل اأْلََصاِبعِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها449ابن ماجه ) ن( سن 1)

رْبَائِّيُل اْلُوُضوَء، َوأَ  )جه( -[  1062]  َمَرينِّ َأْن  زَْيد ْبنِّ َحارِّثََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعلََّمينِّ جِّ
، لَِّما خَيُْرُج مَِّن اْلبـَْولِّ بـَْعَد اْلُوُضوءِّ« أخرجه ابن   (1)  ماجهأَْنَضَح، حَتَْت ثـَْويبِّ

شعيب: إسناده ضعيف [ ] ]األلباني: حسن دون األمر [الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة[ ]عبد 462:  ]ماجه
 على اضطراب في إسناده ومتنه[ -وهو عبد هللا -لضعف ابن لهيعة  

 َما َجاَء ِفي النَّْضِح َبْعَد اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها462( سنن ابن ماجه )1)

 (1) ماجه ، قَاَل: »تـََوضَّأَ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََنَضَح فـَْرَجُه« أخرجه ابن َجابِّر  )جه( * -[  1063] 
شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: صحيح  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف464:  ]ماجه
 [ وشيخه ابن أبي ليلى، وهو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى -ابن الربيعوهو -قيس 

 َما َجاَء ِفي النَّْضِح َبْعَد اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها464( سنن ابن ماجه )1)

َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  1064]  عنه-ْبنِّ  فََأْحَسَن    -رضي هللا  تـََوضَّأَ،  َمْن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلُه،  اَل َشرِّيَك  َوْحَدهُ   ُ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َأْن اَل  َأْشَهُد  َثاَلَث َمرَّاٍت:  َلهُ   حُمَمًَّدا َعْبدُ اْلُوُضوَء، مثَّ قَاَل،  َوَرُسولُُه، فُتَِّح  هُ 

 (1)  ماجهأخرجه ابن ََثَانَِّيةُ أَبْـَوابِّ اجْلَنَّةِّ، مِّْن أَيَِّّها َشاَء، َدَخَل ". 

]عبد  469:  ]ماجه ف[  ضعيف  ي الباقي:  العمي وهو  زيد  إسناده  في  ضعيف]  [الزوائد:  ] األلباني:  ذكر  [  دوَن  لغيره،  صحيح  شعيب: 
 [ زيد العميالعدد، وهذا إسناد ضعيف لضعف 

 َما ُيَقاُل َبْعَد اْلُوُضوءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها469( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[  1065]  قَاَل: »َكاَن نـَْوُمهُ َذلَِّك، َوُهَو َجالٌِّس، يـَْعينِّ النَّيبِّ
 (1) ماجه َوَسلََّم« أخرجه ابن  

شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]حكم األلباني: منكر [الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف حريث الباقي: في[ ]عبد 476:  ]ماجه
 [ أبي مطر ُحريث بن 

 اْلُوُضوِء ِمَن النَّْوِم، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها476( سنن ابن ماجه )1)

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َمسَّ فـَْرَجُه، فـَْليـَتـََوضَّْأ«   أَبو )جه( * -[  1066]  أَيُّوَب، قَاَل: مسِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

ضعيف  شعيب: إسناده [ ]]األلباني: صحيح لغيره [[ ]عبد الباقي: في إسناده إسحاق بن أبي فروة. اتفقوا على ضعفه 482:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -وهو ابن عبد هللا بن أبي فروة المدني-ضعيف، وإسحاق بن أبي فروة  -وهو ابن الجراح-جًدا، سفيان بن وكيع 

 اْلُوُضوِء ِمْن َمس ِ الذََّكرِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها482( سنن ابن ماجه )1)

،  ُأَسْيدِّ ْبنِّ ُحَضرْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَتـََوضَُّئوا مِّْن أَْلبَانِّ اْلغَ  )جه( -[  1067]  َنمِّ
« أخرجه ابن  بِّلِّ  (1)  ماجهَوتـََوضَُّئوا مِّْن أَْلبَانِّ اإْلِّ

[  ]األلباني: ضعيف  [إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. وقد خالفه غيره الزوائد: الباقي: في[ ]عبد 496:  ]ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه]
ِبلِ َما َجاَء ِفي اْلُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها496( سنن ابن ماجه )1)  اْلِْ
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،  َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر، قَاَل: مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـََوضَُّئوا مِّْن حُلُومِّ   )جه(  -[  1068]  بِّلِّ  اإْلِّ
، َواَل تَـ  بِّلِّ ، َوتـََوضَُّئوا مِّْن أَْلبَانِّ اإْلِّ ، َواَل ُتَصلُّوا يفِّ  َواَل تـَتـََوضَُّئوا مِّْن حُلُومِّ اْلَغَنمِّ ، َوَصلُّوا يفِّ ُمَراحِّ اْلَغَنمِّ َوضَُّئوا مِّْن أَْلبَانِّ اْلَغَنمِّ

« أخرجه ابن  بِّلِّ  (1)  ماجهَمَعاطِّنِّ اإْلِّ

الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. رجاله ثقات وخالد بن يزيد مجهول    الباقي: في[ ]عبد 497: ]ماجه
شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "وتوضؤوا من ألبان اْلبل، وال توضؤوا من ألبان الغنم" وهذا إسناد ضعيف  [ ]]األلباني: ضعيف  [ الحال

 [ خالد بن يزيد بن عمرة بن الوليد الحمصي، وجهالة حال ي لضعف بق
ِبلِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها497( سنن ابن ماجه )1)  َما َجاَء ِفي اْلُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم اْلِْ

نَّ  َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْضمُِّضوا مَِّن اللََّْبِّ؛ فَإِّ  )جه( * -[  1069] 
 (1) ماجه َلهُ َدمَسًا« أخرجه ابن 

[  ]األلباني: صحيح [الحديث[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن. قال فيه البخاري: منكر 500:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد]
 اْلَمْضَمَضِة ِمْن ُشْرِب اللََّبنِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها500( سنن ابن ماجه )1)

اٍء، ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: " َحَلَب َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشاًة، َوَشرَِّب مِّْن لََبنَِّها، مثَّ َدَعا مبَِّ   أََنس  )جه(  -[ 1070] 
 (1)  ماجهَفَمْضَمَض فَاُه، َوقَاَل: »إِّنَّ َلهُ َدمَسًا« أخرجه ابن 

ضعيف501:  ]ماجه ]األلباني:  خالفه  [  عنه  وثبت  أنس،  ]عن  ضعيف  [  إسناد  وهذا  الشاة،  حلب  قصة  دون  لغيره  صحيح  شعيب: 
 البوصيري: هذا إسناد ضعيف[] [ لضعف زمعة بن صالح

 اْلَمْضَمَضِة ِمْن ُشْرِب اللََّبنِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها501( سنن ابن ماجه )1)

ا فـََعَلهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَتـََوضَّأُ، مثَّ يـَُقبُِّل َوُيَصلِّّي َواَل يـَتـََوضَّأُ، َورمبََّ  َعائَِّشة )جه( * -[  1071] 
« أخرجه ابن   (1)  ماجهيبِّ

بالعنعنة. وزينب قال فيها الدارقطني ال  الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه  الباقي: في[ ]عبد 503:  ]ماجه
مدلس وقد عنعن، وزينب   -وهو ابن أرطأة-شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج [ ]]األلباني: ضعيف [ تقوم بها حجة

 [ السهمية مجهولة
 اْلُوُضوِء ِمَن اْلُقْبَلةِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها503( سنن ابن ماجه )1)

ٍد« فـَُقْلُت َما هَ  )جه( * -[  1072]  ٍر قَاَل: رَأَْيُت َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ »ُيَصلِّّي الصََّلَواتِّ بُِّوُضوٍء َواحِّ َذا؟  اْلَفْضُل ْبُن ُمَبشِّّ
َنَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه  فـََقاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْصَنُع َهَذا، فََأاَن َأْصَنُع َكَما صَ 

 (1)  ماجهابن 
البوصيري: هذا إسناد  ] [وهو األنصاري -شعيب: إسناده ضعيف لضعف الفضل بن ُمبشر [ ][ ]األلباني: صحيح لغيره511:  ]ماجه

 ضعيف، الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور[ 
َلَواِت ُكلِ َها ِبُوُضوٍء َواِحدٍ ، َباُب  الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها(، ِكَتاُب 511( سنن ابن ماجه )1)  اْلُوُضوِء ِلُكلِ  َصاَلٍة َوالصَّ

دِّ، فـََلمَّا حَ   أَبو  )جه( -[  1073]  هِّ يفِّ اْلَمْسجِّ ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ يفِّ جَمْلِّسِّ َضَرتِّ  ُغطَْيٍف اهْلَُذيلِِّّّ قَاَل: مسِّ
َوَصلَّى فـَتـََوضَّأَ  قَاَم  اْلَعْصُر  َحَضَرتِّ  فـََلمَّا  هِّ،  جَمْلِّسِّ إِّىَل  َعاَد  مثَّ  َوَصلَّى،  فـَتـََوضَّأَ  قَاَم  فـََلمَّا الصَّاَلةُ  هِّ،  جَمْلِّسِّ إِّىَل  َعاَد  مثَّ   ،
ُ، أَفَرِّيَضٌة، َأمْ  هِّ، فـَُقْلُت: َأْصَلَحَك اَّللَّ  ُسنٌَّة اْلُوُضوءُ عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة،  َحَضَرتِّ اْلَمْغرُِّب قَاَم فـَتـََوضَّأَ َوَصلَّى، مثَّ َعاَد إِّىَل جَمْلِّسِّ

، َلَصلَّْيُت بِّهِّ الصََّلَواتِّ ُكلََّها، َما مَلْ قَاَل: َأَوَفطِّْنَت إِّيَلَّ، َوإِّىَل َهَذا مِّينِّّ  ؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: اَل َلْو تـََوضَّْأُت لَِّصاَلةِّ الصُّْبحِّ
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فَـ  طُْهٍر،  َعَلى ُكلِّّ  تـََوضَّأَ  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  مسِّْعُت  َوَلكِّينِّّ  َعشْ ُأْحدِّْث،  َا  َلهُ  َوإَِّّنَّ َحَسنَاٍت،  ُر 
« أخرجه ابن   (1) ماجهرَغِّْبُت يفِّ احْلََسنَاتِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد اْلفريقي وهو ضعيف. ومع ضعفه كان يدلس. ورواه  512:  ]ماجه
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد اْلفريقي، وجهالة أبي  شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف  [ أبو داود والترمذي بغير ذكر القصة

 [ُغطيف
 اْلُوُضوِء َعَلى الطََّهاَرةِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها512( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ُسئَِّل َعنِّ احلِّيَاضِّ الَّتِّ َبنْيَ َمكََّة َواْلَمدِّيَنةِّ، تَرُِّدَها أبو سعيد اخلدري  )جه( -[  1074]  ، َأنَّ النَّيبِّ
َا، َولَنَا َما غَ  َها؟ فـََقاَل »هَلَا َما مَحََلْت يفِّ بُطُوهنِّ بَاُع، َواْلكِّاَلُب، َواحْلُُمُر، َوَعنِّ الطََّهارَةِّ مِّنـْ  (1)  ماجهُهوٌر« أخرجه ابن رَبَ طَ السِّّ

. قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال ابن  بن زيد الزوائد: في إسناده عبد الرحمن  الباقي: في[ ]عبد 519:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم[ ]]األلباني: ضعيف  [الجوزي: أجمعوا على ضعفه

 اْلِحَياضِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها519ماجه )( سنن ابن 1)

ُسهُ َشْيٌء  أَبو )جه( -[  1075]  إِّالَّ َما  أَُماَمَة اْلبَاهِّلِّيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اْلَماَء اَل يـَُنجِّّ
 (1)  ماجهغََلَب َعَلى رَِّيِّهِّ َوطَْعمِّهِّ َوَلْونِّهِّ« أخرجه ابن 

شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "إال ما  [ ]]األلباني: ضعيف [دين[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رش521:  ]ماجه
 غلب على ريحه وطعمه ولونه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وهذه الزيادة لم تصح سنًدا[ 

 اْلِحَياضِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها521( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اللَُّهمَّ اْرمَحْينِّ   َواثَِّلة )جه( * -[  1076]  ٌّ إِّىَل النَّيبِّ ، قَاَل: َجاَء َأْعَرايبِّ َوحُمَمًَّدا،  ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ
ًعا، َوَْيََك َأْو َويْـَلَك« قَاَل:  اَن َأَحًدا، فـََقاَل: »َلَقْد َحظَْرَت َواسِّ ِّّ  َواَل ُتْشرِّْك يفِّ َرمْحَتَِّك إِّايَّ َفَشَج يـَُبوُل، فـََقاَل َأْصَحاُب النَّيبِّ

ٍل مِّْن َماٍء، َفَصبَّ َعَلْيهِّ "  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َدُعوُه«، مثَّ َدَعا بَِّسجْ 
 (1)أخرجه ابن ماجه

د: إسناد حديث واثلة بن األسقع ضعيف التفاقهم على ضعف عبد هللا الهذلي. قال الحاكم يروى  [ ]عبد الباقي: في الزوائ 530:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبيد هللا بن أبي حميد  [ ]]األلباني: صحيح لغيره [ عن أبي المليح عجائب. وقال البخاري منكر الحديث

 [ الهذلي متروك الحديث 
 اأْلَْرِض ُيِصيُبَها اْلَبْوُل، َكْيَف ُتْغَسلُ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها530ابن ماجه ) ن( سن 1)

َسَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   وأَب  )جه(   *  –[  1077]  الطَّرِّيَق النَّجِّ َد، فـََنطَأُ  اْلَمْسجِّ نُرِّيُد  قَاَل: قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّانَّ    ُهَريْـَرةَ 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اأْلَْرُض يُطَهُِّر بـَْعُضَها بـَْعًضا« 

]األلباني:    [ن اليشكري مجهول. قال الذهبي وشيخه مما اتفقوا على ضعفهفي الزوائد: إسناده ضعيف. فإ[ ]عبد الباقي:  532]ماجه:  
 ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[

ُر َبْعُضَها َبْعًضا  (، ِكَتابُ 532( سنن ابن ماجه )1)  الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب اأْلَْرِض ُيَطهِ 

َماٍء،    أََنس  )جه(  -[  1078]  مِّْن  »َهْل  فـََقاَل:  َسَفٍر  َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  قَاَل: ُكْنُت  َمالٍِّك  ْبنِّ 
جْلَْيشِّ فََأمَُّهْم« أخرجه ابن    (1)  ماجهفـَتـََوضَّأَ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِّ، مثَّ حلَِّق ابِّ

الزوائد: هذا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء الخراساني لم يسمع من أنس، وقال العقيلي  [ ]عبد الباقي: في  548:  ]ماجه
 شعيب: حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف[[ ]]األلباني: ضعيف  [عمر بن المثنى: حديثه غير محفوظ

ْينِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها548( سنن ابن ماجه )1)  َما َجاَء ِفي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَالَ  )جه( -[  1079]  َثينِّ أَبُو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيُّ َأنَّ النَّيبِّ : »الصََّلَواُت  طَْلَحةُ ْبُن اَنفٍِّع قَاَل: َحدَّ
نـََها« قـُْلُت: َوَما َأَداءُ اأْلََمانَةِّ، قَاَل: »ُغْسُل اجْلَنَابَةِّ، فَإِّنَّ حَتَْت  اخْلَْمُس، َواجْلُُمَعةُ إِّىَل اجْلُُمَعةِّ، َوَأَداءُ اأْلَ  َمانَةِّ، َكفَّارٌَة لَِّما بـَيـْ

 (1)  ماجهُكلِّّ َشَعَرٍة َجنَابًَة« أخرجه ابن 
شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف ألن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب598:  ]ماجه

 صحيح لغيره دون قوله: "وأداء األمانة،... غسل الجنابة... " إلخ. وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 
 َتْحَت ُكلِ  َشَعَرٍة َجَناَبةٌ ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها598( سنن ابن ماجه )1)

ْعلَ  )جه( -[  1080]  دِّ، فـَنَاَدى أبَِّ ى َصْوتِّهِّ  أُمُّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصْرَحَة َهَذا اْلَمْسجِّ
َائٍِّض« أخرجه ابن  ُُنٍب، َواَل حلِّ َد اَل َيِّلُّ جلِّ  (1) ماجه »إِّنَّ اْلَمْسجِّ

شعيب: إسناده  [ ] ]األلباني: ضعيف ه ضعيف. محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد645:  ]ماجه
 [ ضعيف لجهالة أبي الخط اب الَهَجري وَمحدوج الذُّْهلي 

 َباٌب ِفي َما َجاَء ِفي اْجِتَناِب اْلَحاِئِض اْلَمْسِجدَ  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،645( سنن ابن ماجه )1)

طُّْهَر  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َوقََّت لِّلنـَُّفَساءِّ َأْربَعِّنَي يـَْوًما، إِّالَّ َأْن تـََرى ال أََنس )جه( -[  1081] 
 (1)  ماجهقـَْبَل َذلَِّك« أخرجه ابن 

 متروك الحديث[  -الطويلوهو -شعيب: إسناده ضعيف، سالم بن ُسَليم [ ]]األلباني: ضعيف جدا [ 649:  ]ماجه
 النَُّفَساِء، َكْم َتْجِلُس ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها649( سنن ابن ماجه )1)

ُّ َصلَّى هللاُ  َعائَِّشة )جه( * -[  1082]  َها، فَاْختـَبََأْت َمْواَلٌة هَلَا، فـََقاَل النَّيبِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل َعَليـْ   َأنَّ النَّيبِّ
ََذا« أخرجه ابن   (1)  ماجهَعَلْيهِّ َوَسلََّم »َحاَضْت؟« فـََقاَلْت: نـََعْم، َفَشقَّ هَلَا مِّْن عَِّماَمتِّهِّ، فـََقاَل »اْخَتمِّرِّي هبِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الكريم وهو ابن المخارق ضعفه اْلمام أحمد وغيره. بل قال ابن عبد البر  654:  ]ماجه
وهو  -وهو ابن أبي الُمخاِرق -شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم [ ]]األلباني: ضعيف  [مجمع على ضعفه

 [متابع
 ِإَذا َحاَضِت اْلَجاِرَيُة َلْم ُتَصلِ  ِإالَّ ِبِخَمارٍ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها654ماجه )( سنن ابن 1)

َ بَِّدْلٍو، فَ  )جه( * -[  1083]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُأيتِّ َمْضَمَض مِّْنُه،  َعْبد اجْلَبَّارِّ ْبنِّ َوائٍِّل، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
ْلوِّ« أخرجه ابن  ثـََر َخارًِّجا مَِّن الدَّ ، َواْستـَنـْ  (1) ماجه َفَمجَّ فِّيهِّ مِّْسًكا، َأْو َأْطَيَب مَِّن اْلمِّْسكِّ

  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده منقطع. ألن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه شيئا ". قاله ابن معين وغيره659:  اجه]م
 شعيب: حديث حسن[ [ ]]األلباني: ضعيف

َناءِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها659( سنن ابن ماجه )1)  اْلَمجِ  ِفي اْلِْ

:  ، قَاَلْت: »َما نَظَْرُت، َأْو َما رَأَْيُت فـَْرَج َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقطُّ«، قَاَل أَبُو َبْكرٍ َعائَِّشة  )جه( -[  1084] 
 (1)  ماجه" َكاَن أَبُو نـَُعْيٍم يـَُقوُل: َعْن َمْواَلٍة لَِّعائَِّشَة " أخرجه ابن 

 [ شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام الراوي عن عائشة[ ]]األلباني: ضعيف  [هذا إسناد ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد:662:  ]ماجه
 النَّْهِي َأْن َيَرى َعْوَرَة َأِخيهِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها662( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اْغَتَسَل مِّْن َجنَابٍَة، فـََرَأى لُْمَعًة مَلْ  -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[  1085]  َأنَّ النَّيبِّ
َها. أخ َها« قَاَل إِّْسَحاُق يفِّ َحدِّيثِّهِّ: فـََعَصَر َشْعَرهُ َعَليـْ ُمَّتِّهِّ، فـَبـَلََّها َعَليـْ َها اْلَماُء، فـََقاَل ِبِّ بـْ  (1)  ماجهرجه ابن  ُيصِّ
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شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: أبو على الرحبى، اجمعوا على ضعفه663:  ]ماجه
 متروك[ -واسمه حسين بن قيس الواسطي-علي الرحبي  

 اْلَجَناَبِة، َفَبِقَي ِمْن َجَسِدِه ُلْمَعٌة َلْم ُيِصْبَها اْلَماُء، َكْيَف َيْصَنعُ َمِن اْغَتَسَل ِمَن ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها663( سنن ابن ماجه )1)

َوَصلَّ َعلِّيّ   )جه(  -[  1086]  اجْلَنَابَةِّ،  اْغَتَسْلُت مَِّن  إِّيّنِّ  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل  ْيُت  : 
هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  اْلَماُء،  ْبهُ  ُيصِّ مَلْ  الظُّْفرِّ،  َمْوضِّعِّ  َقْدَر  فـََرأَْيُت  َأْصَبْحُت،  مثَّ  »َلْو ُكْنَت اْلَفْجَر،  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ   

 (1)  ماجهَمَسْحَت َعَلْيهِّ بَِّيدَِّك، َأْجَزَأَك« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف،  ]  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد هللا 664:  ]ماجه
متروك الحديث، وسعد بن معبد الهاشمي والد الحسن مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه ولم    -وهو العرزمي -ومحمد بن عبيد هللا  
 [يوثقه غير ابن حبان

 اْغَتَسَل ِمَن اْلَجَناَبِة، َفَبِقَي ِمْن َجَسِدِه ُلْمَعٌة َلْم ُيِصْبَها اْلَماُء، َكْيَف َيْصَنعُ َمِن ، َباُب (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها664( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَُبوَل قَائًِّما«   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر )جه( -[  1087] 
، يـَقُ  ْعُت َأمْحََد ْبَن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ اْلَمْخُزومِّيَّ ْعُت حُمَمََّد ْبَن يَزِّيَد أاََب َعْبدِّ اَّللَِّّ، يـَُقوُل: مسِّ اَل: ُسْفيَاُن الثَـّْورِّيُّ يفِّ َحدِّيثِّ  وُل: قَ مسِّ
َها قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْبدِّ الرَّمحَْ  ََذا مِّنـْ نِّ، وََكاَن مِّْن َشْأنِّ اْلَعَربِّ اْلبـَْوُل َعائَِّشَة،: أاََن رَأَيْـتُهُ يـَُبوُل قَاعًِّدا " قَاَل: الرَُّجُل َأْعَلُم هبِّ

 (1)مْحَنِّ اْبنِّ َحَسَنَة، يـَُقوُل: »قـََعَد يـَُبوُل َكَما تـَُبوُل اْلَمْرَأُة« أخرجه ابن ماجه قَائًِّما، َأاَل تـََراهُ يفِّ َحدِّيثِّ َعْبدِّ الرَّ 
شعيب: إسناده ضعيف جًدا،  [ ] ]األلباني: ضعيف جدا  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: عدي بن الفضل، اتفقوا على ضعفه309:  ]ماجه

 [متروك -وهو التيمي البصري -عدي بن الفضل 
 َباٌب: ِفي اْلَبْوِل َقاِعًدا  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،309سنن ابن ماجه )(  1)

قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل َيكُِّل طُُهورَهُ إِّىَل َأَحٍد، َواَل َصَدقـََتهُ الَّتِّ  اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[  1088] 
هِّ« أخرجه ابن ماجه  َها بِّنـَْفسِّ َا، َيُكوُن ُهَو الَّذِّي يـَتـََوالَّ  (1) يـََتَصدَُّق هبِّ

شعيب: إسناده ضعيف [ ]. لضعف مطهر بن الهيثم[ ]األلباني: ضعيف جدا [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف362:  ]ماجه
 [ جًدا، ُمَطهر بن الهيثم متروك، وشيخه علقمة مجهول

َناءِ  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،362( سنن ابن ماجه )1)  َباُب َتْغِطَيِة اْلِْ

َدًة، فـََقاَل: »َهَذا ُوُضوءُ َمْن اَل اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  1089]  َدًة َواحِّ ، قَاَل: تـََوضَّأَ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواحِّ
َتنْيِّ، فـََقاَل: »َهَذا ُوُضوءُ اْلَقْدرِّ مَِّن الْ  َتنْيِّ ثِّنـْ ُ مِّْنهُ َصاَلًة إِّالَّ بِّهِّ« مثَّ تـََوضَّأَ ثِّنـْ َوتـََوضَّأَ َثاَلاًث َثاَلاًث، َوقَاَل: "   ُوُضوءِّ«،يـَْقَبُل اَّللَّ

َد فـََراغِّهِّ: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ  َهَذا َأْسَبُغ اْلُوُضوءِّ، َوُهَو ُوُضوئِّي، َوُوُضوءُ َخلِّيلِّ اَّللَِّّ إِّبْـَراهِّيَم، َوَمْن تـََوضَّأَ َهَكَذا، مثَّ قَاَل عِّنْ 
َعبْ  حُمَمًَّدا  َأنَّ  َوَأْشَهُد   ،ُ ماجهاَّللَّ ابن  أخرجه   " َشاَء  أَيَِّّها  مِّْن  َيْدُخُل  اجْلَنَّةِّ،  أَبْـَوابِّ  ََثَانَِّيةُ  لَهُ  فُتَِّح  َوَرُسولُُه،   (1)ُدهُ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في اْلسناد زيد العمى، وهو ضعيف. وعبد الرحيم متروك بل كذاب. ومعاوية بن قرة لم يلق  419:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]جدا]األلباني: ضعيف   [ابن عمر

َتْيِن َوَثاَلًثا  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،419( سنن ابن ماجه )1)  َباُب َما َجاَء ِفي اْلُوُضوِء َمرًَّة َوَمرَّ

يـَتـََوضَّأُ، فـََقاَل: »اَل ُتْسرِّْف، اَل ُتْسرِّْف«  ، قَاَل: رََأى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجاًل اْبن ُعَمرَ  )جه( -[  1090] 
 (1)  أخرجه ابن ماجه

مدلس424:  ]ماجه بقية  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  موضوع  [[  ] ]األلباني:  بن  [  محمَّد  آفته  تالف،  إسناده  شعيب: 
 [ فقد كذبوه -وهو ابن عطية العبدي-الفضل 
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 َباُب َما َجاَء ِفي اْلَقْصِد ِفي اْلُوُضوِء َوَكَراَهيِة التََّعدِ ي ِفيهِ  ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،(،  424( سنن ابن ماجه )1)

زء مِّ  أَبو )جه( -[  1091]  َا ُهَو جِّ ْنَك« أَُماَمَة، قَاَل: ُسئَِّل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َمسِّّ الذََّكرِّ، فـََقاَل: »إَِّّنَّ
 (1)  أخرجه ابن ماجه

[  ]األلباني: ضعيف جدا [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جعفر بن الزبير. وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه484:  ]ماجه
 [ فهو متروك الحديث  -وهو الحنفي -شعيب: إسناده ضعيف جًدا ِمن أجل جعفر بن الزبير ]
ْخَصِة ِفي َذِلكَ ، الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها (، ِكَتابُ 484( سنن ابن ماجه )1)    َباُب الرُّ

ْرضِّ َفاَلٍة،  ْبنِّ َمْسُعود َعْبد اَّللَّ  )جه( -[  1092]  َلنَّ َأَحدُُكْم أبَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَْغَتسِّ
 (1) َواَل فـَْوَق َسْطٍح اَل يـَُوارِّيهِّ، فَإِّْن مَلْ َيُكْن يـََرى، فَإِّنَّهُ يـَُرى« أخرجه ابن ماجه 

ف التفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة. وقيل أجمعوا على ترك حديثه. وأبو  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعي 615:  ]ماجه
عبيدة قيل لم يسمع من أبيه عبد هللا بن مسعود[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف من أجل الحسن بن عمارة فهو  

 [لم يسمع من أبيه -وهو ابن عبد هللا بن مسعود-متروك الحديث، وأبو عبيدة 
 الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها، َباُب َما َجاَء ِفي ااِلْسِتَتاِر ِعْنَد اْلُغْسلِ  (، ِكَتابُ 615ابن ماجه ) ن( سن 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه  -ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب    َعلِّي  )جه(  -[  1093]  قَاَل: اْنَكَسَرْت إِّْحَدى زَْنَديَّ، َفَسأَْلُت النَّيبِّ
 (1)  َوَسلََّم، »فََأَمَرينِّ َأْن َأْمَسَح َعَلى اجْلَبَائِّرِّ«، أخرجه ابن ماجه

بخاري منكر الحديث. وقال  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمر بن خالد. كذبه اْلمام أحمد وابن معين. وقال ال657:  ]ماجه
شعيب: إسناده تالف جًدا،  [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [وكيع وأبو زرعة يضع الحديث. وقال الحاكم يروى عن زيد بن على الموضوعات

 كذبه بعضهم وتركه آخرون[   -وهو القرشي-عمرو بن خالد  
 َباُب اْلَمْسِح َعَلى اْلَجَباِئرِ  (، ِكَتاُب الطََّهاَرِة َوُسَنِنَها،657ابن ماجه ) ن( سن 1)

َّ َصلَّى هللاُ   أَبو   )جه(  -[  1094]  النَّيبِّ َأنَّ  َعائَِّشَة  َعْن  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأْدَرَك  َقْد  وََكاَن  قَاَل:  َعَلْيهِّ  ُعْذرََة   
، َأْن َيْدُخُلوَها يفِّ اْلَميَا ْص لِّلنَِّساءِّ« أخرجه ابن  َوَسلََّم: »هَنَى الرَِّجاَل َوالنَِّساَء َعنِّ احْلَمَّاَماتِّ مثَّ رَخََّص لِّلرَِّجالِّ زِّرِّ، َومَلْ يـَُرخِّّ

 (1)  ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي ُعذرة[ ]]األلباني: ضعيف [3749:  ]ماجه

 ُدُخوِل اْلَحمَّامِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3749ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثاني من حرف الطاء: يف الطعام 
بن ذؤيب    -[  1095] بن عكراش  إىل    -)ت( عبد هللا  أمواهلم  ُعبـََيد بصدقات  بن  مرة  بنو  أبيه قال: »بعثين  عن 

هللا   وسلم   -رسول  عليه  فأخذ    -صلى هللا  قال:  واألنصار،  املهاجرين  بني  جالساً  فوجدته  املدينة،  ]عليه[  فـََقدِّْمُت 
ا ِبفنة كثريةِّ الثَّريد والَوْذرِّ، فأقبلنا أنكل منها، َفَخبْطُت بيدي، فانطَلق يب إىل بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأُتينَ 

من بني يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمىن، مث    -صلى هللا عليه وسلم   -بيدي يف نواحيها، وأكل رسول هللا  
  -شك عبيد هللا    -لرطب  قال: اي عِّْكراُش ُكْل من موضع واحد، فإنه طعام واحد، مث أُتينا بطَبق فيه ألوان التمر، أو ا 

يف الطَّبق، فقال: اي عِّْكراش، ُكْل من حيث   -صلى هللا عليه وسلم -فجعلُت آكل من بني َيَديَّ، وجالْت َيُد رسول هللا 
رسوُل هللا   فَغسل  أُتينا مباءِّ،  مث  واحد،  لون  فإنه غري  وسلم  -شئَت،  عليه  بِّبَلل كفَّيه وجَهه    -صلى هللا  ومسح  يديه 

ت النار« وذراعيه ور   أَسه، وقال: اي عكراش، هذا الوضوء مما غريَّ
 . (1)  أخرجه الرتمذي، وقال: هذا حديث غريب، تفرد به العالء بن الفضل، ويف احلديث قصة

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 5446]جامع: 
 . التسمية على الطعام( في األطعمة، باب ما جاء في 1849( رقم ) 1)

عائشة    -[  1096]  عنها  -)د(  هللا  هللا    -رضي  رسول  وسلم   -أن  عليه  هللا  اللَّحَم    -صلى  تـَْقطَُعوا  »ال  قال: 
كِّني، فإنه من َصنِّيع األعاجم، واهْنَُسوهُ هَنْساً، فإنه أْهنَأُ وأْمَرُأ« أخرجه أبو داود   . (1)ابلسِّّ

 ]األلباني: ضعيف[ل المصنف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف كما قا5451]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في أكل اللحم. 3778( رقم ) 1)

أمية    )د ت(  *  -[  1097]  بن  عنه    -صفوان  رسول هللا    -رضي هللا  مع  آكل  عليه   -قال: »كنُت  صلى هللا 
داود.   -وسلم أبو  أخرجه  وأْمرأُ«  أْهنَأُ  فإنه  فِّيك؛  من  العْظم  اْدن  فقال:  الَعْظم،  من  بيدي  اللَّحَم   فآُخُذ 

  -ويف رواية الرتمذي عن عبد هللا بن احلارث قال: زوَّجين أيب، فدعا انساً، فيهم صْفوان بن أمية، فقال: إن رسول هللا  
 . (1) هَنْساً، فإنه أهنأُ وأمرُأ« قال: »اهْنَُسوا اللَّْحمَ  -صلى هللا عليه وسلم

ضعيف5452]جامع:   إسناده  القادر:  ]عبد  بها[  يقوى  بمعناه  شواهد  للحديث  ولكن  ضعيف،  ،  إسناد  وهذا  لغيره،  حسن  ]شعيب:   ]
 لضعف عبد الرحمن بن معاوية والنقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[

( في األطعمة، باب ما جاء أنه قال: انهسوا  1836( في األطعمة، باب في أكل اللحم والترمذي رقم )3779( رواه أبو داود رقم )1)
 اللحم نهسًا. 

هنى عن اجلُُلوسِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -( عبد هللا بن عمر  د )  -[  1098] 
َبطِّحاً على بطنه   ورَخَّص يف أكل    -ويف نسخة: وجهه   -على املائدة يُْشَرُب اخلَْمُر عليها، وأْن أيكل رجل أو يشرب ُمنـْ

 (1)حب َمْقلِّيٍّ وحنوه متكئاً« أخرجه أبو داود 

]األلباني:  [ ]عبد القادر: قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5456 ]جامع: 
 منكر[

 ( في األطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. 3774( أخرجه أبو داود رقم )1)

نان بن سلمة   -)ت( أمُّ عاصم    -[  1099]  قالت: دخل علينا نُبيَشةُ اخلرْيِّ وحنن أنكل يف َقْصعة،    -وهي أمُّ ولد لسِّ
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أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم   -َفحّدث أن رسول هللا   القصعُة«  له  اْستـَْغَفرْت  حَلََسها،  َقْصَعة مث  قال: »من أكل يف 
 . (1)الرتمذي 

(:  20724]شعيب في تخريج المسند ) ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ حديث غريبهذا ]الترمذي: [ 5464]جامع:  
 إسناده ضعيف[ 

 ( في األطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط. 1805( رقم ) 1)

الفارسي    -[  1100]  د( سلمان  عنه    -)ت  الطَّعام    -رضي هللا  بـَرََكَة  أن  التوراة:  يف  قرأُت  بعَده،  قال:  الوضوءُ 
:  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخربتُه مبا قرأُت يف التوراة، فقال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فذكرُت ذلك للنيبِّّ  

 . (1)»بركة الطعام الُوُضوء قبَله، والوضوء بعَده« أخرجه الرتمذي، وأبو داود 
]عبد القادر:  [  قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديثال نعرف هذا الحديث إال من حديث  ]الترمذي:  [  5465]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ [إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف كما قال المصنف، من أجل قيس بن الربيع
  ، باب( في األطعمة3761( في األطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، وأبو داود رقم ) 1847( رواه الترمذي رقم )1)

 غسل اليد قبل الطعام. 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جَتَشَّأ رجل عند النيبِّّ   -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )ت( * -[  1101] 
َبعاً يف الدنيا أْطَوهُلُم ُجوعاً يوَم القيامة« أخرجه الرتمذي   (. 1)فقال: ُكفَّ عنَّا ُجَشاَءك، فإن أكثَرهم شِّ

]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن   [ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي جحيفة]الترمذي: [ 5477]جامع: 
 [إسناده ضعيف جدا]شعيب:  ]األلباني: حسن[ يشهد له معنى الحديث الذي بعده[ 

 ( في صفة القيامة، باب صور من الفضائل. 2480( رقم ) 1)
قال: »تـََعشَّْوا ولو   -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1102] 

 (.1) بَكفٍّ من َحَشف، فإن تـَْرَك الَعشاءِّ َمهَرمة«. أخرجه الرتمذي 

 اني: ضعيف[]عبد القادر: إسناده ضعيف جدا[ ]األلب [ هذا حديث منكر ال نعرفه إال من هذا الوجه ]الترمذي: [ 5481]جامع: 
 ( في األطعمة، باب ما جاء في فضل العشاء. 1857( رقم ) 1)

: »أن رسول هللا أخَذ بِّيدِّ جَمُْذوم، فَوضعها معه يف  -رضي هللا عنهما  -)ت د( جابر بن عبد هللا  -[  1103] 
 (. 1)الَقْصَعة، وقال: ُكْل، ثَِّقة ابهلل، وتـَوَكُّالً عليه« أخرجه الرتمذي وأبو داود 

ل بن فضالة[  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 5486]جامع:  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُمفضَّ
 ]األلباني: ضعيف[ 

 (، باب ما جاء في األكل مع المجذوم. 1818( في الطب، باب في الطيرة، والترمذي رقم ) 3925( رواه أبو داود رقم )1)

بـَْيت ميمونة بنت احلارث،   -صلى هللا عليه وسلم   -)ط( سليمان بن يسار: قال: »دخل رسول هللا    -[  1104] 
باب فيها بـَْيض، ومعه عبد هللا بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: أْهَدْته يل أخت ُهَزيلة   فإذا ضِّ

ال، فقاال: أو ال أتُكل أنت اي رسول هللا؟ فقال: إين حَتُْضرين بنت احلارث، فقال لعبد هللا بن عباس وخالد بن الوليد: كُ 
من هللا حاضِّرة، قالت ميمونة: أَنْسقيك اي رسول هللا من لْب عندان؟ فقال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ 

رسول هللا   فقال  ُهَزيلة،  أخت  يل  أْهَدته  وسلم  -قالت:  عليه  ال-صلى هللا  جاريَتكِّ  أرأيتِّكِّ  يف :  اْستَأَمرتِّيين  ت كنتِّ 
 .» ، تـَْرَعى عليها، فإنه خري لكِّ َكِّ ، َوصِّلي هبا َرمحِّ  عِّْتقها؟ أْعطِّيها أْخَتكِّ
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أخرجه »املوطأ«، وَيتمل أن تكون من مجلة رواايت احلديث الذي قبله، ولكنه حيث أخرجه مرسالً عن سليمان بن  
 . (1) يسار أفـَْرْدانه منه 

 ]الهاللي: ضعيف[[ ]عبد القادر: مرسل[ 5493]جامع: 
في االستئذان، باب ما جاء في أكل الضب مرساًل، قال ابن عبد البر: وقد رواه بكير بن األشج عن سليمان بن يسار    967/    2(  1)

 عن ميمونة.

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يوماً رسول هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[  1105] 
يف  »َودِّْدُت أن عندي ُخبزة بيضاَء من بـُرَّة مَسْراَء، ُمَلبـََّقًة بسْمن ولَْب، فقام رجل من القوم فاختَََّذ ذلك، فجاءه به، فقال: 

 ّب، قال: اْرفَعه«. أيِّّ شيء كان السَّْمُن؟ قال: يف ُعكَّةِّ ضَ 
 . (1)  أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث ُمنَكر

 ]األلباني: ضعيف[  [داود: هذا حديث ُمنَكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف جداً   ]أبو[ 5498]جامع: 
( في األطعمة، باب الخبز  3341( في األطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )3818( رقم ) 1)

 الملبق بالسمن. 

هنى عن أكل حَلمِّ    -: »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه  -عبد الرمحن بن شبل   )د( * -[  1106] 
« أخرجه أبو داود   . (1) الضَّبِّّ

 [ حسن]األلباني: [ ]عبد القادر: انظر التفصيل أدناه[ ]شعيب: حديث منكر[ 5499]جامع: 
من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن  ( في األطعمة، باب في أكل الضب، 3796( رواه أبو داود رقم ) 1)

عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح "، وقال: وحديث ابن عياش عن الشاميين  
جهولون، وقول البيهقي: تفرد  قوي، وهؤالء شاميون ثقات، وال يغتر بقول الخطابي، ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء وم

به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: ال يصح، ففي كل ذلك تساهل ال يخفى، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن  
الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " في الجمع بين هذا الحديث واألحاديث  

 في الذبائح والصيد، باب الضب.  576 -  574/   9التي قبله، 

فاح  -[  1107]  وأن رجالً جاء أبْرَنب قد   -مكان مبكة    -)د( خالد بن احلويرث: »أن عبد هللا بن َعْمرو كان ابلصِّّ
وأان جالس   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قد جيء هبا إىل رسول هللا  ؟:صادها. فقال: اي عبد هللا بَن عمرو، ما تقول

 . (1)  معه، فلم أيكْلها، ومل يْنَه عن أكلها، وزعم أهنا حتيض« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[ [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه5500]جامع: 

 ( في األطعمة، باب في أكل األرنب، وإسناده ضعيف. 3792( رقم ) 1)

عن ]أكل[   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »سألت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( خزمية بن جزء    -[  1108] 
الضَُّبع؟ فقال: أَو أيكل الضَُّبَع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أَو أيكل الذئَب أحد فيه خري؟«. أخرجه الرتمذي  

(1) . 
 بد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]ع[  هذا حديث ليس إسناده بالقوي ]الترمذي: [ 5503]جامع: 

 ( في األطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع. 1793( الترمذي رقم )1)

َي   -[  1109]  ُد فِّيَما أُوحِّ ُفذِّ؟ فَتال: }ُقْل ال أجِّ )د( َّنيلة ]الفزاري[ قال: »كنت عند ابن عمر، فُسئِّل عن أكل الُقنـْ
اَّللَِّّ به َفَمنِّ فِّْسقاً أُهِّلَّ لَِّغرْيِّ  إيلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعُمهُ إالَّ أْن َيُكوَن َميَتًة أو َدماً َمسُفوحاً أو حَلَْم خْنزِّيٍر فإنَّهُ رِّْجٌس أْو 
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يٌم{ ]األنعام:   ُفُذ 145اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ وال َعاٍد فإنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَحِّ [ فقال شيخ عنده: مسعت أاب هريرة يقول: ذُكَِّر الُقنـْ
، فقال ابن عمر: إْن كان قال هذا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -عند رسول هللا    - فقال: َخبِّيَثة من اخْلَبَائِّثِّ

 (. 1)  فهو كما قال« أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم
  [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن ُنميلة وأبيه، وْلبهام الراوي عن أبي هريرة5504]جامع: 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ 
 ( في األطعمة، باب في أكل حشرات األرض. 3799( رقم ) 1)

حَلَْم ُحبَارى«    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أكلت مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -سفينة    ت()د    -[  1110] 
 . (1)أخرجه أبو داود والرتمذي 

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي:  [  5505]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ ُبريه بن عمر بن سفينة[ 

  ( في األطعمة، باب ما جاء في أكل 1829( في األطعمة، باب في أكل لحم الحبارى، والترمذي رقم )3797( رواه أبو داود رقم )1)
 الحبارى. 

عن اجلراد؟  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »سئل رسول هللا  -هللا عنه رضي  -)د( سلمان الفارسي  -[  1111] 
 . (1)  فقال: أْكثـَُر ُجُنودِّ هللا، ال آُكُله، وال ُأَحرُِّمه«. أخرجه أبو داود

 [ضعيف]األلباني: [ مرسل [ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: 5508]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في أكل الجراد. 3813( رقم ) 1)

َدَعا على اجلراد،   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسول هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[  1112] 
نا وأْرزاقِّنا، إ  نك مسيع فقال: اللَّهم أْهلِّك اجلراَد، واقـُْتل كِّبَارَه، وأْهلِّك َصغَارَه، واْقطع َدابَِّره، وُخْذ أبفواهها عن َمَعايشِّ

  -رسول هللا، كيف َتْدُعو على اجلراد وهو جند من أْجنادِّ هللا أْن يـَْقطع دابَِّره؟ فقال رسول هللا الدعاء، فقال رجل: اي 
 (.1): »إنه نثـَْرةُ ُحوت يف البْحر« أخرجه...  -صلى هللا عليه وسلم

إسناده ضعيف  ]شعيب:  [ ]عبد القادر: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير[ 5509]جامع: 
 [  ، ومتنه منكرجدا

( في األطعمة، باب ما جاء  1824( كذا في األصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم ) 1)
 ( في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. 3221في الدعاء على الجراد، وابن ماجة رقم ) 

فلم أمسع  -صلى هللا عليه وسلم -عن أبيه قال: »صحبُت رسول هللا  -رمحه هللا   -مِّلقام بن تَلِّب )د(  -[  1113] 
 . (1) حلشرة األرض حترميًا« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ِمْلقام بن التَِّلب5515]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في أكل حشرات األرض. 3798) ( رقم 1)

فقال: ما َيلُّ   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه أتى رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( الفجيع العامري  -[  1114] 
َتة؟ قال: ما طعاُمكم؟ قلنا: نـَْغَتبُِّق وَنْصطبح   َفسََّره يل ُعْقبة:  [:قال: أبو نـَُعْيم ]وهو الفضل بن دَُكنْي  -لنا ]من[ امليـْ

يَّة   . (1)وأيب اجلُوُع، فأَحلَّ هلم امليتة على هذه احلال«. أخرجه أبو داود  قال: ذاك -َقَدح غْدوة، وَقدح َعشِّ
[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عقبة بن وهب بن عقبة العامري مقبول حيث يتابع، ولكنه  5517]جامع: 
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 ]األلباني: إسناده ضعيف[ انفرد بهذا الحديث[ 
 ( في األطعمة، باب في المضطر إلى الميتة.3817( رقم ) 1)

ثُ   -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    -[  1115]  فأتيُت ُمَصلَّى رسول هللا  قال: أكلُت  صلى هللا عليه    -وماً 
، فلمَّا قضى صالَته    -صلى هللا عليه وسلم  -فلما دخلُت املسجد وجَد النيبُّ    -وقد ُسبِّقُت بركعة    -وسلم رِّيَح الثُّومِّ

ُت إىل رسول هللا « فلما قضيُت الصالةُ جئْ -أو رَيه  -قال: »َمن أكل من هذه الشجرة فال يـَْقَربنَّا، حىت يذهب رَُيها 
لَتُـْعطيينِّّ يَدك، فأدخلُت يده يف كمِّّ قميصي إىل صدري، فإذا أان َمْعُصوُب الصدر،    -صلى هللا عليه وسلم   - فقلُت: 

 (. 1) فقال: »إن لك ُعْذرًا« أخرجه أبو داود

ضعيف[  5525]جامع:   إسناده  ]شعيب:  لين[  فيه  صدوق  وهو  سليم،  بن  محمد  الراسبي  هالل  أبو  سنده  وفي  القادر:  ]عبد   ] 
 ( في األطعمة، باب في أكل الثوم. 3826( رقم ) 1)

  -)د( أبو زايد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: »إن آخر طعام أكله رسول هللا  -[  1116] 
 . (1) كان فيه بصل« أخرجه أبو داود  -وسلمصلى هللا عليه 

]شعيب: إسناده ضعيف    [في إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد رواه بالعنعنة  :ر[ ]عبد القاد 5534]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ لضعف بقية ولم يصرح بالسماع[ 

 ( في األطعمة، باب في أكل الثوم. 3829( رقم ) 1)

أذَِّن له: أن يُْطعَِّم أْهَله   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( غالب بن أِبر   -[ 1117] 
ُهم من حلم احلمر األهلية، وقال له: أْطعِّْم أهلك من مسِّني مُحُرك، فإَّنا حرَّمُتها من أجل َجوَّال القرية«.   يف سنة أصابـَتـْ

أُْطعُِّم أهلي، إال شيء من مُحُر، وقد كان  أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، ق ال: »أَصابـَْتنا َسَنة، فلم يكن يف مايل شيء 
فقلُت: اي   -صلى هللا عليه وسلم  -حرَّم حلوم احلُمر األهلية، فأتيُت رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  

َاَن مُحُر، وإنك حرَّمت حلوم احلمر األهلية، فقال: أْطعِّْم  رسول هللا أصابتنا السََّنُة، ومل يكن يف مايل ما ُأْطعُِّم أهلي إال  مسِّ
 . (1)أْهَلَك... احلديث« 

 ]األلباني: إسناده ضعيف مضطرب[ [ ]عبد القادر: مضطرب[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ 5554]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في لحوم الحمر األهلية. 3809( رواه أبو داود رقم )1)

هنى عن أكل    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د س( خالد بن الوليد   -[  1118] 
 حلوم اخليلِّ والبغال واحلمري«. 

 زاد يف رواية »وكلِّّ ذي انب من السباع« أخرجه أبو داود والنسائي. 
َخيرَب فَأَتتِّ اليهوُد، َفَشكْوا: أن الناس   يومَ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود قال: غزوُت مع رسول هللا 

: »أال ال حتلُّ أموال املُعاَهدِّين إال حبقِّها، وحرام  -صلى هللا عليه وسلم -قد أْسَرُعوا إىل حظائِّرهم، فقال رسول هللا  
ْلب من الطري«  ُلها وبِّغاهلا، وكلُّ ذي انب من السباع، وكلُّ ذِّي خمِّ  . (1)عليكم محر األهلية وَخيـْ

، ولضعف صالح بن  -وهو ابن الوليد الحمصي-ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية حديث [ ]عبد القادر: 5559جامع: ]
 ]األلباني: ضعيف[ [يحيى بن المقدام، وجهالة أبيه، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل

  ( في األطعمة، باب النهي عن أكل السباع،3806لحوم الخيل، و )( في األطعمة، باب في أكل 3790( رواه أبو داود رقم )1)
 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الخيل.  202/   7والنسائي 
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صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل اهلِّرِّ،  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د ت( جابر بن عبد هللا  -[  1119] 
 . (1)  وأكل َثنه. أخرجه أبو داود

]عبد القادر: حديث ضعيف[ ]شعيب: صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله،  ]الترمذي: حديث غريب[ [ 5563]جامع:  
 وهذا إسناد ضعيف لضعف ُعمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع[ ]األلباني: ضعيف[

الكلب    ( في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن1280( في األطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ورواه أيضًا رقم )3807( رقم )1)
 . (3250والسنور، ورواه أيضًا النسائي، وابن ماجة )

فقال: هل  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »دخل عليَّ رسول هللا  -رضي هللا عنها -أم هانئ  )ت( * -[  1120] 
َفَر بيت من  -صلى هللا عليه وسلم -عندكم شيُء؟ فقلُت: ال، إال كَِّسر ايبَِّسُة، وَخلُّ، فقال رسول هللا  : قـَرِّبِّيهِّ، فما أقـْ

 . (1) أُُدم فيه َخلٌّ«، أخرجه الرتمذي 
 : ضعيف[ ]األلباني: حسن[ شعيب]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ][ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهلترمذي: ]ا[ 5565]جامع: 

 ( في األطعمة، باب ما جاء في الخل. 1842( رقم ) 1)
أخذ   -صلى هللا عليه وسلم -قال: رأيُت النيبَّ   -رضي هللا عنه  -يوسف بن عبد هللا بن سالم   )د( * -[  1121] 

 (. 1) كِّسَرة من ُخْبز َشعري، فوضع عليها مترة، فقال: »هذه إَداُم هذه« أخرجه أبو داود 
[  ثفهو متروك الحدي  -ألسلميوهو ا-[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده هالك من أجل محمد بن أبي يحيى  5573]جامع: 

 [ ضعيف]األلباني: 
( في األيمان والنذور، باب في الرجل  3260( و ) 3259( في األطعمة، باب في التمر، ورواه أيضًا أبو داود رقم ) 3830( رقم ) 1)

 يحلف أن ال يتأدم. 

صلى هللا عليه  -رسول هللا  قال: »أَحبُّ الطعامِّ إىل  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[  1122] 
 . (1)أخرجه أبو داود  «.الثَّرِّيُد من اخلْبز، والثَّرِّيُد من احلْيس  -وسلم

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده رجل مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5580]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في أكل الثريد، وقال أبو داود: وهو ضعيف.3783( رقم ) 1)

: »إذا اشرتى أحدُكم  -قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا املزين  -[  1123] 
 . (1) حلماً فـَْلُيكثِّر َمرقـََته، فإن مل جيِّْد حلماً أصاب َمَرقاً، وهو أحُد اللَّْحَمني« أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ ن هذا الوجههذا حديث غريب ال نعرفه إال م]الترمذي: [ 5581]جامع: 
 ( في األطعمة، باب ما جاء في إكثار المرقة. 1833( رقم ) 1)

صلى هللا عليه  -قالت: »ما كان الذِّراَُع أَحبَّ اللحم إىل رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة ~ -[  1124] 
 . (1) اللَّحم إال غِّبّاً، فكان يُعَجُل إليه، ألنه أْعَجُلها ُنضجًا«. أخرجه الرتمذي؛ ولكن كان ال جَيُد -وسلم

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: منكر[[ هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 5583]جامع: 
 هللا صلى هللا عليه وسلم. ( في األطعمة، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول 1839( رقم ) 1)

صلى هللا عليه  -عن رجل من أصحاب رسول هللا   -رمحه هللا  -محيد بن عبد الرمحن احلمريي   )د( * -[  1125] 
ْب أقَرهَبما ابابً، فإنَّ أقرهَبما ابابً أقرهبما   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا  -وسلم قال: »إذا اجَتمع َداعيانِّ فأجِّ

وَارًا، وإن سبق أحُدمها فأجب الذي َسبَق« أخرجه أب  . (1)  و داود جِّ
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 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل أبي خالد الداالني[ ]األلباني: ضعيف[ 5592]جامع: 
 ( في األطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. 3756( رقم ) 1)

: »طعاُم  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[  1126] 
: حقُّ، والثاين: ُسنَّة، وطعام يوم الثالث: مُسَعة، وَمن مَسَّع مَسَّع هللا به« أخرجه الرتمذي   . (1) الَوليمة َأوََّل يومِّ

ال  ]الترمذي:  [  5603]جامع:   مسعود  ابن  الغرائب  حديث  كثير  هللا  عبد  بن  وزياد  هللا،  عبد  بن  زياد  حديث  من  إال  مرفوعا  نعرفه 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ والمناكير

 ( في النكاح، باب ما جاء في الوليمة. 1097( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -هللا وامسه زهري بن عثمان عن رسول  -رضي هللا عنه -)د( األعور الثقفي   -[  1127] 
 . (1)  قال: »اْلَوليمةُ َأوََّل يوم حق، والثاين: َمعروف، والثالث: مُسَْعة ورايء« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف5604]جامع: 
 ( في األطعمة، باب في كم تستحب الوليمة.3745( رقم ) 1)

الباهلي[   -[  1128]  َلقَِّي رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)س( احلارث بن عمرو ]السهمي  صلى هللا   -: » ]أنه[ 
قَّيه، فقلت: اي رسول هللا، أبيب أنت وأمي    -عليه وسلم أحدِّ شِّ فأتيُته من  الَعضباء،  الوداع، وهو على انقته  يف َحجَّة 

أتيُته من الشِّّ  ق اآلخر أرجو أن خَيُصَّين دوهَنم، فقلت: اي رسول هللا، استغفر يل،  اْستـَْغفِّْر يل، فقال: َغَفَر هللا لكم، مث 
 ،ْ فقال بيديه: غفر هللا لكم، فقال رجل من الناس: اي رسول هللا، الَعتائُر والَفَرائُع؟ قال: َمن شاء َعرَتَ، ومن شاء مل يَعرتِّ

يـَُتها، وقـََبضَ   . (1)  أَصابَِّعُه، إال واحدة«. أخرجه النسائيومن شاء فـَرََع، ومن شاء مل يـُْفرِّْع، يف الغنم ُأْضحِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[5623]جامع: 

 (. 4226)فاتحته في الفرع والعتيرة في  169و  168/   7(  1)

قال: قلت: اي رسول هللا، إان كنا نذبح ذابئح يف   -رضي هللا عنه  -لقيط بن عامر العقيلي  )س( * -[  1129] 
: »ال أبس به، قال وكيع بُن  -صلى هللا عليه وسلم -اجلاهلية يف رجب، فنأكل ونُطعُِّم من جاءان؟ فقال رسول هللا 

 (. 1) ُعدس: فال أَدُعه« أخرجه النسائي 
 ]الرسالة: إسناده ضعيف[  القادر: في سنده وكيع بن عدس وهو مجهول[ ]األلباني: صحيح لغيره[ [ ]عبد  5624]جامع: 

 . ( 4233)الفرع  في الفرع والعتيرة، باب تفسير  171/   7(  1)

ثْـَننْيِّ  ُعَمر )جه( * -[  1130]  دِّ، َيْكفِّي االِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ طََعاَم اْلَواحِّ ،  ْبنِّ اخْلَطَّابِّ
ثْـَننْيِّ، َيْكفِّي الثَّاَلثََة َواأْلَْربـََعَة، َوإِّنَّ طََعاَم اأْلَْربـََعةِّ، يَْكفِّي اخْلَْمَسَة َوالسِّّ   (1) ماجه تََّة« أخرجه ابن َوإِّنَّ طََعاَم االِّ

[  األلباني: ضعيف جدا] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده، عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف3255:  ]ماجه
 [ شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير]
ْثَنْينِ ، َباُب اأْلَْطِعَمةِ (، ِكَتاُب 3255( سنن ابن ماجه )1)  َطَعاِم اْلَواِحِد، َيْكِفي ااِل

ُ َخرْيَ )جه(  -[  1131]  بـَْيتِّهِّ،  أََنس ْبَن َمالٍِّك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ َأْن يُْكثَِّر اَّللَّ
 (1)  ماجهَذا رُفَِّع« أخرجه ابن فـَْليـَتـََوضَّْأ إَِّذا َحَضَر َغَداُؤُه، َوإِّ 

شعيب: إسناده ضعيف،  [ ]األلباني: ضعيف] [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جبارة وكثير، وهما ضعيفان3260:  ]ماجه
 لضعف كثير بن ُسليم، وجبارة بن المغلس وان كان ضعيًفا قد توبع[ 

 اْلُوُضوِء، ِعْنَد الطََّعامِ ، َباُب اأْلَْطِعَمةِ (، ِكَتاُب 3260( سنن ابن ماجه )1)
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َعتِّ اْلَمائَِّدُة، فـَْليَْأُكْل ممَِّّا يَلِّيهِّ، وَ اْبن ُعَمرَ )جه(  -[  1132]  اَل ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا ُوضِّ
هِّ« أخرجه ا  (1)  ماجهبن يـَتـَنَاَوْل مِّْن َبنْيِّ َيَدْي َجلِّيسِّ

 شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى[ [ ]]األلباني: ضعيف جدا[ 3273:  ]ماجه
 اأْلَْكِل، ِممَّا َيِليكَ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3273( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكُلوا مجِّيًعا، َواَل    -رضي هللا عنه    -ْبَن اخْلَطَّابِّ   ُعَمر)جه(    -[ 1133] 
 . (1)  ابن ماجهأخرجه  تـََفرَّقُوا، فَإِّنَّ اْلرَبََكَة َمَع اجْلََماَعةِّ« 

بسابقه[  3287]ماجه:   حسن  ]شعيب:  ثابتة[  األولى  والجملة  جدا  ضعيف  األلباني:  المصنف-]حكم  إسناد    -عند  وهذا  وشواهده، 
]البوصيري: هذا إسناد ضعيف وهو طرف حديث تقدم في باب طعام الواحد يكفي    [ضعيف لضعف عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير

 لالثنين وتقدم الكالم عليه هناك وله شاهد من حديث وحشي رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه[
 ااِلْجِتَماِع َعَلى الطََّعامِ ، َباُب اُب اأْلَْطِعَمةِ (، ِكتَ 3287( سنن ابن ماجه )1)

، َحىتَّ يـُْرَفَع« أخرجه ابن َعائَِّشة)جه(    -[  1134]  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »هَنَى َأْن يـَُقاَم َعنِّ الطََّعامِّ
 (1)  ماجه
]3294:  ]ماجه ضعيف جدا [  يسمع من  [ ]األلباني:  لم  فإن مكحواًل  منقطع  هو  ثم  الزبير،  بن  منير  لضعف  ضعيف  شعيب: إسناده 
 [عائشة

 النَّْهِي َأْن ُيَقاَم َعِن الطََّعاِم، َحتَّى ُيْرَفَع، َوَأْن َيُكفَّ َيَدُه، َحتَّى َيْفُرَغ اْلَقْومُ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3294ابن ماجه )( سنن 1)

َعتِّ اْلَمائَِّدُة، َفاَل يـَُقوُم رَُجٌل، َحىتَّ  اْبن ُعَمرَ )جه(  -[  1135]  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا ُوضِّ
يَسُه، فـَيـَْقبُِّض َيَدُه، َوَعَسى َأْن ُل َجلِّ تـُْرَفَع اْلَمائَِّدُة، َواَل يـَْرَفُع َيَدُه، َوإِّْن َشبَِّع، َحىتَّ يـَْفرَُغ اْلَقْوُم، َوْليُـْعذِّْر، فَإِّنَّ الرَُّجَل خُيْجِّ 

 (1) ماجه َيُكوَن َلهُ يفِّ الطََّعامِّ َحاَجٌة« أخرجه ابن 
شعيب: إسناده  [ ]األلباني: ضعيف جدا] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد األعلى بن أعين، وهو ضعيف3295:  ]ماجه

 ضعيف لضعف عبد األعلى[ 
 النَّْهِي َأْن ُيَقاَم َعِن الطََّعاِم، َحتَّى ُيْرَفَع، َوَأْن َيُكفَّ َيَدُه، َحتَّى َيْفُرَغ اْلَقْومُ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3295ابن ماجه ) سنن(  1)

ُيَسمَّى حُمَمََّد ْبنَ )جه(    -[  1136]  َوَأظُنُّهُ  َثينِّ َشْيٌخ، مِّْن فـَْهٍم قَاَل:  ْبَن مِّْسَعر قَاَل: َحدَّ أَنَّهُ مسَِّع َعْبَد اَّللَِّّ   َعْبدِّ اَّللَِّّ، 
هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َع  مسِّ أَنَّهُ  بَعِّريًا  َأْو  َجُزورًا،  هَلُْم  حَنََر  َوَقْد  الزَُّبرْيِّ،  اْبَن  َُيَدُِّث  يـُْلُقوَن  َجْعَفٍر،  َواْلَقْوُم  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   

، حَلُْم الظَّْهرِّ« أخرجه ابن لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   (1) ماجه  َعَلْيهِّ َوَسلََّم اللَّْحَم يـَُقوُل: »َأطَْيُب اللَّْحمِّ
[  األلباني: ضعيف]  [[ ]عبد الباقي: قال السندي: لم يذكر في الزوائد حال إسناده إال أنه ذكر ما يشعر بقوة اْلسناد3308:  ]ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الَفهمي]
 اللَّْحمِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3308ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: »َما رُفَِّع مِّْن َبنْيِّ يََدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1137] 
َواٍء َقطُّ، َواَل محَِّلْت َمَعهُ طِّْنفَِّسٌة« أخرجه ابن   (1) ماجه َفْضُل شِّ

شعيب:  [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد]  [ليم وهما ضعيفان[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده، جبارة وكثير بن س3310:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف لضعف جبارة وكثير

َواءِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3310( سنن ابن ماجه )1)  الشِ 
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َ بَِّلَْبٍ، قَاَل: »بـَرََكٌة َأْو بـَرََكتَانِّ« أخَعائَِّشة )جه(  -[  1138]  رجه  ، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا ُأيتِّ
 (1)  ماجهابن 

اْلسناد    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: أم سالم الراسبية وجعفر بن برد لم أر من تكلم فيهما بجرح وال توثيق. وباقي رجال3321:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف، أم سالم الراسبية تفرد عنها جعفر بن برد، ولم يؤثر توثيقها عن أحد[ [ ]]األلباني: ضعيف [ثقات

ْيتِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3321( سنن ابن ماجه )1)  الزَّ

« أخرجه   )جه( * -[  1139]  ْلبِّطِّّيخِّ َسْهل ْبنِّ َسْعٍد، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أيَُْكُل الرَُّطَب، ابِّ
 (1)  ماجهابن 

 [ شعيب: إسناده تالٌف، يعقوب بن الوليد بن أبي هالل كذَّبه غير واحد من أهل العلم[ ]]األلباني: صحيح [3326:  ]ماجه
َطِب، ُيْجَمَعانِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3326ابن ماجه )( سنن 1)  اْلِقثَّاِء َوالرُّ

فَأَتـَْوهُ بُِّرقَاٍق مِّْن  -يـَْعينِّ قـَْريًَة، َأظُنُّهُ قَاَل يـُْبىَن  -اْبن َعطَاٍء، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: زَاَر أَبُو ُهَريْـَرَة قـَْوَمهُ  )جه(  -[  1140] 
، فـََبَكى، َوقَاَل: »َما رََأى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َهَذا بَِّعْينِّهِّ َقطُّ   (1)  ماجه« أخرجه ابن  رُقَاقِّ اأْلَُولِّ

  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عطاء، واسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو ضعيف3338:  ]ماجه
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف ابن عطاء[ [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد]
َقاقِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3338( سنن ابن ماجه )1)  الرُّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم الصُّوَف، َواْحَتَذى    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  1141]  قَاَل: لَبَِّس َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
اْلَبشِّ   اْلَمْخُصوفَ  َما  لِّْلَحَسنِّ،  َفقِّيَل  نًا«،  َخشِّ َولَبَِّس  ًعا،  َبشِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َأَكَل  َوقَاَل:  قَاَل:  "  ُع 

ُْرَعةِّ َماٍء« أخرجه ابن  يغُُه، إِّالَّ ِبِّ  (1) ماجه»غَلِّيُظ الشَّعِّريِّ، َما َكاَن يُسِّ
الزوائد: هذا إسناد ضعيف. نوح بن ذكوان، متفق على تضعيفه. قال أبو عبد هللا الحاكم: يروى عن  [ ]عبد الباقي: في 3348:  ]ماجه

ونوح بن ذكوان وجهالة يوسف   -وهو ابن الوليد-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف بقية   [الحسن كل معضلة
 [ بن أبي كثير

ِعيرِ ، َباُب ةِ (، ِكَتاُب اأْلَْطِعمَ 3348( سنن ابن ماجه )1)  ُخْبِز الشَّ

، إِّيّنِّ  )جه( * -[  1142]  ْعُت َسْلَماَن، َوُأْكرَِّه َعَلى طََعاٍم أيَُْكُلُه، فـََقاَل: َحْسيبِّ ، قَاَل: مسِّ ْعُت  َعطِّيَّة ْبنِّ َعامٍِّر اجْلَُهينِِّّّ مسِّ
نْـيَا، َأْطَوهُلُْم ُجو  بـًَعا يفِّ الدُّ  (1) ماجهًعا يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ« أخرجه ابن َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ َأْكثـََر النَّاسِّ شِّ

 [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سعيد بن محمد الوراق الثقفي ضعفوه. ووثقه ابن حبان والحاكم 3351:  ]ماجه
 [شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن محمَّد الثقفي متفق على ضعفه، وقال الدارقطني: متروك[ ]]األلباني: حسن

َبعِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3351( سنن ابن ماجه )1)  ااِلْقِتَصاِد ِفي اأْلَْكِل، َوَكَراَهِة الشِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اخْلرَْيُ َأْسرَُع إِّىَل   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1143] 
 (1) ماجهاْلبـَْيتِّ الَّذِّي يـُْغَشى، مَِّن الشَّْفَرةِّ إِّىَل َسنَامِّ اْلَبعِّريِّ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]األلباني: ضعيف] [ ارة وكثير، وهما ضعيفان[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جب 3356:  ]ماجه
 ُجبارة وكثير[

َياَفةِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3356( سنن ابن ماجه )1)  الضِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اخْلرَْيُ َأْسرَُع إِّىَل اْلبـَْيتِّ   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[  1144] 
 (1)  ماجهالَّذِّي يـُؤَْكُل فِّيهِّ، مَِّن الشَّْفَرةِّ إِّىَل َسنَامِّ اْلَبعِّريِّ« أخرجه ابن 
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وهو ضعيف. وعبد الرحمن بن نهشل غلط. والصواب حدثنا المحاربي عن    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جبارة،3357:  ]ماجه
به الحافظان  -شعيب: إسناده واٍه، نهشل بن سعيد  [ ]]األلباني: ضعيف  [ عبد الرحمن عن نهشل. وهو ابن سعد. ونهشل ساقط كما صوَّ

 متروك وكذبه الطيالسي وإسحاق بن راهويه، وجبارة بن المغلس ضعيف، لكن جبارة توبع[  -المزي وابن حجر 
َياَفةِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3357( سنن ابن ماجه )1)  الضِ 

، فـََقاَل: بِّْسمِّ  اْبن ُعَمرَ )جه(    -[  1145]  ، قَاَل: َدَخَل َعَلْيهِّ ُعَمُر، َوُهَو َعَلى َمائَِّدتِّهِّ، فََأْوَسَع َلهُ َعْن َصْدرِّ اْلَمْجلِّسِّ
ُد طَْعَم َدَسٍم، َما هُ  ْخَرى، مثَّ قَاَل: »إِّيّنِّ أَلَجِّ « فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّّ: اَي َو بَِّدَسمِّ الاَّللَِّّ، مثَّ َضَرَب بَِّيدِّهِّ، فـََلقَِّم لُْقَمًة، مثَّ َثىنَّ أبُِّ لَّْحمِّ

َْشرَتِّيَُه، فـََوَجْدتُهُ غَالِّيًا، فَاْشرَتَيْ  َأطُْلُب السَّمِّنَي ألِّ إِّىَل السُّوقِّ  إِّيّنِّ َخَرْجُت  اْلُمْؤمِّنِّنَي،  ، َومَحَْلُت  َأمِّرَي  اْلَمْهُزولِّ ُت بِّدِّْرَهٍم مَِّن 
َأْن يرتََ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلْيهِّ بِّدِّْرَهٍم مَسْنًا، فََأرَْدُت  اْجَتَمَعا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  دََّد عِّيَايلِّ َعْظًما َعْظًما، فـََقاَل ُعَمُر: »َما 

آْلَخرِّ« قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: ُخْذ اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي، فـََلْن جَيْتَ  ، إِّالَّ َأَكَل َأَحَدمُهَا، َوَتَصدََّق ابِّ دِّي، إِّالَّ فـََعْلُت َذلَِّك، قَاَل: مَِّعا عِّنْ َقطُّ
َفـَْعَل« أخرجه ابن ماجه  (1)»َما ُكْنُت ألِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده   [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد حسن. فيه يحيى بن عبد الرحمن بن عبيد3361:  ]ماجه
 [ ضعيف، يونس بن أبي يعفور سيئ الحفظ، كثير الخطأ 

ْمِن َواللَّْحمِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3361ماجه )( سنن ابن 1)  اْلَجْمِع َبْيَن السَّ

أتَُْكُلوا    ُعْقَبة)جه(    -[  1146]  »اَل  َْصَحابِّهِّ:  ألِّ قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  إِّنَّ  قَاَل:   ،َّ اجْلَُهينِّ َعامٍِّر  ْبَن 
َء. أخرجه ابن  اْلَبَصَل« مثَّ قَاَل: كَ   (1) ماجه لَِّمًة َخفِّيًَّة الينِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف. وعثمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما بجرح وال  3366:  ]ماجه
 [ والمغيرة بن نهيكشعيب: إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن نعيم [ ] ]حكم األلباني: صحيح دون قوله ثم قال [توثيق

 َأْكِل الثُّوِم، َواْلَبَصِل، َواْلُكرَّاثِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3366( سنن ابن ماجه )1)

، َفَدَعاينِّ فـََقاَل: »ُخْذ  النـُّْعَمان)جه(  -[  1147]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، عَِّنٌب مَِّن الطَّائِّفِّ رٍي، قَاَل أُْهدَِّي لِّلنَّيبِّ ْبنِّ َبشِّ
َها، فـََلمَّا َكاَن بـَْعَد لَيَاٍل، قَالَ  ُقوَد، فَأَبْلِّْغهُ أُمََّك« فََأَكْلُتهُ قـَْبَل َأْن أُبْلَِّغهُ إِّايَّ :  َهَذا اْلُعنـْ ُقوُد؟ َهْل أَبْـَلْغَتهُ  يلِّ »َما فـََعَل اْلُعنـْ

 (1)  ماجهأُمََّك؟« قـُْلُت: اَل. قَاَل: َفَسمَّاينِّ ُغَدَر " أخرجه ابن  
[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن به ِعرق، فقد تفرَّد بالرواية عنه ابنه محمَّد، ولم يؤثر 3368:  ]ماجه

 [ ان توثيقه عن غير ابن حب 
 َأْكِل الثِ َمارِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3368( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َوبَِّيدِّهِّ َسَفْرَجَلٌة فـََقاَل: »ُدوَنَكَهاطَْلَحة )جه(  -[  1148]  ، اَي طَْلَحُة،  ، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى النَّيبِّ
َا جتِّمُّ اْلُفَؤاَد« أخرجه ابن   (1)  ماجهفَإِّهنَّ

]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الملك الزبيري مجهول3369:  ]ماجه
 [ جًدا، إسماعيل بن محمَّد الطَّلحي ليس بذاك القوي، ومن فوقه مجاهيل: نقيب وأبو سعيد وعبد الملك 

 َأْكِل الثِ َمارِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ 3369( سنن ابن ماجه )1)

وَ َجابِّر )جه(    -[  1149]  َمالٍِّك    أََنس،  َعَلى    -رضي هللا عنهما  -ْبنِّ  َدَعا  إَِّذا  َوَسلََّم: َكاَن  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
َفْـ  ْد بـَْيَضُه، َواْقَطْع َدابَِّرُه، َوُخْذ أبِّ غَارَُه، َوأَْفسِّ نَا َوَأْرزَاقِّنَا، إِّنََّك  َواهَِّها، َعْن َمَعايِّشِّ اجْلََرادِّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َأْهلِّْك كِّبَارَُه، َواقـُْتْل صِّ

يُع الدَُّعاءِّ« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َكْيَف َتْدُعو َعَلى ُجْنٍد مِّْن َأْجنَادِّ اَّللَِّّ بَِّقْطعِّ َدابِّرهِّ   قَاَل: »إِّنَّ اجْلََراَد نـَثـَْرةُ احْلُوتِّ مسِّ
َثينِّ مَ  ٌم: قَاَل زِّاَيٌد: َفَحدَّ ثـُُرُه. أخرجه ابن يفِّ اْلَبْحرِّ« قَاَل َهاشِّ  (1)  ماجهْن رََأى احْلُوَت يـَنـْ
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]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده    [[ ]عبد الباقي: قال الدميري: هو مما انفرد به المصنف ولم يذكره صاحب الزوائد3221:  ]ماجه
 [ ضعيف جًدا، ومتنه منكر جًدا، موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث

ْيدِ (، 3221ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب َصْيِد اْلِحيَتاِن، َواْلَجَرادِ ، ِكَتاُب الصَّ

ْرَداءِّ   أَبو)جه(   -[ 1150]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َسيُِّد طََعامِّ َأْهلِّ الدُّنْـيَا،    -رضي هللا عنه -الدَّ
 (1) ماجه َوَأْهلِّ اجْلَنَّةِّ اللَّْحُم« أخرجه ابن 

د هللا. لم أر من جرحهما وال من وثقها.  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عب 3305:  ]ماجه
]حكم األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [وسليمان بن عطاء ضعيف. قال السندي: قلت قال الترمذي وقد اتهم بالوضع

 جًدا، سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث[ 
 َأَطاِيِب اللَّْحمِ َباُب ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ ، (3305ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْرَداءِّ   أَبو)جه(  -[  1151]  ، إِّالَّ   -رضي هللا عنه -الدَّ قَاَل: »َما ُدعَِّي َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّىَل حَلٍْم َقطُّ
 (1)  ماجهَأَجاَب، َواَل أُْهدَِّي لَهُ حَلٌْم َقطُّ، إِّالَّ قِّبـََلُه« أخرجه ابن 

 [ إسناد الحديث المتقدم[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده 3306:  ]ماجه
 َباُب اللَّْحمِ ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ (، 3306ابن ماجه ) ن( سن 1)

َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  1152]  عنه -ْبنِّ  هللا  إَِّدامُِّكُم    -رضي  »َسيُِّد  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1)  ماجهاْلمِّْلُح« أخرجه ابن  

التهذيب: متروك3315:  ]ماجه تقريب  في  قال  الخياط:  أبي عيسى  بن  إسناده، عيسى  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ]األلباني:    [[ 
 متروك، والرجل الراوي عن أنس مجهول[  -وهو الحناظ الغفاري -ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عيسى بن أي عيسى  

 اْلِمْلحِ َباُب ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ ، (3315ابن ماجه ) ن( سن 1)

بَاَرٌك« ُهَريْـَرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكُلوا الزَّْيَت، َوادَّهُِّنوا بِّهِّ، فَإِّنَّهُ مُ  بوأَ )جه(  -[  1153] 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن سعيد المقبري. قال في تقريب التهذيب: متروك3320:  ]ماجه
 متروك[  -وهو ابن أبي سعيد المقبري -جدا بزيادة فإنه طيب وقال عنه ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد هللا بن سعيد 

ْيتِ ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ (، 3320ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب الزَّ

جْلَدِّيدِّ َعائَِّشة )جه(    -[  1154]  اخْلََلَق ابِّ لتَّْمرِّ، ُكُلوا  اْلبـََلَح ابِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكُلوا  ،  ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
جْلَدِّيدِّ« أخرجه ابن   (1) ماجه فَإِّنَّ الشَّْيطَاَن يـَْغَضُب، َويـَُقوُل بَقَِّي اْبُن آَدَم، َحىتَّ َأَكَل اخْلََلَق ابِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو زكريا يحيى بن محمد، ضعفه ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه 3330:  ]ماجه [ ]عبد 
مستقيمة سوى أربعة أحاديث. قال السندي: قلت: وقد عد هذا الحديث من جملة تلك األحاديث. [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده  

 [ بن قيس ضعيف جًدا، آفُته يحيى بن محمَّد
 َأْكِل اْلَبَلِح، ِبالتَّْمرِ َباُب ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ ، (3330ابن ماجه ) ن( سن 1)

ْلَفالُوذَجِّ   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ )جه(    -[  1155]  ْعنَا ابِّ َّ قَاَل: َأوَُّل َما مسِّ رْبِّيَل َعَلْيهِّ السَّاَلُم، أََتى النَّيبِّ ، َأنَّ جِّ
نْـيَا، الدُّ مَِّن  َعَلْيهِّْم  فـَيُـَفاُض  اأْلَْرُض،  َعَلْيهُِّم  تـُْفَتُح  أُمََّتَك  إِّنَّ  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اْلَفالُوذََج،   َصلَّى هللاُ  لَيَْأُكُلوَن  ُْم  إِّهنَّ َحىتَّ 

ُّ َصلَّى هللاُ  ُّ َصلَّىفـََقاَل النَّيبِّ هللاُ َعَلْيهِّ     َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوَما اْلَفالُوذَُج« ؟ قَاَل: خَيْلِّطُوَن السَّْمَن َواْلَعَسَل مجِّيًعا، َفَشهَِّق النَّيبِّ
 (1) ماجه َوَسلََّم لَِّذلَِّك َشْهَقًة. أخرجه ابن 



279 
 

علمت فيه جرحا. ومحمد بن طلحة لم أعرفه. وعبد الوهاب  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عثمان بن يحيى ما  3340:  ]ماجه
]األلباني: منكر اْلسناد[ ]شعيب: موضوع، آفته عبد الوهَّاب بن   [ قال فيه أبو داود: يضع الحديث. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة

 [ الضحاك، فهو متروك وكذ به أبو حاتم
 اْلَفاُلوَذجِ  َبابُ ، اأْلَْطِعَمةِ ِكَتاُب (، 3340ابن ماجه ) ن( سن 1)

، َأْن   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1156]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مَِّن السََّرفِّ
 (1) أتَُْكَل ُكلَّ َما اْشتـََهْيَت« أخرجه ابن ماجه 

ه. وقال الدميري: هذا الحديث مما  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف. ألن نوح بن ذكوان متفق على تضعيف3352:  ]ماجه
 [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف بقية بن الوليد ونوح بن ذكوان وجهالة يوسف ابن أبي كثير  [أنكر عليه

ْسَراِف، َأْن َتْأُكَل ُكلَّ َما  ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ (، 3352( سنن ابن ماجه )1)  اْشَتَهْيتَ َباُب ِمَن اْلِْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلبـَْيَت، فـََرَأى كِّْسَرًة ُمْلَقاًة، فََأَخَذَها َفَمَسَحَها، َعائَِّشة )جه(  -[  1157]  مثَّ ، قَاَلْت: َدَخَل النَّيبِّ
َا َما نـََفَرْت َعْن  ، فـََعاَدْت إِّلَْيهِّْم« أخرجه ابن ماجهَأَكَلَها، َوقَاَل: »اَي َعائَِّشةُ َأْكرِّمِّي َكرِّميًا، فَإِّهنَّ  (1)  قـَْوٍم َقطُّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الوليد بن محمد، وهو ضعيف. قال السندي: قلت: أشار الدميري إلى أنه متهم  3353:  ]ماجه
 [متروك ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الوليد بن محمَّد الموقري ضعيف جًدا  [بالوضع

 َباُب النَّْهِي َعْن ِإْلَقاِء الطََّعامِ ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ (، 3353( سنن ابن ماجه )1)

اَّللَِّّ    َجابِّر)جه(    -[  1158]  َعْبدِّ  عنهما -ْبنِّ  َتَدُعوا    -رضي هللا  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 (1)  اْلَعَشاَء، َوَلْو بَِّكفٍّ مِّْن مَتٍْر، فَإِّنَّ تـَرَْكهُ يـُْهرُِّم« أخرجه ابن ماجه

بن عبد السالم وهو ضعيف. وقد رواه الترمذي عن أنس وقال: إنه حديث  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إبراهيم 3355: ]ماجه
بن    [منكر هللا  وعبد  الحديث،  بسرقة  عدي  ابن  واتهمه  متروك  السالم  عبد  بن  إبراهيم  باطل،  خبر  ]شعيب:  جدا[  ضعيف  ]األلباني: 

اح فيما قاله الحافظ ابن حجر، وهو واهي الحديث  [ ميمون: هو الَقد 
 َتْرِك اْلَعَشاءِ  َبابُ ، ِكَتاُب اأْلَْطِعَمةِ (، 3355)ابن ماجه  ن( سن 1)
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 الكتاب الثالث من حرف الطاء: يف الطب والرُّقى 
أصابَهُ ُجْرح، فَاْحتـََقَن   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رجالً يف زمن النيبِّّ  -رمحه هللا   -)ط( زيد بن أسلم  -[  1159]

قال هلما:   -صلى هللا عليه وسلم  -رُجلني من بين أَّْنار فنظرا إليه، فزعما: أن رسول هللا  اجلُرُح ابلدَّم، وأن الرجل َدعا  
؟ فقاال: أَو يف الطِّّبِّّ خري اي رسول هللا؟ فزعم زيد أن رسول هللا   قال: »أنْـَزَل   -صلى هللا عليه وسلم  -أيُّكما أَطبُّ

 (. 1) الدواء الذي أنزل األْدَواَء« أخرجه »املوطأ« 

 ]الهاللي: إسناده ضعيف[[ مرسل وله شواهد بمعناه يقوى بها[ ]عبد القادر: 5629]جامع: 
 في العين، باب تعالج المريض.  944و  943/   2(  1)

 -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[  1160] 
إن   أتيُت  ما  أاَُبيل  »ما  نفسي«.يقول:  قَِّبلِّ  من  ْعَر  الشِّّ قلت  أو  مَتيَمة،  تـََعلَّْقُت  أو  تِّْراَيقاً،  شرِّبُت   أان 

 (. 1)خاصَّة، وقد رخََّص فيه قوم، يعين: الرتايَق[  -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه أبو داود، ]وقال: هذا كان للنيبِّّ 

 ]األلباني: ضعيف[ [لضعف عبد الرحمن بن رافع التُنوخي[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف 5633]جامع: 
 ( في الطب، باب في الترياق.3869( رقم ) 1)

بنت عميس    -[  1161]  أمساء  أن رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)ت(  قال هلا: »مبَ   -صلى هللا عليه وسلم   -: 
نَي؟ فقالت: ابلشُّرْبُم، فقال َحارٌّ جارٌّ، قالت: مث اْسَتْمَشيُت ابلسَّنا، فقال النيب   : »لو  -صلى هللا عليه وسلم  -َتْسَتمشِّ

 (. 1)  ا«. أخرجه الرتمذيأن شيئاً كان فيه شفاء من املوت لكان يف السَّنَ 

 زرعة بن عبد الرحمن، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ فيه]عبد القادر:  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 5646]جامع: 
 ( في الطب، باب ما جاء في السنا. 2083( رقم ) 1)

ثوابن    -[  1162]  عنه    -)ت(  رسول هللا    -رضي هللا  وسلم  -أن  عليه  أحدَكم    -صلى هللا  أصاب  قال: »إذا 
بسم هللا،  فيقول:  ْريـََته،  جِّ وليستقبْل  فليستنقِّْع يف هنر جار،  عنه ابملاء:  فلُيطفئها  النار،  من  قطعة  احلمى  فإن  احلمَّى، 

َغمِّْس فيه ثالث َغَمسات ثالثَة أايم،   اللَّهم اْشفِّ َعبَدك، وصدِّق رسوَلك، بعد صالة الصبح قبل طلوع الشمس، وْليـَنـْ
فإن مل يربَأ يف ثالث فخمس، فإن مل يربأ يف مخس فسبع، فإن مل يربأ يف سبع فتسع، فإهنا ال تكاد جُتَاوُِّز تسعاً إبذن هللا  

 (. 1)  عز وجل« أخرجه الرتمذي

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]عبد [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 5654]جامع: 
 . (33( في الطب، باب رقم )2085( رقم ) 1)

قال: »إن َخرَي  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1163] 
يُّ، فلما اشتكى رسول هللا  َلدَّه أصحابُه،  -صلى هللا عليه وسلم -ما َتَداَويْـُتم به: السَُّعوُط، واللَُّدوُد، واحلَِّجاَمُة، واملشِّ

 عباس«. فلما فرغ قال: ُلدُّوهم فـََلدُّوهم إال ال 
ويف رواية مثله إىل قوله: »املشي« وقال: »وخري ما اْكتحلتم به اإلَثُد، فإنه جَيْلو البصر، ويـُْنبت الشعر، قال: وكان 

 (1)له ُمْكُحَلة يكتحل منها عند النوم ثالاثً يف كل عني« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
]شعيب: إسناده ضعيف جدا،   [ضعيف إال فقرة اْلكتحال باْلثمد فصحيحة[ ]األلباني: [ ]عبد القادر: حديث حسن 5661]جامع: 

 وبعضه حسن لغيره[ 
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 ( في الطب، باب ما جاء في السعوط وغيره.2049( و ) 2048( رقم ) 1)
َعُت الزيت   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( زيد بن أرقم *  -[  1164]  كان يـَنـْ

 والَوْرس من ذات اجلنب، قال قتادة: يـَُلدُّه، ويـَُلدُّ من اجلانب الذي يشتكيه.  
 والزيت«  أن نتداوى من ذات اجلنب ابلُقسط البحريِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »أمران رسول هللا 

 . (1)  أخرجه الرتمذي
سنده ميمون أبو عبد هللا البصري الكندي، وهو ضعيف، ولكن   ي القادر: ف]عبد [ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 5662]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ضعيفله شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني: 
( في الطب، باب دواء  3467( في الطب، باب ما جاء في دواء ذات الجنب، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )2080( و ) 2079( رقم ) 1)

 ذات الجنب. 

قال: »إْن كان دواء   -صلى هللا عليه وسلم  -بلغه: أن رسول هللا  -رمحه هللا  -)ط( مالك بن أنس  -[  1165] 
ُلغه« أخرجه »املوطأ«   . (1)يبلغ الداَء، فإن احلَِّجاَمَة تـَبـْ

 ]الهاللي: ضعيف، وهذا سند ضعيف العضاله[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 5670]جامع: 
 . ان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجامفي االستئذ 974/  2( بالغًا 1)

)د( أبو بكرة بكار ]بن عبد العزيز بن أيب بكرة[ قال: »أخربتين عمَّت َكيِّسة بنُت أيب بكرة: أن أابها   -[  1166] 
 الدَّم، وفيه  أن يوَم الثالاثءِّ يومُ  -صلى هللا عليه وسلم -كان ينهى أهَله عن احلجامة يوم الثالاثء، ويـَْزُعُم عن رسول هللا 

 . (1)ساعة ال يَرقَُأ« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز، وجهالة عمته[ 5682]جامع: 

 ( في الطب، باب متى تستحب الحجامة. 3862( رقم ) 1)

أبو خزامة عن أبيه قال: »قلُت: اي رسول هللا أرأيَت رُقَاة َنسرَتقي هبا، وَدَواء نَتداَوى به، وتـَُقاة  )ت( * -[  1167] 
 . (1)نـَتَّقيها: هل تُردُّ من َقَدرِّ هللا شيئاً؟ قال: هو من َقَدرِّ هللا« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ضعيف]األلباني:  [ قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قالالقادر:  [ ]عبد  5696]جامع: 
 ( في الطب، باب ما جاء في الرقى واألدوية. 2066( رقم ) 1)
قال: »َمَرْران بسيل فدخلُت فاغتسلت فيه، فخرجُت   -رضي هللا عنه  -سهل بن حنيف   )د( * -[  1168] 

راوية  -فقال: ُمُروا أاب اثبت فـَْليـَتـََعوَّْذ، قالت الرَّابُب   -صلى هللا عليه وسلم -حَمُْموماً، فـَُنمَِّي ذلك إىل رسول هللا 
 . (1)إال يف نفس، أو مُحَة، أو َلْدَغة« أخرجه أبو داود  قلت: اي سيِّدي، والرَُّقى صاحلة؟ فقال: ال رُقية -احلديث 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[   [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن5702]جامع: 
 ( في الطب، باب ما جاء في الرقى  3888( رقم ) 1)

كان يُعلِّّمهم    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا  -هللا عنهما  رضي    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  1169] 
أخرج النار«  نعَّار، ومن َشرِّ َحرِّ  ، من كلِّّ عِّْرق  أعوذ ابهللِّ العظيمِّ األوجاع كلِّّها: بسم هللاِّ الكبريِّ،  احلُمَّى، ومن  ه  رَُقى 

 (. 1)  الرتمذي

 القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 5707]جامع: 
 . (3526( وابن ماجة )2729( )1/300أحمد )  وأخرجه(، 26( في الطب، باب رقم )2076( رقم ) 1)
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دخل عليه وهو مريض، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( اثبت بن قيس بن َشاس »أن رسول هللا    -[  1170] 
اكشف الباَس ربَّ الناس، عن اثبت بن قيس بن َشاس، قال: مث أخذ تـَُراابً من بُْطَحان، فجعله يف َقَدح، مث نـََفَث عليه،  

 . (1)]مباء[، مث َصبَّه عليه« أخرجه أبو داود 
]عبد القادر: يوسف بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة يوسف بن محمد بن ثابت بن  [ 5713]جامع: 

   [قيس بن شماس
 ( في الطب، باب ما جاء في الرقى. 3885( رقم ) 1)

اْحتِّباُس البول، فعلَّمهُ »أَته رجل يذكُر أنَّ أابه أصابَهُ األْسُر، وهو    -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء    -[  1171] 
يقول: »َمنِّ اْشتكى شيئاً فليقل: ربُّنا هللا الذي يف السماء، َتقدََّس    -صلى هللا عليه وسلم  -رُقـَْية مسِّعها من رسول هللا  

ت ربُّ امُسك، أْمُرك يف السماء واألرض، كما رمحُتك يف السماء، فاجعل رمحتك يف األرض واغفِّْر لنا ُحوبَنا وَخطَااَيان، أن
فربأ«.  فرقاه،  به،  يرقيه  أن  وأمره  فـََيرْبَأ،   ، الَوَجعِّ هذا  على  رمْحَتِّك  من  ورمحة  فائِّك،  شِّ من  فاء  شِّ فأنزل   الطَّيِّبني، 

يقول: »من اْشتكى منكم    -صلى هللا عليه وسلم   -أخرجه أبو داود، وأول حديثه: عن أيب الدرداء: أنه مسع رسول هللا  
 (. 1)يقل... « وذكر احلديث، ومل يذكر جميَء الرجل إليه، وما قال له َشيئاً، أو اشتكى أخ له، فل

[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف. مداره على زيادة بن محمد، وهو منكر الحديث[ ]شعيب: إسناده ضعيف من أجل زيادة  5717]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[بن محمد[ 

 ( في الطب، باب كيف الرقى. 3892( رواه أبو داود رقم )1)

أخربين َمن مسع فـَْروة بن ُمَسيك املرادي )د( َيىي بن عبد هللا بن حبري ]بن ريسان املرادي اليماين[ قال:  -[ 1172] 
أو قال: وابؤها    -يقول: »قلت: اي رسول هللا، عندان أرُض يقال هلا: أرُض أْبنَيَ، وهي أرُض رِّيفنا ومِّريَتِّنا، وهي وبَيَئة  

 . (1) اود : َدعها عنك، فإن من الَقَرفِّ التـََّلَف« أخرجه أبو د-صلى هللا عليه وسلم -؟ فقال له رسول هللا -شديد 
[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ْلبهام الرجل الذي سمع فروة بن ُمسيك، وجهالة يحيى بن  5736]جامع:  

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [عبد هللا بن َبحير
 ( في الطب، باب في الطيرة. 3923( رقم ) 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َعاَد رَُجاًل، فـََقاَل َلُه: »َما َتْشَتهِّي؟«   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[ 1173]  َأنَّ النَّيبِّ
ُز بـُرٍّ، فـَْل ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن عِّْنَدهُ ُخبـْ َز بـُرٍّ، فـََقاَل: النَّيبِّ َعْث إِّىَل أَ فـََقاَل: َأْشَتهِّي ُخبـْ ُّ  يـَبـْ يهِّ« مثَّ قَاَل النَّيبِّ خِّ

ئًا، فـَْلُيْطعِّْمُه« أخرجه ابن   (1) ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اْشتـََهى َمرِّيُض َأَحدُِّكْم َشيـْ
 [ ( 1439شعيب: إسناده ضعيف. وهو مكرر )[ ]]األلباني: ضعيف[ 3440:  ]ماجه

ْيءَ ، َباُب  الطِ بِ  (، ِكَتاُب 3440( سنن ابن ماجه )1)  اْلَمِريِض َيْشَتِهي الشَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعَلى َمرِّيٍض يـَُعوُدُه، قَاَل:   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1174]  قَاَل: َدَخَل النَّيبِّ
ئًا« قَاَل: َأْشَتهِّي َكْعًكا، قَاَل: »نـََعْم« َفطََلُبوا َلُه. أخرجه ابن   (1) ماجه»أََتْشَتهِّي َشيـْ

شعيب: إسناده ضعيف. وهو  [ ]]األلباني: ضعيف [ الزوائد: إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي[ ]عبد الباقي: في 3441:  ]ماجه
 [ (1440مكرر ) 

ْيءَ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3441( سنن ابن ماجه )1)  اْلَمِريِض َيْشَتِهي الشَّ

ْلَبغِّيضِّ النَّافِّعِّ التـَّْلبِّيَنةِّ« يـَْعينِّ احلَْ َعائَِّشة )جه(  -[  1175]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ابِّ َساَء  ، قَاَلْت: قَاَل النَّيبِّ
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َتهَِّي َأَحُد  قَاَلْت: »وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا اْشَتَكى َأَحٌد مِّْن َأْهلِّهِّ، مَلْ تـََزلِّ اْلرُبْمَ  ةُ َعَلى النَّارِّ، َحىتَّ يـَنـْ
 (1)  ماجهطََرفـَْيهِّ، يـَْعينِّ َيرْبَأُ َأْو مَيُوُت« أخرجه ابن  

]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف، َكلَثم، ويقال لها: أم كلثوم، قال الحافظ في "التقريب": ال ُيعَرف  [ 3446:  ]ماجه
 [ حالها

 التَّْلِبيَنةِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3446)( سنن ابن ماجه 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن لَعَِّق اْلَعَسَل َثاَلَث   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(  -[  1176] 
ْبهُ َعظِّيٌم مَِّن اْلَباَلءِّ« أخرجه ابن   (1) اجه مَغَدَواٍت، ُكلَّ َشْهٍر، مَلْ ُيصِّ

  [ لعبد الحميد سماعا من أبي هريرة  فال نعر [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده لين. ومع ذلك فهو منقطع. قال البخاري: 3450:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وجهالة شيخه عبد الحميد بن سالم، وقال البخاري: ال نعرف لعبد  [ ]]األلباني: ضعيف

 [ الحميد سماًعا من أبي هريرة
 اْلَعَسلِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3450( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعَسٌل، فـََقَسَم   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر)جه(  -[  1177]  قَاَل: " أُْهدَِّي لِّلنَّيبِّ
، مثَّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأْزَداُد ُأْخَرى؟ قَاَل: »نـََعْم« أخر  نـَنَا لُْعَقًة، لُْعَقًة، فََأَخْذُت لُْعَقتِّ  (1) ماجهجه ابن بـَيـْ

  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي حمزة. اسمه إسحاق بن الربيع. وكذلك عمر بن سهل3451:  ]ماجه
  -وهو البصري -وحديثه يصلح لالعتبار والحسن   ، شعيب: إسناده ضعيف، أبو حمزة العطار فيه ضعف[ ]]األلباني: ضعيف اْلسناد

 [ مدلس ولم يصرح بسماعه من جابر بن عبد هللا 
 اْلَعَسلِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3451( سنن ابن ماجه )1)

ْعُت َأاَب ُأيبَِّّ ْبَن أُمِّّ َحَراٍم،  )جه( * -[  1178]  َلَة، قَاَل: مسِّ وََكاَن، َقْد َصلَّى َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ إِّبْـَراهِّيُم ْبُن َأيبِّ َعبـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َعَلْيُكْم ابِّ  َلَتنْيِّ، يـَُقوُل: مسِّ ، فَإِّنَّ فِّيهَِّما َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلقِّبـْ لسَّىَن، َوالسَّنُّوتِّ

َفاًء مِّْن ُكلِّّ َداٍء، إِّالَّ  َلَة:  شِّ السَّاَم«، قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَما السَّاُم؟ قَاَل: »اْلَمْوُت« قَاَل َعْمٌرو: قَاَل اْبُن َأيبِّ َعبـْ
، َوقَاَل آَخُروَن: بَْل ُهَو اْلَعَسُل الَّذِّي َيُكوُن يفِّ زِّقَاقِّ السَّْمنِّ، َوُهَو قـَْوُل الشَّاعِّرِّ  بِّتُّ  : السَّنُّوُت، الشِّّ

 يل[ ]البحر الطو 
لسَّنُّوتِّ اَل أَْلَس فِّيهِّْم،... َوُهْم مَيْنـَُعوَن َجارَُهْم َأْن يـَتـََقرََّدا.   ُهُم السَّْمُن ابِّ

 (1)  ماجهأخرجه ابن 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمرو بن بكر السكسكي. قال فيه ابن حبان: روى عن إبراهيم بن أبي عبلة  3457:  ]ماجه

شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عمرو بن  [ ]األلباني: صحيح] [والطامات. ال يحل االحتجاج به. لكن قال الحكم: إنه إسناد صحيحاألوابد 
كسكي  [متروك ، بكر السَّ

نُّوتِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3457( سنن ابن ماجه )1) َنا َوالسَّ  السَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََهجَّْرُت، َفَصلَّْيُت مثَّ َجَلْسُت،  -رضي هللا عنه- أبو هريرة)جه(  -[  1179]  قَاَل: َهجََّر النَّيبِّ
َكنَِّب َدْرْد؟« قـُْلُت: نـََعْم، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اشِّ ، فَإِّنَّ يفِّ  ، قَاَل: »قُ فَاْلتـََفَت إِّيَلَّ النَّيبِّ ْم َفَصلِّّ

أَبُو ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ َنْصٍر  ْبُن  إِّبْـَراهِّيُم  ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ اْلَقطَّاُن  احْلََسنِّ  أَبُو  َفاًء« َحدَّثـَنَا  ْبُن    الصَّاَلةِّ شِّ َذوَّاُد  ثـَنَا  قَاَل: َحدَّ َسَلَمَة 
يـَعْ  َدْرْد  َكنَِّب  اشِّ فِّيهِّ:  َوقَاَل  حَنَْوُه،  َفذََكَر  َْهلِّهِّ ُعْلَبَة،  ألِّ رَُجٌل  بِّهِّ  َحدََّث  اَّللَِّّ  َعْبدِّ  أَبُو  قَاَل:  يَّةِّ  ْلَفارِّسِّ ابِّ َبطَْنَك  َتْشَتكِّي  ينِّ 

 (1)  ماجهفَاْستـَْعَدْوا َعَلْيهِّ. أخرجه ابن 
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الجمهور3458:  ]ماجه ضعفه  وقد  أبي سليم.  ابن  ليث وهو  في إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف]   [[  ]األلباني:  شعيب:  [ 
 [ -وهو ابن أبي ُسليم-إسناده ضعيف لضعف َذواد بن ُعْلبة وليث 

اَلُة ِشَفاءٌ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3458( سنن ابن ماجه )1)  الصَّ

َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َأرَاَد احلَِّجاَمَة،   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه( * -[  1180] 
ُم فـَيـَْقتُـ  َحدُِّكُم الدَّ َعَة َعَشَر، َأْو تِّْسَعَة َعَشَر، َأْو إِّْحَدى َوعِّْشرِّيَن، َواَل يـَتـَبـَيَّْغ أبَِّ  (1)  ماجهابن   َلُه« أخرجهفـَْليـََتَحرَّ َسبـْ

]األلباني:    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إن اْلسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم. وأشار إلى أن المتن صحيح3486:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده مسلسل بالضعفاء، وانفرد ابن ماجه بإخراجه[ ]صحيح

، 3486( سنن ابن ماجه )1)  اأْلَيَّاِم ُيْحَتَجمُ َباٌب ِفي َأيِ    (، ِكَتاُب الطِ بِ 

ُم فَاْلَتمِّْس يلِّ َحجَّاًما َواْجَعْلهُ رَفِّي  )جه(  *  -[  1181]  َ الدَّ ًقا، إِّنِّ  اَنفِّع، قَاَل: قَاَل اْبنِّ ُعَمَر، قَاَل: اَي اَنفُِّع َقْد تـَبـَيََّغ يبِّ
 مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »احلَِّجاَمةُ َعَلى اْسَتطَْعَت، َواَل جَتَْعْلهُ َشْيًخا َكبِّريًا، َواَل َصبِّيًّا َصغِّريًا، فَإِّيّنِّ 

ُموا َعَلى بـَرََكةِّ اَّللَِّّ  ، فَاْحَتجِّ ، َويفِّ احلِّْفظِّ َفاٌء، َوبـَرََكٌة، َوتَزِّيُد يفِّ اْلَعْقلِّ ، َأْمَثُل َوفِّيهِّ شِّ اَمَة،  ، يـَْوَم اخْلَمِّيسِّ َواْجَتنُِّبوا احلِّجَ الرِّيقِّ
َوالثُّاَل  ثْـَننْيِّ،  االِّ يـَْوَم  ُموا  َواْحَتجِّ حَتَرِّاًي  اأْلََحدِّ،  َويـَْوَم   ، َوالسَّْبتِّ َواجْلُُمَعةِّ،  اأْلَْربَِّعاءِّ،  فِّيهِّ  يـَْوَم   ُ اَّللَّ َعاىَف  الَّذِّي  اْليـَْوُم  فَإِّنَّهُ  اَثءِّ، 

ْلَباَلءِّ يـَْوَم اأْلَْربِّ  َلَة اأْلَْربَِّعاءِّ« أخرجه  أَيُّوَب مَِّن اْلَباَلءِّ، َوَضَربَهُ ابِّ َعاءِّ، فَإِّنَّهُ اَل يـَْبُدو ُجَذاٌم، َواَل بـََرٌص إِّالَّ يـَْوَم اأْلَْربَِّعاءِّ، َأْو لَيـْ
 (1)ابن ماجه

 [ شعيب: إسناده مسلسل بالضعفاء، سويد بن سعيد وعثمان بن مطر والحسن بن أبي جعفر ضعفاء [ ]]األلباني: حسن[ 3487:  ]ماجه
، 3487ماجه )( سنن ابن 1)  َباٌب ِفي َأيِ  اأْلَيَّاِم ُيْحَتَجمُ  (، ِكَتاُب الطِ بِ 

، َواَل جَتْعَ  )جه( * -[  1182]  ُم فَْأتِّينِّ حبَِّجَّاٍم، َواْجَعْلهُ َشاابًّ َ الدَّ ْلهُ َشْيًخا، َواَل  اَنفِّع، قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر، اَي اَنفُِّع تـَبـَيََّغ يبِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »احلِّ  َجاَمةُ َعَلى الرِّيقِّ َأْمَثُل، َوهَِّي تَزِّيُد يفِّ َصبِّيًّا، قَاَل: َوقَاَل اْبُن ُعَمَر، مسِّ

، َعَلى اْسمِّ   ًما، فـَيـَْوَم اخْلَمِّيسِّ ْفظًا، َفَمْن َكاَن حُمَْتجِّ ، َوَتزِّيُد احْلَافَِّظ حِّ ، َوَتزِّيُد يفِّ احلِّْفظِّ اَّللَِّّ، َواْجَتنُِّبوا احلَِّجاَمَة يـَْوَم اْلَعْقلِّ
، وَ  ثْـَننْيِّ، َوالثُّاَلاَثءِّ، َواْجَتنُِّبوا احلَِّجاَمَة يـَْوَم اأْلَْربَِّعاءِّ، فَإِّنَّ اجْلُُمَعةِّ، َويـَْوَم السَّْبتِّ ُموا يـَْوَم االِّ اْليـَْوُم الَّذِّي  يـَْوَم اأْلََحدِّ، َواْحَتجِّ هُ 

ْلَباَلءِّ، َوَما يـَْبُدو ُجَذاٌم، َواَل بـََرٌص إِّالَّ يفِّ يـَْومِّ اأْلَْربَِّعاءِّ، أَ  يَب فِّيهِّ أَيُّوُب ابِّ َلةِّ اأْلَْربَِّعاءِّ« أخرجه ابن ماجهُأصِّ  (1) ْو لَيـْ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: قال الذهبي، في ترجمة عبد هللا بن عصمة عن سعيد بن ميمون: مجهول. وكذا قال المزي  3488:  ]ماجه

وجهالة عبد هللا بن عصمة   -وهو الطرائفي-]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن  [في التهذيب
 [ وسعيد بن ميمون 

، 3488( سنن ابن ماجه )1)  َباٌب ِفي َأيِ  اأْلَيَّاِم ُيْحَتَجمُ  (، ِكَتاُب الطِ بِ 

َواءِّ اْلُقْرآُن« أخرجه ابن  َعلِّيّ  )جه( -[  1183]   (1) ماجه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َخرْيُ الدَّ
]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  ضعيف[ ]األلباني:  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الحارث األعور وهو ضعيف3501: ]ماجه

 [ سليمان قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديثالحارث: وهو األعور، وسعاد بن 
 ااِلْسِتْشَفاِء ِباْلُقْرآنِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3501( سنن ابن ماجه )1)

َمَر َعْمرِّو ْبنِّ َحْزٍم، قَاَل: »َعَرْضُت النـَّْهَشةَ مَِّن احْلَيَّةِّ َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَأَ  )جه( * -[  1184] 
َا« أخرجه ابن   (1)  ماجههبِّ

  [فإنه لم يدرك جده[ ]عبد الباقي: في الزوائد: قال الترمذي هذا مرسل. وأبو بكر هو أبو محمد بن عمرو بن حزم 3519:  ]ماجه
 شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع[ [ ]]األلباني: ضعيف اْلسناد
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 ُرْقَيِة اْلَحيَِّة َواْلَعْقَربِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3519( سنن ابن ماجه )1)

َأْرقِّيَك    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة )جه(    -[  1185]  ، فـََقاَل يلِّ »َأاَل  يـَُعوُدينِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َجاَء النَّيبِّ
َأْرقِّيكَ  اَّللَِّّ  »بِّْسمِّ  قَاَل:  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  بـََلى  َوأُمِّّي   ، يبِّ أبَِّ قـُْلُت:  رْبَائِّيُل؟«  جِّ َا  هبِّ َجاَءينِّ  َيٍة  َيْشفِّ بُِّرقـْ  ُ َواَّللَّ َداٍء  ،  مِّْن ُكلِّّ  يَك، 

ٍد إَِّذا َحَسَد« َثاَلَث َمرَّاٍت " أخرجه ابن   (1) ماجهفِّيَك، مِّْن َشرِّ النـَّفَّااَثتِّ يفِّ اْلُعَقدِّ، َومِّْن َشرِّ َحاسِّ

]األلباني: ضعيف[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر العمري، وهو ضعيف3524: ]ماجه
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

َذ ِبهِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطِ بِ  3524( سنن ابن ماجه )1) َذ ِبِه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما ُعوِ   َما َعوَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: " رََأى رَُجاًل يفِّ يَدِّهِّ َحْلَقٌة مِّْن ُصْفٍر )جه(  -[  1186]  َصنْيِّ، َأنَّ النَّيبِّ فـََقاَل: »َما  عِّْمَران ْبنِّ احلُْ
َا اَل َتزِّيُدَك إِّالَّ َوْهنًا« أخر   (1)  ماجهجه ابن  َهذِّهِّ احْلَْلَقُة؟« قَاَل: َهذِّهِّ مَِّن اْلَواهَِّنةِّ. قَاَل: »اْنزِّْعَها فَإِّهنَّ

شعيب: إسناده ضعيف،  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن. ألن مبارك هذا هو ابن فضالة 3531:  ]ماجه
مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بسماعه من الحسن، لكن تابعه أبو عامر الخزاز: وهو ضعيف وقد خولفا في    -وهو ابن فضالة-مبارك 

 [لم يسمع من عمران، فهو منقطع  -وهو البصري -سيأتي، والحسن رفعه كما 
 َتْعِليِق التََّماِئمِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطِ بِ  3531( سنن ابن ماجه )1)

يُبَك يفِّ ُكلِّّ َعاٍم َوَجٌع مَِّن الشَّاةِّ   اْبن ُعَمرَ )جه(  -[  1187]  قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ اَل يـََزاُل ُيصِّ
َها، إِّالَّ َوُهَو َمْكُتوٌب َعَليَّ َوآَدُم يفِّ طِّيَنتِّهِّ   (1)  ماجه« أخرجه ابن اْلَمْسُموَمةِّ الَّتِّ َأَكْلَت، قَاَل: »َما َأَصاَبينِّ َشْيٌء مِّنـْ

ضعيف3546:  ]ماجه وهو  العنسي  بكر  أبو  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف]  [[  ]األلباني:  ضعيف  [  إسناده  شعيب: 
 [ لضعف بقية بن الوليد وجهالة شيخه أبي بكر العنسي

ْحرِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3546( سنن ابن ماجه )1)  السِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ )جه(    -[  1188]  َلى، َعْن أَبِّيهِّ َأيبِّ لَيـَْلى قَاَل: ُكْنُت َجالًِّسا عِّْنَد النَّيبِّ  َوَسلََّم إِّْذ  َعْبد الرَّمْحَن ْبنِّ َأيبِّ لَيـْ
َلَمٌم، قَاَل: »اذْ  بِّهِّ  يَك؟« قَاَل:  ًعا، قَاَل: »َما َوَجُع َأخِّ َأًخا َوجِّ ٌّ فـََقاَل: إِّنَّ يلِّ  َأْعَرايبِّ بِّهِّ«. قَاَل: َفَذَهَب  َجاَءهُ  َهْب فَْأتِّينِّ 

، َوَأْرَبعِّ آاَيٍت مِّْن َأوَّلِّ الْ  َةِّ اْلكِّتَابِّ بَِّفاحتِّ َبنْيَ يََدْيهِّ، َفَسمِّْعتُهُ َعوََّذهُ  بـََقَرةِّ، َوآيـََتنْيِّ مِّْن َوَسطَِّها، }َوإِّهَلُُكْم  َفَجاَء بِّهِّ، فََأْجَلَسهُ 
ٌد{ ]البقرة:   ُ أَنَّهُ [، َوآيَةِّ ا163إَِّلٌه َواحِّ ُبهُ قَاَل: }َشهَِّد اَّللَّ َتَِّها، َوآيٍَة مِّْن آلِّ عِّْمَراَن َأْحسِّ يِّ، َوَثاَلثِّ آاَيٍت مِّْن َخامتِّ ْلُكْرسِّ

إَِّلَه إِّالَّ ُهَو{ ]آل عمران:   الَّذِّي َخَلَق{ ]األعراف:  18اَل   ُ : }إِّنَّ رَبَُّكُم اَّللَّ اأْلَْعَرافِّ اآْليََة، َوآيَةٍ 54[ َوآيٍَة مَِّن  مَِّن    [ 
ََذ 117اْلُمْؤمِّنِّنَي، }َوَمْن َيدُْع َمَع اَّللَِّّ إِّهَلًا آَخَر اَل بـُْرَهاَن َلهُ بِّهِّ{ ]املؤمنون:   ، }َوأَنَّهُ تـََعاىَل َجدُّ رَبِّّنَا َما اختَّ [، َوآيٍَة مَِّن اجلِّنِّّ

]اجلن:   َوَلًدا{  َواَل  َبًة  ،  3َصاحِّ الصَّافَّاتِّ َأوَّلِّ  مِّْن  آاَيٍت  َوَعْشرِّ  َأَحٌد، [،   ُ اَّللَّ ُهَو  َوقُْل  احْلَْشرِّ،  رِّ  مِّْن آخِّ آاَيٍت  َوَثاَلثِّ 
ُّ، َقْد بـََرأَ لَْيَس بِّهِّ أبٌَْس. أخرجه ابن   (1) ماجهَواْلُمَعوَِّذَتنْيِّ، فـََقاَم اأْلَْعَرايبِّ

بن أبي حية. ورواه الحاكم في  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف واسمه يحيى  3549:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي جناب: وهو  [ ]األلباني: ضعيف] [المستدرك من طريق أبي جناب وقال: هذا الحديث محفوظ صحيح

 [ يحيى بن أبي حية الكلبي، وقد اضُطرب في إسناده
ُذ ِمْنهُ اْلَفَزِع َواأْلََرِق وَ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطِ بِ  3549( سنن ابن ماجه )1)  َما ُيَتَعوَّ

« أخرجه  َعلِّيّ )جه(  -[  1189]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، حبَِِّّجاَمةِّ اأْلَْخَدَعنْيِّ، َواْلَكاهِّلِّ رْبِّيُل َعَلى النَّيبِّ قَاَل: »نـََزَل جِّ
 (1)  ماجهابن 
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شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أصبغ بن نباتة التيمي الحنظلي، وهو ضعيف3482:  ]ماجه
 [ واألصبغ بن نباتة متروكان، واتهم ابن حبان اْلسكاف بالوضع -وهو ابن طريف-إسناده تالف، سعد اْلسكاف 

، َبابُ ِكَتاُب (، 3482ابن ماجه ) ن( سن 1)  . َمْوِضِع اْلِحَجاَمةِ  الطِ بِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 
 

 الكتاب الرابع: يف الطالق 
َ رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)س( حممود بن لبيد   -[ 1190] عن رجل طلَّق  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُأْخربِّ

امرأته ثالَث َتطْليِّقات مجيعاً، فقام َغضباَن، وقال: أَيـُْلَعُب بكتاب هللا عز وجل وأان بني أظهركم، حىت قام رجل فقال: اي  
 . (1) ئي رسول هللا، َأال أَقتُـُله؟« أخرجه النسا

 عبد القادر: إسناده منقطع[ ]األلباني: ضعيف[[ ]5744]جامع: 
 . ( 3401)التغليظ في الطالق، باب الثالث المجموعة وما فيه من  142/   6(  1)

أبيه عن جده قال: »أتيُت النيبَّ    -  )ت د( عبد هللا بن يزيد بن رُكانة  -[  1191]    -صلى هللا عليه وسلم  -عن 
فقلت: اي رسول هللا، إين طلقَّت امرأيت ألبتَّة، فقال: ما أرْدَت هبا؟ قلُت: واحدة، قال: آهللِّ؟ قلت: آهللِّ، قال: فهو ما  

 َأرَْدَت« أخرجه الرتمذي وأبو داود. 
النيبُّ   إليه  ألبتَّة، َفردَّها  ألهنم ولد الرجل، وأهله    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أليب داود »أنَّ رُكانَة طلَّق امرأَته 

 واحدة«.  -صلى هللا عليه وسلم -أعلم، إنَّ ركانة إَّنا طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النيبُّ 
ألبتَّة، فأْخرَبَ بذلك النيبَّ  ويف أخرى أليب داود: »أن رُكانة بن عبد يزيد     -صلى هللا عليه وسلم  -طلَّق امرأته ُسَهْيَمَة 

: وهللا ما أرَْدَت إال واحدة؟ قال ركانُة: وهللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: وهللا ما أرّْدُت إال واحدة، فقال رسول هللا  
إليه رسول هللا   إال واحدة؟ فردَّها  أردُت  والثالثَة يف زمان   -لمصلى هللا عليه وس  -ما  الثانيَة يف زمان عمر،  فطلَّقها 

 . (1)عثمان« 
]شعيب:    [ هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: »فيه اضطراب«]الترمذي:  [  5745]جامع:  

 [ ضعيفإسناده ضعيف[ ]األلباني: 
( في الطالق، باب نسخ  2196جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وأبو داود رقم )( في الطالق، باب ما  1177( رواه الترمذي رقم )1)

 ( في الطالق، باب في البتة.2208( و )2207( و ) 2206المراجعة بعد التطليقات الثالث، ورقم ) 

« إهنا ثالث، إال   -)د ت س( محاد بن زيد    -[  1192]  قال »قلت أليوب: هل علمَت أحداً قال يف »أْمُرك بِّيدكِّ
احلسن؟ قال: ال إال احلسن، مث قال: اللهم َغْفراً، إال ما حدَّثين قتادة عن كثري موىل ابنِّ مسرَة عن أيب سلمَة عن أيب 

النيبِّّ   رَة، فسألُته؟ فلم يعرِّْفه،  قال: ثالث، ق  -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة عن  ال أيوب: فـََلقيُِّت كثرياً موىل ابن مسِّ
َي«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي   . (1)َفرَجْعُت إىل قتادَة، فأخربتُه، فقال: َنسِّ

يث فقال:  هذا حديث ال نعرفه إال من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحد]الترمذي: [ 5752]جامع: 
لكن الحديث ُأِعل بوجوه منها:    ]شعيب: رجاله ثقات[  حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف

   [ضعيفالوقف كما ذكره الترمذي عن البخاري، ومنها: إنكار كثير للحديث[ ]األلباني: 
( في الطالق، باب ما جاء في أمرك بيدك،  1178أمرك بيدك، والترمذي رقم )( في الطالق، باب في  2204( رواه أبو داود رقم ) 1)

 في الطالق، باب أمرك بيدك.  147/   6والنسائي 

: »كل طالق جائز،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1193] 
 . (1) الرتمذي إال طالَق املَْعُتوه واملغلوب على عقله«. أخرجه 

نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن عجالن ضعيف ذاهب الحديث]الترمذي:  [  5762]جامع:   [  هذا حديث ال 
 []عبد القادر: إسناده ضعيف في المرفوع[ ]األلباني: ضعيف جدا والصحيح موقوف
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 وإسناده ضعيف في المرفوع. ( في الطالق، باب ما جاء في طالق المعتوه، 1191( رقم ) 1)

عائشة    -[  1194]  د(  عنها   -)ت  هللا  هللا    -رضي  رسول  وسلم   -أن  عليه  هللا  األمة   -صلى  »طالُق  قال: 
 (. 1) . أخرجه الرتمذي وأبو داود« تطليقتان، وقْرُؤها حيضتان 

]عبد القادر: ضعيف والصواب وقفه[  [  أسلم ، ال نعرفه مرفوعا إال من حديث مظاهر بن  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  5773]جامع:  
 [  -وهو ابن أسلم المخزومي المدني  -]شعيب: إسناده ضعيف؛ لضعف ُمظاهر 

( في الطالق، باب في سنة  2189( في الطالق، باب ما جاء أن طالق األمة تطليقتان، وأبو داود رقم ) 1182( رواه الترمذي رقم )1)
 ( في الطالق، باب في طالق األمة وعدتها. 2080قم ) طالق العبد، ورواه أيضًا ابن ماجة ر 

حسن    -[  1195]  أبو  س(  فطلقها   -)د  مملوكة،  حتته  مملوك كانت  عباس:  البن  »قلت  قال:  نوفل  بين  موىل 
صلى هللا    -تطليقتني، مث َعتـََقا بعد ذلك، هل يصح له أن خيطبها؟ قال: نعم، بَقَِّيْت له واحدة، َقضى بذلك رسول هللا  

 « أخرجه أبو داود والنسائي. -عليه وسلم
ويف رواية للنسائي قال: »كنُت أان وامرأيت مملوكني، فطَّلقُتها تطليقتني، مث أُْعتِّقنَا مجيعاً، فسألُت ابن عباس؟ فقال: إن 

هللا   رسول  بذلك  قضى  واحدة،  على  عندك  كانت  وسلم  -راجعَتها  عليه  هللا   «.-صلى 
، ومذهب عامة الفقهاء: أن اململوكة إذا  إسناده مقال هذا أحد من العلماء فيما أعلم، ويف  قال اخلطَّايبُّ: مل يذهب إىل

 (. 1)  كانت حتت مملوك، فطلقها تطليقتني: أهنا ال تصلح له إال بعد زوج

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5775]جامع: 
في الطالق، باب    155و  154/    6( في الطالق، باب في سنة طالق العبد، والنسائي  2188( و )2187( رواه أبو داود رقم )1)

   . طالق العبد

صلى هللا    -أُْعتَِّق عبدْين يل، فأمرين رسول هللا  قالت: »أردُت أن    -رضي هللا عنها  -)د س( عائشة    -[  1196] 
 . (1) أن أبَدأ ابلرجل قبل املرأة«. أخرجه أبو داود والنسائي -عليه وسلم

َموهب5779]جامع:   بن  هللا  َعبد  بن  َعبد الرحمن  بن  هللا  ُعبيد  لضعف  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد   ]]  
 ]األلباني: ضعيف[ 

في الطالق، باب    161/    6( في الطالق، باب في المملوكين يعتقان معًا هل تخير امرأته، والنسائي  2237رواه أبو داود رقم ) (  1)
 خيار المملوكين يعتقان. 

أُمَّ ركانَة   -أبو رُكانة وإْخَوتِّه    -قال: »طلَّق عبُد يَزِّيَد    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عباس    )د(  *  -[  1197] 
النيبِّّ   إىل  ُمَزيَنَة، فجاءت  امرأة من  تُغين هذه   -صلى هللا عليه وسلم  -وإخوته، ونكح  إال كما  ما يُغين عين  فقالت: 

أخذَِتا من رأسها    -الشعرةُ   بي  -لشعرة  النيبَّ  ففرِّْق  وبينه، فأخذتِّ  بِّرُكانَةَ    -صلى هللا عليه وسلم  -ين  محِّيَّة، فدعا 
وإخوتِّه، مث قال جلَُلَسائه: أَتـََرْوَن فالانً ُيْشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفالانً البنه اآلخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا:  

، ففعل، مث قال: راجع امرأَتك أُمَّ رُكانََة، فقال: إين طلقُتها لعبد يزيد: طلِّّْقها   -صلى هللا عليه وسلم   -نعم، قال النيبُّ  
عها، وتال }اَي أَيُـَّها النَّيبُّ إَذا طَلَّْقتُُم النِّساَء َفطَلُِّّقوُهنَّ لِّعدَّ  [ 1ِتِِّّنَّ{ ]الطالق:  ثالاثً اي رسول هللا؟ قال: قد َعلِّْمُت، أْرجِّ

 .» 
بن ُعجري أبو داود، ]وقال: »وحديث انفع  بن ركانة أخرجه  يزيد  بن  الفرع    - وعبد هللا  تقدَّم يف  الذي  يعين احلديث 

  -األول يف الصريح من الفصل األول من كتاب الطالق عن أبيه عن جده أن رُكانة طلق امرأته ألبتة،  فردها إليه النيبُّ  
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َولُد الرجل، وأهله أعلم به »أن ركانة إَّنا طلَّق    -«  -صلى هللا عليه وسلم   -امرأته ألبتة، فجعلها النيبُّ  أصح، ألهنم 
 (1)واحدة« [  -صلى هللا عليه وسلم

 ]األلباني: حسن[  [[ ]عبد القادر: حديث مضطرب[ ]شعيب: إسناده ضعيف5785]جامع: 
( في الطالق، باب في  2208( و ) 2207( و )2206( في الطالق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث و )2196( رقم ) 1)

 البتة.

قال: »ما أحلَّ هللا شيئاً   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( حمارب بن داثر   -[  1198] 
 أبغض إليه من الطالق« أخرجه أبو داود. 

 (. 1)  قال: »أبْـَغُض احلالل إىل هللا الطالُق« -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية له عن حمارب عن ابن عمر عن النيبِّّ 
]األلباني:   [[ ]عبد القادر: رجح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسلٌ 5788]جامع: 
 ضعيف[

 . .( في الطالق، باب في كراهية الطالق2178( و )2177( رواه أبو داود رقم )1)

ُعها، وال حاَجَة له هبا، ]وال يريد إمساكها[  )ط( ثور بن زيد الديلي »أن الرجل كان  -[  1199]  يطلِّّق امرأته، مث يُراجِّ
َراراً لِّتـَْعَتُدوا وَمْن يـَْفَعْل َذلِّ  كوُهنَّ ضِّ َك فـََقد ظََلَم إال ليطوِّل عليها بذلك العدََّة، لُتَضارَّ هبا، فأنزل هللا تعاىل }وال متُْسِّ

 . (1) املوطأ  [ يعظهم هللا بذلك«. أخرجه231نـَْفَسُه{ ]البقرة:  
 ]الهاللي: ضعيف[   [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[5791]جامع: 

 في الطالق، باب جامع الطالق.  588/   2(  1)
، أَنَّهُ َكاَنْت عِّْنَدهُ أُمُّ ُكْلثُوٍم بِّْنُت ُعْقَبَة، فـََقاَلْت َلهُ َوهَِّي َحامٌِّل: طَيِّبْ  )جه( * -[  1200]  ي  الزَُّبرْي ْبنِّ اْلَعوَّامِّ نـَْفسِّ

َّ  بَِّتطْلِّيَقٍة، َفطَلََّقَها َتطْلِّيَقًة، مثَّ َخَرَج إِّىَل الصَّاَلةِّ، فـََرَجَع َوَقْد َوَضَعْت، فـََقاَل: َما هَلَا؟ َخدَ  ُ، مثَّ أََتى النَّيبِّ ، َخَدَعَها اَّللَّ َعْتينِّ
َها« أخرجه ابن  َها إِّىَل نـَْفسِّ  (1)  ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َسَبَق اْلكِّتَاُب َأَجَلُه، اْخطُبـْ

الزوائد: رجال إسناده ثقات. إال أنه منقطع. وميمون هو ابن مهران. وأبو أيوب روايته عن الزبير   الباقي: في [ ]عبد 2026:  ]ماجه
لم   -وهو ابن مهران الجزري -شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن ميمون [ ]]األلباني: صحيح [مرسلة. قاله المزني في التهذيب 

 [ نادهُيدرك الزبير بن العوام، ثم قد اختلف على الثوري في إس
 اْلُمَطلََّقِة اْلَحاِمِل ِإَذا َوَضَعْت َذا َبْطِنَها َباَنتْ ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2026( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إَِّذا ادََّعتِّ الْ )جه(  -[  1201]  َمْرأَةُ  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َعنِّ النَّيبِّ
َها، َفَجاَءْت َعَلى َذلَِّك بَِّشاهٍِّد َعْدٍل، اْسُتْحلَِّف زَْوُجَها، فَإِّْن َحَلَف بَطََلْت َشَهاَدةُ الشَّ  اهِّدِّ، َوإِّْن َنَكَل، َطاَلَق زَْوجِّ

َْنزِّلَةِّ َشاهٍِّد آَخَر، َوَجاَز َطاَلقُُه« أخرجه ابن   (1) ماجه فـَُنُكولُهُ مبِّ
شعيب: إسناده ضعيف، عمرو بن  [ ]]األلباني: ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات2038:  ]ماجه

 أبي سلمة فيه ضعف[ 
ُجِل َيْجَحُد الطَّاَلقَ ، َباُب الطَّاَلقِ  (، ِكَتابُ 2038)( سنن ابن ماجه 1)  الرَّ

َ َقْد جَتَاَوَز َعْن أُمَّتِّ   أَبو  )جه(   *  -[  1202]  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللَّ  اخْلَطَأَ،  َذرٍّ اْلغَِّفارِّيِّّ
 (1)  ماجهَوالنِّْسيَاَن، َوَما اْسُتْكرُِّهوا َعَلْيهِّ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: صحيح  [ ضعيف التفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده  2043:  ]ماجه
 [ تالف بمرة، أبو بكر الهذلي متروك الحديث، وأيوب بن سويد ضعيف جًدا، وشهر ضعيف، ثم قد اختلف في إسناده أيًضا
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 َوالنَّاِسي َطاَلِق اْلُمْكَرِه ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2043( سنن ابن ماجه )1)

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اَل َطاَلَق قـَْبَل   -رضي هللا عنه  -ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب    َعلِّي  )جه(  *  -[  1203]  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ 
« أخرجه ابن   (1)  ماجهالنَِّكاحِّ

الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد2049:  ]ماجه لغيره  [[ ]عبد  شعيب:  [ ]]األلباني: صحيح 
 [ ضعيف جًدا  -سعيد األزديوهو ابن  -إسناده ضعيف جًدا، جويبر 

 اَل َطاَلَق َقْبَل النِ َكاحِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2049( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اَل َتْسَأُل اْلَمْرأَةُ َزْوَجَها   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[  1204]  َأنَّ النَّيبِّ
ريَةِّ َأْربَعِّنَي َعاًما« أخرجه َد رِّيَح اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّ رََِّيَها لَُيوَجُد مِّْن َمسِّ  (1) ماجهابن  الطَّاَلَق يفِّ َغرْيِّ ُكْنهِّهِّ فـََتجِّ

 شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن ثوبان[ [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف2054  :]ماجه
 َكَراِهَيِة اْلُخْلِع ِلْلَمْرَأةِ ، َباُب  (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2054( سنن ابن ماجه )1)

َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: َكاَنْت َحبِّيَبةُ بِّْنُت َسْهٍل حَتَْت اَثبِّتِّ ْبنِّ قـَْيسِّ ْبنِّ   )جه( * -[  1205] 
ُت يفِّ َوْجهِّهِّ، فـََقاَل َرُسوُل  لََبَصقْ َشَّاٍس، وََكاَن رَُجاًل َدمِّيًما، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َواَّللَِّّ، َلْواَل خَمَاَفةُ اَّللَِّّ، إَِّذا َدَخَل َعَليَّ 

نـَُهَما َرُسوُل  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَتـَُردِّّيَن َعَلْيهِّ َحدِّيَقَتُه؟« قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل: فـََردَّْت َعَلْيهِّ َحدِّ  يَقَتُه، قَاَل: فـََفرََّق بـَيـْ
 (1) ماجهاَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. أخرجه ابن 

شعيب: حسن لغيره،  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس. وقد عنعنه2057:  ]ماجه
 [ -وهو ابن أرطاة-وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج 

 َأْعَطاَها اْلُمْخَتِلَعِة َتْأُخُذ َما  ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2057( سنن ابن ماجه )1)

آىَل َعائَِّشة )جه(    -[  1206]  َا  إَِّّنَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل  »َأنَّ  فـََقاَلْت    ،  َهدِّيَـَّتُه«،  َعَلْيهِّ  رَدَّْت  زَيْـَنَب  َنَّ  ألِّ
ُهنَّ. أخرجه ابن   (1) ماجه َعائَِّشُة: َلَقْد أَْقَمأَْتَك، فـََغضَِّب َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَآىَل مِّنـْ

ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حارثة بن محمد بن أبي الرجال. وقد 2060: ]ماجه
 [ وهو ابن أبي الرجال-شعيب: إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وحارثة بن محمَّد  [ ]]األلباني: ضعيف  [وغيرهم

ياَلءِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2060( سنن ابن ماجه )1)  اْلِْ

َا   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[  1207]  قَاَل: " تـََزوََّج رَُجٌل مَِّن اأْلَْنَصارِّ اْمَرأًَة مِّْن بـَْلعِّْجاَلَن، َفَدَخَل هبِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  اجْلَارِّيََة َفَسَأهَلَا، ْيهِّ َوَسلََّم، َفَدَعا فـَبَاَت عِّْنَدَها، فـََلمَّا َأْصَبَح، قَاَل: َما َوَجْدُِتَا َعْذرَاَء، فـَُرفَِّع َشْأهُنَا إِّىَل النَّيبِّ

 (1)  ماجهفـََقاَلْت: بـََلى، َقْد ُكْنُت َعْذرَاَء، فََأَمَر هبَِِّّما فـََتاَلَعنَا َوَأْعطَاَها اْلَمْهَر ". أخرجه ابن 
إال بهذا  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البراز هذا الحديث ال يعرف 2070:  ]ماجه

 [ شعيب: إسناده ضعيف. محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن[ ]]األلباني: ضعيف [اْلسناد
 اللِ َعانِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2070( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " َأْرَبٌع مَِّن ا)جه(  -[  1208]  لنَِّساءِّ اَل َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ النَّيبِّ
، َواحْلُرَّةُ حتَْ  ، َواْليـَُهودِّيَّةُ حَتَْت اْلُمْسلِّمِّ نـَُهنَّ: النَّْصَرانِّيَّةُ حَتَْت اْلُمْسلِّمِّ ، َواْلَمْمُلوَكةُ حَتَْت احْلُرِّ " أخرجه  ُماَلَعَنَة بـَيـْ َت اْلَمْمُلوكِّ

 (1)  ماجهابن 
شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]]األلباني: ضعيف [[ ]عبد الباقي: في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه2071:  ]ماجه

 [ مان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ث ابن عطاء: وهو ع
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 اللِ َعانِ ، َباُب (، ِكَتاُب الطَّاَلقِ 2071)( سنن ابن ماجه 1)

«  اْبن ُعَمرَ )جه(  -[  1209]  ، َوعِّدَُِّتَا َحْيَضتَانِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َطاَلُق اأْلََمةِّ اثْـنـَتَانِّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر عطية العوفي متفق على تضعيفه. وكذلك عمر بن شبيب الكوفي.  2079:  ]ماجه
[  ]األلباني: ضعيف [ ديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن سوى النسائي من طريق عائشةوالح

 والصحيح أنه موقوف على ابن عمر[  -وهو العوفي-شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية  ]
ِتَهاَباٌب ِفي  الطَّاَلِق،  (، ِكَتابُ 2079ابن ماجه ) ن( سن 1)  َطاَلِق اأْلََمِة َوِعدَّ

َعَلْيهِّ،َعائَِّشة )جه(    -[  1210]  َلْت  أُْدخِّ نَي  َوَسلََّم حِّ َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  مِّْن  تـََعوََّذْت  اجْلَْونِّ  بِّْنَت  َعْمَرَة  َأنَّ   ، 
َُعاٍذ«، َفطَلََّقَها، َوَأَمَر ُأَساَمَة، أَْو أََنًسا َفَمتـََّعَها بَِّثاَلثَةِّ أَثْـَواٍب رَازِّقِّ   (1)  . أخرجه ابن ماجهيَّةٍ فـََقاَل: »لََقْد ُعْذتِّ مبِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن محمد:  2037:  ]ماجه
]شعيب:   []األلباني: منكر بذكر أسامة أو أنس، صحيح بلفظ فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين [كذاب كان يضع الحديث

 إسناده ضعيف جًدا، ُعبيد بن القاسم متروك الحديث[ 
 َباُب ُمْتَعِة الطَّاَلقِ الطَّاَلِق،  ِكَتابُ (، 2037( سنن ابن ماجه )1)
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الطِّريَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما جيري جمراها، واألحاديث فيها  الكتاب الامس: يف  

 مشرتكة 
فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -عروة بن عامر القرشي قال: »ذُكَِّرتِّ الطِّّرَيَةُ عند رسول هللا  )د( * -[ 1211]

ال أييت ابحلسناتِّ إال أنَت، وال يدفع السيئاتِّ  مسلماً، فإذا رأى أحدُكم ما يكره فليقل: اللهم  َأْحَسُنها الفأُل، وال تـَُردُّ 
 . (1)إال أنت، وال حوَل وال قوة إال بك« أخرجه أبو داود 

]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن عروة بن   [[ ]عبد القادر: حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه5801]جامع: 
 [ضعيف]األلباني: عامر مختلف في صحبته[ 

 ( في الطب، باب في الطيرة. 3919( رقم ) 1)

يقول: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعت النيبَّ  -رضي هللا عنهما  -حكيم بن معاوية  )ت( * -[  1212] 
«. أخرجه الرتمذي  ارِّ، واملرأةِّ، والفرسِّ  . (1)ُشؤَم، وقد يكون الُيمن يف الدَّ

  [يث الصحيحة، قال الحافظ في " الفتح ": وفي إسناده ضعف مع مخالفته لألحاد[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف5807]جامع: 
   ]األلباني: صحيح[ 

 ( في األدب، باب ما جاء في الشؤم. 2826( رقم ) 1)

يقول: »العِّيَافَةُ والطَّريَة   -صلى هللا عليه وسلم  -َقطن بن قبيصة عن أبيه قال: مسعت رسول هللا  )د( * -[  1213] 
 .»  والطَّْرُق: من اجلِّْبتِّ

 . (1)الطَّْرُق: الزَّْجُر، والعِّيافُة: اخلُط  [:أخرجه أبو داود، ]وقال
 [ ضعيف]األلباني: [  إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5810]جامع: 

 ( في الطب، باب في الخط وزجر الطير. 3907( رقم ) 1)

قال: »ال عدوى وال هاَم، وال صفر، وال ََيُلَّ   -صلى هللا عليه وسلم -)ط( ابن عطية أن رسول هللا   -[  1214] 
، وْلَيحُللِّ املصِّحُّ   . (1) حيث شاء، فقالوا: اي رسول هللا وما ذاك؟ قال: إنه أذى« أخرجه املوطأ  املمرُِّض على املصِّحِّّ

 ]الهاللي: ضعيف بهذا اللفظ[ عبد القادر: فيه ضعف وانقطاع، وقد صح معناه من طرق عن أبي هريرة[  [ ]5814]جامع: 
 في العين، باب عيادة المريض والطيرة.  946/   2(  1)

يقول: »ال شيء  -صلى هللا عليه وسلم -أنه مسع رسول هللا    -رضي هللا عنه -حابس التميمي  )ت( * -[  1215] 
 . (1) يف اهلام، والعنُي حقٌّ« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: صحيح لغيره[  [ ]األلباني: ضعيف ولكن قوله ))العين حق(( صحيح[]الترمذي: هذا حديث غريب[ 5815]جامع: 
 الطب، باب ما جاء أن العين حق. ( في 2062( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه  -)د( أبو متيمة ]طريف بن جمالد[ اهلجميي    -[  1216] 
فَكرِّه ذلك وهنى عنه.   «[: »أختك هي؟-صلى هللا عليه وسلم  -مسع رجالً يقول المرأته: اي ُأَخيُة، ]فقال رسول هللا  

 . (1)أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسل[ 5819]جامع: 

 ( في الطالق، باب في الرجل يقول المرأته: يا أختي. 2211( و ) 2210( رقم ) 1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 حرف العني 

واملغفرة، كتاب العِتق  ويشتمل على ستة كتب: كتاب العلم، كتاب العَفْو  

والتدبري، والكتابة ومُصَاحَبة الرقيق، كتاب العِدَّة واالسترباء، كتاب العارِيَّة،  

 كتاب العُمرى والرُّقْبى 
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 الكتاب األول: يف العِلْم 
قال: »من خرج يف   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1217]

 . (1)أخرجه الرتمذي  «.طلب العلم فهو يف سبيل هللا حىت يرجع
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه]الترمذي: [ 5827]جامع: 

شاهد بمعناه عند ابن ماجة  ( في العلم، باب فضل طلب العلم، وإسناده ضعيف، ورواه بعضهم فلم يرفعه، ولكن له  2643( رقم )1)
 ( من حديث أبي هريرة. 227رقم )

قال: »َمن طلب العلم كان كفَّارة   -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -  )ت( سخربة -[  1218] 
 . (1)ملا مضى«. أخرجه الرتمذي، وقال: هو ضعيف اإلسناد 

أبو داود األعمى نفيع بن الحارث، ويقال له: نافع، متروك[  فيه ]عبد القادر: [ هذا حديث ضعيف اْلسناد]الترمذي: [ 5828]جامع: 
 لباني: موضوع[ ]األ 

 ( في العلم، باب فضل طلب العلم. 2650( رواه الترمذي رقم )1)

قال: »تـََعلَّموا الفرائض   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1219] 
 والقرآن، وَعلِّّموا الناس، فَإِّين َمْقُبوض«. 

 ابن مسعود حنوه مبعناه. ، وقال: وروي عن (1)أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ هذا حديث فيه اضطراب]الترمذي: [ 5829]جامع: 

 ( في الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. 2092( رقم ) 1)

: »لن َيْشَبَع -وسلمقال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري ~ -[  1220] 
تـََهاهُ اجلنة   . (1)  أخرجه الرتمذي «.املؤمُن من َخرْي يسمعه، حىت يكون ُمنـْ

 ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 5831]جامع: 
 ( في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. 2687( رقم ) 1)

: »الكلمةُ احلِّْكَمةُ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -هريرة )ت( أبو  -[  1221] 
 . (1) َأخرجه الرتمذي  «.َضالَّةُ املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا 

 ]األلباني: ضعيف جدا[ ]عبد القادر: إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعيف في الحديث[  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 5832]جامع: 
 ( في الزهد، باب الحكمة. 4169( في العلم، باب ما جاء في عالم المدينة، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 2688( رقم ) 1)

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[  1222] 
َوى ذلك فهو َفْضل: آية حُمَْكَمة، أو ُسنَّة قائمة، َأو َفرِّيَضة عادلة«. أخرجه أبو داود   (1)»العلُم ثالثة، وما سِّ

القادر:  5833]جامع:   ]عبد  ب في  [  زياد  بن  الرحمن  عبد  ضعيفانسنده  وهما  التنوخي،  رافع  بن  الرحمن  وعبد  األفريقي،  أنعم    [ن 
 ]األلباني: ضعيف[]شعيب: إسناده ضعيف[ 

الفرائض، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )2885( رقم )1) تعليم  باب ما جاء في  الفرائض،  باب اجتناب الرأي  54( في  ( في المقدمة، 
 والقياس.

بوصيةِّ   -[  1223]  َمْرَحباً  العبدي ]البصري عمارة بن ُجوين[ قال: »كنا أنيت أاب سعيد، فيقول:  )ت( أبو هارون 



295 
 

وسلم   -رسولِّ هللا   عليه  رسوَل هللا    -صلى هللا  وسلم   -إن  عليه  رجاالً   -صلى هللا  تـََبع، وإن  لكم  الناس  إن  قال: 
 «. أيتونكم من أقطار األرض يتفقَّهوَن يف الدِّين، فإذا أَتـَوُْكم فاْستـَْوُصوا هبم خرياً 

ؤوكم فاستوصوا  قال: »أيتيكم رجال من قَِّبل املشرق يتعلَّمون، فإِّذا جا  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: أن النيبَّ  
 . (1)أخرجه الرتمذي  «.-صلى هللا عليه وسلم -هبم خرياً، قال: وكان أَبو سعيد إذا رآان قال: مرحباً بوصية رسولِّ هللا 

نعرفه إال من حديث أبي هارون عن أبي سعيد]الترمذي:  [  5839: ]جامع القادر: في سنده متروك[ ]األلباني:  [  هذا حديث ال  ]عبد 
 ضعيف[

( في المقدمة،  247( في العلم، باب ما جاء في االستيصاء بمن طلب العلم، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )2653( و )2652( رقم )1)
 باب الوصاة بطلب العلم. 

قال: »قلُت: اي رسوَل هللا، إِّين مسعُت منك حديثاً كثرياً، أخاُف  -رضي هللا عنه  -)ت( يزيد بن سلمة  -[  1224] 
ُره، َفحدِّْثين بكلمة تكون مجاعاً، قال: اتَّق هللا فيما تعلم« أخرجه الرتمذيأن يُنسيَ   . (1)  ين أوََّلهُ آخِّ
 ]عبد القادر: في سنده انقطاع[ ]األلباني: ضعيف[ [ هذا حديث ليس إسناده بمتصل، وهو عندي مرسل]الترمذي: [ 5840]جامع: 

 الفقه على العبادة. ( في العلم، باب ما جاء في فضل 2684( رقم ) 1)

صلى هللا عليه    -قال: »كان رجل من األنصار جيلُس إىل رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة  -[  1225] 
ُبهُ وال ََيَْفظُه، َفشكا ذلك إِّىل رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فيسمع من النيبِّّ  -وسلم صلى هللا  -احلديَث، فـَيُـْعجِّ

أحَفظه، فقال رسوُل هللا    -عليه وسلم ُبين وال  فـَيُـْعجِّ احلديث  مِّنَك  إِّين ألمَسُع  صلى هللا عليه   -فقال: اي رسوَل هللا، 
 وأْوَمأ بيده إىل اخلط«. : اسَتعِّْن بَِّيمِّينك، -وسلم

الرتمذي   احلديث. (1)أخرجه  منكر  احلديث،  هذا  رُواة  أحَد  ُمرَّة  بن  اخلليل  يقول:  إمساعيل  بن  وقال: مسعت حممد   ، 
 [ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[5860]جامع: 

 ( في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم. 2668( رقم ) 1)

وبني    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »دخلُت على رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( زيد بن اثبت    -[  1226] 
 . (1)يديه كاتب، فسمعُته يقول: ضع القلَم على أُذنك؛ فإنه أذكر للمايل«، أخرجه الرتمذي 

وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف،  ]الترمذي: [ 5865]جامع: 
 ]عبد القادر: عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث[ ]األلباني: موضوع[ [ يضعفان في الحديث

 ( في االستئذان، باب في وضع القلم على األذن. 2715( رقم ) 1)

قال: »إذا كتب   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[  1227] 
 وقال: هذا حديث منكر.   (،1)أخرجه الرتمذي  «.أحدكم كتاابً فـَْلُيرَتِّّْبه، فإنه أجْنَُح للحاجة

 [ ]عبد القادر: قال الترمذي: هذا حديث منكر[ ]األلباني: ضعيف[5866]جامع: 
 (. 3774ابن ماجة ) وأخرجه( في االستئذان، باب ما جاء في تتريب الكتاب 2714رقم ) (  1)

قال: »دخل زيد بن اثبت على معاوية، فسأله معاويةُ عن حديث،   )د( املطلب بن عبد هللا بن َحْنطب -[  1228] 
أمران أن ال نكتب شيئاً من   -صلى هللا عليه وسلم -فأْخرَبَه به، فأمر معاويةُ إِّنساانً يكتُـُبه، فقال له زيد: إن رسوَل هللا 

 . (1) أخرجه أبو داود  «.حديثه، فمحاه
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: مرسل إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ 5868]جامع: 

 ( في العلم، باب في كتاب العلم. 3647( رقم ) 1)
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ََذا اْلعِّْلمِّ قـَْبَل َأْن يـُْقَبَض،    أَبو  )جه(  -[ 1229]  َوقـَْبُضهُ  أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم هبِّ
  ُ َواْلُمتـََعلُِّّم َشرِّيَكانِّ يفِّ اأْلَْجرِّ، َواَل َخرْيَ يفِّ  َأْن يـُْرَفَع« َومَجََع َبنْيَ إِّْصبـََعْيهِّ اْلُوْسَطى َوالَّتِّ تَلِّي اإْلِّهْبَاَم، َهَكَذا. مثَّ قَاَل: »اْلَعاملِّ

« أخرجه ابن   (1)  ماجهَسائِّرِّ النَّاسِّ
]شعيب: إسناده   ]األلباني: ضعيف[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد والجمهور على تضعيفه228:  ]ماجه

 ن يزيد، وعلي بن يزيد ضعيف[ضعيف، عثمان بن أبي عاتكة ضعيف في روايته عن علي ب 
نَِّة، َباُب َفْضِل اْلُعَلَماِء َواْلَحثِ  َعَلى َطَلِب اْلِعْلمِ 228( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مَِّن النَّاسِّ   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه( * -[  1230] 
ُ مَ َمَفاتِّيَح لِّْلَخرْيِّ، َمغَالِّيَق لِّلشَّرِّ، َوإِّنَّ مَِّن النَّاسِّ َمَفاتِّيَح لِّلشَّرِّ َمغَالِّيَق لِّْلَخرْيِّ، َفطُوََب لَِّمنْ  َفاتِّيَح اخْلرَْيِّ َعَلى َيَدْيهِّ،   َجَعَل اَّللَّ

ُ َمَفاتِّيَح الشَّرِّ َعَلى َيَدْيهِّ« أخرجه ابن   (1)  ماجه َوَوْيٌل لَِّمْن َجَعَل اَّللَّ
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد فانه متروك237:  ]ماجه

 [ حميد، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري وابن معين وابن أبي حاتم: منكر الحديثضعيف، محمَّد بن أبي 
نَِّة، َباُب َمْن َكاَن ِمْفَتاًحا ِلْلَخْيرِ 237( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

َولِّتِّْلكَ   )جه(  -[  1231]  اخْلرَْيَ َخَزائُِّن،  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ َهَذا  ْبنِّ َسْعٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اخْلََزائِّنِّ   َسْهلِّ 
ُ مِّْفتَاًحا لِّْلَخرْيِّ، مِّْغاَلقًا لِّلشَّرِّ، َوَوْيٌل لَِّعْبٍد َجَعلَ  ُ مِّْفتَاًحا لَلشَّرِّ، مِّْغاَلقًا لِّْلَخرْيِّ« أخرجه  َمَفاتِّيُح، َفطُوََب لَِّعْبٍد َجَعَلهُ اَّللَّ هُ اَّللَّ

 (1)  ماجهابن 

]شعيب: إسناده ضعيف، عبد    ]األلباني: ضعيف جدا[  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن238:  ]ماجه
 [ والنسائي، وغيرهم الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، 

نَِّة، َباُب َمْن َكاَن ِمْفَتاًحا ِلْلَخْيرِ 238( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َعلََّم عِّْلًما فـََلهُ َأْجُر  أََنس َسْهل ْبنِّ ُمَعاذِّ ْبنِّ  )جه( * -[  1232]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن  ُقُص مِّْن َأْجرِّ اْلَعامِّلِّ  (1)  ماجهَمْن َعمَِّل بِّهِّ، اَل يـَنـْ

سهل بن معاذ ضعفه ابن معين ووثقه العجلي وذكره ابن  [ ]عبد الباقي: هو في الزوائد: وقد تكلم في إسناده فقال فيه: 240:  ]ماجه
 [ حبان في الثقات والضعفاء. ويحيى بن أيوب قيل انه لم يدرك سهل بن معاذ. ففيه انقطاع. والمتن ثابت المعنى

وزبان ضعيف  ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ، ويحيى بن أيوب لم يدرك سهاًل، بينهما َزبَّان بن فائد، 
 [أيًضا

نَِّة، َباُب َثَواِب ُمَعلِ ِم النَّاَس اْلَخْيرَ 240( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ ممَِّّا يـَْلَحُق اْلُمْؤمَِّن   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( * -[  1233] 
ًا تـَرََكُه، َوُمْصَحًفا َورَّثَُه، ًدا بَـ  مِّْن َعَملِّهِّ َوَحَسنَاتِّهِّ بـَْعَد َمْوتِّهِّ عِّْلًما َعلََّمهُ َوَنَشَرُه، َوَوَلًدا َصاحلِّ ْبنِّ  أَْو َمْسجِّ تًا الِّ نَاُه، َأْو بـَيـْ

 (1)بـَْعدِّ َمْوتِّهِّ« أخرجه ابن ماجه السَّبِّيلِّ بـَنَاُه، أَْو هَنًْرا َأْجَراُه، َأْو َصَدقًَة َأْخَرَجَها مِّْن َمالِّهِّ يفِّ صِّحَّتِّهِّ َوَحيَاتِّهِّ، يـَْلَحُقهُ مِّنْ 
وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده غريب. ومرزوق مختلف فيه. 242:  ]ماجه

 [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مرزوق بن أبي الهذيل [ الذهلي به
نَِّة، َباُب َثَواِب ُمَعلِ ِم النَّاَس اْلَخْيرَ 242( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »أَْفَضُل الصََّدقَةِّ َأْن يـَتـََعلََّم اْلَمْرءُ   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[  1234]  َأنَّ النَّيبِّ
 (1) ماجه اْلُمْسلُِّم عِّْلًما مثَّ يـَُعلَِّّمهُ َأَخاهُ اْلُمْسلَِّم« أخرجه ابن 
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بن إبراهيم ضعيف وكذلك يعقوب. والحسن لم يسمع من أبي هريرة،  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. فإسحاق 243:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف[ ]]األلباني: ضعيف [ قاله غير واحد

نَِّة، َباُب َثَواِب ُمَعلِ ِم النَّاَس اْلَخْيرَ 243( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ يـَْوٍم َشدِّيدِّ احْلَرِّ حَنَْو بَقِّيعِّ اْلَغْرَقدِّ، وَ  أَبو )جه( -[  1235]  َكاَن النَّاُس أَُماَمَة، قَاَل: »َمرَّ النَّيبِّ
َمُهْم َأمَ  هِّ، َفَجَلَس َحىتَّ َقدَّ َع َصْوَت النَِّعالِّ َوقـََر َذلَِّك يفِّ نـَْفسِّ هِّ َشْيٌء مَِّن  مَيُْشوَن َخْلَفُه، فـََلمَّا مسِّ اَمُه؛ لَِّئالَّ يـََقَع يفِّ نـَْفسِّ

 (1) ماجه اْلكِّرْبِّ« أخرجه ابن 
شعيب: إسناده ضعيف من أجل علي بن  [ ]الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رواته[ ]األلباني: ضعيف الباقي: في[ ]عبد 245:  ]ماجه
 يزيد[

نَِّة، َباُب َمْن 245( سنن ابن ماجه )1)  َكرَِه َأْن ُيوَطَأ َعِقَباهُ (، َأْبَواُب السُّ

َعبَّاسٍ   )جه(  -[  1236]  عنهما-  اْبن  هللا  أُمَّتِّ    -رضي  مِّْن  أاَُنًسا  إِّنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
َونـَعْ  ُدنْـيَاُهْم،  يُب مِّْن  فـَُنصِّ اأْلَُمرَاءَ  َويـَُقولُوَن: أنَْيتِّ  اْلُقْرآَن،  َويـَْقَرُءوَن  َواَل َسيـَتـََفقَُّهوَن يفِّ الدِّينِّ،  بِّدِّينِّنَا،  َذلَِّك،  َتزِّهُلُْم  َيُكوُن   

يـَْعينِّ اخْلَطَااَي. أخرجه َكَما اَل جُيَْتىَن مَِّن اْلَقتَادِّ إِّالَّ الشَّْوُك، َكَذلَِّك اَل جُيَْتىَن مِّْن قـُْرهبِِّّْم إِّالَّ " قَاَل: حُمَمَُّد ْبُن ا ، َكأَنَّهُ  لصَّبَّاحِّ
 (1)  ماجهابن 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [ضعيف. وعبيد هللا بن أبي بردة ال يعرف [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده  255: ]ماجه
 [ لجهالة عبيد هللا بن المغيرة بن أبي بردة، فقد تفرد بالرواية عنه يحيى بن عبد الرحمن الكندي، ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي: مجهول

نَِّة، َباُب ااِلنْ 255( سنن ابن ماجه )1)  ِتَفاِع ِباْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِبهِ (، َأْبَواُب السُّ

َّللَِّّ مِّْن ُجبِّّ   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[  1237]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »تـََعوَُّذوا ابِّ
اَئةِّ َمرٍَّة«، قَالُوا: اَي   يـَْوٍم َأْربـََعمِّ احْلُْزنِّ« قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَما ُجبُّ احْلُْزنِّ؟ قَاَل: »َواٍد يفِّ َجَهنََّم، يـُتـََعوَّذُ مِّْنهُ َجَهنَُّم ُكلَّ 

ْعَماهلِِّّْم، َوإِّنَّ مِّْن أَبْـَغضِّ اْلُقرَّاءِّ  إِّىَل اَّللَِّّ الَّذِّيَن يـَُزورُوَن اأْلَُمَراَء« قَاَل  َرُسوَل اَّللَِّّ َمْن يَْدُخُلُه؟ قَاَل »أُعِّدَّ لِّْلُقرَّاءِّ اْلُمَرائِّنَي أبَِّ
ُّ: »اجْلََورََة« أخرجه ابن    (1)  ماجهاْلُمَحارِّيبِّ

 [ معاذ[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمار بن سيف الضبي وجهالة أبي 256:  ]ماجه
ْنِتَفاِع ِباْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِبهِ 256( سنن ابن ماجه )1) نَِّة، َباُب ااِل  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل تـََعلَُّموا اْلعِّْلَم  -رضي هللا عنه -ُحَذيْـَفة   )جه( * -[  1238] 
أخرجه ابن   َل َذلَِّك فـَُهَو يفِّ النَّارِّ«لِّتُـبَاُهوا بِّهِّ اْلُعَلَماَء، َأْو لُِّتَمارُوا بِّهِّ السَُّفَهاَء، َأْو لَِّتْصرِّفُوا ُوُجوَه النَّاسِّ إِّلَْيُكْم، َفَمْن فـَعَ 

 (1)  ماجه
 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده تالف، بشير بن ميمون متروك[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف259:  ]ماجه

ْنِتَفاِع ِباْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِبهِ 259( سنن ابن ماجه )1) نَِّة، َباُب ااِل  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن تـََعلََّم اْلعِّْلَم لِّيُـبَاهَِّي   -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  *  -[ 1239] 
ُ َجَهنََّم« أخ  (1)  ماجهرجه ابن بِّهِّ اْلُعَلَماَء، َوجُيَارَِّي بِّهِّ السَُّفَهاَء، َوَيْصرَِّف بِّهِّ ُوُجوَه النَّاسِّ إِّلَْيهِّ، َأْدَخَلهُ اَّللَّ

المقبري  [ ]]األلباني: حسن  [ الزوائد: إسناده ضعيف  الباقي: في [ ]عبد  260:  ]ماجه شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد هللا بن سعيد 
 متروك[ 

ْنِتَفاِع ِباْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِبهِ 260( سنن ابن ماجه )1) نَِّة، َباُب ااِل  (، َأْبَواُب السُّ

َم يُوُسُف ْبُن إِّبْـَراهِّيَم، قَاَل: مسِّْعُت أََنَس ْبَن َمالٍِّك، يـَُقوُل: مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  )جه( * -[  1240] 
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 (1)  ماجهيـَُقوُل: »َمْن ُسئَِّل َعْن عِّْلٍم َفَكَتَمهُ ُأجلَِّم يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ بِّلَِّجاٍم مِّْن اَنٍر« أخرجه ابن 
الزوائد: إسناد حديث أنس فيه يوسف بن إبراهيم. قال البخاري: هو صاحب عجائب. وقال ابن حبان:   الباقي: في[ ]عبد 264:  ]ماجه

 شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ [ ]]األلباني: صحيح [. واتفقوا على ضعفه-روى عن أنس من حديثه ما ال يخل بالرواية. اه  
نَِّة، َباُب َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمهُ (، َأْبَواُب 264( سنن ابن ماجه )1)  السُّ

ْبنِّ َعْمرٍو، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم مِّْن بـَْعضِّ ُحَجرِّهِّ، َفَدَخَل   َعْبدِّ اَّللَّ   )جه( -[  1241] 
َْلَقَتنْيِّ، إِّْحَدامُهَا يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َويَْدُعوَن اَّللََّ، َواأْلُْخَرى يـَتـََعلَُّمو  َد، فَإَِّذا ُهَو حبِّ ُّ َصلَّى هللاُ  َن َويـَُعلِّّ اْلَمْسجِّ ُموَن، فـََقاَل النَّيبِّ

ْن َشاَء َمنـََعُهْم، َوَهُؤاَلءِّ يـَتـََعلَُّموَن َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكلٌّ َعَلى َخرْيٍ، َهُؤاَلءِّ يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َويَْدُعوَن اَّللََّ، فَإِّْن َشاَء َأْعطَاُهْم، َوإِّ 
َا بُعِّْثُت ُمَعلِّّ   (1)  ماجهًما« َفَجَلَس َمَعُهْم. أخرجه ابن  َويـَُعلُِّّموَن، َوإَِّّنَّ

ضعفاء229:  ]ماجه كلهم  الرحمن  وعبد  وبكر  داود  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف[  [ [   ]األلباني: 
 [ أنُعم اْلفريقي]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، داود بن الزبرقان: متروك، وبكر بن خنيس ضعيف، وكذا عبد الرحمن بن زياد: وهو ابن 

 َباُب َفْضِل اْلُعَلَماِء َواْلَحثِ  َعَلى َطَلِب اْلِعْلمِ (، 229ابن ماجه ) ن( سن 1)

رِّْجَلْيهِّ،  اْلُمَعلَّى ْبُن هِّاَلٍل، َعْن إِّمْسَاعِّيَل، قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى احْلََسنِّ نـَُعوُدهُ َحىتَّ َمأَلْاَن اْلبـَْيَت، فـََقَبَض    )جه(  -[ 1242] 
اْلبـَْيَت، فـََقَبَض رِّْجَلْيهِّ، مثَّ قَاَل:   نـَُعوُدهُ َحىتَّ َمأَلْاَن  َعَلْيهِّ  مثَّ قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى َأيبِّ ُهَريْـَرَة  َدَخْلنَا َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َْنبِّهِّ، فـََلمَّا رَآاَن قـََبَض رِّْجَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: »إِّنَّهُ سَ  ٌع جلِّ َوُهَو ُمْضَطجِّ اْلبـَْيَت  َمأَلْاَن  بـَْعدِّي َيطْلُُبوَن  َوَسلََّم َحىتَّ  يَْأتِّيُكْم أَقـَْواٌم مِّْن 
ُبوا هبِِّّمْ  ُمواَن، إِّالَّ بـَْعَد َأْن  ، َوَحيُّوُهْم، َوَعلُِّّموُهْم«، قَاَل: »فََأْدرَْكنَا َواَّللَِّّ أَقـَْواًما َما رَحَُّبوا بِّنَا، َواَل َحيـَّْواَن، َواَل َعلَّ اْلعِّْلَم، فـََرحِّّ

 (1) ُكنَّا َنْذَهُب إِّلَْيهِّْم فـََيْجُفواَن« أخرجه ابن ماجه
في  248:  ]ماجه الباقي:  ]عبد  وضع  إسناده    الزوائد:[  إلى  ونسبه  معين وغيرهما.  وابن  أحمد  كذبه  هالل  بن  المعلى  فإن  ضعيف. 

شعيب: خبر موضوع، المعلى بن هالل بن سويد  [ ]]األلباني: موضوع  [الحديث غير واحد. وإسماعيل، هو ابن مسلم. اتفقوا على ضعفه
 [ البخاري: تركوه الحضرمي كذبه أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، وقال 

 َباُب اْلَوَصاِة ِبَطَلَبِة اْلِعْلمِ (، 248ابن ماجه ) ن( سن 1)

قَاَل: َلْو َأنَّ َأْهَل اْلعِّْلمِّ َصانُوا اْلعِّْلَم، َوَوَضُعوهُ عِّْنَد َأْهلِّهِّ،    -رضي هللا عنه-  ْبنِّ َمْسُعود  َعْبدِّ اَّللَّ   )جه(  *  -[  1243] 
بِّهِّ مِّْن ُدنْـيَاُهْم، فـََهانُوا عَ  لِّيـَنَالُوا  نْـيَا  َْهلِّ الدُّ َأْهَل زََماهنِِّّْم، َوَلكِّنـَُّهْم َبَذلُوهُ ألِّ نَبِّيَُّكْم  َلَساُدوا بِّهِّ  ْعُت  َعَلْيهِّ  َلْيهِّْم، مسِّ َصلَّى هللاُ 

ُ َهمَّ ُدنْـيَاُه، َوَمْن َتَشعَّبَ  َرتِّهِّ، َكَفاهُ اَّللَّ ًدا، َهمَّ آخِّ ْت بِّهِّ اهْلُُموُم يفِّ َأْحَوالِّ الدُّنْـيَا مَلْ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َجَعَل اهْلُُموَم مَهًّا َواحِّ
ُ يفِّ َأيِّّ َأْودِّيَتَِّها َهَلَك«. أخرجه ابن   (1) ماجه يـُبَالِّ اَّللَّ

]عبد  257:  ]ماجه في[  الموضوعات   الباقي:  بل  وقيل  المناكير.  يروي  إنه  قيل  سعيد.  بن  نهشل  فيه  ضعيف.  إسناده    [الزوائد: 
تالف، نهشل  [ ]األلباني: حسن] كذبه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه،    -وهو ابن سعيد بن وردان الورداني-شعيب: إسناده 

 [بقوي، متروك الحديث، ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، وال يكتب حديثهوقال أبو حاتم: ليس 
ْنِتَفاِع ِباْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِبهِ (، 257ابن ماجه ) ن( سن 1)  َباُب ااِل

ُر َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ َأوَّهَلَا، َفَمْن َكتَ َجابِّر )جه( -[  1244]  َم َحدِّيثًا ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا لََعَن آخِّ
 (1)  ماجهفـََقْد َكَتَم َما أَنْـَزَل اَّللَُّ« أخرجه ابن  

السري، كذاب. وعبد هللا بن السري، ضعيف. وفي األطراف أن عبد  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حسين بن أبي  263:  ]ماجه
 شعيب: ضعيف جًدا[ [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [هللا بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر. وذكر أن بينهما وسائط. ففيه انقطاع أيضا

 َباُب َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمهُ (، 263ابن ماجه ) ن( سن 1)
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ُ بِّهِّ يفِّ  أبو سعيد اخلدري  )جه( -[  1245]  َفُع اَّللَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكَتَم عِّْلًما ممَِّّا يـَنـْ
ُ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ بِّلَِّجاٍم مَِّن النَّارِّ« أخرجه ابن   (1) ماجهَأْمرِّ النَّاسِّ أَْمرِّ الدِّينِّ، َأجْلََمهُ اَّللَّ

شعيب:  [ ]]األلباني: ضعيف جدا [ كذبه أبو زرعة وغيره ونسب إلى الوضع ، ي: في إسناده محمد بن داب[ ]عبد الباق265:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن داب، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، يكذب

 . َباُب َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمهُ (، 265ابن ماجه ) ن( سن 1)

َاَب ُمبَارَ َجابِّر )جه( -[  1246]  ٌك« ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »تـَرِّبُوا ُصُحَفُكْم َأجْنَُح هَلَا، إِّنَّ الرتُّ
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

انتقدها  3774:  ]ماجه التي  األحاديث  أحد  هذا  السيوطي:  قال  قلت:  السندي:  قال  الزوائد.  في  الباقي:  ]عبد  الدين  [  سراج  الحافظ 
وجهالة    -وهو ابن الوليد-شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف بقية  [ ]]األلباني: ضعيف  [القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع

 [ شيخه أبي أحمد الدمشقي
 (، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب َتْتِريِب اْلِكَتابِ 3774( سنن ابن ماجه )1)
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 الثالث: يف العتق والتدبري، والكتابة، ومصاحبة الرقيق الكتاب  
قال: »ال يدخل اجلنة   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو بكر الصديق  -[ 1247]

 . (2)أخرجه الرتمذي  «َسيِّءُ املََلكةِّ 
: في سنده  رعبد القاد] [ واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير ]الترمذي:  :[ ]جامع

 فرقد بن يعقوب السبخي، وهو لين الحديث[ ]األلباني: ضعيف[
 ( في البر والصلة، باب ما جاء في اْلحسان إلى الخدم. 1947( رقم ) 1)
  -صلى هللا عليه وسلم -هللا وكان ممن شهد احلديبية أن رسوَل   -رضي هللا عنه  -)د( رافع بن مكيث  -[  1248] 

 أخرجه أبو داود.   «.وسوءُ اخلُُلقِّ ُشْؤم  ،ََّنَاء  قال: »ُحْسُن املََلَكةِّ 
 . (1) ويف رواية له »ُحْسُن املَلكة مُيْن، وُسوءُ اخلُُلق ُشؤم« 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف[5886]جامع: 
 ( في األدب، باب في حق المملوك. 5163( و ) 5162( رقم ) 1)

: »إذا ضرب -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1249] 
 (.1)  أخرجه الرتمذي «.أحدُكم خادَمه فذكر هللا: فَاْرَفعوا أيدَيكم 

 ]األلباني: ضعيف[  []عبد القادر: في سنده أبو هارون العبدي عمارة ابن جوين، وهو متروك[ 5893]جامع: 
 ( في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الخادم. 1951( رقم ) 1)

: »أن رجالً أعتق نصيباً له من مملوك، ومل يكن له مال: فلم -رضي هللا عنه   -)د( التلب بن ثعلبة  -[  1250] 
 (. 1)أخرجه أبو داود  «.لشريكه شيئاً  -صلى هللا عليه وسلم -ُيَضمِّْنه رسوُل هللا  

]األلباني:  [ ]عبد القادر: في سنده ملقام بن التلب، وهو مجهول، ولكن له شواهد يقوى بها[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5908]جامع: 
 [ضعيف اْلسناد

 تسعى. ( في العتق، باب فيمن روي أنه ال يس3948( رقم ) 1)

قالت: »قدم يب عمِّي يف اجلاهلية، فباعين    -هي امرأة من خارجة قيس عيالن   -)د( سالمة بنت معقل   -[ 1251] 
بَن احلَباب، مث َهَلَك، فقالت يل امرأتُه:    -أخي أيب الَيَسر بن عمرو    -من احلُبَاب بن عمرو   فـََوَلدُت له عبد الرمحن 
فقلت: اي رسول هللا، إين امرأة من خارجة قيس    -صلى هللا عليه وسلم  -َدْينِّه، فأتيُت رسوَل هللا  اآلن وهللا تُباعِّني يف  

َعيالن، قدم يب عمِّي املدينة يف اجلاهلية، فباعين من احلباب بن عمرو أخي أيب الَيَسر بن عمرو، فولدُت له عبد الرمحن 
تُباعني يف دَ  : َمن َويلُّ احلباب بن  -صلى هللا عليه وسلم   -ينه، فقال رسوُل هللا  بَن احلباب، فقالت امرأتُه: اآلن وهللا 

إِّليه رسوُل هللا   الَيَسر بن عمرو. فبعث  أبو  فقال: أعتقوها، فإذا مسعتم    -صلى هللا عليه وسلم  -عمرو؟ قيل: أخوه 
وَقدَِّم على رسول هللا فأعتقوين،  قالت:  منها،  أَُعوِّْضكم  به  فَائـُْتوين  رقيق،   -صلى هللا عليه وسلم  -  برقيق قدم عليَّ 

 (. 1)أخرجه أبو داود   «.فعّوضهم مين غالماً 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5912]جامع: 
 ( في العتق، باب في عتق أمهات األوالد. 3953( رقم ) 1)

)ط( عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري »أن أُمَّه أرادت أن تُعتق، فأخَّرت ذلك إىل أن ُتصبح، فماتت،   -[  1252] 
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َفُعها أن أُْعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعُد بُن عبادة رسوَل هللا  صلى  -قال عبد الرمحن: فقلت للقاسم بن حممد: أَيـَنـْ
فَ  -هللا عليه وسلم : نعم«. -صلى هللا عليه وسلم -ُعها أن أعتق عنها؟ فقال رسوُل هللا  فقال: إِّن أُمي هلكت، فهل ينـْ
 . (1) أخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: ضعيف[وعبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري مجهول[   [ ]عبد القادر: إسناده منقطع5926]جامع: 
 في العتق، باب عتق الحي عن الميت.  779/   2(  1)

: »إذا كان  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال لنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنها    -أم سلمة    )د ت(  *  -[  1253] 
ْب منه«. أخرجه الرتمذي وأبو داود   . (1) عند ُمَكاَتبِّ إحداكنَّ ما يُؤدِّّي فـَْلَتْحَتجِّ

 ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]الترمذي: حديث حسن صحيح[ [ 5941]جامع: 
( في العتق، باب  3928( في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، وأبو داود رقم )1261( رواه الترمذي رقم )1)

 . ( في العتق، باب المكاتب2520المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 

ْعُت ُعْثَماُعَمرَ اْبن    )جه(  -[ 1254]  « قَاَل اْبُن َماَجَة: مسِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمَدبَـُّر مَِّن الثُـُّلثِّ َن  ، َأنَّ النَّيبِّ
« قَاَل أَبُو َعْبدِّ اَّللَِّّ  َبَة، يـَُقوُل: َهَذا َخطٌَأ. يـَْعينِّ َحدِّيَث »اْلُمَدبَـُّر مَِّن الثُـُّلثِّ : »لَْيَس َلهُ َأْصٌل« أخرجه ابن  يـَْعينِّ اْبَن َأيبِّ َشيـْ

 (1)  ماجه

  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان، ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد. وكذبه ابن معين أيضا2514:  ]ماجه
]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، علي بن ظبيان متروك، والجمهور على تضعيفه. وقد روي هذا الحديث موقوًفا وهو  

 [أصح
 َباُب اْلُمَدبَّرِ ِكَتاُب اْلِعْتِق، (، 2514( سنن ابن ماجه )1)

َا رَُجٍل َوَلَدْت َأَمُتهُ مِّْنُه، َفهَِّي ُمْعتـََقٌة عَ  اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[  1255]  ْن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأميُّ
 (1) ماجهُدبٍُر مِّْنُه« أخرجه ابن 

ابن المديني وغيره. وضعفه أبو  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس تركه 2515:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد هللا  [ حاتم وغيره. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة

 (، ِكَتاُب اْلِعْتِق، َباُب ُأمََّهاِت اأْلَْواَلدِ 2515( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: ذُكَِّرْت أُمُّ إِّبْـَراهِّيَم عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »َأْعتـََقَها َوَلُدَها«    اْبن َعبَّاسٍ )جه(    -[  1256] 
 (1)  ماجهأخرجه ابن 

آنفا 2516:  ]ماجه الكالم  فيه  تقدم  وقد  هللا  بن عبد  الحسين  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ]شعيب:    [[  ضعيف[  ]األلباني: 
 إسناده ضعيف جًدا[ 

 (، ِكَتاُب اْلِعْتِق، َباُب ُأمََّهاِت اأْلَْواَلدِ 2516( سنن ابن ماجه )1)

لَُه: اَي  إِّْسَحاَق ْبنِّ إِّبْـَراهِّيَم، َعْن َجدِّهِّ ُعَمرْيٍ َوُهَو َمْوىَل اْبنِّ َمْسُعوٍد، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل  )جه( -[  1257] 
ًقا َهنِّيئًا. إِّيّنِّ مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:   َا رَُجٍل َأْعَتَق ُغاَلًما، َومَلْ ُيَسمِّّ َمالَُه،  ُعَمرْيُ، إِّيّنِّ َأْعتـَْقُتَك عِّتـْ »َأميُّ

ْينِّ َما َماُلَك؟ أخرجه ابن   (1) ماجه فَاْلَماُل َلُه« فََأْخربِّ
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي، قال فيه البخاري: ال يتابع في رفع حديث. وقال   الباقي: في [ ]عبد 2530:  ]ماجه

ابن عدي: ليس له إال حديثان. وقال مسلمة ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وشيخه عمير ذكره ابن حبان في الثقات. والمطلب بن  
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]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، إسحاق بن إبراهيم بن عمران   [ثقات  زياد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم. وباقيهم
 بن عمير وجده مجهوالن، وقد اضطرب إسحاق في حديثه هذا[ 

 (، ِكَتاُب اْلِعْتِق، َباُب َمْن َأْعَتَق َعْبًدا َوَلُه َمالٌ 2530( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ )جه(   -[  1258]  َسلََّم ُسئَِّل َعْن  َمْيُمونَة بِّْنتِّ َسْعٍد، َمْواَلةِّ النَّيبِّ
 (1)  ماجهَوَلدِّ الزِّاَن، فـََقاَل: »نـَْعاَلنِّ ُأَجاهُِّد فِّيهَِّما، َخرْيٌ مِّْن َأْن أُْعتَِّق َوَلَد الزِّاَن« أخرجه ابن  

الزوائد: في إسناده أبو يزيد الضني قال ابن عبد الغني منكر الحديث. وقال البخاري مجهول. وكذا   الباقي: في [ ]عبد 2531:  ]ماجه
 []األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي يزيد الضني، ومتنه منكر [قال الذهبي. وقال الدارقطني ليس بمعروف

َنا(، ِكَتاُب اْلِعْتِق، َباُب ِعْتقِ 2531( سنن ابن ماجه )1)   َوَلِد الزِ 

اْلَمَلَكةِّ   أَبو  )جه(  -[  1259]  َسيُِّئ  اجْلَنََّة  َيْدُخُل  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  دِّيقِّ  الصِّّ «.  َبْكٍر 
»نـََعْم، فََأْكرُِّموُهْم َكَكَراَمةِّ أَْواَلدُِّكْم،    : قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، أَلَْيَس َأْخرَبْتـَنَا َأنَّ َهذِّهِّ اأْلُمََّة َأْكثـَُر اأْلَُممِّ مَمُْلوكِّنَي َويـَتَاَمى؟ قَالَ 

تـَُقاتُِّل َعَلْيهِّ  تـَْرتَبِّطُهُ  الدُّنْـيَا؟ قَاَل: »فـََرٌس  َفُعنَا يفِّ  يـَنـْ َفَما  َيْكفِّيَك،  َوَأْطعُِّموُهْم ممَِّّا أتَُْكُلوَن«، قَالُوا:   يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، مَمُْلوُكَك 
 (1) ماجه خرجه ابن فَإَِّذا َصلَّى فـَُهَو َأُخوَك« أ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده فرقد السبخي. وهو وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه  3691:  ]ماجه
 [ شعيب: إسناده ضعيف لضعف فرقد الشجي[ ]]األلباني: ضعيف [البخاري وغيره

ْحَساِن ِإَلى اْلَمَماِليكِ ، َباُب (، ِكَتاُب اأْلََدِب 3691( سنن ابن ماجه )1)  اْلِْ
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 الكتاب الامس: يف العاريَّة 
مالك    -[  1260] بن  أنس  عنه    -)ت(  هللا  هللا    -رضي  رسوَل  وسلم  -»أن  عليه  هللا  َقْصعة،    -صلى  استعار 

 . (1)فضاعْت، فضمنها هلم«. أخرجه الرتمذي 
محفوظ]الترمذي:  [  5996]جامع:   غير  حديث  جدا[ [  هذا  اْلسناد  ضعيف  ]األلباني:  ضعيف[  وهو  سويد،  به  تفرد  القادر:   ]عبد 

 األحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. ( في 1360( رقم ) 1)

  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن أُودِّعَ  )جه( * -[  1261] 
 (1) ماجه َودِّيَعًة َفاَل َضَماَن َعَلْيهِّ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف، أيوب بن  [ ]]األلباني: حسن  [[ ]عبد الباقي: هذا إسناده ضعيف. لضعف المثنى والراوي عنه2401:  ]ماجه
 [ ضعيفان -وهو ابن الصباح-سويد والمثنى 

َدَقاتِ 2401( سنن ابن ماجه )1)  اْلَوِديَعةِ ، َباُب (، ِكَتاُب الصَّ
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 حرف الغني 

 ويشتمل على سبعة كتب 

والغيظ، كتاب الغصب، كتاب  كتاب الغزوات، كتاب الغَيْرة، كتاب الغضب 

 الغِيبة، كتاب الغناء، كتاب الغدر 
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 الكتاب األول: يف الغزوات والسَّرايا والبُعوث 
يوَم بدر   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َعبََّأان رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( عبد الرمحن بن عوف  -[ 1262]

 . (1)  لياًل«. أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في سنده محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف[   [هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجهالترمذي: [ 6021]جامع: 

 ]  ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 
 ( في الجهاد، باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. 1677( رقم ) 1)

يَء ابأُلسارى    -قال: »ملا كان يوم بدر    -عنه  رضي هللا    -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[  1263]  قال رسول   -َوجِّ
صلى هللا   -فقال رسول هللا    -فذكر يف احلديث قصة    -: ما تقولون يف هؤالء اأُلسارى؟ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

َفلِّنَتَّ أحد منهم إال بِّفداء، أو َضرب ُعُنق، قال عبد هللا: فقلت: اي رسو -عليه وسلم َل هللا، إِّال َسْهَل بن بيضاء، : ال يـَنـْ
أْخَوُف أن تقع    -صلى هللا عليه وسلم  -فإين مسعته يذكر اإلِّسالم، قال: فسكت رسوُل هللا   قال: فما رأيتين يف يوم 

: إال َسْهَل بن بيضاء، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عليَّ حجارة من السماء مِّينِّّ يف ذلك اليوم، حىت قال رسول هللا  
َن يف األرض... { إىل آخر اآلايت. ]األنفال:  ونزل الق ٍّ أن يكون له أْسرى حىت يـُْثخِّ   67رآن بقول عمر: }ما كان لَِّنيبِّ

 (. 1) . أخرجه الرتمذي[« 71 -

 ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه]الترمذي: [ 6039]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة األنفال. 3085( في السير، باب ما جاء في المشورة، ورقم )1714الترمذي رقم )( رواه 1)

جعل فِّداَء أهلِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  1264] 
 . (1)  اجلاهليةِّ يومئذ أربَعمائة«. أخرجه أبو داود

 [صحيح دون األربعمائة]األلباني: [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس[ 6041]جامع: 
 ( في الجهاد، باب في فداء األسير بالمال. 2691( رقم ) 1)

من   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ملا فرغ رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1265] 
بدر قيل له: عليك العِّرُي، ليس دوهنا شيء، قال: فناداه العباس من َواثقه: ال يصلح لك؛ ألن هللا وعدك إِّحدى 

 . (1) الطائفتني، وقد أعطاك هللا ما وعدك، قال: صدقت«. أخرجه الرتمذي 
، ومع ذلك فقد قال  [ ]عبد القادر: سماك بن حرب روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن 6044جامع: ]

 ]األلباني: ضعيف[  [ الترمذي: هذا حديث حسن
 ( في التفسير، باب ومن سورة األنفال. 3081( رقم ) 1)
باب  -)د( ذو اجلوشن  -[  1266]  بعد أن فرَغ من   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أتيُت النيبَّ رجل من بين الضِّّ

اببن فرس يل، يقال هلا: الَقْرحاُء، فقلُت: اي حممد، قد جئُتَك اببن القرحاء لتتخذه، قال: ال حاجَة يل فيه،   -أهل بدر 
: فال حاجة يل فيه«. أخرجه  وإن شئَت أن أُقِّيَضك به املختارة من دروع بدر، فقلت: ما كنُت ألقيضه اليوم بُغرَّة، قال

 . (1)  أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[  حديث [ ]عبد القادر: 6049]جامع: 

 ( في الجهاد، باب حمل السالح إلى أرض العدو. 2786( رقم ) 1)
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مبا   -صلى هللا عليه وسلم -أنه ملا أعلم هللا رسوله  -رضي هللا عنهما  -بنت حميصة عن أبيها  )د( * -[  1267] 
: »َمْن ظََفرمت به من رجال يهوَد فاقتلوه، قالت: -صلى هللا عليه وسلم -مَهَّْت به اليهوُد من الَغْدر، قال رسوُل هللا 

فقتله، قالت: وكان عمِّي ُحويصة إذ ذاك مل يسلم،  -وكان ُيالبسهم  رجل من جتار اليهود، -َفوَثب حُمَيَِّصةُ على َشْيبَة 
وكان أَسنَّ من أيب، فجعل ُحويصة يضربَه ويقول: أي عدوَّ هللا، أما وهللا َلُربَّ شحم يف بطنك من ماله، قالت، فقال له:  

 إين قتلُته ألنه أمرين بذلك َمن لو أمرين بقتلك ما تركُتك، فأسلم عمي عند ذلك«. 
 . (1) ... إىل قوله: من ماله« -صلى هللا عليه وسلم -أخرج أبو داود منه قوله: »قال رسوُل هللا 

[ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابنِة ُمحي صة ومولى زيد بن ثابت[  6055]جامع: 
 [ ضعيف]األلباني: 

 . واْلمارة، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة( في الخراج 3002( رقم ) 1)
 -قال: »ملا كان يوُم أُحد ووىلَّ الناُس، كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )س(  *  -[  1268] 

ن، فالتفَت يف انحية يف اثين عشر رجالً من األنصار، فيهم طلحةُ بُن عبيد هللا، فأدركهم املشركو   -صلى هللا عليه وسلم
: كما -صلى هللا عليه وسلم -فقال: َمن للقوم؟ فقال طلحُة: أان، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

أنَت، فقال رجل من األنصار: أان اي رسوَل هللا، ]فقال: أنَت[، فقاتل حىت قُتل، مث التفَت فإذا املشركون، فقال: َمن  
سوَل هللا، فقال أنَت، فقاتل حىت قُتل، مث مل  للقوم، فقال طلحُة: أان، قال: كما أنت، فقال رجل من األنصار: أان اي ر 

 -صلى هللا عليه وسلم  -يزل يقول ذلك، وخيرج إليهم رجل من األنصار، فيقاتل قتال َمن قـَْبله، حىت بقي رسوُل هللا  
بن عبيد هللا، فقال رسوُل هللا   قِّت-صلى هللا عليه وسلم  -وطلحةُ  فقاتل، ]طلحُة[  أان  َمن للقوم؟ فقال طلحُة:  ال : 

، فقال رسوُل هللا   : لو قلَت:  -صلى هللا عليه وسلم   -األَحَد َعشر، حىت ُضرِّبت يُده، فُقطعت أصابُعه، فقال: َحسِّّ
 . (1)بسم هللا َلَرفـََعْتَك املالئكة والناُس ينظرون، مث ردَّ هللا املشركني« أخرجه النسائي 

القادر:6068]جامع:   ]عبد  الحافظ   [  إسناده  "  جود  الفتح   " أصابعه[ ]األلباني:  277/    7  في  فقطعت  قوله  ]الرسالة:    [ حسن من 
 ضعيف[

 . في الجهاد، باب ما يقول من يطعنه العدو 30و  29/   6(  1)

: من أيتيين ُبرب سعد  -صلى هللا عليه وسلم -)ط( َيىي بن سعيد: »أنه ملا كان يوم أحد قال رسوُل هللا  -[  1269] 
أان اي   رجل:  فقال  الربيع؟  ما  بن  الربيع:  بن  له سعد  فقال  القتلى حىت وجده،  بني  يطوف  الرجل  فذهب  رسوَل هللا، 
آلتيه ُبربك، قال: فاذهب إليه فأْقرِّْئهُ مين السالم، وأخربه أين    -صلى هللا عليه وسلم  -شأنك؟ قال: بعثين رسوُل هللا  

غفر يل، وأخرب قومك: أنه ال عذر هلم عند هللا إن قُتل طُعِّْنُت اْثنت عشرة طعنة، ُكلُّها قد أُْنفِّذت مقاتلي، واسأله أن يست
 وفيهم عني َتْطرِّف، أو أحد حي«.  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

 . (1)أخرجه »املوطأ« وليس فيه »واسأله أن يستغفر يل« وال »عني تطرِّف« 
 [ ، وال أعرفه مسندًا، وهو محفوظ عند أهل السيرهذا الحديث ال أحفظه:  ابن عبد البر][ ]عبد القادر: إسناده معضل[  6075]جامع:  

 في الجهاد، باب الترغيب في الجهاد.  466/   2(  1)

صلى هللا عليه   -قال: »خرج ُعبْدان إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -علي بن أيب طالب    )ت د(  *  -[  1270] 
وإَّنا    -وسلم دينك،  رغبة يف  إليَك  ما خرجوا  اي حممد، وهللا  يقولون:  مواليهم  إليه  فكتب  الصلح،  قبل  احلديبية  يوم 
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، فقال انس: ]صدقوا اي رسول هللا[ رُدَّهم إ من   -صلى هللا عليه وسلم  -ليهم، فغضَب رسوُل هللا  خرجوا َهَرابً من الرِّقِّّ
يـَُردَّهم،  تَنتهون اي معشر قريش، حىت يبعَث هللا عليكم َمن يضرب رقابكم على هذا، وأَب أن  أُراكم  ذلك، وقال: ما 

 وقال: هم ُعتـََقاءُ هللا«. أخرجه أبو داود. 
ويف رواية الرتمذي قال: »ملا كان يوُم احلديبية خرج إِّلينا انس من املشركني، منهم سهيل بن عمرو، وأانس من رؤساء 
املشركني، فقالوا: اي رسول هللا، قد خرج إليَك انس من أبنائنا وإخواننا وأرِّقَّائنا، وليس هبم فِّْقه يف الدِّين، وإَّنا خرجوا 

ياعن من أموالنا وضِّ صلى هللا عليه   -ا، فارددهم إلينا، فإن مل يكن هلم فِّْقه يف الدين َسنُـَفقُِّهُهم، فقال رسوُل هللا  فَِّراراً 
َعَثنَّ هللا عليكم من َيْضرُِّب رِّقَاَبُكم ابلسيف على الدِّين، قد امتحن هللا قلوهبم  -وسلم تـَُهنَّ أو لَيـَبـْ : اي معشر قريش، لَتـَنـْ

ُفها، مث  على اإلميان، قال أبو بكر وعمر: مَ  ُف النـَّْعل، وكان قد أعطى عليّاً نعَله خَيصِّ ن هو اي رسوَل هللا؟ قال: هو َخاصِّ
 . (1) : َمن كذب عليَّ ُمتعمِّداً فليتبوأ مقعَدهُ من النار«  -صلى هللا عليه وسلم  -التفت إلينا علّي فقال: قال رسوُل هللا  

]شعيب:  [  نعرفه إال من هذا الوجه من حديث ربعي بن حراش عن علي هذا حديث حسن صحيح غريب ال  ]الترمذي:  [  6111]جامع:  
اْلسناد ما عدا الجملة األخيرة فهي صحيحة   ةضعيفرواية أبي داود صحيحة ورواية الترمذي  ]األلباني:    [ضعيف  ما إسنادهالروايتان  

 متواترة[
(1( رقم  داود  أبو  رواه  با2700(  يلحقون  المشركين  عبيد  في  باب  الجهاد،  في   ) ( رقم  والترمذي  فيسلمون،  في  3716لمسلمين   )

 . المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

صلى هللا   -أن سعيد بن املسيب أخربه أن: »رسوَل هللا   -رمحه هللا  -)د( ]حممد بن شهاب[ الزهري  -[  1271] 
َوة«. أخرجه أبو داود -عليه وسلم  . (1) افـْتـََتَح بعض خيرَب َعنـْ

]األلباني:  [ ]عبد القادر: إسناده صحيح إال أنه مرسل[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل[  6130]جامع: 
 [ضعيف

 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر. 3017( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -قال: بلغين »أن رسوَل هللا    -رمحه هللا    -)د( ]حممد بن شهاب[ الزهري    -[  1272] 
َوة بعد القتال، ونزل َمْن نـََزَل من أهلها على اجلالء بعد القتال«. أخرجه أبو داود   . (1)افتتح خيرب َعنـْ

 [ رجاله ثقات، لكنه مرسل]شعيب: [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 6131]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر بالغًا. 3018( رقم ) 1)

النيبِّّ    -رمحه هللا    -)د( عبد هللا بن سلمان    -[  1273]  من أصحاب  حدَّثه،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رجالً 
قال: »ملا فَتْحنَا خيرَب أخرجوا غنائمهم من املتاع والسَّيْب، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل، فقال: اي رسوَل  

ما رحبه أحد من أ اليوَم رِّحباً  ُْت  َرحبِّ لقد  أَبيُع وأَبْـتَاُع حىت  الوادي قالهل هذا  هللا،  زلُت  ما  : وَيَك، وما رحبَت؟ قال: 
أُنـَبِّؤَك ُبريِّ ربح؟ فقال: ما هو اي رسوَل هللا؟ قال: -صلى هللا عليه وسلم  -رحبُت ثالَثائةِّ أُوقية، فقال له النيبُّ   : أال 

 . (1)ركعتني بعد الصالة«. أخرجه أبو داود 
]األلباني:  [ ]عبد القادر: فيه عبيد هللا بن سلمان وهو مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُعبيد هللا بن سلمان[  6132]جامع:  
 ضعيف[

 ( في الجهاد، باب في التجارة في الغزو. 2785( رقم ) 1)

عمرو بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي قال: حدَّثين َجدِّي عن أبيه: أنَّ   )د( * -[  1274] 
ّل، وال حرم  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  وقال:   -ومسَّاهم    -قال يوَم فتحِّ مكة: »أربعة ال أُومنهم يف حِّ
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نـََتني كانتا   . (1) أُْفلَِّتتِّ اأُلخرى، فأسلمْت«. أخرجه أبو داودُصبَابََة، فُقتلْت إحدامها، وَ  بنِّ  لِّمْقَيس وقـَيـْ
[ ]عبد القادر: فيه عمرو بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  م 6149]جامع: 

 [ ضعيف]األلباني: عمرو بن عثمان[ 
 اْلسالم. ( في الجهاد، باب قتل األسير وال يعرض عليه 2684( رقم ) 1)
يف غزوة   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »اندى رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -واثلة بن األسقع    )د(  *  -[  1275] 

فطفقُت يف املدينة    -صلى هللا عليه وسلم   -وقد خرج أوَُّل َصَحابَةِّ رسولِّ هللا   -تبوك، فخرجُت إىل أهلي، ]فَأَقـْبـَْلُت[
األ من  فإذا شيخ  له سهُمه،  رجالً  َيمُل  َمن  أال  معنا؟ أاندي:  وطعاُمه  ُعْقَبة،  حنمَله  أن  على  لنا سهُمه  فقال:  نصار، 

ْر على بـَرَكة هللا، فخرجُت مع خريِّ صاحب، حىت أَفاَء هللا علينا، فأصابين َقالئُص، َفُسْقتُـُهنَّ حىت  فقلُت: نعم، قال: َفسِّ
مث ُمْدبَِّرات،  ُسْقهنَّ  قال:  مث  إبله،  حقائبِّ  من  َحقِّيَبة  على  فقعد  فخرج  أرى أتيتُه،  ما  فقال:  ُمْقبِّالت،  ُسْقهنَّ  قال:   

أردان«   ُخْذ قالئَِّصك اي ابن أخي، فغرَي سهمك  َغنيمُتك الت شرطُت لك، قال:  إَِّّنا هي  قلُت:  إال كِّرَاماً،  قالئَِّصك 
 (. 1)أخرجه أبو داود 

]األلباني:    [ي[ ]شعيب: إسناده حسنعمرو ابن عبد هللا السيباني لم يوثقه غير ابن حبان والعجلفيه    [ ]عبد القادر:6188]جامع:  
 ضعيف[

 ( في الجهاد، باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. 2676( رقم ) 1)
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 الكتاب الثالث: يف الغضب والغَيْظ 
أبو وائل القاص ]عبد هللا بن ِبري الصنعاين[ قال: »دخلنا على عروة بن حممد السعدي، فكلَّمه  )د( * -[ 1276]

: إن  -صلى هللا عليه وسلم  -رجل، فَأغضبه، فقام فتوضأ، فقال: حدَّثين أيب عن جدي عطية، قال: قال رسوُل هللا 
ابملاء، فإذا َغضِّب أحدُكم فليتوضأ« أخرجه أبو   الغضب من الشيطان، وإِّن الشيطان ُخلق من النار، وإَّنا تطفأ النارُ 

 . (1)داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف[  حديث حسن  :رعبد القاد [ ]6201]جامع: 

 ( في األدب، باب ما يقال عند الغضب. 4784( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف الغيبة والنميمة 
 
قال: »َمن مَحَى  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -معاذ بن أنس اجلهين  )د( * -[ 1277]

مؤمناً من منافق بعث هللا َمَلكاً َيمي حلمه يوَم القيامة من انر جهنم، وَمن رمى مؤمناً بشيء يُريد َشْينه به: ُحبس يوم  
ْسر من جسور جهنم، حىت خيرج مما قا  (. 1) ل« أخرجه أبو داودالقيامة على جِّ

  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة إسماعيل بن يحيى المعافري، وضعف سهل بن معاذ 6218]جامع: 
 ]األلباني: حسن[ 

 ( في األدب، باب من رد عن مسلم غيبة. 4883( رقم ) 1)
: »ال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت د( عبد هللا بن مسعود   -[  1278] 

بُّ أن أخرَج إِّليهم وأان سليُم الصدر«.   يـُبـَلُِّّغين أحد عن أحد من أصحايب شيئاً، فإين ُأحِّ
َ رسوُل هللا   فانتهيُت إىل رجلني  -صلى هللا عليه وسلم -مبال، فقسمه النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال عبد هللا: فُأيتِّ

، ومها يقوالن: وهللا، ما أراد حممد بقسمته الت قسمها وجه هللا، وال الدَّاَر اآلخرة، فثـََبتُّ حىت مسعُتها، فأتيُت جالسني
 فأخربتُه، فامحَّر وجُهه، فقال: َدْعين عنك، فقد أُوذي موسى أبكثر من هذا َفَصرب.  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 

 : »ال يبـَلِّّغين أحد عن أحد شيئاً«. -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا 
، وقد تقدَّم يف غزوة حنني للبخاري  (1) أخرجه الرتمذي، وأخرج أبو داود من أوله طرفاً إىل قوله: »سليم الصدر« 

 . (2) ومسلم عن ابن مسعود هذا املعىن بزايدة ذكر قسمة غنائم حنني
شعيب: إسناده ضعيف. لجهالة زيد بن  ][ حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا اْلسناد رجلهذا ]الترمذي: [ 6222]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ زائد[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[
( في األدب، باب في  4860( في المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم، وأبو داود رقم )3893( رواه الترمذي رقم )1)

 ع الحديث من المجلس. رف
 ( في الغزوات فليراجع. 6150( تقدم الحديث برقم )2)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 حرف الفاء 

 ويشتمل على ثالثة كتب 

 كتاب الفضائل، كتاب الفرائض، كتاب الفت 
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 الكتاب األول: يف الفضائل واملناقب 
هللا اهلمداين األعور قال: »مررُت يف املسجد، فإذا الناُس خيوضون يف األحاديث،  )ت( احلارث بن عبد    -[  1279]

فـََعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إين مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  أَوقد    -فدخلُت على علّي فأخربتُه، فقال: 
ا ستكون فتنة، قلُت: فما املخَرُج منها اي رسول هللا؟ قال: كتاُب هللا، فيه نَبأُ ما قبَلكم، وخرُب ما بعدَكم،    يقول: أال إِّهنَّ

وُحكم ما بيَنكم، هو الَفْصل ليس ابهلزل، َمن تركه من جبَّار َقَصمه هللا، وَمن ابْـتـََغى اهلَُدى يف غريه أضّله هللا، وهو َحْبُل  
َنُة، وال َيْشَبُع  هللا املتني، وهو الذِّْكُر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، وهو الذي ال َتزِّيُغ به ا ألهواء، وال تـَْلَتبُِّس به األْلسِّ

ا قـُْرآانً منه العلماُء، وال خَيَْلُق عن كثرة الرَّّد، وال تنقضي عجائبه، هو الذي مل تـَْنتِّهِّ اجلنُّ إِّْذ مسعْته حىت قالوا: }إانَّ مَسْعنَ 
َر، َومن حكم به َعَدل، وَمن    [ َمن قال 2  -  1َعَجباً. يـَْهدِّي إىل الرُّْشدِّ فَآَمنَّا بهِّ{ ]اجلن:   به َصَدَق، وَمن َعمَِّل بِّهِّ ُأجِّ

 . (1)  َدَعا إِّليه ُهدَِّي إِّىل صراط مستقيم، ُخْذَها إليَك اي أعوُر« أخرجه الرتمذي
ضعيف[  ]عبد القادر:  [  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال]الترمذي:  [  6231]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في ثواب القرآن، باب في فضل القرآن. 2908( رقم ) 1)

وهم َذوو   -بعثاً    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بعَث رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت(~  -[ 1280] 
نَّاً، فقال: ما معك أنت اي فالن؟    -َعَدد   فاْستـَْقَرَأهم، فقرأَ كلُّ رجل ما معه من القرآن، فأتى على رجل من َأْحدثِّهِّم سِّ

البقرة، قال: أمعك سورة معي كذا وكذا، وسورةُ  إن كادت    قال:  فإِّهنا  َأمريُهم،  فأَنت  البقرة؟ قال: نعم، قال: اذهب 
فقال رجل من أشرافهم: وهللا ما منعين اي رسوَل هللا أن أتعّلمها إال خشية أن ال أقوم مبا فيها،   لتستحصي الدِّين ُكلَّه  

القرآن، وعلِّّموه، واقرؤوه، وقوموا-صلى هللا عليه وسلم   -فقال رسوُل هللا   تعّلموا  تعلَّمه    :  ملن  َمَثل القرآن  فإن  به، 
َراب  راب حَمُْشّو مِّْسكاً، يـَُفوُح رَيه يف كلِّّ مكان، َوَمَثَل َمن تعلَّمه ويرُقد وهو يف جوفه: كمثلِّ جِّ فقرأه وقام به: كمثل جِّ

 . (1) أُوكَِّي على مِّْسك« أخرجه الرتمذي 
في سنده ع[  هذا حديث حسن]الترمذي:  [  6241]جامع:   القادر:  ابن حبان]عبد  يوثقه غير  لم  أحمد،  أبي  ]األلباني:    [طاء مولى 
 ضعيف[

 ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. 2879( رقم ) 1)
قال: »لكل شيء سنام،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1281] 

 . (1)  وإنَّ سنام القرآن سورةُ البقرة، وفيها آية هي سيدةُ آي القرآن: آيةُ الكرسي« أخرجه الرتمذي
]عبد  [ وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفهذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حكيم بن جبير ]الترمذي: ه [ 6246]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بهاالقادر: إسناده ضعيف
 . ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي 2881( رقم ) 1)

قال: »لكل شيء   -هللا عليه وسلم صلى  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1282] 
زاد يف رواية: »دون يس« أخرجه   -قلب، وقلُب القرآنِّ يس، ومن قرأها كتب له بقراءِتا قراءة القرآن عشر مرات« 

 (. 1)  الرتمذي
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 ]عبد القادر: في سنده هارون أبو محمد شيخ مجهول[ ]األلباني: موضوع[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6255]جامع: 
 ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل يس. 2889رقم ) (  1)

: »َمن قرأ الدخان يف -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1283] 
 ليلة، أصبَح َيستغفر له سبعون ألَف َمَلك«. 

 : هو منكر احلديث. -البخاري يعين   -قال الرتمذي: عمر بن أيب خثعم يضعف: قال حممد  
: »من قرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له« أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: قال: قال رسوُل هللا 

 . (1)الرتمذي 
 [والثانية ضعيفة ، ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: الرواية االولى موضوعة[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6256]جامع: 

 . ( ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل )حم الدخان2891( و ) 2890( رقم ) 1)

: »من قال حني  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( معقل بن يسار   -[ 1284] 
أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثالث آايت من آخر )سورة احلشر(، وَكََّل    [:يصبح ]ثالث مرات

يومه مات شهيدًا، ومن قرأها حني ميسي فكذلك«  يصّلون عليه حىت ميَسي، وإِّن مات يف  َملك  ألف  به سبعني  هللا 
 (. 1)  أخرجه الرتمذي

حديث غريب]الترمذي:  [  6258]جامع:   اختلط[  هذا  صدوق  وهو  طهمان،  بن  خالد  سنده  في  القادر:  ]األلباني:    ]عبد  موته[  قبل 
 ضعيف[

 ( في ثواب القرآن، باب فضل آخر الحشر. 2923( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -قال: »َضَرَب بـَْعُض أصحاب رسولِّ هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[  1285] 
بَاءه على  -وسلم  -قرب، وهو ال َيسب أنه قرب، فإذا قرب إنسان يقرأ فيه )سورَة املُلك(، حىت ختمها، فأتى النيبَّ  خِّ

بائي على قرب وأان ال أحسب أنه قرب، فإِّذا َقرْبُ إنسان يقرأ )سورة   -صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسوَل هللا، ضربُت خِّ
: هي املانعة، وهي املنجية تُنجيه من عذاب القرب« أخرجه  -وسلم صلى هللا عليه -امللك... ( حىت ختمها، فقال النيبُّ  

 (. 1)  الرتمذي
]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف و إنما يصح قوله))هي  [ هذا حديث غريب من هذا الوجه ]الترمذي: [ 6260]جامع: 

 المانعة(([ 
 . ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك 2892( رقم ) 1)

قال: »َمن قرأ: }قل   -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1286] 
هو هللا أحد{ كلَّ يوم مائت مرة، حمَِّي عنه ُذنوُب مخسني سنة، إِّال أن يكون عليه َدْين، ومن أراد أن ينام على فراشه فنام 

أحد{ مائة مرة، قال له الربُّ يوم القيامة: ]اي عبدي[، اْدُخْل على ميينك اجلَنََّة« أخرجه  على ميينه، مث قرأ }قل هو هللا  
 . (1)  الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس ]الترمذي: [ 6267]جامع: 

 اْلخالص. ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في سورة 2900( رقم ) 1)

قال لرجل من أصحابه:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك  -[  1287] 
»هل تزوجَت اي فالن؟ قال: ال وهللا، وال عندي ما أَتـََزوَُّج به، قال: ألَيَس َمَعَك }ُقْل ُهَو هللا أحد{ ؟ قال: بلى، قال: 
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}إِّذا َجاَء َنصُر هللا والفتح{ ؟ قال: بلى، قال: رُبُُع القرآن، قال: أليس معك }ُقْل اي ثلُث القرآن، قال: أليس معك  
{ ؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال:  أَيُـَّها الكافرون{ ؟ قال: بلى، قال: رُبُُع القرآن، قال: أَليس معَك }إِّذا زُلزَِّلتِّ

 (. 1)  تـََزوَّْج، تـََزوَّْج«

{ ُعدَِّلت له بنصف القرآن، ومن قرأ  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  ويف رواية قال: قال   : »من قرأ }إِّذا زُلزَِّلتِّ
 (. 2) }ُقْل اَي أَيُـَّها الكافُِّروَن{ عدلت له بربع القرآن ومن قرأ }ُقْل ُهَو هللا أحد{ عدلت له بثلث القرآن« أخرجه الرتمذي 

مع ذلك فقد حسنه الترمذي، قال الحافظ في " الفتح ": فلعله تساهل فيه لكونه ، و [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف6273]جامع:    (1)
 ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في }إذا زلزلت{. 2897رواه الترمذي رقم ) []األلباني: ضعيف [من فضائل األعمال 

(  2895رقم )  ]األلباني: حسن دون فضل ))زلزلت(([]عبد القادر: إسناده ضعيف[  [  ]الترمذي: هذا حديث غريب  [6273]جامع:   (2)
 . {في ثواب القرآن، باب ما جاء في }إذا زلزلت

: »َمن قرأَ الدخان  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1288] 
رُي{ وآية الكرسي حني ميسي، ُحفَِّظ هبا حىت ُيصبُِّح، وَمن قرأها حني   -إِّىل قوله    -ُكلَّها، وأول }حم. غافر   إِّلَْيهِّ املصِّ

 (1)ُيصبح ُحفظ هبا حىت مُيسي« أخرجه الرتمذي 

غريب[  [  6274مع:  ]جا حديث  هذا  ضعيف]الترمذي:  إسناده  القادر:  الكرسي  ... ]عبد  آية  فضل  في  شاهد  ]األلباني:    [ ولبعضه 
 ضعيف[

}إليه   ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، وأول حديثه " من قرأ }حم. غافر{ إلى قوله:2882( رقم )1)
 جملة " من قرأ الدخان كلها. المصير{ " وليس عند 

، و }ُقْل ُهَو هللا »}قال:   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[ 1289]  { تـَْعدُِّل نصَف القرآنِّ إِّذا زُلزَِّلتِّ
الرتمذي  أخرجه  القرآن«  رُبَُع  تعدل  الكافُِّروَن{  أَيُـَّها  اَي  }ُقْل  و  القرآن،  ثـُُلَث  َتعدُِّل   (. 1)  أحد{ 

إسناده  ]شعيب:    ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح دون فضل ))زلزلت(([ [  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  6275]جامع:  
 [ضعيف

 ( في ثواب القرآن، باب ما جاء في }إذا زلزلت{. 2896( رقم ) 1)

»كان ال ينام حىت   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا   )ت( * -[  1290] 
 يقرأ }امل. تنزيل{، و }تـَبَاَرَك الَّذِّي بَِّيدِّهِّ املُْلُك{ «. 

 . (1) قال طاوس: »َتفُضالن على كل سورة يف القرآن بسبعني حسنة« َأخرجه الرتمذي 
 [ : صحيحه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف[ ]األلباني[ ]عبد القادر: في سند6277]جامع: 

 . (( في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة )تبارك 2894( رقم ) 1)
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة ]الباهلي[  -[  1291] 

َّ لَُيَذرُّ على رأس العبد ما دام يف  »ما َأذِّن هللا تبارك وتعاىل لشيء ما أذن  لِّعبد يقرأ القرآن يف َجْوفِّ الليل، وإن الربِّ
 ُمصاله، وَما تـََقرََّب العِّبَاُد إِّىل هللا مبثل ما خرج منه«. 

 قال أبو النضر: يعين القرآَن، ومنه بدأ األمر به، وإليه يرجع احلكم فيه. 
َّ... « احلديث  أخرجه الرتمذي، وأول حديثه: »ما أذن هللا لعبد  (. 1) يف شيء أفضَل من ركعتني يصليهما، وإِّن الربِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6284]جامع: 
 (. 17( في ثواب القرآن، رقم )2913( رواه الترمذي رقم )1)
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قال: قال رجل: »اي رسوَل هللا، أيُّ األعمال أَحبُّ إىل    -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[  1292] 
قال: وما احلالُّ املرحتُل؟ قال: ]الذي[ يضرب من أول القرآن إىل آخره، كلما َحلَّ ارحَتَل«   -هللا؟ قال: احلالُّ املرحتُِّل  

 (1)  أخرجه الرتمذي
]عبد القادر:  ي[  ال من هذا الوجه وإسناده ليس بالقو هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إ]الترمذي: [ 6286]جامع: 

 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 
 . (4( في القراءات، باب رقم ) 2949( رقم ) 1)

: »يقول  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري ~ -[  1293] 
 . (1)  َشغََلهُ قراءةُ القرآن عن مسألت: أعطيتُهُ أفضل ما أُْعطِّي السائلني« أخرجه الرتمذيالرب تبارك وتعاىل: َمن 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 6287]جامع: 
 . ( 25( في ثواب القرآن، باب رقم ) 2927( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »إن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه   -[  1294] 
قال: من قرأ القرآن وعمَل بهِّ، أُلبِّس والداه َتجاً يوم القيامة، ضوؤه أحسُن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت  

 . (1)فيكم، فما ظنكم ابلذي َعمَِّل هبذا؟« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائدة، وسهل بن معاذ6288جامع: ]
 ( في الصالة، باب في ثواب قراءة القرآن. 1453( رقم ) 1)

: »من قرأ -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  1295] 
القرآن فَاستظهره، فأَحلَّ حاللَه، وحرَّم حراَمُه، أدخله هللا بِّهِّ اجلنة، وشفَّعه يف عشرة من أهل بيته، كلُّهم قد وجبت هلم 

 . (1) النار«. أخرجه الرتمذي 
بصحيح]الترمذي:  [  6289]جامع:   إسناده  وليس  الوجه،  هذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب  حديث  ضعيف[  [  هذا  إسناده  القادر:  ]عبد 

 ]األلباني: ضعيف جدا[ 
 ( في ثواب القرآن، ما جاء في فضل قارئ القرآن. 2907( رقم ) 1)

: »إن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1296] 
« أخرجه الرتمذي   . (1) الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلَرِّبِّ

 ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين[ ]الترمذي: حديث حسن صحيح[ [ 6300]جامع: 
 (. 18( في ثواب القرآن، باب رقم ) 2914( رقم ) 1)

: »ما من امرئ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( سعد بن عبادة   -[  1297] 
رزين »واقرؤوا إن شئتم }قَاَل  ، زاد (1) يقرأ القرآن مث يَنساه إال َلقَِّي هللا عز وجل يوم القيامة َأْجَذَم«. أخرجه أبو داود

يتـََها وََكَذلَِّك اليـَْوَم تـُنْ  َ َحَشْرَتينِّ َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبصِّرياً. قاَل َكَذلَِّك أَتـَْتَك آاَيتـُنَا فـََنسِّ [  126  - 125َسى{ ]طه: َربِّّ ملِّ
 » 

 ]األلباني: ضعيف[ فائد[  وهو ابن -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عيسى  6301]جامع: 
 ( في الصالة، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه.1474( رقم ) 1)

قال: »ُعرَِّضْت عليَّ   -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه   -)د ت( أنس بن مالك    -[ 1298] 
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الَقَذاَة خُيرُِّجها الرجل من املسجد، وُعرِّضْت عليَّ ذنوُب أُمَّت، فلم أَر فيها ذنباً أعظَم من سورة من   ُأُجوُر أُمَّت، حىت 
 . (1)  َيها« أخرجه أبو داود والرتمذيأُوتيها ]رجل[، مث َنسِّ   -أو آية  -القرآن  
]عبد القادر: عبد العزيز بن عبد المجيد فيه مقال، وفيه عنعنة ابن جريج[ ]شعيب: إسناده  ]الترمذي: حديث ضعيف[ [ 6302]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ 
ثواب القرآن، باب ما تقرب العبد بمثل  ( في  2917( في الصالة، باب في كنس المسجد، والترمذي رقم )461( رواه أبو داود رقم )1)

 القرآن. 

: »ما آَمن ابلقرآن من  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( صهيب  -[  1299] 
 (. 1) استحلَّ حَمارَِّمُه« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث ليس إسناده بالقوي ]الترمذي: [ 6304]جامع: 
 . القرآن، باب اسألوا هللا بالقرآن ( في ثواب 2919( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -قال: »جلس انس من أصحاب النيبِّّ    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  1300] 
فقال    -وسلم حديثهم،  َفَسمَِّع  يتذاكرون،  مسعهم  منهم  َداَن  إذا  حىت  فخرج  قال:  خروجه،  ينتظرون  وهم  يتذاكرون، 

ذ من خلقه خلياًل، اختذ ]من[ إبراهيم خليال، وقال آخر: ماذا أبعجب من كالم بعُضهم:  َعَجباً! إِّن هللا تبارك وتعاىل اختَّ
موسى، َكلَّمه ]هللا[ تكليماً، وقال آخر: ماذا أبعجب من َجعله عيسى كلمَة هللا وروَحه، وقال آخر: ماذا أبعجب من  

 آدم، اصطفاه هللا عليهم. 
  -صلى هللا عليه وسلم   -بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، مث اتفقا، فسلَّم رسوُل هللا    زاد رزين: وخلَقه

وهو   هللا،  جَنيُّ  موسى  وإن  وهو كذلك،  هللا،  خليُل  إِّبراهيم  إن  وعجبكم:  مسعُت كالمكم  قد  وقال:  أصحابه،  على 
، فهو كذلك، أال وأان حبيُب هللا وال فخر، وأان  كذلك، وإن عيسى رُوُح هللا وكلمُته، وهو كذلك، وإن آدم اصطفاه هللا

حامل لواءِّ احلمد يوم القيامة وال فخر، وأان أكرُم األولني واآلخرين على هللا وال فخر، وأان َأوَُّل شافِّع وأول ُمَشفَّع يوم 
فقراءُ  ومعي  فُيدخلنيها  يل  هللا  فيفتح  اجلنة،  َحَلق  َُيرِّك  من  أول  وأان  فخر،  وال  أخرجه   القيامة  فخر«.  وال  املؤمنني 

 . (1)  الرتمذي حنو ذلك بتقدمي وأتخري
 ]عبد القادر: في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6324]جامع: 

 (. 3( في المناقب، باب رقم )3620( رقم ) 1)

: »ال مَتسُّ الناُر مسلماً رآين،  -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ قال: قال  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر ~ -[  1301] 
أو رأى من رآين، قال طلحُة: فقد رأيُت جابر بَن عبد هللا، وقال موسى: قد رأيُت طلحَة، وقال َيىي: وقال يل موسى:  

 . (1) وقد رأيتين، وحنن نرجو هللا« أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: فيه موسى بن إبراهيم لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[  ب[]الترمذي: هذا حديث حسن غري [ 6359]جامع: 

 ( في المناقب، باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم وصحبه.3857( رقم ) 1)

يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن مغفل    -[  1302] 
أبغَضه  وَمْن  أحبَّهم،  فَبحيبِّّ  أحبَّهم  فمن  بعدي،  َغَرضاً  ُذوُهم  تـَتَّخِّ ال  أصحايب،  يف  هللاَ  هللاَ  الغائَب،  احلاضُر  م  »لِّيُـبـَلِّّغ 

ذاين، فقد آذى هللا، ومن آذى هللا، فيوشك أن أيخذه، ومن أيخذه هللا  فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين، ومن آ
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أن   »فيوشك  قوله:  عند  حديثه  وانتهى  الغائب«،  احلاضر  »لِّيُبّلغ  يذكر  ومل  الرتمذي،  أخرجه  يـُْفلَِّته«.  ال  َأن  فيوشك 
 . (1) أيخذه« 
 [إسناده ضعيف]شعيب:  ]األلباني: ضعيف[ [هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 6363]جامع: 

 ( في المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم. 3861( رواه الترمذي رقم )1)

: »إِّذا رأيتم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1303] 
 (. 1)  فقولوا: لعنةُ هللا على َشرِّكم« أخرجه الرتمذيالذين يسّبون أصحايب، 

]عبد القادر: إسناده ضعيف[    [هذا حديث منكر ال نعرفه من حديث عبيد هللا ابن عمر إال من هذا الوجه ]الترمذي: [ 6364]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف جدا[ 

 وسلم. ( في المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه 3865( رقم ) 1)

: »ما من -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -احلصيب )ت( بريدة بن  -[  1304] 
 (. 1) أحد من أصحايب ميوُت أبرض إال بُعَِّث هلم نوراً وقائداً يوَم القيامة« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6368]جامع: 
 المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم. ( في 3864( رقم ) 1)

  -)ت( عقبة بن علقمة اليشكري قال: مسعُت علي بن أيب طالب يقول: مسعْت أُُذين من يف رسول هللا  -[  1305] 
 . (1)وهو يقول: »طلحةُ والزبرُي َجارَاَي يف اجلنة« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6373]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب طلحة بن عبيد هللا. 3741( رقم ) 1)

: »إن اجلنة  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك  ~  -[  1306] 
 . (1) وعّمار، وَسْلَماَن«. أخرجه الرتمذي َتْشتَاُق إىل ثالثة: علّي، 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6374]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب سلمان الفارسي رضي هللا عنه.3798( رقم ) 1)

َم هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  1307]  : »رَحِّ
أاب بكر، زوَّجين ابنَته، َومَحََلين إىل دار اهلجرة، وصحبين يف الغار، وَأعَتَق بالالً من ماله، رحم هللا عمر، يقول احلق وإن  

تـَرَكه احلقُّ ]وما له من صديق  ُمّراً،  ي منه املالئكة، رحم هللا علياً، اللهم َأدِّرِّ احلقَّ معه  كان  َتْسَتحِّ [، رحم هللا عثمان، 
 (. 1) حيث دار«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ [ غريبهذا حديث   ]الترمذي:[ 6382]جامع: 
 هللا عنه.( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي  3715( رقم ) 1)

قال: »أُرَِّي الليلَة   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[  1308] 
رَُجل َصاحل، كأنَّ أاب بكر نِّيَط برسول هللا، ونيط عمر أبيب بكر، ونيط عثمان بعمر، قال جابر: فلما قُمنا من عند رسول 

وأما نـَْوُط بعضهم ببعض،   -صلى هللا عليه وسلم -قلنا: أمَّا الرجُل الصاحلُ، فرسوُل هللا  -وسلمصلى هللا عليه  -هللا 
 (  1) « أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -فهم ُوالةُ األمر الذي بعث هللا به نبّيه  

عيب: رجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن  [ ]عبد القادر: عمرو بن أبان لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات[ ]ش6385]جامع: 
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 [ ضعيف]األلباني: عثمان[ 
 ( في السنة، باب في الخلفاء.  4636( رقم ) 1)

َ من السماء،    -رضي هللا عنه  -)د( مسرة بن جندب  -[  1309]  أن رجالً قال: »اي رسوَل هللا، رأيُت كأنَّ َدْلواً ُديلِّّ
فجاء أبو بكر، فَأخذ بَِّعراقِّْيها، فشرب ُشْرابً ضعيفاً، مث جاء عمُر، فأخذ بعراقِّْيها، فشرب حىت َتضلََّع، مث جاء عثماُن،  

مث جاء علّي، فأخذ بعراقِّْيها، فَاْنتُشطِّْت، وانْـُتضِّح عليه منها شيء« أخرجه أبو  فأخذ بعراقِّْيها، فشرب حىت تضلََّع،
 . (1)داود 

[ ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن الجرمي األزدي والد أشعث لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن من  6387]جامع: 
 [ ضعيف]األلباني: أجل أشعث بن عبد الرحمن[ 

 ( في السنة، باب في الخلفاء. 4637) ( رقم 1)

قال: »كنُت جالساً إْذ جاء علّي والعباُس يستأذانن، فقاال:   -رضي هللا عنهما  -أسامة بن زيد  )ت( * -[  1310] 
لنا على رسولِّ هللا   فقلُت: اي رسوَل هللا، علّي والعباُس يستأذانن، قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -اي أسامُة، استأذِّْن 

أتدري ما جاء هبما؟ قلُت: ال، قال: لكين أدري، اْئَذن هلما، فدخال، فقاال: اي رسوَل هللا، جئناك نسألك: أيُّ أْهلَِّك 
]قد[ أنْـَعَم هللا عليه  أحبُّ إليك؟ قال: فاطمةُ بنُت حممد، قاال: ما جئناك نسألك عن أهلك، قال: أحبُّ أهلي إيلَّ: َمن

بُن زيد، قاال: مث َمْن؟ قال: ]مث[ علّي بن أيب طالب، فقال العباُس: اي رسول هللا َجَعْلَت عمََّك  وأنعمُت عليه: أسامةُ 
 (1)  آخَرهم، قال: إن علياً سبَقَك ابهلجرة« أخرجه الرتمذي

 شعيب: إسناده ضعيف[[ ] ضعيف]األلباني:  [ قال قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما   [ ]عبد القادر:6392]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب أسامة بن زيد رضي هللا عنهما. 3821( رقم ) 1)

: »إن هللا تبارك وتعاىل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( بريدة  ~ -[  1311] 
أنه   منهم  أمرين حُببِّّ أربعة، وأخربين  لنا، قال: عليٌّ  هِّْم  ثالاثً    -َيِّبُّهم، قيل: اي رسوَل هللا مسَِّّ وأبو ذر،    -يقول ذلك 

 . (1)  واملقداُد، وسلماُن، أمرين حببِّهم، وَأخربين أنه َيِّبُّهم«. أخرجه الرتمذي
 عيب: إسناده ضعيف[]ش [ ]األلباني: ضعيف[هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث شريكالترمذي: [ ]6393]جامع: 

 . ( في المقدمة149( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )3720( رقم ) 1)

: »إن كلَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  1312] 
وأعطيُت أان أربعَة َعَشَر، قلنا: َمْن هم؟ قال: أان، وابناَي، وجعفر،    -رُقـَبَاَء    [:أو ]قال  -جُنَبَاَء رفقاء  َنيّب أُعطَي سبعَة  

ذر،   ]وأبو  مسعود،  بُن  وعبد هللا  ايسر،  بُن  وعماُر  وسلماُن،  وبالل،  ُعَمري،  بُن  وُمْصَعب  وعمُر،  بكر،  وأبو  ومحزُة، 
 (. 1) أخرجه الرتمذي  [«واملقداد

]عبد القادر: في سنده  [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفاً   ]الترمذي: [  6396]جامع:  
 كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين ابني علي ابن أبي طالب رضي هللا عنهم. 3787( رقم ) 1)

: »أَتين جربيُل، فأخَذ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[  1313] 
بيدي، فأراين ابَب اجلنة الذي تدخل منه أُمَّت، فقال أبو بكر: اي رسوَل هللا، َودِّْدُت أين كنُت َمَعَك حىت أَنظر إِّليه،  

 . (1) : أَما إِّنَّك اي أاب بكر أوُل من يدخل اجلنة من أُمَّت« أخرجه أبو داود -م صلى هللا عليه وسل -فقال رسوُل هللا 
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 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف6404]جامع: 
 ( في السنة، باب في الخلفاء. 4652( رقم ) 1)

يقول: »ال ينبغي   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة  -[  1314] 
 . (1) لقوم فيهم أبو بكر أن يـَُؤمَّهم غريُه«. أخرجه الرتمذي

  ]األلباني: ضعيف جدا[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه يرقي بها[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6415]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. 3674( رقم ) 1)

قال أليب  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »إن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )ت( * -[  1315] 
 . (1)  بكر: أنَت صاحيب على احلَْوض، وصاحيب يف الغار« أخرجه الرتمذي

  []عبد القادر: في سنده كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف، ولبعضه شواهد]الترمذي: حديث حسن صحيح[ [ 6423]جامع: 
 شعيب: ضعيف[[ ]]األلباني: ضعيف

 . ( في المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه3671( رقم ) 1)

صلى  -قال عمُر أليب بكر: اي خرَي الناس بعَد رسولِّ هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[  1316] 
يقول: »ما  -صلى هللا عليه وسلم -فقال أبو بكر: أما إِّنَّك إْن قلَت ذاك، فلقد مسعُت رسوَل هللا   -هللا عليه وسلم

 . (1)  طلعتِّ الشمُس على رجل خري من ُعَمَر« أخرجه الرتمذي
 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[   [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: موضوع[6427]جامع: 

 المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. ( في 3685( رقم ) 1)

قال: »اللهم أعزَّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1317] 
  -صلى هللا عليه وسلم -اإلسالم أبيب جهل بنِّ هشام، أو بعمَر بنِّ اخلطاب، فأصبح، فغدا عمُر على رسولِّ هللا 

 (. 1) فأسلم« أخرجه الرتمذي
شعيب: إسناده  [ ] ضعيف جدا [ ]األلباني: حسنحديث  ]عبد القادر:هذا الوجه[ من  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 6429]جامع: 

 ضعيف جدا[
 ( في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. 3684( رقم ) 1)

يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »اْستَْأَذْنُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -عمر بن اخلطاب  )د ت( * -[  1318] 
قال عمر: فقال كلمة   -أو قال: أْشرِّْكنا اي ُأَخيَّ يف دعائك    -الُعْمرة، فأذَِّن يل، وقال يل: ال تـَْنَسنا اي ُأَخيَّ من ُدعائك 

 داود. ما َيُسرُّين أنَّ يل هبذا الدنيا« أخرجه أبو 
يف العمرة، فقال: أْي أخي، أْشرِّْكنا يف دعائك وال تـَْنَسنا«،   -صلى هللا عليه وسلم -وعند الرتمذي »أنه استأذن النيبَّ 

 . (1)  مل يزد
، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا  [ ]عبد القادر: في سنده عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر الخطاب، وهو ضعيف6444]جامع: 

  []شعيب: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا  [ حسن صحيححديث 
 (. 121( في الدعوات باب رقم )3557( في الصالة، باب في الدعاء، والترمذي رقم )1498( رواه أبو داود رقم )1)
كان خيرج على   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك   )ت( * -[  1319] 

  أصحابه من املهاجرين واألنصار، فال يرفع طَْرَفهُ أوَّالً إال إىل أيب بكر وعمر، كاان ينظران إليه، وينظر إليهما، َويـَتـََبسَّمانِّ 
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 ه عامَّة«. إليه، َويـَتـََبسَُّم إليهما خاصة، وإىل سائر أصحاب 
أخرجه الرتمذي، ويف حديثه »فال يرفع إليه أحد منهم َبَصَرهُ إال أبو بكر وعمر... احلديث« وآخره »َويـَتـََبسَُّم إليهما«  

(1) . 
 شعيب: إسناده ضعيف[[ ]ضعيف]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6459]جامع: 

 المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. ( في 3669( رقم ) 1)

خرج ذات يوم،   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1320] 
َعُث يوم  فدخل املسجد، وأبو بكر وعمر، أحُدمها عن ميينه، واآلَخر عن َشاله، وهو آخذ أبيديهما، وقال: هكذا نـُبـْ

 (. 1) قيامة«. أخرجه الرتمذي ال
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي  ، هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6460]جامع: 

 ( في المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. 3670( رقم ) 1)
أاب بكر   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »رأى رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -  )ت( عبد هللا بن حنطب  -[  1321] 

 . (1)وعمر، فقال: هذان السمُع والبصُر« أخرجه الرتمذي 
وسلم]الترمذي:  [  6461]جامع:   عليه  هللا  صلى  النبي  يدرك  لم  حنطب  بن  هللا  وعبد  مرسل،  حديث  القادر:    [هذا    [ ..مرسل ]عبد 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: صحيح[ 
 ( في المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. 3672( رقم ) 1)

قال: »ما من نيب   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري  ~  -[  1322] 
األرض، فأما وزيراَي من أهل السماء، فجربيل وميكائيل، وأما وزيراَي  إال له وزيران من أهل السماء، ووزيران من أهل  

 . (1)  من أهل األرض، فأبو بكر وعمر« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6462]جامع: 

 . هللا عنه( في المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي 3680( رقم ) 1)

: »َأان أوُل َمْن  -قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عمر    -[ 1323] 
تـَْنَشقُّ عنه األرُض يوم القيامة، مث أبو بكر، مث عمر، فنأيت البقيَع فُيحشرون معي، مث ننتظُر أهل َمكََّة، حىت حنشر بني  

 (. 1) أهل احلرمني« أخرجه الرتمذي 

بالحافظ عندي وعند أهل الحديث]الترمذي:  [  6465]جامع:   القادر:  [  هذا حديث حسن غريب، وعاصم بن عمر العمري ليس  ]عبد 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. 3693( رقم ) 1)

: »لكلِّّ نيب  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا قال: قال  -رضي هللا عنه  -)ت( طلحة بن عبيد هللا  -[  1324] 
 (. 1) رفيق، ورفيقي يعين يف اجلنة عثماُن« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، وهو منقطع]الترمذي: [ 6472]جامع: 
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه. ( في المناقب، باب مناقب 3699( رقم ) 1)

النيبُّ    -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  1325]   َ ِبنازة رجل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُأيتِّ
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ُغُض  لُيصلَِّّي عليها، فلم ُيصّل عليه، فقيل: اي رسول هللا، ما رأَيناك تركَت الصالة على أحد قبل هذا؟ قال: إنه كان يـَبـْ
 . (1)عثمان، فأَبغضه هللا« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[  [ ]عبد القادر: ضعيف جدا[ ]األلباني: موضوع[6479]جامع: 
 اقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي هللا عنه. ( في المن 3710( رقم ) 1)

بني   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َلمَّا آَخى رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر ~ -[  1326] 
أصحابه، جاءه عليٌّ َتْدَمُع عيناه، فقال له: اي رسوَل هللا آخيَت بني أصحابِّك ومل تـَُؤاخ بيين وبني أحد، قال: فسمعُت 

 . (1)  ي يف الدنيا واآلخرة« أخرجه الرتمذييقول له: أنت أخ -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 
 [ ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف]عبد القادر:   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 6487]جامع: 

 .( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه3722( رقم ) 1)

يوَم االثنني،    -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا قال: »بُعث  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1327] 
 . (1)  وصلَّى علّي يوَم الثالاثء« أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6484]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.3730( رقم ) 1)

جيشاً،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بعث رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عمران بن حصني  *    -[  1329] 
فاستعمل عليهم عليَّ بن أيب طالب، فمضى يف السَّرِّيَّةِّ، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتَعاَقَد أربعة من أصحاب النيبِّّ  

أخربانه مبا صنع علّي، وكان املسلمون   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  فقالوا: إذا لقينا رسوَل    -صلى هللا عليه وسلم  -
برسول هللا   بََدؤوا  رجعوا من سفر  وسلم  -إذا  عليه  قدمْت   -صلى هللا  فلما  رِّحاهلم،  إىل  انصرفوا  مث  عليه،  َفَسلَُّموا 

رسول هللا، أمل تـََر إىل علّي بن أيب   قام أحُد األربعة، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -السريُّة، فسلَّموا على رسولِّ هللا  
مث قام الثاين، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه،    -صلى هللا عليه وسلم  -طالب، صنع كذا وكذا؟ فأْعرض عنه رسوُل هللا 

 صلى هللا  -مث قام إِّليه الثالُث، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم رسول هللا 
فقال: ما تُريدون من علّي؟ ما تريدون من علّي؟ ما تريدون من علّي؟ إن عليّاً   -والَغَضُب يُعَرف يف وجهه  -عليه وسلم

ُّ ُكلِّّ مؤمن بعدي« أخرجه الرتمذي   . (1)مين وأان منه، وهو َويلِّ
الوجه من حديث جعف]الترمذي:  [  6492]جامع:   هذا  إال من  نعرفه  بن سليمانهذا حديث حسن غريب ال  إسناده  [  ر  القادر:  ]عبد 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ 
 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه3713( رقم ) 1)

َطرْي،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان عند رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1330] 
 . (1) فقال: اللهمَّ ائتين أبَحبِّّ خلقِّك إليك أيكُل معي هذا الطري، فجاء علّي، فأكل معه« أخرجه الرتمذي 

[ ]األلباني:  إسناده ضعيف]شعيب:   [هذا الوجه هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث السدي إال من ]الترمذي: [ 6494]جامع: 
 ضعيف[

 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.3723( رقم ) 1)

  -حنن معاشر األنصار    -قال: »إْن كنا لَنـَْعرُِّف املنافقني    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  1331] 
 . (1) أخرجه الرتمذي ببغضهم عليَّ بن أيب طالب«.  
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غريب]الترمذي:  [  6498]جامع:   حديث  ][  هذا  بعده[  اللذان  الحديثان  لمعناه  ويشهد  ضعيف  إسناده  القادر:  إسناده  :  شعيب ]عبد 
 [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد جدا[ ضعيف جدا

 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.3718( رقم ) 1)

قال: »أان مدينةُ    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  1332] 
 (1)العلم، وعلّي ابهُبا« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ منكر[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 6501]جامع: 
 . ي بن أبي طالب رضي هللا عنه، ولفظه عند الترمذي: " أنا دار الحكمة وعلي بابها  ( في المناقب، باب مناقب عل 3725( رقم ) 1)

لعلّي: »اي    -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1333] 
 عليُّ، ال َيِّلُّ ألحد ]أن[ جُينَِّب يف هذا املسجد غريي، وغريَك«. 

قال علي بن املنذر: قلت لضرار بن ُصَرد: ما معىن هذا احلديث؟ قال: ال َيل ألحد   [:الرتمذي ]وقالأخرجه 
 . (1) يستطرقه ُجنُباً غريي وغريكَ 

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث  ]الترمذي: [ 6502]جامع: 
 القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]عبد [ واستغربه

 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه. 3729( رواه الترمذي رقم )1)

صلى هللا عليه   -قال: »كنُت إذا سألُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب  ~ -[  1334] 
 . (1) أخرجه الرتمذي أعطاين، وإذا سكتُّ ابتدأين«  -وسلم

 ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6504]جامع: 
 ... ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه3724( رقم ) 1)

علياً  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »دعا رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا   )ت( * -[  1335] 
: ما انتجيتُه، -صلى هللا عليه وسلم -يوم الطائف فانْـَتجاه، فقال الناس: لقد طال جَنواه مع ابن َعمِّه، فقال رسوُل هللا  

 . (1) ولكنَّ هللا انْـَتَجاُه« أخرجه الرتمذي
 قوله: »ولكن هللا انتجاه«، يقول: إن هللا أمرين أن أَنتجَي معه.  وقال: ومعىن

  ]عبد القادر:  [حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث األجلح، وقد رواه غير ابن فضيل عن األجلح ]الترمذي:  [ 6505]جامع: 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف األجلح[ [ ]ضعيف[ ]األلباني: إسناده حسن 

 المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.( في 3728( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -قال: »كانت يل منزلة من رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)س( علي بن أيب طالب  -[  1336] 
مل تكن ألحد من اخلالئق، فكنُت ]آتيه[ ُكلَّ َسَحر، فأقول: السالم عليك اي نيبَّ هللا، فإن تنحنح انصرفُت إىل   -وسلم

 . (1)  أهلي، وإال دخلُت عليه« أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: في سنده نجي الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 6507]جامع: 

 (.1211في السهو في الصالة، باب التنحنح في الصالة)  12/   3(  1)

جيشاً فيهم علّي،  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: بعث النيب  -رضي هللا عنها  -)ت( أم عطية  ~ -[  1337] 
»اللهم ال متِّْتين حىت تُرَِّيين عليًّا« أخرجه  [:يقول ]وهو رافع يديه   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: فسمعُت رسوَل هللا 
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 . (1)  الرتمذي
 ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه]الترمذي: [ 6510]جامع: 

 .( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه3738( رقم ) 1)

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -جابر بن عبد هللا   )ت( * -[  1338] 
 . (1)  »َمْن َسرَّهُ أن يـَْنظَُر إىل شهيد ميشي على وجه األرض، فلينظْر إىل طلحَة بنِّ عبيدِّ هللا« أخرجه الرتمذي

[  إسناده ضعيف جدا: شعيبوهو متروك[ ] دينار، ]عبد القادر: في سنده الصلت بن [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6516]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ 

 . المقدمة ( في  125ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) هللا،باب مناقب طلحة بن عبيد  المناقب، ( في 3740( رقم ) 1)

بن عبد هللا    )ت(  *  -[  1339]  مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما    -جابر  صلى هللا عليه   -قال: كنُت جالساً 
: »هذا خايل،  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فأقبل سعد إىل رسولِّ هللا    -وسلم

من    -صلى هللا عليه وسلم  -ة، وكانت أمُّ النيبِّّ  وقال: كان سعد من بين زُهر   (،1)   فلرُيِّين اْمرؤ َخاَلُه«. أخرجه الرتمذي
 »هذا خايل«.  -صلى هللا عليه وسلم  -بين زهرة، فلذلك قال النيبُّ 

:  شعيب ][  وصححه ووافقه الذهبي   498/    3ورواه أيضًا الحاكم  غريب،هذا حديث حسن قال الترمذي: د القادر:  ب ]ع[  6532]جامع: 
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده ضعيف

 .عنهباب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي هللا  المناقب، ( في 3753( رقم ) 1)

: »خَتُْرُج من خراسان  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1340] 
 . (1)راايت سود، فال يردُّها شيء حىت تنصَب إبيلياَء« أخرجه الرتمذي 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]عبد القادر: في سنده رشدين بن سعد، وهو ضعيف[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6546]جامع: 
 (. 79( في الفتن، باب رقم )2270( رقم ) 1)

حامَل   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  1341] 
: ونعم الراكُب -عليه وسلمصلى هللا  -احلسنِّ بن علّي على عاتقه، فقال رُجل: نعم املرَكب ركبَت اي غالم، فقال النيب 

 (. 1) هو« أخرجه الرتمذي 

الوجه]الترمذي:  [  6553]جامع:   هذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب  حديث  ضعيف[  [  هذا  وهو  صالح  بن  زمعة  سنده  في  القادر:  ]عبد 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما. 3785( رقم ) 1)

أيُّ أهلِّ بيتك   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُسئل النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1342] 
  أحبُّ إليك؟ فقال: احلسُن واحلسني، وكان يقول لفاطمة: ادعي يل ابيّن، فـََيُشمُّهما، ويضمُّهما إليه«. أخرجه الرتمذي

(1) . 
غريب[  6554]جامع:   حديث  هذا  الوجه  ]الترمذي:  هذا  ضعيف[  من  وهو  التميمي،  إبراهيم  بن  يوسف  سنده  في  القادر:    []عبد 

 ]األلباني: ضعيف[ 
  .( في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما3772( رقم ) 1)
قالت: دخلُت على أمِّّ سلمَة وهي تبكي،   -رضي هللا عنها    -:  -امرأة من األنصار    -)ت( سلمى    -[  1343] 
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؟ قالت: رأيُت اآلن رسوَل هللا   وعلى رأسه وحليته الرتاُب    -تعين يف املنام  -صلى هللا عليه وسلم  -فقلت: ما يـُْبكيكِّ
 . (1)  آنفاً. أخرجه الرتمذي وهو يبكي، فقلُت: ما لك اي رسول هللا؟ فقال: شهدُت قـَْتل احلسني

 ]عبد القادر: فيه جهالة سلمى امرأة من األنصار[ ]األلباني: ضعيف[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 6567]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما. 3774( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -حارثة املدينَة ورسوُل هللا قالت: قدم زيد بن  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة ~ -[  1344] 
ُعْرايانً جَيُرُّ ثوبه، وهللا ما رأيُتهُ ُعْرايانً قبَله   -صلى هللا عليه وسلم -يف بيت، فـََقرََع الباب، فقام إليه رسوُل هللا   -وسلم

 (. 1) وال بعَده، فاْعتـَنـََقهُ وقبَّله. أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   ث حسن غريب[]الترمذي: هذا حدي [ 6570]جامع: 

 . ( في االستئذان، باب ما جاء في المعانقة والقبلة2733( رقم ) 1)

: »لو كنُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب  -[  1345] 
 (. 1) ألمَّرُت عليهم ابَن أمِّّ عبد« أخرجه الرتمذيُمؤمِّّراً أحداً منهم من غري مشورة 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي]الترمذي: [ 6586]جامع: 
 ( في المناقب، باب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.3810( رقم ) 1)

قال: »قالوا: اي رسول هللا لو اْسَتْخَلْفَت؟ قال: إين إن  -رضي هللا عنه  -حذيفة بن اليمان   )ت(~ -[  1346] 
تُم خليفت ُعذِّبْـُتم، ولكن ما حدَّثكم حذيفةُ فصّدقوه، وما أقَرأكم عبد هللا بن مسعود فَاْقرؤوه«.   اْسَتْخَلْفُت فعَصيـْ

 (. 1)  أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  ث حسن، وهو حديث شريكهذا حدي ]الترمذي: [ 6596]جامع: 

 . ( في المناقب، باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه3814( رقم ) 1)

»رأى يف بيت الزبري مصباحاً،  -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنها  -عائشة  )ت( * -[  1347] 
َيه، فسّماه عبَد هللا، وحّنكه بتمرة« أخرجه الرتمذي   فقال: اي عائشُة، ما أرى أمساَء إال قد نُفَِّسْت، فال ُتَسمُّوه حىت ُأمسَِّّ

(1) . 
 ]شعيب: ضعيف بهذه السياقة[   [ن: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حس]عبد القادر   []الترمذي: هذا حديث حسن غريب[ 6608]جامع: 

 . ( في المناقب، باب مناقب عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنهما3826( رقم ) 1)

هذه اآلية }َوإْن    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »تال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت(  *  -[  1348] 
أْمثَاَلُكْم{ ]حممد:   َيُكونُوا  َغرْيَُكْم مثَّ الَ  يُْستـَْبَدُل بنا؟ قال: فضرب رسوُل هللا  38تـَتـََولَّْوا َيْستـَْبدِّْل َقوماً    -[ قالوا: ومن 

 كِّب َسلماَن، مث قال: هذا وقومه«. على َمنْ  -صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا   أصحاب  من  »قال انس  قال:  رواية  وسلم   -ويف  عليه  هللا  تولَّينا    -صلى  إْن  ذكر هللا:  الذين  هؤالء  َمن 

قال: فضرب رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -اْستُـْبدلوا بنا، مث ال يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان ِبنب رسول هللا 
ابلثُـَّرايَّ    -صلى هللا عليه وسلم   - َمُنوطاً  ذِّ سلمان، وقال: هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده، لو كان اإلمياُن  على َفخِّ

 (  1)الرتمذي  خرجهأفارس« لَتـَنَاَوَله رجال من 

 فضل الَعَجم.  وقد أخرج البخاري ومسلم حنو هذا إال أنه يف ذكر غري هذه اآلية، وسيجيء يف ذكر
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مقال]الترمذي:  [  6618]جامع:   إسناده  في  غريب  حديث  صحيح[[  هذا  ]األلباني:  ضعيف[  إسناده  القادر:  إسناده    ]عبد  ]شعيب: 
 ضعيف[

 ( في التفسير، باب ومن سورة محمد. 3257( و ) 3256( رقم ) 1)

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( طلحة بن عبيد هللا  -[  1349] 
 »عمرو بن العاص من صاحلي قريش«  

 (. 1)أخرجه الرتمذي، وقال: إسناده ليس مبتصل، ابن أيب مليكة مل يدرك طلحة 
 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 6653]جامع: 

 ( في المناقب، باب مناقب عمرو بن العاص رضي هللا عنه. 3844( رواه الترمذي رقم )1)

قال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: إن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -عبد الرمحن بن أيب عمرية  )ت( * -[  1350] 
 . (1) ملعاوية: »اللهم اجعْله هادايً مهدايً، واهدِّ به«. أخرجه الرتمذي 

الدمشقي، وهو ثقة إمام،  في سنده سعيد بن عبد العزيز التنوخي  ]عبد القادر:[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6656]جامع: 
ذي مدار الحديث  ال  ،سعيد بن عبد العزيز ثقات، إال أن  شعيب: رجاله[ ]صحيح]األلباني:  [ولكن اختلط في آخر عمره، فلم يتميز حديثه

 [ عليه، اختلط اخر عمره
 ( في المناقب، باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه. 3841( رقم ) 1)

َْص  -رمحه هللا   -أبو إدريس اخلوالين  )ت( * -[  1351]  : قال: ملا عزل عمر بن اخلطاب ُعَمرْيَ بَن سعد عن محِّ
  -َوَوىلَّ معاويَة، قال الناس: عزل ُعَمرْياً، ووىلَّ معاوية، فقال ُعَمري: ال تذكروا معاوية إال ُبري، فإين مسعُت رسوَل هللا 

 (.1)  ه« أخرجه الرتمذي يقول: »اللهم اْهدِّ ب  -صلى هللا عليه وسلم
]عبد القادر: في سنده عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص،  [ هذا حديث غريب. وعمرو بن واقد يضعف]الترمذي: [ 6657]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[   ]األلباني: صحيح بما قبله[ [وهو متروك
 ( في المناقب، باب مناقب معاوية بن أبي سفيان. 3842( رقم ) 1)

: قال: دخلُت مع عمت على عائشة، َفُسئلْت »أيُّ الناس  -رمحه هللا  -مجيع بن عمري التيمي  )ت( * -[  1352] 
؟ قالت: فاطمة، قيل: من الرجال؟ قالت: زوُجها، إْن كان ما علمُت -صلى هللا عليه وسلم  -كان أحبَّ إىل رسولِّ هللا 

 (. 1)َصوَّاماً قـَوَّاماً« أخرجه الرتمذي 
 شعيب: إسناده ضعيف[[ ]]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: منكر[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6671]جامع: 

 ( في المناقب، باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم. 3873( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان أحبَّ النساء إىل رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -بريدة   )ت( * -[  1353] 
 فاطمُة، ومن الرجال علّي«. 

 (. 1)قال إبراهيم النخعي: يعين: من أهل بيته. أخرجه الرتمذي 
شعيب:  منكر[ ]]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  ذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: ه [ 6672]جامع: 

 إسناده ضعيف[ 
 ( في المناقب، باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم. 3867( رقم ) 1)

وقد   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: دخل عليَّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)ت( صفية بنت حيي  -[  1354] 
: كيف تكوانن خرياً مين، وزوجي حممد، وأيب هارون،  بلغين كالم عن حفصة وعائشَة، فذكرُت ذلك له، فقال: أال قُلتِّ
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  -أكرم منها، وقالوا: حنُن أْزواُج النيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -وعمِّي موسى؟ وكان الذي قالتا: حنن على رسولِّ هللا 
 . (1)« وبناُت عمِّه -صلى هللا عليه وسلم

وأان أبكي، وكانت حفصة قالت هلا: اي ابنَة يهوَد،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »دخل عليَّ رسول هللا 
: »أال تـَتَّقِّنَي هللا اي حفصة؟ إهنا البنةُ نيّب، وإن عمَّها نيّب، وإهنا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأخربتُه، فقال رسوُل هللا 

 . (2) ْفَخريَن عليها؟ قالت: بنت يهودّي« أخرجه الرتمذي لََتْحَت نيّب، فَبَِّم تَـ 
 ]عبد القادر: في سنده هاشم بن سعيد الكوفي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 6691]جامع: 

 ( في المناقب، باب مناقب أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم. 3891( رواه الترمذي رقم )1)
 ( هذه الرواية لم نجدها عند الترمذي وهي بمعنى الحديث الذي قبله.2)

بُّوا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس ~ -[  1355]  : »أحِّ
« أخرجه  بُّوا أهَل بيت حليبِّّ بُّوين حُلبِّّ هللا، وأحِّ  (. 1) الرتمذي هللا ملا يـَْغذوكم من نعمه، وأحِّ

]عبد القادر: في سنده عبد هللا ابن سليمان النوفلي وهو  [  هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه]الترمذي: [ 6700]جامع: 
 مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم. 3792( رقم ) 1)

كان مير بباب فاطمة    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك   )ت( * -[  1356] 
إذا خرج إىل الصالة حني نزلت هذه اآلية، قريباً من ستة أشهر، يقول: الصالَة أهَل البيت: }إَّنا يريد هللا ليذهب عنكم  

 . (1)الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريًا{. أخرجه الرتمذي 
،  ]عبد القادر: حديث حسن[ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة ]الترمذي: [ 6704 ]جامع: 

 [ إسناده ضعيف :شعيب[ ]ضعيف]األلباني:   [وصححه 158/   3ورواه أيضًا الحاكم 
 ( في التفسير، باب ومن سورة األحزاب. 3204( رقم ) 1)

أخذ بيد حسن    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )ت( * -[  1357] 
 . (1) وحسني، وقال: من أَحبَّين وأَحبَّ هذين وأابمها وأمَّهما كان معي يف درجت يوم القيامة« أخرجه الرتمذي

]عبد القادر: حديث حسن[  [  إال من هذا الوجههذا حديث غريب ال نعرفه من حديث جعفر بن محمد ]الترمذي: [ 6706]جامع: 
 [ ضعيف ثشعيب: حدي [ ]ضعيف]األلباني: 

 ( في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.3734( رقم ) 1)

لعلّي وفاطمَة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( زيد بن أرقم  -[  1358] 
ْلٌم ملن ساَلمتم« أخرجه الرتمذي  . (1)  واحلسنِّ واحلسنيِّ: »أان َحْرب ملن حاربتم، وسِّ

 ]عبد القادر: فيه صبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف[ ]األلباني: ضعيف[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 6707]جامع: 
 وسلم. ( في المناقب، باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه 3869( رقم ) 1)

:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن أاب طلحة قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك   )ت( * -[  1359] 
 . (1)»أْقرِّيء قوَمك السالم، فإهنم ما علمُت: أعِّفَّة ُصرُب« أخرجه الرتمذي 

البناني، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف ولكن  ]عبد القادر: في سنده محمد بن ثابت ]الترمذي: حديث حسن صحيح[ [ 6725]جامع: 
 صح الشطر الثاني منه[ 

 ( في المناقب، باب مناقب األنصار وقريش.3899( رقم ) 1)
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: »لََيْدُخَلنَّ  -قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا ~ -[  1360] 
 . (2)أخرجه الرتمذي   («1) احَب اجلمل األمحراجلنََّة من ابيع حتَت الشجرة، إال ص

 [ بهذه السياقة فشعيب: ضعي [ ]ضعيف[ ]األلباني: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال[ ]عبد القادر:  6740]جامع: 
 ( في صفات المنافقين وأحكامهم. 2880( انظر خبر صاحب الجمل األحمر في " صحيح مسلم " رقم )1)
 . المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم( في 3862( رقم ) 2)

: »ابب أمت -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1361] 
يـََتَضاَغطُون عليه، حىت تكاُد مناكبهم عرُضه مسرية الراكب املسرع اجمَلوِّد ثالاثً، مث إهنم   -الذي يدخلون منه اجلنة   -

 تزول«. 
 (.1)وزاد رزين »وهم شركاء الناس يف سائر األبواب« أخرجه الرتمذي 

وقال: سألت حممداً ]يعين البخاري[ عن هذا احلديث؟ فلم يعرفه، وقال: خلالد ابن أيب بكر مناكري عن سامل بن عبد  
 هللا.  

 ]عبد القادر: في سنده خالد بن أبي بكر، وفيه لين[ ]األلباني: ضعيف[ [  غريب]الترمذي: هذا حديث [ 6754]جامع: 
 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. 2551( رقم ) 1)

تال قوله تعاىل:  -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1362] 
ُهم ُجْزٌء َمْقُسوٌم{ ]احلجر: }وإنَّ َجَهنََّم َلَموْ  َعةُ أَبْـَواٍب لُِّكلِّّ ابٍب مِّنـْ [ وقال: ابب منها  44و  43عُِّدُهْم َأمْجَعِّنَي. هَلَا َسبـْ

 (. 1)ملن سلَّ السيف على أمت، أو قال: على أمة حممد« أخرجه الرتمذي 
التهذيب ": قال أبو حاتم: حديث جنيد عن ابن عمر  ]عبد القادر: قال الحافظ في " [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6759]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ مرسل
 ( في التفسير، باب ومن سورة الحجر. 3122( رقم ) 1)

: »قد أجاركم -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو مالك األشعري  -[  1363] 
، وأن ال   احلقِّّ أهل  على  الباطلِّ  أهَل  يُْظهَِّر  ال  فـَتـَْهلُِّكوا مجيعاً، وأن  نبيُّكم  عليكم  يدُعَو  ال  أن  الل:  من ثالث خِّ هللا 

 . (1) جتتمعوا على ضاللة« أخرجه أبو داود 
 [ ضعيف لكن الجملة الثالثة صحيحة]األلباني: [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 6760: ]جامع

 ( في الفتن، باب ذكر الفتن ودالئلها. 4253( رقم ) 1)

: »أمت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -أبو موسى األشعري   )د( * -[  1364] 
 . (1)  هذه أمة َمْرُحوَمة، ليس عليها عذاب يف اآلخرة، عذاهُبا يف الدنيا: الفِّنَتُ والزالزل والقتل« أخرجه أبو داود

  ختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك[ ]شعيب: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: في إسناده المسعودي، قال ابن حبان: ا 6762]جامع: 
   ]األلباني: صحيح[ 

 ( في الفتن، باب ما يرجى في القتل. 4278( رقم ) 1)

: »إن هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو موسى األشعري   -[  1365] 
[ فإذا  33هللا لِّيُـَعذِّهَبُْم َوأَْنَت فِّيهِّْم وما كان هللا ُمَعذِّهَبُْم َوُهْم َيْستـَْغفُِّرون{ ]األنفال: أنزل عليَّ أمانني ألمت }وما كان 

 . (1) َمَضْيُت تركُت فيهم االستغفار إىل يوم القيامة« أخرجه الرتمذي 
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إبراهيم بن مهاجر ابن جابر البجلي الكوفي وهو  ]عبد القادر: في إسناده إسماعيل بن [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6764]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 

 ( في التفسير، باب ومن سورة األنفال. 3082( رقم ) 1)

: »نْعَم احليُّ:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو عامر األشعري   -[  1366] 
ُهم، قال عامر ابنه: فحدَّثت بذلك معاوية، فقال:األْسُد،   ، وال يـَغُلُّون، هم مِّينِّّ وأان مِّنـْ   واألْشَعرِّيُّوَن، ال يَفِّرُّون يف القِّتَالِّ

قال: هم مين وإيلَّ، فقلت: ليس كذا حدثين أيب، ولكنه حدثين قال:   -صلى هللا عليه وسلم -ليس كذا قال رسوُل هللا 
  يقول: هم مين وأان منهم، قال: فأنت أعلم حبديث أبيك« أخرجه الرتمذي  -هللا عليه وسلمصلى    -مسعُت رسوَل هللا  

(1) . 
]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن مالذ وهو مجهول ومالك بن مسروح لم يوثقه غير  [  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  6801]جامع:  

 ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[ 
 المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة.( في 3942( رقم ) 1)

فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رجالً من قيس جاء رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1367] 
ْرَيَ، أفـَْواُهُهم َسالم، -صلى هللا عليه وسلم -العن محري؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال رسول هللا  َم هللا محِّ : »رَحِّ

 وأْيدِّيهم طََعام، وهم أْهُل أْمن وإميان«. 
فجاء رجل، أحسبه من قـَْيس، فقال: اي رسول هللا: اْلَعْن  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: كنَّا عند رسول هللا 

ْرَي؟ فأعرض عنه، مث جاء من الشق اآلخر، فأعرض عنه، مث جاءه من الشق اآلخر، فأعرض عنه، مث جاءه من الشِّّ  ق محِّ
ْرَيَ... وذكر احلديث« أخرج الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -اآلخر، فأعرض عنه فقال رسوُل هللا  َم هللا محِّ : »رَحِّ

 وذكر األوىل رزين. ( 1)الثانية 
]عبد القادر: إسناده ضعيف[   [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق]الترمذي: [ 6803]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[  ]األلباني: موضوع[ 
 ( في المناقب، باب في فضل اليمن، وإسناده ضعيف.3935( رقم ) 1)

: »األْزُد: أزُد هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1368] 
يف األرض، يريد الناس أن يضعوهم، وأيَب هللا إال أن يرفعهم، ولَيَأتِّنَيَّ على النَّاس زََمان يقول الرجل فيه: اي ليَت أيب كاَن  

 وقال: وقد رُوِّي موقوفاً على أنس، وهو عندان أصح.  (،1)  ة« أخرجه الرتمذيأْزدايً، أو اي ليت أمِّّي كانت أْزدِّيَّ 
]عبد القادر: في سنده صالح بن عبد الكبير بن شعيب، وهو مجهول[ ]األلباني:  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6804]جامع: 
 ضعيف[

 ( في المناقب، باب في فضل اليمن. 3933( رقم ) 1)

أن الصحابة قالوا: »اي رسوَل هللا أْحَرقـَْتنا نِّبَاُل ثَقيف،   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا   )ت( * -[  1369] 
 . (1) فادُْع هللا َعَلْيهم، فقال: اللهمَّ اْهدِّ ثَقِّيفاً« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: صحيح[ أبي الزبير[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: فيه عنعنة[  هذا حديث حسن صحيح غريب]الترمذي: [ 6807]جامع: 
 .( في المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة3937( رقم ) 1)

وهو يكره  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مات رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( عمران بن حصني  -[  1370] 
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 . (1) ثالثة أحياء من العرب: ثَقِّيفاً، وبين َحنِّيَفَة، وبين أَُميَّة« أخرجه الرتمذي 
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6812]جامع: 

 ( في المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة.3938( رقم ) 1)

: »ال -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( سلمان الفارسي ~ -[  1371] 
الَعرَب فـَتُـْبغُِّضين« أخرجه  تُبغِّْضين فتفارَِّق دِّينَك، قلت: اي رسوَل هللا، كيف أُْبغُِّضَك، وبَِّك َهداين هللا؟ قال: تُبِّغَض  

 . (1)  الرتمذي
 ]عبد القادر: قابوس فيه لين وأبوه لم يدرك سلمان[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6813]جامع: 

 ( في المناقب، باب في فضل العرب من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان. 3923( رقم ) 1)

قال: »َمْن َغشَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -عثمان بن عفان  )ت(  -[  1372] 
 . (1) العرب مل يدخل يف شفاعت، ومل تنله موديت« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[  [ ]عبد القادر: في سنده حصين بن عمر وهو متروك[ ]األلباني: موضوع[ 6814]جامع: 
 ( في المناقب، باب فضل العرب. 3924( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ذُكَِّرتِّ األعاجُم عند رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1373] 
هِّم أْوَثُق مِّين بكم أو ببعضكم« أخرجه الرتمذي  . (1)  فقال: ألان هبِِّّْم أْو بَِّبعضِّ

]عبد القادر: في سنده صالح بن أبي صالح الكوفي مولى عمرو بن حريث، وهو  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6816]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [ضعيف

 العجم. ( في المناقب، باب في فضل 3928( رقم ) 1)

قال: »َفقِّيه    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  1374] 
د أشدُّ على الشَّْيطانِّ من أْلف َعابِّد« أخرجه الرتمذي   . (1) واحِّ

]شعيب: إسناده    ضعيف[ ]األلباني: موضوع[]عبد القادر: في سنده روح بن جناح، وهو ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 6819]جامع: 
 ضعيف جدا[

 ( في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. 2683( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -أنه مسع َمن يَثُِّق به من أهل العلم: »أن رسول هللا  -رمحه هللا  -)ط( مالك بن أنس  -[  1375] 
ُلُغوا من العمل مثل   -أو ما شاء هللا من ذلك  -أُرَي أعمار الناس قبله  -وسلم فكأنَّهُ تـََقاَصَر أْعماَر أمَّتِّه: أن ال يـَبـْ

 (. 1)ه هللا ليلَة القدر، خري من ألف شهر«. أخرجه »املوطأ« الذي بلغ غريُهم يف طُول الُعُمرِّ، فأعطا
[ ]عبد القادر: قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هذا أحد األحاديث األربعة التي ال توجد في غير  6837]جامع: 

   [الموطأ ال مسندًا وال مرساًل، وليس فيها حديث منكر، وال ما يدفعه أصل 
 في االعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر.   321/   1(  1)

فقال:   -بعد ما ابيع معاوية   -قال: »قام رجل إىل احلسن بن علّي  -رمحه هللا  -)ت( يوسف بن سعد  -[  1376] 
أُرَِّي   -صلى هللا عليه وسلم -سوَّدَت وُجوَه املؤمنني، أو اي ُمَسوَِّد وجوه املؤمنني، فقال: ال تُؤنِّْبين رمحَك هللا، فإن النيبَّ 

نَاَك الَكْوثـََر{ اي حُمَمُد، يعين: هنراً يف اجلنة، ونزلت: }إانَّ أنْـَزْلنَاهُ يفِّ  بين أُميََّة على منربه، فساءه ذلك، ف نزلْت }إانَّ أْعطَيـْ
َلةُ الَقْدرِّ. ليلةُ القدرِّ َخرْيٌ مِّْن أْلفِّ َشْهٍر{ مَيْلُِّكها بعدك بـَُنو أَميَّ  َلةِّ الَقْدرِّ. َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ َة اي حممُد«. قال القاسم بن  لَيـْ
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 . (1)الفضل: فعددان، فإذا هي ألُف شهر، ال تزيُد يوماً، وال تنُقُص. أخرجه الرتمذي 
 شعيب: منكر[ ]  [ضعيف اْلسناد مضطرب، ومتنه منكر ]األلباني: [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 6838]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة ليلة القدر. 3347( رقم ) 1)

: أيُّ الصَّْومِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُسئل رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1377] 
رََمضان«. يف  صدقة  قال:  أْفَضُل؟  الصدقة  وأيُّ  قال:  رََمضاَن،  لتـَْعظِّيمِّ  شعباُن،  قال:  رمضاَن؟  بعد  أخرجه   أْفَضُل 

 . (1)  الرتمذي
]عبد القادر: في سنده صدقة بن موسى وفيه    [هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بالقوي   ]الترمذي:[  6860]جامع:  

 مقال[ ]األلباني: ضعيف[
 ( في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة. 663( رقم ) 1)

أايم أَحبُّ إىل هللا قال: »ما مِّْن    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1378] 
لَْيلةِّ الَقْدر«.  ليلة منها بقيام  يُتعبََّد له فيها من َعْشرِّ ذي احلجة، يـَْعدُِّل صياُم كل يوم منها بصيام سنة، وقياُم كلِّّ   أن 

 (. 1)أخرجه الرتمذي 

وا]الترمذي: هذا حديث غريب[  [  6864]جامع:   الحديث،  لين  واصل وهو  بن  في سنده مسعود  القادر:  قهم، وهو  ]عبد  بن  لنهاس 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الصوم، باب ما جاء في العمل أيام العشر. 758( رقم ) 1)

قال: »ما رؤَي   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط( طلحة بن عبيد هللا بن كريز  -[  1379] 
الشيطاُن يوماً هو فيه أْصَغُر، وال أْدَحُر وال أْحَقُر، وال أْغَيُظ منه يف يوم عرفة، وما ذاك إال ملا يرى من تـَنـَزُّل الرمحة،  

، إ  (. 1)ال ما أُرَِّي يوَم َبْدر، فإنَّه َقْد رأى جربيل يـَزَُع املالئكة« أخرجه »املوطأ« وجتاوز هللا عن الذُّنوبِّ العِّظامِّ
 ]الهاللي: ضعيف[[ ]عبد القادر: مرسل[ 6866]جامع: 

 في الحج، باب جامع الحج، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله الحاكم في " المستدرك " عن أبي الدرداء.  422/    1( مرساًل 1)

ليلة، فإذا هو   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »فـََقْدُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    -[  1380] 
نسائَِّك،   بعَض  أتيَت  أنََّك  إين ظننُت  خَتافنَي أن َييَف هللا عليك وَرُسولُه؟ قلُت: اي رسوَل هللا،  أكنتِّ  ، فقال:  ابلَبقيعِّ

لَيْـ  ينزُل  وتعاىل  تبارك  إن هللا  َغَنمِّ كْلب«.فقال:  َعَددِّ شعر  من  فـَيـَْغفُِّر ألكثَر  نيا،  الدُّ مَساءِّ  إىل  من شعبان  النِّْصفِّ   َلَة 
 (. 1)  أخرجه الرتمذي

]عبد  [  حديث عائشة ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث]الترمذي:  [  6868]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ القادر: إسناده ضعيف[ 

 ( في الصوم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. 739( رقم ) 1)

صلى هللا عليه  -عن أبيه عن جده عن النيبِّّ   -رمحه هللا  -)ت( كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف  ~ -[  1381] 
هللا ]إايه[، قالوا: اي رسول هللا، أيَّةُ ساعة هي؟ قال: »إن يف اجلمعة ساعة ال يسأُل هللا العبُد فيها شيئاً إال آَته   -وسلم

 . (1)  قال: حني تُقام الصالة إىل اْنصراٍف منها« أخرجه الرتمذي
 ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: صحيح لغيره دون تعيين ساعة اْلجابة[   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 6873]جامع: 

 . الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ( في الصالة، باب ما جاء في 490( رقم ) 1)
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سأله رجل، فقال: أيُّ َشهر أَتُمرين أن أصوَم بعَد شهر    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب  ~  -[  1382] 
وأان قاعد    -صلى هللا عليه وسلم  -رَمضان؟ فقال له: ما مسعُت أحداً يسأُل عن هذا إال رجالً مسعته يسأل رسول هللا  

فقال: اي رسول هللا، أيُّ شهر أتمرين أن أصوَم بعد شهرِّ رمضاَن؟ قال: إن كنَت صائِّماً بعد شهرِّ رمضان، فُصْم عنَده،  
 . (1) املَُحرَّم، فإنَّهُ شهُر هللا، فيه يوم َتب فيه على َقوم، ويتوُب فيه على قوم آخرين. أخرجه الرتمذي 

 قادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد ال[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6879]جامع: 
 . ( في الصوم، باب ما جاء في صوم المحرم741( رقم ) 1)

وأان    -رضي هللا عنهما    -)ط س( حممد بن عمران األنصاري: عن أبيه قال: َعَدَل إيلَّ عبد هللا بن عمر   -[  1383] 
السَّرحة؟ فقلت: أردُت ظِّلَّها، قال: هل َغرْيَ ذلك؟ قلت:  انزل حتت َسْرحة بطريق مكة، فقال يل: ما أنزلك حتت هذه  

ونـََفَح بيدِّه حنو   -يقول: »إذا كنَت بني األْخَشَبنْيِّ من مِّىن   -صلى هللا عليه وسلم -ال، قال ابن عمر: مسعُت رسوَل هللا 
ُسرَّ حَتَْتها َسْبعوَن نبيًّا« أخرجه   -تفقوا  زاد رزين: مل تـُْعَبل، مث ا  -فإنَّ هناك وادايً يقال له: السَُّرُر، به سرحة    -املشرق  

 . (1)  »املوطأ« والنسائي
يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[6905]جامع:   لم  القادر: محمد بن عمران  (:  6233]شعيب في تخريج المسند )  [ ]عبد 

 إسناده ضعيف[ 
 في الحج، باب ما ذكر في منى.  249و 248/   5في الحج، باب جامع الحج، والنسائي   424/   1( رواه الموطأ 1)

قال: »احتكاُر الطَّعامِّ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( يعلى بن أمية    -[ 1384] 
 (  1)احلََرمِّ إحلَاد فيه« أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ مجاهيل[ ]األلباني: إسناده ضعيف[ سنده[ ]عبد القادر: في 6909]جامع: 
 حريم حرم مكة. ( في المناسك، باب ت 2020( رقم ) 1)

كان جالساً، وقرب َيفر يف   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رمحه هللا    -)ط( َيىي بن سعيد    -[  1385] 
: بئس ما قلَت؟ -صلى هللا عليه وسلم  -املدينة، فاطَّلع رجل يف القرب، فقال: بئس َمضَجع املؤمن، فقال رسوُل هللا  

: »ال -صلى هللا عليه وسلم -أُرِّْد هذا اي رسول هللا، إَّنا أردُت القتل يف سبيل هللا، فقال رسوُل هللا فقال الرجل: إين مل 
  مِّْثل للقتل يف سبيل هللا، ما على األرض بـُْقعة ]هي[ أحبُّ إىل أن يكون قربي هبا منها، ثالث مرات« أخرجه »املوطأ«

(1) . 
القادر: إسناده  6939]جامع:   البر: هذا الحديث ال أحفظه مسندًا، ولكن معناه موجود من رواية مالك  منقطع[ ]عبد  ، قال ابن عبد 

 ]الهاللي: ضعيف[  [وغيره
 مرساًل، في الجهاد، باب الشهداء في سبيل هللا.  462/   2(  1)

: »آخُر قرية من قرى  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة ~ -[  1386] 
 (1) اإلسالم خراابً املدينة« أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:   [هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جنادة عن هشام ]الترمذي: [ 6957]جامع: 
 ضعيف[

 ( في المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة. 3915)  ( رقم 1)

قال: »إن الدِّين    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -عمرو بن عوف    )ت(  *  -[  1387] 
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َمْعقِّل   إىل ُجحرها، وليـَْعقَِّلنَّ الدِّيُن من احلجاز  األُْروِّيَّة من رأس اجلبل، إن الدِّين بدأ  ليأرُِّز إىل احلجاز، كما أترُِّز احليةُ 
  فطوَب للغرابء وهم الذين ُيْصلحون ما أفسد الناُس ]من بـَْعدي[ من ُسنَّت«. أخرجه الرتمذي  ،غريباً، وسيعود كما بدأ

(1) . 
 ]األلباني: ضعيف جدا[ ]عبد القادر: في سنده كثير ابن عبد هللا المزني، وهو ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6974]جامع: 

 ( في اْليمان، باب ما جاء أن اْلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا.2432( رقم ) 1)

العاص    -[  1388]   بن  بن عمرو  عبد هللا  عنهما    -)د(  رسوَل هللا    -رضي هللا  عليه    -قال: مسعُت  صلى هللا 
راُر يقول: »ستكون هجرة بعد هجرة، فخياُر أهل األرض:  -وسلم ألزمهم ُمهاَجَر إبراهيم، ويبقى يف كل أرض إذ ذاك شِّ

 . (1)  أهلها، تَلفِّظهم أرُضوهم، تـَْقَذرُهم نـَْفُس هللا عز وجل، وحتشرهم النار مع القَِّردةِّ واخلنازير« أخرجه أبو داود
]شعيب:    لضعف شهر بن حوشب[[ ]عبد القادر: في سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف  6987]جامع:  

 إسناده ضعيف[ 
 ( في الجهاد، باب سكنى الشام.  2482( رقم ) 1)

قالت: قلت: اي رسوَل هللا،   -رضي هللا عنها    -صلى هللا عليه وسلم  -موالةُ رسولِّ هللا    -)د( ميمونة    -[  1389] 
 أْفتِّنَا يف بيت املقدس؟. 

ائتوه فيه    قال:  َحْرابً    -فصلُّوا  إذ ذاك  البالد  قناديله.   -وكانت  ُيْسَرُج يف  بزيت  فابعثوا  فيه[  أتتوه ]وتصلُّوا  مل  فإن 
 . (1)أخرجه أبو داود 

هاهنا. ذِّْكرها  نُعِّْد  فلم  مساجَد«  لثالثةِّ  إال  الرِّحال  تشدُّ  »ال  أحاديث  مكة«  »فضل  يف  تقدَّم   وقد 
 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ ]شعيب: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده 6994]جامع: 

 ( في الصالة، باب في السرج في المساجد. 457( رقم ) 1)

من    -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »َلمَّا أقبلنا مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)د( الزبري بن العوام    -[  1390] 
ْدرة، وقف رسوُل هللا  يف طََرف الَقْرن األسود َحْذوها، واستقبل ُنِّباً    -صلى هللا عليه وسلم  -لِّيََّة، حىت إذا ُكنَّا عند السِّّ

إن صيد َوجّ ببصره ]وقال مرة: واديَه[ ووقف حىت   الناُس كلُّهم، مث قال:  قبل    اتـَّقَف  وعِّضاهه حرم حمرَّم هلل، وذلك 
 . (1)نزوله الطائف وحصاره على ثقيف« أخرجه أبو داود 

  [ ]عبد القادر: في إسناده محمد بن عبد هللا بن إنسان الطائفي وأبوه، وهما لينان في الحديث[ ]شعيب: إسناده ضعيف[6995]جامع: 
   ضعيف[]األلباني: 

 ( في المناسك، باب في مال الكعبة. 2032( رقم ) 1)

ني، فإذا رجل، فقال لنا: إىل جنبكم   -[ 1391]  )د( إبراهيم بن صاحل بن درهم: قال: مسعُت أيب يقول: انطلقنا حاجِّّ
الَعشَّار ركعتني، أو أربعاً، ويقول: قرية يقال هلا: األُبـُلَّة؟ قلنا: نعم، قال: َمن يضمن يل منكم أن يصلَِّّي يل يف مسجد  

يقول: »إن هللا تبارك وتعاىل يبعث من مسجد الَعشَّار يوم    -صلى هللا عليه وسلم   -هذه أليب هريرة، مسعُت رسوَل هللا  
 . (1) القيامة ُشهداَء ال يقوم مع شهداء بدر غريُهم« أخرجه أبو داود

 لنهر. وقال رزين: وقال أبو داود: املسجد هو مما على ا
ضعيف[6996]جامع:   ]األلباني:  درهم[  بن  صالح  بن  إبراهيم  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد   ] 

 ( في المالحم، باب في ذكر البصرة. 4308( رقم ) 1)
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قال: »من توضأ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1392] 
 . (1)على طُهر: كتَب هللا له به َعْشَر َحَسنَات« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: إسناده ضعيف[ [ 7022]جامع: 
 ( في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صالة، ورواه أيضًا أبو داود وابن ماجة، وإسناده ضعيف. 59( رقم ) 1)

: »من أذَّن سبَع  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس  -[  1393] 
نني حمتسباً، كتَب هللا له براء   ة من النار«. سِّ

 . (1)أخرجه الرتمذي 
]شعيب: إسناده   ]عبد القادر: في سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7034]جامع: 
 ضعيف[

 ( في الصالة، باب ما جاء في فضل األذان، ورواه أيضًا أبو داود وابن ماجة. 206( رقم ) 1)

إذا َحَزبَه أمٌر صلى«   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( حذيفة  -[  1394] 
 (. 1)أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة محمد بن عبد هللا[  7050]جامع: 
 وسلم من الليل. ( في الصالة، باب وقت قيام النبي صلى هللا عليه 1319( رقم ) 1)

قال: »من قعد يف ُمَصالَّه  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( معاذ اجلهين  -[  1395] 
حني ينصرُف من صالة الصبح، حىت ُيَسبِّح ركعت الضُّحى، ال يقول إال خريًا، َغَفَر هللا له خطاايه وإن كانْت أكثر من  

 (.1) و داودزََبدِّ البحر« أخرجه أب 
 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف. َزبَّان بن فائد ضعيف[ 7060]جامع: 

 ( في الصالة، باب صالة الضحى. 1287( رقم ) 1)

: »َمْن َصلَّى بعد -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1396] 
تَّ ركعات، مل يتكلَّْم فيما بينهنَّ بسوء، ُعدِّلن له بعبادة ثِّنت عشرَة سنة« أخرجه الرتمذي   (. 1) املغرب سِّ

  »َمْن صلَّى بعد املغرب عشرين ركعة بىن هللا له بيتاً يف اجلنة« -صلى هللا عليه وسلم -وقال: رُوي عن عائشة عن النيبِّّ  

(2) . 
 ]عبد القادر: في سنده عمر بن أبي خثعم، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 7066]جامع: 

 ( في الصالة، باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. 435( رواه الترمذي رقم )1)
 ين المغرب والعشاء. ( في إقامة الصالة، باب ما جاء في الصالة ب 1373( ورواه ابن ماجة موصواًل رقم ) 2)

: قال وهو على املنرب يف الكوفة خيطب: »إِّذا كان يوُم اجلمعة  -رضي هللا عنه  -)د( علي بن أيب طالب  -[  1397] 
ابيث   ويـَُبطُِّّئوهنم عن اجلمعة، وتغدو املالئكُة،   -أو الرَّابئِّثِّ    -َغَدتِّ الشياطني براايِتا إِّىل األسواق فريمون الناس ابلرتَّ

ن على أبواب املسجد، ويكتبون الرَُّجَل من ساعة، والرَُّجَل من ساعتني، حىت خيرَج اإلِّمام، فإِّذا جلس جملساً فيجلسو 
يستمكن فيه من االستماع والنظر، فأنصت ومل يـَْلُغ، كان له كِّْفالن من األجر، فإن أنى حيُث ال يستمع، فأَنصَت، ومل  

لِّساً َيسَتمكِّن فيه مِّن االستَِّماع والنظر، فـََلغَا ومَل ينصِّت، كاَن لهُ كِّْفالنِّ مِّن  يلُغ، كان له كِّْفل من اأَلجر، فإن جلَس جم
اجلمع يوَم  قَاَل  َوَمن  قال:  وِّْزر،  مِّن  َلهُ كِّْفل  َوَلغَا، َكاَن  والنظر  االستماع  فيه  َيسَتمكِّن  ال  جَملِّساً  َجلَس  فَإِّن  ةِّ  وِّْزر، 
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بِّهِّ: أْنصِّْت فقد لَغَا، وَمن لغا فَ  صلى هللا    -ليَس َلهُ يف مجعتِّهِّ تِّلَك شيء، وقال يف آخر ذلك: مسعُت رسول هللا  لَِّصاحِّ
 (. 1) يقول ذلك«. أخرجه أبو داود -عليه وسلم

الخراساني[  7108]جامع:   عطاء  امرأة  مولى  ْلبهام  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد  ضعيف[[   ]األلباني: 
 ( في الصالة، باب فضل الجمعة. 1051( رقم ) 1)

قال: »عليكم   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -بالل، وأبو أمامة  )ت( * -[  1398] 
َهاة عن اآلاثم، وتكفري للسيئات، وَمْطَردة   بقيام الليل، فإنه من َدْأبِّ الصاحلني َلكم، وإِّنَّ قيام الليل قـُْربَة إِّىل هللا، وَمنـْ قـَبـْ
اءِّ عن اجلسد«. أخرجه الرتمذي  . (1)  للدَّ

حديث   ]عبد القادر:[  هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث بالل إال من هذا الوجه وال يصح من قبل إسناده]الترمذي: [ 7110]جامع: 
 ]شعيب: إسناده تالف[   [ضعيف[ ]األلباني: حسن

 . (112( في الدعوات، باب رقم )3544( و ) 3543( رقم ) 1)

قال: »من حافظ على شْفَعةِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1399] 
 (. 1)الضُّحى، ُغفَِّرْت له ُذنُوبُهُ وإن كانت مثل زَبَدِّ البحر« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[7118]جامع: 
 ( في الصالة، باب ما جاء في صالة الضحى. 476( رقم ) 1)

: »َمْن َصلَّى الضُّحى ثنت  -صلى هللا عليه وسلم -: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس   -[  1400] 
 عشرَة ركعة بىن هللا له قصراً من ذهب يف اجلنة«. 

 . (1)  أخرجه الرتمذي
  ولكن للحديث شواهد يعتضد بها[ ]األلباني: ضعيف[، ]عبد القادر: إسناده ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7119]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[
 ( في الصالة، باب ما جاء في صالة الضحى. 473( رقم ) 1)

ذََكَر رمضاَن،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -عبد الرمحن بن عوف  )س( * -[  1401] 
ففضَّله على الشهور، فقال: َمْن قام رمضاَن إمياانً واحتساابً خرَج من ُذنُوبِّه كيومِّ ولدْتهُ أمُُّه« أخرجه النسائي وقال: هذا  

 خطأ، والصواب: أنَّه عن أيب هريرة. 
 وقال: »َمْن صاَمه وقاَمه إمياانً واحتسااًب«.  -كر مثله  فذ  -ويف أخرى  

صامه وقامه إمياانً واحتساابً خَرَج من ذنوبه   فمن ويف أخرى قال: »إن هللا فـََرَض صياَم رمضاَن، وَسنـَْنُت لكم قِّياَمه،
 . (1) كيوم ولدْته أمُّه«

 لة: ضعيف[ ]الرسا  [ضعيف[ ]األلباني: حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 7122]جامع: 
 .  (2208) في الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتساباً  158/  4( رواه النسائي 1)
قال: »حُتَْفةُ الصائم:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( احلسن بن علي  -[  1402] 

 . (1)الدُّْهُن واجملَمر« أخرجه الرتمذي 
 ]شعيب: ضعيف[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: موضوع[[ هذا حديث غريب، ليس إسناده بذاك]الترمذي: [ 7149]جامع: 

 ( في الصوم، باب ما جاء في تحفة الصائم. 801( رقم ) 1)
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: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[  1403] 
 (. 1)مرة َخَرَج مِّْن ُذنُوبِّه كيومِّ ولدْتهُ أمُُّه« أخرجه الرتمذي   طاف ابلبيت سبعنيَ 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ حديث ابن عباس حديث غريب]الترمذي: [ 7155]جامع: 
 ( في الحج، باب ما جاء في فضل الطواف. 866( رقم ) 1)
قال: »َمْن أَهلَّ حبَِّجَّة أو   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا أن  -رضي هللا عنها   -)د( أم سلمة  -[  1404] 

ُعْمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام، ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ وما أتخََّر، أو َوَجَبْت له اجلنُة« َشك الراوي، 
 (. 1) أيتهما قال. أخرجه أبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  إسناده ضعيف[ ]األلباني: إسناده ضعيف لجهالة حال ُحكيمة[ [ ]عبد القادر:  7156]جامع: 
 ( في المناسك، باب في المواقيت. 1741( رقم ) 1)

: »ما عمِّل آدمّي  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة ~ -[  1405] 
ماء، إهنا لتأيت يوم القيامة بُقروهنا وأشعارها وأظالفها، وإن الدَم ليقع من هللا مبكان يوم النحر أحبَّ إىل هللا من إهراقه الد 

 . (1)  الرتمذيقبل أن يقَع يف األرض، َفطيبوا هبا نفساً« أخرجه 
سنده أبو  ]عبد القادر: في   [هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام بن عروة إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 7162]جامع: 

 المثنى سليمان بن يزيد المدني، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في األضاحي، باب ما جاء في فضل األضحية. 1493( رواه الترمذي رقم )1)

عام تبوك   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أبو سعيد اخلدري    -[  1406] 
خيُطب الناَس وهو مسند ظهره إىل راحلته، فقال: »أال أخربكم ُبريِّ الناس، وشرَّ الناس؟ إنَّ مِّْن خري الناس: رجالً عمل  

مه، حىت أيتَيه املوت، وإن من َشرِّ الناس رجالً يقرأ كتاب يف سبيل هللا على ظهر فرسه، أو على ظهر بعريه، أو على قد
 (. 1) هللا ال يرعوي إىل شيء منه« أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: وفي إسناده أبو الخطاب المصري، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 7184]جامع: 
 . (3106)قدمه  في الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل هللا على  12و  11/   6(  1)

يقول: »ستفتح عليكم   -صلى هللا عليه وسلم  -: أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو أيوب    -[ 1407] 
فيها،   البـَْعث  منكم  الرجل  يكره  بُعوث،  فيها  عليكم  يُقطَع  جُمَنَّدة،  جنود  وستكون  مث  األمصاُر،  قومه،  من  فيتخلَّص 

رِّ َقْطرة   يتصفَّح القبائَل، يـَْعرِّض نفَسه عليهم، يقول: َمْن أْكفِّه بـَْعَث كذا؟ من أكفه بـَْعَث كذا؟ أال فذلك األجرُي إىل آخِّ
 . (1)  من دمه« أخرجه أبو داود

القادر:7208]جامع:   ]األلباني:  ب: إسناده ضعيف[  ]شعي   [في سنده أبو سورة ابن أخي أبي أيوب األنصاري، وهو ضعيف  [ ]عبد 
 ضعيف[

 ( في الجهاد، باب في الجعائل في الغزو. 2525( رقم ) 1)

َغزوة اهلند، فإن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »وعَدان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[  1408] 
 . (1) الشهداء، وإن رجعُت فأان أبو هريرة احملرَّر« أخرجه النسائيأدركُتها أُنفِّق فيها نفسي ومايل، فإن قتلُت كنُت أفضَل  

منكر[  [ ]عبد القادر: في سنده جبر بن عبيدة، قال الحافظ في " التهذيب ": قرأت بخط الذهبي: ال يعرف من ذا، والخبر 7209]جامع: 
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 األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]
 . ( 3174)الهند  في الجهاد، باب غزوة  42/   6(  1)

  -قال: مسعُت عمَر بَن اخلطاب يقول: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -فضالة بن عبيد   )ت( * -[  1409] 
يقول: »الشُّهداءُ أربعة: رَُجل ُمؤمِّن َجيُِّد اإلميان، لقَِّي الَعُدوَّ َفَصَدَق هللا حىت قُتل، فذلك الذي  -صلى هللا عليه وسلم

ورفع رأَسهُ حىت َسقطت قـََلْنُسوتُه، فال أدري أقـََلْنُسوَة ُعمر أراد أم قـََلْنُسَوَة   -يـَْرَفع الناُس إليه أعيُـَنهم يوم القيامة هكذا 
لُدهُ بَِّشْوك طَْلح من   -؟ -صلى هللا عليه وسلم  -النيبِّّ  قال: ورُجل ُمؤمِّن َجيُِّد اإلميان، لَقَِّي الَعُدوَّ فكأَّنَّا ُضرب جِّ

، َفَصَدَق  اجلُْْبِّ، أَته َسْهُم َغرب فـََقتـََلُه، فهو يف ا لدرجة الثانية، ورَُجل ُمؤمِّن َخَلَط عمالً صاحلاً وآَخر سيئاً، َلقَِّي الَعُدوَّ
، َفَصَدَق هللا حىت قُتَِّل، فذلك يف   هللا حىت قُتَِّل فذلك يف الدرجة الثالثة، ورجل ُمؤمِّن أْسَرَف على نفسه، لقي الَعُدوَّ

 (. 1) الدرجة الرابعةِّ« أخرجه الرتمذي 
]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي:  [ 7224]جامع: 

 أبي يزيد الخوالني[ 
 ( في فضائل الجهاد، باب ما جاء في الشهداء عند هللا.1644( رقم ) 1)

قال: »جاءت امرأة   -هللا عنه  رضي    -)د( عبد اخلبري بن اثبت بن قيس بن َشاس: عن أبيه عن جده    -[  1410] 
يقال هلا: أم خالَّد، وهي تسأل عن ابن هلا قتل يف سبيل هللا؟ فقال هلا بعُض    -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسولِّ هللا  

أُْرزَأ  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحاب رسولِّ هللا   أُْرزَأ اْبين، فلم  إْن  ُمنتقبة؟ فقالت:  ْئتِّ تسألنَي عن ابنك وأنت  : جِّ
: ابُنك له أْجُر شهيدين، قالْت: ومل؟ قال: ألنه قتلهُ أهُل الكتاب« -صلى هللا عليه وسلم   -ائي، فقال هلا رسوُل هللا  َحيَ 

 . (1) أخرجه أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ومتنه منكر[7230]جامع: 

 . األمم( في الجهاد، باب فصل قتال الروم على غيرهم من 2488( رقم ) 1)

قال: »من َفَصَل يف   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)د( أبو مالك األشعري   -[  1411] 
ه، أبيِّّ َحْتف شاَء  سبيل هللا، فمات أو قتل، فهو َشهيد، أو وَقَصهُ فرسه أو بعريُه، أو َلَدَغته َهامَّة، أو مات  على فراشِّ

 (. 1)  هللا، فإنَّهُ َشهِّيد، وإن له اجلنة«. أخرجه أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد[ 7232]جامع: 

 ( في الجهاد، باب ما جاء فيمن مات غازيًا. 2499( رقم ) 1)

قال لشهداء أحد: »هؤالء   -صلى هللا عليه وسلم  -بلغه أنَّ رسوَل هللا    -رمحه هللا    -)ط( أبو النضر    -[  1412] 
دِّيق   ا أسلموا، وجاهدان  أَلْسنَا اي رسول هللا إبخواهنم؟ أْسَلْمنا كم  -رضي هللا عنه    -أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصِّّ

بعدي؟ فبكى أبو بكر، مث -صلى هللا عليه وسلم   -كما جاهدوا؟ قال رسوُل هللا   حُتْدِّثون  أدري ما  بلى، ولكن ال   :
 . (1)بكى، ]مث[ قال: إانَّ لكائنون بعدك« أخرجه »املوطأ« 

 ]الهاللي: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده منقطع ومعناه يستند من وجوه صحاح كثيرة[  7234]جامع: 
 في الجهاد، باب الشهداء في سبيل هللا.  462و  461/  2( بالغًا 1)

قال: »الدُّعاءُ ُمخُّ العبادةِّ«   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[ 1413] 
 . (1)  أخرجه الرتمذي
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]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا حديث غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة]الترمذي: [  7237]جامع: 
 ضعيف بهذا اللفظ[ 

 . ( 2( في الدعوات، باب رقم )3368( رقم ) 1)

صلى هللا عليه وسلم قال: »من فُتَِّح له   -رسوَل هللا أن  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1414] 
َفُع مما نـََزَل ومما   ابب الدُّعاءِّ، فُتَِّحْت له أبواُب الرَّمحةِّ، وما ُسئَِّل هللا شيئاً أحبَّ إليه من أن ُيسأل العافيَة، وإن الدُّعاء يـَنـْ

 . (1)  ه الرتمذيمل يـَْنزِّْل وال يردُّ القضاَء إال الدُّعاُء، فعليكم ابلدُّعاء« أخرج
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المكي المليكي، وهو ضعيف في  ]الترمذي: [ 7238]جامع: 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ الحديث

 . (112( في الدعوات، باب رقم )3542( رقم ) 1)

جاءه سائل، فقال له ابن عباس: أَتْشَهُد أن ال إله إال هللا، وأنَّ    -رضي هللا عنه    -)ت( ابن عباس  ~  -[  1415] 
حممداً رسوُل هللا؟ قال: نعم، قال: وتصوُم، قال: نعم، قال: سألَت، وللسائل حق، إنه حَلَّق علينا أن نصلك، فأعطاه  

يقول: »َما مِّْن مسلم يكُسو مسلماً ثوابً إال كان يف حفظ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ثوابً، مث قال: مسعُت رسوَل هللا  
ْرقَة«. أخرجه الرتمذي   . (1)ما دام عليه منه خِّ

الكوفي وهو صدوق اختلط[ ]األلباني:  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي:  [  7253]جامع:   ]عبد القادر: في سنده خالد بن طهمان 
 ضعيف[

 (. 42اب رقم )( في صفة القيامة، ب 2486( رقم ) 1)

قال: »إن الصدقََة ُتْطفُِّئ َغَضَب   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب   -رضي هللا عنه  -)ت( أنس   -[  1416] 
، وَتْدَفُع مِّيَتة السُّوءِّ« أخرجه الرتمذي   (. 1) الرَّبِّّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح الشطر األول منه[ 7255]جامع: 
 ( في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة. 664( رقم ) 1)

قال: »من توضَّأ فأْحَسَن   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -( أنس بن مالك  د ) -[  1417] 
الوضوء، وعاد أخاه املسلم حمتسباً، بُوعَِّد عن النار َمسريَة ستني خريفاً« قال اثبت: قلت: وما اخلريف اي أاب محزة؟ قال 

 . (1)أنس: العام. أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ القادر: في سنده الفضل بن دلهم الواسطي وهو لين[ ]شعيب: إسناده ضعيف[   [ ]عبد7271]جامع: 

 ( في الجنائز، باب في فضل العيادة على وضوء. 3097( رقم ) 1)

: »َمْن عاد مريضاً،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة  )ت( * -[  1418] 
 . (1) أو زَاَر أخاً له يف هللا، انداه مناد: أْن طبَت، وطاَب مَمْشاك، وتَبوَّأَت من اجلنة منزاًل« أخرجه الرتمذي 

سنده أبو سنان القسملي واسمه عيسى بن سنان، وهو لين[    ]عبد القادر: في  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 7273]جامع: 
 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

( في الجنائز، باب  1443( في البر والصلة، باب ما جاء في زيارة اْلخوان، ورواه أيضًا ابن ماجة في " سننه " رقم )2009( رقم ) 1)
 ما جاء في ثواب من عاد مريضًا. 

  -صلى هللا عليه وسلم -قاال: خطبنا رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -أبو سعيد وأبو هريرة   )س( * -[  1419] 
، فأكبَّ كلُّ رجل منَّا يبكي، ال يدري: على ماذا حلف، مث رفع   -فقال: »والذي نفسي بيده  ثالث مرات، مث أَكبَّ
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قال: ما من عبد ُيَصلِّّي الصلواتِّ اخلمس، ويصوُم رمضاَن،   رأسه ويف وجهه الُبْشَرى، فكانت أحبَّ إلينا من مُحْرِّ النـََّعم،
 . (1) وخُيْرُِّج الزكاَة، وجيتنُب الكبائَر السبَع، إال فُتَِّحْت له أبواُب اجلنة، وقيل له: ادخل بسالم« أخرجه النسائي

 ]الرسالة: ضعيف[  [ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 7284]جامع: 
 . ( 2438)  الزكاة، باب وجوب الزكاةفي  8/   5(  1)

: »إن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( معاذ بن أنس اجلهين  -[  1420] 
ْعف« أخرجه أبو داود  . (1) الصالَة والصياَم والذِّْكَر ُتضاعُف على النفقة يف سبيل هللا بسبعمائة ضِّ

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده زبان بن فائدة وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف زب ان بن فائد[ 7286]جامع: 
 ( في الجهاد، باب في تضعيف الذكر في سبيل هللا تعالى. 2498( رقم ) 1)

-هللا عليه وسلمصلى  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[  1421] 
  : »التسبيُح نِّْصُف امليزان، واحلمُد هلل متلُؤُه، وال إله إال هللا، ليس هلا دون هللا حجاب حىت ختُلص إليه« أخرجه الرتمذي 

(1) . 
  ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم [ هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي ]الترمذي: [ 7305]جامع: 

 األفريقي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[
 . (92( في الدعوات، باب رقم )3513( رقم ) 1)

: »ثالثة من كنَّ فيه َنَشَر  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر  -[  1422] 
« أخرجه الرتمذيهللا عليه َكنـََفُه، وأْدَخَله جنـََّتُه، رِّْفق ابلضعيف،   . (1) والشََّفَقةُ على الوالدين، واإلْحساُن إىل املَْمُلوكِّ

 ]شعيب: ضعيف جدا[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: موضوع[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7312]جامع: 
 . (49( في صفة القيامة، باب رقم )2496( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -بن العاص  )ت( ]عبد هللا[ بن عمرو  ~  -[  1423] 
املِّْسكِّ   على ُكْثبانِّ  »ثالثة  القيامة    -قال:  يوم  قال:  به    -أراهُ  وهم  قوماً  أمَّ  مواليه، ورجل  وحقَّ  أدَّى حقَّ هللا  عبد 

وليلة«، ويف رواية حنوه، وزاد يوم  يُنادي ابلصلوات اخلمس يف كلِّّ  ُرون«   راضون، ورجل  األوَّلون واآلخِّ »يـَْغبِّطُُهم  فيه 
 . (1)  أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 7313]جامع: 
 . ( 25( في صفة الجنة، باب رقم )2569( رقم ) 1)

قال لبالل ابن احلارث   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( عمرو بن عوف  -[  1424] 
يوماً: »اعلم اي بالل، قال: ما أعلم اي رسوَل هللا؟ قال: اعلم أنَّ من أحيا ُسنَّة من ُسنَّت أمِّيَتْت بعدي، كان له من األجرِّ  

ُقص ذل ك من أجورهم شيئاً، ومن ابتدَع بِّْدَعة ضاللَة ال يرضاها هللا ورسولُه كان عليه  مِّْثُل َمْن عمل هبا، مِّْن غري أن يـَنـْ
 . (1) مِّْثُل آاثم َمْن عمل هبا، ال ينقُص ذلك من أوزارِّ الناس شيئاً« أخرجه الرتمذي

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[7320]جامع: 
 العلم، باب ما جاء في األخذ في السنة واجتناب البدع. ( في 2679( رقم ) 1)

قال: »اي ُبيَنَّ إن   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك ~ -[  1425] 
َي ولَيس يف قلبك غِّّش ألحد فَافـَْعل، مث قال: اي ُبيَنَّ، وذلك من ُسنَّت، وم  ن أحيا ُسنَّتِّ فقد َقَدْرَت أن ُتْصبَِّح ومتُْسِّ
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 . (1)  أْحياين، ومن أحياين كان َمعي يف اجلنة« أخرجه الرتمذي، وقال: ويف احلديث قصة طويلة
 ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7321]جامع: 

 . ( في العلم، باب ما جاء في األخذ في السنة واجتناب البدع2680( رقم ) 1)

قال: »ما مِّْن حافظني   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1426] 
رَفعا إىل هللا تعاىل ما َحفِّظا من َعَملِّ الَعْبدِّ يف ليل أو هنار، فيجُد هللا تعاىل يف أول الصحيفة وآخرِّها خرياً إال قال هللا  

 . (1)قد َغَفْرُت لعبدي ما بني طََريَف الصحيفة«. أخرجه الرتمذي تعاىل ملالئكته: أْشهِّدُكم أيّنِّ 
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ 7326]جامع: 

 . (9( في الجنائز، باب رقم )981( رقم ) 1)

ا -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو سعيد اخلدري    -[  1427]  : »أميُّ
ا مؤمن سقى مؤمناً على ظمإ سقاهُ هللا يوم القيامة  مؤمن أطعَم مؤمناً على ُجوع أطعمه هللا يوم القيامة مِّن َثار اجلنة، وأميُّ

ا مؤمن كسى مؤمناً عل ى ُعْري َكساهُ هللا يوم القيامة، من ُحلل اجلنة« أخرجه الرتمذي، وقال:  من الرحيق املختوم، وأميُّ
 (. 1)  قد روي موقوفاً على أيب سعيد، وهو أصح وأشبه، وأخرجه أبو داود، وقدَّم الكسوَة، مث الطعام، مث الشراب

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 7330]جامع: 
 . (18( في صفة القيامة، باب رقم )2451( في الزكاة، باب في فضل سقي الماء، والترمذي رقم ) 1682( رواه أبو داود )1)

: »َمْن أكَل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  1428] 
الناس كثري، قال:   اليوَم يف  هذا  إن  رسوَل هللا،  اي  قال رجل:  اجلنة،  بوائَِّقُه، دخل  الناُس  وأمَِّن  ُسنَّة،  وَعمَِّل يف  طَيباً، 

 (1)فسيكون يف قرون بعدي« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 7331: ]جامع
 (. 61( في صفة القيامة، باب رقم )2522( رقم ) 1)

رُُّه، فإذا اطُّلِّع -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[  1429]  : أن رجالً قال: اي رسوَل هللا، الرجُل يـَْعَمُل العمل فـَُيسِّ
رِّ، وأْجُر العالنية«. أخرجه الرتمذي-صلى هللا عليه وسلم  -أعجبه ذلك؟ فقال رسوُل هللا  عليه     : »له أجران: أجر السِّّ

(1.) 
الناس عليه ابخلري، لقول   ثناءُ  وأْعَجبه: إَّنا معناه يعجبه  إذ اطُّلِّع عليه  العلم هذا احلديث  أهل  بعض  وقال: قد فسََّر 

، فيعجبه ثناء الناس عليه هلذا، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس  يف األرض»أنتم شهداء هللا   :-صلى هللا عليه وسلم  -النيبِّّ 
منه اخلري ويُكَرم ويـَُعظَم على ذلك، فهذا رِّايء« وقال بعض أهل العلم: إذا اطُّلع ]عليه[ فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله،  

 فيكوُن له مثُل أجورهم، فهذا له مذهب أيضاً. 
له أوهام وقد خالفه   أبي سنان الشيباني]شعيب: رجاله ثقات، إال أن    ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث غريب[ [  7332]جامع:  

 الثوري فروياه مرسال[ االعمش و 
 . ( 49( في الزهد، باب رقم ) 2385( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -هللا : أن رجالً جاءه املوت يف زمن رسولِّ  -رمحه هللا  -)ط( َيىي بن سعيد   -[  1430] 
َتل مبرض، فقال رسوُل هللا   : »َوَْيَك، ما يُْدرِّيك لو أن هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رجل: هنيئاً له، مات ومل يـُبـْ

 (. 1)اْبتالهُ مبرض فكفَّر عنه من سيئاتِّه؟« أخرجه »املوطأ« 



340 
 

 عيف[]الهاللي: ض [ ]عبد القادر: مرسل صحيح اْلسناد[ 7346]جامع: 
 في العين، باب ما جاء في أجر المريض.  942/  2(1)

قال: »إَّنا مَثُل املؤمن إذا َمرِّض   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس   -[  1431] 
 وَصحَّ كالرَبََدةِّ تقع من السَّماء يف َصَفائها وخلوصها«. 

 (. 1)  الرتمذيأخرجه 
 ]شعيب: حديث موضوع[   موضوع[ القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [ ]عبد  7358]جامع: 

 . ( 34( في الطب، باب رقم )2087( رواه الترمذي رقم )1)

: »من َقدَّم -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن مسعود  -[  1432] 
ْصناً َحصيناً. ثالثة مل يـَْبلُغوا احلِّْنَث كانوا له   حِّ

ْمُت واحدًا؟ قال: وواحداً، ولكن إَّنا ذلك  قال أبو ذر: َقدَّمت اثنني؟ قال: واثنني، فقال ُأيَبُّ بُن كعب َسّيُد الُقرَّاءِّ: َقدَّ
 . (1)  عند الصدمة األوىل« أخرجه الرتمذي

القادر: أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود لم يسمع  ]عبد  [وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7361]جامع: 
 من أبيه وأبو محمد مولى عمر مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 

 . ( في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً 1061( رقم ) 1)

يَارُُكْم َمْن تـََعلََّم   )جه( * -[  1433]  ُمْصَعب ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »خِّ
 (1) ماجه اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه«، قَاَل: »َوَأَخَذ بَِّيدِّي، فَأَقـَْعَدينِّ َمْقَعدِّي َهَذا أُْقرُِّئ« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان  [ ]]األلباني: حسن صحيحاقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[  [ ]عبد الب 213:  ]ماجه
 [ متروك

نَّةِ (، 213ابن ماجه ) ن( سن 1)  َفْضِل َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ ، َباُب َأْبَواُب السُّ

: قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ، أَلَْن تـَْغُدَو  قَالَ   -رضي هللا عنه    -َذرٍّ   وأَب  )جه(  -[  1434] 
، ُعمَِّل بِّهِّ َأْو مَلْ يـُْعَمْل، َخرْيٌ   مَِّن ا فـَتـََعلََّم آيًَة مِّْن كِّتَابِّ اَّللَِّّ، َخرْيٌ َلَك مِّْن َأْن ُتَصلَِّّي مِّاَئَة رَْكَعٍة، َوأَلَْن تـَْغُدَو فـَتـََعلََّم اَبابً  ْلعِّْلمِّ

 (1)  ماجهمِّْن َأْن ُتَصلَِّّي أَْلَف رَْكَعٍة« أخرجه ابن 

شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا بن زياد البحراني، وضعف علي بن زيد بن ُجدعان. وضعفه  [ ][ ]األلباني: ضعيف219: ]ماجه
 [ البوصيري في "الزوائد"

نَّةِ (، 219ابن ماجه ) ن( سن 1)  َفْضِل َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ ، َباُب َأْبَواُب السُّ

يَاَمةِّ  اْبن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " جيِّيءُ اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلقِّ  )جه( * -[  1435] 
َلَك، َوَأْظَمْأُت هَنَاَرَك " أخرجه ابن   بِّ فـَيـَُقوُل: َأاَن الَّذِّي َأْسَهْرُت لَيـْ  (1)  ماجهَكالرَُّجلِّ الشَّاحِّ

]األلباني: ضعيف يحتمل التحسين[ ]شعيب: إسناده ضعيف [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات[ 3781:  ]ماجه
 [ لضعف بشير بن المهاجر

 َثَواِب اْلُقْرآنِ ، َباُب اأْلََدِب  (، ِكَتابُ 3781ابن ماجه ) ن( سن 1)

ٍّ رَفِّيٌق يفِّ اجْلَنَّةِّ،    -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريْـَرَة    )جه(  -[  1436]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لُِّكلِّّ َنيبِّ
 (1)  ماجهَورَفِّيقِّي فِّيَها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن« أخرجه ابن 
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]عبد  109:  ]ماجه في [  عث   الباقي:  فيه  ضعيف.  إسناده  باتفاقهمالزوائد:  ضعيف  وهو  خالد  بن  ضعيف  [ مان  ]]األلباني:  شعيب:  [ 
 [ متروك الحديث -وهو أبو عثمان المدني العثماني القرشي-إسناده ضعيف جًدا، عثمان بن خالد 

ُ َعْنهُ 109ابن ماجه ) ن( سن 1) نَِّة، َفْضُل ُعْثَماَن َرِضَي َّللاَّ  (، َأْبَواُب السُّ

دِّ، فـََقاَل:   -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريْـَرَة  )جه( -[  1437]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلقَِّي ُعْثَماَن عِّْنَد اَببِّ اْلَمْسجِّ َأنَّ النَّيبِّ
َ َقْد َزوََّجَك أُمَّ ُكْلثُوٍم مبِِّّْثلِّ َصَداقِّ رُقـَيََّة، َعَلى مِّ  رْبِّيُل َأْخرَبينِّ َأنَّ اَّللَّ  (1) جه ماْثلِّ ُصْحَبتَِّها« أخرجه ابن »اَي ُعْثَماُن، َهَذا جِّ

 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا كسابقه[ ][ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد هذا الحديث كالذي قبله[ ]األلباني: ضعيف110:  ]ماجه
ُ َعْنهُ 110ابن ماجه ) ن( سن 1) نَِّة، َفْضُل ُعْثَماَن َرِضَي َّللاَّ  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َسيَِّدا    -رضي هللا عنهما -اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  1438] 
ُهَما« أخرجه ابن   (1)  ماجهَشبَابِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ، َوأَبُومُهَا َخرْيٌ مِّنـْ

]عبد  118:  ]ماجه في[  والمعلى اعترف    الباقي:  الرحمن كالمصنف.  بن عبد  المعلى  المستدرك من طريق  في  الحاكم  رواه  الزوائد: 
  " زيادة  بغير  والنسائي من حديث حذيفة  الترمذي  في  وأصله  ضعيف.  فاْلسناد  معين.  ابن  قاله  في فضل علي،  بوضع ستين حديثا 

 من متهم بالوضع[ ]شعيب: إسناده تالف، المعلى بن عبد الرح [وأبوهما خير منهما "
ُ َعْنهُ 118ابن ماجه ) ن( سن 1) نَِّة، َفْضُل َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ  (، َأْبَواُب السُّ

دِّيُق  َعبَّاد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، قَاَل: قَاَل َعلِّيٌّ: »َأاَن َعْبُد اَّللَِّّ َوَأُخو َرُسولِّهِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وَ  )جه( -[  1439]  أاََن الصِّّ
نِّنَي« أخرجه ابن   (1) ماجه اأْلَْكرَبُ، اَل يـَُقوهُلَا بـَْعدِّي إِّالَّ َكذَّاٌب، َصلَّْيُت قـَْبَل النَّاسِّ لَِّسْبعِّ سِّ

]األلباني: باطل[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عباد بن عبد هللا   [الزوائد: هذا اْلسناد صحيح. رجاله ثقات الباقي: في[ ]عبد 120:  ]ماجه
 قال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي في "الضعفاء"[  -وهو األسدي الكوفي-
ُ َعْنهُ 120ابن ماجه ) ن( سن 1) نَِّة، َفْضُل َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ  (، َأْبَواُب السُّ

اْلُمطَّلِّبِّ    )جه(  -[  1440]  َعْبدِّ  ْبنِّ  عنه-اْلَعبَّاس  هللا  ثُوَن  قَالَ   -رضي  يـََتَحدَّ َوُهْم  قـَُرْيٍش  مِّْن  النـََّفَر  نـَْلَقى  : ُكنَّا 
ثُ   فـَيـَْقطَُعوَن َحدِّيثـَُهْم، َفذََكْراَن َذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »َما اَبُل أَقـَْوامٍ  وَن، فَإَِّذا رَأَُوا الرَُّجَل مِّْن  يـََتَحدَّ

« أخرجه ابن َأْهلِّ بـَْيتِّ َقطَُعوا َحدِّيثـَُهْم، َواَّللَِّّ اَل َيْدُخُل قـَْلَب رَُجٍل اإْلِّميَاُن َحىتَّ َيِّبـَُّهْم َّللَِِّّّ َولَِّقَرابَتِّ   (1) ماجه هِّْم مِّينِّّ

]عبد  140:  ]ماجه في[  مرسلة  الباقي:  العباس  عن  كعب  بن  محمد  رواية  قيل  أنه  إال  ثقات.  إسناده  رجال   [ الزوائد: 
شعيب: إسناده ضعيف، أبو سبرة النخعي لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن معين: ال أعرفه، ومحمد  [ ]]األلباني: ضعيف

 [ بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب 
ُ َعْنهُ (، َأبْ 140ابن ماجه ) ن( سن 1) نَِّة، َفْضُل اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي َّللاَّ  َواُب السُّ

َلْيهِّ َكثِّرُي ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ   )جه(  - [ 1441] 
ُ اأْلَْنَصاَر، َوأَبْـنَاَء اأْلَْنَصارِّ، َوأَبْـنَاَء أَبْـنَاءِّ اأْلَْنَصارِّ« أخرجه ابن  َم اَّللَّ  (1) ماجه َوَسلََّم: »رَحِّ

]األلباني: ضعيف جدا بهذا اللفظ، صحيح بلفظ اللهم اغفر لألنصار وأبناء    [الزوائد: إسناده ضعيف الباقي: في[ ]عبد 165:  ]ماجه
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن مخلد وشيِخه كثير بن عبد هللا  [األنصار

نَِّة، َفْضلُ 165ابن ماجه ) ن( سن 1)   اأْلَْنَصارِ (، َأْبَواُب السُّ

إِّىَل   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(    -[  1442]  َيْدُعو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َداٍع  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 (1) ماجه َشْيٍء إِّالَّ ُوقَِّف يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ اَلزًِّما لَِّدْعَوتِّهِّ، َما َدَعا إِّلَْيهِّ، َوإِّْن َدَعا رَُجٌل رَُجاًل« أخرجه ابن 

]عبد  208:  ]ماجه في[  ضعيف  الباقي:  إسناده  ضعيف  [الزوائد:  ]]األلباني:  لضعف ليث  [  ضعيف  إسناده  أبي  -شعيب:  ابن  وهو 
 [ وقد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث -سليم
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نَِّة، َأْبَواُب (، 208ابن ماجه ) ن( سن 1) َئةً السُّ  َباُب َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة َأْو َسيِ 

َلةُ   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب   َعلِّي  )جه( -[  1443]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا َكاَنْت لَيـْ
يـَْنزُِّل فِّيَها لُِّغُروبِّ الشَّْمسِّ إِّىَل   َ َلَها َوُصوُموا هَنَارََها، فَإِّنَّ اَّللَّ الدُّنْـيَا، فـَيـَُقوُل: َأاَل مِّْن  مَسَاءِّ    النِّْصفِّ مِّْن َشْعبَاَن، فـَُقوُموا لَيـْ

تـًَلى فَأَُعافَِّيهُ َأاَل َكَذا َأاَل َكَذا، َحىتَّ   (1) ماجه  َيطُْلَع اْلَفْجُر " أخرجه ابن ُمْستـَْغفٍِّر يلِّ فََأْغفَِّر لَهُ َأاَل ُمْسرَتْزٌِّق فََأْرزَُقهُ َأاَل ُمبـْ

ابن أبي يسرة واسمه أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي يسرة.    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف 1388:  ]ماجه
شعيب: إسناده تالف بمرة، ابن أبي سبرة  موضوع[ ]]حكم األلباني: ضعيف جدا أو    [ قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث

 [ رموه بالوضع -وهو أبو بكر بن عبد هللا بن محمَّد القرشي-
اَلِة، ِإَقاَمِة  ِكَتابُ  (، 1388ابن ماجه ) ن( سن 1) نَُّة  الصَّ  َما َجاَء ِفي َصاَلِة اْلَحاَجِة    َبابُ ِفيَها، َوالسُّ

اَي بِّاَلُل«   ُسَلْيَمان ْبنِّ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: لِّبِّاَلٍل »اْلَغَداءُ   )جه(  -[  1444] 
قِّ بِّاَلٍل يفِّ اجْلَنَّةِّ، َأَشَعْرَت اَي بِّاَلُل َأنَّ فـََقاَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أنَُْكُل َأْرزَاقـَنَا، َوَفْضُل رِّزْ 

 (1) ماجهالصَّائَِّم ُتَسبُِّح عِّظَاُمُه، َوَتْستـَْغفُِّر لَهُ اْلَماَلئَِّكةُ َما ُأكَِّل عِّْنَدُه« أخرجه ابن 
الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن. متفق على تضعيفه.  1749:  ]ماجه ]حكم    [ وكذبه ابن حاتم واألزدي[ ]عبد 

 [ ضعيف -الوليد وهو ابن -كذاب، وبقية   -وهو الُقشيري -األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، آفته محمَّد بن عبد الرحمن هذا  
اِئِم ِإَذا ُأِكَل ِعْنَدهُ  (، َبابٌ 1749ابن ماجه ) ن( سن 1)  ِفي الصَّ

 ُوفُوُد َعْبدِّ  أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: أَتـَْتُكمْ  )جه( -[  1445] 
َصلَّ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  فَأَتـَْوا  فـَنـََزلُوا،  َجاُءوا  إِّْذ  حَنُْن َكَذلَِّك،  نَا  فـَبـَيـْ َأَحًدا،  نـََرى  َوَما   ، اأْلََشجُّ  اْلَقْيسِّ َوبَقَِّي  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  ى 
َلَتُه، َوَوَضَع ثِّيَابَهُ َجانِّبًا، مثَّ َجاَء إِّىَل َرُسولِّ   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل َلهُ اْلَعَصرِّيُّ، َفَجاَء بـَْعُد، فـَنـََزَل َمْنزِّاًل فََأاَنَخ رَاحِّ

َوَرُسولُُه، احلِّْلَم َوالتـَُّؤَدَة«، قَ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ُ َأَشجُّ إِّنَّ فِّيَك خلََْصَلَتنْيِّ َيِّبـُُّهَما اَّللَّ اَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي 
؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ    ماجه: »بَْل َشْيٌء ُجبِّْلَت َعَلْيهِّ« أخرجه ابن َأَشْيٌء ُجبِّْلُت َعَلْيهِّ، أَْم َشْيٌء َحَدَث يلِّ

(1) 
كذبه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة. وقال ابن عبد   -أبو هارون العبدي-[ ]عبد الباقي: في الزوائد: عمارة بن جوين 4187:  ]ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا  [البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث
 َباُب اْلِحْلمِ ، َأْبَواُب الزُّْهدِ (، 4187ابن ماجه ) ن( سن 1)

ُ اخْلاََلئَِّق يـَوْ   أَبو )جه(  -[  1446]  َم اْلقِّيَاَمةِّ، بـُْرَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا مَجََع اَّللَّ
قَ  رُُءوَسُكْم،  اْرفـَُعوا  يـَُقاُل:  طَوِّياًل، مثَّ  َلهُ  فـََيْسُجُدوَن  السُُّجودِّ،  حُمَمٍَّد يفِّ  ُمَّةِّ  " أُذَِّن ألِّ النَّارِّ  مَِّن  فَِّداءَُكْم  َتُكْم  َجَعْلنَا عِّدَّ ْد 

 (1)  أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: روى مسلم معناه. وأتم سوق الحديث عن أبي بردة عن أبيه بإسناد أصح من هذا. ومع ذلك  4291: ]ماجه
البخاري  ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، جبارة بن المغلس ضعيف، وعبد األعلى بن أبي المساور    [فقد أعله 

 [ متروك
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -(، َأْبَواُب الزُّْهِد، َباُب ِصَفِة ُأمَِّة ُمَحمٍَّد 4291( سنن ابن ماجه )1)  -َصلَّى َّللاَّ
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 ئض واملواريث الكتاب الثاني من حرف الفاء: يف الفرا 
قال: »القاتل ال يرُث«    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )ت(  *  -[  1447]

 . (1)أخرجه الرتمذي 
يصح[  [  7377]جامع:   هذا حديث ال  ]شعيب:  ]الترمذي:  متروك[  فروة، وهو  أبي  ابن  هللا  بن عبد  إسحاق  في سنده  القادر:  ]عبد 
 ضعيف جدا[ ]األلباني: صحيح[ إسناده 

 ( في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل.  2109( رقم ) 1)

: قال: ُأيتِّ معاذ مبرياث يهودي، فورَّثه ابناً له ُمسلماً، وقال: قال  -رمحه هللا  -أبو األسود الدؤيل  )د( * -[  1448] 
ُقص«. -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا   : »اإلسالم يعُلو وال يـُْعلى، ويزيد وال يـَنـْ

ا مسلم، واآلخر يهودي، فورَّث املسلَم  ويف رواية عن عبد هللا بن بُريدة: أن أَخوين اختصما إىل َيىي بن يـَْعَمر، أحدمه
ثه أن ُمعاذاً قال: مسعُت رسوَل هللا  يقول:    -صلى هللا عليه وسلم -منهما، وقال: حدَّثين أبو األسود: أن رجالً حدَّ

ُقص، فورَّث املسلم«.   »اإلسالم يزيُد وال يـَنـْ
«. أخرج أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ  ويف أخرى »أن معاذاً ُأيتَ مبرياث يهودّي وارِّثُهُ مسلم، مبعناه عن

 واألوىل ذكرها رزين. ( 1) الثانية والثالثة 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: إسناده ضعيف ْلبهام الرجل الذي حدث أبا األسود[ ]األلباني: ضعيف[7381]جامع: 

 فر. ( في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكا2913( و ) 2912( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -: أن رجالً جاء رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د ت( عمران بن حصني  *  -[  1449] 
فقال: إن ابين مات، فما يَل من مرياثِّهِّ؟ قال: لك السُُّدُس، فلما َوىلَّ دعاُه، فقال: »لك ُسُدس آخُر، فلما َوىلَّ دعاه،  

 ذي.  فقال: إن السُُّدَس األخَر طُعمة« أخرجه أبو داود والرتم 
: السُّدس                   .(1)قال أبو داود: قال قتادة: فال يَْدرُون مع أي شيء ورَّثَُه؟ قال قتادة: أقل شيء ُورِّث اجلدُّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 7385]جامع: 
( في الفرائض، باب ما جاء في  2100( في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي رقم )2896( رواه أبو داود رقم )1)

 ميراث الجد. 

ا أوُل َجّدة أْطَعمها رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن مسعود   -[  1450]   قال يف اجلدَّة مع ابنها: »إهنَّ
 . (1)ُسدساً مع ابنها وابُنها َحّي« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -

سنده محمد بن سالم الهمذاني وهو  ]عبد القادر: في [ هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 7390]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

 .( في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها 2103( رقم ) 1)

ةُ أمُّ األمِّّ    -رضي هللا عنه    -)ط ت د( قبيصة بن ذؤيب    -[  1451]    -ويف رواية: أّم األب    -قال: »جاءت اجلَدَّ
ُسنَّةِّ رسولِّ هللا   َلكِّ يف كتاب هللا َشيء، وما علمُت لكِّ يف  ما  بكر، تسأله مرياثَها، فقال:  أيب  صلى هللا عليه   -إىل 

النا   -وسلم الناس، فسأل  صلى هللا عليه   -َس، فقال املغرية بن شعبة: حضرُت رسوَل هللا  شيئاً، فارجعي حىت أسأَل 
أعطاها السُّدَس، فقال أبو بكر: هل معَك غريُك؟ فقال حممد بن َمْسلمة، فقال مثل ما قال املغريُة، فأنْـَفَذه هلا    -وسلم
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ةُ األخرى إىل عمَر تسألُه مرياثَها، فقال: مالكِّ يف كتاب هللا  َشيء، وما كان القضاء الذي ُقضِّي  أبو بكر، مث جاءْت اجلدَّ
به إال لغريك، وما أان بزائد يف الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِّ السُُّدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَـُّتكما َخَلْت 

 . (1)به، فهو هلا« أخرجه »املوطأ« والرتمذي وأبو داود 
 القادر: إسناده منقطع[ ]األلباني: ضعيف[]عبد [ هذا حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 7391]جامع: 

( في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، وأبو  2101في الفرائض، باب ميراث الجدة، والترمذي رقم )   513/   2( رواه الموطأ  1)
 . ( في الفرائض، باب ميراث الجدة2894داود رقم ) 

قال: »إنكم تـَْقرؤون هذه اآلية }مِّْن بـَْعدِّ َوصيٍَّة تُوصوَن   -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )ت( * -[  1452] 
ا أو َدْيٍن{ ]النساء:   قضى ابلدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بين األم   -صلى هللا عليه وسلم -[ وإن رسوَل هللا 12هبِّ

 .  (1) مه، دون أخيه ألبيه«. أخرجه الرتمذي يتوارثون دون بين الَعالَّت: الرجُل يرث أخاه ألبيه وأ 
هذا حديث ال نعرفه إال من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث  ]الترمذي: [ 7396]جامع: 

الجمهور[ ]األلباني: حسن[  ]عبد القادر: في سنده الحارث بن عبد هللا وهو األعور، وقد ضعفه [  والعمل على هذا عند أهل العلم
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في الفرائض، باب ما جاء في ميراث اْلخوة من األب واألم. 2095( رقم ) 1)

قال: بـََلَغين »أن رجالً من األنصار من بلحارث بن اخلزرج تَصدَّق   -رمحه هللا  -)ط( مالك بن أنس  -[  1453] 
؟ فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -َث ابُنهما املاَل، وهو َُنْل، فسأل عن ذلك رسوَل هللا على أبـََوْيه بَِّصَدَقة، فهَلكا، فـََورِّ 

 . (1)لقد ُأجْرَت يف صَدقَتَِّك، وردَّها عليَك املرياُث« أخرجه »املوطأ« 
 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]الهاللي: ضعيف[ 7416]جامع: 

 عن الميت. في األقضية، باب صدقة الحي  760/  2( بالغًا 1)

قال:  -صلى هللا عليه وسلم -عن أبيه عن جده أنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ت( عمرو بن شعيب   -[  1454] 
 (. 1)»يَرُِّث الوالَء َمن يرُث املال« أخرجه الرتمذي. وقال: ليس إسناده ابلقوي 

 ]عبد القادر: في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: ليس إسناده بالقوي[  [ 7423]جامع: 
 ( في الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الوالء. 2115( رواه الترمذي رقم )1)

رجل، فقال: إنَّ عندي  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى رسوَل هللا  -رمحه هللا    -بريدة  )د( * -[  1455] 
مرياث رجل من األزد، ولسُت أجد أزداّيً أدفعه إليه، قال: فاذهْب فالتمس أزَدِّاّيً َحْوالً، فأَته بعد احلول، فقال: مل أجد  

يٍّ تلقاه فادفعه إليه، فلما وىلَّ قال: عليَّ ابلرجل، فلما جاءه قال:  أزَداّيً أدفعه إليه، قال: ]فانطلق[، فانظروا أول ُخزاع
 انظر ُكرْبَ ُخزاعَة فادفعه إليه«. 

َ النيبُّ  مبرياثه، فقال: التمسوا له واراثً، أو ذا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »مات رجل من خزاعَة، فُأيتِّ
 : »أعطوه الُكرْبَ من خزاعة«.  -صلى هللا عليه وسلم -ل رسوُل هللا رحم، فلم جيدوا له واراثً، وال ذا رحم، فقا

 . (1) ويف أخرى »انظروا أكرَب رجل من خزاعة« أخرجه أبو داود 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 7433]جامع: 

 ( في الفرائض، باب ميراث ذوي األرحام. 2904( و ) 2903( رقم ) 1)

أن رجالً مات ومل يدَْع واراثً، إال غالماً له كان أعتقه،   -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس  )د ت( * -[  1456] 
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صلى  -: »هل له أحد؟ قالوا: ال، إال غالم له أعتقه، قال: فجعل رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا 
 داود. مرياثه له« أخرجه أبو  -هللا عليه وسلم

صلى هللا   -وأخرجه الرتمذي خمتصراً، قال: »إن رجالً مات، ومل َيدَْع واراثً إال غالماً له كان أعتقه، فجعل رسوُل هللا 
 . (1) مرياثه له«  -عليه وسلم

 [[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيفقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال[ ]عبد القادر:  7434]جامع: 
 (. 14( في الفرائض، باب رقم ) 2107( في الفرائض، باب ميراث ذوي األرحام، والترمذي رقم )2905اه أبو داود رقم )( رو 1)

قال: »صنعُت سيفي على َسْيفِّ مَسَُرَة، وزعم مسرُة: أنه صنع َسيَفهُ   -رمحه هللا  -)ت( حممد بن سريين   -[  1457] 
 . (1) وكان َحَنفِّيًّا« أخرجه الرتمذي -وسلمصلى هللا عليه  -على سيفِّ رسولِّ هللا 

قال الرتمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وقد تكلم َيىي ابن سعيد القطان يف عثمان بن سعد  
 الكاتب، وضعفه من قبل حفظه. 

 ف[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده عثمان بن سعد البصري، وهو ضعي ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 7445]جامع: 
 ( في الجهاد، باب ما جاء في صفة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 1683( رقم ) 1)

يوم َدَخَل مكََّة كان  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »إن لَِّواَء رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -جابر  )ت( * -[  1458] 
 (. 1) أبيَض« أخرجه الرتمذي 

 [ ]عبد القادر: في سنده شريك القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرًا،[ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 7447]جامع: 
 ( في الجهاد، باب الرايات واأللوية.2952الجهاد، باب ما جاء في األلوية، ورواه أيضًا أبو داود رقم ) ( في 1679( رقم ) 1)

  -: عن رجل من قومه عن آخر منهم، قال: »رأيت رايَة رسولِّ هللا -رمحه هللا   -)د( مساك ]بن حرب[  -[  1459] 
 . (1)  صفراَء«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: إسناده ضعيف[7449]جامع: 
 ( في الجهاد، باب في الرايات واأللوية. 2593( رقم ) 1)

هريرة)جه(    -[  1460]  عنه-  أبو  تـََعلَُّموا    -رضي هللا  ُهَريْـَرَة  أاََب  »اَي  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
« أخرجه اب زَُع مِّْن أُمَّتِّ  (1) ن ماجه اْلَفرَائَِّض َوَعلُِّّموَها، فَإِّنَّهُ نِّْصُف اْلعِّْلمِّ َوُهَو يـُْنَسى، َوُهَو َأوَُّل َشْيٍء يـُنـْ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح اْلسناد. وفيما قاله نظر. فإن حفص بن  2719:  ]ماجه
قليل   ابن عدي:  وقال  بحال،  به  االحتجاج  يجوز  وقال ابن حبان: ال  حاتم.  وأبو  والنسائي  والبخاري  معين  ضعفه ابن  المذكور  عمر 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. حفص بن عمر بن أبي الَعطاف متروك    [، منكر الحديث. وحديثه، كما قال البخاري 
 [ الحديث

 (، ِكَتاُب اْلَفَراِئِض، َباُب اْلَحثِ  َعَلى َتْعِليِم اْلَفَراِئضِ 2719( سنن ابن ماجه )1)

»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َورََّث َجدًَّة ُسُدًسا« أخرجه  -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاسٍ  )جه( * -[  1461] 
 (1)  ابن ماجه

]شعيب: حسن   ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم، وهو ضعيف مدلس2725:  ]ماجه
 [ ضعيفان -وهو ابن أبي سليم-وهو ابن عبد هللا القاضي وليث   -ضعيف. شريك لغيره، وهذا إسناد 

 (، ِكَتاُب اْلَفَراِئِض، َباُب ِميَراِث اْلَجدَّةِ 2725( سنن ابن ماجه )1)



346 
 

: " َثاَلٌث أَلَْن َيُكوَن  )جه(    -[  1462]  يَل قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ُمرَّة ْبنِّ َشَراحِّ
نْـيَا َوَما فِّيَها: اْلَكاَللَُة، َوالرِّاَب، َواخْلِّاَلَفةُ " أخرجه ابن ماجه   (1) بـَيـَّنـَُهنَّ َأَحبُّ إِّيَلَّ مَِّن الدُّ

منقطع2727:  ]ماجه أنه  إال  ثقات  إسناده  رجال  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف[    [[  قوله:  ]األلباني:  دون  صحيح  ]شعيب: 
"والخالفة"، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن مرة بن شراحيل روايته عن عمر مرسلة، وقد روي الحديث من وجه آخر متصل، إال أنه قال  

 [ فيه: الجد، بدل: الخالفة
 (، ِكَتاُب اْلَفَراِئِض، َباُب اْلَكاَلَلةِ 2727( سنن ابن ماجه )1)

َا    -رضي هللا عنه-  هريرةأبو  )جه(    -[ 1463]  قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت آيَةُ اللَِّّعانِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأميُّ
َوَأميَُّ  َجنـََّتُه،  َلَها  يُْدخِّ َوَلْن  َشْيٍء،  يفِّ  اَّللَِّّ  مَِّن  فـََلْيَسْت  ُهْم،  مِّنـْ لَْيَس  َمْن  بَِّقْوٍم  َأحْلََقْت  رَ اْمَرأٍَة  َعَرَفُه،  ا  َوَقْد  َوَلَدهُ  أَْنَكَر  ُجٍل 

ُ مِّْنهُ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ، َوَفَضَحهُ َعَلى رُُءوسِّ اأْلَْشَهادِّ« أخرجه ابن ماجه  (1) اْحَتَجَب اَّللَّ

]األلباني:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف. فيه يحيى بن حرب. وهو مجهول، قاله الذهبي في الكاشف2743: ]ماجه
 [ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف

 (، ِكَتاُب اْلَفَراِئِض، َباُب َمْن َأْنَكَر َوَلَدهُ 2743( سنن ابن ماجه )1)

َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَم يـَْوَم فـَْتحِّ َمكََّة فـََقاَل:  -رضي هللا عنه-  ْبنِّ َعْمرٍو  َعْبد اَّللَّ   )جه( -[  1464] 
َأَحُدمُهَا صَ  يـَْقُتْل  مَلْ  َما  َا،  َوَماهلِّ يَرُِّث مِّْن دِّيَتَِّها  َوُهَو  َوَمالِّهِّ،  َها  تَرُِّث مِّْن دِّيَةِّ َزْوجِّ َأَحُدمُهَا صَ »اْلَمْرأَةُ  َبُه، فَإَِّذا قـََتَل  َبهُ  احِّ احِّ

َبهُ َخطَأً َورَِّث مِّْن َمالِّهِّ َومَلْ يَ  ئًا، َوإِّْن قـََتَل َأَحُدمُهَا َصاحِّ  (1) ماجه رِّْث مِّْن دِّيَتِّهِّ« أخرجه ابن َعْمًدا مَلْ يَرِّْث مِّْن دِّيَتِّهِّ َوَمالِّهِّ َشيـْ
أحمد: حديثه موضوع. وقال مرة: عمدا كان  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن سعيد، وهو المصلوب. قال  2736:  ]ماجه

]األلباني: موضوع[    [يضع. وقال أبو أحمد الحاكم كان يضع الحديث، صلب على الزندقة. وقال الحاكم أبوعبد هللا: ساقط بال خالف
 [ ]شعيب: إسناده حسن إن شاء هللا تعالى

 َقاِتلِ ِميَراِث الْ  َبابُ ِكَتاُب اْلَفَراِئِض، (، 2736ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثالث: من حرف الفاء يف الفت واألهواء واالختالف 
: »كيف أنتم وأئمة من  -صلى هللا عليه وسلم  -)د( أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا    -[  1465]

أو  ألقاك،  به حىت  مث أضرب  عاتقي،  على  أضع سيفي  ابحلق،  بعثك  والذي  أما  قلت:  الَفيء؟  هبذا  يستأثرون  بعدي 
 (. 1)خرجه أبو داود أحْلََقَك قال: أَوال أُدلُّك على خري من ذلك؟ تصرب حىت تلقاين« أ

 ]األلباني: ضعيف[  [ خالد بن وهبان ة [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهال7458]جامع: 
 ( في السنة، باب في قتل الخوارج. 4759( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -]بن معبد[ األسدي أن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا    )د( وابصة  -[  1466] 
وقال: »قـَْتالها كلُّهم يف النار« وقال فيه: قلت: »مىت ذاك اي ابن    -فذكر بعض حديث أيب بكرة    -]يقول[ :  -وسلم

ن أدركين ذلك الزمان؟ قال: َتُكفُّ  مسعود؟ قال: تلك أايم اهلْرج، حيث ال أيمن الرجل جليسه، قلت: فما أتمرين إ
من أحالس بيتك، قال: فلما قُتَِّل عثمان: طار قليب َمطاره، فركبت حىت أتيت دَِّمشَق،   ْلساً  لسانك ويدك، وتكون حِّ

كما    -صلى هللا عليه وسلم  -فلقيت ُخَرمي بن فاتك، فحدَّثُتُه، فحلف ابهلل الذي ال إله إِّال هو، لسمعُته من رسول هللا 
 . (1) نيه ابن مسعود«. أخرجه أبو داودحدث

[ ]عبد القادر: في سنده القاسم بن غزوان، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة القاسم بن غزوان  7463]جامع:  
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [وعمرو بن وابصة

 ( في الفتن، باب في النهي عن السعي في الفتنة. 4258( رقم ) 1)

ي أصحايب، أم تناَسْوا؟ وهللا ما  -رضي هللا عنه  -حذيفة بن اليمان  )د( * -[  1467]  قال: »وهللا ما أَْدرِّي أَنسِّ
من قائد فتنة إىل انقضاء الدنيا، يبلَغ من معه ثالَثائة فصاعداً، إال قد مسَّاه لنا   -صلى هللا عليه وسلم -ترك رسول هللا  

 (. 1) جه أبو داودابمسه واسم أبيه واسم قبيلته« أخر 
فيه ضعف[    -وهو الليثي-بن زيد  فزوخ وأسامة[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ابن 7483]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في الفتن، باب ذكر الفتن ودالئلها. 4243( رقم ) 1)

قال: »يكون يف   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن مسعود    -[  1468] 
 . (1)  أخرجه أبو داود «هذه األمة أربع فنت، يف آخرها القتل

ضعيف  7486]جامع:   إسناده  ]شعيب:  مجهول[  رجل  سنده  في  القادر:  ]عبد  مسعود[    ْلبهام [  ابن  هللا  عبد  عن  ]األلباني:  الراوي 
 ضعيف[

 ودالئلها. ( في الفتن، باب ذكر الفتن 4241( رقم ) 1)

 صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنهما  -)د ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[  1469] 
َنة َتْستِّنطِّف-وسلم ا ستكوُن فِّتـْ العرَب، قتالها يف النار، اللساُن فيها أشدُّ من َوْقعِّ السيف« أخرجه الرتمذي وأبو   : »إهنَّ
 (. 1)داود 

]األلباني:  وجهالة زياد[  -وهو ابن أبي ُسليم-[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ليث 7500]جامع: 
 ضعيف[

 (. 16( في الفتن، باب رقم ) 2179اللسان، والترمذي رقم ) ( في الفتن، باب في كف4265( رواه أبو داود رقم )1)
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َنة َصمَّاءُ   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[  1470]  قال: »َسَتُكون فِّتـْ
 (. 1) أبو داود َبْكماءُ عمياُء، َمْن َأْشَرَف هلا استشرفت ]له[ وإشراُف اللسان فيها كوقوع السيف« أخرجه  

[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني، وقد اخُتلف  7501]جامع: 
 في إسناد هذا الحديث ومتنه[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في الفتن، باب في كف اللسان. 4264( رقم ) 1)

قال: »ليس مِّنَّا َمْن   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -جبري بن مطعم  )د( * -[  1471] 
 . (1)دعا إىل عصبيَّة، وليس منا من قاتل عصبيَّة، وليس منا من مات على عصبيَّة« أخرجه أبو داود 

ده ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الرحمن  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شاهد صحيح فهو حسن به[ ]شعيب: إسنا7522]جامع: 
 بن أبي َلِبيَبة[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في األدب، باب في العصبية.5121( رقم ) 1)

خطبنا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -  )د( سراقة بن مالك بن جعشم -[  1472] 
 . (1)فقال: »َخرْيُكم املدافُِّع عن عشريته، ما مَلْ أيمث« أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: في سنده أيوب بن سويد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف  7523]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ أيوب بن ُسَويد[ 

 ( في األدب، باب في العصبية.5120( رقم ) 1)

قال: قلت: اي رسول هللا، ما العصبية؟ قال: »أن تُعِّنَي  -رضي هللا عنه  -واثلة بن األسقع   )د( * -[  1473] 
«. أخرجه أبو داود  . (1)  َقوَمَك على الظُّْلمِّ

الدمشقي، وابنة واثلة بن األسقع، لم يوثقهما غير ابن حبان[ ]األلباني:  [ ]عبد القادر: في سنده سلمة بن بشر 7525]جامع: 
   [ ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن، سلمة بن بشر روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع

 العصبية.( في األدب، باب في 5119( رقم ) 1)

)د( عبد الرمحن بن مُسري قال: »كنُت آخذاً بيد ابن عمَر رضي هللا عنه يف طريق من طُُرقِّ املدينةِّ، إذ   -[  1474] 
قَِّي، مسعُت رسول هللا    -أَتى على رأس منصوب، فقال: َشقَِّي قاتُِّل هذا، فلما أن مضى، قال: وما أرى هذا إال قد شِّ

ليقتله، فليقل هكذا، فالقاتل يف النار، واملقتول يف اجلنة«  يقول: من َمَشى إىل رجل من أمت -صلى هللا عليه وسلم
 (. 1)أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: فيه عبد الرحمن بن سمير لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن الراوي  7542]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[عن ابن عمر[ 

 ( في الفتن، باب في النهي عن السعي في الفتنة. 4260( رقم ) 1)

جاء عبد هللا بن سالم، فقال له   -رضي هللا عنه -عثمان   )ت( ابن أخي عبد هللا بن سالم قال: ملا أريد -[  1475] 
عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت يف ُنْصرتك، قال: اخرج إىل الناس فاطرُدهْم عين، فإنَّك خارجاً خري يل منك داخاًل،  

صلى هللا عليه    -ول هللا قال: فخرج عبد هللا بن َسالَم، فقال: أيُّها الناُس، إنه كان امسي يف اجلاهلية فالانً، َفسمَّاين رس
عبد هللا، ونزل يفَّ آايت من كتاب هللا، نزل يفَّ }وَشهَِّد شاهٌِّد مِّْن بين إسرائيل على مثله فآَمَن واْسَتْكرَبْمُت إنَّ هللاَ    -وسلم

الظَّاملنَي{ ]األحقاف:   الَقْوَم  يهدي  َنُكم ومَ 10ال  وبـَيـْ بَيين  {  [ ونزلت يفَّ }قُْل َكفى ابهللِّ َشهِّيداً  الكتابِّ عِّْلُم  ْن عِّْنَدهُ 



349 
 

َمْغُموداً عنكم، وإن املالئَِّكَة قد جاَورَْتكم يف بَلِّدكم هذا الذي نزل فيه نَبِّيُُّكم، فاهللَ هللا يف 43]الرعد:   [ إنَّ هلل َسْيفاً 
ْيَف هللا املغموَد عنكم فال يـُْغَمد إىل يوم  هذا الُرجل أن تقتلوه، فوهللاِّ لَئِّن قـَتَلُتُموه لََتْطُرُدّن جرياَنُكم املالئكَة، ولََتُسلُّنَّ سَ 

تُـُلوا عثمان. أخرجه الرتمذي   . (1) القيامة، قال: فقالوا: اقتلوا الَيهودِّيَّ، واقـْ
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7544]جامع: 

 األحقاف. ( في التفسير، باب ومن سورة 3253( رقم ) 1)

َوَأْصَحابُُه، فـََقالُوا: َهَلْكَت اَي عِّْمَراُن    )جه(  *  -[  1476]  اأْلَْزَرقِّ  ْبُن  أََتى اَنفُِّع  َصنْيِّ، قَاَل:  َما   عِّْمَران ْبنِّ احلُْ قَاَل: 
َنةٌ  فِّتـْ َتُكوَن  اَل  َحىتَّ  }َوقَاتُِّلوُهْم   :ُ اَّللَّ قَاَل  قَالُوا:  ؟  َأْهَلَكينِّ الَّذِّي  َما  قَاَل:  بـََلى،  قَالُوا:  َّللَِِّّّ{  وَ   َهَلْكُت،  الدِّيُن ُكلُّهُ  َيُكوَن 

ثْـُتُكْم، َحدِّيثًا مسِّ 39]األنفال:   ُتْم َحدَّ ئـْ نَاُهْم، َفَكاَن الدِّيُن ُكلُّهُ َّللَِِّّّ، إِّْن شِّ ْعُتهُ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ  [، قَاَل: َقْد قَاتـَْلنَاُهْم َحىتَّ نـََفيـْ
ْعَتهُ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعْم، َشهِّْدُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَالُوا: َوأَْنَت مسِّ 

قِّتَااًل   قَاتـَُلوُهْم  َلُقوُهْم  فـََلمَّا  اْلُمْشرِّكِّنَي،  إِّىَل  اْلُمْسلِّمِّنَي  مَِّن  َجْيًشا  بـََعَث  َوَقْد  َوَسلََّم،  َفَمنَ َعَلْيهِّ  َأْكتَافـَُهْم،  َشدِّيًدا،  ُحوُهْم 
َيُه، قَاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إِّلَ  ، فـََلمَّا َغشِّ لرُّْمحِّ ُ، إِّيّنِّ ُمْسلٌِّم، َفطََعَنهُ  َفَحَمَل رَُجٌل مِّْن حُلَْمتِّ َعَلى رَُجٍل مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي ابِّ َه إِّالَّ اَّللَّ

لََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َهَلْكُت، قَاَل: »َوَما الَّذِّي َصنـَْعَت؟« َمرًَّة أَْو َمرََّتنْيِّ،  فـََقتـََلُه، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ 
لَّذِّي َصَنَع، فـََقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »فـََهالَّ َشَقْقَت َعْن َبْطنِّهِّ  هِّ؟« قَاَل: اَي فـََعلِّْمَت َما يفِّ قـَْلبِّ   فََأْخرَبَهُ ابِّ

بِّهِّ،   َتَكلََّم  َما  أَْنَت قَبِّْلَت  َما يفِّ قـَْلبِّهِّ، قَاَل: »َفاَل  َأْعَلُم  َلُكْنُت  َبطَْنهُ  َلْو َشَقْقُت  َما يفِّ قـَْلبِّهِّ«،  َرُسوَل اَّللَِّّ  تـَْعَلُم  أَْنَت  َواَل 
،  قَاَل: َفَسَكَت َعْنهُ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَـ  ريًا َحىتَّ َماَت، َفَدفـَنَّاهُ فََأْصَبَح َعَلى ظَْهرِّ اأْلَْرضِّ َلْم يـَْلَبْث إِّالَّ َيسِّ

اأْلَ  ظَْهرِّ  َعَلى  فََأْصَبَح  ََيُْرُسونَُه،  غِّْلَمانـَنَا  أََمْراَن  مثَّ  َفَدفـَنَّاُه،  نـََبَشُه،  َعُدوًّا  لََعلَّ  اْلغِّْلَماَن  فـََقالُوا:  لََعلَّ  فـَُقْلنَا:   ، نـََعُسوا،  ْرضِّ
َعابِّ  الشِّّ تِّْلَك  بـَْعضِّ  يفِّ  نَاهُ  فَأَْلَقيـْ  ، اأْلَْرضِّ ظَْهرِّ  َعَلى  فََأْصَبَح  نَا،  َنْـُفسِّ أبِّ َحَرْسنَاهُ  مثَّ   ،َفَدفـَنَّاُه، 

َصنْيِّ، قَاَل: بـََعثـَنَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسرِّيٍَّة، َفَحمَ  َل رَُجٌل مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي َعَلى رَُجٍل مَِّن  وعن عِّْمَراَن ْبنِّ احلُْ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َ النَّيبِّ اأْلَْرُض: فَُأْخربِّ َم، َوقَاَل: »إِّنَّ اأْلَْرَض لَتـَْقَبُل َمْن  اْلُمْشرِّكِّنَي، َفذََكَر احْلَدِّيَث، َوزَاَد فِّيهِّ، فـَنـََبَذْتهُ 

 (1) َأَحبَّ َأْن يُرَِّيُكْم تـَْعظِّيَم ُحْرَمةِّ، اَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَُّ« أخرجه ابن ماجهُهَو َشرٌّ مِّْنُه، َوَلكِّنَّ اَّللََّ 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلعضاله، فإن بين الُسميط وعمران اثنين [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد حسن3930:  ]ماجه

 اْلَكفِ  َعمَّْن َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب 3930( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيطُوُف   -رضي هللا عنهما  -َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُعَمَر  )جه( -[  1477] 
، َما َأْعظَ  ْلَكْعَبةِّ، َويـَُقوُل: »َما َأْطيـََبكِّ َوَأْطَيَب رََِّيكِّ ، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ، حَلُْرَمةُ اْلُمْؤمِّنِّ َأْعظَُم  ابِّ َمكِّ َوَأْعظََم ُحْرَمَتكِّ

، َمالِّهِّ، َوَدمِّهِّ، َوَأْن َنظُنَّ بِّهِّ إِّالَّ َخرْيًا« أخرجه ابن ماجه  (1)  عِّْنَد اَّللَِّّ ُحْرَمًة مِّْنكِّ
الباقي: في الزوائد: في إسناده  3922:  ]ماجه مقال. ونصر بن محمد شيخ ابن ماجة، ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في  [ ]عبد 
 []األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف نصر بن محمَّد شيخ المصنف  [الثقات

 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب ُحْرَمِة َدِم اْلُمْؤِمِن َوَماِلهِ 3932( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلُمْؤمُِّن َأْكَرُم َعَلى اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه   -أَبو ُهَريْـَرَة  )جه( -[  1478] 
 (1) َعزَّ َوَجلَّ، مِّْن بـَْعضِّ َماَلئَِّكتِّهِّ« أخرجه ابن ماجه 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده   [سفيان أبي المهزم [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن 3947:  ]ماجه
 [ضعيف جًدا، أبو المهزم يزيد بن سفيان متروك
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 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب اْلُمْسِلُموَن ِفي ِذمَِّة َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ 3947( سنن ابن ماجه )1)

َلُة، قَاَلْت: مسِّْعُت َأيبِّ يـَُقوُل، َسأَْلتُ  )جه( -[  1479]  ُهْم يـَُقاُل هَلَا ُفَسيـْ َّ   َعبَّاد ْبنِّ َكثِّرٍي الشَّامِّيِّ، َعنِّ اْمَرأٍَة مِّنـْ النَّيبِّ
قَاَل: »اَل، َوَلكِّْن مَِّن اْلَعَصبِّيَّةِّ َأْن يُعِّنَي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ أَمَِّن اْلَعَصبِّيَّةِّ َأْن َيِّبَّ الرَُّجُل قـَْوَمُه؟ 

« أخرجه ابن ماجه   (1) الرَُّجُل قـَْوَمهُ َعَلى الظُّْلمِّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وهو قلت يا رسول هللا ما العصبية؟ قال )أن يعين الرجل  3949:  ]ماجه

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه[  [ قومه على الظلم(
 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب اْلَعَصِبيَّةِ 3949( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َما مِّْن ُمْسلَِّمنْيِّ اْلتـََقيَا   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه( * -[  1480]  َعنِّ النَّيبِّ
ْسيَافِّهَِّما، إِّالَّ َكاَن اْلَقاتُِّل َواْلَمْقتُوُل يفِّ النَّارِّ« أخرجه ابن ماجه   (1) أبَِّ

 ف جًدا، مبارك بن سحيم متروك، وسويد بن سعيد ضعيف[ شعيب: إسناده ضعي [ ][ ]األلباني: صحيح3936:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباٌب ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما3963( سنن ابن ماجه )1)

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »مِّْن َشرِّ النَّاسِّ َمْنزِّلًَة عِّْنَد    -رضي هللا عنه   -أَُماَمَة  وأَب )جه( -[  1481] 
َرتَهُ بُِّدنْـيَا َغرْيِّهِّ« أخرجه ابن ماجه  (1) اَّللَِّّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ، َعْبٌد َأْذَهَب آخِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب،   [ ائد: هذا إسناد حسن[ ]عبد الباقي: في الزو 3966:  ]ماجه
 [ وعبد الحكم السدوسي يعتبر به عند المتابعة، ولم يتاَبع، وسويد بن سعيد قد توبع. ثم هو مضطرب اْلسناد

 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباٌب ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما3966( سنن ابن ماجه )1)

دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ    ُعَمر  )جه(  -[  1482]  أَنَّهُ َخَرَج يـَْوًما إِّىَل َمْسجِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْبكِّي؟ فـََقاَل: َما يـُْبكِّيكَ  ْعُتهُ مِّْن    ؟ قَاَل:فـََوَجَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل قَاعًِّدا عِّْنَد َقرْبِّ النَّيبِّ يـُْبكِّيينِّ َشْيٌء مسِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إِّنَّ يَ  ْرٌك، َوإِّنَّ َمْن َعاَدى  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مسِّ رَي الرِّاَيءِّ شِّ سِّ
ْلُمَحا ابِّ  َ اَّللَّ اَبرََز  فـََقْد  َولِّيًّا،  َوإِّْن حَ َّللَِِّّّ  يـُْفتـََقُدوا،  مَلْ  إَِّذا غَابُوا  الَّذِّيَن  اأْلَْخفِّيَاَء،  اأْلَْتقِّيَاَء  اأْلَبْـَراَر  َيِّبُّ   َ اَّللَّ إِّنَّ  مَلْ رَبَةِّ،  َضُروا 

 (1)اجهيُْدَعْوا، َومَلْ يـُْعَرفُوا قـُُلوهُبُْم َمَصابِّيُح اهْلَُدى، خَيُْرُجوَن مِّْن ُكلِّّ َغرْبَاَء ُمظْلَِّمٍة« أخرجه ابن م
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف3989:  ]ماجه

َرقي-جًدا. عيسى بن عبد الرحمن   متروك الحديث[  -وهو ابن فروة الزُّ
 اَلَمُة ِمَن اْلِفَتنِ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب َمْن ُتْرَجى َلُه السَّ 3989( سنن ابن ماجه )1)

دِّ، إِّْذ   -رضي هللا عنه    -   َعائَِّشة  )جه(  -[  1483]  َنَما َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجالٌِّس يفِّ اْلَمْسجِّ قَاَلْت: بـَيـْ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  دِّ، فـََقاَل النَّيبِّ َها النَّاُس اهْنَْوا نَِّساءَُكْم َعْن َم: »اَي أَيُـّ َدَخَلتِّ اْمَرَأٌة مِّْن ُمَزيْـَنَة تـَْرفُُل يفِّ زِّيَنٍة هَلَا يفِّ اْلَمْسجِّ
دِّ، فَإِّنَّ َبينِّ إِّْسَرائِّيَل مَلْ يـُْلَعُنوا َحىتَّ لَبَِّس نَِّساُؤُهُم الزِّ  دِّ« أخرجه  لُْبسِّ الزِّيَنةِّ، َوالتـََّبْخرُتِّ يفِّ اْلَمْسجِّ يَنَة، َوتـََبْخرَتَْن يفِّ اْلَمَساجِّ

 (1)  ابن ماجه
زوائد: في إسناده داود بن مدرك. قال فيه الذهبي في كتاب الطبقات: نكره ال يعرف. وموسى ابن  [ ]عبد الباقي: في ال4001:  ]ماجه

ضعيف موس  [عبيدة  ضعيف.  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ُعبيدة    ى]األلباني:  الربذي-بن  مدرك    -وهو  ابن  داود  وشيخه  ضعيف، 
 [ مجهول

 ِفْتَنِة النِ َساءِ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب 4001( سنن ابن ماجه )1)

َسعِّيٍد    )جه(  -[  1484]  عنه    -أَبو  هللا  َأَحدُُكْم    -رضي  ََيْقِّْر  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
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ُ  اٌل، مثَّ اَل نـَْفَسُه«، قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َكْيَف ََيْقُِّر َأَحُداَن نـَْفَسُه؟ قَاَل: " يـََرى َأْمًرا َّللَِِّّّ َعَلْيهِّ فِّيهِّ َمقَ   يـَُقوُل فِّيهِّ، فـَيـَُقوُل اَّللَّ
، فـَيـَُقوُل: َي ُكْنَت َأَحقَّ َأْن خَتَْشى "    َعزَّ َوَجلَّ َلهُ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ: َما َمنـََعَك َأْن تـَُقوَل يفِّ َكَذا وََكَذا؟ فـَيـَُقوُل: َخْشَيةُ النَّاسِّ فَإِّايَّ

 (1)  أخرجه ابن ماجه

-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أن أبا البختري    [ئد: إسناده صحيح رجاله ثقات [ ]عبد الباقي: في الزوا4008:  ]ماجه
 لم يسمع من أبي سعيد[  -واسمه سعيد بن فيروز

 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب اأْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن اْلُمْنَكرِ 4008( سنن ابن ماجه )1)

تـََعاىَل:   -رضي هللا عنه    -ْبنِّ َعازٍِّب    اْلرَبَاء  )جه(  -[  1485]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ قـَْولِّهِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
عِّنُوَن{ ]البقرة:  ُ َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ « أخرجه ابن ماجه159}يـَْلَعنُـُهُم اَّللَّ  (1) [، قَاَل: »َدَوابُّ اأْلَْرضِّ

]حكم األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده   [الباقي: في الزوائد: في إسناده الليث وهو ابن سليم ضعيف[ ]عبد 4021:  ]ماجه
 [ ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي ُسليم 

 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب اْلُعُقوَباتِ 4021( سنن ابن ماجه )1)

َلَة ُأْسرَِّي بِّهِّ َوَجَد رَِّيًا   -رضي هللا عنه    -َكْعٍب    ُأيَبّ ْبنِّ   )جه(  -[  1486]  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ لَيـْ
َها وَ  طَةِّ َوابْـنـَيـْ رْبِّيُل َما َهذِّهِّ الرِّيُح الطَّيَِّبُة؟« قَاَل: َهذِّهِّ رِّيُح َقرْبِّ اْلَماشِّ هَ طَيَِّبًة، فـََقاَل: »اَي جِّ ا، قَاَل: وََكاَن بَْدءُ َذلَِّك َأنَّ  َزْوجِّ
الرَّاهِّ  َعَلْيهِّ  فـََيطَّلُِّع  َصْوَمَعتِّهِّ،  بَِّراهٍِّب يفِّ  مَمَرُّهُ  وََكاَن  إِّْسَرائِّيَل  َبينِّ  َأْشرَافِّ  َر َكاَن مِّْن  بـََلَغ اخْلَضِّ فـََلمَّا  اإْلِّْساَلَم،  فـَيُـَعلُِّّمهُ  ُب، 

ُر، َزوََّجهُ أَبُوهُ اْمَرأًَة فـََعلَّ  َها َأْن اَل تـُْعلَِّمهُ َأَحًدا، وََكاَن اَل يـَْقَرُب النَِّساَء، َفطَلََّقَها مثَّ َزوَّجَ اخْلَضِّ ُر، َوَأَخَذ َعَليـْ هُ أَبُوهُ  َمَها اخْلَضِّ
َها َأْن اَل تـُْعلَِّمهُ َأَحًدا، َفَكَتَمْت إِّْحَدامُهَا، َوأَْفَشْت َعَلْيهِّ اأْلُ  ْخَرى، فَاْنطََلَق َهارِّاًب َحىتَّ أََتى َجزِّيَرًة ُأْخَرى، فـََعلََّمَها َوَأَخَذ َعَليـْ

َر، فَقِّيَل: َوَمْن رَآهُ َمَعَك؟  يفِّ اْلَبْحرِّ، فَأَقـَْبَل رَُجاَلنِّ ََيَْتطِّبَانِّ فـََرَأاَيُه، َفَكَتَم َأَحُدمُهَا، َوأَْفَشى اآْلَخُر، َوقَاَل: َقْد رَأَيْ  ُت اخْلَضِّ
َنَما هَِّي متَُْشُط ابْـَنةَ قَاَل: ُفاَلٌن، َفُسئَِّل، َفَكَتَم وَ  ََة، فـَبـَيـْ فِّْرَعْوَن،    َكاَن يفِّ دِّينِّهِّْم َأنَّ َمْن َكَذَب قُتَِّل، قَاَل: فـَتـََزوََّج اْلَمْرَأةَ اْلَكامتِّ

َأْرَسَل إِّلَْيهِّْم، فـََراَوَد اْلَمْرَأَة َوَزْوَجَها  إِّْذ َسَقَط اْلُمْشُط، فـََقاَلْت: َتعَِّس فِّْرَعْوُن، فََأْخرَبَْت َأاَبَها، وََكاَن لِّْلَمْرَأةِّ ابْـنَانِّ َوَزْوٌج، فَ 
نَا، إِّْن قـَتـَْلتَـ  َعا َعْن دِّينِّهَِّما، فَأَبـَيَا، فـََقاَل: إِّيّنِّ قَاتُِّلُكَما، فـََقااَل: إِّْحَسااًن مِّْنَك إِّلَيـْ نَا َأْن جَتَْعَلنَا يفِّ بـَْيٍت، فـََفَعَل، فـََلمَّا َأْن يـَْرجِّ

صَ   ِّّ لنَّيبِّ ابِّ ماجهُأْسرَِّي  ابن  أخرجه  فََأْخرَبَُه.  رْبِّيَل  جِّ َفَسَأَل  طَيَِّبًة،  رَِّيًا  َوَجَد  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ   (1)   لَّى 
 [ [ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير4030:  ]ماجه

ْبِر َعَلى اْلَباَل 4030( سنن ابن ماجه )1)  ءِ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب الصَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اَل يـَْزَداُد اأْلَْمُر إِّالَّ    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس  )جه(  -[  1487] 
النَّ  َرارِّ  َعَلى شِّ إِّالَّ  السَّاَعةُ  تـَُقوُم  َواَل  إِّالَّ ُشحًّا،  النَّاُس  َواَل  إِّْداَبرًا،  نْـيَا إِّالَّ  الدُّ َواَل  ًة،  دَّ ، وَ شِّ اْبُن اسِّ إِّالَّ عِّيَسى  اْلَمْهدِّيُّ  اَل 

 (1) َمْرمَيَ« أخرجه ابن ماجه
[ ]حكم األلباني: ضعيف جدا إال جملة الساعة فصحيحة[ ]شعيب: صحيح لغيره، دون قوله: "وال المهدي إال عيسى ابن  4039:  ]ماجه

   [ مدلس وقد عنعن -ي وهو البصر -والحسن  مريم" فمنكرة، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن خالد الجندي، 
ْبِر َعَلى اْلَباَلءِ 4039( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب الصَّ

اَّللَّ   )جه(  -[  1488]  َمْسُعود  َعْبد  عنه -  ْبنِّ  َعَلْيهِّ   -رضي هللا  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  بَِّرُسولِّ  ُأْسرَِّي  َلَة  لَيـْ َلمَّا َكاَن   " قَاَل: 
َها، فَـ  َها عِّْلمٌ َوَسلََّم، َلقَِّي إِّبْـَراهِّيَم، َوُموَسى، َوعِّيَسى فـََتَذاَكُروا السَّاَعَة، فـََبَدُءوا إبِِّّبْـَراهِّيَم َفَسأَلُوهُ َعنـْ ، مثَّ  َلْم َيُكْن عِّْنَدهُ مِّنـْ

َها عِّْلٌم، فـَُردَّ احْلَدِّيُث إِّىَل عِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ، فـََقاَل: َقْد ُعهَِّد   إِّيَلَّ فِّيَما ُدوَن َوْجَبتَِّها، فََأمَّا َسأَلُوا ُموَسى، فـََلْم َيُكْن عِّْنَدهُ مِّنـْ
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قَا  ، الدَّجَّالِّ ُخُروَج  َفذََكَر   ،ُ اَّللَّ إِّالَّ  يـَْعَلُمَها  َفاَل  فـََيْستـَْقبُِّلُهْم أيَُْجوُج،  َوْجبـَتُـَها  بِّاَلدِّهِّْم  إِّىَل  النَّاُس  ُع  َفرَيْجِّ تُـُلهُ  فَأَقـْ فَأَْنزُِّل،  َل: 
ُلوَن{ ]األنبياء:   َاٍء إِّالَّ َشرِّبُوُه، َواَل بَِّشْيٍء إِّالَّ أَْفَسُدوُه، فـََيْجَأرُوَن  96َوَمْأُجوُج َوُهْم }مِّْن ُكلِّّ َحَدٍب يـَْنسِّ [، َفاَل مَيُرُّوَن مبِّ

َ َأْن ميِّيتـَُهْم، فـَتـَْننُتُ اأْلَْرُض مِّْن رَِّيِّهِّْم، فـََيْجَأرُوَن إِّىَل اَّللَِّّ، فََأْدعُ  ْلَماءِّ، فـََيْحمُِّلُهْم  إِّىَل اَّللَِّّ، فََأْدُعو اَّللَّ ُل السََّماَء ابِّ و اَّللََّ، َفرُيْسِّ
اأْلَ  َومُتَدُّ  اجلِّبَاُل،  تـُْنَسُف  مثَّ  اْلَبْحرِّ،  يفِّ  ،  فـَيُـْلقِّيهِّْم  النَّاسِّ مَِّن  السَّاَعةُ  َذلَِّك، َكاَنتِّ  َمىَت َكاَن  إِّيَلَّ  فـَُعهَِّد   ، اأْلَدِّميِّ َمدَّ  ْرُض 

َد َتْصدِّيُق َذلِّكَ  اْلَعوَّاُم: " َوُوجِّ َا " قَاَل  تـَْفَجُؤُهْم بِّوِّاَلَدِتِّ َمىَت  َأْهُلَها  يَْدرِّي  الَّتِّ اَل  إَِّذا    يفِّ كِّتَابِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل: َحىتَّ   َكاحْلَامِّلِّ 
لُوَن{ ]األنبياء:   (1)[ " أخرجه ابن ماجه96فُتَِّحْت أيَُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم }مِّْن ُكلِّّ َحَدٍب يـَْنسِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُمؤثر    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده صحيح. رجاله ثقات4081:  ]ماجه
 البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة"[ بن َعَفازة، ومع ذلك فقد صحيح 

َجاِل، َوُخُروِج ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، َوُخُروِج َيْأُجوَج، َوَمْأُجوجَ 4081( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب ِفْتَنِة الدَّ

َيٌة    -رضي هللا عنه    -  َعْبد اَّللَّ   )جه(  -[  1489]  َنَما حَنُْن عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّْذ أَقـَْبَل فِّتـْ قَاَل: بـَيـْ
لَْونُهُ  َوتـََغريََّ  نَاهُ  َعيـْ اْغَرْورََقْت  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ رَآُهُم  فـََلمَّا  ٍم،  َهاشِّ َبينِّ  نـََزامِّْن  َما  فـَُقْلُت:  قَاَل،  يفِّ  ،  نـََرى  ُل 

َأْهلَ  َوإِّنَّ  نْـيَا،  الدُّ َعَلى  َرَة  اآْلخِّ لَنَا   ُ اَّللَّ اْختَاَر  بـَْيٍت  َأْهُل  »إِّانَّ  فـََقاَل:  َنْكَرُهُه،  ئًا  َشيـْ َباَلًء َوْجهَِّك  بـَْعدِّي  َسيـَْلَقْوَن  بـَْيتِّ   
َ قـَْوٌم مِّْن قَِّبلِّ اْلَمْشرِّقِّ َمَعهُ  ْم رَااَيٌت ُسوٌد، فـََيْسأَلُوَن اخْلرَْيَ، َفاَل يـُْعطَْونَُه، فـَيُـَقاتُِّلوَن فـَيُـْنَصُروَن،  َوَتْشرِّيًدا َوَتْطرِّيًدا، َحىتَّ أيَْيتِّ

قِّْسطًا، كَ  فـََيْمَلُؤَها  بـَْيتِّ  َأْهلِّ  رَُجٍل مِّْن  إِّىَل  يَْدفـَُعوَها  يـَْقبـَُلونَُه، َحىتَّ  َفاَل  َسأَلُوا،  َما  َأدْ فـَيُـْعطَْوَن  َفَمْن  َجْورًا،  َمَلُئوَها  َرَك  َما 
« أخرجه ابن ماجه ًوا َعَلى الثَـّْلجِّ  (1) َذلَِّك مِّْنُكْم، فـَْليَْأِتِِّّْم َوَلْو َحبـْ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث منكر، ويشبه أن يكون موضوعا [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف4082:  ]ماجه
 ُخُروِج اْلَمْهِدي ِ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب 4082( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـَْقَتتُِّل عِّْنَد َكْنزُِّكْم َثاَلثٌَة،    -رضي هللا عنه    -ثـَْواَبن    )جه(  *  -[ 1490] 
ُهْم، مثَّ َتطُْلُع الرَّااَيُت السُّوُد مِّْن قَِّبلِّ اْلَمْشرِّ  ٍد مِّنـْ رُي إِّىَل َواحِّ ْقتُـُلوَنُكْم قـَْتاًل مَلْ يـُْقتـَْلهُ قـَْوٌم« ُكلُُّهُم اْبُن َخلِّيَفٍة، مثَّ اَل َيصِّ ، فـَيـَ قِّ

ئًا اَل َأْحَفظُهُ فـََقاَل    - ، فَإِّنَّهُ َخلِّيَفةُ اَّللَِّّ اْلَمْهدِّيُّ " أخرجه ابن    -مثَّ ذََكَر َشيـْ ًوا َعَلى الثَـّْلجِّ َوَلْو َحبـْ فَإَِّذا رَأَيْـُتُموهُ فـَبَايُِّعوهُ 
 (1)ماجه
واسمه عبد هللا  -في الزوائد: هذا إسناده صحيح[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف. أبو قالبة [ ]عبد الباقي: 4084: ]ماجه

 مدلس وقد عنعن[  -بن زيد الجرمي
 (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب ُخُروِج اْلَمْهِدي ِ 4084( سنن ابن ماجه )1)

اَّللَّ   )جه(  -[  1491]  الزُّبـَْيدِّيِّّ    َعْبد  َجْزٍء  ْبَن  احْلَارِّثِّ  َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه    -ْبنِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
« يـَْعينِّ ُسْلطَانَُه. أخرجه ابن ماجه ، فـَيُـَوطِّّئُوَن لِّْلَمْهدِّيِّّ  (1) َوَسلََّم: »خَيْرُُج اَنٌس مَِّن اْلَمْشرِّقِّ

]األلباني: ضعيف[    [ الزوائد: في إسناده عمرو بن جابر الحضرمي وعبد هللا بن لهيعة وهما ضعيفان[ ]عبد الباقي: في  4088:  ]ماجه
 ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. أبو زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، من غالة الشيعة ضعيف في حديثه[

 اْلَمْهِدي ِ (، ِكَتاُب اْلِفَتِن، َباُب ُخُروِج 4088( سنن ابن ماجه )1)

جَتَْتمُِّع    )جه(  -[  1492]  اَل  أُمَّتِّ  »إِّنَّ  يـَُقوُل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  قَاَل: مسِّ َمالٍِّك،  ْبَن  َعَلى أََنس 
« أخرجه ابن ماجه لسََّوادِّ اأْلَْعظَمِّ  (1)  َضاَلَلٍة، فَإَِّذا رَأَيْـُتُم اْختِّاَلفًا فـََعَلْيُكْم ابِّ

األعمى  3950:  ]ماجه أبو خلف  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  بن عطاء-[  الحديث    -واسمه حازم  وقد جاء  ضعيف.  وهو 
]األلباني: ضعيف جدا دون الجملة األولى[ ]شعيب: إسناده    [بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي 



353 
 

عة السالمي، وشيخه أبو خلف األعمى متروك ورماه ابن معين بالكذب. وقوله: "إن ُأمتي ال تجتمع  ضعيف جًدا لضعف معان بن رفا 
 على ضاللة" صحيح بمجموع شواهده[ 

َواِد اأْلَْعَظمِ 3950( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب السَّ

ُمْؤمِّنً   أَبو  )جه(  -[  1493]  فِّيَها  الرَُّجُل  ُيْصبُِّح  فِّنَتٌ  »َسَتُكوُن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ا  أَُماَمَة، 
« أخرجه ابن ماجه  ْلعِّْلمِّ ُ ابِّ ي َكافًِّرا، إِّالَّ َمْن َأْحيَاهُ اَّللَّ  (1) َومُيْسِّ

إسناده ضعيف. قال ابن معين: على بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها،  [ ]عبد الباقي: في الزوائد:  3954:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف جدا وهو صحيح دون جملة العلم[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [وقال البخاري وغيره في على بن يزيد: منكر الحديث

 [ متفق على ضعفه منكر الحديث -وهو األلهاني -جًدا، علي بن يزيد 
 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب َما َيُكوُن ِمْن اْلِفَتنِ 3954بن ماجه )( سنن ا1)

ُكْم َواْلفِّنَتَ، فَإِّنَّ اللَِّّساَن فِّيَها مِّْثُل َوقْ اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  1494]  عِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّايَّ
« أخرجه ابن ماجه   (1) السَّْيفِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وأبوه لم يسمع من ابن عمر 3968:  ]ماجه ]األلباني:    [ [ ]عبد 
وهو ابن زياد بن  -متفق على تركه. ومحمد بن الحارث   شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني[ ]ضعيف جدا

 [وهو ضعيف-الربيع الحارثي 
 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب َكفِ  اللِ َساِن ِفي اْلِفْتَنةِ 3968( سنن ابن ماجه )1)

: وَ  أَبو )جه( -[  1495]  ْيٌل َسعِّيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َما مِّْن َصبَاٍح إِّالَّ َوَمَلَكانِّ يـُنَادِّاَينِّ
 (1) لِّلرَِّجالِّ مَِّن النَِّساءِّ، َوَوْيٌل لِّلنَِّساءِّ مَِّن الرَِّجالِّ " أخرجه ابن ماجه

]شعيب: إسناده شديد   ]األلباني: ضعيف جدا[  [في إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد:  3999:  ]ماجه
 [ الضعف. خارجة بن مصعب قال الحافظ في "التقريب": متروك وكان ُيدلس عن الكذابين

 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب ِفْتَنِة النِ َساءِ 3999( سنن ابن ماجه )1)

َ َعزَّ َوَجلَّ إَِّذا َأرَاَد َأْن يـُْهلَِّك َعْبًدا،  اْبن ُعَمرَ   )جه(  -[  1496]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ اَّللَّ نـَزََع  ، َأنَّ النَّيبِّ
إِّالَّ   تـَْلَقهُ  إِّالَّ َمقِّيتًا مُمَقَّتًا، فَإَِّذا مَلْ  تـَْلَقهُ  اأْلََمانَُة، فَإَِّذا نُزَِّعْت مِّْنهُ  مِّْنهُ احْلَيَاَء، فَإَِّذا نـَزََع مِّْنهُ احْلَيَاَء، مَلْ  َمقِّيتًا مُمَقَّتًا، نُزَِّعْت مِّْنهُ 
يًما  مْحَُة، فَإَِّذا نُزَِّعْت مِّْنهُ الرَّمْحَُة، مَلْ تـَْلاأْلََمانَُة، مَلْ تـَْلَقهُ إِّالَّ َخائِّنًا خُمَوَّاًن، فَإَِّذا مَلْ تـَْلَقهُ إِّالَّ َخائِّنًا خُمَوَّاًن، نُزَِّعْت مِّْنهُ الرَّ  َقهُ إِّالَّ رَجِّ

« أخرجه ابن ماجه يًما ُمَلعَّنًا، نُزَِّعْت مِّْنهُ رِّبْـَقةُ اإْلِّْساَلمِّ  (1)ُمَلعَّنًا، فَإَِّذا مَلْ تـَْلَقهُ إِّالَّ رَجِّ
]األلباني: موضوع[ ]شعيب:   [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان، وهو ضعيف مختلف في اسمه4054:  ]ماجه
 [ متروك الحديث. واتهمه بعضهم بالوضع -وهو الحنفي الحمصي-ه ضعيف جًدا. سعيد بن سنان إسناد

 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب َذَهاِب اأْلََماَنةِ 4054( سنن ابن ماجه )1)

َمالٍِّك    أََنس  )جه(   -[  1497]  عنه -ْبنِّ  َوَسلََّم:    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  قـَتَاَدَة،  َأيبِّ  َعْن 
 (1)  »اآْلاَيُت بـَْعَد اْلمِّائـََتنْيِّ« أخرجه ابن ماجه

الحديث بالوضع غير واحد  [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عون بن عمارة. وقد حكم على هذا  4057:  ]ماجه
 من أهل العلم[ 

 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب اآْلَياتِ 4057( سنن ابن ماجه )1)

َمالٍِّك    أََنس  )جه(  -[  1498]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " أُمَّتِّ َعَلى مَخْسِّ    -رضي هللا عنه -ْبنِّ  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
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اُصٍل، مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم، تـََراُحٍم َوتـَوَ   طَبـََقاٍت: فََأْربـَُعوَن َسَنٍة، َأْهُل بِّرٍّ َوتـَْقَوى، مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّائَةِّ َسَنٍة، َأْهلُ 
تِّنَي َومِّائَةِّ َسَنٍة َأْهُل َتَدابٍُر َوتـََقاُطٍع، مثَّ اهْلَْرُج اهْلَْرُج، النََّجا النََّجا ".   إِّىَل سِّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أُمَّتِّ َعَلى مَخْسِّ طَبـََقاٍت، ُكلُّ طَبـََقٍة    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك    أََنسوَعْن  
، َوطَبـََقةُ َأْصَحايبِّ فََأْهُل عِّْلٍم َوإِّميَاٍن، َوَأمَّا الطَّبـََقةُ الثَّ  انَِّيُة، َما َبنْيَ اأْلَْربَعِّنَي إِّىَل الثََّمانِّنَي، فََأْهُل بِّرٍّ  َأْربـَُعوَن َعاًما، فََأمَّا طَبـََقتِّ

 (1)  َوتـَْقَوى«، مثَّ ذََكَر حَنَْوُه. أخرجه ابن ماجه
[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: الرواية األولى إسنادها ضعيف لضعف يزيد الرقاشي وجهالة عبد هللا بن معقل، ومتنه  4058:  ]ماجه

 حاتم والرواية الثانية إسنادها ضعيف لجهالة أبي معن والمسور بن الحسن وخازم العنزي[ باطل كما قال أبو 
 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب اآْلَياتِ 4058( سنن ابن ماجه )1)

ْلبَادِّيَةِّ  َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َذَهَب يبِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّىَل َمْوضِّ   )جه(  -[  1499]  ٍع ابِّ
َعَلْيهِّ وَ  ،  َقرِّيٍب مِّْن َمكََّة، فَإَِّذا َأْرٌض اَيبَِّسٌة َحْوهَلَا رَْمٌل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  عِّ ابَّةُ مِّْن َهَذا اْلَمْوضِّ َسلََّم: »خَتُْرُج الدَّ

نِّنَي، فََأرَااَن َعًصا لَهُ فَإَِّذا ُهَو بِّعَ  رْبٍ« قَاَل اْبُن بـَُرْيَدَة: َفَحَجْجُت بـَْعَد َذلَِّك بِّسِّ َصاَي، َهذِّهِّ َهَكَذا، َوَهَكَذا.  فَإَِّذا فِّرْتٌ يفِّ شِّ
 (1)  أخرجه ابن ماجه

الب 4067:  ]ماجه ]عبد  حبان  [  ابن  وقال  نظر.  حديثه  في  البخاري:  قال  عبيد  بن  خالد  ألن  ضعيف،  إسناده  هذا  الزوائد:  في  اقي: 
موضوعة بأحاديث  أنس  عن  يحدث  ُعبيد    [ والحاكم:  بن  خالد  جًدا.  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  جدا[  ضعيف  العتكي  -]األلباني:  وهو 

 [ متروك الحديث -المروزي 
 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب َجْيِش اْلَبْيَداءِ 4067( سنن ابن ماجه )1)

أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ   )جه(  -[  1500]  ْبنِّ َعْوٍف، َعْن  ْبنِّ َعْمرِّو  ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َلْيهِّ َكثِّري 
، اَي َوَسلََّم: »اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ َحىتَّ َتُكوَن َأْدََن َمَسالِّحِّ اْلُمْسلِّمِّنَي بِّبـَْواَلَء« مثَّ قَاَل َصلَّى هللاُ عَ  ، اَي َعلِّيُّ َلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َعلِّيُّ

بـَْعدِّ  مِّْن  الَّذِّيَن  َويـَُقاتُِّلُهُم  اأْلَْصَفرِّ،  َبينِّ  َستُـَقاتُِّلوَن  إِّنَُّكْم   " قَاَل:  َوأُمِّّي،   ، يبِّ أبَِّ قَاَل:  رُوَقةُ  َعلِّيُّ،«  إِّلَْيهِّْم  خَتْرَُج  َحىتَّ  ُكْم، 
، َأْهُل احلَِّجازِّ، الَّذِّي يبُ اإْلِّْساَلمِّ لتَّْسبِّيحِّ َوالتَّْكبِّريِّ، فـَُيصِّ ْفَتتُِّحوَن اْلُقْسطَْنطِّينِّيََّة ابِّ وَن َغنَائَِّم مَلْ  َن اَل خَيَافُوَن يفِّ اَّللَِّّ لَْوَمَة اَلئٍِّم، فـَيـَ

يَح َقْد َخَرجَ  أْلَْترَِّسةِّ، َوأيَْيتِّ آٍت فـَيـَُقوُل: إِّنَّ اْلَمسِّ ُموا ابِّ يُبوا مِّثـَْلَها، َحىتَّ يـَْقَتسِّ ُذ اَندٌِّم،  ُيصِّ يفِّ بِّاَلدُِّكْم، َأاَل َوهَِّي كِّْذبٌَة فَاآْلخِّ
 (1)  َوالتَّارُِّك اَندٌِّم ". أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده كثير بن عبد هللا كذبه الشافعي وأبو داود. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن  4094:  ]ماجه
]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف. كثير بن   [ب وال الرواية عنه إال جهة التعجبجده نسخة موضوعة ال يحل ذكرها في كت 

 [ عبد هللا بن عمرو بن عوف ضعفه الجمهور، إال أن البخاري كان حسن الرأي فيه، وكذلك تلميذه الترمذي، واتهمه بعضهم
 (، َأْبَواُب اْلِفَتِن، َباُب اْلَماَلِحمِ 4094( سنن ابن ماجه )1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 حرف القاف 

 ويشتمل على تسعة كتب 

كتاب القَدَر، كتاب القناعة، كتاب القضاء، كتاب القتل، كتاب القصاص،  

 كتاب القسامة، كتاب القِراض، كتاب القصص، كتاب القيامة 
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 الكتاب األول: يف القدر 
: »مِّْن سعادةِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سعد بن أيب وقاص  -[ 1501]

ابنِّ آدَم: رضاه مبا قضى هللا، ومِّْن شقاوةِّ ابنِّ آدَم: َترُكه استخارَة هللا، ومِّن شقاوة ابن آدم: َسَخطُهُ مبا َقَضى هللا« 
 (. 1)  أخرجه الرتمذي

قادر: في إسناده محمد بن أبي حميد األنصاري الزرقي المدني، لقبه حماد، وهو  ]عبد ال]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 7592]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[

 ( في القدر، باب ما جاء في الرضى بالقضاء. 2152( رقم ) 1)

: »لِّكلِّّ أمَّة  -عليه وسلمصلى هللا  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( حذيفة بن اليمان  -[  1502] 
جَمُوس، وجَمُوُس هذه األمة الذين يقولون: ال َقَدَر، من مات منهم فال تشهدوا جنازِتم، ومن َمرِّض منهم فال تعودوُهم،  

َقُهْم ابلدجال« أخرجه أبو داود ، وَحق على هللا أن يـُْلحِّ  . (1) هم شيعةُ الدَّجَّالِّ
 ]األلباني: ضعيف[ عمر مولى غفرة، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ ]عبد القادر: في إسناده 7600]جامع: 

 ( في السنة، باب في القدر. 4692( رقم ) 1)

ُُوهْم الكالم« أخرجه...  -مثَله   -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة د ) -[  1503]   (. 1)وزاد »فال جُتالُِّسوهم وال تُفاحتِّ
[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لسوء حفظ ابن لهيعة: وهو عبد هللا، ولجهالة حكيم بن شريك  7601]جامع: 

   [الهذلي
ي السنة، باب في القدر من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول هللا صلى هللا عليه  ( ف 4720( وقد رواه أبو داود رقم ) 1)

 وسلم قال: " ال تجالسوا أهل القدر وال تفاتحوهم الحديث " وسيأتي بعد حديثين، وإسناده ضعيف. 

قال: »القدريَة  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[  1504] 
 . (1)جُموُس هذه األمَّةِّ، إن َمرُِّضوا فال َتعوُدُوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم« أخرجه أبو داود 

 []األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 7602]جامع: 
 ( في السنة، باب في القدر. 4691( رقم ) 1)

قال: »ال جُتالسوا أهل   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنه  -)د( عمر بن اخلطاب   -[  1505] 
 . (2) القدر وال تفاحتوهم« أخرجه أبو داود

[ ]عبد القادر: في سنده حكيم بن شريك الهذلي المصري، قال الحافظ في " التقريب ": مجهول[ ]شعيب: إسناده  7603]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ 

 ( في السنة، باب في القدر. 4720( رقم ) 1)

نفانِّ  -هللا عليه وسلمصلى  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس ~ -[  1506]  : »صِّ
َئةُ والَقَدرِّيّة« أخرجه الرتمذي   (. 1) من أمَّت ليس هلم يف اإلسالم نصيب: املُْرجِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 7604]جامع: 
 ( في القدر، باب ما جاء في القدرية. 2150( رقم ) 1)
قال: »ليس البنِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -عثمان بن عفان   )ت( * -[  1507] 
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ْلُف اخلبزِّ واملاء« أخرجه الرتمذي.   آدم حق يف سوى هذه اخلصال: بيت يسُكنه، َوثـَْوب يُوارِّي عورَته، وجِّ
ْلُف اخلبز« يعين ليس معه إدام  . (1)  وقال النضر بن َشَيل: »جِّ

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]الترمذي: حديث صحيح[ [ 7613]جامع: 
 . (30( في الزهد، باب رقم )2342( رواه الترمذي رقم )1)

قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "   -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّروَ  اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[  1508] 
ْرَجاءِّ، َوَأْهُل اْلَقَدرِّ« أخرجه ابن ماجه َفانِّ مِّْن أُمَّتِّ لَْيَس هَلَُما يفِّ اإْلِّْساَلمِّ َنصِّيٌب: َأْهُل اإْلِّ نـْ  (1)  صِّ

 شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ ] [[ ]األلباني: ضعيف73:  ]ماجه
يَمانِ 73( سنن ابن ماجه )1) نَِّة، َباٌب ِفي اْلِْ  (، َأْبَواُب السُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْبد اَّللَّ  )جه( -[ 1509]  ئًا مَِّن اْلَقَدرِّ، فـََقاَلْت: مسِّ   ْبنِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، أَنَّهُ َدَخَل َعَلى َعائَِّشَة، َفذََكَر هَلَا َشيـْ
َوَمْن   اْلقِّيَاَمةِّ،  يـَْوَم  َعْنهُ  اْلَقَدرِّ ُسئَِّل  مَِّن  َشْيٍء  َتَكلََّم يفِّ  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َعْنُه«  َصلَّى هللاُ  ُيْسَأْل  مَلْ  فِّيهِّ  يـََتَكلَّْم  مَلْ 

 (1)  أخرجه ابن ماجه
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف84:  ]ماجه

نَِّة، َباٌب ِفي اْلَقَدرِ 84( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ جَمُوَس َهذِّهِّ   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر )جه( -[  1510] 
َْقَدارِّ اَّللَِّّ، إِّْن َمرُِّضوا َفاَل تـَُعوُدوُهْم، َوإِّْن َماتُوا َفاَل َتْشَهُدوُهْم، َوإِّْن  يُتُموُهْم َفاَل ُتَسلُِّّموا َعَلْيهِّْم« لَقِّ اأْلُمَّةِّ اْلُمَكذِّبُوَن أبِّ

 (1)  أخرجه ابن ماجه
[ ]األلباني: حسن دون جملة التسليم[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مسلسل بالمدلسين، محمَّد بن المصف ى وبقية بن  92:  ]ماجه

 [ الوليد يدلسان تدليس التسوية، وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالتحديث
نَِّة، َباٌب ِفي اْلَقَدرِ 92( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب السُّ
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 الكتاب الثاني: يف القناعة والعفة 
قال: »قال هللا: إنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أبو أمامة الباهلي  )ت( * -[ 1511]

رِّ، وكان غامِّضاً يف   أْغَبَط أوليائي عندي: مؤمِّن خفيُف احلاذِّ، ذو حظٍّ من الصالة، أْحَسَن عباَدة ربِّّه، وأطاعه يف السِّّ
َلْت َمنِّيـَُّتُه، َقلَّ تـَُراثُُه، قـَلَّْت  الناس، ال ُيشار إليه ابألصابع، وكان رِّْزقُه كَ  فافاً فصرب على ذلك، مث نـََقَر بيده، فقال: ُعجِّّ

 بواكيه«. 
قال: »َعَرض عليَّ رِّيب لَِّيْجَعَل يل بطحاَء مكة َذهباً، فقلت: ال اي   -صلى هللا عليه وسلم  -وهبذا اإلسناد: أن النيب 

، ولكن أشَبُع يوماً، وأجوُع يوماً، فإ  ذا ُجعُت تَضرَّعُت إليَك وذَكْرُتَك، وإذا شبِّْعُت محِّْدُتَك وشَكْرُتك«. ربِّّ
 . (1)  أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 7614]جامع: 
 ( في الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. 2348( رقم ) 1)

صلى هللا   -)ط( عبد هللا بن أيب بكر ]بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري[ عن أبيه: »أنَّ رسوَل هللا  -[  1512] 
صلى  -استعمل رُجالً من بين عبد األْشَهلِّ على الصدقةِّ، فلما َقدَِّم سأله بعِّرياً منها، فـََغضَِّب رسوُل هللا  -عليه وسلم

أن حتمرَّ عيناه   [:وكان مما يـُْعَرُف ]به الغضب يف وجهه -وُعرَِّف الغضب يف وجهه  حىت امْحَرَّ َوْجُهه، -هللا عليه وسلم
َعُه، وإْن أعطيُتهُ أعطيتُه ماال يصلح   - مث قال: ما ابُل رجال يسألين أحدهم ما ال َيْصلُح يل وال له، فإن منعته َكرهُت َمنـْ

 . (1)  أبدًا« أخرجه املوطأ يل وال له؟ فقال الرجل: اي رسوَل هللا، ال أسألك منها شيئاً 
  [[ ]عبد القادر: مرسل[ ]الزرقاني: رواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر عن أبيه عن أنس7630]جامع: 

 ]الهاللي: ضعيف[
 في الصدقة، باب ما يكره من الصدقة.  1000/   2(  1)

: أسأل اي رسول  -صلى هللا عليه وسلم -أابه قال لرسولِّ هللا أن  -رمحه هللا   -)د س( ابن الفراسي  -[  1513] 
 . (1) هللا؟ قال: »ال، وإن كنَت ]سائالً[ وال بد، فاسأل الصاحلني« أخرجه أبو داود والنسائي

 ]األلباني: ضعيف[  [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة مسلم بن َمْخشي  وابن الفراسي7633]جامع: 
 . في الزكاة، باب سؤال الصالحين 95/   5( في الزكاة، باب في االستعفاف، والنسائي 1646( رواه أبو داود رقم )1)

ملك    -[  1514]  بن  أنس  عنه    -)د(  النيبَّ    -رضي هللا  »أتى  األنصار  من  رُجالً  وسلم  -أن  عليه    -صلى هللا 
َنْشَرُب فيه من املاء، قال:   نـَْلَبُس بعَضه، ونـَْبُسُط بعَضُه، وقـَْعب  ْلس  بـََلى، حِّ أَما يف بيتك شيء؟ قال:  يسأله، فقال: 

بيده، وقال: من يشرتي هذين؟ قال رجل: ]أان[    - عليه وسلمصلى هللا  -ائتين هبما فأَته هبما، فأخذمها رسوُل هللا  
بدرهم، قال رسول هللا   يزيد على درهم؟  -صلى هللا عليه وسلم  -آخذها  َمْن  ثالاثً    -:  أو  أان   -مرتني  قال رجل: 

اَشرتِّ أبحدمها طعاماً، الدرمهني فأعطامها األنصاريَّ، وقال:  إايه، فأخذ  بدرمَهْنيِّ، فأعطامها  فانبِّْذه إىل أهلك،    آخذمها 
رسوُل هللا   فيه  فَشدَّ  به،  فأَته  به،  فاْئتِّين  َقدُّوماً  ابآلخر  وسلم   -واشرت  عليه  اَذهْب    -صلى هللا  قال:  بيده، مث  عوداً 

ثوابً، وببعضها  ببعضها  يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرَة دراهم، فاشرتى  أرَيـَنََّك مَخْسة عشر  َوبِّْع، وال  فاحَتطِّْب 
: هذا ْخري لك من أن جتيء املسألة نُْكَتة يف وجهك يوَم القيامة، إن  -صلى هللا عليه وسلم -، فقال له رسوُل هللا طعاماً 
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داود. أبو  أخرجه  ُموِّجع«  دم  لذي  أو  ُمْفظِّع،  ُغْرم  لذي  أو  ُمْدقِّع،  فقر  لذي  لثالث:  إال  َتْصُلُح  ال   املسألة 
النيبُّ   »ابَع  وقال:  ]الرتمذي[،  وسلم  صلى  -واختصره  عليه  احلِّْلس    -هللا  هذا  يشرتي  َمْن  وقال:  وِّحْلساً،  َقَدحاً 

: َمْن يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درمهني،  -صلى هللا عليه وسلم -والَقَدَح؟ فقال رُجل: َأخْذُِتما بدِّْرَهم؟ فقال النيبُّ 
 فباعهما منه«. 

النيبُّ   النسائي منه أخصر من هذا، قال: »ابَع  ًً فيمن يزيد« وحيث    -عليه وسلم  صلى هللا  -وأخرج  ْلسَا قدحاً وحِّ
 (. 1) أخرجا من احلديث هذا القدر مل نثبِّْت هلما عالمة 

بكر  7641]جامع:   أبي  حال  لجهالة  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  حاله[  يعرف  هللا، ال  عبد  الحنفي  بكر  أبو  سنده  في  القادر:  ]عبد   ]
 ]األلباني: ضعيف[  [المسألة... " شواهد تصح بهاالحنفي، وللقطعة األخيرة منه وهي قوله: "إن 

( في التجارات، باب بيع  2198( في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )1641( رواه وأبو داود رقم )1)
في البيوع، باب البيع    259  /   7( في البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي  1218المزايدة، ورواه مختصرًا الترمذي رقم )

 فيمن يزيد.

:[ »ال -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ]قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[  1515] 
 . (1)  ُيسأُل بَِّوجهِّ هللا إال اجلنة« أخرجه أبو داود

 معاذ التميمي الضبي[ ]األلباني: ضعيف[ وهو ابن قرم بن  -[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف سليمان 7644]جامع: 
 ( في الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه هللا تعالى. 1671( رقم ) 1)
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 الكتاب الثالث: يف القضاء وما يتعلَّق به 
أن عثمان بن عفان قال البن عمر: اْقضِّ بني الناس، قال: َأَو    -رمحه هللا    -)ت( عبد هللا بن موهب    -[  1516]

صلى هللا عليه    -تـَُعافِّيين اي أمري املؤمنني؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوَك يقضي؟ قال: ألين مسعُت رسوَل هللا  
، فـَبَا  -وسلم حْلَرِّيِّّ أن ينقلَب منه َكَفافاً، فما راَجَعهُ بعد ذلك« أخرجه الرتمذي  يقول: »َمْن كان قاضياً فقضى ابلَعْدلِّ

(1.) 
]عبد القادر: فيه عبد الملك بن أبي جميلة، قال الحافظ في " التقريب ": مجهول....  [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  7656]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ [وعبد هللا بن موهب لم يسمع من عثمان رضي هللا عنه
 ( في األحكام، باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في القاضي. 1322( رقم ) 1)

وأبو مسعود األنصاري جالس  -)د( عبد الرمحن بن بشري األزرق قال: »دَخَل رَُجالنِّ من أبوابِّ كِّْنَدة  -[  1517] 
من احلَْلَقة: أان، فأخذ أبو مسعود َكفَّاً من حَصى فرماه به، مث قال:   فقاال: أال رَُجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل -يف َحْلَقة 

 . (1)  َمْه؟! إنه كان َيكره الَتسرُّع إىل احلكم«. أخرجه أبو داود
 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة رجاء األنصاري 7657]جامع: 

 األقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه. ( في 3577( رقم ) 1)

قال: »مْن ابْـَتغى القضاَء   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت د( أنس ~ -[  1518] 
 وسأل فيه شفعاَء، وُكِّل إىل نفسه، وَمن ُأكرَِّه عليه، أنزل هللا عليه مَلكاً ُيَسدِّده«. 

َ عليه، ينزل عليه ملك ُيَسّددُه« أخرجه الرتمذي. ويف رواية: »من سأل   القضاَء وُكَِّل إىل نفسه، َوَمْن ُجربِّ
يقول: »َمْن طََلَب القضاء واستعان عليه، وُكل إليه،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: مسعُت رسوَل هللا 

 . (1) َسدِّده«وَمْن مَل يطلبه، ومل َيْسَتعِّْن عليه، أنزل هللا َمَلكاً يُ 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى[ ]األلباني: ضعيف[الترمذي: هذا حديث حسن غريب][ 7658]جامع: 

  ( في األحكام،1324( و )1323( في األقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، والترمذي رقم )3578( رواه أبو داود رقم )1)
 . هللا عليه وسلم في القاضي باب ما جاء عن رسول هللا صلى 

قال: »َمْن طََلَب قضاء املسلمني  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[  1519] 
 . (1)  حىت يناله، مث غََلَب َعْدلُهُ َجْورَه، فله اجلنة، وَمْن غََلَب َجورُه عدَله، فله النار« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[  [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة موسى بن نجدة7659]جامع: 
 ( في األقضية، باب في القاضي يخطئ. 3575( رقم ) 1)

إِّىل اليمن،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: بـََعَثين رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -معاذ بن جبل   )ت( * -[  1520] 
َ بـََعْثُت إليك؟ ال ُتصِّيَْبَّ شيئاً بغري إذين، فإنه غُلول }ومن يَـ  ْرُت أرَسَل يف أَثري، فـَُردِّدُت، فقال: أتدري: ملِّ ْغُلْل  فـََلمَّا سِّ

َا َغلَّ يوَم القيامة{ ]  (. 1)  [ هلذا َدَعوتَك، فاْمضِّ لَِّعَملَِّك« أخرجه الرتمذي161آل عمران: أيَْتِّ مبِّ
]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [ حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 7666]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[
 األمراء. ( في األحكام، باب في هدايا 1335( رقم ) 1)
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َلمَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -يرفعه إىل معاذ    -)د ت( احلارث بن عمرو    -[  1521] 
أراد أن يبعَث معاذاً إىل اليمن، قال له: »كيف تقضي إذا َعَرَض لك قضاء؟ قال: أْقضي بكتاب هللا، قال: فإن مل جتد  

فإ بُِّسنَّةِّ رسول هللا، قال:  أقضي  آلُو، قال: يف كتاب هللا؟ قال:  رأيي، وال  أجتهد  ُسنَّةِّ رسول هللا؟ قال:  ن مل جتد يف 
صلى هللا عليه    -َصْدرَُه، وقال: احلمد هلل الذي َوفَّق رسوَل رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فضرب رسوُل هللا  

 لَِّما يُرضي رسوَل هللا«.  -وسلم
فقال: اي رسول هللا مبَ أقضي؟ قال: بكتابِّ هللا، قال:   -يه وسلم صلى هللا عل  -ويف رواية: »أن ُمَعاذاً سأَل رسوَل هللا  

ك،  فإن مل أجد؟ قال: بُِّسنَّةِّ رسولِّ هللا، قال: فإن مل أجد؟ قال: اسَتدِّقَّ الدنيا، وتـََعظَّْم يف َعْينَِّك ما عند هللا، واجتهد رأيَ 
 فسيسدِّدك هللا للحق« أخرجه أبو داود. 

بعث   -صلى هللا عليه وسلم  -بن َعمرو، عن رجل من أصحاب معاذ: »أنَّ رسوَل هللا  ويف رواية الرتمذي: عن احلارث  
آلو«. »وال  يذكر  ومل  هللا«  رسولِّ  رسوَل  قوله:  إىل  األوىل  الرواية  وذكر  تـَْقضي؟...  فقال: كيف  اليمن،  إىل   معاذاً 

ْص عن معاذ عن النيبِّّ   . (1) بنحوه  -ليه وسلمصلى هللا ع -ويف رواية عن احلارث عن أانٍس من أهل محِّ
]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام أصحاب  [ هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل]الترمذي:  [ 7673]جامع:  

 معاذ وجهالة الحارث بن عمرو[ ]األلباني: ضعيف[ 
باب اجتهاد الرأي في  3593( و )3592( رواه أبو داود رقم )1)   ( في 1328( و ) 1327القضاء، والترمذي رقم )( في األقضية، 

 األحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي.  

: أن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »قضى رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن الزبري  -[  1522] 
 . (1)اخلصمني يقعدان بني يََدي احلَكم«.  أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت والنقطاعه[ 7667]جامع: 
 ( في األقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. 3588( رقم ) 1)

صلى هللا عليه وسلم »قضى بني رجلني، فقال  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( عوف بن مالك  -[  1523] 
إِّن هللا يـَُلوُم على الَعْجز،   :-صلى هللا عليه وسلم -املقضيُّ عليه َلمَّا أدبر: َحْسيَب هللا ونعم الوكيل، فقال رسوُل هللا 

 . (1)  ولكن عليَك ابلَكْيس، فإذا غلبك أمر، فقل َحسيَب هللا ونعم الوكيل« أخرجه أبو داود
وهو  -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف بقية بن الوليد على ضعفه مدلس وقد عنعن، سيف 7670]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [ قال الذهبي: ال يعرف -الشامي 

 ( في األقضية، باب الرجل يحلف على حقه. 3627( رقم ) 1)

َجْيشاً إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بـََعَث رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -الزبيب العنربي    )د(  *  -[  1524] 
الَعْنرَب، فََأَخُذوُهْم برُْكَبَة من انحية الطائف فاْستَاقُوُهْم إِّىل نيبِّّ هللا   ي،    -صلى هللا عليه وسلم  -بين  قال: فـَرَكِّْبُت فـََرسِّ

ْقتُـُهْم إىل رسولِّ هللا   أََتاَن ُجْنُدك    -صلى هللا عليه وسلم  -َفَسبـَ فقلت: السالُم عليَك اي رسوَل هللا ورمحةُ هللا وبركاتُه، 
، فلما َقدَِّم بـَْلَعْنرَب، قال يل َنيبُّ هللا   : هل لكم  -صلى هللا عليه وسلم  -فأخذوان، وقد ُكنَّا أسَلْمنا وخْضَرْمنَا آذان النـََّعمِّ

َل أن تُؤَخُذوا يف هذه األايم؟ قلُت: نعْم، قال: َمْن بـَيِّنـَُتَك؟ قلت: مَسُرُة، رجل من بين العنرب،  بـَيَِّنة على أنكم أْسَلْمُتْم قَب
أن يشهَد، قال: فقال يل رسوُل هللا   : قد أَب -صلى هللا عليه وسلم   -ورجل آخر مَسَّاه له، فشهد الرجل، وأََب مسرةُ 

نعم قلُت:  اآلخر؟  شاهدك  مع  أفتحلف  يشهَد،  أن  وكذا،  مسرةُ  يوم كذا  أسلمنا  لقد  ابهلل:  فحلفُت  فاستحلفين   ،
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هللا   رسوُل  فقال  النـََّعم،  آذان  وسلم  -وَخْضَرْمنا  عليه  هللا  مَتَسُّوا -صلى  وال   ، األْموالِّ أْنَصاَف  ُوهم  فقامسِّ اذَهُبوا   :
ال الَعَملِّ ما َرزَْأاَنكْم عِّقااًل، فقال  أُمِّّي، فقالت: هذا الرجل أخذ  َذرَارِّيهِّْم، ولوال أنَّ هللا ال َيب ضاللَة  زُّبَيب: َفَدَعتين 

إىل رسولِّ هللا   فانصرْفُت  عليه وسلم  -زِّْربيَّت،  معه   -صلى هللا  بتـَْلبيبه، وقمت  اْحبِّسُه، فأخذُت  فأخربته، فقال يل: 
ن يدي، فقال رسول إلينا قائمني، فقال: ما تريد أبسريك؟ فأرسلُته م -صلى هللا عليه وسلم  -مكاننا، مث نظر رسوُل هللا  

ا َخَرَجْت من َيدِّي،    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   للرجل: رُدَّ عليه زربيَّة أمِّّه الت أخذت منها، فقال: اي رسول هللا، إهنَّ
سيَف الرجل فَأعطانِّيه، وقال للرجل: اذَهْب َفزِّْده آُصعاً من طعام،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فاْختـََلَع رسوُل هللا  

 . (1)  آصعاً من شعري« أخرجه أبو داود طاينفأع
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عمار بن ُشَعيث،[ ]األلباني: ضعيف[ 7685]جامع: 

 ( في األقضية، باب القضاء باليمين والشاهد. 3612( رقم ) 1)

»أّن رَُجَلني تعارضا، وادََّعيَا بعِّرياً على عهد رسول هللا   -رضي هللا عنه  -أبو موسى األشعري   )د س( * -[  1525] 
بينهما نصفني«. ويف   -صلى هللا عليه وسلم -فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فـََقسَّمةُ النَّيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم -

  -ليست لواحد منهما بـَيِّنة، فجعله النيب  -صلى هللا عليه وسلم - النيب  رواية: »أن رَُجَلنيِّ ادََّعيا بَعِّرياً أو دابة إىل
 بينهما« أخرجه أبو داود.  -صلى هللا عليه وسلم

يف دابة، ليس لواحد منهما بيِّنة، فقضى هبا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن رَُجَلني اختصما إىل النيب  
 . (1) بينهما« 
 د القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث معل  عند أهل الحديث[ ]األلباني: ضعيف[[ ]عب 7687]جامع: 

في القضاة،   248/   8( في األقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، والنسائي 3615( و ) 3614( و )3613( رواه أبو داود رقم )1)
 باب القضاة فيمن لم تكن له بينة.

قال لرُجل حلَّفُه:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[  1526] 
لْف ابهللِّ الذي ال إله إال هو ما له عندك شيء« يعين للمدَّعي. أخرجه أبو داود   (. 1)»احِّ

عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وقد تفرد  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف ويشهد له ما قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف. 7690]جامع: 
 بهذا الحديث[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 

 ( في األقضية، باب كيف اليمين. 3620( رقم ) 1)

: »ال جتوز شهادةُ -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة  -[  1527] 
وال ذي غِّمر على أخيه، وال جمرَّب شهادة، وال الَقانِّع ألهلِّ البيت، وال ظنني يف والٍء خائن وال خائنة، وال جملوٍد َحّداً 

 . (1)  وال قرابة« قال الفزاري: »القانع«: التابع. أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7692]جامع: 

 يب: إسناده ضعيف[]شع
 ( في الشهادات، باب ما جاء فيمن ال تجوز شهادته. 2299( رقم ) 1)

»قام خطيباً، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رمحه هللا  -)ت د( أمين بن خرمي ]األسدي[  -[  1528] 
: }فَاْجَتنُِّبوا الرِّْجَس مَِّن األواثنِّ -صلى هللا عليه وسلم -أيُّها الناُس، َعَدلت شهادةُ الزُّورِّ إشراكاً ابهلل، مث قرأ رسوُل هللا 

 [«. 30احلج:  واجَتنُِّبوا َقوَل الزُّورِّ{ ]
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  -أخرجه الرتمذي، وقال: وقد اختلفوا يف رواية هذا احلديث ]عن سفيان بن زايد[، وال نـَْعرُِّف ألمين مَسَاعاً من النيب 
 . -صلى هللا عليه وسلم

الصبح، فلما انصرف قام قائماً،   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه أبو داود عن خرمي بن فاتك قال: »صلى رسوُل هللا  
 . (1)مث قرأ اآلية إىل قوله: }َغرَي ُمشركنَي بِّه{ «  -ثالث مرات   -َعَدَلْت شهادةُ الزُّورِّ ابإلِّشراكِّ ]ابهلل[  فقال:

]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شاهد في الصحيحين من حديث أنس[ ]شعيب: إسناده  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7698]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ [وحبيب بن النعمان مجهوالن -واسمه زياد-ضعيف، أبو سفيان العصفري 

 ( في األقضية، باب3599( في الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، وأبو داود رقم )2301( و )2300( رواه الترمذي رقم )1)
 ( في األحكام، باب شهادة الزور. 2372في شهادة الزور، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )

صلى هللا عليه  -قال: بينما هو جالس عنَد رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -األنصاري  -أبو َّنلة  )د( * -[  1529] 
صلى هللا عليه   -وعِّْنَدهُ رجل مَِّن اليهود: ُمرَّ ِبنازَة، فقال: اي حممد، هل تتَكلَُّم هذه اجلنازة؟ فقال رسوُل هللا  -وسلم
: »ما َحّدثُكم َأهُل الكتاب فال  -صلى هللا عليه وسلم -م، فقال رسوُل هللا  : هللا أعلُم، قال اليهوديُّ: إِّهنا تتكلَّ -وسلم

بو  ُتَصدِّقُوهم، وال ُتَكذِّبوهم، وقولوا: آمنَّا ابهلل وُرُسلهِّ، فإن كان ابطالً مل تصدِّقُوه، وإن كان حّقاً مل تكذِّبوه« أخرجه أ
 (. 1)داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن   [ ]عبد القادر: في سنده ابن أبي نملة7704]جامع: 
 ( في العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب. 3644( رقم ) 1)

رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه   -رمحه هللا  -)د( هرماس بن حبيب التميمي العنربي -[  1530] 
بغرمي يل، فقال يل: الَزمه، مث قال: اي أخا بين متيم، ما تريد أن تفعل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتيُت رسوَل هللا 

 . (1)أَبسريك؟« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [في سنده مجاهيل[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب وأبيه  [ ]عبد القادر:7709]جامع: 

 ( في األقضية، باب في الحبس في الدين وغيره. 3629( رقم ) 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َما مِّْن َحاكٍِّم ََيُْكُم َبنْيَ  -رضي هللا عنه   - َعْبد اَّللَّ )جه(  -[  1531] 
ٌذ بَِّقَفاُه، مثَّ يـَْرَفُع رَْأَسهُ إِّىَل السََّماءِّ، فَإِّْن قَاَل: أَ  هُ يفِّ َمْهَواٍة َأرْبَعِّنَي َخرِّيًفا " ْلقِّهِّ، أَْلَقا النَّاسِّ إِّالَّ َجاَء يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ َوَمَلٌك آخِّ

 (1)  أخرجه ابن ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مجالد:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مجالد وهو ضعيف2311:  ]ماجه

 [ وهو ابن سعيد الهمداني
ْشَوةِ 2311( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب التَّْغِليِظ ِفي اْلَحْيِف َوالرَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َضاَع لِّلرَُّجلِّ    -رضي هللا عنه    -ْبنِّ ُجْنَدٍب    مَسَُرة)جه(    -[ 1532] 
ُع اْلُمْشرَتِّي َعَلى ا   لثََّمنِّ« أخرجه ابن ماجهْلبَائِّعِّ ابِّ َمتَاٌع، َأْو ُسرَِّق َلهُ َمتَاٌع، فـََوَجَدهُ يفِّ يَدِّ رَُجٍل يَبِّيُعُه، فـَُهَو َأَحقُّ بِّهِّ، َويـَْرجِّ

(1) 
]األلباني: ضعيف[    [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: روى بعضه أبو داود. وفي إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس2331: ]ماجه

 فقد رواه بالعنعنة[ -وهو ابن أرطاة-]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج 
 ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب َمْن ُسِرَق َلُه َشْيٌء َفَوَجَدُه ِفي َيِد َرُجٍل اْشَتَراهُ (، 2331( سنن ابن ماجه )1)
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ى  قـَْيس ْبنِّ َوْهٍب، َعْن رَُجٍل مِّْن َبينِّ ُسَواَءَة، قَاَل: قـُْلُت لَِّعائَِّشَة: َأْخربِِّّيينِّ َعْن ُخُلقِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ )جه(    -[  1533] 
[؟ قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ 4َم، قَاَلْت: " َأَوَما تـَْقَرأُ اْلُقْرآَن }َوإِّنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِّيٍم{ ]القلم: هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 

َفَسبـََقْتينِّ حَ  قَاَلْت:  طََعاًما،  َحْفَصةُ  لَهُ  َوَصنـََعْت  طََعاًما،  َلهُ  َفَصنـَْعُت  َأْصَحابِّهِّ،  َمَع  اْنطَلِّقِّي  َوَسلََّم  لِّْلَجارِّيَةِّ:  فـَُقْلُت  ْفَصُة، 
َها، َوَقْد مَهَّْت َأْن َتَضَع َبنْيَ يََدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َقتـْ َم، فََأْكَفَأِْتَا فَاْنَكَسَرتِّ اْلَقْصَعُة،  فََأْكفِّئِّي َقْصَعتـََها، فـََلحِّ

َفَجمَ  قَاَلْت:  الطََّعاُم،  بـََعَث  َوانْـَتَشَر  مثَّ  فََأَكُلوا،   ، النِّطَعِّ َعَلى  الطََّعامِّ  مَِّن  فِّيَها  َوَما  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َعَها 
، َفَدفـََعَها إِّىَل َحْفَصَة، فـََقاَل: »ُخُذوا ظَْرفًا َمَكاَن ظَْرفُِّكْم، وَُكُلوا َما فِّيَها«، قَاَلْت: َفَما رَ  َذلَِّك يفِّ َوْجهِّ َرُسولِّ   أَْيتُ بَِّقْصَعتِّ

 (1) أخرجه ابن ماجه. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: أصل الحديث صحيح،    [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف للجهالة بالتابعي2333:  ]ماجه
 [ سيئ الحفظ  -وهو النخعي-وهذا إسناد ضعيف ْلبهام الرجل من بني سواءة الراوي عن عائشة، وشريك بن عبد هللا 

 (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب اْلُحْكِم ِفيَمْن َكَسَر َشْيًئا 2333( سنن ابن ماجه )1)

َعبَّاسٍ )جه(    -[  1534]  عنهما-  اْبن  هللا  أَثـًَرا   -رضي  َأْشبـََهنَا  َأْخربِِّّينَا  هَلَا:  فـََقالُوا  اْمرََأًة َكاهَِّنًة،  أَتـَُوا  قـَُرْيًشا  َأنَّ   "
أَنْـ  َها،  ُتْم َعَليـْ َمَشيـْ ْهَلةِّ، مثَّ  َهذِّهِّ السِّّ أَنْـُتْم َجَرْرمتُْ كَِّساًء َعَلى  إِّْن  ، فـََقاَلْت:  اْلَمَقامِّ بِّ  بَْأُتُكْم، قَاَل: َفَجرُّوا كَِّساًء، مثَّ بَِّصاحِّ
َها، فَأَْبَصَرْت أَثـََر َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت: َهَذا أَقـَْربُُكْم   إِّلَْيهِّ َشبـًَها، مثَّ َمَكثُوا بـَْعَد َذلَِّك  َمَشى النَّاُس َعَليـْ

ُ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " أخرجه ابن ماجهعِّْشرِّيَن َسَنًة، أَْو َما َشاَء اَّللَُّ   (1)، مثَّ بـََعَث اَّللَّ

]األلباني: منكر ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، فإن رواية    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات2350:  ]ماجه
 سماك عن عكرمة فيها اضطراب[ 

 (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب اْلَقاَفةِ 2350)( سنن ابن ماجه 1)

»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َخَلَع ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل    -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ   َجابِّر )جه( * -[  1535] 
. اْسَتْخلَ  مِّْن ُغَرَمائِّهِّ، مثَّ اْستـَْعَمَلهُ َعَلى اْلَيَمنِّ« فـََقاَل ُمَعاٌذ: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ، مثَّ اْستـَْعَمَلينِّ َايلِّ َصينِّ مبِّ

 (1)  أخرجه ابن ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سلمة المكي ال يعرف حاله. وعبد هللا بن مسلم قال فيه ابن حبان يرفع الموقوف  2357:  ]ماجه

 اد ضعيف[ ويسند المرفوع ال يجوز االحتجاج به[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسن 
 (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب َتْفِليِس اْلُمْعَدِم َواْلَبْيِع َعَلْيِه ِلُغَرَماِئهِ 2357( سنن ابن ماجه )1)

، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ مِّْصَر، َعْن ُسرٍَّق، »َأنَّ  )جه( * -[  1536]  َبعِّثِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن يَزِّيَد، َمْوىَل اْلُمنـْ النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه ، َوميِّنَي الطَّالِّبِّ  (1)  َوَسلََّم، َأَجاَز َشَهاَدَة الرَُّجلِّ

]األلباني:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: التابعي مجهول. ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف2371:  ]ماجه
 [ إسناده ضعيف ْلبهام الرجل المصري صحيح لغيره[ ]شعيب: 

اِهِد َواْلَيِمينِ 2371( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب اْلَقَضاِء ِبالشَّ

»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأَجاَز َشَهاَدَة َأْهلِّ    -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر)جه(  -[  1537] 
هِّْم َعَلى بـَْعٍض« أخرجه ابن ماجه   (1) اْلكِّتَابِّ بـَْعضِّ

ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف   ]األلباني:   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف2374:  ]ماجه
 وهو ابن سعيد الهمداني[ -لضعف مجالد  

 (، ِكَتاُب اأْلَْحَكاِم، َباُب َشَهاَدِة َأْهِل اْلِكَتاِب َبْعِضِهْم َعَلى َبْعضٍ 2374( سنن ابن ماجه )1)
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َحرِّميُ اْلبِّْئرِّ َمدُّ   -رضي هللا عنه  -  أبو سعيد اخلدري)جه(  -[  1538] 
 (1) رَِّشائَِّها« أخرجه ابن ماجه 

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف منصور بن صقير، وكذا شيخه ثابت بن محمَّد[ 2487:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب الرُُّهوِن، َباُب َحِريِم اْلِبْئرِ 2487)( سنن ابن ماجه 1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ ُخصٍّ كَ )جه(    -[  1539]  ْرَان ْبنِّ َجارِّيََة، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ قـَْوًما اْخَتَصُموا إِّىَل النَّيبِّ نـَُهْم،  َّنِّ اَن بـَيـْ
يـَْقضِّي   ُحَذيْـَفَة  َأْخربََ فـَبـََعَث  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ إِّىَل  رََجَع  فـََلمَّا  اْلقِّْمُط،  يَلِّيهُِّم  لِّلَّذِّيَن  فـََقَضى  نـَُهْم،  فـََقاَل: بـَيـْ ُه، 

 (1)  »َأَصْبَت َوَأْحَسْنَت« أخرجه ابن ماجه
ت. وقال ابن القطان: حاله مجهول. قال السندي:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: نمران بن جارية ذكره ابن حبان في الثقا2343:  ]ماجه

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا  ]األلباني: ضعيف جدا[ [ي الثقات قلت دهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان في ذكره ف
ٍ 2343( سنن ابن ماجه )1) ُجاَلِن ُيْدَعَياِن ِفي ُخص   (، َأْبَواُب اأْلَْحَكاِم، َباُب الرَّ

ُ اْبن ُعَمرَ )جه(   -[ 1540]  َب اَّللَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْن تـَُزوَل َقَدُم َشاهِّدِّ الزُّورِّ َحىتَّ يُوجِّ
 (1) َلهُ النَّاَر« أخرجه ابن ماجه 

ضعفه.  2373:  ]ماجه متفق على  بن الفرات  إسناده محمد  في الزوائد: في  الباقي:  ]عبد  أحمد[  اْلمام  ]األلباني: موضوع[    [ وكذبه 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن الفرات اتفقوا عليَّ أنه متروك الحديث، وكذبه بعضهم

ورِ 2373( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب اأْلَْحَكاِم، َباُب َشَهاَدِة الزُّ

نَيَّ َواَل  ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل، قَاَل: " َلمَّا بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل اْلَيَمنِّ قَاَل: »اَل تَـ   )جه( -[  1541]  ْقضِّ
َا تـَْعَلُم، وإْن َأْشَكَل َعَلْيَك َأْمٌر، َفقِّْف َحىتَّ تـَبـَيـََّنهُ َأْو َتْكُتَب إِّيَلَّ  َلنَّ إِّالَّ مبِّ  (1)  ماجهفِّيهِّ« أخرجه ابن  تـَْفصِّ

 شعيب: موضوع، آفته محمَّد بن سعيد بن حسان[ [ ]]األلباني: موضوع [[ ]عبد الباقي: هذا المتن مما انفرد به المصنف55:  ]ماجه
 َباُب اْجِتَناِب الرَّْأِي َواْلِقَياسِ (، 55ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الرابع: يف القتل 
قال: »َحدُّ الساحر    -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -رضي هللا عنه    -)ت( جندب بن عبد هللا    -[  1542]

 (. 1)َضربة ابلسيف« أخرجه الرتمذي 

قبل  ]الترمذي:  [  7733]جامع:   الحديث من  في  يضعف  المكي  بن مسلم  وإسماعيل  هذا الوجه  إال من  نعرفه مرفوعا  هذا حديث ال 
 القادر: وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد [ حفظه

 ( في الحدود، باب ما جاء في حد الساحر. 1460( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبيه أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( عبد الرمحن بن أيب ليلى    -[  1543] 
نوح،   عليكم  َأخَذ  الذي  الَعْهَد  نـَْنُشُدَك  فقولوا:  مساكنكم،  يف  شيئاً  منهن  رأيتم  إذا  فقال:  البيوت؟  نان  جِّ »ُسئَِّل عن 

ؤذوا وال ترتاَؤْوا لنا، فإن ُعدَن فاقتلوُهنَّ« أخرجه الرتمذي  وننُشدك العهد الذي َأخذ عليكم سليمان بن داود أن ال ت
 (. 1) وأبو داود

ضعيف[7749]جامع:   ]األلباني:  جدًا[  الحفظ  سيء  صدوق  وهو  ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  سنده  في  القادر:  ]عبد   ]  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[

 ( في األدب، باب في قتل الحيات. 5260قتل الحيات، وأبو داود رقم )  ( في األحكام، باب ما جاء في 1485( رواه الترمذي رقم )1)

قال: »اي رسول هللا إانَّ نريد أن َنْكنَِّس زمزم، وإن فيها  -رضي هللا عنه   -)د( العباس بن عبد املطلب  -[  1544] 
 . (1) بقتلهن« أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -فأمر النيبُّ   -يعين احليات الصغار  -من هذه اجلنّان  

[ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكن قال المنذري في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس ابن  7754]جامع: 
 [ صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس]األلباني:  [ عبد المطلب نظر، واألظهر أنه مرسل

 . قتل الحيات ( في األدب، باب في5251( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف القصاص 
قال: »ال أُعفي من  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 1545]

 . (1) قتَل بعد أخذ الدية« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [النقطاعه[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف 7769]جامع: 

 ( في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية. 4507( رقم ) 1)

قال: »َمْن   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -د ت س( مسرة بن جندب ) ~ -[  1546] 
 والنسائي. قتل عبَده قتلناه، وَمْن َجدََع عبده جدعناه«. أخرجه الرتمذي وأبو داود 

 وزاد النسائي يف رواية أخرى »ومن خَصى عبده خصيناه«. 
َي هذا احلديث فكان يقول: »ال يـُْقَتُل ُحرٌّ بعبد«   . (1)ويف رواية أليب داود: مث إن احلسن َنسِّ

]شعيب:  ]عبد القادر: فيه عنعنة الحسن البصري، وفي سماعه من سمرة خالف[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7778]جامع: 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

( في الديات، باب من قتل عبده، أو مثل به أيقاد منه، والترمذي  4518( و ) 4517( و ) 4516( و )4515( رواه أبو داود رقم )1)
 للمولى. في القسامة، باب القود من السيد  21/  8( في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، والنسائي  1414رقم )

شاة   -صلى هللا عليه وسلم -»أن امرأة من اليهود أهَدت إىل النيبِّّ   -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )د( * -[  1547] 
 . (1)  «. أخرجه أبو داود-صلى هللا عليه وسلم -مسُموَمة، قال: فما َعَرض هلا النيبُّ 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[  [[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف7792]جامع: 
 ( في الديات، باب فيمن سقى رجاًل سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه. 4509( رقم ) 1)
»أن رجالً وقع يف أٍب كان له يف اجلاهلية، فلطمه   -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس   )س( * -[  1548] 

َفَصعَِّد  -صلى هللا عليه وسلم -العباُس، فجاء قوُمه، فقالوا: لَنـَْلطمنَّه، كما لطمه، فـََلبُِّسوا السالح، فبلغ ذلك النيبَّ 
َم على هللا عز وجل؟ قالوا: أنت، قال: فإن العباَس مين وأان منه، املنرب، فقال: أيُّها الناس، أّي أهل األرض تعلمون أكر 

  ال َتُسبُّوا َموََتان فُتؤذوا أحياءان، فجاء القوم فقالوا: اي رسوَل هللا، نعوذ ابهلل من غضبك، فَاْستـَْغفِّْر لنا« أخرجه النسائي

(1  ) 
 الرسالة: ضعيف[ [ ][ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف7798]جامع: 

 في القسامة، باب القود من اللطمة.  33/   8(  1)

يُقِّصُّ من  -صلى هللا عليه وسلم -عن عمر قال: »رأيُت رسوَل هللا   -رمحه هللا  -)س( أبو فراس   -[  1549] 
 (1)نفسه« َأخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 7802]جامع: 
 في القسامة، باب القصاص من السالطين.  34 /  8(  1)

نَّ رجل من األنصار،    -رمحه هللا    -سعيد بن أمحد    -)ت( أبو السفر    -[  1550]  قال: »َدقَّ رجل من قريش سِّ
َسُنرضيك، وأحلَّ   معاويُة: إانَّ  له  ، فقال  ينِّّ ملعاوية: اي أمري املؤمنني، إن هذا دقَّ سِّ معاويَة، فقال  اآلَخُر  فاستعَدى عليه 

فقال أبو الدرداء: مسعُت رسوَل هللا  -وأبو الدرداء جالس عنده   -على معاويَة، فأبْـَرَمه، فقال معاويُة: شأَنك بصاحبك 
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وسلم  - عليه  هللا  درجة،     -صلى  به  هللا  رفعه  إال  به  فـَيـََتَصدَّق  جسده  من  بشيء  ُيَصاب  رجل  من  ما   يقول: 
؟ قال: مسعُته أُُذانَي، َوَوعاهُ  -صلى هللا عليه وسلم  -نَت مسعَته من رسولِّ هللا  وحطَّ عنه به خطيئة، فقال األنصاري: أ 

 . (1)  قليب، قال: فإين أَذرُها له، قال معاويُة: ال جرَم ال ُأَخيُِّبك، فأمر له مبال« أخرجه الرتمذي
 ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: إسناده منقطع[  [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7804]جامع: 

 ( في الديات، باب ما جاء في العفو. 1393( رقم ) 1)

فقال: إنَّ هذا قتل   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رجالً جاء إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -بريدة   )س( * -[  1551] 
أخي، قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك، فقال له الرجل: اتَّق هللا، واعف عين، فإنه أعظُم ألجرك، وَخري لك وألخيك  

فسأله؟ فأخربه مبا قال له، قال: فأعتقه، قال: أَما   -عليه وسلمصلى هللا  -يوم القيامة، قال: فخلَّى عنه، فُأْخربِّ النيبُّ  
 . (1) إنَّه كان خرياً مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: اي رب، سْل هذا فيم قتلين؟« أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]الرسالة: إسناده ضعيف[ 7806]جامع: 
 قسامة، باب القود. في ال  18/   8(  1)

قال: »على املُْقَتتِّلِّنَي أن    -صلى هللا عليه وسلم   -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنها    -)د س( عائشة    -[  1552] 
ُزوا، األوىَل فاألوىل، وإن كانت امرأة«    يـَْنَحجِّ

 (. 1)أخرجه أبو داود، ويف رواية النسائي »األول فاألول« 

 ]األلباني: ضعيف[  [وثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده حصن بن عبد الرحمن، لم ي 7808]جامع:  
 في القسامة، باب عفو النساء عن الدم.  39/    8( في الديات، باب عفو النساء عن الدم، والنسائي 4538( رواه أبو داود رقم )1)
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 الكتاب السادس: يف القسامة 
: قـََتَل -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبيه عن جده »أنَّ رسوَل هللا    -رمحه هللا    -)د( عمرو بن شعيب    -[  1553]

ابلَقسامة رجالً من بين نضر بن مالك بَِّبحرةِّ الرُّغاء على َشطِّّ ]لَيَّةِّ[ الَبحَرةِّ، قال: القاتُل واملقتوُل منهم؟« أخرجه أبو  
 . (1)داود 

 ]األلباني: ضعيف معضل[ اده معضل[ ]شعيب: إسناده معضل[ [ ]عبد القادر: إسن 7816]جامع: 
 ( في الديات، باب القتل بالقسامة، وإسناده معضل. 4522( رقم ) 1)
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 الكتاب الثامن: يف القصص 
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )ت( * -[ 1554]

  -»كان فيمن كان قبلكم رجل امسه الكِّْفل، وكان ال ينزُِّع عن شيء، فأتى امرأة علم هبا حاجة، فأعطاها عطاء كثرياً  
؟ قالت: ألن هذا عمل ما عمِّلُته فلما أرادها على نفسها: ارتـََعَدْت وبك -ويف رواية: ستني ديناراً  ت، فقال: ما يـُْبكيكِّ

، ووهللا ال  قّط، وما محلين عليه إال احلاجة، فقال: تفعلني أنتِّ هذا من خمافة هللا؟ فأان أحرى، اْذَهيب فَلكِّ ما أعطيُتكِّ
، فعجب ا لناس من ذلك، حىت أعصيه أبداً، فمات مِّن ليلته، فأصبَح مكتوب على اببه: إن هللا تعاىل قد غفر للكْفلِّ

 أوَحى هللا تعاىل إىل َنيبِّّ زماهنم بشأنه«.  
َيدِّث حديثاً، لو مل أمْسعه إال َمرَّة أو مرتني، حىت َعدَّ سبع  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »مسعُت النيبَّ 

ن الكفل من بين إسرائيل ال يقول: كا -صلى هللا عليه وسلم -مرات، ولكينِّّ مسعته أكثر من ذلك، مسعُت رسوَل هللا 
يتورَّع من َذْنب َعمَِّلُه، فأتته امرأة، فأعطاها ستني ديناراً على أن يطَأها. وذكر احلديث، ومل يذكر يف آخره حديث الوحي  

 ، واألوىل ذكرها رزين. (1) إىل نيب زماهنم«. أخرج الثانية الرتمذي 
 ]شعيب: ضعيف[[ ]األلباني: ضعيف[ ن، وهو كما قالقال الترمذي: هذا حديث حس [ ]عبد القادر:  7823]جامع: 

 (. 49( في صفة القيامة، باب رقم )2498( رقم ) 1)
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 الكتاب التاسع: يف القيامة وما يتعلق هبا أوالً وآخراً 
 -ونظر إىل ابنه احلسن   -قال: قال علّي    -رمحه هللا   -السبيعي[ )د( أبو إسحاق، ]عمرو بن عبد هللا    -[  1555]

وسيخرج من ُصْلبهِّ رجل يسمى ابسم نبيِّكم،    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: »إن ابين هذا سيِّد، كما مسَّاه رسوُل هللا  
... مث ذكر قصة، ميأل األرض َعْداًل« أخرجه أبو د  . (1) اود، ومل يذكر القصة ُيْشبُِّههُ يف اخلُُلق، وال ُيْشبِّهه يف اخلَْلقِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي داود[ ]األلباني: ضعيف[7837]جامع: 
 ( في المهدي، وإسناده ضعيف، ولكن ألكثره شواهد تقدمت في األحاديث التي قبله. 4290( رقم ) 1)

  -يقول   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعت رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا  )د( * -[  1556] 
فلقيتهم  : »بينما أانٌس يسريون يف البحر، فـََنفَِّد طََعاُمُهم، فـَُرفِّعت هلم جزيرة، فخرجوا يريدون اخلبز -وهو على املنرب 

ر شعر جلدها ورأسها، قالت: يف هذا القصر... فذكر احلديث، اجلسَّاسُة، قلت أليب سلمة: ما اجلساسة؟ قال: امرأة جتَُ 
وسأل عن ُنل بيسان، وعن عني زَُغَر، قال: هو املسيح، فقال أبو سلمة: إنَّ يف هذا احلديث شيئاً ما حفظته، قال:  

نه قد  شهد جابر أنه ابن صياد، قلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات، قلت: فقد أسلم، قال: وإن أسلم، قلت: فإ
 (.1)  دخل املدينَة، قال: وإن دخل املدينة« أخرجه أبو داود هكذا

[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف. فقد اضطرب فيه الوليد بن عبد هللا بن ُجميع[ ]األلباني: ضعيف  7839]جامع: 
 اْلسناد[

 ( في المالحم، باب في خبر الجساسة. 4328( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -د ت( أبو عبيدة بن اجلراح  )  ~  -[  1557] 
لنا رسوُل هللا   صلى هللا عليه    -يقول: »إنه مل يكن نيّب بعد نوح إال وقد أنذر قوَمه الدجال، وإين أنذركموه، فوصفه 

يعين   -، قالوا: اي رسول هللا، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها  فقال: لعله َسُيدرُِّكه بـَْعُض َمْن رَآين، ومسَِّع كالمي   -وسلم
 (. 1) أو خري« أخرجه أبو داود والرتمذي   -اليوَم 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7851]جامع: 
 ( في الفتن، باب ما جاء في الدجال. 2235في الدجال، والترمذي رقم ) ( في السنة، باب 4756( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »ميكُث أبو الدجال    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو بكرة  ~  -[  1558] 
َعَت وأُمُّه ثالثني عاماً ال يولد هلما ولد، مث يولد هلما ُغالم أْعَوُر، أضرُّ شيء، وأقلُّه منفعة، تنام عيناه، وال ينام قلبه، مث نَـ 

يَّة، طويلة  -صلى هللا عليه وسلم -لنا رسوُل هللا  َقار، وأُمُّه امرأة فِّرَضاخِّ ، كأن أنْـَفهُ مِّنـْ أبَوْيهِّ، فقال: طَُوال، َضْرُب اللحمِّ
العوام،   الثَّْدَينْيِّ، قال أبو بكرة: فسمعنا مبولود قد ولد على هذه الصفة يف يهود املدينة، قال: فذهبُت أان والزبرُي بُن 

فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقاال: مكثنا ثالثني    -صلى هللا عليه وسلم  -  حىت دخلنا على أبويه، فإذا نَعُت رسولِّ هللا
عاماً ال يولد لنا ولد، مث ُولَِّد لنا غالم أعوُر، أضرُّ شيء، وأقله منفعة، تنام عينه، وال ينام قلبه، فخرجنا مِّن عندمها، فإذا  

ُمْنَجدِّل يف الشمس يف قطيفة، وله مَهَْهَمة، فكشف عن رأسه، ف ْعَت ما قلنا؟ قال:  هو  قال: ما قلتما؟ قلنا: وهل مسِّ
 . (1)نعم، تنام عيناَي، وال ينام قليب« أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدعان،  ]الترمذي: حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حماد بن سلمة[  [ 7858]جامع: 
 وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[
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 في الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد. ( 2249( رقم ) 1)

يف حديث »يقاتلكم    -صلى هللا عليه وسلم   -عن النيب    -رضي هللا عنه    -)د( بريدة ]بن احلصيب[    -[  1559] 
قال: تسوقوهنم ثالث مِّرار، حىت تلحقوهم ِبزيرة العرب، فأما يف السياقة األوىل:    -يعين الرتك    -قوم صغار األعني  

وأما يف الثالثة، فُيْصطََلمون« أو كما قال. أخرجه أبو   فينجو من َهَرَب منهم، وأما يف الثانية: فينجو بعٌض ويَهلُك بعض،
 (. 1) داود

إسناده  7872]جامع:   ]شعيب:  الحديث[  لين  صدق  الحافظ:  قال عنه  الغنوي،  الكوفي  المهاجر  بن  بشير  سنده  في  القادر:  ]عبد   ]
 ]األلباني: ضعيف[   [ضعيف. بشير بن المهاجر ضعيف عند التفرد، وقد تفرد بهذا الخبر

 ( في المالحم، باب في قتال الترك. 4305رقم ) (  1)

: »والذي  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -حذيفة بن اليمان  )ت( * -[  1560] 
رارُكم« أخرجه الرتمذي  (. 1) نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تقتلوا إماَمكم، وجتتلدوا أبسيافكم، َويَرَِّث ُدنياكم شِّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[كما قالقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو [ ]عبد القادر:  7879]جامع: 
( في الفتن، باب  4043( في الفتن، باب ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )2171( رقم ) 1)

 أشراط الساعة. 

: »بُعِّْثُت يف -هللا عليه وسلمصلى  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( املستورد بن شداد   -[  1561] 
 . (1) إلصبعيه: السبابةِّ والوسطى« أخرجه الرتمذي  -نـََفس الساعة، فسبقُتها كما سبقت هذه هلذه 

]شعيب: إسناده  ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7885]جامع: 
 ضعيف[

 . "  لفتن، باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم: " بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى( في ا 2214( رقم ) 1)

صلى هللا   -قالت: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنها  -بن احلر[   )د( سالمة بنت احلر ]أخت خرشة -[  1562] 
يقول: »إنَّ من أشراط الساعة: أن يتدافع أهُل املسجد اإلمامَة، فال جيدون إماماً يصلِّّي هبم« أخرجه أبو   -عليه وسلم

 . (1)داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [ غراب وعقيلة مجهولتا الحال[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، طلحة أم 7908]جامع: 

 ( في الصالة، باب في كراهية التدافع على اْلمامة. 581( رقم ) 1)

عن أمِّّه قال: »كانت أمُّ احلرير إذا مات أحد من العرب اشتدَّ   -رمحه هللا    -)ت( حممد بن أيب رزين    -[  1563] 
؟ قالت: مسعُت موالَي يقول: قال رسوُل هللا  عليها، فقيل هلا: إان نراكِّ إذا مات رجل من العر  صلى   -ب اشتد عليكِّ

 : من اقرتابِّ الساعةِّ هالُك العرب«. -هللا عليه وسلم
 . (1)  قال حممد بن أيب َرزين: وموالها: طلحة بن مالك ]اخلزاعي[. أخرجه الرتمذي

 ]األلباني: ضعيف[]عبد القادر: إسناده ضعيف[ [  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7913]جامع: 
 ( في المناقب، باب في فضل العرب. 3925( رقم ) 1)

: »إذا فعَلْت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[  1564] 
زّكاةُ  أُمَّت مخَس عشَرَة َخْصَلة حلَّ هبا البالُء، قيل: وما هي اي رسوَل هللا؟ قال: إذا كان املغنُم ُدَوالً، واألمانةُ مْغنماً، وال

وع زوجَتُه،  الرجل  وأطاع  القوم مغَرماً،  زَعيُم  وكان  املساجد،  يف  األصواُت  وارتفعتِّ  أابه،  وجفا  صديَقُه،  وبرَّ  أُمَّه،  قَّ 
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ُر هذه األمة أوَّ  القيان واملعازف، وَلَعَن آخِّ هلا،  أرَذهَلم، وْأكرَِّم الرجل خمافة شرِّه، وُشرَِّب اخلمُر، ولبس احلريُر، واختَُِّّذتِّ 
 . (1)أخرجه الرتمذي  سفاً أو َمسخًا«.فْلرَيَْتقُِّبوا عند ذلك رَياً محراَء، وخ 

 ]عبد القادر: في سنده ضعف وانقطاع[ ]األلباني: ضعيف[ [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 7925]جامع: 
 ( في الفتن، باب ما جاء في عالمة حلول المسخ. 2211( رقم ) 1)

ذِّ الفيءُ -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1565]  : »إذا اختُّ
أُمَّه، وأَدَن صديَقُه، وأ الدِّين، وأطاع الرجل امرأَته، وعقَّ  لغري  العلم  وتـُُعلِّّم  والزكاة مغرماً،  مغنماً،  قصى  ُدواًل، واألمانةُ 

، وساَد القبيلَة فاسُقُهم، وكان زعيُم القوم أرَذهَلم، وأُكرَِّم الرجل خمافَة شرِّه، وظهرتِّ  أابه، وظَهرتِّ األصواُت يف املساجد 
وخسفاً،   وزلزلة،  محراَء،  رَياً  ذلك  عند  فلريتقبوا  أَوهلا،  األمة  هذه  ُر  آخِّ ولََعَن  اخلموُر،  وُشربت  واملعازُف،  القيناُت 

 . (1)فتتابع« أخرجه الرتمذي  ومسخاً، وقذفاً، وآايٍت تتتابع كنظاٍم ابٍل قطع سلكه
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  هذا حديث غريب]الترمذي: [ 7926]جامع: 

 . ( في الفتن، باب ما جاء في عالمة المسخ والخسف2212( رقم ) 1)

: »ُعمراُن بيت  -قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه   -)د ت( معاذ بن جبل  -[  1566] 
املقدس: خراُب يـَْثرَِّب، وخراُب يثرَب: ]خروُج[ امللحمة، وخروُج امللحمة: فتح قسطنطينية، وفتُح القسطنطينية: خروُج  

ثه   أو كما  -مث قال: إن هذا حلقٌّ، كما أنك قاعد هاهنا،   -أو َمْنكِّبه   -الدجال، مث ضرب بيده على فخذ الذي حدَّ
 . (1)يعين معاَذ بَن جبل« أخرجه أبو داود   -أنك قاعد 

: »امللحمةُ الكربى، وفتُح القسطنطينة، وخروُج  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية له وللرتمذي قال: قال رسوُل هللا  
 . (2)  الدجال: يف سبعة أشهر«

 ]األلباني: ضعيف[  []عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث ضعيف[  هذا حديث غريبذي: ]الترم [ 7931]جامع: 
 ( في المالحم، باب في أمارات المالحم. 4294( رقم ) 1)
( في الفتن، باب ما جاء في عالمات خروج  2239( في المالحم، باب تواتر المالحم، والترمذي رقم )4295( رواه أبو داود رقم )2)

 ( في الفتن، باب المالحم. 4092واه أيضًا ابن ماجة رقم ) الدجال، ور 

قال: »بني امللحمة   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن بسر   -[  1567] 
ُت سنني، خيرُج املسيُح الدجال يف السابعة« أخرجه أبو داود  . (1)  وفتح املدينة سِّ

وجهالة ابن أبي   -وهو ابن الوليد الحمصي-[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية 7932]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[بالل[ 

 . ( في الفتن، باب المالحم4093( في المالحم، باب في تواتر المالحم، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم )4296( رقم ) 1)

صاحَب   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ذََكر رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -سعيد اخلدري  )د( أبو    -[  1568] 
 . (1) الصور، وقال: عن ميينه جربيل، وعن يساره: ميكائيل«. أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي7945]جامع: 
 . ( في الحروف والقراءات3999أبو داود رقم )( رواه 1)

: »يـُْعَرُض الناُس يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1569] 
الثالثُة[، فعند ذلك تطري الصُحف يف األيدي،  العْرضةُ    القيامة ثالث عَرضات، فأما عْرضتان، فجدال ومَعاذِّيُر ]وأما 
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ذ بيمينه، وآخذ بشماله« أخرجه الرتمذي، وقال: ال يصح هذا احلديث، من قَِّبلِّ أن احلسن مل َيسمع من أيب هريرة،   فآخِّ
 . (1)  وقد رواه بعضهم عن احلسن عن أيب موسى

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: ال يصح هذا الحديث[ [ 7976]جامع: 
 ( في صفة القيامة، باب ما جاء في العرض. 2427الترمذي رقم )( رواه 1)

قال: »ما من داٍع دعا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1570] 
إىل شيء إال كان موقوفاً يوم القيامة، الزماً به ال يفارقه وإن دعا رجل رجاًل، مث قرأ }وقُِّفوهم إهنم مسؤولون{  

 (. 1)[« أخرجه الرتمذي 24]الصافات: 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[هذا حديث غريب[  ]الترمذي: [ 7983]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة الصافات. 3226( رقم ) 1)

قال: »جُياءُ اببن آدم يوم    -صلى هللا عليه وسلم   -أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  1571] 
فماذا صنعَت؟  عليك،  وأنعمُت  وخوَّلُتك،  أعطيتك  تعاىل:  فيقول هللا  تعاىل،  يدي هللا  بني  فيوَقُف  َبَذج،  القيامة كأنه 

فا ما كان،  أكثر  فيقول: ربِّّ مجعُته  فيقول: اي رب، مجعتُه وَثرتُه، وتركُته  ْمَت،  أرين ما قدَّ له:  فيقول  به،  آتَِّك  رجعين 
 . (1)  ]وَثَّرتُه[ وتركتُه أكثر ما كان، فارجعين آتَك به، فإذا عبٌد مل يُقدِّم خرياً، فُيمَضى به إىل النار« أخرجه الرتمذي

وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من  روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن، قوله ولم يسندوه،  ]الترمذي:  [  7971]جامع:  
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شاهد[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ [  قبل حفظه

 . ( 7( في صفة القيامة، باب رقم )2429( رقم ) 1)

أمَّته، وإهنم ليتباهْوَن: أيُّهم    -رضي هللا عنه    -)ت( مسرة بن جندب    -[  1572]  ترُِّدهُ  قال: »إنَّ لكلِّّ نيّب حوضاً 
 . (1) أكثُر واردة ]وإين ألرجو أن أكوَن أكثرهم واردة[« أخرجه الرتمذي 

 أللباني: صحيح[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]ا]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 7992]جامع: 
 ( في صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض. 2445( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -قالت: »ذكرُت النار فَبكْيُت فقال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -عائشة  )د( * -[  1573] 
: ما يبكيك؟ قلُت: ذَكْرُت النار فـََبَكْيُت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أمَّا يف ثالثة َمواطَِّن، فال يذكر  -وسلم

ثقل؟ وعند تطاير الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه: يف ميينه، أم يف  أحٌد أحداً: عند امليزان حىت يعلم أخيِّف ميزانُه، أم ي
ع بني ظهري جهنم حىت جيوَز« أخرجه أبو داود  (. 1)  َشاله، أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا ُوضِّ

 [ ]عبد القادر: حسن يشهد له الذي قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[ 8008]جامع: 
 الميزان. ( في السنة، باب ذكر 4755( رقم ) 1)

قال: »إنَّ يف اجلنة مائَة   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1574] 
 . (1) درجة، لو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهنَّ لوسعْتهم«. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 8034]جامع: 
 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة.2534( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: مسعُت رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -أمساء بنت أيب بكر  )ت( * -[  1575] 
  -شك َيىي  -قال »يسري الراكب يف ظِّل الَفَنن منها: مائة سنة، أو يستظلُّ بظلِّّها مائة راكب  -وذكر سدرة املنتهى 
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 . (1) فيها فِّراش الذهب، كأن َثَرها القِّالُل« أخرجه الرتمذي
 ]شعيب: إسناده ضعيف[]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 8038]جامع: 

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة ثمار الجنة. 2544( رقم ) 1)

قال: »إن املرأةَ    -صلى هللا عليه وسلم   -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[  1576] 
ن   بياُض َساقِّها مِّن وراءِّ سبعنَي ُحلََّة، حىت يُرى خمُّها، وذلك أبن هللا عز وجلَّ يقول: }كَأهنَّ من نساءِّ أهلِّ اجلنة لرُيَى 

]الرمحن:   واملرجان{  ال 58اليَاقوت  فأما  ورائها« [  من  ألُرِّيَتهُ  استصفيته  مث  فيه سلكاً  أدخلت  لو  فإنه حجر  ياقوت، 
 . (1) أخرجه الرتمذي، وقال: وروي عن ابن مسعود، ومل يرفعه، وهو أصح

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[8045]جامع: 
 ... ل الجنة( في صفة الجنة، باب في صفة أه2537( و )2536( و )2535( رواه الترمذي رقم )1)

أعرايب فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: أتى النيّب    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أيوب األنصاري    -[  1577] 
بُّ اخلْيَل، أيف اجلنة خْيل؟ قال رسوُل هللا  ْلَت اجلنة أُتيَت بفرس  -صلى هللا عليه وسلم -»اي رسوَل هللا، إين أحِّ : إن أُدخِّ

 جناحان، َفُحمِّلَت عليه، مث طار بك حيُث شئَت«. من ايقوتة، له 
قال الرتمذي: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: راوي هذا احلديث ضعيٌف يروي املناكري عن أيب أيوب، فال يُتابُع عليها 

(1) . 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي[  [ 8048]جامع: 

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة. 2547رواه الترمذي رقم ) (1)

: »هل يف اجلنة خيل؟ -صلى هللا عليه وسلم  -أن رَُجالً سأل رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( بريدة  -[ 1578] 
فيها على فـََرس من ايقوتة محراَء، : إن هللا أدَخَلَك اجلنَة فال تشاء أن حُتَْمْل  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا  

إن   فقال  لصاحبه،  قال  ما  له  يقل  فلم  إبل؟  من  اجلنة  آخر: هل يف  فقال  إال كان،  اجلنة حيث شئَت،  يف  بك  تطرُي 
ُنَك« أخرجه الرتمذي  ْلَك هللا اجلنَة يكن لك فيها ما اشتهت نفُسك، ولذَّْت عيـْ  (. 1) يُْدخِّ

 [ ]عبد القادر: سماع عاصم من المسعودي بعد االختالط[ ]األلباني: ضعيف[  8049]جامع: 
 . ( في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة2546( رقم ) 1)

قال: »إنَّ يف اجلنَة  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب  -[  1579] 
للحور العني، يرفـَْعَن أبصوات مل تْسَمعِّ اخلالئق مبثلها، يقلن: حنن اخلالداُت، فال نَبِّيُد، وحنن الناعمات، فال   جمْلَتَمعاً 

 . (1) نبَأُس، وحنن الراضياُت، فال نْسَخُط، طَوََب ملن كان لنا وُكنَّا له« أخرجه الرتمذي 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده   [ إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه]عبد القادر: [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 8050]جامع: 
 ضعيف[

 . ( في صفة الجنة، باب ما جاء في كالم الحور العين2567( رقم ) 1)

قال: لقيُت أاب هريرة، فقال يل: اسأل هللا أن جيمَع بيننا يف ُسوقِّ    -)ت( سعيد بن املسيب رمحه هللا    -[  1580] 
: »أنَّ أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلنة، فقلت: أفيها سوق؟ قال: نعم، أخربين رسوُل هللا  

م ويرْبُز هلم عرُشُه، ويتبدَّى هلم يف   فيها بفضل أعماهلم، مث يؤَذُن هلم يف مقدار يوم اجلمعة الدنيا، فيزورون رهبَّ من أايم 
روضة من رايض اجلنة، فيوضع هلم منابِّر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابُر من ايقوت، ومنابُر من زَبـَْرَجد، ومنابُر من  
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أدانهم   وجيلس  فضة،  من  ومنابر  دين    -ذهب،  فيهم  الكافور  -وما  املسك  أصحاب  على ُكْثبانِّ  أنَّ  يـََرْون  وما   ،
رؤية   يف  تتماَرون  هْل  نعم:  قال:  ربَّنا؟  نَرى  هل  هللا،  رسوَل  اي  قلُت:  هريرة:  أبو  قال  جملساً،  منهم  أفَضَل  الكراسي 
الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: ال، قال: كذلك ال تتمارون يف رؤية ربِّّكم، وال يبقى يف ذلك اجمللس رجل إال حاَضره  

وتعاىل حماضرة، حىت يقول للرجل منهم: اي فالن بن فالن، أتذكر يوم كذا وكذا، إذ قلت كذا وكذا؟ فُيذَّكره    هللا تبارك
، أفلم تغفر يل؟ فيقول: بلى بسَعَة مغفريت بـََلْغَت منزلَتك هذه، فبينما هم على   ببعض َغَدراتِّهِّ يف الدنيا، فيقول: اي ربِّّ

ُهم سحابَة من فوقهم، فأمطرَ  يتـْ ت عليهم طيباً مل جيدوا مثل رَيه شيئاً قط، ويقول ربُّنا تبارك وتعاىل: قوموا إىل ذلك غشِّ
ما أعددُت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأيت ُسوقاً قد حّفْت به املالئكة، فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله، ومل 

بغري   اشتهينا  ما  لنا  فيحمل  القلوب،  على  ومل خيطُْر  اآلذان،  اجلنةِّ  تسمع  أهُل  يْلقى  السوق  ذلك  ويف  وال شراء،  بيع 
فرَيُوَعهُ ما عليه من اللباس، فما    -وما فيهم َدين    -بعُضهم بعضاً، فيقبل الرجل من منزلته املرتفعة فيلقى من هو دونه  

ن  ينقضي آخُر سالمه  ينبغي ألحد أن َيَزن فيها، مث  أنه ال  نصرف إىل عليه حىت يصرَي عليه ما هو أحسُن منه، وذلك 
أْفَضَل مما فارقتـَنَا عليه، فنقول: إان زْران َمْرحباً وأهالً، لقد جئت وإنَّ لك من اجلمال   منازلنا فتتلقاان أزواجنا، فيـَُقْلَن: 

 . (1)  اليوم ربَّنا اجلبار، وَيقُّ لنا أن ننَقلَِّب مبثل ما انقلبنا«. أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ هنعرفه إال من هذا الوج هذا حديث غريب ال ]الترمذي: [ 8052]جامع: 

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة. 2552( رقم ) 1)

: »إن يف اجلنة  -صلى هللا عليه وسلم   -)ت( على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا    -[  1581] 
 . (1)  الصور من الرجال والنساء، فإَذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها« أخرجه الرتمذيلُسوقاً ما فيها شراء وال بيع إال 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 8053]جامع: 
 . ( في صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة2553( رقم ) 1)

: »أُوقَِّد على النار  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت ط( أبو هريرة  -[  1582] 
ألف سنة حىت امَحّرْت، مث أُوقَِّد عليها ألف سنة حىت ابْـَيضَّْت، مث أُوقَِّد عليها ألُف سنة حىت استوّدت، فهي سوداءُ  

 . (1)مظلمة« أخرجه الرتمذي 
 اً على أيب هريرة، وهو أصح. قال الرتمذي: وروي موقوف

 . (2) ويف رواية املوطأ أنه قال: »أتروهنا محراء كناركم هذه؟ هلي أسود من القار، والقاُر: الزفت« 
 . (8جهنم، باب رقم )  صفة ( في 2594رقم ) [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[8056]جامع:  (1)
 في صفة جهنم، موقوفًا على أبي هريرة.  994/    2رواه مالك في الموطأ يح[ [ ]عبد القادر: إسناده صح8056]جامع:  (  2)
: »لسَرادِّق -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1583] 

 . (1)  النار أربُع ُجُدر، ُكُثف كلُّ جدار: مسريةُ أربعني سنة« أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: إسناده ضعيف[  [  هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، وفي رشدين مقال]الترمذي: [ 8057]جامع: 

 (: إسناده ضعيف[11234]شعيب في تخريج المسند )  ]األلباني: ضعيف[
 ( في صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.2587( رقم ) 1)

العاص    )ت(  *  -[  1584]  بن  بن عمرو  رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا  صلى هللا عليه   -قال: قال 
هذه  -وسلم مثل  َرصاَصة  أنَّ  »لو  اجلمجمةِّ    -:  مثل  إىل  األرض    -وأشار  إىل  السماء  من  لْت  مسرية    -أرسِّ وهي 
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َلْت من رَأس السلسة    -مخسمائة سنة   ا أرسِّ لساَرت أربعني خريفاً الليل والنهار، قبل  لبـََلغْت األرض قبل الليل، ولو أهنَّ
 . (1)أن تبلغ أصَلها، أو قعرها« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ إسناد حسن صحيح]الترمذي: [ 8058]جامع: 
 . (6( في صفة جهنم، باب رقم )2591( رقم ) 1)

: »ويل: واد  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -اخلدري )ت( أبو سعيد  -[  1585] 
 . (1) يف جهنم، يهوي فيه الكافر أربعني خريفاً قبل أن يبُلَغ قعره« أخرجه الرتمذي

]األلباني:   ]عبد القادر: إسناده ضعيف[[ هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث ابن لهيعة ]الترمذي: [ 8061]جامع: 
 ضعيف[

 ( في التفسير، باب ومن سورة األنبياء. 3164( رقم ) 1)

قال: »لو أن َدْلواً   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1586] 
 (.1)  من غساق يُهراق يف الدنيا ألننَتَ أهَل الدنيا«. أخرجه الرتمذي

سناده ضعيف[  ]عبد القادر: إ[  هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، وفي رشدين مقال]الترمذي: [ 8063]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]األلباني: ضعيف[

 ( في صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.2587( رقم ) 1)

: »َمن ماَت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1587] 
 اجلنة ]يـَُردُّون[ بين ثالثني يف اجلنة، ال يزيدون عليها أبداً، وكذا أهل النار«. مِّّن أهل اجلنة من صغري أو كبري، يدخلون 

قال: »إنَّ عليهم التيجاَن، إن أدَن لؤلؤة منها لُتضيءُ ما بني املشرق   -صلى هللا عليه وسلم -وهبذا اإلسناد عن النيب 
 . (1)واملغرب« أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد[ ]األلباني:  [ ال نعرفه إال من حديث رشدين هذا حديث غريب]الترمذي: [ 8079]جامع: 
 ضعيف[

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء ألدنى أهل الجنة من الكرامة. 2565( رقم ) 1)

قال: »ال يكون   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو رزين ]العقيلي[ -[  1588] 
 . (1)ألهل اجلنة ولد« أخرجه الرتمذي 

عن أبي رزين العقيلي حديثًا طوياًل فيه: الصالحات   14/   4]عبد القادر: روى أحمد في " المسند " [ ]معلق[  8082]جامع: 
 ذاتكم في الدنيا، ويلذذن بكم، غير أن ال توالد "، وإسناده ضعيف[للصالحين تلذونهن مثل ل

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء ألدنى أهل الجنة منزلة، من غير سند. 2566( أخرجه الترمذي عقب الحديث الذي قبله رقم )1)

: »أدَن أهل  -وسلمصلى هللا عليه  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[  1589] 
اجلنة: الذي له َثانون ألَف خادم، واثنتان وسبعون زوجة، وتـُْنصُب له قـُبَّة من لؤلؤ وزَبـَْرجد وايقوت، كما بنْيَ اجلابية إىل  

 . (1) صنعاَء«. أخرجه الرتمذي 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين]الترمذي: [ 8088]جامع: 

 ( في صفة الجنة، باب ما جاء ما ألدنى أهل الجنة من الكرامة. 2565( رقم ) 1)

قال: »إن أدَن  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1590] 
أهلِّ اجلنةِّ منزلة: َلَمْن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمهِّ وخدمهِّ وُسُررِّهِّ مسريَة ألف سنة، وأكرُمهم على هللا: َمن ينظر إىل  
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يَّة، مث قرأ رسوُل هللا  رٌة. إىل رهبا اَنظِّرٌة{ ]القيامة: -صلى هللا عليه وسلم -وجهه ُغْدوة وَعشِّ ،  22: }ُوُجوٌه يَوَمئٍِّذ اَنضِّ
 (. 1)[« أخرجه الرتمذي، وقال: قد رُوي عن ابن عمر، ومل يرفعه 23

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[8090]جامع: 
 ( في التفسير، باب ومن سورة القيامة. 3327ورقم )(، 17( في صفة الجنة، باب رقم )2556( رواه الترمذي رقم )1)

قال: »عرَِّض عليَّ أوُل   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة  )ت( * -[  1591] 
 . (1)  ثالثة يدخلون اجلنة: شهيد، وعفيف متعفِّف، وعْبٌد أحَسَن عِّباَدة هللا ونَصح ملواليه« أخرجه الرتمذي

 ]شعيب: ضعيف[]األلباني: ضعيف[  [ قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال[ ]عبد القادر:  8094]جامع: 
 . ( في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء1642( رقم ) 1)

: »يـُْلقى على أهل  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو الدرداء    -[  1592] 
العذاب،   من  فيه  هم  ما  فيـَْعدِّل  اجلوُع،  جوع،  النار  من  يغين  وال  ُيْسمُن  ال  ضريع  من  بطعام  فُيغاثون  فيستغيثون، 

فيستغيثون   ابلشراب،  الدنيا  يف  الُغصص  جيُِّيزون  أهنم كانوا  فيتذكَّرون  ُغصَّة،  ذي  بطعام  فيغاثون  ابلطعام،  فيستغيثون 
َ من وجوههم، َشَوت ُوجوههم ، فإذا دخل بطوهَنم، قطَّْع ما  ابلشراب، فيدفع إليهم احلميم بكالليب احلديد، فإذا أُْدينِّ

يف بطوهنم، فيقولون: ادعوا خَزنََة جهنم، عساُهم خيفِّفون عنا، فيقولون هلم: }أوملْ َتُك أتتيُكم ُرُسُلكم ابلبينات قالوا بلى 
ْقضِّ علينا [ فيقولون: ادعوا مالكاً، فيقولون: }اَي َمالُِّك لِّيَـ 50قالوا فادعوا وما دعاءُ الكافرين إال يف ضالل{ ]غافر:  

 [ «. 77ربُّك{ فيجيبهم: }إنَّكم ماكِّثُون{ ]الزخرف: 
قال األعمش: نـُبِّئُت أن بني دعائهم وإجابة مالك هلم: مقدار ألف عام، فيقولون: ادعوا ربَّكم، قال جتدون خرياً منه،  

من أخرْجنا  ربَّنا  ضالِّني.  قوماً  وُكنَّا  ْقَوتُنا  شِّ علينا  غََلَبْت  }ربَّنا  ]املؤمنون:  فيقولون:  ظاملون{  فإانَّ  عدان  فإْن  ، 106ها 
]املؤمنون:  107 ُتَكلِّّمون{  وال  فيها  }اخسُئوا  فيجيبهم  قال:  ذلك  108[  وعند  من كل خري،  يئسوا  ذلك  فعند   ]

. أخرجه الرتمذي  . (1)  أيخذون يف الزفري واحلسرة والويلِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[8102]جامع: 

 ( في صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار. 2589رقم ) (  1)

قال: »إن احلميم لُيصبُّ   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة  )ت( * -[  1593] 
على رؤوسهم، فينُفذ حىت خيُْلَص إىل جوفه، فـََيْسُلَت ما يف جوفه حىت ميُرق من قدميه: وهو الصَّْهر، مث يُعاد كما كان«  

 (  1)  أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[]الترمذي: حديث حسن صحيح غريب[ [ 8103]جامع: 

 ( في صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.2585( رقم ) 1)

  قال: »إن الكافرَ  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[  1594] 
 (. 1)  لََيْسَحُب لسانَهُ الَفْرَسَخ والَفْرَسخنْي، يتوَّطؤه الناس« أخرجه الرتمذي

هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من األئمة، وأبو  ]الترمذي: [ 8106]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]األلباني: ضعيف[أبو المخارق مغراء العبدي وهو مجهول]عبد القادر: في سنده [ المخارق ليس بمعروف

 ( في صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النار. 2583( رقم ) 1)

قال: إنَّ رجلني ممَِّّن يدخل    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  1595] 
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الناَر يشَتُد صياحهما فيها، فيقول هللا تعاىل: أخرجومها، مث يقال هلما: ألي شيء ]اشتدَّ[ صياحكما؟ فيقوالن: فعلنا  
تُلْقيا أنفَسكما يف النار حيث كنتما، فينطلقان، فيلقي أحُدمها نفسه  ذلك لرتمَحَنا، فيقول: إن رمحت لكما: أن تنطلقا ف

النار، فيجعلها هللا عليه برداً وسالماً، ويقوم اآلَخر، فال يُلقي نفسه، فيقول له الربُّ تبارك وتعاىل: »ما َمنـََعك أن   يف 
، إين ألرجو أن ال تعيدَ  ُبك نفسه؟ فيقول: ربِّّ ين فيها بعَد أْن أخرجتين منها، فيقول الربُّ  تُلقي نـَْفَسَك كما ألقى صاحِّ

 . (1)  تبارك وتعاىل: لك رجاؤك، فيدخالن معاً اجلنة برمحة هللا« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ إسناد هذا الحديث ضعيف]الترمذي: [ 8121]جامع: 

 . (10( في صفة جهنم، باب رقم )2602( رقم ) 1)

العقيلي    )د(  *  -[  1596]  يوم    -رضي هللا عنه    -أبو رزين  به  ربَّه خمْلياً  يرى  أكلُّنا  قال: قلت: »اي رسول هللا، 
القيامة؟ قال: نعم، قلت: وما آيةُ ذلك يف خلقه؟ قال: اي أاب رزين، أليس كلُّكم يرى القمر ليلَة البدرِّ خملياً به؟ قلُت:  

 . (1) فاهلل أجّل وأعظم« أخرجه أبو داود -يعين القمر  -لق من خلق هللا بلى، قال: فاهلل أعظُم، إَّنَّا هو خ
يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن ُحدس،  8127]جامع:   القادر: في سنده وكيع بن عدس لم  [ ]عبد 

 ]األلباني: حسن[ ويقال: ابن ُعُدس[ 
 ( في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية. 180الرؤية، وأيضًا ابن ماجة رقم )( في السنة، باب في 4731( رقم ) 1)

بِّيَاُء،  ْبنِّ َعفَّاَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َيْشَفُع يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ َثاَلثٌَة: اأْلَنْ   ُعْثَمان)جه(    -[  1597] 
 (1) مثَّ اْلُعَلَماُء، مثَّ الشَُّهَداءُ " أخرجه ابن ماجه 

شعيب: إسناده تالف  [ ]]األلباني: موضوع  [سلم. الحديث ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد في إسناده عالق بن أبي م 4313:  ]ماجه
 بمرة، عنبسة بن عبد الرحمن متروك، واتهمه أبو حاتم بالوضع، وعالق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إال عنبسة[ 

َفاَعةِ 4313( سنن ابن ماجه )1)  (، َأْبَواُب الزُّْهِد، َباُب ِذْكِر الشَّ

ًءا  ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَنرَُكْم َهذِّهِّ ُجْزٌء مِّْن َسْبعِّنَي ُجزْ   أََنس  )جه(  -[  1598] 
َا لََتْدُعو اَّللََّ  َا، َوإِّهنَّ َفْعُتْم هبِّ ْلَماءِّ َمرََّتنْيِّ، َما انْـتـَ َا ُأْطفَِّئْت ابِّ  َعزَّ َوَجلَّ َأْن اَل يُعِّيَدَها فِّيَها« أخرجه ابن مِّْن اَنرِّ َجَهنََّم، َوَلْواَل َأهنَّ

 (1)  ماجه
الباقي: في الزوائد: أخرجه الحاكم كما رواه المصنف وقال: صحيح اْلسناد على شرط الشيخين. وبعضه في  4318:  ]ماجه [ ]عبد 

التمام وصحيح دون قوله وإنه  [الصحيحين من حديث أبي هريرة بهذا  ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا،    ا لتدعو[ ]األلباني: ضعيف جدا 
 متروك[ -وهو ابن الحارث األعمى-نفيع أبو داود 

 ِصَفِة النَّارِ ، َباُب (، َأْبَواُب الزُّْهدِ 4318( سنن ابن ماجه )1)

ُ اجْلَنََّة، إِّالَّ  أَبو  )جه( -[  1599]  ُلهُ اَّللَّ ُ  أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َأَحٍد يُْدخِّ  زَوََّجهُ اَّللَّ
اْلعِّنيِّ، َوَسْبعِّنَي مِّْن مِّريَاثِّهِّ  احْلُورِّ  َتنْيِّ مَِّن  ثِّنـْ َتنْيِّ َوَسْبعِّنَي َزْوَجًة،  ثِّنـْ َوهَلَا قـُُبٌل    َعزَّ َوَجلَّ  َدٌة إِّالَّ  ُهنَّ َواحِّ َما مِّنـْ النَّارِّ،  َأْهلِّ  مِّْن 

« قَاَل هَِّشاُم ْبُن َخالٍِّد: " مِّْن مِّريَاثِّهِّ مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ، يـَْعينِّ رَِّجااًل دَ  َثينِّ َخُلوا النَّاَر، فـََورَِّث َأْهُل اجْلَنَّةِّ َشهِّيٌّ، َوَلهُ ذََكٌر اَل يـَنـْ
 (1) ُورَِّثتِّ اْمَرَأةُ فِّْرَعْوَن. أخرجه ابن ماجه  نَِّساَءُهْم، َكَما

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال. وخالد بن يزيد بن أبي مالك وثقه العجلي. وأحمد بن صالح المصري ضعفه  4337:  ]ماجه
، خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف  شعيب: إسناده ضعيف جًدا [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [ أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم

 [ واتهمه بعض النقاد
 ِصَفِة اْلَجنَّةِ ، َباُب (، َأْبَواُب الزُّْهدِ 4337( سنن ابن ماجه )1)
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 ويشتمل على أربعة كتب 

 كتاب الكسب، كتاب الكذب، كتاب الكِرب والعجب، كتاب الكبائر 
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 واملعاش الكتاب األول: يف الكسب  
ابنتا ُعَليَبَة    -[  1600] َلَة    -)د( عبد هللا بن حسان العنربي قال: حدَّثين جدََّتَي صفيَُّة، وُدَحيبة،  وكانتا ربيبت قـَيـْ

فتقدَّم صاحيب   -صلى هللا عليه وسلم -أهنا أْخرَبَِْتُما، قالت: »قدِّْمنا على رسولِّ هللا   -بنتِّ خمرَمَة، وكانت جدََّة أبيهما 
فبايعهُ على اإلسالم، عليه وعلى قومه، مث قال: اي رسول هللا، اكتْب   -ُحَريَث بن حسان وافَد بين بكر بن وائل  تعين -

إلينا منهم ]أحٌد[ إال ُمسافِّر أو جماور، فقال رسوُل هللا   صلى هللا عليه   -بيننا وبني بين متيم ابلدهناءِّ: أن ال جياوزَها 
ص يب، وهي داري ووطين، فقلت: اي رسوَل  : اكتب له اي غالُم ابلدهناءِّ -وسلم ، قالْت: فلما رأيتُه قد أمر له هبا ُشخِّ

هللا، إنه مل يسألك السَّوِّيَّة إذ سألك، إَّنا هذه الدهناءُ عندك ُمقيَُّد اجلمل، ومْرعى الغنم، ونساءُ متيم وأبناؤها وراَء ذلك،  
لُم أخو ا ملسلُِّم، يسُعهما املاءُ والشجُر، ويتعاوانن على الَفتَّانِّ« قال أبو  فقال: أمِّسك اي غالُم، صدقتِّ املسكينُة، املُسِّ

 (. 1)داود: الَفتَّاُن: الشيطاُن 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[   [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة صفية وُدحيبة ابنتي ُعليبة8151]جامع: 
الخراج واْلمارة، باب إقطاع األرضين، وإسناده ضعيف، ورواه الترمذي مختصرًا، وقال: هذا حديث  ( في  3070( رواه أبو داود رقم )1)

 ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن حسان. 

أقطع الزبرَي ُحْضَر   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[  1601] 
ه، فأجرى   . (1فَرَسهُ حىت قام، مث رَمى سْوطَُه، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوُط« أخرجه أبو داود ) فَرسِّ

]األلباني: إسناده    [-وهو العمري -[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر 8153]جامع: 
 ضعيف[

 األرضين. ( في الخراج واْلمارة، باب في إقطاع 3072( رقم ) 1)

داراً  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خطَّ يل رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( عمرو بن حريث   -[  1602] 
 . (1)ابملدينة بَقوس، وقال: أزْيُدك؟ أزيُدك؟«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة خليفة والد فطر[ 8155]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب في إقطاع األرضين. 3060( رقم ) 1)

فبايعُته، فقال: َمْن َسَبَق إىل  -صلى هللا عليه وسلم -)د( أمسر بن مضرس ]الطائي[ قال: أتيُت النيبَّ  -[  1603] 
 . (1)ماء مل َيسبِّقهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعاَدْوَن يتخاطُّون« أخرجه أبو داود 

 ضعيف[ ]األلباني:  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف8159]جامع: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب في إقطاع األرضين. 3071( رقم ) 1)

عن كسب   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »هنى رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -رافع بن خديج  )د( * -[  1604] 
 . (1)األمة حىت يـُْعَلم مِّْن أيَن هو؟« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: حسن لغيره[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُعبيد هللا بن ُهرير[  8166]جامع: 
 في البيوع، باب في كسب اْلماء.  (3427( رقم ) 1)

عن أكل   -صلى هللا عليه وسلم -جابر عن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: »هنى رسول هللا  )د ت( * -[  1605] 
 اهلِّرِّ وَثنه« أخرجه الرتمذِّي. 
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 . (1)  ويف رواية أيب داود: »هنى عن َثنِّ اهلِّرِّ«
ف لضعف عمر  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعي ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 8171]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [بن زيد الصنعاني ولكنه متابع
 . ( في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور1280( رواه الترمذي رقم )1)

اخلدري  -[  1606]  سعيد  أبو  عنه    -)د(  هللا  هللا  -رضي  رسوَل  أن  وسلم   -:  عليه  هللا  »إايكم   -صلى  قال: 
 الُقسامة؟ قال الشيءُ يكون بني الناس فينَتقُص منه«. والُقسامة، قلنا: وما 

 . (1)  ويف رواية حنوه قال: »الرجُل يكون على الفِّئام من الناس، فيأخذ من حظِّّ هذا، وحظِّّ هذا«. أخرجه أبو داود
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث محتمل للتحسين[ ]األلباني: ضعيف[ 8176]جامع: 

 ( في الجهاد، باب في كراء المقاسم. 2784( و ) 2783) ( رقم 1)

ثه قال: مسعُت رجالً يقول: مسعُت رسول هللا   -[ 1607]  )د( سليم بن مطري: من أهل وادي الُقرى عن أبيه، أنه حدَّ
مث قال: إذا يقول يف حجة الوداع أمَر الناس وهناهم، مث قال: »هل بـَلَّْغُت؟ قالوا: اللهم نعم،    -صلى هللا عليه وسلم  -

  -جتاَحَفْت قريش املُلَك فيما بينها، وعاد العطاءُ ُرَشاً فَدعوهُ فقيل: َمْن هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحُب رسولِّ هللا 
 «. -صلى هللا عليه وسلم

أو   -، كأنه يطلب دواء ويف رواية قال: حدَّثين أيب ُمَطري: أنه خرج حاّجاً، حىت إذا كانوا ابلسُّويَداءِّ إذا أان بَرُجل قد جاءَ 
مْن مسع رسوَل هللا    -ُحَضضاً   الوداع    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: أخربين  الناس وأيمرهم    -يف حجة  يَعُِّظ  وهو 
، وكان عن دِّين أحدِّكم    -وينهاهم   فقال: »اي أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا جتاَحَفْت قريش على املُْلكِّ

 . (1)و داود فَدُعوُه« أخرجه أب
 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُسَليم بن ُمَطير، وجهالة حال أبيه[ 8178]جامع: 

 ( في الخراج واْلمارة، باب في كراهية االفتراض في آخر الزمان. 2959( و ) 2958( رقم ) 1)

  -أو قطَع من أُذين ُغالم    -]السهمي[ قال: قطعُت من أُذن غالم:  )د( أبو ماجدة وقيل: ابن ماجدة    -[  1608] 
إليه، فرفَعنا إىل عمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا يل حجَّاماً،  فقدَِّم علينا أبو بكر حاّجاً، فاجتمعنا 

إين قد وهبُت خلالت ُغالماً،  يقول: »   -صلى هللا عليه وسلم  -ليْقتصَّ منه، فلما ُدعي ابحلجام قال: مسعُت رسوَل هللا  
 . (1) وأان أرجوا أن يُباَرك هلا فيه، فقلت هلا: ال ُتَسلِّّميه حجَّاماً، وال صائغاً، وال قصَّااًب« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 8181]جامع: 
 وع، باب في الصائغ. ( في البي 3432( و ) 3431( و ) 3430( رقم ) 1)

َبَة ْبَن النُّدَّرِّ، يـَُقوُل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ )جه(    -[  1609]  ْعُت ُعتـْ َسلََّم، فـََقَرأَ ُعَلّي ْبنِّ راََبٍح، قَاَل: مسِّ
َثََ  َأَجَر نـَْفَسهُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  بـََلَغ قِّصََّة ُموَسى، قَاَل: »إِّنَّ ُموَسى َصلَّى هللاُ  إَِّذا  نِّنَي، َأْو َعْشرًا، َعَلى عِّفَّةِّ  طسم، َحىتَّ  َ سِّ اينِّ

هِّ، َوطََعامِّ بَْطنِّهِّ« أخرجه ابن   (1) ماجهفـَْرجِّ
هذا 2444:  ]ماجه ماجة سوى  ابن  عند  هذا  لبقية  وليس  مدلس.  وهو  بقية  فيه  ألن  ضعيف  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]  

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، بقية من الوليد مدلس تدليس التسوية، ومثله ينبغي أن يصرح بالسماع    [ الحديث
 [في جميع طبقات السند على ضعف فيه أيًضا، وشيخه مسلمة بن علي متروك

 باب إجارة األجير على طعامه بطنهكتاب الرهون، (، 2444ابن ماجه ) ن( سن 1)



383 
 

َّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَصاَصٌة، فـَبـََلَغ َذلَِّك    -رضي هللا عنهما -  اْبن َعبَّاسٍ )جه(    -[  1610]  قَاَل: »َأَصاَب َنيبِّ
ئًا لُِّيقِّيَت بِّهِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَ  يُب فِّيهِّ َشيـْ َتى ُبْستَااًن لَِّرُجٍل مَِّن اْليـَُهودِّ،  أَ َعلِّيًّا، َفَخَرَج يـَْلَتمُِّس َعَماًل ُيصِّ

َهُ اْليـَُهودِّيُّ مِّْن مَتْرِّهِّ، َسْبَع َعَشَرَة عَ  َعَة َعَشَر َدْلًوا، ُكلُّ َدْلٍو بَِّتْمَرٍة، َفَخريَّ ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ فَاْستـََقى َلهُ َسبـْ َا إِّىَل َنيبِّ ْجَوًة، َفَجاَء هبِّ
 (1) هَعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن ماج

]األلباني: ضعيف جدا[    [أحمد وغيره  -واسمه حسين بن قيس ضعفه-[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حنش  2446:  ]ماجه
 [متروك -وهو حسين بن قيس-]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، حنش  

 باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة  (، كتاب الرهون، 2446( سنن ابن ماجه )1)

اأْلَْنَصارِّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما يلِّ َأَرى َلْوَنَك    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة)جه(    -[  1611]  قَاَل: َجاَء رَُجٌل مَِّن 
ئًا، َفَخَرَج يَطْ  ُب، فَإَِّذا ُهَو بِّيـَُهودِّيٍّ َيْسقِّي  لُ ُمْنَكفِّئًا؟ قَاَل: »اخْلَْمُص«، فَاْنطََلَق اأْلَْنَصارِّيُّ إِّىَل رَْحلِّهِّ، فـََلْم جيِّْد يفِّ رَْحلِّهِّ َشيـْ
: َأْسقِّي َُنَْلَك؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: ُكلُّ َدْلٍو بَِّتْمَرٍة، َواْشرَتَطَ  اأْلَْنَصارِّيُّ َأْن اَل أيَُْخَذ َخدِّرًَة،    َُنْاًل، فـََقاَل اأْلَْنَصارِّيُّ لِّْليـَُهودِّيِّّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. أخرجه    َواَل ََترِّزًَة، َواَل َحَشَفًة، َواَل أيَُْخذَ  إِّالَّ َجْلَدًة، فَاْستـََقى بَِّنْحٍو مِّْن َصاَعنْيِّ، َفَجاَء بِّهِّ إِّىَل النَّيبِّ
 (1)  ابن ماجه

وغيرهما[2448:  ]ماجه معين  وابن  أحمد  ضعفه  كيسان  بن  سعيد  بن  هللا  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 متروك[ -وهو ابن أبي سعيد المقبري -دا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد هللا بن سعيد ]األلباني: ضعيف ج

 باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة  (، كتاب الرهون، 2448( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الثاني: يف الكذب 
)ط( صفوان بن سليم رضي هللا عنه قال: »قلنا: اي رسول هللا أيكوُن املؤمن جباانً؟ قال: نعم، قيل:   -[ 1612]

 (  1)أيكون ُبيالً؟ قال: نعم، قيل: أيكون املؤمن كذَّاابً؟ قال: ال« أخرجه املوطأ 
بد البر: ال أحفظه مسندًا من وجه  [ ]عبد القادر: مرسل وقد روي بمعناه مرفوعا وموقوفا[ ]الهاللي: ضعيف[ ]ابن ع8183]جامع: 

 ثابت وهو حديث حسن مرسل[ 
 مرساًل في الكالم، باب ما جاء في الصدق والكذب.   990/   2(  1)

قال: »إذا كَذَب   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر ~ -[  1613] 
 . (1) ميالً من َننت ما جاء به«. أخرجه الرتمذيالعبُد تباَعَد عنه املََلُك 

]عبد القادر: في سنده عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي، وهو  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 8184]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[ 

 ( في البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب. 1979( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( سفيان بن أسيد احلضرمي  -[  1614] 
 . (1)  يقول: »كرُبْت خيَانة أن حتدَِّث أخاَك حديثاً هَو لك به ُمصدِّق، وأنَت له به كاذُب« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[بقية بن الوليد، وجهالة ضبارة[   [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف8187]جامع: 
 ( في األدب، باب في المعاريض. 4971( رقم ) 1)

الزرقي  -[  1615]  سليم  بن  هللا    -  )ط( صفوان  هللا    -رمحه  لرسولِّ  قال  رجالً  وسلم   -أن  عليه  هللا  :  -صلى 
: ال خري يف الكذب، فقال الرجل: اي رسول هللا، أفأعُِّدها  -صلى هللا عليه وسلم  -»أْكذُِّب امرأيت؟ فقال رسوُل هللا  

 . (1) : ال ُجنَاَح عليك« أخرجه املوطأ -صلى هللا عليه وسلم -وأقول هلا؟ فقال رسوُل هللا  
 [ ]عبد القادر: مرسل، وإسناده منقطع. قال أبو عمر: ال أحفظه مسندًا بوجه من الوجوه[ ]الهاللي: ضعيف[ 8189]جامع: 

 مرساًل في الكالم، باب ما جاء في الصدق والكذب.  989/   2(  1)
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 الكتاب الثالث: يف الكرب والعجب 
: »ال يزال -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سلمة بن األكوع ~ -[ 1616]

 . (1)الرجل يذهب بنفسه، حىت يُْكَتَب يف اجلبَّارين فيصيبه ما أصاهبم« أخرجه الرتمذي 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ الترمذي: هذا حديث حسن غريب[ ]8213]جامع: 

 ( في البر والصلة، باب ما جاء في الكبر. 2001)  ( رقم 1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



386 
 

 
 
 
 
 
 

 حرف الالم 

 ويشتمل على ستة كتب 

كتاب اللباس، كتاب اللقطة، كتاب اللعان، كتاب اللقيط، كتاب اللهو واللعب،  

 كتاب اللعن والسب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



387 
 

 الكتاب األول: يف اللباس 
فصرعه    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »إن رُكانة صارَع النيبَّ    -رضي هللا عنه   - )ت د( حممد بن ركانة  -[ 1617]

يقول: فْرُق ما بيننا وبني املشركني:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال ركانُة: ومسعُت النيبَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  
 . (1)العمائُم على القالنس«. أخرجه الرتمذي وأبو داود 

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي  ]الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم[ [  8235]جامع:  
   [ الحسن الَعْسَقالني فمن فوقه

 . (42( في اللباس، باب رقم )1785( في اللباس، باب في العمائم، والترمذي رقم )4078( رواه أبو داود رقم )1)

 -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »لقد عمََّمين رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( عبد الرمحن بن عوف   -[  1618] 
 (. 1)بعمامة، فسَدهَلا من بني يديَّ، ومِّن خلفي أصابع« أخرجه أبو داود 

]األلباني:   [ الشيخ المدني، وجهالة سليمان بن َخرَّبوذ ْلبهام[ ]عبد القادر: في سنده مجهوالن[ ]شعيب: إسناده ضعيف 8238]جامع: 
 ضعيف[

 ( في اللباس، باب العمائم. 4079( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كانت عمِّامةُ رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو كبشة األَّناري  -[  1619] 
 تعين الطَِّئة«.  -بُْطَحة 

 بُْطحاً«.  -صلى هللا عليه وسلم -حابِّ رسولِّ هللا  ويف رواية قال: »كانت كَِّماُم أص 
 والرواية األوىل أخرجها رزين.  (1)  أخرج الرتمذي الرواية الثانية، وقال: هذا حديث منكر

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[8242]جامع: 
 . (40( في اللباس، باب رقم )1783( رواه الترمذي رقم )1)

صلى  -قالت: »كان كمُّ قميصِّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -أمساء بنت يزيد بن السكن  )د ت( * -[  1620] 
 . (1)  إىل الرُّْسغِّ« أخرجه الرتمذي وأبو داود -هللا عليه وسلم

  []عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 8245]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في اللباس، باب ما جاء في القميص. 4027( في اللباس، باب ما جاء في القمص، وأبو داود رقم )1765( رواه الترمذي رقم )1)
رباً مِّْن نطاقها«  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنها »أن النيبَّ   -أُم سلمة   )ت( * -[  1621]  شرَبَ لفاطمة شِّ

 . (1)  أخرجه الرتمذي
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ 8257]جامع: 

 ( في اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء. 1732( رقم ) 1)

كانت إذا أتتِّ البصرَة نزلت على صفيَة أمِّّ    -رضي هللا عنها  -حممد بن سريين »أن عائشة  )د( * -[  1622] 
، فرأت بنات هلا، فقالْت: إنَّ رسوَل هللا   دخل ويف حجريت جارية، فألَقى إيلَّ   -صلى هللا عليه وسلم -طلحَة الطلحاتِّ

اً، والفتاة الت عند أُمِّّ سلمَة نصفاً، فإين ال أُراها إال قد حاضت، أو ال َحْقَوه، وقال: ُشّقيهِّ ُشقََّتنْيِّ، فأعطِّي هذه نْصف
 (. 1)  أُرامها إال قد حاضتا« أخرجه أبو داود
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 [ ]عبد القادر: منقطع[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد منقطع[ ]األلباني: ضعيف[ 8266]جامع: 
 ( في الصالة، باب المرأة تصلي بغير خمار. 642( رقم ) 1)

الكليب    -[  1623]  ]بن خليفة[  رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( دحية   َ »ُأيتِّ وسلم   -قال:  عليه   -صلى هللا 
فلما  امرأتك ختتمر به،  أحدمها قميصاً، وأعط اآلخر  فاقطع  اْصَدعها َصْدَعني،  قـُْبطِّيَّة، فقال:  منها  بقبَاطِّيَّ، فأعطاين 

ُفها« أخرجه أبو داودأْدبـََر قال: وأُمرِّ امرأتك أن جتعَل حتته ث   . (1) وابً ال َيصِّ
 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[  8267]جامع: 

 ( في اللباس، باب في لبس القباطي. 4116( رقم ) 1)

دخل عليها وهي ختتمر،   -صلى هللا عليه وسلم  -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنها    -)د( أم سلمة    -[  1624] 
 (  1)فقال: لَيَّة، ال لَيـََّتنْي« أخرجه أبو داود 

]األلباني:  8269]جامع:   تعيينه[  في  اخُتلف  فقد  أحمد،  أبي  وهب مولى  ثقات غير  رجاله  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد   ]
 [ضعيف

 ( في اللباس، باب في االختمار. 4115( رقم ) 1)

 يف نعل واحدة«.  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنها قالت: »رمبا مشى رسوُل هللا  -)ت( عائشة  -[  1625] 
 . (1) ويف رواية عن القاسم بن حممد عن عائشة »أهنا َمَشْت يف نعٍل واحدة«. أخرجه الرتمذي، وقال: وهذا أصح 

[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: المرفوع منكر والموقوف صحيح[ ]شعيب: المرفوع إسناده ضعيف والموقوف 8278]جامع: 
 إسناده صحيح[ 

 (. 36( في اللباس، باب رقم )1779( و ) 1778( رقم ) 1)

َس الرجُل: أن خيَْلَع نْعَليهِّ  قال: »مَِّن السُّنَّةِّ إذا َجلَ  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[  1626] 
 . (1)فْلَيَضْعُهما َِبْنبهِّ« أخرجه أبو داود 

]شعيب:    [ ]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن هارون، وهو مجهول وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[8279]جامع: 
 إسناده ضعيف[ 

 ( في اللباس، باب في االنتقال. 4138( رقم ) 1)

  -أهنا مسعْت رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -)ت( ميمونة بنت سعد وكانت خادماً لرسول هللا  -[  1627] 
  يقول: »َمَثُل الرَّافَِّلةِّ يف الزِّينة يف غري أهلها، كمثل ظُْلمةِّ يوم القيامة ال نوَر هلا« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم

(1) . 
حديث ال نعرفه إال من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه،  هذا ]الترمذي: [ 8286]جامع: 

 ]عبد القادر: في سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  وهو صدوق 
 . ( 13( في الرضاع، باب رقم ) 1167( رقم ) 1)

بن مسرة  ~  -[  1628]  ليلٍة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »رأيُت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( جابر  يف 
وإىل القمر، وعليه ُحلٌَّة محراُء، فإذا هو عندي أحسُن   -صلى هللا عليه وسلم  -إضحيان، فجعلُت أنظر إىل رسول هللا  

 . (1)  من القمر« أخرجه الرتمذي
[  وصححه ووافقه الذهبي  187/    1لترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال، ورواه الحاكم  قال ا [ ]عبد القادر:  8308]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف األشعث بن سوار[ ]األلباني: ضعيف[  



389 
 

 ( في األدب، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. 2812( رقم ) 1)

قال: »مرَّ رجل وعليه ثوابن أمحران فسلم على النيب   -رضي هللا عنهما  -ت د( عبد هللا بن عمر )  ~ -[  1629] 
 (. 1) «. أخرجه الرتمذي وأبو داود -صلى هللا عليه وسلم -فلم يرد عليه النيب   -صلى هللا عليه وسلم -

 يحيى[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 8312]جامع: 
 ( في األدب، باب ما جاء في كراهية لبس2808( في اللباس، باب في الحمرة، والترمذي رقم ) 4069( رواه أبو داود رقم )1)

 المعصفر للرجال. 

أن[ امرأة من بين أسد قالت: »كنُت يوماً عند زينب امرأةِّ رسول هللا    السليحي  )د( ]حريث بن األبج  -[  1630] 
وسلم  - عليه  رسول هللا    -صلى هللا  علينا  طلع  إذ  فبينما حنن كذلك  مبُْغرة،  هلا  ثياابً  نْصُبُغ  عليه    -وحنن  صلى هللا 

علي   -وسلم رسول هللا صلى هللا  أنَّ  علمْت  ذلك  زينُب  رأْت  فلما  رجع،  املغرة  رأى  فعلْت، فلما  ما  قد كره  وسلم  ه 
ثياهبا، وواَرْت كل مْحرة، مث إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجع فاطََّلع، فلما مل ير شيئاً دخل«   فأخذْت فغسلت 

 . (1)أخرجه أبو داود 
ِليحي8313]جامع:    اني: إسناده ضعيف[]األلب   [ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُحريث بن األَبح  السَّ

 ( في اللباس، باب في الحمرة. 4071( رقم ) 1)

)د( سعد بن عثمان الرازي الدشتكي قال: »رأيُت رجالً ]ببخارى[ على بـَْغَلة بيضاَء على رأسهِّ عمامةُ   -[  1631] 
 . (1) « أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -َخزٍّ سوداَء، وقال: كسانيها رسوُل هللا  

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف8325]جامع: 
 ( في اللباس، باب ما جاء في الخز. 4038( رقم ) 1)

مالك    -[  1632]  بن  أنس  عنه    -)د(  لرسول هللا    -رضي هللا  أهدى  الروم  ملك  »إنَّ  عليه   -قال:  صلى هللا 
ُمستـََقة من سندس، فلبسها، فكأين أنظر إىل يديه َتَذبذابن، مث بعث هبا إىل جعفر فلبسها، ]مث جاءه[، فقال له    -وسلم

: فما أصنع هبا؟ قال: أرسل هبا إىل أخيك النجاشيِّ«  صلى هللا عليه وسلم إين مل أُْعطكها لتلبَسها، قال  -رسول هللا  
 (. 1)أخرجه أبو داود 

]شعيب: إسناده  [ ]عبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ومتنه منكر[  8338]جامع:  
 ضعيف[

 زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ( في اللباس، باب من كره لبس الحرير، في سنده علي بن 4047( رقم ) 1)

قال: »كان    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( ]عبد هللا[ بن مسعود    -[  1633] 
يوَم كلَّمه ربُّه سراويُل ُصوف، وُجّبةُ صوف، وكِّساءُ صوف، وُكمَّةُ ُصوف، ونعالن من    -عليه السالم    -على موسى  

ْلدِّ محاٍر َميَّت« أخر   (  1)جه الرتمذي جِّ

]عبد القادر: في سنده حميد بن علي أو ابن عطاء األعرج، وهو ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  8351]جامع:  
 ضعيف جدا[

 ( في اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف. 1734( رقم ) 1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »استكسيُت رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عتبة بن عبد السلمي  )د( * -[  1634] 
 . (1)فكساين خْيَشتني، فلقد رأيُتين وأان َأُكَسى أصحايب« أخرجه أبو داود 
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ك، قال عنه  [ ]عبد القادر: في سنده عقيل بن مدرك لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن. عقيل بن ُمدر 8357]جامع: 
  [ الحافظ الذهبي في "تاريخ اْلسالم": شامي صدوق، وهو كما قال، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده صالحة، وهذا منها

 ]المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال[ 
 ( في اللباس، باب في لبس الصوف والشعر. 4032( رقم ) 1)

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصلَّى يفِّ ََشَْلٍة َقْد َعَقَد   -رضي هللا عنه  -الصَّامِّتِّ ُعبَاَدة ْبنِّ )جه(  -[  1635] 
َها« أخرجه ابن ماجه  (1) َعَليـْ

 [ عبادة[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف األحوص بن حكيم، وخالد بن معدان لم يسمع من 3552:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب ِلَباِس َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 3552( سنن ابن ماجه )1)

قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُسبُّ َأَحًدا، َواَل   -رضي هللا عنها  - َعائَِّشة)جه(  -[  1636] 
 (1)  يُْطَوى َلهُ ثـَْوٌب« أخرجه ابن ماجه

]شعيب: إسناده ضعيف، ابن   ]األلباني: ضعيف[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف3554:  ]ماجه
 [ سيئ الحفظ. وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" -واسمه عبد هللا  -لهيعة

 (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب ِلَباِس َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 3554( سنن ابن ماجه )1)

عنه    -  أََنس)جه(    -[  1637]  هللا  َواْحَتَذى    -رضي  الصُّوَف،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »لَبَِّس  قَاَل: 
نًا« أخرجه ابن ماجه  نًا َخشِّ  (1) اْلَمْخُصوَف، َولَبَِّس ثـَْواًب َخشِّ

]األلباني: ضعيف[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده نوح بن ذكوان ضعيف. وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه3556:  ]ماجه
 ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ 

 (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب ِلَباِس َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 3556( سنن ابن ماجه )1)

نَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذاَت   -رضي هللا عنه   -ُعبَاَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ )جه(  -[  1638]  قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ
 (1) ا« أخرجه ابن ماجهيـَْوٍم َوَعَلْيهِّ ُجبٌَّة رُومِّيٌَّة مِّْن ُصوٍف َضيَِّقةُ اْلُكمَّنْيِّ، َفَصلَّى بِّنَا فِّيَها، لَْيَس َعَلْيهِّ َشْيٌء َغرْيُهَ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: قلت: قال الحافظ أبو نعيم: خالد لم يلق عبادة بن الصامت ولم يسمع منه. وكذا قال أبو  3563:  ]ماجه
ضعيف واألحوص  من    [حاتم.  يسمع  لم  معدان  بن  وخالد  حكيم،  بن  األحوص  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 

 [ عبادة
وفِ 3563( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب ُلْبِس الصُّ

يِّ    َسْلَمان)جه(    -[  1639]  تـََوضََّأ، فـََقَلَب ُجبََّة   -رضي هللا عنه    -اْلَفارِّسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   "
َا َوْجَههُ "   ُصوٍف َكاَنْت َعَلْيهِّ. َفَمَسَح هبِّ

يقال إنه مرسل كم3564:  ]ماجه الباقي: في الزوائد: في إسناده محفوظ بن علقمة عن سلمان،  التهذيب. وباقي رجال  [ ]عبد  ا في 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن إن سلم من االنقطاع بين محفوظ بن علقمة وسلمان   [اْلسناد ثقات

وفِ 3564( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب ُلْبِس الصُّ

رَي   -رضي هللا عنهما  - اْبن َعبَّاسٍ )جه(  -[  1640]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْلَبُس َقمِّيًصا َقصِّ
« أخرجه ابن ماجه  (1)  اْلَيَدْينِّ، َوالطُّولِّ

اْلسناد3577:  ]ماجه ومدار  تضعيفه.  على  متفق  وهو  الكوفي،  كيسان  بن  مسلم  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  عليه.    [ 
الترمذي وقال حديث حسن بنت السكن رواه  البزار من حديث أنس. وله شاهد من حديث أسماء  ]األلباني: ضعيف[    [ والحديث رواه 

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مسلم: وهو ابن كيسان المالئي الكوفي، وأبو غسان: هو مالك بن إسماعيل النهدي
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 اِس، َباُب ُكمِ  اْلَقِميِص َكْم َيُكوُن؟(، ِكَتاُب اللِ بَ 3577( سنن ابن ماجه )1)

ُمِّّ َسَلَمَة: »َذيْـُلكِّ  -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريْـَرَة  )جه( * -[  1641]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل لَِّفاطَِّمَة، َأْو ألِّ َأنَّ النَّيبِّ
 (1) ذِّرَاٌع« أخرجه ابن ماجه 

  [الزوائد: في إسناده أبو المهزم وهو متفق على تضعيفه. واسمه يزيد بن سفيان وقيل عبد الرحمن[ ]عبد الباقي: في 3582:  ]ماجه
 [متروك -واسمه يزيد بن سفيان-]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو المهزِ م  

 ونُ (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب َذْيِل اْلَمْرَأِة َكْم َيكُ 3582( سنن ابن ماجه )1)

رْبًا«، فـََقاَلْت  -رضي هللا عنها - َعائَِّشة )جه( * -[  1642]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »يفِّ ذُيُولِّ النَِّساءِّ شِّ َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  َعائَِّشُة: »إًِّذا خَتُْرَج ُسوقـُُهنَّ«، قَاَل: »َفذِّرَاٌع« أخرجه ابن ماجه

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[  [ المهزم وقد تقدم أيضا[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو 3583:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب َذْيِل اْلَمْرَأِة َكْم َيُكونُ 3583( سنن ابن ماجه )1)

ُ   -رضي هللا عنه-َذّر  أَبو)جه(  -[  1643]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن لَبَِّس ثـَْوَب ُشْهَرٍة، َأْعَرَض اَّللَّ َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  َعْنهُ َحىتَّ َيَضَعهُ َمىَت َوَضَعُه« أخرجه ابن ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده حسن3608:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب َمْن َلِبَس ُشْهَرًة ِمَن الثِ َياِب 3608( سنن ابن ماجه )1)

اخْلرَْيِّ  )جه(    -[  1644]  عنه -ُصَهْيب  هللا  »إِّنَّ    -رضي  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  َما قَاَل:  َأْحَسَن 
ُتْم بِّهِّ هَلََذا السََّواُد، أَْرَغُب لِّنَِّسائُِّكْم فِّيُكْم، َوَأْهَيُب َلُكْم يفِّ ُصُدورِّ َعُدوُِّكْم« أخرجه ابن م  (1) اجه اْخَتَضبـْ

وأي 3625:  ]ماجه إسنادا.  أقوى  وهو  السواد.  النهي عن  الحديث معارض لحديث  وإسناده حسن. هذا  الزوائد  في  الباقي:  ]عبد  ضا  [ 
يقدم عند المعارضة يوثقه    [ النهي  لم  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد الحميد بن صيفي لين الحديث، وأبوه صيفي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -غير ابن حبان، ودفاع بن دغفل ضعيف. ومتنه منكر لمخالفته ما صحَّ عن النبي   من النهي عن الخضاب    -َصلَّى َّللاَّ
 [ بالسواد

َوادِ 3625( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب اْلِخَضاِب ِبالسَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فََأْخرَبَْتهُ َأنَّ زَْوَجَها يفِّ بـَْعضِّ   -رضي هللا عنه -أَبو أَُماَمَة )جه(  -[  1645]  َأنَّ اْمَرأًَة أََتتِّ النَّيبِّ
 (1) « أخرجه ابن ماجه-أَْو هَنَاَها  -فَاْستَْأَذنـَْتهُ َأْن ُتَصوَِّر يفِّ بـَْيتَِّها َُنَْلًة، »َفَمنـََعَها اْلَمغَازِّي، 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف3652:  ]ماجه
 [ "مصباح الزجاجة" لضعف ُعفير بن معدان، وضع فه البوصيري في

َوِر ِفي اْلَبْيتِ 3652( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اللِ َباِس، َباُب الصُّ

أَبو )  -[  1646]  قـُبُ   جه(  بِّهِّ يفِّ   َ اَّللَّ زُْرمُتُ  َما  َأْحَسَن  َوَسلََّم: »إِّنَّ  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ْرَداءِّ  ورُِّكْم،  الدَّ
دُِّكْم، اْلبـَيَاُض« أخرجه ابن   (1) ماجهَوَمَساجِّ

  -وهو الغفاري -موضوع[ ]شعيب: إسناده واه، مروان بن سالم األلباني:  ] [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف3568:  ]ماجه
 [ متََّفق على ترك حديثه، واتهمه أبو عروبة الحر اني والساجي بالوضع

 اْلَبَياِض ِمَن الثِ َيابِ  (، َبابُ 3568ابن ماجه ) ن( سن 1)
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 الكتاب الثاني: يف اللقطة 
»أنَّ عليَّ بَن أيب طالب دخل على فاطمَة، وُحَسٌن وُحَسنْيٌ    -رضي هللا عنه    -سهل بن سعد    )د(  *  -[  1647]

يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: اجلوُع، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً ابلسوق، فجاء إىل فاطمَة فأخربها، فقالت: اذهْب  
اشرتى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنَت َخنَتُ هذا الذي يزُعُم أنَّه  إىل فالٍن اليهودّي، فخْذ لنا دقيقاً، فجاء إىل اليهوديِّّ ف

رسوُل هللا؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حىت جاء به فاطمَة فأخربها، فقالت: اذهْب إىل  
 وَنَصَبْت وخبَزْت، وأرسلت إىل فالن اجلَزَّار، فخذ لنا بدرهم حلماً، فذَهب فَرَهن الدينار بدرهم حلم، فجاء به فعَجَنتْ 

أبيها فجاءهم، فقالت: اي رسوَل هللا، أذكره لك، فإن رأيَتهُ حالالً أكلناه، وأكلت َمعنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا  
به رسول هللا   فأمر  الديناَر،  يـَْنُشُد هللا واإلسالَم  إذا غالٌم  فبينما هم مكاهنم  منه،  فأكلوا   عليه صلى هللا  -بسم هللا، 

النيبُّ    -وسلم فقال  السوق،  يف  مِّين  فقال: سقط  فسأله؟  له،  وسلم  -فُدعَِّي  عليه  إىل -صلى هللا  اذهب  اي علي   :
يقول لك: أرسل إيلَّ ابلدينار، ودرمَهَُك عليَّ، فأرسل به، فدفعه   -صلى هللا عليه وسلم -اجلَزَّارِّ، فقل له: إنَّ رسوَل هللا 

 . (1)  [ إليه« أخرجه أبو داود-يه وسلمصلى هللا عل -]رسوُل هللا 
[ ]عبد القادر: في سنده موسى بن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيء الحفظ[ ]شعيب: حسن بالسياقة السالفة قبله.  8363]جامع:  

 ]األلباني: حسن[ [ وهذا إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب الزمعي
 ( في اللقطة في فاتحته.1716( رقم ) 1)

قال يف ضالة اإلبل  -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )د( * -[  1648] 
 (. 1)املكتومة: غرامُتها ومثُلها معها« أخرجه أبو داود 

عيب:  [ ]عبد القادر: قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل[ ]ش8368]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ إسناده ضعيف[ 

 ( في اللقطة في فاتحته.1718( رقم ) 1)

َص لنا رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[  1649]  يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رخِّّ
 العصا والسوط واحلْبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به«. 

 . (1)  أخرجه أبو داود -يذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ومل  -ويف رواية عن جابر  
]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب:  [  في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه(: 5/103]الحافظ في فتح الباري ) [ 8376]جامع: 

 إسناده ضعيف الضطرابه[ ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في اللقطة في فاتحته.1717( رقم ) 1)
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 الكتاب الثالث: يف اللعان وحلاق الولد 
احلسن بن سعد موىل احلسن بن علي بن أيب طالب، عن رابح قال: »َزوَّجين أهلي أَمة هلم رومِّيَّة،   )د( * -[ 1650]

فدخلت هبا فوَلدْت غالماً أسود مثلي، فسميتُه: عبد هللا، مث وقعت عليها، فولدت يل غالماً أسود مثلي، فسميُته عبيد 
َ هلا غالم من أهلي رُومِّي، يقال له: يُوحَ  نَّة، فراطَنها بلسانه، فولدت غالماً، كأنه َوزَغة من الوزَغات، فقلت  هللا، مث َطْبِّ

هلا: ما هذا؟ قالت: هذا لُيوَحنَّة، فرفـَْعنا إىل عثمان بن عفان، فسأهلما، فاعرتفا، فقال هلما: أتْرضيانِّ أن أقضَي بينكما 
، فجلدها   -سلمصلى هللا عليه و   -؟ إن رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم -بقضاء رسول هللا   قضى: أنَّ الولَد للفراشِّ

 . (1)وَجَلده، وكاان مملوَكنْي« أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[ [[ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة رباح 8395]جامع: 

 ( في الطالق، باب الولد للفراش. 2275( رقم ) 1)

حني نزلت   -يقول    -صلى هللا عليه وسلم   -أنه مسع رسوَل هللا    -هللا عنه  رضي    -)د س( أبو هريرة    -[  1651] 
ا رجل  -آيةُ املالعنة  َلها هللا جنـََّته، وأميُّ : »أميا امرأة أدخلْت على قوم من ليس منهم، فليست من هللا يف شيء، ولن يُدخِّ

األ رؤوس  على  وفضحه  القيامة،  يوم  منه  احتجب هللا  إليه،  ينظر  وهو  ولده  داود  جحد  أبو  أخرجه  واآلخرين«  ولني 
 . (1)  والنسائي

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: انظر التفصيل[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة عبد هللا بن يونس8405]جامع: 
النتفاء من  في الطالق، باب التغليظ في ا  179/    6( في الطالق، باب التغليظ في االنتفاء، والنسائي  2263( رواه أبو داود رقم ) 1)

 في النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه.  153/  2الولد، ورواه أيضًا الدارمي 

قال: »ال   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس  )د( * -[  1652] 
ُمساعاَة يف اإلسالم، َمن ساَعى يف اجلاهلية فقد حلَِّق بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غري رِّْشَدٍة فال يرِّث وال يوَرث«  

 . (1)أخرجه أبو داود 
]األلباني:   [[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف ْلبهام راويه عن سعيد بن جبير[ ]عبد القادر: في سنده مجهول8407]جامع: 
 ضعيف[

 ( في الطالق، باب في ادعاء ولد الزنا. 2264( رقم ) 1)
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 الكتاب الامس: يف اللهو واللعب 
عن   -هللا عليه وسلمصلى  -قال: »هَنى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت د( عبد هللا بن عباس  -[ 1653]

 التحريش بني البهائم« أخرجه الرتمذي وأبو داود. 
 (. 1)  وقال: هو أصح -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه الرتمذي أيضاً مرسالً عن جماهد عن النَّيب 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى القتات[ ]األلباني: ضعيف[8414]جامع: 
( و  1708( في الجهاد، باب في التحريش بين البهائم، والترمذي رقم )2562( وهو كما قال الترمذي، وقد رواه أبو داود رقم )1)
 ( في الجهاد، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم. 1709)

يقول: »َمْن قتل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا  -رضي هللا عنه   -الشريد   )س(  * - [ 1654] 
 . (1) عْصفوراً عبثاً عجَّ إىل هللا عز وجل يوم القيامة، يقول اي رب: إنَّ فالانً قتلين عبثاً، ومل يقتلين ملنفعة« أخرجه النسائي 

 عيف[ ]الرسالة: إسناده ضعيف[[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ض 8419]جامع: 
 في الضحايا، باب من قتل عصفورًا بغير حقها.  239/   7(  1)
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 الكتاب السادس: يف اللعن والسّبّ 
  -»أهنا ُسرِّقْت مِّْلَحَفٌة هلا فجعلت تدعو على من سَرَقها، فجعل النيبُّ  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1655]

 . (1)يقول: ال ُتَسبِّخي عنه، قال أبو داود: ال تسبِّخي عنه: ال خُتَفِّفي عنه« أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم
وهو  -ي ثابت، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة[ ]شعيب: إسناده ضعيف، حبيب [ ]عبد القادر: وفي سنده حبيب بن أب 8440]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ ليست بمحفوظة[  -وهو ابن أبي رباح-روايته عن عطاء  -ابن أبي ثابت
 ( في األدب، باب فيمن دعا على من ظلمه. 4909( في الصالة، باب الدعاء، ورقم )1497( رقم ) 1)

عائشة    -[  1656]  عنها    -)ت(  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  قال  وسلم   -قالت:  عليه  تُـُهم  -صلى هللا  لَعنـْ تَّة  »سِّ  :
واملكذِّب بقدر هللا، واملستحّل    -ويف رواية: الزائد يف كتاب هللا    -]ولعنهم هللا[ وكلُّ نيب جماب: احملرِّف لكتاب هللا  

هللا، ويُذلَّ من َأعزَّ هللا، واملستحلُّ ما حرَّم هللا من عِّرْتيت، والتارُك لُِّسنَّت«    حلرم هللا، واملَتَسلِّّط ابجلربوت ليُعِّزَّ من َأذل
 (  1)أخرجه الرتمذي 

[ ]عبد القادر: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وقد روي عن علي بن الحسين عن النبي صلى هللا  8456]جامع:  
 لباني: ضعيف[  ]األ  [عليه وسلم مرساًل، وهذا أصح 

 . (17( في القدر، باب رقم )2155( رواه الترمذي رقم )1)

ثالثة: رَجالً أمَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »َلَعَن رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[  1657] 
 . (1)  الفالح مث مل جيِّْب«. أخرجه الرتمذيقوماً وهم له كارُِّهوَن، وامرأًة ابتت وزوُجها عليها ساخط، ورجالً مسع حيَّ على 

]عبد القادر: في سنده محمد بن القاسم كذبوه[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد جدا[  [ حديث أنس ال يصح]الترمذي: [ 8457]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[ 

 ( في الصالة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. 358( رقم ) 1)

  -أنه مسع أُمَّه َعْمَرَة بنتِّ عبد الرمحن تقول: »لعن رسوُل هللا   -رمحه هللا  -)ط( حممد بن عبد الرمحن  -[  1658] 
 (1)املختفَي واملختفَيَة« يعين نبَّاَش القبور. أخرجه املوطأ  -صلى هللا عليه وسلم

يحيى بن صالح وعبد هللا بن عبد الوهاب كالهما عن مالك  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع، قال ابن عبد البر: وأسنده 8460]جامع: 
 عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة[ ]الهاللي: ضعيف، وروي موصوال وال يصح[ 

 في الجنائز، باب ما جاء في االختفاء.  238/   1(  1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 حرف امليم 

 ويشتمل على ستة كتب 

املواعظ والرقائق، كتاب املزارعة، كتاب املدح، كتاب املزح، كتاب  كتاب  

 املوت، كتاب املساجد 
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 الكتاب األول: يف املواعظ والرقائق 
يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: مسعت رسوَل هللا    -رضي هللا عنها  -)ت( أمساء بنت عميس    -[  1659]

َي اجلبَّار األعلى، بئس العبُد  »بئس العبُد َعْبٌد خَتَيَّل واختال، ونَ  َي الكبرَي املتعال، بئس العبُد عبٌد جَتَربََّ واعتدى، وَنسِّ سِّ
الدِّين خَيْتِّل  العبُد عبٌد  واملنتهى، بئس  املبتدأ  َعتَا وطََغى، ونسَي  العبُد عبٌد  بئس  والبَِّلى،    عبٌد سها وهلا، وَنسَي املقابر 

 . (1)  العبُد عبٌد طََمٌع يقوده، بئس العبُد عبٌد هوى ُيضلُّه، بِّئس العبد عبٌد رََغٌب يُذِّلُّه« أخرجه الرتمذي بئس   ابلشهوات
بالقوي[  [  8471]جامع:   إسناده  وليس  الوجه،  هذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب،  حديث  هذا  ضعيف[  ]الترمذي:  إسناده  القادر:  ]عبد 

 ]األلباني: ضعيف[ 
 (. 18ة القيامة، باب رقم )( في صف2450( رقم ) 1)

قال: »الَكيِّس َمْن   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( شداد بن أوس ~ -[  1660] 
َبَع نـََفَسهُ َهواَها ومتىنَّ على هللا« أخرجه الرتمذي.  ُز َمْن أتـْ  داَن نفَسه، وَعمَِّل ملا بعد املوت، والعاجِّ

 . (1) نفسه« يعين: حاَسَبها يف الدنيا قبل أن َُياَسب يوم القيامة وقال: قوله: »دان  
  ]عبد القادر: في سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 8475]جامع: 

 (: إسناده ضعيف[17123]شعيب في تخريج المسند ) 
 . (26صفة القيامة، باب رقم )( في 2461( رواه الترمذي رقم )1)

)ط( عبد هللا بن أيب بكر ]بن حممد بن عمرو بن حزم[ »أنَّ أاب طلحة األنصاريَّ كان يصلِّّي يف حائطه،    -[ 1661] 
يٌّ، َفطَفَِّق يرتدَُّد يلتمس خَمَْرجاً، فال جيُد، فأعجبه ذلك، فـََتبَِّعهُ بصره ساعة، مث رجع إىل صالته، فإذا هو ال    فطار دْبسِّ

َنة، فجاء إىل رسولِّ هللا   فذكر له الذي    -صلى هللا عليه وسلم   -يدري كم صلَّى؟ فقال: لقد أصابين يف مايل هذا فِّتـْ
 . (1)أصابه يف صالته، وقال: اي رسوَل هللا، هو صدقٌة َفَضعهُ حيث شئَت« أخرجه املوطأ 

هذا  8489]جامع:   البر:  عبد  ابن  قال  منقطع،  إسناده  القادر:  ]عبد  منقطع[  [  وهو  الوجه،  هذا  غير  من  يروى  أعلمه  ال  الحديث 
 ]الهاللي: ضعيف[

 في الصالة، باب النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها.  98/   1(  1)

: »ما رأيت مثل -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة  )ت( * -[  1662] 
 . (1) النار انم هارهبا، وال مثل اجلنة انم طالبها« أخرجه الرتمذي 

[  حديثهذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد هللا، ويحيى بن عبيد هللا ضعيف عند أكثر أهل ال]الترمذي: [ 8487]جامع: 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[

 . (10( في صفة جهنم، باب رقم )2604( رقم ) 1)
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 الكتاب الثاني: يف املزارعة 
قال: قال زيُد بُن اثبت: »يـَْغفُِّر هللا لرافعِّ بن َخديج، أان وهللا   -رمحه هللا  -عروة بن الزبري  )د س( * -[ 1663]

: إْن كان هذا  -صلى هللا عليه وسلم -أعلم ابحلديث منه، إَّنا أَته رُجالن من األنصار قد اقتتال، فقال رسوُل هللا 
 .  (1)  وا املزارَع« أخرجه أبو داود والنسائيشأنُكم فال ُتْكُروا املزارَع، َفَسمَِّع قوله: ال ُتْكرُ 

[ ]عبد القادر: في سنده الوليد بن أبي الوليد، وهو لين الحديث[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل  8498]جامع: 
والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو  عبد الرحمن بن إسحاق وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد هللا بن أحمد بن حنبل، 

   [زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خيراً 
في المزارعة، باب النهي عن كراء األرض بالثلث   50/  7( في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي 3390( رواه أبو داود رقم )1)

 والربع. 

يقول: »َمْن    -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما -)د( جابر بن عبد هللا   -[  1664] 
 (.1)مل َيَذرِّ املخابرَة فـَْليَْأَذْن حبَِّرب من هللا ورسوله« أخرجه أبو داود  

جاله ثقات وفيه عنعنة أبي الزبير[  [ ]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن رجاء وهو ثقة تغير حفظه قلياًل[ ]شعيب: ر 8513]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في البيوع، باب في المخابرة. 3406( رقم ) 1)
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 الكتاب الرابع: يف املزح واملداعبة 
ُمَزاُح، فبينا هو َُيدُِّث   -رضي هللا عنه    -)د( ُأسيد بن ُحَضري    -[  1665] من األنصار كان فيه  قال: »إنَّ رجالً 

ين اي رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -القوم ُيْضحكهم، إْذ طََعَنهُ رسوُل هللا   اصرته بِّعودِّ كان يف يده، فقال: أصربِّ ُبِّ
هللا   رسوُل  فرفع  قميص،  عليَّ  وليس  قميصاً،  عليك  إنَّ  قال:   ، اصَطربِّ وسلم   -فقال:  عليه  هللا  قميَصُه،    -صلى 

 . (1) : إَّنا أردُت هذا اي رسوَل هللا« أخرجه أبو داودفاحَتَضَنه، وجعل يـَُقبِّل َكشَحه، قال 
[ ]عبد القادر: في سنده حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وهو ثقة لكنه تغير[ ]شعيب: رجاله ثقات،  8525]جامع:  

 ]األلباني: صحيح اْلسناد[ [إال أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك أَسيد بن ُحَضير
 ( في األدب، باب في قبلة الجسد. 5224رقم ) (  1)
ِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنها    -  أُّم َسَلَمةَ   )جه(  -[  1666]  َارٍَة إِّىَل ُبْصَرى قـَْبَل َمْوتِّ النَّيبِّ قَاَلْت: َخَرَج أَبُو َبْكٍر يفِّ جتِّ

نـَُعْيَمانُ  وََكاَن  بَْدرًا،  َشهَِّدا  وََكااَن  َحْرَمَلَة،  ْبُن  َوُسَويْبُِّط  نـَُعْيَماُن،  َوَمَعهُ  بَِّعاٍم،  َوَسلََّم  الزَّادِّ،    َعَلْيهِّ  رَُجاًل َعَلى  ُسَوْيبُِّط  وََكاَن 
َفَمرُّوا   قَاَل:  َفأَلُغِّيظَنََّك.  قَاَل:  َبْكٍر،  أَبُو  جيِّيَء  َحىتَّ  قَاَل:   ، َأْطعِّْمينِّ لِّنُـَعْيَماَن:  فـََقاَل  ُسَوْيبٌِّط:  َمزَّاًحا،  هَلُْم  فـََقاَل  بَِّقْوٍم 

؟ قَالُوا: نـََعْم، قَاَل: إِّنَّهُ َعبْ  ُتْم إَِّذا قَاَل َلُكْم َهذِّهِّ اْلَمَقالََة َتْشرَتُوَن مِّينِّّ َعْبًدا يلِّ ٌد َلهُ َكاَلٌم، َوُهَو قَائٌِّل َلُكْم: إِّيّنِّ ُحرٌّ، فَإِّْن ُكنـْ
َقاَلئِّصَ  بَِّعْشرِّ  مِّْنهُ  فَاْشرَتَْوهُ  مِّْنَك،  َنْشرَتِّيهِّ  َبْل  اَل  قَالُوا:  َعْبدِّي،  َعَليَّ  ُدوا  تـُْفسِّ َفاَل  فـَوَ تـَرَْكُتُموُه،  أَتـَْوهُ  ُعُنقِّهِّ  ، مثَّ  َضُعوا يفِّ 

اْنطََلُقوا بِّهِّ، فـََقاَل نـَُعْيَماُن: إِّنَّ َهَذا َيْستـَْهزُِّئ بُِّكْم َوإِّيّنِّ ُحرٌّ َلْسُت بَِّعْبٍد، فـََقالُوا: َقْد َأْخرَباََن َخرَبََك. فَ   -َأْو َحْباًل    -عَِّماَمًة  
ِّّ َصلَّى  َفَجاَء أَبُو َبْكٍر، فََأْخرَبُوهُ بَِّذلَِّك قَاَل: فَاتَـَّبَع الْ  َقْوَم َورَدَّ َعَلْيهُِّم اْلَقاَلئَِّص، َوَأَخَذ نـَُعْيَماَن. قَاَل: فـََلمَّا َقدُِّموا َعَلى النَّيبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُهُ مِّْنهُ َحوْ  َك النَّيبِّ  (1)  اًل« أخرجه ابن ماجههللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأْخرَبُوهُ قَاَل: »َفَضحِّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح وهو وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره. وقد ضعفه  3719:  ]ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح [ أحمد وابن معين وغيرهما
 زَاحِ (، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب اْلمُ 3719( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الامس: يف املوت وما يتعلَّق به أوالً وآخراً 
قال: »اقرؤوا سورة يس    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( معقل بن يسار    -[  1667]

 (  1)على موَتكم«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه8552]جامع: 
 القراءة عند الميت. ( في الجنائز، باب 3121( رقم ) 1)

أبو هريرة    -[  1668]    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مات ميت من آل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)س( 
-صلى هللا عليه وسلم -ينهاهن ويطردهنَّ، فقال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -فاجتمع النساءُ يبكني عليه، فقام عمر 

 . (1) : َدْعهن اي عمر، فإن العنَي دامعة، والقلَب مصاب، والعهَد َقرِّيب« أخرجه النسائي
 لباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده سلمة بن األزرق وهو مجهول[ ]األ 8565]جامع: 

 في الجنائز، باب الرخصة في البكاء على الميت.  19/   4(  1)

النائحَة   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »لََعَن رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو سعيد اخلدري  -[  1669] 
 . (1) واملستمعَة« أخرجه أبو داود 

  -وهو ابن سعد الَعْوفي-[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن عطية 8583]جامع: 
ه[   ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ وأبيه وجدِ 

 ( في الجنائز، باب في النوح. 3128( رقم ) 1)

صلى هللا عليه   -»قال: ال تـَُنوُحوا َعَلي، فإن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -قيس بن عاصم    )س(  *  -[  1670] 
 (  1)مل يـَُنْح عليه«. أخرجه النسائي  -وسلم

[ ]عبد القادر: فيه حكيم بن قيس بن عاصم المنقري التميمي البصري، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: صحيح  8584]جامع: 
 الة: إسناده محتمل للتحسين[ ]الرساْلسناد[ 

 في الجنائز، باب النياحة على الميت.  16/   4(  1)

َهى َعنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن مسعود  )ت( * -[  1671]  كان يـَنـْ
  .  النـَّْعي، وقال: »إايُكْم والنعي، فإنه مِّن َعَملِّ اجلاهلية«، قال عبد هللا بن مسعود: والنَّعُي: أذاٌن ابمليِّتِّ

 . (1) ، ومل يذكر فيه »والنعي أذاٌن ابمليت« وقال: هذا أصحأخرجه الرتمذي، وقال: قد رُوَِّي عنه من طريق، ومل يرفعه 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال[ ]عبد القادر:  8586]جامع: 

 ( في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي. 984( رقم ) 1)

  -قالت: »ُكْنُت فيمن َغسَّل أمَّ ُكْلثُوم بنَت رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها  -)د( ليلى بنت قانف الثقفية  -[  1672] 
: احلْقَو، مث الدِّرَْع، مث  -صلى هللا عليه وسلم -عند وفاِتا، فكان أوُل ما أعطاان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

ر، قالت: ورسوُل هللا اخلماَر مث املِّْلَحفَة، مث أُْدرَِّجْت بعُد يف عند الباب معه كفنها،  -صلى هللا عليه وسلم  - الثوب اآلخِّ
 . (1)يْـنَاوِّلُنَاَها ثوابً ثوابً« أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم، ولالختالف في تعيين داود هذا الذي هو  8592]جامع: 



401 
 

 ]األلباني: ضعيف[ سعود[ من بني عروة بن م
 ( في الجنائز، باب في كفن المرأة. 3157( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »خرُي الكفنِّ   -أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -)د( عبادة بن الصامت   -[  1673] 
 . (1)احُللَُّة، وخرُي األضحيةِّ الكبُش األقرُن« أخرجه أبو داود 

ي نصر، وضعف  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالِة ُنَسيٍ  والد ُعبادة وجهالة حاتم بن أب 8594]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [ هشام بن سْعد

 ( في الجنائز، باب كراهية المغاالة في الكفن. 3156( رقم ) 1)

صلى  -قال: »ال تَغاَلْوا يف َكَفٍن، فإين مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )د( * -[  1674] 
 . (1)يقول: ال تـَغَاَلْوا يف الكفن فإنه ُيْسَلُب َسْلباً َسرِّيعاً« أخرجه أبو داود  -هللا عليه وسلم

]شعيب: حسن لغيره، عمرو بن هاشم حديثه    [ه مقال[ ]عبد القادر: في سنده عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، وفي 8597]جامع: 
 حسن في الشواهد[ ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الجنائز، باب كراهية المغاالة في الكفن. 3154( رقم ) 1)

عن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: سألنا رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما -)د ت( عبد هللا بن مسعود   -[  1675] 
املشي خلَف اجلنازة؟ فقال: »مبا دون اخلََبب، فإن كان خرياً َعجَّلْتُمُوه إليه، وإن كان شّراً فال يـُبـَعَّد إال أهُل النار، إن  

 . (1) جه الرتمذي وأبو داوداجلنازة متبوعة، ليس معها َمن تقدَّمها«. أخر 
]عبد القادر: إسناده ضعيف[  [  هذا حديث غريب ال يعرف من حديث عبد هللا بن مسعود إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 8609]جامع: 

   [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة، ولضعف الراوي عنه وهو يحيى بن عبد هللا التيمي
( في الجنائز، باب اْلسراع  3184الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وأبو داود رقم )( في  1011( رواه الترمذي رقم )1)

 بالجنازة.
إذا تَبِّع   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -عبادة بن الصامت   )د ت( * -[  1676] 

جنازَة مل يقُعد حىت تـَُوضع يف اللَّْحد، فعَرض له َحرْبٌ من اليهود، فقال: إانَّ هكذا نصنُع اي حممد، قال: فقال لنا رسوُل 
 . (1)  أبو داود والرتمذي  : »خالفوهم واجلسوا« أخرجه-صلى هللا عليه وسلم -هللا 

سناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده  ]عبد القادر: إ[ هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث]الترمذي: [ 8621]جامع: 
 ]األلباني: حسن[  [ضعيف

( في الجنائز، باب القيام  3176)( في الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، وأبو داود رقم 1020( رواه الترمذي رقم )1)
 للجنازة. 

قال: »أصيَب رجالن من املسلمني يوم الطائف، فحمال إىل رسول  -رمحه هللا  -)س( عبد هللا بن معية  -[  1677] 
-صلى هللا عليه وسلم -فأمر أن يُْدفَنا حيث ُأصيبا، وكان ابن ُمَعيَّة ولد على عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 (.1) « أخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: مرسل[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 8641]جامع: 

 في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد.  79/    4( مرساًل 1)
يعوُده،   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( احلصني بن وحَوح »أن طلحَة بَن الرباء لَمَّا َمرَِّض أَته رسوُل هللا    -[  1678] 
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ُلوا، فإنه ال ينبغي جليفة مسلم أن حُتَْبس بني ظَْهرايَنْ أهله«  .  فقال: إين ال أُراه إال قد َحَدث به املوُت، فآذِّنُوين به، وَعجِّّ
 . (1) أخرجه أبو داود

القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عزرة  8643]جامع:   أبيه[    -أو عروة-[ ]عبد  بن سعيد األنصاري وجهالة 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. 3159( رقم ) 1)

صلى هللا عليه    -»َقرَبان مع رسولِّ هللا  قال:    -رضي هللا عنهما  -)د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  1679] 
وانصرفنا معه، فلما حاَذى رسوُل هللا اببَه وقف،    -صلى هللا عليه وسلم  -َمّيتاً، فلما فرغنا انصرف رسوُل هللا    -وسلم

ُمقِّبَلة   ابمرأة  أظنُّه عرفها    -فإذا حنن  رسول هللا    -قال:  هلا  فقال  فاطمُة،  فإذا هي  ذهبت،  عليه  صلى هللا    -فلما 
ميـََّتهم  -وسلم إليهم  فرمحَُّْت  البيت،  هذا  أهل  هللا  رسوُل  اي  أتيُت  قالت:  ؟  بيتكِّ من  فاطمةُ  اي  أخَرَجك،  ما  أو    -: 

: لعلَّكِّ بـََلْغتِّ معهم الُكَدى؟ فقالت: معاذ هللا، وقد مسعتك  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا    -َعزَّيـُتُـَهم به  
ل قال:  تذكر،  ما  فيها  الُكدى  تذكر  معهم  بلغت  ذلك    -و  يف  تشديداً  عن    -فذكر  سيف  بن  ربيعة  فسألُت  قال: 

ب«.   الكدى؟ فقال: القبور، فيما أحسِّ
  » أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي بنحوه، وقال يف آخره »فقال: لو بَلْغتِّها معهم ما رأيتِّ اجلنة حىت يراها َجدُّ أبيكِّ

(1.) 
 ]األلباني: ضعيف[  [سنده ربيعة بن سيف المعافري، وفيه مقال[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: في 8665]جامع: 

 في الجنائز، باب النعي.  27/  4( في الجنائز، باب في التعزية، والنسائي 3123( رواه أبو داود رقم )1)

قال: »من َعزَّى  -وسلمصلى هللا عليه  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو برزة األسلمي  -[  1680] 
ي بـُْرداً يف اجلنة«. أخرجه الرتمذي   (. 1) َثْكَلى ُكسِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي[  [ 8681]جامع: 
 ( في الجنائز، باب في فضل التعزية. 1076( رقم ) 1)

قال: »من عزَّى  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -مسعود )ت( عبد هللا بن  -[  1681] 
 . (1)  مصاابً فله مثُل أجره« أخرجه الرتمذي

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [ هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث علي بن عاصم]الترمذي: [ 8682]جامع: 
 ضعيف[

 الجنائز، باب ما جاء في أجر من عزى مصابًا. ( في 1073( رقم ) 1)

ملَا مات عثمان   -صلى هللا عليه وسلم -)ط( أبو النضر موىل عمر بن عبيد هللا قال: »قال رسوُل هللا  -[  1682] 
 . (1) بن مظعون، َوُمّر ِبنازته، َذَهْبَت، ومل تـََلبس منها بشيء« أخرجه املوطأ 

، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد عن  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع8686]جامع: 
 [ ]الهاللي: ضعيف[ القاسم عن عائشة

 جنائز، باب جامع الجنائز. في ال 242/   1(  1)

أبو سعيد اخلدري    -[  1683]  »َدَخَل رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت(  يوماً   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: 
م يُْكثِّرون، فقال: أَما إنَّكم لو أكثرمت ذِّْكر هادَِّم اللََّذاتِّ َلَشغََلكم عما أرى، أكثروا ذِّكْ  ر َهادَِّم  ُمَصاّله، فرأى أانساً كأهنَّ
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الق ، فإنه مل أيتِّ على  الغُْربة، أان بيُت الْوحدة، أان بيت الرتاب، أان بيُت اللََّذاتِّ رب يوم إال تكلَّم فيه، يقول: أان بيُت 
، فإذا ُدفَِّن العبد املؤمن قال له القرب: مرحباً وأهاًل، أَما إْن كنَت ملن أحبِّّ من ميشي على ظهري إيلَّ، فإذ   الدود واهلوامِّّ

إيلَّ، فسرتى صنيع اليوم، وصِّْرَت  العبد  َولِّيُتَك  ُدفَِّن  اجلنة، وإذا  إىل  ويُفَتح له ابب  َمدُّ بصره،  له  فيتَّسع  ي بك، قال: 
الكافر    -الفاجر   فإذ   -أو  إيلَّ،  أبغض من ميشي على ظهري  َلمِّْن  إْن كنَت  أما  أهاًل،  وال  القرب: ال مرحباً  له  يقول 

تلتق حىت  عليه  فالتأم  بك،  صنيعي  فسرتي  إيلَّ،  وصِّْرَت  اليوَم،  رسوُل هللا  َوليُتَك  وقال  قال:  أضالعه،  وختتلف   -ي 
ولو أنَّ واحداً منها نفخ يف األرض    -أو قال: تسعٌة وتسعون تنِّيناً   -مث يـَُقيَّض له تسعون تِّنِّيناً   -أبصابع يديه فشبَّكها  

رسوُل هللا وقال  قال:  احلساب،  إىل  يُبعَث  وخَتْدِّشه حىت  َهُشه  فَتنـْ الدنيا،  بقيت  ما  شيئاً  أنبتْت  عليه    -  ما  صلى هللا 
 : إَّنَّا القرُب َروْضٌة من رايضِّ اجلنةِّ، أو ُحفرٌة من حفرِّ النار«. -وسلم

 . (1)أخرجه الرتمذي، إال أنه قال: »سبعون« 
 والذي ذكره رزين هكذا. 

القادر: إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [  8696]جامع:   ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب:  ]عبد 
 إسناده ضعيف، ولبعض فقراته شواهد صحيحة[ 

 . (. 27( في صفة القيامة، باب رقم )2462( رواه الترمذي رقم )1)

وُت   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[  1684]  »ما من أحد ميِّ
ناً   . (1) ، ندم أن ال يكون ازداد، وإن كان مسيئاً، ندم أن ال يكون نزع« أخرجه الرتمذي إال َندَِّم، إن كان حُمْسِّ

ذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد هللا قد تكلم فيه شعبة، وهو: يحيى بن عبيد هللا بن  ]الترمذي: ه [ 8711]جامع: 
 جدا[ ]عبد القادر: إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف [  موهب مدني

 . ( 59( في الزهد، باب رقم ) 2405( رقم ) 1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعاَد رَُجاًل، فـََقاَل: »َما َتْشَتهِّي؟«    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاسٍ   )جه(  -[  1685]  َأنَّ النَّيبِّ
عَ  ُز بـُرٍّ، فـَْليـَبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن عِّْنَدهُ ُخبـْ َز بـُرٍّ، قَاَل النَّيبِّ يهِّ« مثَّ قَاَل: َأْشَتهِّي ُخبـْ ُّ َصلَّى  ْث إِّىَل َأخِّ  قَاَل النَّيبِّ

ئًا، فـَْلُيْطعِّْمُه« أخرجه ابن ماجه  (1) هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اْشتـََهى َمرِّيُض َأَحدُِّكْم َشيـْ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده صفوان بن هبيرة ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النفيلي ال يتابع على حديثه.  1439:  ]ماجه
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، صفوان بن هبيرة لين الحديث[  [وقال في تقريب التهذيب لين الحديث قلت

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِعَياَدِة اْلَمِريضِ 1439( سنن ابن ماجه )1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َمرِّيٍض يـَُعوُدُه، فـََقاَل:  -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه( -[  1686]  قَاَل: َدَخَل النَّيبِّ
ئًا؟ أََتْشَتهِّي َكْعًكا؟« قَاَل: نـََعْم، َفطََلُبوا َلُه. أخرجه ابن ماجه   (1) »أََتْشَتهِّي َشيـْ

وهو ابن أبان  -شعيب: إسناده ضعيف لضعف يزيد [ ]]األلباني: ضعيف [اده ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسن 1440:  ]ماجه
 [ وشيِخ ابن ماجه سفيان بن وكيع -الرقاشي

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِعَياَدِة اْلَمِريضِ 1440( سنن ابن ماجه )1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َدَخْلَت َعَلى   -رضي هللا عنه -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  ُعَمر )جه( -[  1687]  قَاَل: قَاَل يلِّ النَّيبِّ
 (1)  َمرِّيٍض، َفُمْرهُ َأْن َيْدُعَو َلَك؛ فَإِّنَّ ُدَعاَءهُ َكُدَعاءِّ اْلَماَلئَِّكةِّ« أخرجه ابن ماجه

ِرَجاله ِثَقات ِإالَّ َأنه ُمْنَقطع[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن  [ ]البوصيري: َهَذا ِإْسَناد 1441:  ]ماجه
 ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب[ 
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 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِعَياَدِة اْلَمِريضِ 1441( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َلقُِّنوا َمْوََتُكْم:   -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َجْعَفٍر  َعْبدِّ اَّللَّ  )جه(  -[ 1688] 
، احْلَْمُد َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعا ُ احْلَلِّيُم اْلَكرِّمُي، ُسْبَحاَن اَّللَِّّ َربِّّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيمِّ الُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َكْيَف لِّأْلَْحيَاءِّ؟  َلمِّنَي " قَ اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 (1)  قَاَل: »َأْجَوُد، َوَأْجَوُد« أخرجه ابن ماجه

فإنه لم    -وهو ابن أبي طالب-[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال إسحاق بن عبد هللا بن جعفر 1446: ]ماجه
 يؤثر توثيقه عن أحد[ 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي َتْلِقيِن اْلَميِ ِت اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ 1446)( سنن ابن ماجه 1)

َها َوعِّْنَدَها محِّيٌم هَلَا خَيْنُـُقهُ   -رضي هللا عنها - َعائَِّشة )جه( * -[  1689]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل َعَليـْ
 ، ي َعَلى محِّيمِّكِّ َتئِّسِّ َا قَاَل هَلَا »اَل تـَبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َما هبِّ  َذلَِّك مِّْن َحَسنَاتِّهِّ« أخرجه  فَإِّنَّ اْلَمْوُت، فـََلمَّا رََأى النَّيبِّ

 (1)  ابن ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، تفرد به هشام   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات1451:  ]ماجه

 بن عمار، وكان يتلقَّن بعدما كبر فتكلم فيه بعض أهل العلم من أجل ذلك[
 َتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اْلُمْؤِمِن ُيْؤَجُر ِفي النَّْزعِ (، كِ 1451( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، اَنَداُهْم ُمنَا )جه( * -[  1690]  ٍد مَِّن  اْبن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َلمَّا َأَخُذوا يفِّ ُغْسلِّ النَّيبِّ
: »اَل تـَْنزُِّعوا َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقمِّيَصُه« أخرجه ابن ماجه لِّ  (1)  الدَّاخِّ

 ]األلباني: منكر[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1466:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ُغْسِل النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1466( سنن ابن ماجه )1)

ُلوينِّ بَِّسْبعِّ   -رضي هللا عنه-  َعلِّيّ   )جه(  -[  1691]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا أاََن ُمتُّ فَاْغسِّ
 (1) قَِّرٍب مِّْن بِّْئرِّي، بِّْئرِّ َغْرٍس« أخرجه ابن ماجه

 اده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسن  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف1468:  ]ماجه

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ُغْسِل النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1468( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل هَلُُم   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس )جه( -[  1692]  قَاَل: َلمَّا قُبَِّض إِّبْـَراهِّيُم اْبُن النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " اَل ُتْدرُِّجوهُ يفِّ َأْكَفانِّهِّ َحىتَّ أَْنظَُر إِّلَْيهِّ، فَأَََتُه، فَاْنَكبَّ   (1)  ْيهِّ، َوَبَكى. أخرجه ابن ماجهَعلَ  النَّيبِّ

]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي شيبة، واسمه: يوسف بن إبراهيم  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف1475:  ]ماجه
 [ التميمي الجوهري الواسطي

 اْلَميِ ِت ِإَذا أُْدِرَج ِفي َأْكَفاِنهِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي النََّظِر ِإَلى 1475( سنن ابن ماجه )1)

َمْسُعوٍد    )جه(  -[  1693]  ْبُن  مَِّن    -رضي هللا عنه -َعْبُد اَّللَِّّ  ََوانِّبِّ السَّرِّيرِّ ُكلَِّّها؛ فَإِّنَّهُ  نَازًَة فـَْلَيْحمِّْل ِبِّ اتَـَّبَع جِّ »َمنِّ 
 (1) ْع« أخرجه ابن ماجهالسُّنَّةِّ، مثَّ إِّْن َشاَء فـَْليـََتطَوَّْع، َوإِّْن َشاَء فـَْلَيدَ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال اْلسناد ثقات لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع. وأيضا هو منقطع. فإن أبا عبيدة لم  1478:  ]ماجه
وهو ابن  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن أبا عبيدة    [يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما

 [لم يسمع من أبيه -عبد هللا بن مسعود 
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ُشُهوِد اْلَجَناِئزِ 1478( سنن ابن ماجه )1)
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َا، فـََقاَل:   -رضي هللا عنه -ُموَسى    أَبو  )جه(  -[  1694]  نَازًَة ُيْسرُِّعوَن هبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَّهُ رََأى جِّ َعنِّ النَّيبِّ
 (1)  »لَِّتُكْن َعَلْيُكُم السَّكِّيَنُة« أخرجه ابن ماجه

ان وابن معين وابن مهدي. ومع ضعفه  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: ليث هو ابن سليم ضعيف. وتركه يحيى بن القط1479:  ]ماجه
 ]األلباني: منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ليث[  [فالحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ُشُهوِد اْلَجَناِئزِ 1479( سنن ابن ماجه )1)

قَاَلْت: »أََمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن نـَْقَرأَ َعَلى    -رضي هللا عنه-أُمُّ َشرِّيٍك اأْلَْنَصارِّيَّةُ   )جه(  -[ 1695] 
« أخرجه ابن ماجه  َةِّ اْلكِّتَابِّ  (1) اجلِّنَازَةِّ بَِّفاحتِّ

 [ حوشب، وكذا الراوي عنه حماد بن جعفرشعيب: إسناده ضعيف لضعف شهر بن [ ][ ]األلباني: ضعيف1496:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اْلِقَراَءِة َعَلى اْلِجَناَزةِ 1496( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: »َما َأاَبَح لَنَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َواَل أَبُو َبْكٍر َواَل  -رضي هللا عنهما- َجابِّر )جه( -[  1696] 
« يـَْعينِّ مَلْ يـَُوقِّّْت. أخرجه ابن ماجه   (1) ُعَمُر يفِّ َشْيٍء، َما َأاَبُحوا يفِّ الصَّاَلةِّ َعَلى اْلَميِّتِّ

]األلباني: ضعيف[    [الزوائد: حجاج بن أرطاة قد كان كثير التدليس مشهورا بذلك. وقد رواه بالعنعنة[ ]عبد الباقي: في 1051:  ]ماجه
 [ مدلس، وقد رواه بالعنعنة -وهو ابن أرطأة-]شعيب: إسناده ضعيف، حجاج 

اَلِة َعَلى اْلِجَناَزةِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي الدَُّعاِء ِفي 1501( سنن ابن ماجه )1)  الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى َعَلى ُعْثَماَن ْبنِّ َمْظُعوٍن،   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َعفَّاَن  ُعْثَمان )جه( -[  1697]  َأنَّ النَّيبِّ
 (1) وََكربََّ َعَلْيهِّ َأْربـًَعا« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[   [تضعيفه[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا الحديث في إسناده خالد بن إلياس وقد اتفقوا على 1502:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -ويقال: ابن إياس-]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، خالد بن إلياس  

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي التَّْكِبيِر َعَلى اْلِجَناَزِة َأْرَبًعا 1502( سنن ابن ماجه )1)

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  )جه( * -[  1698]  ْيهِّ  اهْلََجرِّيُّ، قَاَل: َصلَّْيُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ أَْوىَف اأْلَْسَلمِّيِّ َصاحِّ
ئًا، قَاَل: َفَسمِّعْ  َها َأْربـًَعا، َفَمَكَث بـَْعَد الرَّابَِّعةِّ َشيـْ نَازَةِّ ابْـَنٍة لَُه، َفَكربََّ َعَليـْ ي  َوَسلََّم َعَلى جِّ ُت اْلَقْوَم ُيَسبُِّحوَن بِّهِّ، مِّْن نـََواحِّ
ٌ مَخًْسا؟ قَالُوا: خَتَوَّفـْنَا َذلَِّك، قَاَل: مَلْ أَ  ُتْم تـََرْوَن َأيّنِّ ُمَكربِّّ ، َفَسلََّم مثَّ قَاَل: َأُكنـْ َفـَْعَل، َوَلكِّْن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى الصُُّفوفِّ ُكْن ألِّ

ُ َأْن يـَُقوَل، مثَّ ُيَسلُِّّم« أخرجه ابن ماجههللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يُكَ  ُ َأْربـًَعا، مثَّ مَيُْكُث َساَعًة، فـَيـَُقوُل َما َشاَء اَّللَّ  (1)  ربِّّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي. ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن 1503:  ]ماجه

 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الهجري[  [ معين والنسائي وغيرهم
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي التَّْكِبيِر َعَلى اْلِجَناَزِة َأْرَبًعا 1503( سنن ابن ماجه )1)

ا« أخرجه  َكثِّري ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َكربََّ مَخْسً   )جه( * -[  1699] 
 (1)  ابن ماجه

ي الرافعي  [ ]البوصيري: َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن عل 1506:  ]ماجه
 [وكثير بن عبد هللا، وأبوه عبد هللا بن عوف المزني مجهول لتفرد ابنه كِثر بالرواية عنه

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َكبََّر َخْمًسا1506( سنن ابن ماجه )1)
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َمْوََتُكْم    -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ    َجابِّر  )جه(  -[  1700]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصلُّوا َعَلى  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
للَّْيلِّ َوالنـََّهارِّ« أخرجه ابن ماجه   (1) ابِّ

  -وهو عبد هللا -، ابن لهيعة [ ]عبد الباقي: في الزوائد: قلت ابن لهيعة ضعيف. والوليد مدلس[ ]شعيب: إسناده ضعيف1522:  ]ماجه
 [ سيئ الحفظ

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اأْلَْوَقاِت الَِّتي اَل ُيَصلَّى ِفيَها َعَلى اْلَميِ ِت َواَل ُيْدَفنُ 1522( سنن ابن ماجه )1)

رَافٍِّع    )جه(  -[  1701]  َقرْبِّهِّ    -رضي هللا عنه -أَبو  َعَلى  َوَرشَّ  َسْعًدا،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل: »َسلَّ 
 (1)  ماجهَماًء« أخرجه ابن 

ضعفه[ 1551:  ]ماجه على  متفق  هللا  بن عبيد  ومحمد  ضعيف.  بن علي  مندل  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ]األلباني:    [ 
لين   داود  والد  والحصين  متروك،  رافع  أبي  بن  هللا  عبيد  بن  ومحمد  ضعيف،  بن علي  مندل  جًدا،  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[ 

 [ الحديث
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِإْدَخاِل اْلَميِ ِت اْلَقْبرَ 1551( سنن ابن ماجه )1)

َلةِّ، َواْستُـْقبَِّل    -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيٍد    )جه(  -[  1702]  َذ مِّْن قَِّبلِّ اْلقِّبـْ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »ُأخِّ
 (1) اْستِّْقبَااًل« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عطية العوفي وضعفه اْلمام أحمد1552:  ]ماجه
 [ لضعف عطية: وهو ابن سعد العوفي

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِإْدَخاِل اْلَميِ ِت اْلَقْبرَ 1552( سنن ابن ماجه )1)

نَازٍَة، فـََلمَّا َوَضَعَها يفِّ اللَّْحدِّ، قَاَل: »بِّْسمِّ اَّللَِّّ،    َسعِّيد  )جه(  -[  1703]  ، قَاَل: َحَضْرُت اْبَن ُعَمَر يفِّ جِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّبِّ
اللَّْحدِّ قَاَل: »اللَّ  ِّ َعَلى  اللَّْبِّ َتْسوِّيَةِّ  َذ يفِّ  أَ َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوَعَلى مِّلَّةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ« فـََلمَّا ُأخِّ ، َومِّْن  ُهمَّ  ْرَها مَِّن الشَّْيطَانِّ جِّ

َها، َوَصعِّْد رُوَحَها، َوَلقَِّها مِّْنَك رِّْضَوااًن« قـُْلُت: ايَ  بـَيـْ ْعَتهُ مِّْن    َعَذابِّ اْلَقرْبِّ، اللَُّهمَّ َجافِّ اأْلَْرَض َعْن َجنـْ اْبَن ُعَمَر َأَشْيٌء مسِّ
ْعتُهُ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَْم قـُْل ، َبْل َشْيٌء مسِّ َتهُ بَِّرْأيَِّك؟ قَاَل: »إِّيّنِّ إًِّذا َلَقادٌِّر َعَلى اْلَقْولِّ

 (1) هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن ماجه

اني: ضعيف[ ]شعيب:  ]األلب   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حماد بن عبد الرحمن، وهو متفق على تضعيفه1553:  ]ماجه
 مجهول[  -وهو ابُن صبيح-إسناده ضعيف، هشام بن عمار كان يتلقن، وحماد بن عبد الرحمن الكلبي ضعيف، وإدريس األودي 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ِإْدَخاِل اْلَميِ ِت اْلَقْبرَ 1553( سنن ابن ماجه )1)

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَإَِّذا رَُجٌل   -رضي هللا عنه -اأْلَْدرَع السَُّلمِّيِّ    )جه(  -[  1704]  َلًة َأْحُرُس النَّيبِّ ْئُت لَيـْ قَاَل: جِّ
قَا ُمرَاٍء،  َهَذا  اَّللَِّّ،  رَُسوَل  فـَُقْلُت: اَي  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َفَخَرَج  َعالَِّيٌة،  فـََفَرُغوا مِّْن  قَِّراَءتُهُ  ْلَمدِّيَنةِّ،  ابِّ َفَماَت  َل: 
إِّنَّ  بِّهِّ،   ُ اَّللَّ رََفَق  بِّهِّ،  »اْرفـُُقوا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فـََقاَل  نـَْعَشُه،  َفَحَمُلوا  َهازِّهِّ،  قَاَل: جِّ َوَرُسولَُه«   َ اَّللَّ هُ َكاَن َيِّبُّ 

ُعوا ُ َعَلْيهِّ« فـََقاَل بـَْعُض َأْصَحابِّهِّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َلَقْد َحزِّْنَت َعَلْيهِّ، فـََقاَل: »َأَجْل،   َوَحَفَر ُحْفَرتَهُ فـََقاَل: »َأْوسِّ   َلُه، َأْوَسَع اَّللَّ
َ َوَرُسولَُه« أخرجه ابن ماجه  (1) إِّنَّهُ َكاَن َيِّبُّ اَّللَّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة[ 1559:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي َحْفِر اْلَقْبرِ 1559( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَإَِّذا نِّْسَوٌة ُجُلوٌس، فـََقاَل: »َما   -رضي هللا عنه- َعلِّيّ  )جه( -[  1705] 
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ْلَن« قـُْلَن: اَل، قَاَل: »َهْل حَتْمِّْلَن«، قـُْلَن: اَل،   َتظُِّر اجلِّنَازََة، قَاَل: »َهْل تـَْغسِّ ُتْدلِّنَي فِّيَمْن   قَاَل: »َهلْ جُيْلُِّسُكنَّ« قـُْلَن: نـَنـْ
ْعَن َمْأزُورَاٍت َغرْيَ َمْأُجورَاٍت« أخرجه ابن ماجه «، قـُْلَن: اَل، قَاَل: »فَاْرجِّ  (1)  يُْديلِّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر[ 1578:  ]ماجه
 اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اتِ َباِع النِ َساِء اْلَجَناِئزَ (، ِكَتاُب 1578( سنن ابن ماجه )1)

،   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس  )جه(  -[  1706]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »النِّيَاَحةُ َعَلى اْلَميِّتِّ
اْلقِّيَامَ  يـَْوَم  َعُث  تـُبـْ َا  فَإِّهنَّ َأْن مَتُوَت،  قـَْبَل  تـَُتْب  مَلْ  إِّْن  النَّائَِّحَة  فَإِّنَّ  اجْلَاهِّلِّيَّةِّ،  َأْمرِّ  َسَرابِّ مِّْن  َها  َعَليـْ يـُْعَلى ةِّ  َقطَِّراٍن، مثَّ  يُل مِّْن 

َها، بِّدِّرٍْع مِّْن هَلَبِّ النَّارِّ« أخرجه ابن ماجه  (1)  َعَليـْ

الباقي: في الزوائد: في إسناده عمر بن راشد قال فيه اْلمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم. وقال ابن  1582:  ]ماجه [ ]عبد 
كثير مضطرب ليس بالقائم. وقال ابن حبان: يضع الحديث ال يحل ذكره إال على  معين ضعيف. وقال البخاري: حديثه عن يحيى بن أبي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف، عمر بن راشد اليمامي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري[  [سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني في العلل متروك
َياَحةِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباٌب ِفي النَّْهِي عَ 1582( سنن ابن ماجه )1)  ِن النِ 

ُ، َوإِّانَّ َّللَِِّّّ َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ    -رضي هللا عنه -مَحَْنة بِّْنتِّ َجْحٍش    )جه(  -[  1707]  َهُ اَّللَّ ، فـََقاَلْت: َرمحِّ أَنَّهُ قِّيَل هَلَا: قُتَِّل َأُخوكِّ
، قَاَلْت: َواُحْزاَنُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ُعوَن، قَالُوا: قُتَِّل َزْوُجكِّ »إِّنَّ لِّلزَّْوجِّ مَِّن اْلَمْرَأةِّ َلُشْعَبًة، َما   رَاجِّ

 (1) ماجه هَِّي لَِّشْيٍء« أخرجه ابن 

ضعيف1590:  ]ماجه ]األلباني:  ضعيف[  وهو  العمري  بن عمر  هللا  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ][ إسناده  [  شعيب: 
 [ وعبد هللا بن عمر العمري ضعيفان  ضعيف، إسحاق بن محمَّد الفروي 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اْلُبَكاِء َعَلى اْلَميِ تِ 1590( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ اْلَمَراثِّي« أخرجه  -رضي هللا عنه-اْبن َأيبِّ َأْوىَف  )جه( -[  1708] 
 (1)  ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الهجري، وهو ضعيف جدا ضعفه غير واحد[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  1592:  ]ماجه
 عف إبراهيم الهجري[ ضعيف لض 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي اْلُبَكاِء َعَلى اْلَميِ تِ 1592( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ  )جه( * -[  1709]   َصلَّى هللاُ  َعْبد اَّللَِّّ ْبَن َأيبِّ َبْكرِّ ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َحْزٍم، َُيَدُِّث َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َعنِّ النَّيبِّ
ُ ُسْبَحانَ  يَبٍة، إِّالَّ َكَساهُ اَّللَّ ُصِّ هُ مِّْن ُحَللِّ اْلَكَراَمةِّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ« أخرجه ابن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: »َما مِّْن ُمْؤمٍِّن يـَُعزِّي َأَخاهُ مبِّ

 (1)  ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف ثقة. وقال  1601:  ]ماجه

 [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قيس أبي عمارة  [البخاري فيه نظر. وباقي رجاله على شرط مسلم 
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي َثَواِب َمْن َعزَّى ُمَصاًبا 1601( سنن ابن ماجه )1)

ْقٌط أَُقدُِّمهُ َبنْيَ يََديَّ   -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  -[  1710]  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلسِّ
 (1) َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن فَارٍِّس ُأَخلُِّّفهُ َخْلفِّي« أخرجه ابن ماجه

يزيد لم يدرك أبا هريرة. ويزيد بن عبد الملك وإن وثقه  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: قلت قال المزي في التهذيب واألطراف  1607: ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي وخالد بن   [ابن سعد، فقد ضعفه أحمد وابن معين وخلف 

 [ مخلد، ثم إنه منقطع، فيزيد بن رومان لم يسمع من أبي هريرة
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 اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفيَمْن ُأِصيَب ِبِسْقطٍ  (، ِكَتابُ 1607( سنن ابن ماجه )1)

ْقَط َلرُيَاغُِّم رَبَُّه، إَِّذا    -رضي هللا عنه-  َعلِّيّ   )جه(  -[  1711]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ السِّّ
ْل أَبـََوْيَك اجْلَنََّة، فـََيُجرُّمهَُ  ْقُط اْلُمَراغُِّم رَبَّهُ َأْدخِّ َلُهَما اجْلَنََّة ". قَاَل أَبُو  ا بَِّسرَ َأْدَخَل أَبـََوْيهِّ النَّاَر، فـَيُـَقاُل: أَيُـَّها السِّّ رِّهِّ، َحىتَّ يُْدخِّ

: يـَُراغُِّم رَبَُّه، يـُغَاضُِّب. أخرجه ابن ماجه  (1) َعلِّيٍّ

الباقي: في الزوائد: إسناده ضعي 1608:  ]ماجه شعيب: إسناده  [ ]]األلباني: ضعيف  ف التفاقهم على ضعف مندل بن علي[[ ]عبد 
 [ عابس قال الحافظ: ال ُيعرف حالهاضعيف لضعف مندل وأسماء بنت 

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفيَمْن ُأِصيَب ِبِسْقطٍ 1608( سنن ابن ماجه )1)

َجَبٍل    ُمَعاذ  )جه(  -[  1712]  إِّنَّ   -رضي هللا عنه -ْبنِّ  بَِّيدِّهِّ  ي  نـَْفسِّ »َوالَّذِّي  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ 
ْقَط، لََيُجرُّ أُمَّهُ بَِّسَررِّهِّ إِّىَل اجْلَنَّةِّ إَِّذا اْحَتَسبـَْتُه« أخرجه ابن ماجه  (1) السِّّ

إ1609:  ]ماجه في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعفه[  على  اتفقوا  وقد  موهب،  بن  هللا  عبيد  بن  يحيى  [  ضعيف]األلباني:    [سناده 
 شعيب: إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبيد هللا[]
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفيَمْن ُأِصيَب ِبِسْقطٍ 1609( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْوُت ُغْربٍَة َشَهاَدٌة«    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس  )جه(  -[  1713] 
 (1)  أخرجه ابن ماجه

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الهذيل بن الحكم منكر الحديث1613:  ]ماجه
 ُب َما َجاَء ِفيَمْن َماَت َغِريًبا(، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َبا1613( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َكْسُر َعْظمِّ اْلَميِّتِّ َكَكْسرِّ َعْظمِّ   -رضي هللا عنه-َأّم َسَلَمَة    )جه(  -[  1714]  َعنِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه   (1) احْلَيِّ يفِّ اإْلِّمثِّ

هللا 1617:  ]ماجه عبد  ولعله  مجهول.  زياد  بن  هللا  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  أحد    [  المدني  سمعان  بن  زياد  بن 
 ]األلباني: ضعيف[   [المتروكين

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباٌب ِفي النَّْهِي َعْن َكْسِر ِعَظاِم اْلَميِ تِ 1617( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: لَمَّا َأرَاُدوا َأْن ََيْفُِّروا لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، بـََعثُوا   -رضي هللا عنهما - اْبن َعبَّاس )جه( * -[  1715] 
، وََكاَن َيْضَرُح َكَضرِّيحِّ َأْهلِّ َمكََّة، َوبـََعثُوا إِّىَل َأيبِّ طَْلَحَة وََكاَن هُ  َْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، وََكاَن  َو الَّذِّي َيَْ إِّىَل َأيبِّ ُعبـَْيَدةَ ْبنِّ اجْلَرَّاحِّ فُِّر ألِّ

يَء بِّهِّ  ْر لَِّرُسولَِّك، فـََوَجُدوا أاََب طَْلَحَة، َفجِّ يُوَجْد أَبُو ُعبـَْيَدَة، فـََلَحَد يـَْلَحُد، فـَبـََعثُوا إِّلَْيهَِّما َرُسوَلنْيِّ، فـََقالُوا: اللَُّهمَّ خِّ ، َومَلْ 
َع َعَلى َسرِّيرِّهِّ يفِّ بـَْيتِّهِّ، مثَّ َدَخَل النَّاُس  لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َهازِّهِّ يـَْوَم الثُّاَلاَثءِّ، ُوضِّ ، قَاَل: فـََلمَّا فـََرُغوا مِّْن جِّ

النِّسَ  َأْدَخُلوا  فـََرُغوا  إَِّذا  َحىتَّ  َعَلْيهِّ،  ُيَصلُّوَن  َأْرَسااًل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  حَ َعَلى  َأْدَخُلوا  اَء،  فـََرُغوا  إَِّذا  ىتَّ 
يَاَن، َومَلْ يـَُؤمَّ النَّاَس َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَحٌد، َلَقدِّ اْختـََلَف اْلُمْسلِّ  بـْ ُموَن يفِّ اْلَمَكانِّ الَّذِّي َُيَْفُر َلُه، الصِّّ

دِّهِّ، َوقَاَل قَ  ائُِّلوَن: يُْدَفُن َمَع َأْصَحابِّهِّ، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: إِّيّنِّ مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  فـََقاَل قَائُِّلوَن: يُْدَفُن يفِّ َمْسجِّ
اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َرُسولِّ  فَِّراَش  فـََرفـَُعوا  قَاَل:  يـُْقَبُض«  َحْيُث  ُدفَِّن  إِّالَّ   ٌّ َنيبِّ قُبَِّض  »َما  يـَُقوُل:  َوَسلَّمَ َوَسلََّم  َ َعَلْيهِّ  تـُُويفِّّ الَّذِّي   

َونـَزَ  اأْلَْربَِّعاءِّ،  َلةِّ  لَيـْ مِّْن  اللَّْيلِّ  َوَسَط  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ُدفَِّن َصلَّى هللاُ  لَُه، مثَّ  َفَحَفُروا  طَالٍِّب،  َعَلْيهِّ،  َأيبِّ  ْبُن  َعلِّيُّ  ُحْفَرتِّهِّ  َل يفِّ 
َوُشْقَراُن َمْوىَل  ، َوقـَُثُم َأُخوهُ  َلى،  َواْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوقَاَل: َأْوُس ْبُن َخْويلٍِّّ َوُهَو أَبُو لَيـْ

َلهُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل  َ َوَحظَّنَا مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَْنُشُدَك اَّللَّ اْنزِّْل، وََكاَن  لَِّعلِّيِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب:  َمْواَلُه،  َعلِّيٌّ:  ُشْقَراُن 
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َواَّللَِّّ  َوقَاَل:  اْلَقرْبِّ  يفِّ  َفَدفـَنـََها  يـَْلَبُسَها،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َقطِّيَفًة َكاَن  أََبًدا،  َأَخَذ  بـَْعَدَك  َأَحٌد  يـَْلَبُسَها  اَل   
 (1)  أخرجه ابن ماجهَفُدفَِّنْت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد فيه الحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس الهاشمي، تركه أحمد بن حنبل وعلي  1628:  ]ماجه
ثقات اْلسناد  رجال  وباقي  عدي.  ابن  وقواه  بالزندقة.  يتهم  كان  إنه  يقال  البخاري  وقال  والنسائي.  المديني   [بن 

 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد هللا ]األلباني: ضعيف
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب ِذْكِر َوَفاِتِه َوَدْفِنِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1628( سنن ابن ماجه )1)
 

ٌد،   -رضي هللا عنه -َكْعٍب    ُأيَبّ ْبنِّ  )جه( -[ 1716] َا َوْجُهنَا َواحِّ قَاَل: »ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوإَِّّنَّ
 (1) فـََلمَّا قُبَِّض َنظَْراَن َهَكَذا َوَهَكَذا« أخرجه ابن ماجه 

عيف النقطاعه، الحسن البصري لم يدرك ُأبيَّ بن  [ ]األلباني: صحيح إن كان الحسن سمعه من أبي[ ]شعيب: إسناده ض 1633:  ]ماجه
 [ كعب

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب ِذْكِر َوَفاِتِه َوَدْفِنِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1633( سنن ابن ماجه )1)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    أُّم َسَلَمةَ   )جه(  -[  1717]  َا قَاَلْت: َكاَن النَّاُس   -رضي هللا عنها -بِّْنتِّ َأيبِّ أَُميََّة، َزْوجِّ النَّيبِّ أهنَّ
عَ يفِّ َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »إَِّذا قَاَم اْلُمَصلِّّي ُيَصلِّّي، مَلْ يـَْعُد َبَصُر َأَحدِّهِّْم  َ َرُسوُل  َمْوضِّ  َقَدَمْيهِّ، فـََلمَّا تـُُويفِّّ
َ أَبُو َبْكٍر وََكاَن  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَكاَن النَّاُس إَِّذا قَاَم َأَحُدُهْم ُيَصلِّّي، مَلْ يـَْعُد َبَصُر َأَحدِّهِّْم َموْ  َع َجبِّينِّهِّ، فـَتُـُويفِّّ ضِّ

َنُة،  ُعَمُر، َفَكاَن النَّاُس إَِّذا قَاَم َأحَ  َلةِّ، وََكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َفَكاَنتِّ اْلفِّتـْ َع اْلقِّبـْ يـَْعُد َبَصُر َأَحدِّهِّْم َمْوضِّ ُدُهْم ُيَصلِّّي، مَلْ 
َااًل« أخرجه ابن ماجه  (1)فـَتـََلفََّت النَّاُس ميِّينًا َوَشِّ

هللا 1634:  ]ماجه بن عبد  لجهالة موسى  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني:  بن  [  الراوي عنه محمَّد  وكذا  أمية،  أبي  بن   
 [ إبراهيم السهمي

 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب ِذْكِر َوَفاِتِه َوَدْفِنِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1634( سنن ابن ماجه )1)

ْرَداءِّ    )جه(  -[  1718]  الدَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْكثُِّروا الصَّاَلَة َعَليَّ    -رضي هللا عنه -أَبو  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، إِّالَّ ُعرَِّضْت عَ  َها« قَاَل:  َليَّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ؛ فَإِّنَّهُ َمْشُهوٌد، َتْشَهُدهُ اْلَماَلئَِّكُة، َوإِّنَّ َأَحًدا َلْن ُيَصلَِّّي َعَليَّ  َصاَلتُُه، َحىتَّ يـَْفرَُغ مِّنـْ

اأْلَنْ  َأْجَساَد  َأْن أتَُْكَل  َحرََّم َعَلى اأْلَْرضِّ   َ ، إِّنَّ اَّللَّ اْلَمْوتِّ ؟ قَاَل: »َوبـَْعَد  اْلَمْوتِّ َوبـَْعَد  يـُْرَزُق« قـُْلُت:  ُّ اَّللَِّّ َحيٌّ  بِّيَاءِّ، فـََنيبِّ
 (1)  أخرجه ابن ماجه

ي: في الزوائد: هذا الحديث صحيح إال أنه منقطع في موضعين. ألن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة،  [ ]عبد الباق1637: ]ماجه
البخاري  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه وجهالة زيد بن    [قاله العالء. وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة، قاله 

 أيمن وهو لم يسمع من عبادة بن نسي، وعبادة لم يسمع من أبي الدرداء[ 
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب ِذْكِر َوَفاِتِه َوَدْفِنِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 1637( سنن ابن ماجه )1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُعوُد َمرِّيًضا إِّالَّ بـَْعَد    -رضي هللا عنه-ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس  )جه(  -[  1719]  قَاَل َكاَن النَّيبِّ
 (1) َثاَلٍث« أخرجه ابن ماجه 

الحديث. وقال ابن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة منكر 1437:  ]ماجه
شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مسلمة بن ُعَلى متروك، وقال أبو  [ ]]األلباني: موضوع  [عدي أحاديثه غير محفوظة. واتفقوا على تضعيفه

 [ حاتم، هذا حديث باطل موضوع
 اْلَمِريضِ َما َجاَء ِفي ِعَياَدِة  ، َباُب (، ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ 1437( سنن ابن ماجه )1)
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، أَبو )جه( -[  1720]  َقطُِّع َمْعرِّفَةُ اْلَعْبدِّ مَِّن النَّاسِّ قَاَل:   ُموَسى، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمىَت تـَنـْ
 (1)  »إَِّذا َعايََن« أخرجه ابن ماجه

الباقي: في الزوائد: في إسناده نصر بن  1453:  ]ماجه الفتح األزدي لوضع  [ ]عبد  حماد، كذبه يحيى بن معين وغيره. ونسبه أبو 
متروك الحديث، وكذبه ابُن معين في رواية عنه،    -وهو البجلي -شعيب: إسناده واِه، نصر بن حماد [ ] ]األلباني: ضعيف جدا   [الحديث

 [ وموسى بن كردم مجهول 
 اَء ِفي اْلُمْؤِمِن ُيْؤَجُر ِفي النَّْزعِ َما جَ ، َباُب (، ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ 1453( سنن ابن ماجه )1)

ْل َمْوََتُكُم اْلَمْأُمونُوَن« أخرجه    َعْبد اَّللَّ   )جه( -[  1721]  ْبنِّ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لِّيُـَغسِّّ
 (1)  ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. ومبشر بن عبيد، قال فيه أحمد: أحاديثه  1461:  ]ماجه
]األلباني: موضوع[ ]شعيب:   [ كذب موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث يضع األحاديث ويكذب

 [متروك، ورماه أحمد بالوضع، وبقية يدلس ويسوي، وقد رواه بالعنعنة -صي وهو الحم-موضوع، مبشر بن عبيد 
 َما َجاَء ِفي ُغْسِل اْلَميِ تِ ، َباُب (، ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ 1461( سنن ابن ماجه )1)

َغسََّل َميِّتًا، وََكفََّنُه، َوَحنَّطَُه، َومَحََلُه، َوَصلَّى ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن  َعلِّيّ   )جه(  -[  1722] 
 (1) َعَلْيهِّ، َومَلْ يـُْفشِّ َعَلْيهِّ َما رََأى، َخَرَج مِّْن َخطِّيَئتِّهِّ، مِّْثَل يـَْومِّ َوَلَدْتهُ أُمُُّه« أخرجه ابن ماجه 

[  ]األلباني: ضعيف جدا  [كذبه أحمد وابن معين  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه عمر بن خالد1462:  ]ماجه
 [ متروك أيًضا -وهو البصري -متروك، وعباد بن كثير  -وهو أبو خالد القرشي-شعيب: إسناده واٍه، عمرو بن خالد ]
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي ُغْسِل اْلَميِ تِ 1462( سنن ابن ماجه )1)

نَازٍَة، فـََرَأى    وعِّْمَران ْبنِّ احْلَُصنْيِّ، َوأَب  )جه(  -[  1723]  بـَْرزََة، قَااَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ جِّ
»أَبِّفِّْعلِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ أتَُْخُذوَن؟ َأْو بُِّصْنعِّ  قـَْوًما َقْد طََرُحوا، َأْردِّيـَتـَُهْم مَيُْشوَن يفِّ قُُمٍص، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  

فَأَ  قَاَل:  ُصَورُِّكْم«  َغرْيِّ  يفِّ  ُعوَن  تـَْرجِّ َدْعَوًة  َعَلْيُكْم  َأْدُعَو  َأْن  مَهَْمُت  َلَقْد  َتَشبـَُّهوَن؟  يـَُعوُدوا  اجْلَاهِّلِّيَّةِّ  َومَلْ  َأْردِّيـَتـَُهْم،  َخُذوا 
 (1)  لَِّذلَِّك. أخرجه ابن ماجه

تركه غير واحد. ونسبه يحيى   -أبو داود األعمى-[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه نفيع بن الحارث 1485  :]ماجه
  [ بن معين وغيره للوضع. وعلي بن الحزور كذلك متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث روي عنه عجائب. وقال مرة فيه نظر

 [كذاب متهم بالوضع، وعلي بن الحزور متروك -وهو أبو داود األعمى-نفيع  شعيب: موضوع،[ ]]األلباني: موضوع
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهِي َعِن التََّسلُِّب َمَع اْلِجَناَزةِ 1485( سنن ابن ماجه )1)

ُْم مِّْن   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[  1724]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصلُّوا َعَلى َأْطَفالُِّكْم، فَإِّهنَّ قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
 (1) أَفـَْراطُِّكْم« أخرجه ابن ماجه 

والحاكم والنقاش: روى عن أبيه  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده البختري بن عبيد. قال فيه أبو نعيم األصبهاني 1509:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف   [ موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني. وكذبه األزدي. وقال يعقوب بن شيبة: مجهول

 [ مجهول  -وهو ابن سلمان الطابخي-شعيب: إسناده ضعيف جًدا، البختري بن ُعبيد متروك، وأبوه ُعبيد [ ]جدا
اَلِة َعَلى الطِ ْفلِ 1509( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

قَاَل: َلمَّا َماَت إِّبْـَراهِّيُم اْبُن َرُسولِّ اَّللَِّّ _ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم _   -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس  )جه(  -[  1725] 
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ًعا يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَلْو َعاَش َلَكاَن صِّ  ُمْرضِّ ْو َعاَش َلَعتـََقْت  دِّيًقا نَبِّيًّا، َولَ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوقَاَل: »إِّنَّ لَهُ 
 (1) َأْخَوالُهُ اْلقِّْبُط، َوَما اْسرُتِّقَّ قِّْبطِّيٌّ« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك  1511:  ]ماجه
]األلباني: صحيح دون جملة العتق[   كر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث[ ارم به. وقال ابن معين: ليست بثقة. وقال أحمد: من 

 [متروك -وهو العبسي-]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، إبراهيم بن عثمان 
اَلِة َعَلى اْبِن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا 1511( سنن ابن ماجه )1)  َعَلْيِه َوَسلََّم َوِذْكِر َوَفاِتهِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

قَاَلْت َخدِّ   )جه(  -[  1726]  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  اْبُن  ُم  اْلَقاسِّ  َ تـُُويفِّّ َلمَّا  قَاَل:   ، َعلِّيٍّ ْبنِّ  اَي  احْلَُسنْي  جَيُة: 
أَبْـَقاهُ َحىتَّ َيْسَتْكمَِّل َرَضاَعُه، فـََقاَل رَ   ُ ، فـََلْو َكاَن اَّللَّ مِّ اْلَقاسِّ َنةُ  ُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َدرَّْت لُبـَيـْ

ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّْن مَتَاَم َرَضاعِّهِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ« قَاَلْت: َلْو َأْعَلُم َذلَِّك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ هَلَوََّن َعَليَّ َأْمَرُه، فـََقاَل َرُسو 
َ تَـ  ْئتِّ َدَعْوُت اَّللَّ َ َوَرُسولَهُ " أخرجه ابن ماجهشِّ  (1)َعاىَل فََأمْسََعكِّ َصْوتَُه« قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ بَْل ُأَصدُِّق اَّللَّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد هشام بن أبي الوليد لم أر من وثقه وال من جرحه. قال السندي: قلت بل نقل أنه قال  1512:  ]ماجه
. وعبد هللا بن عمران األصبهاني ثم الرازي، قال فيه: أبو حاتم صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال  في التقريب: إنه متروك

 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا، هشام بن أبي الوليد متروك، وأمه مجهولة [ ]]األلباني: ضعيف جدا  [اْلسناد ثقات
اَلِة َعَلى اْبِن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِذْكِر َوَفاِتهِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب مَ 1512( سنن ابن ماجه )1)  ا َجاَء ِفي الصَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصلُّوا َعَلى ُكلِّّ َميٍِّت، َوَجاهُِّدوا َمعَ   َواثَِّلة )جه( -[  1727]    ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ
 (1)  ُكلِّّ َأمِّرٍي« أخرجه ابن ماجه

]األلباني:   [مجمع على ضعفه [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عتبة بن يقظان وهو ضعيف. والحارث بن نبهان 1525:  ]ماجه
مجهول كما   -وهو الشامي-ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان متروك، وعتبة بن يقظان ضعيف، وأبو سعيد 

 [ قال الدارقطني والذهبي وابن حجر
اَلِة َعَلى َأْهِل اْلِقْبلَ 1525( سنن ابن ماجه )1)  ةِ (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباٌب ِفي الصَّ

يَبةٍ   )جه(  -[  1728]  ُصِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن ُأصِّيَب مبِّ ، َفذََكَر فَاطَِّمة بِّْنتِّ احْلَُسنْيِّ، َعْن أَبِّيَها، قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
ُ لَهُ مَِّن اأْلَْجرِّ مِّثـَْلهُ يـَْوَم  َْجاًعا، َوإِّْن تـََقاَدَم َعْهُدَها، َكَتَب اَّللَّ يبـََتُه، فََأْحَدَث اْسرتِّ يَب« أخرجه ابن ماجهُمصِّ  (1) ُأصِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ضعف لضعف هشام بن زياد. وقد اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن  1600:  ]ماجه
شعيب:  ]  []األلباني: ضعيف جدا  [أمه وال يعرف لهما حال. قيل ضعفه اْلمام أحمد. وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات

 [ ده ضعيف جًدا، هشام بن زياد متروك، وأمه ال ُيعرف حالهاإسنا
ْبِر َعَلى اْلُمِصيَبةِ ، َباُب (، ِكَتاُب اْلَجَناِئزِ 1600( سنن ابن ماجه )1)  َما َجاَء ِفي الصَّ

َماَت   -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه(  -[  1729]  َمرِّيًضا  َماَت  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َنَة اْلَقرْبِّ، َوُغدَِّي َورِّيَح َعَلْيهِّ بِّرِّْزقِّهِّ مَِّن اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه  (1) َشهِّيًدا، َوُوقَِّي فِّتـْ

 [ شعيب: إسناده ضعيف جًدا، إبراهيم بن محمَّد بن أبي عطاء متروك[ ][ ]األلباني: ضعيف جدا1615:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َماَت َمِريًضا 1615( سنن ابن ماجه )1)
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  -الكتاب السادس: يف املساجد وما يتعلَّق هبا، وبناءُ مسجد رسول اهلل  

 صلى اهلل عليه وسلم 
قال: سألُت ابَن ُعَمَر عن احلصا الذي كان يف املسجد، فقال: »إانَّ ُمطِّْران   -رمحه هللا -)د( أبو الوليد   -[ 1730]

تـَلَّة، فجعل الرجل جييء ابحلصا يف ثوبه، فيبسطه حتته، فلما قضى رسوُل هللا   صلى  -ذاَت ليلة، فأصبحتِّ األرُض ُمبـْ
 . (1)  صالَته قال: ما أحسن هذا!« -هللا عليه وسلم

 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي الوليد[  8722]جامع: 
 ( في الصالة، باب في حصى المسجد. 458( رواه أبو داود رقم )1)
  -النيبِّّ أراه قد رفعه إىل  -وهو شجاُع بن الوليد  -قال أبو بدر   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[  1731] 

د هللا الذي خيرجها من املسجد ليَدعها«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم  . (1) »إن احلصاة لَتُـنَاشِّ
 ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه[ 8723]جامع: 

 ( في الصالة، باب في حصى المسجد. 460( رقم ) 1)

يف مسجد دَِّمْشَق   -رمحه هللا -قال: »رأيُت واثلَة بن األسقع   -رضي هللا عنه   -( 1) )د( أبو سعيد -[  1732] 
، مث مسحه برجله فقيل له: مل فعلَت هذا؟ قال: ألين رأيُت النيبَّ   يفعله«.   -صلى هللا عليه وسلم -َبَصَق على البُوريِّّ

 . (2)أخرجه أبو داود 
 ]األلباني: ضعيف[  [در: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الفرج بن فضالة ضعيف مجهول[ ]عبد القا8736]جامع: 

 ( هو أبو سعيد الحميري الحمضي صاحب واثلة بن األسقع، وفي المطبوع من جامع األصول: أبو سعيد الخدري، وهو خطأ. 1)
 ( في الصالة، باب في كراهية البزاق في المسجد. 484( رقم ) 2)

أََمَرُه: أن جيعَل   -»أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه  -)د( عثمان بن أيب العاص  -[  1733] 
 . (1) مسجَد أهلِّ الطائف حيث كانت طواغيتهم«. أخرجه أبو داود 

[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد القادر: في سنده محمد بن عبد هللا بن عياض لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات8764]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف لجهالة محمَّد بن عبد هللا بن عياض[ 

 ( في الصالة، باب في بناء المسجد. 450( رقم ) 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َبىَن    -رضي هللا عنه -ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب   َعلِّي )جه( * -[  1734] 
تًا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه  ُ لَهُ بـَيـْ ًدا مِّْن َمالِّهِّ َّللَِِّّّ، َبىَن اَّللَّ  (1) َمْسجِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث علي ضعيف. والوليد بن مسلم مدلس وقد رواه بالعنعنة. وشيخه ابن لهيعة  737:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع، وشيخه ابن   [ضعيف

 [ علي لهيعة سيئ الحفظ، وعروة لم يسمع من  
 (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َمْن َبَنى ّللَِّ َمْسِجًدا 737( سنن ابن ماجه )1)

َعبَّاس  )جه(  -[  1735]  عنهما-  اْبن  َسُتَشرِّفُوَن   -رضي هللا  »َأرَاُكْم  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
دَُكْم بـَْعدِّي، َكَما َشرََّفتِّ اْليـَُهوُد َكنَائَِّسَها، وََكَما َشرََّفتِّ النََّصاَرى بِّيـََعَها« أخرجه ابن ماجه   (1) َمَساجِّ
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ي الزوائد: إسناده ضعيف. فيه جبارة بن المغلس وهو كذاب. وقد أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس [ ]عبد الباقي: ف 740: ]ماجه
 []األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس، وقد أخطأ في سند هذا الحديث ومتنه [ مرفوعا بغير هذا السياق

 اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َتْشِييِد اْلَمَساِجدِ (، ِكَتاُب 740( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َساَء َعَمُل قـَْوٍم   -رضي هللا عنه-ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  ُعَمر )جه( -[  1736] 
َدُهْم« أخرجه ابن ماجه ، إِّالَّ زَْخَرفُوا َمَساجِّ  (1)  َقطُّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده   [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو إسحاق كان يدلس. وجبارة كذاب741:  ]ماجه
 [ ضعيف لضعف جبارة بن المغلس

 (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َتْشِييِد اْلَمَساِجدِ 741( سنن ابن ماجه )1)

اَنفِّع، َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َوُسئَِّل َعنِّ احلِّيطَانِّ تـُْلَقى فِّيَها اْلَعذِّرَاُت، فـََقاَل »إَِّذا ُسقَِّيْت مَِّرارًا، َفَصلُّوا    )جه( -[  1737] 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. أخرجه ابن ماجه  (1)  فِّيَها« يـَْرفـَُعهُ إِّىَل النَّيبِّ

[  ]األلباني: ضعيف سناده ضعيف. فيه محمد بن إسحاق. كان يدلس. وقد رواه بالعنعنة[[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إ744:  ]ماجه
 [ -وهو ابن سيار الكالبي موالهم-شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان ]
 اْلَمَساِجدِ (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َأْيَن َيُجوُز ِبَناُء 744( سنن ابن ماجه )1)

َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َسْبُع َمَواطَِّن اَل جَتُوُز   -رضي هللا عنه -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  ُعَمر )جه( -[  1738] 
، وَ فِّيَها الصَّاَلُة: ظَاهُِّر بـَْيتِّ اَّللَِّّ، َواْلَمْقرَبَُة، َواْلَمْزبـََلُة، َواْلَمْجَزرَُة، َواحْلَمَّاُم، َوَعَطُن اإْلِّبِّ    حَمَجَّةُ الطَّرِّيقِّ " أخرجه ابن ماجهلِّ

(1) 
سيئ الحفظ، وقد سقط  -وهو عبد هللا بن صالح كاتب الليث -شعيب: إسناده ضعيف، أبو صالح [ ] [ ]األلباني: ضعيف747:  ]ماجه

 من رواية ابن ماجه عبد هللا بن عمر العمري، وهو ضعيف كذلك[ 
اَلةُ (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد وَ 747( سنن ابن ماجه )1)  اْلَجَماَعاِت، َباُب اْلَمَواِضِع الَِّتي ُتْكَرُه ِفيَها الصَّ

ُعَمرَ   )جه(  -[  1739]  َبغِّي يفِّ   -رضي هللا عنهما-اْبن  تـَنـْ اَل  َصاٌل  " خِّ قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  َعْن 
َبُض فِّيهِّ بَِّقْوٍس، َواَل يـُْنَشُر فِّيهِّ نـَْبلٌ  اَلٌح، َواَل يـُنـْ دِّ: اَل يـُتََّخُذ طَرِّيًقا، َواَل ُيْشَهُر فِّيهِّ سِّ ْحٍم نـَيٍِّئ، َواَل ، َواَل مُيَرُّ فِّيهِّ بِّلَ اْلَمْسجِّ

 (1) ماجهُيْضَرُب فِّيهِّ َحدٌّ، َواَل يـُْقَتصُّ فِّيهِّ مِّْن َأَحٍد، َواَل يـُتََّخُذ ُسوقًا " أخرجه ابن 

أنه  748:  ]ماجه على  أجمعوا  البر:  ابن عبد  قال  جبيرة.  بن  زيد  ضعف  التفاقهم على  ضعيف  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
 []األلباني: ضعيف وصحت منه الخصلة االولى[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. زيد بن جبيرة متروك [ضعيف

 (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َما ُيْكَرُه ِفي اْلَمَساِجدِ 748( سنن ابن ماجه )1)

اأْلَْسَقعِّ   َواثَِّلة  )جه(  -[  1740]  عنه-ْبنِّ  هللا  دَُكْم    -رضي  َمَساجِّ »َجنُِّبوا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َأنَّ 
َعُكْم، َوُخُصوَماتُِّكْم، َورَْفَع َأْصَواتُِّكْم، َوإِّقَاَمةَ ُحُدودِّكُ  َراءَُكْم، َوبـَيـْ يَاَنُكْم، َوجَمَانِّيَنُكْم، َوشِّ بـْ ُكْم، َواختَُِّّذوا َعَلى ْم، َوَسلَّ ُسيُوفِّ صِّ

« أخرجه ابن ماجه  َا اْلَمطَاهَِّر، َومجَُِّّروَها يفِّ اجْلَُمعِّ  (1) أَبْـَواهبِّ

ضعيف[750:  ]ماجه ]األلباني:  ضعفه[  على  متفق  نبهان  بن  الحارث  فإن  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 [ مجهول -وهو الشامي-بن يقظان ضعيف، وأبو سعيد   ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان متروك، وعتبة

 (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َما ُيْكَرُه ِفي اْلَمَساِجدِ 750( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأْخَرَج َأًذى    -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ    )جه(  -[  1741] 
تًا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه  ُ َلهُ بـَيـْ دِّ، َبىَن اَّللَّ  (1) مَِّن اْلَمْسجِّ
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طاع ولين. فإن فيه سلمان بن يسار، وهو ابن أبي مريم لم يسمع عن أبي  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده فيه انق757:  ]ماجه
لين فيه  صالح  بن  ومحمد  ضعيف  [سعيد.  ]]األلباني:  في  [  انقطاع  المدني، على  صالح  بن  محمَّد  لضعف  ضعيف  إسناده  شعيب: 

 إسناده[ 
 (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب َتْطِهيِر اْلَمَساِجِد َوَتْطِييِبَها757( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن َخَرَج مِّْن   -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ    )جه(  -[  1742] 
َقِّّ مَمَْشا َقِّّ السَّائِّلِّنَي َعَلْيَك، َوَأْسأَُلَك حبِّ ، فَإِّيّنِّ مَلْ َأْخُرْج َأَشًرا، َواَل َبطًَرا، َي َهَذابـَْيتِّهِّ إِّىَل الصَّاَلةِّ، فـََقاَل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك حبِّ

، إِّنَّهُ اَل َواَل رِّاَيًء، َواَل مُسَْعًة، َوَخَرْجُت اتَِّقاَء، ُسْخطَِّك، َواْبتِّغَاَء َمْرَضاتَِّك، فََأْسأَُلَك َأْن تُعِّيَذينِّ مَِّن ال  نَّارِّ، َوَأْن تـَْغفَِّر يلِّ ُذنُويبِّ
ُعوَن أَْلفِّ َمَلٍك " أخرجه ابن ماجهيـَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّالَّ أَْنتَ  ُ َعَلْيهِّ بَِّوْجهِّهِّ، َواْستـَْغَفَر لَهُ َسبـْ  (1) ، أَقـَْبَل اَّللَّ

بالضعفاء778:  ]ماجه إسناده مسلسل  الزوائد: هذا  في  الباقي:  ]عبد  لضعف عطية    [ [  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 
 [ العوفي

اَلةِ (، ِكَتاُب الْ 778( سنن ابن ماجه )1)  َمَساِجِد َواْلَجَماَعاِت، َباُب اْلَمْشِي ِإَلى الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَّهُ َكاَن يـَُقوُل: »َمْن َصلَّى يفِّ    -رضي هللا عنه-ْبنِّ اخْلَطَّابِّ    ُعَمر  )جه(  -[  1743]  َعنِّ النَّيبِّ
ُ َلهُ هبَِّ  َلًة، اَل تـَُفوتُهُ الرَّْكَعةُ اأْلُوىَل مِّْن َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ، َكَتَب اَّللَّ ٍد مَجَاَعًة َأْربَعِّنَي لَيـْ قً َمْسجِّ  (1)  ا مَِّن النَّارِّ« أخرجه ابن ماجها عِّتـْ

الباقي: في الزوائد: فيه إرسال وضعف798:  ]ماجه تفوته الركعة األولى من صالة العشاء[    [[ ]عبد  ]األلباني: حسن دون قوله ال 
]شعيب: إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها، ثم إن عمارة بن غزية لم يسمع من  

 [ أنس فيما قاله الترمذي والدارقطني 
 ْلَجَماَعاِت، َباُب َصاَلِة اْلِعَشاِء َواْلَفْجِر ِفي َجَماَعةٍ (، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوا798( سنن ابن ماجه )1)
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 حرف النون 

 ويشتمل على مثانية كتب 

كتاب النبوة، كتاب النكاح، كتاب النذر، كتاب النصح، كتاب النوم، كتاب  

 النفاق، كتاب النجوم 
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 الكتاب األول: يف النبوة 
  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان يف َساَقْي رسول هللا  -رضي هللا عنه  -جابر بن مسرة  )ت( * -[ 1744]

صلى هللا عليه  -مُحُوشة، وكان ال يضحك إِّال تـََبسُّماً، وكنُت إذا نظرُت إليه قلُت: أكحل العينني، وليس أبكحل  
 . (1)  « أخرجه الرتمذي-وسلم

 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  ح غريب[]الترمذي: هذا حديث حسن صحي [ 8790]جامع: 
 ( في المناقب، باب ما جاء في صفة النبي صلى هللا عليه وسلم. 3648( رقم ) 1)

التقم أُُذَن النيب    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك    )د ت(  *  -[  1745]  صلى هللا عليه   -قال: »ما رأيُت رُجالً 
ي رأسه، وما رأيت رجالً أخذ بيده فرتك يده، حىت يكون الرجل هو الذي َيدََع َيَده« أخرجه أبو داود.   -وسلم  فـَيُـَنحِّّ

استقبله الرجل فصافحه ال ينزِّع يده من يده حىت   إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قال: »كان النيب  
يكون الرجل ينزع يده، وال يصرف وجَهه عن وجههِّ، حىت يكون الرجُل هو يصرفه، ومل يـَُر ُمَقدِّماً ركبتيه بني يدي جليس  

 . (1) له« 
مدلس    -هو ابن فضالةو -]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف. مبارك  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [  8821]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف إال جملة المصافحة فهي ثابتة[ وقد عنعن[ 
 . (47( في صفة القيامة، باب رقم )2492( في األدب، باب في حسن العشرة، والترمذي رقم ) 4794( رواه أبو داود رقم )1)

جيلس معنا يف   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( أبو هريرة    -[  1746] 
املسجد َُيّدثنا، فإذا قام قمنا قياماً حىت نراه قد َدَخَل بعَض بيوت أزواجه، فحّدثَنا يوماً، فقمنا حني قام، فنظران إىل 

ان رِّداء خشناً فالتفت إِّليه، فقال األعرايب: امحلين على بعرييَّ هذين،  أعرايب قد أدركه َفَجَبَذه بردائه، فحمّر رقَبته، وك
هللا   رسوُل  فقال  أبيك،  مال  من  وال  مالك،  من  حتملين  ال  وسلم  -فإنك  عليه  هللا  ال، -صلى  هللا،  وأستغفُر  ال،   :

الت جبذتين، فك َجْبَذتَِّك  من  تُقِّيَدين  األعرايب: وهللا ال وأستغفر هللا، ال، وأستغفر هللا، ال أمحلك حىت  يقول  ل ذلك 
فقال له: امحل له بعرييه هذين: على بعري شعرياً، وعلى اآلخر مترًا، مث  أقيدكها... فذكر احلديث، قال: مث دعا رجالً 

 التفت إلينا، فقال: اْنَصرِّفُوا على بركة هللا عز وجل« أخرجه أبو داود. 
: فقال ذلك ثالث مرات، كل ذلك يقول: ال وهللا ال أُقيدك، فلما وعند النسائي مثله إىل قوله: »ال أقيدكها، مث قال

إلينا رسوُل هللا   َراعاً، فالتفَت  إليه سِّ أقبلنا  َع    -صلى هللا عليه وسلم  -مسعنا قول األعرايب،  َمْن مسِّ فقال: عزمُت على 
ن القوم: اي فالن، امحل له  لرجل م  -صلى هللا عليه وسلم  -كالمي أن ال يربح مقامه حىت آَذن له، فقال رسول هللا  

هللا   رسول  قال  مث  مترًا،  بعري  وعلى  شعرياً،  بعري  وسلم  -على  عليه  هللا  انصرفوا«.-صلى   : 
 .  (1)وقال يف رواية: »فقمنا معه حىت ملا بلغ وْسَط املسجد أدركه رجل... « وذكره 

]شعيب:   عب، قال الذهبي: ال يعرف[ ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: في سنده هالل بن أبي هالل المدني مولى بني ك 8829]جامع: 
صلى  -روى عن أبي هريرة وأبيه أبي هالل المدني وميمونة بنت سعد خادم النبي  -وهو هالل بن أبي هالل المدني-هالل والد محمَّد  

 ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات. ، وروى عنه ابنه محمَّد بن هالل المدني وخالد بن سعيد بن أبي مريم وذكره  -هللا عليه وسلم
 في القسامة، باب القود في الجبذة.  34و   33/  8( في األدب، باب في الحلم، والنسائي  4775( رواه أبو داود رقم )1)
يقسم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بينا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه -أبو سعيد اخلدري  )د س( * -[  1747] 
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بُعْرجون كان معه، فجرح وجهه، فقال له   -صلى هللا عليه وسلم -قسماً، أقبل رُجل، فأكّب عليه، َفطََعَنهُ رسوُل هللا  
 . (1) ُت اي رسول هللا« أخرجه أبو داود والنسائي : تعاَل فاسَتقِّْد، قال: بل َعَفوْ -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

]األلباني:   [[ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدة بن ُمسافع 8833]جامع: 
 ضعيف[

 ود من الطعنة. في القسامة، باب الق 32/  8( في البر، باب القود من الضربة، والنسائي 4536( رواه أبو داود رقم )1)

بن سالم  ~-  [ 1748]  التوراة: صفة حممد    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا  صلى هللا عليه   -قال: »مكتوب يف 
أخرجه    -وسلم قرب.  ُع  موضِّ البيت  يف  بَقَي  قد  املدين:  مودود  أبو  فقال  معه«،  يُدفن  السالم  عليه  مرمي  بن  وعيسى 

 (. 1)  الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 8838]جامع: 
 . ( 1( في المناقب، باب رقم )3621( رقم ) 1)

إذا نزل   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -عمر بن اخلطاب   )ت( * -[  1749] 
عليه الوحي: ُيْسَمع عند وجهه كَدوِّيِّّ النحل، فأُْنزِّل عليه يوماً فمكثنا ساعة، مث ُسرِّي عنه، فقرأ: }قد أَفَلَح املؤمنون{  

أقام هذه العشر آايت دخل اجلنة، مث استقبل القِّْبلة ورفع   [ وقال: من10-1إىل عشر آايت منها من أوهلا ]املؤمنون: 
نا  وارَض عنا«  يديه وقال: اللهم زِّْدان وال تنقصنا، وأْكرِّمنا وال ِتِّنَّا، وَأْعطِّنَا وال حَتْرِّمنا، وآثِّران وال تُؤْثر علينا، اللهم أرضِّ

 . (1)  أخرجه الرتمذي
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ : ضعيف[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني8847]جامع: 

 ( في التفسير، باب ومن سورة المؤمنين.3171( رقم ) 1)

: »خيرج رجل من  -صلى هللا عليه وسلم -)د( هالل بن عمرو قال: مسعت علياً يقول: قال رسوُل هللا  -[  1750] 
آلل حممد كما مكََّنْت قريش   -مُيَكُِّن أو  -وراء النهر، يقال له: احلارث، على مقدمته رجل يقال له: منصور، يـَُوطِّّئ 

 . (1) وجب على كل مؤمٍن نصُره، أو قال: إجابتُه« أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم  -لرسولِّ هللا 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي داود فيه[ 8891]جامع: 

 دي. ( في المه4290( رقم ) 1)

مبكة،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنُت مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب  -[  1751] 
 . (1) فخرجنا يف بعض نواحيها، فما استقبَله َشَجر وال جبل إال وهو يقول: السالم عليك اي رسول هللا« أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث ضعيف[ [ 8893]جامع: 
 (. 8( في المناقب، باب رقم )3630( رقم ) 1)

قال: قال بعض اليهود لصاحبه: »اذهب بنا إىل هذا  -رضي هللا عنه   -)ت س( صفوان بن عسال *  -[  1752] 
صلى هللا   -فقال صاحبه: ال تقل نيبٌّ، إنه لو مسعك كان له أربعة أعني، فأتيا رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -النيبَّ 

فسأاله عن تِّسع آايت بيِّنات، فقال هلم: ال تشركوا ابهلل شيئاً، وال َتْسرِّقوا، وال تـَْزنوا، وال تـَْقتُلوا النفس   -عليه وسلم
ي سلطان ليقتله، وال َتْسَحروا، وال أْتكلوا الراب، وال تـَْقذِّفوا حُمَْصَنًة، وال  الت حرَّم هللا إال ابحلق، وال متشوا بربيٍء إىل ذ

تـَُولُّوا األدابر يوم الزَّحف، وعليكم خاصة اليهود: أن ال َتعُدوا يف السبت، فـََقبَّال يده ورجله، وقاال: نشهد أنك نيب، 
ال يزاَل من ذريته نيبٌّ، وإان ُناف إن اتَّبعناك أن تقتلنا اليهود«   فقال: ما مينعكما أن تـَتَّبِّعاين؟ قاال: إن داود دعا ربَّه أن
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 . (1)أخرجه الرتمذي والنسائي 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ِ]شعيب: ضعيف[ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 8929]جامع: 

في تحريم الدم، باب السحر.  111/   7قبلة اليد والرجل، والنسائي ( في االستئذان، باب ما جاء في 2733( رواه الترمذي رقم )1)  
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 الكتاب الثاني من حرف النون: يف النكاح 
عمر بن أيب سلمة عن أم سلمة »ملا انقضت عِّدَِّتا بعث إليها أبو بكر خيطبها، فلم تَزّوْجه،  )س( * -[ 1753]

ْ رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم -فبعث رسوُل هللا   صلى هللا عليه  -عمر بن اخلطاب خيطبها عليه، فقالت: أخربِّ
  -صلى هللا عليه وسلم -ائي شاهد، فأتى رسوَل هللا أين امرأة َغرْيَى، وأين امرأٌة ُمْصبَِّية، ليس أحد من أولي -وسلم

، وأما  : إين امرأة َغرْيَى، فسأدعو هللا عز وجل فـَُيْذهُِّب َغرْيَتكِّ فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها، وقل هلا: أمَّا قولكِّ
، وأما قولك: ليس أحٌد من أوليائي شاهد، فليس أ : إين امرأة مصبية، َفَسُتْكَفنْي صبيانكِّ حد من أوليائكِّ شاهد  قولكِّ

  فزّوجه« أخرجه النسائي  -صلى هللا عليه وسلم -وال غائب َيْكَرهُ ذلك، فقالت البنها: اي عمر، قُْم فزوّْج رسوَل هللا 

(1) . 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: ضعيف[ ]الرسالة: ضعيف[ 8947]جامع: 

 في النكاح، باب إنكاح االبن أمه.  81/   6(  1)

صلى هللا عليه وسلم أُماَمَة بنتِّ عبد املطلب،  -)د( رجل من بين سليم قال: »خطبُت إىل النيبِّّ  -[  1754] 
 . (1) فأنكحين من غري أن يتشهد« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: في سنده جهالة واضطراب[ ]شعيب: إسناده ضعيف8971]جامع: 
 . النكاح، باب في خطبة النكاح ( في 2120( رقم ) 1)

: »أعلنوا هذا  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -عائشة  )ت( * -[  1755] 
 .  (1)النكاح، واجعلوه يف املساجد، واضربوا عليه ابلدُّفوف«. أخرجه الرتمذي 

لقادر:  ]عبد ا [ هذا حديث غريب حسن في هذا الباب،« وعيسى بن ميمون األنصاري يضعف في الحديث]الترمذي: [ 8975]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف إال اْلعالن[ 

 ( في النكاح، باب ما جاء في إعالن النكاح. 1089( رقم ) 1)

قال: »إَّنا كانت املتعة يف أول اإلسالم، كان الرجل   -رضي هللا عنهما   -عبد هللا بن عباس  )ت( * -[  1756] 
يقَدم البلدة ليس له هبا معرفة، فيتزوج املرأة بَقدرِّ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وُتصلح له َشْيأُه، حىت إذا نزلت  

[ قال ابن عباس: فكلُّ فرج سوامها فهو حرام« أخرجه  6ن: اآلية }إِّال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهُنم{ ]املؤمنو 
 (. 1)  الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 8989]جامع: 

 ( في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. 1122( رقم ) 1)

صلى هللا    -قالت: »خرجت مع أيب يف َحجَّة رسول هللا    -رضي هللا عنها    -)د( ميمونة بنت كردم    -[  1757] 
صلى هللا   -فدان إِّليه أيب وهو على انقة له، ومع رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم   -فرأيُت رسوَل هللا    -عليه وسلم
لناَس وهم يقولون: الطَّْبطَبِّيَّة، الطَّْبطَبِّيَّة، فدان إليه أيب، فأخذ  دِّرَّة َكدِّرَّةِّ الُكتَّاب، فسمعُت ]األعراَب و[ ا  -عليه وسلم

َمْن يعطيين ُرحماً   بَقَدمِّه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إين حضرُت جيش َعثـَْراَن، فقال طارق بن املرقِّّع: 
حماً على ذلك، مث غِّْبُت عنه حىت علمُت أن قد ُولد بثوابِّه؟ فقلت: وما ثوابُه؟ قال: أزوِّجه أوَل بنت تكون يل، فأعطيته رُ 
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له جارية، وبَلَغْت، مث جئُته وقلت: َجّهْز إيلَّ أهلي، فحلف أن ال يفعل حىت ُأْصدَِّقها َصداقاً جديداً، غري الذي كان بيين  
: وبَقرنِّ أيِّّ النساء هي  -صلى هللا عليه وسلم  -وبينه، وحلفت أن ال ُأْصدَِّقه غري الذي كنت أعطيته، فقال رسوُل هللا  

إىل رسولِّ هللا   ترتَكها، قال: فراعين ذلك، ونظرُت  أن  أرى لك  الَقتري، قال:  صلى هللا عليه    -اليوم؟ قال: قد رأتِّ 
 . (1)فلما رأى ذلك مين قال: ال أتمث، وال أَيمثُ صاحُبك « أخرجه أبو داود  -وسلم

بنت  8999]جامع:   في سنده سارة  القادر:  ِمقَسم[[ ]عبد  بنت  لجهالة حال سارة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  تعرف[  الثقفية ال    مقسم 
   ]األلباني: ضعيف[

 ( في النكاح، باب في تزويج من لم يولد. 2103( رقم ) 1)

ا  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت س( مسرة بن جندب  *  -[  1758]  قال: »أميُّ
ا رجل ابع بيعاً من رَُجَلني، فهو لألول منهما« أخرجه أبو داود والرتمذي  امرأٍة  َزوَّجها وليّان، فهي لألول منهما، وأميُّ

 .  (1)  والنسائي
]عبد القادر: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات[  [ هذا حديث حسن]الترمذي: [ 9003]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[  [ اع الحسن من سمرة خالف مشهور]شعيب: رجاله ثقات، وفي سم
( في النكاح، باب ما جاء في الوليين  1110( في النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي رقم ) 2088( رواه أبو داود رقم )1)

 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق.  314/   7يزوجان، والنسائي  

: »إذا نكَح  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[  1759] 
 العبُد بغري إذن مواليه فنكاحه ابطل«  

 . (1) أخرجه أبو داود وقال: هذا احلديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر
   [ب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف موقوف من قول ابن عمر[ ]شعي 9005]جامع: 

 ( في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. 2079( رواه أبو داود رقم )1)
قال: »آمُِّروا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )د( * -[  1760] 

 . (1)النساء يف بناِتنَّ« أخرجه أبو داود 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجاًل   [ ]عبد القادر: في سنده رجل مجهول[ ]شعيب: حديث حسن,9015]جامع: 

 مبهمًا حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه[ ]األلباني: ضعيف[
 ( في النكاح، باب في االستئمار. 2095( رقم ) 1)

ا رجٍل نكح  -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسوَل هللا  -[  1761]  قال: »أميُّ
ا رجٍل نكح امرأًة فال َيلُّ له أن  ا مرأة، فدخل هبا، فال َيلُّ له نكاُح ابنتها، وإن مل يكن دخل هبا، فلينكح ابنَتها، وأميُّ

 . (1)  ينكح أُمَّها، دخل هبا أو مل يدخل« أخرجه الرتمذي
 ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ [  هذا حديث ال يصح من قبل إسناده]الترمذي: [ 9023]جامع: 

 ( في النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم ال. 1117( رقم ) 1)

صلى هللا عليه    -قال: قلت لرسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( حجاج بن حجاج عن أبيه  *    -[  1762] 
: »ما يُْذهُِّب عين َمذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: ُغرٌَّة: عبٌد أو أمة« أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي، إال أن أاب داود -وسلم

 . (1)قال: »الغرُة: العبُد أو األمة« 
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]عبد القادر: في سنده حجاج بن حجاج األسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب:  [  حديث حسن صحيحمذي:  ]التر [ 9054]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[  [إسناده محتمل للتحسين

( في الرضاع، باب ما جاء ما يذهب  1153( في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم )2064( رواه أبو داود رقم )1)
 في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته. 108/  6اع، والنسائي  مذمة الرض 

  -من أصحابِّ رسولِّ هللا    -يقال له: َبْصَرة بن أكثم    -)د( سعيد بن املسيب عن رجل من األنصار    -[  1763] 
َلى، فقال  -صلى هللا عليه وسلم رتها، فدخلت عليها فإذا هي ُحبـْ يل رسوُل هللا قال: »تزوجت امرأًة على أهنا بِّْكر يف سِّ

وسلم  - عليه  وَضَعْت -صلى هللا  إذا  وقال:  بيننا،  وفرَّق  لك،  عبٌد  والولد  فرجها،  من  استحللَت  مبا  الصداُق  هلا   :
 . (1) أو قال:[ فُحدُّوها« أخرجه أبو داود  -]فاجلدوها 

لعلماء اختلف يف أن ولَد  قال اخلطايب: هذا حديث ال أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، وال أعلم أحداً من ا 
: أنه أوصى به -إن ثبت اخلرب    -ُحرٌّ، ]فكيف يستعبده؟[ قال: ويشبه أن يكون معناه    -إذا كان من ُحرَّة    -الزان  

خريًا، وأمره ]ابصطناعه[ وتربيته واقتنائه، لينتفع ُبدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له يف الطاعة، مكافأًة له على إحسانه، 
 أن يكون منسوخاً.  -إن َصحَّ احلديث  -عروفه[ وَيتمل  ]وجزاءاً مل 

 [ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 9078]جامع: 
 ( في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. 2132( و ) 2131( رقم ) 1)
ردَّ ابنته زينب على  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا )ت( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده »أنَّ رسوَل  -[  1764] 

 . (1) أيب العاص بن الربيع مبهٍر جديد ونكاح جديد«. أخرجه الرتمذي
]عبد القادر: في سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس[ ]األلباني:  [ هذا حديث في إسناده مقال]الترمذي: [ 9084]جامع: 
 ضعيف[

( في النكاح، باب  2010( في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 1142( رقم ) 1)
 الزوجين يسلم أحدهما قبل اآلخر.  

هللا    -[  1765]  رسول  عهد  يف  نساءاً ُكنَّ  »أن  بلغه:  شهاب  بن  حممد  وسلم  -)ط(  عليه  هللا  ُيْسلِّْمَن   -صلى 
هِّ  ُهنَّ بنُت الوليد بن املغرية، وكانت حتت صفوان بن أمية،  أبرضِّ نَّ، وهن غري مهاجرات، وأزواجهن حني أْسَلْمَن ُكفَّاٌر، مِّنـْ

ابَن َعمِّه وهَب بن   -صلى هللا عليه وسلم  -فأسَلَمْت يوَم الفتح، وهرب صفوان من اإلسالم، فبعث إليه رسوُل هللا  
إىل اإلسالم،    -صلى هللا عليه وسلم   -أماانً لصفوان، ودعاه رسوُل هللا   - عليه وسلم صلى هللا   -ُعَمري برداء رسولِّ هللا 

فلما قدَِّم صفوان على رسولِّ هللا   َه شهرين،  قَبَِّلهُ وإال َسريَّ َي أمراً  يـَْقَدم عليه، فإن رضِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -وأن 
ءين بردائك، وزعم أنك دعوتين إىل الُقُدوم  بردائه، انداه على رؤوس الناس، فقال: اي حممد، إنَّ هذا وهب بن ُعَمري جا

َْتين شهرين، فقال رسوُل هللا   : انزل أاب وهب، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عليك، فإن رضيُت أمراً قَبِّْلُتُه، وإال َسريَّ
رُي أربعة أ-صلى هللا عليه وسلم   -ال وهللا، ال أنزل حىت تـَُبنيِّّ يل، فقال له رسوُل هللا   شهر، فخرج رسوُل  : بل لك َتسِّ

َُنني، فأرسل إىل صفوان يستعريه أداًة وسالحاً عِّْنَدُه، فقال صفوان: أطوعاً أم   -صلى هللا عليه وسلم -هللا  قَِّبَل َهَوازَِّن حبِّ
الذي عنده، مث خرج مع رسول هللا   األداة والسالح  فأعاره  وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -كرهاً؟ فقال: بل طَْوعاً، 

بينه وبني امرأته    -صلى هللا عليه وسلم  -نـَْيناً والطائف وهو كافر وامرأته ُمْسلَِّمٌة، ومل يـَُفرِّْق رسول هللا  كافر، فشهد حُ 
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]إسالم[   وبني  إسالم صفوان  بني  ابن شهاب: كان  النكاح«. قال  بذلك  امرأته  عنده  واستقرت  أْسَلَم صفوان،  حىت 
 . (1)امرأته حنٌو من شهر. أخرجه املوطأ 

صحيح9085]جامع:   يتصل من وجه  أعلمه  البر: ال  ابن عبد  قال  منقطع  إسناده  القادر:  ]عبد  أقوى من    ... [  الحديث  هذا  وشهرة 
 [ ]الهاللي: ضعيف[  إسناده إن شاء هللا، وقد روى بعضه مسلم

 بالغًا في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله.  544و  543/   2(  1)

بن هشام    -[  1766]  احلارث  بنت  أم حكيم  بن شهاب »أنَّ  أيب جهل    -)ط( حممد  بن    -كانت حتت عكرمة 
فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوُجها عِّْكرِّمةُ ]بن أيب جهل[ من اإلسالم حىت َقدَِّم اليمن، فارحتلت أُمُّ حكيم حىت قدَِّمْت  

عام الفتح، فلما رآه رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -عليه اليمن، فدَعْتهُ إىل اإلسالم فأسلم، وَقدَِّم على رسول هللا  
 (. 1)َوثب إليه َفرِّحاً، وما عليه رداء حىت ابيـََعُه، فثبتا على نكاحهما ذلك« أخرجه املوطأ  -صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]عبد القادر: مرسل[ ]الهاللي: ضعيف[9086]جامع: 
 أسلمت زوجه قبله. في النكاح، باب نكاح المشرك إذا  545/   2(  1)

صلى هللا عليه  -قالت: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنها  -)د( أمساء بنت يزيد ]بن السكن[  -[  1767] 
ّراً، فإن الَغيل يدرك الفارس، فُيَدْعثِّره عن فرسه« أخرجه أبو داود  -وسلم  . (1) يقول: »ال تقتلوا أوالدكم سِّ

هاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب:  [ ]عبد القادر: في سنده الم9111]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [إسناده ضعيف

 ( في النكاح، باب الغيل. 2012( في الطب، باب في الغيل، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ) 3881( رقم ) 1)
،   -رضي هللا عنها  -  َعائَِّشة )جه( * -[  1768]  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »النَِّكاُح مِّْن ُسنَّتِّ

، َوتـََزوَُّجوا، فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكُم اأْلَُمَم، َوَمْن َكاَن َذا طَْوٍل  مَلْ جيِّْد فـََعَلْيهِّ   فـَْليـَْنكِّْح، َوَمنْ َفَمْن مَلْ يـَْعَمْل بُِّسنَّتِّ فـََلْيَس مِّينِّّ
، فَإِّنَّ الصَّْوَم َلهُ وَِّجاٌء« أخرجه ابن ماجه يَامِّ لصِّّ  (1) ابِّ

[ ]عبد الباقي:  في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني، لكن له شاهد صحيح[  1846:  ]ماجه
 [ متروك الحديث  -المدني  وهو-]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عيسى بن ميمون 

َكاِح، َباُب َما َجاَء ِفي َفْضِل النِ َكاحِ 1846( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَّهُ َكاَن يـَُقوُل: »َما اْستـََفاَد اْلُمْؤمُِّن    -رضي هللا عنه    -أَبو أَُماَمةَ    )جه(  -[  1769]  َعنِّ النَّيبِّ
َها َسرَّْتُه، ٍَة، إِّْن َأَمَرَها َأطَاَعْتُه، َوإِّْن َنظََر إِّلَيـْ َها  بـَْعَد تـَْقَوى اَّللَِّّ َخرْيًا لَهُ مِّْن َزْوَجٍة َصاحلِّ َها أَبـَرَّْتُه، َوإِّْن غَاَب َعنـْ َوإِّْن أَْقَسَم َعَليـْ

َها َوَمالِّهِّ« أخرجه ابن ماجه   (1) َنَصَحْتهُ يفِّ نـَْفسِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه.  1857:  ]ماجه
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده    [من حديث أبي هريرة وسكت عليه. وله شاهد من حديث عبد هللا بن عمر  والحديث رواه النسائي 

 ضعيف، لضعف عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد[ 
َكاِح، َباُب َأْفَضِل النِ َساءِ 1857( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـََزوَُّجوا    -رضي هللا عنهما  -ْبنِّ َعْمرٍو  َعْبد اَّللَّ  )جه( -[  1770] 
َْمَواهلِِّّنَّ، فـََعَسى َأْمَواهلُُ  ُْسنِّهِّنَّ، فـََعَسى ُحْسنُـُهنَّ َأْن يـُْردِّيـَُهنَّ، َواَل تـََزوَُّجوُهنَّ ألِّ نَّ، َوَلكِّْن تـََزوَُّجوُهنَّ  نَّ َأْن ُتْطغِّيـَهُ النَِّساَء حلِّ

 (1)  َعَلى الدِّينِّ، َوأَلََمٌة َخْرَماءُ َسْوَداءُ َذاُت دِّيٍن أَْفَضُل« أخرجه ابن ماجه
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده اْلفريقي وهو عبد هللا بن زياد بن أنعم ضعيف. والحديث رواه ابن حبان في  1859:  ]ماجه
 لباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف اْلفريقي[ ]األ   [صحيحه بإسناد آخر

ينِ 1859( سنن ابن ماجه )1) َكاِح، َباُب َتْزِويِج َذاِت الدِ   (، ِكَتاُب النِ 

َبة ْبنِّ ُعَوميِّ )جه(  * -[  1771]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه   -ْبنِّ َساعَِّدَة اأْلَْنَصارِّيُّ  ُعتـْ
ريِّ« أخرجه ْلَيسِّ ُنَّ َأْعَذُب أَفـَْواًها، َوأَنْـَتُق َأْرَحاًما، َوَأْرَضى ابِّ أْلَْبَكارِّ، فَإِّهنَّ  (1)  ابن ماجه  َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ابِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن طلحة. قال فيه أبو حاتم: ال يحتج به. وقال ابن حبان: هو من الثقات  1861:  ]ماجه
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد   [قال البخاري: لم يصح حديثه عتبة،ربما أخطأ. وعبد الرحمن بن سالم بن 

 يم بن ساعدة وجهالة أبيه[ الرحمن بن سالم بن عتبة بن عو 
َكاِح، َباُب َتْزِويِج اأْلَْبَكارِ 1861( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن َأرَاَد   -رضي هللا عنه   -أََنس ْبَن َمالِّكٍ  )جه( -[  1772]  قَاَل: مسِّ
َ طَاهًِّرا ُمطَهًَّرا، فـَْليـَتـََزوَّجِّ احْلََرائَِّر« أخرجه ابن ماجهَأْن   (1)  يـَْلَقى اَّللَّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف كثير بن سليم. وسالم هو ابن سليمان بن سوار. قال ابن عدي عنده  1862:  ]ماجه
وهو ابن سليمان بن  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سالم ابن سوار  [مناكير. وقال العقيلي في حديثه مناكير

 [ وضعف كثير بن ُسليم -سو ار ابن أخي شبابة
َكاِح، َباُب َتْزِويِج اْلَحَراِئِر َواْلَوُلودِ 1862( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْنكُِّحوا، فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( * -[  1773] 
 (1)  بُِّكْم« أخرجه ابن ماجه

]حكم األلباني: صحيح[   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي متفق على تضعيفه1863:  ]ماجه
 [متروك الحديث، ويعقوب بن ُحميد بن كاسب ضعيف -وهو ابن عمرو المكي -إسناده ضعيف جًدا، طلحة ]شعيب: 

َكاِح، َباُب َتْزِويِج اْلَحَراِئِر َواْلَوُلودِ 1863( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََزوََّج َعائَِّشَة َعَلى َمتَاعِّ بـَْيٍت   -رضي هللا عنه  -  أبو سعيد اخلدري)جه(  -[  1774]  »َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  قِّيَمُتهُ مَخُْسوَن دِّْرمَهًا« أخرجه ابن ماجه

إسناده ضعيف لضعف عطية  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عطية العوفي ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: 1890:  ]ماجه
 [ الَعوفي وأبي هشام الرفاعي

َكاِح، َباُب َصَداِق النِ َساءِ 1890( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأْعلُِّنوا َهَذا النَِّكاَح، َواْضرِّبُوا    -رضي هللا عنها    -  َعائَِّشة)جه(    -[  1775]  َعنِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه ْلغِّْراَبلِّ  (1) َعَلْيهِّ ابِّ

ضعفه1895:  ]ماجه على  اتفقوا  العدوي.  الهيثم  أبو  إلياس  بن  خالد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  حبان  [  ابن  نسبة  بل   .
]األلباني: ضعيف دون الشطر األول فهو حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، خالد بن إلياس    [ والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع

 [ متروك أيًضا -متروك الحديث، وقد تابعه عيسى بن ميمون األنصاري وهو مثله -وهو ابن صْخر العدوي -
َكاِح، َباُب ِإْعاَلِن النِ َكاحِ (، ِكتَ 1895( سنن ابن ماجه )1)  اُب النِ 

قَاَل: أَْنَكَحْت َعائَِّشةُ َذاَت قـََرابٍَة هَلَا مَِّن اأْلَْنَصارِّ، َفَجاَء َرُسوُل   -رضي هللا عنهما- اْبن َعبَّاس )جه( * -[  1776] 
«، قَاَلْت: اَل، اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َأْهَديْـُتُم اْلَفتَاَة؟« قَالُوا: نـََعْم، قَاَل: »َأْرَسْلُتْم َمَعَها مَ  فـََقاَل َرُسوُل ْن يـَُغينِّّ
ُتْم َمَعَها َمْن يـَُقوُل:  نَاُكْم َفَحيَّااَن َوَحيَّاُكْم "  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اأْلَْنَصاَر قـَْوٌم فِّيهِّْم َغَزٌل، فـََلْو بـََعثـْ نَاُكْم أَتـَيـْ أَتـَيـْ
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 (1)  أخرجه ابن ماجه
الزوائد: إسناده مختلف فيه من أجل األجلح. وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس.  [ ]عبد الباقي: في 1900:  ]ماجه

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف األجلح[  [وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس
َكاِح، َباُب اْلِغَناِء َوالدُّف ِ 1900( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

َسَلَمة  َعائَِّشة)جه(    -[  1777]  َوأُم  عنهما-،  جُنَهَِّز   -رضي هللا  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »أََمَراَن  قَالَتَا: 
اْلبَ  َأْعَراضِّ  مِّْن  لَيِّنًا  تـَُرااًب  فـََفَرْشنَاهُ   ، اْلبـَْيتِّ إِّىَل  فـََعَمْداَن   ، َعلِّيٍّ َعَلى  َلَها  نُْدخِّ لِّيًفا،    ْطَحاءِّ، مثَّ فَاطَِّمَة َحىتَّ  مِّْرفـََقَتنْيِّ  َحَشْواَن 

فـََعَرضْ  ُعوٍد،  إِّىَل  َوَعَمْداَن  َعْذاًب،  َماًء  نَا  َوَسَقيـْ َوزَبِّيبًا،  مَتًْرا  َأْطَعْمنَا  مثَّ  َْيدِّينَا،  أبِّ َعَلْيهِّ  فـَنـََفْشنَاهُ  لِّيُـْلَقى   ، اْلبـَْيتِّ َجانِّبِّ  يفِّ  نَاهُ 
َقاُء، َفمَ   (1) ا رَأَيْـنَا ُعْرًسا َأْحَسَن مِّْن ُعْرسِّ فَاطَِّمَة« أخرجه ابن ماجهالثَـّْوُب، َويـَُعلََّق َعَلْيهِّ السِّّ

ضعيف[  1911:  ]ماجه ]األلباني:  متهم[  الجعفي  وجابر  ضعيف  وهو  هللا  عبد  بن  الفضل  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
بالضعفاء، سويد بن سعيد، والمفضل بن عبد هللا   الُجعفي-وجابر    -وهو الكوفي -]شعيب: إسناده مسلسل  يزيد  ثالثتهم    -وهو ابن 

 [ ضعفاء
َكاِح، َباُب اْلَوِليَمةِ 1911( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَولِّيَمةُ َأوََّل يـَْوٍم َحقٌّ،   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة)جه(  -[  1778] 
َ َمْعُروٌف، َوالثَّالَِّث رِّاَيٌء َومُسَْعٌة« أخرجه ابن ماجه   (1) َوالثَّاينِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو مالك النخعي. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذي في جامعه من  1915:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك الحديث [ حديث عبد هللا بن مسعود

اِعي 1915( سنن ابن ماجه )1) َكاِح، َباُب ِإَجاَبِة الدَّ  (، ِكَتاُب النِ 

َعْبدٍ )جه(    -[  1779]  ْبنِّ  َبة  عنه -السَُّلمِّيِّ   ُعتـْ أََتى    -رضي هللا  »إَِّذا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
ْ، َواَل يـََتَجرَّْد جَتَرَُّد اْلَعرْيَْينِّ« أخرجه ابن ماجه  (1) َأَحدُُكْم َأْهَلهُ فـَْلَيْسَترتِّ

ة تابعيه[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف األحوص  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لجهال1921: ]ماجه
 [ بن حكيم

َكاِح، َباُب التََّستُِّر ِعْنَد اْلِجَماعِ 1921( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

قَاَلْت: »َما َنظَْرُت، َأْو َما رَأَْيُت فـَْرَج َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنه- َعائَِّشة)جه(  -[  1780] 
 (1)  َقطُّ«، قَاَل أَبُو َبْكٍر: قَاَل أَبُو نـَُعْيٍم: َعْن َمْواَلٍة لَِّعائَِّشَة. أخرجه ابن ماجه

 ]البوصيري: ِإْسَناد َضِعيف لَجَهاَلة تابعيه[ [إسناده ضعيف، مولى عائشة لم يسم [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: 1922:  ]ماجه
َكاِح، َباُب التََّستُِّر ِعْنَد اْلِجَماعِ 1922( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـُْعَزَل َعنِّ احْلُرَّةِّ    -رضي هللا عنه -ْبنِّ اخْلَطَّابِّ    ُعَمر)جه(    -[ 1781] 
َا« أخرجه ابن ماجه  (1) إِّالَّ إبِِّّْذهنِّ

إسناده ضعيف، لضعف  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف1928:  ]ماجه
 ابن لهيعة والنقطاعه[ 

َكاِح، َباُب اْلَعْزلِ 1928( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

َا َعْبٍد تـََزوََّج بَِّغرْيِّ إِّْذنِّ   -رضي هللا عنه - اْبن ُعَمرَ  )جه( * -[  1782]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأميُّ
 (1) َمَوالِّيهِّ فـَُهَو زَاٍن« أخرجه ابن ماجه 
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إسناده ضعيف لضعف َمْنَدل   ]األلباني: حسن لغيره[ ]شعيب: [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مندل وهو ضعيف1960:  ]ماجه
 [ وهو ابن علي الفهري -
َكاِح، َباُب َتْزِويِج اْلَعْبِد ِبَغْيِر ِإْذِن َسيِ ِدهِ 1960( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَجَد َعَلى َصفِّيََّة بِّْنتِّ ُحَييٍّ يفِّ َشْيٍء،  -رضي هللا عنه- َعائَِّشة)جه(  -[  1783] 
، َوَلكِّ يـَوْ  ْت: نـََعْم، فََأَخَذْت  مِّي؟ قَالَ فـََقاَلْت َصفِّيَُّة: اَي َعائَِّشُة، َهْل َلكِّ َأْن تـُْرضِّي َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعينِّّ

ْلَماءِّ لِّيـَُفوَح رَِّيُُه، مثَّ قـََعَدْت إِّىَل َجْنبِّ َرُسوُل اَّللَِّّ  َارًا هَلَا َمْصبُوغًا بَِّزْعَفَراٍن، فـََرشَّْتهُ ابِّ ُّ مخِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل النَّيبِّ
إِّلَ  َعائَِّشُة،  »اَي  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  فََأْخرَبَْتهُ  َصلَّى  َيَشاُء،  َمْن  يـُْؤتِّيهِّ  اَّللَِّّ  َفْضُل  َذلَِّك  فـََقاَلْت:   ،» يـَْوَمكِّ لَْيَس  إِّنَّهُ   ، َعينِّّ ْيكِّ 
َها. أخرجه ابن ماجه َي َعنـْ أْلَْمرِّ، فـََرضِّ  (1)  ابِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده سمية البصرية. وهي ال تعرف، كذا قاله صاحب الميزا1973:  ]ماجه ]األلباني: ضعيف[    [ن[ ]عبد 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُسمية الراوية عن عائشة

َكاِح، َباُب اْلَمْرَأِة َتَهُب َيْوَمَها ِلَصاِحَبِتَها1973( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

ثْـَننْيِّ  رُْهٍم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مِّْن أَْفَضلِّ الشََّفاَعةِّ، َأْن يَُشفََّع َبنْيَ االِّ   أَبو)جه(    -[  1784] 
« أخرجه ابن ماجه  (1)  يفِّ النَِّكاحِّ

أسيد  1975:  ]ماجه بن  أحزاب  اسمه  وأبو رهم هذا  إسناد مرسل.  الزوائد: هذا  في  الباقي:  قال  [ ]عبد  بضمها(  وقيل  الهمزة  )بفتح 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ البخاري: هو تابعي. وقال أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان في الثقات

َفاَعِة ِفي التَّْزِويجِ 1975( سنن ابن ماجه )1) َكاِح، َباُب الشَّ  (، ِكَتاُب النِ 

َعُروٌس    -رضي هللا عنه -  َعائَِّشة)جه(    -[  1785]  َوُهَو  اْلَمدِّيَنَة  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  َقدَِّم  َلمَّا  قَاَلْت: 
َها، قَاَلْت: فـَتـََنكَّْرُت َوتـَنـَقَّْبُت َفَذَهْبتُ  ْئَن نَِّساءُ اأْلَْنَصارِّ فََأْخرَبَْن َعنـْ ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ ، فـََنظََر َرُسو بَِّصفِّيََّة بِّْنتِّ ُحَييٍّ، جِّ

، فـََقاَل: »كَ  ، قَاَلْت: فَاْلتـََفَت، فََأْسَرْعُت اْلَمْشَي، فََأْدرََكينِّ فَاْحَتَضَنينِّ ؟« قَاَلْت: قـُْلُت: َوَسلََّم إِّىَل َعْيينِّ فـََعَرَفينِّ ْيَف رَأَْيتِّ
ٍت. أخرجه ابن ماجه  ْل، يـَُهودِّيٌَّة َوْسَط يـَُهودِّايَّ  (1) َأْرسِّ

جدعان1980:  ماجه] بن  علي  لضعف  ضعيف  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف    [[  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 
 وجهالة أم محمَّد الراوية عن عائشة[ -وهو ابن ُجدعان-لضعف علي بن زيد 

َكاِح، َباُب ُحْسِن ُمَعاَشَرِة النِ َساءِ 1980( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، تـََزوََّج أُمَّ َسَلَمَة يفِّ َعْبد اْلَملِّكِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ هَِّشاٍم، َعْن أَبِّ )جه(    -[  1786]  يهِّ، »َأنَّ النَّيبِّ
 (1)  َشوَّاٍل، َومَجََعَها إِّلَْيهِّ يفِّ َشوَّاٍل« أخرجه ابن ماجه

المغيرة سوى هذا  1991:  ]ماجه للحارث بن هشام بن  الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس  [ ]عبد 
]شعيب: ضعيف الضطرابه، فقد اختلف فيه على ابن    []األلباني: مرسل  [الحديث عند المصنف. وليس له شيء في األصول الخمسة

 [ إسحاق
َكاِح، َباُب َمَتى ُيْسَتَحبُّ اْلِبَناُء ِبالنِ َساءِ (، ِكَتابُ 1991( سنن ابن ماجه )1)   النِ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْمَرَأٌة َمَعَها َصبِّيَّانِّ هَلَا، َقْد مَحََلْت  -رضي هللا عنه -أَبو أَُماَمَة )جه(  -[  1787]  قَاَل: أََتتِّ النَّيبِّ
يَماٌت، َلْواَل َما أيَْتِّنيَ َأَحَدمُهَا َوهَِّي تـَُقوُد  إِّىَل    اآْلَخَر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َحامِّاَلٌت، َوالَِّداٌت، رَحِّ

هِّنَّ، َدَخَل ُمَصلِّّيَاُِتُنَّ اجْلَنََّة« أخرجه ابن ماجه  (1)  َأْزَواجِّ
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]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه    [ات إال أنه منقطع[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثق2013:  ]ماجه
 ومؤمل: هو ابن إسماعيل سيئ الحفظ[ 

َكاِح، َباٌب ِفي اْلَمْرَأِة ُتْؤِذي َزْوَجَها 2013( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب النِ 

ُعَمرَ )جه(    -[  1788]  عنهما-  اْبن  احْلاََلَل«    -رضي هللا  احْلَرَاُم  َُيَرُِّم  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
 (1)  أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف إسحاق    [[ ]عبد الباقي: في إسناده عبد هللا بن عمر وهو ضعيف2015:  ]ماجه
 [ بن محمَّد الَفزوي وعبد هللا بن عمر الُعمري 

ُم اْلَحَراُم اْلَحاَللَ 2015( سنن ابن ماجه )1) َكاِح، َباُب اَل ُيَحرِ   (، ِكَتاُب النِ 
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 الكتاب الثالث من حرف النون: يف النذور 
 -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاء رجل إىل رسولِّ هللا   -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس   )د( * -[ 1789]

صلى هللا عليه   -فقال رسوُل هللا  -أو قال: أن حتج ماشية   -فقال: اي رسوَل هللا، إن أخت نََذَرت أن متشَي إىل البيت 
 . (1)  : إن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحجَّ راكبة، ولتكّفر ميينها« أخرجه أبو داود-وسلم

 ضعيف لسوء حفظ شريك[ ]األلباني: ضعيف[  [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده 9144]جامع: 
 ( في األيمان والنذور، من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.3295( رقم ) 1)

صلى هللا    -قالت: »خرجُت مع أيب يف َحجَّةِّ رسولِّ هللا    -رضي هللا عنها    -)د( ميمونة بنت كردم    -[  1790] 
هُ َبَصرِّي، فدان    -وسلمصلى هللا عليه    -فرأيُت رسوَل هللا    -عليه وسلم ومسعُت الناَس يقولون: رسوُل هللا، َفَجَعْلُت أبِّدُّ

 إليه أيب وهو على انقة له، معه دِّرّة َكدِّرَّة الُكتَّاب، فسمعُت األعراب والناس يقولون: الطَّْبطَبِّيَّة، الطبطبية، فدان إليه أيب
أحْنََر على فأخذ بقَدمه، قالت: فأقـَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: اي َوَلٌد ذَكٌر أن  ُولَِّد يل   رسوَل هللا، إين نذرُت إْن 

ًة من الَغَنَم   ا قالت: مخسني    -رأس بـَُوانََة، يف َعقبة من الثنااي، عِّدَّ صلى هللا   -فقال رسوُل هللا    -قال: ال أعلم إال أهنَّ
وسلم به-عليه  نذرت  مبا  فأْوفِّ  قال:  ال،  قال:  شيء؟  األواثن  من  هبا  هل  يذحبها،   :  فجعل  فجمعها،  قالت:  هلل، 

 . (1)  فانفلَتْت منه شاٌة، فطلبها وهو يقول: اللهم أْوفِّ َعين نذري، فظفر هبا فذحبها«. أخرجه أبو داود
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسم[  9149]جامع: 

 ( في األيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. 3314( رقم ) 1)

يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( عمران بن حصني    -[  1791] 
َنَذَر يف طاَعة هللا، فذلك هلل وفيه الوفاء، ومن كان نذر يف معصية هللا، فذلك للشيطان وال  »النذر   نذران: فمن كان 

 وفَاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمني«  
صلى هللا عليه    -ويف رواية: أنه »ُسئِّل عن رجل نذر ال يْشَهُد الصالَة يف مسجد قومه؟ فقال عمران: مسعت رسوَل هللا 

 . (1)  يقول: ال نذر يف َغضب، وكفَّارته كفارةُ ميني« أخرجه النسائي -وسلم
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[9157]جامع: 

 في األيمان والنذور، باب كفارة النذر.  29و  28/   7(  1)

قال: »َمْن َنَذَر  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[  1792] 
يقه، فكفَّارته كفارة  َنْذراً مل ُيَسمِّه، فكفَّارته كفارةُ ميني، َوَمْن نََذَر نَْذراً يف معصية، فكفَّارته كفارة ميني، َوَمْن َنَذَر َنْذراً ال يط

 . (1)َر نَْذراً أطاَقُه، فـَْلَيفِّ بِّهِّ« ويف رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود ميني، َوَمْن نَذَ 
 [ ]عبد القادر: الموقوف أصح[ ]شعيب: األصح وقفه[ ]األلباني: ضعيف مرفوعا[ 9158]جامع: 

 ( في األيمان والنذور، باب من نذر نذرًا ال يطيقه.3322( رواه أبو داود رقم )1)
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 الامس: يف النصح واملشورة الكتاب  
يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بعثنا رسول هللا  -رضي هللا عنه  -علي بن سهل أن أابه  )د( * -[ 1793]

ي، َفَسبـَْقُت أصحايب، فـَتـََلقَّاينِّ أهُل احليِّ، فقلت هلم: قولوا: ال إله إ ال هللا حُتْرِّزُوا  َغَزاة، فلما بـََلْغنَا املغَاَر اسَتْحثـَْتُت فـََرسِّ
صلى هللا عليه   -، فالَمين أصحايب، وقالوا: َحَرْمتـَنَا الغنيمة، فلما َقدِّْمنا على رسول هللا منا أموالكم ودماءكم، فقالوها 

أخربوه ابلذي َصنـَْعُت، َفَدَعاينِّ وَحسََّن يل فِّعلي، وقال: أَما إن هللا قد كتَب لك من كل إنسان منهم خرياً،   -وسلم
 . (1)  كتاابً، وختم عليه، ودفـََعهُ إِّيَلَّ« أخرجه أبو داودوقال: أَما إين سأكتب لك ابلَوصاة على قومَك، فكتب يل  

 [ ]عبد القادر: رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة التابعي[ ]األلباني: ضعيف[ 9170]جامع: 
 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح، ورجاله ثقات. 5080( أبو داود رقم ) 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اْسَتَشاَر َأَحدُُكْم  -رضي هللا عنهما  -  َجابِّر )جه( * -[  1794] 
ْر َعَلْيهِّ« أخرجه ابن ماجه  (1)  َأَخاهُ فـَْلُيشِّ

ى وأبوه عبد الرحمن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن أبي ليلى. واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل3747:  ]ماجه
واسمه محمَّد بن عبد  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى  [األنصاري القاضي وهو ضعيف

 [سيئ الحفظ، وقد توبع -الرحمن
 (، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمنٌ 3747( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب السادس: يف النوم، وهيئته، والقعود 
حنواً   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان فِّراُش رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)د( بعض آل أم سلمة  -[ 1795]

 . (1) مما يُوَضع لإلنسان يف قربه، وكان املسجُد عند رأسه« أخرجه أبو داود
ضعيف[ ]شعيب: قال المنذري: ال يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قالبة هل له صحبة أم ال؟ وقال  [ ]عبد القادر: إسناده 9180]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ [ابن حجر في "المطالب العالية": مرسل حسن 
 ( في األدب، باب كيف يتوجه.5044( رقم ) 1)
َذرٍّ    )جه(  -[  1796]  ،    -رضي هللا عنه    -أَبو  َبْطينِّ َعَلى  ٌع  ُمْضَطجِّ َوَأاَن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ  َ يبِّ َمرَّ  قَاَل: 

ْجَعةُ َأْهلِّ النَّارِّ« أخرجه ابن ماجه  َا َهذِّهِّ ضِّ  (1) فـَرََكَضينِّ بِّرِّْجلِّهِّ َوقَاَل: »اَي ُجنـَْيدُِّب، إَِّّنَّ
الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن نعيم. لم أر من جرحه وال من وثقه. ويعقوب بن حميد مختلف فيه.  [ ]عبد  3724:  ]ماجه

ثقات  يعقوب بن حميد وإسماعيل بن عبد هللا    [وباقي رجال اْلسناد  بالقويين،    -وهو ابن أبي ُأويس-]شعيب: إسناده ضعيف،  ليسا 
 ومحمد بن نعيم مجهول الحال[ 

 (، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب النَّْهِي َعِن ااِلْضِطَجاِع َعَلى اْلَوْجهِ 3724)( سنن ابن ماجه 1)

دِّ  -رضي هللا عنه   -أَبو أَُماَمَة  )جه( -[  1797]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى رَُجٍل اَنئٍِّم يفِّ اْلَمْسجِّ قَاَل: َمرَّ النَّيبِّ
َا نـَْوَمٌة َجَهنَّمِّيٌَّة« أخرجه ابن ماجه ُعْد، فَإِّهنَّ َبطٍِّح َعَلى َوْجهِّهِّ، َفَضَربَهُ بِّرِّْجلِّهِّ َوقَاَل: »قُْم َواقـْ  (1)  ُمنـْ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[3725:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اأْلََدِب، َباُب النَّْهِي َعِن ااِلْضِطَجاِع َعَلى اْلَوْجهِ 3725( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الثامن: يف النجوم 
: »لو َأْمَسَك -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو سعيد اخلدري  -[ 1798]

مث أرسله، أَلْصَبَحْت طائفٌة من الناس كافرين، يقولون: ُسقِّينا بَِّنوءِّ املِّْجَدح«. أخرجه   ،سننيهللا الَقْطر عن عباده مخس 
 . (1)  النسائي
 سنده عتاب بن حنين، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ ]عبد القادر: في 9200]جامع: 

 في االستسقاء، باب كراهية االستمطار بالكواكب.  165/   3(  1)
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 حرف اهلاء 

 ويشتمل على ثالثة كتب 

 كتاب اهلجرة، كتاب اهلدية، كتاب اهلبة 
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 الكتاب األول: يف ذكر اهلجرتني 
قال: »إن هللا تعاىل   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي[ هللا عنه  -)ت( جرير ]بن عبد هللا   -[ 1799]

 (  1)أوحى إِّيلَّ: أيَّ هؤالء الثالثة نزْلَت، فهي داُر هجرتك: املدينة، أو البحرين، أو قِّنِّسرين« أخرجه الرتمذي 

 القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[]عبد [ هذا حديث غريب]الترمذي:  [ 9208]جامع:  
 ( في المناقب، باب فضل المدينة. 3919( رقم ) 1)
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 الكتاب الثاني: يف اهلدية 
صلى هللا عليه   -قال: »إن كِّْسَرى أهدى إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب ~ -[ 1800]

 (. 1)  َهدِّيَّة، فَقبَِّل مِّنه، وإن امللوك أهَدْوا إليه، فـََقبَِّل منهم« أخرجه الرتمذي -وسلم
]عبد القادر: في سنده ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد    ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 9224]جامع: 

 إسناده ضعيف لضعف ثوير[شعيب: [ ]بمعناه يرتقي بها[ ]األلباني: ضعيف جدا
 ( في السير، باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. 1576( رقم ) 1)
صلى هللا عليه   -قال: »إن ملك ذي يـََزْن: أهدى إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أنس بن مالك   -[  1801] 

 . أيضاً ما أهدى إليه« -صلى هللا عليه وسلم -ُحلًَّة محراء، فَقبِّلها واشرتى له رسول هللا  -وسلم
ُحلًَّة أخذها بثالثة وثالثني بعرياً ]أو ثالث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن ملك ذي يـََزْن أهدى إىل رسولِّ هللا  

 . (1) وثالثني انقة[ فـََقبَِّلها«. أخرج أبو داود الرواية الثانية
الصيدالني وهو صدوق كثير الخطأ[ ]شعيب: إسناده ضعيف. عمارة بن زاذان،  [ ]عبد القادر: في سنده عمارة بن زاذان 9227]جامع: 

 يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير[ ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في اللباس، باب لبس الرفيع من الثياب. 4034( رقم ) 1)

  -هللا عليه وسلمصلى  -قال: »إن رسول هللا   -رمحه هللا  -)د( إسحاق بن عبد هللا بن احلارث  -[  1802] 
 (. 1) اشرتى ُحلًَّة ببِّْضع وعشرين قـَُلوصاً، فأهداها إىل ذي يزن« أخرجه أبو داود 

[ ]عبد القادر: مرسل ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ثم هو مرسل، ألن إسحاق بن عبد هللا بن  9228]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  [ الحارث تابعي

 اس، باب لبس الرفيع من الثياب. ( في اللب 4035( رقم ) 1)

صلى    -قال: »َقدَِّم َوْفُد ثقيٍف على رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)س( عبد الرمحن بن علقمة الثقفي    -[  1803] 
تـََغى به وجهُ رسولِّ هللا وقضاءُ احلاجة،    -هللا عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهديٌَّة أم صدقة؟ فإن كانت هديًَّة، إَّنا يـُبـْ

هللا   وجهُ  هبا  يبتغى  فإَّنا  وجل    -وإن كانت صدقًة،  ُيسائِّلهم   -عز  معهم  وقعد  منهم،  فـََقبَِّلها  هديٌَّة،  بل  قالوا: ال، 
 . (1) وُيَسائُِّلونَُه، حىت صلَّى الظهر والعصر« أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اْلسناد[ 9229]جامع: 
 في العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.  279/   6(  1)

 

 
 
 
 
 
 



434 
 

 الكتاب الثالث: يف اهلبة 
صلى  -قال: »أردت اخلروج إىل خيرب، فأتيُت رسول هللا   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا   )د( * -[ 1804]

فسّلمت عليه، وقلت: إين أردت اخلروج إىل خيرب، فقال: إذا أتيَت وكيلي فخذ منه مخسَة عَشر  -هللا عليه وسلم
 . (1)َوْسقاً، فإن ابتغى منك آيًة َفَضْع َيَدَك على َترقـَُوتِّهِّ« أخرجه أبو داود 

" وقد علق البخاري طرفًا منه  ، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص [ ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق9243]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  []شعيب: إسناده ضعيف [ في الخمس

ابن إسحاق، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص " وقد   ( في األقضية، باب في الوكالة وفيه عنعنة3632( رقم ) 1)
 علق البخاري طرفًا منه في الخمس. 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الرَُّجُل َأَحقُّ هبِِّّبَتِّهِّ َما مَلْ    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة)جه(    -[  1805] 
َها« أخرجه ابن ماجه   (1) يـَُثْب مِّنـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف2387:  ]ماجه
مرفوًعا، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة كما قال البيهقي، والصحيح أنه من قول  

 عمر[ 
 (، ِكَتاُب اْلِهَباِت، َباُب َمْن َوَهَب ِهَبًة َرَجاَء َثَواِبَها2378( سنن ابن ماجه )1)

إِّ   )جه(  *  -[  1806]  فـََقاَلْت:  هَلَا،  ُلِّيٍّ  حبِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  أََتْت  َمالٍِّك،  ْبنِّ  اْمرََأَة َكْعبِّ  يّنِّ  َخرْيَة، 
َماهلَِّ  لِّْلَمْرَأةِّ يفِّ  جَيُوُز  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  هَلَا  فـََقاَل  ََذا،  هبِّ اْستَْأَذْنتِّ َتَصدَّْقُت  فـََهلِّ  َها،  َزْوجِّ إبِِّّْذنِّ  إِّالَّ  ا 

رَْيََة َأْن تـََتَصدََّق   َكْعبًا؟« قَاَلْت: نـََعْم، فـَبـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل َكْعبِّ ْبنِّ َمالٍِّك، فـََقاَل: »َهلْ  َأذِّْنَت خلِّ
ُلِّيَِّها؟« فـََقاَل: نـََعْم، فـََقبَِّلهُ  َها. أخرجه ابن ماجه  حبِّ  (1) َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّنـْ

الباقي: في الزوائد: في إسناده يحيى وهو غير معروف في أوالد كعب. فاْلسناد ضعيف2389:  ]ماجه ]األلباني: صحيح[    [[ ]عبد 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد هللا بن يحيى وأبوه مجهوالن

 (، ِكَتاُب اْلِهَباِت، َباُب َعِطيَِّة اْلَمْرَأِة ِبَغْيِر ِإْذِن َزْوِجَها 2389ماجه )( سنن ابن 1)
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 وفيه ثالثة كتب: كتاب الوصية، كتاب الوعد، كتاب الوكالة 
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 الكتاب األول: يف الوصية 
صلى هللا عليه   -َحّدثَُه: أنَّ رسوَل هللا  -هللا عنه رضي  -د ت( شهر بن َحْوَشب أن أاب هريرة )  ~ -[ 1807]

قال: إن الرجَل ليعمل واملرأَة بطاعة هللا ستني سنة، مث َيُضُرمها املوت، فـَُيَضارَّانِّ يف الوصية، فتجُب هلما النار،   -وسلم
}وذلك الفوز   -إىل قوله  -من هللا{ مث قرأ ]عليَّ[ أبو هريرة }مِّْن بـَْعدِّ وصيٍة يوَصى هبا أو َدْين غرَي ُمَضارٍّ وصيًة  

 . (1) [. أخرجه أبو داود والرتمذي 13، 12العظيم{ ]النساء:  
]عبد القادر: في إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف، ولكن له شاهد بمعناه[    ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 9246]جامع: 

 ني: ضعيف[]األلبا []شعيب: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وقد انفرد به
( في الوصايا، باب  2118( في الوصايا، باب ما جاء في كراهية اْلضرار في الوصية، والترمذي رقم )2867( رواه أبو داود رقم )1)

 (. 2رقم )

قال: »ألن يتصدَّق  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو سعيد اخلدري  -[  1808] 
 . (1)  حياته وصِّحَّته بدرهم خري له من أن يتصدَق عند موته مبائة« أخرجه أبو داوداملرءُ يف 
   [ [ ]عبد القادر: في سنده شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُشَرْحبيل، وهو ابن َسعد9249]جامع: 

 ( في الوصايا، باب ما جاء في كراهية اْلضرار في الوصية.2866( رقم ) 1)

)ت س( أبو حبيبة الطائي قال: أوصى إيلَّ أخي بطائفة من ماله، فَلقِّيت أاب الدرداء، فقلت له: إن  *  -[  1809] 
أخي أوصى إيلَّ بطائفٍة من ماله، فأين ترى يل وْضَعه؛ يف الفقراء، أو املساكني، أو اجملاهدين يف سبيل هللا؟ قال: أمَّا أان 

يقول: »َمَثُل الذي يُعتِّق ويتصدَُّق عند   -صلى هللا عليه وسلم -ُت رسوَل هللا  فما كنُت ألعدَِّل عن اجملاهدين، ومسع
موته َكَمثلِّ الذي يـُْهدِّي إذا شبَِّع، وإنَّ أفضَل الصدقة: أن تصَّدَّق وأنت صحيح حريٌص شحيح، أتُمُل الغِّىن وختشى 

 الفقر« انتهت رواية الرتمذي عند قوله: »إذا شبع« ومل يذكر فيه »ويتصدق«. 
صلى هللا عليه   -ويف رواية النسائي قال: »أوصى رجل بداننري يف سبيل هللا، فُسئِّل أبو الدرداء فحدَّث عن النيبِّّ 

 . (1) قال: َمَثُل الذي يُعتق، أو يتصدق عند موته مثل الذي يُهدِّي بعدما يشبع«  -وسلم
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[قالقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما [ ]عبد القادر:  9250]جامع: 

في الوصايا،   238/   6( في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، والنسائي 2124( رواه الترمذي رقم )1)
 باب الكراهية في تأخير الوصية.

قضى ابلدَّين  -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )ت( * -[  1810] 
 . (1) الوصية قبل الدَّين«. أخرجه الرتمذي  قبل الوصية، وأنتم تقرؤون

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[ 9257]جامع: 
 الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، وإسناده ضعيف. ( في 2123( رقم ) 1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَمْحُروُم َمْن ُحرَِّم   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك  أََنس)جه(  -[  1811] 
يـََّتُه« أخرجه ابن ماجه   (1) َوصِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف[ ]عبد 2700:  ]ماجه
 لضعف درست بن زياد ويزيد الرقاشي[ 

 (، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، َباُب اْلَحثِ  َعَلى اْلَوِصيَّةِ 2700( سنن ابن ماجه )1)
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َماَت َعَلى  -رضي هللا عنهما-ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َجابِّر)جه(  -[  1812] 
يٍَّة َماَت َعَلى َسبِّيٍل َوُسنٍَّة، َوَماَت َعَلى تـًُقى َوَشَهاَدٍة، َوَماَت َمْغُفورًا لَُه« أخرجه ابن ماجه  (1)  َوصِّ

 [ اقي: في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس. وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه[ ]عبد الب 2701:  ]ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا

 (، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، َباُب اْلَحثِ  َعَلى اْلَوِصيَّةِ 2701( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن فـَرَّ مِّْن مِّريَاثِّ   -رضي هللا عنه -ْبنِّ َمالٍِّك    أََنس)جه(    -[  1813] 
ُ مِّريَاثَهُ مَِّن اجْلَنَّةِّ يـَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ« أخرجه ابن ماجه  (1)  َوارِّثِّهِّ، َقَطَع اَّللَّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده واٍه بمرة، وهو مسلسل بالضعفاء.    [إسناده زيد العمى[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في 2703: ]ماجه
 [ عبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث، وأبوه وسويد بن سعيد ضعيفان

 (، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، َباُب اْلَحْيِف ِفي اْلَوِصيَّةِ 2703( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ الرَُّجَل لَيـَْعَمُل بَِّعَملِّ     -رضي هللا عنه-  أبو هريرة)جه(    -[  1814] 
يَّتِّهِّ، فـَُيْخَتُم لَهُ بَِّشرِّ َعَملِّهِّ فـََيْدُخُل النَّارَ  ُجَل لَيـَْعَمُل بَِّعَملِّ َأْهلِّ  ، َوإِّنَّ الرَّ َأْهلِّ اخْلرَْيِّ َسْبعِّنَي َسَنًة، فَإَِّذا َأْوَصى َحاَف يفِّ َوصِّ

َرْيِّ َعَملِّهِّ فـََيْدُخُل اجْلَنََّة« قَاَل أَبُو هُ  يَّتِّهِّ، فـَُيْخَتُم لَهُ ُبِّ ُتْم« }تِّْلَك  الشَّرِّ َسْبعِّنَي َسَنًة، فـَيـَْعدُِّل يفِّ َوصِّ ئـْ َريْـَرَة: »َواقـَْرُءوا إِّْن شِّ
 (1) [. أخرجه ابن ماجه 90َذاٌب ُمهِّنٌي{ ]البقرة: }عَ  -إِّىَل قـَْولِّهِّ   -[ 13ُحُدوُد اَّللَِّّ{ ]النساء: 

 [ [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وقد انفرد به2704:  ]ماجه
 (، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، َباُب اْلَحْيِف ِفي اْلَوِصيَّةِ 2704( سنن ابن ماجه )1)

َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ فََأْوَصى، ُمَعاوِّيَة ْبنِّ قـُرََّة،  )جه(    -[  1815] 
يـَُّتهُ َعَلى كِّتَابِّ اَّللَِّّ، َكاَنْت َكفَّارًَة لَِّما تـََرَك مِّْن زََكاتِّهِّ يفِّ َحيَاتِّهِّ« أخرجه ابن ماجه  (1) َفَكاَنْت َوصِّ

أحد المجاهيل2705:  ]ماجه أبي حلبس  وقد عنعنه. وشيخه  الوليد وهو مدلس،  بن  بقية  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]]  
بقية   وجهالة أبي َحْلَبس وشيخه ُخليد بن أبي    -وهو ابن الوليد الحمصي-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف 

 ُخليد[
 َباُب اْلَحْيِف ِفي اْلَوِصيَّةِ اُب اْلَوَصاَيا، ِكتَ (، 2705( سنن ابن ماجه )1)

َ َتَصدََّق َعَلْيُكْم،    -رضي هللا عنه-  أبو هريرة  )جه( * -[  1816]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللَّ
 (1) عِّْنَد َوفَاتُِّكْم، بِّثـُُلثِّ َأْمَوالُِّكْم، زِّاَيَدًة َلُكْم يفِّ َأْعَمالُِّكْم« أخرجه ابن ماجه 

]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده    [سناده طلحة بن عمر الحضرمي ضعفه غير واحد[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إ2709:  ]ماجه
 [ متروك الحديث -وهو المكي-ضعيف جًدا. طلحة بن عمر 

 (، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، َباُب اْلَوِصيَِّة ِبالثُُّلثِ 2709( سنن ابن ماجه )1)

َ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل:   -رضي هللا عنهما-  اْبن ُعَمرَ )جه(    -[  1817]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إِّنَّ اَّللَّ
نَي َأَخْذُت بَِّكظَمِّ  يبًا مِّْن َمالَِّك حِّ ُهَما، َجَعْلُت َلَك َنصِّ َدٌة مِّنـْ ُطَهِّ »اَي اْبَن آَدَم، اثْـنـَتَانِّ مَلْ َتُكْن َلَك َواحِّ َرَك بِّهِّ َوأُزَكَِّيَك،  َك، ألِّ

 (1) َوَصاَلةُ عِّبَادِّي َعَلْيَك بـَْعَد اْنقَِّضاءِّ َأَجلَِّك« أخرجه ابن ماجه 

مقال2710:  ]ماجه إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  لين    [ [  حسان  بن  مبارك  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 
 [ الحديث

 اَيا، َباُب اْلَوِصيَِّة ِبالثُُّلثِ (، ِكَتاُب اْلَوَص 2710( سنن ابن ماجه )1)
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 الكتاب الثاني: يف الوعد 
ببيع    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ابيعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن أيب احلمساء - [1818]

َعَث، فـََبقِّيْت له بقيَّة، ووعدتُه أن آتَِّيهُ هبا يف مكانه فنسيت، مث ذكرُت  بعد ثالث، فجئت فإذا هو يف مكانه،  قبل أن يـُبـْ
، أان هاهنا منذ ثالث أنْـَتظُِّرَك«. أخرجه أبو داود   . (1) فقال يل: اي فىت لقد َشَقْقَت عليَّ

[ ]عبد القادر: في سنده ضعف واضطراب[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الكريم وهو ابن عبد هللا بن شقيق[  9265]جامع: 
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ 

 ( في األدب، باب في العدة. 4996( رقم ) 1)

أرقم    -[  1819]  َوَعَد -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( زيد بن  »إذا   :
 الرجُل، ونوى أن يَفَِّي به، فلم َيفِّ به، فال جناح عليه« أخرجه الرتمذي.  

 . (1)د، فال إمث عليه« ويف رواية أيب داود قال: »إذا َوعَد الرجل أخاه، ومن نِّيَّته أن يفي له فلم يفِّ له، ومل جيئ للميعا
]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبو  ]الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي[  [  9266]جامع:  

 [ النعمان وأبي وقاص
 . عالمة المنافق( في اْليمان، باب ما جاء في  2635( في األدب، باب في العدة، والترمذي رقم ) 4995( رواه أبو داود رقم )1)
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 الكتاب الثالث: يف الوكالة 
بـََعَث معه بدينار   -صلى هللا عليه وسلم   -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( حكيم بن حزام    -[  1820]

هبا   فجاء  بدينار،  أضحية  فاشرتى  فرجع  بدينارين،  وابعه  بدينار،  فاشرتى كبشاً  ُأضحية،  له  الذي  ليشرتي  وابلدينار 
ابلدينار، ودعا له أن يُباَرَك له يف جتارته« أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم -استفضل من األخرى، فتصدَّق رسوُل هللا  

 (. 1) داود

 ويف رواية الرتمذي حنوه، وقال له: »َضحِّّ ابلشاة، وتصدق ابلدينار«. 
[  نعرفه إال من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزامحديث حكيم بن حزام ال  ]الترمذي:  [  9272]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف ْلبهام الشيخ الراوي عن حكيم بن حزام
 . (34( في البيوع، باب رقم )1257( في البيوع، باب في المضارب يخالف، والترمذي رقم )3386( رواه أبو داود رقم )1)
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 حرف الياء 

 وفيه كتاب واحد، وهو كتاب اليمني 
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قال لرجل َحلََّفه:   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس   -[ 1821]
 . (1)»اْحلِّْف ابهلل الذي ال إله إال هو ماله عندي شيء« يعين للمدعي. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: إسناده ضعيف[  [ده ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط[ ]شعيب: إسنا9273]جامع: 
 ( في األقضية، باب كيف اليمين. 3620( رقم ) 1)

إذا اجتهد   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -أبو سعيد اخلدري  )د( * -[  1822] 
 . (1)يف اليمني قال: والذي نفس أيب القاسم بيده« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف9275]جامع: 
والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت، ورواه ابن ماجة من حديث رفاعة  ( في األيمان 3264( رقم ) 1)

 . ( في الكفارات، باب يمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي كان يحلف بها 2090الجهني بمعناه رقم )

إذا حلف: ال   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كانت ميني رسوُل هللا    –رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[ 1823] 
 . (1)وأستغفر هللا« أخرجه أبو داود 

  [[ ]عبد القادر: في سنده هالل بن أبي هالل المدني مولى بني كعب، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف9276]جامع:  
 [ ]األلباني: ضعيف

 ( في األيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت. 3265( رقم ) 1)

قال يوماً: »وهللا ألغزَونَّ قُريشاً،  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا   -عكرمة  )د( * -[  1824] 
 وهللا ألغزونَّ قريشاً، ]وهللا ألغزون قريشاً[ مث قال: إن شاء هللا«. 

ه قال:  أن -يرفعه  -ويف رواية عن عكرمة  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب 
»وهللا ألغزون قريشاً، مث قال: إن شاء هللا، مث قال: وهللا ألغزون قريشاً إن شاء هللا، مث قال: وهللا ألغزون قريشاً، مث  

 . (1)سكت، مث قال: إن شاء هللا« زاد فيه بعض الرواة: »مث مل يـَْغُزُهْم«. أخرجه أبو داود 
سيئ الحفظ وفي روايته عن عكرمة اضطراب. ثم هو مرسل[   -عبد هللا  وهو ابن -[ ]شعيب: إسناده ضعيف. شريك 9296]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ 
 ( في األيمان، باب االستثناء في اليمين.3285( رقم ) 1)
ومعنا   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرجنا نريد رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( سويد بن حنظلة  -[  1825] 

صلى هللا  -وائل بن ُحْجر، فأخذه عدوٌّ له، فَتَحرَّج القوُم أن َيِّلفوا، وحلفُت أنه أخي، َفخََّلْوا سبيله، فأتينا رسوَل هللا  
فأخربته أنَّ القوم حترَّجوا أن َيلفوا، وحلفُت أان أنه أخي، فقال: صدقَت، املسلم أخو املسلم« أخرجه أبو   -عليه وسلم

 . (1)داود 
 [ ضعيف بذكر القصة، والمرفوع منه صحيح]األلباني:  [[ ]عبد القادر: في إسناده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف9309]جامع: 

 ( في الكفارات، باب من ورى في يمينه.2119( في األيمان، باب المعاريض في اليمين، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ) 3256( رقم ) 1)
 

َأْو    -رضي هللا عنهما-  ُعَمرَ اْبن  )جه(    -[  1826] ْنٌث  احْلَلُِّف حِّ َا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّّنَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 (1) َنَدٌم« أخرجه ابن ماجه

ِكدام أخي ِمسْعر بن ِكدام. والصحيح أنه موقوف من  2103:  ]ماجه ار بن  [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بش 
 قول عبد هللا بن عمر بن الخطاب[ 
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 (، ِكَتاُب اْلَكفَّاَراِت، َباُب اْلَيِميُن ِحْنٌث َأْو َنَدمٌ 2103( سنن ابن ماجه )1)

قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َحَلَف يفِّ َقطِّيَعةِّ  -رضي هللا عنها - َعائَِّشة )جه( * -[  1827] 
ُّهُ َأْن اَل يُتِّمَّ َعَلى َذلَِّك« أخرجه ابن ماجه ٍم، َأْو فِّيَما اَل َيْصُلُح، َفربِّ  (1)  رَحِّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده    [بن أبي الرجال متفق على تضعيفه[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حارثة 2110:  ]ماجه
 ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال[ 

 (، ِكَتاُب اْلَكفَّاَراِت، َباُب َمْن َقاَل َكفَّاَرُتَها َتْرُكَها 2110( سنن ابن ماجه )1)

قَاَل: »َكفََّر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّصاٍع مِّْن مَتٍْر، َوَأَمَر    -رضي هللا عنهما-  اْبن َعبَّاس)جه(    -[  1828] 
 (1) النَّاَس بَِّذلَِّك، َفَمْن مَلْ جيِّْد فَنِّْصُف َصاٍع مِّْن بـُرٍّ« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف    [ بن يعلي ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمر بن عبد هللا 2112:  ]ماجه
 [ لضعف عمر بن عبد هللا بن يعلى الثقفي

اَرِة اْلَيِميِن؟ 2112( سنن ابن ماجه )1)  (، ِكَتاُب اْلَكفَّاَراِت، َباُب َكْم ُيْطَعُم ِفي َكفَّ

يِّ قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم فـَْتحِّ  )جه(    -[  1829]  َمكََّة َجاَء َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َصْفَواَن، َأْو َعْن َصْفَواَن ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ اْلُقَرشِّ
يبًا مَِّن اهلِّْجَرةِّ، فـََقاَل: »إِّنَّهُ اَل هِّْجَرَة«،   َيبِّ َنصِّ َبِّيهِّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، اْجَعْل ألِّ ، فـََقاَل:  أبِّ فَاْنطََلَق َفَدَخَل َعَلى اْلَعبَّاسِّ

؟ قَاَل: َأَجْل، َفَخَرَج اْلَعبَّاُس يفِّ َقمِّيٍص لَْيَس َعَلْيهِّ رَِّداٌء، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َقدْ  نـَنَا   َقْد َعَرفـَْتينِّ َعَرْفَت ُفاَلاًن َوالَّذِّي بـَيـْ
لِّتُـبَايَِّعهُ  َبِّيهِّ  أبِّ َوَجاَء  َنُه،  أَْقَسْمتُ   َوبـَيـْ اْلَعبَّاُس:  فـََقاَل  هِّْجَرَة«،  اَل  »إِّنَّهُ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  اهلِّْجَرةِّ،   َعَلى 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يََدُه، َفَمسَّ يََدُه، فـََقاَل: »أَبْـَرْرُت َعمِّي، َواَل هِّْجرَ   «،  ةَ َعَلْيَك، َفَمدَّ النَّيبِّ
، َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ إِّْدرِّيَس، َعْن يَزِّي  ثـَنَا احْلََسُن ْبُن الرَّبِّيعِّ ثـَنَا حُمَمَُّد ْبُن ََيْىَي قَاَل: َحدَّ َد ْبنِّ َأيبِّ زِّاَيٍد، إبِِّّْسنَادِّهِّ، حَنَْوهُ قَاَل َحدَّ

 (1)  ماجهُلَها« أخرجه ابن يَزِّيُد ْبُن َأيبِّ زِّاَيٍد: »يـَْعينِّ اَل هِّْجَرَة مِّْن َداٍر َقْد َأْسَلَم َأهْ 

الجمهور2116:  ]ماجه وضعفه  المتابعات  في  مسلم  له  أخرج  زياد،  أبي  بن  يزيد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]] 
 [ وهو القرشي الهاشمي-]شعيب: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 

 اِر اْلُمْقِسمِ (، ِكَتاُب اْلَكفَّاَراِت، َباُب ِإْبرَ 2116( سنن ابن ماجه )1)

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجاًل يـَُقوُل: أاََن إًِّذا لَيـَُهودِّيٌّ، فـََقاَل   -رضي هللا عنه -  أََنس)جه(    -[  1830]  قَاَل: مسَِّع النَّيبِّ
 (1)  ماجهَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوَجَبْت« أخرجه ابن  

]شعيب:  2099:  ]ماجه جدا[  ضعيف  ]األلباني:  بالعنعنة[  رواه  وقد  مدلس.  الوليد  بن  بقية  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
ر متروك الحديث، وهشام بن عمار وبقية ابن الوليد ضعيفان   [ إسناده تألف، عبد هللا بن محرَّ

ْساَلمِ  َبابُ ، ِكَتاُب اْلَكفَّاَراتِ (، 2099ابن ماجه ) ن( سن 1)  َمْن َحَلَف ِبِملٍَّة َغْيِر اْلِْ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 كتاب اللواحق 

هذا كتاب يتضمَّن أحاديث يف معانٍ متفرِّقة، مشرتكة ومنفردة، مل ميكن إدخاهلا يف التقفية إال  

 بتعسُّفٍ، فرأينا أن نُفْرِدَها من احلروف، وجنعلَ هلا كتاباً واحداً 
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: »أرَبٌع مِّْن -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو أيوب األنصاري ~ -[ 1831]
واك« أخرجه الرتمذي   (. 1)ُسَننِّ املُرَسلني: احلياء، والتَّعطُُّر، والنِّكاح، والسِّّ

 الشمال، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده أبو   ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 9322]جامع: 
 .( في النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه1080( رقم ) 1)
: »األانة من هللا،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( سهل بن سعد  -[ 1832] 

 (. 1)والَعَجَلةُ من الشيطان« أخرجه الرتمذي 

غريب]الترمذي:  [  9323]جامع:   حديث  الساعدي، وهو  [  هذا  سعد  بن  سهل  بن  عباس  بن  المهيمن  عبد  سنده  في  القادر:  ]عبد 
 [ عبد المهيمن بن عباس]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  واهد يرتقي بها[ ]األلباني: ضعيف[ ضعيف وللحديث ش

 . .. ( في البر، باب ما جاء في التأني والعجلة 2013( رقم ) 1)

قال: »ُحسن الظَّنِّّ من   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )د ت( * -[  1833] 
 ُحْسنِّ العبادة« أخرجه أبو داود. 

 . (1) وعند الرتمذي »إنَّ ُحْسَن الظَّنِّّ ابهلل من ُحسنِّ العبادة« 
]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال شتير بن نهار[  [  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 9331]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف[ 
 ( في األدب، باب في حسن الظن. 4993(، وأبو داود رقم )146( في الدعوات، باب رقم )3604( رواه الترمذي رقم )1)

العاص    -[  1834]  بن  بن عمرو  عبد هللا  عنهما    -)ت(  رسوَل هللا    -رضي هللا  عليه   -قال: مسعُت  صلى هللا 
: َمن  (1)يقول: »َخصلتان من كانتا فيه كتبه هللا شاكراً صابراً، ومن مل تكوان فيه مل يكتبه هللا ال شاكراً وال صابراً    -وسلم

دنياه إىل من هو دونه، َفَحمَِّد هللا على ما َفضَّله به عليه، كتبه هللا   نظر يف دِّينه إىل من هو فوَقه، فاقتدى به، ونظر يف
َف على ما فاته منه، مل يكتبه هللا  شاكراً صابراً، وَمن نظر يف دِّينه إىل َمن هو ُدونَه، ونظر يف دنياه إِّىل من هو فوقه، فَأسِّ

 . (1)ال شاكراً وال صابرًا« أخرجه الرتمذي 
غريب[    ]الترمذي: [  9342]جامع:   حديث  القادر: هذا  بأخرة  ]عبد  اختلط  ضعيف  وهو  الصباح،  بن  المثنى  سنده  ]األلباني:    [ في 
 ضعيف[

 . (59( في صفة القيامة، باب رقم )2514( رقم ) 1)

قال: »ال َحليَم   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -أبو سعيد اخلدري  )ت( * -[  1835] 
 . (1)إال ذو َعْثرة، وال حكيم إال ذو جَتْرِّبة« أخرجه الرتمذي 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]األلباني: ضعيف[ حسنه الترمذي، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 9348]جامع: 
 البر، باب ما جاء في التجارب. ( في 2034( رقم ) 1)

: »ال  -صلى هللا عليه وسلم  -قاال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -حذيفة وابن مسعود    )ت(   *  -[  1836] 
يُكْن أَحدُكْم إمََّعة، يقول: أان مع الناس، إن أْحسَن الناُس أحسنُت، وإن أساؤوا أسأُت، ولكن َوطُِّّنوا أنفسكم إن أحسَن  

ُنوا، وإن أساؤوا أن ال َتظلُِّموا«.   الناُس أن حُتْسِّ
 . واألول: ذكره رزين. (1)رجه الرتمذي عن حذيفة وحَده، وقال فيه: »ال تكونوا إمََّعة«. فجمع أخ

]شعيب:  ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من هذا الوجه[  [  9349]جامع:  
 األئمة[فقد ضعفه جميع  -شيخ الترمذي–رجاله ثقات إال شيخ المصنف 
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 ( في البر، باب ما جاء في اْلحسان والعفو. 2008( رواه الترمذي رقم )1)

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ذُكَِّر رجل عند النيبِّّ   -رضي هللا عنهما  -)ت( جابر بن عبد هللا   -[  1837] 
 (. 1)  أخرجه الرتمذي «شيء: ال يُعَدل ابلرَِّعةِّ -صلى هللا عليه وسلم -فقال النيبُّ  ،بعبادة واجتهاد، وذُكِّر آخر بِّرَِّعةٍ 

 ]عبد القادر: في سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 9350]جامع: 
 . (61( في صفة القيامة، باب رقم )2521( رقم ) 1)

قال: »ملعوٌن َمْن   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو بكر الصديق   -[  1838] 
 . (1)  ضارَّ ُمؤمِّناً، أو َمَكر به« أخرجه الرتمذي

]عبد القادر: في سنده أبو سلمة الكندي، وهو مجهول، وفرقد السبخي وهو لين[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [ 9379]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

 ( في البر، باب ما جاء في الخيانة والغش. 1942( رقم ) 1)

قال: »النار قريبة   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو بكر الصديق ~ -[  1839] 
 من كل َخبٍّ ُبيل منّان«. 

 (. 1) ويف رواية: »ال يدخل اجلَنة َخبٌّ وال ُبيل وال منَّان« أخرج الرتمذي الرواية الثانية 
 ]عبد القادر: في سنده فرقد السبخي، وهو لين الحديث[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[[ 9384]جامع: 

 ( في البر، باب ما جاء في البخيل. 1964( رواه الترمذي رقم )1)

قال: »ال ُتْظهِّرِّ  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -واثلة بن األسقع   )ت( * -[  1840] 
 . (1)الشََّماتَة ألخيك فيعافَِّيهُ هللا ويبتليك« أخرجه الرتمذي 

قاسم  ]شعيب: ضعيف لضعف ال]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 9397]جامع: 
 بن أمية[

 . (.55( في صفة القيامة، باب رقم )2508( رقم ) 1)

: »ُحبَُّك الشيَء -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء    -[  1841] 
 . (1) يُعمِّي وُيصِّّم« أخرجه أبو داود

موقوفًا، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد هللا بن أبي مريم،  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح  9398]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ [ وإن كان ضعيفًا قد توبع -وهو ابن الوليد-وبقية 

 ( في األدب، باب في الهوى. 5130( رقم ) 1)

صلى هللا   -ورسول هللا  -قال: »تويف رجل، فقال رجٌل آَخر  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك   )ت( * -[  1842] 
ْر ابجلنة، فقال رسوُل هللا  -يسمع  -عليه وسلم : ما يدريك؟ لعله تكلَّم مبا ال يَعنيه، أو  -صلى هللا عليه وسلم -: أْبشِّ

 (. 1) ُبَِّل مبا ال يـُْغنيه«. أخرجه الرتمذي 
 ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف[ [  الترمذي: هذا حديث غريب][ 9409]جامع: 

 . ( 11( في الزهد، باب رقم ) 2317( رقم ) 1)

: »كلُّ كالمِّ ابنِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -أم حبيبة   )ت( * -[  1843] 
 . (1)  آدم عليه، ال َله، إال أمٌر مبعروف، أو هني عن منكر، أو ذكر هللا« أخرجه الرتمذي
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القادر: حديث حسن[ ]األلباني:    ]عبد[ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محمد بن يزيد بن خنيس]الترمذي: [ 9413]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أم صالح[ ضعيف[ 

 . ( 63( في الزهد، باب رقم ) 2414( رقم ) 1)

قال: »َمْن َتعلَّم َصْرف الكالم   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[  1844] 
 . (1)مل يقبل هللا منه َصرفاً وال عداًل« أخرجه أبو داود  -أو الناس   -لَِّيْسَتيَب به قلوَب الرجال 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف9416]جامع: 
 ( في األدب، باب ما جاء في المتشدق في الكالم. 5006( رقم ) 1)

قال: »كفى بك   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[  1845] 
 (. 1)  إَثاً: أْن ال تزاَل خُماصِّمًا« أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 9421]جامع: 
 ( في البر، باب ما جاء في المراء. 1995( رقم ) 1)

قال: »ال مُتَارِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  -[  1846] 
 (.1)  مُتَازِّْحُه، وال تَعِّْدهُ موعداً فـَُتخلَِّفه« أخرجه الرتمذيَأَخاَك، وال 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 9422]جامع: 
 ( في البر، باب ما جاء في المراء. 1996( رقم ) 1)

بكرة    )د س(  *  -[  1847]  يَقوَلنَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو  : »ال 
البُدَّ من نـَْوَمٍة أو رَْقدة«. أخرجه   [:أحدُكم: إين قمُت رمضاَن ُكلَّه، وُصْمته ُكلَّه قال: فال أدري: أَكرَِّه التـَّزْكية، أو ]قال

 . (1)  أبو داود والنسائي
القادر: فيه عنعنة الحسن البصري[ ]شعيب: إسناده صحيح. الحسن  9423]جامع:     -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري -[ ]عبد 

 سمع من أبي بكرة فقد روى البخاري في "صحيحه" ثالثة أحاديث للحسن البصري صرح فيها بالسماع من أبي بكرة[ ]األلباني: ضعيف[ 
في الصيام، باب الرخصة في أن    130/    4الصوم، باب من يقول: صمت رمضان كله، والنسائي  ( في  2415( رواه أبو داود رقم ) 1)

 يقال لشهر رمضان: رمضان. 

)د( أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوماً، وقال رجٌل فأكثر القول: لو َقَصد لكان خرياً ]له[ مسعُت   -[  1848] 
أن أجتوََّز يف القول، فإن اجلواز هو خري« أخرجه أبو    -أو أُمرت    يقول: »لقد رأيتُ   -صلى هللا عليه وسلم  -النيبَّ  
 (. 1) داود

   [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن إسماعيل بن عياش9428]جامع: 
 ( في األدب، باب ما جاء في المتشدق في الكالم. 5008( رقم ) 1)

قال: »ال ُتْكثِّرِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر  )ت( * -[  1849] 
  القلب«الكالم بغريِّ ذكر هللا، فإن َكثـَْرَة الكالم بغريِّ ذِّْكر هللا عز وجل َقسَوٌة للقلب، وإن أبعَد الناس من هللا: القاسي 

 (1)أخرجه الرتمذي 
 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[   ا حديث حسن غريب[]الترمذي: هذ[ 9429]جامع: 

 . ( 62( في الزهد، باب رقم ) 2413( رقم ) 1)
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: »َمْن عريََّ أخاه  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( معاذ بن جبل    -[  1850] 
 . (1) يـَْعَمَله« قال أمحد: مِّْن ذنٍب قد َتب منه. أخرجه الرتمذيبذنب مل ميْت حىت 

]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب:  [  هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل]الترمذي:  [  9438]جامع:  
 إسناده ضعيف جدا، بل شبه موضوع[ 

 . (54( في صفة القيامة، باب رقم )2507( رقم ) 1)

يقول: »إن من البيان   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( بريدة    -[  1851] 
عر ُحْكماً، وإن من القول عِّيااًل« فقال صعصعة بن ُصوحان: َصَدق رسوُل هللا  ْحرًا، وإنَّ من العلم َجهاًل، وإن من الشِّّ سِّ

ا   -صلى هللا عليه وسلم  - أحْلَُن حبجته من خصمه،  أما قوله: »إن من  احلق، وهو  يكون عليه  لبيان سحرًا« فالرجل 
حر« قلُب الشيء يف عني اإلنسان، وليس بقلبِّ األعيان، أال ترى أن    -فيقلب احلق ببيانه إىل نفسه   ألن معىن »السِّّ

إ يصرفَها  حىت  َيُذّمه  مث  املمدوح،  حبِّّ  إىل  السامعني  قلوَب  يصرف  حىت  إنساانً  ميَدح  بغضه.البليغ   ىل 
العلم جهاًل« فهو تكلُّف الرجل ما ال يعلم. فـَُيَجهُِّلهُ عند -صلى هللا عليه وسلم  -وأما قول رسولِّ هللا   : »وإنَّ من 

هبا. اإلنسان  يتعَّظ  الت  واألمثال  املواعظ  هذه  فهي  حْكما«  الشعر  من  »وإن  قوله:  وأما   غريه. 
  َمَك وحديَثَك على من ال يريده، وعلى من ليس من شأنه ]وال يريده[. وأما قوله: »وإن من القول عِّيااًل« َفعْرُضَك كال 

وبقوله: »ال تـُْعطُوا    (1)   بقوله: »ال حُتَدِّثوا الناَس مبا ال يعلمون«  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد هنى عن ذلك رسوُل هللا  
قال: وقد ُضرَِّب لذلك َمَثٌل أنه: »كتعليق الآللئ يف  (  2)احلِّْكَمَة َغرَي أهلها فـََتظْلُِّموها، وال مَتنـَُعوها أهلها، فـََتظلُِّموُهْم«  

 . (4) أخرجه أبو داود  («3) أعناق اخلنازير
الب 9442]جامع:   إن من  منه:  وللفقرتين  ضعيف،  إسناده  القادر:  ]عبد  الشعر حكمًا، شواهد[  وإن من  ]شعيب: حديث    [ يان سحرًا، 

صحيح لغيره دون قوله: "وإن من العلم جهاًل" وقوله: "وإن من القول عيااًل"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي جعفر عبد هللا بن ثابت  
 وصخر بن عبد هللا[ ]األلباني: ضعيف[ 

في العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن ال   199/   1وقوفًا ( لم يصح في المرفوع، ومعناه عند البخاري عن علي م1)
يفهموا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب هللا ورسوله، وعند مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع عن  

عضهم فتنة، وانظر " المقاصد الحسنة " للسخاوي صفحة  ابن مسعود موقوفًا: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقولهم إال كان لب 
93 . 

 ( وكذلك لم يصح في المرفوع: وإن كان معناه صحيحًا.2)
 (. 224( إسناده ضعيف، انظر ابن ماجة رقم )3)
تين منه:  ( في األدب، باب ما جاء في الشعر، إلى قوله: وال يريده، وفيه زيادة شرح في أوله وإسناده ضعيف، وللفقر 5012( رقم ) 4)

 إن من البيان سحرًا، وإن من الشعر حكمًا، شواهد. 

يوماً    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلَّى بنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري  ~  -[  1852] 
فظه، ونسيه من   يكون إىل قيام الساعة إال أخربان به، َحفِّظَه من حِّ َيدَْع شيئاً  صالة العصر بنهار، مث قام خطيباً، فلم 

نيا َخضِّرة ُحلوة، وإ ن هللا ُمْسَتْخلِّفكم فيها، فناظٌر كيف تعملون؟ أال فاتقوا الدنيا، واتقوا نسيه، وكان فيما قال: إنَّ الدُّ
وقال: قد وهللا    -النساء، وكان فيما قال: أال ال مَتْنـََعنَّ رَُجالً هيَبةُ الناس أن يقول حبق إذا علمه، قال: فبكى أبو سعيد  

ر لواء يوم القيامة بَقْدر َغْدرته، وال َغْدرة أعظم من غدرة  وكان فيما قال: أال إِّنه يـُْنَصب لكّل غاد  -رأينا أشياء َفهِّْبنا  
إمامِّ عامَّة، يـُرَْكُز لواؤه عند اْستِّه، وكان فيما حفظنا يومئذ: أال إن بين آدَم ُخلُقوا على طبقات َشىت، فمنهم َمْن يُوَلُد 



448 
 

مناً، وميوت كافراً، ومنهم َمْن يُوَلُد كافرًا، وَيىي كافراً،  مؤمناً، وََيْىَي مؤمناً، وميوت مؤمناً، ومنهم َمْن يُوَلُد مؤمناً، وَيىي مؤ 
الَفيء، والسريع   البطيَء الَغَضبِّ سريُع  يُوَلُد كافراً، وَيىي كافرًا، وميوت كافرًا، أال وإن منهم  َمْن  وميوت مؤمناً، ومنهم 

ب منهم  وإن  أال  بِّتلك،  فَتِّْلَك  الفيء،  بطيء  الغضب  البطيء  الَفيء،  سريع  أال  الغضب  الغضب،  سريع  الفيء  طيء 
وخريهم بطيءُ الغضب سريع الفيء، وشرُّهم سريُع الغضب بطيء الفيء، أال وإن منهم َحَسَن القضاء حسن الطلب، 
ومنهم َسيء القضاء َحَسُن الطلب، ومنهم سيء الطلب حسن القضاء، فتلك بتلك، أال وإنَّ منهم سيَء القضاء سيَء 

لقضاء احلسُن الطلب، وشّرهم سيء القضاء سيء الطلب، أال وإن الغضب مَجَْرة يف قلب الطلب، أال وخريهم احلسُن ا
ابن آدم، أما رأيتم إىل مُحَْرة عينيه، وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحّس بشيء من ذلك فليلَصق ابألرض، قال: وَجعلنا نلتفت 

: أال وإنه مل يـَْبَق من الدنيا فيما مضى  -م صلى هللا عليه وسل  -إىل الشمس، هل بقي من النهار شيء؟ فقال رسوُل هللا 
 . (1)منها ]إال[ كما بَقَي من يومكم هذا فيما مضى منه« أخرجه الرتمذي 

، ومع ذلك فقد الترمذي:  ]عبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف  ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [  9444]جامع:  
 [ ]األلباني: ضعيف[ فقراته شواهد هذا حديث حسن، أقول: ولبعض

 ( في الفتن، باب ما أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. 2192( رقم ) 1)

النيبِّّ    –رضي هللا عنه    -)د( العالء بن احلضرمي    -[  1853]  على    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان عامَِّل 
 . (1)  إليه يبدأ بنفسه« أخرجه أبو داودالبحرين، وكان إِّذا كتب 

 ]األلبان: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ابن العالء بن الحضرمي[ 9470]جامع: 
 ( في األدب، باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب. 5135( و ) 5134( رقم ) 1)

قال: »َوَفَد املِّقدام بن َمْعدْي كرَِّب وَعمرو بن األسود، ورُجٌل    -رمحه هللا    -خالد بن معدان    )د س(  *  -[ 1854] 
؟ فرجَّع  من بين أَسد، من أهلِّ قِّنَّسريَن إىل معاوية بن أيب سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمَت أن احلسن بن علي تـُُويفِّّ

َ ال أراها مصيبًة وقد وَضَعهُ رسوُل هللا    (1)املقداُم، فقال له فالن   أتـَُعدُّها مصيبة؟ قال املِّقدام: وملِّ صلى هللا عليه   -: 
يف َحْجرِّه، فقال: هذا مِّين، وُحَسنْيٌ من َعلّي؟ قال األَسدِّّي: مَجَْرًة أطفأها هللا، فقال املقداُم: أمَّا أان فال أَبَرح    -وسلم

تكره، مث قال: اي معاوية، إن أان َصَدْقُت َفَصدِّقين، وإن أان كذبُت فكذِّبين، قال: أفعل،    اليوم حىت أُغيظَك، وُأمسَِّعَك ما
هَنَى عن لُْبسِّ الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: أنُشُدك ابهلل، هل مسعَت رسوَل هللا  

ن لبس احلرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك هللا، هل تعلم ]أنَّ[  هنى ع -صلى هللا عليه وسلم   -هل تـَْعَلم ]أن[ رسوَل هللا 
هنى عن لُْبسِّ جلود السباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم، قال املقدام: فوهللا، لقد    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  

قال خالد: فأمر معاويةُ للمقدام  رأيُت هذا ُكلَّه يف بيتك اي معاوية، فقال معاوية: قد علمُت أين لن أجْنَُو منك اي مقدام،  
بـَْيه؛ وفرض البنه يف املِّئِّتني   ، ففرَّقها املقداُم على أصحابه، ومل يـُْعطِّ األسدِّيُّ ألحد شيئاً مما أخَذ، (2)مبا مل أيمر به لصاحِّ

شيئِّه« أخرجه أبو  فبلغ معاويَة ذلك، فقال: أمَّا املقدام: فرجل كرمي، َبَسط يده، وأما األسدّي: فرجل َحسُن اإلمساكِّ لِّ 
 داود. 

أَْنُشُدَك هللا، هل تعلم أنَّ رسوَل هللا   النسائي قال: »وَفَد املِّقدام بُن كرٍب على معاوية، فقال:  صلى هللا   -واختصره 
وسلم نعم«.  -عليه  قال:  عليها؟  والركوب  السباع،  جلود  لبس  عن   هَنى 

 . (3)عن احلرير، والذهب، ومياثِّر النُّمور«  -عليه وسلم صلى هللا -ويف أخرى له: أن املقدام قال: »هنى رسوُل هللا  
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في سنده  9474]جامع:   القادر:  ]عبد  ]األلباني:    بقية[  بقية[  لضعف  ضعيف  إسناده  وقد عنعنه[ ]شعيب:  الوليد، وهو مدلس  بن 
 صحيح[

في الفرع والعتيرة، باب النهي عن   176/   7( في اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والنسائي 4131أبو داود رقم ) ( رواه1)
 .االنتفاع بجلود السباع

 -صلى هللا عليه وسلم   -)د( عبد هللا بن عمرو ]بن الفغواء[ اخلزاعي عن أبيه قال: »دعاين رسوُل هللا    -[ 1855] 
مه يف قريش بعد الفتح، فقال: التمس صاحباً، فجاءين عمرو بن أمية  وأراد أن يبعَثين مبال إىل أيب سفيان إىل مكة ليـَْقسِّ
الضَّْمرِّي، فقال: بـََلَغين أنك تريُد اخلروَج إىل مكة، وتلتمس صاحباً؟ قلت: أَجْل، قال: فأان لك صاحب، فجئُت رسوَل  

وسلم  -هللا   عليه  إذا  فقل  -صلى هللا  فقال:  ]الضَّْمرِّيُّ[،  أميََّة  بُن  قلُت: عمرو  َمْن؟  قال:  وجدُت صاحباً،  قد  ت: 
هبطت بالَد قومه فاحَذرُه، فإنه قد قال: القائل أخوك البكريُّ ال أتَمْنُه، قال: فخرجنا، حىت إذا كنا ابألَبواء، قال: إين  

قلتُ  قلياًل،  يل  فـَتـََلبَّْث  بِّودَّانِّ  قومي  إىل  حاجًة  رسول هللا  أُريُد  قول  ذكرُت   ] ]وىلَّ فلما  رَاشدًا،  عليه    -:  هللا  صلى 
ابألصافِّرِّ   -وسلم إذا كنُت  حىت  ُعهُ  أُوضِّ خرجُت  حىت  بعريي،  على  قال:   (1)َفَشَدْدُت  رَْهٍط،  يف  يُعارُِّضين  هو  إذا 

قال: قلت: أجل، ومضينا    وأوَضعُت فسبقته، فلما رأى أن َقْد فـُتُّه انصرفوا، وجاءين فقال: كانت يل إىل قومي حاجٌة،
 . (2)حىت َقدِّْمنا مكة، فدفعُت املال إىل أيب سفيان«. أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال عبد هللا بن عمرو بن الفغواء9475]جامع: 
 الناس. ( في األدب، باب في الحذر من 4861( رقم ) 1)

أو    -: هل رُئَِّي  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »قال يل رسوُل هللا    -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  1856] 
 . (1)فيكم املَغرِّبون؟ قلت: وما املَُغرِّبون؟ قال: الذين يشرتك فيهم اجلِّّن« أخرجه أبو داود  -كلمًة غريها 

، وضعف  -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لتدليس ابن جريج [ ]عبد القادر: إسناده 9491]جامع:  
 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ أبيه عبد العزيز بن جريج، وأم حميد ال يعرف حالها

 ( في األدب، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. 5107( رقم ) 1)

هَنَى أن يـَُقّد الّسري بني   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( مسرة بن جندب  -[  1857] 
 (  1)إصبـََعني« أخرجه أبو داود 

خالف 9495]جامع:   سمرة  من  الحسن  سماع  وفي  بأخرة،  تغير  صدوق  وهو  أنس،  بن  قريش  سنده  في  القادر:  ]عبد  ]شعيب:    [[ 
ثقات، لكن الحسن   لكنه    -وهو البصري -ضعيف، وهذا سند رجاله  ثقة،  مختلف في سماعه من سمرة بن جندب، وقريش بن أنس 

 ]األلباني: ضعيف[  [اختلط ُقبيل موته
 ( في الجهاد، باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين. 2589( رقم ) 1)

يَنُسُب أحداً إال   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »ما مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[  1858] 
 (. 1) إىل الدِّين« أخرجه أبو داود

]األلباني:  [ ]عبد القادر: في سنده انقطاع[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة[  9496]جامع: 
 ضعيف[

 ة العتمة. ( في األدب، باب في صال4987( رقم ) 1)

هللا    -[  1859]  رسوُل  »هنى  قال:  أبيه  عن  هللا  عبد  بن  علقمة  وسلم  -)د(  عليه  هللا  ّكةُ   -صلى  سِّ ُتْكَسَر  أن 
 . (1)  املسلمني اجلائزةُ بينهم، إال من أبس« أخرجه أبو داود
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فضاء،  9504]جامع:   بن  محمد  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد  خالد  [  بن  فضاء  أبيه  وجهالة 
 ]األلباني: ضعيف[ [ الجهضمي

 ( في البيوع، باب في كسر الدراهم. 3449( رقم ) 1)

هريرة    )د(  *   -[  1860]  عنه    -أبو  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  قال  وسلم   -قال:  عليه  إبٌل  -صلى هللا  »تكون   :
يباٍت معه قد أمْسَنها، فال يعلو بعرياً منها،  للشياطني، وبيوٌت للشياطني، فأمَّا إبُل الشياطني، فقد رأيُتها خيرج أحدُكم بَنجِّ

ياطني، فلم أرها ]كان سعيد يقول: ال أُراها[ إال هذه األقفاص الت  وميرُّ أبخيه قد انقطع به فال َيمله، وأمَّا بيوت الش 
 (  1)يسرت الناُس ابلدِّيباج« أخرجه أبو داود 

 ]األلباني: ضعيف[  [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه9512]جامع: 
 ( في الجهاد، باب في الجنائب. 2568( رقم ) 1)

 -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[  1861] 
: »هذا قرب أيب رِّغَال، -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا    -حني خرجنا معه إىل الطائف، فمرران بقرب    -يقول  

ة الت أصابت قومه هبذا املكان، َفُدفَِّن فيه، وآية ذلك: أنه ُدفَِّن َمَعهُ وكان هبذا احلَرم َيْدَفُع عنه، فلما خرج أصابْته النِّْقم 
 . (1) ُغْصٌن من ذهب، إن أنتم نَبشُتْم عنه أصبتموه، فابتدره الناُس، فاستخرجوا الُغْصَن« أخرجه أبو داود 

بجير[  9522]جامع:   أبي  بن  بجير  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  مجهول[  سنده  في  القادر:  ]عبد  ضعيف[[   ]األلباني: 
 ( في الخراج واْلمارة، باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. 3088( رقم ) 1)
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