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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
غفر لنا  اوجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم    حلمد هلل اّلذي بعّزتها
اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران   ا رض عنا، وتقّبل منا وأدخلنارمحنا و او 

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

يف    يف ترتيب وجتميع األحاديث املرفوعة  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسريالسنة النبوية،  وتقريب  يف سبيل جتميع  
عبد هللا بن   ، أبو بكر بن أيب الدنيا، البغدادي  . املطبوعة  م(894  -   823هـ،  281  -   208ابن أيب الدُّنيا ) كتب احلافظ  

حممد بن ُعبيد بن سفيان بن قيس األموي، احلافظ، احملدث، صاحب التصانيف املشهورة املفيدة، كان مؤدب أوالد اخللفاء.  
وكان من الوعاظ العارفني أبساليب الكالم وما يالئم طبائع الناس، وثقه أبو حامت وغريه. صّنف الكثري حىت بلغت مصنفاته 

 اته ببغداد.مصنفاً. مولده ووف 164
، وقد ةكتااب من كتبه املطبوع  55  يف   وقد قمت يف هذا العمل بتجميع االحاديث املرفوعة اليت رواها احلافظ ابن أيب الدنيا 

صحيح  )األصول الستة  وقد قمت بعد ذلك بتحديد زوائد هذه األحاديث املرفوعة على  .  ابملكرر  حديثا مرفوعا  3007بلغت  
  حديثا   1877وقد بلغت    (، سنن ابن ماجهالرتمذيسنن  داود،    يب أسنن  ،  الصغرى  لنسائياسنن  مسلم،  صحيح  البخاري،  

الزائدة ابلعالمة )*( عند رقم احلديث..  ابملكرر وبعد ذلك قمت بوضع ختريج بسيط جدا لكافة   وقد علمت األحاديث 
البوصريي، واأللباين، وشعيب )كاهليثمي، و   أئمة احلديث حمققي الكتب أو حكم من أحكام  األحاديث مع حكم من أحكام  

إن توفر ذلك. فإن كان احلديث يف الصحيحني أو احدمها اكتفيت ابإلشارة إىل ذلك. وإن كان يف أحد   أرأنووط وغريهم(
، وإن مل يكن يف أحد الكتب الستة اكتفيت بعزوه إىل أحد مصنفات  السنن األربعة اكتفيت غالبا بعزوه إىل أحد الكتب األربعة

  خرى وعلمته ابلعالمة )*( لبيان كونه من الزوائد.السنة األ
الفضل الكبري يف تيسري هذا فاضل بن خلف احلمادة الرقي يف ختريج موسوعة ابن أيب الدنيا    الفاضل/  وقد كان جلهد السيد 

   العمل واستكماله.
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َبَّاِر أَبُو ُمَعاِويَةَ   *  - 1 ُرو بهُن اجله ثـََنا َعمه َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم قَاَل: َحدَّ ََرِويُّ ِإسه ثـََنا أَبُو ُموَسى اهله ِت ُعبَـيهَدَة بهِن    َحدَّ نهَجاِريُّ ابهُن ُأخه السِّ
ثـََنا ُعبَـيهَدُة بهُن َحسَّانَ  ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: َحدَّثـََنا  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ثَ ،  َحسَّاَن قَاَل: َحدَّ اَبَن َموه ِبِت بهِن ثـَوه

ًما جَمهِلًسا فـََقاَل: »طُوََب ِلله  ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه ِلِصنيَ َأيب َعنه َجدِّي قَاَل: َشِهده ، دَُّجىُأولَِئَك َمَصابِيُح ال،  ُمخه
َنٍة ظَلهَماَء«   ُهمه ُكلُّ ِفتـه  تـََتَجلَّى َعنـه

اَلُص َّلِلَِّ  ََوارِيُّوَن ِلِعيَسى َعَليهِه السَّاَلُم: َما اإلهِخه قَاَل: الَِّذي يـَعهَمُل الهَعَمَل اَل ُيُِبُّ َأنه َُيهَمَدُه َعَليهِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس قَاُلوا:   ؟  قَاَل احله
نـهَيا َواله   ؟  َفَمِن الهُمَناِصُح َّلِلَِّ  ِخَرِة َبَدَأ أبَِمهِر اَّللَِّ قَاَل: الَِّذي يـَبهَدأُ ِبَقِّ اَّللَِّ قـَبهَل َحقِّ النَّاِس ِإَذا ُعِرَض َعَليهِه َأمهَراِن َأَحُدمُهَا ِللدُّ َخُر ِلْله
نـهَيا "   قـَبهَل َأمهِر الدُّ

  (، وحكم عليه بالوضع.2225أورده العالمة األلباني في سلسلة االحاديث الضعيفة )[ # 1]فيض: 

ثـََنا يـَعهُقوبُ   *  -  18 رَباََن َحبَّانُ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ ،  َأخه رَباََن ابهُن َأيب َمرهََيَ الهَغسَّايَنُّ ،  َأخه َرَة بهِن َحِبيٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َأخه َعنه َضمه
ِثُرو  تَـهُ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهَماَلِئَكَة يـَرهفـَُعوَن َعَمَل الهَعبهِد ِمنه ِعَباِد اَّللَِّ فـَُيكه ُ ِمنه  نَُه َويـُزَكُّونَُه َحىتَّ يـَنـه وا ِبِه َحيهُث َشاَء اَّللَّ

ِسهِ ،  ُسلهطَانِِه فـَُيوِحَي ِإلَيهِهمه: ِإنَُّكمه َحَفظٌَة َعَلى َعَمِل َعبهِدي َعُلوُه ،  َوَأاَن رَِقيٌب َعَلى َما يف نـَفه ِإنَّ َعبهِدي َهَذا ملَه ُُيهِلصه يل َعَمَلُه فَاجه
َعُدوَن ِبَعَمِل اله  نٍي قَاَل: َوَيصه ُ  يف ِسجِّ ُ فـَُيوِحَي اَّللَّ تَـُهوا ِبِه َحيهُث َشاَء اَّللَّ َتِقلُّونَُه َوَُيهَتِقُرونَُه َحىتَّ يـَنـه ِإلَيهِهمه: ِإنَُّكمه َعبهِد ِمنه ِعَباِد اَّللَِّ َيسه

َعُلوُه يف ِعلِّ  ِسِه َفَضاِعُفوُه َلُه َواجه  . يِّنيَ َحَفظٌَة َعَلى َعَمِل َعبهِدي َوَأاَن رَِقيٌب َعَلى َما يف نـَفه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2]فيض: 

ِديُّ بهُن َحفهصٍ   *  -  31 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدََّثيِن َمهه ثـََنا ِإْسه َعاينِّ ،  قَاَل: َحدَّ َداِم الصَّنـه َبَسَة بهِن َسِعيٍد ،  َعنه ُمطهِعِم بهِن الهِمقه َعنه َعنـه
ٍب الهِمصهِريِّ ،  الهَعنهِسيِّ َعنه ُنَصيهٍح  ،  الهَكاَلِعيِّ  ُبهُ ،  َعنه رَكه َعَليهِه َوَسلََّم: »ُطوََب ِلَمنه طَاَب َكسه ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 َوَعَزَل َعِن النَّاِس َشرَُّه« ، وََكُرَمته َعاَلنِيَـُتهُ ، َوَصُلَحته َسرِيَرتُهُ 
 الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريِق َنِصيٍح اْلَعْنِسيِ  َعْن َرْكٍب َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. َرَواُه  :الهيثميقال [ # 3]فيض: 
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ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن    *   -   1 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ َحدَّ نـهَيا قَاَل َحدَّ َاِعيَل بهِن زََكِرايَّ ،  َأيب الدُّ َعنه  ،  َعنه ِإْسه
ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  لَيهِث بهِن َأيب ُسَليهمٍ  ثـََنا  ،  َعِن الهرَبَاِء بهِن َعاِزبٍ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن ُسَويهِد بهِن ُمَقرِّنٍ ،  َعنه َعمه ثـََنا  ،  َعبهُد اَّللَِّ َوَحدَّ قَاَل: َوَحدَّ

َاِعيلَ  َحاُق بهُن ِإْسه ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه لَيهِث بهِن َأيب ُسَليهمٍ ،  قَاَل َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  ِإسه َعِن الهرَبَاِء ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن ُسَويهِد بهِن ُمَقرِّنٍ ،  َعنه َعمه
َثقُ قَاَل: ُكنهُت َجاِلًسا ِعنهدَ ،  بهِن َعاِزبٍ  ميَاِن َأوه ُروَن َأيُّ ُعَرى اإلهِ « قـُلهَنا: الصَّاَلُة قَاَل:  ؟   النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »أََتده

ثَ  اَلِم فـََلمَّا رَآُهمه اَل ُيِصيُبوَن قَاَل: »َأوه ميَاِن َأنه حتُِبَّ يف اَّللَِّ َوتـُبهِغَض قُ »ِإنَّ الصَّاَلَة َحَسَنٌة َوَما ِهَي ِِبَا« َفذََكُروا َشَراِئَع اإلهِسه  ُعَرى اإلهِ
 يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«

 َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، َوَضعََّفُه اأْلَْكَثُر. َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيهِ  :الهيثميقال [ # 4]فيض: 
 

َثُم بهُن َخارَِجةَ   *   -  2 َيـه ثـََنا اهله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ٍرو،  ِإْسه َواَن بهِن َعمه َعِن الهِعرهاَبِض  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َميهَسَرةَ ،  َعنه َصفه
ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: الهُمَتَحابُّوَن ِبَاَليل يف ، بهِن َسارِيَةَ  َم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّي  َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل اَّللَّ ِظلِّ َعرهِشي يـَوه

" 
، َوِإْسَناُدُهَما َجيِ ٌد. :الهيثميقال [ # 5]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 

َعهدِ   *  -   3 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َِميِد بهُن َِبهَرامَ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد احله ُر بهُن  ،  َحدَّ َأنَّ ُمَعاَذ ،  َحدََّثيِن َعاِيُذ اَّللَِّ بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحوهَشبٍ َحدَّثـََنا َشهه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهُمَتَحابُّوَن ِبِاَلِل اَّللَِّ َعزَّ ، بهَن َجَبلٍ  َم اَل َحدَّثَُه قَاَل: ْسَِ َوَجلَّ يف ِظلِّ َعرهِش اَّللَِّ يـَوه

 لَّ ِإالَّ ِظلُُّه« ظِ 
  فيه شهر بن حوشب ضعيف.[ # 6]فيض: 

 

ثـََنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ   -  4 ، َعنه َسِعيِد بهِن َيَسارٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه فـَُليهِح بهِن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ
ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: أَيهَن الهُمَتَحابُّونَ ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب   َم ُأِظلُُّهمه ِبِظلِّي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـَُقوُل اَّللَّ ِبَاَليل الهيَـوه

َم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّي "   يـَوه
 (.2566رواه مسلم )[ # 7]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -  5 ثـََنا ابهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ُزرهَعةَ ،  َعنه ُعَمارََة بهِن الهَقعهَقاعِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
َنهِبَياُء َوالشَُّهَداُء« ِقيَل: َمنه ُهمه َلَعلََّنا ُنُِبـُُّهمه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمنه ِعَباِد اَّللَِّ َلعِ  قَاَل: " ،  َباًدا يـَغهِبطُُهُم األه

ٌم حَتَابُّوا ِبُروِح اَّللَِّ َعَلى َغريهِ َأمهَواٍل َواَل أَنهَسابٍ  َُيَاُفوَن ِإَذا َخاَف النَّاُس َواَل ُوُجوُهُهمه نُوٌر َوُهمه َعَلى َمَناِبَر ِمنه نُوٍر اَل  ،  ُهمه قـَوه
ٌف َعَليهِهمه َواَل ُهمه َُيهَزنُوَن{  لَِياَء اَّللَِّ اَل َخوه  [ " 62]يونس: َُيهَزنُوَن ِإَذا َحِزَن النَّاُس ُثَّ َتاَل }َأاَل ِإنَّ َأوه

ْحَمِن ". َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، : لهيثميقال ا[ # 8]فيض:  اَم الرَّ  َوزَاَد: " َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُقدَّ
 

َعهدِ   *  -  6 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َِميِد بهُن َِبهَرامَ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد احله ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َحدَّ َعنه َأيب َماِلٍك  ،  َغنهمٍ َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن  ،  َعنه َشهه
َعِريِّ  َشه ِهِه فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاسُ ، األه َبَل َعَلى النَّاِس ِبَوجه َواعهَلُموا َأنَّ َّلِلََّ ، اْسهَُعوا َواعهِقُلوا، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأقـه
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«،  اَء َواَل ُشَهَداءَ َعزَّ َوَجلَّ ِعَباًدا لَيهُسوا أِبَنهِبيَ  فـََقاَل َأعهَرايبٌّ: اَي َرُسوَل   .  يـَغهِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشَُّهَداُء َعَلى جَمَاِلِسِهمه َوقـُرهِِبِمه ِمَن اَّللَِّ
ُهمه لََنا َجلِِّهمه لََنا فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَقوهلِ ،  اَّللَِّ  َناِء النَّاِس َونـََوازِِع الهَقَباِئِل انـهَعتـه َعهَرايبِّ قَاَل: »ُهمه اَنٌس ِمنه َأفـه  األه

نَـُهمه َأرهَحاٌم ُمتَـَقارِبَةٌ  ا،  ملَه َتِصله بـَيـه ِلَسُهمه عَ ،  حَتَابُّوا يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَتَصافـَوه َعُل َيَضُع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ هَلُمه َمَناِبَر ِمنه نُوٍر لُِيجه َها فـََيجه َليـه
لَِياُء اَّللَِّ اَل  َزُعوَن َوُهمه َأوه َم الهِقَياَمِة َواَل يـَفه ٌف َعَليهِهمه َواَل ُهمه َُيهَزنُوَن«ُوُجوَهُهمه نُورًا َوثَِياَِبُمه نُورًا يـَفهزَُع النَّاُس يـَوه   َخوه

ْحَمِن ". َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا.  َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه،َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد،    :الهيثميقال  [ #  9]فيض:   اَم الرَّ  َوَزاَد: " َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُقدَّ
 

َثَمةَ   -   7 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  ُزوقٍ َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َمره ،  َعنه َأيب الهَمِليحِ ،  َحدَّ
َوهاَلينِّ  ِلٍم اخله َم ،  َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبلٍ ،  َأيب ُمسه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهُمَتَحابُّوَن يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ يـَوه قَاَل: ْسَِ
يُقوَن« الهِقَياَمِة َعَلى َمَناِبَر  دِّ َم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه َعَلى َمَناِبَر ِمنه نُوٍر يـَغهِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالصِّ  يف ِظلِّ الهَعرهِش يـَوه

مطوال، وقال شعيب في تحقيق المسند:   (22064( مختصرًا من حديث معاذ، وأحمد )2390أخرجه الترمذي )[ #  10]فيض:  
 . إسناده صحيح

 

َعهدِ   *   -   8 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َِميِد بهُن َِبهَرامَ ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد احله ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َحدَّ َبةَ ،  َعنه َشهه ِرو بهِن َعَبَسةَ ،  َعنه َأيب طَيـه قَاَل:  ،  َعنه َعمه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِلي    ْسَِ َوَحقَّته حَمَبَّيِت َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: َوَجَبته حَمَبَّيِت لِلَِّذيَن يـََتَحابُّوَن ِمنه َأجه

ِلي "   ِللَِّذيَن يـََتَصاَدُقوَن ِمنه َأجه
 الثَّاَلَثِة، َوَأْحَمُد ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  :الهيثميقال [ # 11]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ  *  - 9 ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ، َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َمرهُزوقٍ ، َعنه َأيب الهَمِليحِ ، َحدَّ
َوهاَلينِّ َعنه َأيب   ِلٍم اخله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَرهِوي َعنه رَبِِّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل قَاَل: ،  َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ،  ُمسه قَاَل: ْسَِ

َم الهِقَيامَ ،  »َحقَّته حَمَبَّيِت َعَلى الهُمَتَحابِّنيَ   ِة اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّي« ُهمه يف ِظلِّ الهَعرهِش يـَوه
 (، وقال: صحيح.4320ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 12]فيض: 

 

ثـََنا َداُوُد بهُن ُسَليهَمانَ   *  -   10 ثـََنا َخَلُف بهُن َخِليَفةَ ،  َحدَّ َعهَرجِ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  َعنه مُحَيهٍد األه ُعودٍ َعِن ابهِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله قَاَل ،  َمسه
َعَليهِه َوَسلََّم: »الهُمَتَحابُّوَن يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َعُموٍد ِمنه اَيُقوٍت َأمحهَ  َر يف رَأهِس الهَعُموِد ِماَئُة أَلهِف َغرهفٍَة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ِل  ُس أِلَهه َنَِّة َكَما ُتِضيُء الشَّمه ِل اجله «فـَُتِضيُء أِلَهه ُتوٌب يف ِجَباِهِهمه َهُؤاَلِء الهُمَتَحابُّوَن يف اَّللَِّ نـهَيا َمكه  الدُّ
 .إسناده ضعيف قال العراقي في تخريج إحياء علوم الدين:[ # 13]فيض: 

 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَعبهِديُّ   * -  11 َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِعيَسى ،  َوَحدََّثيِن الهُمَشرُِّف بهُن َأاَبنَ ،  َعنه ِإْسه ثـََنا ِإسه َحدَّ
ُظ ِلُمَشرٍِّف َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب مُحَيهدٍ ،  ابهُن بِنهِت َداُوَد بهِن َأيب ِهنهدَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه ُموَسى بهِن َورهَدانَ ،  َواللَّفه

ِل  اَّللَِّ َصلَّ  َنَِّة َعُموًدا ِمنه َذَهٍب َعَليهِه َمَداِئُن ِمنه زَبـَرهَجٍد ُتِضيُء أِلَهه َنَِّة َكَما ُيِضيُء الهَكوهَكِب الدُّرِّيِّ ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله اجله
 َحابِّنَي يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« قَاَل: »ِللهُمتَ  ؟ ِلَمنه َهَذا، يف َجوِّ السََّماِء« قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
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 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْيٍد، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 14]فيض: 
 

ِريُّ أَبُو ِإبـهَراِهيمَ   *   -   12 ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َسعهٍد الهُقَرِشيُّ الزُّهه ُعهِفيُّ َحدَّ ُرو بهُن ُعثهَماَن بهِن  ،  ُسَليهَماَن اجله َحدََّثيِن َعمه
ِلمٍ  َعهَمشَ ،  َسِعيِد بهِن ُمسه َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َّلِلَِّ َعزَّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َحدَّثَُه َعنه َعِطيََّة بهِن َسعهدٍ ،  َأنَّ األه

َم الهِقَياَمِة يـَغهِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشَُّهَداُء ُهُم الهُمَتحَ َوَجلَّ ِعَبادً   ابُّوَن يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«ا َعَلى َمَناِبَر ِمنه نُوٍر يف ِظلِّ الهَعرهِش يـَوه
   ~[  15]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَنِ   -  16 رَفـََعُه قَاَل: »َثاَلٌث َمنه  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه طَلهِق بهِن َحِبيبٍ ،  َمنهُصورٍ َعنه  ،  َحدَّثـََنا أَبُو الهُمَحيَّاةَ ،  َحدَّ
َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَيهِه ِمَّا ِسَوامُهَا َوَأنه ُيُِبَّ يف اَّللَِّ َويـُبهِغَض يف ،  ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإلهِميَانِ   ُ  اَّللَِّ َوَأنه َلوه َوَحاَلَوتُُه َأنه َيُكوَن اَّللَّ

 » ِرَك اِبَّللَِّ  ُأوِقَدته اَنٌر َعِظيَمٌة َلوه َوَقَع ِفيَها َأَحبُّ ِإلَيهِه ِمنه َأنه ُيشه
   (.43(، ومسلم )16رواه البخاري )[ # 16]فيض: 

20  -  *  ُّ ثـََنا َداُوُد بهُن ُعَمَر بهِن زَُهريهٍ الضَِّبِّ َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ َحدَّثـََنا ، َحدَّ َماِريُّ ، ِإْسه َاِرِث الذِّ َعنه ، َعِن الهَقاِسمِ ، َحدََّثيِن َُيهََي بهُن احله
َرَمُه اَّللَُّ«، َأيب أَُماَمةَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأَحبَّ َعبهٌد َعبهًدا ِإالَّ َأكه
 قال األلباني في الصحيحة: إسناده شامي جيد. :قال المحقق[ # 17]فيض: 

 
ََسِديُّ الهُكويفُّ   *  -  24 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمارََة األه ُل بهُن َعاِمٍر الهَبَجِليُّ ،  َحدَّ ٍرو الهَبصهِريُّ ،  َحدَّثـََنا َسهه ثـََنا َميهُموُن بهُن َعمه َعنه َأيب  ،  َحدَّ

ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ َعنه ، الزَُّبريهِ الهَمكِّيِّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَمرهُء َكِثرٌي أبَِِخيِه« ، َسهه
 قال األلباني في الضعيفة: ضعيف. قال المحقق:[ # 18]فيض: 

 
ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  26 ثـََنا بَِقيَّةُ ،  َحدَّ َوِص بهِن َحِكيمٍ َعِن  ،  َحدَّ َحه َاِعيَل الهَعبهِديِّ ،  األه قَاَل: ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َأيب ِإْسه

َدَث رَُجٌل َأًخا يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َبََن اَّللَُّ  َنَِّة« قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأحه ًتا يف اجله   َلُه بـَيـه
   ~[  19فيض: ]

 
َثَمةَ   - 37 ثـََنا أَبُو َخيـه مُُهَا،  َوبِنهَداُر بهُن َبشَّارٍ ،  َحدَّ ِديٍّ ،  َوَغريه َعنه ُموَسى بهِن ،  قَاَل: َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن حُمَمَّدٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َمهه

 اِلله«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَمرهُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه فـَلهيَـنهظُره َأَحدُُكمه َمنه ُيَُ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َورهَدانَ 
  (، وقال األلباني: حسن.4833رواه أبو داود ) [ # 20]فيض: 

ثـََنا َعبهُد  ،  َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   41 َوَة بهِن ُشَريهحٍ ، اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ َحدَّ ، َعِن الهَولِيِد بهِن قـَيهسٍ ،  َعنه َساملِِ بهِن َغيهاَلنَ ،  َعنه َحيـه
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ِريِّ  ُده َثمِ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َيـه ِمًنا َواَل َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَالَ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َأوه قَاَل: َعنه َأيب اهله : »اَل َتصهَحبه ِإالَّ ُمؤه
 َيَهُكله طََعاَمَك ِإالَّ َتِقيُّ« 

 (، وقال األلباني: حسن.4832رواه أبو داود ) [ # 21]فيض: 
 

َزهِديُّ   *   -   42 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد  ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه َسنِ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَولٍ ،  الهُمَحاِريبُّ قَاَل: َحدَّ ، َعِن احلَه
َصهَحاِب َخريهٌ ،  قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َنِسيَتُه ذَكََّرَك«   ؟  َأيُّ األه َوِإَذا  َأَعاَنَك  تـََباَرَك َوتـََعاىَل   َ ِإَذا ذََكرهَت اَّللَّ   . قَاَل: »َصاِحٌب 

ُهمه َأصهَحااًب َوُجَلَساَء قَاَل: »نِعهَم الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اَّللَُّ« ،قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ُدلََّنا َعَلى ِخَياِراَن نـَتَِّخذه
 مرسل، وله شاهد موصول من حديث أسماء بنت يزيد... :الموسوعة قال محقق[ # 22]فيض: 

ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  الهَكِرَيِ َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن َعبهِد  *    -  53 ََسِن:  ،  َعنه َأيب َعبهِد اَّللَِّ الهَبصهِريِّ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن احله
َمعِ  َتُكوَن  َوَأنه  أَبـهَرارًا  َوَلُدُه  َيُكوَن  َوَأنه  َصاحِلًَة  َزوهَجُتُه  َتُكوَن  َأنه  الهَمرهِء  َسَعاَدِة  ِمنه  ِ«»َأرهَبٌع  َصاحِلَنيه َوانُُه  َوِإخه بـََلِدِه  يف   يَشُتُه 

 
ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن اَنِصحٍ   * -  54 َسنِ ،  َحدََّثيِن أَبُو يـَعهُقوَب الهَمِدييِنُّ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احلَه
 رَفـََعُه ِمثهَل َذِلكَ ، َجدِّهِ 

  (، وقال: ضعيف جدا.759ذكره العالمة األلباني في ضعيف الجامع )[ # 23]فيض: 

 
َُشِميُّ   -  65 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهَفَرجِ ،  قَاَل َحدََّثيِن َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ َواِزيُّ ،  قَاَل: َوَحدَّ َهه ،  َوَُيهََي بهُن يَزِيَد األه

ِر بهِن يَزِيدَ  َداِم بهِن َمعهِدي َكِرَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَحبَّ ،  َعنه َحِبيِب بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َعنه ثـَوه َعِن الهِمقه
رِبهُه أَنَُّه ُيُِبُّ   ُه« َأَحدُُكمه َأَخاُه فـَلهُيخه

  (، وقال األلباني: صحيح.5124رواه أبو داود ) [ # 24]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن ُرَشيهدٍ   *   -   66 رَباََن حُمَمَُّد بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ َنهَصاِريِّ ،  َأخه ،  السَّاِعِديِّ َعنه َأيب مُحَيهٍد  ،  َعنه يَزِيَد بهِن َأيب يَزِيدَ ،  َعنه َأيب حُمَمٍَّد األه
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَبهِد الهَمَودََّة ِلَمنه َوادََّك َتُكنه أَثـهَبَت«

، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُهْم. :الهيثميقال [ # 25]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ    *  -  68 ثـََنا َعبهُد الهَواِحِد بهُن ِزاَيدٍ ،  بهُن ُعَمرَ َحدَّ قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه ُخَصيهفٍ ،  َحدَّ
رِبهُه لِيَـُقله ِإيّنِ ُأِحبَُّك يف اَّللَِّ ِإيّنِ أَ  «َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكمه َأَخاُه فـَلهُيخه  ُودَُّك يف اَّللَِّ

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 26]فيض: 
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َثمِ   *   -   69 َيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن اهله رٍ ،  َحدَّ َسِن بهِن َصاِلحٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َبكه ثهُت َأنَّ النَِّبَّ ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه زُبـَيهدٍ ،  َعِن احلَه قَاَل: ُحدِّ
ُلهَفِة َوأَ َصلَّى هللاُ  ُه فَِإنَُّه أَبـهَقى يف األه  ثـهَبُت يف الهَمَودَِّة« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكمه َأَخاُه يف اَّللَِّ فـَلهيـُعهِلمه

  (، وقال: حسن.280ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 27]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن    *   -   70 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َجَِيلٍ َحدَّ َعَة الضَُّبِعيِّ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ، َأخه ،  َعنه َحِبيِب بهِن ُضبَـيـه
ُ َعَليهِه  َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل بـَعهُض َأصهَحاِبِه: ِإيّنِ أَلُِحبُُّه يف ا َتهُ   َوَسلَُّم:َّللَِّ فـََقاَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ   ؟ َوَهله َأعهَلمه
ُه« فـََقاَم ِإلَيهِه فـََقاَل: اَي ُفاَلُن ِإيّنِ ُأِحبَُّك يف اَّللَِّ  َتيِن ِفيِه " ،  " قَاَل: اَل قَاَل: »فـَُقمه فََأعهِلمه بَـبـه  قَاَل: َأَحبََّك الَِّذي َأحه

   ~[  28]فيض: 
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َأيب َعوهنٍ   -   71 ُرو بهُن َعوهنٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ثـََنا ُعَمارَُة بهُن زَاَذاَن الصَّيهَداَلينُّ ،  قَاَل َحدَّ َعنه أََنِس ،  َعنه َثِبتٍ ،  قَاَل: َحدَّ
َنَما رَُجٌل َجاِلٌس ِعنهَد النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ،  بهِن َماِلكٍ  ُه ،  يهِه َوَسلََّم ِإذه َمرَّ ِبِه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: " بـَيـه ِإيّنِ أَلُِحبُُّه قَاَل: َأعهِلمه

َنُكَما "   فَِإنَُّه أَثـهَبُت ِللهَمَودَِّة بـَيـه
 مختصرا، وقال األلباني: حسن.  (5125رواه أبو داود ) [ # 29]فيض: 

 

ثـََنا ِزاَيُد بهُن    *   -  72 َِميِد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  أَيُّوبَ َحدَّ ثـََنا َعبهُد احله ثـََنا أَبُو َكعهٍب الشَّاِميُّ ،  قَاَل: َحدَّ ُحولٍ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َمكه
 هه َعَليهِه فـََقده َخانَُه«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يف قـَلهِبِه َمَودٌَّة أِلَِخيِه ُثَّ ملَه يُطهِلعُ 

   مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 30]فيض: 

ثـََنا الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ   *   -   74 ََجِبُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الهَوهَّاِب احله ثـََنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  َحدَّ
رِبهُه فَِإنَُّه َيَُِد َلهُ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  ُمرَّةَ  ِمثهَل الَِّذي َيَُِد    َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكمه َأَخاُه فـَلهُيخه
 َلُه«

 وقال: ضعيف.(، 294ذكره العالمة األلباني في ضعيف الجامع )[ # 31]فيض: 

 
َيهِليُّ   -   78 ثـََنا َُيهََي بهُن َقَطٍن األه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َكاِتُب اللَّيهِث قَاَل: َحدَّ

َرةَ  َها  َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعمه تَـَلَف َوَما تـََناَكَر ِمنـه َها ائـه َرهَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة َفَما تـََعاَرَف ِمنـه ِه َوَسلََّم قَاَل: »األه
تَـَلَف«  اخه
   (.3337رواه البخاري تعليقا )[ # 32]فيض: 

َعاينُّ   -   79 َعهَلى الصَّنـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد األه ثـََنا يَزِيُد بهُن زُرَيهعٍ قَاَل  ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه َروهِح بهِن الهَقاِسمِ ،  َحدَّ
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َرهَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة َفَما تـََعاَرَف ِمنهُه ائـه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، أَبِيهِ  َها قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »األه تَـَلَف َوَما تـََناَكَر ِمنـه
تَـَلَف«  اخه
 (.2638رواه مسلم )[ # 33]فيض: 

 
ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -  88 قَاَل: َلمَّا َجاَء نـَعهُي زَيهِد ،  َعنه َخاِلِد بهِن َسَلَمةَ ،  قَااَل َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َوَخَلُف بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ
َنٌة ِلَزيهٍد فـََلمَّا بهِن   َهَشته   َحارِثََة أََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمنهِزَل زَيهٍد َفَخَرَجته َعَليهِه ابـه رََأِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأجه

ُ َعَليهِه َوَسلَُّم َحىتَّ  ِهِه فـََبَكى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َِبيِب ِإىَل َحِبيِبِه«  ؟ َما َهَذا،  انـهَتَحَب َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ يف َوجه ُق احله  قَاَل: »َهَذا َشوه
 رجاله ثقات. لكنه منقطع  :شعيب في تخريج سير أعالم النبالءقال [ # 34]فيض: 

 
َعهَلى بهُن مَحَّادٍ   -   96 ثـََنا َعبهُد األه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب رَاِفعٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ قَاَل َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى رََجِتِه َمَلًكا فـََقالَ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ رَُجاًل زَاَر َأَخا َلُه يف قـَرهيٍَة فَأُرهِصَد اَّللَّ قَاَل: ُأرِيُد   . : أَيهَن تُرِيدُ َمده
َا،  َأُزوُر َأًخا يل يف َهِذِه الهَقرهيَةِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: فَِإيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَيهكَ   ؟  قَاَل َلُه: َهله َلُه َعَليهَك نِعهَمٌة تـَُرِبُّ ُتُه يف اَّللَّ بَـبـه ، قَاَل: اَل ِإيّنِ َأحه

َتُه " ِإنَّ اَّللََّ َأَحبََّك َكمَ  بَـبـه  ا َأحه
  (.2567رواه مسلم )[ # 35]فيض: 

 

ََسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ   -  97 َدةَ ،  َعنه َأيب ِسَنانٍ ،  َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ،  َحدَّثـََنا احله َعنه َأيب  ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َسوه
ُ َعزَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،  ُهَريـهَرةَ  ِلَم ِإَذا َعاَد َأَخاُه َأوه زَارَُه يف اَّللَِّ يـَُقوُل اَّللَّ َوَجلَّ: ِطبهَت َوطَاَب   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الهُمسه

َنَِّة َمنهزاًِل "   َِمهَشاَك َوتـَبَـوَّأهَت يف اجله
  (، وقال األلباني: حسن.2008رواه الترمذي ) [ # 36]فيض: 

 

َعهدِ   *   -   98 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َِميِد بهُن َِبهَرامَ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد احله ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  قَاَل: َأخه َبةَ ،  َعنه َشهه ِرو بهِن َعَبَسةَ ،  َعنه َأيب طَيـه ،  َعنه َعمه
عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " قَاَل  ِليقَاَل: ْسَِ ُ َعزَّ َوَجلَّ: َحقَّته حَمَبَّيِت ِللَِّذيَن يـَتَـَزاَورُوَن ِمنه َأجه  ". اَّللَّ

 قال شعيب: صحيح.( و 19438أخرجه أحمد )[ # 37]فيض: 
 

َثَمةَ   -   99 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  َحِبيِب بهِن َأيب َمرهُزوقٍ َعنه  ،  َعنه َأيب الهَمِليحِ ،  قَاَل: َحدَّ
َوهاَلينِّ  ِلٍم اخله عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَرهِوي َعنه رَبِّهِ ، َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ، َعنه َأيب ُمسه تـََباَرَك َوتـََعاىَل قَاَل: »َحقَّته ، ْسَِ

 َلى الهُمتَـَزاِورِيَن يفَّ« حَمَبَّيِت عَ 
   ~[  38]فيض: 

ِر الهَمرهَوِزيُّ   *   -  101 ثـََنا َعمَّاُر بهُن َنصه ثـََنا ُشَعيهُب أَبُو َحرهبٍ ،  َحدَّ َبَة الهَعنهِسيِّ ،  َحدَّ ُحولٍ ،  َعنه َُيهََي ،  َعنه َأيب ُعتـه قَاَل:  ،  َعنه َمكه
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ِ ،  َوَسلََّم: »امهِش ِمياًل ُعده َمرِيًضاقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َ اثـهَننيه ِ َأصهِلحه َبنيه َياٍل َوزُره َأًخا يف اَّللَِّ ،  امهِش ِميَلنيه امهِش َثاَلثََة َأمه
 َعزَّ َوَجلَّ«

 مرسل، وورد موصوال من حديث أبي أمامة، وفي إسناده متروك.  :محقق الموسوعةقال [ # 39]فيض: 
 

ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َمنهُصوٍر الهَواِسِطيُّ   *  -  102 مُُهَا،  َوِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ رَيِيِّ ،  َوَغريه مه َياَن احلِه ، َعِن الضَّحَّاِك بهِن مُحهَرةَ ،  َعنه َأيب ُسفه
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأيُّ َعبهٍد زَاَر َأَخاُه   قَاَل:،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعنه َميهُموِن بهِن ِسَياهٍ ، َعنه مَحَّاِد بهِن َجعهَفرٍ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َعبهِدي زَاَر يفَّ   َنَُّة َويـَُقوُل اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ نُوِدَي َأنه ِطبهَت َوطَاَبته َلَك اجله ُدوَن   َعَليَّ ِقَراُه َوَلنه َأرهَضى ِلَعبهِدي ِقًرى يف اَّللَّ
َنَِّة "   اجله

ِحيِح َغْيَر َمْيُموِن ْبِن َعْجاَلَن، َوُهَو ِثَقةٌ  :الهيثميقال [ # 40]فيض:   .َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا الهَفضهُل بهُن زاَِيٍد الدَّقَّاقُ   *   -   103 َجِعيُّ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َشه َعِن ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َأيب َهاِشمٍ ،  َخَلُف بهُن َخِليَفَة األه
َنَّةِ ،  ابهِن َعبَّاسٍ  ِل اجله رِبُُكمه ِبرَِجاِلُكمه ِمنه َأهه قَاَل: »َوالرَُّجُل يـَُزوُر َأَخاُه يف اَنِحَيِة   «؟  َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل ُأخه

ِر اَل يـَُزورُُه ِإالَّ يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«  الهِمصه
، َوُهَو َكذَّاٌب. :الهيثميقال [ # 41]فيض:  ، َوِفيِه َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد اْلَواِسِطيُّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 
ثـََنا    *   -   104 ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ َحدَّ ٍرو،  َحدَّ َعِن النَِّبَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه طَلهَحَة بهِن َعمه

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ  ثـََنا قَاَل: َوَحدَّ ثـََنا الهَقاِسُم به ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدَّ َحاقَ ،  ُن ُغصهنٍ َحدَّ َعِن النـُّعهَماِن ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
ثـََنا ُسَويهدٌ ،  َعنه َعِليٍّ ،  بهِن َسعهدٍ  ثـََنا قَاَل: َوَحدَّ َاِعيلَ ،  َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدَّ ثـََنا ِضَماُم بهُن ِإْسه َعنه  ،  َعنه َأيب قَِبيلٍ ،  َحدَّ

ٍروَعبهِد   َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُزره ِغبًّا تـَزهَدده ُحبًّا« ، اَّللَِّ بهِن َعمه
َعْمٍرو، َوُهَو َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَقاَل: اَل َنْعَلُم ِفي: »ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد ُحبًّا« َحِديًثا َصِحيًحا. َوِفيِه َطْلَحُة ْبُن    :الهيثميقال  [ #  42]فيض:  
 َمْتُروٌك. 

 
َضِميُّ   *  -   110 َهه ُر بهُن َعِليٍّ اجله ثـََنا َنصه ُرو بهُن مَحهَزةَ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ثـََنا الهُمنهِذُر بهُن ثـَعهَلَبةَ ،  َحدَّ ريِ ، َحدَّ خِّ َعِن ،  َعنه َأيب الهَعاَلِء بهِن الشِّ
َسُب َأنَّ َهَذا ِمنه ِزيِّ الهَعَجمِ ،   َعَليهِه َوَسلََّم َفَصاَفَحيِن فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َلِقيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  الهرَبَاءِ  ،  ُكنهُت َأحه

ِ الهتَـَقَيا فـََتَصاَفَحا ِإالَّ َتَساَقَطته ُذنُوُِبُمَ  ِلَمنيه ُهمه َما ِمنه ُمسه نَـُهَما«قَاَل: »َُنهُن َأَحقُّ اِبلهُمَصاَفَحِة ِمنـه  ا بـَيـه
 فيه عمرو بن حمزة قال العقيلي: ال يتابع على حديثه   :الحافظ ابن حجر في لسان الميزانقال [ # 43]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ  -  111 ِر بهُن َعيَّاشٍ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َحاقَ ، َحدَّ َدَخلهُت َعَلى الهرَبَاِء  قَاَل: ، َعنه َأيب َداُودَ ، َعنه َأيب ِإسه
ِلٍم يـَله  عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ِمنه ُمسه ُت بَِيِدِه فـََقاَل: ْسَِ َقى َأَخاُه فـَُيَصاِفُح َأَحُدمُهَا َصاِحَبُه  بهِن َعاِزٍب فََأَخذه

 ِإالَّ ُغِفَر هَلَُما قـَبهَل َأنه يـَتَـَفرَّقَا« 



18 

 

 (، وقال األلباني: صحيح.5212رواه أبو داود ) [ # 44]فيض: 
 

ٍرو   -  112 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ ،  َعِن الهرَبَاِء بهِن َعاِزبٍ ،  َحدََّثيِن زَيهُد بهُن َأيب الشَّعهثَاءِ ،  َعنه َأيب بـَلهجٍ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  تَـغهَفَراُه ُغِفَر هَلَُما« َصلَّى اَّللَّ َدا اَّللََّ َواسه ِلَماِن َوَتَصاَفَحا َومحَِ  ُم: »ِإَذا الهتَـَقى الهُمسه

 .ضعيف(، وقال األلباني: 5211رواه أبو داود ) [ # 45]فيض: 

َثمِ     -  113 َيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن اهله ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ ِ الهَمِدييِنِّ ،  مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ َعنه  ،  َحدَّ َُسنيه ،  َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشريٍ ،  َعنه َأيب احله
ا َلِقيُت فـََقاَل: مَ   ؟ َذا َلِقيُتُموهُ ِمنه َعنَـَزَة أَنَُّه قَاَل: َسأَلهُت َأاَب َذرٍّ َهله َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصاِفُحُكمه إِ   َعنه رَُجلٍ 

 َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ َصاَفَحيِن 
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.21444) رواه أحمد [ # 46]فيض: 

ثـََنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *   -   116 ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهٍم الطَّائِِفيُّ ،  َحدَّ قَاَل: بـََلَغيِن ،  ُفاَلِن ابهُن َأِخي الهرَبَاِء بهِن َعاِزبٍ َعِن الرَّبِيِع بهِن  ،  َحدَّ
نَ  ِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َصاَفَح الهرَبَاَء بهَن َعاِزٍب فـََقاَل َلُه الهرَبَاُء: ِإانَّ ُكنَّا َنصه ِلَمنيه ََعاِجِم فـََقاَل: »ِإنَّ الهُمسه ُع َهَذا َكِفعهِل األه

َ أَيهِديِهَما« ِإَذا َدٍة تـََناثـََرته َخطَااَيمُهَا َبنيه  الهتَـَقَيا َوتـََبسََّما ِبُلطهٍف َوتـُؤه
 (.2386ضعفه األلباني في الضعيفة ) :الموسوعة قال محقق[ # 47]فيض: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز الهَمرهَوِزيُّ   *   -   122 رَباََن  ،  َحدَّ َسِن بهِن َشِقيقٍ قَاَل: َأخه ثـََنا أَبُو مَحهَزةَ ،  َعِليُّ بهُن احلَه ،  َعنه َجاِبرٍ ،  قَاَل: َوَحدَّ

َبَّاِر بهِن َواِئلٍ  ِمنه رِيِح   قَاَل: »ُكنهُت ُأَصاِفُح النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َما تـَعهِرُف يف َكفِّي بـَعهَد َثلَِثٍة َأطهَيبَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اجله
 الهِمسهِك«
   ~[  48]فيض: 

 
123   -   *   ُّ ِرو بهِن زَُهريهٍ الضَِّبِّ َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا  ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ
ُ  ، الهَقاِسمِ  : »َلمَّا َقِدَم َجعهَفٌر َوَأصهَحابُُه تـََلقَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َواعهتَـنَـَقُه«َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َها قَاَلته  َعنـه

   ~[  49]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  124 ثـََنا ِإسه ِر بهِن الهُمَفضَّلِ ،  َحدَّ َوانَ ،  َعنه ِبشه َعنه ُفاَلٍن ،  َبِشريٍ قَاَل: َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن  ،  َعنه َخاِلِد بهِن ذَكه
رَبين أَبُو َذرٍّ ،  الهَعَنِزيِّ  ُتُه فَـ ،  قَاَل: َأخه َ ِفيِه فَأَتـَيـه تُُه اَنئًِما قَاَل: »َأرهَسَل ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َمَرِضِه الَِّذي تـُُويفِّ َوَجده

بَـبهُت َعَليهِه فـََرَفَع َيَدُه فَاله   تَـَزَميِن«فََأكه
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.21443) رواه أحمد[ # 50]فيض: 
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ثـََنا َسَلَمُة بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *   -   125 َُراَساينِّ ،  َعِن الرَّبِيِع بهِن ُسَليهَمانَ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َعطَاٍء اخله
َيانَ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ  ُ َعَليهِه َوَسلَُّم َعنه ُمَعانـََقِة الرَُّجِل الرَُّجلَ ،  َعنه ََتِيٍم الدَّاِريِّ ،  َأيب ُسفه ِإَذا ُهَو َلِقَيُه فـََقاَل: ،  قَاَل: ُسِئَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َُمِم َوَخاِلَص ُودِِّهمه   َليهِه السَّاَلُم«َوَأوَُّل َمنه َعاَنَق ِإبـهَراِهيُم عَ ، »َكاَنته حتَِيََّة األه
 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث ال يصح وفيه مجاهيل...  :الموسوعة قال محقق[ # 51]فيض: 

َثمِ   -   130 َيـه ِ الهَمَدينِّ َعنه َأيب  ،  َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن اهله َُسنيه َعنه أَيُّوَب بهِن  ،  احله
ُتُه َوُهَو َعَلى َسرِيرِِه فـََلمَّا رَآين ، َعنه َأيب َذرٍّ ، َبِشريٍ   اعهتنقيِن« قَاَل: »َأرهَسَل ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَأَتـَيـه

 إسناده ضعيف.(، وقال شعيب: 21443) رواه أحمد[ # 52]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاٍد الهَمكِّيُّ  - 131 َيانُ ، َحدَّ ثـََنا ُسفه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: »َما رَآين ، َعنه َجرِيرٍ ، َعنه قـَيهسٍ ، َعنه ِإْسه
ُت ِإالَّ تـَبَ  َلمه ُ َعَليهِه َوَسلَُّم ُمنهُذ َأسه ِهي« النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  سََّم يف َوجه

   (.2475(، ومسلم )3036رواه البخاري )[ # 53]فيض: 

َعهدِ   *   -   133 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِكنيٍ ،  َحدَّ ُم بهُن ِمسه وََكاَن أَبُوُه َقده َشِهَد الهَمَشاِهَد ُكلََّها َمَع النَِّبَّ ،  َعنه َعِقيِل بهِن طَلهَحةَ ،  َحدَّثـََنا َسالَّ
َُجيهِميِّ قَاَل: قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   ِل الهَباِديَِة فـَُنِحبُّ َأنه تـََعلَِّمَنا َعَماًل ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه ُجَريٍّ َأوه أَبُو ُجَريٍّ اهله ِإانَّ ِمنه َأهه

َفَعَنا ِبِه قَاَل: »اَل حَتهِقَرنَّ ِمَن الهَمعهُروفِ  ُهَك   َلَعلَّ اَّللََّ َأنه يـَنـه ِقي َوَأنه ُتَكلَِّم َأَخاَك َوَوجه َتسه ًئا َوَلوه َأنه تـُفهرَِغ ِمنه َدلهِوَك يف ِإاَنِء الهُمسه َشيـه
َبِسٌط«   ِإلَيهِه ُمنـه

  .حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف(، وقال شعيب: 20632رواه أحمد )[ # 54]فيض: 

ِثُر الضَِّحَك  ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َيَسافٍ ،  َداُودَ َعنه ُموَسى بهِن  ،  َحدََّثيِن َأيب   *   -   135 قَاَل: " َكاَن رَُجٌل ُيكه
ُخلُ  ُ َعَليهِه َوَسلَّم: »َأَما ِإنَُّه َسَيده َنََّة َوُهَو يَ َفذُِكَر ِعنهَد النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ  ضهَحُك« اجله

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 55]فيض: 

َزهِديُّ  *  - 137 َاِعيَل بهِن مَحَّاٍد األه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإْسه ثـََنا أَبُو َأمحهََد الزَُّبريهِيُّ ، َحدَّ َعنه يَزِيَد بهِن أيب  ، قَاَل: َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ، قَاَل: َحدَّ
رَِمةَ ، ِزاَيدٍ  َر َصاَفَحُه«، َعنه ِعكه ِهِه الهِبشه ُ َعَليهِه َوَسلَُّم ِإَذا لَِقَي الرَُّجَل فـََرَأى يف َوجه  قَاَل: »َكاَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 56]فيض: 

َياَن الهَعطَّاِريُّ الهَبصهِريُّ   *  -  140 ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُسفه ََنِفيُّ وََكاَن ثَِقًة قَالَ ،  َحدَّ ٍرو احله ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن َعمه ثـََنا َعِليُّ بهُن  ،  : َحدَّ قَاَل: َحدَّ
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ميَاِن اِبَّللَِّ َعزَّ  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  يَزِيدَ  َوَجلَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ
 التـََّودُُّد ِإىَل النَّاِس«

 رواه البزار بسند ضعيف. :الحافظ في الفتحقال [ # 57]فيض: 

 
ٍرو  *   -   142 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  الهَقاِسِم بهِن حُمَمَّدٍ َعِن  ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ
َ عَ ، َعاِئَشةَ  : »َلمَّا َقِدَم َجعهَفٌر َوَأصهَحابُُه تـََلقَّاُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقبََّل َبنيه نَـيهِه«قَاَلته  يـه

   ~[  58]فيض: 

 
َباينُّ   * -  151 َسِن الشَّيـه ثـََنا أَبُو احلَه ِطييِنُّ ،  ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ قَاَل: َحدَّ ،  َحدَّ َُراَساينِّ ،  َحدََّثيِن أَبُو َخاِلٍد الهِفَلسه »َأنَّ ،  َعنه َعطَاٍء اخله

 َأصهَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكانُوا يـَُقبُِّلوَن َيَدُه« 
   ~[  59]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن    *   -  152 َعهَلىَحدَّ ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َعبهِد األه رَباََن بـَعهُض الهُقَرِشيِّنيَ ،  َحدَّ أََتى النَِّبَّ ،  »َأنَّ َأعهَرابِيًّا ،  َعنه َحاِطبٍ ،  قَاَل: َأخه
ِبيِل يَ  َتأهَذنَُه يف تـَقه ِبيِل رَأهِسِه فََأِذَن َلُه ُثَّ اسه َتأهَذنَُه يف تـَقه ِلِه فََأِذَن َلُه«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَاسه ِبيِل رِجه َتأهَذنَُه يف تـَقه  ِدِه فََأِذَن َلُه ُثَّ اسه

   ~[  60]فيض: 

 
َعهدِ   *   -   155 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َِميِد بهُن َِبهَرامَ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد احله ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  قَاَل: َأخه َبةَ ،  َعنه َشهه ِرو  ،  َعنه َأيب طَيـه بهِن َعنه َعمه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: َحقَّته حَمَبَّ ،  َعَبَسةَ  ِلي قَاَل: ْسَِ يِت ِللَِّذيَن يـَتَـَباَذُلوَن ِمنه َأجه

" 
   ~[  61]فيض: 

َثَمةَ  * - 156 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ، َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َمرهُزوقٍ ، َعنه َأيب الهَمِليحِ ، َحدَّ
َوهاَلينِّ  ِلٍم اخله عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ، َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ، َعنه َأيب ُمسه  َم يـَُقوُل: »َحقَّته حَمَبَّيِت لِلهُمتَـَباِذِلنَي يفَّ« قَاَل: ْسَِ

   ~[  62]فيض: 

ثهُت َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ   *  -  175 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َأيب َجعهَفرٍ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن الهَولِيدِ ،  قَاَل: ُحدِّ
َرٍة َوأَلَنه ُأعهِطَي أَ  َرًة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه َأنه قَاَل: " أَلَنه ُأعهِطَي َأَخا يل يف اَّللَِّ ِدرهمَهًا َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه َأنه أََتَصدََّق ِبَعشه َخا يل يف اَّللَِّ َعشه

ِكنٍي مبِاَئٍة"   أََتَصدََّق َعَلى ِمسه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 63]فيض: 
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َُبابِ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُموَسى الهَواِسِطيُّ  * - 191 ثـََنا زَيهُد بهُن احله َيانَ ، َحدَّ َجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ، َعنه ُسفه َعنه يَزِيَد بهِن َعبهِد  ، َعِن احله
ريِ  خِّ َرٍة   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:،  اَّللَِّ بهِن الشِّ »أَلَنه ُأعهِطَي َأًخا يل يف اَّللَِّ ِدرهمَهًا َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه َأنه أََتَصدََّق ِبَعشه

َرًة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه ِعتهِق رَقـََبٍة«   َوأَلَنه ُأعهِطَي َأًخا يل يف اَّللَِّ َعشه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 64]فيض: 

 
رَبين  *  -  196 ِ َأخه َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِري، حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب أَيُّوبَ ، َحدَّ ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهَولِيدِ ، َحدَّ

ِريِّ ،  َعنه َأيب ُسَليهَماَن التـَّيهِميِّ  ُده ُلوا َمعهُروَفُكُم َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َتهِقَياَء َوَأوه  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأطهِعُموا طََعاَمُكُم األه
ِمِننَي«  الهُمؤه

، َوَعْبِد َّللاَِّ بْ   :الهيثميقال  [ #  65]فيض:   ِحيِح َغْيَر َأِبي ُسَلْيَماَن اللَّْيِثيِ  ، َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ ِن اْلَوِليِد التُِّجيِبيِ 
 َوِكاَلُهَما ِثَقٌة.

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِمرهَداسٍ   * -   197 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعِن الضَّحَّاكِ ،  َعنه ُجَويهرِبٍ ،  الهُمَباَركِ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َحدَّ
 قَاَل: »َأِضفه ِبطََعاِمَك َمنه حتُِبُّ يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 66]فيض: 
 

رَباََن ُهَشيهمٌ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َحامتٍِ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن    *   -   198 ، َعنه ِحبَّاَن بهِن َأيب َجبَـَلةَ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َُيهََي ،  قَاَل: َأخه
َعُد ِإىَل السََّماِء َأنه يَ  رََع َصَدَقٍة َتصه ُعَو ِإلَيهِه اَنًسا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأسه َنَع الرَُّجُل طََعاًما طَيًِّبا ُثَّ َيده صه

َوانِِه«  ِمنه ِإخه
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 67]فيض: 

ثـََنا َعِليٌّ  *  -  200 ٌم الطَّوِيلُ ،  َحدَّ رَبين َسالَّ َسنِ ، َعنه زَيهٍد الهَعمِّيِّ ، قَاَل: َأخه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل  ، َعِن احلَه
َرِة ِإىَل َسَناِم الهَبِعريِ  رَُع ِإىَل الهبَـيهِت الَِّذي يُطهَعُم ِفيِه الطََّعاُم ِمَن الشَّفه  " . " َللهَخريهُ َأسه

 ، وجاء مرفوعا من حديث أنس...مرسل: الموسوعة قال محقق[ # 68]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُموَسى  * -  219 َُبابِ ،  َحدَّ ثـََنا زَيهُد بهُن احله َيانَ ،  َحدَّ ريِ ،  َعنه َحجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ،  َعنه ُسفه خِّ ،  َعنه َأيب الهَعاَلِء بهِن الشِّ
َمًة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه َأنه أََتَصدََّق ِبِدرهَهٍم«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَلَنه ُأطهِعَم َأًخا يف اَّللَِّ عَ   زَّ َوَجلَّ لُقه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 69]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َحفهٍص الصَّفَّارُ   -  220 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسَواءٍ ،  َحدَّ َاُرودِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانَ ،  قَاَل: َحدَّ يفِّ َعنه  ،  َعنه َأيب اجله ،  َعِطيََّة الهَعوه
ِريِّ  ُده َتربهَ ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُ ِمنه ِإسه ِمًنا َعَلى ُعرهٍي َكَساُه اَّللَّ َنَِّة« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكَسا ُمؤه  ِق اجله

  (، وقال األلباني: ضعيف.1682رواه أبو داود ) [ # 70]فيض: 
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ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد به   *   -   1 ثـََنا أَبُو َبكه ََسِن َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو احله ِمنه ِكَتاِبِه قَاَل:  ،  الهُقَرِشيُّ ِن ُعبَـيهٍد  َحدَّ
َزاِميُّ  ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة بهِن الطَّوِيلِ ،  َحدَّ َارِِثيُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َأيب َعبهٍس احله ، قَاَل: َحدَّ

َنهَصاِر    - فـََقاَل ُعلهَبُة بهُن زَيهٍد  ،  قَاَل: َحضَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى الصََّدَقةِ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ  :  -رَُجٌل ِمَن األه
ئً ،  اللَُّهمَّ  ِلِمنَي اَنَل ِمنه ِعرهِضي َشيـه َا رَُجٍل ِمَن الهُمسه فـََلمَّا َكاَن ِمَن الهَغِد َجاَء ،  ا فـَُهَو َعَليهِه َصَدَقةٌ ِإنَُّه لَيهَس يل َماٌل أََتَصدَُّق ِبِه فََأميُّ

فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَيهَن الهُمَتَصدُِّق ،  النَّاُس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَجاَء ُكلُّ رَُجٍل مبَا َقَدَر َعَليههِ 
ُ َصَدقـََتَك«  .  فـََقاَل: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِه الهَبارَِحَة« قَاَل: فـََقاَم ُعلهَبةُ ِبِعرهضِ   قَاَل: »َقده قَِبَل اَّللَّ

 في إسناده لين. قال المحقق:[ # 71]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ   *   -   2 َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ قَااَل:  ،  َوِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِرو بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّ َعنه َأيب ،  َعنه َعمه
ِلِمنَي:  ،  َصاِلحٍ  ِلِمنَي َأَصاَب ِمنه ِعرهِضي ،  ِِبَاِإنَُّه لَيهَس ِعنهِدي َصَدَقٌة أََتَصدَُّق  ،  اللَُّهمَّ قَاَل: قَاَل رَُجٌل ِمَن الهُمسه َا رَُجٍل ِمَن الهُمسه فََأميُّ
ًئا  فَُأوِحَي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه َقده ُغِفَر َلهُ ، َصَدَقةٌ فـَُهَو َعَليهِه  َشيـه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 72]فيض: 

َمُة بهُن الهَفضهلِ   *   -   6 ثـََنا َحَرِميُّ ،  َحدََّثيِن ِعصه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن الهَعاَلءِ ،  قَاَل: َحدَّ َسِعيِد بهِن    -َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
ًئا َأوه ِمنه رَأهِسهِ ،  الهُمَسيِّبِ  فـََقاَل النَِّبُّ َعَليهِه السَّاَلُم: »اَل ،  قَاَل: ِإنَّ َأاَب أَيُّوَب َأَخَذ ِمنه حِلهَيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيـه

 سُّوُء اَي َأاَب أَيُّوَب« ُيِصيُبَك ال
 حديث منكر. قال المحقق:[ # 73]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ   *  -  31 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعِن األه
َدهُ قَاَل َرُسوُل  ََمُه ُرشه يِن َوَأهله ًا فـَقََّهُه يف الدِّ ُ ِبَعبهٍد َخريه  « اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 74]فيض: 
 

َهِريُّ   -  32 َوه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمَة اجله َلمَ ،  َعنه َخارَِجَة بهِن ُمصهَعبٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ، َحدَّ ، َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِريِّ  ُده لّرَِجاِل ِن: َويهٌل لِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما ِمنه َصَباٍح َواَل َمَساٍء ِإالَّ َوُمَناِداَيِن يـَُناِدايَ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

 َوَويهٌل ِللنَِّساِء ِمَن الّرَِجاِل " ، النَِّساءِ ِمَن 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 75]فيض: 

 

يَنةَ   -  33 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ْسَِ َيَّاطُ ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِهاَللٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َخاِلٍد اخله ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدَّ
تَـغهِفُر اَّللََّ«  قَاَل: َكاَنته ميَِنُي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »اَل َوَأسه

 هالل بن أبي هالل هو المدني. قال ابن حجر: مقبول، وبقية إسناده حسن. قال المحقق:[ # 76]فيض: 
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َنهَصاِريُّ الطَّحَّانُ َحدَّثـََنا    *  -  60 ُ بهُن يَزِيَد األه اَليلُّ ،  ُحَسنيه ثـََنا َسِعيُد بهُن ُخثـَيهٍم اهلِه َعِن  ،  َعنه َأَسِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ الهَبَجِليِّ ،  قَاَل: َحدَّ

ِه قَاَل: َقِدمهُت َمكََّة يف  ،  ابهِن َُيهََي بهِن َعِفيٍف َعنه أَبِيهِ  ِلي فـَنَـَزلهُت َعَلى الهَعبَّاِس فََأاَن َعنه َجدِّ َاِهِليَِّة ُأرِيُد ِشَراَء بـَزٍّ َوِعطهٍر أِلَهه اجله
ُثَّ َجاَءِت ،  ِنهِ ُغاَلٌم فـََقاَم َعنه مَيِي  َوَأاَن أَنهظُُر ِإىَل الهَكعهَبِة ِإذه َجاَء َشابٌّ فـََنَظَر ِإىَل السََّماِء فـَتَـَوجََّه ِإىَل الهَكعهَبِة َفَصلَّى َفَجاءَ ،  ِعنهَدهُ 

َرَأٌة فـََقاَمته َخلهَفُهَما قَاَل: َهَذا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  ِإنَّ َذا أَلَمهٌر َعِظيمٌ   ؟  فـََقاَل: اَي َعبَّاُس َما َهَذا الَِّذي َحَدَث يف ِباَلدُِكمه ،  امه
قَاَل: ِإنَّ ابهَن َأِخي َهَذا  ،  قَاَل: َفَصلُّوا  .  َوَهِذِه َخِدََيُة بِنهُت ُخَويهِلدٍ ،   َأيب طَاِلبٍ َعبهِد الهُمطَِّلِب ابهُن َأِخي َوَهَذا الهُغاَلُم َعِليُّ بهنُ 

َرهضِ  ثـََنا َأنَّ رَبَُّه َربُّ السََّماَواِت َواأله َرهِض َعَلى ِديِن َهُؤاَلِء َغريهَ َهُؤاَلءِ ، َحدَّ ِر األه  .َواَل َواَّللَِّ َما َأعهَلُم َعَلى َظهه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 77فيض: ]

 
ثـََنا َهنَّاُد بهُن السَِّريِّ *    -   62 ثـََنا يُوُنُس بهُن بَُكريهٍ ،  َحدَّ َحاقَ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َسأَلهُت َعبهَد اَّللَِّ بهَن َأيب جنَِيٍح َعنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه

ِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َرهضَ قـَوه ُ السََّماَواِت َواأله َم َخَلَق اَّللَّ َئِة يـَوه َتَداَر َحىتَّ َصاَر َكَهيـه فـََقاَل:  ،  «َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الزََّماَن َقِد اسه
ًرا ِخُلوَن يف ُكلِّ َسَنٍة َشهه جَِّة يف ُكلِّ ثِنهيَته ،  َكاَنته قـَُريهٌش يُده َا َكانُوا يـَُواِفُقوَن َذا احلِه ُ َرُسوَلُه يف َحجَِّتِه فَِإَّنَّ َرَة َسَنًة َمرًَّة فـََوفََّق اَّللَّ  َعشه

جَّةِ  َم خَ ،  َفَحجَّ ِفيَها،  الَّيِت َحجَّ َذا احلِه َئِتِه يـَوه َتَداَر َحىتَّ َصاَر َكَهيـه ُ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الزََّماَن َقِد اسه َلَق اَّللَّ
ٍر َوَعتَّاِب بهِن ُأَسيهدٍ السَّ  َرهَض« فـَُقلهُت اِلبهِن َأيب جنَِيٍح: َفَكيهَف ِبِجَِّة َأيب َبكه ،  َعَليههِ فـََقاَل: َعَلى َما َكاَن النَّاُس َُيُجُّوَن    ؟  َماَواِت َواأله

جَّةِ ُثَّ َفسََّر ابهُن َأيب جنَِيٍح قَاَل: َكانُوا َُيُجُّوَن يف ِذي  َتِبَل يف ُثَّ ، احلِه ًرا " ، الهُمَحرَّمِ الهَعاَم الهُمقه ُلُغوا اثهيَنه َعَشَر َشهه  ُثَّ َصَفٍر َحىتَّ يـَبـه
 .( من حديث أبي بكرة1679) مسلم( و 3197البخاري )صحيح، أخرجه  قال المحقق:[ # 78]فيض: 

َرهِميُّ   *   -  70 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله ثـََنا حَمهُبوُب بهُن حُمهرٍِز التَِّميِميُّ قَاَل:  ،  َحدَّ َعِن ،  َعنه جُمَاِلدٍ ،  َعنه َسيهِف بهِن َأيب الهُمِغريَةِ ،  َحدَّ
ِفنُ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، الشَّعهِبِّ  َا َتده ُكمه َوُمَشارََة النَّاِس فَِإَّنَّ   الهُغرََّة َوُتظهِهُر الهَعوهرََة«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 79]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ُعَمَر الهَمكِّيُّ  *  - 77 َنةَ ، َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه اَلنَ ، قَاَل: َحدَّ َأنَّ  ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعِن الهَمقهرُبِيِّ ، َعِن ابهِن َعجه
َها ابهِتغَاًء ِلوَ  ُ ِِبَا ِعزًّا« َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َعبهٍد يُظهَلُم َمظهَلَمًة فـَيـُغهِضي َعنـه ِه اَّللَِّ ِإالَّ زَاَدُه اَّللَّ  جه

 إسناد صحيح.  قال المحقق:[ # 80]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ،  َشِبيبٍ َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن    *  -  91 ُرو بهُن الهَعاَلءِ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمه ُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َصاِلٌح الشَّينِّ ، قَاَل: َحدَّ

َراَن بهِن ِحطَّاَن السَُّدوِسيِّ قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َعاِئَشَة فـََتَذاَكرهاَن َأمه  عهُت النَِّبَّ َصلَّى ِمنه َعبهِد الهَقيهِس َعنه ِعمه : ْسَِ َر الهَقاِضي فـََقاَلته
َم الهِقَياَمِة َساَعٌة َتَََنَّ أَنَُّه ملَه  ِل يـَوه ِ يف َتَهَرٍة َقطُّ« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لََتأهِتنَيَّ َعَلى الهَقاِضي الهَعده َ اثـهَننيه  َيُكنه َقَضى َبنيه

 اده صالح الشني، وهو مستور، وبقية إسناده حسن. في إسن قال المحقق:[ # 81]فيض: 
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ثـََنا أَبُو ُكَريهبٍ   *   -  111 َاِرثِ ،  َعنه فـََرِج بهِن َفَضاَلةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا زََكِرايَّ بهُن َعِديٍّ ،  َحدَّ ُحولٍ ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن احله قَاَل:  ،  َعنه َمكه

َم الهِقَياَمِة«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعنهُه يـَوه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ِإَماٍم يـَعهُفو ِعنهَد الهَغَضِب ِإالَّ َعَفا اَّللَّ
 حديث مرسل، إسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 82]فيض: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيدَ   -   114 َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحةَ ،  مَهَّاُم بهُن َُيهََي قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه ِإسه

َء "  ٍر َفَجَعَل َيَهُكُل ِمنهُه َويـُبهِقي ِمنهُه الشَّيه  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُأِتَ بَِتمه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 83]فيض: 

 
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَمانَ حَ   -  125 ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ،  دَّ َِميِد بهِن َجعهَفرٍ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن َعمُّ َأيب ُعَمُر بهُن ،  َعنه َعبهِد احله
ََكمِ  َمِل«، فَِإنَُّه طَيُِّب الّرِيحِ  ؛ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُردُّوا الطِّيبَ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، احله  َخِفيُف الهَمحه

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 84]فيض: 

 
اَننَ   *   -  137 ثـََنا أَبُو َعده رَبين أَبُو ُعبَـيهَدَة  ،  َحدَّ َرأُ قَاَل: َأخه َسَن َكاَن يـَقه ِويِّ َأنَّ احلَه َمعهَمُر بهُن الهُمَثَنَّ أَنَُّه قَاَل لُِيوُنَس بهِن َحِبيٍب النَّحه

َِفيَها ثـَرهانَ يُرِيُد  ،  )آَمرهاَن( ُمرته ُل    .  فـََقاَل: َهَذا اَل َيُكونُ ،  َأكه َسِن قـَوه َل احلَه النَِّبِّ َصلَّى هللاُ قَاَل: ُثَّ ِإنَّ يُوُنَس قَاَل: َصدََّق ِعنهِدي قـَوه
َرُة الهَمأهُمورَُة: الهَكِثريَُة النَِّتاِج "  َرٌة َمأهُمورٌَة« َوالهُمهه  َعَليهِه َوَسلََّم »َخريهُ الهَماِل ُمهه

  قال المحقق:[ # 85]فيض: 

 
150  -  * ُّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َعبهَدَة الضَِّبِّ َيانُ ،  َحدَّ رَباََن ُسفه َوِد بهِن قـَيهسٍ ،  قَاَل: َأخه َسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعِن األه

ٍر: »َهله َدَلَكِت الشَّمهسُ  «  ؟ أِلَيب َبكه  َأيه زَاَلته
 حديث مرسل، إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 86]فيض: 

َياَن    *  -   156 ََنِفيُّ ،  الهَعطَّارُ َحدََّثيِن الهَولِيُد بهُن ُسفه ٍرو احله َعانَ ،  قَاَل: ُعبَـيهُد بهُن َعمه ثـََنا َعِليُّ بهُن زَيهِد بهِن ُجده َعنه َسِعيِد  ،  قَاَل: َحدَّ
 ميَاِن اِبَّللَِّ التـََّودُُّد ِإىَل النَّاِس« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، بهِن الهُمَسيِّبِ 

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 87]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَباِهِليُّ الصَّوَّافُ   *   -   163 ِميُّ ،  َحدََّثيِن ِإسه ٍر السَّهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه ثـََنا َشيهخٌ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنَـَزةَ ِمنه  ،  قَاَل: َحدَّ
َِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ،  َشيهخٍ  َسَن َعَليهِه الثَـَّناَء رََفَع احله عهَر َجزهٌل ِمنه َكاَلِم الهَعَرِب ِمنه َبيِن قـَيهٍس َأحه  الشِّ

ُكُن ِبِه الهَغيه  ُم يف اَنِديِهمه َوَيسه  ُظ َويـُعهَطى ِبِه السَّاِئُل«يـَتَـبَـلَُّغ ِبِه الهَقوه
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 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 88]فيض: 

ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ   -   173 ثـََنا َعبَّاُد بهُن َعبَّادٍ ،  َحدََّثيِن ِبشه ِرو بهِن َعلهَقَمةَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َواَن بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َصفه
اَلجِ ،  يَزِيدَ َأيب   ِ بهِن اللَّجه ميَاُن يف ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه ُحَصنيه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ََيهَتِمُع الشُّحُّ َواإلهِ

ِلٍم«  ِف رَُجٍل ُمسه  َجوه
 حسن لغيره.  قال المحقق:[ # 89]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد    -   174 يٍل الهَمرهَوِزيُّ َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  بهُن َجَِ رَباََن َداُوُد بهُن قـَيهسٍ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن ُعبَـيهُد  ،  قَاَل: َأخه
عهُت َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ ،  اَّللَِّ بهُن ِمقهَسمٍ  َلَك يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  قَاَل: ْسَِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اتَـُّقوا الشُّحُّ فَِإنَّ الشُّحَّ َأهه

َتَحلُّوا حَمَارَِمُهمه« ِفُكوا ِدَماَءُهمه َواسه َلُكمه مَحََلُهمه َعَلى َأنه َيسه  َمنه َكاَن قـَبـه
 (.2578رواه مسلم ) إسناد صحيح. قال المحقق:[ # 90]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى  *   -   177 َاِرِث ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  قَاَل: َحدَّ َياَن بهُن احله قَاَل: َكاَن أَبُو ُسفه

َاِهِليَِّة وََكاَن شَ  اَلمِ ِديًدا َعَليهِه يف ِمنه َأَحبِّ النَّاِس ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف اجله َلَم َكاَن َأَحبَّ النَّاِس ِإلَيههِ ، اإلهِسه  فـََلمَّا َأسه
 حديث مرسل، إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 91]فيض: 

 
ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّادٍ  *   -  178 قَاَل: قَاَل  ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ، قَاَل: َحدَّ

َنَِّة« قَاَل: َفَحَلَقُه   َاِرِث َسيُِّد فـَتَـَياِن اجله َياَن بهُن احله ُلوٌل فـََقطََعُه فـَنَـَزَف النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَبُو ُسفه ُق َويف رَأهِسِه ثـُؤه احلهالَّ
 َروهَن أَنَُّه َلُه َشَهاَدةٌ َفَماَت َفَكانُوا يَـ 

 حديث مرسل، إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 92]فيض: 

 
َاِعيلَ   *   -  189 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيلَ ،  َحدَّ ثـََنا َحامِتُ بهُن ِإْسه قَاَل: »َكاَن يف ِدرهِع ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّ

ِر َوَحلهَقَتاِن ِمنه َخلهِف َظهه  ِضِع الصَّده تـَُها َفَخطَّته يف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحلهَقَتاِن ِمنه ِفضٍَّة يف َموه رِِه« قَاَل َأيب: لَِبسه
ًئا "  َرهِض َشيـه  األه

 حديث مرسل، إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 93]فيض: 

َحاقُ   -   207 ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ٌرو،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن الهَقعهَقاِع بهِن َحِكيمٍ ،  قَاَل: َحدَّ
َياُن: فـََلِقيُت ُسَهيهَل بهَن َأيب َصاِلٍح فـَُقلهُت َلُه: َحدَّثَـ   .  َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُرو بهُن ِديَناٍر َعِن الهَقعهَقاِع بهِن َحِكيمٍ قَاَل ُسفه ، َعنه أَبِيكَ ،  َنا َعمه

عهَتُه ِمنه أَبِيكَ  عهُتُه ِمَن الَِّذي َحدَّثَُه َأيه   ؟  َهله ْسَِ عهُتُه ِمنه َعطَاِء بهِن يَزِيَد اللَّيهِثيِّ ،  قَاَل ُسَهيهٌل: َبله ْسَِ َعنه َرُسوِل ،  َعنه ََتِيٍم الدَّاِريِّ ،  ْسَِ
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يَن النَِّصيَحُة«ا يَن النَِّصيَحُة ِإنَّ الدِّ يَن النَِّصيَحُة ِإنَّ الدِّ قَاَل: »َّلِلَِّ   ؟  ِقيَل: ِلَمنه اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الدِّ
ِمِننَي َوَعامَِّتِهمه«  َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأِلَئِمَِّة الهُمؤه

 . (55رواه مسلم )إسناد صحيح، والحديث  قال المحقق:[ # 94 ]فيض:

 
َاِعيلَ  *  -   208 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ، َحدَّ ثـََنا ُسفه ََكِم بهِن َأاَبنَ ، قَاَل: َحدَّ رَِمةَ ، َعِن احله َعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ، َعنه ِعكه

َ َأصهَحاِبِه َفَصاَر ِلَسعهٍد   فـََقاَل: »َلَقده ََجَعهَت الشَّرَّ ُكلَُّه فـََلوه ُكنهَت ِمَن الهَمعهِز َلُكنهَت أُنـهَثى َأوه ُكنهَت ِمَن الضَّأهِن ،  تـَيهسٌ َقسََّم َغَنًما َبنيه
 َلُكنهُت نـَعهَجًة«

 حديث مرسل، إسناده حسن... قال المحقق:[ # 95]فيض: 

 
َحاقُ   -  214 ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ٍرو،  قَاَل: َحدَّ ،  َعِن ابهِن الزَُّبريهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الزَُّبريهِ ،  َعِن ابهِن َحاِطبٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه

َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم{ ]التكاثر:   أَُلنَّ يـَوه : }ُثَّ لَُتسه َوَداِن ،  اَّللَِّ [ قَاَل َأيب: اَي َرُسوَل  8قَاَل: َلمَّا نـََزَلته َسه َا مُهَا األه َأُل َعنهُه َوِإَّنَّ َوَأيُّ نـَُعيهٍم ُنسه
ُر َوالهَماءُ   : »ِإنَّ َذِلَك َسَيُكوُن«قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ؟ التَّمه

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 96]فيض: 

ثـََنا َسعهُد بهُن ِزاَيٍد أَبُو   *  - 219 ىَل مَحهَنةَ   َحدَّ ثـََنا اَنِفٌع َموه ىَل ُسَليهَماَن بهِن َعِليٍّ قَاَل: َحدَّ َنهَصاِريِّ  ،  َعاِصٍم َموه َعنه قـَيهِس بهِن َسلهٍع األه
ُه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه َقده أَ  َوَتُه َشَكوه رََع يف َماِلِه َوَبَسَط  َأنَّ ِإخه فـََقاَل يل َرُسوُل ،  ِفيهِ سه

: »اَي قـَيهُس َما َشأهُن ِإخه  ُد َماَلَك َوتـَبهُسُط ِفيهِ اَّللَِّ ُكوَنَك يـَزهُعُموَن أَنََّك تـَُبدِّ « قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ آُخُذ َنِصيِب ؟ َوِتَك َيشه
ِريَفَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ،  ِمَن الثََّمَرِة فَأُنهِفقه يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَعَلى َمنه َصِحَبيِن  َوقَاَل: »أَنهِفقه اَي قـَيهُس يـُنهِفِق  ،  َسلََّم َصده

ثـَرُ  ُت يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَمِعي رَاِحَلُة َتَهٍر َوَأاَن َأكه ُ َعَليهَك« َثاَلًث فـََلمَّا َكاَن بـَعهَد َذِلَك َخَرجه ِل بـَيهيِت َمااًل َوأَيهَسُرهُ اَّللَّ   َأهه
 ضعيف. إسناده  قال المحقق:[ # 97]فيض: 

َزاِميُّ  *  -  221 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة التـَّيهِميُّ ، َحدَّ َعنه  ، َعنه ُمنهَكِدِر بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ، قَاَل: َحدَّ
قَاَل: ، َعَليهِه َوَسلََّم ِلَكعهِب بهِن َماِلٍك: " َما َنَسى رَبَُّك َوَما َكاَن َنِسيًّا ِشعهًرا قـُلهَتهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ، َعنه َجاِبرٍ ، أَبِيهِ 

ٍر  ؟ َما ُهوَ   فـََقاَل: ، أَنهِشده قَاَل: اَي َأاَب َبكه
 ]البحر الكامل[ 

َا بِ َوليَـغهِلََبَّ ُمغَاِلُب الهغُ  . . .  زََعَمته َسِخيَنُة َأنه َستَـغهِلُب َرِبَّ  الَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 98]فيض: 
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َُمِويُّ  *  -  222 َاِطِبُّ ، َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن َُيهََي األه ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ِإبـهَراِهيَم احله ثـََنا َأيب قَاَل: َحدَّ قَاَل: َوَقَف النَِّبُّ َصلَّى ، قَاَل: َحدَّ
ٍر َوَمَعُه أَبُو  َلى َبده رٍ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى قـَتـه َنا فـَُهمه َكانُوا َأَعقَّ  ، «فـََقاَل: »يـَُفلِّقهنَ ، َبكه ٍر: َهاًما ِمنه رَِجاٍل َأِحبٍَّة ِإلَيـه فـََقاَل أَبُو َبكه

تَـعهِظُم َأاَب ؟ لََّم: »يـَُفلِّقهنَ فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ ، َوَأظهَلَما رٍ « َيسه  فـََقاَل: ، َبكه
 ]البحر الطويل[

ِ َأوه َثاَلثً  . . . لََنا َوُهمه َكانُوا َأَعقَّ َوَأظهَلَما . . .  َهاًما ِمنه رَِجاٍل َأِحبَّةٍ   َمرََّتنيه
 حديث مرسل، إسناده ضعيف جدا. قال المحقق:[ # 99]فيض: 

ثـََنا أَبُو نـَُعيهمٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى *  -  238 َرامَ ، َعنه زَمهَعَة بهِن َصاِلحٍ ، قَاَل: َحدَّ رَِمةَ ، َعنه َسَلَمَة بهِن َوهه ،  َعنه ِعكه
َها فـََفزَِعِت الهَمرهَأُة فـََقاَمته  قَاَل: َكاَن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َرَواَحَة اَنئًِما ِإىَل َجنهِب امهَرأَتِِه فـََقاَم ِإىَل َجارِيَةٍ  َرِة فـََوَقَع َعَليـه ُجه  َلُه ِإىَل َجنهِب احله

بَـَلَها تَـقه َرَة فـََفزَِع فَاسه ُتَك َحيهُث َوَجدَُّتَك َلَوَجأهتُ ، َفَذَهَبته فـََرأَتهُه ُثَّ رََجَعته فََأَخَذِت الشَّفه َيمه َلوه َأدهرَكه : َمهه َيمه فـََقاَلته   فـََقاَل: َمهه
َرَأ  َ َكِتَفيهَك قَاَل: فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ََّنَااَن َأنه يـَقه َرِة َبنيه َرأه َعَليَّ ِِبَِذِه الشَّفه : فَاقـه ، َأَحُداَن الهُقرهآَن َوُهَو ُجُنٌب قَاَلته

 فـََقاَل:
ُلو ِكَتابَهُ  ُهوٌر ِمَن الصُّبهِح َساِطعُ َكَما اَل   . . .  َأََتاَن َرُسوُل اَّللَِّ يـَتـه  َح َمشه

َُدى بـَعهَد الهَعَمى فـَُقُلوبـَُنا   ِبِه ُموِقَناٌت َأنَّ َما قَاَل واِقعُ  . . .  َأََتاَن اِبهله
َبُه َعنه ِفَراِشهِ  تَـثـهَقَلته اِبلهَكاِفرِيَن الهَمَضاِجعُ  . . . يَِبيُت َُيَايف َجنـه  ِإَذا َما اسه

: آَمنهُت اِبَّللَِّ  رَبهتُُه َفَضِحَك َحىتَّ َبَدته نـَوَ   قَاَلته  اِجُذهُ وََكذَّبهُت الهَبَصَر قَاَل: فَأَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه
 في إسناده زمعة وهو ضعيف، وبقية إسناده حسن. وفيه انقطاع بين عكرمة وابن رواحة.  قال المحقق:[ # 100]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَنابٍ   * -   286 ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ ِل بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه ُمصهَعِب بهِن َثِبتٍ ،  قَاَل: َحدَّ ، َعنه َسهه
ميَاِن   ِل اإلهِ ِمِن ِمنه َأهه َل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنهزَِلُة الهُمؤه ِمُن ِلَما ُيِصيُب َأهه َسِد َيَهمَلُ الهُمؤه َمنهزَِلُة الرَّأهِس ِمَن اجلَه

َسَد«  ميَاِن َكَما َيَهمَلُ الرَّأهُس ِلَما ُيِصيُب اجلَه  اإلهِ
بن الزبير، وهو لين الحديث، وكان عابدا. وبقية رجاله    في إسناده مصعب بن ثابت بن عبدهللا  قال المحقق: [ #  101]فيض:  

 ثقات. 

َعهدِ  *  -  294 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن ابهُن َكِرٍب الهُقَرِشيُّ ، َوَحدَّ َنَما  ، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ، َعنه َصَدَقَة بهِن َيَسارٍ ، قَاَل: َأخه قَاَل: بـَيـه
َم الهَفتهِح ِإذه َعَرَض َلُه ابهُن الّزِبـَعهَرى  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   فـََقاَل َلُه: ، َعَليهِه َوَسلََّم َيُطوُف اِبلهبَـيهِت يـَوه

 َما فـَتَـقهُت ِإًذا َأاَن بُورُ  . . .  اَي َرُسوَل الهَمِليِك ِإنَّ ِلَساين زاِئقٌ 
َلًة َمثـهُبورُ  . . . ِإذه ُأجاِري الشَّيهطَاَن يف ُسَنِن الهَغيِّ   َوَمنه َماَل َميـه
ُع َواللَِّساُن مبَا قـُلهتُ  َهُد السَّمه َي َخِبريُ  . . . َيشه  َونـَفهِسي الشَِّهيُد َوهه
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َا َأَمرهُت َأنه  قَاَل: فـََقاَل: »انهطَ ، قَاَل: فـََقاَل: »اَي ِباَلُل اقهَطعه َعينِّ ِلَسانَُه« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَنهُشُدَك اَّللََّ َوالرَِّحمَ  ِلقه فَِإَّنَّ
 ُأعهِطَيَك«
 حديث مرسل، إسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 102]فيض: 

 
ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  *  -  295 ِللنَِّبِّ  قَاَل: قَاَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن َرَواَحَة ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، َوَحدَّ

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: 
 ]البحر البسيط[ 

ُ َما َأََتَك ِمنه َحَسنٍ  ًرا َكالَِّذي   . . . ثـَبََّت اَّللَّ  ، َنَصَراتـَثهِبيَت ُموَسى َونصه
َك«  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوِإايَّ

 اده صحيح.حديث مرسل، إسن قال المحقق:[ # 103]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلدٌ   *   -  296 َك اَي  ،  َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: »َوِإايَّ
 َسيَِّد الشَُّعَراِء« 

 ثقات. حديث معضل، رجاله  قال المحقق:[ # 104]فيض: 

 
ٍن الهَكلهِبُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى  * -   304 ثـََنا ِزاَيُد بهُن َزابَّ َعنه زَُهريهِ ،  َعِن الهَكلهِبِّ ،  َعنه َشرهِقيَّ بهِن َقطَاِميٍّ ،  قَاَل: َحدَّ

َرى ،  َعنه َجارِيََة بهِن َأصهَرمَ ،  بهِن َمنهُظورٍ  َتِزرًا أبُِخه َعَر ُمرهَتٍد ِبرُبهٍد ِحرَبٍَة ُمؤه َاِهِليَِّة يف ُصورَِة رَُجٍل آَدَم َأشه ُمتَـَقلًِّدا   قَاَل: رَأَيهُت َودًّا يف اجله
ًسا َوَوفهَضًة َوأَُماَمُة َحرهبٌَة َمرهُكوزَةٌ   ِدَم تـَُبوَك فـَبَـَعَث َخاِلَد بهَن الهَولِيِد َفَجَعَلُه ُجَذاًذاُثَّ رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَ ، قـَوه

 إسناده ضعيف... قال المحقق:[ # 105]فيض: 

 
ثـََنا الهَعبَّاُس بهُن يَزِيدَ   -  328 ثـََنا يَزِيُد بهُن ُزرَيهعٍ ،  َوَحدَّ َهبِ ،  قَاَل: َحدَّ ــه َشــــ ثـََنا أَبُو األه َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َطَرَفَة قَاَل: ، قَاَل: َحدَّ

َعَد بهِن ُزرَارََة بهِن َكِربٍ  هِ ، بهِن َعرهَفَجَة بهِن َأسـه رَبين أَنَّهُ ،  َعنه َجدِّ َاِهِليَِّة ، قَاَل َوَأخه َم الهُكاَلِب يف اجله يَب أَنـهُفُه يـَوه َقده رََأى َجدَُّه قَاَل: ُأصـِ
ََذ أَنـهًفا ِمنه َوِرقٍ   فََأَمَرُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه يـَتَِّخَذ أَنـهًفا ِمنه َذَهٍب "، فَأَنهََتَ َعَليههِ  فَاختَّ

 قال األلباني: حسن.(، و 1770(، والترمذي )4233أخرجه أبو داود )[ # 106]فيض: 

 
ُزوِميُّ  -  330 َحاَق الهُمَسيَِّبُّ الهَمخه ثـََنا أََنُس بهُن ِعَياضٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإسه قَاَل: قَاَل  ، َعنه يَزِيَد بهِن َأيب ُعبَـيهدٍ ، قَاَل: َحدَّ

وَِع: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأصهَحابُُه  َكه ٍ َذاِهِبنيَ َسَلَمُة بهُن األه فـََقاَل رَُجٌل: اَي َعاِمُر بهَن ِسَناٍن  ، يف َسَفٍر َُنهَو ُحَننيه
عهَنا ِمنه َهَناِتَك قَاَل: فـَنَـَزَل َعاِمرٌ   فـََقاَل: ، َأْسِه

 ]البحر الرجز[ 
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َتَديـهَنا َنا  . . .  َواَّللَِّ َلوهاَل أَنهَت َما اهه َنا َواَل َصلَّيـه  َواَل َتَصدَّقـه
َنا فَاغهِفره ِلَذاكَ  ِم َما أَتـَيـه َنا  . . . الهيَـوه َقهَداَم ِإنه اَلقـَيـه  َوثـَبِِّت األه

َنا َنا ,  . . . ِإانَّ ِإَذا ِصيَح بَِنا أَبـَيـه َياِح َعوَُّلوا َعَليـه  َواِبلصِّ
ِم: َوَجَبته َواَّللَِّ اَي ، «ُه اَّللَُّ قَاُلوا: َعاِمٌر قَاَل: »يـَرهمحَُ  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمِن السَّاِئقُ  فـََقاَل رَُجٌل ِمَن الهَقوه

 ٍ  َرُسوَل اَّللَِّ َلوه َمتـَّعهتَـَنا ِبِه فَُأِصيَب ِبَُننيه
 .(1802( ومسلم برقم )6148البخاري برقم )  إسناد صحيح، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال المحقق:[ #  107]فيض:  

ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَولِيدِ   *   -   343 َوانَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َواِقدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ِديَنارٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ذَكه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه َعمه
َنُة َرسُ قَاَل: ِإانَّ َلُقُعوٌد  ،  ُعَمرَ  ِم: َهِذِه ابـه َرَأٌة فـََقاَل بـَعهُض الهَقوه فـََقاَل أَبُو  ،  وِل اَّللَِّ ِبِفَناِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه َمرَِّت امه

َياَن: َمَثُل حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َبيِن َهاِشٍم َكَمَثِل الرَُّيهَانَِة وَ  ِ ُسفه َط التَِّبه رَبَِت النَِّبَّ َصلَّى   .  سه قَاَل: فَانهطََلَقِت الهَمرهَأُة فََأخه
ِهِه الهَغَضبُ  َوامٍ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه َجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـُعهَرُف يف َوجه ُلُغيِن َعنه َأقـه َواٍل تـَبـه  اَّللََّ ِإنَّ ،  فـََقاَل: »َما اَبُل َأقـه

َتاَر ِمَن   َلهَق فَاخه َتاَر َمنه َشاَء ِمنه َخلهِقِه ُثَّ َخَلَق اخله ًعا فَاخه َتاَر ِمنه َبيِن آَدَم تـََباَرَك َوتـََعاىَل َخَلَق السََّماَواِت َسبـه َلهِق َبيِن آَدَم َواخه اخله
َتاَر ِمنه ُمَضَر قـَُريه  َتاَر ِمَن الهَعَرِب ُمَضَر َواخه َتاَرين ِمنه َبيِن َهاِشٍم فََأاَن ِمنه ِخَياٍر ِإىَل  الهَعَرَب َواخه َتاَر ِمنه قـَُريهٍش َبيِن َهاِشٍم َواخه ًشا َواخه

 ِخَياٍر َفَمنه َأَحبَّ الهَعَرَب فَِبُحِبِّ َوَمنه أَبـهَغَضُهمه فَِببـُغهِضي أَبـهَغُضُهمه«
 سنه الترمذي.إسناده ضعيف...وله شواهد كثيرة بعضها ح قال المحقق:[ # 108]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  346 ثـََنا َُيهََي بهُن ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َعاِمرٍ ،  َعنه جُمَاِلدٍ ،  َوأَبُو ُكَريهٍب قَااَل: َحدَّ
 ُ َزاِب َورَدَّ اَّللَّ َحه َم األه ًا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َُيهِمي َأعهرَ قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَوه رِِكنَي ِبَغيهِظِهمه ملَه يـََناُلوا َخريه اَض  الهُمشه

ِلِمنيَ  عهِر« َوقَاَل َحسَّاُن بهُن َثِبٍت:  قَاَل: »ِإنََّك حَلََسنُ ، « قَاَل َكعهُب بهُن َماِلٍك: َأاَن َوقَاُل ابهُن َرَواَحَة: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ الهُمسه  الشِّ
ُجُهمه أَنهَت َوَسُيِعيُنَك ُروُح الهُقُدِس« . َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل: »نـََعِم اهه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 109]فيض: 

 
ُر بهُن آَدَم ابهُن بِنهِت َأزهَهرَ  *  -  357 ثـََنا ِبشه ِريُّ قَاَل: ، َحدَّ ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه َراَن  ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن ِعمه قَاَل: َحدَّ

ِريُّ  َزهَورِ ، َعنه أَبِيهِ ، قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ، قَاَل: َحدََّثيِن َحاِجُب بهُن َمرهَوانَ ، الزُّهه لَّى هللاُ َعَليهِه  قَاَل: أَتـَيهُت النَِّبَّ صَ ، َعنه ِضَراِر بهِن األه
« فـَُقلهُت:  ؟ َوَسلََّم فـَُقلهُت: أُنهِشدُ   قَاَل: »أَنهِشده

 ]البحر املتقارب[ 
ِلَيًة َوابهِتَهااَل  . . .  َخَلعهُت الهِقَداَح َوَعزهَف الهِقَيانِ  َر َتصه َمه  َواخله

َرةٍ  رِِكنَي الهِقَتااَل  . . .  وََكرِّي الهُمَجربََّ يف َغمه  َوَشدِّي َعَلى الهُمشه
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َعيِت  ِلي َوَمايل  . . .  فـََيا َربِّ اَل َأغهَتََبه بـَيـه  ،  ِبَدااَل فـََقده ِبعهُت َأهه
 فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَِبَح الهبَـيهُع رَِبَح الهبَـيهُع« 

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 110]فيض: 

 
َدامِ  *  -  381 ثـََنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن الهِمقه َسِن بهِن ِعيَسى، َعنه َأيب زَيهدٍ ، قَاَل: َحدَّ َلى ، َعِن احلَه ،  َعِن ابهِن َأيب لَيـه

َارِِثيُّ َعاِماًل ِلُمَعاوِ ،  َعنه َأيب جِمهَلزٍ  رِِكنَي َوفـُُروِسيـَّتَـُهمه قَاَل: َكاَن ِزاَيُد بهُن الرَّبِيِع احله يََة َعَلى ُخَراَساَن َفَكَتَب ِإىَل ُمَعاِويََة يَذهُكُر َكثـهَرَة الهُمشه
ِلِمنَي َوَضعهَفُهمه َفَكَتَب ِإلَيهِه ُمَعاِويَُة: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم كَ  ِر َوِقلََّة الهُمسه ِكنَي اَل َتظهَفُر ِبَربِيَعَة َأوه  اَن يـَُقوُل: »ِإنَّ الهُمشه

ِر بهِن َواِئٍل َأوه رَبِيَعةَ  َعله ِلَواَءَك يف َبكه ًئا فَاجه َت َشيـه ِر بهِن َواِئٍل« فَِإَذا َجَسسه  َبكه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 111]فيض: 

َدامِ   *  -  382 َقايَِة قَاَل: َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن  ،  َعنه لَيهثٍ ،  الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن الهِمقه َصاِحِب السِّ
َتَخَرا فـََقاَما ِإىَل َُيهََي بهِن َأيب  ٍل َورَُجاًل ِمنه َبيِن َحِنيَفَة افـه نَـهُ َخَلٍف الهَوههِبُّ َأنَّ رَُجاًل ِمنه َبيِن ِعجه فـََقاَل: ِإنَّ ِمثهِلي ، َما َكِثرٍي لِيَـقهِضَي بـَيـه

رَتهُت َأنه َأُكوَن ِمنه قـَُريهشٍ ،  اَل يـَقهِضي يف ِمثهِل َهِذهِ  َ قـََباِئِل الهَعَرِب اَلخه هُت َبنيه رَتهُت َأنه ،  َوَلِكنه َلوه ُخريِّ فَِإنه ِحيَل ُدوَن َذِلَك اَلخه
َنهَصارِ  َتاَر َأنه َوَلوه ِحيَل ُدوَن َذِلَك اَل ،  َأُكوَن رَُجاًل ِمَن األه َتيِن َسأَلهُتُه ملَ اخه ٍل فـََقاَل ِإبـهَراِهيُم: لَيـه رَتهُت َأنه َأُكوَن رَُجاًل ِمنه َبيِن ِعجه خه

لٍ  ُت    .  َيُكوَن ِمنه َبيِن ِعجه َتيِن َعِلمه َِديَث َوقَاَل: لَيـه ثـهُتُه َهَذا احله رِبَُك ِإنَّ فـََقا،  تـَفهِسريَهُ فـََلِقيُت بـَعهُد يَزِيَد بهِن ِسيَداَن َفَحدَّ َل: َأاَن ُأخه
َم ِذي قَاٍر: »ُهزَِمِت الهَميهَمَنُة ُهزَِمتِ  ََعاِجَم   َُيهََي قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل يـَوه ُتُل األه ٍل تـَقه الهَميهَسَرُة َهِذِه بـَُنو ِعجه

ٌم َمَياِمنيُ  َل قـَوه  رُبه َعظهَمُهمه« اللَُّهمَّ اجه  ؛ َأَرى ِعجه
 حديث مرسل، إسناده ضعيف جدا. قال المحقق:[ # 112]فيض: 

َاِعيلَ   *   -   384 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َمعهٌن الهَقزَّازُ ،  َحدَّ مٍ ،  قَاَل: َحدَّ َكرِِه  ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َسالَّ َع النَِّبُّ رَُجاًل يف َعسه قَاَل: ْسَِ
اَن فَأهَلَك ِمنه ِفيَك« ، َحَسنُ َوُهَو يـَُقوُل: اَي َحَسُن اَي   فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَخذه

 حديث معضل، إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 113]فيض: 

َحاُق قَاَل: َحدََّثيِن َمعهُن بهُن ِعيَسىَحدََّثيِن  *  -  385 َوُر بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ، ِإسه قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ، قَاَل: َحدََّثيِن ِمسه
 َوَسلََّم ِبَكعهِب بهِن َماِلٍك َوُهَو يـَُقوُل:

 ]البحر الطويل[
َمةٍ  ِمَنا ُكلَّ َفخه رِيٍَّة ِفيَها الهَقَواِنُس تـَلهَمعُ  . . .  جُماِدلَُنا َعنه ِجذه  َمذه

 قَاَل: فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعنه ِديِنَنا اَي َكعهُب«
 حديث معضل، إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 114]فيض: 
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ثـََنا يُوُسُف بهُن يَزِيَد أَبُو َمعهَشٍر الهرَبَاءُ ، الهرِبِنهِد الهُقَرِشيُّ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَِّد بهِن َعرهَعَرَة بهِن  *  -  410 قَاَل: َحدََّثيِن ، قَاَل: َحدَّ
َيُّ ، َصَدَقُة بهُن طَيهَسَلةَ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  قَاَل: أَتـَيهُت النَِّبَّ ، َعنه َأعهَشى بهِن َماِزنٍ ، قَاَل: َحدََّثيِن َمعهُن بهُن ثـَعهَلَبَة املَاِزينُّ َواحله

تُُه:   فَأَنهَشده
 ]البحر الرجز[ 

َن الهَعَربِ   اَي َماِلَك النَّاِس َوَدايَّ
ُت ِذرهبًَة ِمَن الذَِّربه   ِإيّنِ تـََزوَّجه

 َذَهبهُت أَبهِغيَها الطََّعاَم يف رََجبه 
 َفَخاَلَفتهيِن بِِنَزاٍع َوِحَربه 

 به َوُهنَّ َشرٌّ َغاِلٌب ِلَمنه َغلَ 
« َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـََتَمثَُّل: »َوُهنَّ َشرُّ َغالَِباٍت ِلَمنه َغَلبه َوُهنَّ َشرُّ َغالِبَ   اٍت ِلَمنه َغَلبه

 في إسناده من لم أعرفه.  قال المحقق:[ # 115]فيض: 

َيانُ ، َعرهَعَرةَ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَِّد بهِن  *  - 411 ثـََنا ُسفه َماِريُّ قَاَل َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الذِّ َعنه َأيب ، قَاَل: َحدَّ
َحَّافِ  َباِن َضارِ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  اجله رََع ِفيَها  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِذئـه اَيِن اَبََت يف َزرِيَبِة َغَنٍم أبَِسه

ِلمِ   ِمنه ُحبِّ الشََّرِف َوالهَماِل يف ِديِن الهُمسه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 116]فيض: 

 

َزهِديُّ   *  -  412 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه ثـََنا َعبهُد  ،  َحدَّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ،  الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ قَاَل: َحدَّ
رَِمةَ   فـََقاَل: »لَبـَّيهُكمه« ، فـََناَداهُ أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَغهَتِسُل ، َأنَّ ُخَزاَعةَ ، َعنه ِعكه

 مرسل، في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. حديث  قال المحقق:[ # 117]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد الرَّاِزيُّ  - 446 ثـََنا َسَلَمُة بهُن الهَفضهلِ ، َحدَّ َعهَرايبِّ ، قَاَل: َحدَّ ٍف األه َحاَق َعنه َعوه َعنه  ، قَاَل َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإسه
بَـَلُه َجَواٍر ِمنه َبيِن النَّجَّاِر ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  اَّللَِّ بهِن أََنسٍ ُُثَاَمَة بهِن َعبهِد   تَـقه قَاَل: َلمَّا َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَمِديَنَة اسه

 يـَُقلهَن: 
 َحبََّذا حُمَمًَّدا ِمنه َجارِ   . . . َُنهُن َجَواٍر ِمنه َبيِن النَّجَّارِ 

 اَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبـَّنَُّكمه« قَ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 118]فيض: 
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ثـََنا َكاِمُل بهُن طَلهَحةَ   *   -   476 ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ َزهَهرِ َعنه َأيب  ،  َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيدَ ،  قَاَل: َحدَّ َأنَّ رَُجاًل َمرَّ ِبَفرهَخيه َطريهٍ فََأَخَذمُهَا  ،  األه
َت هَلَُما َواِحًدا تـََقرُّ ِبِه  رِبَ ِبِه قَاَل: »َأَفاَل تـَرَكه نـُُهَمافـََرآُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأوه ُأخه  « ؟ َأعهيـُ

 حديث مرسل، في إسناده عبدهللا بن لهيعة. قال المحقق:[ # 119]فيض: 

َثُم بهُن َعِديٍّ ، َحدََّثيِن َأَسُد بهُن َعمَّاٍر التَِّميِميُّ  *  - 489 َيـه ثـََنا اهله قَاَل: بـََلَغ ُمَسيهِلَمَة َأنَّ النَِّبَّ ، َعِن الشَّعهِبِّ ، َعنه جُمَاِلدٍ ، قَاَل: َحدَّ
قَاَل: َوبـََلَغُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن   .  فـَتَـَفَل يف بِئهٍر َفَصاَرته ُأَجاًجا،  َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َتِفَل يف بِئهٍر َعُذبَ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  

َياَن َفَحنََّك َصِبيًّا َفَخِرسَ  بـه َليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا ُأِتَ ِبَصِبٍّ َمَسَح رَأهَسُه قَاَل: َفَمَسَح رَأهَس َوبـََلَغُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ ،  ُُيَنُِّك الصِّ
 . َصِبٍّ فَقرَعَ 

  مرسل، وإسناده ضعيف.[ #  120]فيض: 

ََسِن بهِن َشِقيقٍ   *   -   502 رَباََن أَبُو  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احله ِمنه ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  مَحهَزةَ قَاَل: َأخه
اَن َجاِلًسا َهاُهَنا َوَُنهُن ُمَقابُِلو الهبَـيهِت َوَمَعُه قـَُريهٍش يـَُقاُل َلُه: ُفاَلُن بهُن رَبِيَعَة قَاَل: َحدََّثيِن َأيب َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم كَ 

َحٍة فـََلمَّا فـَرََغ   ؟  فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد َأاَل أُنهِشُدكَ ،  َشاِعرٌ َأصهَحاِبِه َفَجاَءُه رَُجٌل ِمنه َبيِن لَيهٍث    رَُجٌل ِمنه  َتَدَحُه مبِده قَاَل: فـََغَلَبُه فَأَنهَشَدُه امه
َها قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنه َيُك َأَحٌد ِمَن الشُّعَ  َسنهَت« ِمنـه َسَن فـََقده َأحه  َراِء َأحه

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 121]فيض: 

َبَة بهِن َسِعيدٍ ، َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَّدٍ  * - 510 رٍ ، َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ، َعنه لَيهِث بهِن َسعهدٍ ، َعنه قـُتَـيـه ُ َعنهُه  ، َأنَّ َأاَب َبكه َرِضَي اَّللَّ
َت الشَّيهَخ َحىتَّ ُكنهُت ،  َجاَء أِبَبِيِه َأيب ُقَحاَفَة ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »فـََلوهاَل تـَرَكه

اَلمُ ،  آتَِيُه« َقِّ إَلِسه ٍر: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحله اَلِمهِ   فـََقاَل أَبُو َبكه اَلَم َأيب طَاِلٍب َكاَن َأقـَرَّ  ،  َأيب طَاِلٍب َكاَن َأقـَرَّ ِلَعيهيِن ِمنه ِإسه َوَذِلَك َأنَّ ِإسه
 ِلَعيهِنكَ 

 حديث مرسل، إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 122]فيض: 
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َرهِميُّ   *  -  1 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله ثـََنا أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد القرشي املعروف اببن أيب الدنيا قال: َحدَّ  قَاَل:  َحدَّ
َُمِويُّ  ُر بهُن حُمَمٍَّد األه ثـََنا ِبشه َلَة َُيهََي بهُن َواِضٍح قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َُتَيـه ِرو بهِن ُعثهَماَن بهِن َعفَّانَ  َعنه حُمَمَِّد بهنِ ، َحدَّ َعنه  ، َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

 ٍ ُ َعَليهِه  ،  فَاِطَمَة بِنهِت ُحَسنيه ًعا  ،  َمعهُروٍف َصَدَقةٌ   َوَسلََّم: "ُكلُّ َعنه ِباَلٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوالهَمعهُروُف يَِقي َسبهِعنَي نـَوه
َم الهِقَياَمةِ ،  ي ِميَتَة السُّوءِ َويَقِ ،  ِمَن الهَباَلءِ  ِلِه يـَُقوُدُهمه َوَيُسوقـُُهمه ،  َوالهَمعهُروُف َوالهُمنهَكُر َخلهَقاِن َمنهُصواَبِن ِللنَّاِس يـَوه فَالهَمعهُروُف اَلزٌِم أِلَهه
َنَّةِ  ِلِه يـَُقوُدُهمه َوَيُسوقـُُهمه ِإىَل النار، ِإىَل اجله  .  " َوالهُمنهَكُر اَلزٌِم أِلَهه
 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 123]فيض: 

َاِرِث النَُّمريهِيِّ ، َحدَّثـََنا عبد هللا قال: َحدََّثيِن الهَولِيُد بهُن ُشَجاٍع السَُّكوينُّ  * -  2 ثـََنا أَبُو َُيهََي الثَـَّقِفيُّ َعِن احله ،  َعنه َأيب َهاُرونَ ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُده ، ِإنَّ َأَحبَّ ِعَباِد اَّللَِّ ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمنه ُحبَِّب ِإلَيهِه الهَمعهُروفُ "َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

 .  "َوُحبَِّب إليه فعاله
 قال األلباني: ضعيف جدا. :الموسوعة قال محقق[ # 124]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ األزدي حدثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر األهَ   *   -   3 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َلِميُّ َحدَّ َحاَق بهِن حُمَمَِّد ،  سه َعنه ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:،  بهِن َيَسارٍ َعنه َعطَاِء  ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن َأيب َحرهَمَلةَ  ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُده املعروف   "ِفعهلُ   َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

 .  "يقي مصارع السوء
 قال األلباني: صحيح.  :الموسوعة قال محقق[ # 125]فيض: 

 

َاِرِث النَُّمريهِيِّ َحدَّثـََنا عبد هللا َحدََّثيِن أَبُو    *   -   4 ِريِّ  ،  َعنه َأيب َهاُرونَ ،  مَهَّاٍم َحدََّثيِن أَبُو َُيهََي الثَـَّقِفيُّ َعِن احله ُده َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َوَحبََّب ، نه َخلهِقِه َحبََّب ِإلَيهِهُم الهَمعهُروفَ ِإنَّ اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل ِللهَمعهُروِف ُوُجوًها مِ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بَ ،  ِإلَيهِهمه ِفَعاَلهُ  َده َرهِض اجله َب الهَمعهُروِف ِإلَيهِهمه َوَيسََّر َعَليهِهمه ِإعهطَاَءُه َكَما َيسََّر الهغَيهَث ِإىَل األه َلَهاَوَوجََّه ُطالَّ ِييَـَها َوُُيهِيَي ِِبَا َأهه ، ِة لُِيحه
ُرُه َجَعَل ِللهَمعهُروِف َأعهَداًء ِمنه َخلهِقِه بـَغََّض ِإلَيهِهُم الهَمعهُروفَ َوِإنَّ   ُر  ،  َوبـَغََّض ِإلَيهِهمه ِفَعاَلهُ ،  اَّللََّ َجلَّ ِذكه َوَحظََّر َعَليهِهمه ِإعهطَاَءُه َكَما ُُيَظِّ

ِلَكَها بَِة لِيـُهه َده َرهِض اجله لَ ، الهَغيهَث َعِن األه ِلَك ِِبَا َأهه  .  "َها وما يعفو أكثرَويـُهه
 .ضعيف جداً  ( وقال: 1592ذكره العالمة األلباني في ضعيف الجامع )[ # 126]فيض: 

 

يِتُّ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا بن حممد  *   -   5 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاٍن السَّمه ثـََنا أَبُو ُعثهَماَن َعبهُد اَّللَِّ بهُن زَيهٍد  ،  َحدَّ َوهزَاِعيُّ َحدَّ ،  الهَكلهِبُّ ذََكَر األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ًما َُيهَتصُُّهمه اِبلنَِّعِم ِلَمَناِفِع الهِعَباِد "َعنه َعبهَدَة بهِن َأيب لَُبابََة َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َّلِلَِّ تـََعاىَل قـَوه

ِِهمه َويُِقرَُّها ِفيِهمه  ُهمه َفَحوَّهَلَا ِإىَل َغريه  .  "َما َبَذُلوَها فَِإَذا َمنَـُعوَها نـََزَعَها ِمنـه
، َوثََّقُه اْبُن َمِعيٍن وَ   :الهيثميقال  [ #  127]فيض:   ْمِتيُّ اَن السَّ َوِفيِه َغْيُرُه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّ

 . ، َضعََّفُه اأْلَْزِديُّ  ِليٌن، َوَلِكنَّ َشْيَخُه َأُبو ُعْثَماَن َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َزْيٍد اْلِحْمِصيُّ
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َزهِديُّ   *   -   6 َنهِبُّ ،  حدثنا عبد هللا َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه ُرو بهُن َهاِشٍم اجله ثـََنا َعمه َعنه ُجَويهرِبٍ َعِن الضَّحَّاِك َعِن ابهِن  ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَالَ  ِطَناِع الهَمعهُروفِ "  :َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ رِّ فَِإنَُّه يَِقي َمَصارَِع السُّوِء َوَعَليهُكمه ِبَصَدَقِة ال ، َعَليهُكمه اِبصه َا ،  سِّ فَِإَّنَّ

 . "ُتطهِفُئ َغَضَب اَّللَِّ َعزَّ وجل
 قال األلباني: صحيح.  :الموسوعة قال محقق[ # 128]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم الهبَـزَّارُ   -   7 ثـََنا أَبُو ُعَوانَةَ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا قال: َحدَّ َجِعيِّ َعنه َأيب َماِلٍك  ،  َحدَّ َشه َعنه ُحَذيـهَفَة ،  َعنه رِبهِعيٍّ ،  األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    .  "ُكلُّ معروف صدقة"قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (1005رواه مسلم ) [ # 129]فيض: 
 

َوُر بهُن ال  -  8 َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  صَّلهتِ َحدَّثـََنا عبد هللا قال: قـُلهُت ِلَسِعيِد بهِن ُسَليهَماَن َحدََّثُكمه ِمسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    .  "نـََعمه "قَاَل:   "ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدَقةٌ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (6021رواه البخاري )[ # 130]فيض: 
 

اَليلُّ ،  َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َُيهََي بهِن اَنِفٍع الثَـَّقِفيُّ َحدَّثـََنا عبد هللا قال:    *  -  9 َسِن اهلِه َِميِد بهُن احلَه ثـََنا َعبهُد احله ثـََنا حُمَمَُّد بهِن  ،  َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  الهُمنهَكِدرِ  وَُكلُّ َما أَنـهَفَق الرَُّجُل َعَلى ،  ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدَقةٌ "َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلِه ُكِتَب َلُه ِبِه َصَدَقةٌ  ِسِه َوَأهه يـَعهيِن َما َوَقى ِبِه الرَُّجُل ِعرهَضُه   َما:قَاَل: قـُلهُت ِلُمَحمَّدٍ   " َوَما َوَقى ِبِه ِعرهَضُه ُكِتَب َلُه بِِه َصَدَقةٌ ،  نـَفه
ُء الَِّذي يـُعهِطيِه الشَّاِعرَ "قَاَل:   .  "َوَذا اللَِّساِن الهُمتـََّقى، الشَّيه

 (، وقال: ضعيف.4254ذكره العالمة األلباني في صحيح الجامع )[ # 131]فيض: 
 

ِصيُّ َحدَّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم أَبُو حُمَمٍَّد الطَّاِئيُّ   -  10 مه ثـََنا أَبُو َغسَّاَن حُمَمَُّد بهُن ُمَطرٍِّف َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن  ،  ثـََنا َعِليُّ بهُن َعيَّاٍش احلِه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ، الهُمنهَكِدرِ   .  "ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدَقةٌ "َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (.6021رواه البخاري )[ # 132]فيض: 

 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم الدَّوهرَِقيُّ ،  حدثنا عبد هللا  -  11 ثـََنا َروهحٌ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشامٌ ،  َحدَّ َعنه حُمَمَِّد بهِن ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َواِسعٍ ،  َحدَّ
ُ َعنهُه "َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  الهُمنهَكِدرِ  نـهَيا نـَفََّس اَّللَّ ِلِم ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب الدُّ َمنه نـَفََّس َعنه َأِخيِه الهُمسه

ِخَرةِ  نـهَيا َواله ِخَرةِ ، ُكَرَب الدُّ نـهَيا َواله ُ يف الدُّ ِلَم َسرَتَُه اَّللَّ ِن َأِخيهِ  ،َوَمنه َسرَتَ َأَخاُه الهُمسه ِن الهَعبهِد َما َكاَن يف َعوه ُ يف َعوه  .  "َواَّللَّ
 (2699رواه مسلم ) [ # 133]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ   *   -   12 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو نـَُعيهمٍ ،  َحدَّ ثـََنا َصَدَقةُ ،  َحدَّ َحدَّثـََنا  ،  السَّبهِخيِّ َعنه فـَرهَقٍد  ،  َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َعنه َعلهَقَمةَ ،  ِإبـهَراِهيمُ   ُ َفِقرٍي فـَُهَو  "َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل َغيِنٍّ َأوه  ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدَقٌة 
 .  "َصَدَقةٌ 
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، َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه  : الهيثميقال [ # 134]فيض:  ِقيِقيُّ  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه َصَدَقُة ْبُن ُموَسى الدَّ

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   *  -  14 ِر بهِن خنيس عن طلحة بن عمرو،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهُقدُّوِس بهُن َبكه َعنه َعطَاٍء َعِن ابهِن ُعَمَر َعِن  ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ال نَـُعُه َأَحدُُكمه ِإىَل َغيِنٍّ َأوه َفِقرٍي فهو صدقة "نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  .  "ُكلُّ َمعهُروٍف َيصه

 . إسناده ضعيف  :بوصيري قال ال[ # 135]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *  -  15 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن الرَّبِيعِ ،  َحدَّ َعنه ،  َحدَّثـََنا َفضهُل بهُن ُمَهلهِهٍل َأُخو ُمَفضَّلٍ ،  َحدَّثـََنا احلَه
َرةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ، َحِبيِب بهِن َأيب َعمه  .  "ةٌ ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدقَ "َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ~[136]فيض: 
 

ربََ   *   -   16 ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن َعطَاٍء َأخه َعنه ،  اَن ِهَشاٌم َوَسِعيدٌ َحدَّثـََنا عبد هللا قال: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن يَزِيَد بهِن ِعيَسى قَاَل: َحدَّ
َسنِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  قـََتاَدَة َعِن احلَه َم "َعنه َأيب ُموَسى َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ الهَمعهُروَف َوالهُمنهَكَر َخِليَقاِن يـُنهَصباِن ِللنَّاِس يـَوه

َلُه َويَِعُدُهُم اخلهَريهَ ، الهِقَياَمةِ  ُر َأهه َتِطيُعوَن َلُه ِإالَّ ُلُزوًماَوَأمَّا الهُمنهَكُر ، فََأمَّا الهَمعهُروُف فـَيـَُبشِّ  .  "فـَيَـُقوُل أِلَصهَحاِبِه ِإلَيهُكمه َوَما َيسه
ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط.  : الهيثميقال [ # 137]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال *  - 17 ثـََنا أَبُو ِشَهابٍ ، َحدَّ َولِ ، َحدَّ َحه ِديِّ قَاَل:  ، َعنه َعاِصٍم األه َعنه َأيب ُعثهَماَن النـَّهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ِخَرةِ "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل الهَمعهُروِف يف اله َيا َأهه نـه ُل الهَمعهُروِف يف الدُّ نـهَيا ُهمه أهل وَ ،  َأهه ُل الهُمنهَكِر يف الدُّ َأهه

 .  ة"املنكر يف الخر 
 مرسل...  :الموسوعة قال محقق[ # 138]فيض: 

 

ثـََنا ُهَشيهمٌ  :َحدَّثـََنا عبد هللا قال: َحدََّثيِن َأيب َوِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ قَااَل  *  - 18 َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب ، َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ميَاِن اِبَّللَِّ ُمَدارَاُة النَّاسِ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُل الهَمعهُروِف ،  رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ نـهَيا َأهه ُل الهَمعهُروِف يف الدُّ َوَأهه

ِخَرةِ   .  "يف اله
 مرسل...  :الموسوعة قال محقق[ # 139]فيض: 

 

ٍرو أَبُو َأمحهََد الهبَـلهِخيُّ َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمنهُصو   *   -   19 َرَّاينُّ َحدَّثـََنا عبد هللا قال: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعمه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  ٍر احله
َفَهاينِّ َعبهِد الرَّمحهَِن   َصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  األه ُل "َعنه َعطَاٍء َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـهَيا َأهه ُل الهَمعهُروِف يف الدُّ َأهه

ِخَرةِ  ُم الهِقَياَمِة ََجَعَ "قَاَل:  ،  وََكيهَف َذاكَ   :ِقيلَ   "الهَمعهُروِف يف اله َل الهَمعهُروفِ ِإَذا َكاَن يـَوه ُ َأهه َقده َغَفرهُت َلُكمه َما َكاَن "فـََقاَل:  ،  " اَّللَّ
َل الهَمعهُروفِ  لَِتُكونُوا َأهه ُتمه  َم ِلَمنه ِشئـه َل املعروف يف ِمنهُكمه َوَصانـَعهُت َعَلى الهَمعهُروِف َعنهُكمه ِعَباِدي فـََهُبوَها الهيَـوه نـهَيا َوَأهه  يف الدُّ

 .  "الخرة
 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث ال يصح. :الموسوعة محقق قال# [ 140]فيض: 
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ِر بهَن َعيَّاشٍ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا  *   -   20 عهُت َأاَب َبكه َنِسيُّ قَاَل: ْسَِ َخه َراَن األه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعمه َعنه أََنِس بهِن  ،  َعنه ُسَليهَماَن التـَّيهِميِّ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   َل النَّاِر ُصُفوفًا"َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة ُصُفوفًا َوَأهه َل اجله ُ تـََعاىَل َأهه ُم الهِقَياَمِة ََجََع اَّللَّ  "ِإَذا َكاَن يـَوه

ِل النَّا"قَاَل:   َنَِّة فـَيَـُقوُل اَي ُفاَلنُ فـَيَـنهظُُر الرَُّجُل ِمنه ُصُفوِف َأهه ِل اجله َم اصهطَنَـعهُت ِإلَيهَك    :ِر ِإىَل الرَُّجِل ِمنه ُصُفوِف َأهه َأَما َتذهُكُر يـَوه
نـهَيا َمعهُروفًا نـهَيا َمعهُروفًا:ُ فـَيَـُقول، فـََيأهُخُذ بَِيِدهِ ،  يف الدُّ َنََّة برمحة ،  ُخذه بَِيِدهِ   :فـَيـَُقاُل َلهُ ،   اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا اصهطََنَع ِإيَلَّ يف الدُّ فََأدهِخلهُه اجله

 . "هللا
 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث ال يصح. :الموسوعة محقق قال[ # 141]فيض: 

 

َتَمَع بَِباِب  ،  َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ   عن،  حممدَجعهَفِر بهِن   موىل َحدََّثيِن يُوُسُف  ،  بن عفانُعثهَماُن  موىل    . . .  *  -   22 َعنه أَبِيِه قَاَل: اجه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِليُّ بهُن َأيب طَاِلٍب َوَجعهَفُر بهُن َأيب طَاِلٍب َوالهَعبَّاُس بهُن َعبه  َبَل َعَلى َعِليٍّ فـََقاَل: اَي َأاَب ، ِد الهُمطَِّلبِ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فََأقـه

سَ  رَبُ الهُكُنوزِ ،  ِن َأاَل َتِصُف الهَمعهُروفَ احلَه ُر َمنه َكَفَرُه فـََقده َُيهَمُدَك ،  وأفضل الذخائر،  قَاَل: بـََلى الهَمعهُروُف َأكه َدنََّك ِمنهُه ُكفه َفاَل يـَُزهِّ
ءٍ  َتِفعه ِمنهُه ِبَشيه ِلُم َما َجَحَد الهَكُفو ،  َعَليهِه َمنه ملَه يـَنـه ُكُرَك الهُمسه  : َوقَاَل الهَعبَّاسُ   .  تعجيله على أهلهالهَمعهُروُف    : َوقَاَل َجعهَفرٌ ،  رُ َوَقده َيشه

َتهُ ،  َوَتصهِغريِهِ ،  وَِكتهَمانِهِ ،  َثاَلٍث تـَعهِجيِلهِ  ِ وال يكتمل إال خبصال ،  وأفضل الذخائر،  أزين حلية  الهَمعهُروفُ  َوِإَذا ،  فَِإَذا َصغَّرهَتُه َعظَّمه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل:  ،  هوإذا كتمته استتمت،  عجلته هنأته عهُت  " َفَخَرَج َعَليهِهمه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتمه ،  منكم مههمةْسَِ   "َفِفيَم ُكنـه

رَبُوُه فـََقاَل:   َسَن  "فََأخه ُل الهَمعهرُ و ،  وهو املعروف عند أْسه،  صفة املعروفُكلُُّكمه َقده َأحه نـهَيا َأهه ُل الهَمعهُروِف يف الدُّ ِخَرةِ َأهه  . "وِف يف اله
 لم أجده. :الموسوعة قال محقق[ # 142]فيض: 

ِكنيٍ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا  *   -   24 بهُن ِمسه ُم  رَباََن َسالَّ َأخه َعهِد  بهُن اجله َعِليُّ  َعامََّة ،  َحدَّثـََنا  َشِهَد  َقده  أَبُوُه  بهِن طَلهَحَة وََكاَن  ُعَقيهِل  َعنه 
َُجيهِميِّ قَاَل: قـُلهَناالهَمَشاِهِد َمَع   ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه ُجَريٍّ َأوه َأيب ُجَريٍّ اهله ِل الهَباِديَةِ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فـَُنِحبُّ ،  ِإانَّ ِمنه َأهه

َفَعَنا ِبهِ  ًئااَل  "قَاَل:  ،  َأنه تـَُعلَِّمَنا َعَماًل َلَعلَّ اَّللََّ َأنه يـَنـه ِقي،  حَتهِقَرنَّ ِمَن الهَمعهُروِف َشيـه َتسه َوَأنه ،  َوَلوه َأنه تـُفهرَِغ ِمنه َدلهِوَك يف ِإاَنِء الهُمسه
 .  "ُتَكلَِّم َأَخاَك ووجهك إليه منبسط

 .حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف(، وقال شعيب: 20632رواه أحمد )[ # 143]فيض: 
 

ِلمٍ حدثنا عبد هللا    -  25 ثـََنا أَبُو َعاِمٍر الهَعَقِديُّ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا الهُمنهَكِدُر بهُن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ٍه طَلهٍق َوَأنه تـُفهرَِغ َوِمنَ ،  ُكلُّ َمعهُروٍف َصَدَقةٌ "َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  الهَمعهُروِف َأنه تـَلهَقى َأَخاَك ِبَوجه

 .  "ِمنه َدلهِوَك يف إانء أخيك
 (، وقال األلباني: صحيح.1970رواه الترمذي )[ # 144]فيض: 

 

رَباََن َسِعيدٌ  اجلعد قال: أخربان حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن  *  -  26 ََسِن َأنَّ َرُسوُل اَّللَِّ ، يَزِيَد بهِن َهاُروَن َأخه َعنه قـََتاَدَة َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   .  "ِإنَّ ِمَن الصََّدَقِة َأنه ُتَسلَِّم َعَلى النَّاِس َوأَنهَت طليق الوجه"َصلَّى اَّللَّ
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 مرسل. رواه البيهقي في الشعب، وهو [ # 145]فيض: 

َلَمَة بهِن قعنب عن محاد  ،  حدثنا عبد هللا َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   27 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  مُحَيهدٍ   بن أيب َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َه الطَِّليقَ إنَّ اَّللَِّ ُيُِ "الهُمنهَكِدِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َه ، بُّ الهَوجه  .  النبح"َويـُبهِغُض الهَوجه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 146]فيض: 
 

ُّ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا  -   28 ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ ،  اَّللَِّ بهِن الهُمِغريَةِ َعنه ُعبَـيهِد  ،  َحدَّ
ثـََر تـََبسًُّما ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللا َاِرِث بهِن َجزهٍء قَاَل: َما رَأَيهُت َأَحًدا َأكه  .   عليه وسلمَعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله

 (، وقال األلباني: صحيح.3642رواه الترمذي )[ # 147]فيض: 
 

َنةَ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبَّاٍد الهَمكِّيُّ   َحدَّثـََنا ،  حدثنا عبد هللا  -  29 َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  َحدَّ َعنه قـَيهِس بهِن َأيب ،  َعنه ِإْسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُمنهُذ أَ ، َحازِمٍ  ُت إال تبسم يف وجهيَعنه َجرِيِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: َما رَآين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلمه  .  سه

 (.2475رواه مسلم ) [ # 148]فيض: 
 

30  -   *   ُّ رَباََن ُموَسى بهُن َداُوَد الضَِّبِّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َأيب َأخه َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي قَاَل: َكاَن ،  َعنه َعاِمِر بهِن َيَسافٍ ،  َحدَّ
ِثُر الضَِّحكَ رَُجٌل  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، ُيكه َنَّةَ "فـََقاَل: ، َفذُِكَر ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخُل اجله  .  "َوُهَو َيضهَحكُ ، َأَما ِإنَُّه َسَيده

 ~ [ 149]فيض: 

 
َاِعيلَ   قال:َحدَّثـََنا عبد هللا َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِفَراٍس الضَُّبِعيُّ    *   -   42 ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه َحدَّثـََنا سفيان حدثين أبو َعبَّاُد بهُن  ،  َحدَّ

ُ َعَليههِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  الهَمقهرُبِيِّ  ِإنَُّكمه اَل َتَسُعوَن النَّاَس أبَِمهَواِلُكمه َلِكنه لَِيَسعهُهمه " َوَسلََّم:  َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُن اخللق وطالقة الوجه  .  "ِمنهُكمه ُحسه

 (، وقال: ضعيف.2043ذكره العالمة األلباني في ضعيف الجامع )[ # 150]فيض: 
 

ُر بهُن ُعبَـ   *   -   43 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  يهٍد الدَّاِرِسيُّ َحدَّثـََنا عبد هللا َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن مُحَيهٍد الهَعبهِديُّ مبَكََّة َحدََّثيِن ِبشه َحدَّ
بهِن ُعرهَوةَ ،  الهُمِغريَةِ  ِهَشاِم  أَبِيهِ ،  َعنه  قَاَلته ،  َعنه  َعاِئَشَة  َعَليهِه َوَسلََّم:    :َعنه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ النَّاَس "قَاَل  َتَسُعوا  َلنه  ِإنَُّكمه 

رِ ، أبَِمهَواِلُكمه  ُن الهِبشه ِه َوُحسه  .  "َوَلِكنه َيَسُعُهمه ِمنهُكمه َطاَلَقُة الهَوجه
 ~ [ 151]فيض: 
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48   -   *   ِ َُسنيه رَبين حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِرئُ ،  َأخه ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب أَيُّوبَ ،  َحدَّ ،  الهَولِيدِ َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ
ِريِّ ،  َعنه َأيب ُسَليهَماَن اللَّيهِثيِّ  ُده ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُلوا َمعهُروَفُكُم "َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َتهِقَياَء َوَأوه َأطهِعُموا طََعاَمُكُم األه

 .  "املؤمنني
 رجاله رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبد هللا بن الوليد التميمي وكالهما ثقة  : الهيثميقال [ # 152]فيض: 

 

رَبين ُعبَـيهُد بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا  *   -   49 َداِم َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن الهِمقه ثـََنا ِهَشاُم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه   ُلُح الصَِّنيَعُة ِإالَّ َوَسلََّم: "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُح الرِّاَيَضُة ِإالَّ يف جنَِيبٍ ،   ِعنهَد ِذي َحَسٍب َأوه ِدينٍ اَل َتصه  .  " َكَما اَل َتصه

 .فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب   : الهيثميقال [ # 153]فيض: 
 

َزهِديُّ   عن،  الواسطيبهُن ُموَسى    عبادَحدََّثيِن  *  -   50 َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  يـَعهُقوُب بهُن الهَولِيِد األه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُلُح الصَِّنيَعُة ِإالَّ ِعنهَد ِذي ِديٍن َأوه َحَسبٍ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُح الرِّاَيضَ ،  اَل َتصه  .  " ُة ِإالَّ يف جنَِيبٍ َكَما اَل َتصه

 . ضعيف جداً (، وقال: 778ذكره العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 154]فيض: 

ىَل الهُمِغريَِة َعِن ابهِن ِشَهابٍ   . . .    *   -   55 ٌل َموه ُ َعَليهِه َوَسلََّم   : َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َسهه َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِ َتنيه  : َوَأاَن َأََتَثَُّل ِِبََذيهِن الهبَـيـه

ُه الهَعَواِقُب َقده ََّنَا  . . .  ارهَفعه َضِعيَفَك اَل ُيَِره ِبَك َضعهُفهُ  رِكه ًما فـَُتده  يـَوه
 أَثهََن َعَليهَك مبَا فـََعلهَت فـََقده َجَزى  . . . ََيهزِيَك َأوه يـُثهيِن َعَليهَك َوِإنَّ َمنه 

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِيُل  "  :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َلَقده َجاَءين ِجربه ِل الهيَـُهوِديِّ قَاتـََلُه اَّللَّ ِبِرَساَلٍة ِمنه َريبِّ َعزَّ    عليه السالمرُدِّي َعَلى قـَوه
َا رَُجٍل َصَنعَ  :َوَجلَّ   .  "فقد كافأه، فـََلمه َيَِده هَلَا َجَزاًء ِإالَّ الدَُّعاَء َوالثَـَّناءَ ،  ِإىَل َأِخيِه َصِنيَعةً َأميُّ

 ~ [ 155]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو مَهَّاٍم السَُّكوينُّ   *  -   76 ثـََنا يُوُسُف بهُن َعِطيََّة الصَّفَّارُ ،  َحدَّ ثـََنا َثِبتٌ ،  َحدَّ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك ،  َحدَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   َلهُق ُكلُُّهمه ِعَياُل اَّللَِّ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  .  "فََأَحبـُُّهمه ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل أنفعهم لعياله، اخله
 . وهو متروكفيه يوسف بن عطية الصفار   : الهيثميقال [ # 156]فيض: 

 

َباينُّ قَاُلوا، حدثنا عبد هللا *  - 77 َسِن الشَّيـه ثـََنا أَبُو مَهَّاٍم السَُّكوينُّ َوأَبُو اَيِسٍر الهَمرهَوِزيُّ َوأَبُو احلَه ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد َعِن  :َحدَّ َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه مُحَيهِد بهِن الهَعاَلءِ ،  الهُمتَـوَكِّلِ  ِلِم َحاَجًة "  : َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه َقَضى أِلَِخيِه الهُمسه

َرهُ َكاَن مبَنهزَِلِة َمنه َخَدَم اَّللََّ   .  " تـََعاىَل ُعمه
 ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال: ال يصح. [ # 157]فيض: 
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ِميُّ قَااَل ، حدثنا عبد هللا -  78 شه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش الهُمَهلَِّبُّ َوُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجلَه حُمَمَِّد بهِن  َعنه ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    : َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَالَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  ذََكَر رَُجلٌ ،  َواِسعٍ  ِلٍم ُكرهبًَة ِمنه  "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه فـَرََّج َعنه ُمسه

نـهَيا خِ ، ُكَرِب الدُّ ُ َعنهُه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب اله ِخَرةِ ، َرةِ فـَرََّج اَّللَّ نـهَيا َواله ُ يف الدُّ نـهَيا َسرَتَُه اَّللَّ ِلَم يف الدُّ ِن ، َوَمنه َسرَتَ َأَخاُه الهُمسه ُ يف َعوه َواَّللَّ
ِن أخيه  .  "الهَعبهِد َما َكاَن الهَعبهُد يف َعوه

 (.2699رواه مسلم ) [ # 158]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد  ،  حدثنا عبد هللا*    -  79 ََصمُّ ،  اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ َحدَّ َاِعيَل األه ثـََنا السََّكُن بهُن ِإْسه ثـََنا ِزاَيدٌ ،  َحدَّ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ريهِ َكَفاِعِلهِ "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ُيُِبُّ إغاثة اللهفان، الدَّالُّ َعَلى اخله  .  "َواَّللَّ

 فيه زياد بن ميمون بن أبي حسان: متروكذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وقال: [ # 159]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ، حدثنا عبد هللا *  -  80 ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَماَن الضَُّبِعيُّ ، َحدَّ ثـََنا ِهَشامٌ ، َحدَّ َعنه ُعَباَدَة بهِن َأيب ُعبَـيهٍد ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ره َعَلى ُمعهِسرٍ ،  َمنه َسرَُّه َأنه تـُنَـفََّس ُكرهبـَُتهُ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَجاَب َدعهَوتُُه فـَلهيـَُيسِّ َأوه لَِيَضعه ،  َوَأنه ُتسه

َفانِ فَِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ ِإَغاثََة ال، َلهُ  ُروبُ  :ِقيَل هلَِِشامٍ  : قَاَل َجعهَفرٌ  "لَّهه َفاُن قَاَل: ُهَو َواَّللَِّ الهَمكه  . َما اللَّهه
 ~ [ 160]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الصََّمِد الهَعمِّيُّ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا َحدََّثيِن الهُمَفضَُّل بهُن َغسَّاَن َحدََّثيِن َأيب   *   - 82 َعنه ، ِزاَيِد بهِن َأيب َحسَّانٍ َعنه  ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ُ تـََعاىَل َلُه َثاَلًث َوَسبهِعنَي َمغهِفَرًة َواِحَدٌة  " أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه َأَغاَث َملهُهوفًا َكَتَب اَّللَّ

َتا َها َصاَلُح َأمهرِِه ُكلِِّه َوثِنـه َم الهِقَياَمةِ ، نِ ِمنـه ُعوَن َلُه َدرََجاٌت يـَوه  .  " َوَسبـه
(، واورده العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة  74ذكره شيخ اإلسالم الشوكاني في الفوائد المجموعة برقم )[ #  161]فيض:  

 (،وقال: موضوع.749)

ثـََنا أَبُو َحفهٍص  ،  حدثنا عبد اَّللَُّ   -  84 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسَواءٍ ،  الصَّفَّارُ َحدَّ َاُرودِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانٍ ،  َحدَّ َعنه َعِطيََّة ،  َعنه َأيب اجله
يفِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  الهَعوه ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُده ِمًنا َعَلى ُعره "َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َِق ،  يٍ َمنه َكَسا ُمؤه َتربه ُ ِمنه ِإسه َكَساُه اَّللَّ
َنَّةِ  ُتومِ ، اجله ُ ِمَن الرَِّحيِق الهَمخه َنَّةِ ، َوَمنه َسَقاُه َعَلى َظَمٍأ َسَقاُه اَّللَّ ُ ِمنه ُثَاِر اجله  .  "َوَمنه َأطهَعَمُه ِمنه ُجوٍع َأطهَعَمُه اَّللَّ

 ضعيف.(، وقال األلباني: 2449رواه الترمذي )[ 162]فيض: 

ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َخاِلدٍ ،  َحدَّثـََنا عبد هللا قال  *  -  88 ُب بهُن رَاِشدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َوهه َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ،  َعنه فـَرهَقٍد السَّبهِخيِّ ،  َحدَّ
ٍم فـََرَفعَ  َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت يـَوه  ُ ُئ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َت َأنَّ ِمنه ُموِجَباِت  ،  اَي أََنسُ "رَأهَسُه فـََنَظَر ِإيَلَّ فـََقاَل:    ُكنهُت ُأَوضِّ َأَما َعِلمه

ِلمِ  َعةً ،  تـُنَـفُِّس َعنهُه ُكرهبًَة َأوه تـَُفّرُِج َعنهُه َغمًّا،  الهَمغهِفَرِة ِإدهَخاُلَك السُُّروَر َعَلى َأِخيَك الهُمسه ،  يـهًنا َأوه تـَقهِضي َعنهُه دَ ،  َأوه تـُزهِجي َلُه َصنـه
ِلهِ   .  "َأوه خَتهُلُفُه يف َأهه
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 ~ [ 163]فيض: 

ُ بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن قَاَل: َحدََّثيِن الهَولِيُد بهنُ   *  -  90  َصاِلٍح، َعنه  حدثنا أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا قال َحدََّثيِن ُحَسنيه
، َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب َروَّاٍد، َعنه َعطَاٍء َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَالَ  َُراَساينِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َأيب حُمَمٍَّد اخله َمنه ": قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم الهِقَياَمِة سَ  َ النَّاِر يـَوه َنُه َوَبنيه ُ بـَيـه ِلِم يف َحاَجٍة فـََناَصَحُه ِفيَها َجَعَل اَّللَّ َنهَدِق َكَما بني َمَشى َمَع َأِخيِه الهُمسه َنهَدِق َواخله َ اخله بهَع َخَناِدَق َبنيه
 .  "واألرض السماء

 ذكره العالمة األلباني بنحوه في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال: ضعيف. [ # 164]فيض: 
 

ثـََنا َعمَّاٌر الهَمرهَوِزيُّ قَاَل: َحدَّثَـ  *  -  91 َحاَق قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه الهُمتَـوَكِِّل بهِن َُيهََي، َنا بَِقيَُّة َعِن َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  من قضى ألخيه َحاَجًة َكاَن َكَمنه َخَدَم "  : َعنه مُحَيهِد بهِن الهَعاَلِء، َعنه أََنِس يـَعهيِن ابهَن َماِلٍك قَاَل: قَاَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 .  "اَّللََّ عز وجل عمره
 ~ [ 165]فيض: 

 

َعهَمِش، َعنه َأيب َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل رسول   :  قالَحدَّثـََنا عبد هللا  -  92 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم قَاَل: َحدََّثيِن َأيب َعِن األه هللا   َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  نـهَيا"  :صلى اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلٍم ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب الدُّ ِم الهِقَياَمةِ نـَفََّس اَّللَُّ ،  َمنه نـَفََّس َعنه ُمسه َوَمنه  ،   َعنهُه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب يـَوه

ِخَرةِ  نـهَيا َواله ُ يف الدُّ ِلًما َسرَتَُه اَّللَّ ِن َأِخيهِ ،  َسرَتَ ُمسه ِن الهَعبهِد َما َكاَن الهَعبهُد يف َعوه ُ يف َعوه َتِغي ِفيِه ِعلهًما  ،  َواَّللَّ َوَمنه َسَلَك َطرِيًقا يـَبـه
َنَّةِ َسهََّل اَّللَُّ  نَـُهمه ،   َلُه َطرِيًقا ِإىَل اجله ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـه ِجٍد ِمنه َمَساِجِد اَّللَِّ يـَتـه ٌم يف َمسه ِإالَّ نـََزَلته   َوَما َجَلَس قـَوه

ُهُم الهَماَلِئَكةُ  َُة َوَحفَّتـه ُهُم الرَّمحه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَمنه ِعنهَدهُ  َعَليهِهُم السَِّكيَنُة َوَغِشيَـتـه  .  "َوَمنه بَطََّأ ِبِه َعَمُلُه ملَه يسرع به نسبه، َوذََكَرُهُم اَّللَّ
 (.2699رواه مسلم ) [ # 166]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَالَ   *   - م(  92)  َعهِد قَالَ   :َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِر بهِن ُخنَـيهٍس، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن    :َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد، َعنه َبكه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمنه َأَحبُّ ا أَنـهَفُعُهمه ِللنَّاِس " :قَالَ ، اِس ِإىَل اَّللَِّ لنَّ ِديَناٍر، َعنه بـَعهِض َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِشُف َعنهُه َكرهاًب َأوه تـَقهِضي َعنهُه َديـه  ِمٍن َتكه ِخُلُه َعَلى ُمؤه َعهَماِل ِإىَل اَّللَِّ ُسُروٌر َتده ًنا َأوه َتطهُرُد َعنهُه ُجوًعا َوأَلَنه َأمهِشَي َمَع َوِإنَّ َأَحبَّ األه
ِلِم يف حَ  ِجدٍ َأِخي الهُمسه َريهِن يف َمسه ُ َعوهرََتهُ ،  اَجٍة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمنه َأنه َأعهَتِكَف َشهه َوَمنه َكَظَم َغيهظَُه َوَلوه  ،  َوَمنه َكفَّ َغَضَبُه َسرَتَ اَّللَّ

ُ قـَلهَبُه ِرًضى ِلِم يف َحاجَ ،  َشاَء َأنه مُيهِضَيُه َأمهَضاُه َمََلَ اَّللَّ َم َتِزلُّ ِفيِه  َوَمنه َمَشى َمَع َأِخيِه الهُمسه ُ َقَدَمُه يـَوه ٍة َحىتَّ يـُثهِبتَـَها َلُه ثـَبََّت اَّللَّ
َقهَدامُ  ِسُد اخلل العسل، األه ِسُد الهَعَمَل َكَما يـُفه ُُلِق لَيـُفه  .  "َوِإنَّ ُسوَء اخله

 ~ [ 167]فيض: 
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93  -  *    ، ََدِميُّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم األه ، َعنه أََنِس بهِن َحدَّثـََنا عبد هللا، َحدَّ ثـََنا ِزاَيُد بهُن َأيب َحسَّاٍن اللَّيهِثيُّ َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ُنَصريهٍ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   :َماِلٍك قَالَ  ُعوَن َمغهِفَرًة َواِحَدٌة مِ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َصاَلُح َأمهرِِه َمنه َأَغاَث َملهُهوفًا ُغِفَر َلُه َثاَلٌث َوَسبـه نـه

َنَّةِ  ُعوَن َدرََجاٌت َلُه يف اجله َتاِن َوَسبـه  .  " َوِديِنِه َوثِنـه
(، كما حكم عليه العالمة األلباني بالوضع في السلسلة الضعيفة 74ذكره اإلمام الشوكاني في الفوائد المجموعة )[ #  168]فيض:  

(749.) 

ُ بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *  -   101 َُسنيه ٍرو الهَبَجِليِّ قَاَل: ،  َحدَّثـََنا احله َاِعيَل بهِن َعمه ثـََنا ابهُن َعاِئَشَة، َعنه ِإْسه قَاَل: َحدَّ
، َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمٍَّد، َعنه أَبِيِه، َعنه َعِليٍّ َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليهِه َأنَّ  ثـََنا َمنهَدُل بهُن َعِليٍّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  َحدَّ اَي " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

،  وَُكنه َغُيورًا فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ الهَغُيورَ ،  وَُكنه ُشَجاًعا فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ الشَُّجاعَ ،  َعِليُّ ُكنه َسِخيًّا فَِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ السََّخاءَ 
اًل ُكنهَت أَنهَت هَلَا أهالوَ   .  "ِإِن امهُرٌؤ َسأََلَك َحاَجًة فَاقهِضَها فَِإنه ملَه َيُكنه هَلَا َأهه

 ذكره السخاوي في األجوبة العلية، وقال: إسناده ضعيف. [ # 169]فيض: 
 

رَبين يَزِيُد الرُّ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *  -   102 ثـََنا ابهُن َأيب الزِّاَنِد، َعنه أَبِيِه قَاَل: َأخه ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ، َعنه َحدَّ قَاِشيُّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ِلًما َكاَن ا"َأنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِن َمنه َأَعاَن ُمسه ِن الهُمِعنِي َما َكاَن يف َعوه ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َعوه َّللَّ

َم الهِقَياَمةِ ، َأِخيهِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنهُه َحلهَقًه يـَوه  .  "َوَمنه َفكَّ َعنه َأِخيِه َحلهَقًة َفكَّ اَّللَّ
 .في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف  :البوصيري [ # قال 170]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهُغدَّ   *  -   103 َهِريُّ، َحدَّ َوه ثـََنا ُمَعلَّى بهُن  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله اينُّ قَاَل: َحدَّ
، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  ثـََنا يَزِيُد الرُّقَاِشيُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َميهُموَن الهُمَجاِشِعيُّ قَاَل: َحدَّ ِمًنا  "   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه أَلهَطَف ُمؤه

ِخَرِة َصُغَر َذِلَك َأوه َكرُبَ َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأنه ُُيه  نـهَيا َواله ِم الهِقَياَمةِ َأوه قَاَم َلُه ِبَاَجٍة ِمنه َحَواِئِج الدُّ  .  "ِدَمُه َخاِدًما يـَوه
 .فيه معلى بن ميمون وهو متروك  : الهيثمي[ # قال 171]فيض: 

 

َسِن بهِن َزاَبَلَة قَاَل: حَ   *  -  104 دََّثيِن الهُمنهَكِدُر بهُن حُمَمَِّد بهِن  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َأيب َأمحهََد، َحدَّثـََنا حُمَمَُّد بهُن احلَه
َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  الهُمنهَكِدِر، َعنه أَبِيِه، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   ُ ُ يف "ى اَّللَّ َمنه َيُكنه يف َحاَجِة َأِخيِه َيُكِن اَّللَّ

 .  "حاجته
 (، وقال: صحيح بمجموع طرقه.2362ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة )[ # 172]فيض: 

 

َحاَق    *   -   105 ََسُن بهُن ِإسه رَبين احله ثـََنا الهُمَعلَّى  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َأخه ٌرو. . . .  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمه َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن بَُكريهٍ، َحدَّ
ثـََنا أَبُو ََجهَرَة َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: اَل  ثـََنا ُعَمُر بهُن َمَساِوٍر قَاَل: َحدَّ َها ِإىَل  َواَل ،  َتطهُلََبَّ َحاَجَتَك ِبَليهلٍ بهُن َأَسٍد َوَعفَّاُن قَااَل َحدَّ  َتطهلُبـه
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ِههِ ،  َأعهَمى ِبلهُه ِبَوجه تَـقه ِ ،  فَِإَذا طََلبهَت ِإىَل رَُجٍل َحاَجًة فَاسه َننيه ََياُء يف الهَعيـه َا احله فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َوِإَذا َأَردهَت َحاَجًة فـََبكِّره ِفيَها،  فَِإَّنَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   .  "اَبِركه أِلُمَّيِت يف بكورهااللَُّهمَّ "َصلَّى اَّللَّ

 .فيه عمرو بن مساور وهو ضعيف  : الهيثمي[ # قال 173]فيض: 
 

ُرو بهُن الصَّلهِت َخايل، عَ   *   -   106 َاِرُث بهُن حُمَمٍَّد التَِّميِميُّ قَاَل: َحدََّثيِن َعمه نه َسِعيِد بهِن َأيب  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    :َسِعيٍد، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته  َما َعظَُمته نِعهَمُة اَّللَِّ َعَلى َعبهٍد "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتدَّته عليه مؤونة النَّاسِ   .  "فـََقده َعرََّض تِلهَك النِّعهَمَة للزوال، املؤونة ِللنَّاسِ َوَمنه ملَه َُيهِمله تِلهَك ،  ِإالَّ اشه
 (، وقال: ضعيف. 5108ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 174]فيض: 

 

ثـََنا الرَّبِيُع بهُن ُصبَـيهحٍ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *   -   107 ثـََنا َداُوُد بهُن الهُمَحربَِّ، َحدَّ َاِرُث، َحدَّ َسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدَّثـََنا احله  َعِن احلَه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ِم ِإنَّ َّلِلَِّ ِعَباًدا َخَلَقُهمه حِلََواِئِج النَّاِس تـُقهَضى َحَواِئُج النَّاِس َعَلى أَيهِديِهمه ُأولَِئَك آِمُنوَن ِمنه فَـ "اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ زَِع يـَوه

 .  "الهِقَياَمةِ 
 مرسل ضعيف.  :ق الموسوعةمحق[ # قال 175]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش قَاَل: َحدَّثَـ   *  -  108 ثـََنا ِإْسه َرِس بهِن َميهُموَن، َحدَّ َشه َُة بِنهُت حُمَمَِّد بهِن َحدَّثـََنا عبد هللا، َحدَّثـََنا ُشَجاُع بهُن األه َنا َخريه تـه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ َثِبٍت، َعنه أَبِيَها، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ريهَ ِعنهَد ِحَساِن الهُوُجوهِ "  :ْسَِ  .  "اطهُلُبوا اخله

 .ليس له طريق يثبت. وقال العقيلي في الضعفاء الكبير: ال يصح  :ابن الجوزي في الموضوعات[ # قال 176]فيض: 

 
َياَن قَاَل: َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ُنَصريهٍ قَاَل: َحدَّثـَنَ  *  -  110 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ُسفه ا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن  َحدَّ

ُ عَ   .  "اطهلُُبوا احلوائج عند حسان الوجوه "َليهِه َوَسلََّم: الهُمَحربَِّ، َعنه اَنِفٍع َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .ليس له طريق يثبت. وقال العقيلي في الضعفاء الكبير: ال يصح :ابن الجوزي في الموضوعات# قال [ 177]فيض: 

 

ثـََنا يَزِيُد بهُن َعبهِد الهَمِلِك بهِن الهُمِغريَةِ   *  -  111 ثـََنا َمعهٌن، َحدَّ َراَن بهِن َأيب حدثنا عبد هللا َحدََّثيِن جُمَاِهُد بهُن ُموَسى، َحدَّ ، َعنه ِعمه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:    .  "ا اخلري عند حسان الوجوهابـهتَـُغو "أََنٍس، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .ليس له طريق يثبت. وقال العقيلي في الضعفاء الكبير: ال يصح :ابن الجوزي في الموضوعات# قال [ # 178]فيض: 
 

: ِزاَيُد بهُن أَيُّوَب، َحدَّثـََنا ُمصهَعُب بهُن َساَلٍم قَاَل: َحدََّثيِن أبو الفضل بن الهَعبَّاِس بهِن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّثـََنا عبد هللا قال قَالَ *    -  112
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ُرو بهُن ِديَناٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحَواِئَجُكمه ِعنهَد ِحَساِن الهُوُجوِه َمنه  اطهُلُبوا  "الهُقَرِشيُّ قَاَل: َحدََّثيِن َعمه

ٍه طَلهقٍ  ٍه طَلهقٍ ،  ِإنه َقَضى َحاَجَتَك َقَضاَها ِبَوجه َاَجةِ ،  َوِإنه َردََّك َردََّك ِبَوجه ِه َذِميُمُه ِعنهَد طََلِب احله َوُربَّ َذِميِم ،  فـَُربَّ َحَسِن الهَوجه
ِه حسنه عند طلب احلاجة   .  "الهَوجه

 (، وقال: موضوع. 2796كره األلباني في السلسلة الضعيفة من حديث جابر )ذ[ # 179]فيض: 
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َزهِديُّ، َعنه طَلهِق بهِن َغنَّاٍم قَاَل: َسأَلهُت َحفهَص به   -  113 ِسرِي  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن األه َن َغيَّاٍث َعنه تـَفه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم   ََواِئَج ِعنهَد ِحَساِن الهُوجُ "َحِديِث النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ هِ "قَاَل:    "وهِ اطهلُُبوا احله ِه ،  ِإنَُّه لَيهَس ِبَصَباَحِة الهَوجه ِن الهَوجه َوَلِكنَُّه حِلُسه
 . "إذا سئل الهَمعهُروفُ 

 ~ [ 180]فيض: 

 
ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنَس َعِن ابهِن َأيب لَيـه   -   129 ََكُم بهُن ُموَسى قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احله َلى، َعنه َعِطيََّة َعِن َأيب  َحدَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُده ُكِر النَّاَس ال يشكر هللا َمنه اَل "َسِعيٍد اخله  .  " َيشه
 (، وقال شعيب: صحيح لغيره. 11703) (، وأحمد1955أخرجه الترمذي )[ # 181]فيض: 

 

ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َدا  -  130 َتِمرِّ النَّاِجي قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا الرَّبِيُع بهُن َحدَّ ، َحدَّ ُوَد الطََّياِلِسيُّ
، َعنه حُمَمَِّد بهِن زاَِيٍد، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَ  ِلٍم الهُقَرِشيُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ُمسه ُكِر  "اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكِر النَّاَس اَل َيشه َمنه اَل َيشه

 .  "اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ 
 (، وقال: حسن صحيح. 1954رواه الترمذي )[ # 182]فيض: 

ِإبـهَراِهيُم قَاَل: َحدَّثـََنا سُ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال  *   -   131 ثـََنا  ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة بهِن َحدَّ َليهَماُن بهُن َداُوَد الطََّياِلِسيُّ قَاَل: َحدَّ
َعثِ  َشه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعِديٍّ الهِكنهِديِّ َعِن األه بهِن قـَيهٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ُمَصرٍِّف، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َشرِيٍك الهَعاِمِريِّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: صَ  ُكِر هللا"لَّى اَّللَّ ُكِر النَّاَس اَل َيشه  .  "َمنه اَل َيشه
 ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواته ثقات.[ # 183]فيض: 

 

َحاُق بهُن الهُفَراِت التَِّجيِبُّ جتَِ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *   -  132 ثـََنا أَبُو نـَُعيهٍم ِإسه يِصيُّ قَاَل: َحدَّ َياُن بهُن حُمَمٍَّد الهَمصِّ ثـََنا ُسفه يُب َحدَّ
َرِد  ، َعنه َأيب َحده ِريِّ َثِم الهَعبهِديُّ، َعنه َماِلِك بهِن أََنٍس َعِن الزُّهه َيـه ثـََنا أَبُو اهله َلِميِّ قَاَل: َقِدمهُت ِكنهَدَة قَاَل: َحدَّ َسه َرٍد األه َأِو ابهِن َأيب َحده

َجَّ  ُ َعنهُه فََأَردهُت احله َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ اللَُّهمَّ قـَيِّضه يل رَُجاًل ِمنه َأصهَحاِب    : قـُلهتُ ،  فـََلمَّا أَتـَيهُت َمكَّةَ ،  الهَمِديَنَة يف ِخاَلَفِة ُعَمَر بهِن اخله
َوَد َعَلى مِحَاٍر يـَُقوُد اَنَقًة َخلهَفَها  ،  َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن نَِبيَُّك َعَليهِه السَّاَلُم ُيُِبُُّه وََكاَن ُيُِبُّ نَِبيَّكَ   نَِبيَِّك َصلَّى اَّللَُّ  فَِإَذا َأاَن ِبُغاَلٍم َأسه

َودِ ،  َشيهٌخ َعَلى مِحَارِهِ  َسه ُ فـََقاَل حمَُ ،  اَي ُغاَلُم َمنه َهَذا الشَّيهخُ   :فـَُقلهُت ِلَله َنهَصاِريُّ َصاِحُب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلَمَة األه مَُّد بهُن َمسه
َر َوالهَمعهُروفَ ،  َواَنزَلهُت َخريهَ نَزِيلٍ ،  فـََرافـَقهُت َخريهَ رَِفيقٍ ،  َعَليهِه َوَسلَّمَ  ًما يف َمِسرِياَن الشُّكه ًما عِ   :فـََقاَل حُمَمَّدُ ،  فـََتَذاَكرهاَن يـَوه نهَد  ُكنَّا يـَوه

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َاِهِليَّةِ " :فـََقاَل حِلَسَّاِن بهِن َثِبتٍ ، َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ين َقِصيَدًة ِمنه ِشعهِر اجله فَِإنَّ اَّللََّ َقده َوَضَع َعنَّا  ، اَي َحسَّاُن أَنهِشده
َعهَشى َهَجا ِِبَا َعلهَقَمَة بهَن ُعاَلثَةَ فَأَنهَشَدُه َقِصيَدَة ا"،  آَثَمُهَما يف ِشعهرَِها َوِرَوايَِتَها ََتِر   أله َوه َعلهَقُم َما أَنهَت ِإىَل َعاِمِر. . .  النَّاِقِض األه

َعَليهِه َوَسلََّم:    َوالهَواتِرِ   ُ ين َهِذِه الهَقِصيَدَة بـَعهَد جَمهِلسِ "فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   " ياَي َحسَّاُن اَل تـَُعده تـُنهِشده
ِرٍك ُمِقيٍم ِعنهَد قـَيهَصرَ  َهاين َعنه رَُجٍل ُمشه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  تـَنـه َكُرُهمه َّلِلَِّ َعزَّ "  :فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َكُر النَّاِس ِللنَّاِس َأشه اَي َحسَّاُن َأشه
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َياَن بهَن َحرهٍب َعينِّ ،  َوَجلَّ  َل َفَشَكَرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  فـَتَـَناَوَل ِمينِّ َمَقااًل َوَسَأَل َهَذا َعينِّ ،  َوِإنَّ قـَيهَصَر َسَأَل َأاَب ُسفه َسَن الهَقوه فََأحه
ُ َعَليه   .  "ِه َوَسلََّم على ذاكاَّللَّ

 ~ [ 184]فيض: 
 

ثـََنا ُعَمُر بهُن َعِليٍّ الهُمَقدَّمِ   *   -   133 ِليُّ قَاَل: َحدَّ َداِم الهَعجه ثـََنا السَّاِئُب بهُن  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن الهِمقه يُّ قَاَل: َحدَّ
عهُت َُيهََي  ُزوِميُّ قَاَل: ْسَِ ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    : بهَن َصيهِفيِّ يـَُقولُ ُعَمَر الهَمخه َمنه زُلَِّفته ِإلَيهِه َيٌد فَِإنَّ َعَليهِه ِمَن " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِّ َأنه ََيهِزَي ِِبَا  َعله ، احله َعله فـََقده َكَفَر النِّعهمَ ، فـَلهُيظهِهِر الثَـَّناءَ ، فَِإنه ملَه يـَفه َفلٍ  "ةَ فَِإنه ملَه يـَفه عهَت َما قَاَل َورََقُة بهُن نـَوه  ُثَّ قَاَل َُيهََي َأَما ْسَِ
ُه الهَعَواِقُب َقده ََّنَا  رِكه ًما فـَُتده  ارهَفعه َضِعيَفَك اَل ُيَِره ِبَك َضعهُفُه. . .  يـَوه

. . .  أَثهََن َعَليهَك مبَا فـََعلهَت فـََقده   َجَزى.  ََيهزِيَك َأوه يـُثهيِن َعَليهَك َوِإنَّ َمنه
 .إسناده معضل، ورواته ثقات :البوصيري [ # قال 185]فيض: 

 

ثـََنا َشيهٌخ ِمنه قـَُريهٍش َأنَّ  :َحدَّثـََنا عبد هللا قال  *  - 134 ََسُن بهُن َداُوَد بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر التـَّيهِميُّ قَاَل: َحدَّ َرُسوُل  َحدَّثـََنا احله
الهيَـُهوِديِّ  َغرِيٍض  ابهِن  َل  قـَوه أَنهِشِدييِن  ِلَعاِئَشَة  قَاَل  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   اَّللَِّ 

 فـََقاَلته 
  الهَكِرََي ِإَذا َأَردهَت ِوَصاَلُه. . .  ملَه يـَلهَف َحبهِلي َواِهًيا َرثَّ الهُقَوىِإنَّ 

ِدي فـََيأهِت بـَعهَد َذِلَك َما َأََب  َبُه. . .  َجهه َفُظ َغيـه  َأرهَعى َأَمانـََتُه َوَأحه
ُه الهَعَواِقُب َقده ََّنَا  ارهَفعه َضِعيَفكَ  رِكه ًما فـَُتده  اَل ُيَِره ِبَك َضعهُفُه. . .  يـَوه

. . .  أَثهََن َعَليهَك مبَا فـََعلهَت فـََقده َجَزى   ََيهزِيَك َأوه يـُثهيِن َعَليهَك َوِإنَّ َمنه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َائِيُل عَ "  :فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ،  ومن ذكرها،  فـََقده كفرها،  َمنه ُصِنَعته ِإلَيهِه َيٌد َفَكَتَمَها  :َليهِه السَّاَلمُ َهَكَذا قَاَل ِجربه

 .  "فقد شكرها
 ~ [  186]فيض:

 

ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن ِعيَسى الهَواِسِطيُّ قَ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *   -   135 َتِمرِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمسه ثـََنا َُيهََي َحدَّ اَل: َحدَّ
َرأُ اله  َرِة َكاَن يـَقه ِل الهَبصه ثـََنا َعبَّاُد بهُن َسِعيٍد رَُجٌل ِمنه َأهه ِر بهِن أيب املليح عن بهُن َأيب زََكِرايَّ الهَغسَّاينُّ قَاَل: َحدَّ ُقرهآَن َعَلى قـََتاَدَة بهِن ُمَبشِّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  أبيه أيب الهُمَليهَح، َعنه ُأَساَمَة بهِن ُعَمريهٍ  ُكِر اَّللََّ عز وجل " قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكِر النَّاَس اَل َيشه  .  "َمنه اَل َيشه
 . فيه من لم أعرفهمقال الهيثمي: [ # 187]فيض: 

 

َقِريُّ السَّعهِديُّ قَاَل: َحدَّ   *  -  136 َاِعيَل الهِمنـه ثـََنا ُموَسى بهُن ِإْسه َرَّاُح بهُن ُمَليهٍح،  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم، َحدَّ ثـََنا اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن َعِن الشَّعهِبِّ َعِن النـُّعهَماِن بهِن َبِشرٍي قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ُكِر النَّاَس اَل " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه اَل َيشه

ُكِر اَّللََّ  ُكِر الهَكِثريَ ، َيشه ُكِر الهَقِليَل اَل َيشه  .  "َوَمنه اَل َيشه
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 (: حسن صحيح.976وقال األلباني في صحيح الترغيب )  ( في أثناء حديث،18450)  (،  18449أخرجه أحمد) [ #  188]فيض:  
 

ثـََنا النَّضهُر   * -  137 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب رِزهَمَة قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َصاِلُح بهُن َحدَّ بهُن ُُشَيهٍل قَاَل: َحدَّ
، َعنه ُعرهَوَة، َعنه َعاِئَشَة  ِريِّ َضِر َعِن الزُّهه َخه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  :قَاَلته َأيب األه ،  فـَلهُيَكاِفئه ِبهِ ، َمنه ُأويلَ َمعهُروفًا"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتِطعه فـَلهَيذهُكرههُ   .  "فَِإَذا ذََكَرُه فـََقده َشَكَرهُ ، َوَمنه ملَه َيسه
 .وبقية رجال أحمد ثقاتيه صالح بن أبي األخضر وقد وثق على ضعفه ف : الهيثمي[ # قال 189]فيض: 

ثـََنا ِزايَ   *   -  155 ََدِميُّ قَاَل: َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ُنَصريهٍ قَاَل: َحدَّ ِد بهِن َأيب َحسَّاٍن، َعنه أََنِس َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم األه
ُ َعَليه  َها  "ِه َوَسلََّم:  بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َثاَلًث َوَسبهِعنَي َمغهِفَرًة َواِحَدٌة ِمنـه َمنه َأَغاَث َملهُهوفًا ُغِفَر اَّللَّ

ِخَرةِ  ُعوَن َدرََجاٌت َلُه يف اله َتاِن َوَسبـه  .  "َصاَلُح َأمهرِِه َوِديِنِه َوثِنـه
 وكذا قال الذهبي في ميزان اإلعتدال: موضوع.  أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات،[ # 190]فيض: 

 

ثـََنا َماِلُك بهنُ   -  156 َطَّاِب ِزاَيُد بهُن َُيهََي الهَبصهِريُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو اخله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َعهَمِش، َعنه َأيب َحدَّ  ُسَعريهٍ َعِن األه
َعَليهِه وَ   ُ نـهَيا "َسلََّم:  َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ يف الدُّ ِلٍم َعوهرًَة َسرَتَُة اَّللَّ َمنه َسرَتَ َعَلى ُمسه

ِخَرةِ  ِخَرةِ ،  َواله نـهَيا َواله ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِه يف الدُّ ِلٍم َيسََّر اَّللَّ ِن الهَعبهِد َما َكاَن ا،  َوَمنه َيسََّر َعَلى ُمسه تـََعاىَل يف َعوه  ُ ِن َواَّللَّ لهَعبهُد يف َعوه
رِعه ِبِه َنَسُبهُ ،  َأِخيهِ  ِم الهِقَياَمةِ ،  َوَمنه َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه ملَه ُيسه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنهُه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب يـَوه ِلٍم ُكرهبًَة نـَفََّس اَّللَّ َوَمنه  ،  َوَمنه نـَفََّس َعنه ُمسه

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ِلًما َأقَاَل اَّللَّ َم الهِقَياَمةِ َأقَاَل ُمسه َرَتُه يـَوه  .  " َعثـه
 (.2699رواه مسلم ) [ # 191]فيض: 

 

اَلَن قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهٍد، َعنه أَيُّوَب، َعنه َُيهََي بهِن َأيب   : َحدَّثـََنا عبد هللا قال  -   157 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه َكِثرٍي،    َحدَّ
قَاَل أَبُو  ، قَاَل: َأَّللَِّ ، قَاَل: آَّللَِّ ، فـََقاَل: ِإيّنِ ُمعهِسرٌ ، بهِن َأيب قـََتاَدَة َأنَّ َأاَب قـََتاَدَة طََلَب َغِرميًا َلُه فـَتَـَواَرى َعنهُه ُثَّ َوَجَدهُ َعنه َعبهِد اَّللَِّ 

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ  عهُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم الهِقَياَمةِ َمنه َسرَّ "  : قـََتاَدَة ْسَِ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ُكَرِب يـَوه فـَلهيـُنهِظره ُمعهِسًرا ،  ُه َأنه يـُنهِجَيُه اَّللَّ
 .  "أو ليضع عنه

 (.1563رواه مسلم ) [ # 192]فيض: 
 

ثـََنا رِبهِعيُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـََنا  -  158 َثَمَة قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َحاَق، َعنه َعبهِد  َحدَّ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ِإسه
رِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  الرَّمحهَِن بهِن ُمَعاِويََة، َعنه َحنهظََلَة بهِن قـَيهٍس، َعنه َأيب الهُيسه ُ " قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه َأَحبَّ َأنه يُِظلَُّه اَّللَّ

 .  "فـَلهيـُنهِظره ُمعهِسًرا َأوه لَِيَضعه عنه، َعزَّ َوَجلَّ يف ِظلِّهِ 
   .إسناده حسن في الشواهد  (،3821قال شعيب في تخريج مشكل األثار )[ # 193]فيض: 

 



49 

 

، َعنه زَاِئَدَة، َعنه َعبهِد الهمَ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال  -   159 َعهِفيُّ ُ اجله َُسنيه ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيَد قَاَل: َحدَّثـََنا احله َُسنيه ِلِك بهِن  َحدََّثيِن احله
ِر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ُعَمريهٍ، َعنه رِبهِعيٍّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو الهُيسه ُ َعزَّ  "َّللَّ َمنه أَنهَظَر ُمعهِسًرا َأوه َوَضَع َعنهُه َأظَلَُّه اَّللَّ

 .  "وجل يف ظله
 (.3006رواه مسلم ) [ # 194]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهٍد، َعنه يُوسُ   *  -  160 ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيَد قَاَل: َحدَّ َُسنيه َف بهِن ُصَهيهٍب، َعنه زَيهٍد  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   َشَف ُكرهبـَُتهُ َمنه  "الهَعمِّيِّ َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَجاَب َدعهَوتُُه َوَأنه ُتكه فـَلهيـَُفّرِجه َعنه ،  َأرَاَد َأنه ُتسه

 .  "ُمعهِسرٍ 
 .رجاله ثقات  : الهيثمي[ # قال 195]فيض: 

 

ُ بهُن َعِليٍّ الصَُّداِئيُّ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال  *  -  161 َُسنيه َاُرودِ ،  َحدَّثـََنا احله ََكُم بهُن اجله ثـََنا يُوُسُف بهُن َأيب  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله قَاَل: َحدَّ
َنَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعطَاٍء َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َياَن بهِن ُعيَـيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    الهُمتَِّئِد َخاُل ُسفه َمنه أَنهَظَر ُمعهِسًرا "َصلَّى اَّللَّ

ُ تـََعاىَل ِبَذنهِبِه ِإىَل توبته  .  " ِإىَل َميهَسَرٍة أَنهَظَرُه اَّللَّ
 . فيه الحكم بن الجارود ضعفه األزدي وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما  : الهيثمي[ # قال 196]فيض: 

 

ََسِديُّ، َعنه    *  -  162 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهَقاِسِم األه َحِبيِب بهِن َأاَبٍن َعِن الهَولِيِد  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن الهَعبَّاُس بهُن حُمَمٍَّد قَاَل: َحدَّ
َمنه أَنهَظَر ُمعهِسًرا َأوه وضع عنه أظله هللا يف " َعَليهِه َوَسلََّم: بهِن ُعَباَدَة، َعنه أَبِيِه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 .  "ظله يوم ال ظل إىل ظله 
 ~ [ 197]فيض: 

ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ قَاَل: َحدََّثيِن الهُمِغريَُة بهُن ُمَطرٍِّف قَاَل: َحدَّ   *  -  164 َاِرُث النَُّمريهِيُّ،  ثـََنا اَحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن ِبشه حله
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  ِريِّ قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُده ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ،  َم أبُِيبَِّ بهِن َكعهٍب َوُهَو ُماَلزٌِم َغِرميًا لَهُ َعنه َأيب َهاُروَن الهَعبهِديِّ

ِسنه ِإلَيههِ ،  َهَذا َغِرٌَي يل فََأاَن ُماَلزُِمهُ قَاَل:  ،  فـََقاَل: َمنه َهَذا اَي ُأيَبُّ    "َما فـََعَل َغِرمُيكَ "ُثَّ رََجَع ِإلَيهِه فـََقاَل:  ،  ُثَّ َمَضى ِلَشأهنِهِ ،  قَاَل: فََأحه
َعَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُت ثـُلُ ،  فـََقاَل: َوَما َعَسى َأنه يـَفه َساِن ِإلَيهِه تـَرَكه ُ َعَليهِه َوَقده َأَمرهَتيِن اِبإلهِحه ثًا َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوثـُُلثًا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدانِيَِّة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  َي َعَلى َوحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم حىت بدت نواجذه ُثَّ قَالَ ، َوَسلََّم َوثـُُلثًا ِلُمَساَعَدتِِه ِإايَّ  " :فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ثالث.   " ِِبََذا أُِمرهاَن اَي أيب

 في إسناده أبو هارون العبدي، متروك. :الموسوعة [ # قال محقق198]فيض: 
 

َواِزيُّ   :َحدَّثـََنا عبد هللا قال   *   -   165 َهه َحاَق األه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإسه ثـََنا نُوُح بهُن    َحدَّ ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُمقهِرُئ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َراَبٍح َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: َدَخَل َرُسو  ُمَقاِتِل بهِن َحيَّاَن، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب  ، َعنه  َعَليهِه َوَسلََّم َجُعونََة السَُّلِميُّ  ُ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



50 

 

ِجَد َوُهَو يـَُقولُ ا ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ِفيِح َجَهنَّمَ "  :لهَمسه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ِفيِح َجَهنَّمَ ،  أَيُُّكمه َيُسرُُّه َأنه يَِقَيُه اَّللَّ َثاَلًث   "أَيُُّكمه َيُسرُُّه َأنه يَِقَيُه اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ِفيِح َجَهنَّمَ َمنه أَنهَظَر "قَاَل: ،  ُكلَُّنا اَي َرُسوَل هللا يسره  :قَاُلوا  .  "ُمعهِسًرا َأوه َوَضَع َعنهُه َوقَاُه اَّللَّ

 (، وقال: ضعيف جدا.540) ضعيف الترغيب ذكرة األلباني في[ # 199]فيض: 

َاِعيَل بهَن يُوُسَف قَاَل:    -   166 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ٍب َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوهه َبُغ بهُن الهَفَرِج قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأصه َحدَّ
رَبين َجرِيُر بهُن َحازٍِم، َعنه أَيُّوَب بهِن َأيب ََتِيَمَة، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، َعنه َعبهِد اَّللَِّ  َن َيطهُلُب  بهِن َأيب قـََتاَدَة، َعنه أَبِيِه أَنَُّه َكاقَاَل: َأخه

تَـَفى ِمنهُه فـََقاَل: َما مَحََلَك َعَلى َذِلكَ  رُ ،  رَُجاًل ِبَديهٍن فَاخه َلَفُه َعَلى َذِلكَ ،  قَاَل: الهُعسه َتحه َفَدَعا ِبَصكِِّه فََأعهطَاُه َوقَاَل:  ،  َفَحَلفَ ،  فَاسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِم الهِقَياَمةِ َمنه أَ : "ْسَِ ُ ِمنه ُكَرِب يـَوه  .  "نهَسَأ ُمعهِسًرا َأوه َوَضَع َعنهُه َأجنهَاُه اَّللَّ

 (. 1563) أخرجه مسلم [ #  200]فيض: 

َياَن  :َحدَّثـََنا عبد هللا قال  *  -  172 ِت ُسفه رَباََن َعمَّاٌر أَبُو الهيَـقهظَاِن ابهُن ُأخه يٍل الهَمرهَوِزيُّ قَاَل: َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ َعنه  ، الثَـّوهِريُّ َحدَّ
ٍرو َعَليه ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  حُمَمَِّد بهِن َعمه  ُ َعهَماِل َأفهَضلُ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأنه  "قَاَل:  ،  ِه َوَسلََّم َأيُّ األه

ِلِم ُسُرورًا ِخَل َعَلى َأِخيَك الهُمسه ًزا، َأوه تـَقهِضَي َعنهُه َديـهًنا ، ُتده  .  "َأوه ُتطهِعَمُه ُخبـه
 (، وقال: إسناده حسن. 2715ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة )[ # 201]فيض: 

 

ٍر الهرُبه   *  -  173 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأاَبٍن الهبَـلهِخيُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن ابهُن ُجَريهٍج َعِن ابهِن  َحدَّ َساينُّ َأخه
َلَمَة بهِن خَمهَلٍد َأنَّ النَِّبَّ ،  َعنه َأيب أَيُّوبَ ،  الهُمنهَكِدرِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:    َعنه َمسه ُ َعزَّ  "َصلَّى اَّللَّ نـهَيا َسرَتَُه اَّللَّ ِلًما يف الدُّ َمنه َسرَتَ ُمسه

ِخَرةِ  نـهَيا َواله ِم الهِقَياَمةِ ،  َوَجلَّ يف الدُّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنهُه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب يـَوه ُرواًب َفكَّ اَّللَّ ُ َوَمنه َكاَن يف ،  َوَمنه جَنَّى َمكه  َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اَّللَّ
 .  "َعزَّ َوَجلَّ يف َحاَجِتهِ 

 ذكره الذهبي في سير أعالم النبالء، وقال: إسناده جيد. [ # 202]فيض: 
 

رَباََن الهَعاَلُء بهُن َعبهِد    -  174 ُعوٍد َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َمسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن َحدَّ رَباََن مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة قَاَل: َأخه َبَّاِر قَاَل: َأخه اجله
َعهَمشِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  حُمَمَُّد بهُن َواِسٍع َعِن األه ِلَم  "َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه َسرَتَ َأَخاُه الهُمسه

َم الهِقَياَمةِ َسرَتَ  ُ َعَليهِه يـَوه ِخَرةِ ،  اَّللَّ ُ َعنهُه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب اله نـهَيا نـَفََّس اَّللَّ ِن الهَعبهِد ، َوَمنه نـَفََّس َعنه َأِخيِه ُكرهبًَة ِمنه ُكَرِب الدُّ ُ يف َعوه َواَّللَّ
 .  "َما َكاَن الهَعبهُد يف عون أخيه

 (.2699) أخرجه مسلم[ # 203]فيض: 

َباينُّ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعفَّانَ   *   -  175 ٍر الشَّيـه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُشَعيهُب بهُن َحرهبٍ ،  َحدَّ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن جمُِيبٍ ،  َحدَّ
ِه رَفـََعُه قَالَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َذِلَك ":  َعنه َجدِّ ِمٍن ُسُرورًا ِإالَّ َخَلَق اَّللَّ ِمٍن َأدهَخَل َعَلى ُمؤه َما ِمنه ُمؤه

ِمُن يف حلَهِدِه َأََتُه ا ُدُه فَِإَذا َصاَر الهُمؤه َعَليهِه فـَيَـُقوُل َلُه َأَما تـَعهرُِفيِن   لسُُّروُر الَِّذي َأدهَخَلهُ السُُّروِر َمَلًكا يـَعهُبُد اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَُيهَمُدُه َويـَُوحِّ
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َشَتَك َوأُ  ِنُس َوحه َم ُأؤه ِل الثَّاِبِت فـَيَـُقوُل َمنه أَنهَت فـَيَـُقوُل َأاَن السُُّروُر الَِّذي َأدهَخلهَتيِن َعَلى ُفاَلٍن َأاَن الهيَـوه َلقُِّنَك ُحجََّتَك َوأُثـَبُِّتَك اِبلهَقوه
َهَد الهِقيَ  َهُد ِبَك َمشه َفُع َلَك ِمنه رَبَِّك َعزَّ َوَجلَّ َوُأرِيَك منزلك من اجلنةَوَأشه  .  "اَمِة َوَأشه

. وحكم األلباني في إسناده من ال يحضرني اآلن حاله وفي متنه نكارةذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال:  [ #  204]فيض:  
 ( بأنه ضعيف جدا.1585في ضعيف الترغيب )

َزهِديُّ قَاَل: َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن َبِشرٍي أَ   *   -   176 َذَّاُء الهَعَنِزيُّ  َحدَّثـََنا عبد هللا قال َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ أَبُو الهَعبَّاِس األه ٍر احله بُو ِبشه
ثـََنا َخازُِم بهُن َمرهَواَن الهَعبهِديُّ قَاَل: َحدََّثيِن َعطَاُء بهُن السَّاِئبِ  َعنه اَنِفٍع َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ،  قَاَل: َحدَّ

ِخَرةِ "َعَليهِه َوَسلََّم:   ُل الهَمعهُروِف يف اله نـهَيا ُهمه َأهه َل الهَمعهُروِف يف الدُّ ُل الهُمنهَكِر يف  ،  ِإنَّ َأهه نـهَيا ُهمه َأهه ُل الهُمنهَكِر يف الدُّ ِخَرةِ َوَأهه ،  اله
َم الهِقَياَمِة يف ُصورَِة الرَُّجِل الهُمَساِفرِ  َل الهَمعهُروِف يـَوه َعُث َأهه ُهُ ،  َوِإنَّ اَّللََّ لَيَـبـه ِهِه ،  فـََيأهِت َصاِحَبُه ِإَذا انهَشقَّ َعنهُه َقربه َسُح َعنه َوجه فـََيمه

َابَ  ِم الهِقَياَمةِ ،   وََكَراَمِتهِ َويـَُقوُل أَبهِشره اَي َويلَّ اَّللَِّ أبََِماِن اَّللَِّ ،  الرتُّ َواِل يـَوه َذره َهَذا ،  َواَل يـَُهولَنََّك َما تـََرى ِمنه َأهه َفاَل يـََزاُل يـَُقوُل َلُه احه
َراطَ  ِبِه الصِّ َُيَاِوَز  ِبَذِلَك َروهَعُه َحىتَّ  فـَُيَسكُِّن  َهَذا  إِ ،  َواتَِّق  َعَدَل َويلَّ اَّللَِّ  َراَط  َعنهُه فَِإَذا َجاَوَز الصِّ َثيِن  يـَنـه َنَِّة ُثَّ  َمَنازِِلِه يف اجله ىَل 

َُك َفَمنه أَنهتَ  : فـَيَـُقولُ ،  الهَمعهُروُف فـَيَـتَـَعلَُّق ِبهِ  ِم الهِقَياَمِة َغريه َواِل يـَوه اََلِئُق يف َأهه َأَما تـَعهرُِفيِن   : فـَيَـُقولُ ، اَي َعبهَد اَّللَِّ َمنه أَنهَت َخَذَليِن اخله
ِم الهِقَياَمةِ  :فـَيَـُقولُ ، اَل  :فـَيَـُقولُ  ُ َخلهًقا لُِيَجازَِيَك ِبِه يف يـَوه نـهَيا بـََعَثيِن اَّللَّ  .  "َأاَن الهَمعهُروُف الَِّذي َعِملهَتُه يف الدُّ

 فيه أبو بشر الحذاء ضعيف. :محقق الموسوعةقال [ # 205]فيض: 

َعه   : َحدَّثـََنا عبد هللا قال - 177 رَباََن َأيب قَاَل: َحدَّثـََنا األه َاِعيَل قَاَل: َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َحفهٍص قَاَل: َأخه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َمُش َحدَّ
عهُت يَزِيَد الرُّقَاِشيَّ  ُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  قَاَل: ْسَِ ِل النَّاِر فـَُيَصفُّونَ "َم: َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمُر أبَِهه فـََيُمرُّ ،  يـُؤه

ِلمُ  ُهمه ،  ِِبُِم الرَُّجُل الهُمسه َفعه يل   :فـَيَـُقوُل َلُه الرَُّجُل ِمنـه َتيِن   :فـَيَـُقولُ ،  َمنه أَنهتَ   :فـَيَـُقولُ ،  اَي ُفاَلُن اشه َقيـه َتسه َأَما تـَعهرُِفيِن َأاَن الَِّذي اسه
ُتكَ ، َماءً  َفُع َلُه فـَُيَشفَُّع ِفيِه َويـَُقوُل الرَُّجُل ِمثهَل َذِلكَ قَالَ ، َفَسَقيـه  .  " فـَيَـُقوُل َأاَن الَِّذي استوهبتين فوهبت لك، : فـََيشه

 قال األلباني: ضعيف.  :محقق الموسوعةقال [ # 206]فيض: 
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نـهَيا   -   1 َياَن بهِن َأيب الدُّ ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه ثـََنا أَبُو َبكه َرِس بهِن َميهُمونٍ ،  َحدَّ َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا اللَّيهُث ،  َحدَّ َحدَّ
ِريَّ ،   بهِن َسعهدٍ َعنه ِعَياِض بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيدٍ ،  بهُن َسعهدٍ  ُده َع َأاَب َسِعيٍد اخله يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  أَنَُّه ْسَِ

َبُع« َفَمثـَُلُه َمَثُل الَِّذي َيَهُكُل َواَل ، َوَمنه َيَهُخذه َمااًل ِبَغريهِ َحقِّهِ ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َيَهُخذه َمااًل ِبَقِِّه يـَُباَركه َلُه ِفيهِ    َيشه
   (. 1052(، ومسلم )1465رواه البخاري )[ # 207]فيض: 

 

دٍ ،  َوِبِه َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيدٍ     -  2 َلَة بِنهَت قـَيهِس بهِن فـَهه عهُت َخوه وََكاَنته حَتهَت مَحهَزَة بهِن  ،  َعنه ُعبَـيهٍد َسُنوطَا َأيب الهَولِيِد قَاَل: ْسَِ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َهَذا الهَماَل ُحلهَوٌة َخِضرَ َعبهِد   ،  َمنه َأَصابَُه ِبَقِِّه بُوِرَك َلُه ِفيهِ ،  ةٌ الهُمطَِّلِب تـَُقوُل: ْسَِ

َم الهِقَياَمِة ِإالَّ النَّاُر« لَيهسَ ، ِمنه َماِل اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ ، َوُربَّ ُمَتَخوٍِّض ِفيَما َشاَءته نـَفهُسهُ    َلُه يـَوه
 ني: صحيح.ا(، وقال األلب2374رواه الترمذي )[ # 208]فيض: 

 

َدِميُّ ، َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   -   3 ثـََنا َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  َحدََّثيِن َمعهُن بهُن ِعيَسى،  َوحُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله َلمَ َعنه  ،  َحدَّ َعنه  ،  زَيهِد بهِن َأسه
ِريِّ ، َعطَاِء بهِن َيَسارٍ  ُده َفَمنه َأَخَذُه  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َهَذا الهَماَل َخِضَرٌة ُحلهَوةٌ ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

 ِبَقِِّه فَِنعهَم الهَمُعونَُة ُهَو« 
  (.6427رواه البخاري في حديث طويل )[ # 209]فيض: 

 

َتِصرِ   *   -   4 ثـََنا ََتِيُم بهُن الهُمنـه َزهَرقِ ،  َحدَّ َحاُق بهُن األه ثـََنا ِإسه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َعنه َشرِيكٍ ،  َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   نـهَيا َخِضَرٌة ُحلهَوةٌ َصلَّى هللاُ  ِمنهُه ِمنه َغريهِ ،  »ِإنَّ الدُّ ِن طُعهَمٍة  ِمنَّا َوُحسه ِبِطيِب نـَفهٍس  ًئا  َها َشيـه ِمنـه َناُه  َفَمنه َأعهطَيـه

َراِف نـَفهٍس بُوِرَك َلُه ِفيهِ  ًئا ِبَغريهِ ِطيِب نـَفهٍس ِمنَّا َوُسوِء طُعهَمٍة ِمنه ،  ِإشه َها َشيـه َناُه ِمنـه َراِف نـَفهٍس َكاَن َغريهَ ُمَباَرٍك َلُه َوَمنه َأعهطَيـه ُه َوِإشه
 ِفيِه«

   .إسناده ضعيف، ]فيه[ شريك سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات  (، وقال شعيب:3215رواه ابن حبان )[ # 210]فيض: 
 

َعهدِ   -   6 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن ُشعهَبةُ ،  َحدَّ عهُت َأاَب الهَمِليحِ قَاَل:  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َأخه َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  ُُيَدُِّث َعنه أَبِيهِ ،  ْسَِ أَنَُّه ْسَِ
ُ َصاَلًة ِبَغريهِ َطُهورٍ  َبُل اَّللَّ  َواَل َصَدَقًة ِمنه ُغُلوٍل«، َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـَقه

 يح.: إسناده صح (3300قال شعيب في تخريج مشكل األثار )[ # 211]فيض: 
 

َعهدِ   *   -   10 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِكنيٍ ،  َحدَّ ُم بهُن ِمسه رَبين َسالَّ َسنِ ،  َعنه َحوهَشبٍ ،  َأخه َعَليهِه ،  َعِن احلَه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َا َعبهٍد َأمهَسَك َمااًل َحَراًما ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنهُه فَِإنه َماَت َوُهَو ِعنهَدُه ،  يـَُباَركه َلُه ِفيهِ ِإنه َأمهَسَكُه ملَه  ،  َوَسلََّم: »َأميُّ بَـلهُه اَّللَّ َوِإنه أَنـهَفَقُه ملَه يـَقه

 َكاَن زَاَدُه ِإىَل َجَهنََّم« 
   ~ [ 212]فيض: 

 



54 

 

َسُن بهُن الصَّبَّاحِ   - 13 ثـََنا َمعهُن بهُن ِعيَسى،  َحدَّثـََنا احلَه َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ُجَبريهٍ ،  ُمَعاِويَُة بهُن َصاِلحٍ َحدََّثيِن  ،  َحدَّ
َنةٌ ،  َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َكعهِب بهِن ِعَياضٍ  َنُة أُمَّيِت ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِلُكلِّ أُمٍَّة ِفتـه   الهَماُل«َوِفتـه

   (، وقال األلباني: صحيح.2336رواه الترمذي )[ # 213]فيض: 
 

َزهَرقِ ،  َحدََّثيِن ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   - 14 َحاُق بهُن األه ثـََنا ِإسه َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارََة قَااَل: َحدَّ َعنه ،  َعنه زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدةَ ،  َوِإْسه
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ابهِن َكعهِب بهِن َماِلكٍ ،  حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َسعهِد بهِن ُزرَارَةَ 

َباِن َجائَِعاِن ُأرهِساَل يف َزرِيَبِة َغَنٍم َأفهَسَد ِبِه ِمنه ِحرهِص الرَّ   ُجِل َعَلى الهَماِل َوالشََّرِف ِلِديِنِه« ِذئـه
 (، وقال األلباني: صحيح.2376رواه الترمذي )[ # 214]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَِّد بهِن َعرهَعَرةَ *    -   15 َماِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الذِّ َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َحَّافِ ،  َحدَّ ،  َعنه َأيب اجله
َباِن َضاِراَيِن اَبََت يف َزرِيَبةِ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َأيب َحازِمٍ  أبَِسهرََع ِفيَها ِمنه ُحبِّ ،  َغَنمٍ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِذئـه

ِلِم«  الشََّرِف َوالهَماِل يف ِديِن الهُمسه
 إسناده جيد.  : الهيثميقال [ # 215]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعيَسى*    -   16 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ رَبين َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  بهِن ُموَسىَعنه ِعيَسى  ،  َأخه
ىَل َعِقيٍل َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ُمرَّةَ ،  حُمَمَّدٍ  تـََفرََّقته ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِذئـهَباِن َضاِراَيِن َجائَِعاِن يف َغَنمٍ ،  َموه

نـهَيا َوَماهَلَا«، َخُر يف آِخرَِهاَأَحُدمُهَا يف َأوَّهِلَا َواله  رََع ِفيَها َفَساًدا ِمِن امهِرٍئ ِإىَل ِديِنِه يـَبهِغي َشَرَف الدُّ  أبَِسه
   . وعبد هللا بن محمد بن عقيل وقد وثقا رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك زنجويه : الهيثميقال [ # 216]فيض: 

 

َهاِل الهَغَنِويُّ ،  َحدََّثيِن الهَعبَّاُس بهُن حُمَمَّدٍ   *   -   17 ثـََنا ُقطهَبُة بهُن الهُعاَل بهِن الهِمنـه َياُن الثَـّوهِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّ
َباِن َجائَِعانِ قَاَل:  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ  أُلهِقَيا يف َحِظريٍَة ِفيَها َغَنٌم أبََِضرَّ هَلَا ِمنه طََلِب ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِذئـه

ِلمِ   الشََّرِف َوالهَماِل« يـَعهيِن يف ِديِن الهُمسه
 . ية رجاله ثقاتفيه قطبة بن العالء وقد وثق وبق : الهيثميقال [ # 217]فيض: 

 

َدِميُّ   *   -   23 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله ثـََنا أَبُو الهَيَمانِ ،  َحدَّ ِر بهِن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ َرَة بهِن َحِبيبٍ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه َأيب َبكه ، َوَضمه
ِديٍَة َشىتَّ ،  »َمنه َكثـَُر َمالُُه َكثـَُر مَهُّهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   ُ َعزَّ َوَجلَّ ،  َوَمنه َكثـَُر مَهُُّه افهرَتََق قـَلهُبُه يف َأوه فـََلمه يـَُباِل اَّللَّ

نـهَيا« ، أَيُـَّها َسَلكَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ مُهُوَم الدُّ  َوَمنه َكاَن مَهُُّه مَهًّا َواِحًدا َكَفاُه اَّللَّ
 رسل. م[ #  218]فيض: 
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َاِعيلَ   -   24 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ َرمِ ،  َعنه ُِشهِر بهِن َعِطيَّةَ ،  َعِن األه َخه َعنه  ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن َسعهِد بهِن األه
: َواِبلهَمِديَنِة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  أَبِيهِ  نـهَيا« قَاَل َعبهُد اَّللَِّ َعَة َفرَتهَغُبوا يف الدُّ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَتَِّخُذوا الضَّيـه

 َوِبَراَذَن َما ِبَراَذانَ ، َما اِبلهَمِديَنةِ 
   (، وقال األلباني: صحيح.2328رواه الترمذي )[ # 219]فيض: 

 

َرسِ َحدَّثـََنا    -   25 َشه ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  ُشَجاُع بهُن األه َع ،  َعنه ِعَياِض بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيدٍ ،  َحدَّ أَنَُّه ْسَِ
ِريَّ  ُده َشى َعَليهُكمه أَيُـَّها النَّاُس ِإالَّ يـَُقوُل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُيهُطُب النَّ ،  َأاَب َسِعيٍد اخله اَس فـََقاَل: »اَل َواَّللَِّ َما َأخه

َرِة الدُّنـهَيا« ُ َلُكمه ِمنه زَهه  َما ُُيهرُِج اَّللَّ
 (. 1052(، ومسلم )1465رواه البخاري )[ # 220]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -  28 ثـََنا يَزِيُد بهُن َها،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن الهَمقهرُبِيِّ ،  َعِن ابهِن َأيب ِذئهبٍ ،  ُرونَ َحدَّ
 ٍم«هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َيَهِت َعَلى النَّاِس زََماٌن اَل يـَُبايل الهَعبهُد ِبَاَلٍل َأَخَذ الهَماَل َأمه ِبََرا

 (.2083البخاري )رواه  [ # 221]فيض: 
 

مَّاينُّ   -   30 ثـََنا َُيهََي احلِه َنِسيُّ ،  َحدَّ َخه َراَن األه ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َوَأمحهَُد بهُن ِعمه ثـََنا أَبُو َبكه َعهَمشِ ،  قَااَل: َحدَّ َعنه َسِعيِد بهِن َعبهِد  ،  َعِن األه
َلِميِّ ، اَّللَِّ بهِن ُجَريهجٍ  َسه َ قَاَل:  ، َعنه َأيب بـَرهزََة األه َم الهِقَياَمِة ِمنه َبنيه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُزوُل َقَدُم ابهِن آَدَم يـَوه

َأَل َعنه َماِلهِ  َتَسَبهُ ، َيَديه رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ ُيسه  َوِفيَم أَنـهَفَقُه«، ِمنه أَيهَن اكه
 وقال الترمذي: صحيح. (،2417رواه الترمذي )[ # 222]فيض: 

 

ثـََنا َكاِمُل بهُن طَلهَحةَ   -   34 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه َعاِصِم ابهِن َِبهَدَلةَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ
َا َماٍل   ُ ِفيهِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأميُّ َهُسُه ِمنه ِقَبِل ،  َوملَه يـُعهَط َحقَّهُ ،  ملَه يَُطِع اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ُشَجاًعا َلُه زَبِيبَـَتاِن يـَنـه َجَعَلُه اَّللَّ

مِ  ؟ فـَيَـُقوُل: َما يل َوَلكَ ، الهَقَفا مِ َأاَن الَِّذي ََجَعهَتيِن هِلََذا اله ،  فـَيَـُقوُل: الَِّذي ََجَعهَتيِن هِلََذا الهيَـوه  َحىتَّ َيَضَع َيَدُه يف ِفيِه فـَيَـقهِضُمَها "، يَـوه
 بنحوه.  (1403رواه البخاري )[ # 223]فيض: 

 

رِبِيُّ   *   -   42 َكاَب الهُعكه ثـََنا َعِليُّ بهُن ِإشه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهٍد الطََّناِفِسيُّ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َحدَّ الصَّبَّاِح بهِن حُمَمٍَّد  َعِن  ،  َعنه َأاَبَن بهِن ِإسه
َداينِّ ،  الهَبَجِليِّ  َمه ُعودٍ ،  َعنه ُمرََّة اهله َنُكمه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َ َعزَّ َوَجلَّ َقَسَم بـَيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللَّ

نـهَيا َمنه ُيُِبُّ َوَمنه اَل ُيُِبُّ َأرهزَاَقُكمه َوِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوجَ  يَن ِإالَّ َمنه ُيُِبُّ ،  لَّ يـُعهِطي الدُّ يَن  ،  َواَل يـُعهِطي الدِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ الدِّ َفَمنه َأعهطَاُه اَّللَّ
ِلَم قـَلهُبُه َوِلَسانُهُ ،  فـََقده َأَحبَّهُ  ِلُم َعبهٌد َحىتَّ ُيسه ِمُن َعبهٌد َحىتَّ َيَهَمَن َجارُُه بـََوائَِقُه«  َواَل ،  َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه اَل ُيسه قـُلهَنا اَي َنِبَّ اَّللَِّ ،  يـُؤه
ُمهُ   ؟  َوَما بـََوائُِقهُ  ِسُب َعبهٌد َمااًل ِمنه َحَراٍم فـَيـُنهِفُق ِمنهُه فـَيـَُباَرُك َلُه ِفيهِ ،  قَاَل: »ظُلهُمُه َوَغشه ٍء فـَيـُقه ،  َواَل َيكه َبُل َواَل يـََتَصدَُّق ِمنهُه ِبَشيه

رِِه ِإالَّ َكاَن زَاَدُه ِإىَل النَّارِ ،  ِمنههُ  َسنِ ،  َوِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ اَل مَيهُحو السَّيَِّئ اِبلسَّيِّئِ ،  َواَل َيرتهُُكُه َخلهَف َظهه َوِإنَّ  ،  َوَلِكنه مَيهُحو السَّيَِّئ اِبحلَه
َِبيثَ  َِبيَث اَل مَيهُحو اخله  مُيهَحى اِبلطَّيِِّب« َوَلِكنه ، اخله
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 .رجاله وثقوا وفي بعضهم خالف  : الهيثميقال [ # 224]فيض: 
 

َُشِميُّ   *   -  43 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َرَّاحِ ،  َحدَّ ِرو بهِن الهَعاصِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُموَسى بهِن َعِليٍّ ،  َحدَّثـََنا وَِكيُع بهُن اجله ،  َعنه َعمه
 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »نِعهَم الهَماُل الصَّاِلُح ِللهَمرهِء الصَّاِلِح«قَاَل: 

  .رجاله رجال الصحيح : الهيثميقال [ # 225]فيض: 
 

َِزاِميُّ   -   44 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احله ثـََنا َمعهُن بهُن ِعيَسى  ،  َحدَّ َعنه ُمَعاِذ  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُسَليهَماَن بهِن َأيب َسَلَمةَ ،  النََّخِعيُّ َحدَّ
هِ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َخِبيبٍ ، بهِن َعبهِد اَّللَِّ   َعزَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل أبَهَس اِبلهِغََن ِلَمِن اتَـَّقى اَّللََّ ، َعنه َعمِّ

حَُّة ِلَمِن اتَـَّقى اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخريهٌ ِمَن الهِغََن ، َوَجلَّ   َوِطيُب النـَّفهِس ِمَن النَِّعِم« ، َوالصِّ
 ( إسناده حسن  ((, قال شعيب: 2141) أخرجه ابن ماجه[ # 226]فيض: 

 

َرهِميُّ   -   45 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله َلةَ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن َواِضٍح أَبُو َُتَيـه ِ بهِن َواِقدٍ ،  َحدَّ َُسنيه قَاَل: ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدةَ ،  َعِن احله
َهُبوَن ِإلَيهِه َهَذا الهَماُل«  نـهَيا الَِّذي َيذه ِل الدُّ ُر َأهه  قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َفخه

   .إسناده قوي   من حديث بريدة، وقال شعيب:( 22990(، وأحمد )3225أخرجه النسائي )مرسل. و [ #  227]فيض: 
 

َثَمةَ   -  46 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ُم بهُن َأيب ُمِطيعٍ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّثـََنا َسالَّ ،  ُجنهُدبٍ َعنه َْسَُرَة بهِن  ،  َعِن احلَه
ََسُب الهَمالُ   َوالهَكَرُم التـَّقهَوى«، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

 ، وقال األلباني: صحيح. ( 4219(، وابن ماجة ) 3271أخرجه الترمذي )[ # 228]فيض: 
 

َشهَرسِ   -   47 ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا اللَّيهُث بهُن  ،  َحدَّ ََشجِّ ،  َسعهدٍ َحدَّ ِر بهِن َسِعيدٍ ،  َعنه بَُكريهِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن األه َعِن ابهِن  ،  َعنه ُبسه
تَـعهَمَليِن ُعَمُر َعَلى الصََّدَقةِ ،  السَّاِعِديِّ  َا َعِملهُت َّلِلَِّ  ،  فـََلمَّا فـََرغهُت َعَمَلَها َأَمَر يل ِبُعَماَلةٍ ،  قَاَل: اسه ِري فـَُقلهُت: ِإَّنَّ َعزَّ َوَجلَّ فََأجه

ِلَك    ؛  َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: ُخذه َما ُأعهِطيتَ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََعمََّليِن فـَُقلهُت ِمثهَل قـَوه فَِإيّنِ َقده َعِملهُت َعَلى َعهه
«فـََقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  َأَل َفُكله َوَتَصدَّقه ًئا ِمنه َغريهِ َأنه َتسه  لََّم: »ِإَذا ُأعهِطيَت َشيـه

  (.1045رواه مسلم ) [ # 229]فيض: 
 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -  50 ََكُم بهُن اَنِفٍع أَبُو الهَيَمانِ ،  َحدَّ ثـََنا َشيهخٌ ،  َحدَّثـََنا احله ِل  ،  َحدَّ َرةِ ِمنه َأهه َعنه  ،  َعنه مُحَيهٍد الطَّوِيلِ ،  الهَبصه
َياُه ِلِخَرتِهِ ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ،  َواَل َمنه تـََرَك آِخَرَتُه ِلُدنـهَياهُ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس َخريهُُكمه َمنه تـََرَك ُدنـه

َها ِمنـه يـََناَل  كُ ،  َحىتَّ  َرىفَِإنَّ  ُخه األه ِإىَل  ُمبَـلَِّغٌة  ُهَما  ِمنـه َواِحَدٍة  النَّاِس« ،  لَّ  َعَلى  َكالًّ  َتُكوُن   َواَل 
 

ثـََنا َُيهََي بهُن َصاِلٍح الهُوَحاِظيُّ   *  -  51 ثـََنا يَزِيُد بهُن ِزاَيٍد الهُقَرِشيُّ ،  َوِبِه َحدَّ َعَليهِه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  َحدَّ
َلهُ   َوَسلََّم ِمثـه
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  (، وقال األلباني: موضوع.2920ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 230]فيض: 
 

َلى  *  - 53 َراَن بهِن َأيب لَيـه ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن حُمَمَُّد بهُن ِعمه ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ، َحدَّ َوهزَاِعيِّ ، َحدَّ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ، َعِن األه
َنَما َداَر ِمنه ِنَسائِهِ قَاَل: َكاَنته ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َسعهِد بهِن ُعَبا ٍم َتُدوُر َمَعُه أَيـه َنٌة ِمنه ثَرِيٍد يف ُكلِّ يـَوه وََكاَن ،  َدَة َجفه

َتِعنُي ِبِه َعَلى ِفَعالٍ  ُتوبٍَة قَاَل: »اللَُّهمَّ ارهزُقهيِن َمااًل َأسه  فَِإنَُّه اَل ِفَعاَل ِإالَّ اِبلهَماِل«  ؛ ِإَذا انهَصَرَف ِمنه َصاَلٍة َمكه
   مرسل.[ #  231 ]فيض:

 

مَّاينُّ   -  91 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َعنه َمعهَمرٍ ،  َحدَّ ِس بهِن  ،  َعِن الزُّهه َماِلِك بهِن َأوه َعنه 
ََدَثنِ  َطَّاِب: " َأنَّ ، احله  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ادََّخَر ُقوَت َسَنٍة " َعنه ُعَمَر بهِن اخله
   (.5357رواه البخاري )[ # 232]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن بَُكريهٍ ، َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ  *  - 102 َعنه َسِعيِد بهِن َأيب  ، يَزِيدَ َعنه َخاِلِد بهِن ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن هَلِيَعةَ ، َحدَّ
ِخَرةَ ، ِهاَللٍ  نـهَيا فَارهحتَُِلوا تـُبَـلُِّغُكُم اله  « َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »نِعهَم الهَمِطيَُّة الدُّ

   ~ [ 233]فيض: 
 

ٍرو  -   113 َياُن  ،  َعنه طَاُوسٍ ،  َوِبِه َعنه َعمه َعهَرجِ ،  َحدَّثـََنا َعنه ابهِن َأيب الزِّاَندِ قَاَل: َوُسفه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن األه
َل َجَراٍد ِمنه َذَهبٍ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى أَيُّوَب رِجه ِبهِ ،  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهَسَل اَّللَّ ثـُُر نـَقهًضا يف ثـَوه وِدَي: اَي أَيُّوُب َأملَه  فـَنُ ،  َفَجَعَل يـَنـه

َناكَ  ِفَك َما َأعهطَيـه ِلَك " ، قَاَل: َربِّ ؟ . َيكه تَـغهِن َعنه َفضه  َوَمنه َيسه
   (.3391رواه البخاري )[ # 234]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َنَظرٍ   -   114 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َسَلَمةَ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه ُقَداَمَة بهِن ُموَسى،  َحدَّ
َقَلِب« ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َأصهِلحه يل ُدنـهَياَي الَّيِت ِفيَها َمَعاِشي َها ُمنـه  َوَأصهِلحه يل آِخَرِت الَّيِت ِإلَيـه

  (.2720رواه مسلم ) [ # 235]فيض: 
 

َعهدِ   -   115 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَِمُة بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َكاَتِب الهُمِغريَِة بهِن ُشعهَبَة َعِن  ،  َعنه َورَّادٍ ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  َحدَّثـََنا ِعكه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  الهُمِغريَِة بهِن ُشعهَبةَ  َهى َعنه َوأهِد الهبَـَناتِ قَاَل ْسَِ ُمََّهاتِ ،  َعَليهِه َوَسلََّم: يـَنـه ،  َوَعنه َمنهٍع َوَهاتٍ ،  َوَعنه ُعُقوِق األه
 . َوَعنه ِإَضاَعِة الهَمالِ ، َوَعنه َكثـهَرِة السَُّؤالِ ، َوَعنه ِقيَل َوقَالَ 

 (. 593(، ومسلم )2276رواه البخاري )[ # 236]فيض: 
 

رَبين ُعَمُر بهُن بَُكريهٍ   *  -  118 اَليلِّ ،  َأخه يـَرهِوي َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل ِلَرُجٍل ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب اهلِه
فـََقاَل   .  َوِصَلُة الرَِّحمِ ،  َوَسَخاُء النـَّفهسِ ،  َوِإصهاَلُح الهَمِعيَشةِ ،  قَاَل: ِإصهاَلُح الدِّينِ   ؟  َما الهُمُروَءُة ِفيُكمه«،  ِمنه ثَِقيٍف: »اَي َأَخا ثَِقيفٍ 

 َصَلَواُت اَّللَِّ َوَساَلُمُه َعَليهِه: »َكَذِلَك ُهَو ِفيَنا« 
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   ~ [ 237]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن ِخَداشٍ   *   -   141 َميهُمونٍ ،  َحدَّ ِديُّ بهُن  ثـََنا َمهه أَبِيهِ ،  ُعرهَوةَ َعنه ِهَشاِم بهِن  ،  َحدَّ َا  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه  َها َأَّنَّ َعنـه  ُ َرِضَي اَّللَّ
: َما َكاَن يـَعهَمُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف بـَيهِتهِ  بَهُ   ؟  ُسِئَلته : ُيَِيُط ثـَوه َلهُ ،  قَاَلته َويـَعهَمُل َما يـَعهَمُل الّرَِجاُل ،  َوَُيهِصُف رِجه

 ِِتِمه يف بـُُيو 
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين (، وقال شعيب: 5677رواه ابن حبان )[ # 238]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *   -   142 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن رََجاءٍ ،  َحدَّ ثـََنا مَهَّامٌ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ
َعُل ِإَذا رََجَع ِإىَل بـَيهِتهِ  ًئا ؟ قـُلهُت ِلَعاِئَشَة َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَفه : َُيهُزُن َشيـه ًئا ، قَاَلته َنُع َشيـه  َيصه

   ~ [ 239]فيض: 
 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ  -  151 ثـََنا أَبُو  ، َحدََّثيِن احله ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َسَلَمةَ ، َقَطنٍ َحدَّ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ، َعنه ُقَداَمَة بهِن ُموَسى، َحدَّ
َوَأصهِلحه يل آِخَرِت ،  يشِ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َأصهِلحه يل ُدنـهَياَي الَّيِت ِفيَها َمَعا،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ 

َها َمَعاِدي«   الَّيِت ِإلَيـه
  (.2720رواه مسلم ) [ # 240]فيض: 

 

رٍ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *  -  152 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب َبكه ثـََنا أَبُو َُيهََي ،  َحدَّ ىَل آِل الزَُّبريهِ قَاَل:  ،  َحدَّ عهُت الهَقاِسمَ َموه ، ْسَِ
َعله ، ُُيَدُِّث َعنه َعاِئَشةَ  : َكاَن ِمنه ُدَعاِء النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الَِّذي اَل َيَكاُد َأنه َيَدَعُه: »اللَُّهمَّ اجه َأوهَسَع ِرزهِقَك َعَليَّ  قَاَلته

ِري، ِعنهَد ِكرَبِ ِسينِّ   ِلي« َوقـُرهِب َأجَ ، َوانهِقطَاِع ُعمه
  (، وقال األلباني: ضعيف جدا.1385ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 241]فيض: 

 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى  *   -   162 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمغهَراءَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ َيانَ ،  َعِن األه ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُسفه
ِثُروا َماَءَها .  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُتمه فََأكه  َواغهرُِفوا جلِِريَاِنُكمه« ، »ِإَذا طََبخه

 وقال شعيب: صحيح لغيره. ( 15030أخرجه أحمد )[ # 242]فيض: 
 

ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -  163 َزهِديُّ ،  ُمسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َفَضاٍء األه َحدََّثيِن َعلهَقَمُة بهُن  ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدَّ
رَتَى َأَحدُُكمه حلَه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعبهِد اَّللَِّ الهُمَزينُّ  ِثره َمَرقـََتهُ ،  ًماقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا اشه فَِإنه ملَه ُيِصبه ،  فـَلهُيكه

 حلَهًما َأَصاَب َمَرقًا« 
  (، وقال األلباني: ضعيف.1832رواه الترمذي )[ # 243]فيض: 
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َثَمةَ   -   164 ثـََنا أَبُو َخيـه ُب بهُن َجرِيرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َوهه ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َراَن  ،  َحدَّ ينِّ َعنه َأيب ِعمه َوه َعنه َأيب  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الصَّاِمتِ ،  اجله
َماَءَها،  َذرٍّ  ِثره  فََأكه َمَرَقًة  َصنَـعهَت  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَليهِه  َصلَّى هللاُ  َخِليِلي  َأوهَصاين  ِجريَاين ،  قَاَل:  ِمنه  اَنًسا  َها  ،  فَانهظُره  ِمنـه ُهمه  فََأِصبـه

 مبَعهُروٍف« 
 (.2625واه مسلم ) ر [ # 244]فيض: 

 

َاِعيلَ   *   -  165 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه بـَعهِض َأصهَحاِبهِ ،  َعِن األه
ِثُروا الهَمَرَقَة« َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا  رَتَى حلَهًما قَاَل: »َأكه  اشه

   ~ [ 245]فيض: 
 

ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُشَجاعٍ   -   172 ثـََنا الهُمَباَرُك بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ َيانَ ،  َحدَّ ،  قَاَل: َجاَء اَنٌس ِمنه َأصهَحاِبهِ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َعنه ُسفه
َتأهَذنُوا َعَليههِ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ ، فَاسه َلُّ« فََأََتُهمه خبُبهٍز َوَخلٍّ فـََقاَل هَلُمه: ُكُلوا فَِإيّنِ ْسَِ َداُم اخله  : »نِعهَم اإلهِ

 (.2052رواه مسلم ) [ # 246]فيض: 
 

ثـََنا َأيب   -  173 ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ رٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ِبشه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه طَلهَحَة بهِن اَنِفعٍ ،  َحدَّ
َلُّ« َداُم اخله  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »نِعهَم اإلهِ

 (.2052رواه مسلم ) [ # 247]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو يـَعهُقوَب الهَباِهِليُّ   *   -   178 ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّ َعاينُّ ،  َحدَّ َشٍب الصَّنـه رَباََن ُعَمُر بهُن َحوه عهُت َعطَاَء بهَن َأيب َراَبحٍ ،  َأخه ،  قَاَل: ْسَِ
َغهِنَياَء َأنه يـَتَّ   َوَأَمَر الهُفَقَراَء َأنه يـَتَِّخُذوا الدََّجاَج«، ِخُذوا الضَّأهنَ يـَُقوُل: »َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم األه

    .مرسل وروي موصواًل عن ابن عباس ولكن ال يصح  السخاوي في األجوبة المرضية:قال [ # 248]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن الهُمَحربَِّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   179 َبَسُة بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعنـه َحدََّثيِن الصََّفِديُّ بهُن  ،  َحدَّ
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الشَّاُة بـَرََكٌة«، َعنه أََنسٍ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َعبهِد اَّللَِّ 
 . دي بن عبد هللا وفيه رواية من غير هذا الوجه فيها لينفصفيه  بير، وقال: رواه العقيلي في الضعفاء الك[ # 249]فيض: 

 

َعهدِ   *  -   180 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن قـَيهُس بهُن الرَّبِيعِ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن َسلهَمانَ ،  َأخه ََنِفيَّةِ َعنه حُمَمَِّد ابهِن  ،  َعنه َأيب ُعَمَر الهبَـزَّارِ ،  َعنه ِإْسه ، احله
ُ َعنهُه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الشَّاُة بـَرََكةٌ ، َعنه َعِليٍّ   َوالثَّاَلُث ِشَياٍه َثاَلُث بـَرََكاٍت« ، َوالشَّاََتِن بـَرََكَتانِ ، َرِضَي اَّللَّ
  ي: ضعيف جدا.(، وقال األلبان3424ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 250]فيض: 

 

ََرِميُّ بهُن ُعَمارَةَ ،  َحدَّثـََنا ِعصهَمُت بهُن الهَفضهلِ   -   181 ثـََنا َزرهيبٌّ ،  َحدَّثـََنا احله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِسريِينَ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
َنَِّة« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الشَّاُة ِمنه   َدَوابِّ اجله

 .-وهو ابن عبد هللا األزدي-إسناده ضعيف لضعف َزربي (، وقال شعيب: 2306)  أخرجه ابن ماجة[ # 251]فيض: 
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ثـََنا يُوُسُف بهُن يـَعهُقوَب الهَقاِضي الصَّفَّارُ   *   -   182 ِ ،  َحدَّ رِيَن َوِمائـََتنيه ثـََنا َعبهُد  ،  َسَنَة َثاَلٍث َوِعشه َحدَّثـََنا ،  الرَّمحهَِن بهُن َأيب َعاِئَشةَ َحدَّ
َنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َعَليهُكمه اِبلهغََنمِ ،  ُصبَـيهٌح َشيهٌخ لََنا َقِدٌَي قَاَل: َقِدَم َعَليـه   ؛ فـََقاَل: ْسَِ

َا ِمنه َدَوابِّ اجلهَ   َفَصلُّوا يف ُمَراِحَها َوامهَسُحوا رَُغاَمَها« ، نَّةِ فَِإَّنَّ
 فيه صبيح عن ابن عمر ولم أجد من ترجمه  : هيثميقال ال[ # 252]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن َصاِلٍح الهُوَحاِظيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -  185 ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َعطَاءٍ ،  َحدَّ َُهيِنِّ ،  َحدَّ َلَمَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ اجله ،  َعنه َمسه
َجَعةَ  مُ ، َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ، َعنه َأيب َمشه َنَِّة اللَّحه ِل اجله نـهَيا َوَأهه ِل الدُّ  «قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َسيُِّد ِإَداِم َأهه

 .إسناده ضعيف جًدا(، وقال شعيب: 3306رواه ابن ماجه )[ # 253]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ  *  - 204 ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه جُمَاِهدٍ ، َعنه لَيهثٍ ، َحدَّ
اََلِل ِجَهادٌ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:   رَتَِف« ، »طََلُب احله  َوِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ الهَعبهَد الهُمحه

  (، وقال: ضعيف.1301ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 254]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن َأَسدٍ   *   -   205 ثـََنا الهُمَعلَّى بهُن َمنهُصورٍ ،  َحدََّثيِن ِإْسه رَباََن ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ ثـََنا َدرَّاجٌ ،  َأخه َةَ ،  َحدَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن ابهِن ُحَجريه
{ ]النور: ِر اَّللَِّ بُوَن يف قَاَل: »ُهُم الَِّذيَن َيضهرِ ،  [37  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }رَِجاٌل اَل تـُلهِهيِهمه جِتَارٌَة َواَل بـَيهٌع َعنه ِذكه

َرهضِ  تَـُغوَن ِمنه َفضهِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«، األه  يـَبـه
   ~ [ 255]فيض: 

 

ٌرو النَّاِقدُ   *  -  206 ثـََنا َعمه ُرو بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه َعنه ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعِن الرَّبِيِع بهِن ُصبَـيهحٍ ،  َعنه َفِهرِي بهِن ِزاَيدٍ ،  َحدَّ
فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنه َكاَنته ،  َوَورًِعا،  قَاَل: ذُِكَر َشابٌّ ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم زَاِهًدا،  أََنِس بهِن َماِلكٍ 

 َلُه ِحرهَفٌة«
عثمان الرقي له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب   عمرو بن ذكرع ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال:  [ #  256]فيض:  

 .حديثه
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -  208 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَولٍ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعِن احلَه
َعهَماِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأيُّ ، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  اََللِ  ؟ األه ُب احله ِر اَّللَِّ َعزَّ  ، قَاَل: »َكسه َوَأنه ََتُوَت َوِلَساُنَك َرطهٌب ِمنه ِذكه

 َوَجلَّ«
   ~ [ 257]فيض: 

 

ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدََّثيِن َعمَّاُر بهُن َنصهرٍ   *  -  209 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َعبهِد اَّللَِّ الهَبصهِريِّ ،  ُسَويهِد بهِن َسِعيدٍ َعنه  ،  َحدَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنه   - َهَكَذا قَاَل ابهُن َأيب الدُّنـهَيا-،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه اَبَت َوانًِيا يـَُقوُل َتِعًبا اََلِل اَبَت اَّللَّ  ُه رَاٍض«ِمنه طََلِب احله
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   ~ [ 258]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -   210 ثـََنا ُموَسى بهُن الهَفضهِل الهَبصهِريُّ ،  َحدَّ َعَليهِه ،  َعنه َأيب َعاِمرٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
اََللِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنهُه رَاٍض« اَبَت ، َوَسلََّم: »َمنه اَبَت َوانًِيا ِمنه طََلِب احله  َواَّللَّ

   ~ [ 259]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الصَّبَّاحِ   *   -   213 ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه نـَُعيهِم بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه َداُوَد بهِن َأيب ِهنهدَ ،  َحدَّ
َعُة َأعهَشاِر الرِّزهِق يف التَِّجارَِة« َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َوَسلََّم: »ِتسه

 إسناده ضعيف. :البوصيري قال [ # 260]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -  214 َنهِبُّ ،  َحدَّ ُرو بهُن َهاِشٍم أَبُو َماِلٍك اجله ثـََنا َعمه ُعودٍ ،  الضَّحَّاكِ َعِن  ،  َعنه ُجَويهرِبٍ ،  َحدَّ ، َعِن ابهِن َمسه
ُروَن اَبابً  َعَة َعَشَر اَباًب ِللتَّاِجرِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الرِّزهُق ِعشه  َواَبٌب ِللصَّاِنِع بَِيِدِه« ، فَِتسه

 وعمرو بن هاشم لين الحديث. محقق الموسوعة: في إسناده جويبر ضعيف جدا، قال [ # 261]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن َأَسدٍ   -  215 ثـََنا َكِثرُي بهُن ِهَشامٍ ،  َحدََّثيِن ِإْسه َشنٍ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  َعنه ُكلهُثوِم بهِن َجوه
ِلمُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »التَّاِجُر الصَّدُ  َِمنُي الهُمسه َم الهِقَياَمِة«، وُق األه  َمَع الشَُّهَداِء يـَوه

 إسناده حسن في الشواهد، كلثوم بن َجوَشن القشيري مختلف فيه(: قال شعيب: 2139رواه ابن ماجه )[ # 262]فيض: 
 

ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيدَ   *  -  216 ثـََنا يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدََّثيِن ُحَسنيه ثـََنا ُعبَـيهَدةُ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه َأيب مَحهَزةَ ،  َحدَّ َعنه َأيب َسِعيٍد  ،  َعِن احلَه
ِريِّ  ُده رَتَِف«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ ، اخله   َوَجلَّ ُيُِبُّ الهُمحه

 محقق الموسوعة: في إسناده عبيدة بن معتب، ضعيف.قال [ # 263]فيض: 
 

َاِرثِ   *  -   242 َاِعيُل بهُن َأيب احله ثـََنا الهُمَعلَّى بهُن َمنهُصورٍ ،  َحدََّثيِن ِإْسه َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ رَباََن ِإْسه ثـََنا  ،  َأخه حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن َحدَّ
ًبا ِمنه َحاَللٍ ،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُموَسى،  النَّضهِريُّ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه طََلَب َكسه نهِفَقُه َعَلى َوَلِدِه ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  لِيـُ

ِلهِ  ُهُه َكالهَقَمرِ ، َوَأهه ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَوجه ِر« َأََتُه اَّللَّ َلَة الهَبده   لَيـه
   مرسل.[ #  264]فيض: 

 

ِر بهُن يَزِيدَ   *  -  243 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َبَة الهَبصهِريُّ رََجاُء بهُن َكيهَسانَ ،  قَاَل: َحدَّ رَباََن أَبُو َشيـه عهُت حُمَمََّد  ،  َأخه قَاَل: ْسَِ
َوانَ  قَاَل: ُكنهُت ُمنهُذ َثاَلِثنَي َسَنًة َلِقيُت ابـهًنا أِلَيب ُهَريـهَرَة ِبُعَماَن يـَُعاِلُج الهبَـزَّ فـَُقلهُت َلُه: ،  َسِعيِد بهِن َأيب َعُروبَةَ ُُيَدُِّث َعنه  ،  بهَن ذَكه

َتَشارَُه رَُجٌل يف الهبـُُيوعِ   ؟  َوأَنهَت أَيهًضا تـَُعاِلُج الهبَـزَّ  َعَليهِه َوَسلََّم اسه فََأَشاَر َعَليهِه ،  َفَحدََّثيِن َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ِلِمنَي« صهَب ِللهُمسه تَـَلبهَت اخلِه َياءَ َوَعدََّد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ ، وََكَذا وََكَذا، اِبلهبَـزِّ: »اجه  َليهِه َوَسلََّم َأشه

   ~ [ 265]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهُمَثَنَّ أَبُو ُموَسى * - 244 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ النَّاِجي، َحدَّ َاِعيُل بهُن نُوحٍ ، َحدَّ ثـََنا ِإْسه ٍر ، َحدَّ ِمنه َوَلِد َأيب َبكه
يِق َعنه أَبِيهِ  دِّ َنَِّة اَل يـَتَـَبايـَُعوَن َوَلوه تـََبايـَُعوا َما تـَبَ ،  َجدِّهِ َعنه  ،  الصِّ َل اجله  ايـَُعوا ِإالَّ اِبلهبَـزِّ« َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه

 .فيه إسماعيل بن نوح وهو متروك : الهيثميقال [ # 266]فيض: 
 

َعهدِ   *   -  245 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه أََتى النَِّبَّ ،  قَاَل: بـََلَغَنا َأنَّ رَُجاًل ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن َأيب َغِنيَّةَ ،  َحدَّ
 قَاَل: »َعَليهَك اِبلهبَـزِّ«  ؟  ين َأيُّ التَِّجارَِة ََتهُمرُ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

   ~ [ 267]فيض: 
 

ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن َسِعيدٍ   *  -  249 ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه ُزرهَعَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ
ََوانِيِت«، قَاَل: »بـَيهُع الهبَـزِّ  ؟ الهَعَرُب ِمَن التَِّجارَةِ َما َُيهَمُد ، اَّللَِّ   َوِإقَاَمُة احله

   ~ [ 268]فيض: 
 

ٍر التَّمَّارُ   *  - 250 َرانَ ،  َحدََّثيِن أَبُو َنصه ثـََنا الهُمَعاََف بهُن ِعمه ، ِإبـهَراِهيَم النََّخِعيِّ َعنه  ،  َعنه فـَرهَقٍد السََّبِخيِّ ،  َعنه ُمَباَرِك بهِن يَزِيدَ ،  َحدَّ
ُعودٍ  ِلِمنيَ ،  َعِن ابهِن َمسه ِمِه حُمهَتِسًبا،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه ََيهِلُب الطََّعاَم ِإىَل بـََلٍد ِمنه ِباَلِد الهُمسه ،  فـََباَع ِبِسعهِر يـَوه

ُر َشِهيٍد« ُثَّ تـََلى النَّ  تَـُغوَن ِمنه َفضهِل اَّللَِّ َوآَخُروَن يـَُقاَكاَن َلُه َأجه َرهِض يـَبـه تُِلوَن ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }َوآَخُروَن َيضهرِبُوَن يف األه
{ ]املزمل:  ُهُ  ؟  [ قَاَل أَبُو َنصهٍر: قـُلهُت ِلُمَعاََف: َوتـََرى الهَكدَّاَد َعَلى ِعَياِلِه حُمهَتِسًبا20يف َسِبيِل اَّللَِّ َتِسُب َغريه  ؟  قَاَل: َوَهِل الهُمحه

  (، وقال: ضعيف.5416ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 269]فيض: 
 

َاِرثِ   *  -  254 َاِعيُل بهُن َأيب احله ثـََنا ِإْسه ثـََنا ُمَعلَّى بهُن َمنهُصورٍ ،  َحدَّ رَبين ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ ثـََنا َعِقيلٌ ،  َأخه ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ ،  َعِن الزُّهه
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَمَر َحِكيَم بهَن ِحَزاٍم اِبلتَِّجارَِة يف الهبَـزِّ َوالطََّعامِ 

   مرسل.[ #  270]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو ُعبَـيهِد اَّللَِّ َُيهََي بهُن السََّكنِ   *   -  255 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهنُ ،  َحدَّ ََنِفيُّ َحدَّ َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن  ،   َعبهِد الهَمِجيِد احله ثـََنا ِإْسه َحدَّ
عهُت َأيب ،  الهُمَهاِجرِ  َكاَن يَِبيُع َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن اَباَبهِ ،  قَاَل: ْسَِ

ُُه َكاَن َخاِطًئا َواَبِغًيا«  الطََّعاَم لَيهَس َلُه جِتَارٌَة َغريه
 رة افيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر في حديثه بعض النك :أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء[ # 271]فيض: 

 

ثـََنا الهُمَثَنَّ بهُن ُمَعاذٍ   *   -   257 َثَمةَ ،  َحدَّ ِديٍّ ،  َوأَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َيانُ ،  قَااَل: َحدَّ ثـََنا ُسفه ، َعنه َعاِصِم بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ َأيب ِدرهَهمٍ  َعُد ِإىَل السََّماِء يف قَاَل: ْسَِ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُربَّ ميَِنٍي اَل َيصه

َعِة بـَعهُد النَّخَّاِسنيَ  َعِة« قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: فـََرأَيهُت يفَ تِلهَك الهبـُقه  َهِذِه الهبـُقه
 .ه ضعيف، لضعف عاصمإسناد(، وقال العالمة أحمد شاكر: 8010رواه أحمد )[ # 272]فيض: 
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َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ  * - 262 ثـََنا ِإْسه َُراَساينُّ ، َحدَّ ثـََنا َبِشرُي بهُن ِزاَيٍد اخله َعِن ابهِن ، َعنه جُمَاِهدٍ ، َعنه لَيهِث بهِن َأيب ُسَليهمٍ ، َحدَّ
ِلِميِه َصانًِعا،  َعَليهِه َوَسلََّم ِلَعمَِّتِه ُغاَلًماقَاَل: َوَهَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َعبَّاسٍ  َِفًيا،  قَاَل: »اَل ُتسه َواَل َجزَّارًا«  ،  َواَل َخرَّازًا،  َواَل َصريه

 َوقَاَل: »َواَل حلَّاًما« 
 فيه بشير بن زياد غير معروف وفي أحاديثه مناكير قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ: [ # 273]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  263 ثـََنا ِإسه رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َعنه يَزِيَد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه فـَرهَقٍد السََّبِخيِّ ،  َعنه مَهَّاِم بهِن َُيهََي ،  َأخه
ريِ  خِّ ُهَريـهَرةَ ،  الشِّ َأيب  َوَسلَّ ،  َعنه  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  النَّاِس«َعِن  َذَب  َأكه »ِإنَّ  قَاَل:  الصَّبَّاُغوَن ،  َم  النَّاِس  َذِب  َأكه »ِمنه  َأوه 

 َوالصَّوَّاُغوَن« 
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف. 2152) أخرجه ابن ماجه[ # 274]فيض: 

 

ُرو بهُن حُمَمَّدٍ   -  264 ثـََنا َعمه ثـََنا أَبُو َأمحهََد  ،  َحدَّ َرائِيلَ ،  الزَُّبريهِيُّ َحدَّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َساملِِ بهِن ِزاَيدٍ ،  َعنه ِإسه
َطَّابِ  َاِلُب َمرهُزوقٌ ، َعنه ُعَمَر بهِن اخله َتِكُر َملهُعوٌن«، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اجله  َوالهُمحه

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن ُجدعان، وجهالة أو ضعف (، وقال شعيب:  2153)   أخرجه ابن ماجة  [ #275]فيض:  
 . علي بن سالم بن ثوبان

 

َُشِميُّ   * -  265 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َثُم بهُن َُيهََي الطَّاَطِريُّ ،  َحدَّ َيـه ثـََنا اهله ىَل ُعَمَر وََكاَن َقده َأدهَرَك ُعَمَر ،  َعنه َأيب َُيهََي ،  َحدَّ َموه
ِجِد طََعاًما َكِثريًا ُ َعنهُه قَاَل: أُلهِقَي َعَلى اَبِب الهَمسه َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ قَاُلوا: طََعاٌم   ؟  قَاَل: َما َهَذا  .  فـََرَأى الطََّعامَ ،  َفَدَخَل ُعَمرُ ،  بهَن اخله

َنا ُ ِفيهِ   .  ُجِلَب ِإلَيـه َنا،  قَاَل: اَبِرَك اَّللَّ ِمِننيَ   .  َوِفيَمنه َجَلَبُه ِإلَيـه َتَكرَ ،  قَاُلوا: اَي َأِمرَي الهُمؤه َتَكَرهُ   .  َقِد احه قَاَل: فـَرُّوُخ   ؟  قَاَل: َوَمِن احه
ىَل ُعثهَمانَ  ِلِمنيَ فـََقاَل: َما مَحََلكُ   .  فََأرهَسَل ُعَمُر َفَدَعامُهَا  .  َوفـَرُّوُخ َموهاَلكَ ،  َموه ِتَكاِر طََعاِم الهُمسه ِمِننيَ   .  َما َعَلى احه ،  قَااَل: اَي َأِمرَي الهُمؤه

رَتِي أبَِمهَوالَِنا َونَِبيعُ  ِلِمنَي طََعاَمُهمه َضرَ   .  َنشه َتَكَر َعَلى الهُمسه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِمِن احه  َعزَّ بَُه اَّللَُّ قَاَل: ْسَِ
ِلَك أََبًدا  فـََقاَل فـَرُّوُخ ِعنهَد َذِلَك: ُأَعاِهُد اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأنه اَل َأُعوَد يف ِشَراِء الطََّعاِم َواَل بـَيهِعِه بـَعهدَ ،  َوَجلَّ ِبَُذاٍم َأوه ِبِِفهاَلٍس«   . قـَوه

ىَل ُعَمرَ   .  َفَحوََّل جِتَارََتُه ِإىَل َبيِن ُمَضرَ  رَتِي أِبَمهَوالَِنا َونَِبيعُ   َوَأمَّا َموه َثِم: زََعَم أَبُو َُيهََي الَِّذي َحدََّثيِن َهَذا   .  فـََقاَل: َنشه َيـه قَاَل أَبُو اهله
ُدوًحا ىَل ُعَمَر َهَذا بـَعهَد ِحنٍي جَمهُذوًما َمسه َِديَث أَنَُّه رََأى َموه  احله

إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيى المكي وفُزوخ مولى بالمرفوع منه فقط، وقال شعيب:    ( 2155ابن ماجه )  هروا[ #  276]فيض:  
 . عثمان بن عفان

 

َاِرثِ   *  -   266 َاِعيُل بهُن َأيب احله ثـََنا ِإْسه ثـََنا ُمَعلَّى بهُن َمنهُصورٍ ،  َحدَّ رَبين ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ رَباََن َعِقيلٌ ،  َأخه ِريِّ ،  َأخه  النَِّبَّ َأنَّ ،  َعِن الزُّهه
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ََّنَى َحِكيَم بهَن ِحَزاٍم َعِن التَِّجارَِة يف الرَِّقيقِ 

   مرسل.[ #  277]فيض: 
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ثـََنا الهُمَثَنَّ بهُن ُمَعاذٍ  *  -  290 ثـََنا َأيب ، َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ، ُمَعاِويََة بهِن قـُرَّةَ َعنه ، َعنه ِزاَيِد بهِن خِمهَراقٍ ، َعنه ُشعهَبةَ ، َحدَّ
َكُن الهَواِسعُ  نـهَيا َوِإنه َكاَنته اَل نَِعيَم هَلَا الهَمسه  َوالهَمرهَكُب الهُمَواِفُق« ، َوالزَّوهَجُة الصَّاحِلَةُ ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َثاَلٌث ِمنه نَِعيِم الدُّ

  (، وقال: ضعيف.2560األلباني في ضعيف الجامع )ذكره [ # 278]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى  *   -  291 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمٍَّد الهَمَدينُّ ،  َحدَّ َاِرِث ،  َحدَّ َعنه َُيهََي بهِن الهُمِغريَِة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن احله
َكِنِه فـََقاَل: »ارهَفعه ثَِياَبَك َوَسِل اَّللََّ ،  نه َخاِلِد بهِن الهَولِيدِ عَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن ِهَشامٍ  أَنَُّه َشَكى ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِضيَق َمسه

 َعزَّ َوَجلَّ السََّعَة«
   ~ [ 279]فيض: 

 

َعهدِ   -   293 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن أَبُو  ،  َحدَّ ىَل قـَُريهٍش َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن َخارَِجةَ ،  َعنه يُوُسفَ ،  َماِلٍك النََّخِعيُّ َأخه َأنَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َموه
 ملَه يـَُباَركه َلُه ِفيِه« ، فـََلمه ََيهَعله َُثَنَـَها يف ِمثهِلَها، النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه اَبَع َدارًا

 حسن بمجموع طرقه وشواهده. :األلباني في السلسلة الصحيحةقال [ # 280]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -   294 ثـََنا َعِبيَدُة بهُن مُحَيهدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُحَريهثٍ ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  َحدَّ رَفـََعُه قَاَل:  ،  َعنه َعمه
 ملَه يـَُباَركه َلُه ِإالَّ َأنه ََيهَعَلُه يف ِمثهِلِه« ، َأرهًضا َأوه َدارًا»َمنه اَبَع 

   حسن. :السخاوي في األجوبة المرضيةقال [ # 281]فيض: 
 

َزهِديُّ  *   -  297 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه َنهِبُّ ، َحدَّ ُرو بهُن َهاِشٍم اجله ثـََنا َعمه ُعودٍ ، َعِن الضَّحَّاكِ ، َعنه ُجَويهرِبٍ ، َحدَّ ،  َعِن ابهِن َمسه
َرهِث ، َعزَّ َوَجلَّ الهَمِعيَشةَ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلمَّا َخَلَق اَّللَُّ   َوالهَغَنِم«َجَعَل الهَمِعيَشَة يف احله

 قال محقق الموسوعة: في إسناده جويبر ضعيف جدا، وعمرو بن هاشم لين الحديث. [ # 282]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   *  -  299 ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدَّ ِ بهِن َعِليِّ بهِن َأيب  ،  َحدَّ ، طَاِلبٍ َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُعَمَر بهِن َعِليِّ بهِن ُحَسنيه
َوِإنَُّكمه أبََِقلِّ ،  ِإنَُّكمه حتُِبُّوَن الهَماِشَيةَ ،  قَاَل: َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َمعهَشَر قـَُريهشٍ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ 

َرهِض َمَطًرا َها، األه ُرثُوا، فََأِقلُّوا ِمنـه َرهَث ُمَبارََكةٌ  ؛ َواحه ََماِجِم« ، فَِإنَّ احله ِثُروا ِفيِه ِمَن اجله  فََأكه
  (، وقال: ضعيف.6019ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 283]فيض: 

 

َحاقَ ،  َوِبِه َحدََّثيِن ابهُن َأيب ُفَديهكٍ   *   -   300 رَبين حُمَمَُّد بهُن ِإسه َبةَ َعنه ُموَسى بهِن  ،  َأخه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  ُعقه
َرهُث َوالهَغَنمُ  َنهِبَياءِ ،  »ِمنه َخريهِ َأعهَماِلُكِم احله َرهِث يـُؤهَجُر يف ُكلِّ َما ُأِصيَب ِمنهُه ِبَعَمِلِه َأوه ِبَغريهِ َعَمِلهِ ،  َوُهَو ِمنه َعِمِل األه ،  َوَصاِحُب احله

َلُة َوالذَّرَُّة«، ُه يـُؤهَجُر ِفيَما َضَرَب الطَّريهُ َحىتَّ أَنَّ   َوَجَرِت النَّمه
   ~ [ 284]فيض: 

 



65 

 

ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ   *   -   301 َحاقَ ،  َوِبِه َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإسه َفذََكَرته َأنَّ َجاَءته ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َأنَّ امهَرَأةً ،  َحدَّ
 َ  فََأَمَرَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه جَتهَعَل ِفيَها ََجَاِجمَ ،  هَلَا َحرهًث خَتَوََّفته َعَليهِه الهَعنيه

   ~ [ 285]فيض: 
 

َاِعيلَ   -   304 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ َعِن  ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َيانَ ،  األه رٍ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب ُسفه : قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أُمِّ ُمَبشِّ قَاَلته
ِلٍم يـَغهِرُس َغرهًسا  َكاَن َلُه َصَدَقٌة«   ِإالَّ ،  َأوه َسبهٌع َأوه طَائِرٌ ،  فـََيأهُكُل ِمنهُه ِإنهَسانٌ ،  َأوه يـَزهرَُع َزرهًعا،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمسه

  (.1552مسلم )   هروا[ # 286]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن ُعَمرَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَِّحيمِ   *  -   309 رَباََن أَبُو الهُمنهِذِر ِإْسه ُعوِديُّ ،  َأخه ثـََنا الهَمسه َعنه  ،  َعنه َواِئِل بهِن َداُودَ ،  َحدَّ
ِب َأطهَيبُ ،  َعنه رَاِفِع بهِن َخِديجٍ ،  رِفَاَعةَ َعَبايََة بهِن   ، قَاَل: »َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ   ؟  قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأيُّ الهَكسه

ُوٌر«   وَُكلُّ بـَيهٍع َمربه
 .رجاله رجال الصحيحفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية  : الهيثميقال [ # 287]فيض: 

 

َثَمةَ   -   310 ثـََنا أَبُو َخيـه َحاَق الهبـَُناينُّ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ِإسه َعِن ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َعنه بَِقيََّة بهِن الهَولِيدِ ،  َحدَّ
َداِم بهِن َمعهِد َيَكِربَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ ،  الهِمقه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َورَآُه اَبِسطًا َيَدُه يـَُقوُل: »َما َأَكَل َأَحدُُكمه طََعاًما َأَحبَّ ِإىَل اَّللَِّ   أَنَُّه ْسَِ

 َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َعَمِل َيِدِه« 
   (.2072رواه البخاري )[ # 288]فيض: 

 

َعهدِ   *  - 314 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُعَمريهٍ الزُّبـَيهِديِّ ،  َعنه َواِئِل بهِن َداُودَ ،  َحدَّ
ُوٌر« ،  قَاَل: »َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ  ؟ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأيُّ الهَكسهِب َأطهَيبُ   وَُكلُّ بـَيهٍع َمربه

   مرسل.[ #  289]فيض: 
 

َثَمةَ  -   315 ثـََنا أَبُو َخيـه نه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »أِلَ ، َعنه َجدِّهِ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ، َحدَّ
َلهُ  ََبلَ ،  َيَهُخَذ َأَحدُُكمه َحبـه تَـغهيِنَ بَِثَمِنَها ،  ُثَّ َيَِيَء ِبُزهَمٍة ِمنه َحَطبٍ ،  ُثَّ َيَهِت اجله َأَل النَّاسَ ،  فـََيِبيَعَها فـََيسه ُه َأوه ،  َخريهٌ َلُه ِمنه َأنه َيسه َأعهَطوه

 َمنَـُعوُه« 
   (.2373رواه البخاري )[ # 290]فيض: 

 

َعهدِ   -  324 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ٍ النََّخِعيُّ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد الهَمِلِك بهُن ُحَسنيه َيانَ ،  َأخه ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه قَابُوَس بهِن َأيب ظَبـه
ُت الصَّاِلُح   ُي الصَّاِلحُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »السَّمه َده رِيَن ُجزهًءا ِمَن النـُّبـُوَِّة«،  َوااِلقهِتَصادُ ،  َواهله  ُجزهٌء ِمنه ََخهَسٍة َوِعشه

 (، وقال شعيب: حسن لغيره. 4776) أخرجه أبو داود [ #  291]فيض: 
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ِصِليُّ   -   325 ثـََنا نُوُح بهُن قـَيهسٍ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَموه َرانَ َحدَّ ،  َحدَّ َولِ ،  ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِعمه َحه َعنه َعبهِد ،  َعنه َعاِصٍم األه
َسنُ ،  اَّللَِّ بهِن َسرهِجسَ  ُت احلَه رِيَن  ،  َوالتـَُّؤَدُة َوااِلقهِتَصادُ ،  قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »السَّمه ُجزهًءا ُجزهٌء ِمنه َأرهبـََعٍة َوِعشه

 ِمَن النـُّبـُوَِّة« 
  (، وقال األلباني: حسن.2010أخرجه الترمذي )[ # 292]فيض: 

 

ُ بهُن َمنهُصوِر بهِن ُسَليهَمانَ   *   -   330 َُسنيه ثـََنا َُيهََي بهُن َميهُموٍن الهُقَرِشيُّ ،  َحدََّثيِن احله َصلَّى قَاَل:  ،  َعنه َجدِّهِ ،  َحدََّثيِن أَبُو َسَلَمةَ ،  َحدَّ
َناُه ِعنهَد ِإفهطَارِِه ِبَقَدِح َلََبٍ ،  وََكاَن َصائًِما،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِعنهَداَن ِبُقَباءٍ  ًئا ِمنه َعَسلٍ ،  فَأَتـَيـه فـََلمَّا  ،  َوَجَعلهَنا ِفيِه َشيـه

ًئا ِمنه َعَسلٍ ،  قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ     ؟قَاَل: َما َهَذا،  رَفـََعُه َفَذاَقُه َوَجَد َحاَلَوَة الهَعَسلِ  ،  فـََوَضَعُه فـََقاَل: »َأَما ِإَّنَّ اَل ُأَحّرُِمهُ   .  َجَعلهَنا َشيـه
َتَصَد َأغهَناُه اَّللَُّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَمنه اقـه ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَمنه َتَكربََّ َوَضَعُه اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ  َعزَّ َوجَ َوَمنه تـََواَضَع رَفـََعُه اَّللَّ َقَرُه اَّللَّ َر َأفـه لَّ َوَمنه َبذَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ« َر اَّللَِّ َأَحبَُّه اَّللَّ ثـََر ِذكه  َوَمنه َأكه
   ~ [ 293]فيض: 

 

ثـََنا َحاِجُب بهُن الهَولِيدِ   *  -   343 ثـََنا الهَولِيُد بهُن حُمَمٍَّد الهُمَوقَِّريُّ ،  َحدَّ ِريِّ َعِن  ،  َحدَّ : َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  الزُّهه قَاَلته
ِسيِن ِجَواَر نَِعِم اَّللَِّ  َرًة ُملهَقاًة َفَمَسَحَها َوقَاَل: »اَي َعاِئَشُة َأحه ِل بـَيهٍت َفَكاَدته   ؛  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََرَأى ِكسه َا َقلَّ َما نـََفَرته َعنه َأهه فَِإَّنَّ

 نه تـَرهِجَع ِإلَيهِهمه«أَ 
 إسناده ضعيف جًدا، الوليد بن محمَّد الموقري ضعيف جًدا متروك.(، وقال شعيب:  3353رواه ابن ماجه بنحوه )[ #  294]فيض:  

 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   348 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ُ بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َوَخاِلُد بهُن ِخَداشٍ ،  َحدَّثـََنا ُمسه َعنه  ،  قَااَل: َحدَّثـََنا ُسَكنيه
ََجِريِّ  َوصِ ، ِإبـهَراِهيَم اهله َحه َتِصٌد« ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ ، َعنه َأيب األه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َعاَل ُمقه

   ~ [ 295]فيض: 
 

ِر َمنهُصوُر بهُن َصِغريٍ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   349 ثـََنا أَبُو النَّضه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َحِكيمٍ ،  َحدَّ رٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َشِبيِب بهِن ِبشه
َتَصدَ ،  َوالّرِفهُق ِنصهُف الهَعيهشِ ،  صهُف الهِعلهمِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »السَُّؤاُل نِ ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ،  َوَما َعاَل َمِن اقـه

ُمَّى رَاِئُد الهَموهتِ  ِمِن«، َواحله ُن الهُمؤه نـهَيا ِسجه  َوالدُّ
   ~ [ 296]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن مَحهَزةَ ،  َحدََّثيِن َمنهُصوُر بهُن َأيب ُمَزاِحمٍ   -  350 ِر  ،  َحدَّ َعِن ،  َوَحِبيِب بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  بهِن يَزِيدَ َعنه ثـَوه
َداِم بهِن َمعهِدي َكِربَ  ُب ابهِن آَدَم ُأُكاَلٌت ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َمََلَ ابهُن آَدَم ِوَعاًء َشرًّا ِمنه َبطهِنهِ ،  الهِمقه َحسه

َن صُ   َوثـُُلٌث نـََفٌس«، َوثـُُلٌث َشَرابٌ ، لهَبُه فَِإنه َكاَن اَل حَمَاَلَة فـَثـُُلٌث طََعامٌ يُِقمه
  (، وقال شعيب: حديث صحيح بطرقه.3349رواه ابن ماجه )[ # 297]فيض: 
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ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   -  351 ََسُن بهُن ُعَمَر بهِن  ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُيهََي الرَّاِزيُّ ،  َشِقيقٍ َحدَّثـََنا احله ِجِد ،  َحدَّ قَاَل: رَأَيهُت يفَ الهَمسه
ًث َفَسأَلهُت َعنهُه فـََقاُلوا: َُيهََي الهَبكَّاُء َفَسِمعهُتُه يـَُقوُل: جَتَشََّأ رَُجٌل ِعنهَد ابهِن عُ  ََراِم حُمَدِّ ِإيّنِ  فَ ،  فـََقاَل: اَي َهَذا ُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءكَ ، َمرَ احله

ثـَرُُكمه ِشبَـعً  َم الهِقَياَمِة َأكه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأطهَوُلُكمه ُجوًعا يـَوه  ا يف الدُّنـهَيا« ْسَِ
  (، وقال األلباني: حسن.2478رواه الترمذي )[ # 298]فيض: 

 

ثـََنا َسِعيُد بهُن يـَعهُقوَب    -  379 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  الطَّالهَقاينُّ َحدَّ : قَاَل ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َحيَّانَ ،  َحدَّ قَاَلته
ِفِك ِمَن  ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َعاِئَشُة ِإنه َأَردهِت اللُُّحوَق يب  نـهَيا َكَزاِد الرَّاِكبِ فـَلهَيكه َغهِنَياءِ ،  الدُّ ِك َوجَمَاِلَس األه ، َوِإايَّ

اًب َحىتَّ تـَُرقِِّعيِه« ِلِقي ثـَوه َتخه  َواَل َتسه
 . ضعيف جدا(، وقال األلباني: 1780رواه الترمذي )[ # 299]فيض: 

 

َثَمةَ   -   419 ثـََنا أَبُو َخيـه َياُن بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َنةَ َحدَّ ِريِّ ،  ُعيَـيـه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  َعِن الزُّهه
َُك َورَثـََتَك َأغهِنَياءَ   يـََتَكفَُّوَن النَّاَس«، َخريهٌ ِمنه َأنه َتَدَعُهمه َعاَلةً ، قَاَل َلُه: »ِإنه َترته

   (.1628(، ومسلم )1296ي) رواه البخار [ # 300]فيض: 
 

ََسنِ   *   -   440 ُ بهُن احله َُسنيه ثـََنا أَبُو َعِليٍّ احله َُبابِ ،  وََكاَن َخيَّارًا،  َحدَّ ثـََنا زَيهُد بهُن احله َيانَ ،  َحدَّ َجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ،  َعنه ُسفه َعنه  ،  َعِن احله
َسُد يـَغهِلُب الهَقَدرَ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ  ًرا«، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكاَد احلَه ُر َيُكوُن ُكفه  وََكاَد الهَفقه

 .إسناده ضعيف :البوصيري قال [ # 301]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -   442 ُرو بهُن َهاِشمٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ِلِم بهِن َيَسارٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن النَِّبُّ ،  َعنه ُمسه
َس َوالهقَ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َجاِعَل اللَّيهِل َسَكًنا َباانً َوالشَّمه ِتعهيِن ،  َوَأغهِنيِن ِمَن الهَفقهرِ ،  اقهِض َعينِّ الدَّيهنَ ،  َمَر ُحسه َوَأمه

ِعي  َوتـََوفَّيِن يف َسِبيِلَك« ، َوَبَصِري، ِبَسمه
   مرسل.[ #  302]فيض: 

 

َهِريُّ   *  -  443 َوه ثـََنا ُسَريهُج بهُن النـُّعهَمانِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمَة اجله َرَّاحِ ،  َحدَّ َياِخهِ ،  َعنه َأرهطَاَة بهِن الهُمنهِذرِ ،  َعِن اجله رَفـََعُه ،  َعنه َأشه
فَاِت َعَلى ِديِنِه«  ِر خَمَاَفَة اله َقِّ ِمَن الهُكفه  قَاَل: »ُكرهُه احله

   ~ [ 303]فيض: 
 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   444 : َكاَن النَِّبُّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ
ُعو: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمنه َشرِّ ِفتـه  َنِة الهَفقهِر« ، َنِة الهِغََن َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيده  َوِمنه َشرِّ ِفتـه

   (. 589(، ومسلم )6368رواه البخاري )[ # 304]فيض: 
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َُمِحيُّ   *  -  445 ٍم اجله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسالَّ َرةِ ،  َعنه َشيهخٍ ،  َحدََّثيِن مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ ِل الهَبصه َسنِ ،  ِمنه َأهه النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ،  َعِن احلَه
ِر: ِإَماٌم ُتِطيُعُه َوُيِضُلكَ  نـَُها َوخَتُوُنكَ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهَبٌع ِمنه قـََواِصِم الظَّهه ًا َسرَتَُه َوِإنه َعِلَم ،  َوَزوهَجٌة َتََمه َوَجاٌر ِإنه َعِلَم َخريه

ٌر َحاِضٌر اَل َيَُِد َصاِحبُ ، َشرًّا َنَشَرهُ   ُه َعنهُه ُمتَـَلدًِّدا " َوفـَقه
   مرسل.[ #  305]فيض: 
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َزهِديُّ   *  -  1 رَباََن ِهَشاُم بهُن  ،  َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن يَزِيَد األه ِقيُّ قَاَل َأخه ََسُن بهُن َُيهََي اخلهَُشيِنُّ ،  َخاِلٍد الدَِّمشه َعنه َأيب َعبهِد  ،  قَاَل َحدََّثيِن احله
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل َواِدي الهَعِقيقِ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  رَبِّهِ  ِذِه الهَمطهَهَرَة  ُخذه هَ ،  فـََقاَل: " اَي أََنسُ ،  قَاَل: َخَرجه

ُِتَا َفَمََلهُِتَا،  فَِإنَُّه َواٍد ُيُِبـَُّنا َوُنُِبُّهُ ،  امهََلهَها ِمنه َهَذا الهَواِدي َوَعِجلهُت َوحَلِقهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو آِخٌذ  ،  فََأَخذه
ي الهتَـَفتَ ،  بَِيِد َعِليٍّ  َع ِحسِّ َبَل َعَلى َعِليٍّ ،  « قـُلهُت: نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  فـََعلهَت َما َأَمرهُتَك ِبهِ ،   ِإيَلَّ فـََقاَل: »اَي أََنسُ فـََلمَّا َأنه ْسَِ فََأقـه

َةٌ ، فـََقاَل: »اَي َعِليُّ  بَـُعَها َعربه ٍَة ِإالَّ َستَـتـه َقِطٌع ِإالَّ َهمَّ النَّارِ ،  اَي َعِليُّ ، َما ِمنه َحربه َنَِّة«، ُكلُّ َهمٍّ ُمنـه  اَي َعِليُّ ُكلُّ نـَُعيهٍم يـَُزوُل ِإالَّ نَِعيَم اجله
 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 306]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  17 فـََلمَّا نـََزَل ِبِه  ، فََأَصابَُه الطَّاُعونُ ، َقده َرشََّحُه لِلهِخاَلَفةِ ، قَاَل: َكاَن أَيُّوُب َويل َعبهِد اَّللَِّ ِمنه بـَعهِدهِ ، َحدَّ
ُت َدَخَل َعَليهِه ُسَليهَمانُ  ِل الهِعلهمِ ، َفَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمِغريَِة الهَماِزينُّ قَاَل: َحدََّثيِن َسِعيٌد أَبُو ُعثهَمانَ ، الهَموه قَاَل: َلمَّا  ، ثَِقٌة ِمنه َأهه

ُتِضَر أَيُّوُب بهُن ُسَليهَماَن بهِن َعبهِد الهَملِ  َبةَ ، َوَمَعُه ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ، ِك َدَخَل َعَليهِه أَبُوُه َوُهَو ََيُوُد بِنَـفهِسهِ احه ،  َوَسعهُد بهُن ُعقه
َوةَ  َةُ ، َورََجاُء بهُن َحيـه دُ ، َفَخنَـَقتهُه الهَعربه ِبَق ِإىَل قـَلهِبِه الهَوجه َشةٌ َولَيهَسته ِمنه ، َوقَاَل: َما مَيهِلُك الهَعبهُد َأنه َيسه َوِإيّنِ َأِجُد يف قـَلهِب  ، ُكمه َوحه

ٍَة انهَصَدَعته َكِبِدي َكَمًدا َوَأَسًفا َعًة ِإنه ملَه ُأَسكِّنهُه بـََعربه ِمِننيَ ، َلوه ىَل ِبكَ ، فـََقاَل ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيِز: اَي َأِمرَي الهُمؤه فـََنَظَر  ، الصَّربهُ َأوه
َتِغيثٍ  ِإىَل َسعهٍد َورََجاٍء َنظهَرةَ  ِمِننيَ ، ُمسه َمهَر الهُمفهِرطَ ، فـََقاَل َلُه رََجاٌء: اَي َأِمرَي الهُمؤه فـََقده بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، افـهَعله َما ملَه َتَهِت األه

ُ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَجَد َعَلى ابهِنِه ِإبـهَراِهيمَ  َمُع الهَعنيه « فـََبَكى ُسَليهَماُن  ، لهَقلهبُ َوَُيهَزُن ا، قَاَل »َتده ِخُط الرَّبَّ َواَل نـَُقوُل َما ُيسه
َتُهُ ، بَُكاًء َشِديًدا َههُ ، ُثَّ رَقََأته َعربه ِهِ ، ُثَّ َماَت أَيُّوبُ ، َوَغَسَل َوجه  فـََنَظَر ِإلَيهِه ُثَّ قَاَل: ، فـََلمَّا فـَرََغ ِمنه َدفهِنِه َوَقَف َعَلى َقربه

 الطويل[]البحر 
َرةٍ   َمَتاٌع قَِليٌل ِمنه َحِبيٍب َمَفاِرقِ  . . . ُوُقوٌف َعَلى َقربهٍ ُمِقيٍم ِبَقفه

 ُثَّ قَاَل: ، ُثَّ قَاَل: السَّاَلُم َعَليهَك اَي أَيُّوبُ 
 ]البحر السريع[ 

تَـَنا   فَالهَعيهُش ِمنه بـَعهِدَك ُمرُّ الهَمَذاقِ  . . .  ُكنهَت لََنا أُنهًسا فـََفارَقـه
 فـََقاَل: ، ُثَّ َعَطَف ِإىَل الهَقربهِ ، ّرَِبته ِإلَيهِه َدابَـُّتُه فـَرَِكبَ َوقُـ 

 ]البحر البسيط[ 
 َوِإنه َجزِعهُت َفِعلهٌق ُمنهِفٌس َذَهَبا . . . فَِإنه َصرَبهُت فـََلمه أَلهِفظهَك ِمنه ِشَبعٍ 

 . ( عند مسلم2315البخاري، ورقم ) ( عند1241برقم ) المرفوع أخرجه الشيخان عن أنسقال المحقق: [ # 307]فيض: 

 
ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ   *   -  42 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدََّثيِن ِبشه رَبين َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِديَنارٍ ،  َأخه قَاَل: َكاَن ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  قَاَل: َأخه

َعَدانِ  ِجدَ ،  ابهنٌ وََكاَن هَلَُما  ،  مبَكََّة ُمقه َبَح مَحََلُهَما فَأََتى ِِبَِما الهَمسه ِسُب َعَليهِهَما،  فَِإَذا َأصه َهُب فـََيكه ِمُلُهَما  ،  ُثَّ َيذه ُثَّ َيَهِت ِحنَي مُيهِسي فـََيحه
فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه تُِرَك ،  فـََقاُلوا: َماتَ ،  فـََفَقَدُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَسَأَل َعنههُ ،  َفرَيُدُّمُهَا

َعَديهِن« ُثَّ قَاَم َخِطيًبا فـََقاَل: »َلوه تُِرَك َأَحٌد أِلََحٍد َلرُتَِك ابهُن اله  َعَديهِن«َأَحٌد أِلََحٍد َلرُتَِك ابهُن الهُمقه  ُمقه
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 ضعيف...إسناده  قال المحقق:[ # 308]فيض: 

َبةَ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *   -   43 رَباََن قَِبيَصُة بهُن ُعقه َياُن بهُن َسِعيٍد الثَـّوهِريُّ ،  َأخه َداءِ ،  َحدَّثـََنا ُسفه ، َعِن ابهِن َساِبطٍ ،  َعنه َأيب السَّوه
ٌء حِلَاَجةٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه تُِركَ  َُذيهُل أِلَبـََويهِه«، َأوه ِلَفاَقةٍ ، َشيه  َلرُتَِك اهله

 حديث مرسل، إسناده حسن. قال المحقق:[ # 309]فيض: 
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َثَمَة زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ   -   1 رَباََن أَبُو َخيـه َِميدِ ،  َأخه ثـََنا َجرِيُر بهُن َعبهِد احله َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  قَاَل: َحدَّ ، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ ،  َعنه ِإْسه
يََة }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَليهُكمه  ٍر َهِذِه اله َتَديـهُتمه{ ]املائدة:    قَاَل: قـََرَأ أَبُو َبكه [ ُثَّ قَاَل:  105أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه

ِضِعَها يََة َعَلى َغريهِ َموه مَ ،  ِإنَّ النَّاَس َيَضُعوَن َهِذِه اله َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ الهَقوه  ُ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا رََأُوا   َأاَل َوِإيّنِ ْسَِ
ُوهُ ، الظَّاملَ فـََلمه َيَهُخُذوا َعَلى َيَديههِ  ُ ِبِعَقاِبِه«، َوالهُمنهَكَر فـََلمه يـَُغريِّ  َعمَُّهُم اَّللَّ

 صحيح. قال المحقق:[ # 310]فيض: 
 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   -  2 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ َبُة بهُن َأيب َحِكيمٍ ،  الهُمَباَركِ قَاَل: َحدَّ رَباََن ُعتـه ُرو ،  قَاَل: َأخه قَاَل: َحدََّثيِن َعمه
ِميُّ  ُ عَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو أَُميََّة الشَّعهَباينُّ ،  بهُن َجارِيََة اللَّخه َُشيِنَّ َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليهِه َوَسلََّم قَاَل: " أَتـَيهُت َأاَب ثـَعهَلَبَة اخله

يَةِ ،  فـَُقلهُت: اَي َأاَب ثـَعهَلَبةَ  َنُع يف َهِذِه اله : }َعَليهُكمه أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا   ؟  قَاَل: أَيَُّة آيَةٍ   ؟  َكيهَف َتصه ُل اَّللَِّ قـُلهُت: قـَوه
َتَديـهُتمه{ ]املائدة:   َها َخِبريًاقَاَل: َأَما َواَّللَِّ  ،  [105اهه َتِمُروا ،  َلَقده َسأَلهُت َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َبِل ائـه َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َعِن الهُمنهَكرِ  فـََعَليهَك بِنَـفهِسَك َودَعه ،  أهِيهِ َوِإعهَجاَب ُكلِّ ِذي رَأهٍي ِبرَ ،  َحىتَّ ِإَذا رَأَيهَت ُشحًّا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتـَّبَـًعا ،  اِبلهَمعهُروِف َوتـََناَهوه
َم الصَّربهِ ، َعنهَك َأمهَر الهَعَوامِّ  رِ ، فَِإنَّ ِمنه َورَاِئُكمه َأايَّ َمه ِر ََخهِسنَي رَُجاًل يـَعهَمُلوَن  ، َصربهٌ ِفيِهنَّ ِمثهُل قـَبهٍض َعَلى اجله ِللهَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمثهُل َأجه

ُهمه ، ُه: قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِمثهَل َعَمِلِه« َوزَاَدين َغريهُ  ُر ََخهِسنَي ِمنـه ُر ََخهِسنَي ِمنهُكمه«  ؟ َأجه  قَاَل: »َأجه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 311]فيض: 

 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى *  -  3 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ، َحدَّ ٍرو الهُفَقيهِميِّ ، قَاَل: َحدَّ َسِن بهِن َعمه ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ، َعِن احلَه
ٍرو ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيهَت أُمَّيِت َِتَاُب الظَّاملَ َأنه تـَُقوَل َلهُ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه فـََقده  ، : ِإنََّك ظَاملٌِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمه " تُـ   ُودَِّع ِمنـه
 ضعيف النقطاعه. قال المحقق:[ # 312]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ  - 4 َنَّاطُ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ِشَهاٍب احله ِرو بهِن ُمرَّةَ ، َعِن الهَعاَلِء بهِن الهُمَسيَّبِ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب ، َعنه َساملٍِ ، َعنه َعمه
ُعودٍ َعنه  ،  ُعبَـيهَدةَ  َلُكمه َكاَن ِإَذا َعِمَل الهَعاِمُل فِ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َمنه َكاَن قـَبـه يِهمه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َِطيَئِة ََّنَاُه النَّاِهي تـَعهِذيًرا َمهسِ ،  رَبَهُ فَِإَذا َكاَن الهَغُد َجاَلَسُه َوَواَكَلُه َوَشا،  اِبخله ُ َعزَّ َوَجلَّ ،  َكأَنَُّه ملَه يـََرهه َعَلى َخِطيَئٍة اِبأله فـََلمَّا رََأى اَّللَّ
ُهمه َضَرَب ِبُقُلوِب بـَعهِضِهمه َعَلى بـَعهضٍ  ا وَكَ ،  َوِعيَسى ابهِن َمرهَيََ ،  ُثَّ َلَعنَـُهمه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّهمه َداُودَ ،  َذِلَك ِمنـه انُوا  َذِلَك مبَا َعَصوه

َن َعِن الهُمنهَكرِ ،  لََتأهُمرََّن اِبلهَمعهُروفِ ،  َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ ،  يـَعهَتُدونَ  َهوه َقِّ  ،  َولََتأهُخُذنَّ َعَلى َيَدِي السَِّفيهِ ،  َولَتَـنـه فـََلَتأهطُُرنَُّه َعَلى احله
ُ ِبُقُلوِب بـَعهِضُكمه َعَلى ، َأطهًرا  بـَعهٍض ُثَّ لَيَـلهَعنَـنَُّكمه َكَما َلَعنَـُهمه«َأوه لََيضهرَِبنَّ اَّللَّ

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 313]فيض: 
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َثَمةَ   -   5 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد الهَقطَّانُ ،  َحدَّ ثـََنا َسِعيدٌ ، قَاَل: َحدَّ َحاقَ ،  قَاَل: َحدَّ ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  َعنه  ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه أَبِيِه َجرِيرٍ ،  َجرِيرٍ  ثـَرُ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم ُعِمَل ِفيِهمه اِبلهَمَعاِصي ُهمه َأَعزُّ َوَأكه َا قـَوه ُوا،  قَاَل: »َأميُّ ِإالَّ ،  ملَه يـَُغريِّ

ُ ِبِعَقاِبِه«   َعمَُّهُم اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 314]فيض: 

 

َثَمةَ   -   6 ثـََنا أَبُو َخيـه رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ رَباََن َشرِيكٌ ،  قَاَل: َأخه َحاقَ ،  قَاَل: َأخه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهُمنهِذِر بهِن َجرِيرٍ ،  َعنه َأيب ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  ُوا َعَليه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنُع ملَه يـَُغريِّ َ َأظهُهرِِهمه َمنه يـَعهَمله اِبلهَمَعاِصي ُهمه َأَعزُّ َوَأمه ٍم َيُكوُن َبنيه ، هِ َم: »َما ِمنه قـَوه

ُ ِمنهُه ِبَعَذاٍب«   ِإالَّ َأَصاَِبُُم اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 315]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن    *   -   7 ََرِويُّ َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب ُفَديهكٍ ،  َعبهِد اَّللَِّ اهله رَباََن حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ُرو بهُن ُعثهَماَن بهِن ،  قَاَل: َأخه ثـََنا َعمه قَاَل: َحدَّ
: " َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعنه َعاِصِم بهِن ُعَمَر بهِن ُعثهَمانَ ،  َهاِنئٍ  َعَليهِه َوَسلََّم َوَقده َحَفَزُه  قَاَلته  ُ  َصلَّى اَّللَّ

ءٌ ،  النـََّفسُ  ِهِه َأنه َقده َحَفَزُه َشيه َرةِ ،  َفَما َسلََّم َعَليَّ َحىتَّ تـََوضَّأَ ،  فـََعَرفهُت يف َوجه ُجه َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثهََن ،  َفَصِعَد الهِمنهرَبَ ،  فـََلِصَقته اِبحله
ا َعِن الهُمنهَكرِ ،  أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل َلُكمه: ُمُروا اِبلهَمعهُروفِ   ُثَّ قَاَل: " ،  َعَليههِ  َوه ُعوين َفاَل ُأِجيَبُكمه ،  َواَّنه ، قـَبهَل َأنه َتده

أَُلوين َفاَل ُأعهِطَيُكمه  تَـنهِصُروين َفاَل أَنهُصرَُكمه " ، َوَتسه  َوَتسه
 ضعيف. المحقق:قال [ # 316]فيض: 

 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -  8 ٍر التَّمَّارُ ،  َحدََّثيِن احله ثـََنا أَبُو َنصه ثـَُر بهُن َحِكيمٍ ،  قَاَل: َحدَّ َرِضَي ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َكوه
ُ َعنههُ  ُ  ،  اَّللَّ ُ َعَليهُكمه ،  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُروفِ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُونَّ َعِن الهُمنهَكِر َأوه لَُيَسلَِّطنَّ اَّللَّ َولَتَـنـه
َتَجاُب هَلُمه ،  فـََلَيُسوُمَنُكمه ُسوَء الهَعَذابِ ،  ِشَرارَُكمه  ُعو ِخَيارُُكمه َفاَل ُيسه َهُونَّ َعِن الهُمنهَكرِ ،  فِ لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُرو ،  ُثَّ َيده َعَثنَّ  ،  َولَتَـنـه َأوه لَيَـبـه

ُ َعَليهُكمه َمنه اَل يـَرهَحُم َصِغريَُكمه   َواَل يـَُوقُِّر َكِبريَُكمه«، اَّللَّ
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 317]فيض: 

 

َراينُّ   -   9 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مَحَّاٍد الطِّهه عهُت َأاَب زَيهدٍ قَاَل:  ،  َحدَّ ََرِويِّ ،  ْسَِ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َصاِحَب اهله َرةَ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعنه َأيب َنضه
َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َأيب َسِعيدٍ   ُ قٍّ ِإَذا َعِلَمُه« قَاَل أَبُو َسِعيٍد: قَاَل: »اَل مَيهنَـَعنَّ َأَحدَُكمه خَمَاَفُة النَّاِس َأنه يـََتَكلََّم ِبَ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 »َفَما زَاَل بَِنا الهَباَلُء َحىتَّ َقصَّرهاَن«
 صحيح. قال المحقق:[ # 318]فيض: 

 

َثَمةَ   -  10 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشُ ،  قَاَل: َحدَّ َاِعيَل بهِن  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا األه َوَعنه قـَيهِس بهِن ،  َعنه أَبِيهِ ،  رََجاءٍ َعنه ِإْسه
ِلمٍ  ِريِّ   -ِكَليهِهَما    -، َعنه طَاِرِق بهِن ِشَهابٍ ،  ُمسه ُده ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه  ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: ْسَِ

َُه بِ  َتطَاَع َأنه يـَُغريِّ َعله رََأى ُمنهَكًرا فَاسه َتِطعه بَِيِدِه فَِبِلَسانِهِ ،  َيِدِه فـَلهيَـفه َتِطعه بِِلَسانِِه فَِبَقلهِبهِ ،  فَِإنه ملَه َيسه ميَاِن«،  فَِإنه ملَه َيسه  َوَذاَك َأضهَعُف اإلهِ
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 (. 49رواه مسلم ) صحيح. قال المحقق:[ # 319]فيض: 
 

َعهدِ   -   11 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا الزَّجنهِيُّ بهُن َخاِلدٍ قَاَل:  ،  َحدَّ َنهَصاِريِّ ،  َحدَّ َعنه ََّنَاِر بهِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َمعهَمٍر األه
َنهَصاِريِّ ،  ِحصهنٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ عَ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد األه َم الهِقَياَمةِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأُل الهَعبهَد يـَوه ،  زَّ َوَجلَّ لََيسه

ُ َعبهًدا ُحجََّتهُ ،  "  ؟  َحىتَّ ِإنَُّه لَيَـُقوُل: َما َمنَـَعَك ِإَذا رَأَيهَت الهُمنهَكَر َأنه تـُنهِكَرهُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " فَِإَذا َلقََّن اَّللَّ ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوثِقهُت ِبَك َوَفرِقهُت ِمَن النَّاِس " ، َربُّ قَاَل: َأيه  

 صحيح. قال المحقق:[ # 320]فيض: 
 

َثَمةَ   -  16 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدَّ اَيِديُّ ،  قَاَل: َحدَّ َن اإلهِ َتِمرُّ بهُن َرايَّ ثـََنا الهُمسه ثـََنا أَبُو قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َرةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل مَيهنَـَعنَّ َأَحدَُكمه خَمَاَفُة النَّاِس َأنه يـََتَكلَّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َنضه َقِّ ِإَذا رَآُه َأوه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اِبحله

َعُه«   َعِلَمُه َأوه رَآُه َأوه ْسَِ
 صحيح. لمحقق:قال ا[ # 321]فيض: 

َعهدِ   *  -  19 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ٍرو،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: " ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه طَلهَحَة بهِن َعمه
ًئا ِمَن الهَمعهُروِف ِإالَّ َعِملهَنا ِبهِ ،  نـَنهَه َعِن الهُمنهَكرِ ِإنه ملَه أَنهُمره اِبلهَمعهُروِف َوملَه  ،  قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ًئا ِمَن ،  َحىتَّ اَل َندَُع َشيـه َواَل َشيـه
َناهُ  َهى َعنه ُمنهَكرٍ ،  الهُمنهَكِر ِإالَّ تـَرَكه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ؟  اَل أَنهُمُر مبَعهُروٍف َواَل نـَنـه : »ُمُروا اِبلهَمعهُروِف َوِإنه ملَه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َعنهُه ُكلِِّه« ، تـَعهَمُلوا ِبِه ُكلِّهِ  ا َعِن الهُمنهَكِر َوِإنه ملَه تـََناَهوه َوه  َواَّنه
 منكر. قال المحقق:[ # 322]فيض: 

 

20  - *   ُّ ََسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ثـََنا َعبهُد  ،  َحدَّثـََنا احله َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن الهُمَسيَّبِ ،  الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ قَاَل: َحدَّ
ِرو بهِن ُمرَّةَ  َفهَطسِ ،  بهِن َعمه ُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه َساملٍِ األه َم: »ِإنَّ الرَُّجَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ََّنَاُه تـَعهِذيًرا َأَخاُه َعَلى َذنهٍب  ِإَذا رََأى  َرائِيَل َكاَن  َأِكيَلُه َوَخِليطَُه ،  ِمنه َبيِن ِإسه ِمنهُه َأنه َيُكوَن  فَِإَذا َكاَن ِمَن الهَغِد ملَه مَيهنَـعهُه َما رََأى 
ُهمه َضَربَ ،  َوَشرِيَبهُ  ُ َذِلَك ِمنـه َذِلَك  ،  َوِعيَسى ابهِن َمرهَيََ ،  َوَلَعنَـُهمه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّهمه َداُودَ ،   ِبُقُلوِب بـَعهِضِهمه َعَلى بـَعهضٍ فـََلمَّا رََأى اَّللَّ

يـَعهَتُدوَن« ا وََكانُوا  َولَتَـ ،  مبَا َعَصوه اِبلهَمعهُروِف  لََتأهُمُرنَّ  بَِيِدِه  نـَفهِسي  َوَسلََّم: »َوالَِّذي  َعَليهِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل  َهُونَّ َعِن ُثَّ  نـه
َقِّ َأطهًرا،  َولََتأهُخُذنَّ َعَلى َيَدِي الهُمِسيءِ ،  الهُمنهَكرِ  ُ ِبُقُلوِب بـَعهِضُكمه َعَلى بـَعهضٍ َأوه لََيضهرَِبنَّ  ،  َولََتأهطُُرنَُّه َعَلى احله َولَيَـَلَعنَـنَُّكمه َكَما  ،  اَّللَّ
 َلَعنَـُهمه«

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 323]فيض: 
 

َثَمةَ   -  21 ثـََنا أَبُو َخيـه َِميدِ ،  َحدَّ ثـََنا َجرِيُر بهُن َعبهِد احله َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهدٍ ،  َعنه َأيب َواِئٍل َشِقيقٍ ،  َعِن األه
َم الهِقَياَمِة فـَيـُلهَقى يف ا ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َُيَاُء اِبلرَُّجِل يـَوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتابُهُ ، لنَّارِ ْسَِ فـََيُدوُر ِِبَا َكَما َيُدوُر  ، فـَتَـنهَدِلُق َأقـه
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َماُر ِبَرَحاهُ  َتِمُعوَن َلُه فـَيَـُقوُلوَن َلُه: اَي ُفاَلنُ فـَيَـفهزَعُ ،  احلِه ُل النَّاِر فـََيجه َهى َعِن الهُمنهَكرِ   ؟  َما َلِقيتَ ،   َلُه َأهه ؟ َأملَه َتُكنه َتَهُمُر اِبلهَمعهُروِف َوتـَنـه
َى َعِن الهُمنهَكِر َواَل أَنـهَتِهي ، ُكنهُت آُمُر اِبلهَمعهُروِف َواَل آتِيهِ ،  قَاَل: بـََلى،   "  َوَأَّنه

 (. 2989(، ومسلم )3267رواه البخاري ) صحيح. قال المحقق:[ # 324]فيض: 
 

مَّاينُّ   *   -   22 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله ابـهَنِة َأيب  ،  َعنه َزوهِج ُدرَّةَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعِمريَةَ ،  َعنه ِْسَاكٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َحدَّ
: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه ُدرََّة بِنهِت َأيب هَلَبٍ ،  هَلَبٍ  َوآَمُرُهمه ،  َوَأوهَصُلُهمه ِللرَِّحمِ ،  قَاَل: »أَتـهَقاُهمه ِللرَّبِّ   ؟  َمنه َخريهُ النَّاسِ ،  قَاَلته

َاُهمه َعِن الهُمنهَكِر«، اِبلهَمعهُروفِ   َوَأَّنه
 ضعيف. قال المحقق:[ # 325]فيض: 

 

َثَمةَ   *   -   25 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدَّ ثـََنا مَهَّامٌ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـََتاَدةُ ،  قَاَل: َحدَّ ََسنِ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعِن احله
ٍرو ُ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه َرهضِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل األه ُ َشرِيطََتُه ِمنه َأهه ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َيَهُخَذ اَّللَّ

َقى َعَجاٌج اَل يـَعهرُِفوَن َمعهُروفًا  َواَل يـُنهِكُروَن ُمنهَكًرا« ، فـَيَـبـه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 326]فيض: 

 

ثـََنا َأزهَهُر بهُن    *   -   26 ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ َحدَّ َبانَ ،  قَاَل: َحدَّ َرُس أَبُو َشيـه ثـََنا َأشه َُراَساينِّ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َعطَاٍء اخله
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ  ِمنِ قَاَل: »َيَهِت َعَلى النَّاِس زَمَ ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكَما َيُذوُب الهِملهُح ،  اٌن َيُذوُب ِفيِه قـَلهُب الهُمؤه

َُه« ، ؟ ِقيَل: ِممَّ َذاكَ ، يف الهَماِء« َتِطيُع َأنه يـَُغريِّ  قَاَل: »ِمَّا يـََرى ِمَن الهُمنهَكِر اَل َيسه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 327]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو ِهَشامٍ   -  27 ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن ُسَليهَمانَ قَاَل:  ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َأيب َخاِلدٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ ،  قَاَل: َحدَّ
دِّيقَ  ٍر الصِّ َأاَب َبكه عهُت  أَيُـَّها النَّاسُ ،  قَاَل: ْسَِ يـَُقوُل: "  َعنهُه   ُ َرُءوَن َهِذِه اله ،  َرِضَي اَّللَّ أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَليهُكمه ِإنَُّكمه تـَقه يََة: }اَي 

َتَديـهُتمه{ ]املائدة:   ُعوا  ،  [105أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا ْسَِ عهَنا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإانَّ ْسَِ
ُوُه َأوه  ُ ِبِعَقاٍب«الهُمنهَكَر فـََلمه يـَُغريِّ  َشَك َأنه يـَُعمَُّهُم اَّللَّ

 صحيح. قال المحقق:[ # 328]فيض: 
 

ثـََنا َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *  -  28 َِليُل بهُن يَزِيدَ ،  َحدَّ َُميهِديِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا اخله ثـََنا الزَُّبريهُ بهُن ِعيَسى أَبُو احله َعنه ِهَشاِم بهِن ،  قَاَل: َحدَّ
َها، َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه أَبِيهِ ، ُعرهَوةَ  ُ َعنـه : " قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َرِضَي اَّللَّ َهى َعِن الهُمنهَكرِ ، قَاَلته َمُر اِبلهَمعهُروِف َواَل يـُنـه ،  ؟ َمىَت اَل يـُؤه

ُل يف ِخَيارُِكمه  ده ، َوالهِعلهُم يف رَُذاِلُكمه ، قَاَل: »ِإَذا َكاَن الهُبخه  َوالهُملهُك يف ِصغَارُِكمه« ، َهاُن يف قـُرَّاِئُكمه َواإلهِ
 منكر. قال المحقق:[ # 329]فيض: 
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ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   29 ثـََنا َصاِلُح بهُن ُموَسى ،  َحدَّ ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َسهه
ِرو بهِن الهَعاِص: »َكيهَف ِبَك ِإَذا بَِقَيَت يف  ًما لَِعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه َقده َمرَِجته ُعُهوُدُهمه ،   ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاسِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـَلُفوا َفَصاُروا َكَذا  ،  َوَأَمااَنُِتُمه  َ َأَصاِبِعهِ   -َواخه ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ ؟  َوَشبََّك َبنيه ، َودَعه َما تـُنهِكرُ ،  قَاَل: »اعهَمله مبَا تـَعهِرفه ،  « قَاَل: اَّللَّ
َك َوالتـََّلوَُّن يف ِديِن اَّللَِّ   َودَعه َعَوامَُّهمه«، َوَعَليهَك خبَاصَِّة نـَفهِسكَ ، َوِإايَّ

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 330]فيض: 
 

َاِعيَل الطَّالهَقاينُّ   *  -  30 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َلَم بهِن َعبهِد الهَمِلكِ ،  قَاَل: َحدَّ َع ابهَن َسِعيِد بهِن َأيب  ،  َعنه َأسه أَنَُّه ْسَِ
َسنِ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  احلَه َن َعِن الهُمنهَكرِ قَاَل: "  ،  َيذهُكُر َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َهوه َم َعَلى بـَيَِّنٍة ِمنه رَبُِّكمه َتَهُمُروَن اِبلهَمعهُروِف َوتـَنـه ُتُم الهيَـوه ،  أَنـه

َن َعِن الهُمنهَكرِ ،  َوَسُتَحوَُّلوَن َعنه َذِلَك َفاَل ََتهُمُروَن اِبلهَمعهُروفِ ،  َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ  َهوه َأنـهُتُم ،  وَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل جُتَاِهدُ ،  َواَل تـَنـه
بـَيَِّنٍة ِمنه رَبُِّكمه  َعَلى  َم  الهَعيهشِ ،  الهيَـوه َرُة  ِل َوَسكه َهه َرُة اجله َرََتِن: َسكه ِفيُكُم السَّكه َتظهَهره  َذِلكَ ،  ملَه  َمِئٍذ  ،  َوَسُتَحوَُّلوَن َعنه  يـَوه الهَقائُِموَن 

َنهَصارِ اِبلهِكَتاِب ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة َكالسَّاِبقِ  َوَِّلنَي ِمَن الهُمَهاِجرِيَن َواأله ُر ََخهِسنَي "،  نَي األه ُهمه ،  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  هَلُمه َأجه ،  ؟  ِمنَّا َأوه ِمنـه
 قَاَل: »اَل َبله ِمنهُكمه« 

 إسناده ضعيف النقطاعه. قال المحقق:[ # 331]فيض: 

رَباََن ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  ُعبَـيهدٍ َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن    *  -  32 قَاَل: َحدََّثيِن َخاِلُد ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهَكلهِبُّ ،  قَاَل: َأخه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َأيب أَُماَمَة الهَباِهِليِّ ،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن َحِبيٍب الهُمَحاِريبِّ ،  بهُن الّزِبهرِقَاِن الهُقَرِشيُّ  قَاَل: »َكيهَف ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتمه ِجَهادَُكمه ،  َوَفَسَق َشَبابُُكمه ،  أَنـهُتمه ِإَذا طََغى ِنَساؤُُكمه  َوالَِّذي ،  قَاَل: »نـََعمه ،  ؟  قَاُلوا: َوِإنَّ َذِلَك َلَكاِئٌن اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «؟  َوتـَرَكه
ا ،  قَاَل: »َكيهَف أَنـهُتمه ِإَذا ملَه َتَهُمُروا اِبلهَمعهُروفِ ،  ؟  قَاُلوا: َوَما َأَشدُّ ِمنهُه اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َوَأَشدُّ ِمنهُه َسَيُكوُن«،  نـَفهِسي بَِيِدهِ  َهوه َوملَه تـَنـه
قَاُلوا: َوَما َأَشدُّ ِمنهُه ،  َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َوَأَشدُّ ِمنهُه َسَيُكوُن«،  قَاَل: »نـََعمه ،  ؟  قَاُلوا: وََكاِئٌن َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «؟  َعِن الهُمنهَكرِ 

ُتُم الهَمعهُروَف ُمنهَكًرا ،  ؟  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُتُم الهُمنهَكَر َمعهُروفًا،  قَاَل: »َكيهَف أَنـهُتمه ِإَذا رَأَيـه   ؟ قَاُلوا: وََكاِئٌن َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «؟  َورَأَيـه
ُ تـََعاىَل: يب َحَلفهتُ ، َوَأَشدُّ ِمنهُه َسَيُكونُ ، قَاَل: " نـََعمه  َااًن " ،  يـَُقوُل اَّللَّ َِليُم ِفيِهمه َحريه َنًة َيِصرُي احله  أَلُتِيَحنَّ هَلُمه ِفتـه

 منكر. قال المحقق:[ # 332]فيض: 

َسنُ   *  -  37 ِريِّ َعنه َأيب َسِعيٍد  ،  ُثَّ َحدَّثـََنا احلَه ُده َبُة  ،  اخله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل اَل مَيهنَـَعنَّ َأَحدَُكمه َهيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِبَقٍّ َأوه يُذَكََّر ِبَعِظيٍم« َأنه يـَُقاَل ، فَِإنَُّه اَل يـَُقرُِّب ِمنه َأَجٍل َواَل يـَُباِعُد ِمنه ِرزهقٍ ، النَّاِس َأنه يـَُقوَل ِبَقٍّ ِإَذا رَآُه َأوه َشِهَدهُ 

 

ثـََنا َحِديثًا آَخرَ  * -  38 َسُه«، ُثَّ َحدَّ ِمِن َأنه يُِذلَّ نـَفه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس ِللهُمؤه ِقيَل: اَي َرُسوَل ، فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِسهِ ،  اَّللَِّ  ُّ َحيهُث قَاَم فـََتَكلَّمَ ،  تَـَعرَُّض ِمَن الهَباَلِء َما اَل يُِطيُق« قَاَل: فـَُقلهُت َلُه: اَي َأاَب َسِعيدٍ قَاَل: »يَـ ،  ؟  َوَما ِإذهاَللُُه لِنَـفه   ؟ فـََيزِيُد الضَِّبِّ

ِن َحىتَّ َنِدَم َعَلى َمَقالَِتِه« جه َسُن: »َأَما ِإنَُّه ملَه َُيهُرجه ِمَن السِّ َسِن فَِإىَل يَزِيَد قَاَل الهُمَعلَّى بهُن ِزايَ ،  فـََقاَل احلَه ٍد: فََأُقوُم ِمنه ِعنهِد احلَه
ِهي َذاكَ  ِّ ِمنه َوجه ُدودٍ ،  َفَدَخلهُت َعَليههِ ،  الضَِّبِّ ََسِن آنًِفا َفذََكرهُتَك َلهُ ،  فـَُقلهُت: اَي َأاَب َموه ُتَك َلُه َنَصًبا،  َقده ُكنهُت ِعنهَد احله قَاَل:  ،  فـََنَصبـه
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َسنِ  ََسنُ ،  َل: قـُلهُت: َقده فـََعلهتُ قَا،  َمهه اَي َأاَب احلَه ِن َحىتَّ َنِدَم َعَلى   ؟  قَاَل: َفَما قَاَل احله جه قـُلهُت: قَاَل: »َأَما ِإنَُّه ملَه َُيهُرجه ِمَن السِّ
َها َواَيِه اَّللَِّ ،  َمَقالَِتِه تِلهَك« َطَر َعَلى  ،  قَاَل يَزِيُد: َما َنِدمهُت َعَليـه ُت َمَقاًما َأخه ََسَن َثاَلَث  ،  نـَفهِسيَلَقده ُقمه ُثَّ قَاَل يَزِيُد: أَتـَيهُت احله

ءٍ ،  َمرَّاتٍ  َنا َعَلى ُكلِّ َشيه َجَّاجِ ،  َوَعَلى َصاَلتَِنا نـُغهَلبَ ،  فـَُقلهُت: اَي َأاَب َسِعيٍد ُغِلبـه َنَة احله َسُن: ،  قَاَل َجعهَفٌر: يـَعهيِن ِفتـه قَاَل: يـَُقوُل احلَه
ًئاِإنََّك ملَه ،  اَي َعبهَد اَّللَِّ  َنعه َشيـه َسَك هَلُمه ،   َتصه َا تـَُعرُِّض نـَفه َجَّاِج َُيهُطبُ ،  ِإَّنَّ ََكُم بهُن أَيُّوَب ابهُن َعمِّ احله ُت َواحله فـَُقلهُت: الصَّاَلَة ،  قَاَل: فـَُقمه
ا ِإيَلَّ ِمنه ُكلِّ َجاِنبٍ ،  َرمِحََك اَّللَُّ  ءٍ فََأَخُذوا  ،  قَاَل: َفَجاَءتهيِن الزَّاَبنَِيُة َفَسَعوه َييِت َوَيِدي وَُكلِّ َشيه بِيِب َوَأَخُذوا ِبِلحه َوَجَعُلوا َيضهرِبُوين  ،  َتاله

ََكُم بهُن أَيُّوبَ ،  بِِنَعاِل نـُُفوِسِهمه  َتَل ُدونَهُ ،  قَاَل: َوَسَكَت احله ُت َأنه أُقـه ا يب ِإلَيهِه َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا اَبَب الهَمقهُصورَِة ،  وَِكده قَاَل: َفَمَشوه
َأجَمهُنوٌن أَنهتَ ،  فَُأدهِخلهُت َعَليههِ ،  حَ فـَته  َأَو َما ُكنَّا يف َصاَلةٍ ،  َما يب ِمنه ُجُنونٍ ،  فـَُقلهَت: َأصهَلَحَك اَّللَُّ ،  ؟  فـََقاَل:  قـُلهُت:  ،  ؟  قَاَل: 

َلَحَك اَّللَُّ  َوًة َحىتَّ مُيهِسَي َواَل قـُلهُت: َأرَأَيهَت َلوه ،  قَاَل: اَل ،  ؟  َهله ِكَتاٌب َأفهَضُل ِمنه ِكَتاِب اَّللَِّ ،  َأصه  َأنَّ رَُجاًل َنَشَر ُمصهَحَفُه فـََقَرَأُه ُغده
َ َذِلكَ  َسبَـنََّك جَمهُنوانً ،  ؟  َكاَن َذِلَك قَاِضًيا َعنهُه َصاَلَتهُ ،  ُيَصلِّي ِفيَما َبنيه ََكُم: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَحه قَاَل: َوأََنُس بهُن َماِلٍك  ،  قَاَل: فـََقاَل احله

َراُء قَاَل: قـُلهُت: اَي أََنسُ   َجاِلسٌ  ِهِه ِخرهَقٌة َخضه أُذَكُِّرَك اَّللََّ فَِإنََّك َقده َصِحبهَت َرُسوَل اَّللَِّ ،  اَي َأاَب مَحهَزةَ ،  َقرِيًبا ِمَن الهِمنهرَبِ َعَلى َوجه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َقَّ قـُلهُت َأِم بَِباِطلٍ ،  َوَخَدمهَتهُ ،  َصلَّى اَّللَّ ََكُم: اَي أََنسُ ،  : َفاَل َواَّللَِّ َما َأَجاَبيِن ِبَكِلَمةٍ قَالَ ،  ؟  احله قَاَل: ،  قَاَل: يـَُقوُل َلُه احله
ِس بَِقيَّةٌ ،  قَاَل: َوَقده َكاَن فَاَت ِميَقاُت الصَّاَلةِ ،  لَبـَّيهَك َأصهَلَحَك اَّللَُّ  ِبَساهُ ،  قَاَل: يـَُقوُل أََنٌس: َقده َكاَن بَِقَي ِمَن الشَّمه ،  قَاَل: احه

َا جَنَا ِمَن الهَقتهِل ِبَذِلَك    -قَاَل: َفَشِهُدوا َأيّنِ جَمهُنوٌن  ،  َفَذَهَب يب ِإىَل الشَّمهسِ ،  قَاَل: َفُحِبَسته  ََكُم ِإىَل ،  -قَاَل َجعهَفٌر: ِإَّنَّ َفَكَتَب احله
َِمريَ  ُ األه َلَح اَّللَّ َجَّاِج: َأصه قَاَل: ،  َقده قَاَمِت الهبَـيَِّنُة الهُعُدوُل ِعنهِدي أَنَُّه جَمهُنونٌ ،  فـََتَكلََّم يف الصَّاَلةِ ِإنَّ رَُجاًل ِمنه َبيِن َضبََّة قَاَم  ،  احله

َجَّاُج: ِإنه َكاَنته قَاَمِت الهبَـيَِّنُة الهُعُدوُل ِعنهَدَك أَنَُّه جَمهُنوٌن َفَخلِّ َسِبيَلهُ  لَ ،  َفَكَتَب ِإلَيهِه احله يهِه َوِلَسانَُه قَاَل َجعهَفٌر:  َوِإالَّ فَاقهَطعه َيَديهِه َورِجه
هُ  ِبسه َنهُ ،  َواحه ُره َعيـه َنا َعَليهِه ُثَّ ُدِفَن َفُكنهُت يف اَنِحَيٍة َمَع ،  قَاَل: َفَخلَّى َسِبيِلي،  َواْسه قَاَل يَزِيُد: َوَماَت َأٌخ لََنا فـََتِبعهُت َجَنازََتُه َفَصلَّيـه

َواين َنذهُكُر اَّللََّ  َنا يف َخيهِلهِ ِإذه طََلَع احلهَ ،  ِإخه ِدي،  قَاَل: فـََقَصَد َقصهَدانَ ،  َكُم بهُن أَيُّوَب َعَليـه ،  فـََلمَّا رَآُه النَّاُس َهَرَب ُجَلَساِئي َوبَِقَيُت َوحه
ِدي،  قَاَل: َفَجاَء قَاِصًدا َحىتَّ َوَقَف َعَليَّ  نَـُعونَ ، قَاَل: َوَأاَن َوحه ُتمه َتصه َِمريَ قَاَل: قـُلهُت: أَ   ؟  قَاَل: َما ُكنـه ُ األه َلَح اَّللَّ َأٌخ لََنا َماَت  ،  صه

اَن َنذهُكُر اَّللََّ ،  َفُدِفنَ  َِمريَ ،  فـَرُّوا  ؟  قَاَل: فـََهالَّ فـََررهَت َكَما،  َوَنذهُكُر الَِّذي َصاَر ِإلَيههِ ،  َوَنذهُكُر َمَعاَدانَ ،  فـََقَعده ُ األه َلَح اَّللَّ َما  ،  قـُلهُت: َأصه
َِمرِي ِمنه َذِلكَ ،  أُ ِمنه َذِلَك َساَحةً َأاَن أَبـهرَ ،  يُِفرِّين ِمنهكَ  َوُهَو َصاِحُب ُشرهطَِتِه َوَحرهبـَُتُه   -فـََقاَل َعبهُد الهَمِلِك بهُن الهُمَهلَِّب  ،  َوآَمُن ِلَله

َ َيَديهِه   َِمريَ -بَِيِدِه َواِقًفا َبنيه ُ األه َلَح اَّللَّ ُُمَعةِ قَ ،  ؟  قَاَل: َوَمنه َهَذا،  ؟  َأَما تـَعهِرُف َهَذا،  : َأصه َم اجله ، اَل: َهَذا الهُمَتَكلُِّم الَِّذي َكلََّمَك يـَوه
ََكُم: َوأَيهًضا ِإنََّك َعَليَّ جَلَِريءٌ  ُت َفُضرِبهُت َأرهَبَع ِماَئٍة َوُهَو َواِقٌف َحىتَّ َما َدرَيهُت ِحنَي َضَرَبيِن ،  ُخَذاهُ ،  قَاَل: فـََقاَل احله قَاَل: فَُأِخذه

َجَّاجُ ، َل: ُثَّ بُِعَث يب ِإىَل َواِسطٍ قَا، َوِحنَي تـَرََكيِن   َفُكنهُت يف الدِّميَاِس َحىتَّ َتِلَف احله
 إسناد القصة صحيح، والحديثان مرسالن.  قال المحقق:[ # 333]فيض: 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   *  -   41 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا ِعيَسى بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  الهُمَباَركِ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن ،  قَاَل: َحدَّ
َسَجةَ ،  طَلهَحُة الهَياِميُّ  ُ  ، َعِن الهرَبَاِء بهِن َعاِزبٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعوه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َجاَء َأعهَرايبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَّةَ  ِخُليِن اجله يِن ِعلهًما يُده ُطهَبةَ ،  فـََقاَل: َعلِّمه َاِئعَ ،  قَاَل: " لَِئنه ُكنهَت َأقهَصرهَت اخله أََلَة: َأطهِعِم اجله آنَ ،  َلَقده َأعهَرضهَت الهَمسه ِق الظَّمه َوُمره  ،  َواسه
 َفُكفَّ ِلَساَنَك ِإالَّ ِمَن َخريهٍ " ، قه فَِإنه ملَه ُتطِ ، اِبلهَمعهُروِف َوانهَه َعِن الهُمنهَكرِ 
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 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 334]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَّدٍ   *  -  42 ثـََنا َكِثرُي بهُن ِهَشاٍم الهِكاَليبُّ ،  َحدَّ َذمٍ ،  قَاَل: َحدَّ ُر بهُن َمعهَبٍد أَبُو َقحه ثـََنا النَّضه َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ
بهِن الصَّاِمتِ ،  َواِسعٍ  َعبهِد اَّللَِّ  َذرٍّ ،  َعنه  ُمرًّا ،  َعنه َأيب  َوِإنه َكاَن  َقِّ  ِل احله ِبَقوه َعَليهِه َوَسلََّم   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ،  قَاَل: »َأوهَصاين 

َمُة اَلئٍِم«َوَأوه   َصاين َأنه اَل ََتهُخَذين يف اَّللَِّ َلوه
 إسناده ضعيف، والحديث حسن.  قال المحقق:[ # 335]فيض: 

 

ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُشَجاعٍ   -  43 ثـََنا َماِلُك بهُن ِمغهَولٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ُنَصريهٍ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  ِإْسه
عهُت قـَيهَس بهَن َأيب َحازِمٍ  رٍ ، ْسَِ عهُت َأاَب َبكه ُ َعنهُه َوُهَو َعَلى الهِمنهرَبِ يـَُقوُل: " أَيُـَّها النَّاسُ ، قَاَل: ْسَِ يََة ، َرِضَي اَّللَّ َرُءوَن َهِذِه اله ِإنَُّكمه تـَقه
َتَديـهُتمه{ ]املائدة:  }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَ  ُ ،  [105يهُكمه أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأاَل َوِإيّنِ ْسَِ

ُوهه    ِبِعَقاٍب«يُوِشُك َأنه يـَُعمَُّهُم اَّللَُّ ، َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأوها ُمنهَكًرا ملَه يـَُغريِّ
 صحيح. قال المحقق:[ # 336]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَمرهَوِزيُّ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الرَِّحيمِ   *  -  44 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الهَعزِيِز  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَيُـَّها النَّاسُ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، َعنه أَبِيهِ ، الهُعَمِريُّ  ، ُمُروا اِبلهَمعهُروفِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َعِن الهُمنهَكرِ  َوه َتِجيَب َلُكمه ،  َواَّنه ُعوا اَّللََّ َفاَل َيسه َي َعِن  ،  تَـغهِفُروُه َفاَل يـَغهِفَر َلُكمه َوقـَبهَل َأنه َتسه ،  قـَبهَل َأنه َتده َمهَر اِبلهَمعهُروِف َوالنـَّهه ِإنَّ األه
َفُع ِرزهقًا َباَر ِمَن الهيَـُهودِ ،  َواَل يـَُقرُِّب َأَجاًل ،  الهُمنهَكِر اَل َيده َحه َمهَر اِبلهَمعهُروِف وَ ،  َوِإنَّ األه َباَن ِمَن النََّصاَرى َلمَّا تـَرَُكوا األه َي َعِن َوالرُّهه النـَّهه

ُ َعَلى ِلَساِن أَنهِبَيائِِهمه   ُثَّ ُعمُّوا اِبلهَباَلِء« ، الهُمنهَكِر َلَعنَـُهُم اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 337]فيض: 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -  65 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ قَاَل:  ،  قَاَل: َأخه ثـََنا َسيهُف بهُن  ،  َأخه قَاَل: َحدَّ
عهُت َعِديَّ بهَن َعِديٍّ الهِكنهِديَّ ،  َأيب ُسَليهَمانَ  ىًل لََنا،  قَاَل: ْسَِ َع َجدِّيَ ،  يـَُقوُل: َحدََّثيِن َموه ُ ،  أَنَُّه ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يـَُقوُل: ْسَِ

َ ظَ  َاصَِّة َحىتَّ يـََرُوا الهُمنهَكَر َبنيه َرانـَيهِهمه َوُهمه قَاِدُروَن َعَلى َأنه يـُنهِكُروهُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَُعذُِّب الهَعامََّة ِبَعَمِل اخله َفاَل ،  هه
َاصََّة«فَإِ ، يـُنهِكُرونَهُ  ُ الهَعامََّة َواخله  نه فـََعُلوا َذِلَك َعذََّب اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 338]فيض: 

َسِن بهِن َشِقيقٍ   *   -  67 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احلَه َعثِ ،  َحدَّ َشه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن األه ثـََنا َعبهُد  ،  قَاَل: َحدَّ ، الرَِّحيِم بهُن زَيهٍد الهَعمِّيُّ قَاَل: َحدَّ
َمهَر اِبلهَمعهُروِف ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه أَبِيهِ  ٌم األه َعَليهِه َوَسلََّم: »َما تـََرَك قـَوه  ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َي َعِن الهُمنهَكِر ِإالَّ ملَه تـُرهَفعه  َمعه ُدَعاُؤُهمه« ، َأعهَماهُلُمه   َوالنـَّهه  َوملَه ُيسه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 339]فيض: 



80 

 

 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -   68 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  قَاَل: َأخه َلحُ قَاَل:  ،  قَاَل: َأخه َجه رَباََن األه ،  َأخه
عهُت النـُّعهَماَن بهَن َبِشريٍ ،  َعِن الشَّعهِبِّ  عهُت ،  ُخُذوا َعَلى أَيهِدي ُسَفَهاِئُكمه ،  يـَُقوُل َعَلى الهِمنهرَبِ: " اَي أَيُـَّها النَّاسُ ،  قَاَل: ْسَِ فَِإيّنِ ْسَِ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " إِ  َتَسُموا فََأَصاَب ُكلُّ رَُجٍل َمَكاانً َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر يف َسِفيَنٍة فَاقـه ًما رَِكُبوا الهَبحه ُهُم ، نَّ قـَوه فََأَخَذ رَُجٌل ِمنـه
َنعُ ،  الهَفأهَس فـَنَـَقَر َمَكانَهُ  َنُع بِِه َما ِشئهتُ ،  ؟  فـََقاُلوا: َما َتصه ا وَ ،  قَاَل: َمَكاين َأصه جَنَا َوِإنه تـَرَُكوُه َغرُِقوا فَِإنه َأَخُذوا َعَلى َيَديهِه جَنَوه

 َفُخُذوا َعَلى أَيهِدي ُسَفَهاِئُكمه قـَبهَل َأنه َِتهِلُكوا " ، َوَغِرقَ 
 إسناده حسن، والحديث صحيح.  قال المحقق:[ # 340]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن َشِقيقٍ   *   -   70 َعثِ َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن  ،  َحدَّ َشه عهُت الهُفَضيهَل بهَن ِعَياضٍ ،  األه يـَُقوُل: " ذُِكَر َعنه َنِبِّ ،  قَاَل: ْسَِ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  اَلمِ ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُة اإلهِسه َها َهيـه نـهَيا نُزَِعته ِمنـه َمهَر اِبلهمَ ، أَنَُّه قَاَل: »ِإَذا َأعهَظَمته أُمَّيِت الدُّ ِت األه َي َوِإَذا تـَرَكه عهُروِف َوالنـَّهه

ِي«  َعِن الهُمنهَكِر ُحرَِمته بـَرََكَة الهَوحه
 ضعيف النقطاعه. قال المحقق:[ # 341]فيض: 

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ   *   -   81 ثـََنا ِإْسه َزهَرقُ ، َحدَّ َحاُق األه ثـََنا ِإسه ثـََنا الهَعوَّاُم بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ َعِن الهَقاِسِم بهِن  ،  َحوهَشبٍ قَاَل: َحدَّ
َباينِّ  ٍف الشَّيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َكاَن َعَليهِه ُسلهطَاٌن فََأرَاَد َأنه يُذِ ،  َعنه َأيب َذرٍّ ،  َعوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَُّه نـَزََع قَاَل: ْسَِ

اَلِم ِمنه   ُ رِبـهَقَة اإلهِسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه اَل يـَغهِلُبواَن َعَلى َثاَلٍث:   .  ُعُنِقِه َحىتَّ يـَُعوَد فـََيُكوَن ِفيَمنه يُِعزُُّه«اَّللَّ َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهى َعِن الهُمنهَكرِ ، َأنه أنَهُمَر اِبلهَمعهُروفِ   َونـَُعلَِّم النَّاَس السَُّنَن " ، َونـَنـه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 342]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ   *  -   83 ِلمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َحفهُص أَبُو ُعَمرَ ،  َحدَّ ُت  ،  َعنه طَاِرِق بهِن ِشَهابٍ ،  َعنه قـَيهِس بهِن ُمسه قَاَل: " َشِهده
ِم ِعيٍد   ََكِم يف يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ الصَّاَلَة َمَع َمرهَواَن بهِن احله َرَج ِمنهرَبَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََناَداُه رَُجٌل ِمَن  ،  ُثَّ قَاَم َُيهُطُب َعَليههِ ،  فََأخه

ِم: اَي َمرهَوانُ  َبَل َعَليهِه َمرهَوانُ ،  اَي َمرهَوانُ ،  الهَقوه َرَأبَّ النَّاُس ِإلَيههِ ،  فََأقـه ُ َعَليهِه فـََقاَل: َخاَلفه ،  فَأَنهَصَت َواشه َت ُسنََّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َت ِمنهرَبَُه َوملَه َيُك ُُيهَرجُ  َرجه ُطهَبُة بـَعهَد الصَّاَلةِ ،  َوَسلََّم َأخه َا اخله ُطهَبَة َوِإَّنَّ ِم: َقَضى،  َوَقدَّمهَت اخله َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ،  فـََقاَل رَُجٌل ِمَن الهَقوه

َما َعَليههِ  ِبَقلهِبِه«،  َهَذا  ُمنهَكًرا فـَلهيـُنهِكرهُه  يـَُقوُل: »َمنه رََأى  َعَليهِه َوَسلََّم   ُ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ؟ فـَُقلهُت: َمنه َهَذا الهُمَتَكلِّمُ ،  ْسَِ
ِريُّ  ُده  فـََقاُلوا: َهَذا أَبُو َسِعيٍد اخله

 إسناده ضعيف من أجل حفص.  قال المحقق:[ # 343]فيض: 
 

َنهظَِليُّ   *  -   84 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله َِميِد الدَّارِِميُّ الرَّاِزيُّ الهُمقهِرئُ ،  َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد احله ثـََنا يـَعهُقوُب  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َعِريُّ  َشه ُعودٍ ،   بهِن السَّاِئبِ َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َهارُوَن بهِن َعنهرَتَةَ ،  بهُن َعبهِد اَّللَِّ األه َعَليهِه  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه  ُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَأَشدُّ  ،  قَاَل: »نـََعمه ،  ؟  قَاُلوا: َوِإنَّ َذِلَك ِلَكاِئٌن اَي َرُسوَل اَّللَِّ   «؟  قَاَل: »َكيهَف أَنـهُتمه ِإَذا َكثـَُرته أَُمَراؤُُكمه َوطََغته ِنَساؤُُكمه ،  َوَسلَّمَ 
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َن َعِن الهُمنهَكِر«،  قَاَل: »اَل ََتهُمُروَن اِبلهَمعهُروفِ ،  ؟  قَاُلوا: َفَما ُهَو اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  ِمنه َذِلَك« َهوه قَاُلوا: َوِإنَّ َذِلَك َلَكاِئٌن اَي ،  َواَل تـَنـه
ثـَُر ِمنه َذِلَك« ،  قَاَل: »نـََعمه ،  ؟  ُسوَل اَّللَِّ رَ  ، َواَل تـُنهِكُروَن الهُمنهَكَر«،  قَاَل: »اَل تـَعهرُِفوَن الهَمعهُروفَ ،  ؟  قَاُلوا: َوَما ُهَو اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َوَأكه

ثـَُر ِمنه َذِلَك«،  قَاَل: »نـََعمه ،  ؟  قَاُلوا: َوِإنَّ َذِلَك َلَكاِئنٌ   َوَيُكوُن الهُمنهَكُر ِفيُكمه َمعهُروفًا« ،  »َيُكوُن الهَمعهُروُف ِفيُكمه ُمنهَكًرا   قَاَل:،  َوَأكه
 إسناده ضعيف النقطاعه. قال المحقق:[ # 344]فيض: 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *  -  91 رَباََن ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  قَاَل: َأخه ََكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  مَحهَزةَ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّثـََنا احله
َيهِليُّ  َع حُمَمََّد بهَن َعبهِد اَّللَِّ التـَّيهِميَّ ،  بهِن َسِعيٍد األه دِّيقِ ،  ُُيَدُِّث َعنه أَبِيهِ ،  أَنَُّه ْسَِ ٍر الصِّ ُ َعنهُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب َبكه َرِضَي اَّللَّ

ٍم َقده َمرَِجته ُعُهوُدُهمه اَّللَُّ    ؟ قَاَل: َفَكيهَف بَِنا ،  َوَخرَِبته َأَمااَنُِتُمه«،   َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َستـَُغرهبـَُلوَن َحىتَّ َتِصريُوا يف ُحثَاَلٍة يف قـَوه
 َوتـُنهِكُروَن َما تـُنهِكُروَن "، قَاَل: تـَعهرُِفوَن َما تـَعهرُِفونَ 

 منكر. المحقق:قال [ # 345]فيض: 
 

رٍ   *  -  92 ٌم الهِقَتاَل يف ، قَاَل أَبُو َبكه ِلِس يـَُقوُل: " َما تـََرَك قـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َذِلَك الهَمجه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َسِبيِل اَّللَِّ : ْسَِ
ُ ِبُذلٍّ  ٌم  ،  ِإالَّ َضَرَِبُُم اَّللَّ ُ ِبِعَقابٍ َواَل قـَرَّ قـَوه َ َأظهُهرِِهمه ِإالَّ َعمَُّهُم اَّللَّ ُ ِبِعَقاٍب ِمنه ِعنهِدِه ،  الهُمنهَكَر َبنيه َ َأنه يـَُعمَُّكُم اَّللَّ َنُكمه َوَبنيه َوَما بـَيـه

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِه َعَلى َغريهِ َأمه  يََة َعَلى َغريهِ َما أَنـهَزهَلَا اَّللَّ ُلوا َهِذِه اله ٍر مبَعهُروٍف َواَل ََّنهٍي َعنه ُمنهَكٍر: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإالَّ َأنه تـَتـه
َتَديـهُتمه{ ]املائدة:    [ " 105َعَليهُكمه أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه

 منكر. قال المحقق:[ # 346]فيض: 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  94 ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  ثـََنا َسيَّاُر بهُن َحامتٍِ قَاَل: َحدَّ ،  َحدَّ ثـََنا الصَّلهُت بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َشيهخٌ ،  َطرِيٍف الهَمعهَويلُّ  ِل الهَمَداِئنِ ،  قَاَل: َحدَّ َم َعَلى بـَيَِّنٍة ِمنه    قَاَل قَالَ ،  ِمنه َأهه ُتُم الهيَـوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " أَنـه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َن َعِن الهُمنهَكرِ ،  ََتهُمُروَن اِبلهَمعهُروفِ ،  َأمهرُِكمه  َهوه َرُة الهَعيهشِ ،  َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ ،  َوتـَنـه َرََتِن: َسكه َرُة  ،  ملَه َتظهَهره ِفيُكُم السَّكه َوَسكه
لِ  َهه نـهَيا،  َوَسُتَحوَُّلوَن ِإىَل َغريهِ َذِلكَ ،  اجله ُتمه َكَذِلَك ملَه َتَهُمُروا اِبلهَمعهُروفِ ،  يـَفهُشو ِفيُكمه ُحبُّ الدُّ ا َعِن الهُمنهَكرِ ،  فَِإَذا ُكنـه َهوه َوملَه ،  َوملَه تـَنـه

َوَِّلنَي ِمَن الهُمَهاِجرِينَ َأاَل ِإنَّ الهَقائِِمنَي ، جُتَاِهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ  رِّ َوالهَعاَلنَِيِة َكالسَّاِبِقنَي األه َمِئٍذ اِبلهِكَتاِب يف السِّ َنهَصاِر " ، يـَوه  َواأله
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 347]فيض: 

ىَل قـَُريهشٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو حُمَمَّدٍ   *  -   101 ثـََنا أَبُو  ،  َموه ِريِّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َسِعيدٍ ،  ُأَساَمةَ قَاَل: َحدَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهبَـَلِويِّ ،  َعِن الزُّهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيَهِت َعَلى النَّاِس الزََّماُن ِإالَّ الَّ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِذي بـَعهَدُه َشرٌّ ِمنهُه« قَاَل: ْسَِ

 إسناده ضعيف والحديث صحيح.  ال المحقق:ق [ # 348]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -   102 ثـََنا َعبَّاُد بهُن َعبَّاٍد الهُمَهلَِّبُّ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه َُيهََي بهِن يـَعهَمرَ ،  َعنه َُيهََي بهِن َعِقيلٍ ،  َعنه َواِصلٍ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ،  َأيب َذرٍّ  ِبُح َعَلى ُكلِّ ُساَلَمى ِمَن ابهِن آَدَم َصَدَقةَ ،  اَّللَّ ِليُمُه َعَلى َمنه َلِقَي َصَدَقةٌ ،  قَاَل: »ُيصه ، َتسه



82 

 

ََذى َعِن الطَّرِيِق َصَدَقةٌ ،  َوََّنهُيُه َعِن الهُمنهَكِر َصَدَقةٌ ،  َوَأمهُرُه اِبلهَمعهُروِف َصَدَقةٌ  ِلِه َصَدَقٌة«،  َوِإَماطَُتُه األه َعُة َأهه قَاُلوا: اَي َرُسوَل ،  َوِبضه
َوًة َوَتُكوُن َلُه َصَدَقةً ،  اَّللَِّ  َعَتاِن ،  «؟  َكاَن َيَهُثَُ ،  قَاَل: »َأرَأَيهَت َلوه َوَضَعَها يف َغريهِ َحقَِّها،  َيَهِت َشهه قَاَل: »َوَُيهِزُئ ِمنه َذِلَك ُكلِِّه رَكه

 ِمَن الضَُّحى«
 (.720ورواه مسلم بسند متصل برقم )  إسناده ضعيف، فيه انقطاع. قال المحقق:[ # 349]فيض: 

 

الرَّقَاِشيُّ   *  -  103 َمرهَواَن  بهُن  َأزهَهُر  ثـََنا  ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ بهُن  َجعهَفُر  ثـََنا  َحدَّ َبانَ ،  قَاَل:  َشيـه أَبُو  َرُس  َأشه ثـََنا  َحدَّ َعطَاٍء ،  قَاَل:  َعنه 
َُراَساينِّ  َسُبُه َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  اخله ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َأحه ِمِن  ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »َيَهِت َعَلى النَّاِس زََماٌن َيُذوُب ِفيِه قـَلهُب الهُمؤه

ُُه« قَاَل: »ِمَّا يَـ ، ؟ ِقيَل: ِممَّ َذاكَ ، «َكَما َيُذوُب الهِملهُح يف الهَماءِ  َتِطيُع يـَُغريِّ  َرى ِمَن الهُمنهَكِر اَل َيسه
 إسناده ضعيف النقطاعه. قال المحقق:[ # 350]فيض: 

ُرو بهُن َعاِصمٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهُقدُّوِس بهُن حُمَمٍَّد الهَمعهَويلُّ الهَعطَّارُ   -   107 َعنه َعِليِّ ،  َسَلَمةَ قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن  ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعمه
َسنِ ،  بهِن زَيهدٍ  ِمِن َأنه يُِذلَّ ،  َعنه ُحَذيـهَفةَ ،  َعنه ُجنهُدِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن احلَه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس لِلهُمؤه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َسُه« َسهُ وََكيهَف يُِذلُّ ، ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، نـَفه  قَاَل: »يـَتَـَعرَُّض ِمَن الهَباَلِء ِلَما اَل يُِطيُق« ، ؟   نـَفه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 351]فيض: 

ٍل التَِّميِميُّ   *   -  119 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسهه ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ ثـََنا اَنِفُع بهُن يَزِيدَ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َحَضَر َمعهِصَيًة َفَكرَِهَها َفَكأَنَُّه َغاَب  ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعِن الهَمقهرُبِيِّ ، َأيب ُسَليهَمانَ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َها فََأَحبـََّها َفكَ ، َعنـه  أَنَُّه َحَضَرَها«َوَمنه َغاَب َعنـه
 ضعيف. قال المحقق:[ # 352]فيض: 
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َعهَرجَ ،  دثنا حُمهِرُز بهُن َهاُروَن الهَمَدينُّ التـَّيهِميُّ ،  دان الهُكَدميهِيُّ   -   1 عهُت األه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  ُهَريـهَرةَ يَذهُكُر َعنه َأيب  ،  قَاَل: ْسَِ
ًعا َعهَماَل َسبـه َتِظُروَن ِإالَّ فـَقهًرا ُمنهِسًيا،  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَبِدُروا األه ِسًدا،  َأوه ِغًَن ُمطهِغًيا،  َما تـَنـه ِعًدا،  َأوه َمَرًضا ُمفه َأوه ،  َأوه َهَرًما ُمقه

ًَت جُمهِهًزا َتَظرٍ َأِو الهَمسِ ، َموه  [ َوَأَمرُّ " 46}َوالسَّاَعُة َأدهَهى{ ]القمر: ، َأِو السَّاَعةَ ، يَح َفَشرُّ ُمنـه
 حديث ضعيف، وإسناده ضعيف جدا. قال المحقق:[ # 353]فيض: 

 

َاِعيلَ ،  َوَثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  2 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َأيب ُهَريـهَرةَ َعنه  ،  َعنه ُموَسى بهِن َورهَدانَ ،  دثنا ِضَماُم بهُن ِإْسه
ُت الهُمِغريُ ، َأاَن النَِّذيرُ ، قَاَل: »اَي َبيِن َعبهِد َمَنافٍ  ِعُد«، َوالهَموه  َوالسَّاَعُة الهَموه

 حديث حسن، وإسناده ال بأس به.  قال المحقق:[ # 354]فيض: 
 

ََدِميُّ َوَثيِن أَبُو  - 3 َرَة أََنُس بهُن ِعَياضٍ ، َجعهَفٍر حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد األه َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد  ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ، دثنا أَبُو َضمه
َتهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَطَب َفذََكَر السَّاَعةَ ،  اَّللَِّ  نَـَتاهُ ،   رََفَع َصوه َكأَنَُّه ُمنهِذُر َجيهٍش يـَُقوُل: ،  َوامحهَرَّته َوجه

ِ ، »َصبََّحتهُكمه َأوه َمسَّتهُكمه« َاَم«، َويـَُقوُل: »بُِعثهُت َأاَن ِمَن السَّاَعِة َكَهاَتنيه َطى َوالَّيِت َتِلي اإلهِِبه بـَُعيهِه الهُوسه َ ُأصه ُرُن َبنيه  يـَقه
 (. 867رواه مسلم ) حديث صحيح، وإسناده حسن. المحقق: قال[ # 355]فيض: 

 

ِليُّ  - 4 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َوَأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ ، َوثنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد الهِعجه ٍ ، دثنا أَبُو َبكه َعنه َأيب  ، َعنه َأيب َصاِلحٍ ، َعنه َأيب ُحَصنيه
ِ« ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بُِعثهُت َأاَن َوالسَّاَعَة َكَهاَتنيه

 (. 6505رواه البخاري ) حديث صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 356]فيض: 
 

ِلٍم َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ  * - 5 َيانُ ، دثين أَبُو ُمسه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ، دثنا ُسفه َعنه َأيب َجِبريََة  ، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ ، َعنه ِإْسه
عهُت َأعهَرابِيًّا يـَُقوُل: »يف َأوَِّل َوقهِتَها« بهِن الضَّحَّاِك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بُِعثهُت يف نَ   َسِم السَّاَعِة« ْسَِ

 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 357]فيض: 
 

َاِعيلَ   *  -  6 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  َوثنا ِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ِريِّ ،  دثنا ُسفه َأُل َعنه َعرهَوَة قَاَل: " َما زَاَل  ،  َعِن الزُّهه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيسه
تَـَهاَها{ ]النازعات:   َراَها ِإىَل رَبَِّك ُمنـه َأله بـَعهَد َذِلَك " 44َعِن السَّاَعِة َحىتَّ نـََزَل َعَليهِه: }ِفيَم أَنهَت ِمنه ِذكه  [ فـََلمه ُيسه

 حديث صحيح، وإسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 358]فيض: 
 

َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  دثنا وَِكيعٌ ،  دثنا يُوُسُف بهُن ُموَسى  *   -  7 َعنه طَاِرِق بهِن ِشَهاٍب قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه ِإْسه
أَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَ  : }َيسه َراَها{ ]النازعات:  َوَسلََّم اَل يـََزاُل َيذهُكُر ِمنه َشأهِن السَّاَعِة َحىتَّ نـََزَلته َن ُمرهَساَها ِفيَم أَنهَت ِمنه ِذكه [  43ايَّ

" 
 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 359]فيض: 
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َسُن بهُن َُيهََي الهَعبهِديُّ   *   -  19 عهُت َعبهَد  ،  ادان َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِبَِريٍ ،  ادان َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  دثنا احلَه َعاينَّ قَاَل: ْسَِ ،  الرَّمحهَِن بهَن يَزِيَد الصَّنـه
عهُت ابهَن ُعَمَر يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسرَُّه َأنه يـَنهظَُر ِإىَل  َرأه ِإَذا قَاَل: ْسَِ ٍ فـَلهيَـقه ِم الهِقَياَمِة رَأهَي َعنيه  يـَوه

ُس ُكوَِّرته  « ، َماُء انهَشقَّته َوِإَذا السَّ ، الشَّمه  َوِإَذا السََّماُء انـهَفَطَرته
 إسناده حسن، إن لم يكن صحيحا. قال المحقق:[ # 360]فيض: 

َُشِميُّ   *   -  22 َسنِ ،  دثنا قـََتاَدةُ ،  َعنه ِهَشامٍ ،  دثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َراَن بهِن  ،  َعِن احلَه ٍ َعنه ِعمه ، ُحَصنيه
َ َأصهَحاِبِه يف ال  َفارِِه َوَقده تـََفاَوَت َبنيه َتُه: }اَي ،  سَّريهِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يف بـَعهِض َأسه ِ َصوه يـََتنيه ِ اله فـََرَفَع ِِبَاَتنيه

َهُل ُكلُّ ُمرهِضَعٍة{ ]احلج:  أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكمه ِإنَّ زَلهَزَلَة السَّاَعةِ  ََّنَا َتذه َم تـََروه ٌء َعِظيٌم يـَوه ِ 2 َشيه يـََتنيه َع ،  [ َحىتَّ بـََلَغ اله فـََلمَّا ْسَِ
ٍل يـَُقولُهُ ،  َذِلَك َأصهَحابُُه َحثُّوا الهَمِطيَّ  َلهُ ،  َوَعَرُفوا أَنَُّه ِعنهَد قـَوه ٍم َذاكَ قَاَل:  ،  فـََلمَّا ََتَشُبوا َحوه ُروَن َأيُّ يـَوه ُ َوَرُسولُُه ؟  »أََتده « قَاُلوا: اَّللَّ

َم يـَُناَدى آَدُم َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َأعهَلمُ  ، ابـهَعثه بـَعهَث النَّاِر قَاَل: اَي َربِّ ، يـَُقوُل: اَي آَدمُ ، يـَُناِديِه رَبُُّه َعزَّ َوَجلَّ ، قَاَل: " َذاَك يـَوه
ُعوَن يف النَّارِ   ؟  ارِ َوَما بـَعهُث النَّ  َعٌة َوِتسه َعِماَئٍة َوِتسه َنَِّة " فَأَبـهَلَس َأصهَحابُُه َحىتَّ َما َأوهَضُحوا ،  قَاَل: ِمنه ُكلِّ أَلهٍف ِتسه َوَواِحٌد يف اجله

ٍء ِإالَّ َكثَـَّرََتهُ ، هِ فـََوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيدِ ، فـََلمَّا رََأى َذاَك قَاَل: »اعهَمُلوا َوأَبهِشُروا، ِبَضاِحَكةٍ  ِ َما َكانـََتا َمَع َشيه ،  ِإنَُّكمه َلَمَع َخِليَقَتنيه
ُهمه ،  َوِمنه َبيِن ِإبهِليَس«،  َوَمنه َهَلَك ِمنه َبيِن آَدمَ ،  َيَهُجوَج َوَمأهُجوجَ  فـََوالَِّذي نـَفهُس ،  ُثَّ قَاَل: »اعهَمُلوا َوأَبهِشُروا،  قَاَل: َفُسرَِّي َعنـه

 َوالرَّقهَمِة يف ِذرَاِع الدَّابَِّة« ، َما أَنـهُتمه يف النَّاِس ِإالَّ َكالشَّاَمِة يف َجنهِب الهَبِعريِ ، بَِيِدهِ حُمَمٍَّد 
 الحديث صحيح، وإسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 361]فيض: 

َاِرِث الهِغَفاِريَّ ،  َميهُسورٍ َعنه  ،  دثنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  دثنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -  24 عهُت َأاَب احله َعنه َأيب ُهَريـهَرَة  ،  ُُيَدِّثُ ،  قَاَل: ْسَِ
ٌب يَِبيَعانِ  ِ َمَعُهَما ثـَوه  ا يـَنهُشَرانِِه« َواَل مهَُ ،  َفاَل مُهَا َيطهِواَينِهِ ،  هِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »تـَُقوُم السَّاَعُة َعَلى رَُجَلنيه

 (.2954(، ومسلم )6506رواه البخاري )  حديث صحيح، وإسناده صحيح في الشواهد والمتابعات.  قال المحقق:[ #  362]فيض:  

َيانَ   * -  25 َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  الرَّمحهَِن بهِن ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ َعنه َعبهِد  ،  ثـََنا ُمَعاِويَُة بهُن َصاِلحٍ ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  دثنا َهاُروُن بهُن ُسفه
َةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهاَللٍ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ح وحدثنا ِهَشاُم بهُن َسعهدٍ ،  َفَضاَلَة بهِن ُعبَـيهدٍ  َعنه ،  َعِن ابهِن ُحَجريه

َبَة بهِن َعاِمرٍ  َداُء ِمثهُل الرتُّهِس مِ َعِن النَّ ، ُعقه ،  نه ِقَبِل الهَمغهِربِ ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َتطهُلُع قـَبهَل السَّاَعِة َعَليهُكمه َسَحابٌَة َسوه
ِ ،  فـََوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ ،  َأمهَر اَّللَِّ َقده أََتى  ِإنَّ ،  قَاَل: فـَيـَُناِدي ُمَناٍد: اَي أَيُـَّها النَّاسُ ،  َفَما تـََزاُل تـَرهَتِفُع َحىتَّ ََتهََلَ السََّماءَ  ِإنَّ الرَُّجَلنيه

َب َفَما َيطهِواَينِهِ  َربُ ، لَيَـنهُشَراِن الثَـّوه َضُه َفَما َيشه ًئا " ، َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـُلوُط َحوه َها َشيـه َرُب ِمنـه َحَتُه َفَما َيشه ُلُب ِلقه  َوالرَُّجُل لََيحه
 إسناده ضعيف جدا، والحديث صحيح. قال المحقق:[ # 363]فيض: 

ََصمِّ ،  دثنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويَةَ ،  دثنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَنِ   *   -   46 ََصمِّ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن األه ِه يَزِيَد بهِن األه َعنه َأيب ،  َعنه َعمِّ
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َتِعدٌ ،  َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َطَرَف َصاِحُب الصُّوِر ُمنهُذ وُكَِّل ِبهِ ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا يـَنهظُُر َُنهَو الهَعرهِش خَمَاَفَة َأنه ،  ُمسه
َمَر قـَبهَل َأنه يـَرهَتدَّ ِإلَيهِه َطرهفُهُ  ِن«،  يـُؤه نَـيهِه َكوهَكَباِن ُدرِّايَّ  َكَأنَّ َعيـه

 حديث صحيح، وإسناده حسن.  المحقق:قال [ # 364]فيض: 
 

نـهَيا  -   47 الدُّ بهُن َأيب  ِر  َبكه أَبُو  َُشِميُّ ،  دثنا  ُعَمَر اجله بهُن  ُعبَـيهُد اَّللَِّ  ُزرَيهعٍ ،  دثنا  بهُن  يَزِيُد  التـَّيهِميِّ ،  دثنا  ُسَليهَماَن  َلَم  ،  َعنه  َأسه َعنه 
ِليِّ  ِر بهِن َشغَافٍ ، الهِعجه ٍروَعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه ِبشه َفُخ ِفيِه«  ؟ َما الصُّورُ ، َأنَّ َأعهَرابِيًّا قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  بهِن َعمه  قَاَل: »قـَرهٌن يـُنـه
 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 365]فيض: 

َعهَمشِ ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن َخازِمٍ   -   49 يفِّ َعنه َعِطيََّة  ،  َعنه َسعهٍد الطَّاِئيِّ ،  َعِن األه ِريِّ قَاَل: ذََكَر َصلَّى هللُا ،  الهَعوه ُده َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
ِيلُ ، َعَليهِه َوَسلََّم َصاِحَب الصُّورِ   َعَليهِهَما السَّاَلُم«، َوَعنه َيَسارِِه ِميَكائِيلُ ، فـََقاَل: »َعنه مَيِيِنِه ِجربه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 366]فيض: 
 

َبةَ دثنا  - 50 َعهَمشِ ، دثنا َجرِيرٌ ، ُعثهَماُن بهُن َأيب َشيـه ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ، َعنه َأيب َصاِلحٍ ، َعِن األه ُده َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َهَتهُ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكيهَف أَنـهَعُم َوَصاِحُب الصُّوِر َقِد الهتَـَقَم الهَقرهنَ  ُفَخ ِفيهِ ،  َوَحََن َجبـه َمُر َأنه يـَنـه َتِظُر َمىَت يـُؤه قـُلهَنا: اَي َرُسوَل ،  «يـَنـه

ُ َونِعهَم الهوَِكيُل " ؟ َما نـَُقولُ ، اَّللَِّ  َنا اَّللَّ بـُ  قَاَل: " ُقوُلوا: َحسه
 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 367]فيض: 

ََصمِّ ،  دثنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويَةَ ،  دثنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَنِ   *   -   52 ََصمِّ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن األه َعنه َأيب  ،  َعنه يَزِيَد بهِن األه
َتِعدٌ ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأطهَرَف َصاحِ  يـَنهظُُر َُنهَو الهَعرهِش خَمَاَفَة َأنه ،  ُب الصُّوِر ُمذه وُكَِّل ِبِه ُمسه

َمَر قـَبهَل َأنه يـَرهَتدَّ ِإلَيهِه َطرهفُهُ  ِن«،  يـُؤه نَـيهِه َكوهَكَباِن ُدرِّايَّ  َكَأنَّ َعيـه
 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 368]فيض: 

 

َباُط بهُن حُمَمَّدٍ ،  دثنا يُوُسفُ   *   -   53 ،  [ 8}فَِإَذا نُِقَر يف النَّاُقوِر{ ]املدثر:  ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعِطيَّةَ ،  دثنا ُمَطرِّفٌ ،  دثنا َأسه
ُفُخ« ،  َقرهنَ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكيهَف أَنـهَعُم َوَصاِحُب الصُّوِر َقِد الهتَـَقَم اله  َمُر فـَيَـنـه َتِمُع َمىَت يـُؤه َهَتُه َيسه ،  َوَحََن َجبـه

: َكيهَف نـَُقولُ  ُ َونِعهَم الهوَِكيلُ  ؟ فـََقاَل َأصهَحاُب النَِّبِّ َنا اَّللَّ بـُ  تـَوَكَّلهَنا َعَلى اَّللَِّ " ، قَاَل: " ُقوُلوا: َحسه
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق:[ # 369]فيض: 

َاِعيلَ   *  -  55 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َنهَصاِريُّ ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َاِعيُل بهُن رَاِفٍع أَبُو رَاِفٍع األه َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد بهِن  ،  دثنا ِإْسه
َنهَصارِ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب الهُقَرِظيِّ ،  َأيب ِزاَيدٍ  َنا طَائَِفٌة ِمنه َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ،  ِمَن األه َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: بـَيـه

َرهِض َخَلَق الصُّوَر فََأعهطَاُه إِ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِعنهَدهُ  : »ِإنَّ اَّللََّ َلمَّا فـَرََغ ِمنه َخلهِق السََّماَواِت َواأله َراِفيِإذه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ فـَُهَو  ،  لَ سه
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َمُر«،  َواِضُعُه َعَلى ِفيهِ  َتِظُر َمىَت يـُؤه ،  «قَاَل: »ُهَو قـَرهنٌ   ؟  َوَما الصُّورُ ،  قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َشاِخٌص بَِبَصرِِه يـَنـه
َرهضِ ،  بَِيِدهِ قَاَل: " َوالَِّذي نـَفهِسي  ،  قَاَل: »َعِظيٌم«  ؟  قـُلهُت: وََكيهَف ُهوَ  ُفُخ ِفيِه َثاَلَث  ،  ِإنَّ ِعَظَم َدارٍَة ِفيِه َلَعرهُض السََّماِء َواأله يـَنـه

ُوىَل لِلهَفزَعِ ،  نـََفَخاتٍ  َخُة األه َخُة الصَّعهقِ ،  فَالنـَّفه َخُة الثَّانَِيُة نـَفه َخُة الهِقَياِم ِلَربِّ الهَعاَلِمنيَ ،  َوالنـَّفه َخُة الثَّالَِثُة نـَفه َراِفيَل   ،َوالنـَّفه ُ ِإسه َيَهُمُر اَّللَّ
ُوىَل  َخِة األه الهَفزَعِ ،  اِبلنـَّفه َخَة  نـَفه انـهُفخه  الهَفزَعِ ،  فـَيَـُقوُل:  َخَة  نـَفه ُفُخ  فـََيأهُمُرُه ،  فـَيَـنـه  ُ َشاَء اَّللَّ ِإالَّ َمنه  َرهِض  ُل السََّماَواِت َواأله َأهه فـَيَـفهزَُع 

رُتُ , وَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما يـَنهظُُر َهُؤاَلِء ِإالَّ َصيهَحًة َواِحَدًة َما هَلَا ِمنه فـََواٍق{ َوَتسِ فـََيُمدَُّها َويُِطيُلَها , َواَل يـَفه رُي  ِهَي الَّيِت يـَُقوُل اَّللَّ
َِباُل فـََتُكوُن َكالسََّحابِ  ِلَها،  ُثَّ َتُكوُن َسَراابً ،  اجله َرهُض أبَِهه ُ: } ،  َفرَتهُجُف األه بَـُعَها الرَّاِدَفُة{ َوِهَي الَّيِت يـَُقوُل اَّللَّ َم تـَرهُجُف الرَّاِجَفُة تـَتـه يـَوه

رِ   [ 7]النازعات:   َمهَواُج يف الهَبحه ِرُِبَا األه َرهُض َكالسَِّفيَنِة الهُموبـََقِة َتضه ِلَها َكالهِقنهِديِل الهُمَعلَِّق اِبلهَعرهشِ ،  فـََتُكوُن األه َفأُ أبَِهه َفرَتهُجُف ،  ُتكه
َرهُض فـََتِهيُم النَّا ِهَهااأله َهُل الهَمَراِضعُ ،  ُس َعَلى َوجه ََواِملُ ،  َوَتذه ،  َوَتِطرُي الشََّياِطنُي َهارِبًَة فـَتَـَلقَّاَها الهَماَلِئَكةُ ،  َوَيِشيُب الهوِلهَدانُ ،  َوَتَضُع احله

ِبرِينَ ، َتضهِرُب ُوُجوَهَها َفرَتهِجعُ  َناِدي الهُمَناِدي، َويـَُوىلَّ النَّاُس ُمده ِبرِيَن َما ُلُكمه َوِهَي الَّ ، فـَيـُ َم تـَُولُّوَن ُمده َم التـََّناِد يـَوه ُ: }يـَوه يِت يـَُقوُل اَّللَّ
َرهِض َقده َتَصدََّعته ِمنه ُقطهٍر ِإىَل ُقطهرٍ ،  [32ِمَن اَّللَِّ ِمنه َعاِصٍم{ ]غافر:   َاِل ِإذه َنَظُروا ِإىَل األه َنَما ُهمه َعَلى َذِلَك ِمَن احله فـََرَأوها ،  فـَبَـيـه

ِبِه َعِليمٌ ،  ِظيًماَأمهًرا عَ   ُ لِ ،  فـَيَـنهظُُروَن ِإىَل السََّماءِ ،  فََأَخَذُهمه ِلَذِلَك ِمَن الهَكرهِب َما اَّللَّ ، ُخِسَف َُشهُسَها َوَقَمُرَها،  فَِإَذا ِهَي َكالهُمهه
ُهمه "،  َوانـهتَـثـََرته جُنُوُمَها ٍء ِمنه َذِلَك« قَاَل أَبُو  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  ُثَّ ُكِشَطته َعنـه َمهَواُت اَل يـَعهَلُموَن ِبَشيه َعَليهِه َوَسلََّم: »األه

َرهِض ِإالَّ َمنه َشاَء اَّللَُّ{ ، ُهَريـهَرَة: فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ ِحنَي يـَُقوُل: }فـََفزَِع َمنه يف السََّمَواِت َوَمنه يف األه تَـثهََن اَّللَّ  قَاَل: "  ؟ َمِن اسه
َياٌء ِعنهَد َرِبِِّمه يـُرهزَُقونَ ،  ُأولَِئَك الشَُّهَداءُ  مِ ،  ُهمه َأحه ُ َشرَّ َذِلَك الهيَـوه َياءِ ،  َوَأمَّنَـُهمه ِمنه ِعَقاِبهِ ،  َوقَاُهُم اَّللَّ َحه َا َيَصُل الهَفزَُع ِإىَل األه ،  َوِإَّنَّ

َعثُُه َعَلى ِشَراِر َخلهِقهِ  َخَة الصَّعهقِ ُثَّ يَـ ، َوُهَو َعَذاُب اَّللَِّ يـَبـه َراِفيَل: انـهُفخه نـَفه َخَة الصَّعهقِ ، ُقوُل إِلِسه ُفُخ نـَفه ُل السََّماِء ، فـَيَـنـه َعُق َأهه فـََيصه
ُ " قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َرهِض ِإالَّ َمنه َشاَء اَّللَّ ُ ِحنَي نُِفَخ يف الصُّورِ ،  َواأله تَـثهََن اَّللَّ َفَصِعَق َمنه يف السََّمَواِت ،  َفَمِن اسه

َرهِض ِإالَّ َمنه َشاَء اَّللَُّ  ِيُل َوِميَكائِيُل َومَحََلُة الهَعرهشِ   ؟  َوَمنه يف األه ِت ِإىَل  ،  َوَمَلُك الهَموهتِ ،  قَاَل: " ِجربه َحىتَّ ِإَذا ََخَُدوا َجاَء َمَلُك الهَموه
ُل   : َقده َماَت َأهه َبَّاِر فـََقاَل: اَي َربِّ ُل السََّماءِ اجله َرهِض َوَأهه ُ َوُهَو َأعهَلُم: َمنه بَِقيَ ،  األه َيُّ ،  فـَيَـُقوُل: بَِقيَت أَنهَت اَي َربِّ   ؟  فـَيَـُقوُل اَّللَّ احله

ِيُل َوِميَكائِيُل َومَحََلُة الهَعرهشِ ،  الَِّذي اَل مَيُوتُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: فـَله ،  َوبَِقيُت َأانَ ،  َوبَِقَي ِجربه َوَيَهُمُر ،  فـََيُموُتونَ ،  َيُمته مَحََلُة الهَعرهشِ فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ِبُض الصُّورَ  ُ الهَعرهَش فـَيَـقه َبَّاِر فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ،  اَّللَّ ِت ِإىَل اجله ُ َوُهَو َأعهَلُم: َمنه ،  َقده َماَت مَحََلُة الهَعرهشِ ،  ُثَّ َيَِيُء َمَلُك الهَموه فـَيَـُقوُل اَّللَّ

أَنهَت اَي َربِّ فـَيَـُقوُل: بَ ،  ؟  بَِقيَ  َيُّ الَِّذي اَل ََتُوتُ ،  ِقيَت  ِيُل َوِميَكائِيلُ ،  احله ِيُل ،  َوبَِقيُت َأانَ ،  َوبَِقَي ِجربه ُ: فـَلهَيُمته ِجربه فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ُ الهَعرهَش فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ،  فـََيُموََتنِ ،  َوِميَكائِيلُ  ِيَل َوِميَكائِيلَ ،  َويـُنهِطُق اَّللَّ ُ لَُه: اسهُكته  ؟  َُتِيُت ِجربه َت ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ فَِإيّنِ َكتَـبهُت الهَموه

َبَّاِر فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ،  َعَلى َمنه حَتهَت َعرهِشي ِت ِإىَل اجله ِيُل َوِميَكائِيلُ ،  ُثَّ َيَِيُء َمَلُك الهَموه ُ َوُهَو َأعهَلُم: َفَمنه  ،  َماَت ِجربه فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َيُّ الَِّذي اَل ََتُوتُ   ؟  بَِقيَ  ُ: أَنهَت َخلهٌق ِمنه َخلهِقي، َوبَِقيُت َأانَ ،  فـَيَـُقوُل: بَِقيَت أَنهَت احله ُتَك ِلَما َقده تـََرى ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ ُمته ُثَّ ،  َخَلقه

ََحُد الصَّ ،  اَل حَتهَيا ُ َجلَّ ثـََناُؤُه الهَواِحُد األه َرهَض َكَطيِّ ،  َكاَن َآِخًرا َكَما َكاَن َأوَّاًل ،  َمدُ قَاَل: فَِإَذا ملَه يـَبهَق ِإالَّ اَّللَّ َطَوى السََّماَواِت َواأله
ِجلِّ ِللهِكَتابِ  َبَّارُ ،  ُثَّ تـََلقََّفُهَما،  ُثَّ َدَحاَها،  السِّ مَ ،  ُثَّ قَاَل: َأاَن اجله ِسِه: َّلِلَِّ   ؟  ُثَّ يـَُناِدي: ِلَمِن الهُملهُك الهيَـوه  الهَواِحِد ُثَّ يـَُردُّ َعَلى نـَفه

 قَاَل َذِلَك َثاَلًث " ، َفاَل َيَهتِيِه َأَحدٌ ، يـَُقوُل َذِلَك ُثَّ يـَُناِدي: َأاَل َمنه َكاَن يل َشرِيًكا فـَلهَيأهتِ ، الهَقهَّارِ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 370]فيض: 
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ََسُن بهُن ِعيَسى  -   57 ِريِّ ،  قَاَل: اَدَثيِن يُوُنسُ ،  الهُمَباَركِ ادان ابهُن  ،  دثنا احله َعِن  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعِن الزُّهه
َم الهِقَياَمِة َوَيطهِوي السََّماَء بَِيمِ  َرهَض يـَوه األه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " يـَقهِبُض اَّللَّ َأاَن الهَمِلكُ   ُثَّ ،  يِنهِ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  أَيهَن ُمُلوُك ،  يـَُقوُل: 

َرهِض "   األه
 (. 2787(، ومسلم)6519رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 371]فيض: 

َسنِ ،  َغاِلٍب الهَقطَّانِ َعنه  ،  دثنا الهَفضهُل بهُن َيَسارٍ ،  دثنا أَبُو َسَلَمَة َُيهََي بهُن َخَلفٍ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ   *   -   62 َعنه  ،  َعِن احلَه
ٌم َواِضِعي ُسُيوِفِهمه َعَلى رِقَ ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ،  اِِبِمه تـَقهطُُر ِدَماُؤُهمه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َوَقَف الهِعَباُد َجاَء قـَوه

َنَّةِ  َياًء َمرهُزوِقنَي "  ؟ َفِقيَل: َمنه َهُؤاَلءِ  ،فَازهَدمَحُوا َعَلى اَبِب اجله  ِقيَل: الشَُّهَداُء َكانُوا َأحه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 372]فيض: 

 
نـهَيا   *  -  64 ثـََنا ابهُن َأيب الدُّ َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َاِعيُل بهُن رَاِفعٍ دثنا  ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد ،  ِإْسه

َنهَصارِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب الهُقَرِظيِّ ،  بهِن ِزاَيدٍ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »تـَُبدَُّل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه رَُجٍل ِمَن األه
َرهُض َغريهَ األهَ  َطُحَها،  فـَيَـبهُسطَُها،  رهضِ األه َِدَِي الهُعَكاِظيِّ ،  َوَيسه ًتا،  اَل تـََرى ِفيَها ِعَوًجا،  َومَيُدَُّها َمدَّ األه َرًة  ،  َواَل َأمه َلهَق زَجه ُ اخله ُثَّ يـَزهُجُر اَّللَّ

رَ ،  َواِحَدةً  ُخه َرهِض الهُمتَـَبدََّلِة يف ِمثهِل َمَواِضِع األه رَِها ،  َمنه َكاَن يف َبطهِنَها َكاَن يف َبطهِنَها،  ىفَِإَذا ُهمه يف َهِذِه األه َوَمنه َكاَن َعَلى َظهه
رَِها«  َكاَن َعَلى َظهه

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 373]فيض: 

َعهدِ   -  67 ََسنَ ،  ادان الهَقاِسُم بهُن الهَفضهلِ ،  دثنا َعِليُّ بهُن اجله عهُت احله َرهَض َغريهَ  ،  َعاِئَشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: قَاَلته  ،  ْسَِ َم تـَُبدَُّل األه }يـَوه
َرهِض{ ]إبراهيم:   َمِئذٍ 48األه َلكِ  ؟  [ أَيهَن النَّاُس يـَوه َها َأَحٌد قـَبـه َراِط اَي َعاِئَشُة« ، قَاَل: »َما َسأََليِن َعنـه  َعَلى الصِّ

 (.2791رواه مسلم بسند متصل برقم )  منقطع.الحديث صحيح، وإسناده  قال المحقق:[ # 374]فيض: 

يفُّ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *  -  70 ُر بهُن َحرهبٍ ،  دثنا الهَفضهُل بهُن َمعهُروٍف الَقطهِعيُّ ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّاٍر الصَّريه ،  دثنا ِبشه
ِريِّ  ُده ِري َبَكيهتُ َعنه ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َنَما النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َواِضٌع رَأهَسُه يف ِحجه : بـَيـه فـََرَفَع رَأهَسُه فـََقاَل:  ، َعاِئَشَة قَاَلته

َره ،  « قـُلهُت: أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي؟  »َما أَبهَكاكِ  َرهُض َغريهَ األه َم تـَُبدَُّل األه : }يـَوه َل اَّللَِّ ِض َوالسََّمَواُت َوبـََرُزوا َّلِلَِّ الهَواِحِد الهَقهَّاِر{ ذََكرهُت قـَوه
ِر َجَهنَّمَ  َمِئٍذ َعَلى ِجسه ِ زَالٍّ ،  َوالهَماَلِئَكُة ُوُقوٌف تـَُقوُل: َربِّ َسلِّمه َسلِّمه ،  فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " النَّاُس يـَوه  َوزَالٍَّة " ،  َفِمنه َبنيه

 إسناده ضعيف، والحديث صح مختصرا. المحقق: قال[ # 375]فيض: 

 



89 

 

نـهَيا   *  -  71 ثـََنا ابهُن َأيب الدُّ َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َاِعيُل بهُن رَاِفعٍ ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد ،  دثنا ِإْسه
َنهَصارِ ، َعنه رَُجلٍ ، حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب الهُقَرِظيِّ َعنه  ، بهِن َأيب ِزاَيدٍ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، ِمَن األه

َيَـَوانُ  ُ َماًء ِمنه حَتهِت الهَعرهِش يـَُقاُل َلُه: احله ُ السََّماَء  ،  يـُنهِزُل اَّللَّ َقُكُم اثـهَنا َعَشَر ِذرَاًعاَومُيهِطُر اَّللَّ ًما َحىتَّ َيُكوَن الهَماُء فـَوه ُثَّ ،  َأرهبَِعنَي يـَوه
ُبُت َكنَـَباِت الهبَـقهلِ  َساَد فـَتَـنـه َجه ُ األه َساُمُكمه فـََتُكوَن َكَما َكاَنته ،  َأوه َكنَـَباِت الطََّراثِيثِ ،  َيَهُمُر اَّللَّ عُ ،  َحىتَّ َتَكاَمَل ِإلَيهُكمه َأجه ُ ُثَّ َيده و اَّللَّ

َتى ِِبَا َرهَواِح فـَيـُؤه َرهضِ ،  اِبأله َ السََّماِء َواأله ِل َقده َمََلَته َما َبنيه ُرُج َكَأمهثَاِل النَّحه ِلِمنَي تـَتَـَوهَُّج ،  فـَيـُلهِقيَها يف الصُّورِ ،  فـََتخه َأرهَواُح الهُمسه
َرى ظُلهَمٌة ُمظهِلَمةٌ ،  نُورًا ُخه ُ األهَ ،  َواأله َرهضِ ُثَّ َيَهُمُر اَّللَّ َساِد يف األه َجه ُخُل َعَلى األه ََياِشيِم فـََتِدبُّ ،  رهَواَح فـََتده ُخُل يف اخله ِقيَل:    -،  فـََتده

َيا مَحََلُة الهَعرهشِ ،  -َكِدبِيِب السُّمِّ يف اللَِّديِغ   ُ َعزَّ َوَجلَّ: لَِيحه يَـوهنَ ،  ُثَّ يـَُقوُل اَّللَّ َراِفيلَ ،  فـََيحه ُ ِإسه ،  فـَيـُلهِقيَها يف الصُّورِ ُثَّ َيَهُمُر اَّللَّ
َخَة الهِقَياِم ِلَربِّ الهَعاَلِمنيَ  ُرُجوَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغرهاًل ُغلهًفا،  فـَيَـُقوُل: انـهُفخه نـَفه ُهمه ،  فـََتخه ُُروِج }َوَحَشرهاَنُهمه فـََلمه نـُغَاِدره ِمنـه ُم اخله َوَذِلَك يـَوه

ِطِعنَي ِإىَل الدَّاعِ ، [ 47َأَحًدا{ ]الكهف:  ٌم َعِسٌر{ ]القمر:  }ُمهه  [ " 8 يـَُقوُل الهَكاِفُروَن َهَذا يـَوه
 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 376]فيض: 

َثَمةَ   *  -   81 ِه  ،  َعنه وَِكيِع بهِن ُحُدسٍ ،  َعنه يـَعهَلى بهِن َعطَاءٍ ،  ادان مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  دثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  دثنا أَبُو َخيـه َأيب  َعنه َعمِّ
َتى،  َرزِيٍن قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ الهَموه َأَما َمَررهَت ِبَواِدي  ،  قَاَل يل: »اَي َأاَب َرزِينٍ   ؟  َوَما آيَُة َذِلَك يف َخلهِقهِ   ؟  َكيهَف ُُيهِيي اَّللَّ

ِلَك ُِمهِحاًل  تَـزُّ َخِضًرا، َأهه َتى، قـُلهُت: بـََلى، «؟ ُثَّ َمَررهَت ِبِه يـَهه ُ الهَموه  َوَذِلَك آيٌَة يف َخلهِقِه« ، قَاَل: »َفَكَذِلَك ُُيهِيي اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 377]فيض: 

َواِئٍل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ قَاَل: َجاَء الهَعاُص بهُن  ،  َعنه َأيب ِبشهرٍ ،  دثنا ُهَشيهمٌ ،  دثنا ُفَضيهُل بهُن َعبهِد الهَوهَّابِ   *  -   88
َعَليهِه َوَسلََّم ِبَعظهِم َحاِئٍل فـََفتَّهُ  ُ َهَذا،  َوقَاَل: اَي حُمَمَّدُ ،  هللاُ  َعُث اَّللَّ ِخُلَك اَنَر َجَهنَّمَ ،  ُثَّ ُُيهِييكَ ،  قَاَل: »نـََعمه مُيِيُتكَ   ؟  يـَبـه ،  « ُثَّ يُده
: }َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسيَ   [ " 78َخلهَقُه{ ]يس:   فـَنَـَزَلته

 حديث صحيح. وإسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 378]فيض: 

َاِهِليَِّة الهُقَساةِ ،  دثين َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ،  دثنا الهَولِيدُ ،  دثنا َهاُرونُ   *   -   89 ، قَاَل: اَي حُمَمَّدُ ،  َأنَّ َشيهًخا ِمنه ُشُيوِخ اجله
َقَك ِِبِنَّ ،  بـََلَغيِن أَنََّك تـَُقوهُلُنَّ َثاَلٌث   َبِغي ِلِذي َعقهٍل َأنه ُيَصدِّ ،  بـََلَغيِن أَنََّك تـَُقوُل: ِإنَّ الهَعَرَب ََترَِكٌة َما َكاَنته تـَعهُبُد ِهَي َوآاَبُؤَها،  اَل يـَنـه

َرى َوقـَيهَصرَ  َعُث بـَعهَد َأنه ،  َولََتظهَهَرنَّ َعَلى ُكُنوِز ِكسه َعَليهِه َوَسلََّم ِللرَُّجِل: »َوالَِّذي نـَفهِسي   َوَأانَّ نـُبـه نَرِمَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َرى َوقـَيهَصرَ ،  لََترتهَُكنَّ الهَعَرُب َما َكاَنته تـَعهُبُد ِهَي َوآاَبُؤَها،  بَِيِدهِ  َعُثنَّ ،  َولََتُموُتنَّ ،  َولََتظهَهَرنَّ َعَلى ُكُنوِز ِكسه بـه َم ،  ُثَّ لَتـُ ُثَّ َلُخَذنَّ بَِيِدَك يـَوه

َتى،  الهِقَياَمِة َفََلُذَكَِّرنََّك مبََقالَِتَك َهِذِه« َتى َواَل أَنهَساكَ   ؟  َواَل تـَنهَساين   ؟  قَاَل: َواَل َتِضلَّيِن يف الهَموه   . « قَاَل: »َواَل َأِضلَُّك يف الهَموه
َلَم َوَحُسَن  ،  قَاَل: فـََبِقَي الشَّيهُخ َحىتَّ قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َرى َوقـَيهَصَر فََأسه ِلِمنَي َعَلى ُكُنوِز ِكسه َورََأى ظُُهوَر الهُمسه

اَلُمهُ  ِجِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم إِلِعهظَاوََكاَن َكثِ ،  ِإسه َطَّاِب َيَِيُئُه يف َمسه َتِمُع ُعَمُر بهُن اخله ِمِه َما َكاَن َواَجَهُه ِبِه ريًا َما َيسه
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َلمهتَ وََكاَن ُعَمُر َيَهتِيِه َوُيَسكُِّن ِمنهُه َويـَُقولُ ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َوَوَعَدَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ، : »َقده َأسه
َلَح َوَسِعَد ِإنه َشاَء اَّللَُّ«، َأنه َيَهُخَذ بَِيِدكَ   َواَل َيَهُخُذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِيِد َأَحٍد ِإالَّ َأفـه

 ه معضل.إسناد قال المحقق:[ # 379]فيض: 
 

ََسُن بهُن ِعيَسى  -   90 َداُد بهُن ،  َحدََّثيِن ُسَليهُم بهُن َعاِمرٍ ،  أان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  ثنا احله َحدََّثيِن الهِمقه
َودِ  َسه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  األه َر ِميٍل  ْسَِ ُس ِمَن الهِعَباِد َحىتَّ َتُكوَن َقده ُم الهِقَياَمِة ُأدهنَِيِت الشَّمه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َكاَن يـَوه

 ِ ِ   -،  «َأوه ِميَلنيه ُ ،  قَاَل ُسَليهٌم: اَل َأدهِري الهِميَلنيه َرهِض َأِم الهِميُل الَِّذي يَُكحَُّل ِبِه الهَعنيه َهُرُهمه فـََيُكونُوَن يف قَاَل:    -  ؟  َمَساَفُة األه »فـََتصه
ِر َأعهَماهِلِمه  ُهمه َمنه َيَهُخُذُه الهَعَرُق ِإىَل َعِقبَـيههِ ،  الهَعَرِق ِبَقده بَـتَـيههِ ،  َفِمنـه ُهمه َمنه َيَهُخُذُه ِإىَل رُكه َاًما،  َوِمنـه ُهمه َمنه يـُلهِجُمُه ِإجله قَاَل: فـََواَّللَِّ ،  «َوِمنـه

َاًما« ، َوَقده أُقهِلعَ ،  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيِشرُي ِإىَل ِفيهِ َلَكَأيّنِ أَنهظُُر ِإىَل رَ  ُهمه ِمنه يـُلهِجُمُه ِإجله  َوُهَو يـَُقوُل: »َوِمنـه
 (.2864رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 380]فيض: 

َعهَمشِ ،  دثنا يُوُسُف بهُن ُموَسى   -  93 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  ابهِن َعوهنٍ َعِن  ،  َعِن األه
ِح ِإىَل أَنهَصاِف ُأُذنـَيهِه«  »يـَُقوُم َأَحُدُهمه يف الرَّشه

 (.2862(، ومسلم )6531رواه البخاري ) حديث صحيح. وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 381]فيض: 
 

ِل الطَّاِئفِ ،  دثنا أَبُو َخاِلدٍ ،  دثنا يُوُسفُ   *  -   94 ِرو بهِن الهَعاصِ ،  َعمَّنه َحدَّثَهُ ،  َعنه رَُجٍل ِمنه َأهه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
 َعاٍم يف الظُّلهَمِة«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »يـَُقوُموَن أَلهَف 

 حديث ضعيف. إسناده مسلسل بالمجاهيل.  قال المحقق:[ # 382]فيض: 

َثَمةَ  * -  96 َسُن بهُن ُموَسى، دثنا أَبُو َخيـه َثمِ ، ثنا َدرَّاجٌ ، دثنا ابهُن هَلِيَعةَ ، دثنا احلَه َيـه ِريِّ ، َعنه َأيب اهله ُده َعنه َرُسوِل ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َداَر ََخهِسنَي أَلهِف َسَنٍة َكَما ملَه يـَعهَمله َّلِلَِّ  نـهَيااَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »يـُنهَصُب الهَكاِفُر ِمقه َوِإنَّ الهَكاِفَر َلرُيَى َجَهنََّم  ،   يف الدُّ

َا ُمَواِقَعُتُه ِمنه َمِسريَِة َأرهبَِعنَي َسَنًة«   َوَيُظنُّ َأَّنَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 383]فيض: 

ََسُن بهُن ُموَسى  *  -  103 َثَمَة ثنا احله َثمِ ،  ثنا َدرَّاجٌ ،  دثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا أَبُو َخيـه َيـه ِريِّ قَاَل: ِقيَل ِللنَِّبِّ ،  َعنه َأيب اهله ُده َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
مٍ  َدارُُه ََخهِسنَي أَلهَف َسَنٍة{ ]املعارج:    َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }يف يـَوه : »َوالَِّذي نـَفهِسي 4َكاَن ِمقه [ َما َأطهَوَل َهَذا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ

نـهَيا« ، بَِيِدهِ  ُتوبٍَة ُيَصلِّيَها يف الدُّ ِمِن َحىتَّ َيُكوَن َأَخفَّ َعَليهِه ِمنه َصاَلٍة َمكه  ِإنَُّه ُُيَفَُّف َعَلى الهُمؤه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 384 ]فيض:

َحاقَ   -   126 اَلَن الهُمَحاِريبِّ ،  َعِن الهَفضهِل بهِن يَزِيدَ ،  دثنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويََة الهَفَزاِريُّ ،  دثنا الهَفضهُل بهُن ِإسه قَاَل:  ،  َعنه َأيب الهَعجه
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عهُت َعبهَد اَّللَِّ بهَن ُعَمرَ  َم الهِقَياَمِة فـَره ،  ْسَِ ِ يـَتَـَوطَّأُُه  يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَكاِفَر لََيُجرُّ ِلَسانَُه يـَوه َسَخنيه
 النَّاُس«

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 385]فيض: 
 

َُشِميُّ   * -  127 َهاُل بهُن ِعيَسى،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َسنِ ،  دثنا الهِمنـه َشٌب َعِن احلَه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  دثنا َحوه
َدارُُه ََخهِسنيَ  ٍم َكاَن ِمقه َم الهِقَياَمِة َوِقَياَمُهمه يف يـَوه َودَّته ُوُجوُهُهمه ،   أَلهَف َسَنٍة حَمهُزوِننَي اَنِدِمنيَ أَنَُّه َكاَن »ِإَذا ذََكَر يـَوه َوازهرَقَّته ،  َقِد اسه

 « َحىتَّ َلوه ُأرهِسَلِت السُُّفُن الهَمَواِقرُي يف ُدُموِعِهمه جَلََرته ، َوبـَعهَد الدُُّموِع الدَّمَ ، يـَبهُكوَن الدُُّموعَ ، َوقـُُلوُِبُمه ِعنهَد َحَناِجرِِهمه ، أَبهَصارُُهمه 
 حديث ضعيف، وإسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 386]فيض: 

 

ِلمٍ ،  دثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُعثهَماَن بهِن ِهَشاِم بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن زَيهدٍ ،  دثين حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *   -   128 دثنا  ،  دثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه
: »َأُعوُذ ِبَك مِ ،  َمرهَواُن بهُن ُجَناحٍ  َع يُوُنَس بهَن َميهَسَرَة بهِن َحلهَبٍس قَاَل: َكاَن ِمَّا يـَتَـَعوَُّذ ِمنهُه َرُسوُل اَّللَِّ َم أَنَُّه ْسَِ نه ِضيِق الهَمَكاِن يـَوه

 الهِقَياَمِة«
 إسناده مرسل...وصح بنحوه مرفوعا.  قال المحقق:[ # 387]فيض: 

َثَمَة زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ دثنا أَبُو    -   133 ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  قَاَل: ثنا اَنِفعٌ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  دثنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد الهَقطَّانُ ،  َخيـه
َم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الهَعاَلِمنَي{ ]املطففني:  ِحِه ِإىَل أَنهَصاِف ، [ 6َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }يـَوه قَاَل: »يـَُقوُم َأَحُدُهمه يف َرشه

 ُأُذنـَيهِه«
 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 388]فيض: 

 

َقِريُّ دثين َعبَّاٌد  ،  دثنا أَبُو َِبهٍر َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُعثهَمانَ ،  دثنا ُمَفضَُّل بهُن َغسَّاَن الهَغاَليبُّ   *  -  134 قَاَل: قـََرأهُت َعَلى حُمَمَِّد  ،  الهِمنـه
ُثَّ قَاَل: دثين َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر قَاَل: »قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َبَكى الشَّيهُخ َغريهَ ُمتَـَباكٍ ،  بهِن الهُمنهَكِدِر آِخَر الزََّماِن نـَبهذٌ 

ِ« ، الهِمنهرَبِ  َوَسلََّم الزَُّمَر َوُهَو َعَلى   فـََتَحرََّك الهِمنهرَبُ ِمنه حَتهِتِه َمرََّتنيه
 حديث ضعيف، وإسناده مسلسل بالضعفاء.  قال المحقق:[ # 389]فيض: 

 

اَلَن الهَعَدِويُّ ثنا َعبهُد السَّاَلِم بهُن ، دثنا َبَدُل بهُن الهُمَحربَِّ ،  دثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ  *  -  135 ، دثنا أَبُو يَزِيَد الهَمِدييِنُّ ، َعجه
َعًدا ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ  ُعُد َمقه مٍ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: َكاَن َبِشرٌي يـَقه َماَلَك ملَه تـََرَك ،  فـََقاَل َلُه: »اَي َبِشريُ ،  فـََفَقَدُه َرُسوُل اَّللَِّ َثاَلثََة َأايَّ

مٍ َعيهيِن ُمنهُذ ثَ  ًئا َقِلياًل ؟ اَلثَِة َأايَّ ُتهُ ، « قَاَل: ابـهتَـعهُت ََجَاًل ِمنه ُفاَلٍن َفَمَكَث ِعنهِدي َشيـه فـََقِبَلُه ، َفِجئهُت ِبِه ِإىَل َصاِحِبهِ ، ُثَّ َشَرَد َفطََلبـه
َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَما ِإنَّ الشَُّروَد يـَُردُّ«فـََقاَل َرُسوُل  ،  قَاَل: اَل ،  «؟  قَاَل: »وََكاَن َشَرَط َلَك ِفيِه َشرهطًا،  ِمينِّ  قَاَل: ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

مٍ  ََمِل يف َثاَلثَِة َأايَّ ُنَك يف طََلِب َهَذا اجله ُهَك َوتـََغريََّ َلوه َم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الهَعاَلِمنيَ  ؟ »َفُشجَّ َوجه ٍم يف يـَوه ، َفَكيهَف أَنهَت َصاِنٌع يف يـَوه
نـهَيا ِم الدُّ رِيَن أَلهَف َسَنٍة ِمَّا تـَُعدُّوَن ِمنه َأايَّ َدارُُه ِعشه َمُر ِفيِهمه أبَِمهرٍ ،  اَل َيَهتِيِهمه َخرَبُ السََّماءِ ،  َكاَن ِمقه قَاَل ،  « ؟  ُحَفاٌة ُعَراةٌ ،  َواَل يـُؤه
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تَـَعاُن اَّللَُّ  ِم الهِقَياَمةِ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َبِشرٌي: الهُمسه َمَك فـَتَـَعوَّذه اِبَّللَِّ ِمنه َعَذاِب يـَوه َوِمنه  ،   َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا أَتـَيهَت قـَوه
َساِب«   َشرِّ احلِه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 390]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  136 َنةَ ،  دثنا ِإسه ِرو بهِن  ،  دثنا ابهُن ُعيَـيـه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن اَباَبُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  ِديَنارٍ َعنه َعمه
ِم َجاِثنَي ُدوَن َجَهنََّم«   هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكَأيّنِ َأرَاُكمه اِبلهَكوه

 إسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 391]فيض: 

َعهدِ   *   -   143 ُعوِديُّ ،  دثنا َعِليُّ بهُن اجله ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  ادان الهَمسه َاِرثِ ،  َعنه َعمه َعنه  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله
ُكمه  ٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ َم الهِقَياَمِة« ، َوالظُّلهمَ  َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه  فَِإنَّ الظُّلهَم ظُُلَماٌت يـَوه

 الحديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 392]فيض: 

ََسُن بهُن ِعيَسى  -  148 ُسَليهُم بهُن َعاِمٍر قَاَل:  قَاَل: دثين  ،  قَاَل: ادان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ،  ادان ابهُن الهُمَباَركِ ،  دثنا احله
َودِ  َسه َداُد بهُن األه ُم الهِقَياَمِة ُأدهنَِيِت الشَّمهسُ ،  دثين الهِمقه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َكاَن يـَوه  ِمَن الهِعَباِد قَاَل: ْسَِ

  »ِ َرهضِ قَ   - َحىتَّ َتُكوَن قـَيهَد ِميٍل َأوه ِميَلنيه : َأَمَساَفُة األه ِ ُ ،  اَل ُسَليهٌم: اَل َأدهِري َأيُّ الهِميَلنيه ، -   ؟  َأِم الهِميُل الَِّذي يَُكحَُّل ِبِه الهَعنيه
ِر َأعهَماهِلِمه  ُس فـََيُكونُوَن يف الهَعَرِق ِبَقده َهُرُهُم الشَّمه ُهمه َمنه َيَهُخُذُه ِإىَل َعِقبَـيههِ ،  قَاَل: »فـََتصه بَـتَـيههِ َوِمنـه ،  َفِمنـه ُهمه ،  ُهمه َمنه َيَهُخُذُه ِإىَل رُكه َوِمنـه

َويههِ  َاًما، َمنه َيَهُخُذُه ِإىَل ِحقه ُهمه َمنه يـُلهِجُمُه ِإجله َاًما« ،  قَاَل: فـََرأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َوُهَو ُيِشرُي ِإىَل ِفيهِ ، « َوِمنـه  قَاَل: »يـُلهِجُمُه ِإجله
 صحيح. إسناده  قال المحقق:[ # 393]فيض: 

َياَن الهَمعهَمِريُّ ،  دثنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *   -  150 ِريِّ ،  دثنا أَبُو ُسفه ِ ،  َعِن الزُّهه َُسنيه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َعنه َعِليِّ بهِن احله
َِدَِي حَ  َرهُض َمدَّ األه ُم الهِقَياَمِة ُمدَِّت األه ِضُع َقَدِمِه« قَاَل النَِّبُّ: " فََأُكوُن َأوََّل َمنه  قَاَل: »ِإَذا َكاَن يـَوه ىتَّ اَل َيُكوَن ِلْلهِنهَساِن ِإالَّ َموه

ِيُل َعنه ميَِنِي الرَّمحهَنِ  َعى َوِجربه َلَها، يُده رَبين أَنََّك َأرهَسلهَتُه ِإيَلَّ ، فََأُقوُل: اَي َربِّ ، َواَّللَِّ َما رَآُه قـَبـه َفُع ، ُقوُل: َصَدقَ فـَيَـ ، ِإنَّ َهَذا َأخه ُثَّ َأشه
َرهضِ  ُموُد " ، فََأُقوُل: اَي َربِّ ِعَباُدَك يف َأطهَراِف األه  َوُهَو الهَمَقاُم الهَمحه

 إسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 394]فيض: 
 

َيانَ ،  دثنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *   -   151 َحاقَ َعنه َأيب  ،  َعنه َمعهَمرٍ ،  دثنا أَبُو ُسفه َعنه ُحَذيـهَفَة قَاَل: " َُيهَمُع ،  َعنه ِصَلَة بهِن زُفـَرَ ،  ِإسه
َم الهِقَياَمِة يف َصِعيٍد َواِحدٍ  ِمُعُهُم الدَّاِعيَ ،  النَّاُس يـَوه ُفُذُهُم الهَبَصرُ ،  ُيسه َعَليهِه َوَسلََّم ُثَّ يـَُقوُم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ،  َكَما ُخِلُقوا َأوََّل َمرَّةٍ ،  َويـَنـه

ِديُّ َمنه َهَديهتَ ،  َوالشَّرُّ لَيهَس ِإلَيهكَ ،  َواخلهَريهُ يف َيَديهكَ ،  فـَيَـُقوُل: »لَبـَّيهَك َوَسعهَديهكَ  َ َيَديهكَ ،  َوالهَمهه ،  َأاَن ِمنهَك َوِإلَيهكَ ،  ِعَباُدَك َبنيه
َت َوتـََعالَيَت«، ُسبهَحاَنَك َربَّ الهبَـيهتِ  ُموُد« قَاَل: »وَ ، تـََبارَكه  ُهَو الهَمَقاُم الهَمحه

 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 395]فيض: 
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َثَمةَ   -   153 َعهَمشِ ،  دثنا َجرِيرٌ ،  دثنا أَبُو َخيـه ِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن األه ُده َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َم الهِقَياَمةِ  َعى نُوٌح َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه فـَيَـُقوُل: نـََعمه اَي ،  ؟  فـَيَـُقوُل: َهله بـَلَّغهتَ ،  فـَيَـُقوُل: لَبـَّيهَك َوَسعهَديهَك اَي َربِّ ،  َوَسلََّم: " يُده

َهُد َلكَ ، َنِذيرٍ  فـَيَـُقوُلوَن: َما َأََتاَن ِمنه  ؟ فـَيـَُقاُل أِلُمَِّتِه: َهله بـَلََّغُكمه ، َربِّ  َهُدوَن  ، فـَيَـُقوُل: حُمَمٌَّد َوأُمَُّتهُ  ؟ فـَيَـُقوُل: َمنه َيشه قَاَل: فـََيشه
: }وََكَذِلَك َجَعلهَناُكمه أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى  ،  َوَيُكوُن الرَُّسوُل َعَليهِهمه َشِهيًدا ،  أَنَُّه َقده بـَلَّغَ  ُل اَّللَِّ النَّاِس "{ َوَذِلَك قـَوه

ُل "143]البقرة:   [ قَاَل: الهَوَسُط: الهَعده
 (.4487رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 396]فيض: 

َثَمةَ   -  154 َ َيَديه  ،  َعنه َأيب ُزرهَعةَ ،  َعنه ُعَمارَةَ ،  دثنا َجرِيرٌ ،  دثنا أَبُو َخيـه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ُوِضَعته َبنيه
َعٌة ِمنه ثَرِيٍد َوحلَهمٍ  َم الهِقَياَمِة« ،  فـَنَـَهَس ََّنهَسةً ،  وََكاَن َأَحبَّ الشَّاِة ِإلَيههِ ،  فـَتَـَناَوَل الذِّرَاعُ ،  َعَليهِه َوَسلََّم َقصه ،  فـََقاَل: »َأاَن َسيُِّد النَّاِس يـَوه
أَُلونَهُ  َفُه«،  فـََلمَّا رََأى َأصهَحابَُه اَل َيسه تـَُقوُلوا َكيـه يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الهَعاَلِمنيَ   ؟  قَاُلوا: َكيهَف اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ؟  قَاَل: »َأاَل  ،  قَاَل: " 

ِمُعُهُم الدَّاِعيَ  ُفُذُهُم الهَبَصرُ ،  فـَُيسه ُس ِمنه رُُءوِسِهمه ،  َويـَنـه نُو الشَّمه َتدُّ َعَليهِهمه َحرَُّها،  َوَتده َهاَوَيشُ ،  َوَيشه فـَيَـنهطَِلُقوَن ِمَن ،  قُّ َعَليهِهمه ُدنـُوُّ
َزَِع َوالضََّجِر ِمَّا ُهمه ِفيهِ  بَِيِدهِ ،  فـََيأهُتوَن آَدَم فـَيَـُقوُلوَن: اَي آَدُم أَنهَت أَبُو الهَبَشرِ ،  اجله  ُ ،  َوَأَمَر الهَماَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلكَ ،  َخَلَقَك اَّللَّ

َفعه لََنا ِإىَل   َلُه ِمثـهَلهُ ، رَبَِّك ِمَّا َُنهُن ِفيِه ِمَن الشَّرِّ اشه َم َغَضًبا ملَه يـَغهَضبه قـَبـه َوَلنه يـَغهَضَب بـَعهَدُه  ، فـَيَـُقوُل آَدُم: ِإنَّ َريبِّ َقده َغِضَب الهيَـوه
َلهُ  ُتهُ ،  ِمثـه فـَيَـنهطَِلُقوَن ِإىَل نُوٍح فـَيَـُقوُلوَن:  ،  نـَفهِسي نـَفهِسي،  نهطَِلُقوا ِإىَل َغريهِيا،  فََأَخاُف َأنه َيطهَرَحيِن يف النَّارِ ،  َوِإنَُّه َأَمَرين أبَِمهٍر فـََعَصيـه

َفعه لََنا ِإىَل رَبِّكَ ،  َوَأوَُّل َمنه ُأرهِسلَ ،  أَنهَت َنِبُّ اَّللَِّ ،  اَي نُوحُ  ده َغِضَب فـَيَـُقوُل نُوٌح: ِإنَّ َريبِّ قَ ، َأاَل تـََرى ِإىَل َما َُنهُن ِفيِه ِمَن الشَّرِّ ،  اشه
َلُه ِمثـهَلهُ  َلهُ ،  َغَضًبا ملَه يـَغهَضبه قـَبـه ِلُكوا،  َوَلنه يـَغهَضَب بـَعهَدُه ِمثـه ِمي فَُأهه ُت ِِبَا َعَلى قـَوه َوِإيّنِ َأَخاُف َأنه ،  َوِإنَُّه َقده َكاَنته يل َدعهَوٌة َفَدَعوه

َع ، أَنهَت َخِليُل الرَّمحهَنِ ، فـَيَـُقوُلوَن: اَي ِإبـهَراِهيمُ ، فـَيَـنهطَِلُقوَن ِإىَل ِإبـهَراِهيمَ ، ينـَفهِسي نـَفهسِ ، انهطَِلُقوا ِإىَل َغريهِي، َيطهَرَحيِن يف النَّارِ  َقده ْسَِ
َرهضِ  ُل األه ُل السََّماَواِت َوَأهه َفعه لََنا ِإىَل رَبِّكَ ،  خبُلَِّتُكَما َأهه َم   فـَيَـُقوُل:،  َأاَل تـََرى ِإىَل َما َُنهُن ِفيِه ِمَن الشَّرِّ ،  اشه ِإنَّ َريبِّ َقده َغِضَب الهيَـوه

َلُه ِمثـهَلهُ  َلهُ ،  َغَضًبا ملَه يـَغهَضبه قـَبـه { ]األنعام:  ،  َوَلنه يـَغهَضَب بـَعهَدُه ِمثـه َلُه يف الهَكوهَكِب: }َهَذا َريبِّ َلُه يف آهِلَِتِهمه:  76َوذََكَر قـَوه [ َوقـَوه
فـََعَلُه َكِبريُُهمه{ ]األنبياء:   َلهُ 63}َبله  َوقـَوه َسِقيٌم{ ]الصافات:  [  النَّارِ ،  [89: }ِإيّنِ  َيطهَرَحيِن يف  َأَن  َأَخاُف  ِإىَل  ،  َوِإيّنِ  انهطَِلُقوا 

ُ ِبِرَسااَلتِِه وََكاَلِمهِ ،  أَنهَت َنِبُّ اَّللَِّ ،  فـَيَـُقوُلوَن: اَي ُموَسى، فـَيَـنهطَِلُقوَن ِإىَل ُموَسى،  ُموَسى َفعه لََنا ِإىَل  ،  اصهطََفاَك اَّللَّ َأاَل تـََرى  ،  رَبِّكَ اشه
َلُه ِمثـهَلهُ  ؟ ِإىَل َما َُنهُن ِفيِه ِمَن الشَّرِّ  َم َغَضًبا ملَه يـَغهَضبه قـَبـه َلهُ ، فـَيَـُقوُل ُموَسى: ِإنَّ َريبِّ َقده َغِضَب الهيَـوه َوِإيّنِ  ، َوَلنه يـَغهَضَب بـَعهَدُه ِمثـه

َمره ِبَقتهِلَها ًسا ملَه ُأؤه فـَيَـُقوُلوَن:  ،  فـَيَـنهطَِلُقوَن ِإيل ِعيَسى،  نـَفهِسي نـَفهِسي،  انهَطِلُقوا ِإىَل َغريهِي،  ُف َأنه َيطهَرَحيِن يف النَّارِ َوِإيّنِ َأَخا،  قـَتَـلهُت نـَفه
َفعه لََنا ِإىَل  ،  أَنهَت َنِبُّ اَّللَِّ وََكِلَمُة اَّللَِّ َوُروُحُه أَلهَقاَها ِإىَل َمرهََيَ َوُروٌح ِمنههُ ،  اَي ِعيَسى   ؟ َأاَل تـََرى ِإىَل َما َُنهُن ِفيِه ِمَن الشَّرِّ ،  رَبِّكَ اشه

َلهُ  َلُه ِمثـه َم َغَضًبا ملَه يـَغهَضبه قـَبـه قَاَل ُعَمارَُة: َواَل َأعهَلُمُه ذََكَر ،  َوِإيّنِ َأَخاُف َأنه َيطهَرَحيِن يف النَّارِ ،  فـَيَـُقوُل: ِإنَّ َريبِّ َقده َغِضَب الهيَـوه
َغَفَر  ،  َوَخامَتُ النَِّبيِّنيَ ،  فـَيَـُقوُلوَن: أَنهَت َرُسوُل اَّللَِّ ،  فـََيأهُتوَن حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  نـَفهِسي نـَفهِسي،  ِإىَل َغريهِي  انهطَِلُقوا،  َذنـهًبا

ُ َلَك َما تـََقدََّم ِمنه َذنهِبَك َوَما َتََخَّرَ  َفعه لََنا ِإىَل رَبِّكَ ، اَّللَّ فََأَقُع َساِجًدا ِلَريبِّ فـَُيِقيُميِن َربُّ الهَعاَلِمنَي ، ِلُق فََآِت حَتهَت الهَعرهشِ فَأَنهطَ ، فَاشه
ُه َأَحٌد قـَبهِلي َنِ َأدهِخله َمنه اَل ِحَساَب َعَليهِه ِمنه أُمَِّتَك ِمَن الهبَ ،  فـَيَـُقوُل: اَي حُمَمَّدُ ،  َوَلنه يـَُقوَمُه َأَحٌد بـَعهِدي،  ِمنهُه َمَقاًما ملَه يـَُقمه َميه ،  اِب األه
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َُخرِ  َبـهَواِب األه َ ِعَضاَدِتَِ الهَباِب ،  َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ ،  َوُهمه ُشرََكاُء النَّاِس يف األه َنَِّة ِإىَل َبنيه ِ ِمنه َمَصارِيِع اجله َراَعنيه َ الهِمصه ِإنَّ َما َبنيه
َ َمكََّة َوَهَجَر "  َة قَاَل: »اَل َأدهِري َأيُّ َذِلَك قَاَل« َأوه َهَجَر َوَمكَّ ، َلَكَما َبنيه

 (. 194(، ومسلم )3340رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 397]فيض: 
 

َاِعيلَ   *  -   155 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َاِعيَل بهِن رَاِفعٍ ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه ، َعنه رَُجلٍ ،  َكعهٍب الهُقَرِظيِّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعنه ِإْسه
َنهَصارِ  ِقًفا ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، ِمَن األه َداُر َسبهِعنَي َعاًما، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " يَِقُفوَن َموه ِقَف ِمقه ،  ِإنَّ َذِلَك الهَموه

َذهقَانَ ،  يـَنهظُُر ِإلَيهُكمه َواَل  ،  اَل يـَلهَتِفُت ِإلَيهُكمه  ُلَغ الدُُّموُع األه َمُعوَن ،  َأوه تـُلهِجَمُكمه ،  فـَتَـبهُكوَن َوَتِضجُّوَن َحىتَّ تـَبـه َقِطُع الدُُّموُع فـََتده ُثَّ تـَنـه
نَـَنا،  َدًما َفُع لََنا فـَيـُقهَضى بـَيـه قَِبَل ،  ؟  ِمنه أَبِيُكمه آَدَم َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ فـَيَـُقوُلوَن: َوَمنه َأَحقُّ ِبَذِلَك    ؟  قَاَل: فـَتَـُقوُلوَن: َمنه َيشه

بـََتهُ  ُ تـَوه َوَعَليهُكمه ،  فـََيذهُكُر َذنـهًبا َويـَُقوُل: َما َأاَن ِبَصاِحِبُكُم َذِلكَ ،  فـََتأهُتوَن آَدَم فـََتطهلُُبوَن ِمنههُ ،  وََكلََّمُه ِقَباًل ،  َونـََفَخ ِفيِه ِمنه ُروِحهِ ،  اَّللَّ
َ ،  َوَلِكنه َعَليهُكمه ِبِِبـهَراِهيمَ ،  فـَيَـُقوُل: َما َأاَن ِبَصاِحِب َذِلكَ ،  فـََتطهلُُبوَن َذِلَك ِإلَيههِ ،  فـََتأهُتوَن نُوًحا،  فَِإنَُّه َأوَُّل ُرُسِل اَّللَِّ بُِنوٍح   فَِإنَّ اَّللَّ

ََذُه َخِلياًل  ، فَِإنَُّه جنَِيُّ اَّللَِّ ،  َعَليهُكمه مبُوَسى،  ذهُكُر َذنـهًبا َويـَُقوُل: َما َأاَن ِبَصاِحِبُكُم َذِلكَ فـَيَ ،  فـََتأهُتوَن ِإبـهَراِهيَم فـََتطهُلُبوَن َذِلَك ِإلَيههِ ،  اختَّ
فـََتأهُتوَن ،  ُه ُروُح اَّللَِّ فَِإنَّ ،  َوَلِكنه َعَليهُكمه ِبِعيَسى،  فـََيذهُكُر َذنـهًبا َويـَُقوُل: َما َأاَن ِبَصاِحِبُكُم َذِلكَ ،  فـََتأهُتوَن ُموَسى فـََتطهُلُبوَن َذِلَك ِإلَيههِ 

َعَليهُكمه مبَُحمٍَّد ،  َوَسَأُدلُُّكمه َعَليههِ ،  َواَل َيذهُكُر َذنـهًبا،  فـَيَـُقوُل: َما َأاَن ِبَصاِحِبُكمُ ،  فـََتطهُلُبوَن َذِلَك ِإلَيههِ ،  ِعيَسى َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 
رَ ،  َويل ِعنهَد َريبِّ َثاَلُث َشَفاَعاتٍ ،  فـََتطهُلُبوَن َذِلكَ   ، فـََتأهُتوين ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َرهُض َواَل َفخه َوَأاَن ،  َوَأاَن َأوَُّل َمنه تـَنهَشقُّ َعنهُه األه

رَ  رَ ، َسيُِّد َوَلِد آَدَم َواَل َفخه َفُع َواَل َفخه َتِهَي إِ ، َوَأوَُّل َمنه َيشه ُت َحىتَّ أَنـه ُتُموين َخَرجه ِص "فَِإَذا ِجئـه قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: فـَُقلهُت:  ، ىَل الهَفحه
فـََيأهَذُن يل ِمنه حَتهِميِدِه  ،  فَِإَذا َنَظرهُت ِإىَل َريبِّ َعَلى َعرهِشِه َخَررهُت َلُه َساِجًدا،  قَاَل: " َأَماَم الهَعرهشِ   ؟  َوَما الهَفحهصُ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

ٍء ملَه   ُ ِإيَلَّ َمَلًكا،  َيَهَذنه ِبِه أِلََحٍد قـَبهِليَوَتَهِجيِدِه ِبَشيه ، ارهَفعه رَأهَسكَ   ؟  َما َشأهُنكَ ،  َويـَرهفـَُعيِن فـَيَـُقوُل: حُمَمَّدُ ،  فـََيأهُخُذ ِبَضبهِعي،  فـَبَـَعَث اَّللَّ
َفعه ُتَشفَّعه ،  َسله تـُعهطَ  ُ يل ِمنه حَتهِميِدِه ،  رهِشِه َخَررهُت َلُه َساِجًدافَِإَذا َنَظرهُت ِإىَل َريبِّ َعَلى عَ ،  قَاَل: فََأرهَفُع رَأهِسي،  َواشه َوَيَهَذُن اَّللَّ

ٍء ملَه َيَهَذنه أِلََحٍد ِمنه قـَبهِلي َعُث ِإيَلَّ َمَلًكا فـََيأهُخُذ ِبَضبهِعي َويـَرهفـَُعيِن فـَيَـُقوُل: حُمَمَّدُ ،  َوَتَهِجيِدِه ِبَشيه ،  ارهَفعه رَأهَسكَ   ؟  َما َشأهُنكَ ،  فـَيَـبـه
َفعه ُتَشفَّعه ،  عهطَهه َوَسله تُـ  ُ يل ِمنه  ،  فَِإَذا َنَظرهُت ِإىَل َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َعرهِشِه َخَررهُت َلُه َساِجًدا،  قَاَل: فََأرهَفُع رَأهِسي،  َواشه َوَيَهَذُن اَّللَّ

ُ أِلََحٍد ِمنه قـَبهِلي ٍء ملَه َيَهَذِن اَّللَّ عَ ،  حَتهِميِدِه َوََتهِجيِدِه ِبَشيه ُ يل َمَلًكاَويـَبـه   ؟ َما َشأهُنكَ ،  فـََيأهُخُذ ِبَضبهِعي َفرَيهفـَُعيِن فـَيَـُقوُل يل: حُمَمَّدُ ،  ُث اَّللَّ
َفعه ُتَشفَّعه ،  َوَسله تـُعهطَ ،  ارهَفعه رَأهَسكَ  َ َخلهِقكَ ،  فََأُقوُل: اَي َربِّ ،  َواشه َتيِن الشََّفاَعَة فَاقهِض َبنيه فََأرهِجُع ،  مُ َأاَن آتِيكُ ،  فـَيَـُقوُل: نـََعمه ،  َوَعده

عهُت ِحسًّا ِمَن السََّماِء َشِديًدا، فََأِقُف َمَع النَّاسِ  َنا َُنهُن َكَذِلَك ِإذه ْسَِ نهِس ، فـَبَـيـه َرهِض ِمَن اإلهِ نـهَيا مبِثهِل َمنه يف األه ُل َْسَاِء الدُّ فـَيَـنهِزُل َأهه
نِّ  َرَقِت األهَ ،  َواجلِه َرهِض َأشه ا ِمَن األه ،  َوُهَو آتٍ ،  قَاُلوا: اَل   ؟  قـُلهَنا هَلُمه: َهله ِفيُكمه رَبُـَّنا،  َوَأَخُذوا َمَصافَـُّهمه ،  رهُض لُِنورِِهمه َحىتَّ ِإَذا َدنـَوه

نهسِ  ُل السََّماِء الثَّانَِيِة مبِثـهَليه َمنه ِفيَها ِمَن الهَماَلِئَكِة َواإلهِ َرَقتِ ،  ُثَّ نـََزَل َأهه َرهِض َأشه ا ِمَن األه َرهُض لُِنورِِهمه   َحىتَّ ِإَذا َدنـَوه َوَأَخُذوا ،  األه
نهِس ،  َوُهَو آتٍ ،  قَاُلوا: اَل   ؟  قـُلهَنا هَلُمه: َهله ِفيُكمه رَبُـَّنا،  َمَصافَـُّهمه  ُل السََّماِء الثَّالَِثِة مبِثـهَليه َمنه ِفيَها ِمَن الهَماَلِئَكِة َواإلهِ ُثَّ نـََزَل َأهه

ا ِمَن   َرهُض لُِنورِِهمه َحىتَّ ِإَذا َدنـَوه َرَقِت األه َرهِض َأشه ُثَّ نـََزَل ،  َوُهَو آتٍ ،  قَاُلوا: اَل   ؟  قـُلهَنا هَلُمه: َهله ِفيُكمه رَبُـَّنا،  َوَأَخُذوا َمَصافَـُّهمه ،  األه
ِر َذِلَك ِمَن التَّضهِعيفِ  ُل السََّماَواِت َعَلى َقده ُ َعزَّ َوَجلَّ يف ظَُلٍل مِ ،  َأهه ِبيِحِهمه ،  َن الهَغَماِم َوالهَماَلِئَكةِ َحىتَّ نـََزَل اَّللَّ ، ُكلُُّهمه زَِجٌل ِمنه َتسه

رََبُوتِ  مُيِيُت اخلهَاَلِئَق َواَل مَيُوتُ ،  َوالهِكربهِاَيِء َوالهَعَظَمةِ ،  يـَُقوُلوَن: ُسبهَحاَن ِذي الهَمَلُكوِت َواجله َبَدِ ،  ُسبهَحاَن الَِّذي  أََبَد األه ،  ُسبهَحانَُه 
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َمِئٍذ َُثَانَِيةٌ فـَيَـنهِزُل َُيه  َم َأرهبـََعةٌ ،  ِمُل َعرهَشُه يـَوه َلى ،  َوُهُم الهيَـوه َرهِض السُّفه ََرَضوَن َوالسََّماَواُت ِإىَل ُحُجزِِهمه ،  َأقهَداُمُهمه َعَلى خُتُوِم األه ، َواأله
ُ َعرهَشُه َحيهُث َشاَء ِمنه َأرهِضِه "، َوالهَعرهُش َعَلى َمَناِكِبِهمه   فـََيَضُع اَّللَّ

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 398يض: ]ف

َعنه َعبهِد  ،  َعنه َشِقيقٍ ،  َدثـََنا َأَِب َعِن الهَعاَلُء بهُن َخاِلٍد الهَكاِهِليُّ ،  دثنا ُعَمُر بهُن َحفهِص بهِن ِغَياثٍ ،  دثنا يُوُسُف بهُن ُموَسى   -  161
ُعودٍ   َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َُيَاُء ِبََهنََّم تـَُقاُد ِبَسبهِعنَي أَلهَف زَِماٍم«َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ، اَّللَِّ بهِن َمسه

 (. 2842رواه مسلم ) حديث صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 399]فيض: 

 
ِهرٍ ،  دثنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -  175 َحاقَ َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن  ،  دثنا َعِليُّ بهُن ُمسه ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  ِإسه َاَء بِنهِت ،  َعنه َشهه َعنه َأْسه

َم الهِقَياَمةِ  ِخرِيَن يـَوه َوَِّلنَي َواله ُ األه : قَاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا ََجََع اَّللَّ ُع يَزِيَد قَاَلته َمه  َجاَء ُمَناٍد فـََناَدى اخلهَاَلِئَق: َسيَـعهَلُم اجله
َم مَ  ىَل اِبلهَكَرمِ الهيَـوه { ]النور: ،  نه َأوه ِر اَّللَِّ فـَيَـُقوُموَن ،  [37ُثَّ يـَرهِجُع فـَيـَُناِدي: لِيَـُقِم الَِّذيَن َكاَنته }اَل تـُلهِهيِهُم جِتَارٌَة َواَل بـَيهٌع َعنه ِذكه

ُكُروَن اَّللََّ  ،  َوُهمه َقِليلٌ  َناِدي: لِيَـُقِم الَِّذيَن َكانُوا َيشه ُثَّ يـَرهِجُع فـَيـَُناِدي: لِيَـُقِم ،  فـَيَـُقوُموَن َوُهمه َقِليلٌ ،  يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ ُثَّ يـَرهِجُع فـَيـُ
 ُثَّ ُُيَاَسُب َسائُِر النَّاِس " ، فـَيَـُقوُموَن َوُهمه قَِليلٌ ، الَِّذيَن َكاَنته تـََتَجاََف ُجُنوُِبُمه َعِن الهَمَضاِجعِ 

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 400]فيض: 
 

َسنِ ،  َعنه َغاِلٍب الهَقطَّانِ ،  دثنا الهَفضهُل بهُن َيَسارٍ ،  دثنا أَبُو َسَلَمَة َُيهََي بهُن َخَلفٍ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ   *  -   176 ،  َعِن احلَه
ُخِل َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُرُه َعَلى اَّللَِّ فـَلهَيده : " ِإَذا َوَقَف الهِعَباُد اَنَدى ُمَناٍد: لِيَـُقمه َمنه َأجه

َنَّةَ  َنَّةَ ،  اجله ُخِل اجله ُرُه َعَلى اَّللَِّ فـَلهَيده ُرُه َعَلى اَّللَِّ ،  ُثَّ يـَُناِدي الثَّانَِيَة: لِيَـُقمه َمنه َأجه ، وَن َعِن النَّاسِ قَاَل: الهَعافُ   ؟  ِقيَل: َمِن الَِّذي َأجه
 فـََقاَم َكَذا وََكَذا أَلهًفا َفَدَخُلوَها ِبَغريهِ ِحَساٍب " 

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 401]فيض: 
 

َثَمةَ   *   -   177 َبُة بهُن َسِعيدٍ ،  دثنا أَبُو َخيـه َع ،  الرَّمحهَِن بهِن ُجَبريهٍ َعنه َعبهِد  ،  َعنه يَزِيَد بهِن َأيب َحِبيبٍ ،  دثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  دثنا قـُتَـيـه أَنَُّه ْسَِ
ِ األهُ ،  َوَأََب الدَّرهَداءِ ،  ِمنه َأََب َذرٍّ  َم الهِقَياَمِة ِمنه َبنيه َعى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَعهِرُف أُمَّيِت يـَوه َمِم بُِنوٍر َيسه

َ أَيهِديِهمه«  َبنيه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 402]فيض: 

 

َثَمةَ   -  178 َعهَمشُ ،  دثنا وَِكيعٌ ،  دثنا أَبُو َخيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعِن الهَمعهُروِر بهِن ُسَويهٍد َعنه َأيب َذرٍّ ،  دثنا األه
ََنهُ َوَسلََّم: »َما ِمنه َصاِحِب ِإِبٍل َواَل بـََقٍر َواَل   َم الهِقَياَمِة َأعهَظَم َما َكاَنته َوَأْسه ،  تـَنهَطُحُه ِبُقُروَِّنَا،  َغَنٍم اَل يـَُؤدِّي زََكاَِتَا ِإالَّ َجاَءته يـَوه

َفاِفَها َراَها َعاَدته َعَليهِه ُأواَلَها،  َوَتطَأُُه أبَِخه َ النَّاِس« ، ُكلََّما نَِفَدته ُأخه  َحىتَّ يـُقهَضى َبنيه
 (. 990(، ومسلم )1460رواه البخاري ) إسناده صحيح. ال المحقق:ق [ # 403]فيض: 
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َثَمةَ   -  179 َحاُق بهُن يُوُسفُ ،  دثنا أَبُو َخيـه َيانَ ،  دثنا ِإسه َعِن ابهِن َعبَّاٍس ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن النـُّعهَمانِ ،  َعنه ُسفه
ٍم فـََوَعَظُهمه قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ   ،  ِإنَُّكمه حَمهُشوُروَن ِإىَل اَّللَِّ ُحَفاًة ُعَراًة ُغرهاًل ،  فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النَّاسُ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف يـَوه

َنا ِإانَّ ُكنَّا فَاعهِلنَي{ ]األنبياء:   قَاَل: فـََيِجيُء ِبرَِجاٍل ِمنه أُمَّيِت فـَيـُؤهَخُذ ِِبِمه َذاَت  ،  [104}َكَما َبَدأهاَن َأوََّل َخلهٍق نُِعيُدُه َوعهًدا َعَليـه
َدثُوا بـَعهَدكَ ، الهَيَساِر فََأُقوُل: َربِّ أُمَّيِت أُمَّيِت  فََأُقوُل َكَما قَاَل الهَعبهُد الصَّاِلُح: }وَُكنهُت َعَليهِهمه َشِهيًدا    ؟  فـَيـَُقاُل يل: َهله تـَعهَلُم َما َأحه

ُمه فَِإَّنَُّ َما ُدمهُت ِفيهِ  ٍء َشِهيٌد ِإنه تـَُعذِِّبه َتيِن ُكنهَت أَنهَت الرَِّقيَب َعَليهِهمه َوأَنهَت َعَلى ُكلِّ َشيه مه ِعَباُدَك َوِإنه تـَغهِفره هَلُمه فَِإنََّك  مه فـََلمَّا تـََوفَـّيـه
َِكيُم{ ]املائدة:   ُمه ملَه يـََزالُ ،  [118أَنهَت الهَعزِيُز احله تَـُهمه فـَيـَُقاُل يل: ِإَّنَّ يَن َعَلى َأعهَقاِِبِمه ُمنهُذ فَارَقـه َسى ،  وا ُمرهَتدِّ قَاَل: َوَأوَُّل َمنه ُيكه
 ِإبـهَراِهيُم َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " 

 (. 2860(، ومسلم )3447رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 404]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن َأيب  *  - 180 نـهَياَحدَّ َاِعيلَ ، الدُّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ، دثنا ِإسه َاِعيُل بهُن رَاِفعٍ ، دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد ، دثنا ِإْسه
َنهَصارِ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب الهُقَرِظيِّ ،  بهِن ِزاَيدٍ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َيَضُع ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  ِمَن األه

ُ َعرهَشُه َحيهُث َشاَء ِمنه َأرهِضهِ  نهسِ ،  اَّللَّ نِّ َواإلهِ ِمُع اخلهَاَلِئَق: اَي َمعهَشَر اجلِه ُتُكمه  ،  ُثَّ يـَُناِدي ُمَناٍد ُيسه ِإىَل ِإيّنِ َقده أَنهَصتُّ َلُكمه ُمنهُذ َخَلقه
ِمُكمه َهَذا َم أَنهِصُتوا ِإيَلَّ ،  َوأُبهِصُر َأعهَماَلُكمه ،  َأْسهَُع َكاَلَمُكمه ،  يـَوه َرأُ َعَليهُكمه ،  فَالهيَـوه َا ِهَي ُصُحُفُكمه تـُقه ًا ،  َوَأعهَماُلُكمه ،  ِإَّنَّ َفَمنه َوَجَد َخريه
َمِد اَّللََّ  ِسهِ َوَمنه َوَجَد َغريهَ َذِلَك َفاَل يـَُلوَمنَّ  ،  فـَلهَيحه ُرُج َساِطًعا ُمظهِلًما،  َغريهَ نـَفه ُ ُعنـًُقا ِمنه َجَهنََّم فـََيخه ُثَّ يـَُناِدي ُمَناٍد:  ،  ُثَّ َيَهُمُر اَّللَّ
ُتمه ُتوَعُدوَن{ ]يس:  ،  أَيُـَّها النَّاسُ  ُ النَّاسَ ،  [63}َهِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُكنـه َُممُ ،  فَِيِميُز اَّللَّ ُ تـََعاىَل: }َوتـََرى  َوِهَي الَّيِت ،  َوجَتهُثو األه  يـَُقوُل اَّللَّ

َعى ِإىَل ِكَتاِِبَا،  ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيةً  ُتمه تـَعهَمُلوَن{ ]اجلاثية: ، ُكلُّ أُمٍَّة ُتده َم جُتهَزوهَن َما ُكنـه ِم ، [28الهيَـوه فـََيُكوُن َأوَُّل َما يـُقهَضى يف َذِلَك الهيَـوه
َ الهُوُحوِش َوالهبَـَهائِمِ  َمَّاَء ِمنه َذاِت الهَقرهنِ ِإنَّ ا ،  َبنيه َمِئٍذ اجله ُ: ُكوين ،  َّللََّ ِلَيِقيُد يـَوه َرى قَاَل اَّللَّ ُخه َحىتَّ ِإَذا ملَه تـَبهَق تـَبَـَعٌة ِلَواِحَدٍة ِعنهَد األه

َتيِن ُكنهُت تـَُرااًب{ ]النبأ:  ، تـَُراابً   [ " 40َفِعنهَد َذِلَك يـَُقوُل الهَكاِفُر: }اَي لَيـه
 حديث ضعيف.  المحقق: قال[ # 405]فيض: 

 

َثَمةَ   *  -   181 َعهَمشِ ،  دثنا َجرِيرٌ ،  دثنا أَبُو َخيـه َياخِ ،  َعنه ُمنهِذٍر َأيب يـَعهَلى،  َعِن األه َنَما َأاَن ،  التـَّيهمِ ،  َعنه َأشه َعنه َأيب َذرٍّ قَاَل: بـَيـه
َتِطُح َهاََتِن ،  فـََقاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ ،  َوَشاََتِن ََتهُكاَلِن ِمنه َعَلٍف هَلَُما انـهَتَطَحَتاَجاِلٌس ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   ِفيَما تـَنـه

نَـُهَما« ،  قَاَل: اَل َأدهِري، «؟ الشَّاََتنِ  ِري َوَسيَـقهِضي بـَيـه  قَاَل: »َلِكنَّ اَّللََّ َيده
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 406]فيض: 

َثَمةَ   -  185 َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه زَُهريهِ بهِن حُمَمَّدٍ ،  دثنا أَبُو َعاِمرٍ ،  دثنا أَبُو َخيـه
ِلَها الشَّاةِ  ُُقوَق ِإىَل َأهه َم الهِقَياَمِة«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »لَتـَُؤدََّينَّ احله َلهَحاِء ِمَن الشَّاِة الهَقرهاَنِء يـَوه   اجله

 (. 2582رواه مسلم ) حديث صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 407]فيض: 
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َعهَمشِ ،  دثنا أَبُو ِشَهابٍ ،  دثنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم الهبَـزَّارُ   -  187 ُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َعنه َعبهِد ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعِن األه اَّللَِّ بهِن َمسه
َم الهِقَياَمِة يف الدَِّماِء«  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأوَُّل َما يـُقهَضى يـَوه

 (.1678(، ومسلم )6864رواه البخاري ) حديث صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 408]فيض: 

َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه اَنِفِع بهِن ُجَبريهِ بهِن ُمطهِعمٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهَفضهلِ ،  دثين ابهُن َأيب ُأَويهسٍ ،  دثنا مُحَيهُد بهُن َزجنهََويههِ   *   -   188
بَةٌ ،  فـََقاَل: اَي ابهَن َعبَّاسٍ ،  أَنَُّه َسأََلُه َساِئلٌ ،  َعبَّاسٍ  أَلَِتِه: َماَذا تـَُقولُ فـََقا  ؟  ِللهَقاِتِل تـَوه ِب ِمنه َمسه فـََقاَل:   ؟  َل َلُه ابهُن َعبَّاٍس َكالهُمتَـَعجِّ

ِ َأوه َثاَلثً   ؟  َماَذا تـَُقولُ  بَةُ ،  ُثَّ قَاَل ابهُن َعبَّاٍس: َوُيهَكَ ،  َمرََّتنيه عهُت نَِبيَُّكمه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: "  ؟  َأَّنَّ َلُه التـَّوه ُتوُل   ْسَِ َيَهِت الهَمقه
َرى  ُخه َدى َيَديهِه ُمتَـَلبًِّبا قَاتَِلُه بَِيِدِه األه فـََعا ِإىَل الهَعرهِش فـَيَـُقوُل: َربِّ ،  ُمَعلًِّقا رَأهَسُه ِبِِحه َداُجُه َدًما َحىتَّ يُده َخُب َأوه ، َهَذا قـَتَـَليِن ،  َتشه

ُ ِللهَقاِتِل: َتِعسهتَ  َهُب ِبِه ِإىَل النَّاِر " ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ  َويُذه
 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 409]فيض: 

ِلمٍ ،  دثنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ   -  191 ُوزََجاينِّ ،  دثنا َمرهَواُن بهُن ُجَناحٍ ،  دثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ِم اجله َهه َعِن الهرَبَاِء بهِن  ،  َعنه َأيب اجله
َوُن ِعنهَد اَّللَِّ ِمنه َسفه  َعاِزبٍ  يًعا َأهه نـهَيا َجَِ « قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَزَواُل الدُّ  ِك َدٍم ِبَغريهِ َحقٍّ

 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 410]فيض: 
 

َاِعيلَ دثنا َحامِتُ بهُن  ،  دثنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   192 قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدةَ ،  َعنه َبِشرِي بهِن ُمَهاِجرٍ ،  ِإْسه
نـهَيا«  ِمِن َأعهَظُم ِعنهَد اَّللَِّ ِمنه َزَواِل الدُّ : »قـَتهُل الهُمؤه  اَّللَِّ

 حديث صحيح، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 411]فيض: 
 

َاِعيلَ   *  -  193 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َاِعيُل بهُن رَاِفعٍ ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد بهِن ِزاَيدٍ ،  دثنا ِإْسه
َنهَصارِ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َكعهٍب الهُقَرِظيِّ  َ النَّاِس يف َعنه َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ِمَن األه ِم َبنيه  قَاَل: " َأوَُّل َما يـُقهَضى يف َذِلَك الهيَـوه

َماءِ  ُتُل يف طَاَعِة اَّللَِّ ،  الدِّ َتى اِبلَِّذي َكاَن يـَقه َتى ِبُكلِّ َمنه قـََتلَ ،  َويف َسِبيِل اَّللَِّ ،  َوأبَِمهِر اَّللَِّ ،  فـَيـُؤه َخُب ،  َويـُؤه ُكلُُّهمه َحاِمُلو رُُءوِسِهمه َتشه
َداُجُهمه َدًما قـَتَـلهتَـُهمه ،  فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا قـَتَـَلَنا َهَذا،  َأوه َلُه َوُهَو َأعهَلُم: ملَ   ُ ، قـَتَـلهتـُُهمه لَِيُكوَن الهِعزُّ َّلِلَِّ ،  فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ،  ؟  فـَيَـُقوُل اَّللَّ

ُ َلُه: َصَدقهتَ  ُ  ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ رِ َوََيهَعُل اَّللَّ َلَة الهَبده ِهِه نُورًا َكُنوِر الهَقَمِر لَيـه َنَّةِ ،  ِلَوجه ُتُل  ،  َوُتَشيُِّعُه الهَماَلِئَكُة ِإىَل اجله َتى اِبلَِّذي َكاَن يـَقه َويـُؤه
َتى ِبُكلِّ َمنه َكاَن قـَتَ ،  َويف َغريهِ َسِبيِل اَّللَِّ ،  َويف َغريهِ طَاَعِة اَّللَِّ ،  ِبَغريهِ َأمهِر اَّللَِّ  َداُجُهمه َدًما،  لَ َويـُؤه َخُب َأوه فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا  ،  ُكلُُّهمه َتشه

ُ َوُهَو َأعهَلُم: ملَ قـَتَـلهتَـُهمه ،  قـَتَـَلَنا َهَذا ُ َلُه: َتِعسهتَ ،  قـَتَـلهتـُُهمه لَِيُكوَن الهِعزُّ يل ،  فـَيَـُقوُل: َربِّ   ؟  فـَيَـُقوُل اَّللَّ َناهُ ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ ، فـَتَـزهَرقُّ َعيـه
ُههُ َوَيسه  َقى نـَفهٌس قـَتَـَلَها ِإالَّ قُِتَل ِِبَا " ، َودُّ َوجه  َواَل تـَبـه

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 412]فيض: 
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ََسُن بهُن ِعيَسى  -   194 َوُة بهُن ُشَريهحٍ ،  دثنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  دثنا احله َبَة بهَن  ،  ُعثهَمانَ دثنا الهَولِيُد بهُن َأيب الهَولِيِد أَبُو  ،  أان َحيـه َأنَّ ُعقه
ِلمٍ  َتَمَع َعَليهِه النَّاسُ ،  أَنَُّه َدَخَل الهَمِديَنةَ ،  َأنَّ ُشَفيًّا َحدَّثَهُ ،  َحدَّثَهُ ،  ُمسه ،  قَاُلوا: أَبُو ُهَريـهَرةَ   ؟  فـََقاَل: َمنه َهَذا،  فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َقِد اجه

 َ ُت َبنيه فـََلمَّا َسَكَت َوَخاَل قـُلهُت َلُه: أَنهُشُدَك ِبَقٍّ َوَحقٍّ ِإالَّ َما َحدَّثـَتهيِن ،   َيَديهِه َوُهَو ُُيَدُِّث النَّاسَ قَاَل: َفَدنـَوهُت ِمنهُه َحىتَّ قـََعده
َتهُ  َعَليهِه َوَسلََّم َعَقلهَتُه َوَعِلمه عهَتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُثَك َحِديثًا َحدَّثَِنيِه َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعلُ فـََقاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: َأفـه ،  َحِديثًا ْسَِ ُأَحدِّ

ُتهُ  َغًة َفَمَكَث َطوِياًل ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَقلهُتُه َوَعِلمه ثـَنََّك َحِديثًا َحدَّثَِنيِه َرُسوُل ،  ُثَّ َنَشَغ أَبُو ُهَريـهَرَة َنشه ُثَّ َأفَاَق فـََقاَل: أَلَُحدِّ
ُهُ اَّللَِّ َصلَّى   َى َوَغريه َرى َفَمَكَث َكَذِلَك ُثَّ َأفَاقَ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َهَذا الهبَـيهِت َما َمَعَنا َأَحٌد َغريه َغًة ُأخه ُثَّ ،  ُثَّ َنَشَغ أَبُو ُهَريـهَرَة َنشه

َهُه فـََقاَل: َأفـهَعلُ  ثـَنََّك َحِديثًا َحدَّثَِنيِه َرُسوُل اَّللَِّ ،  َمَسَح َوجه ُهُ أَلَُحدِّ َى َوَغريه َرَة  ،   َوُهَو يف َهَذا الهبَـيهِت َما َمَعَنا َأَحٌد َغريه ُثَّ َنَشَغ أَبُو ُهَريـه
َغًة َشِديَدةً  ِههِ ،  َنشه تُُه َطوِياًل ،  ُثَّ َماَل َخارًّا َعَلى َوجه َنده ُم ُثَّ َأفَاَق فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فََأسه : " ِإَذا َكاَن يـَوه

نَـُهمه  ُ تـََعاىَل ِإىَل الهِعَباِد لِيَـقهِضَي بـَيـه َعى ِبِه رَُجٌل ََجََع الهُقرهآنَ ،  وَُكلُّ أُمٍَّة َجاثَِيةٌ ،  الهِقَياَمِة نـََزَل اَّللَّ َورَُجٌل قُِتَل يف َسِبيِل  ،  فََأوَُّل َمنه يُده
َك َما أَنـهَزلهُت َعَلى َرُسويل ، َورَُجٌل َكِثرُي الهَمالِ ، اَّللَِّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِللهَقاِرِئ: َأملَه ُأَعلِّمه قَاَل: َفَماَذا َعِملهَت ِفيَما ، قَاَل: بـََلى ؟ فـَيَـُقوُل اَّللَّ

ُ َلُه: َكَذبهتَ ،  يـَعهيِن ِبِه آاَنَء اللَّيهِل َوالنـََّهارِ ،  قَاَل: ُكنهُت َأُقوُم ِبهِ   ؟  َعِلمهتَ  ُ: َبله ،  َوتـَُقوُل الهَماَلِئَكُة: َكَذبهتَ ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ َويـَُقوُل اَّللَّ
عه َعَليهَك َحىتَّ ملَه َأَدعهَك حَتهَتاُج ِإىَل ،  فـََقده ِقيَل َذِلكَ ،  َأَردهَت َأنه يـَُقاَل: ُفاَلٌن قَاِرئٌ  ُ َلُه: َأملَه ُأَوسِّ َتى ِبَصاِحِب الهَماِل فـَيَـُقوُل اَّللَّ َويـُؤه

ُتكَ ،  بـََلى اَي َربِّ   قَاَل:،  ؟  َأَحدٍ  ُ: َكَذبهتَ ،  قَاَل: ُكنهُت َأِصُل الرَِّحَم َوأََتَصدَّقُ   ؟  قَاَل: َفَماَذا َعِملهَت ِفيَما آتـَيـه َوتـَُقوُل ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ُ َلُه: َبله َأَردهَت َأنه يـَُقاَل: ُفاَلٌن َجَوادٌ ،  الهَماَلِئَكُة: َكَذبهتَ  َتى اِبلَِّذي قُِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَيـَُقاُل َلُه:  ،  ِلكَ فـََقده ِقيَل ذَ ،  َويـَُقوُل اَّللَّ َويـُؤه

َهاِد يف َسِبيِلَك فـََقاتـَلهُت َحىتَّ قُِتلهتُ ،  ؟  مبَاَذا قُِتلهتَ  ُ َلُه: َكَذبهتَ ،  فـَيَـُقوُل: أُِمرهُت اِبجلِه ،  َوتـَُقوُل الهَماَلِئَكُة َلُه: َكَذبهتَ ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َبيَتَّ فـََقاَل: »اَي َأاَب ُهَريـهَرةَ ، فـََقده ِقيَل َذِلَك "، : َبله َأَردهَت َأنه يـَُقاَل: ُفاَلٌن َجِريءٌ َويـَُقوُل اَّللَُّ  ُأولَِئَك ، ُثَّ َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َعَلى رُكه

َم الهِقَياَمِة« قَاَل الهَولِ  ُ يـَوه رَبَُه ِِبََذا  الثَّاَلثَُة َأوَُّل َخلهِق اَّللَِّ ُيَسعُِّر ِِبُِم اَّللَّ َبُة َأنَّ ُشَفيًّا َدَخَل َعَلى ُمَعاِويََة فََأخه رَبين ُعقه يُد أَبُو ُعثهَماَن: فََأخه
فـََقاَل ُمَعاِويَُة: »َقده  ،  يـهَرةَ  ِِبََذا َعنه َأيب ُهرَ قَاَل أَبُو ُعثهَماَن: دثين الهَعاَلُء بهُن َحِكيٍم أَنَُّه َكاَن َسيَّافًا ِلُمَعاِويََة َفَدَخَل َعَليهِه رَُجٌل َفَحدَّثَهُ 

،  فـَُقلهَنا: َقده َجاَءاَن َهَذا الرَُّجُل ِبَشرٍّ ،  َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َهاِلكٌ ،  ُثَّ َبَكى بَُكاًء َشِديًدا،  َفَكيهَف مبَنه بَِقَي ِمَن النَّاِس«،  فـََعَل ِِبَُؤاَلِء َهَذا
نـهَيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإلَيهِهمه َأعهَماهَلُمه ،  ِههِ ُثَّ َأفَاَق ُمَعاِويَُة َوَمَسَح َعنه َوجه  ََياَة الدُّ ُ َوَرُسولُُه: }َمنه َكاَن يُرِيُد احله  ِفيَها  َوقَاَل: " َصَدَق اَّللَّ

ِلِه: }َما َكانُوا يـَعهَمُلوَن{ ]املنافقون: 15َوُهمه ِفيَها اَل يـُبهَخُسوَن{ ]هود:   [ " 2[ ِإىَل قـَوه
 إسناده حسن، والحديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 413]فيض: 

 

ِديَن بهِن َسعهدٍ ،  ادان ابهُن الهُمَباَركِ ،  ادان َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  دثين مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   195 قَاَل: أدين ابهُن َأيب أَنـهَعَم ،  َعنه ِرشه
َم الهِقَياَمِة َكاَن َأوَّ ،  َجبَـَلةَ َعنه َحبَّاَن بهِن َأيب  ،  الهَمَعاِفِريُّ  ُ ِعَباَدُه يـَوه ُل َمنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ََجََع اَّللَّ

َراِفيلَ  َعى ِإسه ِدي،  يُده ِدي  ؟  فـَيَـُقوُل رَبُُّه: َما فـََعلهَت يف َعهه ِيلَ ،  بِّ فـَيَـُقوُل: نـََعمه رَ   ؟  َهله بـَلَّغهَت َعهه ِيلُ ،  َقده بـَلَّغهُتُه ِجربه َعى ِجربه ،  فـَُيده
ِدي َراِفيُل َعهه َراِفيلَ ،  َقده بـَلََّغيِن ،  فـَيَـُقوُل: نـََعمه   ؟  فـَيـَُقاُل َلُه: َهله بـَلََّغَك ِإسه ِدي،  فـُُيَخلَّى َعنه ِإسه ِيَل: َهله بـَلَّغهَت َعهه   ؟ َويـَُقاُل جلِِربه

َعى الرُُّسلُ ،  الرُُّسلَ َقده بـَلَّغهُت  ،  فـَيَـُقوُل: نـََعمه  ِدي،  فـَُيده ِيُل َعهه فـَُيَخلَّى َعنه  ،  فـَيَـُقوُلوَن: نـََعمه َربِّ   ؟  فـَيـَُقاُل هَلُمه: َهله بـَلََّغُكمه ِجربه
ِيلَ  ِدي،  ِجربه َُممُ ،  فـَيَـُقوُلوَن: بـَلَّغهَنا ُأَِمََنا  ؟  َويـَُقاُل ِللرُُّسِل: َهله بـََلغهُتمه َعهه َعى األه ِديفـَيَـُقولُ ،  فـَُتده ُهُم ،  : َهله بـَلََّغُكمه ُرُسِلي َعهه َفِمنـه
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ُهُم الهُمَصدِّقُ ،  الهُمَكذِّبُ  َهُدوَن َأنه َقده بـَلَّغهَنا َشَهاَدَتكَ ،  َوِمنـه َهُد َلُكمه ،  فـَتَـُقوُل الرُُّسُل: ِإنَّ لََنا َعَليهِهمه ُشَهَداَء َيشه   ؟ فـَيَـُقوُل: َمنه َيشه
َعى أُمَُّة حُمَمَّدٍ فـَتُ ،  فـَيَـُقوُلوَن: أُمَُّة حُمَمَّدٍ  ِدي ِإىَل َمنه ُأرهِسُلوا ِإلَيههِ ،  ده َهُدوَن َأنَّ ُرُسِلي َهُؤاَلِء َقده بـَلَُّغوا َعهه فـَيَـُقوُلوَن:    ؟  فـَيَـُقوُل: َتشه

اَن َأنه َقده بـَلَُّغوا، نـََعمه  رِكه ، َشِهده َنا َمنه ملَه يُده َهُد َعَليـه َُمُم: وََكيهَف َيشه َهُدوَن َعَلى َمنه ملَه ، َنافـَتَـُقوُل تِلهَك األه : َكيهَف َتشه فـَيَـُقوُل هَلُُم الرَّبُّ
رُِكوا َنا َرُسواًل ،  فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا  ؟  ُتده َدكَ ،  بـََعثهَت ِإلَيـه َنا َعهه ُمه َقده بـَلَُّغوا،  وَِكَتاَبكَ ،  َوأَنـهَزلهَت ِإلَيـه َنا َأَّنَّ َت  ،  فـََقَصصهَت َعَليـه اَن مبَا َعِهده َفَشِهده

َناِإلَ  : َصَدُقوا،  يـه لُُه: }َجَعلهَناُكمه أُمًَّة َوَسطًا{ ]البقرة:  ،  فـَيَـُقوُل الرَّبُّ ُل }لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى  143َفَذِلَك قـَوه [ َوالهَوَسُط: الهَعده
َمِئٍذ أَُمَة حُمَمٍَّد ِإالَّ َمنه َكاَن ِمنه  [ " قَاَل ابهُن أَنـهَعَم:  143النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَليهُكمه َشِهيًدا{ ]البقرة:   ِهُد يـَوه فـَبَـَلَغيِن أَنَُّه ُيشه

 قـَلهِبِه ِحَنٌة َعَلى َأِخيهِ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 414]فيض: 

 

َعِن  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  دثنا َسِعيُد بهُن َبِشريٍ ،  قَ قَاِضي ِدَمشه ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّاِر بهِن ِباَللٍ ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن بهِن َمعهَبدٍ   -   196
َسنِ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َأوَُّل َما ُُيَاَسُب ِبِه ا، َعنه ُحَريهِث بهِن قَِبيَصةَ ، احلَه لرَُّجُل َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ْسَِ
ُ: انهظُُروا َهله ِلَعبهِدي اَنِفَلةٌ ،  َوِإنه َفَسَدته َفَسَد َسائُِر َعَمِلهِ ،  َصُلَحته َصُلَح َسائُِر َعَمِلهِ فَِإنه  ،  َصاَلتُهُ  فَِإنه َكاَنته َلُه ،  ُثَّ يـَُقوُل اَّللَّ

ُت ِِبَا الهَفَراِئضَ  َمه  ُثَّ الهَفَراِئَض َكَذِلَك "، اَنِفَلٌة َأَته
 حسن، وإسناده ضعيف.  الحديث قال المحقق:[ # 415]فيض: 

 

ُزوِميُّ ،  دثنا َأمحهَُد بهُن الهَولِيدِ   * -  197 َسِن الهَمخه َعنه ،  َعِن ابهِن ِشَهابٍ ،  دثين َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اللَّيهِثيُّ ،  دثنا حُمَمَُّد بهُن احلَه
َنهَصاِريِّ َعنه َأيب أَيُّوَب  ،  َعطَاِء بهِن يَزِيَد اللَّيهِثيِّ  َم الهِقَياَمِة الرَُّجُل ،  األه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأوَُّل َمنه َُيهَتِصُم يـَوه

اَلَها،  َواَّللَِّ َما يـََتَكلَُّم ِلَساَُّنَا،  َوامهَرأَتُهُ  َها مبَا َكاَنته تَ ،  َوَلِكنه َيَداَها َورِجه َهَداِن َعَليـه اَلُه مبَا َكاَن ،  ِغيُب ِلَزوهِجَهاَيشه َهُد َيَداُه َورِجه َوَتشه
َعى اِبلرَُّجِل َوَخَدِمِه ِمثهَل َذِلكَ ،  يـَُولِّيَها َواقِ ،  ُثَّ يُده َسه ِل األه َعى أبَِهه ُهمه َدَوانِيقُ ،  ُثَّ يُده َوَلِكنه َحَسَناُت  ،  َواَل قـََرارِيطُ ،  َفَما يـُؤهَخُذ ِمنـه

َفُع ِإىَل  َفُع َسيَِّئاُت َهَذا ِإىَل الَِّذي ظََلَمهُ ،   َهَذا الَِّذي ظُِلمَ َهَذا ُتده َبَّارِيَن يف َمَقاِمَع ِمنه َحِديدٍ ،  َويُده َتى اِبجله فـَيـَُقاُل: ُسوُقوُهمه ،  ُثَّ يـُؤه
ُ تـََعاىَل: }َوِإنه ،  ِإىَل النَّارِ  ُخُلوََّنَا َأمه َكَما قَاَل اَّللَّ ي الَِّذيَن    .   ِمنهُكمه ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحتهًما َمقهِضيًّافـََواَّللَِّ َما َأدهِري أََيده ُثَّ نـَُنجِّ

 [ " 72اتَـُّقوا َوَنَذُر الظَّاِلِمنَي{ ]مرَي: 
 إسناده ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا.  قال المحقق:[ # 416]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو الهَقاِسِم َعبهُد    *  -  198 نـهَيا ،  اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الهَكِرَيِ َحدَّ ِر بهُن َأيب الدُّ ٍر َعبهُد الهَمِلِك بهُن َعبهِد  ،  دثنا أَبُو َبكه دثنا أَبُو َنصه
َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحةَ ،  دثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  الهَعزِيزِ  قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  ِن ِمقهَسمٍ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ به ،  َعنه ِإسه

يًعا قـَبهَضُتُه يـَوه  َرهُض َجَِ رِِه َواأله َفَجَعَل َرُسوُل ،  [ 67َم الهِقَياَمِة{ ]الزمر:  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى ِمنهرَبِِه: }َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقده
َسهُ اَّللَِّ يـَُقوُل: »َهَكَذا ميَُ  ُد نـَفه َبَّاُر« قَاَل ابهُن ُعَمَر: »فـََرَجَف الهِمنهرَبُ ، َأاَن الهَعزِيزُ ، جِّ َرهَض« ، َأاَن اجله  َحىتَّ لََيِخرُّ ِبِه األه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 417]فيض: 
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َاِعيلَ   *  -  202 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َاِعيُل بهُن رَاِفعٍ دثنا  ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد بهِن ِزاَيدٍ ،  ِإْسه
َنهَصارِ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َكعهٍب الهُقَرِظيِّ  ِقًفا ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ِمَن األه ِلَك  ِإنَّ ِلذَ ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َتِقُفوَن َموه

َداُر َسبهِعنَي َعاًما ِقَف ِمقه  َواَل يـَنهظُُر ِإلَيهُكمه«، اَل يـَلهَتِفُت ِإلَيهُكمه ، الهَموه
 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 418]فيض: 

 

ٍرو َهاُرونُ   -   203 َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  دثنا َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  دثنا الهَولِيدُ ،  دثنا أَبُو َعمه
َم الهِقَياَمِة َحىتَّ ِإنَّ الهَكاِفَر لََيِغيُب يف الهَعَرِق ِإىَل ِنصه   ِف ُأُذنـَيهِه«قَاَل: »يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الهَعاَلِمنَي يـَوه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 419]فيض: 

ُر بهُن الهَولِيِد الهِكنهِديُّ دثنا    *  -  204 َحاقَ ،  َداَن َشرِيُك بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  ِبشه َوصِ ،  َعنه َأيب ِإسه َحه ُعودٍ ،  َعنه َأيب األه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه
مَ  يِن َوَلوه ِإىَل النَّاِر " َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الهَكاِفَر لَيـُلهِجُمُه الهَعَرُق يـَوه   الهِقَياَمِة فـَيَـُقوُل: َأرِحه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 420]فيض: 

َع َرُسوَل اَّللَِّ ، دثنا ُسَليهُم بهُن َعاِمرٍ ، دثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ، دثنا الهَولِيدُ ، دثنا َهاُرونُ  -  206 َصلَّى هللُا دثين َمنه ْسَِ
ُهمه قَ  ِقِف َحىتَّ َتُكوَن ِمنـه نُو ِمَن الهِعَباِد يف الهَموه َم الهِقَياَمِة َتده ُس يـَوه ِ«  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الشَّمه َر ِميٍل َأوه اثـهَننيه قَاَل ُسَليهُم بهُن   -ده

ِلِه: الهِميُل َمَسافَ  َرهضِ َعاِمٍر: َواَّللَِّ َما َأدهِري َما َعََن ِبَقوه ُ ،  ُة األه ُس فـََيُكونُوَن   -   ؟  َأِو الَِّذي يَُكحَُّل ِبِه الهَعنيه َهُرُهُم الشَّمه قَاَل: »فـََتصه
ِر َأعهَماهِلِمه  ُلِغ ِفيِه ِإىَل َكعهبَـيههِ ، يف الهَعَرِق َعَلى َقده ُهمه َمنه يـَبـه بَـتَـيههِ ، َفِمنـه ُهمه ِإىَل رُكه ُهمه ِإىَل ِحقهَويههِ ، َوِمنـه ُهمه ِإىَل َمنهِكبَـيهِه« َومِ ، َوِمنـه  نـه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 421]فيض: 

مَّاينُّ  * - 222 َِميِد احلِه َلمَ ، دثنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه أَبِيهِ ، دثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن زَيهِد بهِن َأسه
َشٌة يف قـُُبورِِهمه َصلَّى هللاُ  ُ َوحه ِل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َم ُنُشورِِهمه ، َعَليهِه َوَسلََّم: " لَيهَس َعَلى َأهه ُفُضوَن ،  َواَل يـَوه ُ يـَنـه ِل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ وََكَأيّنِ أبَِهه

َاَب َعنه رُُءوِسِهمه  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأذهَهَب ، الرتُّ َمه ََزَن "َويـَُقوُلوَن: احله  َعنَّا احله
   إسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 422]فيض: 

 
نـهَيا  -  230 َثَمةَ ،  َدثـََنا ابهُن َأيب الدُّ َعنه ُحَذيـهَفَة بهِن َأِسيٍد  ،  َعنه َأيب الطَُّفيهلِ ،  ادان الهَولِيُد بهُن َُجَيهعٍ ،  دثنا يَزِيُد بهُن َهارُونَ ،  دثنا أَبُو َخيـه

فَِإنَّ الصَّاِدَق الهَمصهُدوَق َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدََّثيِن: " َأنَّ النَّاَس ،  ُقوُلوا َواَل حَتهِلُفوا،  الهِغَفاِريِّ قَاَل: قَاَل أَبُو َذرٍّ: أَيُـَّها النَّاسُ 
َواٍج: فـَوهٌج طَاِعِمنَي َكاِسنيَ  َم الهِقَياَمِة َثاَلثََة َأفـه َعوهنَ ،   رَاِكِبنيَ ُُيهَشُروَن يـَوه َحبـُُهُم الهَماَلِئَكُة َعَلى ُوُجوِهِهمه ،  َوفـَوهٌج مَيهُشوَن َوَيسه َوفـَوهٌج َتسه

" 
 إسناده حسن لغيره.  قال المحقق:[ # 423]فيض: 
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ُ بهُن ُحَريهثٍ   -  231 َُسنيه َعنه أََنٍس قَاَل: َسأََلته َعاِئَشُة َرُسوَل ،  ُشَريهحٍ دثنا الهَفضهُل بهُن ُموَسى َعنه َعاِئِذ بهِن  ،  دثنا أَبُو َعمَّاٍر احله
: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ،  اَّللَِّ  : اَي َنِبَّ اَّللَِّ ،  ُثَّ انـهَتَظرهَت َعاِئَشةُ ،  قَاَل: »ُحَفاًة ُعَراًة«  ؟  َكيهَف ُُيهَشُر الّرَِجالُ ،  قَاَلته   ؟ َكيهَف ُُيهَشُر النَِّساءُ ،  ُثَّ قَاَلته

ِم الهِقَياَمةِ ،  ِلَك ُحَفاًة ُعَراًة«قَاَل: »َكذَ  َأََتُه ِمنه يـَوه : َواَسوه أَلِييِن ،  قَاَلته ِإنَُّه َقده نـََزَلته َعَليَّ آيٌَة اَل َيُضرُِّك ،  قَاَل: »َوَعنه َأيِّ َذِلَك َتسه
: َأيُّ آيٍَة اَي َنِبَّ اَّللَِّ ،  َكاَن َعَليهِك ثَِياٌب َأمه اَل« َمِئٍذ َشأهٌن يـُغهِنيِه{ ]عبس:  قَاَل: }ِلُكلِّ  ؟  قَاَلته ُهمه يـَوه  [ 37 امهِرٍئ ِمنـه

 حديث ضعيف، وإسناده حسن.  قال المحقق:[ # 424]فيض: 
 

َثَمةَ   -   232 َعنه َعاِئَشَة ،  حُمَمَّدٍ َعِن الهَقاِسِم بهِن  ،  دثين ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ ،  َعنه َحامتِِ بهِن َأيب َصِغريَةَ ،  دثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  دثنا أَبُو َخيـه
َم الهِقَياَمِة ُعَراةً  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُُيهَشُر النَّاُس يـَوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  : ْسَِ ، قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  ُغرهاًل«،  ُحَفاةً ،  قَاَلته

يًعا َمهُر َأَشدُّ ِمنه َأنه يـَنهظَُر بـَعهُضُهمه ِإىَل بـَعهٍض«، قَاَل: »اَي َعاِئَشةُ  ؟ بـَعهضٍ  يـَنهظُُر بـَعهُضُهمه ِإىَل ، الّرَِجاُل َوالنَِّساُء َجَِ  األه
 (. 2859(، ومسلم )6527رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 425]فيض: 

 

َِميِد بهِن ُسَليهَمانَ ،  دثنا ُعَمُر بهُن َشبَّةَ   *  -  233 َعنه أُمِّ َسَلَمَة ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  حُمَمَُّد بهُن َأيب ُموَسىدثين  ،  َعنه َعبهِد احله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُُيهَشُر النَّاُس ُحَفاًة ُعَراةً  : ْسَِ قَاَلته أُمُّ َسَلَمَة: اَي َرُسوَل  .  «َكَما بُِدئُوا،  ُغرهاًل ، قَاَلته

ُر الصُُّحِف ِفيَها َمثَاِقيُل الذَّرِّ َوَمثَاِقيُل  ؟  قـُلهُت: َوَما َشَغَلُهمه ، «قَاَل: »ُشِغَل النَّاسُ  ؟ َهله يـَنهظُُر بـَعهُضَنا ِإىَل بـَعهضٍ ، اَّللَِّ  قَاَل: »َنشه
َرهَدِل«  اخله
 إسناده ضعيف، والحديث حسن في الشواهد. قال المحقق:[ # 426]فيض: 

 

ِلٍم الشَّاِميُّ ،  َهاُروُن بهُن ُعَمرَ دثنا    *   -   234 َوهزَاِعيُّ ،  دثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ٍرو األه َاِجبِ ،  دثنا أَبُو َعمه َعنه رَُجٍل ،  َعنه َأيب ُعبَـيهٍد احله
ِلِمنيَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوُهَو ُيِشرُي بِيَ ،  ِمَن الهُمسه َباانً أَنَُّه ْسَِ َوَعَلى ،  ِدِه ِإىَل الشَّاِم: »َهاُهَنا حُتهَشُروَن رَِجااًل َورُكه

 ُوُجوِهُكمه«
 إسناده مرسل، والحديث صحيح.  قال المحقق:[ # 427]فيض: 

 

َثَمةَ   -  235 ضهَرِميُّ ،  دثنا أَبُو َخيـه َحاَق احلَه َعِن  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  دثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن طَاُوسٍ ،  دثنا ُوَهيهبٌ ،  دثنا َأمحهَُد بهُن ِإسه
َعٌة َوَأرهبَـ ،  َوَثاَلثٌَة َعَلى بَِعريٍ ،  اثـهَناِن َعَلى بَِعريٍ ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ُُيهَشُر النَّاُس َعَلى َثاَلثَِة طََراِئَق: رَاِغِبنَي َورَاِهِبنيَ 

ِبُح َمَعُهمه َحيهُث ،  َوَتِقيُل َمَعُهمه َحيهُث قَاُلوا،  تَِبيُت َمَعُهمه َحيهُث اَبُتوا،  َوحَتهُشُر بَِقيـَّتَـُهُم النَّارُ ،  َوَعَشَرٌة َعَلى بَِعريٍ ،  َعَلى بَِعريٍ  َوُتصه
ِبُحوا ا " ، ُيصه  َوَتُهِسي َمَعُهمه َحيهُث َأمهَسوه
 (. 2861(، ومسلم )6522رواه البخاري ) إسناده صحيح. المحقق:قال [ # 428]فيض: 

 

ِلمٍ ،  دثنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ   *  -   236 ِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: }َأَفَمنه ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  دثنا ُخَليهُد بهُن َدعهَلجٍ ،  دثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه يف قـَوه
ِهِه{ ]امللك:  مَيهِشي ُمِكبًّا َعَلى  ِههِ ، فـََراِكٌب َعَلى َمَعاِصي اَّللَِّ يف ُدنـهَياهُ ، [ قَاَل: َهَذا الهَكاِفرُ 22َوجه َم الهِقَياَمِة َعَلى َوجه   . َُيهُشُرُه يـَوه
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ِههِ ،  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِلِه قَادِ   ؟  َكيهَف مَيهِشي َعَلى َوجه ِهِه« قَاَل: »ِإنَّ الَِّذي َأمهَشاُه َعَلى رِجه قَاَل قـََتاَدُة: "  ،  ٌر َأنه َُيهُشَرُه َعَلى َوجه
َتِقيٍم{ ]امللك:   َدى: }َأمَّنه مَيهِشي َسِوايًّ َعَلى ِصَراٍط ُمسه ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأَهَذا الهَكاِفُر َأهه تَـَقاَم َعَلى َأمهِر اَّللَِّ ،  [22قَاَل اَّللَّ ِمٌن اسه »ُمؤه

ُ يَـ ، يف ُدنـهَياهُ  « فـَبَـَعَثُه اَّللَّ َم الهِقَياَمِة مَيهشي َسِوايًّ  وه
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق:[ # 429]فيض: 

 

ِلمٍ ،  دثنا َهاُرونُ   *  -  237 ىَل ُعَمَر بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  دثنا َساملٌِ ،  دثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن هَلِيَعةَ ،  دثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ٍف  ،  َموه َجِعيِّ َعنه َعوه َشه األه
ِمي َهَذا،  َأوهِصيِن ،  قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِر«،  فَِإيّنِ َأخَتَوَُّف َأاَل َأرَاَك بـَعهَد يـَوه َمه رِ   .  قَاَل: »َعَليهَك ِبََبِل اخله َمه   ؟ قـُلهُت: َوَما َجَبُل اخله
َشِر«   قَاَل: »َأرهُض الهَمحه

 والحديث صحيح.  إسناده منقطع قال المحقق:[ # 430]فيض: 
 

َاِعيلَ   -  238 َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  دثنا ِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ِرو بهِن ِديَنارٍ ،  دثنا ُسفه عهُت ابهَن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعمه عهُت َسِعيَد بهَن ُجَبريهٍ يـَُقوُل: ْسَِ ، ْسَِ
 ُغرهاًل«، ُعَراةً ، ُمَشاةً ، ُماَلُقو اَّللَِّ ُحَفاةً َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّكمه 

 (. 2860(، ومسلم )6524رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 431]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الهَكِرَيِ   -   240 نـهَيا،  َحدَّ ِر بهُن َأيب الدُّ َثَمةَ دثنا أَبُو  ،  دثنا أَبُو َبكه َمحهَرُ ،  َخيـه َعِن ابهِن  ،  دثنا أَبُو َخاِلٍد األه
اَلنَ  ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعجه َم الهِقَياَمِة ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه ُوَن يـَوه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُُيهَشُر الهُمَتَكربِّ

ٍء ِمَن الذُّلِّ ،  رِّ يف ِمثهِل ُصورَِة الذَّ  ٍن يف َجَهنََّم يـَُقاُل َلُه: بُوَلسَ ،  يـَعهُلوُهمه ُكلُّ َشيه َنـهَيارِ ،  ُيَساُقوَن ِإىَل ِسجه َن ِمنه ،  تـَعهُلوُهمه اَنُر األه َقوه ُيسه
ََبالِ  ِل النَّاِر "، ِطنِي اخله  ُعَصارَِة َأهه

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 432]فيض: 
 

َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ،  دثنا َسَلَمُة بهُن ُكلهُثومٍ ،  دثنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد الهَكاَلِعيُّ ، َعبهَدُة بهُن َعبهِد الرَِّحيِم الهَمرهَوِزيُّ دثنا    *  -   241
َم اله  ُكَّاِم يـَوه َتى اِبحله َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " يـُؤه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ: أَنـهُتمه ُخزَّاُن ،  َومبَنه تـََعدَّى،  ِقَياَمِة مبَنه َقصَّرَ ْسَِ فـَيَـُقوُل اَّللَّ

ُ:  ،  فـَيَـُقوُل: َغِضبهُت َلَك اَي َربِّ   ؟ فـَيـَُقاُل ِللَِّذي تـََعدَّى: َما مَحََلَك َعَلى تـََعدِّيكَ ،  َوِفيُكمه بـُغهَييِت ،  َورَُعاُة َغَنِمي،  َأرهِضي فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ُ: أَنهَت َأرهَفُق ِِبِمه  ،  فـَيَـُقوُل: رَفـَقهُت ِبِعَباِدكَ   ؟  َويـَُقاُل لِلَِّذي َقصََّر: َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـعهتَ   ؟  أَنهَت َأَشدُّ َغَضًبا ِمينِّ  فـَيَـُقوُل اَّللَّ

ًنا ِمنه َأرهَكاِن َجَهنََّم " انهطَِلُقوا ِِبِمه َفسُ  ؟ ِمينِّ   دُّوا ِِبِمه رُكه
 إسناده معضل. قال المحقق:[ # 433]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  243 َرُسوِل َعنه َجاِبٍر قَاَل: َلمَّا رََجعهُت ِإىَل  ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َعِن ابهِن ُخثـَيهمٍ ،  دثنا َُيهََي بهُن ُسَليهمٍ ،  دثنا ِإسه
ََبَشةِ  ََبَشةِ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمَن احله ٍء رَأَيـهُتمه أبَِرهِض احله « قَاَل ِفَئٌة ِفيِهمه: بـََلى اَي َرُسوَل  ؟  قَاَل: »َأاَل خُتهرِبُوين أبَِعهَجَب َشيه

َنا َعُجوٌز ِمنه  ،  اَّللَِّ  َنَما َُنهُن ُجُلوٌس ِإذه َمرَّته َعَليـه ُهمه ،  َعَجائِزِِهمه حَتهِمُل َعَلى رَأهِسَها قـُلًَّة ِمنه َماءٍ بـَيـه َدى  ،  َفَمرَّته ِبَفىًت ِمنـه َفَجَعَل ِإحه
َها َ َكِتَفيـه َها، َيَديهِه َبنيه بَـتَـيـه َف تـَعهَلُم اَي ُغَدرُ فـََقالَ ، فـََلمَّا ارهتـََفَعِت الهتَـَفَتته ِإلَيههِ ، َوانهَكَسَرته قـُلَّتـَُها، ُثَّ َدفـََعَها َفَخرَّته َعَلى رُكه : َسوه ،  ته
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ُ الهُكرهِسيَّ  ِخرِينَ ،  ِإَذا َوَضَع اَّللَّ َوَِّلنَي َواله ِسُبونَ ،  َوََجََع األه َرهُجُل مبَا َكانُوا َيكه َيهِدي َواأله َف تـَعهَلُم َكيهَف َأمهِري َوَأمهُرَك ،  َوَتَكلََّمِت األه َفَسوه
: »َصَدقهتَ قَاَل: يـَُقوُل َرُسوُل ا  . ِعنهَدُه َغًدا ُ َقوًما اَل يـُؤهَخُذ ِمنه َشِديِدِهمه ِلَضِعيِفِهمه«،  َّللَِّ  َكيهَف يـَُقدُِّس اَّللَّ

 حديث صحيح، وإسناده فيه ضعف. قال المحقق:[ # 434]فيض: 

َاِرِث الهُمَحاِريبُّ   *   -  247 ِل   - ،  دثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهَفضهِل الهُقَرِشيُّ ،  دثين َأيب ،  دثنا رََجاُء بهُن َسَلَمةَ ،  دثنا ُعَمُر بهُن َأيب احله ِمنه َأهه
َعاءَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: أدين َسِعيٌد الهَمقهرُبِيُّ   -الهَمِديَنِة   َُشِميَّ َعَلى َصنـه َر بهَن َعاِصٍم اجله تَـعهَمَل ِبشه َطَّاِب اسه ،  َأنَّ ُعَمَر بهَن اخله

ِجدِ فـََتَخلََّف َمرًَّة فـََلِقَيهُ  رُ ،   َعَلى اَبِب الهَمسه ِلِمنيَ ،  فـََقاَل َلُه: اَي ِبشه تَـعهِملهَك َعَلى َصَدَقٍة ِمنه َصَدقَاِت الهُمسه َا ،  َأملَه َأسه َت َأَّنَّ َوَقده َعِلمه
ُر بهُن َعاِصٍم: بـََلى  ؟  َهِذِه الصََّدقَاُت ِللهُفَقَراِء َوالهَمَساِكنيَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َوَلِكنه  ،  فـََقاَل َلُه ِبشه ْسَِ

ِر َجَهنَّمَ  ُ َعَلى ِجسه ًئا ِإالَّ َوقـََفُه اَّللَّ ُر زَلهَزَلةً ،  يَِلي َأَحٌد ِمنه َأمهِر النَّاِس َشيـه سه َقى ِمنهُه َعظهٌم ِإالَّ ،  اَنٍج َأوه َغريهُ اَنجٍ ،  فـَُزلهِزَل ِبِه اجلِه  اَل يـَبـه
ُلُغ قـَعهَرُه َسبهِعنَي َخرِيًفا« فَ ،  فَاَرَق َصاِحَبهُ  َبَل ُعَمُر رَاِجًعا َحىتَّ فَِإنه ُهَو ملَه يـَنهَج ُذِهَب ِبِه يف ُجبٍّ ُمظهِلٍم َكالهَقربهِ يف َجَهنََّم اَل يـَبـه َأقـه

ِمِننيَ ،  َوَقَف َعَلى َسلهَمانَ  ًا،  َوَأيب َذرٍّ فـََقااَل َلُه: اَي َأِمرَي الهُمؤه ِهَك ُمتَـَغريِّ ُر بهُن َعاِصٍم َكَذا وََكَذا  ؟  َما َشأهُن َوجه فـََهله ،  قَاَل: ذََكَر ِبشه
عهُتمه َذِلَك ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ  َعُلُه ِإلَيههِ ،  قَااَل: نـََعمه   ؟  ْسَِ َمهَر فََأجه َههُ   ؟  قَاَل: فَأَيُُّكَما يَِلي َهَذا األه ُ َوجه أَلهَصَق َخدَُّه  وَ ،  قَااَل: َمنه َتِرَب اَّللَّ

َرهضِ  ًا، اِبأله ِمِننَي بـَعهُد ِإالَّ َخريه ِلُكَك َذِلكَ ، َوملَه نـََر ِمنهَك اَي َأِمرَي الهُمؤه ٍل فـَيـُهه َمهَر َمنه لَيهَس َلُه أبَِهه َ َهَذا األه  َوَلِكنَّا ََنَاُف َأنه تـَُويلِّ
 ك موضوعا.حديث ضعيف، وإسناده ضعيف جدا، إن لم ي قال المحقق:[ # 435]فيض: 

 

َاِرثِ  * - 248 ،  دثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ ، دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن الهَولِيِد الصَّايفُّ ، دثنا رََجاُء بهُن َسَلَمةَ ، دثنا ُعَمُر بهُن َأيب احله
َطَّاِب أِلَيب َذرٍّ: اَي  ،  َعنه أَبِيهِ  َنَك  ،  َأاَب َذرٍّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر بهُن اخله عهَتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم لَيهَس بـَيـه رِبهين ِبَِديٍث ْسَِ َأخه

َنُه َأَحدٌ  َم اله ،  قَاَل: نـََعمه اَي ُعَمرُ ،  َوبـَيـه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َُيَاُء اِبلهَوايل يـَوه عهُت َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِر  ْسَِ تَـَبُذ ِبِه َعَلى ِجسه نـه ِقَياَمِة فـَيـُ
َقى ِمنهُه َمفهِصٌل ِإالَّ زَاَل َعنه َمَكانِهِ  ُر ارهجِتَاَجًة اَل يـَبـه سه َوِإنه َكاَن َعاِصًيا  ، فَِإنه َكاَن ُمِطيًعا َّلِلَِّ يف َعَمِلِه َمَضى ِبهِ ، َجَهنََّم َفرَيهَتجُّ ِبِه اجلِه

ََرقَ  َداَر ََخهِسنَي َعاًما« قَاَل ُعَمُر: َمنه َيطهُلُب الهَعَمَل بـَعهَد َهَذا اَي َأاَب َذرٍّ   َّلِلَِّ يف َعَمِلِه اَنه ُر فـَُهَو يف َجَهنََّم ِمقه سه قَاَل: »َمنه   ؟  اجلِه
ُ أَنـهَفهُ  َابِ ،  َسَلَت اَّللَّ عهَت ِمنه َنِبِّ اَّللَِّ َحِديثًا َحدَّثـََنا ،   َأاَب الدَّرهَداءِ فـََقاَل َلُه ُعَمُر: ايَ ،  ُثَّ َجاَء أَبُو الدَّرهَداءِ ،  «َوأَلهَصَق َخدَُّه اِبلرتُّ َهله ْسَِ

 .  ومع اخلمسني َخسون عاما يهوي به إىل النار، فقال: نعم، قال: فأخربه ؟ ِبِه أَبُو َذرٍّ 
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 436]فيض: 

َتِصرِ دثنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ ََتِيُم بهُن    *  -  250 َحاُق بهُن يُوُسفَ ،  الهُمنـه َعهَمشِ ،  َعنه َشرِيكٍ ،  دثنا ِإسه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن السَّاِئبِ ،  َعِن األه
ُعودٍ ،  َعنه زَاَذانَ  ٍء«َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهَقتهُل يف َسِبيِل اَّللَِّ يَُكفِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َأوه قَاَل: "  ،  ُر ُكلَّ َشيه

ََمانَةَ ، يَُكفُِّر الذُّنُوَب ُكلََّها ََمانَِة فـَيـَُقاُل َلُه: َأدِّ َأَمانـََتكَ ، ِإالَّ األه َتى ِبَصاِحِب األه نـهَيا، يـُؤه فـَيـَُقاُل:  ، فـَيَـُقوُل: َأَّنَّ اَي َربِّ َوَقَد َذَهَبِت الدُّ
َاِويَةِ  َتِهي ِإىَل قـَعهرَِهافـَيُ ،  اذهَهُبوا ِبِه ِإىَل اهله ِوي ِفيَها َحىتَّ يـَنـه َها فـَيَـهه َهُب ِبِه ِإلَيـه ِمُلَها،  ذه َئِتَها فـََيحه فـََيَضُعَها َعَلى ،  فـََيِجُدَها ُهَناَك َكَهيـه

َجَهنَّمَ ،  َعاتِِقهِ  اَنِر  ِِبَا يف  َعُد  فـََهَوته ،  فـََيصه َذلَّته  َخَرَج  َقده  أَنَُّه  ِإَذا رََأى  ِبِدينَ َوَهَوى يف ،  َحىتَّ  أََبَد اله أَثَرَِها  ََمانَُة يف ،    َواأله قَاَل: 
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مِ ،  الصَّاَلةِ  ََمانَُة يف الصَّوه َِديثِ ،  َواأله ََمانَُة يف احله َمُع ِإىَل َما يـَُقوُل ،  َواأله َوَأَشدُّ َذِلَك الهَوَداِئُع " قَاَل: فـََلِقيُت الهرَبَاَء فـَُقلهُت: َأاَل َتسه
َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه زَاَذانَ ،  قَاَل: َصَدَق قَاَل َشرِيٌك: َودثنا َعيَّاٌش الهَعاِمِريُّ   ؟  َأُخوَك َعبهُد اَّللَِّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

و ِمنههُ  ءٍ ، بَِنحه ََمانََة يف ُكلِّ َشيه ََمانََة يف الصَّاَلِة َواأله  َوملَه َيذهُكِر األه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 437]فيض: 

 

َاِعيلَ   *  -  251 َحاُق بهُن ِإْسه َاِعيلَ ،  دثنا ِإسه َرَأٌة النَِّبَّ َصلَّى هللُا ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  دثنا َحامِتُ بهُن ِإْسه قَاَل: أََتِت امه
: ِإيّنِ قـُلهُت   َها،  أِلََميِت: اَي زَانَِيةُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته : اَل ،  «؟  قَاَل: »َوَهله رَأَيهِت َذِلَك َعَليـه َتِقيُد ِمنهِك ،  قَاَلته َا َسَتسه قَاَل: »َأَما ِإَّنَّ

َم الهِقَياَمِة« طًا،  يـَوه َها َسوه ِلِدييِن ،  فـََرَجَعِت الهَمرهَأُة ِإىَل َأَمِتَها فََأعهطَتـه رَبَتههُ فََأعهتَـقَ ،  فَأََبته ،  فـََقاَلِت: اجه َها فـََرَجَعته فََأخه  فـََقاَل: »َعَسى«،  تـه
 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 438]فيض: 

 

252  -  *   ُّ َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ َعانَ ،  َعنه َداُوَد بهِن َأََب َعبهِد اَّللَِّ ،  دثنا وَِكيعٌ ،  دثنا احلَه َأنَّ ،  َسَلَمةَ َعنه أُمِّ  ،  َعنه َجدَّتِهِ ،  َعِن ابهِن ُجده
َواِك« ، فَأَبهطََأته َعَليههِ ، النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَعا َخاِدًما َلُه َوبَِيِدِه ِسَواكٌ   فـََقاَل: »َلوهاَل الهِقَصاُص َلَضَربـهُتِك ِِبََذا السِّ

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 439]فيض: 

ُ بهُن    *  -  256 ِليُّ دثنا ُحَسنيه َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب َهاُروَن الهَعبهِديِّ ،  ادان أَبُو َجعهَفٍر الرَّاِزيُّ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َعِليٍّ الهِعجه
ِريِّ قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمَن الهُمَهاِجرِينَ  ُده َعَليهِه َوَسلََّم فََأرَاَد َأنه وََكاَنته َلُه َحاَجٌة ِإىَل  ،  وََكاَن َضِعيًفا،  َسِعيٍد اخله َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ِكًرا اِبلهَبطهَحاءِ ،  يـَلهَقاُه َعَلى َخاَلٍء فـَيـُبهِدي فَِإَذا َكاَن الصُّبهُح ،  وََكاَن َيَِيُء ِمَن اللَّيهِل فـََيُطوُف اِبلهَكعهَبةِ ،  قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ُمَعسه
لِ  َبحَ رََجَع ِإىَل رَحه َلٍة َحىتَّ َأصه َر قَاَل: َفَحَبَسُه الطََّواُف َذاَت لَيـه تَـَوى َعَلى رَاِحَلِتِه َعَرَض َلُه الرَُّجلُ ، ِه َفَصلَّى اِبلنَّاِس الهَفجه ، فـََلمَّا اسه

ِرُك َحاَجَتَك«فـََقاَل َلُه رَ ،  ِإنَّ يل ِإلَيهَك َحاَجةً ،  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  فََأَخَذ خبِطَاِم اَنقَِتهِ  : »فَِإنََّك َسُتده فََأََب َأنه َيدََع ِخطَاَم ،  ُسوُل اَّللَِّ
رَ ،  فـََلمَّا َخِشَي َرُسوُل اَّللَِّ َأنه َُيهِبَسُه فـَتَـُفوَتُه الصَّاَلُة َخَفَقُه َرُسوُل اَّللَِّ اِبلسَّوهطِ ،  النَّاَقةِ  ِمنه  فـََلمَّا انـهَفَتَل  ،  ُثَّ َمَضى َفَصلَّى ِِبُِم الهَفجه

ِههِ  ِم ِبَوجه َبَل َعَلى الهَقوه ُتُه  ،  وََكاَن ِإَذا فـََعَل َذِلَك َعَرُفوا أَنَُّه َقده َحَدَث َأمهرٌ ،  َصاَلتِِه َأقـه َتَمَع َأصهَحابُُه فـََقاَل: »أَيهَن الَِّذي َخَفقه قَاَل: فَاجه
ِم فـَلهيَـُقمه«فـََقاَل: »إِ ،  فََأَعاَدَها،  فـََلمه َيُِبهُه َأَحدٌ ،  «؟  آنًِفا اِبلسَّوهطِ  َوَجَعَل ،  ُثَّ ِبَرُسوِلهِ ،  فـََقاَم الرَُّجُل يـَُقوُل: َأُعوُذ اِبَّللَِّ ،  نه َكاَن يف الهَقوه

ادهنُهه« يـَُقوُل: »ادهنُهه  يـَعهيِن  َوَسلََّم  َعَليهِه  ِمنههُ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َداَن  فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ ،  َحىتَّ  َيَديههِ   َفَجَلسَ ،  قَاَل:   َ َواَنَوَلُه ،  َبنيه
«،  السَّوهطَ  ِلَد َرُسوَل اَّللَِّ ،  قَاَل: »ُخذه َجلهَدُتَك فَاقـهَتصَّ َأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأجه : »ُخذه ،  قَاَل: فـََقاَل الرَُّجُل:  قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ
ِلَد َرُسوَلهُ قَاَل: َأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه أَ ،  اَل أبَهَس َعَليهَك«،  َجلهَدُتكَ  : »ِإالَّ َأنه تـَعهُفَو«،  جه ، قَاَل: فَأَلهَقى الرَُّجُل السَّوهطَ ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ

ُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َلَة الهَعَقَبةِ ،  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  قَاَل: فـََقاَم ِإلَيهِه أَبُو َذرٍّ ،  َوقَاَل: َقده َعَفوه ، َوأَنهَت اَنئِمٌ ،  َأُسوُق ِبكَ َوَأاَن  ،  َتذهُكُر لَيـه
تـَُها أَِبَطته  َقًة اِبلسَّوهطِ ،  َفُكنهُت ِإَذا ُسقه ُتَك َخفه ُت خبِطَاِمَها اعهرَتََضته َفَخَفقه مُ ،  َوِإَذا َأَخذه فـَُقلهَت يل: »اَل ،  َوقـُلهُت: َقده َأََتَك الهَقوه

: »َقده َعَفوهُت«،  َرُسوَل اَّللَِّ فَاقـهَتصَّ فـََقاَل أَبُو َذرٍّ: ُخذه اَي  ،  أبَهَس َعَليهَك«  : »اَي أَيُـَّها النَّاسُ ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ
َم الهِقَياَمِة«، اتَـُّقوا اَّللََّ  ُ ِمَن الظَّاملِِ يـَوه ِمًنا ِإالَّ انـهتَـَقَم اَّللَّ ِمٌن ُمؤه  َفاَل َيظهِلمه ُمؤه
 إسناده ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا.  محقق:قال ال[ # 440]فيض: 



105 

 

ُرو بهُن حُمَمَّدٍ   -  257 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  دثنا َعمه َُريهِريِّ ،  َويَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  دثنا ِإْسه َرةَ ،  َعِن اجله َعنه  ،  َعنه َأيب ِفَراسٍ ،  َعنه َأيب َنضه
َطَّاِب قَاَل: »رَأَيهُت   ُرو بهُن حُمَمَّدٍ ُعَمَر بهِن اخله دثنا  ،  دثنا َُيهََي بهُن َعبهِد الهَمِلِك بهِن َأيب َغِنيَّةَ ،  َرُسوَل اَّللَِّ يـَُقصُّ ِمنه نـَفهِسِه« دثنا َعمه

ََكمِ ، َأيب   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ، َعِن احله
 إسناده حسن لغيره.  قال المحقق:[ # 441]فيض: 

ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َهاِشمٍ دثين الهَقاِسُم بهُن    *  -  266 ىًل أِلََنِس ،  دثنا رَاِشُد بهُن َورهَدانَ ،  قَاَل: ادان ُمسه ُمَؤذُِّن َبيِن َعِديٍّ قَاَل: أدين َموه
َ َيَدِي السَّاعَ ، بهِن َماِلكٍ  اََلِوزَةُ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َبنيه ٌم يـَُقاُل هَلُُم اجله أِبَيهِديِهمه ، ِة قـَوه

َواَطُكمه " ، َويـَرهِجُعوَن ِإىَل َغَضِبهِ ، يـَغهُدوَن يف َسَخِط اَّللَِّ ، ِسَياٌط َأمهثَاُل َأذهاَنِب الهبَـَقرِ  َم الهِقَياَمِة: َضُعوا َأسه َوَن َما يـَُقاُل هَلُمه يـَوه  ِإنَّ َأهه
 إسناده ضعيف، وصح بمعناه.  قال المحقق:[ # 442]فيض: 

ٍرو  *   -   271 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  دثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َعمه َرو بهَن ِديَناٍر  ،  دثنا ُمسه عهُت َعمه ُر بهُن َمَطِر بهِن َحِكيِم بهِن ِديَناٍر قَاَل: ْسَِ دثنا ِبشه
َنهَصارِ ،  وَِكيَل آِل الزَُّبريهِ ُُيَدُِّث َماِلَك بهَن ِديَنارٍ  ىَل َأيب ُحَذيـهَفةَ ،  َعنه َساملٍِ ،  قَاَل: َدَثيِن َشيهٌخ ِمَن األه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َموه

َسَناِت ِمثهَل ِجَباِل ِِتَاَمةَ  َم الهِقَياَمِة َمَعُهمه ِمَن احلَه َواٍم يـَوه ُثورًاَحىتَّ ِإَذا ِجيَء ِبِِ ،  َوَسلََّم قَاَل: »لََيِجيَئنَّ أبَِقـه ُ َأعهَماهَلُمه َهَباًء َمنـه ،  مه َجَعَل اَّللَّ
مَ ، قَاَل َساملٌ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ُثَّ َأَكبـَُّهمه َعَلى النَّاِر« َقِّ ، َجلِّ لََنا َهُؤاَلِء الهَقوه ُهمه ، فـََوالَِّذي بـََعَثَك اِبحله فـََقاَل ، َلَقده ِخفهُت َأنه َأُكوَن ِمنـه

ُمه َكانُوا ُيَصلُّوَن َوَيُصوُمونَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ٌء َشرًّا َحَراًما  ،  َوَيَهُخُذوَن ِمَن اللَّيهلِ ،   َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَما ِإَّنَّ َلِكنـَُّهمه َكانُوا ِإَذا َعَرَض هَلُمه َشيه
ُ َأعهَماهَلُمه« قَاَل َماِلٌك: »َهَذا النَِّفاُق َوَربِّ الهكَ  قَاَل: فََأَخَذ الهُمَعلَّى بهُن ِزاَيٍد الهُقرهُدوِسيُّ بَِيِد َماِلٍك َوقَاَل: ،  عهَبِة«َأَخُذوُه فََأدهَحَض اَّللَّ

 َصَدقهَت اَي َأاَب َُيهََي 
 إسناده ضعيف، والحديث منكر.  قال المحقق:[ # 443]فيض: 

َسُن قَاَل: نـُبِّئهُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه َعوهفٍ ،  دثنا ُهَشيهمٌ ،  دثنا ُشَجاُع بهُن خَمهَلدٍ   *   -   272 دثنا احلَه
َنَِّة بـَعهَدَما َجاَوُزوا النَّاَر َحىتَّ يـُقهَتصَّ ِمنه بـَعهِضِهمه لِبَـعهٍض َمظَ  َنَِّة َعِن اجله ُل اجله َتِبَسنَّ َأهه َيااِلُمُهُم الَّيِت َتظَاَلُموا ِِبَا يف »لََيحه نـه َحىتَّ ،   الدُّ

ُخُلوَها َولَيهَس يف قـُُلوِب بـَعهِضِهمه َعَلى بـَعهٍض ِغلٌّ« َنََّة َحيهُث َيده ُخُلوا اجله  َيده
 حديث صحيح، وإسناده مرسل.  قال المحقق:[ # 444]فيض: 
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َثُم بهُن َخارَِجةَ َحدَّثـََنا    *  -   1 َيـه ََكُم بهُن ُموَسى،  اهله ََسُن بهُن َُيهََي اخلهَُشيِنُّ ،  َواحله ِقيِّ ،  قَااَل: ان احله ،  َعنه ِهَشاٍم الهِكَناينِّ ،  َعنه َصَدقََة الدَِّمشه
ِيَل َعَليههِ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  ُم َعنه رَبِِّه تـََعاىَل َوتـََقدََّس قَاَل: »َمنه َأَهاَن يل َولِيًّا فـََقده    َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه ِجربه السالَّ

ِمنِ ،  اَبَرَزين اِبلهُمَحارَبَةِ  ٍء َأاَن فَاِعُلُه َما تـََردَّدهُت يف قـَبهِض نـَفهِس الهُمؤه َرُه ُمَساَءَتُه َواَل   ؛ َوَما تـََردَّدهُت يف َشيه َت َوَأاَن َأكه َرُه الهَموه أِلَنَُّه َيكه
َسُد لِ ،  بُدُّ َلُه ِمنههُ  ٌب فـَيَـفه ُخُلُه ُعجه ِمِننَي َمنه يُرِيُد اَباًب ِمَن الهعلهِم فََأُكفُُّه َعنهُه اَل َيده َوَما تـََقرََّب ِإيَلَّ َعبهِدَي ،  َذِلكَ َوِإنَّ ِمنه ِعَباِدي الهُمؤه

ُتُه َعَليههِ مبِثه  ُتُه ُكنهُت َلُه َْسهًعا ،  َوَما يـََزاُل َعبهِدي يـَتَـنَـفَُّل يل َحىتَّ ُأِحبَّهُ ،  ِل َأَداِء َما افهرَتَضه بَـبـه َدَعاين ،  َوُمَؤيًِّدا،  َوَيًدا،  َوَبَصًرا،  فَِإَذا َأحه
ُتهُ  ُتهُ ،  فََأَجبـه ُت َلهُ ،  َوَسأََليِن فََأعهطَيـه َقرهتُُه أَلَفهَسَدُه َوإِ ،  َوَنَصَح يل فـََنَصحه ِلُح ِإميَانَُه ِإالَّ الهِغََن َوَلوه َأفـه ِمِننَي َمنه اَل ُيصه نَّ ِمنه ِعَباِدي الهُمؤه

ِلُح ِإميَانَُه ِإالَّ الهَفقهرُ ،  َذِلكَ  ِمِننَي َلَمنه اَل ُيصه ِمِننَي َمنه اَل َوِإنَّ مِ ،  َوَلوه َبَسطهُت َلُه أَلَفهَسَدُه َذِلكَ ،  َوِإنَّ ِمنه ِعَباِدي الهُمؤه نه ِعَباِدي الهُمؤه
حَّةُ  ِلُح َلُه ِإميَانَُه ِإالَّ الصِّ ُتُه أَلَفهَسَدُه َذِلكَ ،  ُيصه َقمه ِلُح ِإميَانَُه ِإالَّ السََّقمُ ،  َوَلوه َأسه ِمِننَي َمنه اَل ُيصه ُتُه  ،  َوِإنَّ ِمنه ِعَباِدي الهُمؤه َوَلوه َأصهَححه

 ِإيّنِ َعِليٌم َخِبرٌي« ، َدبُِّر َأمهَر ِعَباِدي ِبِعلهِميِإيّنِ أُ ، أَلَفهَسَدُه َذِلكَ 
   (، وقال: ضعيف جدا.1775ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 445]فيض: 

ََكُم بهُن ُموَسى  *   -   2 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ان احله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ِلُم بهُن َعبهِد  ،  ان ِإْسه َعِن النَِّبِّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  اَّللَِّ ذََكَر ُمسه
َِتهِ  ُأولَِئَك  ،  َوِإَذا تـََوفَّاُهمه تـََوفَّاُهمه ِإىَل َجنَِّتهِ ،  َوُُيهِييِهمه يف َعاِفَيِتهِ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: َّلِلَِّ َضَناِئُن ِمنه ِعَباِدِه يـَغهُذوَهمه يف َرمحه

َها يف َعاِفَيٍة " الَّذِ   يَن ََتُرُّ َعَليهِهُم الهِفََتُ َكِقَطِع اللَّيهِل الهُمظهِلِم َوُهمه ِمنـه
، َقْد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمْسِلُم ْبُن َعْبِد َّللاَِّ اْلِحْمِصيُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، وَ   :الهيثميقال  [ #  446]فيض:   َجِهَلُه الذََّهِبيُّ

 َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُوثِ ُقوا. 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   3 َثُم بهُن َِجَازٍ ،  ان آَدُم بهُن َأيب ِإاَيسٍ ،  ان َعِليُّ بهُن َداُودَ ،  َحدَّ َيـه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  ان اهله
َومُيِيتـُُهمه يف َعاِفَيٍة ،  ُُيهِييِهمه يف َعاِفَيةٍ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّلِلَِّ َضَناِئَن ِمنه َخلهِقِه َيِضنُّ ِِبِمه َعِن الهَباَلءِ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

َنََّة يف َعاِفَيٍة«  ِخُلُهُم اجله  َويُده
 (، وقال: منكر. 3314)ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة [ # 447]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  4 ََسِديُّ ،  ذََكَر الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ َسنِ ،  أان أَبُو طَاِهرٍ ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن الهَقاِسِم األه َعنه  ،  َوَأيب طَاِهرٍ ،  َعِن احلَه
ِريِّ ،  َأيب يَزِيَد الهَمَدينِّ  ُده َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّلِلَِّ َخَواصَّ ِمنه َخلهِقهِ قَالَ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُُيهِييِهمه يف ،  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َنََّة يف َعاِفَيٍة« ، َومُيِيتـُُهمه يف َعاِفَيةٍ ، َعاِفَيةٍ  ِخُلُهُم اجله  َويُده
   ~[ 448]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   6 ٍل التَِّميِميُّ ان ابهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ َعنه ِعيَسى بهِن َعبهِد  ،  َعنه َعيَّاِش بهِن َعبَّاسٍ ،  ان اَنِفُع بهُن يَزِيدَ ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن َسهه

َلمَ ، الرَّمحهَنِ  ِجَد فَِإَذا ُهَو مبُِ ، َعنه ُعَمرَ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه زَيهِد بهِن َأسه َعاِذ بهِن َجَبٍل يـَبهِكي ِعنهَد َقربهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ أَنَُّه َدَخَل الهَمسه
عهُتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ الهَيِسرَي ِمَن الرِّاَيِء  ؟  فـََقاَل: َما يـُبهِكيَك اَي ُمَعاذُ ، َعَليهِه َوَسلَّمَ  قَاَل: َحِديٌث ْسَِ
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َبهِراَيءَ ،  ِشرهكٌ  ِفَياَء األه َخه َتهِقَياَء األه تَـَقُدوا،  َوِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ األه َُدى،  َوِإنه َحَضُروا ملَه يـُعهَرُفوا،  الَِّذيَن ِإنه َغابُوا ملَه يـُفه ، قـُُلوُِبُمه َمَصابِيُح اهله
َاَء ُمظهِلَمٍة«   َُيهُرُجوَن ِمنه ُكلِّ َغربه

 (، وقال األلباني: ضعيف.3989ه )رواه ابن ماج[ # 449]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  7 َزهِديُّ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه َنهَصاِريِّ ،  ان ِإْسه َعِن الهَعبَّاِس ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُمَهاِجِر األه
ِميِّ  ََبِشيِّ ُُيهَمُل َعَلى الهرَبِيدِ قَاَل: بـََعَث ُعَمُر  ،  بهِن َساملٍِ اللَّخه ، فـََلمَّا َقِدَم َعَليهِه قَاَل: َلَقده َشقَّ َعَليَّ ،  بهُن َعبهِد الهَعزِيِز ِإىَل َأيب َساَلٍم احله

ِلي ضِ َوَلِكنَُّه بـََلَغيِن َعنهَك َحِديُث ، قَاَل ُعَمُر: َما َأَردهاَن َذِلكَ ، َأوه َلَقده َشَققهَت َعَلى رِجه َوه اَبَن يف احله بَـبهُت َأنه ُأَشاِفَهَك بِهِ ، ثـَوه ،  فََأحه
ِضَي ِمنه َعدَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َحوه اَبَن يـَُقوُل: ْسَِ عهُت ثـَوه َماُؤُه َأَشدُّ  ،  َن ِإىَل ُعَماَن الهبَـلهَقاءِ قَاَل: ْسَِ

َلى ِمَن الهَعَسلِ ،  بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ  َوابُُه َعَدُد جُنُوِم السََّماءِ ،  َوَأحه َأوَُّل النَّاِس ُوُروًدا ،  َمنه َشِرَب ِمنهُه َشرهبًَة اَل َيظهَمأُ بـَعهَدَها أََبًدا،  َوَأكه
َطَّاِب: »ُهُم الشُّعهُث رُُءوًسا،  َعَليهِه فـَُقَراُء الهُمَهاِجرِيَن« َتُح ،  الَِّذيَن اَل يـَنهِكُحوَن الهُمنَـعََّماتِ ،  ُنُس ثَِياابً الدُّ ،  فـََقاَل ُعَمُر بهُن اخله َواَل تـُفه

ُت الهُمنَـعََّماتِ ،  فـََقاَل ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيِز: َلَقده فُِتَحته يلَ السَُّددُ ،  هَلُمه أَبـهَواُب السَُّدِد« اَل َأدهُهُن رَأهِسي َحىتَّ ،  اَل َجَرمَ ،  َوَنَكحه
َعثَ  يب الَِّذي يَِلي َبَدين َحىتَّ يـَتَِّسَخ " َواَل ، َيشه   أغهِسُل ثـَوه

   . صحيح المرفوع منه(، وقال االلباني: 2444رواه الترمذي ) [ # 450]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   8 ِ الهَواِسِطيُّ َخَلُف بهُن ِعيَسى  ان،  َحدَّ َُسنيه ِريُّ ،  أَبُو احله ٍرو،  ان يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه َعِن ،  قَاَل: ان جُمَاِشُع بهُن َعمه
َةَ ،  ابهِن هَلِيَعةَ  َبهَدالِ قَاَل: َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَّ صَ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَيهرٍ ،  َعِن ابهِن ُهَبريه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن األه قَاَل:  ،  َلى اَّللَّ

َتِدِعنيَ ،  َجلِِّهمه يل قَاَل: »لَيهُسوا اِبلهُمتَـَنطِِّعنيَ ،  »ُهمه ِستُّوَن رَُجاًل« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ملَه يـََناُلوا َما اَنُلوه ،  َواَل اِبلهُمتَـنَـعِِّمنيَ ،  َواَل اِبلهُمبـه
ُمه اَي َعِليُّ يف أُمَّيِت َأَقلُّ ِمَن  ،  َوالنَِّصيَحِة أِلَئِمَِّتِهمه ،  َوَساَلَمِة الهُقُلوبِ ،  َوَلِكنه ِبَسَخاِء األنَـّفهسِ ،  اٍم َواَل َصاَلٍة َواَل َصَدَقةٍ ِبَكثـهَرِة ِصيَ  ِإَّنَّ

َمحِر« ِيِت األه  الهِكربه
؛ ن هذا موضوع؛ آفته مجاشع هذا؛ فإنه أحد الكذابي (، وقال:  5248أورده العالمة األلباني في تعليقه على الحديث ) [ #  451]فيض:  

  كما قال ابن معين.
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  9 َعنه  ، ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعبهِد اَّللَِّ أَبُو َحامتٍِ ، حُمَمَُّد بهُن َسِعيٍد الهُقَرِشيُّ الهَبصهِريُّ   ان، ذََكَر َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ، َحدَّ
َسنِ ، َعوهفٍ  ِخَرِة َمنه ِإنه َنَطَق ملَه يـُنه ، َعِن احلَه َوِإنه َغاَب ملَه ، َصته َلهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمنه ُمُلوِك اله
تَـَقده  َذنه َلهُ ، َوِإنه َخَطَب ملَه يـَُزوَّجه ، يـُفه َتأهَذَن َعَلى ُسلهطَاٍن ملَه يـُؤه َيا َلَمََلَُهمه نُورًا«، َوِإِن اسه نـه ِل الدُّ َم الهِقَياَمِة َعَلى َأهه  َلوه َُيهَعُل نُورُُه يـَوه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 452]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   10 َعِن الضَّحَّاِك بهِن ُمَزاِحٍم ،  ان ََّنهَشُل بهُن َسِعيٍد الهُقَشريهِيُّ ،  ان الهُمَعلَّى بهُن ِعيَسى ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ ،  َحدَّ

اَليلِّ  َتَحقَّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  اهلِه ِسهِ رَفـََعُه قَاَل: " َثاَلٌث َمنه ُكنَّ ِفيِه اسه َفُع َسَفَه السَِّفيِه َعنه نـَفه ،   ِواَليََة اَّللَِّ َوطَاَعَتُه: ِحلهٌم َأِصيٌل َيده
 َوُخُلٌق َحَسٌن يَُداِري ِبِه النَّاَس "، َوَورٌَع َصاِدٌق َُيهِجُزُه َعنه َمَعاِصي اَّللَِّ 
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 إسحاق.في إسناده نهشل بن سعيد متروك، وكذبه  :الموسوعة قال محقق[ # 453]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   12 ُرو بهُن َمرهُزوقٍ ،  ذََكَر َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ ،  َحدَّ َعمشِ ،  أان زَاِئَدةُ ،  ان َعمه عهتَـُهمه َيذهُكُرونَ ،  َعِن األه َعنه  ،  قَاَل: ْسَِ
َنَّةِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل أُنـَبِّ ،  أََنسٍ  ِل اجله َريهنِ   ؟  ُئُكمه أبَِهه َتضهَعٍف ِذي ِطمه َلوه َأقهَسَم َعَلى ،  ُكلُّ َضِعيٍف ُمسه

 اَّللَِّ أَلَبـَرَُّه«
 . صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف (، وقال شعيب: 12476رواه أحمد )[ # 454]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   13 ُل بهُن َعاِصمٍ ،  َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   ان،  َحدَّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  ان حُمَمَُّد بهُن مِحهرَيٍ ،  َعنه َعبهِد الهَوهَّاِب بهِن جَنهَدةَ ،  ان َسهه
َلَسُهُم َعَلى َمَناِبَر ِمنه نُورٍ ،  ِزاَيدٍ  ُم الهِقَياَمِة َأجه َوأَلهَقى َعَليهِهُم السَُّباَت َحىتَّ يـَفهرَُغ ِمنه ِحَساِب    ،رَفـََعُه قَاَل: »ِإنَّ َّلِلَِّ ِعَباًدا ِإَذا َكاَن يـَوه

َلهِق«   اخله
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 455]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  15 قَاَل:  ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  الهُمِغريَةِ َعنه َجعهَفِر بهِن َأيب  ،  ان يـَعهُقوُب الهَقمِّيُّ ،  ان حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَوهَّابِ ،  َحدَّ

لَِياُء اَّللَِّ ، ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل: »الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اَّللَُّ« ؟ َمنه َأوه
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 456]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  - 16 ُّ  ان ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ِر  ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَمانَ ، قَااَل: ان َداُوُد الهَعطَّارُ ، َوَخَلُف بهُن ِهَشامٍ ، َداُوُد بهُن َعمه َعنه َشهه
َاَء بِنهِت يَزِيدَ ،  بهِن َحوهَشبٍ  ،  « قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  رِبُُكمه خبَِيارُِكمه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل ُأخه ،  َعنه َأْسه

 قَاَل: »الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اَّللَُّ«
هذا إسناده حسن. وشهر بن . وقال البوصيري في الزوائد:  ضعيف(، وقال األلباني:  4119رواه ابن ماجه )[ #  457]فيض:  

  .وباقي رجال اإلسناد ثقاتحوشب وسويد بن سعيد مختلف فيهما. 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   17 َعهدِ ،  َحدَّ ََسنِ ،  أان الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  ان َعِليُّ بهُن اجله قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  َعِن احله
 »ِإنَّ َّلِلَِّ ِعَباًدا ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اَّللَُّ«

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 458]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  19 َثُم بهُن َخارَِجةَ ،  َحدَّ َيـه ِديُن بهُن َسعهدٍ ،  ان اهله ىَل ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهَولِيِد التُِّجيِبِّ ،  ان ِرشه َعنه َأيب َمنهُصوٍر َموه
َنهَصارِ  ِرو بهِن  ،  األه َُموحِ َعنه َعمه َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل ُيَِقُّ ِللهَعبهِد َحقُّ َصرِيِح اإلهِميَاِن َحىتَّ  ،  اجله ُيُِبَّ يف  أَنَُّه ْسَِ

َتَحقَّ الهوَ ،  َويـُبهِغَض يف اَّللَِّ ،  اَّللَِّ  لَِياِئي ِمنه ِعَباِدي َوَأِحبَّاِئي ِمنه َخلهِقي ،  اَليَةَ فَِإَذا َأَحبَّ يف اَّللَِّ َوأَبـهَغَض يف اَّللَِّ فـََقده اسه ُ: ِإنَّ َأوه قَاَل اَّللَّ
ِري رِِهمه " ، الَِّذي يُذهَكُروَن ِبذِكه  َوُأذهَكُر ِبذِكه

 َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َوُهَو ُمْنَقِطٌع َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 459]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  21 َثَمةَ ،  َحدَّ عهُت أََنَس بهَن َماِلكٍ ،  أان الهَعاَلُء أَبُو حُمَمٍَّد الثَـَّقِفيُّ ،  ان يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  ان أَبُو َخيـه قَاَل:  ،  قَاَل: ْسَِ

ُس بِ ،  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بِتَـُبوكَ  ِيُل ،  ُشَعاٍع َوِضَياٍء َونُوٍر ملَه نـََرَها طََلَعته ِبِه ِفيَما َمَضىَفطََلَعِت الشَّمه فَأََتى ِجربه
ِيلُ  َم ِبِضَياٍء َونُوٍر َوُشَعاٍع ملَه َأرََها طََلَعته ِبِه ِفيَما َمَضى،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي ِجربه َس الهيَـوه «    ؟َما يل َأَرى الشَّمه

مَ  ُ َسبهِعنَي أَلهَف َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَليههِ ،  قَاَل: ِإنَّ َذاَك ُمَعاِويَُة اللَّيهِثيُّ َماَت اِبلهَمِديَنِة الهيَـوه « قَاَل: َكاَن ؟  قَاَل: »َوِفيَم َذاكَ ،  فـَبَـَعَث اَّللَّ
َأَحٌد يف اللَّيهِل َوالنـََّهارِ   ُ ِثُر ُقله ُهَو اَّللَّ َرهَض فـَُتَصلَِّي ،  َوقـُُعوِدهِ ،  َوِقَياِمهِ ،  يف َِمهَشاهُ ،  يُكه فـََهله َلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأنه أقهِبَض َلَك األه

 َفَصلَّى َعَليهِه ُثَّ رََجعَ ، قَاَل: »نـََعمه« ؟ َعَليههِ 
، َوُهَو َمْتُروٌك.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه اْلَعاَلُء ْبُن َزْيَد َأُبو  :الهيثميقال [ # 460]فيض:   ُمَحمٍَّد الثََّقِفيُّ

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  - 24 َزهِديُّ ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ ، َحدَّ َاِعيلَ ، ذََكَر أَبُو الهَعبَّاِس األه َلمَ ، ان أَبُو مَهَّامٍ ، ان ُموَسى بهُن ِإْسه ، َعنه زَيهِد بهِن َأسه

ِخَرِة«قَاَل: قَاَل َرُسوُل  نـهَيا َواله ُل الهُمَعافَاِة يف الدُّ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َّلِلَِّ ِعَباًدا ُهمه َأهه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 461]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   25 لٍ ،  َحدَّ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  أان ُمَباَرُك بهُن َحسَّانَ ،  ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى  ان،  ذََكَر الهَفضهُل بهُن َسهه
رِبُُكمه خبَريهِ ُجَلَساِئُكمه  يـَُتهُ   ؟  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل ُأخه ،  لهِمُكمه َمنهِطُقهُ َوزَادَُكمه يف عِ ،  َمنه ذَكَّرَُكُم اَّللََّ ُرؤه

ِخَرِة َعَمُلُه«   َوذَكَّرَُكمه يف اله
ِحيِح.  :الهيثميقال [ # 462]فيض:  اَن، َوَقْد ُوثِ َق، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه َأُبو ُيْعَلى، َوِفيِه ُمَباَرُك ْبُن َحسَّ

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  - 27 َيانُ ، َهاُروُن بهُن َمعهُروفٍ  ان، َحدَّ َعرٍ ، ان ُسفه َسدِ ، َعنه ِمسه ٍل َأيب األه قَاَل: ِقيَل:  ، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ، َعنه َسهه

لَِياُء اَّللَِّ ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل: »ُهُم الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ذُِكَر اَّللَُّ« ؟ َمنه ُأولَِئَك الَِّذيَن ُهمه َأوه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 463]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   30 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َحاقَ ،  قـُبَـيهَصةُ ،  َأاَن أَبُو َعاِمرٍ ،  ان ِإسه َحاقَ ،  َعنه يُوُنَس بهِن َأيب ِإسه قَاَل: ،  َعنه َأيب ِإسه
ِجَد فـَُرِئَي ذُِكَر اَّللَُّ«  »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الهَمسه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 464]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ *    -  34 عهُت َأيب  ،  ان حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن َشِقيقٍ ،  َحدَّ ِد بهِن َعبهِد  ،  َعنه َمعهَمرٍ ،  يـَُقوُل: أان َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ْسَِ َعنه َخالَّ

ِريِّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  الرَّمحهَنِ  ُده رِبُُكمه أبََِحبُِّكمه ِإىَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله « قَاُلوا:  ؟  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل ُأخه
رِبُُكمه أِبَبـهَغِضُكمه ِإىَل  ،  َوظَنَـنَّا أَنَُّه ُيَسمِّي رَُجاًل ،  ى اَي َرُسوَل اَّللَِّ بـَلَ  قَاَل: »ِإنَّ َأَحبَُّكمه ِإىَل اَّللَِّ َأَحبُُّكمه ِإىَل النَّاِس« ُثَّ قَاَل: »َأاَل ُأخه

 فـََقاَل: »أَبـهَغَضُكمه ِإىَل اَّللَِّ أَبـهَغَضُكمه ِإىَل النَّاِس«، رَُجاًل  َفظَنَـنَّا أَنَُّه ُيَسمِّي، « قـُلهَنا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ اَّللَِّ 
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ْحَمِن ْبُن َحْيَدَة اأْلَْنَباِريُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَّ  :الهيثميقال [ # 465]فيض:   ِثَقاٌت.ُة ِرَجاِلِه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد الرَّ
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   35 َعهدِ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه زُبـَيهدٍ ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن طَلهَحةَ ،  ان َعِليُّ بهُن اجله َعنه رَُجٍل ِمنه َبيِن َهاِشٍم رَفـََعُه ،  َعنه َعمه
ُُلو  ِل َداِر اخله لَِياِء اَّللَِّ ِمنه َأهه َبِغي أِلَوه ِل َداِر الهُغُروِر  قَاَل: »اَل يـَنـه لَِياُء السُّلهطَاِن ِمنه َأهه ِد الَِّذيَن هَلَا َسعهيـُُهمه َوِفيَها رَغهبَـتـُُهمه َأنه َيُكوَن َأوه

اَلِقِهمه  لَِياِء اَّللَِّ يف َرِبِِّمه َويف ِديِنِهمه« َوأُُمورِهِ  الَِّذيَن هَلَا َسعهيـُُهمه َوِفيَها رَغهبَـتـُُهمه ُهمه َأَشدُّ تـََباُرزًا َوَأَشدُّ تـََعاطًُفا أِلَنهَساِِبِمه َوَأخه  مه ِمنه َأوه
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 466]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   41 هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى  ،  َعنه أََنسٍ ،  ان مُحَيهدٌ ،  ان يَزِيُد بهُن زُرَيهعٍ ،  ان ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ

ِر الطَّرِيقِ  ، َوَسَعته َفَحَمَلتههُ ،  َفُسِمَعته تـَُقوُل: ابهيِن ابهيِن ،  َفَخِشَيته أُمُُّه َأنه يُوطََأ الصَِّبُّ ،  نـََفٍر ِمنه َأصهَحاِبِه فَِإَذا َصِبٌّ َعَلى َظهه
ُم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ اَل يـُلهِقي َحِبيَبُه يف النَّاِر« ، ي ابـهنَـَها يف النَّارِ َما َكاَنته لِتـُلهقِ ، فـََقاَل الهَقوه  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َواَّللَّ

ِحيِح. :الهيثميقال [ # 467]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
 

ثـََنا َعبهُد    *  -  42 ََواِريِّ ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ ،  اَّللَِّ َحدَّ ََسنِ ،  َعنه ُخَليهدٍ ،  ان زَيهُد بهُن ُعبَـيهدٍ ،  ان َأمحهَُد بهُن َأيب احله قَاَل:  ،  َعِن احله
َرِة َوبَِقَي ُخصٌّ يف َوَسِطَها ملَه َُيهرَتِقه  رَِقته ِخَصاٌص اِبلهَبصه َمِئٍذ أَ ،  ُأحه َرِة يـَوه َعِريُّ َوَأِمرُي الهَبصه َشه َ ِبَذِلكَ ،  بُو ُموَسى األه فـَبَـَعَث ِإىَل  ،  َفُخربِّ

َك ملَه َُيهرَتِقه ،  فـََقاَل: اَي َشيهخُ ،  فَُأِتَ ِبِه فَِإَذا َشيهخٌ ،  َصاِحِب اخلهُصِّ  ُت َعَلى َريبِّ َأالَّ ُُيهرَِقهُ   ؟  َما اَبُل ُخصِّ فـََقاَل ،  فـََقاَل: ِإينَّ َأقهَسمه
إِ  َأَما  يـَُقوُل: »َيُكوُن يف أُمَّيِت رَِجاٌل طُلهٌس رُُءوُسُهمه أَبُو ُموَسى:  َعَليهِه َوَسلََّم  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ثَِياُِبُمه ،  يّنِ ْسَِ َلوه ،  ُدُنٌس 

 َأقهَسُموا َعَلى اَّللَِّ أَلَبـَرَُّهمه« 
  .فيه انقطاع وجهالةالعراقي في تخريج اإلحياء: قال [ # 468]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   43 َرسَ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ان ُشَجاُع بهُن َأشه ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  ان ِإْسه َرَة بهِن َحِبيبٍ ،  َعنه َأيب َبكه قَاَل:  ،  َعنه َضمه
 َوَحبُِّبوا النَّاَس ِإىَل اَّللَِّ ُُيهِببهُكُم اَّللَُّ« ،  النَّاسِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َحبُِّبوا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 469]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   44 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل أََنٌس: قَاَل  ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  ان يَزِيُد بهُن ُزرَيهعٍ ،  ان ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ
 »ِإنَّ ِمنه ِعَباِد اَّللَِّ َمنه َلوه َأقهَسَم َعَلى اَّللَِّ أَلَبـَرَُّه« 

 (. 1675(، ومسلم )2703رواه البخاري )[ # 470]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   45 َثَمةَ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن ُعَمرَ   ان،  ان أَبُو َخيـه يَـُتُه أَبُو مُحهَرةَ ،  ِإْسه ىَل ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ وَُكنـه ذََكَر ُعرهَوُة  ،  ان َعبهُد الهَواِحِد َموه
ُ: َمنه آَذى يل َولِ ، َعنه َعاِئَشةَ ، بهُن الزَُّبريهِ  َتَحلَّ حَمَارِِميَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل اَّللَّ َوَما تـََقرََّب  ، يًّا فـََقِد اسه

َنُه الَّيِت يـُبهِصُر ِِبَا،  َوِإنَّ َعبهِدي لَيَـتَـَقرَُّب ِإيَلَّ اِبلنَّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَّهُ ،  ِإيَلَّ َعبهِدي املُؤِمن مبِثهِل َأَداِء فـََراِئِضي ُتُه ُكنهُت َعيـه بَـبـه َوَيَدُه ،  فَِإَذا َأحه
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َلُه الَّيِت مَيهِشي ِِبَا،  بهُطُش ِِبَاالَّيِت يَـ  ُتهُ ،  َوِلَسانَُه الَِّذي يـََتَكلَُّم ِبهِ ،  َوفـَُؤاَدُه الَِّذي يـَعهِقُل ِبهِ ،  َورِجه ُتهُ ،  ِإنه َدَعاين َأَجبـه ، َوِإنه َسأََليِن َأعهطَيـه
تِهِ  ٍء َأاَن فَاِعُلُه تـََردُِّدي َعنه َموه َرُه الهَموهتَ َوَذلِ  ؛ َوَما تـََردَّدهُت يف َشيه َرُه ُمَساَءَتُه "، َك أَنَُّه َيكه  َوَأاَن َأكه

َقْد َوثََّقُه َغْيُر َرَواُه اْلَبزَّاُر َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َقْيٍس، وَ   : الهيثميقال  [ #  471]فيض:  
ِحيِح، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِفي اأْلَْوَسِط ِرَجاُل الَواِحٍد،   ِحيِح َغْيَر َشْيِخِه: َهاُروَن ْبِن َكاِمٍل. َوَضعََّفُه َغْيُرُهْم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ  صَّ

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   58 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ   ان ،  َحدَّ َسنَ ،  ِإْسه عهُت احلَه يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  ذََكَر َصاِلٌح الهُمرِّيُّ قَاَل: ْسَِ

َنََّة ِبَكثـهَرِة َصاَلةٍ  ُخُلوا اجله مٍ ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ بَُداَلَء أُمَّيِت ملَه َيده َنـهُفسِ ،  َلِكنه َدَخُلوَها ِبَرمحهَِة اَّللَِّ وَ ،  َواَل َصَدَقةٍ ،  َواَل َصوه ،  َوَسَخاَوِة األه
 َوَساَلَمِة الصُُّدوِر«

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 472]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  59 ِر بهِن ُخنَـيهسٍ ،  َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ   ان،  ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ يـَرهفـَعهُه قَاَل:  ،  َعنه َبكه
ًئا أََبًدا« ُمه اَل يـَلهَعُنوَن َشيـه  »َعاَلَمُة أَبهَداِل أُمَّيِت َأَّنَّ

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 473]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   69 َسُن بهُن َأيب الرَّبِيعِ   ان ،  َحدَّ ِهِ ،  أان َمعهَمرٌ ،  أان َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  احلَه قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوَب َأوه َغريه

ٍء ِإالَّ اسه  ُعوَن اَّللََّ ِبَشيه َعٌة اَل َيده َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـََزاُل يف أُمَّيِت َسبـه ،  َوِِبِمه يـُنهَصُروَن« ،  ِِبِمه مُيهَطُرونَ ،  َتَجاَب هَلُمه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
َفُع َعنهُكمه« ُتُه قَاَل: »َوِِبِمه يُده  َوَحِسبـه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 474]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  72 َلمَ ،  ذََكَر أَبُو َعلهَقَمةَ ،  َهاُروُن بهُن ُموَسى بهِن َأيب َعلهَقَمَة الهَفرهِويُّ   ان،  َحدَّ قَاَل: " َهَلَك ُعثهَماُن ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه

ِِه قَالَ  َنَّةُ بهُن َمظهُعوٍن فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبََهازِِه فـََلمَّا ُوِضَع َعَلى َقربه َرَأٌة: َهِنيًئا َلَك َأاَب السَّاِئِب اجله فـََقاَل ،  ِت امه
: َكاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ َيُصوُم النـََّهارَ ؟  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَما ِعلهُمِك ِبَذِلكَ  ِبِك  ،  َوُيَصلِّي اللَّيهلَ ،  « قَاَلته قَاَل: " ِبَسه

 قـُلهِت: َكاَن ُيُِبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه " َلوه 
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 475]فيض: 

 

َسُن بهُن َعَرَفةَ   *  -  73 َكاَن يف زََمِن َرُسوِل اَّللَِّ ،  قَاَل: ِإنَّ َعبهَد اَّللَِّ بهَن مِحَارٍ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن َسعهدٍ ،  ذََكَر َعِليُّ بهُن َثِبتٍ ،  ان احلَه
َء ِمَن السُّو  ِن َأِو الهُعكََّة ِمَن الهَعَسِل َأِو الشَّيه رَتِي الهُعكََّة ِمَن السَّمه فـََيأهِت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  قِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيشه

َديهُت َهَذا َلَك ايَ  َعَليهِه َوَسلََّم فـَيَـُقوُل: َأعهُطوا َُثََن  ،  َرُسوَل اَّللَِّ   فـَيَـُقوُل: َأهه َتِغي َُثََنُه أََتى ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  فَِإَذا َجاَء َصاِحُبُه يـَبـه
َديـهَتُه يل ،  َمَتاِعهِ  َا َأهه َوَيَهُمُر ،  َيضهَحُك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ « فَـ ؟  فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَو لَيهَس ِإَّنَّ

َتى ِبِه َشاِراًب يف زََمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ِبِه فـَيـُعهَطى َُثََنهُ  ٍم ،  فـََيأهُمُر ِبِه فـَُيضهَربُ ،  وََكاَن اَل يـََزاُل يـُؤه فَُأِتَ ِبِه َذاَت يـَوه



113 

 

ِم: اللَُّهمَّ الهَعنههُ ،   َشِربَ َوَقده  َتى ِبهِ ،  فـََقاَل رَُجٌل ِمَن الهَقوه ثـََر َما يـُؤه فَِإنَُّه   ؛  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتُسبَّهُ ،  َما َأكه
 ُيُِبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه« 

 يكن معضال.، إن لم مرسل: الموسوعة قال محقق[ # 476]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -  74 ذََكَر حُمَمَُّد بهُن َكعهٍب قَاَل: َكاَن طَلهَحُة ،  ذََكَر أَبُو َمعهَشرٍ ،  ذََكَر أَبُو َعبهِد الهَمِلِك الهَمَدينُّ بهُن َأيب َمعهَشرٍ ،  َحدَّ
ُتَل َأاَبَك«، ى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ بهُن الهرَبَاِء رَُجاًل ِمنه َبيِن أُنـَيهٍف أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ، قَاَل: فََأمهَسَك بَِيِدهِ ، فـََقاَل: »ُأاَبِيُعَك َعَلى َأنه تـَقه

ُتَل َأاَبَك« فََأمهَسَك بَِيِدهِ  َرى فـََقاَل: »ُأاَبِيُعَك َعَلى َأنه تـَقه َرى فـََقاَل: »ُأابَ ، قَاَل: ُثَّ َجاَء َمرًَّة ُأخه ُتَل ُثَّ َجاَء َمرًَّة ُأخه ِيُعَك َعَلى َأنه تـَقه
َلهُ ،  فـََبايـََعهُ ،  َأاَبَك« تـُ َوى فََأدهَنفَ ،  فََأَمَرُه َأالَّ يـَقه َتَكى َشكه قَاَل: َفَجاَءُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعوُدُه ،  قَاَل: ُثَّ ِإنَّ طَلهَحَة اشه

َت فـََقاَل   َهَدُه َوُأَصلَِّي َعَليهِه«فـََرَأى ِبِه الهَموه ُت فَآِذنُوين َحىتَّ َأشه ُت ِمَن ،  لِبَـعهِض َمنه ِعنهَدُه: »ِإَذا نـََزَل ِبِه الهَموه قَاَل: فـَنَـَزَل ِبِه الهَموه
َعُلوا،  فـََقاَل بـَعهُض َمنه ِعنهَدُه: آِذنُوا َرُسوَل اَّللَِّ ،  اللَّيهلِ  ِفُعوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ قَاُلوا: َوملَ اَي طَله ،  فـََقاَل: اَل تـَفه َتشه َحُة َوالنَّاُس َيسه

َهَشُه َحيَّةٌ   ؟  َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َحَضَرُهُم الهَموهتُ  َبٌة َأوه تـَلهَدَغُه َعقهَرٌب َأوه تـَنـه َشى َأنه ُتِصيَبُه َنكه قَاَل: ،  قَاَل: َوأَلهَقى اَّللََّ ِبَذِلكَ ،  قَاَل: َأخه
َبحَ َفرَتَُكوُه حَ  ُت فَآِذنُوين ،  فـََلمَّا َماَت آَذنُوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ىتَّ َأصه "   ؟  فـََقاَل: " َأملَه َأُقله َلُكمه: ِإَذا نـََزَل ِبِه الهَموه

َشى َأنه تُ  َعَل َفَمنَـَعَنا َوقَاَل: َأخه َبةٌ فـََقاُلوا: َأَردهاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأنه نـَفه َهَشُه َحيٌَّة فَأَلهَقى اَّللََّ ِبَذاكَ ،  َأوه تـَلهَدَغُه َعقهَربٌ ، ِصيَبُه َنكه ،  َأوه تـَنـه
 ُك ِإلَيهَك«فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ الهَق طَلهَحَة بهَن الهرَبَاِء َتضهَحُك ِإلَيهِه َوَيضهحَ 

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 477]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   76 َعثِ ،  ان حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ ،  َحدَّ َشه َحاَق يـَعهيِن ِإبـهَراِهيَم بهَن األه ِر بهِن يَزِيدَ ،  ان ُعَمُر بهُن َهاُرونَ ،  أان أَبُو ِإسه ، َعنه ثـَوه

ِليقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأَحبَّ ِعَباِدي ِإيَلَّ الَِّذيَن يـََتَحابُّوَن ِمنه َأجه الَِّذيَن  ،  َصلَّى هللاُ 
ُروَن َمَساِجِدي َحارِ ،  يـَُعمِّ َسه تَـغهِفُروَن اِبأله َرهِض ِبُعُقوبٍَة َأوه ِبَعَذاٍب ُثَّ ،  َوَيسه َل األه ذََكرهُِتُمه َصَرفهُت ُعُقوَبيِت   ُأولَِئَك الَِّذيَن ِإَذا َأَردهُت َأهه
ِلِهمه«  ُهمه ِمنه َأجه  َعنـه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 478]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -  77 َحاقَ ،  ان َعبَّاُد بهُن الهَعوَّامِ ،  ان ُشَجاُع بهُن خَمهَلدٍ ،  َحدَّ َاِرِث التـَّيهِميِّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  ان حُمَمَُّد بهُن ِإسه ،  ِإبـهَراِهيَم بهِن احله
ِر َعمٍّ َلهُ  اَلمَ ، َفَكاَن يـُنهِفُق َعَليهِه َوَيُكفُّهُ ، قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمنه ُمَزيـهَنَة ِمَّنه َكاَن يف نـََواِحي الهَمِديَنِة يف ِحجه فـََقاَل َلُه َعمُُّه: ،  فََأرَاَد اإلهِسه

َت أَلَنـهَتزِعَ  َلمه ٍء َصنَـعهُت ِإلَيهكَ لَِئنه َأسه ِلمَ ،  نَّ ِمنهَك ُكلَّ َشيه ٍء َصنَـَعُه ِبِه َحىتَّ ِإزَاٍر َورَِداٍء َكااَن ،  فََأََب ِإالَّ َأنه ُيسه فَانـهتَـزََع ِمنهُه ُكلَّ َشيه
ِه جُمَرًَّدا فـََقاَمته ِإىَل ِبَاٍد هَلَا ِمنه َشعهٍر َأوه ُصوٍف فـَقَ ،  َعَليههِ  ِ فَانهطََلَق ِإىَل أُمِّ َخرِ ،  طََعتهُه اِبثـهَننيه ُثَّ أََتى النَِّبَّ ،  فَاتَـَّزَر أبَََحِدمِهَا َوارهَتَدى اِبله

َوَنَظَر يف ا َصلَّى الصُّبهَح تـََفقََّد النَّاَس  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَصلَّى َمَعُه الصُّبهَح قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذَ 
وََكاَن اْسهَُه قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َبله أَنهَت ،  « قَاَل: َأاَن َعبهُد الهُعزَّى ؟  فـََرآُه فـََقاَل: »َمنه أَنهتَ ،  ُوُجوِهِهمه 

َنا وَُكنه َمَعَنا«،  َعبهُد اَّللَِّ ُذو الهِبَجاَديهنِ  رِهِ ،  الهَزمه قَاَل: َفَكاَن ِإَذا قَاَم ،  َفَكاَن َيُكوُن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َويف ِحجه
َطَّاِب: اَي َرسُ  ِجيِد قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر بهُن اخله ِتغهَفاِر َوالتَّمه فَِإنَُّه  ،  قَاَل: »َدعههُ   ؟  اٍء ُهوَ َأُمرَ ،  وَل اَّللَِّ ُيَصلِّي ِمَن اللَّيهِل َجَهَر اِبلدَُّعاِء َوااِلسه
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َوَّاِهنَي« ُعوٍد: ِإَذا ،  قَاَل: فـََلمَّا َكاَن يف َغَزاِة تـَُبوَك َخَرَج َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَماتَ ،  َأَحُد األه قَاَل: فـََقاَل ابهُن َمسه
َكرِ  رٍ   ؟   فـَُقلهُت: َما َهَذاَأاَن بَِناٍر لَيهاًل يف اَنِحَيِة الهَعسه ، َوُعَمُر َما َمَعُهمه رَاِبعٌ ،  فَانهطََلقهُت فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوأَبُو َبكه

 يـَُقوُل: »َدلَِّيا ِإيَلَّ َأَخاُكَما« قَاَل: فََأضهَجَعُه َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف الهَقربهِ َوُهوَ ،  قَاَل: فَِإَذا ُذو الهِبَجاَديهِن َقده َماتَ 
اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأمهَسيهُت َعنهُه رَاِضًيا فَارهَض ،  ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأمهَسيهُت َعنهُه رَاِضًيا فَارهَض َعنههُ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلِشقِّهِ 

َتيِن ُكنهُت َمَكانَهُ ، َعنههُ  ُعوٍد: فـََيا لَيـه َرتِِه "  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأمهَسيهَت َعنهُه رَاِضًيا فَارهَض َعنهُه« قَاَل: فـََقاَل ابهُن َمسه  يف ُحفه
   .رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا  الحافظ في اإلصابة:قال [ # 479]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  78 َمامُ   ان،  َحدَّ َُبابِ ،  َهارُوُن بهُن ِإبـهَراِهيَم اإلهِ ، ذََكَر َأِخي َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  ذََكَر ُموَسى بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  ان زَيهُد بهُن احله

َبَل َوَعَليهِه َّنََِرٌة َما َتَكاُد  َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوَمَعُه نـََفٌر ِمنه  ، تـَُوارِيهِ َعنه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ: " َأنَّ ُمصهَعَب بهَن ُعَمريهٍ َأقـه
نَُه يـَتَـَواَرى ِبهِ ،  َأصهَحاِبهِ  ُه َنكَُّسوا لَيهَس ِعنهَدُهمه َما يـُعهَطوه ًا،  فـََلمَّا رََأوه ،  قَاَل: َفَسلَّمَ   ،قَاَل: فَأَثهََن َعَليهِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخريه

ُتُه ِعنهَد أَبـََويهِه َوَما َفىًت ِمنه فـَتَـَياِن قـُرَ  ُلهُ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَقده رَأَيـه رَِمانِهِ ،  يهٍش ِعنهَد أَبـََويهِه ِمثـه ، َويـُنَـعَِّمانِهِ ،  يُكه
َرِة َرُسوِلِه« َفَخَرَج ِمنه َذِلَك ابهِتغَاَء َمرهَضاِة اَّللَِّ    َوُنصه

   ~[ 480]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -  95 ُن بهُن ِإبـهَراِهيَم الشَّاِميُّ ،  َحدَّ ََواِريِّ ،  ذََكَر َعوه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى  ،  ان أَبُو الهُمَخاِرقِ ،  ذََكَر َأمحهَُد بهُن َأيب احله

ِرَي يب ِبَرُجٍل ُمَغيٍَّب يف نُوِر الهَعرهشِ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "   َلَة ُأسه ، ِقيَل: اَل   ؟  قـُلهُت: َنِبٌّ ،  ِقيَل: اَل   ؟  َمَلكٌ ،  فـَُقلهُت: َمنه َهَذا،  َمَررهُت لَيـه
ِر اَّللَِّ  ؟  قـُلهُت: َمنه ُهوَ  نـهَيا ِلَسانُُه َرِطًبا ِمنه ِذكه َتِسبَّ ِلَواِلَديهِه َقطُّ " ، َعلًَّقا اِبلهَمَساِجدِ َوقـَلهُبُه مُ ، قَاَل: َهَذا رَُجٌل َكاَن يف الدُّ  َوملَه َيسه

   (: منكر.6845مرسل، وقال األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 481]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   119 َعِن  ،  َعِن الضَّحَّاِك بهِن ُمَزاِحمٍ ،  ََّنهَشُل بهُن َسِعيدٍ   ان ،  ان الهُمَعلَّى بهُن ِعيَسى ،  ذََكَر حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ ،  َحدَّ
َفُع ِبِه َسَفَه السَّ ،  ابهِن َعبَّاسٍ  َتَحقَّ ِواَليََة اَّللَِّ َوطَاَعَتُه: ِحلهٌم َأِصيٌل َيده ِفيِه اسه َوَورٌَع ،  ِفيِه َعنه نـَفهِسهِ رَفـََعُه قَاَل: " َثاَلٌث َمنه ُكنَّ 

 َوُخُلٌق َحَسٌن يَُداِري ِبِه النَّاَس "،  َمَعاِصي اَّللَِّ َصاِدٌق َُيهِجُزُه َعنه 
 (، وحكم بوضعه.6504) السلسلة الضعيفةذكره األلباني في [ # 482]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َجعهَفٍر َأمحهَُد بهُن َمِنيِع    -  1 ُر بهُن ُخنَـيهٍس ، َعنه حُمَمَّ َحدَّ ثـََنا َبكه ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم أَبُو النَّضهِر ، َحدَّ ٍد  بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن ، َحدَّ
َوهاَلينِّ ، َعنه ِباَلٍل قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " َعَليهُكمه ِبِقَياِم   صَ الهُقَرِشيِّ ، َعنه رَبِيَعَة بهِن يَزِيَد ، َعنه َأيب ِإدهرِيَس اخله لَّى اَّللَّ

َهاٌة عَ  َلُكمه ، َوِإنَّ ِقَياَم اللَّيهِل قـُرهبٌَة ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل َوَمنـه ِفرٌي ِللسَّيَِّئاِت َوَمطهَرَدٌة ِللدَّاِء َعِن  اللَّيهِل فَِإنَُّه َدَأُب الصَّاحلِِنَي قـَبـه ِن اإلهُِثِه َوَتكه
َلهُ اجلهَ  ِمثـه ِر  النَّضه أَبُو  ثـََنا  َحدَّ ُأَساَمَة،  َأيب  بهُن  َاِرُث  احله َحدَّثـََنا  َسِن،  احلَه أَبُو  ثـََنا  َحدَّ  "  َسِد 

 حسن. قال المحقق:[ # 483]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلٍح ، َعنه    -  2 ٍل التَِّميِميُّ ، َحدَّ ُمَعاِويََة بهِن َصاِلٍح ، َعنه رَبِيَعَة بهِن يَزِيَد ، َعنه َأيب ِإدهرِيَس َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َسهه
َعَليهِه َوَسلََّم : " َعَليه  َوهاَلينِّ ، َعنه َأيب أَُماَمَة الهَباِهِليُّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  نَي ُكمه ِبِقَياِم اللَّيهِل ، فَِإنَُّه َدَأُب الصَّاحلِِ اخله

 " اإلهُِثِه َعِن  َهاٌة  َوَمنـه ِللسَّيَِّئاِت،  َفَرٌة  َوَمكه رَبُِّكمه،  ِإىَل  َلُكمه  َربٌَة  َمقه َوُهَو  َلُكمه،   قـَبـه
 (، وحسنه األلباني.1135) (، وابن خزيمة3549أخرجه الترمذي بعد حديث )[ # 484]فيض: 

ُرهَجاينُّ ، َعنه ََّنهَشٍل َأيب   *  -  3 ثـََنا َسعهُد بهُن َسِعيٍد اجله َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّاٍم ، َحدَّ ثـََنا ِإْسه  َعبهِد اَّللَِّ الهُقَرِشيِّ ، َعِن الضَّحَّاِك َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  َراُف أُمَّيِت مَحََلُة الهُقرهآِن َوَأصهَحاُب اللَّيهِل " ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ     َم : " َأشه

 (.2416، وحكم األلباني بوضعه في السلسلة الضعيفة )فيه سعد بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف   :الهيثميقال  [ #  485]فيض:   

ثـََنا َأيب ، َعنه ُشعهَبَة ، َعنه يَزِيَد بهَن َُخَريهٍ ، َعنه عَ   -   4 بهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ُموَسى قَاَل : قَاَلته َوَحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن ُمَعاٍذ الهَعنهرَبِيُّ ، َحدَّ
َها : " َعَليهَك ِبِقَياِم اللَّيهِل فَِإنَّ َرُسو  ُ َعنـه     َل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُم ِإالَّ َأنه مَيهَرَض فـَيَـقهَرأُ قَاِعًدا " يل َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ

   ~ [ 486]فيض:  

ِلٍم ،   -   5   عهُت َعبهدَ   َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا ُشعهَبُة ، َحدَّثـََنا َعنه يَزِيَد بهِن َُخَريهٍ ، ْسَِ ثـََنا أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ قَاَل : َحدَّ  اَّللَِّ بهَن َحدَّ
ِر بهِن ُمَعاِويََة قَاَل : قَاَلته يل َعاِئَشُة : " اَل َتدَعه ِقَياَم اللَّيهلِ  ىًل لَِبيِن َنضه فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن اَل   َأيب ُموَسى َموه

   َيَدُعُه ، وََكاَن ِإَذا َكَسَل َأوه َملَّ َصلَّى َجاِلًسا "
 (، وقال شعيب: إسناده صحيح. 26114) (، وأحمد1307أخرجه أبو داود )[ # 487]فيض:  

يٍل ،   -  6   ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ََف قَاَل : قَاَل َعبهُد اَّللَِّ به َحدَّ ٌف ، َعنه ُزرَارََة بهِن َأوه رَباََن َعوه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك ، َأخه ِن َساَلٍم : َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم الهَمِديَنَة اجنهََفَل النَّاُس ِإلَيهِه َوِقيَل : َقِدَم رَ  َعَليهِه َوَسلََّم َفِجئهُت أَنهظُُر يف َلمَّا َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َه َكذَّابٍ  َه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَرفهُت أَنَُّه لَيهَس َوجه عهُتُه يـََتَكلَُّم َأنه قَاَل النَّاِس ، فـََلمَّا تـَبَـيـَّنهُت َوجه ٍء ْسَِ ، َفَكاَن َأوَُّل َشيه
َرهَحاَم ، َوَصلُّوا اِبللَّيهِل َوالنَّاسُ : " َنََّة ِبَساَلٍم " اَي أَيُـَّها النَّاُس َأفهُشوا السَّاَلَم ، َوَأطهِعُموا الطََّعاَم ، َوِصُلوا األه ُخُلوا اجله      نَِياٌم ، َتده

   (، وقال األلباني: صحيح.1334رواه ابن ماجه )[ # 488]فيض:  
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رَباََن مَهَّاُم بهُن َُيهََي ، َعنه قـََتاَدةَ   *   -   7   ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن ، َأخه ِ ، َحدَّ َُسنيه ، َعنه َأيب َميهُمونََة ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة    َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
َنََّة ، قَاَل : " َأطهِعِم   قَاَل : قـُلهُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإَذا رَأَيـهُتَك طَاَبته نـَفهِسي َوقـَرَّته  ٍء ِإَذا فـََعلهُتُه َدَخلهُت اجله َعيهيِن ، فَأَنهِبئهيِن َعنه َشيه

َنََّة ِبَساَلٍم "      الطََّعاَم ، َوَأفهِش السَّاَلَم ، َوَصلِّ اِبللَّيهِل َوالنَّاُس نَِياٌم ، َوادهُخِل اجله
 . رجال الصحيح خال أبي ميمونة وهو ثقة رجاله  :الهيثميقال [ # 489]فيض:  

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارََة الرَّقِّيُّ ،  - 8   َِكيِم بهِن َمنهُصوٍر ، َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئِب ، َعنه أَبِيِه ، َعنه   َحدََّثيِن ِإْسه َحدََّثيِن َعبهُد احله
ٍرو قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم : " َأطهِعُموا الطََّعاَم ، َوَأفهشُ  يهِل َوالنَّاُس نَِياٌم وا السَّاَلَم ، َوَصلُّوا اِبللَّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

َنََّة ِبَساَلٍم "  ُخُلوا اجله    ، َتده
  ، وقال: حسن صحيح. (1855رواه الترمذي مختصرا )[ # 490]فيض:  

ثـََنا ِإلهَياُس الضَّحَّاُك ، َعنه ُعثهَماَن بهِن ِسَناٍن ، َعِن    َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهَعبَّاِس بهِن حُمَمٍَّد ،  *  -  9   ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َكِرٍَي ، َحدَّ َحدَّ
َتُه ، َفَكيهَف َأَردهَت َسَفًرا أَلَ   السَِّريِّ بهِن خَمهَلٍد قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلَيب َذرٍّ : " اَي َأاَب َذرٍّ َلوه  عهَددهَت َلُه ُعده
َم ؟ " قَاَل : بـََلى   َفُعَك َذِلَك الهيَـوه ِم الهِقَياَمِة ؟ َأاَل أُنـَبُِّئَك اَي َأاَب َذرٍّ مبَا يـَنـه ًما َشِديًدا َحرُُّه  ِبَسَفِر َطرِيِق يـَوه أبَِيب َوأُمِّي ، قَاَل : " ُصمه يـَوه

عَ  ِم النُُّشوِر ، َوَصلِّ رَكه ُُموِر ، َوَتَصدَّقه ِبَصَدَقٍة َعَلى مِ لِيَـوه َشِة الهُقُبوِر ، َوُحجَّ َحجًَّة ِلِعظَاِم األه ِ يف ظُلهَمِة اللَّيهِل ِلَوحه ِكنٍي ، َأوه َتنيه سه
َها " ُكُت َعنـه      َكِلَمِة َحقٍّ تـَُقوهُلَا ، َأوه َكِلَمٍة ُسوٍء َتسه

    مرسل من رواية السري بن مخلد.[ #  491]فيض:  

َاِعيَل ،  *  -  14 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َياُن ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َعُروبََة ، َعنه قـََتاَدَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َحدَّ ثـََنا ُسفه َحدَّ
َر َحلهِب َشاٍة "   َعَليهِه َوَسلََّم : " اَل بُدُّ ِمنه ِقَياِم اللَّيهِل َوَلوه َقده

 .مرسل ان لم يكن معضال  :الموسوعة قال محقق[ # 492]فيض:  

29  -  ، ِ َُسنيه َحاَق ، َعِن الهرَبَاِء بهِن    َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله َرائِيُل ، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا ِإسه ِلٍم ، َحدَّ َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلِح بهِن ُمسه
َنا رَُجٌل ُيَصلِّي اِبللَّيهِل َويف الدَّاِر فـََرٌس ِحَصاٌن َمرهبُوٌط َفَجَعَل الهَفَرُس يـَنهِفُر َوَجعَ  ًئا ، َفَجَعَل َل يَـ َعاِزٍب قَاَل : بـَيـه نهظُُر َفاَل يـََرى َشيـه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك لَُه ، فـََقاَل : " تِلهَك السَِّكي  َبَح فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َنُة تـَنهِزُل ِللهُقرهآِن " يـَفهزَُع ، فََأصه
    (. 795(، ومسلم )5011رواه البخاري )[ # 493]فيض:  

َنَة ، َعنه ُسَليهَماَن ، َعنه طَاُوٍس ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَ  -  36   َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َحدَّ اَل : َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
دُ  َمه ُد أَنهَت   َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم يـَتَـَهجَُّد ِمَن اللَّيهِل قَاَل : " اللَُّهمَّ َلَك احله َمه َرهِض َوَمنه ِفيِهنَّ ، َوَلَك احله ، َوأَنهَت نُوُر السََّماَواِت َواأله
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َرهِض َوَمنه ِفيِهنَّ   ُد ، َلَك ُملهُك السََّماَواِت َواأله َمه َرهِض َوَمنه ِفيِهنَّ ، َوَلَك احله ُت ، َوِبَك  قـَيُِّم السََّماَواِت َواأله َلمه ، اللَُّهمَّ َلَك َأسه
ُت ، فَاغهِفره يل َما َقدَّمهُت َوَما    آَمنهتُ  ُت ، َوِإلَيهَك َحاَكمه َررهُت َوَما ، َوَعَليهَك تـَوَكَّلهُت ، َوِإلَيهَك أَنـَبهُت ، َوِبَك َخاَصمه َأخَّرهُت َوَما َأسه

َغريهُ  ِإَلَه  َواَل  أَنهَت  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ُر  الهُمَؤخِّ َوأَنهَت  ُم  الهُمَقدِّ أَنهَت   ، " َأعهَلنهُت   َك 
 (.1120رواه البخاري )[ # 494]فيض: 

 
َياُن ، َعنه َسَلَمَة ، َعنه ُكرَ   -   37  ثـََنا ُسفه ِديٍّ ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه يهٍب ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل :  َحدَّ

عَ ِبتُّ ِعنهَد َخاَليِت َميهُمونََة  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّيهِل وََكاَن ِمنه ُدَعائِِه : " اللَُّهمَّ اجه له يف قـَلهِب نُورًا ،  فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِقي نُورًا ، َوِمنه حَتهيِت نُورًا ، َوَأَماِمي نُورًا ، َوَخلهِفي َويف َبَصِري نُورًا ، َويف َْسهِعي نُورًا ، َوَعنه مَيِييِن نُورًا ، َوَعنه ُِشَايل نُورًا ، َوِمنه فـَوه 

 نُورًا ، َوَأعهِظمه يل نُورًا "
    (. 763(، ومسلم )6316رواه البخاري )[ # 495]فيض:  

ُرو بهُن ُمرََّة ، َحدََّثيِن  - 38 َياَن ، َحدََّثيِن َعمه َثَمَة ، َحدَّثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد ، َعنه ُسفه ثـََنا أَبُو َخيـه َاِرِث ، َحدََّثيِن  َحدَّ َعبهُد اَّللَِّ بهُن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " َربِّ َأِعينِّ َواَل تُِعنه َعَليَّ ، َوانهُصرهين  طَِليُق بهُن قـَيهٍس ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : َكاَن ِمنه ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ صَ  لَّى اَّللَّ

َعلهيِن َشاِكرً  َُدى يل ، َوانهُصرهين َعَلى َمنه بـََغى َعَليَّ ، َربِّ اجه ِر اهله ِدين َوَيسِّ اِغًبا  ا َلَك َذاِكًرا َلَك ِمطهَواًعا ِإلَيهَك رَ َواَل تـَنهُصره َعَليَّ ، َواهه
دِ  َبيِت ، َوَأِجبه َدعهَوِت ، َواهه َبيِت ، َواغهِسله َحوه قـَلهِب ، َوثـَبِّته ُحجَّيِت ، َوَسدِّده ِلَساين   ِإلَيهَك خُمهِبًتا َلَك ، َأوَّاًها ُمِنيًبا ، َربِّ تـََقبَّله تـَوه

ُلله َسِخيَمَة قـَلهِب "   ، َواسه
   حسن صحيح.(، وقال: 3551رواه الترمذي )[ # 496]فيض:  

َسِن بهِن ُعَمارََة ، َعنه ا َ -   44 َُزاِعيُّ ، َحدََّثيِن َأيب ، َعِن احلَه رَبين ُسَليهَماُن بهُن َمنهُصوِر بهِن ُسَليهَماَن اخله َداُوَد بهِن َعِليٍّ ، َعنه أَبِيِه ،    خه
عُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيده و ِِبَِذِه الدََّعَواِت ِمَن اللَّيهِل َوُهَو َجاِلٌس ِحنَي يـَفهرُُغ ِمَن الهوِتهِر : "  َعِن ابهِن َعبَّاٍس ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

أَُلَك َرمحهًَة َِتهِدي ِِبَا قـَلهِب َوجَتهَمُع ِِبَا َأمهِري َوتـَُلمُّ ِِبَا َشَعِثي َوتـَُردُّ ِِبَا   كِّي ِِبَا َعَمِلي ، َغاِئِب ، َوتـَرهَفُع ِِبَا َشاِهِدي َوتـُزَ اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه
أَُلَك إِ  ِدي ، َوتـَعهِصُميِن ِِبَا ِمنه ُكلِّ ُسوٍء ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه ِهي َوتـُلهِهُميِن ِِبَا ُرشه ٌر ، َوتـُبَـيُِّض ِِبَا َوجه ميَااًن َصاِدقًا َويَِقيًنا لَيهَس بـَعهَدُه ُكفه

َز ِعنهَد الهَقَضاِء َوَمَناِزَل الشَُّهَداِء َوَعيهَش السَُّعَداِء َواَوَرمحهًَة َأاَنُل ِِبَا َشَرَف َكَراَمِتَك يف الدُّنـهيَ  أَُلَك الهَفوه ِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه َر ا َواله لنَّصه
أَُلَك َوِإنه َقُصَر َعَمِلي َوَضُعَف رَأهِيي َوافـه  َنهِبَياِء ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه َعهَداِء َوُمَرافـََقَة األه أَُلَك اَي قَاِضَي َعَلى األه َِتَك فَِإيّنِ َأسه تَـَقرهُت ِإىَل َرمحه

َ يف الهُبُحوِر َأنه جتُِريين ِمنه َعَذاِب السَِّعرِي ، َوِمنه َدعه  ُُموِر َواَي َشايفَ الصُُّدوِر َكَما جتُِرُي َبنيه َنِة الهُقُبوِر ، اللَُّهمَّ َوَما األه َوِة الثُـُّبوِر َوِمنه ِفتـه
أَنهَت ُمعهِطيِه أَ َقصََّر عَ  َأَحًدا ِمنه ِعَباِدَك َأوه ِمنه َخريهٍ  َتُه  أََليِت ِمنه َخريهٍ َوَعده ُلغهُه َمسه تـَبـه أَُلَك نهُه َعَمِلي َوملَه  َحًدا ِمنه َخلهِقَك فَِإيّنِ َأسه

َعلهَنا ُهدَ  َِتَك اَي َربَّ الهَعاَلِمنَي ، اللَُّهمَّ اجه لَِياِئَك  َوَأرهَغُب ِإلَيهَك ِفيِه ِبَرمحه َتِديَن َغريهَ َضالِّنَي َواَل ُمِضلِّنَي ، َحرهاًب أِلَعهَداِئَك ِسلهًما أِلَوه اًة ُمهه
َبهِل الشَّ  َمهِر الرَِّشيِد َواحله مَ ، ُنُِبُّ ِبُبَِّك النَّاَس ، َونـَُعاِدي ِبَعَداَوِتَك َمنه َخاَلَفَك ، اللَُّهمَّ َذا األه َمهَن يـَوه أَُلَك األه َنََّة ِديِد َأسه  الهَوِعيِد َواجله

ُُلوِد َمَع الهُمَقرَِّبنَي الشُُّهوِد الرُّكَِّع السُُّجوِد الهُموِفنَي اِبلهُعُهوِد ِإنََّك رَِحيٌم َوُدوٌد َوأَ  َم اخله َعُل َما تُرِيُد ، اللَُّهمَّ َريبِّ َوِإهلَِي َهَذا يـَوه نهَت تـَفه
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ِتَجابَُة َوَهذَ  َعله يل نُورًا يف قـَلهِب  الدَُّعاُء َوَعَليهَك ااِلسه َة ِإالَّ اِبَّللَِّ ، اللَُّهمَّ اجه َل َواَل قـُوَّ اَلُن َواَل َحوه ُد َوَعَليهَك التُّكه َهه ، َونُورًا يف ا اجله
ِ َقربهِي ، َونُورًا يف َبَصِري ، َونُورًا يف َشعهِري ، َونُورًا يف َبَشِري ، َونُورًا يف حلَهِمي ، َونُورًا يف دَ  ِمي ، َونُورًا يف ِعظَاِمي ، َونُورًا ِمنه َبنيه

ِقي ، َونُورًا ِمنه حَته  يِت ، اللَُّهمَّ زِدهين نُورًا ، َوَأعهِطيِن نُورًا َيَديَّ ، َونُورًا ِمنه َخلهِفي ، َونُورًا َعنه مَيِييِن ، َونُورًا َعنه ُِشَايل ، َونُورًا ِمنه فـَوه
َد َوَتَكرََّم ِبِه ُسبهَحانَ " قَاَل : ُثَّ يـَرهَفُع   َتُه : " ُسبهَحاَن الَِّذي لَِبَس الهِعزَّ َوقَاَل ِبِه ُسبهَحانَُه الَِّذي تـََعطََّف الهَمجه َبِغي َصوه  الَِّذي اَل يـَنـه

ِل َوالهَفضه  ٍء ِبِعلهِمِه ُسبهَحاَن ِذي الطَّوه َصى ُكلَّ َشيه ِبيُح ِإالَّ َلُه ُسبهَحاَن الَِّذي َأحه رَِة التَّسه ِل ُسبهَحانَُه ِذي الهَمنِّ َوالنَِّعِم ُسبهَحاَن ِذي الهُقده
 َوالتََّكرُِّم "

   : إسناده ضعيف. (1119األلباني كما في صحيح ابن خزيمة )قال [ # 497]فيض: 

َثَمَة ، -  46   ثـََنا أَبُو َخيـه عهُت َأاَب َذرٍّ قَالَ   َحدَّ َرُة بِنهُت َدَجاَجَة قَاَلته : ْسَِ ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد ، َعنه ُقَداَمَة ، َحدَّثـَتهيِن َجسه  : "  َحدَّ
ُمه فَِإَّنَُّ  ُدَها } ِإنه تـَُعذِِّبه َلٍة ِِبيٍَة يـَُردِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِقَياَم لَيـه َِكيُم قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مه ِعَباُدَك َوِإنه تـَغهِفره هَلُمه فَِإنََّك أَنهَت الهَعزِيُز احله

" } 
، وقال األلباني: إسناده ( مطوالً 21328( باختالف يسير، وأحمد )1350(، وابن ماجه )1010أخرجه النسائي )[ #  498]فيض:  

 حسن.

ثـََنا ُعثهَماُن بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب  *  -  196 َياَن ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل َحدَّ َعهَمِش ، َعنه َأيب ُسفه رَباََن َشرِيٌك ، َعِن األه َبَة ، َأخه َشيـه
َتا ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكمه َأنه ُيَصلَِّي اِبللَّيهِل فـَلهَيسه      َك ": قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

    ~ [ 499]فيض:  

َثَمَة ،  -  197   ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعلَ   َحدَّ ثـََنا َجرِيٌر ، َعنه َمنهُصوٍر ، َعنه َأيب َواِئٍل ، َعنه ُحَذيـهَفَة قَاَل : " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يهِه َحدَّ
َواِك "   َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيهِل َيُشوُص فَاُه اِبلسِّ

    (. 255(، ومسلم )246رواه البخاري )[ # 500]فيض:  

رَباََن الهُمَثَنَّ بهُن ِإبـهَراِهيَم ، عَ   *  -  201 رَباََن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى ، َأخه ِلٍم ، َعِن ابهِن ُعَمَر  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفٍر ، َأخه ِه ُمسه نه َجدِّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم اَل يـََناُم َحىتَّ  َواِك " قَاَل : " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَك ِعنهَد رَأهِسِه فَِإَذا قَاَم َبَدَأ اِبلسِّ      يُِعدَّ السِّ

    ~ [ 501]فيض:  

ثـََنا أَبُو الهَبَشِر الهُمَزلُِّق ، َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ، َعنه أََنِس بهنِ   َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد ،  *  -  202 َاِعيَل ، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن ِإْسه  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإاَنٌء يـَعهِرُض َعَليهِه ِسَواَكُه فَِإَذا قَاَم ِمَن   َتاَك َوتـََوضََّأ ُثَّ اللَّ َماِلٍك قَاَل : " َكاَن ِللنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ تَـنهَجى َواسه يهِل َخاَل َواسه

 بـََعَث َيطهُلُب الطِّيَب يف ِراَبِع ِنَسائِِه " 
 .رجاله موثقون  :الهيثميقال [ # 502]فيض:  
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ِلٍم ،   -   204  ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا َورهقَاُء ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر ، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ   َحدَّ ثـََنا أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّ  ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " َمنه َكاَنته َلُه َصاَلٌة ِبَليهٍل فـََغَلَبُه   َر َعنه َعاِئَشَة ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َلُه َأجه َها َكَتَب اَّللَّ ٌم فـََناَم َعنـه َها نـَوه َعَليـه

ُمُه َصَدَقًة ِمَن اَّللَِّ َتَصدََّق ِبِه َعَليهِه "   َصاَلتِِه وََكاَن نـَوه
 قال األلباني: صحيح.( واللفظ له، و 1784(، والنسائي )1314أخرجه أبو داود )[ # 503]فيض:  

َحاَق ، َعنه َعبهِد ا  *  -  206 رَباََن حُمَمَُّد بهُن ِإسه رَبين يَزِيُد بهُن َهاُروَن ، َأخه َاِرِث ، َعنه  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد ، َأخه لرَّمحهَِن بهِن احله
لَّيهِل َوَلوه َحلهَب اَنَقٍة َوَلوه َحلهَب َشاٍة َوَما َكاَن بـَعهَد َصاَلِة  ِإاَيِس بهِن ُمَعاِويََة الهُمَزينِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : " اَل بُدَّ ِمنه َصاَلِة ال

ِخَرِة فـَُهَو ِمَن اللَّيهِل "      الهِعَشاِء اله
 . فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات  :الهيثميقال [ # 504]فيض:  

َنَة ، َعنه ِزاَيِد بهِن ِعاَلَقَة ، ْسَِ   -   211  َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َثَمَة َوَغريهُ َواِحٍد قَاُلوا : َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َع الهُمِغريََة بهَن ُشعهَبَة قَاَل :  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ تـََورََّمته َقَدَماُه َفِقيَل :  ُ َلَك َما تـََقدََّم ِمنه َذنهِبَك َوَما َتََخََّر قَاَل :  قَاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َقده َغَفَر اَّللَّ

    " َأَفاَل َأُكوُن َعبهًدا َشُكورًا " 
    (. 2819(، ومسلم )1130رواه البخاري )[ # 505]فيض:  

 
يفُّ ،  -  212  َياَن الثَـّوهِريِّ ، َعنه    َحدََّثيِن أَبُو َحفهٍص الصَّريه ثـََنا النـُّعهَماُن بهُن َعبهِد السَّاَلِم ، َعنه ُسفه َراَن ، َحدَّ ثـََنا َصاِلُح بهُن ِمهه َحدَّ

ُيَصلِّ  َوَسلََّم َكاَن  َعَليهِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   " ُهَريـهَرَة،  َأيب  َعنه  أَبِيِه،  َعنه  بهِن ُكَليهٍب،  َحىتَّ  َعاِصِم  " ي  َقَدَماُه   تـََزلَُّغ 
     ~[ 506]فيض: 

َرَّاُز ،   *-   213 ٍن اخله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعوه َعٌر ، َعنه قـََتاَدَة ، َعنه أََنٍس قَاَل : قَاَم النَِّبُّ َصلَّى   َحدَّ ٍر ، َحدَّثـََنا ِمسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِبشه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ تـََورََّمته َقَدَماُه َأوه َساقَاُه قَاَل : َفِقيَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َقده َغَفَر اَّللَُّ  ا تـََقدََّم ِمنه َذنهِبَك َوَما َتََخََّر قَاَل  َلَك مَ اَّللَّ

     : " َأَفاَل َأُكوُن َعبهًدا َشُكورًا "
  .رجاله رجال الصحيح  :الهيثميقال [ # 507]فيض:  

ََدِميُّ ،  -  214   َعهَمِش ، َعنه َأيب َصاِلٍح ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل : َكاَن   َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد األه ثـََنا َُيهََي بهُن مَيَاٍن ، َعِن األه َحدَّ
ُ َلَك َما تـََقدَّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحىتَّ تـََورََّم َقَدَماُه َفِقيَل : َقده َغَفَر اَّللَّ َما َتََخََّر قَاَل : " َأَفاَل َأُكوُن َم ِمنه َذنهِبَك وَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

   َعبهًدا َشُكورًا "
    (، وقال األلباني: صحيح.1420رواه ابن ماجه )[ # 508]فيض:  
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن    -  223 ثـََنا أَبُو ُعبَـيهِد اَّللَِّ َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن السََّكِن الهَبصهِريُّ ، َحدَّ ثـََنا َكِثرُي بهُن زَيهٍد ، َحدَّ َعبهِد الهَمِجيِد ، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم   َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن ِزاَيٍد ، َعنه ُكَريهٍب ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : " ِبتُّ ِعنهَد َخاَليِت َميهُمونََة فَاضهَطَجعَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُلُه يف ُطوِل الهِوسَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَتَـَوضََّأ َوَُنهُن نَِياٌم قَ َوَأهه اَل : " اَي َهَذيهِن  اَدِة ، َواضهَطَجعهُت يف َعرهِضَها فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت َعنه مَيِيِنِه فَأَ  َخَذين َفَجَعَليِن َعنه َيَسارِِه فـََلمَّا َصلَّى قـُلهُت : اَي الصَّاَلَة " ُثَّ َرشَّ َعَليهِهَما ِمنه َوُضوئِِه قَاَل : ُثَّ قَاَم َفَصلَّى فـَُقمه

ُعو ِِبَذَ  ِيَل " قَاَل : َفَسِمعهُتُه َيده رَبهُتَك َعنه َمَقاِم ِجربه رِبهين َعنه َمَقاِمي : قَاَل " َأخه ا الدَُّعاِء : " اللَُّهمَّ َهبه يل نُورًا يف َرُسوَل اَّللَِّ َأخه
يف حلَهِمي    نُورًا يف َبَصِري ، َوَهبه يل نُورًا ِمنه َخلهِفي ، َوَهبه يل نُورًا َعنه مَيِييِن ، َوَعنه َيَساِري ، َوَهبه يل نُورًاَْسهِعي ، َوَهبه يل 

ُدَها ُثَّ  َرَة َمرًَّة يـَُردِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِستَّ َعشه َرَة : " اللَُّهمَّ َهبه يل نُورًا َوَشعهِري َوَدِمي " فـََعدَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  قَاَل يف السَّبهَع َعشه
 ِإىَل نُوٍر " 

   (.6316رواه البخاري بنحوه )[ # 509]فيض:  

ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ ، - 231  َعهَمِش ، َعنه َعِليِّ بهِن   َحدَّ َباُن أَبُو ُمَعاِويََة ، َعِن األه ِلٍم ، َحدََّثيِن َشيـه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َحدَّ
ُ َعَليههِ  ِريِّ ، َوَأيب ُهَريـهَرَة ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُده ََغرِّ ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َقهَمِر ، َعِن األه َقَظ الرَُّجُل ِمَن   َوَسلََّم قَ األه تَـيـه اَل : " ِإَذا اسه

َلَتِئٍذ ِمَن الذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّاِكرَ  ِ ُكِتَبا لَيـه َعَتنيه  اِت "اللَّيهِل َوأَيـهَقَظ امهَرأََتُه َفَصلََّيا رَكه
    (، وقال األلباني: صحيح.1335رواه ابن ماجه )[ # 510]فيض:  

اَلَن ، َحدََّثيِن الهَقعهَقاُع بهُن َحِكيٍم ،  -  232 ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد ، َعِن ابهِن َعجه َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َعنه َأيب َصاِلٍح ، َعنه َأيب    َحدَّ
ُ رَُجاًل قَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " رَِحَم اَّللَّ اَم ِمَن اللَّيهِل َفَصلَّى َوأَيـهَقَظ امهَرأََتُه َفَصلَّته فَِإنه أََبته َنَضَح يف ُهَريـهَرَة ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َأََب  فَِإنه  َفَصلَّى  َزوهَجَها  أَيـهَقَظته  ُثَّ  َفَصلَّته  اللَّيهِل  ِمَن  قَاَمته  َرَأًة  امه  ُ اَّللَّ رَِحَم  الهَماَء  ِهَها  "  َوجه الهَماَء  ِهِه  َوجه يف   َنَضَحته 
(، وقال األلباني: 7404(، وأحمد )1336( واللفظ له، وابن ماجه )1610(، والنسائي )1308أخرجه أبو داود )[ #  511]فيض:  

 حسن صحيح.

 
َثَمَة ،  *   -   235  ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا الهُمَهاِجُر أَبُو خَمهَلٍد ، َعنه َأيب الهَعالَِيِة ، َحدَّ   َحدَّ ٌف ، َحدَّ ثـََنا َعوه ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدَة ، َحدَّ َثيِن َحدَّ

ِلٍم قَاَل : قـُلهُت أِلَيب َذرٍّ : َأيُّ ِقَياِم اللَّيهِل َأفهَضُل ؟ قَاَل : فـََقاَل أَبُو َذرٍّ : َسأَلهُت رَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعمَّا أَبُو ُمسه ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َف اللَّيهِل َوقَِليٌل فَاِعُلُه "   َسأَلهَتيِن قَاَل : فَِإمَّا قَاَل : " ِنصهُف اللَّيهِل َأوه َجوه

مسند: ، وقال شعيب في تخريج ال( باختالف يسير21555(، وأحمد )1308أخرجه النسائي في السنن الكبرى )[ # 512]فيض:   
 صحيح لغيره. 
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ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم ،  -   236 َتِشِر ، َعنه مُحَيهِد بهِن َعبه   َحدَّ ثـََنا أَبُو َعَوانََة ، َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنـه ِد َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " ِإنَّ َأفهَضَل الصَّاَلِة بَـ  ِف اللَّيهِل "الرَّمحهَِن ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ    عهَد الهَفرِيَضِة يف َجوه

 (.1163رواه مسلم )[ # 513]فيض:  

ٍر الهَباِهِليُّ ،  -  237  ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ابهُن َأيب َعِديٍّ ، َعنه ُشعهَبَة ، َعنه يـَعهَلى ، َعنه يَزِيَد بهِن طَلهٍق ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن   َحدَّ َحدَّ
ِرو بهِن َعَبَسَة ، قَاَل : قـُلهُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َهله ِمنه َساَعٍة ِمَن اللَّيهِل َأقـه  َلَماينِّ ، َعنه َعمه َرى ؟ قَاَل   َرُب ِإىَل الهبَـيـه اَّللَِّ ِمنه َساَعٍة ُأخه

ِخِر ، ُثَّ َصلِّ َما َبَدا َلَك َحىتَّ ُتَصلَِّي الصُّبهَح "  ُف اللَّيهِل اله  : " َجوه
 قال العالمة األلباني: صحيح.( و 584أخرجه النسائي )[ # 514]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد ،   -   238 ثـََنا ابهُن ُجَريهٍج ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َساِبٍط ، َعنه َأيب أَُماَمَة   َحدَّ ثـََنا الهَفضهُل بهُن ُموَسى ، َحدَّ َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل : َأيُّ الصَّاَلِة َأفهَضُل ؟ فـََقاَل : " َجوه   ُ َوهَسِط " قَاَل : َأيُّ  َف اللَّ قَاَل : َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ يهِل األه

ُتواَبِت "   الدَُّعاِء َأْسهَُع ؟ قَاَل : " ُدبـَُر الهَمكه
    ~ [ 515]فيض:  

َرهِميُّ ،   -   242 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله عهُت َأاَب أَُماَمَة   َحدَّ َرَة بهِن َحِبيٍب ، ْسَِ ثـََنا َمعهٌن ، َحدََّثيِن ُمَعاِويَُة بهُن َصاِلٍح ، َعنه َضمه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقو  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِرو بهِن َعَبَسَة يـَُقوُل : ْسَِ بَّ َأقـهَرَب َما َيُكوُن ِمَن ُل : " ِإنَّ الرَّ الهَباِهِليَّ ُُيَدُِّث َعنه َعمه
َتطَعهَت َأنه َتُكوَن ِمَّنه َيذهُكُر اَّللََّ يف تِلهَك السَّاَعِة َفُكنه  َخِر فَِإِن اسه ِف اللَّيهِل اله  "  الهَعبهِد يف َجوه

 .الوجهحسن صحيح غريب من هذا ، وقال الترمذي: (572)  (، والنسائي3579أخرجه الترمذي ) [ #  516]فيض:  

ِلٍم قَاَل : أَ   -  244 ََغرِّ َأيب ُمسه َحاَق ، َعِن األه ثـََنا أَبُو َعَوانََة ، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم ، َحدَّ َهُد َعَلى َأيب َسِعيٍد  َحدَّ شه
ُ عَ  َُما َشِهَدا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِريِّ َوَأيب ُهَريـهَرَة َأَّنَّ ُده ِبُط ِإَذا َذَهَب ثـُُلُث اللَّيهِل اخله َليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل : " ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَهه

َوَُّل َوبَِقَي ثـُُلُث اللَّيهِل ، فـَيَـُقوُل : َهله ِمنه َساِئٍل فـَيـُعهَطى َهله ِمنه ََتِئٍب فـَيـَُتاُب َعَليهِه َهله ِمنه  تَـغهِفٍر ِمنه َذنهٍب "   األه  ُمسه
 (. 758رواه مسلم ) قال المحقق:[ # 517]فيض:  

َياَن ، َعنه َجاِبٍر قَاَل :  -  245 َعهَمِش ، َعنه َأيب ُسفه ثـََنا َجرِيٌر ، َعِن األه َاِعيَل ، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ُ َحدَّ عهُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْسَِ
ِخَرِة ِإالَّ َأعهطَاُه  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل : " ِإنَّ يف اللَّيه  نـهَيا َواله ًا ِمَن الدُّ َأُل اَّللََّ ِفيَها َخريه ِلٌم َيسه ُه َوَذِلَك ِل َلَساَعًة اَل يـَُواِفُقَها رَُجٌل ُمسه ِإايَّ

َلٍة "      ُكلَّ لَيـه
   (.757رواه مسلم ) قال المحقق:[ # 518]فيض:  
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ثـََنا َأَسُد بهُن ُموَسى ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة ، َعنه َعاصِ  *   -  246 ثـََنا َعِليُّ بهُن َأمحهََد الرَّقِّيُّ ، َحدَّ ِر بهِن  َحدَّ ِم بهِن َِبهَدَلَة ، َعنه َشهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَ  َشٍب ، َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِه } تـََتَجاََف ُجُنوُِبُمه َعِن الهَمَضاِجِع { قَاَل : " ِقَياُم َحوه اَل يف قـَوه

 اللَّيهِل " 
صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن (، وقال:  22103رواه اإلمام أحمد في المسند )[ #  519]فيض:   

 حوشب، ثم هو لم يسمع من معاذ. 

َراُن بهُن زَاِئَدَة بهِن َنِشيٍط ،  -  269 ثـََنا ِعمه ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنَس ، َحدَّ َاِعيَل ، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعنه أَبِيِه ، َعنه َأيب َخاِلٍد َحدَّ
تَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَواِلِبِّ قَاَل : " َكاَن أَبُو ُهَريـهَرَة ِإَذا قَاَم ُيَصلِّي ِمَن اللَّيهِل َُيهِفُض َصوه ُه َطوهرًا َويـَرهفـَُعُه َطوهرًا َويُذهَكُر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َعُل َذِلَك "    َكاَن يـَفه
 وقال األلباني: حسن. (1328) أخرجه أبو داود[ # 520]فيض:  

270   -   ، ِ َُسنيه َراُن بهُن زَاِيَدَة بهِن َنِشيٍط ، َعنه أَبِيِه ، َعنه َأيب َخالِ   َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا ِعمه ثـََنا أَبُو َأمحهََد الزَُّبريهِيُّ ، َحدَّ ٍد  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيهلِ  َتُه َطوهرًا َوَُيهِفُض َطوهرًا "يَـ  الهَواِلِبِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل : " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ     رهَفُع َصوه

 وقال األلباني: حسن. (1328) أخرجه أبو داود[ # 521]فيض:  

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم ،  *  -  292 ثـََنا ِإسه َوهزَاِعيُّ ، َعنه َحسَّاَن بهِن َعِطيََّة قَاَل : قَاَل َرُسولُ   َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك ، َحدَّثـََنا األه  َأخه
ِف اللَّيهِل َخريهٌ َلُه ِمَن الدُّ  َعَتاِن يـَرهَكُعُهَما الهَعبهُد يف َجوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " رَكه تـَُها  نـهيَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َوَما ِفيَها َوَلوهاَل َأنه َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َلَفَرضه

   َعَليهِهمه "
    (3648مرسل، وذكره األلباني في السلسلة الضعيفة ) [ #  522]فيض:  

ثـََنا أَبُو َداُوَد َعنه قـَيهِس بهِن الرَّبِيِع ، َعنه َسَلَمَة بهِن ُكَهيهٍل ، َعنه َأيب َواِئٍل   َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َمرهُزوِق بهِن َعاِمٍر الهَبَجِليُّ ،  -  315 َحدَّ
َبَح قَاَل : " اَبَل ا  "  لشَّيهطَاُن يف ُأُذنـَيههِ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل : ِقيَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُفاَلاًن اَنَم الهَبارَِحَة َحىتَّ َأصه

    (. 774(، ومسلم )1144رواه البخاري )[ # 523]فيض:  

ثـََنا الهوَ   -  323 ِقيُّ ُدَحيهٌم ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن أَبُو َسِعيٍد الدَِّمشه ِ ، َحدَّ َُسنيه َوهزَاِعيُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ِلٍم ، َحدَّثـََنا األه لِيُد بهُن ُمسه
ثـََنا ُجَناَدُة بهُن َأيب أَُميََّة ،  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : "  ، َحدََّثيِن ُعَمريهُ بهُن َهاِنٍئ ، َحدَّ َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمِت قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َدُه اَل َشرِيُك َلُه ، َلُه الهُملهُك   ُ َوحه ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ تَـيهِقُظ اَل  ُد َوُهَو َعَلى كُ َمنه تـََعارَّ ِمَن اللَّيهِل فـََقاَل ِحنَي َيسه َمه ٍء َقِديٌر  َوَلُه احله لِّ َشيه
َة ِإالَّ اِبَّللَِّ ُثَّ َدَعا َربَّ اغهِفره  َل َواَل قـُوَّ رَبُ َواَل َحوه ُ َأكه ُد َّلِلَِّ َواَّللَّ َمه ُتِجيَب ُسبهَحاَن اَّللَِّ َواحله  يل ُغِفَر َلُه " قَاَل الهَولِيُد : َأوه قَاَل : َدَعا اسه
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ِلٍم ، َحدََّثيِن أَبُو  َلُه فَِإنه قَاَم فـَتَـَوضَّأَ ُثَّ َصلَّى   ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َوهزَاِعيُّ قُِبَلته َصاَلتُُه َحدََّثيِن َعبهُد الهَكِرَِي بهُن َأيب ُعَمريهٍ ، َحدَّ ٍرو األه َعمه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ، َحدََّثيِن ُعَمريهُ بهُن َهاِنٍئ ، َحدََّثيِن ُجَناَدُة بهُن َأيب أَُميََّة ، َحدََّثيِن ُعَباَدُة بهُن   عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الصَّاِمِت ، ْسَِ

 َفذََكَر َُنهَوهُ 
 (.1154رواه البخاري )[ # 524]فيض: 

رَبين َسِعيُد بهُن َأيب    -  324 ٍب ، َأخه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوهه ثـََنا َعبهُد الهُمتَـَعاِل بهُن طَاِلٍب ، َحدَّ أَيُّوَب ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهَولِيِد ، َحدَّ
تَـيـه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا اسه ُ  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب ، َعنه َعاِئَشَة ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقَظ ِمَن اللَّيهِل قَاَل : " اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ََتَك ، اللَُّهمَّ زِدهين ِعلهًما َواَل تُزِغه قـَلهِب بـَعهَد ِإذه َهَديـهَتيِن ُسبهَحاَنَك اللَُّهمَّ ِإيّنِ  أَُلَك َرمحه تَـغهِفُرَك ِلَذنهِب َوَأسه  َوَهبه يل ِمنه َلُدنهَك َرمحهًَة  َأسه
    ِإنََّك أَنهَت الهَوهَّاُب " 

 وقال األلباني: ضعيف...(، 5061أخرجه أبو داود )[ # 525]فيض:  

ِديُن بهُن َسعهٍد ، َعِن الهَقعه   *  - 325   ثـََنا ِرشه ٍرو ، َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة بهُن َعمه ِ ، َحدَّ َُسنيه َقاِع بهِن ُعَمارََة ، َعنه أَبِيِه َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
ُ َعَليه  ِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن ِإَذا تـََعارَّ ِمَن اللَّيهِل قَاَل : " اَي ُمثـَبَِّت الهُقُلوِب ثـَبِّته ، َعنه َأيب ُزرهَعَة ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

   قـَلهِب َعَلى ِديِنَك "
 في إسناده رشدين بن سعيد، ضعيف. :محقق الموسوعةقال [ # 526]فيض:  

رَباََن َحجَّاُج بهُن حُمَمٍَّد ، َعنه لَيهِث بهِن َسعهٍد ، َعنه ُمَعاِويََة بهنِ   *  -  327  َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم ، َأخه ثـََنا ِإسه  َصاِلٍح ، َأنَّ َعبهَد الهَمِلِك َحدَّ
ِلَها َخيهلٌ  َنَِّة َشَجَرًة َُيهُرُج ِمنه َأصه َِديَث ، " ِإنَّ يف اجله ِنَحِة اَل   ، َحدَّثَُه يـَرهَفُع احله َجه َرَجٌة ُملهَجَمٌة اِبلزُُّمرُِّد َوالهَياُقوِت َذَواُت األه بـُلهٌق ُمسه

َناِديِهُم الَّذِ  َنَِّة َحيهُث َشاُءوا فـَيـُ لَِياُء اَّللَِّ فـََتِطرُي ِِبِمه ِمَن اجله َفرَيهَكبـَُها َأوه لَ تـَُبوُل َواَل تـَُروُث  ُهمه فـَيَـُقوُلوَن : اَي َأهه ِمنـه َفَل  َنَِّة  يَن َأسه  اجله
يـَقُ  ُمه َكانُوا  ِإَّنَّ  " الرَّبُّ :  هَلُُم  فـَيَـُقوُل  الهَكَراَمَة ؟  َهِذِه  ِمنهَك  ِعَباُدَك  اَنَل  تـََناُموَن ، وََكانُوا أَنهِصُفواَن اَي َربِّ مبَا  ُتمه  اللَّيهَل وَُكنـه وُموَن 

تُ  ُتمه ََتهُكُلوَن ، وََكانُوا يـُنهِفُقوَن وَُكنـه ُتمه جَتهبـُُنوَن " َيُصوُموَن وَُكنـه  مه تـَبهَخُلوَن ، وََكانُوا يـَُقاتُِلوَن وَُكنـه
    (، وقال: موضوع.355ذكره األلباني من حديث علي بن أبي طالب في ضعيف الترغيب)[ # 527]فيض: 

َاِعيَل ،  *  -   328 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم   َحدَّ َبَة ، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعٍر ، َعنه يـَعهُقوَب بهِن ُعتـه َياُن ، َعنه ِمسه ثـََنا ُسفه َحدَّ
َلُه "   َكاَن ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيهِل أَيـهَقَظ َأهه

     مرسل.[ #  528]فيض:  

ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن زَيهٍد الهَعمِّيُّ ، َعنه أَبِيِه ، َعنه أََنٍس َأنَّ رَ   *  -   337 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد ، َحدَّ ُ َعَليهِه  َحدَّ ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َنَِّة ُغَرفًا يـَُرى بُُطوَُّنَا ِمنه ظُُهورَِها ، َوظُُهورُ  َها ِمنه بُُطوَِّنَا " ِقيَل : ِلَمنه ِهَي اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ قَاَل : ِلَمنه َوَسلََّم قَاَل : " ِإنَّ يف اجله
َياَم َوَأطهَعَم الطََّعاَم َوَصلَّى اِبللَّيهِل َوالنَّاُس نَِياٌم "    طَيََّب الهَكاَلَم َوَأفهَشى السَّاَلَم َوَأَداَم الصِّ

 الرحيم بن زيد متروم، وأبوه ضعيف.في إسناده عبد  :الموسوعة قال محقق[ # 529]فيض:  

ِر بهِن َحوهَشبٍ   *-   338 َحاَق ، َعنه َشهه ِهٍر ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا ُسَويهٌد ، َحدَّ َاَء بِنهِت يَزِيَد    َوَحدَّ ، َعنه َأْسه
ُ َعَليهِه وَ  َم الهِقَياَمِة اَنَدى ُمَناٍد لِيَـُقِم الَِّذيَن َكاَنته تَـ قَاَلته : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخرِيَن يـَوه َوَِّلنَي َواله ُ األه َتَجاََف َسلََّم : " ِإَذا ََجََع اَّللَّ

 ُجُنوُِبُمه َعِن الهَمَضاِجِع ، فـَيَـُقوُموَن َوُهمه َقِليٌل ، ُثَّ ُُيَاَسُب َسائُِر النَّاِس " 
   (، وقال األلباني: ضعيف.356األلباني في ضعيف الترغيب )ذكره [ # 530]فيض: 

ِلٍم ،   *   -   343 ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا َُيهََي بهُن مَحَّاٍد ، َحدََّثيِن الهَعاَلُء بهُن َخاِلٍد الهُقَرِشيُّ ، َحدََّثيِن يَزِيُد الرَّقَاِشيُّ ، قَالَ   َحدَّ :   َحدَّ
ُ َعلَ  عهَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِبهاَن َما ْسَِ ِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف ِقَياِم اللَّيهِل ؟ قَاَل : يه أَتـَيهُت أََنَس بهَن َماِلٍك َأاَن َوَثِبٌت َواَنٌس فـَُقلهَنا : َأخه

ِسنَي آيٍَة ملَه َيُكنه ِمَن الهغَاِفِلنَي ، َوَمنه قـََرَأ ِماَئًة ُكِتبَ  َلٍة َكاِمَلٍة ، َوَمنه قـََرَأ مبِاَئيَته   َكاَن يـَُقوُل : " َمنه قـََرَأ ِمَن الهُقرهآِن خبَمه َلُه ِقَياُم لَيـه
َرُه َكَمنه َتَصدَّ آيٍَة َوَمَعُه اله  ِبَح " ُقرهآُن ُكلُُّه فـََقده َأدَّى َحقَُّه ، َوَمنه قـََرَأ ََخهَسِماَئِة آيٍَة ِإىَل أَلهِف آيٍَة فَِإنَّ َأجه َق ِبِقنهطَاٍر قـَبهَل َأنه ُيصه

 َوالهِقنهطَاُر أَلهُف ِديَنارٍ 
 سنده ضعيف روى لنا بعضه من وجه آخر بسند صحيح   :اإلمام الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانيةقال [ # 531]فيض:  

ٍرو الهَباِهِليُّ ،   *  - 344 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه ِلٍم الهَباِهِليُّ ، َيذهُكُر َعنه أََنِس بهِن    َحدَّ عهُت ِضَراَر بهَن ُمسه ثـََنا ُعَمُر بهُن َأيب َخِليَفَة ، ْسَِ َحدَّ
ِثِر الصَّاَلَة اِبللَّيهِل َوالنـََّهارِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " اَي أََنُس َأكه    َفظَُة " حَتهَفظهَك احلهَ َماِلٍك ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

    ~ [ 532]فيض:  

ثـََنا الهَقاِسُم ، َعنه جُمَاِلٍد ، َعنه َأيب الهَودَّاكِ   -  352 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع ، َحدَّ َِديَث قَاَل : " َثاَلٌث    َحدَّ ، َعنه َأيب َسِعيٍد رََفَع احله
ُم ِإَذا َصفُّوا يف الصَّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيهِهُم : الرَُّجُل ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيهِل ُيَصلِّي ، َوالهَقوه ُم ِإَذا َصفُّوا يف ِقَتاِل الهَعُدوِّ َيضهَحُك اَّللَّ اَلِة ، َوالهَقوه

" 
   (، وقال شعيب: ضعيف.200رواه ابن ماجه )# [ 533]فيض:  

رَبين َأِخي ، َعنه  -  353 َاِعيُل بهُن َأيب ُأَويهٍس ، َأخه ثـََنا ِإْسه َاِعيَل الهُبَخاِريُّ ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ُسَليهَماَن يـَعهيِن ابهَن ِباَلٍل ، َعنه   َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " يـَعهِقُد  َُيهََي بهِن َسِعيٍد ، َعنه   الشَّيهطَاُن َعَلى قَاِفَيِة َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقَظ َفذََكَر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ا تَـيـه َدٌة فَِإَذا َصلَّى اُنهَلَِّت  رَأهِس َأَحدُِكمه َثاَلَث ُعَقٍد ِإَذا ُهَو اَنَم فَِإَذا اسه َدٌة فَِإَذا تـََوضَّأَ اُنهَلَّته ُعقه ُنهَلَّته ُعقه
اَلَن " َبَح َخِبيَث النـَّفهِس َكسه َبَح َنِشيطًا طَيَِّب النـَّفهِس َوِإالَّ َأصه  الهُعَقُد ُكلَُّها َوَأصه



126 

 

 (.776(، ومسلم )1142رواه البخاري ) قال المحقق:[ # 534]فيض: 

َزَة ، َعنه يُوُنَس    *   -  354  ُم بهُن َأيب ُخبـه ىَل َبيِن َهاِشٍم ، َحدَّثـََنا َسالَّ ثـََنا أَبُو َمعهَمٍر َصاِلُح بهُن َحرهٍب َموه ََسِن ، َعنه  َحدَّ ، َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه نُ  َصلَِّي ِمَن اللَّيهِل َما َقلَّ َأوه َكثـَُر ، َوَأنه جَنهَعَل َأظُنُُّه قَاَل : آِخَر َْسَُرَة بهِن ُجنهُدٍب قَاَل : " َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

    َذِلَك ِوتـهًرا " 
    ~ [ 535]فيض:  

 
ِر بهُن َأيب َمرهََيَ الهَغسَّاينُّ ، َعِن الهُمَهاِجِر بهِن َحِبيٍب   َحدَّثـََنا رََجاُء بهُن رَاِفٍع الهَمرهَوِزيُّ ،  *   -  355 ثـََنا أَبُو َبكه َحدََّثيِن أَبُو الهَيَماِن ، َحدَّ

ُ َعنهُه َعِن الهوِتهِر يف َأوَِّل   َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َاِرِث بهِن ُمَعاِويََة ، أَنَُّه َسَأَل ُعَمَر بهَن اخله  َأوه َوَسِطِه َأوه آِخرِِه ؟ فـََقاَل : " ُكلُّ اللَّيهلِ ، َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم "   َذاَك َقده َعِمَل ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

    ~ [ 536]فيض:  

ثـََنا َصاِلُح بهُن َحرهٍب ،   -   356 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعي  َحدَّ َعهَلى ، َحدَّ َعهَلى بهُن َعبهِد األه ثـََنا َعبهُد األه ٍد  َحدَّ
َ تـَبَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإنَّ اَّللَّ َك َوتـََعاىَل ِإَذا َمَضى ثـُُلُث اللَّيهِل َأوه ِنصهُف ارَ الهَمقهرُبِيِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـغهِفٍر َأغهِفُر لَ  َتِجيُب َلُه ؟ َهله ِمنه ُمسه نـهَيا فـَيَـُقوُل : َهله ِمنه َداٍع َأسه ُه ؟ َهله ِمنه ََتِئٍب أَُتوُب َعَليهِه ؟ َحىتَّ اللَّيهِل نـََزَل ِإىَل السََّماِء الدُّ
ُر "   َيطهُلَع الهَفجه

( 9591( مفرقًا مختصرًا، وأحمد )10312،  3037( مختصرًا، والنسائي في السنن الكبرى )758أخرجه مسلم )[ #  537ض:  ]في 
 واللفظ له

359  -  ، ِ َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احله ُر بهُن ُُشَيهٍل ، َعنه َصاِلٍح ، َعِن ابهِن ِشَهاٍب ، َعنه َعطَاٍء اللَّيهِثيِّ ، َوَأيب   َحدَّ ثـََنا النَّضه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " ِإنَّ اَّللََّ  ََغرِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلٍة ِإَذا بَِقَي ثـُُلُث  َعزَّ َوَجلَّ يَـ َعبهِد اَّللَِّ األه نهِزُل ُكلَّ لَيـه
تَـغهِفُرين َأغهِفُر َلُه "  َتِجيُب َلُه َمنه َيسه ُعوين َأسه نـهَيا فـَيَـُقوُل : َمنه َيده خُر ِإىَل َْسَاِء الدُّ  اللَّيهِل اله

 ( بنحوه1366ماجه ) (، وابن3498(، والترمذي )1315(، وأبو داود )758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري )[ # 538]فيض:  

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهٍد ، َعنه َُيهََي بهِن َسِعيٍد ، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهي  -  364 َم التـَّيهِميِّ ، َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلته َحدَّ
ُ َعَليهِه   ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهَما َوُهَو َساِجٌد  : فـََقده ُت أَلهَتِمُسُه بَِيِدي فـََوقـََعته َيَداَي َعَلى َقَدَميهِه فََأَصابـَتـه َوَسلََّم ِمنه َمضهَجِعِه فـَُقمه

ِصي ثـََناًء ُعوُذ بِ َفَسِمعهُتُه يـَُقوُل : " اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمنه َسَخِطَك ، َوَأُعوُذ مبَُعافَاِتَك ِمنه ُعُقوبَِتَك ، َوأَ  َك ِمنهَك ، اَل ُأحه
 َعَليهَك ، أَنهَت َكَما أَثـهنَـيهَت َعَلى نـَفهِسَك " 

   (.486رواه مسلم )[ # 539]فيض: 
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ثـََنا َعِليٌّ ،  -  373 َحاَق ، َعنه َشيهٍخ ِمنه قـَُريهٍش يـَُقاُل َلُه َعاِمُر بهُن َمسه   َحدَّ َرائِيُل ، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َأَسٌد ، َحدَّ ُعوٍد قَاَل َحدَّ
َتاِء الهَغِنيَمُة الهَبارَِدُة َأمَّ  ُم يف الشِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " الصَّوه ُلُه َفَطوِيٌل َوَأمَّا ََّنَارُُه فـََقِصرٌي " : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ     ا لَيـه

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وقال: ( 797أخرجه الترمذي )[ # 540]فيض:    . َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل َعاِمُر ْبُن َمْسُعوٍد َلْم ُيْدِرِك النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

َداينِّ ، َحدََّثيِن ُمَؤمَُّل بهُن ِهَشاٍم ،    *  -  377 َمه َحاَق اهله َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم ، َعنه َمنهُصوِر بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن ، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا ِإْسه َحدَّ
ُ َعَليه  َوِد بهِن يَزِيَد ، أَنَُّه َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َفَسَأهَلَا َعنه َصاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسه لََّم اِبللَّيهِل ، فـََقاَلته : " َكاَن ُيَصلِّي ِه َوسَ َعِن األه
ِ ُثَّ قُِبَض   َعَتنيه َعًة َوتـََرَك رَكه َرَة رَكه َدى َعشه َعًة ِمَن اللَّيهِل ، ُثَّ ِإنَُّه َصلَّى ِإحه َرَة رَكه َع َثاَلَث َعشه ِحنَي قُِبَض وََكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّيهِل ِتسه

دَ رََكَعاٍت ، آِخُر َصاَلتِِه مِ  ِذنُُه اِبلصَّاَلِة َوَقده َأحه َا َجاَء ِإىَل ِفَراِشِه َهَذا فـََيأهتِيِه ِباَلٌل فـَيـُؤه ََنابََة فـََيِثُب ، قَاَل َن اللَّيهِل الهوِتـهُر ُثَّ ُرمبَّ َث اجله
هَلَا فـََيِثُب َولَيهَسته ِمنه لَُغيِت ُثَّ َُيهُرُج فـَُيِفيُض عَ  َوُد : َفَما َنِسيُت قـَوه َسه هَلَا فـَُيِفيُض َعَليهِه ِمَن الهَماِء األه َليهِه ِمَن الهَماِء َفَما َنِسيُت قـَوه

" َصائًِما  ِبُح  فـَُيصه يـَقهطُُر  َورَأهُسُه  الصَّاَلِة  ِإىَل  َُيهُرُج  ُثَّ  لَُغيِت  ِمنه   َولَيهَسته 
    ~[541]فيض: 

ثـََنا أَبُو طَاِلٍب ،  -  378 َوِد ، َعنه َعاِئَشَة ، " َأنَّ َرُسوَل    َحدَّ َسه َعهَمِش ، َعنه ِإبـهَراِهيَم ، َعِن األه ثـََنا ُموَسى بهُن َأعهنَيَ ، َعِن األه َحدَّ
ِع رََكَعاٍت "  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يُوتُِر بِِتسه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .( بمعناه738( بمعناه، ومسلم )1139أخرجه البخاري )[ # 542]فيض:  

َعهِد ،  *  -  379 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َياَن ، َعنه َجاِبٍر قَاَل : ِقيَل : اَي َرُسوَل  َحدَّ َعهَمِش ، َعنه َأيب ُسفه رَباََن قـَيهُس بهُن الرَّبِيِع ، َعِن األه َأخه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم :  َبَح َسَرَق فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هَ اَّللَِّ ِإنَّ ُفاَلاًن يـَُقوُم اللَّيهَل فَِإَذا َأصه  اُه َصاَلتُُه "" َستَـنـه

    (، وقال شعيب: إسناده قوي.2560رواه ابن حبان )[ # 543]فيض:  

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى ،  -   381 َياَن ، َعنه َجاِبٍر قَاَل :    َحدَّ َعهَمِش ، َعنه َأيب ُسفه ثـََنا َثِبُت بهُن ُموَسى ، َعنه َشرِيٍك ، َعِن األه َحدَّ
ُهُه اِبلنـََّهاِر "  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " َمنه َصلَّى اِبللَّيهِل َحُسَن َوجه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

    .باطل مرفوًعا، والصواب أنه من كالم شريك(، وقال شعيب: 1333رواه ابن ماجه )[ # 544]فيض:  

َياُن ، َعنه   -   382 ِديٍّ ، َحدََّثيِن ُسفه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َثَمَة زَُهريهُ بهُن َحرهٍب ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َسَلَمَة بهِن ُكَهيهٍل ، َعنه ُكَريهٍب   َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمَن اللَّيهِل فـََقَضى َحاَجَتُه ، ُثَّ َغَسَل ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس ، قَاَل : ِبتُّ ِعنهَد َخاَليِت َميهُمونََة فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ صَ  لَّى اَّللَّ

َ اله  َهُه َوَيَديهِه ، ُثَّ اَنَم ، ُثَّ قَاَم فَأََتى الهِقرهبََة فََأطهَلَق ِشَناقـََها ُثَّ تـََوضََّأ ُوُضوًءا َبنيه ِثره َوَقده أَبـهَلَغ ، ُثَّ قَ َوجه اَم ُيَصلِّي  وُضوَءيهِن ملَه يُكه
ُت َعنه  ُت فـَتَـَوضَّأهُت فـََقاَم ُيَصلِّي فـَُقمه ُت فـََتَمطَّيهُت َكَراِهَيَة َأنه يـََرى َأيّنِ ُكنهُت أَتَِّقيِه فـَُقمه َيَسارِِه فََأَخَذ أبُُِذين فََأَداَرين َعنه مَيِيِنِه فـَُقمه

ُ َعَليههِ  َعًة ، ُثَّ اضهَطَجَع فـََناَم َحىتَّ نـََفَخ وََكاَن ِإَذا اَنَم نـََفَخ   فـَتَـَتامَّته َصاَلُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَة رَكه َوَسلََّم ِمَن اللَّيهِل َثاَلَث َعشه
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َعله يف  رًا ، َويف َبَصِري نُورًا ، َويف َْسهِعي قـَلهِب نُو   فََأََتُه ِباَلٌل فَآَذنَُه اِبلصَّاَلِة فـََقاَم َفَصلَّى َوملَه يـَتَـَوضَّأه وََكاَن يف ُدَعائِِه : " اللَُّهمَّ اجه
ِقي نُورًا ، َوحَتهيِت نُورًا ، َوَأَماِمي نُورًا ، َوَخلهفِ  ي نُورًا ، َوَأعهِظمه يل نُورًا " قَاَل ُكَريهٌب نُورًا ، َوَعنه مَيِييِن نُورًا ، َوَعنه َيَساِري نُورًا ، َوفـَوه

  ٌب : فـََلِقيُت بـَعهَض َوَلِد الهَعبَّاِس َفَحدََّثيِن ِِبِنَّ َفذََكَر َعَصِب َوحلَهِمي َوَدِمي َوَشعهِري َوَبَشِري َوذََكرَ : َوَسبهٌع يف التَّابُوِت قَاَل ُكَريه 
 ِ َلَتنيه  َخصه
 .  (763) (، ومسلم6316أخرجه البخاري )[ # 545]فيض: 

 
رَباََن    -  383 َعهِد ، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ََكِم ، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : ِبتُّ ِعنهَد َخاَليِت َميهُمونََة َحدَّ ُشعهَبُة ، َعِن احله

ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهِعَشاَء ُثَّ َدَخَل َفَصلَّى َأرهَبَع رََكَعاٍت ُثَّ اَنَم ،   ، فـََقاَل : " اَنَم الهغَُليُِّم " ُثَّ قَاَم ُثَّ قَاَم  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِ َعَتنيه ُت َعنه َيَسارِِه ، فََأَخَذين َفَجَعَليِن َعنه مَيِيِنِه َفَصلَّى ََخهَس رََكَعاٍت ُثَّ َصلَّى رَكه عهُت َغِطيطَُه    ُيَصلِّي فـَُقمه َأوه   - ، ُثَّ اَنَم َحىتَّ ْسَِ

 ِة " َخِطيطَُه ُثَّ َخَرَج ِإىَل الصَّاَل 
  (763) (، ومسلم6316أخرجه البخاري )  قال المحقق:[ # 546]فيض:  

 
رَِمَة بهِن خَ   -   384  رَباََن َعبَّاُد بهُن َمنهُصوٍر ، َعنه ِعكه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن ، َأخه َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُزوِميِّ ، َعنه َسِعيِد َحدَّ اِلٍد الهَمخه

َاِرِث فَ  ُ بهِن ُجَبريهٍ ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : أَتـَيهُت َخاَليِت َميهُمونََة بِنهَت احله َلتَـَها تِلهَك ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت لَيـه ِبتُّ ِعنهَدَها فـََوَجده
َتُه فـََوَضَع رَأهسَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهِعَشاَء ُثَّ َدَخَل بـَيـه ُوَها لِيٌف  َعَليهِه َوَسلََّم َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِجئهُت ُه َعَلى ِوَساَدٍة ِمنه َأَدٍم َحشه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم ، فـََنَظَر فَِإَذا َعَليهِه لَيه  َقَظ َصلَّى اَّللَّ تَـيـه َها ، فَاسه َقَظ فـََوَضعهُت رَأهِسي َعَلى اَنِحَيٍة ِمنـه تَـيـه ٌل فـََعاَد َفَسبََّح وََكربََّ َحىتَّ اَنَم َواسه
ٍب ِفيَها َوَقده َذَهَب َشطهُر اللَّيهِل َأوه قَاَل : ثـُُلثَاُه ، فـََقاَم   ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقَضى َحاَجَتُه ُثَّ َجاَء ِإىَل ِقرهبٍَة َعَلى َشجه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوِإَذا ِقرهبٌَة َذاُت َشعهٍر فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا َقاُء قَاَل :  ُب ؟ قَاَل : السِّ َعَليهِه  َماٌء ، فـَُقلهُت : َما الشَّجه  ُ َها َماًء َّللَّ ِمنـه َوَسلََّم 
َهُه َثاَلًث َوِذرَاَعيهِه َثاَلًث َثاَلًث ، َوَمَسَح ِبَرأهِسِه وَ  تَـنهَشَق َثاَلًث َوَغَسَل َوجه ُأُذنـَيهِه َمرًَّة ، ُثَّ َغَسَل َقَدَميهِه ، قَاَل يَزِيُد َفَمضهَمَض َثاَلًث َواسه

ُتُه َثاَلًث َثاَلًث ، ُثَّ أََتى   ُت َعَلى َيَسارِِه َوَأاَن ُأرِيُد َأنه ُأَصلَِّي ِبَصاَلتِهِ : َحِسبـه ُت َفَصنَـعهُت َكَما َصَنَع ، ُثَّ ِجئهُت فـَُقمه ُه فـَُقمه  ، ُمَصالَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َعَرَف َأيّنِ ُأرِيُد َأنه ُأَصلَِّي ِبَصاَلتِِه لَ  َت مَيِيَنُه فََأَخَذ أبُُِذاَنَي َحىتَّ َأقَاَميِن َعنه مَيِيِنِه فَ فَأُمهِهَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ ، فـََلمَّ  َعَتنيه ِ رَكه َعَتنيه َعَليهِه َوَسلََّم َما رََأى َأنَّ َعَليهِه لَيهاًل رَكه  ُ َر َقده َداَن قَاَم َفَصلَّى َسبهَع َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َظنَّ َأنَّ الهَفجه
َبُه فَـ رََكعَ  ِ ، ُثَّ َوَضَع َجنـه َعَتنيه ُر َوقَاَم َفَصلَّى رَكه تـََر اِبلسَّاِبَعِة ، َحىتَّ ِإَذا َأَضاَء الهَفجه عهُت ِبَِيَحُه َوَجاَء ِباَلٌل اٍت ، ُثَّ َأوه َناَم َحىتَّ ْسَِ

َسَن َهَذا ، فـََقاَل َسِعيٌد : َأَما َواَّللَِّ َلَقده قـُلهُت َذِلَك    فَآَذنَُه اِبلصَّاَلِة َفَخَرَج َفَصلَّى َوَما َمسَّ َماًء فـَُقلهُت ِلَسِعيِد بهنِ  ُجَبريهٍ : َما َأحه
ُ َعلَ  َا ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا لَيهَسته َلَك َواَل أِلَصهَحاِبَك ِإَّنَّ  يهِه َوَسلََّم ، ِإنَُّه َكاَن َُيهَفُظ "اِلبهِن َعبَّاٍس ، فـََقاَل : " َمهه ِإَّنَّ

    (763) (، ومسلم6316أخرجه البخاري ) قال المحقق:[ # 547فيض: ]

َنهَصارِ   -  385 عهُت َأاَب مَحهَزَة األه ِرو بهِن ُمرََّة ، ْسَِ رَبين ُشعهَبُة ، َعنه َعمه َعهِد ، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله يَّ ، َعنه رَُجٍل ، ِمنه َبيِن َعبهٍس َوَحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم حِ  ُ َعنه ُحَذيـهَفَة ، أَنَُّه انـهتَـَهى ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَي قَاَم يف َصاَلتِِه ِمَن اللَّيهِل فـََلمَّا َدَخَل يف الصَّاَلِة قَاَل : " اَّللَّ
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رََبُوِت َوالهِكربهِاَيِء َوالهَعَظَمِة " ُثَّ قـََرَأ الهبَـَقَرَة ُثَّ رََكَع وََكاَن رُُكو  رَبُ ُذو الهَمَلُكوِت َواجله وِعِه : " ُسبهَحاَن ُعُه َُنهًوا ِمنه ِقَياِمِه يـَُقوُل يف رُكُ َأكه
َ الهَعِظيِم " ُثَّ رََفَع رَأهَسُه َفَكاَن ِقَياُمُه بـَعهَد الرُُّكوِع َُنهًوا ِمنه رُكُ  َ الهَعِظيِم ُسبهَحاَن َريبِّ ُد " ُثَّ َريبِّ َمه ُد ِلَريبِّ احله َمه وِعِه ، يـَُقوُل : " ِلَريبِّ احله

َعهَلى " ُثَّ يـَرهَفُع رَأهَسُه َفَكانَ َسَجَد َفَكاَن ُسُجوُدُه َُنهًوا ِمنه ِقَيامِ  َ األه َعهَلى ُسبهَحاَن َريبِّ َ األه َ   ِه بـَعهَد الرُُّكوِع يـَُقوُل : " ُسبهَحاَن َريبِّ َبنيه
ِ َُنهًوا ِمنه ُسُجوِدِه يـَُقوُل : " َربِّ اغهِفره يل َربِّ اغهِفره يل " َحىتَّ َصلَّى َأرهَبَع رََكَعاٍت قَـ  َدَتنيه َراَن َوالنَِّساَء السَّجه َرَأ ِفيِهنَّ الهبَـَقَرَة َوآَل ِعمه

َنـهَعامَ     َوالهَماِئَدَة َواأله
    (، وقال األلباني: صحيح. 874رواه أبو داود )[ # 548]فيض:  

عهُت    -  386 ِرو بهِن ُمرََّة ، ْسَِ رَباََن ُشعهَبُة ، َعنه َعمه َعهِد ، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـهَنا َعنه  َحدَّ اَبَن : َحدِّ َعهِد قَاَل : ِقيَل لِثـَوه َساملَ بهَن َأيب اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : َقده َكَذبـهُتمه َعَليَّ ، قـُلهُتمه َعَليَّ َما ملَه َأُقله ، قَاُلو  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـهَنا قَاَل : ْسَِ ا : َحدِّ

ُ ِِبَا َدرََجًة َوَحطَّ عَ اَّللَُّ  َدًة ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ     نهُه ِِبَا َخِطيَئًة "  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل : " َما ِمنه َعبهٍد َسَجَد َّلِلَِّ َسجه
 (.488رواه مسلم )[ # 549]فيض:  

ثـََنا ُهَشيهٌم ،    -   387 ثـََنا ُشَجاُع بهُن خَمهَلٍد ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِقيٍق الهُعَقيهِليُّ ، َعنه َعاِئَشَة قَاَل : َسأَلهتـَُها َحدَّ رَباََن َخاِلٌد ، َحدَّ َأخه
َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َتَطوُِّعِه فـََقاَلته : " َكاَن ُيَصلِّي يف بـَيهيِت َأره   ُ ِر ، ُثَّ َُيهُرُج فـَُيَصلِّي بـًَعا قـَبهَل الظُّ َعنه َصاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هه

ُخُل بـَيهيِت فـَُيَصلِّ  ِ ، َوُيَصلِّي اِبلنَّاِس الهَمغهِرَب ُثَّ َيده َعَتنيه ُخُل بـَيهيِت فـَُيَصلِّي رَكه َع  اِبلنَّاِس ُثَّ َيده ِ قَاَلته : وََكاَن ُيَصلِّي اِبللَّيهِل ِتسه َعَتنيه ي رَكه
ِإَذا قـََرَأ َوُهَو ُيَصلِّي لَيهاًل َطوِياًل قَائًِما َولَيهاًل َطوِياًل قَاِعًدا فَِإَذا قـََرَأ َوُهَو قَائٌِم رََكَع َوَسَجَد َوُهَو قَائٌِم وَ   رََكَعاٍت ِفيِهنَّ الهوِتـهُر وََكانَ 

ُر ُثَّ َُيهُرُج فَـ  ِ ِإَذا طََلَع الهَفجه َعَتنيه  ُيَصلِّي اِبلنَّاِس " َجاِلٌس رََكَع َوَسَجَد َوُهَو َجاِلٌس وََكاَن ُيَصلِّي رَكه
 (.730رواه مسلم )[ # 550]فيض:  

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهِل بهِن َغزهَواَن ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه   -   388 َاِعيَل ، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َحاَق ، َعِن النـُّعهَماِن بهِن َسعهٍد َحدَّ
َنَِّة َلُغَرفًا يـَُرى ظُُهورَُها ِمنه بُُطوَِّنَا َوبُُطوَّنَُ ، َعنه َعِليٍّ قَاَل : قَاَل َرسُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإنَّ يف اجله ا ِمنه ظُُهورَِها "  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياَم َوقَاَم اِبللَّيهِل فـََقاَم َأعهَرايبٌّ فـََقاَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِلَمنه ِهَي ؟ قَاَل : " ِهَي ِلَمنه طَيََّب الهَكاَلَم ،   َوَأطهَعَم الطََّعاَم ، َوَأَداَم الصِّ
    َوالنَّاُس نَِياٌم "

 (، وقال األلباني: حسن.2527رواه الترمذي )[ # 551]فيض:  

َسُن بهُن حَمهُبوٍب ،   *   -  389 َثُم بهُن مُحَيهٍد ، َعنه زَيهِد بهِن َواِقٍد ، َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُموَسى   َحدََّثيِن احلَه َيـه بََة ، َحدَّثـََنا اهله ثـََنا أَبُو تـَوه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " مَ  َلٍة ُكِتَب َلُه قـُُنوُت نه قـَرَ ، َعنه َكِثرِي بهِن ُمرََّة ، َعنه ََتِيٍم الدَّاِريِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأ ِماَئَة آيٍَة يف لَيـه

َلٍة "   لَيـه
  .حسن صحيح :الحافظ في نتائج األفكارقال [ # 552]فيض: 
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ثـََنا ُشَجاُع بهُن خَمهَلٍد ،   *  -   394 َسُن قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِمٍر الهُمَزينُّ ، َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا ُهَشيهٌم ، َحدَّ  َحدَّ
ِل بـَيهٍت تـُعهَرُف هلَُ  ِ َما ِمنه َأهه َعَتنيه ُم الصَّاَلُة ِمَن اللَّيهِل ِإالَّ اَنَدى ُمَناٍد : اَي َعَليهِه َوَسلََّم : " َصلُّوا ِمَن اللَّيهِل َصلُّوا َأرهبـًَعا َصلُّوا َوَلوه رَكه

َل الهبَـيهِت ُقوُموا ِلَصاَلِتُكمه "  َأهه
    (: ضعيف.3782مرسل، وقال األلباني في السلسلة الضعيفة )[ #  553]فيض:  

ثـََنا ُشَجاٌع ،   -   396 ََسُن ، َعنه َسعهِد بهِن ِهَشاٍم ، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته :    َحدَّ رَباََن أَبُو ُحرََّة ، َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُهَشيهٌم ، َأخه " َكاَن َحدَّ
ِ خَ  َعَتنيه تَـَتَح َصاَلَتُه ِبرَكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيهِل ُيَصلِّي افـه ِ " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِفيَفَتنيه

    (.767رواه مسلم )[ # 554]فيض:  

رَباََن َداُوُد بهُن َأيب ِهنهٍد ، َعِن الهَولِيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن اجلهُ   -   399 ثـََنا ُهَشيهٌم ، َأخه ثـََنا ُشَجاٌع ، َحدَّ َرِشيِّ ، َعنه ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ َحدَّ
ُ عَ  اَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِميِّ ، َعنه َأيب َذرٍّ قَاَل : َشِهده ضه ِر َحىتَّ احلَه ٍء ِمَن الشَّهه َر رََمَضاَن فـََلمه يـَُقمه بَِنا يف َشيه َليهِه َوَسلََّم َشهه

َلًة َسا َلُة َساِبَعٌة بَِقَيته فـََقاَم بَِنا ِإىَل َُنهٍو ِمنه ثـُُلِث اللَّيهِل ، قَاَل : ُثَّ ملَه يـَُقمه لَيـه َلٌة خَ َكاَنته لَيـه اِمَسٌة بَِقَيته ِدَسًة بَِقَيته فـََلمَّا َكاَنته لَيـه
َلَة ؟   َماِم قَاَم ِإىَل َُنهٍو ِمنه َشطهِر اللَّيهِل فـَُقلهُت َلُه : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َلوه نـََفلهتَـَنا ِقَياَم َهِذِه اللَّيـه فـََقاَل : " ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َصلَّى َمَع اإلهِ

َلٍة " قَاَل :   َلٌة َثلِثٌَة بَِقَيته قَاَم بَِنا َحىتَّ َخِشيَنا  َحىتَّ يـَنهَصِرَف ُكِتَب َلُه ِقَياُم لَيـه َلًة رَاِبَعًة بَِقَيته فـََلمَّا َكاَنته لَيـه َأنه ُثَّ ملَه يـَُقمه بَِنا لَيـه
وَ  َوبـََناتِِه  َلُه  َأهه َلِة  اللَّيـه تِلهَك  يف  َوأَيـهَقَظ  السَُّحوُر   : قَاَل  ؟  الهَفاَلُح  َوَما   : قـُلهُت  الهَفاَلُح   ِنَساَءهُ يـَُفوتـََنا 

، وقال شعيب: )1327(، وابن ماجه )1364(، والنسائي )806( واللفظ له، والترمذي )1375أخرجه أبو داود )[ #  555]فيض:  
 إسناده صحيح. 

رَباََن ابهُن ُجَريهٍج ، َعنه    -   400 َجَّاُج بهُن حُمَمٍَّد ، َأخه َسُن بهُن حَمهُبوٍب ، َحدَّثـََنا احله رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب ُمَليهَكَة ،  َحدَّثـََنا احلَه أَبِيِه ، َأخه
َعَليهِه َوَسلََّم عَ   ُ رَبَُه أَنَُّه َسَأَل أُمَّ َسَلَمَة َزوهَج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوَسلََّم اِبللَّيهِل َأنَّ يـَعهَلى بهَن ُِمَلٍَّك ، َأخه  ُ نه َصاَلِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ِمَن اللَّيهِل ُثَّ يـَنهَصِرُف َفرَيه فَـ  َمِتِه َقاَلته : َكاَن ُيَصلِّي الهَعَتَمَة ُثَّ ُيَسبُِّح ُثَّ ُيَصلِّي َما َشاَء اَّللَّ تَـيهِقُظ ِمنه نـَوه ُقُد ِمثهَل َما َصلَّى ، ُثَّ َيسه
 تِلهَك فـَُيَصلِّي ِمثهَل َما اَنَم " 

 قال شعيب: إسناده ضعيف. ( و 26547(، وأحمد )1628)أخرجه النسائي [ # 556]فيض: 

ُعهِفيُّ ، َعنه زَاِيَدَة ، َعنه َعبهِد الهَمِلِك    -   401 ٌ اجله ِليُّ ، َحدَّثـََنا ُحَسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه رَبين ابهُن َأِخي َحدَّ بهِن ُعَمريهٍ ، َأخه
أَتَـ  قَاَل  ُحَذيـهَفَة  تَـَتَح الصَّاَلَة فـََقَرَأ ِقرَ ُحَذيـهَفَة ، َعنه  فَافـه ِبَصاَلتِِه  أِلَُصلَِّي  َلٍة  لَيـه َذاَت  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ لَيهَسته يهُت  اَءًة 

ِمُعَنا ُثَّ رََكَع َفَكاَن رُُكوُعُه َُنهًوا ِمنه ُسورٍَة ُثَّ  َِفيَفِة َواَل اِبلرَِّفيَعِة ، يـَُرتُِّل َوُيسه َدُه " فـََقاَل :  اِبخله ُ ِلَمنه محَِ َع اَّللَّ  رََفَع رَأهَسُه فـََقاَل : " ْسَِ
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َر ُسورٍَة ُثَّ َسَجَد َُنهًوا ِمنه  رََبُوِت َوالهَمَلُكوِت َوالهِكربهِاَيِء َوالهَعَظَمِة " َقده ُد َّلِلَِّ ِذي اجله َمه ُسورٍَة َوَقَضى َصاَلَتُه َوَعَليهِه َسَواٌد ِمَن    " احله
 يهِل قَاَل َعبهُد الهَمِلِك : َوِهَي َتَطوُُّع اللَّيهلِ اللَّ 
 قال شعيب: إسناده ضعيف.( و 23411( بنحوه، وأحمد )1069(، والنسائي )894أخرجه أبو داود )[ # 557]فيض:  

َرِة َعنه أََنٍس قَاَل  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن ، *  -  403 ِل الهَبصه ثـََنا َشيهٌخ ِمنه َأهه ُعهِفيُّ ، َعنه زَاِئَدَة ، َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ اجله َحدَّثـََنا ُحَسنيه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإنَّ اَّللََّ يـَُباِهي الهَماَلِئَكَة اِبلهَعبهِد ِإَذا اَنَم وَ  َساِجٌد يـَُقوُل : انهظُُروا ِإىَل َعبهِدي َهَذا ،  ُهوَ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُسُه ِعنهِدي َوَجَسُدُه يف طَاَعيِت "   نـَفه
 في إسناده مجهول. :الموسوعة قال محقق[ # 558]فيض:  

ٍرو ، َعنه َعبهِد الهَمِلِك به   َحدََّثيِن الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفٍر ،  *   -   405 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َعمه َرَّاينُّ ، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َعبهِد الهَمِلِك احله ِن  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " َأفهَضُل الصَّاَل  َياَن قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُروَضِة الصَّاَلُة ةِ ُعَمريهٍ ، َعنه ُجنهُدِب بهِن ُسفه  بـَعهَد الصَّاَلِة الهَمفه

ُعونَُه الهُمَحرَُّم "  ُر اَّللَِّ الَِّذي َتده ِر رََمَضاَن َشهه َياِم بـَعهَد َشهه ِف اللَّيهِل َوَأفهَضُل الصِّ  يف َجوه
 رجاله رجال الصحيح.   :الهيثميقال [ # 559]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفٍر ، َعنه حمَُ   *  -  420 َراَن ، َحدَّ ثـََنا َداُوُد بهُن ِمهه َعهَرِج ، َعنه َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد ، َحدَّ مَِّد بهِن يُوُسَف األه
َاِرِث به  ِر بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن احله َواَن بهِن الهُمَعطَِّل قَاَل : " رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهَفضهِل ، َعنه َأيب َبكه ِن ِهَشاٍم ، َعنه َصفه

َقَظ فَـ  تَـيـه ِخَرَة ُثَّ اَنَم َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِنصهُف اللَّيهِل اسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َصلَّى الهِعَشاَء اله ِر ِمنه ُسورَِة آِل َصلَّى اَّللَّ اَيِت الهَعشه َتاَل َهِذِه اله
ِ اَل َأدهِري َأِقَياُمُه َأوه ُر  َعَتنيه َراَن َوَأَخَذ ِسَواًكا يـََتَسوَُّك ِبِه ُثَّ تـََوضََّأ ُثَّ قَاَم َفَصلَّى رَكه َقَظ ِعمه تَـيـه ُكوُعُه َأوه ُسُجوُدُه َأطهَوُل ُثَّ اَنَم ُثَّ اسه

ِ مِ فـََتاَل آاَيٍت ُثَّ َتَسوََّك ُثَّ تـََوضََّأ ُثَّ قَاَم فـََفَعَل   َعَتنيه َعُل َذِلَك يف ُكلِّ رَكه ِ يـَفه َعَتنيه ثهَل َكَما فـََعَل َأوََّل َمرٍَّة ، ُثَّ ملَه يـََزله يـََناُم ُثَّ ُيَصلِّي رَكه
َعًة " َرَة رَكه َدى َعشه ِ َحىتَّ َصلَّى ِإحه ُولََينيه    َما فـََعَل يف األه

   عبد هللا بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف فيه  :الهيثميقال [ # 560]فيض:  

ثـََنا نُوُح بهُن َحِبيٍب ،  *   -   422 رَبين َأيب ، َعنه َهاُروَن بهِن قـَيهٍس ، َعنه َساملِِ   َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاِق ، َأخه  َوحُمَمَُّد بهُن مَحَّاٍد قَااَل : َحدَّ
ُ َعبهَد اَّللَِّ بهَن رَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " رَِحَم اَّللَّ اَحَة َكاَن يـَنهِزُل يف السََّفِر ِعنهَد َوقهِت ُكلِّ وَ بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َصاَلٍة " 
   (، وقال: ضعيف.3635ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ 561]فيض:  

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحامتٍِ ،  -   423 ََغرِّ   َحدَّ َقهَمِر ، َعِن األه َعهَمِش ، َعنه َعِليِّ بهِن األه َباَن ، َعِن األه ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى ، َعنه َشيـه  َحدَّ
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ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِلٍم ، َعنه َأيب َسِعيٍد ، َوَأيب ُهَريـهَرَة قَااَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقَظ ِمَن اللَّيهِل َوأَيـهَقَظ امهَرأَتَُه َمنِ   َأيب ُمسه تَـيـه  اسه
ِ َجَِيًعا ُكِتَبا ِمَن الذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت " َعَتنيه  َفَصلََّيا رَكه

    ~ [ 562]فيض:  

ثـََنا أَبُو زَيهٍد    *  -  424 عهُت َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد ، َحدَّ عهُت َحارِثََة بهَن ُمَضرٍِّب ، ْسَِ َحاَق ، ْسَِ ََرِويُّ ، َعنه ُشعهَبَة ، َعنه َأيب ِإسه اهله
َنا تِ  َداِد َوَلَقده رَأَيـهتـُ ٍر َغريهَ الهِمقه َم َبده ُ َعنهُه قَاَل : " َما َكاَن ِفيَنا فَاِرٌس يـَوه َلِة َوَما ِمنه َأحَ َعِليًّا ، َرِضَي اَّللَّ ِم ِإالَّ اَنئٌِم لهَك اللَّيـه ٍد ِمَن الهَقوه

ُيَصلِّ  َيَديهِه   َ َبنيه َشَجَرٍة  َأوه  َْسَُرٍة  ِإىَل  قَائٌِم  فَِإنَُّه  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  "َغريهَ  َبَح  َأصه َحىتَّ  اللَّيهِل  ِف  َجوه يف   ي 
     ~[ 563]فيض: 

َطَّاِب اللَّيه  *  - 425 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن اخله َحاُق بهُن َمنهُصوٍر ، َحدَّ ثـََنا ِإسه ٍر الهَمِدييِنُّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َحاَق بهِن َخِليَفَة  َحدَّ ِثيُّ ، َعنه ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَالَ  ِل الرِّاَبِط َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ      : " َمنه قـََرَأ الهُقرهآَن يف َسبهٍع ُكِتَب ِمَن الهَعاِبِديَن " ، َعنه رَُجٍل ِمنه َأهه

    ~ [ 564]فيض:  

ِرو بهِن ِديَناٍر ،  -  428 ِلٍم الطَّائِِفيُّ ، َعنه َعمه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمسه ُّ ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ٍس ،    َحدَّ َرو بهَن َأوه عهُت َعمه ْسَِ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " خَ  ِرو بهِن الهَعاِص َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياِم ِصَياُم َداُوَد َكاَن َيُصوُم ِنصهَف ُُيَدُِّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ريهُ الصِّ

ِر َوَخريهُ الصَّاَلِة َصاَلُة َداُوَد َكاَن يـَرهُقُد ِنصهَف اللَّيهِل  َوََّل َوُيَصلِّي آِخَر اللَّيهِل َحىتَّ ِإَذا بَِقَي ُسُدُس اللَّيهِل رََقَدُه " الدَّهه  األه
 (. 1159(، ومسلم )1131رواه البخاري )[ # 565]فيض:  

ََسِن قَاَل :  *    -   431 ثـََنا َعِليُّ بهُن َعِليٍّ الّرِفَاِعيُّ ، َعِن احله َعهِد ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَبُ َكِبريًا َثاَلًث اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ  ُ َأكه ُ َثاَلًث اَّللَّ ثِ قَاَم ِمَن اللَّيهِل قَاَل : " اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِخِه َونـَفه ِه   ِبَك ِمَن الشَّيهطَاِن الرَِّجيِم ِمنه مَههزِِه َونـَفه

فَالهكِ  ُخُه  نـَفه َوَأمَّا   ، عهُر  فَالشِّ ثُُه  نـَفه َوَأمَّا   ، ُُنوِن  اجله َتُة  َموه مَههُزُه   "  : قَاَل  َها  َعنـه َفُسِئَل   : قَاَل   ""  ربهُ 
    مرسل.[ # 566]فيض: 

عهُت َعاِصًما الهَعَنِزيَّ ، ُُيَدِّ  -  432 ِرو بهِن ُمرََّة ، ْسَِ ثـََنا ُشعهَبُة ، َعنه َعمه َعهِد ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُث َعنه ابهِن ُجَبريهِ بهِن ُمطهِعٍم ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َفَكربََّ  ُد َّلِلَِّ َكِثريًا َثاَلَث ِمَراٍر  َعنه أَبِيِه أَنَُّه رََأى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمه رَبُ َكِبريًا َثاَلَث ِمَراٍر َواحله ُ َأكه  فـََقاَل : " اَّللَّ

َرًة َوَأِصياًل َثاَلَث ِمَراٍر اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّيهطَاِن الرَِّجيِم ِمنه مَهه  ِثِه  َوُسبهَحاَن اَّللَِّ بُكه ِخِه َونـَفه ُرو بهُن ُمرََّة  زِِه َونـَفه " . قَاَل َعمه
َتةُ  عهُر ، َومَههُزُه الهَموه ثُُه الشِّ ُخُه الهِكربهُ ، َونـَفه  : نـَفه

    (، وقال شعيب: حسن لغيره.764رواه أبو داود )[ # 567]فيض:  
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد ،    *  -  433 ُ بهُن َعِليٍّ ، َحدَّ َُسنيه ِّ ، َعنه أََنٍس قَاَل : َكاَن َحدََّثيِن احله ثـََنا َجرِيٌر ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َخاِلٍد الضَِّبِّ َحدَّ
ِف اللَّيهِل : " اَنَمِت الهُعُيوُن َوَغاَرِت النُُّجوُم َوأَنهتَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف َجوه َيُّ الهَقيُّوُم اَل يـَُواِري ِمنهكَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ لَيهٌل َساٌج   احله

َق بـَعهٍض تـَعهلَ  َعهنُيِ َوَما خُتهِفي الصُُّدوُر َواَل َْسَاٌء َذاُت أَبـهَراٍج َواَل َأرهٌض َذاُت ِمَهاٍد َواَل َِبهٌر جلُِّيٌّ َواَل ظُُلَماٌت بـَعهُضَها فـَوه ُم َخائَِنَة األه
ِسَك   َت ِبِه َعَلى نـَفه َهُد َلَك مبَا َشِهده ُتبه اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأشه َت ِبِه فَاكه َهده مبَا َشِهده َوَشِهَدته ِبِه َماَلِئَكُتَك َوأَنهِبَياُؤَك َوُأوُلو الهِعلهِم َوَمنه ملَه َيشه

ِإيّنِ  اللَُّهمَّ  َراِم  َواإلهِكه اََلِل  اجله َذا  َت  تـََبارَكه السَّاَلُم  َوِمنهَك  السَّاَلُم  أَنهَت  َشَهاَدتِِه  َمَكاَن  أَُلَك  َشَهاَدِت  َأسه النَّاِر "   ِمَن  رَقـََبيِت   ِفَكاَك 
 (، وقال: ضعيف.1999ذكره العالمة األلباني في الضعيفة )  قال المحقق:[ # 568]فيض: 

رَبين حُمَمَّدُ   -  434 ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر : َأخه َسِن ، َحدَّ ُ بهُن احلَه َُسنيه َُيهََي بهِن َحبَّاَن ، َعنه َعبهِد  بهُن    َحدََّثيِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  ُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعهَرِج ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته : فـََقده ُتُه بَِيِدي فـََوقـََعته الرَّمحهَِن األه َلٍة فَالهَتَمسه َم َذاَت لَيـه

َأُعوُذ  اِن َوُهَو َساِجٌد يـَُقوُل : " اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ مبَُعافَاِتَك ِمنه ُعُقوبَِتَك َوَأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمنه َسَخِطَك وَ َيِدي َعَلى َقَدَميهِه َومُهَا َمنهُصوبـَتَ 
ِسَك " ِصي ثـََناًء َعَليهَك أَنهَت َكَما أَثـهنَـيهَت َعَلى نـَفه  ِبَك ِمنهَك اَل ُأحه

 .(169(، والنسائي )3493(، والترمذي )879داود )(، وأبو 486أخرجه مسلم ) [ # 569]فيض: 

َهاِل ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن سَ   *  -  435 َجَّاُج بهُن الهِمنـه ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ ، َحدَّثـََنا احله َلَمَة ، َعنه َحجَّاٍج ، َعنه َحِبيِب َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّيه بهِن َأيب َثِبٍت ، َعنه   َتاُك َويـَُقوُل : " } حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ، َعنه َعِليٍّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل َيسه

ِتاَلِف اللَّيهِل َوالنـََّهاِر َلاَيٍت أِلُويل األهَ  َرهِض َواخه َعله يف  ِإنَّ يف َخلهِق السََّمَواِت َواأله لهَباِب { وََكاَن يـَُقوُل يف آِخِر ِوتهرِِه : " اللَُّهمَّ اجه
َوَأعهِطيِن   ، نُورًا  مَيِييِن  َوَعنه   ، نُورًا  ِقي  فـَوه َوِمنه   ، نُورًا  حَتهيِت  َوِمنه   ، نُورًا  َخلهِفي  َوِمنه   ، نُورًا  "   َبَصِري   نُورًا 

     ~[ 570]فيض: 

َرَة ، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته :  َحدَّثـََنا    -   436 ثـََنا َُيهََي ، َعنه َعمه ثـََنا َعبَّاُد بهُن الهَعوَّاِم ، َحدَّ َحاُق بهُن َكعهٍب ، َحدَّ َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ ِإسه
َلٍة يف بـَعهِض ُحَجرِِه فـََرآُه اَنٌس َفَجاُءوا َفَصلُّوا ِبَصاَل  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت لَيـه َلُة الثَّانَِيُة َصلَّى اَّللَّ َجاِب فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـه تِِه ِمنه َورَاِء احلِه

َلُة الرَّاِبَعُة ملَه ُيَصلِّ َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َمَكانَُه َذِلَك فـََلمَّ   فـََعُلوا ِمثهَل َذِلَك َحىتَّ فـََعُلوا َثاَلَث لََياٍل فـََلمَّا َكاَنِت اللَّيـه ا  َصلَّى اَّللَّ
َتَب َعلَ  َبُحوا قَاُلوا : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، انـهَتَظرهاَنَك رََجاَء َأنه خَتهُرَج فـََقاَل : " ِإيّنِ َخِشيُت َأنه يُكه      يهُكمه ِقَياُم اللَّيهِل "َأصه

 (. 761(، ومسلم )729رواه البخاري )[ # 571]فيض:  

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر ، َعنه َساملٍِ َأيب   -   437 ثـََنا أَبُو َعاِمٍر ، َحدَّ ٍر الهَباِهِليُّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه النَّضهِر ، َعنه َأيب َسَلَمَة ، َعنه    َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي اِبللَّيهلِ  َر رََكَعاٍت َويُوتُِر ِبَواِحَدٍة "  َعاِئَشَة ، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ     َعشه

 (.736رواه مسلم )[ # 572]فيض:  
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َعهَمِش ، َعنه َحِبيٍب ، َعنه ُكَريهبٍ  - 438 ثـََنا ابهُن ُفَضيهٍل ، َعِن األه ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ ، َحدَّ ىَل ابهِن َعبَّاٍس ، َعِن  َحدَّ  َموه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ِإِبلٍ  َلُة َميهُمونََة وََكاَنته ابهِن َعبَّاٍس قَاَل : بـََعَثيِن َأيب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُه ِمَن الصََّدَقِة فـََلمَّا َأََتُه وََكاَنته لَيـه  َأعهطَاَها ِإايَّ

بَُه قَاَل : ُثَّ  ِجَد َفَصلَّى الهِعَشاَء ُثَّ َجاَء َفَطَرَح ثـَوه َياِِبَا ، قَاَل :  َدَخَل َمَع امهَرأَتِِه يف ثِ َميهُمونَُة َخاَلَة ابهِن َعبَّاٍس ، قَاَل : فَأََتى الهَمسه
َلَة َحىتَّ أَ  يب َفَجَعلهُت َأطهوِيِه حَتهيِت ُثَّ اضهَطَجعهُت َعَليهِه ، ُثَّ قـُلهُت : اَل َأاَنُم اللَّيـه ُت ثـَوه ُ َعَليهِه  فََأَخذه َنُع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نهظَُر َما َيصه

َهَب قَاَل : " ُثَّ قَاَم َفَخَرَج فـََباَل ُثَّ أََتى ِسَقاًء ُموًكا َفَحلَّ وَِكاَءُه  َوَسلََّم فـََناَم َحىتَّ نـََفَخ َحىتَّ َذَهَب ِمَن ا ُ َأنه َيذه ُثَّ  للَّيهِل َما َشاَء اَّللَّ
َقاِء َفَجَعَل يـَغهِسُل َيَديهِه ُثَّ تـََوضََّأ َحىتَّ فـَرََغ ، فََأَردهُت َأنه َأُقوَم ِإلَيهِه فََأُصبُّ َعَليهِه   َصبَّ َعَلى َيَديهِه الهَماَء ، ُثَّ َوطَّى َعَلى َفِم السِّ

ُت فـََفَعلهُت ِمثهَل الَِّذي فـََعَل فـَُقمهتُ  ِلي ُثَّ قَاَم َفَصلَّى فـَُقمه َلَة ِمنه َأجه ًئا اللَّيـه َعنه َيَسارِِه فـَتَـَناَوَليِن بَِيِدِه فََأقَاَميِن   َفِخفهُت َأنه َيدََع َشيـه
ِر " َعنه مَيِيِنِه َفَصلَّى ثَ  ِ قـَبهَل الهَفجه َعَتنيه َعًة ُثَّ َجاَء ِباَلٌل فََأذََّن اِبلصَّاَلِة فـََقاَم َفَصلَّى رَكه َرَة رَكه  اَلَث َعشه

  (763) (، ومسلم6316أخرجه البخاري )  قال المحقق:[ # 573]فيض:  

رَباََن َمعهَمٌر ، َعِن ابهِن طَاُوٍس ، َعنه أَبِيهِ   * -   456 رَباََن َعبهُد الرَّزَّاِق ، َأخه َسُن بهُن َُيهََي ، َأخه قَاَل : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ   َحدَّثـََنا احلَه
ِبُح َوقَ  ِر آاَيٍت فـَُيصه ُ َلُه ِِبَا ِماَئَة َحَسَنٍة َأاَل رَُجٌل َصاِلٌح يُوِقُظ امهَرأََتُه ِمَن َعَليهِه َوَسلََّم : " َأاَل رَُجٌل يـَُقوُم ِمَن اللَّيهِل ِبَعشه ده َكَتَب اَّللَّ

َرَأٌة َصاحِلٌَة تُوِقُظ زَ  ِهَها الهَماَء فـََقاَما َّلِلَِّ َساَعًة َأاَل امه الَّ َنَضَحته يف وهَجَها ِمَن اللَّيهِل فَِإنه قَاَم َوإِ اللَّيهِل فَِإنه قَاَمته َوِإالَّ َنَضَح يف َوجه
ِهِه الهَماَء ُثَّ قَاَما َّلِلَِّ َساَعًة ِمَن اللَّيهِل "   َوجه

     مرسل.[ #  574]فيض:  

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهٍل ، َعنه فـَُليهٍت الهَعاِمِريِّ ، َعنه جَ *    -  458 ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ ، َحدَّ َرَة ، َعنه  َحدَّ َأيب َذرٍّ قَاَل :  سه
َبَح ِِبَا يـَرهَكُع َوِِبَا  ُد آيًَة َحىتَّ َأصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َويـَُردِّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمه ِعَباُدَك َوِإنه تـَغهِفره  ْسَِ ُمه فَِإَّنَّ ُجُد }ِإنه تـَُعذِِّبه َيسه

َِكيمُ  َت فـََقاَل : " ِإيّنِ َسأَله هَلُمه فَِإنََّك أَنهَت الهَعزِيُز احله يََة َحىتَّ َأصهَبحه ُد َهِذِه اله ُت َريبِّ   { قَاَل : فـَُقلهُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َما زِلهَت تـَُردِّ
ًئا "  ِرُك اِبَّللَِّ َشيـه  الشََّفاَعَة أِلُمَّيِت فََأعهطَانِيَها َوِهَي اَنئَِلٌة َمنه اَل ُيشه

 قال شعيب: إسناده حسن.( و 21328أخرجه أحمد ) [ # 575]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر ،  -   463 ُعوٍد    َحدَّ َعهَمِش ، َعنه ُعَمارََة ، َعنه َأيب َمعهَمٍر ، َعنه َأيب َمسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َداُوَد ، َعِن األه َحدَّ
َبُل َصاَلٌة اَل يُِقيُم الرَُّجُل ِفيَها ُصلهَبهُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " اَل تـُقه  ُكوِع َوالسُُّجوِد " يف الرُّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .حسن صحيحوقال الترمذي: (، 1027( واللفظ له، والنسائي )265(، والترمذي )855خرجه أبو داود )[ # 576]فيض:  

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم ،   -  469 ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَبهَصَر َحبه   َحدَّ ثـََنا أَبُو ِشَهاٍب ، َعنه مُحَيهٍد ، َعنه أََنٍس ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اًل َحدَّ
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فـَلهُتَصلِّ َما َعَقَلته فَِإَذا ُغِلَبته   َِمهُدوًدا فـََقاَل : " َما َهَذا ؟ " فـََقاُلوا : ِلُفاَلنََة ُتَصلِّي ِمَن اللَّيهِل فَِإَذا ُغِلَبته تـََعلََّقته ، قَاَل : " 
   فـَلهتَـَنمه "

 (. 784(، ومسلم)1150رواه البخاري )[ # 577]فيض:  

ثـََنا َخَلٌف ،   -   470 ثـََنا أَبُو ِشَهاٍب ، َعنه مُحَيهٍد ، َعنه أََنٍس قَاَل : " َما ُكنَّا َنَشاُء َأنه نـََرى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َحدَّ َعَليهِه   َحدَّ
َناُه "   َوَسلََّم ُمَصلًِّيا ِإالَّ رَأَيـهَناُه ، َواَل َنَشاُء َأنه نـََراُه اَنئًِما ِإالَّ رَأَيـه

 (.1141بخاري )رواه ال[ # 578]فيض:  

ثـََنا أَبُو ُحرََّة ، َعنِ  *  - 471 ثـََنا أَبُو َداُوَد ، َحدَّ ِرو بهِن الهَعبَّاِس الهَباِهِليُّ ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َسِن ، َعنه َسعهِد بهِن ِهَشاٍم  َحدَّ احلَه
ُ َعَليههِ  َنهَصاِريِّ أَنَُّه َسَأَل َعاِئَشَة َعنه َصاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم   األه َوَسلََّم اِبللَّيهِل ، فـََقاَلته : " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِ فـَيَـَناُم فـََيَضُع ِعنهَد رَأهِسِه ِسَواَكُه َوَطُهورَُه ، فـَيَـقُ  َعَتنيه ِخَرَة جَتَوََّز ِبرَكه ِ ،  وُم فـَيَـَتَسوَُّك َويـَتَـَوضَّأُ ، ُثَّ ِإَذا َصلَّى الهِعَشاَء اله َعَتنيه  يـََتَجوَُّز ِبرَكه
نَـُهنَّ يف الهِقَراَءِة ، َويُوتُِر اِبلتَّاِسَعِة ، َوُيَصلِّي َر  ِ َوُهَو َجاِلٌس ، فـََلمَّا َأَسنَّ َرُسوُل اَّللَِّ ُثَّ يـَُقوُم فـَُيَصلِّي َُثَاِن رََكَعاٍت ، ُيَسوِّي بـَيـه َعَتنيه كه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوأَ  ِ َوُهَو َجاِلسٌ َصلَّى اَّللَّ َعَتنيه ُم َجَعَل تِلهَك الثََّماِن ِستَّ رََكَعاٍت ، َويُوتُِر اِبلسَّاِبَعِة ، َوُيَصلِّي رَكه َرأُ ِفيِهَما َخَذُه اللَّحه  ، يـَقه
 ِبُقله اَي أَيُـَّها الهَكاِفُروَن َوِإَذا زُلهزَِلته "  

 (. 738(، ومسلم)1147رواه البخاري )[ # 579]فيض: 

رَباََن َماِلٌك ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيٍد ، عَ   -  472 ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاِق ، َأخه ََسُن بهُن َُيهََي ، َحدَّ نه َأيب َسَلَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن َحدَّثـََنا احله
َها : َكيهَف َكاَنته َصاَلُة َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف رََمَضاَن ؟ فـََقاَلته : َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  أَنَُّه َسَأَل َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

َعًة ُيَصلِّي َأرهبـًَعا َرَة رَكه َدى َعشه ِِه َعَلى ِإحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يَزِيُد يف رََمَضاَن َواَل يف َغريه ِنِهنَّ َوُطوهلِِ   َصلَّى اَّللَّ َأُل َعنه ُحسه نَّ ، ُثَّ َفاَل َتسه
ِنِهنَّ َوُطوهلِِنَّ ُثَّ ُيَصلِّي َثاَلًث ، قَاَلته َعاِئَشُة : فـَُقلهُت : اَي   َأُل َعنه ُحسه َرُسوَل اَّللَِّ ، تـََناُم قـَبهَل َأنه ُتوتَِر ؟ قَاَل ُيَصلِّي َأرهبـًَعا َفاَل َتسه

 " : " اَي َعاِئَشُة ِإنَّ َعيهيِن تـََناَماِن َواَل يـََناُم قـَلهِب 
    (.765رواه مسلم )[ # 580]فيض:  

ثـََنا َماِلٌك ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َبكه   -   473 رَباََن َعبهُد الرَّزَّاِق ، َحدَّ ََسُن بهُن َُيهََي ، َأخه ٍر ، َعنه أَبِيِه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َحدَّثـََنا احله
َُهيِنِّ أَنَُّه قَاَل : أَلَرهمُ  ُت َعتَـبَـَتُه قـَيهِس بهِن خَمهَرَمَة ، َعنه زَيهِد بهِن َخاِلٍد اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " فـَتَـَوسَّده َقنَّ َصاَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

عَ  ِ ُثَّ َصلَّى رَكه ِ َخِفيَفَتنيه َعَتنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَصلَّى رَكه ِ ، ُثَّ صَ َأوه ُفسهطَاطَُه فـََقاَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِ َطوِيَلَتنيه ِ َتنيه ِ َومُهَا ُدوَن اللََّتنيه َعَتنيه لَّى رَكه
ِ َومُهَا ُدوَن اللَّتَ  َعَتنيه َلُهَما ، ُثَّ َصلَّى رَكه ِ قـَبـه ِ َومُهَا ُدوَن اللََّتنيه َعَتنيه َلُهَما ُثَّ َصلَّى رَكه َرَة قـَبـه تـََر بَِثاَلٍث فَِتلهَك َثاَلَث َعشه َلُهَما ، ُثَّ َأوه ِ قـَبـه نيه

َعًة "  رَكه
    (.765رواه مسلم )[ # 581 ]فيض: 
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َلَم ،  -  476 ُد بهُن َأسه عهُت عَ  َحدَّثـََنا َخالَّ ََة بهِن يَِرََي ، ْسَِ َحاَق ، َعنه ُهَبريه رَباََن ُشعهَبُة ، َعنه َأيب ِإسه ُر بهُن ُُشَيهٍل ، َأخه ثـََنا النَّضه ِليًّا ،  َحدَّ
ََواِخِر ِمنه رََمَضانَ  ِر األه َلُه يف الهَعشه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن " يُوِقُظ َأهه   " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  .حسن صحيح(، وقال الترمذي: 795رواه الترمذي )[ # 582]فيض:  

َسُن بهُن الصَّبَّاِح ،   *   -   477 ثـََنا َثِبٌت ، َعنه أََنٍس ، قَاَل    َحدَّثـََنا احلَه َاِعيَل ، َعنه ُسَليهَماَن بهِن الهُمِغريَِة ، َحدَّ ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه َحدَّ
َبَح ِقيَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإنَّ أَثَـ  ًئا فـََلمَّا َأصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيـه ٌ ، قَاَل : " ِإيّنِ َعَلى َر الهَوَجعِ : َوَجَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَليهَك لََبنيِّ

 َما تـََروهَن َقده قـََرأهُت الهَبارَِحَة السَّبهَع الطَِّواَل "
 . رجاله ثقات  :الهيثميقال [ # 583]فيض: 

ََرِويُّ ،  -  478 ثـََنا أَبُو ُموَسى اهله َنَة ، َعنه أَيُّوَب ، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِسريِيَن ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل : قَاَل   َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َحدَّ
 ِ َعَتنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإَذا قَاَم َأَحدُُكمه ُيَصلِّي ِمَن اللَّيهِل فـَلهُيَصلِّ رَكه َتِتُح ِِبَِما َصاَلَتُه " َخِفيفَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِ يـَفه  َتنيه

 (.768رواه مسلم )[ # 584]فيض:  

َمحهَُر ، َعنه ِعيَسى بهِن َميهَسَرَة ، َعنه َأيب الزِّاَنِد  -   481 ثـََنا أَبُو َخاِلٍد األه َبَة ، َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب َشيـه ، َعنه أََنٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل َحدَّ
ِمِن " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ    َعَليهِه َوَسلََّم : " الصَّاَلُة نُوُر الهُمؤه

في إسناده عيسى بن أبي عيسى وهو   (، وقال البوصيري في الزوائد:4210ماجه )أخرجه ابن      قال المحقق:[ #  585]فيض:   
 .ضعيف

ََسُن بهُن الصَّبَّاِح ،  -  490 ثـََنا ُسنَـيهُد بهُن َداُوَد ، َعنه يُوُسَف بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر ، َعنه أَبِيِه ، َعنه َجاِبِر بهِن    َحدَّثـََنا احله  َعْبدِ َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " قَاَلته أُمُّ ُسَليهَماَن ِلُسَليهَماَن : اَي ُبيَنَّ  ِم  اَل اَّللَِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم اِبللَّيهِل فَِإنَّ َكثـهَرَة النـَّوه ِثِر النـَّوه  ُتكه

َم الهِقَياَمِة "   اِبللَّيهِل َتدَُع الرَُّجَل َفِقريًا يـَوه
 (، وقال األلباني: ضعيف.1332) أخرجه ابن ماجه[ # 586]فيض:  

ثـََنا زَيهُد بهُن احلهُ   -   494 َذهرَِميُّ ، َحدَّ َحاَق األه ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ِإسه َرائِيُل ، َعنه َميهَسَرَة  َحدَّ ثـََنا ِإسه َباِب ، َحدَّ
ٍرو ، َعنه زِرِّ بهِن ُحبَـيهٍش ، َعنه   َهاِل بهِن َعمه َعَليهِه َوَسلََّم بهِن َحِبيٍب ، َعِن الهِمنـه  ُ ُحَذيـهَفَة بهِن الهَيَماِن قَاَل : أَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

يـهَفُة ُه فـََقاَل : " َمنه َهَذا ؟ " قـُلهُت : ُحذَ َفَصلَّيهُت َمَعُه الهَمغهِرَب فـََلمَّا فـَرََغ َصلَّى فـََلمه يـََزله ُيَصلِّي َحىتَّ َصلَّى الهِعَشاَء ُثَّ َخَرَج فـََتِبعهتُ 
ِه "   ، قَاَل : " اللَُّهمَّ اغهِفره حِلَُذيـهَفَة َوأِلُمِّ

    ~ [ 587]فيض:  
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رَباََن الهَفضهُل بهُن ُموَسى ، َعنه َحنهظََلَة ، َعنه  -   495 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب ِرزهَمَة ، َأخه ىَل  َعبهِد الهَكِرَِي ، َعنه َسِعيٍد  َحدَّ َموه
َتَح ُسورََة الهبَـَقَرِة حَ  تَـفه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َصلَّى فَاسه ُد  ، ُحَذيـهَفَة ، َعنه ُحَذيـهَفَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َمه ىتَّ َخَتَمَها َوقَاَل : " اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك احله

َنـهَعاَم ُثَّ رََكَع فـََقاَل يف رُُكوِعِه : "  " َُنهًوا ِمنه ِستِّ ِمَراٍر َأوه َسبهِع َمرَّاٍت ُثَّ آَل عِ  َراَن َهَكَذا ، ُثَّ النَِّساَء ، ُثَّ الهَماِئَدَة ، ُثَّ األه مه
َعهَلى "  َ الهَعِظيُم " َويف ُسُجوِدِه : " ُسبهَحاَن َريبِّ األه  ُسبهَحاَن َريبِّ

 وقال األلباني: صحيح.(، 23423) (، وأحمد1145(، والنسائي )874أخرجه أبو داود )[ # 588]فيض:  

ثـََنا ُشعهَبُة ، َعنه ُسَليهَماَن ، َعنه َسِعيِد به   -  496 ثـََنا َسِعيُد بهُن َعاِمٍر ، َحدَّ ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َصاِلٍح ، َحدَّ تَـوهرٍِد َحدَّ ِن ُعبَـيهَدَة ، َعنه ُمسه
َلٍة َفَكاَن يـَُقوُل يف رُُكوِعِه : " ُسبهحَ ، َعنه ِصَلَة بهِن زُفـََر ، َعنه ُحَذيـهَفَة ،   ُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت لَيـه اَن أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعهَلى " َوَما أََتى َعَليهِه آيَُة َرمحهٍَة ِإالَّ َوَقَف ِعنه  َ األه َ الهَعِظيُم " َويف ُسُجوِدِه : " ُسبهَحاَن َريبِّ  َها َوَسَأَل َواَل آيَُة َعَذاٍب ِإالَّ تـََعوََّذ "دَ َريبِّ
 .(2604(، وابن ماجه )1008(، والنسائي )262(، والترمذي )871( بنحوه مطواًل، وأبو داود )772أخرجه مسلم )[ #  589]فيض:   

َزهَرُق ،   *  -   505 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن األه ُوِزيُّ ، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبٍح ،    َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم اخله َحاُق بهُن ُسَليهَماَن ، َحدَّ ثـََنا ِإسه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا قَاَم يف  عهُت َأاَب ُهَريـهَرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َعيهينَِ الرَّمحهَِن َعزَّ َوَجلَّ الصَّاَلِة فَِإنَّ   ْسَِ ُه َبنيه

؟ ابهَن آَدَم ، َأقهِبله ِإىَل َخريهٍ َلَك ِمَّنه    فَِإَذا الهتَـَفَت قَاَل َلُه الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ : ابهَن آَدَم ، ِإىَل َمنه تـَلهَتِفُت ِإىَل َخريهٍ َلَك ِمينِّ تـَلهَتِفتُ 
     تـَلهَتِفُت ِإلَيهِه "

   (، وقال: ضعيف جدا.1024ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 590]فيض:  

َحاَق ، َعنه َُّنريهِ بهِن َعرِيٍب ، َعنه عَ   -  509 َياُن ، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا ُسفه َحاُق ، َحدَّثـََنا وَِكيٌع ، َحدَّ ثـََنا ِإسه َُمِحيِّ َحدَّ ُعوٍد اجله اِمِر بهِن َمسه
َتاِء الهَغِنيَمُة الهَبارَِدُة " قَاَل : قَاَل َرسُ  ُم يف الشِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " الصَّوه  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 وقال الترمذي: مرسل. (،  18979(، وأحمد ) 797أخرجه الترمذي )[ # 591]فيض:  

ثـََنا يَزِيُد بهُن ُزرَيهٍع ، َحدَّثـََنا َحجَّاٌج الصَّوَّاُف ، َحدََّثيِن أَبُ  * - 511 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر ، َحدَّ و الزَُّبريهِ ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد  َحدَّ
َتُه َوَأَوى ِإىَل ِفَراِشِه ابـهَتَدرَُه َملَ  ِتمه اَّللَِّ قَاَل : " ِإَذا َدَخَل الرَُّجُل بـَيـه ِتمه خبَريهٍ ، َوقَاَل الشَّيهطَاُن : اخه ٌك َوَشيهطَاٌن ، فـََقاَل الهَمَلُك : اخه

َوَشيهطَانٌ  َمَلٌك  ابـهَتَدرَُه  َقَظ  تَـيـه َوِإَذا اسه َلُؤُه  َيكه َطَرَدُه ُثَّ اَبَت  فَِإنه محََِد اَّللََّ َوذََكَرُه  افـهَتحه خبَريهٍ ، وَ   ِبَشرٍّ ،  الهَمَلُك :  فـََقاَل  قَاَل ، 
ِتَِ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َردَّ ِإيَلَّ نـَفهِسي بـَعهَد َموه َمه َتحه ِبَشرٍّ ، فَِإنه ذََكَر اَّللََّ َوقَاَل : احله ُد َّلِلَِّ الَِّذي } الشَّيهطَاُن : افـه َمه َها يف َمَناِمَها احله ا َوملَه مُيِتـه

َرهَض َأنه تـَُزواَل َولَِئنه زَ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي } مُيهِسُك السََّمَواِت َواأله َمه الََتا ِإنه َأمهَسَكُهَما ِمنه َأَحٍد ِمنه بـَعهِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا { ، احله
َرهِض ِإالَّ ِبِِذهنِِه ِإنَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيٌم { فَِإنه َماَت مَ  ِإنه قَاَم َفَصلَّى َصلَّى يف اَت َشِهيًدا وَ مُيهِسُك السََّماَء َأنه تـََقَع َعَلى األه
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ِلٍم ، َعنه َأيب الزَُّبريهِ  ثـََنا الهُمِغريَُة بهُن ُمسه ثـََنا َشَبابَُة ، َحدَّ َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه  ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َفَضاِئَل " َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل : " َتُه " َفذََكَر َُنهَوهُ  اَّللَّ  ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا َدَخَل بـَيـه

 .جاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقةر   :الهيثميقال [ # 592]فيض: 

َهالِ *    -   512   َحاَق ، َعِن الهِمنـه ثـََنا َشَبابَُة بهُن َسوَّاٍر ، َحدَّثـََنا يُوُنُس بهُن َأيب ِإسه َثَمَة ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ٍرو ، َعنه َعِليِّ َحدَّ  بهِن َعمه
َفظه َصاَلَة النَِّبِّ َصلَّى بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّاٍس ، َعنه أَبِيِه قَاَل : قَاَل يل الهَعبَّاُس : ِبته ِِبِل َرُسوِل ا ُ َعَليهِه َوَسلََّم َواحه َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليهِه وَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوتـََقدََّم ِإيَلَّ َأنه اَل تـََناَم َحىتَّ حَتهَفَظ َصاَلَة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِجِد  َسلََّم قَاَل : َفَصلَّى الهِعَشاَء َوَخَرَج َمنه يف  اَّللَّ الهَمسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل : " َمنه   َهَذا ؟ َعبهُد اَّللَِّ ؟ " قَاَل : قـُلهُت : نـََعمه َحىتَّ ملَه يـَبهَق ِفيِه َأَحٌد َغريهِي قَاَل : فـََنَظَر ِإيَلَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ   قَاَل : " َما َلَك ؟ " قـُلهُت : َأَمَرين الهَعبَّاُس َأنه أَبِيتَ  َلَة قَاَل : " فَانهطَِلقه ِإًذا " قَاَل : فـََلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبُكُم اللَّيـه
ُوَها لِيٌف ، قَ  َتُه قَاَل : " َأفهِرَشا َعبهَد اَّللَِّ " قَاَل : فَأُتِيُت ِبِوَساَدٍة ِمنه ُسوٍح َحشه ُ َعَليهِه اَل : ُثَّ تـََقدََّم النَّ َعَليهِه َوَسلََّم بـَيـه ِبُّ َصلَّى اَّللَّ

عهتُ  ِ ، ُثَّ أََتى ِفَراَشُه فـََناَم َحىتَّ ْسَِ ِ َواَل َقِصريََتنيه ِ لَيهَسَتا ِبَطوِيَلَتنيه َعَتنيه تَـَوى َعَلى   َوَسلََّم َفَصلَّى رَكه َقَظ فَاسه تَـيـه َغِطيطَُه َأوه َخِطيطَُه ُثَّ اسه
َرهِض { َحىتَّ َخَتَم السُّورََة ، ُثَّ َسبََّح َثاَلًث  ِفَراِشِه قَاِعًدا ُثَّ رََفَع رَأهسَ  ، ُثَّ قَاَم فـََباَل ُه ِإىَل السََّماِء فـََقَرَأ } ِإنَّ يف َخلهِق السََّمَواِت َواأله

ِ وَ  ِ لَيهَسَتا ِبَطوِيَلَتنيه َعَتنيه ََتَّ ِبِسَواِكِه ، ُثَّ تـََوضََّأ ، ُثَّ قَاَم َفَصلَّى رَكه عهُت َغِطيطَُه َأوه ُثَّ اسه ِ ُثَّ َعاَد ِإىَل ِفَراِشِه فـََناَم َحىتَّ ْسَِ اَل َقِصريََتنيه
ُوىَل َسبََّح َثاَلًث   تَـَوى َعَلى ِفَراِشِه ، َوفـََعَل َكَما فـََعَل يف الهَمرَِّة األه َقَظ ُثَّ اسه تَـيـه اَيِت ِمنه آِخِر ُسورَِة آِل ِعمه َخِطيطَُه ُثَّ اسه َراَن َوقـََرَأ اله
ََتَّ ِبِسَواِكِه ، ُثَّ تـََوضَّأَ  َرهِض { َحىتَّ َخَتَم السُّورََة ، ُثَّ قَاَم فَاسه ِ َواَل   } ِإنَّ يف َخلهِق السََّمَواِت َواأله ِ لَيهَسَتا ِبَطوِيَلَتنيه َعَتنيه ، ُثَّ َصلَّى رَكه

عهتُ  ِ ُثَّ َعاَد ِإىَل ِفَراِشِه فـََناَم َحىتَّ ْسَِ ِ َفَصلَّى ِستَّ َقِصريََتنيه ُولََينيه ِ األه َقَظ فـََفَعَل ِمثهَل َما فـََعَل يف الهَمرََّتنيه تَـيـه  َغِطيطَُه َأوه َخِطيطَُه ُثَّ اسه
ِر فـََلمَّا فـَرََغ ِمنه َصاَلتِِه قَاَل : " ال ِ قـَبهَل الهَفجه َعَتنيه تـََر بَِثاَلٍث ، ُثَّ َصلَّى رَكه َعله يف َبَصِري نُورًا ، َويف َْسهِعي لَُّهمَّ ارََكَعاٍت ، ُثَّ َأوه جه

ِقي نُورًا ، َوِمنه حَتهيِت نُورً  ا ، َوَعنه مَيِييِن نُورًا ، َوَعنه َيَساِري نُورًا ، َويف قـَلهِب نُورًا ، َوِمنه َأَماِمي نُورًا ، َوِمنه َخلهِفي نُورًا ، َوِمنه فـَوه
َم أَلهَقاَك نُورً  َعله يل يـَوه  ا ، َوَعظِّمه يل نُورًا "  نُورًا ، َواجه

     ~[ 593]فيض: 

َسُن بهُن َداُوَد بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر ، *  -  513   ثـََنا َساملُ بهُن َأيب الهَيَسِع الهَمَدينُّ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب مُحَيهٍد ، َعنه    َحدَّثـََنا احلَه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم : " ُطوُل الهِقَياِم يف الصَّاَل  ِت " ِة يـَُهوُِّن ِمنه َسَكَراِت الهمَ حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  وه

     مرسل.[ #  594]فيض:  
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َدَميُّ   *   -  3 ثـََنا أَبُو َجعهَفٍر حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله َرَة أََنُس بهُن ِعَياضٍ ،  َحدَّ ِل بهِن َسعهٍد  ،  َعنه َأََب َحازِمٍ ،  ثنا أَبُو َضمه قَاَل: قَاَل َعنه َسهه
ُكمه َوحُمَقََّراِت الذُّنُوِب فَِإنَّ َمَثَل حُمَقََّراِت الذُّنُوبِ  ٍم نـََزُلوا َبطهَن َوادٍ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ ،  َفَجاَء َذا ِبُعودٍ ،  َكَمَثِل قـَوه

ًزا هَلُمه ِإنَّ  « َوَجاَء َذا ِبُعوٍد َحىتَّ أَنـهَتُجوا ُخبـه ِلكه   حُمَقََّراِت الذُّنُوِب َمىَت يـُؤهَخذه ِِبَا َصاِحبـَُها يـَهه
واه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الثالثة من طريقين ورجال إحداهما رجال ر   : الهيثميقال  [ #  595]فيض:  

 الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة

ِهرٍ ،  ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ َحدََّثيِن    *  -  4 : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه يُوُسَف بهِن َميهُمونٍ ،  ثنا َعِليُّ بهُن ُمسه قَاَلته
َتِهَد فـَلهَيُكفَّ َعِن الذُّنُوِب«  ِبَق الدَّاِئَب الهُمجه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسرَُّه َأنه َيسه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 596فيض: ]

 
َثَمةَ   -   14 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َاِرِث بهِن ُسَويهدٍ ،  َعنه ُعَمارََة بهِن ُعَمريهٍ ،  َعِن األه قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن احله

ثـََنا  ،  َأُعوُدُه َوُهَو َمرِيضٌ  ِمنَ َفَحدَّ ِسِه َوَحِديٍث َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهُمؤه ِ: َحِديٍث َعنه نـَفه يـََرى    ِبَِديَثنيه
 أَنهِفِه َفَذبَُّه َعنهُه«َوِإنَّ الهَفاِجَر يـََرى ُذنُوبَُه ِمثهَل ُذاَبٍب َعَلى ، ُذنُوبَُه َكأَنَُّه يف َأصهِل َجَبٍل َُيَاُف َأنه يـََقَع َعَليههِ 

بَِة َعبهِدِه الهمُ  ُ َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َّلَلَّ ِلَكٍة َمَعُه قَاَل: َوْسَِ ِمِن ِمنه رَُجٍل يف َأرهٍض َدوِّيٍَّة ُمهه ؤه
َها طََعاُمُه َوَشَرابُُه   َقَظ َوَقده َذَهَبته فـََقاَم َيطهُلبـَُها َفطََلبَـَها َحىتَّ َأدهرََكُه الهَعَطشُ ،  فـََنامَ رَاِحَلُتُه َعَليـه تَـيـه ُثَّ قَاَل: َأرهِجُع ِإىَل َمَكاين ،  فَاسه

َقَظ َوِعنهَدُه رَاِحَلتُ ،  الَِّذي ُكنهُت ِفيِه َحىتَّ َأُموتَ  تَـيـه َها زَاُدهُ قَاَل: فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َساِعِدِه لََيُموَت فَاسه فَاَّللَُّ ،  َوَشَرابُهُ ،  َوطََعاُمهُ ،  ُه َعَليـه
بَِة َعبهِدِه ِمنه َهَذا ِبَراِحَلِتِه َوزَاِدِه "   َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـوه

 (.6308رواه البخاري )[ # 597]فيض: 

َثَمةَ   - 16 ثـََنا أَبُو َخيـه ُعودٍ ،  َأيب ُعثهَمانَ َعنه  ،  َعِن التـَّيهِميِّ ،  ثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ َلًة ،  َأنَّ رَُجاًل ،  َعِن ابهِن َمسه َرَأٍة قـُبـه َأَصاَب ِمَن امه
أَلُُه َعنه َكفَّاَرِِتَا َعَليهِه َوَسلََّم َيسه يَُة: }َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَريفَِ النـََّهاَر َوزَُلًفا ِمَن اللَّ ،  فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  يهِل{ ]هود: فـَنَـَزَلته َهِذِه اله

يَةُ ، [ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ 114  قَاَل: »َوِلَمنه َعِمَل ِِبَا ِمنه أُمَّيِت«  ؟  َأيل َهِذِه اله
 (. 2763(، ومسلم )526رواه البخاري )[ # 598]فيض: 

 

َثَمةَ   *   -   17 ثـََنا أَبُو َخيـه َاِبرِ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ أَنَُّه أَنهَشَأ ُُيَدُِّث َأنَّ َأوََّل رَُجٍل ُقِطَع يف ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َماِجدٍ َعنه َأيب  ،  َعنه َُيهََي اجله
َنهَصاِر ُأِتَ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ِلِمنَي رَُجٌل ِمَن األه ِلِمنَي َأوه ِمَن الهُمسه ِحِبُكمه فـََقاَل: »اذهَهُبوا ِبَصا، َفِقيَل: َسَرقَ الهُمسه

ُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رََماًدا َا ُأِسفَّ َوجه فـََقاَل َلُه بـَعهُض ُجَلَسائِِه: َكَأنَّ َهَذا َقده َشقَّ َعَليهَك اَي َنِبَّ ،  فَاقهطَُعوُه« وََكَأَّنَّ
َتى ِبَدٍّ ِإالَّ َأقَاَمهُ ،  َأوه اَل لَيهسَ ،  يهطَانِ قَاَل: »َوَما مَيهنَـُعيِن َأنه َتُكونُوا َأعهَوااًن ِللشَّ   ؟  اَّللَِّ  َبِغي ِلَوايل َأمهٍر َأنه يـُؤه ُ َعُفوٌّ ُيُِبُّ ،  ِإنَُّه اَل يـَنـه َواَّللَّ

ُ َلُكمه َواَّللَُّ  يََة: }َولهيَـعهُفوا َولهَيصهَفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن َأنه يـَغهِفَر اَّللَّ َو« ُثَّ قـََرَأ َهِذِه اله  [ " 22ُفوٌر رَِحيٌم{ ]النور:  غَ  الهَعفه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 599]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهدٍ   -   18 َراُن بهُن َأيب ُعَمرَ ،  َحدَّ َياُن الثَـّوهِريُّ ،  ثنا ِمهه ِتبِ ،  ثنا ُسفه ٍرو الهُفَقيهِميِّ ،  َعنه ُعبَـيهٍد الهُمكه ،  َعِن الهُفَضيهِل بهِن َعمه
َواِهِهمه{ ]يس: ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعِن الشَّعهِبِّ  َم ََنهِتُم َعَلى َأفـه ِلِه: }الهيَـوه [ قَاَل: ُكنَّا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  65يف قـَوه

ُروَن ِممَّ َضِحكهتُ قَ ،  َفَضِحَك َحىتَّ َبَدته نـََواِجُذهُ  َت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  اَل: »َهله َتده قَاَل: " ِمنه َضِحِك الرَّمحهَِن   ؟  « قَاُلوا: ملَ َضِحكه
اَل َأِحيُز َعَليَّ ِإالَّ َشاِهًدا ِمنه   فـَيَـُقوُل: فَِإيّنِ ،  فـَيَـُقوُل: بـََلى اَي َعبهِدي  ؟  يـَُقوُل: اَي َربِّ َأملَه جتُِرهين ِمَن الظُّلهمِ ،  ِمنه جُمَاَدَلِة الهَعبهِد رَبَّهُ 

ََفظَِة ُشُهوًدا،  نـَفهِسي َم َعَليهَك َشِهيًدا َواِبلهِكَراِم احله َتُم َعَلى ِفيهِ ،  فـَيَـُقوُل: َكَفى بِنَـفهِسَك الهيَـوه َويـَُقاُل أِلَرهَكانِِه: انهِطِقي فـَتَـنهِطُق  ،  فـَُيخه
َنُه َوبَ ، أبَِعهَماِلهِ  َ الهَكاَلمِ ُثَّ ُُيَلَّى بـَيـه ًقا فـََعنهُكنَّ ُكنهُت ُأاَنِضُل " ، نيه  فـَيَـُقوُل: بـُعهًدا َلُكنَّ َوُسحه

 (.2969رواه مسلم بسند صحيح ) صحيح، وإسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 600]فيض: 
 

ِر بهِن َخاِلدٍ   *  -  19 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكه َارِِثيُّ ثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ِل جَنهَراَن الهَيَمِن ِبَعَرفَاتٍ ،  الهَعبَّاِس بهِن الرَّبِيِع احله َحدََّثيِن ،  ِمنه َأهه
َلَماينُّ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوهُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن الهبَـيـه َو يُوِصي رَُجاًل َوُهَو َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: ْسَِ

 َوَأِقلَّ ِمَن الدَّيهِن َتِعشه ُحرًّا« ، يـَُقوُل َلُه: »َأِقلَّ ِمَن الذُّنُوِب يـَُهنه َعَليهَك الهَموهتُ 
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 601]فيض: 

 

ََرِويُّ   *  -  23 ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَولِيِد اهله ِلمٍ ثنا  ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َحدََّثيِن ُسَليهَماُن التـَّيهِميُّ ،  ُسَليهَماُن بهُن ُمسه
َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »الطَّاَبُع ُمَعلٌَّق ِبَقائَِمِة َعرهِش اَّللَِّ  رُتَِئ َعلَ ،  َصلَّى هللاُ  ُرهَمُة اجه ُ الطَّابَعَ ،  ى الرَّبِّ فَِإَذا انـهُتِهَكِت احله ،  بـََعَث اَّللَّ

ًئا« ، فـََيطَبهَع َعَلى قـَلهِبهِ   َفاَل يـَعهِقُل بـَعهَد َذِلَك َشيـه
 إسناده موضوع.  قال المحقق:[ # 602]فيض: 

ثـََنا َبشَّاُر بهُن ُموَسى  *  -  25 َعهَرجُ ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن  ،  َبصهِريٌّ ،  أنبا َبِشرُي بهُن ُسَريهحٍ ،  َحدَّ عهُت النَِّبَّ َصلَّى ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  األه قَاَل: ْسَِ
َعهَماُل ِستٌَّة: َعَمٌل مبِثهِلهِ  َليههِ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " األه رٍ ،  َوَعَمٌل مبِثـه َوَعَمٌل يُوِجُب ،  َوَعَمٌل ُموِجبٌ ،  َوَعَمٌل ِبَسبهِعِماَئةٍ ،  َوَعَمٌل ِبَعشه

َورَُجٌل َهمَّ ِبَسيَِّئٍة ،  قَاَل: »َوَأمَّا َعَمٌل مبِثهِلِه فـََرُجٌل َهمَّ ِبََسَنٍة فـََلمه يـَعهَملهَها ُكِتَب َلُه َحَسَنةً   ؟  يَل: وََكيهَف َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ َفقِ ،  "
ءٌ  َتبه َعَليهِه َشيه ًراَورَُجٌل َعِمَل َحَسَنًة َفُضوعِ ،  فـََلمه يـَعهَملهَها فـََلمه يُكه َعِماَئةٍ ،  َفته َلُه َعشه ، َورَُجٌل أَنـهَفَق يف َسِبيِل اَّللَِّ َفُضوِعَفته َلُه َسبـه

 َوَعَمٌل ُموِجٌب ِللنَّاِر« ، َوَعَمٌل ُموِجٌب ِللهَجنَّةِ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 603]فيض: 

 

ثـََنا َبشَّاُر بهُن ُموَسى  -   26 ُكِريُّ ،  قَااَل: ثنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَماَن الضَُّبِعيُّ ،  ُعَمرَ َوُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ َعهُد أَبُو ُعثهَماَن الهَيشه َعنه  ،  ثنا اجله
فَِإنه ، لهَها ُكِتَبته َلُه َحَسَنةً قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َهمَّ ِبََسَنٍة فـََلمه يـَعهمَ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َأيب رََجاٍء الهُعطَارِِديِّ 

ًرا ِإىَل َسبهِعِماَئِة ِضعهفٍ  َعاٍف َكِثريَةٍ ، َعِمَلَها ُكِتَبته َلُه َعشه فَِإنه َعِمَلَها ُكِتَبته ، َوَمنه َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلمه يـَعهَملهَها ُكِتَبته َلُه َحَسَنةً ، ِإىَل َأضه
ِلُك َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ َهاِلٌك«، َأوه مَيهَحاَها اَّللَُّ ، َعَليهِه َسيَِّئًة َواِحَدةً   َواَل يـَهه

 (.131(، ومسلم )6491الحديث رواه البخاري ) صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 604]فيض: 
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ِديِّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َفَضاَلةَ أنبا ُمَباَرُك بهُن  ،  أنبا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *  -  27 قَاَل: ،  َعنه َأيب ُعثهَماَن النـَّهه
ََسَنُة ُتَضاَعفُ  عهُتُه يـَعهيِن ا، ؟ قَاَل: َوَما َأعهَجَبَك ِمنه َذِلكَ ، أَتـَيهُت َأاَب ُهَريـهَرَة فـَُقلهُت َلُه: ِإنَُّه بـََلَغيِن أَنََّك تـَُقوُل: احله لنَِّبَّ فـََواَّللَِّ َلَقده ْسَِ

َسَنَة أَلهَفيه أَلهِف َحَسَنٍة«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ لَُيَضاِعُف احلَه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 605]فيض: 

ُرو بهُن حُمَمٍَّد النَّاِقدُ   *  -  43 ثـََنا َعمه َرَة  ،  َحدَّ ِل بهِن ،  ثنا أَبُو َحازِمٍ ،  الهَمِدييِنُّ ثنا أََنُس بهُن ِعَياٍض أَبُو َضمه قَاَل: اَل َأعهَلُمُه ِإالَّ َعنه َسهه
ُكمه َوحُمَقََّراِت الذُّنُوبِ ،  َسعهٍد السَّاِعِديِّ  َا َمَثُل حُمَقََّراِت الذُّنُوِب َكَمَثِل قَـ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ ٍم فَِإَّنَّ وه

ًزا   َرهِض فََأجَُّجوا اَنرًا َفَجاَء َهَذا ِبُعوٍد َوَجاَء َهَذا بُِعوٍد َحىتَّ أَنهَضُجوا ُخبـه ا ِبَفاَلٍة ِمَن األه َكَذِلَك حُمَقََّراُت الذُّنُوِب َمىَت يـُؤهَخذه ،  هَلُمه َتَدلَّوه
 » ِلكه  ِِبَا َصاِحبـَُها يـَهه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 606]فيض: 

رٍ ،  ثنا ُعَمُر بهُن َأيب َخِليَفةَ ،  ثنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -   59 قَاَل:  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو بَده
تَـغهِفره ، ُأذهِنبُ ِإيّنِ ، قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  تَـغهِفُر ُثَّ ، تَـغهِفُر َوَأُعودُ قَاَل: فََأسه ، «قَاَل: »اسه « قَاَل: َوَأسه تَـغهِفره َت فَاسه قَاَل: »فَِإَذا ُعده

ُت فـَُعده يف الثَّالَِثةِ ، َأُعودُ  ُسوَر« ، قَاَل: »فَِإَذا ُعده  َوالرَّاِبَعِة َحىتَّ َيُكوَن الشَّيهطَاُن ُهَو الهَمحه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 607]فيض: 

 

رٍ   *   -   77 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب َبكه َحدَّثَُه ،  َأنَّ َأاَب رَاِفعٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن يَزِيدَ ،  َعنه اَنِفِع بهِن يَزِيدَ ،  ثنا َسِعيُد بهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ
ِمِن ِمنه سَ  ثـَُر ِمنه َأنه حُتهَصى  ؟  رتهٍ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُسِئَل َكمه ِللهُمؤه ِمَن ِإَذا َعِمَل َخِطيَئًة ،  قَاَل: " ِهَي َأكه َوَلِكنَّ الهُمؤه

ًا َها ِسرته رتهُ ،  َهَتَك ِمنـه َعٌة َمَعهُ ،  فَِإَذا ََتَب رََجَع ِإلَيهِه َذِلَك السِّ ًا َواِحًدا َحىتَّ ِإذَ ،  فَِإَذا ملَه يـَُتبه ،  َوِتسه َها ِسرته ا ملَه يـَبهَق َعَليهِه َهَتَك َعنهُه ِمنـه
ءٌ  َها َشيه ِنَحِتُكمه  ،  ِمنـه ُوَن َفِحفُّوُه أبَِجه ُوَن َواَل يـَُغريِّ ُ ِلَمنه َشاَء ِمنه َماَلِئَكِتِه: ِإنَّ َبيِن آَدَم يـَُعريِّ َعُلوَن ِبِه َذِلكَ قَاَل اَّللَّ فَِإنه ََتَب ،  فـَيَـفه

َتاُر ُكلَُّها َسه رَتَ ِمنهُه َعوهرٌَة " ،  يـَُتبه َعِجَبته ِمنهُه الهَماَلِئَكةُ َوِإنه ملَه ، رََجَعته ِإلَيهِه األه ِلُموُه َحىتَّ اَل ُيسه ِلُموُه فـَُيسه ُ هَلُمه: َأسه  فـَيَـُقوُل اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 608]فيض: 

 
َعهدِ   *   -  79 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَبين الرَّبِيُع بهُن  ،  َحدَّ رٍ قَاَل: َأخه َوهاَلينِّ ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  َبده رَفـََعُه قَاَل: ،  َعنه َأيب ِإدهرِيَس اخله

ُ َعبهًدا ِتُك اَّللَّ  َوِفيِه ِمثـهَقاُل َحبٍَّة ِمنه َخريهٍ« ، »اَل يـَهه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 609]فيض: 

 
َراَن الهَبصهِريُّ َحدََّثيِن ُموَسى بهُن    -  81 َعانَ ،  ثنا َعبهُد الهَواِرِث بهُن َسِعيدٍ ،  ِعمه ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  ثنا َعِليُّ بهُن زَيهِد بهِن ُجده

ثَاهِلَا ِإىَل َسبهِع ِماَئِة ِضعهٍف " قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ رَبَُّكمه يـَُقوُل: ُكلُّ َحَسنَ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  ِر َأمه  ٍة ِبَعشه
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 صحيح. قال المحقق:[ # 610]فيض: 

رٍ   -  83 َرِضَي ،  َعنه َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلبٍ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه َأِخيهِ ،  َحدََّثيِن َسعهُد بهُن َسِعيِد ابهُن َأيب َسِعيدٍ ،  َحدََّثيِن الزَُّبريهُ بهُن َأيب َبكه
ُ َعنهُه أَنَُّه قَاَل: َما َحدََّثيِن َأَحٌد َحِديثًا َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ َسأَ  َعُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ اَّللَّ لهُتُه َأنه يـُقهِسَم يل اِبَّللَِّ هَلَُو ْسَِ

ٍر   ِذبُ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ أَبُو َبكه ٍر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما  ،  فَِإنَُّه َكاَن اَل َيكه قَاَل: َفَحدََّثيِن أَبُو َبكه
ِنُب َذنـهًبا َبُه َذِلَك فـَيَـتَـَوضَّأُ ، ِمنه َعبهٍد يُذه رِِه َذنـه تَـ ، ُثَّ يـَُقوُم ِعنهَد ِذكه ِ َوَيسه َعَتنيه ُ َلُه«ُثَّ ُيَصلِّي رَكه  غهِفُر اَّللََّ ِمنه َذنهِبِه َذِلَك ِإالَّ َغَفَرُه اَّللَّ

 .إسناده قوي شعيب في تخريج مشكل األثار: قال [ # 611]فيض: 

 
ثـََنا َأمحهَُد بهُن بَُديهٍل الهَياِميُّ   *  -  85 ِصيُّ ،  ثنا َسلهُم بهُن َساملٍِ ،  َحدَّ مه َذاِميِّ َعنه َعاِصٍم  ،  ثنا َسِعيٌد احلِه ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  احلِه

ِزِئ  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »التَّاِئُب ِمَن الذَّنهِب َكَمنه اَل َذنهَب َلهُ  تَـهه تَـغهِفُر ِمَن الذَّنهِب َوُهَو ُمِقيٌم َكالهُمسه َوالهُمسه
ًئا َوَمنه َأَذى ُمسه ، ِبَربِّهِ   ِلًما َكاَن َعَليهِه ِمَن اإلهُِثِه ِمثهُل َكَذا وََكَذا« ذََكَر َشيـه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 612]فيض: 

 
ََسدِ   *   -  92 ُ بهُن َأيب األه َُسنيه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  النَُّمريهِيُّ ثنا زاَِيٌد  ،  ثنا َعِديُّ بهُن َأيب ُعَمارَةَ ،  ثنا الهُمَعلَّى بهُن َأَسدٍ ،  َحدََّثيِن احله

فَِإنه ذََكَر اَّللََّ َخِنَس َوِإنه َنِسَي اَّللََّ ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الشَّيهطَاَن َواِضٌع ِخطهَمُه يف قـَلهِب ابهِن آَدمَ 
 الهتَـَقَم قـَلهَبُه« 

 إسناده ضعيف.  المحقق:قال [ # 613]فيض: 

 
َاِعيلَ   - 125 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ َعرٍ ،  ثنا ُسفه ََف ،  َعنه قـََتاَدةَ ، َعنه ِمسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه ُزرَارََة بهِن َأوه

 يِت َعمَّا َحدََّثته ِبِه أَنـهُفَسَها َما ملَه يـَعهَمُلوا َأوه يـََتَكلَُّموا« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعَفا أِلُمَّ 
 (. 127(، ومسلم )4968رواه البخاري ) صحيح. قال المحقق:[ # 614]فيض: 

 
ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   -  131 ِقيُّ ،  َحدَّ ِهٍر الدَِّمشه أَبُو ُمسه َعنه  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الشَُّعيهِثيُّ ،  ثنا َصَدَقُة بهُن َخاِلدٍ ،  ثنا 

َُهيِنِّ  َلَمَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ اجله اَلجِ ،  َمسه قَاَل: ُكنَّا ِغلهَمااًن نـَعهَمُل يف السُّوِق فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َخاِلِد بهِن اللَّجه
َنا بِ  أَلَُنا َأنه َنُدلَُّه َعَلى َمَكاِن الرَُّجِل الَِّذي رُِجَم فـَتَـَعلَّقه َعَليهِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل فـَُرِجَم َفَجاَء رَُجٌل َيسه َنا ِبِه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِه فَأَتـَيـه

أَلَُنا  ،  َوَسلََّم فـَُقلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  مَ ِإنَّ َهَذا َجاَء َيسه َِبيِث الَِّذي رُِجَم الهيَـوه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "  ،  َعنه َذِلَك اخله
ِك " ، اَل تـَُقوُلوا: َخِبيثٌ   فـََواَّللَِّ هَلَُو َأطهَيُب ِعنهَد اَّللَِّ ِمَن الهِمسه

 حسن. قال المحقق:[ # 615]فيض: 
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ِ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    -  136 َُسنيه َحاقَ ،  ثنا َحجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ،  احله َحاقَ ،  ثنا يُوُنُس بهُن َأيب ِإسه َفةَ ،  َعنه أَبِيِه َأيب ِإسه َعنه  ،  َعنه َأيب ُجَحيـه
نـهَيا َذنـهًبا فـَُعوِقَب ِبهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َأَصاَب يف  ،  َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلبٍ  ُ َأعهَدُل ِمنه َأنه يـَُثينِّ ،  الدُّ فَاَّللَّ
ٍء َقده َعَفا َعنهُه«، ُعُقوبـََتُه َعَلى َعبهِدهِ  َرُم ِمنه َأنه يـَُعوَد يف َشيه ُ َأكه نـهَيا َفُسرِتَ َعَليهِه فَاَّللَّ  َوَمنه َأذهَنَب َذنـهًبا يف الدُّ

 حسن.  إسناده قال المحقق:[ # 616]فيض: 
 

،  ثنا يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيبٍ ،  أنبا ابهُن هَلِيَعةَ ،  أنبا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  أنبا َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -  137
ريهِ  َبَة بهَن َعاِمرٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو اخله َع ُعقه َويـَعهَمُل ،  يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَثُل الَِّذي يـَعهَمُل السَّيَِّئاتِ ،  أَنَُّه ْسَِ

َسَناِت َكَمَثِل رَُجٍل  َكاَنته َعَليهِه ِدرهٌع َضيَِّقٌة َقده َخنَـَقتهُه ُثَّ َعِمَل َحَسَنًة فَانـهَفَلَت َحَلَقٌة ُثَّ  رَ احلَه َرى َحىتَّ  َعِمَل ُأخه ى فَانـهَفكَّته ُأخه
َرهِض«   َُيهُرَج ِإىَل األه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 617]فيض: 

 
َلمَ َعنه زَيهٍد  ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُمَطرِّفٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن رَاِشدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهَعبَّاِس بهِن حُمَمَّدٍ   *   -   150 ،  يـَعهيِن ابهَن َأسه

َلَماينِّ  عهُت َرُسو ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن الهبَـيـه َتَمَع َأرهبـََعٌة ِمنه َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل َأَحُدُهمه: ْسَِ َل قَاَل: اجه
عهَت َهَذا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ   ٍم« فـََقاَل الثَّاين: أَنهَت ْسَِ بََة الهَعبهِد قـَبهَل َأنه مَيُوَت بِيَـوه َبُل تـَوه  اَّللََّ يـَقه

َعَليهِه َوَسلَّمَ  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ   .  قَاَل نـََعمه   ؟  َصلَّى هللاُ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َبُل قـَبهَل َأنه مَيُوَت  قَاَل: َوَأاَن ْسَِ : »ِإنَّ اَّللََّ لَيَـقه
عهَت َهَذا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ٍم« فـََقاَل الثَّاِلُث: أَنهَت ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ   .  قَاَل: نـََعمه   ؟  بِِنصهِف يـَوه قَاَل: َوَأاَن ْسَِ

َوٍة«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ  بََة الهَعبهِد قـَبهَل َأنه مَيُوَت ِبَضحه َبُل تـَوه عهَت َهَذا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ   .  : »ِإنَّ اَّللََّ يـَقه قَاَل الرَّاِبُع: أَنهَت ْسَِ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ   ؟  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  بََة الهَعبهِد َما ملَه يـَُغرهِغره قَاَل: نـََعمه قَاَل: َوَأاَن ْسَِ َبُل تـَوه َم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ يـَقه

 بِنَـَفِسِه« 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 618]فيض: 

 
ِليُّ   *  -   152 َداِم الهِعجه عهُت َأيب  ،  ثنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن الهِمقه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  يَذهُكرُ قَاَل: ْسَِ

ِم ِماَئَة َمرٍَّة«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَُتوُب يف الهيَـوه
 صحيح. قال المحقق:[ # 619]فيض: 

ُ بهُن قـََزَعَة الهُقَرِشيُّ   *   -   153 َُسنيه ََكَم بهَن َأاَبَن ُُيَدُِّث َعِن الهِغطهرِيفِ ،  الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ثنا  ،  َحدَّثـََنا احله عهُت احله َعنه  ،  قَاَل: ْسَِ
َِمنيِ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َجاِبٍر يـَعهيِن ابهَن زَيهدٍ  ُ  ،  َعِن النَِّبِّ َعَليهِه السَّاَلُم َعِن الرُّوِح األه َتى ِبََسَناِت الهَعبهدِ قَاَل: قَاَل اَّللَّ ، تـََعاىَل: »يـُؤه

َنَِّة«، فـَيـَُقصَّ بـَعهُضَها بِبَـعهضٍ ، َوَسيَِّئاتِهِ  َع َلُه يف اجله  فَِإنه بَِقَيته َحَسَنٌة ُوسِّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 620]فيض: 
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َِميِد    -   172 ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله مَّاينُّ َحدَّ َةَ ،  ثنا ُعثهَماُن بهُن َواِقدٍ ،  ثنا َأيب ،  احلِه ٍر فـَُقلهُت:  ،  َعنه َأيب ُنَصريه ىَل َأيب َبكه قَاَل: َلِقيُت َموه
ًئا ٍر َشيـه عهَت ِمنه َأيب َبكه تَـ  ؟  ْسَِ ٍر يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأَصرَّ َمِن اسه عهُت َأاَب َبكه َوَلوه  ، غهَفرَ فـََقاَل: نـََعمه ْسَِ

ِم َسبهِعنَي َمرًَّة«   َعاَد يف الهيَـوه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 621]فيض: 

 
ثـََنا َسِعيُد بهُن  *    -   173 َُراَساينِّ ،  ُسَليهَمانَ َحدَّ َبَة اخله قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ثنا ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ ، َعنه َأيب َشيـه

َرارٍ  ِتغهَفاٍر« ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َصِغريََة َمَع ِإصه  َواَل َكِبريََة َمَع اسه
 ر.منك قال المحقق:[ # 622]فيض: 

رٍ   -  174 ِلمٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ََكُم بهُن ُمصهَعبٍ ،  ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّاسٍ ،  ثنا احله
ِه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه أَبِيهِ  ِتغهَفارِ َعِن  ،  َعنه َجدِّ ثـََر ِمَن ااِلسه ُ َلُه ِمنه ُكلِّ َهمٍّ ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َأكه َجَعَل اَّللَّ

 َوَرزََقُه ِمنه َحيهُث اَل َُيهَتِسُب« ، َوِمنه ُكلِّ ِضيٍق خَمهَرًجا، فـََرًجا
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 623]فيض: 

ََعزِّ الهُمَزينِّ ،  َعنه َأيب بـُرهَدةَ ،  ا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ َحدَّثـَنَ   -  175 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه لَيـُغَاُن ،  َعِن األه
ٍم ِماَئَة َمرٍَّة« ، َعَلى قـَلهِب  تَـغهِفُر اَّللََّ ُكلَّ يـَوه  َوِإيّنِ أَلَسه

 (. 2707رواه مسلم ) صحيح. المحقق:قال [ # 624]فيض: 

 
ِصِليُّ   *  -  176 َوصِ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَموه َحه َحاقَ ،  ثنا أَبُو األه قَاَل: قَاَل ُحَذيـهَفُة: َشَكوهُت ،  َعنه َأيب الهُمِغريَةِ ،  َعنه َأيب ِإسه

ِتغهَفارِ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ٍم ِماَئَة َمرٍَّة«  ؟ َوَسلََّم َذَرَب ِلَساين فـََقاَل: »أَيهَن أَنهَت ِمَن ااِلسه تَـغهِفُر اَّللََّ ُكلَّ يـَوه  ِإيّنِ أَلَسه
 صحيح. قال المحقق:[ # 625]فيض: 

 
ََكُم بهُن ُموَسى  *   -   184 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعاِتَكةَ َعنه َأيب  ،  ثنا َغسَّاُن بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّثـََنا احله

 َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الشَّابَّ التَّاِئَب« 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 626]فيض: 

 
188  -   *   ِ َُسنيه َُريهِريِّ ،  ثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  ُسَليهَماُن بهُن َحرهبٍ ثنا  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله َأنَّ النَِّبَّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َشِقيقٍ ،  َعِن اجله

َف أَبهيِن ،  قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  ِإنََّك تـَبهيِن َوَِتهِدُم«،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجٍل: »اَي ُفاَلنُ  ِدمُ ،  َسوه قَاَل ُسَليهَماُن: يـَعهيِن   .  َواَل َأهه
َسَناتِ   َوالسَّيَِّئاتِ ، يـَعهَمُل احلَه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 627]فيض: 
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رٍ   -  198 ِلمٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده اَلنَ ،  ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن الهَقعهَقاُع بهُن َحِكيمٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعجه

َداُء يف ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َتٌة َسوه فَِإنه ََتَب ُصِقَل ،  قـَلهِبهِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا َأذهَنَب َذنـهًبا َكاَنته نُكه
ُل اَّللَِّ تـََعاىَل: }َكالَّ َبله رَاَن َعَلى قـُُلوِِبِمه َما  َوِإنه زَ ،  قـَلهُبهُ  ِسُبوَن{ ]املطففني:  اَد زَاَدته َحىتَّ يـََتَسوََّد قـَلهُبُه« قَاَل: " َفَذِلَك قـَوه َكانُوا َيكه
14 " ] 

 حسن. قال المحقق:[ # 628]فيض: 

ِرو بهِن    * -  199 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َعِن ،  َعنه اَنِفعٍ ،  ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َروَّادٍ ،  ثنا ُمَضُر بهُن نُوٍح السَُّلِميُّ ،  الهَعبَّاِس الهَباِهِليُّ َحدَّ
َفُع الهَعبهَد ، ابهِن ُعَمرَ  نُِبُه« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ لَيَـنـه  اِبلذَّنهِب يُذه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 629]فيض: 
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ِديُّ بهُن َحفهصٍ   -  1 َوَة بهِن ُشَريهحٍ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ   ان،  ذََكَر َمهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َعنه َحيـه َاِعيلَ ،  ح َوَحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ان ،  ان ِإسه
َوُة بهُن ُشَريهحٍ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِريُ  ٍرو الهَمَعاِفِريِّ ،  ان َحيـه ِر بهِن َعمه َةَ َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َبكه َيهَشاينِّ ،   بهِن ُهَبريه َعنه ،  َعنه َأيب ََتِيٍم اجله

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلوه أَنَُّكمه تـَوَكَّلهُتمه  َطَّاِب قَاَل: ْسَِ  َعَلى اَّللَِّ َحقَّ تـَوَكُِّلِه َلَرزََقُكمه َكَما يـَرهُزُق ُعَمَر بهِن اخله
  تـَغهُدو َِخَاًصا َوتـَُروُح ِبطَااًن«الطَّريهَ 

 قال الترمذي: حسن صحيح. قال المحقق:[ # 630]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  2 ًنا الهُمَعلِّمَ   ان،  ان َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  ان حَمهُموُد بهُن َغيهاَلَن الهَمرهَوِزيُّ ،  َحدَّ عهُت ُحَسيـه ان َعبهُد اَّللَِّ ،  َأيب: ْسَِ
َلمهتُ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ان َُيهََي بهُن يـَعهُمرَ ،  بهُن بـَُريهَدةَ  ،  َوِبَك آَمنهتُ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َلَك َأسه

َيُّ الَِّذي اَل مَيُوتُ ،  َأُعوُذ ِبِعزَِّتكَ ، َوِبَك َخاَصمهتُ ،  َوِإلَيهَك أَنـَبهتُ ، تُ َوَعَليهَك تـَوَكَّله  نهُس مَيُوُتوَن« ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنهَت احله نُّ َواإلهِ  َواجلِه
 أخرجه مسلم بلفظ قريب، وأخرجه البخاري مختصرا. قال المحقق:[ # 631]فيض: 

ثـََنا َعبهُد    *   -  3 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  اَّللَِّ َحدَّ ُعهِفيُّ ،  ان ِإسه ُ بهُن َعِليٍّ اجله َُسنيه َعنه حُمَمَِّد بهِن النَّضهِر  ،  َعنه َُيهََي بهِن ُعَمَر الثَـَّقِفيِّ ،  ان احله
َارِِثيِّ  َوهزَاِعيِّ ،  احله َعهَمالِ قَاَل: َكاَن ِمنه ُدَعاِء النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعِن األه ِفيَق ِلَمَحابَِّك ِمَن األه أَُلَك التـَّوه ، : »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه

َق التـَّوَكُِّل َعَليهكَ  َن الظَّنِّ ِبَك«، َوِصده  َوُحسه
 ...والحديث معضل.  قال المحقق:[ # 632]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   4 ُر بهُن حُمَمٍَّد الهَواِسِطيُّ ،  ِإدهرِيسَ قال: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ َعنه أََنِس ،  ان َخاِلُد بهُن حَمهُدوٍج أَبُو َروهحٍ ،  ذََكَر ِبشه
َعلهيِن ِمَّنه تـَوَكََّل  ،  بهِن َماِلكٍ  َتهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف ُدَعائِِه: »اللَُّهمَّ اجه َداَك ،  َعَليهَك َفَكَفيـه تَـهه َواسه
تَـنهَصَرَك فـََنَصرهَتُه«، فـََهَديـهَتهُ   َواسه

 إسناده واه.  قال المحقق:[ # 633]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  6 َُمةَ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ ُثَك  ،  ذََكَر ابهُن ُقَسيهٍم قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد ابهِن ُشربه فـََقاَل رَُجٌل: َأاَل ُأَحدِّ
َُمَة: َهاتِ   ؟ ِبَِديٍث بـََلَغيِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِطيِهنَّ  قَاَل: »َأرهَبٌع اَل يـُعه   . ُربَّ َحِديٍث َحَسٍن ِجئهَت ِبهِ ، قَاَل ابهُن ُشربه

» ُ ِإالَّ َمنه َأَحبَّ َُمَة: َما ُهنَّ   .  اَّللَّ ُد يف ،  َوالتـََّواُضعُ ،  َوالتـَّوَكُُّل َعَلى اَّللَِّ ،  َوُهَو َأوَُّل الهِعَباَدةِ ،  قَاَل: »الصَّمهتُ   ؟  قَاَل ابهُن ُشربه َوالزُّهه
نـهَيا«  الدُّ

 مرسل ضعيف. قال المحقق:[ # 634]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   9 ََسِديُّ ،  َحدَّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعنه أَبِيهِ ،  ان َعبهُد الرَِّحيِم بهُن زَيهٍد الهَعمِّيُّ ،  ان حُمَمَُّد بهُن الرَّبِيِع أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن األه
« ، َسلََّم: »َمنه َسرَُّه َأنه َيُكوَن َأقـهَوى النَّاسِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َكعهبٍ   فـَلهيَـتَـوَكَّله َعَلى اَّللَِّ

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 635]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  11 يفُّ ،  َحدَّ عهُت أََنَس بهَن  ،  الهُمِغريَُة بهُن َأيب قـُرََّة السَُّدوِسيُّ   ان،  ان َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  ان أَبُو َحفهٍص الصَّريه قَاَل: ْسَِ
َوَسلَّمَ ،  َماِلكٍ  َعَليهِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ِإىَل  َجاَء رَُجٌل  َرُسوَل اَّللَِّ ،  يـَُقوُل:  اَي  َوأَتـَوَكَّلُ ،  فـََقاَل:  َوأَتـَوَكَّلُ ،  َأعهِقُلَها  ُأطهِلُقَها  قَاَل:    ؟  َأمه 

 عهِقلهَها َوتـَوَكَّله«»ا
 المغيره لم يوثقه غير ابن حبان ففيه جهالة. قال المحقق:[ # 636]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  20 َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحةَ ،  أان ابهُن ُجَريهجٍ ،  أان َأيب ،  ان َسِعيُد بهُن َُيهََي الهُقَرِشيُّ ،  َحدَّ أََنِس بهِن  َعنه  ،  َعنه ِإسه
ِم اَّللَِّ ،  َماِلكٍ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ ، تـَوَكَّلهُت َعَلى اَّللَِّ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه قَاَل: اِبسه َل َواَل قـُوَّ فـَيـَُقاُل ،  اَل َحوه

 ُن " َوتـََنحَّى َلُه الشَّيهطَا، َوُوِقيتَ ، َلُه ِحيَنِئٍذ: ُكِفيتَ 
 قال األلباني: صحيح. ( و 3426(، والترمذي )5095أخرجه أبو داود )[ # 637]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   23 ُكِريُّ ،  َحدَّ ِريُّ ،  ان َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَيشه َاِعيلَ ،  ان يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  ان َحامِتُ بهُن ِإْسه
ِ بهِن َعطَاِء بهِن َيَسارٍ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب َصاِلحٍ ،  ُحَسنيه

ِم اَّللَِّ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ ، َخَرَج ِمنه بـَيهِتِه قَاَل: »اِبسه «التُّ ، َواَل قـُوَّ اَلُن َعَلى اَّللَِّ  كه
 في إسناده عبدهللا بن حسين ضعفه أبو زرعة، والبخاري، وابن حبان.  : البوصيري قال [ # 638]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   25 َثَمةَ ،  َحدَّ َسنِ ،  أان ِهَشامٌ ،  ان يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  ان أَبُو َخيـه َراَن بهِن  ،  َعِن احلَه ِ َعنه ِعمه َُصنيه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  احله
ُعوَن أَلهًفا ِبَغريهِ ِحَسابٍ  َنََّة ِمنه أُمَّيِت َسبـه ُخُل اجله تَـُوونَ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيده رَتهُقونَ ،  اَل َيكه ُونَ ،  َواَل َيسه َوَعَلى ،  َواَل يـََتَطريَّ

ُهمه ،  ُة بهُن حِمهَصٍن فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَم ُعكَّاشَ ،  َرِبِِّمه يـَتَـوَكَُّلوَن« ُهمه«،  ادهُع اَّللََّ َأنه ََيهَعَليِن ِمنـه َعلهُه ِمنـه فـََقاَم ،  فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اجه
ُهمه ، آَخُر فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   « فـََقاَل: »َقده َسبَـَقَك ِِبَا ُعكَّاَشةُ ، ادهُع اَّللََّ َأنه ََيهَعَليِن ِمنـه

 . (218) الحديث صحيح فقد رواه مسلم في صحيحه قال المحقق:[ # 639]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  39 ٌ ،  ان ُهَشيهُم بهُن َبِشريٍ ،  ان َأيب ،  َحدَّ فـََقاَل لََنا:  ،  قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ َذاَت َغَداةٍ ،  أان ُحَصنيه
ُت نـَفهِسي  .  قَاَل: قـُلهُت: َأانَ  ؟ الهَكوهَكَب الَِّذي انـهَقضَّ الهَبارَِحةَ أَيُُّكمه رََأى  رَكه َتده َوَلِكنه  ، فـَُقلهُت: ِإنَّ َسَهِري ملَه َيُكنه يف َصاَلةٍ ، ُثَّ اسه

رَتهقـَيهتُ   ؟  فـََقاَل َسِعيُد بهُن ُجَبريهٍ: َكيهَف َصنَـعهتَ   .  َفَسِهرهتُ   ؛  َلَدَغتهيِن الهَعقهَربُ    ؟ قَاَل: َما مَحََلَك َعَلى َذِلكَ   .  قـُلهُت: َصنَـعهُت َأِن اسه
ثـََناُه الشَّعهِبُّ  ثـََنا الشَّعهِبُّ   ؟  قَاَل: َوَما َحدََّثُكمه   .  قـُلهُت: َحِديٌث َحدَّ َلِميِّ أَنَُّه قَاَل:  َعنه بـَُريهَدَة بهِن حُ ،  قَاَل: قـُلهُت: َحدَّ َسه َصيهٍب األه

َع«  َسَن َمِن انـهتَـَهى ِإىَل َما ْسَِ ٍ َأوه مُحٍَة« فـََقاَل َسِعيُد بهُن ُجَبريهٍ: »َقده َأحه َيَة ِإالَّ ِمنه َعنيه  »اَل رُقـه
َعَليه  َُممُ ُثَّ قَاَل َسِعيُد بهُن ُجَبريهٍ: ان ابهُن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  فـََرأَيهُت النَِّبَّ مَيُرُّ َوَمَعُه ،  ِه َوَسلََّم قَاَل: ُعِرَضته َعَليَّ األه

،   َأنه رُِفَع يل َسَواٌد َعِظيمٌ ِإىَل ،  َوالنَِّبَّ مَيُرُّ َولَيهَس َمَعُه َأَحدٌ ،  َوالنَِّبَّ مَيُرُّ َوَمَعُه الرَُّجُل الهَواِحدُ ،  َوالنَِّبَّ مَيُرُّ َوَمَعُه الثَّاَلثَُة َوااِلثـهَنانِ ،  الرَّههطُ 
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ُمهُ ،  ِقيَل: لَيهَس أِبُمَِّتكَ   .  فـَُقلهُت: َهِذِه أُمَّيِت  ُُفقَ   .  َهَذا ُموَسى َوقـَوه ، َفِقيَل: َهِذِه أُمَُّتكَ ،  ِإىَل َأنه رُِفَع يل َسَواٌد َعِظيٌم َقده َسدَّ األه
َنََّة   ُخُلوَن اجله ُعوَن أَلهًفا َيده َنا يف ُأولَِئَك  ،  قَاَل: ُثَّ َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   .  ِبَغريهِ ِحَساٍب َواَل َعَذاٍب " َوَمَعُهمه َسبـه َفُخضه

َنََّة ِبَغريهِ ِحَسابٍ ،  السَّبهِعنيَ  ُخُلوَن اجله َأمه ُهُم الَِّذيَن  ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   ُهُم الَِّذيَن َصِحُبوا النَِّبَّ َصلَّى  ؟  َوَجَعلهَنا نـَُقوُل: َمِن الَِّذيَن َيده
ًئا رُِكوا اِبَّللَِّ َشيـه اَلِم َوملَه ُيشه ُتمه خَتُوُضوَن ِفيِه« ، ِإىَل َأنه َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ؟  ُوِلُدوا يف اإلهِسه   ؟ فـََقاَل: »َما َهَذا الَِّذي ُكنـه

رَبُوهُ  رَتهُقونَ فـَقَ ،  قَاَل: فََأخه تَـُوونَ ،  اَل: »ُهُم الَِّذيَن اَل َيسه ُهمه ،  فـََقاَم ُعكَّاَشُة بهُن حِمهَصنٍ   .  «َوَعَلى َرِبِِّمه يـَتَـوَكَُّلونَ ،  َواَل َيكه فـََقاَل: َأاَن ِمنـه
َرُسوَل اَّللَِّ  ُهمه   ؟  اَي  ِمنـه الهُمَهاِجرِينَ   .  «قَاَل: »أَنهَت  ِمَن  اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  فـََقاَم رَُجٌل آَخُر  ُهمه  ِمنـه َأاَن  ِِبَا   ؟  فـََقاَل:  قَاَل: »َسبَـَقَك 

 ُعكَّاَشُة«
 (. 220(، ومسلم )5705رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 640]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  40 ََسُن بهُن ِعيَسى ان ، َحدَّ َعنه َعطَاِء بهِن  ، َعنه ِهاَلِل بهِن َعِليٍّ ،  ان فـَُليهُح بهُن ُسَليهَمانَ ، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ، احله
َنَِّة َيرَتَاءَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َيَسارٍ  َل اجله ، وهَن يف الهُغَرِف َكَما تـََراَءوهَن الهَكوهَكَب الشَّرهِقيَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه

ُُفقِ  قَاَل: »َبله َوالَِّذي  ؟  ُأولَِئَك النَِّبيُّونَ ،  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   . «الطَّاِلَع يف تـََفاُضِل الدَّرََجاتِ ،  َأِو الهَكوهَكَب الهَغرهيبَّ الهغَاِرَب يف األه
َواٌم آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلهِ  نـَفهِسي بَِيِدهِ   َوَصدَُّقوا الهُمرهَسِلنَي« ، َأقـه

 صح الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. قال المحقق:[ # 641]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  41 َعهدِ ،  َحدَّ عهُت ِعيَسىقَاَل:  ،  َعنه َسَلَمَة بهِن ُكَهيهلٍ ،  أان ُشعهَبةُ ،  ان َعِليُّ بهُن اجله ُُيَدَِّث   -رَُجٌل ِمنه َبيِن َأَسٍد    -،  ْسَِ
ُعودٍ ، َعنه ِزرِّ بهِن ُحبَـيهشٍ  رهكِ ، َعِن ابهِن َمسه ِهبـَُها اِبلتـَّوَكُِّل«، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الطِّرَيَُة ِمَن الشِّ  َوَلِكنَّ اَّللََّ يُذه

 إسناده صحيح.  المحقق:قال [ # 642]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   42 َثَمةَ ،  َحدَّ أَبُو َخيـه َيانَ ،  ان وَِكيعٌ ،  زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ ،  ان  َعنه ِعيَسى بهِن َعاِصٍم ،  َعنه َسَلَمَة بهِن ُكَهيهلٍ ،  َعنه ُسفه
ََسِديِّ  َوَلِكنَّ اَّللََّ ،  َوَما ِمنَّا ِإالَّ   -َثاَلًث    -لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الطِّرَيَُة ِشرهٌك  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه ِزرٍّ ،  األه

ِهُبُه اِبلتـَّوَكُِّل«  يُذه
 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 643]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  43 قَاَل: قَاَل َرُسوُل ، َعنه أَبِيهِ ، َعِن الهَعقَّاِر بهِن الهُمِغريَةِ ، َعنه جُمَاِهدٍ ، لَيهثٍ َعنه ، ان ابهُن ُفَضيهلٍ ، ان أَبُو ُكَريهبٍ ، َحدَّ
تَـَوى فـََقده بَِرَئ ِمَن التـَّوَكُِّل« رَتهَقى َواكه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن اسه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 644]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  45 َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن  ، ان أَبُو َجعهَفٍر الرَّاِزيُّ ، ان بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ، ان ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ، ان يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ ، َحدَّ
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َعفَّانَ ،   َعفَّانَ َعِن ابهٍن ِلُعثهَماَن بهنِ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َكيهَسانَ ،  ُعَمَر بهِن َعبهِد الهَعزِيزِ 
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ِم اَّللَِّ ،  َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه َخَرَج ِمنه بـَيهِتِه يُرِيُد َسَفًرا ُت اِبَّللَِّ ،  آَمنهُت اِبَّللَِّ ،  فـََقاَل ِحنَي َخَرَج: اِبسه َواَل ،  َوتـَوَكَّلهُت َعَلى اَّللَِّ ،  َواعهَتَصمه
َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  َل َواَل قـُوَّ َرجِ ، َحوه  َوُصِرَف َعنهُه َشرُُّه " ، ُرِزَق َخريهَ َذِلَك الهَمخه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 645]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن َأمحهََد بهِن حُمَمَِّد بهِن ُعَمَر بهِن َأاَبَن الهَعبهِديِّ   -   1 ثـََنا َأيب ،  َحدَّ ٍر َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َمنهُصوُر بهنُ ،  حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهٍد الهُقَرِشيِّ  ثـََنا َُيهََي بهُن مَحهَزةَ ،  َأيب ُمَزاِحمٍ   قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه ثـَوهِر بهِن يَزِيدَ ،  قَاَل: َحدَّ

َداُم بهُن َمعهِد يَكِربَ  ثـََنا الهِمقه قَاَل: »َما َمََلَ ابهُن آَدَم ِوَعاًء َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َوَحِبيِب بهِن ُعبَـيهد الرََّحِبِّ قَاَل: َحدَّ
َن ُصلهَبهُ ، َشرًّا ِمنه َبطهنٍ  اَلٌت َما َأَقمه  َوثـُُلٌث نـََفٌس«، َوثـُُلٌث َشَرابٌ ، فـَثـُُلٌث طََعامٌ ، ِإمَّا أَبِيَت ابهِن آَدمَ ، َحَسُب الرَُّجِل َأكه

  (، وقال األلباني: صحيح.2380رواه الترمذي ) [ # 646]فيض: 
 

ََسُن بهُن َعَرَفةَ  *  -  2 ثـََنا أَبُو َعِليٍّ احله ثـََنا أَبُو َعاِصٍم الهَعبَّاَداينُّ ،  َحدَّ َعنه  ، َعنه َأيب يَزِيٍد الهَمِدييِنِّ ، َعِن الهُمَحربَِّ بهِن َهارُونَ ، قَاَل: َحدَّ
َشرًّا ِمنه    - ِإَذا ُمِلَئ    - َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ملَه َُيهُلقه ِوَعاًء  َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن الهُمَرقَِّع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  

َعُلوا ثـُُلثًا لِلطََّعامِ ، فَِإنه َكاَن اَلبُدَّ ، َبطهنٍ   َوثـُلُثًا ِللّرِيِح« ، َوثـُُلثًا ِللشََّرابِ ، فَاجه
 .ارون ولم أعرفه , وبقية رجاله ثقاتفيه المحبر بن ه :الهيثميقال [ # 647]فيض: 

 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ *    -  3 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن احله َُهيِنِّ ،  قَاَل: َحدَّ رَِه َسلهَماُن َعَلى ،  َعنه ُموَسى اجله ٍب قَاَل: ُأكه َعنه زَيهِد بهِن َوهه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فـََقاَل: َحسهِب َحسهِب ،  الطََّعاِم لَِيأهُكَلهُ  نـهَيا،  ْسَِ ثـََر النَّاِس ِشبَـًعا يف الدُّ َأطهَوهُلُمه ،  يـَُقوُل: »ِإنَّ َأكه

ِخَرةِ  ِمِن َوَجنَُّة الهَكاِفِر«، اَي َسلهَمانُ ، ُجوًعا يف اله ُن الهُمؤه نـهَيا ِسجه َا الدُّ  ِإَّنَّ
، َوِفيِه َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَورَّاُق، َوُهَو َمْتُروٌك، الشطر األخير أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: [ # 648يض: ]ف َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 َوَكَذِلَك َرَواُه اْلَبزَّاُر.
 

َسُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  4 َفةَ ،  َعنه َأيب رََجاءٍ ،  َحدََّثيِن احلَه َع َأاَب ُجَحيـه َفةَ ،  َعمَّنه ْسَِ أَنَُّه جَتَشََّأ يف جَمهِلِس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب ُجَحيـه
ثـََرُهمه ِشبَـًعا يف ال،  فـََقاَل َلُه: »َأقهِصره ِمنه ُجَشاِئكَ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َم الهِقَياَمِة َأكه نـهَيا«فَِإنَّ َأطهَوَل النَّاِس ُجوًعا يـَوه َفَة:  ،  دُّ قَاَل أَبُو ُجَحيـه

 َفَما َشِبعهُت ُمنهُذ َثاَلِثنَي َسَنةً 
  (: صحيح.2136األلباني في صحيح الترغيب )قال [ # 649]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   5 ُروٍق قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َعاِئَشةَ َعنه  ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه جُمَاِلدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ ،  َمسه
: »ُكله  َبُع ِمَن الطََّعامِ ،  َفَدَعته يل ِبطََعاٍم فـََقاَلته :    ؟  قَاَل: قـُلهُت: َوِممَّ َذاكَ ،  َوَلوه ِشئهُت َأنه أَبهِكي لََبَكيهُت« ،  فـََلَقلَّ َما َأشه قَاَلته

َها َرُسولُ  َاَل الَّيِت فَاَرَق َعَليـه نـهَيا »َأذََكُر احله « ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الدُّ ِ ِمنه ُخبهِز بـُرٍّ َحىتَّ حلََِق اِبَّللَِّ ٍم َمرََّتنيه  َما َشِبَع يف يـَوه
  .ضعيف(، وقال األلباني: 2356رواه الترمذي ) [ # 650]فيض: 

 

َثَمةَ   -  6 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشُ ،  حُمَمَُّد بهُن َخازِمٍ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َودِ ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا األه َسه : »َما  ،  َعِن األه َعنه َعاِئَشَة قَاَلته
ٍم تَِباًعا ِمنه ُخبهٍز َحىتَّ َمَضى ِلَسِبيِلِه«   َشِبَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َثاَلثََة َأايَّ

 (. 2970(، ومسلم )5416رواه البخاري )[ # 651]فيض: 
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  7 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةٌ ،  قَاَل: َحدَّ َحاقَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َعبهِد  ،  َعنه َأيب ِإسه
َودِ ،  الرَّمحهَِن بهِن يَزِيدَ  َسه ِ َحىتَّ َماَت« َعنه عَ ،  َعِن األه َمنيه : »َما َشِبَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه ُخبهِز الشَِّعرِي يـَوه  اِئَشَة قَاَلته

  (.2970رواه مسلم )[ # 652]فيض: 
 

َثَمةَ   -   8 ثـََنا أَبُو َخيـه َودِ ،  ِإبـهَراِهيمَ َعنه  ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َسه : »َما َشِبَع آُل حُمَمٍَّد ُمنهُذ  ،  َعِن األه َعنه َعاِئَشَة قَاَلته
 َقِدَم الهَمِديَنِة ِمنه طََعاِم بـُرٍّ َثاَلُث لََياٍل تَِباًعا َحىتَّ قُِبَض« 

   (.2970(، ومسلم )5416رواه البخاري )[ # 653]فيض: 
 

َا  -  9 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َروهحٌ ،  ِعيلَ َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةٌ ،  قَاَل: َحدَّ عهُت النـُّعهَماَن بهَن َبِشرٍي  ،  قَاَل: َحدَّ َعنه ِْسَاِك بهِن َحرهٍب قَاَل: ْسَِ
َطَّابِ  نـهَيا: »َلَقده رَأَيهُت َرُسولَ ،  َرمِحَُه اَّللَُّ ،  يـَُقوُل: قَاَل ُعَمُر بهُن اخله  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيَظلُّ َوذََكَر َما َأَصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

َم يـَلهَتِوي   َما ِعنهَدُه َما مَيهََلُ َبطهَنَه ِمَن الدََّقِل« ، الهيَـوه
 (.2978رواه مسلم )[ # 654]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *   -  10 ثـََنا ِإسه َاِعيُل بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ،  مالك بن سعري بن اخلمس  قَاَل: َحدَّثـََنا،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َحدَّ
َنهَدِق َنَظرهُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  َم اخله تُُه َقده َوَضعَ ،  َوَسلَّمَ   َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: »َلمَّا َكاَن يـَوه َ   فـََوَجده َنُه َوَبنيه بـَيـه

ُوِع« ًا يُِقيُم ِبِه ُصلهَبُه ِمَن اجله  ِإزَارِِه ُحَجريه
 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا َعَلى َضْعٍف ِفي ِإْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك. :الهيثميقال [ # 655]فيض: 

 

َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ،  َعنه ِحبَّاَن بهِن َجزهءٍ ،  بنت أيب طليق  زَيـهَنبَ عن  ،  حدثنا أبو بكر الباهلي قال: حدثنا ابو عاصم  *   –   11
ََجِر ِمَن الهَغَرِث«  »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيُشدُّ ُصلهَبُه اِبحله

 ضعيف. :(7036الجامع الصغير )السيوطي في قال [ # 656]فيض: 
 

َحاقُ   *  -   12 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهدُ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشامٌ   . . . . . . . .  قَاَل: َحدَّ َسنِ ،  قَاَل: َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعِن احلَه
بَـُعوَن ِفيِهنَّ َوَسلََّم قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َما أََتى َعَلى آِل  َتِكي ِإىَل  ، «. . . . حُمَمٍَّد َثاَلٌث َيشه َسُن: َما قَاَل َذِلَك َيشه قَاَل احلَه

َا قَاَلُه يـَعهَتِذُر ِبهِ ، النَّاسِ   ِإَّنَّ
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 657]فيض: 

 

َعهدِ   *   -   13 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعنه يَزِيَد بهِن ُروَمانَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن ابهِن َأيب َحازِمٍ ،  َغسَّانَ قَاَل: َحدَّ
: »َكاَن مَيُرُّ بَِنا ِهاَلٌل َوِهاَلٌل َما يُوِقُد يف بـَيهٍت ِمنه بـُُيوِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َا قَاَلته قَاَل: قـُلهُت   ،هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اَنٌر«  َعاِئَشَة َأَّنَّ

ُتمه َتِعيُشونَ  ٍء ُكنـه ِر "  ؟ خِلَاَليِت: َعَلى َأيِّ َشيه َوَديهِن: الهَماِء َوالتَّمه َسه : " َعَلى األه  قَاَلته
  (، وقال شعيب: حديث صحيح.24420رواه أحمد )[ # 658]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح الهَعَتِكيُّ   * -  14 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ،  َحدَّ ،  َعنه َُيهََي بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهَمَدينِّ ،  قَاَل: َحدَّ
َلةٍ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ  ُ َعنهُه قَاَل: فَاَتيِن الهَعَشاُء َذاَت لَيـه يِق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ ِلي فـََرجَ ،  َعنه َأيب َبكه فـَُقلهُت: َأَما  ،  عهُت ِإىَل َأهه

ُوعِ ،  فَاضهَطَجعهُت َعَلى ِفَراِشي،  قَاُلوا: اَل   ؟  ِعنهدَُكمه َعَشاءٌ  ُم ِمَن اجله ُت ِإىَل ،  َفَجَعلهُت أَتـََقلَُّب َواَل َيَهتِييِن النـَّوه فـَُقلهُت: َلوه َأيّنِ َخَرجه
ِبحَ  ِجِد َفَصلَّيهُت َوتـََعلَّلهُت َحىتَّ ُأصه ُت َفَصلَّيهُت َما َشاَء اَّللَُّ ،  الهَمسه ُت يف اَنِحَيٍة ِمنههُ ،  قَاَل: َفَخَرجه ،  ِإذه طََلَع َعَليَّ ُعَمرُ ،  ُثَّ َتَساَنده

َرَجكَ  َرَجيِن ِإالَّ الَِّذي َأخه َنا َُنهنُ ،  فـََقاَل: َما َأخه َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  فـَبَـيـه َرَجيِن ِإالَّ الَِّذي  ،  مَ ِإذه َخَرَج َعَليـه فـََقاَل: »َما َأخه
َرَجُكَما «،  َأخه َنا يف الهَقَمرِ ،  فَانهطَِلُقوا بَِنا ِإىَل الهَواِقِميِّ :  ،  «؟  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اِلمهَرأَتِِه: »أَيهَن َزوهُجكِ ،  فَانهطََلقه قَاَلته

تَـعهَذُب لََنا مِ  ِي َبيِن َحارِثَةَ َذَهَب ُيسه َنا،  فـََعلََّقَها يف ََنهَلةٍ   ،  َفَجاَء َحاِماًل ِقرهبـََتهُ ،  نه ِحسه َبَل َعَليـه اًل ،  ُثَّ َأقـه َما زَاَر ،  فـََقاَل: َمرهَحًبا َوَأهه
َلةَ  ٍق فـََقطََعهُ ،  النَّاَس َقطُّ ِمثهَل َما زَاَراَن اللَّيـه َرةَ ُثَّ َأَخَذ الشَّ ،  ُثَّ انهطََلَق ِإىَل ِعذه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َفَجاَل يف الهَغَنمِ ،  فه

َُلوَب« َك َواحله َقَد حَتهتَـَها، َوَأَمَر امهَرأََتُه فـََعَجَنته َوَخبَـَزته ، َفَذَبَح َوَسَلخَ ، َأوه قَاَل: »َذاُت الدَّرِّ«، َوَسلََّم: »ِإايَّ ،  َوَقَطَع يف الهُقُدوِر َوَأوه
مِ ،   ثـَرَّدَ ُثَّ  َ أَيهِديَنا،  َوَغَرَف ِمَن الهَمَرِق َواللَّحه َها الّرِيحُ ،  فََأَكلهَنا َحىتَّ َشِبعهَنا ،  ُثَّ َوَضَعُه َبنيه َقااَن ،  ُثَّ قَاَم ِإىَل الهِقرهبَِة َوَقده َسَفَقتـه َفرُبَِّدته فََأسه

رٍ ،  َوَسلََّم َفَشِربَ   ُثَّ اَنَوَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ،  يف ِإاَنءٍ  ُد َّلِلَِّ ،  ُثَّ ُعَمرَ ،  ُثَّ َأاَب َبكه َمه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله
ُوعُ  َنا ِإالَّ اجله َنا َوملَه ُُيرِجه َرجه َنا َهَذا ، الَِّذي َأخه أَُلنَّ َعنه ، ُثَّ ملَه نـَرهِجعه َحىتَّ َأَصبـه  فَِإنَّ َهَذا ِمَن النَِّعيِم« ، َهَذا يف الهِقَياَمةِ لَُتسه

 . فيه يحيى بن عبيد هللا بن موهب وقد ضعفه الجمهور ووثق وبقية رجاله ثقات :الهيثميقال [ # 659]فيض: 
 

ثـََنا  ،  ُعثهَماُن بهُن ُعَمارََة أَبُو َهاِشٍم َصاِحُب الزَّعهَفَرانِ َعنه َأيب الهَولِيِد الطََّياِلِسيِّ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن َغريهُ َواِحدٍ   *  -  15 قَاَل: َحدَّ
َِة ُخبهٍز ِإىَل رَ ،  َأنَّ أََنَس بهَن َماِلكٍ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ  ُسوِل  َحدَّثَُه: َأنَّ فَاِطَمَة بِنهَت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجاَءته ِبُكَسريه

: قـُرهٌص َخبَـزهتُهُ ،  «؟  فـََقاَل: »َما َهِذِه الهُكِسريَُة اَي فَاِطَمةُ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُتَك ِِبَِذِه  ،  قَاَلته فـََلمه َتِطبه نـَفهِسي َحىتَّ أَتـَيـه
ٍم«قَاَل: »َأَما ِإنَُّه َأوَُّل طََعاٍم َدَخَل َبطهَن أَبِيِك ُمنهذُ ، الهُكِسريَةِ    َثاَلثَِة َأايَّ
 . رجالهما ثقات :الهيثميقال [ # 660]فيض: 

 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   * -  16 ثـََنا َسيَّارٌ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفرٌ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َماِلُك بهُن ِديَنارٍ ،  قَاَل: َحدَّ َسنِ ،  قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َعِن احلَه
فـََلِقيُت ، َأدهِر َما الضََّففُ َشِبَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه ُخبهٍز َوحلَهٍم َقطُّ ِإالَّ َعَلى َضَفٍف« قَاَل َماِلٌك: فـََلمه قَاَل: »َما 

 فـََقاَل: ِإالَّ تـََناَوهَلَا َعَلى رُُءوِس النَّاسِ ، َفَسأَلهُتهُ  . . .  َأعهَرابًِيا
   رسل، وأخرجه اإلمام أحمد موصوال من حديث أنس.م[ # 661]فيض: 

 

َاِعيلَ   *   -   17 ِإْسه بهُن  َحاُق  ِإسه ثـََنا  ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن  ِإْسه ثـََنا  أَيُّوبُ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا  جُمَاِهدٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعِليٍّ ،  َعنه  قَاَل:  ،  َعنه 
ُت َأطهُلُب الهَعَمَل يف َعَوايل الهَمِديَنةِ ،  َشِديًدا»ُجعهُت َمرًَّة اِبلهَمِديَنِة ُجوًعا   َفظَنَـنهُت تُرِيُد  ،  فَِإَذا َأاَن اِبمهَرَأٍة َقده ََجَعهَت َمَدرًا،  َفَخَرجه

تـَُها،  بـَلَّهُ  ُثَّ ،  فََأَصبهُت ِمنههُ ،  ُثَّ أَتـَيهُت الهَماءَ ،  َيَدايَ َحىتَّ جَمََلته  ،  فـََبَدَرته ِستََّة َعَشَر َذنُوابً ،  فـََقاطَعهتـَُها َعَلى ُكلِّ َذنُوٍب ََتهَرةً ،  فَأَتـَيـه
َ َيَديـهَها تـَُها فـَُقلهُت ِبَكفِّيَّ َهَكَذا َبنيه َرَة ََتهَرةً ،  أَتـَيـه رَبهتُهُ ،  فَأَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فـََعدَّته يل ِستَّ َعشه فََأَكَل َمِعيِّ ،  فََأخه

َها«   ِمنـه
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  (، وقال العالمة أحمد شاكر: إسناده ضعيف.1135رواه األمام أحمد )[ # 662ض: ]في
 

ثـََنا ُحَديهُج بهُن ُمَعاِويَةَ   . . . . . .  قَاَل: َحدَّثـََنا،  َحدََّثيَن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الهَمِلكِ   *   -   18 ثـََنا ِكَنانَةُ ،  قَاَل: َحدَّ ىَل ،  قَاَل: َحدَّ َموه
: َجاَءين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف بـَيهيِت ،  َعنه َصِفيَّةَ ،  َصِفيَّةَ   فـََقاَل: »َأِعنهَدِك اَي َزوهِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَلته

ٌء فَِإيّنِ َجاِئٌع« ِخِتيِه«  .   اَّللَِّ ِإالَّ َمدٌّ ِمنه َطِحنيٍ فـَُقلهُت: اَل َواَّللَِّ اَي َرُسولَ   .  بِنهَت ُحَييِّ َشيه رِ   .  قَاَل: »فََأسه : َفَجَعلهُتُه يف الهَقده ، قَاَلته
ُتهُ  ٍء«،  فـَُقلهُت: َقده َنِضَج اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َوأَنهَضجه ٍر َشيه ي اَي َرُسوَل  فـَُقلهُت: اَل َواَّللَِّ َما َأدهرِ   ؟  فـََقاَل: »تـَعهَلِمنَي يف َُنهِي بِنهِت َأيب َبكه

ٍر«  .  اَّللَِّ  ٌء اَي بِنهَت َأيب َبكه تَـَها فـََقاَل: »يف َُنهِيِك َشيه : َفَذَهَب ُهَو بِنَـفهِسِه َحىتَّ أََتى بـَيـه : لَيهَس ِفيِه ِإالَّ َقِليٌل اَي َرُسوَل   ؟  قَاَلته قَاَلته
: َفَجاَء ُهَو بِنَـفهِسهِ   .  اَّللَِّ  رِ فـََعَصَر َما ِفيِه َعَلى  ،  قَاَلته نِ ،  الهَقده ِم ،  َحىتَّ رَأَيهُت الَِّذي َُيهُرُج َمَع السَّمه فـََوَضَع َيَدُه ِفيِه َوقَاَل: »ِبسه

« ُثَّ َدَعا اِبلهرَبََكِة َوقَاَل: »ادهِعي َأَخَواِتكِ  َن ِمثهَل َما َأِجُد«،  اَّللَِّ ُنَّ َيَِده ُِتُنَّ   .  فَِإيّنِ َأعهَلُم َأَّنَّ ُثَّ َجاَء أَبُو   .  فََأَكلهَنا َحىتَّ َشِبعهَنا،  َفَدَعوه
رٍ  َتأهَذنَ ، َبكه َنا ، فَاسه ُهمه " ، فََأَكُلوا َحىتَّ َشِبُعوا، ُثَّ َجاَء رَُجٌل آِخرٌ ، ُثَّ َجاَء ُعَمرُ ، فـَُقمه  َوَفَضَل ِمنـه

 . فيه جدع بن معاوية وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله ثقات :الهيثميقال [ # 663]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َُيهََي   *   -  19 ََزِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبٍت اجله ِرو بهِن َساجٍ ،  قَاَل: َحدَّ ِن بهِن َأيب  ،  َعِن الهَولِيِد بهِن َعمه َعنه َعوه
َفةَ  ِم َْسهنٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ُجَحيـه َز بـُرٍّ ِبَلحه ُففه ُجَشاَءكَ ،  فـََتَشجَّأهتُ ،  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ فَأَتـَيهُت النَّ ،  قَاَل: َأَكلهُت ُخبـه ،  فـََقاَل: »اكه

َم الهِقَياَمِة« ثـَرَُكمه ِشبَـًعا َأطهَوُلُكمه ُجوًعا يـَوه نـهَيا ، فَِإنَّ َأكه َفَة ِملهَء َبطهِنِه َحىتَّ فَاَرَق الدُّ  قَاَل: َفَما َأَكَل أَبُو ُجَحيـه
 . ]روي[ بأسانيد وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه , وبقية رجاله ثقات :الهيثميقال [ # 664]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -   20 ثـََنا ِإسه رَباََن ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ قَاَل: َمَشيهُت ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأََب ،  قَاَل: َأخه
عهُتُه ِمَرارًا يـَُقوُل: ،  قَاَل: َوَلَقده رََهَن ِدرهًعا ِعنهَد يـَُهوِديٍّ ،  َوِإَهاَلٍة َسِنَخةً ،  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم خبُبهِز َشِعريٍ  َوَلَقده ْسَِ

َبَح يف ِعَياِل حُمَمٍَّد َصاُع ََتهرٍ  « »َواَّللَِّ َما َأصه َمِئذٍ ، َواَل َصاُع َحبٍّ َوٍة يـَوه ُع ِنسه  َوِإنَّ ِعنهَدُه لِِتسه
  (.2069رواه البخاري )[ # 665]فيض: 

 

َحاقُ   *  -  21 ثـََنا ِإسه َسنِ ،  َعنه ُمَباَركٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َحجَّاجٌ ،  َحدَّ اَّللَِّ قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َرُسوِل  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعِن احلَه
َ الشَّرِيطِ  َ ِجلهِدِه َوَبنيه َوحَتهَت رَأهِسِه ِوَساَدٌة ِمنه َأَدٍم ،   ثـَوهبٌ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َمضهَطَجٌع َعَلى َسرِيٍر َمرهُموٍل ِبَشرِيٍط لَيهَس َبنيه

ُوَها لِيفٌ  َطَّابِ َحىتَّ ،  َفَدَخَل َعَليهِه َغريهُ َواِحٍد ِمنه َأصهَحاِبهِ ،  َحشه فَاُنهََرَف َعنهُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،   َدَخَل ُعَمُر بهُن اخله
َراَفةً  قَاَل: ،  «؟  اَي ُعَمرُ   فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما يـُبهِكيكَ ،  فـََبَكى ُعَمرُ ،  فـََرَأى الشَّرِيَط َقده أَثَـَّر ِبَنهِبهِ ،  فـََنَظرَ ،  اُنِه

َرى،  َأَما َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َرُم َعَلى اَّللَِّ ِمنه ِكسه ين َأعهَلُم أَنََّك َأكه فـَُهَما يَِعيَشاِن ِفيَما يَِعيَشاِن ِفيِه ِمَن  ،  َوقـَيهَصرَ ،  َما أَبهِكي ِإالَّ ِلَكوه
نـهَيا خِ فـَقَ ،  َوأَنهَت اِبلهَمَكاِن الَِّذي َأَرى،  الدُّ نـهَيا َولََنا اله ؟ َرةُ اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَوَما تـَرهَضى اَي ُعَمُر َأنه َتُكوَن هَلُُم الدُّ

 قَاَل: »فَِإنَُّه َكَذاَك«، َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، قَاَل: بـََلى، «
 .غير مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة وضعفه جماعةرجاله رجال الصحيح  :الهيثميقال [ # 666]فيض: 
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ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   -  30 َِميِد بهِن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ِل بهِن َسعهٍد: َهله رَأَيهَت الهَمَناِخَل ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه َعبهِد احله قَاَل: قـُلهُت ِلَسهه
ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َواَل َنَُِل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  قَاَل: »َما رَأَيهُت ُمنهَخاًل يف َذِلَك الزََّمانِ   ؟   َعَليهِه َوَسلَّمَ َعَلى َعهه

نَـُعونَ  ُتمه َتصه نـهَيا« قَاَل: قـُلهُت: َكيهَف ُكنـه َر َحىتَّ فَاَرَق الدُّ َرهُ ُثَّ نـَنـه ،  قَاَل: ُكنَّا َنطهَحنُ   ؟  الشَّهه ُسُك ،  فـََيِطرُي ِمنهُه َما طَارَ ،  ُفُخ ِقشه َتمه َوُيسه
ِسكَ  ُتمه  َما اسه

 (.5097رواه البخاري )[ # 667]فيض: 

َقِدَم اَنٌس َعَلى قَاَل:  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن قـَيهسٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َمعهَشرٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يُوُنسَ   *   -   37
َُزالِ  َبِتِه ِمَن اهله ِمِننَي َقده َبَدا ِعلهَباُء رَقـَ َصَة بِنهِت ُعَمَر فـََقاُلوا: ِإنَّ َأِمرَي الهُمؤه ، فـََلوه قـُلهُت َلُه َأنه َيَهُكَل طََعاًما ُهَو أَلهنَيُ ِمنه طََعاِمهِ ،  َحفه

ثَِياِبهِ  ِمنه  أَلهنَيَ  ثَِيااًب  ِبهُ فـََقده رَ ،  َويـَلهَبُس  ثـَوه ِن  َلوه ِبُرَقٍع َغريهِ  ُمَرقَـًّعا  ِإزَارَُه  ِفَراِشهِ ،  أَيـهَنا  ِمنه  أَلهنَيَ  ِفَراًشا  َعَلى ،  َويـُتَِّخَذ   ُ َأوهَسَع اَّللَّ فـََقده 
ِلِمنيَ  ِتيِه ،  َفذََكَرته َذِلَك َلهُ ،  فـَبَـَعثُوا ِإلَيهِه َحفهَصةَ ،  فـََيُكوُن َذِلَك َأقـهَوى َلُه َعَلى َأمهرِِهمه ،  الهُمسه رِبِييِن أِبَلهنَيِ ِفَراٍش فـََرشه فـََقاَل: »َأخه

ِ ؟  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقطُّ  : َعَباَءٌة تـُثـَنِّيَها َلُه اِبثـهَننيه رِبِييِن ،  « قَاَلته فـََلمَّا ُغلَِّظته َعَليهِه َجَعلهتـَُها َلُه أبَِرهبـََعٍة قَاَل: »فََأخه
َوَد   ٍب لَِبَسهُ أبَِجه : َّنََِرٌة َصنَـعهَناَها َلهُ ؟  ثـَوه ُسِنيَها،  « قَاَلته هُ ،  فـََرآَها ِإنهَساٌن قَاَل: اكه ،  فََأَمَرُهمه ،  قَاَل: »ِإيُتوين ِبَصاِع َتَهٍر«،  فََأعهطَاَها ِإايَّ

َتِهي الطََّعامَ   ؛  هُ ُثَّ َأَكَلُه ُكلَّ ،  فـََفَعُلوا،  ُثَّ قَاَل: »انهزُِعوا تـََفارِيَقُه«،  فـَنَـَزُعوا نـََواهُ  َن َوِعنهِدي  ،  فـََقاَل: »َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَشه ِإيّنِ َلُكُل السَّمه
مُ  نُ ،  اللَّحه ،  َوَلِكنَّ َصاِحِبَّ ِسلهًكا َطرِيًقا،  َوآُكُل َِبهًتا َوِعنهِدي ِملهحٌ ،  َوآُكُل الهِملهَح َوِعنهِدي الزَّيهتُ ،  َوآُكُل الزَّيهَت َوِعنهِدي السَّمه

ِتاَلفـَُهَما فـَُيَخاَلُف يب«فَ   َأَخاُف اخه
   ~[ 668]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلَح الهَعَتِكيُّ   *   -   71 ِليُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمطَِّلِب الهِعجه َوانَ ، قَاَل: َحدَّ َسِن بهِن ذَكه َعنه َُيهِيي ،  َعِن احلَه
َل الهبَـيهِت لَِيِقلُّ طُعهَمُهمه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  بهِن َأيب َكِثريٍ  َتِنرُي  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأهه فـََتسه

 بـُُيوُِتُمه« 
  (، وقال األلبني: موضوع.166ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 669]فيض: 

 

72  -  *   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه اَلءَ ،  َحدَّ ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمَِّد بهِن َطحه َعنه يـَعهُقوَب بهِن َعبهِد  ،  َعنه ُعبَـيهِد بهِن َسلهَمانَ ،  قَاَل: َحدَّ
ََشجِّ  ٌم« أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ، اَّللَِّ ِبِن األه  َسلََّم قَاَل: »الرُّغهُب ُشؤه

   مرسل.[ # 670]فيض: 
 

ِلُم بهُن َساملٍِ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *   -   139 رَباََن ُمسه َاِرِث النََّخِعيُّ ،  قَاَل: َأخه رَباََن َجعهَفُر بهُن احله ِل ،  قَاَل: َأخه َعنه َشيهٍخ ِمنه َأهه
َرةِ  أََنِس  ،  الهَبصه َماِلكٍ َعنه  الهِقَياَمِة  ،  بهِن  َم  يـَوه َواِهِهمه  َأفـه ِمنه  َفُخ  تـُنـه َوَسلََّم: »الصَّائُِموَن  َعَليهِه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  رِيُح قَاَل: 

َم الهِقَياَمِة َماِئَدٌة حَتهَت الهَعرهشِ ، الهِمسهكِ  َها َوالنَّاُس يف ، َوُتوَضُع هَلُمه يـَوه   ِشدٍَّة« فـََيأهُكُلوَن ِمنـه
   ~[ 671]فيض: 
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َهِريُّ   -   162 َوه َعهِد اجله ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَبين الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدَّ ََسنِ ،  قَاَل: َأخه َبُة بهُن َغزهَواَن النَّاَس ،  َعِن احله قَاَل: َخَطَب ُعتـه
َرِة فـََقاَل يف ُخطهَبِتِه: »َلَقده   ِر رََمَضانَ اِبلهَبصه َعٍة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقرِيًبا ِمنه َشهه « َما لََنا طََعاٌم ،  رَأَيـهُتيِن َساِبَع َسبـه
ِل الشََّجرِ ،  ِإالَّ َما ُنِصيُب ِمنه َأورَاِق الشََّجرِ  َداقـَُنا ِمنه َأكه َ َسعهِد  َوَلَقده رَأَيـهُتيِن الهتَـ ،  َحىتَّ َقرَِحته َأشه تـَُها بـَيهيِن َوَبنيه َقطهُت بـُرهَدًة َفَشَققه

 بهِن َماِلٍك " 
  (.2967رواه مسلم )[ # 672]فيض: 

 

َاِعيلَ   -  163 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ قَاَل: ،  َوقَّاصٍ َعنه َسعهِد بهِن َأيب  ،  َعنه قـَيهسٍ ،  َعنه ِإْسه
َلةِ  ُبـه َنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَما طََعاُمَنا ِإالَّ َوَرُق احله زُ ،  َوالسَُّمرُ ،  »َلَقده رَأَيـهتـُ ،  َحىتَّ ِإنَّ َأَحَداَن لََيَضُع َكَما َيَضُع الهَعنـه

 َما َلُه ِخلهٌط« 
  (.5412رواه البخاري )[ # 673]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -  164 َسنِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ َياَن الهِكاَليبِّ ،  َعِن احلَه ،  َعِن الضَّحَّاِك بهِن ُسفه
ُم َواللَََّبُ ،  «؟  طََعاُمكَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َضحَّاُك َما   قَاَل: ِإىَل  ،  «؟  قَاَل: »ُثَّ ِإاَلَم َيِصريُ ،  قَاَل: اللَّحه

 قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َضَرَب َما َُيهُرُج ِمَن ابهِن آَدَم ِمثهاًل ِللدُّنـهَيا« ، َما َقده َعِلمهتَ 
 حسن.إسناده  :التواضع والخمول قال محقق[ # 674]فيض: 

 

َنهظَِليُّ  *  - 165 َاِعيلَ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله ثـََنا أَبُو َغسَّاَن َماِلُك بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد السَّاَلِم بهُن َحرهبٍ ، قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َحدَّ
َسنِ ،  َعنه يُوُنسَ  نـهَيا ِلَمطهَعِم ابهِن ،  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َعِن النَّ ،  َعنه ُأيبَِّ بهِن َكعهبٍ ،  َعنه ُعيَتٍّ ،  َعِن احلَه قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َضَرَب الدُّ
نـهَيا ِمثهاًل ،  آَدَم ِمثهاًل  َفَاوِ ،  َوَضَرَب َمطهَعَم ابهِن آَدَم ِللدُّ َسُن: َقده رَأَيـهُتُموُهمه يُطَيُِّبونَُه اِبأله ُثَّ ،  يِه َوالطِّيبِ َوِإنَّ قـََزَحُه َوَملََّحُه« قَاَل احلَه

 يـَرهُموَن ِبِه َحيهُث رَأَيـهُتمه 
  (، وقال شعيب: صحيح.702رواه ابن حبان )[ # 675]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعِليٍّ الهَمرهَوِزيُّ   *   -  167 رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانً ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  قَاَل: َوَأخه َيانُ ،  الهُمَباَركِ قَاَل: َأخه رَباََن ُسفه ،  قَاَل: َأخه
أََلةِ ،  َعنه َأيب ُعثهَمانَ ،  َعنه َعاِصمٍ  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَتَـَعرََّض لِِلَمسه

،  قَاَل: نـََعمه ،  «؟  قَاَل: »َلُكمه َشَرابٌ ،  قَاَل: نـََعمه ،  قَاَل: »فـََتطهُبُخوَن َوتـُنهِضُجوَن َوُتطَيُِّبوَن َوتـَقهَزُحوَن«،  قَاَل: نـََعمه ،  «؟  »أََلُكمه طََعامٌ 
يًعا يف الهَبطهنِ ،  قَاَل: نـََعمه ،  «؟  قَاَل: »فـَتـَُقرُِّسوَن َوُترَبُِّدوَن َوتـَُنِظُفونَ  ،  قَاَل: »فَأَيهَن َمَعاُدمُهَا« ،  قَاَل: نـََعمه ،  «؟  قَاَل: »َفَجَمعهتـُُهَما َجَِ

ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ  نـهَيا،  قَاَل َلُه: َذِلَك َثاَلثً ،  قَاَل: اَّللَّ َت ِإىَل َخلهِف بـَيهِتكَ   ؛  قَاَل: »فَِإنَّ َمَعاَدمُهَا َكِمَعاِد الدُّ َت َعَلى أَنهِفَك  ،  ُقمه فََأمهَسكه
 ِمنه َنَتهِ ِرَُيُهَما« 

   ~[ 676: ]فيض
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  172 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدَّ ثـََنا ُحَريهُث بهُن السَّاِئبِ ،  قَاَل: َحدَّ عهُت ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: ْسَِ
َسنَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " لَيهَس اِلبهِن آَدَم َحقٌّ ِفيَما ِسَوى َهِذِه  قَاَل: قَاَل  ،  َعنه ُعثهَمانَ ، يـَُقوُل: َحدََّثيِن مُحهَرانُ ،  احلَه

رُتُهُ  َصاِل: بـَيهٌت َيسه ٌب يـَُواِري َعوهرََتهُ ، اخلِه ُبهزِ ، َوثـَوه  َوالهَماِء "، َوِجلهُف اخله
 ، وقال األلباني ضعيف. (2341)الترمذي رواه[ # 677]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّامٍ   *  -  173 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبتٍ ،  َحدَّ َِميِد بهِن َجعهَفرٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه َعبهِد احله
َسنِ  هِ ،  احلَه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِشَراُر أُمَّيِت ،  َسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ،  َعنه فَاِطَمَة بِنهِت َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعنه أُمِّ قَاَلته

 َويـََتَشدَُّقوَن يف الهَكاَلِم«، َويـَلهَبُسوَن أَلهَواَن الثَِّيابِ ، الَِّذيَن َيَهُكُلوَن أَلهَواَن الطََّعامِ ، الَِّذيَن ُغذُّوا اِبلنَِّعيمِ 
  (، وقال األلباني: حسن لغيره.2087ذكره األلباني في صحيح الترغيب )[ # 678]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   174 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  قَاَل: َحدَّ ٌرو يـَعهيِن ابهَن احله َر بهَن َسَواَدَة ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعمه َأنَّ َبكه
َُذاِميَّ َحدَّثَهُ  نَـُعُه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ،اجله ََن َغرهبـََلته َدِقيًقا َتصه َفَمرَّ ِِبَا ،   َعَليهِه َوَسلََّم رَِغيًفاَأنَّ َحَنَش بهَن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّثَُه: َأنَّ أُمَّ َأميه

: طَعَ ،  « ؟  فـََقاَل: »َما َهَذا،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  نَـُعُه يف َأرهِضَنا قَاَلته َنَع َلَك رَِغيًفا ِمنههُ ،  اًما َنصه بَـبهُت َأنه َأصه قَاَل:  ،  فََأحه
يهِ   ُثَّ اعهِجِنيِه« ، »رُدِّ

  (، وقال شعيب: حديث حسن.3336رواه ابن ماجه )[ # 679]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى *  -  179 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ قَاَل: ، َحدَّ ِلِم بهِن ُجنهُدبٍ ، َعِن ابهِن َأيب ِذئهبٍ ، َحدَّ َفِل ، َعنه ُمسه َعنه نـَوه
َِليسُ ،  قَاَل: ُكنَّا ِجلهًسا ِلَعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوهفٍ ،  بهِن ِإاَيسٍ  ًما ِإىَل بـَيهِتهِ ،  وََكاَن نِعهَم اجله ٌز َوحلَهمٌ ،  فَانهَصَرَف بَِنا يـَوه قـََها ُخبـه ، فَأُتِيَنا ِبِنهطٍَة فـَوه

َ َوملَه   ؟  فـَُقلهَنا: َما يـُبهِكيَك اَي َأاَب حُمَمَّدٍ ،  فـََلمَّا ُوِضَعته َبَكى َعبهُد الرَّمحهَنِ  َعَليهِه َوَسلََّم تـُُويفِّ قَاَل: »أَبهِكي َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َبعه ِمنه ُخبهِز الشَِّعريِ   « َيشه

 . نوفل ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: ال يعرف وباقي الرواة ثقات : البوصيري قال [ # 680]فيض: 
 

ٍر الهَباِهِليُّ  *  - 180 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا أَبُو َعاِصمٍ ، َحدَّ : َحدََّثيِن َحبَّانُ ، َعنه زَيـهَنَب بِنهِت َأيب طَِليقٍ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َأيب ُهَريـهَرةَ َعنه ، قَاَلته
ََجِر ِمَن الهَغَرِث«  َرُه اِبحله  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يُِقيُم َظهه

 ~[ 681]فيض: 
 

ثـََنا ُموَسى بهُن أَيُّوبَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ   -   181 َعنه نُوِح بهِن ،  َعنه يُوُسَف بهِن َأيب َكِثريٍ ،  بَِقيَّةُ َحدَّثـََنا  :  قَالَ ،  قَاَل: َحدَّ
َوانَ  َسنِ ، ذَكه تَـَهيهَت« ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ِمَن السََّرفِ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعِن احلَه  َأنه َتَهُكَل ُكلََّما اشه

 .إسناده ضعيف جدا(، وقال شعيب: 3352رواه ابن ماجه )[ # 682]فيض: 
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ٍر الهَباِهِليُّ  * - 182 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا أَبُو َعاِصمٍ ، َحدَّ عهُت َحبَّانَ ، َعنه زَيـهَنَب بِنهِت َأيب طَِليقٍ ، قَاَل: َحدَّ عهُت َأاَب ، قَاَل: ْسَِ يـَُقوُل: ْسَِ
ُكو الهَغَرثَ يـَُقوُل: »َذَهَب َرُسوُل اَّللَِّ ، ُهَريـهَرةَ  اًل ، فَانهطََلَق رَُجٌل ِمنه َأصهَحاِبهِ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكأَنَُّه َيشه رِيَن َسجه تَـَقى ِعشه فَاسه

رِيَن ََتهَرةً  هُ ، َفَجاَء ِِبَا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعَلى ِعشه  فََأَكَلَها« ، فََأطهَعَمَها ِإايَّ
   ~[ 683]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل الهَمرهَوِزيُّ   *  -  183 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َوهزَاِعيُّ ،  قَاَل: َحدَّ رَباََن األه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  قَاَل: َأخه
ُوَع«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما   ُأاَبيل َما َرَددهُت ِبِه َعينِّ اجله

 (، وقال األلباني: ضعيف.2374في السلسلة الضعيفة )  معضل، وذكره األلباني[ # 684]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعاِصمٍ   -   184 ُّ ،  َحدَّ ثـََنا َكِثرُي بهُن سليم الضَِّبِّ َ َيَديه َرُسوِل قَاَل: »َما رُ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  قَاَل: َحدَّ ِفَع ِمنه َبنيه
 َواَل محَُِلته َمَعُه ِطنهِفَسُة«، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفضهُل ِشَواٍء َقطُّ 

 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.3310رواه ابن ماجه )[ # 685]فيض: 
 

ِلُم بهُن  ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدََّثيِن الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ   *  -   192 ثـََنا َأاَبنُ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُمسه ثـََنا قـََتاَدةُ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ
ََماَعةُ ، ى َضَفٍف«لَ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ملَه َُيهَمعه َلُه َغَداٌء َواَل َعَشاٌء ِمنه ُخبهٍز َوحلَهٍم ِإالَّ عَ ، أََنسٌ   َوالضََّفُف: اجله

  (، وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.6359رواه ابن حبان )[ # 686]فيض: 
 

َهِريُّ   -   211 َوه ثـََنا أَبُو الهَيَمانَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله َاِعيَل بهَن َعيَّاشٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه ُعثهَماَن ،  حُمَمَِّد بهِن طَلهَحةَ َعنه  ،  َعنه ِإْسه
عهَنا اِبلهَفاُلوذَجِ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  بهِن َُيهََي  ُ َعَليههِ ،  قَاَل: َأوَُّل َما ْسَِ ِيَل َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل: ِإنَّ ،  أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َأنَّ ِجربه

األهَ  هَلُُم  َتُح  تـُفه نـهَيا،  رهضُ أُمََّتَك  الدُّ ِمَن  َعَليهِهمه  الهَفاُلوذَجَ ،  َويـَُفاُض  لََيأهُكُلوَن  ُمه  ِإَّنَّ َوَسلََّم: »َوَما  ،  َحىتَّ  َعَليهِه  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل 
يًعا، «؟ الهَفاُلوذَجُ  َن َوالهَعَسَل َجَِ َقةً َفَشِهَق النَِّبُّ َصلَّى ،  قَاَل: َُيهِلُطوَن السَّمه  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشهه
  (، وقال شعيب: موضوع.3340رواه ابن ماجه )[ # 687]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلدٌ   *   -   217 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ٌرو،  قَاَل: َحدَّ رَبين َعمه ََشجِ ،  قَاَل: َأخه َيَساٍر  َعنه َعطَاِء بهِن  ،  َحدَّثَهُ ،  َأنَّ بَُكريهَ بهَن األه
َأاَلنِهِ ،  َحدَّثَهُ  ِ ِمنه َبيِن ِغَفاٍر أَتـََيا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيسه ًئا،  ُثَّ َوىلَّ ،  فـََقاَل: »َكَما أَنـهُتَما«،  َأنَّ رَُجَلنيه ُثَّ أََتى ،  َفَمَكَث َشيـه

ُتُكَما«، َنُكَمافـََقاَل: »ُدو ، ِبَقرِيٍب ِمنه َثاَلثَِة َأمهَداٍد يف رَِدائِهِ  ُت َلُكَما نـَفهِسي ُمنهُذ فَارَقـه َهده  فـََقده َأجه
   مرسل.[ # 688]فيض: 

 
ِن الهُمقهِرئِّ مبَكََّة َعَلى َشيهٍخ فـََقاَل: ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َداُوَد الهَقنهَطِريُّ  *  -  235 َحدَّثـَُهمه َذِلَك  قَاَل: َوَقَف بَِنا أَبُو َعبهِد الرَّمحِه

َِديثَ  َذُروا طََعاَم الهُمُلوكِ  . احله َنَدُه قَاَل: »احه ثـََنا َحِديثًا َأسه َنِة طََعاِم الدَّجَّالِ ،  َفَحدَّ َنًة َكِفتـه  َمنه َأَكَلُه ُنِكَس قـَلهُبُه« ، فَِإنَّ ِلطََعاِمِهمه ِفتـه
   معضل.[ # 689]فيض: 
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َحاُق بهُن ِإبـهرَ   -  239 ثـََنا ِإسه ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهبٍ ،  َعنه َعاِصِم بهِن ُكَليهبٍ ،  َعنه َشرِيكٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ،  اِهيمَ َحدَّ
عهُت َعِليًّا  ُوِع َعَلى َبطهيِن« يـَُقوُل: »َلَقده رَأَيـهُتيِن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوِإيّنِ ، قَاَل: ْسَِ ََجَر ِمَن اجله  أَلَرهُبُط احله

رجاله رجال الصحيح غير شريك بن عبد هللا النخعي وهو حسن الحديث ولكن اختلف في سماع   :الهيثميقال  [ #  690]فيض:  
 .محمد بن كعب من علي وهللا أعلم

 
ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهِن َواِقدٍ   *   -  262 َرةُ قَاَل:  ،  َحدَّ َمُه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه  ُعثهَماَن بهِن َعطَاءٍ ،  َحدَّثـََنا َضمه أَنَُّه رََأى قـَوه

ِطنيَ  َوَّلِ ، ِبِفَلسه ُه اِبلرُّقَاِق األه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه فـََقاَل: »َما رََأى رَ  ؟  َفِقيَل َلُه: اَي َأاَب ُهَريـهَرَة َما يـُبهِكيكَ ، فـََلمَّا رَآُه َبَكى، فَأَتـَوه
 َوَسلََّم َهَذا ِبَعيهِنِه َحىتَّ فَاَرَق الدُّنـهَيا« 

 في إسناده عثمان بن عطاء، ضعيف.  :محقق الموسوعةقال [ # 691]فيض: 
 

ٍرو الهَباِهِليُّ   -   263 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه ثـََنا َأيب ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ َعنه أََنِس بهِن ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه يُوُنسَ ،  قَاَل: َحدَّ
ٍء ،  َواَل ُخِبَز لَُه ُمَرقٌَّق«،  َواَل ُسُكرََّجةٍ ،  قَاَل: »َما َأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى ِخَوانٍ ،  َماِلكٍ  قـُلهُت: فـََعَلى َأيِّ َشيه

َرةٍ  ؟ ونَ َكانُوا َيَهُكلُ   قَاَل: َعَلى ُسفه
  (.5386رواه البخاري )[ # 692]فيض: 

 
َهِريُّ   *  -   266 َوه ُ بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن قـَرهمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُحَسنيه َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعِن األه
ًزا َوِملهًحا، قَاَل: َدَخلهُت َأاَن َوَصاِحٌب يل َعَلى َسلهَمانَ ، َشِقيقٍ  َنا ُخبـه َوقَاَل: »َلوهاَل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ، فـََقرََّب ِإلَيـه

َنا َلُكمه«  َفَجاَءُه ِبَسعهرَتٍ ،  فـََرَهنَـَها، فـَبَـَعَث ِمطهَهَرًة ِإىَل الهبَـقَّالِ  ؟  ِملهِحَنا َسعهرَتٌ فـََقاَل َصاِحِب: َلوه َكاَن يف ، ََّنَااَن َعِن التََّكلُِّف لََتَكلَّفه
 . محتمل للتحسين بمجموع طرقه(، وقال شعيب: 23733)  أخرجه أحمد[ # 693]فيض: 

َرسِ   *   -   272 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه َرُج بهُن  ،  َحدَّ َةَ ،  نـَُباَتةَ قَاَل: َحدَّثـََنا َحشه قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َعِسيبٍ ،  َعنه َأيب ُنَصريه
َلةٍ  ُت ِإلَيههِ ، َفَمرَّ يب َفَدَعاين ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت لَيـه ٍر َفَدَعاهُ ، َفَخَرجه َفَخَرَج ، اهُ ُثَّ َمرَّ ِبُعَمَر َفَدعَ ، َفَخَرَج ِإلَيههِ ، َوَمرَّ أبَِيب َبكه

َنهَصارِ ،  ِإلَيههِ  ًرا« ،  فَانهطََلَق َحىتَّ َدَخَل َحاِئطًا لِبَـعهِض األه َاِئِط: »َأطهَعَمَنا ُبسه قٍ ، فـََقاَل ِلَصاِحِب احله فََأَكَل َرُسوُل  ،  فـََوَضَعهُ ،  َفَجاَء ِبِعذه
َم الهِقَياَمِة«،   اَبرٍِد َفَشِربَ ُثَّ َدَعا مبَاءٍ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأصهَحابُهُ  أَُلنَّ َعنه َهَذا النَِّعيِم يـَوه قَ ،  فـََقاَل: »لَُتسه ،  فََأَخَذ ُعَمُر الهِعذه

رُ  َرهَض َحىتَّ تـََناثـََر الهُبسه ِم الهِقَياَمةِ ،  ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َفَضَرَب ِبِه األه ُؤوُلوَن َعنه َهَذا يـَوه ِإالَّ ِمنه َثاَلثٍَة:  ،  " نـََعمه   قَاَل:  ؟  ِإانَّ َلَمسه
َعَتكَ ،  ِخرهَقٍة َتُكفُّ ِِبَا َعوهرََتكَ  َرٍة َتُسدُّ ِِبَا َجوه َرِّ َوالهَقرِّ " ، وَِكسه ُخُل ِفيِه ِمَن احله  َوبـَيهٍت َتده

 .إسناده حسن :(4182) تخريج مشكاة المصابيحاأللباني في قال [ # 694]فيض: 
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ِر بهِن َخاِلدٍ  *  -  283 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكه ثـََنا الهَفَضيهُل بهُن ِعَياضٍ ، َحدَّ َعنه ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانَ ، قَاَل: َحدَّ
رُ ، َعنه َعاِئَشةَ ، أَبِيهِ  : »َكاَن َيَهِت آَل حُمَمٍَّد الشَّهه رُ ، قَاَلته رُ ، َوالشَّهه  ا َُيهَتِبُزوَن«َومَ ، َوالشَّهه

 . غريب من حديث فضيل عن هشام وتفرد به محمد بن بكررواه أبو نعيم في حلية األولياء وقال: [ # 695]فيض: 

 
رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   -  285 رَباََن َجعهَفُر بهُن بـُرهدٍ ،  قَاَل: َأخه َنا أُمُّ َساملٍِ الرَّاِسِبيَّةُ ،  قَاَل: َأخه ثـَتـه َعنه  ،  َحدَّ
: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا ُأِتَ اِبللََِّبِ قَاَل: »َكمه يف الهبَـيهتِ ، َعاِئَشةَ   بـَرََكٌة َأوه بـَرََكَتاِن« ؟ قَاَلته

 ده ضعيف. (، وقال شعيب: إسنا3321)  أخرجه ابن ماجه[ # 696]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -   288 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ثـََنا قـُرَُّة بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  قَاَل: َحدَّ ِريِّ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه   ،  َعِن الزُّهه
َاءَ ،  ُعرهَوةَ  َا َكاَنته ِإَذا ثـََرَدته َغطَّتهُه َحىتَّ  ،  َعنه َأْسه رَتُهُ : َأَّنَّ َهَب فـَوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َتذه يـَُقوُل:  ،  َوتـَُقوُل: ْسَِ

 »ِإنَُّه َأعهَظُم ِللهرَبََكِة« 
  (، وقال شعيب: حسن.5207رواه ابن حبان )[ # 697]فيض: 

 

رَبين يَزِيُد بهُن َهارُونَ قَاَل: ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ  *  -   307 ََزِريُّ ،  َأخه َهاِل اجله َرَّاُح بهُن الهِمنـه رَباََن اجله ِريِّ ، قَاَل: َأخه َعنه  ،  َعِن الزُّهه
ُعَمرَ ،  رَُجلٍ  ابهِن  َنهصَ ،  َعِن  بـَعهَض ِحيطَاِن األه َدَخَل  َوَسلََّم َحىتَّ  َعَليهِه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َمَع  ُت  يـَلهَتِقُط ،  ارِ قَاَل: َخَرجه َفَجَعَل 

َتِهيهِ ، قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ؟  َما َلَك اَل ََتهُكُل«، فـََقاَل: »اَي ابهَن ُعَمرَ ، َوَيَهُكلُ  َتِهيهِ ، اَل َأشه َوَهَذا ُصبهُح رَاِبَعٍة ُمذه  ، قَاَل: »َلِكينِّ َأشه
هُ  َرى َوقـَيهَصرَ َوَلوه ِشئهُت َلَدَعوه ،  ملَه َأُذقه طََعاًما َوملَه َأِجده ٍم ُُيهِبُؤوَن ،  ُت َريبِّ فََأعهطَاين ِمثهَل ِكسه َفَكيهَف ِبَك اَي ابهَن ُعَمَر ِإَذا بَِقَيَت يف قـَوه

يـَرهزُقُـ ،  ِرزهَق َسَنِتِهمه«  ُ َدابٍَّة اَل حَتهِمُل رِزهقـََها اَّللَّ : }وََكأَيِّنه ِمنه  نـََزَلته َنا َحىتَّ  َما بـََرحه ُكمه َوُهَو السَِّميُع الهَعِليُم{ قَاَل: فـََواَّللَِّ  َها َوِإايَّ
نـهَيامل  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ، [60]العنكبوت:   ، َواَل اِبتَِّباِع الشََّهَواتِ ، َيَهُمُرين ِبَكنهِز الدُّ

ََياَة بَِيِد اَّللَِّ ، يُرِيُد ِبِه َحَياًة اَبِقَيةً َفَمنه َكنَـَز ُدنـهَيا  نَـُز ِديَنارًا َواَل ِدرهمَهًا، فَِإنَّ احله َبأُ ِرزهقًا ِلَغٍد« ، َأاَل َوِإيّنِ اَل َأكه  َواَل َأخه
   (، وقال األلباني: ضعيف جدا.4874ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 698]فيض: 
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ُ بهُن اَنِصِر بهِن حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ال  -  1 َاِفُظ أَبُو الهَفضهِل حُمَمَّده َماُم الهَعاملُ احله رَباََن الشَّيهُخ اإلهِ ُ ِبِقَراَءِت َعَليههِ َأخه قَاَل: ،  سُّاَلِميُّ أَيََّدُه اَّللَّ
ََسِن   َبَأاَن أَبُو احله ُوَن الهُمَعدَُّل قَاَل: أَنـه َسِن بهِن َخريه َبَأاَن الشَّيهُخ أَبُو الهَفضهِل َأمحهَُد بهُن احلَه حُمَمَُّد بهُن َأمحهََد بهِن رِزهقـََويهِه َوقـََرأهُت َعَلى َأيب أَنـه

ََسِن بهِن   ثـََنا ابهُن ِرزهقَـ َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَِّد بهِن َأمحهََد بهِن احله َسِن َعِليُّ بهُن َأمحهََد بهِن َعِليٍّ الهَملهِطيُّ َحدَّ َبَأُكُم الشَّيهُخ أَبُو احلَه َويهِه  الطََّرائِِفيِّ أَنـه
َمامُ  َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيَم بهِن ِعيَسى بهِن الهَمنهُصوِر اإلهِ رَباََن أَبُو َجعهَفٍر َعبهُد هللِا بهُن ِإْسه ٍر  قَاَل: َأخه ثـََنا أَبُو َبكه الهَمعهُروُف اِببهِن ِبرَّيهِه قَاَل: َحدَّ

اَل  ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه نـهَيا الهُقَرِشيُّ قال: َحدَّ ِديُّ بهُن َميهُمونٍ ،  َن الهُمَهلَِّبُّ َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُممَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن َأيب الدُّ ثـََنا َمهه ، َحدَّ
َنةَ َعنه َواصِ  ىَل َأيب ُعيَـيـه َثَمةَ   .  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ح،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  ٍل َموه ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َوَحدَّ َعنه َأيب  ،  َعِن األه

َيانَ  ُهَما،  ُسفه ُ َعنـه تِِه بَِثاَلٍث: اَل مَيُوَتنَّ  قَاَل:  ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل قـَبهَل َموه ْسَِ
 َأَحدُُكمه ِإالَّ َوُهَو ُُيهِسُن الظَّنَّ اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

  (.2877مسلم ) هروا[ # 699]فيض: 
 

ثـََنا َشَبابَُة بهُن َسوَّارٍ ،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ   *  -  2 ثـََنا ِهَشاُم بهُن الهغَازِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َواثَِلُة بهُن  ،  َحدََّثيِن َحيَّاُن أَبُو النَّضهرِ ،  َحدَّ
َودِ  َسه ين ِإىَل يَزِيَد بهِن األه َقِع: ُقده َسه تُُه َفَدَخَل َعَليهِه َوُهَو ثَِقيلٌ ،  َلًما بِهِ فَِإنَُّه َقده بـََلَغيِن َأنَّ أَ   ؛  األه فـَُقلهُت َلُه: ِإنَُّه ثَِقيٌل َقده  ،  قَاَل: فـَُقده

هَ  ُلهُ ،  ُوجِّ هُ ،  قَاَل: اَنُدوهُ ،  َوَقده َذَهَب َعقه َع أَ ،  فـَُقلهُت: ِإنَّ َهَذا َواثَِلُة َأُخوكَ ،  فـََناَدوه ِلِه َما ْسَِ ُ ِمنه َعقه ، نَّ َواثَِلَة َقده َجاءَ قَاَل: فَأَبـهَقى اَّللَّ
ُت َكفَّ َواثَِلَة َفَجَعلهتـَُها يف َكفِّهِ ،  فـََعَرفهُت َما يُرِيدُ ،  َفَجَعَل يـَلهَتِمُس ِِبَا،  قَاَل: َفَمدَّ َيَدهُ  َا َأرَاَد َأنه تـََقَع َيُدُه يف َيِد َواثَِلَة ،  فََأَخذه َوِإَّنَّ

ِضِع َيِد َواثَِلَة ِمنه َرُسولِ  ِههِ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   َذِلَك ِلَموه رِهِ ،  َفَجَعَل َيَضُعَها َمرًَّة َعَلى َوجه ،  َوَمرًَّة َعَلى ِفيهِ ،  َوَمرًَّة َعَلى َصده
أَُلَك َعنههُ  ٍء َأسه َفيهُت َعَلى َهَلَكةٍ قَاَل: َأغهَرقـَتهيِن ُذنُويب   ؟  َكيهَف ظَنَُّك اِبَّللَِّ   ؟  قَاَل َواثَِلُة: َأاَل خُتهرِبين َعنه َشيه َلِكينِّ َأرهُجو َرمحهََة   ؛   َوَأشه

ِبريِهِ ،  اَّللَِّ  ُل الهبَـيهِت بَِتكه رَبُ ،  قَاَل: َفَكربََّ َواثَِلُة وََكربََّ َأهه ُ َأكه ُ َعزَّ  ،  قَاَل: اَّللَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " يـَُقوُل اَّللَّ ْسَِ
 فـَلهَيُظنَّ ظَانٌّ َما َشاءَ  ؛ : " َأاَن ِعنهَد َظنِّ َعبهِدي يب َوَجلَّ 

 َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.الهيثمي: قال [ # 700]فيض: 
 

َثَمةَ   -  3 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو َعاِمرٍ ،  َحدَّ َلمَ ،  بهِن حُمَمَّدٍ َعنه زَُهريهِ  ،  َحدَّ ُ َعنههُ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُ: َأاَن ِعنهَد َظنِّ َعبهِدي يب   َوَأاَن َمَعُه َحيهُث َيذهُكُرين ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: يـَُقوُل اَّللَّ

 (. 2675(، ومسلم )7405رواه البخاري )[ # 701ض: ]في
 

َسُن بهُن َعَرَفةَ  -  4 َاِعيَل الهَبَجِليُّ ،  َحدَّثـََنا احلَه ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه َلى، قَاَل: َحدَّ ُ ،  َعنه َجاِبرٍ ، َعنه َأيب الزَُّبريهِ ، َعِن ابهِن َأيب لَيـه َرِضيَّ اَّللَّ
ًما َقده َأرهَداُهمه   ؛  َعزَّ َوَجلَّ   ؛  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: اَل مَيُوَتنَّ َأَحدُُكمه ِإالَّ َوُهَو ُُيهِسُن الظَّنَّ اِبَّللَِّ َعنهُه قَاَل: قَاَل   فَِإنَّ قـَوه
ُتمه ِبرَ ، ُسوُء ظَنِِّهمه اِبَّللَِّ  َاِسرِيَن{ ]فصلت:  فـََقاَل هَلُمه: }َوَذِلُكمه ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـنـه ُتمه ِمَن اخله َبحه  [ 23بُِّكمه َأرهَداُكمه فََأصه

  (.2877رواه مسلم )[ # 702]فيض: 
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ٍرو  -   5 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا ُمَعاُذ بهُن ُمَعاذٍ ،  َحدَّ رَباََن ُسَليهَمانُ ،  َحدَّ ِديُّ ،  َأخه ثـََنا أَبُو ُعثهَماَن النـَّهه ُ َعنه  ،  َحدَّ َسلهَماَن الهَفاِرِسيِّ َرِضَي اَّللَّ
َلهقُ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإنَّ َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِماَئَة َرمحهَةٍ ،  َعنههُ  َها َرمحهٌَة ِِبَا َيرَتَاَحُم اخله ُعوَن ،  َفِمنـه َعٌة َوِتسه َوِتسه

ِم الهِقَياَمةِ   . لِيَـوه
 (.2753رواه مسلم )[ # 703]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو َداُودَ ، َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ  -  6 ثـََنا َصَدَقُة بهُن ُموَسى، قَاَل: َحدَّ قَاَل ، َعنه ُْسَريهِ بهِن ََّنَارٍ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َواِسعٍ ، َحدَّ

ٍر: َهَكَذا قَاَل ُْسَريهٌ  ِن الهِعَباَدِة« ، ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب ، أَبُو َبكه َن الظَّنِّ اِبَّللَِّ ِمنه ُحسه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ُحسه
  (، وقال األلباني: ضعيف.4993رواه أبو داود )[ # 704]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب ِرزهَمةَ   *   -   10 َسنِ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن احلَه رَباََن َُيهََي بهُن ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ قَاَل: َأخه
رَ  ٍر َحدَّثَُه َعنه َخاِلِد بهِن َأيب ِعمه ُ َعنهُه: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه َأيب َعيَّاشٍ ،  انَ أَيُّوَب: َأنَّ ُعبَـيهَد اَّللَِّ بهَن زَحه قَاَل: قَاَل ُمَعاُذ بهُن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِللهُمؤه  َبأهُتُكمه َما َأوَُّل َما يـَُقوُل اَّللَّ ُتمه أَنـه َم  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنه ِشئـه َوَما َأوَُّل َما يـَُقوُلوَن َلُه ِإنَّ ،  الهِقَياَمةِ ِمِننَي يـَوه
ِلَقاِئي ُتمه  بَـبـه ِمِننَي: َهله َأحه ِللهُمؤه يـَُقوُل  نـََعمه اَي َربِّ   ؟  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  َوَك    ؟  فـَيَـُقوُل: ملَِ ،  فـَيَـُقوُلوَن:  اَن َعفه ،  َوَمغهِفَرَتكَ فـَيَـُقوُلوَن: رََجوه

 ده َوَجَبته َلُكمه َمغهِفَرِت " فـَيَـُقوُل َعزَّ َوَجلَّ: قَ 
 َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن َزْحٍر َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 705]فيض: 

َثَمةَ   - 13 ثـََنا أَبُو َخيـه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َعهَرجِ َعِن  ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: "  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  األه
ُ َعزَّ َوَجلَّ: »َسبَـَقته َرمحهَيِت َغَضِب«  قَاَل اَّللَّ

 (. 2751(، ومسلم )7422رواه البخاري )[ # 706]فيض: 

ٍر التَِّميِميُّ   -   18 ثـََنا ا،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمَطرِّفٍ ،  بهُن َأيب َمرهَيََ َحدَّ َلمَ ،  َحدَّ َعنه ُعَمَر بهِن  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ُ َعنههُ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َرَأٌة ِمَن السَِّبِه  ،  اخله اَيَهاقَاَل: ُقِدَم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَسِبٍه َوِإَذا امه ُكلََّما َوَجَدته  ،  يـََتَحلَُّب َثده

تُُه فَأَلهَصَقتهُه بَِبطهِنَها « ؟  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَتـََروهَن َهِذِه الهَمرهَأَة طَارَِحًة َوَلَدَها يف النَّارِ ،  َصِبيًّا يف السَِّبِه َأَخذه
ِدُر َعَلى َأنه اَل َتطهَرَحهُ قَاُلوا: اَل  ُ َأرهَحُم ِبِعَباِدِه ِمنه َهِذِه الهَمرهَأِة ِبَوَلِدَها«، فـََقاَل: »َواَّللَِّ ، َواَّللَِّ َوِهَي تـَقه  َّلَلَّ
 (. 2754(، ومسلم )5999رواه البخاري )[ # 707]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   19 َاِعيُل بهنُ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه رَبين الهَعاَلءُ ،   َجعهَفرٍ َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َأخه
ِمُن َما ِعنهَد اَّللَِّ ِمَن الهُعُقوبَِة َما َطَمَع ِبَنَِّتِه َأَحدٌ  َما ِعنهَد اَّللَِّ ِمَن الرَّمحهَِة َما قـََنَط ِمنه  َوَلوه يـَعهَلُم الهَكاِفُر  ،  َوَسلََّم قَاَل: »َلوه يـَعهَلُم الهُمؤه

 َجنَِّتِه َأَحٌد« 
  (.2755رواه مسلم )[ # 708]فيض: 
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َرَّاينُّ   -   20 َاِعيُل بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر احله ثـََنا ِإْسه ثـََنا َسِعيُد بهُن بَزِيعٍ ،  َحدَّ َحاقَ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ ،  قَاَل: َفَحدََّثيِن رَُجلٌ ،  ِإسه
ِل الشَّاِم يـَُقاُل َلُه: أَبُو َمنهُظورٍ  َأِخي اخلهَِضِر قَاَل أَبُو َأمحهََد: قَِبيَلٌة ِمنه حُمَاِرٍب قَاَل: ،  َعنه َعاِمٍر الرَّامِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعمِّي،  ِمنه َأهه

بَـلهُت فَِإَذا َرُسوُل ،  فـََقاُلوا: َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   ؟ فـَُقلهُت: َمنه َهَذا،  ٌت َوأَلهوِيَةٌ ِإذه رُِفَعته يل رَاايَ ،  لَِبِباَلِدانَ ِإيّنِ   فَأَقـه
َلُه َأصه ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم حَتهَت َشَجَرٍة َقده ُبِسَط َلُه حَتهتَـَها ِكَساٌء َوُهَو َجاِلسٌ  َبَل رَُجٌل ،  َحابُهُ َحوه َنا َُنهُن َكَذِلَك ِإذه َأقـه فـَبَـيـه

َقِد الهَتفَّ َعَليهِه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعَليهِه ِكَساءٌ  ٌء  َيِدِه َشيه ِفيَها ،  يف  بَِغيهَضٍة ِمنه َشَجٍر َفَسِمعهُت  َفَمَررهُت  بَـلهَت  َأقـه َلمَّا رَأَيـهُتَك 
طَائِرٍ  ِفَراِخ  َواَت  فـََوَضعهتـُُهنَّ يف ِكَساِئيفَأَ ،  َأصه ُِتُنَّ  رَأهِسي،  َخذه َعَلى  َتَداَرته  فَاسه أُمُُّهنَّ  ُهنَّ ،  فََأقـهبَـَلته  َعنـه هَلَا  فـََوقـََعته ،  َفَكَشفهُت 

تـُُهنَّ َجَِيًعا،  َمَعُهنَّ  ُلُزوَمُهنَّ ،  ِبِكَساِئيفـََوَضعهتـُُهنَّ  ،  قَاَل: »َضعهُهنَّ َعنهَك«،  فـَُهمه أُواَلِء َمِعي،  فـََلَففه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  فَأََبته ِإالَّ 
َراِخ ِبِفَراِخَها َفـه َعَليهِه َوَسلََّم: »أَتـَعهَجُبوَن ِلَرمحهَِة أُمِّ األه َفـهَراِخ ِبِفَراِخَها   ؟  َصلَّى هللاُ  ِبِعَباِدِه ِمنه أُمِّ األه َأرهَحُم   ُ َقِّ َّلَلَّ   ، َوالَِّذي بـََعَثيِن اِبحله

َِتُنَّ«  قَاَل: َفَذَهَب ِِبِنَّ فـََردَُّهنَّ ، اذهَهبه ِِبِنَّ َحىتَّ َتَضَعُهنَّ ِمنه َحيهُث َأَخذه
  (، وقال األلباني: ضعيف.3089رواه أبو داود )[ # 709]فيض: 

َعهدِ   -  22 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن زَُهريهٌ ،  َحدَّ ثـََنا َسعهٌد أَبُو جُمَاِهٍد ا،  َأخه َع َأاَب ُهَريـهَرَة  ،  َعنه َأيب الهُمِدلَّةِ ،  لطَّاِئيُّ َحدَّ ِمِننَي: أَنَُّه ْسَِ ىَل أُمِّ الهُمؤه َموه
ُ َعنههُ  نُِبوَن فـَيَـ ، َرِضَي اَّللَّ ٍم يُذه ُ ِبَقوه نُِبوا جَلَاَء اَّللَّ  مه« غهِفُر هلَُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه ملَه ُتذه

  (.2749مسلم ) هروا[ # 710]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   *  -  23 ثـََنا زَاِئَدُة بهُن َأيب الرُّقَادِ ،  َحدَّ ثـََنا ِزاَيٌد النَُّمريهِيُّ ،  َحدَّ ُ َعنههُ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ٍم يُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ بَِقوه نُِبوَن أَلََتى اَّللَّ ُتمه اَل ُتذه نُِبوَن َحىتَّ يـَغهِفَر هَلُمه« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َلوه ُكنـه  ذه

 َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 711]فيض: 

ََسِن الهَبصهِريُّ َأمحهَُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *   -   25 ثـََنا أَبُو احله ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن نُوحٍ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ قَاَل: " أََتى َأعهَرايبٌّ  ،  َعِن احلَه
َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمنه ُُيَاِسُب اخلهَ  َم الهِقَياَمةِ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ُت َوَربِّ    ؟  لهَق يـَوه ُ َعزَّ َوَجلَّ« قَاَل: َأفـهَلحه قَاَل: »اَّللَّ

ُُك ، الهَكعهَبةِ  َا قَاَل: ِإًذا اَل َيَهُخُذ َحقَُّه  -، َحقَّهُ ِإًذا َيرته  - َوُرمبَّ
   مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 712]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب    -   31 ثـََنا َسيَّارٌ ،  ِزاَيٍد الهُكويفُّ َحدَّ ثـََنا َثِبتٌ ،  َحدَّثـََنا َجعهَفرٌ ،  َحدَّ َعنه أََنٍس: " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َحدَّ
فـََقاَل  ،  ُذنُويب َوَأَخاُف  ،  قَاَل: َأرهُجو اَّللََّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ   «؟  فـََقاَل: »َكيهَف جتَُِدكَ ،  َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى َشابٍّ َوُهَو يف الهَموهتِ 

ِطِن ِإالَّ َأعه  ُ َما يـَرهُجوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ََيهَتِمَعاِن يف قـَلهِب َعبهٍد يف ِمثهِل َهَذا الهَموه  َوآَمَنُه ِمَّا َُيَاُف« ، طَاُه اَّللَّ
  (، وقال األلباني: حسن.983رواه الترمذي ) [ # 713: ]فيض
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ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -  32 ِديُّ بهُن َميهُمونٍ ،  َحدَّ ثـََنا َمهه ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َعنه َغيهاَلَن بهِن َجرِيرٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َمعهِدي َكِربَ ،  َعنه َشهه
ُ َعنههُ  َعَليهِه َوَسلََّم ِفيَما يـَرهِوي َعنه رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ َعِن  ،  َعنه َأيب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ َتيِن ،  قَاَل: »ابهَن آَدمَ ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ِإنََّك َما َدَعوه

َتيِن َغَفرهُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمنهَك َواَل ُأاَبيل  َرهِض َخطَااَي َلِقيُتَك بِ ، َورََجوه َطَااَي َوَلوه َلِقيَتيِن ِبُقَراِب األه ُقَراِِبَا َمغهِفَرًة َوَلوه َعِملهَت ِمَن اخله
ًئا ِركه يب َشيـه ُلَغ َعَناَن السََّماِء َما ملَه ُتشه تَـغهَفرهَتيِن َلَغَفرهُت َلَك َواَل ُأاَبيل« ، َحىتَّ تـَبـه  ُثَّ اسه

  .حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف(، وقال شعيب: 21505رواه أحمد )[ # 714]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   33 َزاِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا الهُمِغريَُة بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن احلِه َعهَرجِ ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّ ُ ،  َعِن األه َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
َق الهَعرهشِ ،  لهَق َكَتَب ِعنهَدُه يف ِكَتاِبهِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلمَّا َقَضى اخلهَ ،  َعنههُ  ِإنَّ َرمحهَيِت َغَلَبته   ؛  فـَُهَو ِعنهَدُه فـَوه

 َغَضِب« 
 (. 2751(، ومسلم )7422رواه البخاري )[ # 715]فيض: 

َدِميُّ   *   -   44 ِهرٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله ثـََنا َسِعيُد بهُن  ،  َعنه َأيب ُمسه َاِعيَل بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َعبهِد الهَعزِيزِ َحدَّ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه ِإْسه
رِبُ ،  َعنه َأيب قـََتاَدةَ ،  ِمنه آِل ُجَبريهِ بهِن ُمطهِعمٍ  ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِللهَماَلِئَكِة: " َأاَل ُأخه ُكمه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل اَّللَّ

يِن َوا َرائِيَل أَنَُّه َأفهَضُلُهَما يف الدِّ َرائِيَل: َأمَّا َأَحُدمُهَا َفرَيَى بـَُنو ِإسه ُُلقِ َعنه َعبهَديهِن ِمنه َبيِن ِإسه ِرٌف َعَلى ،  لهِعلهِم َواخله َخُر تـََرى أَنَُّه ُمسه َواله
ِسِه َفذُِكَر ِعنهَدُه َصاِحُبُه فـََقاَل: َلنه يـَغهِفَر اَّللَُّ  : َأملَه تـَعهَلمه َأيّنِ َأرهَحُم الرَّامِحِنيَ نـَفه َأملَه تـَعهَلمه َأنَّ َرمحهَيِت َسبَـَقته َغَضِب َوَأيّنِ   ؟   َلُه فـََقاُل اَّللَِّ

 َم: »َفاَل َتَهُلوا َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«َوَأوهَجبهُت هِلََذا الهَعَذاَب " فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ، َقده َأوهَجبهُت هِلََذا الرَّمحهَةَ 
   ~[ 716]فيض: 

 

ُنَـيهدِ   *   -   45 ُ بهُن اجله رَِمُة بهُن َعمَّارٍ ،  َحدَّثـََنا َغسَّاُن بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّثـََنا ُحَسنيه ِفَّاينِّ ،  َحدَّثـََنا ِعكه ٍس اهله َضِم بهِن َجوه قَاَل:  ،  َعنه َضمه
ِجَد   َمسه َصاِحٍب يل َدَخلهُت  طََلِب  السَّاَلُم يف  َعَليهِه  ادهنُهه ،  الرَُّسوَل  مَيَاِميُّ  اَي  فـََقاَل يل:  الثَـَّنااَي  بـَرَّاُق   ِ َننيه الهَعيـه َأدهَعُج  رَُجٌل  فَِإَذا 

ُ َلَك َواَل ،  فـََقاَل يل: اَي مَيَاِميُّ ،  َفَدنـَوهتُ  َنََّة قَاَل: قـُلهُت: َمنه أَنهَت يـَرهمَحَُك اَّللَُّ اَل تـَُقوَلنَّ أِلََحٍد: َواَّللَِّ اَل يـَغهِفُر اَّللَّ ِخُلَك اجله قَاَل:    ؟   يُده
ِل بـَيهيِت َوَحشَ  ٍء ُكنهُت َأُقولُُه ِإَذا َغِضبهُت َعَلى َأهه َتيِن َعنه َشيه عهُت َأاَن أَبُو ُهَريـهَرَة قَاَل: قـُلهُت: َقده ََّنَيـه َعله فَِإيّنِ ْسَِ ِمي قَاَل: َفاَل تـَفه

َرائِيَل َفَكاَن َأَحُدمُهَا ِبِه رََهٌق َوا َرُسولَ  َخُر َعاِبًدا َفَكاَن اَل يـََزاُل يـَُقوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َكاَن رَُجاَلِن يف َبيِن ِإسه له
ُ َدعهيِن َوَريبِّ قَاَل:  ،  َلُه: َأاَل َتُكفُّ َأاَل تـَقهُصُر فـَيَـُقوُل: َمايل َوَلكَ  ًما فَِإَذا ُهَو َعَلى َكِبريٍَة فـََقاَل: َواَّللَِّ اَل يـَغهِفُر اَّللَّ فـََهَجَم َعَليهِه يـَوه

ُ ِإلَيهِهَما َمَلًكا فـََقَبَض َأرهَواَحُهَما فـََلمَّا َقِدَم ِبِِ ،  َلكَ  َنََّة فـَبَـَعَث اَّللَّ ُ اجله ِخُلَك اَّللَّ ِنِب: " َما َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َواَّللَِّ اَل يُده  فـََقاَل ِللهُمذه
َنََّة ِبَرمحهَيِت َوقَاَل ِللهَعاِبِد: َحَظرهَت َعَلى َعبهِدي َرمحهَيِت َأُكنهَت قَاِدرًا َعَلى َما حَتهَت َيِدي انهطَِلُقوا ِبِه ِإىَل النَّاِر " قَاَل َرُسوُل   ؟  ادهُخِل اجله

َياُه َوآِخَرَتُه«اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نَـ  بـََقته ُدنـه  فهِسي بَِيِدِه َلَقده َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأوه
 . إسناده حسن، ومتنه غريب(، وقال شعيب: 8292رواه أحمد )[ # 717]فيض: 

 



168 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -   46 ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ينُّ قَاَل:  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ َوه َراَن اجله ثـََنا أَبُو ِعمه َعنه ُجنهُدٍب: َأنَّ َرُسوَل ،  َحدَّ
ُ ِلُفاَلٍن َوَأنَّ اَّللََّ  َر  قَاَل: »َمنه َذا الَِّذي َتََىلَّ َعَليَّ َأنه اَل َأغهفِ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدََّث: " َأنَّ رَُجاًل قَاَل: َواَّللَِّ اَل يـَغهِفُر اَّللَّ

َبطهُت َعَمَلَك« َأوه َكَما قَالَ   ِلُفاَلٍن فَِإيّنِ َقده َغَفرهُت ِلُفاَلٍن َوَأحه
  .(2621رواه مسلم )[ # 718]فيض: 

َراُن بهُن َأاَبَن الهَواِسِطيُّ   *  -  48 ثـََنا ِعمه ُلهَواينُّ قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن َعِليٍّ احله ثـََنا َخَلُف بهُن َخِليَفةَ ،  زََعَم احلَه َعِن ابهِن َأِخي ،  قَاَل: َحدَّ
هِ ،  الشَّعهِبِّ  ُروقٍ ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َأوه َعِن ابهِن َعمِّ ُعوٍد:،  َعنه َمسه َنهَصاِر أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   َعِن ابهِن َمسه َرَأًة ِمَن األه َأنَّ امه

: َهُؤاَلِء َأوهاَلِدي َمَعَك اغهُز ِِبِمه يف َسِبيِل اَّللَِّ َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يَـ ، ِبَعَشَرِة َأوهاَلٍد هَلَا َأُل غهُزو ِِبِمه َفَكافـََقاَلته َنته َتسه
َها مبَنه بَِقَي َحىتَّ بَ  ُهمه َأَشدُّ فـََرًحا ِمنـه َعٌة َفَكاَنته مبَنه َمَضى ِمنـه ُهمه َسبـه ِهَد ِمنـه ُتشه ُهمه َحىتَّ اسه َغَرُهمه وََكاَن َعنـه ُهمه َفَكاَن َأصه ِقَي َواِحٌد ِمنـه

ًا َلَك ِمينِّ وََكاَن يفَّ   ؟  َما َلِك ملَ تـَبهِكنيه ،  ُضُه َوتـَبهِكي فـََقاَل: اَي أُمَّهه ِفيِه الهِتَواٌء َفَمِرَض َفَكاَنته أُمُُّه ِعنهَد رَأهِسِه َُتَرِّ  َوِت َكانُوا َخريه إَلِخه
: ِلَذِلَك أَبهِكي قَاَل: اَي أُمَّهه   ؟  َعَليهِك الهِتَواءٌ  َ َيَديهِك َأُكنهِت تـُلهِقييِن ِفي،  قَاَلته : اَل قَاَل: فَِإنَّ َريبِّ   ؟  َهاَأرَأَيهِت َلوه َأنَّ النَّاَر َبنيه قَاَلته

ِن ظَنِِّه ِبَربِِّه«  ؛ َعزَّ َوَجلَّ َأرهَحُم يب ِمنهِك قَاَل: َفَماتَ   فـََقاَل هَلَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ابـهَنِك َقده ُغِفَر َلُه ِبُسه
 أبان، ضعيف.في إسناده عمران بن   قال المحقق:[ # 719]فيض: 

52  -   ِ َُسنيه َحاقَ ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا يُوُنُس بهُن َأيب ِإسه َفةَ ،  َحدَّ َعنه َعِليِّ بهِن َأيب  ،  َعنه َأيب ُجَحيـه
ُ َأعهَدُل ِمنه َأنه يـَُثينِّ ُعُقوبـََتُه َعَلى  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ،  طَاِلبٍ  نـهَيا َذنـهًبا فـَُعوِقَب ِبِه فَاَّللَّ  َأَصاَب يف الدُّ
ٍء َقده َعَفا، َعبهِدهِ  َرُم ِمنه َأنه يـَُعوَد يف َشيه ُ َأكه ُ َعَليهِه فَاَّللَّ نـهَيا َذنـهًبا َفَسرَتَُه اَّللَّ  َعنهُه« َوَمنه َأذهَنَب يف الدُّ

  .ضعيف(، وقال األلباني: 2626رواه الترمذي ) [ # 720]فيض: 

ُعورٍ   *   -  56 ِرو بهِن َأيب َمذه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه ثـََنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدةَ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ
َجاُب«  َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـََزاُل الهَمغهِفَرُة حَتُلُّ اِبلهَعبهِد َما ملَه يـُرهَفعِ ،  َعبهِد اَّللَِّ َعنه َجاِبِر بهِن  ،  َأِخيهِ  ِقيَل:  ،  احلِه

َجابُ ،  اَي َنِبَّ اَّللَِّ  رهُك ِبهِ   ؟  َوَما احلِه ًئا ِإالَّ َحلَّته هَلَا الهَمغهِفَرُة ِمَن اَّللَِّ َوَما ِمنه نـَفهٍس تـَلهَقاُه اَل ،  قَاَل: »الشِّ ِرُك ِبِه َشيـه ِإنه َشاَء َغَفَر ،   ُتشه
َرَك ِبِه َويـَغهِفُر َما  ،  «َوِإنه َشاَء َعذََِّبَا،  هَلَا ُدوَن َذِلَك ِلَمنه َيَشاُء{ ُثَّ قَاَل: اَل َأعهَلُم ِإالَّ َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ قـََرَأ }ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَغهِفُر َأنه ُيشه

 [ 48]النساء:  
   فيه موسى بن عبيدة الزبذي، وهو ضعيف.[ # 721]فيض: 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   57 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدَّ اَلنَ ،  َحدَّ ،  أَبُو َعاِمرٍ قَاَل: َحدََّثيِن ُسَليهُم بهُن َعاِمٍر  ،  َعنه َثِبِت بهِن َعجه
عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ   َعَليهِه َوَسلََّم يف َوُهَو قَائٌِم ِعنهَد ِمنهرَبِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ، قَاَل: ْسَِ

مِ  ِر فَـ ، ِمثهِل َهَذا الهيَـوه ِسُنوا أَيُـَّها النَّاُس ِبَربِّ الهَعاَلِمنَي الظَّنَّ َويف ِمثهِل َهَذا الشَّهه  فَِإنَّ الرَّبَّ ِعنهَد َظنِّ َعبهِدِه ِبِه«  ؛ َقاَل: »َأحه
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   ~[ 722]فيض: 
 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -  58 رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َأخه ِديُن بهُن َسعهدٍ ،  الهُمَباَركِ َأخه رَباََن ِرشه َحدََّثيِن أَبُو  ،  َأخه
َوهاَلينُّ  : َأنَّ َفَضاَلَة بهَن ُعبَـيهدٍ ،  َهاِنٍئ اخله َنهِبِّ ِرو بهِن َماِلٍك اجله َعَليهِه ،  َوُعَباَدَة بهَن الصَّاِمتِ ،  َعنه َعمه َحدََّثُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َمُر ِِبَِما ِإىَل اَوَسلََّم   َقى رَُجاَلِن فـَيـُؤه َلهِق يـَبـه ُ ِمنه َقَضاِء اخله ُم الهِقَياَمِة َوفـَرََغ اَّللَّ َبَّاُر:  قَاَل: " ِإَذا َكاَن يـَوه لنَّاِر فـَيَـلهَتِفُت َأَحُدمُهَا فـَيَـُقوُل اجله
ُ « فـَيَـُقوُل: ُكنهُت  ؟  »رُدُّوُه« َفرُيَدُّ فـَيـَُقاُل َلُه: »ملَ الهتَـَفتَّ  َنَِّة فـَيَـُقوُل: َلَقده َأعهطَاينَ اَّللَّ َمُر ِبِه ِإىَل اجله َنََّة قَاَل: فـَيـُؤه ِخَليِنَ اجله َأرهُجو َأنه ُتده

ًئا قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َنَِّة َما نَِفَد َذِلَك ِمَّا ِعنهِدي َشيـه َل اجله ُت َأهه َوَسلََّم ِإَذا ذََكَرُه يـَُرى السُُّروُر    ى هللاُ َعَليههِ َحىتَّ َلوه َأيّنِ َأطهَعمه
ِهِه "   يف َوجه

 َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا َعَلى َضْعٍف ِفي َبْعِضِهْم. :الهيثميقال [ # 723]فيض: 
 

ِديَن بهَن َسعهٍد قَاَل:  ،  قَاَل ابهُن الهُمَباَرِك: َوَحدََّثيِن أَيهًضا  -  59 ،  أَنَُّه َحدَّثَُه َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن ابهُن أَنـهُعمَ يـَعهيِن ِرشه
َتدَّ ِصَياُحُهَما   ِ ِمَّنه َدَخَل النَّاَر اشه رِ َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ رَُجَلنيه رُِجومُهَا فَُأخه : َأخه َجا فـََقاَل فـََقاَل الرَّبُّ

َتدَّ ِصَياُحُكَما ٍء اشه ُتَما   ؟  هَلَُما: أِلَيِّ َشيه ِمَن   قَااَل: فـََعلهَنا َذِلَك ِلرَتهمَحََنا قَاَل: َرمحهَيِت َلُكَما َأنه تـَنهطَِلَقا فـَتـُلهِقَياِن أَنـهُفَسُكَما َحيهُث ُكنـه
َسُه فَ  : َما النَّاِر قَاَل: فـَيَـنهطَِلَقاِن فـَيـُلهِقي َأَحُدمُهَا نـَفه َسَه فـَيَـُقوُل َلُه الرَّبُّ َخُر َفاَل يـُلهِقي نـَفه ُ َعَليهِه بـَرهًدا َوَساَلًما َويـَُقوُم اله َجَعَلَها اَّللَّ
َسَك َكَما أَلهَقى َصاِحُبكَ  تَ ،  فـَيَـُقوُل: َربِّ   ؟  َمنَـَعَك َأنه تـُلهِقَي نـَفه َرجه : َلَك  ِإيّنِ أَلَرهُجو َأنه اَل تُِعيَدين ِفيَها بـَعهَدَما َأخه يِن فـَيَـُقوُل الرَّبُّ

يًعا ِبَرمحهَِة اَّللَِّ " َنََّة َجَِ ُخاَلِن اجله  رََجاُؤَك فـََيده
  ني: ضعيف.ا(، وقال العالمة األلب2599رواه الترمذي ) [ # 724]فيض: 

َرهِميُّ   *  -  61 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله َدَّادُ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ُعبَـيهَدَة احله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َثِبٍت الهبـَُناينُّ ،  َحدَّ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ
َفلٍ  َاِرِث بهِن نـَوه َنهِبَياِء ،  اسٍ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن احله قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـُنهَصُب َأوه يُوَضُع ِلَله

ِلُس َعَليهِه َأوه اَل َأقـهعُ  َقى ِمنهرَبِي اَل َأجه َها َويـَبـه ِلُسوَن َعَليـه َا بَ َعَليهِهُم السَّاَلُم َمَناِبَر ِمنه َذَهٍب فـََيجه َتِصًبا أِلُمَّيِت ُد َعَليهِه فَِإَّنَّ َ َيَديه َريبِّ ُمنـه نيه
َنَّةِ  َعَث يب ِإىَل اجله َقى أُمَّيِت بـَعهِدي فََأُقوُل: اَي َربِّ ، خَمَاَفَة َأنه يـَبـه َنََّة ، َوتـَبـه ُخُل اجله ُهمه َمنه َيده َعا ِِبِمه فـَُيَحاَسُبوَن َفِمنـه له ِحَساَِبُمه فـَُيده َعجِّ

ُهمه ،  ِبَرمحهَِة اَّللَِّ  َفُع َحىتَّ ُأعهَطى ِصَكاًكا ِلرَِجاٍل َقده بُِعَث ِِبِمه ِإىَل النَّ   َوِمنـه َنََّة ِبَشَفاَعيِت َفَما َأزَاُل َأشه ُخُل اجله اِر َحىتَّ ِإنَّ َماِلًكا َمنه َيده
َت ِللنَّاِر ِلَغَضِب رَبِِّك أِلُمَِّتَك ِمنه نِقهمَ ، َخاِزَن النَّاِر يـَُقوُل: اَي حُمَمَّدُ   ٍة " َما تـَرَكه

، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 725]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َثاِبٍت اْلُبَناِنيُّ

َرهِويُّ   -   62 َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله َاِرثِ ،  َوههبٍ أَنَُّه َحدََّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َحدََّثيِن احلَه ُرو بهُن احله رَبين َعمه َر بهَن  ،  قَاَل: َأخه َأنَّ َبكه
َل ِإبـهَراِهيَم ،  َسَواَدَة َحدَّثَُه َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ُجَبريهٍ  ِرو بهِن الهَعاِص: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َتاَل قـَوه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

َللهَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمنه تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمنه َعَصاين فَِإنَّ عَ  ُنَّ َأضه [ َوقَاَل 36َك َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]إبراهيم:  َليهِه السَّاَلُم }َربِّ ِإَّنَّ
ُمه ِعَباُدَك َوِإنَّ تـَغهِفره  ُمه فَِإَّنَّ َِكيُم{ ]املائدة:    ِعيَسى َعَليهِه السَّاَلُم: }ِإنَّ تـَُعذِِّبه ُثَّ ،  [ فـََرَفَع َيَديهِه َوَبَكا118هَلُمه فَِإنََّك أَنهَت الهَعزِيُز احله
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ِيلُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: اَي ِجربه أَلهُه َما يـُبهِكيكَ ،  قَاَل: اللَُّهمَّ أُمَّيِت أُمَّيِت َوَبَكا فـََقاَل اَّللَّ ِيُل َفَسأَلَُه   ؟  اذهَهبه ِإىَل حُمَمٍَّد َورَبَُّك َأعهَلُم فَاسه فََأََتُه ِجربه
ُ َعزَّ َوَجلَّ: اَي جِ  رَبَُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم مبَا قَاَل َوُهَو َأعهَلُم فـََقاَل اَّللَّ ِيُل اذهَهبه ِإىَل حُمَمٍَّد فـَُقله َلُه: »ِإانَّ َسنـُرهِضيَك  فََأخه ربه

 يف أُمَِّتَك َواَل َنُسوُؤَك«
  (.202رواه مسلم )[ # 726يض: ]ف

ُ بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ   *  -  63 َُسنيه َعَل ،  َحدََّثيِن احله ُ ِإىَل نَِبيِِّه حُمَمٍَّد َعَليهِه السَّاَلُم َأحتُِبُّ َأنه َأجه َعنه َشيهٍخ ِمنه قـَُريهٍش قَاَل: " َأوهَحى اَّللَّ
زِيَك ِفيِهمه " قَاَل: اَل اَي َربِّ أَ  ؟ َأمهَر أُمَِّتَك ِإلَيهكَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيهِه: ِإَذنه اَل ُأخه  نهَت َخريهٌ هَلُمه فََأوهَحى اَّللَّ

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 727]فيض: 

رَباََن َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن َعطَاءٍ   *   -  64 َواِريُّ ،  َوَحدََّثيِن َأيب قَاَل: َأخه رَباََن ُموَسى اإلهِسه ُهما،  َعنه َعِطيَّةَ ،  َأخه ُ َعنـه ، َعِن ابهِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َر َرمحهَ  ُتمه َقده َر َغَضِبِه َما  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلو َعِلمه ُتمه َقده ِة اَّللَِّ اَلتََّكلهُتمه َوَما َعِملهُتمه ِمنه َعَمٍل َوَلوه َعِلمه

ٌء«  نـََفَعُكمه َشيه
   ~[ 728]فيض: 

رَباََن َعبهُد الهَوهَّابِ   *   -  65 رَباََن َسِعيدٌ ،  َوَحدََّثيِن َأيب قَاَل: َأخه لََنا: َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ذُِكَر  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َأخه
َر ُعُقوبَِتِه لََبَخَع  ِو اَّللَِّ َما تـََورََّع ِمنه َحَراٍم َوَلوه يـَعهَلُم َقده َر َعفه  نـَفهَسُه« قَاَل: »َلوه يـَعهَلُم الهَعبهُد َقده

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 729]فيض: 

ثـََنا أَبُو رَبِيَعةَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   -   71 ينِّ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َوه َراَن اجله َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك: ،  َوَأيب ِعمه
َراَن: َأرهبـََعٌة قَاَل َثِبٌت: رَُجاَلِن    - َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َُيهُرُج ِمَن النَّاِر   فـَيـُعهَرُضوَن َعَلى َرِبِِّمه فـََيأهُمُر   -قَاَل أَبُو ِعمه

َها َأنه اَل تُِعيَدين ِفيَها قَاَل: فـَيُـ ، ِِبِمه ِإىَل النَّاِر فـَيَـلهَتِفُت َأَحُدُهمه فـَيَـُقوُل: َأيه َربِّ  َتيِن ِمنـه َرجه َها " َقده ُكنهُت َأرهُجو ِإذه َأخه ُ ِمنـه  نهِجيِه اَّللَّ
  (.192رواه مسلم )[ # 730]فيض: 

 

َاِطيُّ ،  َحدََّثيِن أَبُو رَبِيَعةَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   -  72 ََّنه ِر بهِن ،  َعنه َثِبتٍ ،  قَااَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َوَحجَّاٌج األه َعنه َشهه
يَِة }اَي ِعَبادِ َعنه  ،  َحوهَشبٍ  َرأُ َهِذِه اله عهِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَقه َا ْسَِ َاَء بِنهِت يَزِيَد: " َأَّنَّ َرُفوا{ ]الزمر:  َأْسه [  53َي الَِّذيَن َأسه

َِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يـَغهِفُر الذُّنُوَب َجَِ   [ " 53يًعا َواَل يـَُبايل }ِإنَُّه ُهَو الهَغُفوُر الرَِّحيُم{ ]الزمر: َعَلى أَنـهُفِسِهمه اَل تـَقهَنُطوا ِمنه َرمحه
  .ضعيف اإلسناد(، وقال العالمة األلباني: 3237رواه الترمذي ) [ # 731]فيض: 

 

َرَّاينُّ الهُقَرِشيُّ   * -  73 َبَة احله ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم بهِن َشيـه ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َحدَّ َعنه أََنِس بهِن  ،  َعنه ُعَمَر بهِن َشاِكرٍ ،  َحدَّ
َساُن« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُُيهرُِج اله ، َماِلكٍ  ِمَن ِمنه ِإميَانِِه َذنهٌب َكَما اَل ُُيهرُِج الهَكاِفَر ِمنه َكَفرِِه ِإحه  ُمؤه
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   ~[ 732]فيض: 
 

َاِعيَل الهَواِسِطيُّ  - 74 ثـََنا َُيهََي بهُن ِإْسه رَباََن ابهُن الهُفَضيهلِ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ِسَناٍن ِضَراُر بهُن ُمرَّةَ ، قَاَل: َأخه َعِن  ، حُمَاِرِب بهِن ِدَثرٍ َعنه ، َحدَّ
َها ، َعنه أَبِيهِ ، ابهِن بـَُريهَدةَ  ُروَن َوِماَئُة َصفٍّ َُثَانُوَن ِمنـه َنَِّة ِعشه ُل اجله  أُمَّيِت«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأهه

  .صحيح(، وقال األلباني: 2546رواه الترمذي ) [ # 733]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَمِلكِ   *  -  75 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َثُم بهُن ََجَّازٍ ،  َحدَّ َيـه رَباََن اهله ثـََنا َثِبٌت الهبـَُناينُّ ،  َأخه ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َحدَّ
َبهَطحِ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َلمَّا َحجَّ   فـََقاُلوا: السَّاَلُم ،  آَدُم َعَليهِه السَّاَلُم فـََقَضى ُنُسَكُه أَتـَتهُه الهَماَلِئَكُة َوُهَو اِبأله

َلَك أِبَلهَفيه َعاٍم فـََقاَل آَدُم: اَي َربِّ  َنا َهَذا الهبَـيهَت قـَبـه ُ َعزَّ   ؟  َقده َقَضيهُت ُنُسِكي َفَما يل ،  َعَليهَك اَي آَدُم: َأَما ِإانَّ َقده َحَججه فََأوهَحى اَّللَّ
  ُ أَُلَك َأنه تـَغهِفَر يل َوِلَوَلِدي قَاَل: فََأوهَحى اَّللَّ َتيِن ،  ِإلَيهِه: اَي آَدمُ َوَجلَّ: َأنه َسلهيِن اَي آَدُم َما ِشئهَت قَاَل: فَِإيّنِ َأسه َأمَّا أَنهَت فـََقده َعَصيـه

َنَِّة َوَقده َغَفرهُت َلَك   َتيِن َوأَنهَت يف اجله  َوَأمَّا َوَلُدَك َفَمنه آَمَن يب َوَأقـَرَّ ِبَذنَِبِه َغَفرهُت َلُه " ، َذنـهَبَك الَِّذي َعَصيـه
   ~[ 734]فيض: 

مَّاينُّ *   - 77 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله َلمَ ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن زَيهِد بهِن َأسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  ابهِن ُعَمرَ َعنِ ، َعنه أَبِيهِ ، َحدَّ
َشٌة يف قـُُبورِِهمه َواَل َمنهشَ  ُ َوحه ِل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُفُضوَن اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " لَيهَس َعَلى َأهه ُ يـَنـه ِل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ رِِهمه وََكَأيّنِ أبَِهه

َاَب َعنه َرُؤوِسِهمه  ََزَن " ،الرتُّ ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأذهَهَب َعنَّا احله َمه  َويـَُقوُلوَن: احله
 .في الرواية األولى يحيى الحماني وفي األخرى مجاشع بن عمرو وكالهما ضعيف :الهيثميقال [ # 735]فيض: 

َحاَق بهِن ِديَنارٍ   *  -  80 ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإسه ٍرو،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدََّثيِن قـَُثُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َواِقدٍ ،  َحدَّ َواَن بهِن َعمه َعنه ُشَريهِح ،  َعنه َصفه
َرِميِّ  ضه َرِميِّ ، بهِن ُعبَـيهٍد احلَه ضه ٍروَعنه َعبهِد ، َعنه َكِثرِي بهِن ُمرََّة احلَه ِقٌف يف َفَسَح ، اَّللَِّ بهِن َعمه قَاَل: " ِإنَّ ِلَدَم َعَليهِه السَّاَلُم ِمَن اَّللَِّ َموه

َضَراِن َكأَنَُّه ََنهَلٌة َسُحوُق يـَنهظُُر ِإىَل َمنه يـَنهطَِلُق ِبِه ِمنه َوَلِدِه إِ  اَبِن َأخه َنَِّة َويـَنهظُُر ِإىَل مَ ِمَن الهَعرهِش َعَليهِه ثـَوه نه يـَنهطَِلُق ِبِه ِمنه َوَلِدِه  ىَل اجله
ِإىَل رَُجٍل ِمنه أُمَِّة حُمَمٍَّد َصلَّى  َنَظَر  َذِلَك ِإذه  َنا آَدُم َعَليهِه السَّاَلُم َعَلى  ِإىَل النَّاِر   ِإىَل النَّاِر قَاَل: فـَبَـيـه ِبِه  يـَنهطَِلُق  َعَليهِه َوَسلََّم  هللاُ 

َناِدي آَدُم: اَي َأمحهَدُ  َزَر  ،  فـَيَـُقوُل: لَبـَّيهَك اَي َأاَب الهَبَشرِ ،  دُ اَي َأمحهَ ،  فـَيـُ فـَيَـُقوُل: َهَذا رَُجٌل ِمنه أُمَِّتَك يـَنهطَِلُق ِبِه ِإىَل النَّاِر فََأُشدُّ الهِمئـه
رَُع يف أَثَِر الهَماَلِئَكِة َوَأُقوُل: اَي ُرُسَل َريبِّ  َدادُ ، ِقُفوا، َوَأهه َمُر  فـَيَـُقوُلوَن: َُنهُن الهِغاَلُظ الشِّ َعُل َما نـُؤه  الَِّذيَن اَل نـَعهِصي اَّللََّ َما َأَمَراَن َونـَفه

َبَل الهَعرهشَ  تَـقه َرى َواسه ِهِه فـَيَـُقوُل: َربِّ   فَِإَذا أَِيَس النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قـََبَض َعَلى حِلهَيِتِه بَِيِدِه الهُيسه َتيِن  ،  ِبَوجه أَلَيهَس َقده َوَعده
َزِت ِبطَاَقًة بـَيهَضاَء ،  َورُدُّوا َهَذا الهَعبهَد ِإىَل الهَمَقامِ ،   خُتهزَِييِن يف أُمَّيِت فـََيأهِت النَِّداُء ِمنه ِعنهِد الهَعرهِش: َأِطيُعوا حُمَمًَّداَأالَّ  رُِج ِمنه ُحجه فَُأخه

ََن َوَأاَن أَ  َُلِة فَأُلهِقيَها يف ِكفَِّة الهِميَزاِن الهُيمه َُّنه َسَناِت َعَلى السَّيَِّئاتِ َكاأله ِم اَّللَِّ َفرَتهَجُح احلَه فـَيـَُناِدي: َسِعَد َوَسِعَد َجدُُّه َوثـَُقَلته ،  ُقوُل: ِبسه
َأُل َهَذا الهَعبهَد الهَكِرََي َعَلى اَّللَِّ فـَيَـقُ ،  َمَوازِيُنهُ  َنَِّة فـَيَـُقوُل: اَي ُرُسَل َريبِّ ِقُفوا َأسه َسَن  و انهطَِلُقوا ِبِه ِإىَل اجله ُل: أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي َما َأحه

َسَن َخَلَقَك َفَمنه أَنهتَ  َهَك َوَأحه َأقـَلهَتيِن َعثـهَرِت   ؟  َوجه نَِبيَُّك حُمَمَّدٌ ،  فـََقده  َأاَن  ِت فـَيَـُقوُل:  َوَهِذِه َصَلَواُتَك الَّيِت ُكنهَت ،  َوَرمِحهَت َعربه
َوَج   ُتَك َأحه َها " ُتَصلِّي َعَليَّ َوَقده َوفَـّيـه  َما َتُكوُن ِإلَيـه
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 إسناده هالك. :(181السخاوي في القول البديع )قال [ # 736]فيض: 

ِرو بهِن الهَعبَّاسِ   *   -   82 ٍر الهَباِهِليُّ حُمَمَُّد بهُن َعمه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َمرهُحوُم بهُن َعبهِد الهَعزِيِز الهَعطَّارُ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ،  ِإسه
َرةَ  َحاَق بهِن َكعهِب بهِن ُعجه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلَصهَحاِبِه: »َما تـَُقوُلوَن ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َسعهِد بهِن ِإسه

َتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ  َنَّةُ « قَاُلوا: ا؟  يف رَُجٍل يـُقه ُ قَاَل: َفَما  ،  جله َنَُّة ِإنه َشاَء اَّللَّ َعَليهِه َوَسلََّم أِلَصهَحاِبِه: " اجله قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ  ُ قَاَل:  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ، تـَُقوُلوَن يف رَُجٍل َماَت يف َسِبيِل اَّللَِّ " قَاُلوا: اَّللَّ َنَُّة ِإنَّ َشاَء اَّللَّ  َوَسلََّم: " اجله

ًا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ٍل فـََقااَل: اَل نـَعهَلُم ِإالَّ َخريه َنَُّة ِإنَّ َفَماَذا تـَُقوُلوَن يف رَُجٍل َماَت فـََقاَم رَُجاَلِن َذَوا َعده  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: اجله
ُ فـََقاَل:   ًا " قَاُلوا: النَّارُ َشاَء اَّللَّ ٍل فـََقااَل: اَل نـَعهَلُم َخريه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َفَماَذا تـَُقوُلوَن يف رَُجٍل َماَت فـََقاَم رَُجاَلِن َذَوا َعده

ِنٌب َوَربٌّ َغُفوٌر رَِحيٌم«   هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعبهٌد ُمذه
 .إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو ضعيففيه  :الهيثميقال [ # 737]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ   *  -  84 َعثِ ،  َحدَّ َشه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َأيب ِإبـهَراِهيمَ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن األه َأَمةِ ،  َحدََّثيِن َصاِلحٌ ،  َحدَّ ىَل التـَّوه َعنه  ،  َموه
ًا  َعِن النَِّبِّ  ،  َأيب ُهَريـهَرةَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: »َأاَن ِعنهَد َظنِّ َعبهِدي يب فَِإنه َظنَّ يب َخريه فـََلُه اخلهَريهُ َفاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل اَّللَّ

ًا«  َتظُنُّوا اِبَّللَِّ ِإالَّ َخريه
   ~[ 738]فيض: 

َاِعيلُ ، َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ  *  - 94 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، بهُن َأَسدٍ  َوِإْسه َعهَلى بهُن َأيب الهُمَساِورِ ، قَااَل: َحدَّ رَباََن َعبهُد األه َعنه ، َأخه
ُ َعنههُ ،  َعنه ُحَذيـهَفةَ ،  َعنه ِصَلَة بهِن زُفـَرَ ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  مَحَّادٍ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَفهُس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َرِضَي اَّللَّ

َم الهِقَياَمِة َمغهِفَرًة َما َخَطَرته َعَلى قـَلهِب َبَشرٍ  ُ َعزَّ َوَجلَّ يـَوه ُ َعزَّ َوَجلَّ ،  حُمَمٍَّد بَِيِدِه لَيَـغهِفَرنَّ اَّللَّ َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه لَيَـغهِفَرنَّ اَّللَّ
َم الهِقَياَمِة َمغهفِ   َرًة يـََتطَاَوُل هَلَا ِإبهِليُس رََجاَء َأنه ُتِصيَبُه« يـَوه

ُ َيْومَ   :الهيثميقال [ # 739]فيض:   اْلِقَياَمِة َمْغِفَرًة اَل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوَزاَد ِفيِه: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَيْغِفَرنَّ َّللاَّ
يِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل ِب َبَشٍر«. َوِفي ِإْسَناِد اْلَكِبيِر َسْعُد ْبُن َطاِلٍب: َأُبو َغْياَلَن، َوثََّقُه َأُبو ُزْرَعَة، َواْبُن ِحبَّاَن، َوفِ َتْخُطُر َعَلى َقلْ 

 اْلَكِبيِر ِثَقاتٌ 

ثـََنا َعبهُد  ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن يُوُسَف الّزِمِّيُّ   *   -   107 َلمَ ،  اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ َحدَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
تَـلهٍق ِإذه َنَظَر ِإىَل السََّماِء َوِإىَل  َنا رَُجٌل ُمسه عهَلُم َأنَّ َلِك َرابًّ   النُُّجوِم فـََقاَل: ِإيّنِ أَلَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " بـَيـه

قًا اللَُّهمَّ اغهِفره يل فـََغَفَر َلُه "  َوَخالَّ
   ~[ 740]فيض: 

ٍر التَّمَّارُ   *   -  110 ثـََنا أَبُو َنصه ِكنيٍ ،  َحدَّ ُم بهُن ِمسه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه َأيب ِظاَللٍ ،  َحدَّثـََنا َسالَّ
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ُ َعزَّ َوَجلَّ جلِِ  ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم: اذهَهِب ائهِتيِن ِبَعبهِدي  َوَسلََّم: " ِإنَّ َعبهًدا يف َجَهنََّم يـَُناِدي أَلهَف َسَنٍة: اَي َحنَّاُن اَي َمنَّاُن فـَيَـُقوُل اَّللَّ ربه
َل النَّاِر ُمنهَكبِّنيَ  ِيُل فـََيِجُد َأهه َهُب ِجربه رِبُُه فـَيَـُقوُل: ائهِتيِن ِبَعبهِدي   َهَذا قَاَل: فـََيذه فَِإنَُّه   ؛ َعَلى ُوُجوِهِهمه َفرَيهِجَع ِإىَل رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُيخه

َت َمَكاَنكَ يف َمَكاِن َكَذا وََكَذا قَاَل: فـََيِجيُء ِبِه فـَُيوَقُف َعَلى رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَيَـُقوُل َلُه: اَي َعبهِدي َكيهَف َوجَ  َت    ؟  ده وََكيهَف َوَجده
َها َأنه ،  فـَيَـُقوُل: رُدُّوا َعبهِدي فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ،  َشرُّ َمَكاٍن َوَشرُّ َمِقيلٍ ،  فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ   ؟  َمِقيَلكَ  َتيِن ِمنـه َرجه َما ُكنهُت َأرهُجو ِإذه َأخه

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َدُعوا َعبهِدي "   تُِعيَدين ِفيَها فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ِحيِح َغْيَر َأِبي ِظاَلٍل، َوَضعََّفُه اْلُجْمُهوُر، َوَوثَّقَ   : الهيثميقال  [ #  741:  ]فيض َيْعَلى، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ َوَأُبو  اْبُن َرَواُه َأْحَمُد  ُه 
 ِحبَّاَن. 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  116 ُر بهُن ُمَعاذٍ ،  َحدَّ ََكُم بهُن ِسَنانٍ قَااَل:  ،  َوِبشه َعنه أََنِس ،  َصاِحُب السَّاِبِريِّ ،  َحدَّثـََنا َسُدوسٌ ،  َحدَّثـََنا احله
َنَِّة اجلهَ ،  بهِن َماِلكٍ  ُل اجله ُم الهِقَياَمِة َدَخَل َأهه ُل النَّاِر القَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن يـَوه نَّاَر َوبَِقَي الَِّذيَن  نََّة َوَأهه

َنُكمه َوثـََوابُ  ِع تـََتارَُكوا الهَمظَاملَ بـَيـه َمه َل اجله َساُب اَنَدى ُمَناٍد ِمنه حَتهِت الهَعرهِش: اَي َأهه  ُكمه َعَليَّ " َعَليهِهُم احلِه
ِسَناٍن: َأُبو َعْوٍن، َقاَل َأُبو َحاِتٍم: ِعْنَدُه َوْهٌم َكِثيٌر، َوَلْيَس   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه اْلَحَكُم ْبنُ   :الهيثميقال  [ #  742]فيض:  

ْدُق، ُيْكَتُب َحِديُثُه، َوَضعََّفُه َغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  ، َوَمَحلُُّه الصِ   ِباْلَقِويِ 

َيانَ   *  -  118 ثـََنا أَبُو ُموَسى َهاُروُن بهُن ُسفه ِميُّ ،  َحدَّ ٍر السَّهه ََبِطيُّ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه َبَة احله ثـََنا َعبَّاُد بهُن َشيـه َعنه َسِعيِد ،  َحدَّ
َنَما النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجالِ ،  َعنه أََنسٍ ،  بهِن أََنسٍ  ٌس ِإذه رَأَيـهَناُه َضِحَك َحىتَّ َبَدته ثـََنااَيُه فـََقاَل ُعَمُر: َما َأضهَحَكَك  قَاَل: " بـَيـه

َ يََديه َربِّ الهِعزَِّة َعزَّ َوَجلَّ فـََقاَل َأَحُدمهَُ   ؟  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ظهَلَميِت ُخذه يل مَ ،  ا: اَي َربِّ أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي قَاَل: رَُجاَلِن ِمنه أُمَّيِت َجثـََيا َبنيه
ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأعهِط َأَخاَك َمظهَلَمَتُه فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ  ٌء قَاَل: اَي َربِّ ،  ِمنه َأِخي قَاَل اَّللَّ ِمله َعينِّ ِمنه  ،  ملَه يـَبهَق ِمنه َحَسَناِت َشيه فـَلهَيحه

ُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اِبلهبُ  ُهمه ،  َكاءِ َأوهزَاِري فـََفاَضته َعنيه ٌم َُيهَتاُج النَّاُس ِفيِه ِإىَل َأنه ُُيهَمَل َعنـه ٌم َعِظيٌم يـَوه ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َذِلَك لَيَـوه
َِنانِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ لِلهُمطَاِلِب: ارهَفعه رَأهَسَك فَانهظُره ِإىَل اجله َأَرى َمَداِئَن ِمنه  ،  اَي َربِّ فـََرَفَع رَأهَسُه فـََقاَل:  ،  ِمنه َأوهزَارِِهمه قَاَل: فـَيَـُقوُل اَّللَّ

ُلِؤ أِلَيِّ َنِبٍّ َهَذا يٍق َهَذا  ؟  ِفضٍَّة َوُقُصورًا ِمنه َذَهٍب ُمَكلََّلًة اِبللُّؤه ُ َهَذا ِلَمنه َأعهطَاينَ الثََّمَن   ؟  أِلَيِّ َشِهيٍد َهَذا  ؟  أِلَيِّ ِصدِّ قَاَل اَّللَّ
ِوَك َعنه َأِخيَك قَاَل: اَي َربِّ   ؟  قَاَل: مبَاَذا اَي َربِّ ،  َل: أَنهَت ََتهِلُكهُ قَا  ؟  قَاَل: اَي َربِّ َفَمنه مَيهِلُك َذِلكَ  ُت َعنهُه ،  قَاَل: ِبَعفه َقده َعَفوه

َنَّةَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: ُخذه بَِيِد َأِخيَك فَادهُخِل اجله ِلُحوا َذاَت  ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِعنه ،  قَاَل اَّللَّ َد َذِلَك: فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأصه
َم الهِقَياَمِة "  ؛  بـَيهِنُكمه  ِمِننَي يـَوه َ الهُمؤه ِلُح َبنيه ُ َعزَّ َوَجلَّ ُيصه  فَِإنَّ اَّللَّ

 . ضعيف جداً  :(4590اإلمام الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )قال [ # 743]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد    -  122 َُشِميُّ َحدَّ َُهيِنِّ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َعنه  ،  َعنه َأيب الهُمِدلَّةِ ،  َعنه َأيب الهُمَجاِهِد الطَّاِئيِّ ،  َعنه َسعهَداَن اجله
نُِبونَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه ملَه ، َأيب ُهَريـهَرةَ  ٍم يُذه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَقوه نُِبوا جَلَاَء اَّللَّ  ُثَّ يـَغهِفُر هَلُمه« ، تُذه
 .صحيح بطرقه وشواهده  :(8043شعيب في تخريج المسند )قال رواه اإلمام أحمد ضمن حديث طويل و [ # 744]فيض: 
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َسُن بهُن َُيهََي   *  -  132 َرةَ ،  َحدََّثيِن احلَه َسنِ ،  َعنه َأيب ِسَنانٍ ،  َحدََّثيِن َحازُِم بهُن َجبَـَلَة بهُن َأيب َنضه ُ ،  َعِن احلَه َعنه ُحَذيـهَفَة َرِضَي اَّللَّ
ٍء َهَرَب ِمنهُه« ، َعنههُ  ًئا طََلَبُه َوَمنه َخاَف ِمنه َشيه  رَفـََعُه قَاَل: »َمنه رََجا َشيـه

   ~[ 745]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن رََجاءٍ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ   *   -   143 رَباََن ُمَعرُِّف بهُن َواِصلٍ ،  َحدَّ ُر بهُن َصَدَقةَ ،  َأخه قَاَل: "  ،  َحدََّثيِن َصخه
ًما ِبزَِماِم اَنَقِة َرُسوِل اَّللَِّ  ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم يـَوه ُهمه: اَل ِإلََه ،   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوقَاَل: اَي حُمَمَّدُ َأَخَذ ِجربه ُطوََب أِلُمَِّتَك َمنه قَاَل ِمنـه

َدُه اَل َشرِيَك َلُه "  ُ َوحه  ِإالَّ اَّللَّ
 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 746]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيرٍ   *   -   144 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا نُوُح بهُن قـَيهسٍ ،  َحدَّثـََنا ُمسه ُدَّاينِّ ،  َحدَّ َعَث بهِن َجاِبِر احله َعنه  ،  َعنه َأشه
ُحولٍ  ِرو بهِن َعَبَسةَ ،  َمكه َعُم َعَلى َعًصا فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ " َأنَّ َشيهًخا َكِبريًا أََتى النَِّبَّ َصلَّى  ،  َعنه َعمه ِإنَّ ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َيده

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا    ؟  يل َغَدرَاٍت َوَفَجَراٍت فـََهله يـُغهَفُر يل  « فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َتَشهَُّد َأنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ
َك« فَانهطََلَق َوُهَو  فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإِن اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقده َغَفَر َلَك َغَدرَاِتَك َوَفَجَراتِ ،  قَاَل: نـََعمه اَي َنِبَّ اَّللَِّ 

رَبُ  ُ َأكه رَبُ اَّللَّ ُ َأكه  يـَُقوُل: اَّللَّ
، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، ِإالَّ َأنَُّه ِمْن ِرَواَيِة َمْكُحوٍل َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبسَ   :الهيثميقال  [ #  747]فيض:   َة، َفاَل َأْدِري َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 َأَسِمَع ِمْنُه َأْم اَل. 
 

َثَمةَ  - 145 ثـََنا أَبُو َخيـه َحاُق بهُن ، َحدَّ ثـََنا ِإسه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َعطَاءٍ ، َعنه َعبهِد الهَمِلكِ ، يُوُسفَ َحدَّ
َوَ ،  َوَسلََّم: »َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِماَئُة َرمحهَةٍ  نِّ َوالهبَـَهائِِم َواهله َ النَّاِس َواجلِه َها َرمحهٌَة َواِحَدٌة َبنيه َا أُنهِزَل ِمنـه َوِِبَا َيرَتَامَحُوَن ،  امِّ فَِبَها يـَتَـَعاطَُفونَ َوِإَّنَّ

َم اله  ِعنَي َرمحهًَة ِلرَيهَحَم ِِبَا ِعَباَدُه يـَوه ًعا َوِتسه ُش َعَلى َأوهاَلِدَها َوادََّخَر ِتسه  ِقَياَمِة« َوِِبَا تـَتَـَعاَطُف الهَوحه
  (.2752رواه مسلم )[ # 748]فيض: 

َاِعيلَ   *  -  150 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ َأوه َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن األه
ُهما   ُ َعنـه َعهَمُش    - َرِضَي اَّللَّ َلةٍ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   -َشكَّ األه ٍم َولَيـه َوِلُكلِّ  ،  »ِإنَّ َّلِلَِّ ُعتَـَقاَء ِمَن النَّاِر يف ُكلِّ يـَوه

َتَجابٌَة«  ُهِم َدعهَوٌة ُمسه  َعبهٍد ِمنـه
ِحيِح. :الهيثميقال [ # 749]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ قَاَل: َحدَّثَنا الهقَ   -  1 ُ بهُن حُمَمَِّد بهِن ِمِسَكاٍف النََّشِويُّ َرمِحَُه اَّللَّ َُسنيه ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ احله اِضي أَبُو َعبهِد اَّللَِّ مُحهَكاُن بهُن حُمَمٍَّد  َحدَّ
رِيَن َوَأرهبَعِ  ٍع َوِعشه ُُمَعِة َسَنَة ِتسه َم اجله َوى يـَوه َاِمِع بَِنشه َبَّارِ ،  ِماَئةٍ يف اجله ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن ُموَسى بهِن َعِليِّ بهِن َعبهِد اجله ، َوَحدَّ

ٍر ُعَمُر به ،  َويُوُسُف بهُن َأمحهَدَ  َماُم أَبُو َبكه ثـََنا الشَّيهُخ اإلهِ  َّنَِِر بهِن ِعيَسى قَاَل:  نُ َوأَبُو ُزرهَعَة َجعهَفُر بهُن َأمحهََد بهِن َعِليٍّ قَاُلوا ُكلُُّهمه: َحدَّ
َرانَ  ََسِن َعِليُّ بهُن ِمهه ثـََنا أَبُو احله ُ بهُن ِهاَلٍل قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ احله نـهَيا، َحدَّ ِر بهُن َأيب الدُّ ،  اَن َهاُروُن بهُن َمعهُروفٍ ، ان أَبُو َبكه

ٍب َعنه ُعَمَر بهنَ  َاِرثِ ،   َّنَِرٍ ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوهه ِرو بهِن احله حِ ،  َعنه َعمه َثمِ ،  َعنه َدرَّاٍج َأيب السَّمه َيـه ِريِّ ،  َعنه َأيب اهله ُده ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
 ٍة«َواَل َحِكيَم ِإالَّ ُذو جَتهرِبَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َحِليَم ِإالَّ ُذو َعثـهَرةٍ 

  (، وقال األلباني: ضعيف.2033رواه الترمذي ) [ # 750]فيض: 

 
َحاقَ   *  -  2 ٍر ان أَبُو ِإسه ثـََنا أَبُو َبكه َاِعيُل بهُن جُمَاِلدٍ ،  َحدَّ َوةَ ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  ان ِإْسه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه رََجاِء بهِن َحيـه

عهُت   َا الهِعلهُم اِبلتـََّعلُّمِ قَاَل: ْسَِ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَّنَّ ِلهُم اِبلتََّحلُّمِ ،  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َوَمنه يـَتَِّق  ،  َوَمنه يـََتَحرَّ اخلهَريهَ يـُعهطَهُ ،  َواحله
 الشَّرَّ يـَُوقَُّه« 

إسماعيل بن مجالد قال السعدي ليس محمودا وقال الدارقطني  فيه   :الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهيةقال  [ #  751]فيض:  
 وقد روي من حديث أبي الدرداء موقوفا وهو المحفوظ 

 

َنةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمةَ   *  -  3 َياَن بهَن ُعيَـيـه عهُت ُسفه َعَليهِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ قَاَل: َكاَن ِمنه ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  قَاَل: ْسَِ
ِلهمِ ، َأغهِنيِن اِبلهِعلهمِ  رِمهيِن اِبلتـَّقهَوى، َوزَيِّينِّ اِبحله لهيِن اِبلهَعاِفَيِة« ، َوَأكه  َوَجَِّ

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 752]فيض: 

 
ََكِم الهعِ *    -  4 ََسنِ ،  حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر الهَمَدينُّ   ان،  نزيُّ َحدََّثيِن ِإدهرِيُس بهُن احله َيانَ ،  ان َعبهُد الهَمِلِك بهُن احله َعنه  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ُسفه

« قَاُلوا: وَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  أَبِيهِ  َعَة ِعنهَد اَّللَِّ قَاَل: »َتِصُل   ؟  َما ِهَي اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ابـهتَـُغوا الّرِفـه
 َمنه َقطََعَك َوتـُعهِطي َمنه َحَرَمَك َوحَتهُلُم َعمَّنه َجِهَل َعَليهَك« 

 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 753]فيض: 

ِلمٍ   *   -   6 َلِميِّ َعنه ُعَمَر بهِن  ،  ان ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه َسه َطِّيِّ ،  حُمَمٍَّد األه َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َعبهِد اَّللَِّ اخله
ََياءُ ،  َجدِّهِ  ِلهمُ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ََخهٌس ِمنه ُسَنِن الهُمرهَسِلنَي: احله َجاَمةُ ،  َواحله َواكُ ،  َواحلِه التـََّعطُُّر وَ ،  َوالسِّ

" 
 فيه محمد بن عمر األسلمي قال الذهبي مجهول :الهيثميقال [ # 754]فيض: 
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: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِبيٍب الهَمِدييِنُّ   *   -   7 َلِميُّ َسه َحامِتُ بهُن ذََكَر  ،  ذََكَر ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الشَّاِميُّ ،  َوقَاَل ُعَمُر بهُن حُمَمٍَّد األه
َاِعيلَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأرهبٌَع ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب الهُمنهِذرِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َُيهََي ،  ِإْسه

َم الهِقَياَمِة َأنه َتصِ  نهَساُن يـَوه ُرُف ِِبِنَّ اإلهِ  َوحَتهُلَم َعمَّنه َجِهَل َعَليهَك« ، َوتـَعهُفَو َعمَّنه ظََلَمكَ ، َوتـُعهِطَي َمنه َحَرَمكَ ، َل َمنه َقطََعكَ َيشه
 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 755]فيض: 

ِصِليِّ   *   -  8 َرانَ   ان ،  َوَحدَّثـََنا َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمَّاٍر الهَموه َاِعيَل بهِن َعيَّاشٍ ،  الهُمَعاََف بهُن ِعمه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد ،  َعنه ِإْسه
ِلهِم دَ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  اَّللَِّ  ِرُك اِبحله ِلَم لَُيده ،  رََجَة الصَّائِِم الهَقائِمِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل الهُمسه

َل بـَيهِتِه«  َتُب َجارًا َوَما مَيهِلُك ِإالَّ َأهه  َوِإنَُّه لَُيكه
 .فيه عبد الحميد بن عبيد هللا بن حمزة وهو ضعيف جدا  :الهيثميقال [ # 756]فيض: 

َهِريُّ   -  21 َوه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله ُر بهُن الهُمَفضَّلِ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الهَوهَّابِ   ان،  َحدَّ َعِن ابهِن  ،  َعنه َأيب ََجهَرةَ ،  اَن قـَرَّةُ ،  ان ِبشه
ِ ُيُِبـُُّهَما اَّللَُّ ، َعبَّاسٍ  َلَتنيه ِلهمُ  اَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل أِلََشجِّ َعبهِد الهَقيهِس: »ِإنَّ ِفيَك َخصه َاَنُة« ، حله  َواأله

  (.17رواه مسلم )[ # 757]فيض: 

َرةُ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ   *  -  53 رَفـََعُه قَاَل: »َمنه َأمَّ َهَذا ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه ثـَوهرٍ ،  ذََكَر ُموَسى بهُن أَيُّوَب ان َضمه
َلهُ الهبَـيهَت َوملَه َيُكنه ِفيِه   ِبُط ِبِه َجهه ُ َعَليههِ ،  ِخَصاٌل َثاَلٌث ِحلهٌم َيضه َبٍة ِلَمنه َصِحَبُه َفاَل َحاَجَة ،  َوَورٌَع َُيهِجُزُه َعمَّا َحرََّم اَّللَّ ُن ُصحه َوُحسه

ِه«  َّلِلَِّ يف َحجِّ
   مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 758]فيض: 

َحاُق بهُن    *   -   54 َاِعيلَ َحدََّثيِن ِإسه َيانُ ،  ِإْسه ِرو بهِن ِديَنارٍ ،  ان ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ،  َعنه َعمه
َِييَّ الهَغيِنَّ الهُمتَـَعفِّفَ  َِليَم احله  َويـُبهِغُض الهَفاِحَش الهَبِذيَء السَّاِئَل الهُملهِحَف«، ُيُِبُّ احله

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 759]فيض: 
 

َنهَصاِريُّ ،  أان مَحَّاُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهَكلهِبُّ ،  أان ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *   -   55 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم األه ،  أان ِإْسه
ُهنَّ َفاَل يـَعهَتدَّنَّ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ    َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث َمنه ملَه َيُكنه ِفيِه َواِحَدٌة ِمنـه

ٍء ِمنه َعَمِلِه: تـَقهَوى حَتهِجُزُه َعنه َمَعاِصي اَّللَِّ َوِحلهٌم َيُكفُّ ِبِه السَِّفيَه َوُخُلٌق يَِعيُش ِبِه يف ا  اِس "لنَّ ِبَشيه
 إسناده ضعيف ومن حديث أم سلمة بإسناد لين :العراقي في تخريج اإلحياءقال [ # 760]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ *    -  56 ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن الهَعرهزَِميِّ ،  ان أَبُو ُمَطرٍِّف ُمِغريَُة الشَّاِميُّ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
َم الهِقَياَمِة يـَُناِدي ُمَنا ُ اخلهَاَلِئَق يـَوه َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا ََجََع اَّللَّ ُل الهَفضهلِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  فـَيَـُقوُل اَنٌس َوُهمه    ؟  ٍد أَيهَن َأهه
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َنَِّة فـَتَـتَـَلقَّاُهُم اله  َنَِّة َفَمنه أَنـهُتمه َيِسريُوَن فـَيَـنهطَِلُقوَن ِسَراًعا ِإىَل اجله ُل   ؟  َماَلِئَكُة فـَيَـُقوُلوَن: ِإنَـَّنا نـََراُكمه ِسَراًعا ِإىَل اجله فـَيَـُقوُلوَن: َُنهُن َأهه
ُلُكمه  َنا َغَفرهاَن َوِإَذا    ؟  الهَفضهِل فـَيَـُقوُلوَن: َما َكاَن َفضه َنا َصرَبهاَن َوِإَذا ُأِسيَء ِإلَيـه َنا فـَيَـُقوُلوَن: ُكنَّا ِإَذا ظُِلمه َنا َحُلمه فـَيـَُقاُل هَلُُم:  ،  ُجِهَل َعَليـه
ُر الهَعاِمِلنَي "  َنََّة فَِنعهَم َأجه  ادهُخُلوا اجله

 البوصيري: في سنده العرزمي وهو ضعيف.[ # 761]فيض: 

َعهدِ   * - 75 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ََسنِ ،  ان الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدَّ ٍم قَاَل  ،  َعِن احله ُ ِبَقوه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ
ئَـُهمه ِعنهَد ُْسََحائِِهمه  ًا َجَعَل َأمهَرُهمه ِإىَل ُحَلَمائِِهمه َوفـَيـه ئَـُهمه ِعنهَد خبَُ ، َخريه ٍم َشرًّا َجَعَل َأمهَرُهمه ِإىَل ُسَفَهائِِهمه َوفـَيـه  اَلئِِهمه«َوِإَذا َأرَاَد ِبَقوه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 762]فيض: 

ينُّ   -   105 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد الهَعوه قَاَل: " ملَه َيُكنه َرُسوُل ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه ِهاَلِل بهِن َعِليٍّ ،  ان فـَُليهُح بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ
 « ؟ وََكاَن يـَُقوُل أِلََحِداَن ِعنهَد الهَمعهتَـَبِة: »َما لَُه َتِرَب َجِبيُنهُ ،  َواَل َلعَّاانً ، َواَل َفحَّاًشا، َوَسلََّم َسبَّاابً اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه 

 (.6031رواه البخاري )[ # 763]فيض: 

َثَمةَ   -  106 ثـََنا أَبُو َخيـه َنةَ ،  َحدَّ ِرو بهِن َأيب  ،  ان أَبُو ُعيَـيـه َلةَ َعنه َعمه ُلُغ ،  َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ،  َعنه أُمِّ الدَّرهَداءِ ،  َعنه يـَعهَلى بهِن َِمهَلكٍ ،  ُمَليـه تـَبـه
َش«  ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـُبهِغُض الهَفاِحَش الهَبِذيَء الهُمتَـَفحِّ

ْرَداءِ من حديث  التواضعمحقق قال [ # 764]فيض:   إسناده حسن.: ُأمِ  الدَّ

ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُشَجاٍع السَُّكوينُّ  *   -  110 َرائِيَل بهَن يُوُنسَ ، ان َعبهُد الرَِّحيِم بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ َعهَلى، َأنَّ ِإسه َعنه َسِعيِد  ، َعنه َعبهِد األه
ُمُه فـََقاُلوا: َواَّللَِّ لَنَـ ،  " َأنَّ رَُجاًل ،  َعبَّاسٍ َعِن ابهِن  ،  بهِن ُجَبريهٍ  َاِهِليَِّة يـَلهِطُمُه النَّاُس َفَجاَء قـَوه لهِطَمنَُّه َوَقَع يف َأٍب ِللهَعبَّاِس ِمَّنه َكاَن يف اجله

اَلَح َوبـََلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  َرَم َعَلى َكَما َلَطَمُه َحىتَّ لَِبُسوا السِّ ِه َوَسلََّم َفَصِعَد الهِمنهرَبَ فـََقاَل: »َأيُّ النَّاِس تـَعهَلُمونَُه َأكه
ُم فـََقا،  « قَاُلوا: أَنهتَ ؟  اَّللَِّ  َياَءاَن« َفَجاَء الهَقوه ُذوا َأحه نـَُعوُذ ،  وَل اَّللَِّ ُلوا: اَي َرسُ قَاَل: »فَِإنَّ الهَعبَّاَس ِمينِّ َوَأاَن ِمنهُه اَل َتُسبُّوا َأمهَواتـََنا فـَتـُؤه

تَـغهِفره لََنا "   اِبَّللَِّ ِمنه َغَضِبَك فَاسه
  .إسناده ضعيف(، وقال شعيب: 2734رواه أحمد )[ # 765]فيض: 

ُكِريُّ   *  -  111 ِريُّ   ان،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَيشه ٍرو الهَمكِّيُّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه ِريِّ ،  ذََكَر أَبُو َعمه ،  َعِن الزُّهه
ٍل الهَمِديَنَة َجَعلَ ،  َعنه أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعنه ُمصهَعِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب أَُميَّةَ  رَِمُة بهُن َأيب َجهه : " َلمَّا َقِدَم ِعكه َنهَصاِر فـَيَـُقوُلوَن: قَاَلته  مَيُرُّ اِبأله

َسُبيِن ِإالَّ رَاِجًعا ِإىَل َمكَّةَ ،  َهَذا ابهُن َعُدوِّ اَّللَِّ  رَبَته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َفَشَكى َذِلَك ِإىَل أُمِّ َسَلَمَة فـََقاَل: َما َأحه فََأخه
َا النَّاسُ  اَلِم ِإَذا َفِقُهواَفَخَطَب َوقَاَل: »ِإَّنَّ َاِهِليَِّة ِخَيارُُهمه يف اإلهِسه ِلٌم ِبَكاِفٍر« ،  َمَعاِدُن ِخَيارُُهمه يف اجله َذى ُمسه  اَل يـُؤه

   (.2378من حديث أبي هريرة)  (، ومسلم3383البخاري )أخرج المرفوع منه [ # 766]فيض: 
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قَاَل: "  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  ان َعِليُّ بهُن َأيب َعِليٍّ اللِّههِبُّ ،  يـَعهُقوُب بهُن حُمَمَّدٍ   ان ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *   -   112
: ذََكَر  ،  َمرَّته ُدرَُّة بِنهُت َأيب هَلٍَب ِبَرُجٍل فـََقاَل: َهِذِه بِنهُت َعُدوِّ اَّللَِّ  ُ تـََعاىَل َأيب لِنَـَباَهِتِه َوَشَرِفِه َوتـََرَك َأاَبَك فََأقـهبَـَلته ِإلَيهِه َوقَاَلته اَّللَّ

ِلٌم ِبَكاِفٍر« ، خِلُُموِلهِ  َذى ُمسه  ُثَّ ذََكَرته َذِلَك ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَل يـُؤه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 767]فيض: 

 

َعهدِ َحدَّثـََنا    *  -  113 اِئيُّ ،  َعِليُّ بهُن اجله دَّ قَاَل: " ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  أان الهَقاِسُم بهُن الهَفضهِل احلِه
رِِكنَي َوقَاَل: »اَل َتُسبُّوا َهُؤاَلِء فَِإنَُّه اَل  ٍر ِمَن الهُمشه َلى َبده َياَء ِإالَّ َأنَّ َوَسلََّم َأنه َنُسبَّ قـَتـه َحه ُذوَن األه ٌء ِمَّا تـَُقوُلوَن فـَتـُؤه  َُيهُلُص ِإلَيهِهمه َشيه

ٌم«   الهَبَذاَءَة ُلؤه
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 768]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى *  -  122 َسِن بهِن ،  ان ابهُن السَّمَّاكِ ، َحدَّ َُصيهِب بهِن َحَجَلةَ ، ِديَنارٍ َعِن احلَه َعنه رَاِشِد بهِن  ، َعِن احله
َفُع ِإلَيهِه َصِحيَفُتُه َفرَيَى ِفيهَ ، َعنه َأيب أَُماَمةَ ، َسعهدٍ  ا َحَسَناٍت ملَه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهَعبهَد لَُتده

ََسَناتُ ، يه َريبِّ يـَعهَملهَها فـَيَـُقوُل: أَ  َك َوأَنهُت اَل تـَعهَلُم " ؟  َأَّنَّ يل َهِذِه احله ُ تـََعاىَل: َهَذا َما َعيََّب ِبِه النَّاُس ِإايَّ  .  فـَيَـُقوُل اَّللَّ
 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 769]فيض: 
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َاِعيلَ   *  -  1 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ َعهِد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن األه َعنه َساملِِ بهِن َأيب اجله
هُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمنه أُمَّيِت َمنه َلوه أََتى   هُ ،  اَبَب َأَحدُِكمه َفَسأََلُه ِديَنارًا ملَه يـُعهِطِه ِإايَّ َوَلوه َسَأَل اَّللََّ تـََباَرَك ،  َوَلوه َسأََلُه ِدرهمَهًا ملَه يـُعهِطِه ِإايَّ

هُ  َنََّة َأعهطَاَها ِإايَّ هُ ،  َوتـََعاىَل اجله نـهَيا ملَه يـُعهِطَها ِإايَّ ُه هِلََوانِِه َعَليههِ َوَما َمنَـَعَها إِ ،  َوَلوه َسأََلُه الدُّ بَُه َلُه َلوه َأقهَسَم َعَلى اَّللَِّ ،  ايَّ َريهِن اَل يـُؤه ُذو ِطمه
 َعزَّ َوَجلَّ أَلَبـَرَُّه« 

 سناده مرسل، ورجاله رجال الصحيح.إ قال المحقق:[ # 770]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَوهَّابِ   *  -  2 َعِن ابهِن َعبَّاٍس ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن َأيب الهُمِغريَةِ ،  يـَعهُقوُب الهُقمِّيُّ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ
َنهَصارِ  َعُه يـََتَكلَُّم يف ال،  قَاَل: َعاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمَن األه فـََلمَّا َدَخَل َعَليهِه ملَه ،  دَّاِخلِ فـََلمَّا َداَن ِمنه َمنهزِِلِه ْسَِ

َكَ ،  يـََر َأَحًدا عهُتَك ُتَكلُِّم َغريه َلَقده َدَخلهُت الدَّاِخَل اغهِتَماًما ،  « قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ْسَِ
ُمَّىِبَكاَلِم النَّاِس ِمَّا يب ِمَن   َسَن َحِديثًا ِمنههُ ،  احله َرَم جَمهِلًسا َواَل َأحه قَاَل: »َذاَك ،  َفَدَخَل َعَليَّ رَُجٌل َما رَأَيهُت رَُجاًل َقطُّ بـَعهَدَك َأكه

ِيلُ   َوِإنَّ ِمنهُكمه رَِجااًل َلوه َأنَّ َأَحَدُهمه َأقهَسَم َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ أَلَبـَرَُّه« ، ِجربه
 إسناده منقطع.  قال المحقق:# [ 771]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -  3 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َنهَصاِريِّ ،  َحدَّ ِميِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُمَهاِجٍر األه ،  َعِن الهَعبَّاِس بهِن َساملٍِ اللَّخه
ََبِشيِّ   :قَالَ  ٍم احله َأوه قَاَل: َلَقده  ،  فـََلمَّا َقِدَم َعَليهِه قَاَل: َلَقده َشقَّ َعَليَّ ،  َفُحِمَل َعَلى الهرَبِيدِ ،  بـََعَث ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيِز ِإىَل َأيب َسالَّ

َليَّ  ضِ َوَلِكنَُّه بَـ ،  فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َما َأَردهاَن َذِلكَ ،  َشَققهَت َعَلى رِجه َوه اَبَن يف احله بَـبهُت َأنه ُأَشاِفَهَك ِبهِ ،  َلَغيِن َعنهَك َحِديُث ثـَوه ،  فََأحه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َحوهِضي ِمنه عَ  اَبَن يـَُقوُل: ْسَِ عهُت ثـَوه   َماُؤُه َأَشدُّ ، َدَن ِإىَل َعمَّاَن الهبَـلهَقاءِ فـََقاَل: ْسَِ

َلى ِمَن الهَعَسلِ ،  بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ  َوابُُه َعَدُد جُنُوِم السََّماءِ ،  َوَأحه َأوَُّل النَّاِس ُوُروًدا ،  َمنه َشِرَب ِمنهُه َشرهبًَة اَل َيظهَمأُ بـَعهَدَها أََبًدا،  َوَأكه
َطَّاِب: َمنه  ،  َعَليهِه فـَُقَراُء الهُمَهاِجرِيَن« الَِّذيَن اَل ،  الدُّنهُس ثَِياابً ،  قَاَل: »ُهُم الشُّعهُث رُُءوًسا  ؟  ُهمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل ُعَمُر بهُن اخله

ُت ا،  يـَنهِكُحوَن الهُمتَـنَـعَِّماتِ  َتُح هَلُمه أَبـهَواُب السَُّدِد« فـََقاَل ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيِز: َلَقده فُِتَحته يلَ السَُّدُد َوَنَكحه ،  نَـعَِّماتِ لهُمتَـ َواَل تـُفه
يب الَِّذي يَِلي َبَدين َحىتَّ يـَتَِّسخَ ، اَل َجَرَم اَل َأدهُهُن رَأهِسي َحىتَّ َيشهَعثَ   َواَل َأغهِسُل ثـَوه

 حديث صحيح.  قال المحقق:[ # 772]فيض: 
 

ٍل التَِّميِميُّ   -  8 ِر بهُن َسهه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ابهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ ثـََنا اَنِفُع بهُن يَزِيدَ ، َحدَّ َعنه ِعيَسى بهِن َعبهِد  ،  َعنه َعيَّاِش بهِن َعبَّاسٍ ،  َحدَّ
َلمَ ،  الرَّمحهَنِ  ِجَد فَِإَذا ُهَو مبَُعاِذ بهِن َجَبٍل يـَبهِكي ِعنهَد َقربهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه ى هللُا َعنه ُعَمَر أَنَُّه َدَخَل الهَمسه

عهُتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ  ؟  فـََقاَل: َما يـُبهِكيَك اَي ُمَعاذُ ، َعَليهِه َوَسلَّمَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، قَاَل: َحِديٌث ْسَِ ْسَِ
َبـه  ِفَياَء األه َخه َتهِقَياَء األه َ ُيُِبُّ األه َقُدواَعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهَيِسرُي ِمَن الرِّاَيِء ِشرهٌك« َوِإنَّ اَّللَّ َوِإنه َحَضُروا ملَه ، َراَر الَِّذيَن ِإَذا َغابُوا ملَه يـُفه

َاَء ُمظهِلَمٍة "قـُُلوُِبُمه مَ ، يـُعهَرُفوا َُدى يـَنهُجوَن ِمنه ُكلِّ َغربه  َصابِيُح اهله
 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 773]فيض: 
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -   13 ثـََنا ِإسه ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعِليِّ بهِن يَزِيدَ َعنه  ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
ِمٌن خَ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  الهَقاِسمِ  لَِياِئي ِعنهِدي ُمؤه ُ: ِإنَّ َأغهَبَط َأوه َاِذ ُذو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " قَاَل اَّللَّ ِفيُف احله

َسَن ِعَباَدَة رَبِِّه َوأَ ،  َحظٍّ ِمنه َصاَلةٍ  ََصاِبعِ َأحه رِّ وََكاَن َغاِمًضا يف النَّاِس اَل ُيَشاُر ِإلَيهِه اِبأله َفَمنه َصرَبَ َعَلى َذِلَك " قَاَل: ،  طَاَعُه يف السِّ
َلته َمِنيـَُّتُه َوَقلَّ تـَُراثُُه َوقـَلَّ   َواِكيِه« ته بَـ ُثَّ نـََقَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِيِدِه َوقَاَل: »ُعجِّ

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 774]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  الهِمصهِريُّ َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ِعيَسى    *  -  30 َاِرثِ ،  َحدَّ ِرو بهِن احله َعنه يَزِيَد بهِن َأيب  ،  َوابهِن هَلِيَعةَ ،  َعنه َعمه
ُب امهِرٍئ ِمَن الشَّرِّ ِإالَّ َمنه ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ َعنه  ،  َعنه ِسَناِن بهِن َسعهدٍ ،  َحِبيبٍ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َحسه

ََصاِبِع يف ِديِنِه َوُدنـهَياُه« ُ َعزَّ َوَجلَّ َأنه ُيِشرَي النَّاُس ِإلَيهِه اِبأله  َعَصَمُه اَّللَّ
 إسناده حسن.  :قال المحقق[ # 775]فيض: 

 

ُلوِل التـَُّنوِخيُّ   *  -   31 َحاُق بهُن الهبـُهه ثـََنا ِإسه ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدَّ َنِسيُّ ،  َحدَّ َخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه َعنه َعبهِد الهَواِحِد بهِن  ،  َحدَّ
ُ َعزَّ َوجَ َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل:  ،  َأيب َكِثريٍ  ِب الهَمرهِء ِمَن الشَّرِّ ِإالَّ َمنه َعَصَم اَّللَّ لَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِبَسه

َياُه ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَنهظُُر ِإىَل ُصَورُِكمه َوَلِكنه يَـ  ََصاِبِع يف ِديِنِه َوُدنـه  ظُُر ِإىَل قـُُلوِبُكمه َوَأعهَماِلُكمه« نه َأنه ُيِشرَي النَّاُس ِإلَيهِه اِبأله
 فيه محمد بن سليمان األخنسي، وعبد الواحد بن أبي كثير، لم أقف على ترجمتهما. قال المحقق:[ # 776]فيض: 

 

َعهدِ   *  -  32 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدَّ َسِن قَاَل:  ،  َأخه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َحسهُب َعِن احلَه
ََصاِبِع يف ِديِنِه َوُدنـهَياُه«   الهَمرهِء ِمَن الشَّرِّ َأنه ُيَشاَر ِإلَيهِه اِبأله

 حديث مرسل، وإسناده حسن. قال المحقق:[ # 777]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ  - 74 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه رَبين الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َحدَّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ، َعنه أَبِيهِ ، َأخه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعبه ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما نـََقَصته َصَدَقٌة ِمنه َمالٍ  ٍو ِإالَّ ِعزًّاَوَما زَاَد اَّللَّ َوَما تـََواَضَع َعبهٌد َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ،  ًدا ِبَعفه

ُ َعزَّ َوَجلَّ«   ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ
 (.2588رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 778]فيض: 

 

ٍل التَِّميِميُّ   *   -  75 ِر بهُن َسهه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ابهُن َأيب  ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َمرهَيََ َحدَّ رٍ ،  َحدَّ َعنه َعِليِّ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن زَحه
الَّ َوَمَعُه َمَلَكاِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما ِمنه َأَحٍد إِ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  بهِن يَزِيدَ 

َسَه َجَبَذاَها ُثَّ قَااَل: اللَُّهمَّ َضعهُه َوِإنه َوَضَع نـَفهسَ   ُه قَااَل: اللَُّهمَّ ارهفـَعهُه ِِبَا " َوَعَليهِه َحَكَمٌة مُيهِسَكاَِّنَا فَِإنه ُهَو رََفَع نـَفه
 سناده ضعيف. إ قال المحقق:[ # 779]فيض: 
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ِديُّ بهُن َحفهصٍ   *  -  76 ثـََنا َمهه َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َعاينِّ ،  َحدَّ َداِم الصَّنـه َبَسَة بهِن َسِعيٍد الهَكاَلِعيِّ ،  َعنه ُمطهِعِم بهِن الهِمقه ،  َعنه َعنـه
ٍب الهِمصهِريِّ ،  َعنه َنِصيٍح الهَعنهِسيِّ  َقَصةٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َعنه رَكه َوَذلَّ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُطوََب ِلَمنه تـََواَضَع يف َغريهِ َمنـه

َكَنٍة َوأَنـهَفَق َمااًل ََجََعُه يف َغريهِ َمعهِصَيةٍ  َكَنةِ ، ِمنه َغريهِ َمسه َل الذُّلِّ َوالهَمسه َمِة«، َورَِحَم َأهه كه ِه َواحلِه َل الهِفقه  َوَخاَلَط َأهه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:#  [780]فيض: 

 

ََسُن بهُن َمنهُصوِر بهِن ُسَليهَماَن الهُقَرِشيُّ   *  -  77 ثـََنا َُيهََي بهُن َميهُمونٍ ،  َحدَّثـََنا احله ِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن أَبُو َسَلَمَة الهَمِدييِنُّ ،  َحدَّ َعنه َجدِّ
َناُه ِعنهَد ِإفهطَارِِه ِبَقَدٍح ِمنه َلََبٍ َوَجَعلهَنا ِفيقَاَل: َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ًئا ِمنه  َعَليهِه َوَسلََّم ِعنهَداَن ِبُقَباَء وََكاَن َصائًِما فَأَتـَيـه ِه َشيـه

ًئا ِمنه َعَسلٍ جَ ،  « قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ َعَسٍل فـََلمَّا رَفـََعُه َفَذاَقُه َوَجَد َحاَلَوَة الهَعَسِل قَاَل: »َما َهَذا فـََوَضَعُه فـََقاَل: ،  َعلهَنا ِفيِه َشيـه
َقَرُه اَّللَُّ ،  َوَمِن اقـهَتَصَد َأغهَناُه اَّللَُّ ،  َوَمنه َتَكربََّ َوَضَعُه اَّللَُّ ،  َوَمنه تـََواَضَع رَفـََعُه اَّللَُّ ،  »َأَما ِإيّنِ اَل ُأَحّرُِمهُ  َر َأفـه َر ،  َوَمنه َبذَّ ثـََر ِذكه َوَمنه َأكه

  َأَحبَُّه اَّللَُّ«اَّللَِّ 
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 781]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ   *  -  81 َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ٍرو،  َحدَّ َوُد ِبِه ُجَدِريٌّ َقده  ،  َعنه َعمه َعنه َُيهََي بهِن َجعهَدَة قَاَل: »َجاَء رَُجٌل َأسه
َلَسُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل ،  َفَجَعَل اَل ََيهِلُس ِإىَل َأَحٍد ِإالَّ قَاَم ِمنه َجنهِبهِ ،  َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيطهَعمُ نـََقَش   َوَأجه
 َجنهِبِه« 

 إسناده مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق:[ # 782]فيض: 

رَباََن َجرِيرٌ ُهَو    *  -  82 َعنه ِإبـهَراِهيَم قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف نـََفٍر ِمنه  ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  يف ِكَتاِب َأيب خبَطِِّه: َأخه
َهافـََقاَم َساِئٌل َعَلى الهَباِب َوِبِه زََمانٌَة يـَُتَكرَُّه مِ ،  َأصهَحاِبِه يف بـَيهٍت َيَهُكُلونَ  َلَسُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  فَُأِذَن َلهُ ،  نـه فـََلمَّا َدَخَل َأجه

َرُههُ  ََأزَّ ِمنهُه َوَيكه َتَكرَُّه  َفَما َماَت َذِلَك الرَُّجُل َحىتَّ َكاَنته ِبِه زََمانٌَة يُـ ،  َوَسلََّم َعَلى َفِخِذِه ُثَّ قَاَل: »اطهَعمه« وََكاَن رَُجٌل ِمنه قـَُريهٍش اُشه
َها   ِمنـه

 حديث مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق:[ # 783]فيض: 
 

ثـََنا يُوُنُس بهُن    -  83 ُُه قَاُلوا: َحدَّ ،  َعنه َحِبيِب بهِن الشَِّهيدِ ،  َعِن الهُمَفضَِّل بهِن َفَضاَلةَ ،  حُمَمٍَّد الهُمَعلِّمُ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َحامتٍِ َوَغريه
َعِة   َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِيِد جَمهُذوٍم فََأدهَخَلَها،  حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ َعنه   َمَعُه يف الهَقصه

ِم اَّللَِّ  «، ثَِقًة اِبَّللَِّ ، َوقَاَل: »ُكله ِبسه  َوتـَوَكُّاًل َعَلى اَّللَِّ
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 784]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  85 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعِن الشَّعهِبِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ
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َ َأمهَريهِن: َعبهًدا َرُسواًل َأوه َمَلًكا نَِبيًّا ين َريبِّ َبنيه َتارُ ،  َوَسلََّم: " َخريَّ ِيلُ ،  فـََلمه َأدهِر أَيُـُّهَما َأخه فـََرفـَعهُت  ،  وََكاَن َصِفيِّي ِمَن الهَماَلِئَكِة ِجربه
 فـَُقلهُت: َعبهًدا َرُسواًل " ، أهِسي فـََقاَل: تـََواَضعه ِلَربِّكَ رَ 

 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 785]فيض: 

رٍ   *   -   96 ثـََنا ُشَعيهُب بهُن َحرهبٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ثـََنا َخاِلُد بهُن َأيب الهَعاَلءِ ،  َحدَّ ََمَذاينُّ قَاَل: قَاَل َحدََّثيِن ُعَمُر  ،  َحدَّ اهله
َء يف َيِدِه َيُكوُن  َفُع ِبِه الهِكربهَ« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه لَيـُعهِجُبيِن َأنه َُيهِمَل الرَُّجُل الشَّيه ِلِه َيده َنًة أِلَهه  َمهه

 في إسناده من ال أعرفه.  قال المحقق:[ # 786]فيض: 

111   -   *   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه َاِعيَل الهُمَؤدِّبُ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ِإْسه َعهَورِ ،  َحدَّ ِلٍم األه َعِن ابهِن َعبَّاٍس ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه ُمسه
َرهضِ  َرهضِ َوَيَه ،  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ََيهِلُس َعَلى األه ُلوِك«،  َويـَعهَتِقُل النَّاَقةَ ،  ُكُل َعَلى األه  َوَيُِيُب َدعهَوَة الهَممه

 في إسناده مسلم بن كيسان األعور، وهو ضعيف. قال المحقق:[ # 787]فيض: 
 

َثَمةَ   -   112 ثـََنا أَبُو َخيـه ِديٍّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َعنه  ،  َعنه َثِبتٍ ،  حُمَمٍَّد قَااَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ َويُوُنُس بهُن  ،  َحدَّ
ٍرو  ُه رَُجاَلِن«َعنه أَبِيِه قَاَل: »َما رُِئَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيَهُكُل ُمتَِّكًئا َقطُّ َواَل َيطَأُ َعِقبَ ،  ُشَعيهِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 788يض: ]ف

َعهدِ   -   113 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن ُشعهَبةُ ،  َحدَّ عهُت أََنَس بهَن َماِلٍك ُُيَدُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َأخه َعهَوِر قَاَل: ْسَِ ِلٍم األه َعنه ُمسه
ََنائِزَ ، الهَمرِيضَ َوَسلََّم أَنَُّه »َكاَن يـَُعوُد  َبُع اجله ُلوكِ ، َويـَتـه َمارَ ، َوَيُِيُب َدعهَوَة الهَممه َم َخيهرَبَ َعَلى مِحَاٍر ِخطَاُمُه ، َويـَرهَكُب احلِه َوَلَقده َكاَن يـَوه

 لِيٌف«
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 789]فيض: 

َنِسيُّ   *  -  114 َخه َراَن األه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعمه ِديٍّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َاِعيَل ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن مُحَيهٍد الرَُّؤاِسيُّ ،  َحدَّ َعنه ِإْسه
َماُر َولَيهَس َعِن الهَبِهيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  بهِن َأيب َخاِلدٍ  َلُه َأصهَحابُُه َوَقده َعِرَق احلِه َم قـَُريهظََة َعَلى مِحَاٍر َوَحوه  »رُِئَي يـَوه

ٌء«  حَتهَت النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيه
 حديث مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق:[ # 790]فيض: 

 

ثـََنا َمنهُصوُر بهُن َأيب    *  -  115 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ُمَزاِحمٍ َحدَّ ثـََنا ِإْسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َعنه َأيب ِسَنانٍ ،  َحدَّ
 َوالهَيِقنُي الهِغََن«، َوالشََّرُف التـََّواُضعُ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَكَرُم التـَّقهَوى

 إسناده ضعيف.  محقق:قال ال[ # 791]فيض: 
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ثـََنا مَحهَزُة بهُن جنَِيحٍ   *   -   120 ََسِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َسَلَمَة بهِن َأيب َحِبيبٍ ،  َوِبِه َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَمنه ، قَاَل: »َمنه تـََواَضَع رَفـََعُه اَّللَُّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َتَكربََّ َقَصَمُه اَّللَّ تَـغهََن َأغهَناُه اَّللَّ َقَرُه اَّللَُّ ، َوَمِن اسه َر َأفـه َوَمنه ذََكَر  ، َوَمنه َبذَّ

 اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأَحبَُّه اَّللَُّ«
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 792]فيض: 

 

ِرو بهِن ُعثهَماَن قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ ، َعنه َُيهََي بهِن ُسَليهٍم الطَّائِِفيِّ ، َحدَّثـََنا زََكِرايَّ بهُن َعِديٍّ َوِبِه  *  - 121 َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعبهًدا  اَلمِ   النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َهَدى اَّللَّ ِضٍع َغريهِ َشاِئٍن َلهُ ،  َوَحسََّن ُصورََتهُ ،  ِلْلهِسه َوَرزََقُه  ،  َوَجَعَلُه يف َموه

َوِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«   َمَع َذِلَك تـََواُضًعا َفَذِلَك ِمنه َصفه
 حديث ضعيف، ورجاله مقبولون. قال المحقق:[ # 793]فيض: 

 

ثـََنا زَيهُد بهُن ُحَبابٍ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُموَسىَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    -   122 َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  َحدَّ
« »ِإنه َكاَنِت الهَولِيَدُة ِمنه َواَلِئِد الهَمِديَنِة ََتهُخُذ بَِيِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفاَل  َهَب ِبِه َحيهُث َشاَءته   يـَنهزِعه َيَدُه َحىتَّ َتذه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 794]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ  *  -  123 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َحدَّ رَباََن َعاِصُم بهُن حُمَمَّدٍ ، َحدَّ َعنه  ، ابهِن ُعَمرَ َعِن ، َعنه أَبِيهِ ، َأخه
ُ تـََعاىَل »َمنه تـََواَضَع يل َهَكَذا رَفـَعهُتُه َهكَ  ٍر: َهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ ُعَمَر قَاَل يَزِيُد: اَل َأعهَلُمُه ِإالَّ رَفـََعُه قَاَل: قَاَل اَّللَّ  َذا« قَاَل أَبُو َبكه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 795]فيض: 

لٍ   *   -  124 ثـََنا أَبُو َنضهرٍ ،  َحدَّثـََنا َفضهُل بهُن َسهه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحةَ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُجَحاَدةَ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعِن احلَه
َسُه ِإالَّ َوَضَعُه اَّللَُّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ«، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـَرهَفُع َعبهٌد نـَفه َسُه ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ  َواَل َيَضُع نـَفه

 حديث مرسل، رجاله رجال الحسن. قال المحقق:[ # 796]فيض: 
 

ثـََنا َسلهُم بهُن ُجَناَدةَ   *  -  125 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُعَمارَُة بهُن الهَقعهَقاعِ ،  َحدَّ قَاَل ُعَمارَُة: َواَل َأعهَلُمُه ،  ُزرهَعةَ َعنه َأيب  ،  َحدَّ
َائِيُل ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ِإالَّ َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َائِيُل:  ،  قَاَل: َجَلَس َجربه فـََنَظَر ِإىَل السََّماِء فَِإَذا َمَلٌك يـَنهِزُل فـََقاَل َلُه َجربه
ِم ُخِلَق قـَبهَل السَّاَعِة فـََلمَّا نـََزَل قَاَل: اَي حُمَمَُّد َأرهَسَليِن ِإلَيهَك رَبَُّك َفَمَلًكا نَبِ ِإنَّ َهَذا َمَلٌك ملَه يـَنه    ؟ يًّا ََيهَعُلَك َأوه َعبهًدا َرُسواًل ِزله ُمنهُذ يـَوه

َائِيُل: تـََواَضعه ِلَربَِّك " قَاَل: »َبله َعبهًدا َرُسواًل  َسُبُه قَاَل: " فـََقاَل َجربه  «َأحه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 797]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ *    -   127 َُمةَ ،  َحدََّثيِن أَبُو قَاِسمٍ ،  َحدَّ ُثَك ِبَِديٍث   قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد ابهِن ُشربه فـََقاَل َلُه رَُجٌل: َأاَل ُأَحدِّ
ُ َعزَّ    ؟  بـََلَغيِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َُمَة: َهاِت فـَُربَّ َحِديٍث َحَسٍن ِجئهَت ِبِه قَاَل: " َأرهَبٌع اَل يـُعهِطيِهنَّ اَّللَّ قَاَل ابهُن ُشربه
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َُمَة: َما ُهنَّ َوَجلَّ ِإالَّ َمنه ُيُِبُّ قَالَ  ُت َوُهَو َأوَُّل الهِعَباَدةِ   ؟  ابهُن ُشربه ُد  ،  َوالتـََّواُضعُ ،  َوالتـَّوَكُُّل َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ،  قَاَل: الصَّمه َوالزُّهه
نـهَيا "   يف الدُّ

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 798]فيض: 

 
ثـََنا َسعهَدَويههِ   -   128 َحاقَ ،  َعبَّاِد بهِن الهَعوَّامِ َعنه  ،  َحدَّ َعنه  ،  َعِن ابهِن َكعهِب بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب أَُماَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه

ميَاِن«  أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَبَذاَذُة ِمَن اإلهِ
 حديث صحيح.  المحقق: قال[ # 799]فيض: 

 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   -   129 ثـََنا َمعهنٌ ،  َحدَّ َنهَصاِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمِنيِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب أَُماَمَة األه ، َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ميَاِن« قَاَل َهاُروُن:  ،  نهَصاِريِّ َعنه َأيب أَُماَمَة األهَ ،  َعنه حَمهُموِد بهِن لَِبيدٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَبَذاَذُة ِمَن اإلهِ

 َسأَلهُت َمعهًنا َعِن الهَبَذاَذِة فـََقاَل: اللَِّباُس ُدوَن اللَِّباِس يـَعهيِن: »ُدوٌن«
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 800]فيض: 

يفُّ   -   155 رَبين أَبُو ُهَريـهَرَة الصَّريه ثـََنا ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو طَِليقٍ ،  َأخه َعنه  ،  َعنه بَُديهلٍ ،  َحدََّثيِن َأيب ،  وََكاَن رَُجاًل َصاحِلًا: َحدَّ
ِر بهِن َحوهَشبٍ  َاءَ ، َشهه : »َكاَن َيُد َقِميِص النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َأْسه ِغ«قَاَلته َفَل ِمَن الرُّسه   َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل َأسه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 801]فيض: 
 

ََسُن بهُن َُيهََي  *   -  156 رَِمةَ ، َعنه ِإبـهَراِهيمَ ، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأدهَهمَ ، ثنا َحازُِم بهُن َجبَـَلةَ ، َحدَّثـََنا احله قَاَل:  ، َعبَّاسٍ َعِن ابهِن ، َعنه ِعكه
ِهِه َكاَن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه تـََرَك زِيَنَة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأوه َوَضَع ثَِيااًب َحَسنَ  ًة تـََواُضًعا َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوابهِتغَاَء َوجه

َنَِّة يف خِتَاِت الهَياُقوِت« َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأنه َيدَِّخَر  َقِريَّ اجله  َلُه َعبـه
 حديث غريب من حديث إبراهيم.  قال المحقق:[ # 802]فيض: 

 

ثـََنا حَمهُموُد بهُن َغيهاَلنَ *  -  157 ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ، َحدَّ ثـََنا مَهَّامٌ ، َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ َعنه ، َعنه قـََتاَدةَ ، َحدَّ َعنه ، َعمه
َربُوا َوالهَبُسوا َوَتَصدَُّقوا يف  ،  أَبِيهِ  ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكُلوا َواشه ِإنَّ اَّللََّ ،  َغريهِ َسَرٍف َواَل خمَِيَلةٍ َعنه َجدِّ

 «ُيُِبُّ َأنه تـَُرى أَثـَُر نَِعِمِه َعَلى َعبهِدهِ 
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 803]فيض: 

َوِص حُمَمَُّد بهُن َحيَّانَ   -   163 َحه ثـََنا أَبُو األه ِلمٍ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد الهَواِرِث بهُن َسِعيدٍ ،  َحدََّثيِن َعفَّاُن بهُن ُمسه رَباََن أَبُو التـَّيَّاحِ ،  َأخه ثـََنا  ،  َأخه َحدَّ
َسِن النَّاِس ُخُلًقا« أََنُس بهُن َماِلٍك قَاَل:   »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َأحه

 (. 2310(، ومسلم )6203رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 804]فيض: 
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ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ   -  164 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن  ،  َحدَّ َحاقَ ،  َسعهدٍ َحدَّ َعنه  ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه
ِمِننَي َأفهَضلُ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ، َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ  َسنـُُهمه ُخُلًقا«  ؟ قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ الهُمؤه  قَاَل: »َأحه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 805]فيض: 
 

ٍر الزَُّبريهِيُّ   -  165 ثـََنا الزَُّبريهُ بهُن َأيب َبكه َرةَ ،  َحدَّ َعنه َعطَاِء بهِن َأيب  ،  َعنه فـَرهَوَة بهِن قـَيهسٍ ،  َعنه اَنِفِع بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدََّثيِن أَبُو َضمه
َسنـُُهمه ُخُلًقا« قَاَل: ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ، َراَبحٍ  ِمِننَي َأفهَضُل قَاَل: »َأحه  ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ الهُمؤه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 806]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -   166 ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدَّ ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُأَساَمةَ َعنه يَزِيَد بهِن  ،  َحدَّ َعنه َعمه
ٍرو ِن ُخُلِقهِ ، َعِن الهُمطَِّلبِ ، َأيب َعمه ِرُك ِبُسه ِمَن لَُيده : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهُمؤه  َدرََجَة قَائِِم َعنه َعاِئَشَة قَاَلته

 اللَّيهِل َصائِِم النـََّهاِر« 
 حديث صحيح.  قال المحقق:[ # 807]فيض: 

 

167   -   *   ِ َُسنيه ََسِديُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله رَباََن حُمَمَُّد بهُن الهَقاِسِم األه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر الهُعَمِريُّ ،  َأخه َعِن ابهِن  ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َحدَّ
ِن ُخُلِقِه َدرََجَة الهَقائِِم الصَّائِِم يف َسبِ ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ُلُغ ِبُسه  يِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـبـه

 إسناده ضعيف، والحديث ثابت من طرق صحيحة.  قال المحقق:[ # 808]فيض: 
 

ثـََنا مُحَيهٌد  *  -  168 َبَّارِ ، النََّساِئيُّ َحدَّ ُر بهُن َعبهِد اجله َوِد النَّضه َسه َحدََّثيِن نُوُح بهُن َعبَّاٍد الهُقَرِشيُّ َوَما رَأَيهُت َأَحًدا َكاَن ، َحدََّثيِن أَبُو األه
َشى َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنههُ  ِن َعِن النَِّبِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َأخه ُلُغ ِبُسه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَعبهَد لَيَـبـه

ِخَرةِ  َفَل َدرهٍك ِمنه َجَهنََّم َوُهَو َعابِ ، َوَشَرَف الهَمَناِزِل َوِإنَُّه َلَضِعيُف الهِعَباَدةِ ، ُخُلِقِه َعِظيَم َدرََجاِت اله ُلُغ ِبُسوِء ُخُلِقِه َأسه  ٌد«َوِإنَُّه لَيَـبـه
 إسناده يعتبر.  قال المحقق:[ # 809]فيض: 

 

أَبُو حُمَمٍَّد الهَعبَّاُس بهُن َأيب طَاِلٍب الهَواِسِطيُّ َأُخو َُيهََي بهِن َأيب طَاِلبٍ   *   -  169 َوةٍ ،  َحدََّثيِن  َثاَلثََة ِإخه ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن  ،  وََكانُوا  َحدَّ
َحاقَ  ثـََنا ِسَناُن بهُن  ،  ِإسه ُُلِق خبَريهِ  ،  َعنه مُحَيهٍد الطَّوِيلِ ،  َهاُرونَ َحدَّ ُن اخله َعنه أََنٍس َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َذَهَب ُحسه

ِخَرِة« نـهَيا َواله  الدُّ
 في إسناده عبيد بن اسحاق وهو متروك.  قال المحقق:[ # 810]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو    -   170 ِلٍم َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيسَ ،  ُمسه رَبين َأيب ،  َحدَّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ،  َعنه َجدِّي،  َوَعمِّي،  َأخه
َنَّةَ  ِخُل النَّاَس اجله َثِر َما يُده َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َأكه ُُلِق«،  قَاَل: »تـَقهَوى اَّللَِّ ،  قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُن اخله َوُسِئَل َعنه ،  َوُحسه

ِخُل النَّاَس النَّارَ  َثِر َما يُده َوفَاِن: الهَفُم َوالهَفرهُج " ،  َأكه َجه  قَاَل: " األه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 811]فيض: 
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َعهدِ   -  171 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن  ،  َحدَّ َعنه ُأَساَمَة بهِن َشرِيٍك قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه ِزاَيِد بهِن ِعاَلَقةَ ،  زَُهريهٌ َأخه
نهسَ  َعهَراُب ِمنه ُكلِّ َمَكاٍن فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َخريهُ َما ُأعهِطَي اإلهِ ِلمُ اُن َأِو الهمُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَجاَءُه األه ََسُن«   ؟  سه ُُلُق احله  قَاَل: »اخله

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 812]فيض: 
 

َثَمةَ   -   172 ثـََنا أَبُو َخيـه َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه رَباََن ُسفه ُُه قَاُلوا: َأخه ِرو بهِن ِديَنارٍ ،  َوَغريه َعنه يـَعهَلى بهِن  ،  َعِن ابهِن َأيب ُمَليهَكةَ ،  َعنه َعمه
ٍء أَثـهَقُل يف ِميَزانِ ،  َِمهَلكٍ  ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َشيه ِمِن ِمنه ُخُلٍق َحَسنٍ َعنه أُمِّ الدَّرهَداِء تـَبـه َوِإنَّ اَّللََّ ،   الهُمؤه

 تـََعاىَل يـُبهِغُض الهَفاِحَش الهَبِذيَء« 
 ه حسن. إسناد قال المحقق:[ # 813]فيض: 

 

َثَمةَ   *   -   173 ثـََنا أَبُو َخيـه ُب بهُن َجرِيرٍ ،  َوَحدَّ ثـََنا َوهه ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َعنه أُمِّ ،  َعنه َعطَاٍء الهَكيهَخارَاينِّ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َأيب بـَزَّةَ ،  َحدَّ
ٍء أَثـهَقَل يف الهِميَزاِن ِمنه ُخُلٍق َحَسٍن« َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ، َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ، الدَّرهَداءِ   َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َشيه

 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 814]فيض: 
 

َثَمةَ   -  174 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشُ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ ُروقٍ ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َحدَّثـََنا األه ٍرو قَاَل: ملَه َيُكنه َعنه  ،  َعنه َمسه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
ًشا وََكاَن يـَُقوُل: »ِمنه ِخَيارُِكمه َأَحاِسُنُكمه  اَلقًا«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَاِحًشا َواَل ُمتَـَفحِّ  َأخه

 (. 2321(، ومسلم )3559رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 815]فيض: 
 

رٍ   -  175 َُبابِ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ثـََنا زَيهُد بهُن احله رَبين َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َعنه ،  َأخه
ُُلقِ َعِن النـَّوَّاِس بهِن َْسهَعاَن أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ  ،  أَبِيهِ  ُن اخله ُ َما َحاَك ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الهرِبِّ َواإلهُِثِه قَاَل: »الهرِبُّ ُحسه َواإلهُِثه

تَـوهَك«، يف نـَفهِسكَ  َتاَك النَّاُس َوَأفـه  َوِإنه َأفـه
. رواه مسلم لصحيحرجاله ثقات، ما خال شيخ المصنف وهو مستور. وأصل الحديث ثابت في ا  قال المحقق:[ #  816]فيض:  

(2553.) 
 

رٍ   *  - 176 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده َسِن بهِن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب َسارَةَ ،  َحدَّ َعِن احلَه
ُُلِق َكَما يـُعهِطي ِللهُمَجاِهِد يف َسِبيِلِه يَـ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   ِن اخله غهُدو  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ لَيـُعهِطي الهَعبهَد ِمَن الثَـَّواِب َعَلى ُحسه

ُر َويـَُروُح« َجه  َعَليهِه األه
 حديث مرسل، إسناده ضعيف. قال المحقق:[ # 817]فيض: 

 

ِ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    *   -  177 َُسنيه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  احله ثـََنا َداُوُد بهُن َأيب ِهنهدٍ ،  َحدَّ ُحولٍ ،  َحدَّ َعنه َأيب ثـَعهَلَبَة اخلهَُشيِنِّ َأنَّ ،  َعنه َمكه
جَمهِلًسا   َرَبُكمه ِمينِّ  َوَأقـه ِإيَلَّ  َأَحبَُّكمه  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ  َأَحاِسُنُكمه ُخُلًقاَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َم الهِقَياَمِة  ِإيَلَّ  ،  يـَوه أَبـهَغَضُكمه  َوِإنَّ 

ُقوَن الهُمتَـَفيهِهقُ  اَلقًا الثَـّرهَثُروَن الهُمَتَشدِّ َم الهِقَياَمِة َمَساِوُئُكمه َأخه  وَن«َوأَبـهَعدَُكمه ِمينِّ جَمهِلًسا يـَوه
 حديث مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق:[ # 818]فيض: 
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ثـََنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ،  َوَحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ   *  -  178 ثـََنا أَبُو ُأَويهسٍ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّ
رِبُُكمه  َمِلُكمه ِإميَاانً َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل ُأخه َلُفوَن« ؟ أبَِكه َنافًا الَِّذيَن َيَهَلُفوَن َويـُؤه اَلقًا الهُمَوطَُّئوَن َأكه  َأَحاِسُنُكمه َأخه

 إسناد حسن.  قال المحقق:[ # 819]فيض: 
 

179  -   *   ِ َُسنيه ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِقيٍق قَاَل: َجاَء رَُجٌل ،  ُعثهَماُن بهُن ِغَياثٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َحدَّ
ٍء َأفهَضلُ ،  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِ َأوه َثاَلثً  ؟ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ َشيه ُُلِق« َمرََّتنيه ُن اخله  قَاَل: »ُحسه

 إسناده مرسل، رجاله ثقات. لمحقق:قال ا[ # 820]فيض: 
 

180   -   *   ِ َُسنيه ٍر َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا أَبُو َنضه ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ ،  َعنه زَيهِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُأَساَمةَ ،  َحدَّ
ِر بهِن الهُفَراِت قَاَل:   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َحُسَن َخلهُق امهِرٍئ َواَل ُخُلُقُه فـََتطهَعَمُه النَّاُر« َعنه َبكه

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 821]فيض: 

َثَمةَ   -  182 ثـََنا أَبُو َخيـه ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ِ ،  َصَدَقُة بهُن ُموَسىَحدَّثـََنا  ،  َحدَّثـََنا ُمسه َُسنيه ُد بهُن  ،  ح َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا فـَهه َحدَّ
ثـََنا َماِلُك بهُن ِديَنارٍ ،  َعنه َصَدَقَة بهِن ُموَسى،  َحيَّانَ  ُدَّاينُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َغاِلٍب احله ِريِّ قَاَل: قَا،  َحدَّ ُده َل َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

ِمنٍ  َلَتاِن اَل جَتهَتِمَعاِن يف ُمؤه لُ ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َخصه ُُلِق« ، الهُبخه  َوُسوُء اخله
 قال الترمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث صدقة.  قال المحقق:[ # 822]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن    *  -  183 رَباََن َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َأيب َروَّادٍ َحدَّ ٍر قَاَل: َأخه َزِيَرةِ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه َمرهَواَن بهِن َساملٍِ ،  َأيب َبده ِل اجله ،  ِمنه َأهه
َراَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َذنهٍب َأعهَظمَ  ُُلِق َوَذِلَك    َعنه َميهُموِن بهِن ِمهه ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ُسوِء اخله

 َأنَّ َصاِحَبُه اَل َُيهُرُج ِمنه َذنهٍب ِإالَّ َوَقَع يف آَخَر« 
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 823]فيض: 

 

َعهدِ   *  - 184 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا أَبُو الهُمِغريَِة  ،  َحدَّ َمحهَِسيُّ َحدَّ َحاقَ ،  األه َعنه رَُجٍل ِمنه قـَُريهٍش قَاَل: قَاَل ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
ُس اجلهَ  َطَااَي َكَما ُتِذيُب الشَّمه ََسَن يُِذيُب اخله ُُلَق احله ُُلَق السَّيَِّئ  ،  ِليدَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اخله لَيـُفهِسُد الهَعَمَل َوِإنَّ اخله

َلُّ الهَعَسَل«  ِسُد اخله  َكَما يـُفه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 824]فيض: 

َرٍم الهَعمِّيُّ   *  -   188 َبُة بهُن ُمكه َاِعيُل بهُن َحِكيمٍ ،  َحدََّثيِن ُعقه ثـََنا ِإْسه َعنه ،  الهُمنهَكِدرِ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعِن الهَفضهِل بهِن ِعيَسى،  َحدَّ
ُُلِق« ، َجاِبرٍ  ُم ُسوُء اخله  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الشُّؤه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 825]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ   *   -   189 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ ِر بهُن َأيب َمرهَيََ ،  ُمصهَعبٍ َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َعنه َحِبيِب بهِن ُعبَـيهٍد ،  َحدَّ
ُُلِق« ، الرََّحِبِّ قَاَل ابهُن ُمصهَعٍب: َحِسبهُت َمَعُه َحِكيَم بهَن ُعَمريهٍ  ُم ُسوُء اخله : »الشُّؤه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعنه َعاِئَشَة قَاَلته

 إسناده ضعيف.  المحقق:قال [ # 826]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهُمَخّرِِميُّ *    -  190 َوُد بهُن َساملٍِ ،  َحدَّ ثـََنا َأسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيسَ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
 : ُط ُوُجوهٍ ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ُن ُخُلٍق« ، »ِإنَُّكمه اَل َتَسُعوَن النَّاَس أبَِمهَواِلُكمه َوَلِكنه لَِيَسعهُهمه ِمنهُكمه َبسه  َوُحسه

 إسناده يعتبر.  قال المحقق:[ # 827]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -   192 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َعهمَ ،  َحدَّ رَفـََعُه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َعلهَقَمةَ ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  شِ َعِن األه
َنََّة رَُجٌل يف قـَلهِبِه ِمثـهَقاُل َحبٍَّة ِمنه َخرهَدٍل ِمنه ِكربهٍ  ُخُل اجله ُخُل النَّاَر رَُجٌل يف قـَلهِبِه ِمثـهَقاُل َحبٍَّة ِمنه َخرهَدٍل ِمنه ،  قَاَل: »اَل َيده َواَل َيده

 ِإميَاٍن«
 (.919رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 828]فيض: 

ُ بهُن ُحَريهثٍ   -  193 َُسنيه ثـََنا أَبُو َعمَّاٍر احله ثـََنا الهَفضهُل بهُن ُموَسى،  َحدَّ ِ بهِن َواِقدٍ ،  َحدَّ َُسنيه عهُت ،  َعنه َُيهََي بهِن ُعَقيهلٍ ،  َعِن احله قَاَل: ْسَِ
ََف َعبهَد اَّللَِّ بهَن   رَ ،  َأيب َأوه ِثُر الذِّكه َرهَمَلِة ،  َويُِقلُّ اللَّغهوَ ،  يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »يُكه رِبُ َأنه مَيهِشَي َمَع األه َتكه َواَل َيسه

ِكنِي فـَيَـقهِضَي َلُه َحاَجَتُه«   َوالهِمسه
   حديث صحيح. قال المحقق:[ # 829]فيض: 

 

َثَمةَ   -   194 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعفَّانُ ،  َحدَّ :  ،  َعنه َثِبتٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ ٌء فـََقاَلته ِلَها َشيه َرَأًة َكاَن يف َعقه َعنه أََنٍس َأنَّ امه
 رِيِق ِشئهِت« فـََقاَم َمَعَها يـَُناِجيَها َحىتَّ َقَضى َحاَجتَـَها ِإنَّ يل َحاَجٌة فـََقاَل: »اَي أُمَّ ُفاَلٍن انهظُِري َأيُّ الطَّ ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

 (.2326رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 830]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -  195 ثـََنا ابهُن ُعَليَّةَ ،  َحدَّ ِت الثَـّوهِريِّ ،  َحدَّ ثـََنا َعطَاُء بهُن السَّاِئبِ قَااَل:  ،  َوَعمَّاٌر ابهُن ُأخه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َحدَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ: الهِكربهِاَيُء رَِداِئي َوالهعَ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـَُقوُل اَّللَّ َظَمُة ِإزَاِري َفَمنه اَنزََعيِن َواِحًدا ِمنـه

ُتُه يف جَ   َهنََّم " أَلهَقيـه
 (.2620رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 831]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   *   -   196 ثـََنا َمرهَواُن بهُن ُشَجاعٍ ،  َحدَّ َلةَ ،  َحدَّ َعنه َأيب َسَلَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن قَاَل: الهتَـَقى ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأيب َعبـه
ٍرو َوَأقَاَم ابهُن ُعَمرَ َعبهُد  ٍرو َعَلى الهَمرهَوِة فـَتَـَوافـََقا َفَمَضى ابهُن َعمه يـَبهِكي قَاَل: َما يـُبهِكيَك اَي َأاَب َعبهِد    اَّللَِّ بهُن ُعَمَر َوَعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه

َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َكاَن يف قَـ   ؟  الرَّمحهَنِ  ٍرو زََعَم أَنَُّه ْسَِ لهِبِه ِمثـهَقاُل َحبٍَّة ِمنه َخرهَدٍل َهَذا يـَعهيِن ابهَن َعمه
ِهِه يف النَّاِر«  ُ َعَلى َوجه  ِمنه ِكربهٍ َأَكبَُّه اَّللَّ
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 جال الصحيح.رجاله ر  قال المحقق:[ # 832]فيض: 
 

مَّاينُّ  * - 197 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ َعنه أََنٍس قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ، َعنه َثِبتٍ ، َحدَّ
َداُء  ،  َوَسلََّم يف َطرِيقٍ  َرَأٌة َسوه فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َدُعوَها  ،  فـََقاَلِت: الطَّرِيُق ُثَّةَ ،  فـََقاَل هَلَا رَُجٌل: الطَّرِيقَ َوَمرَِّت امه

َا َجبَّارٌَة«   فَِإَّنَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 833]فيض: 

 

َاِعيلَ   -  198 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه وَعِ ،  َعنه ُعَمَر بهِن رَاِشدٍ ،  أَبُو ُمَعاِويَةَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َكه قَاَل:  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِإاَيِس بهِن َسَلَمَة بهِن األه
َبَّ  َتَب يف اجله ِسِه َحىتَّ يُكه َهُب بِنَـفه  َما َأَصاَِبُمه ِمَن الهَعَذاِب«  فـَُيِصيَبهُ ،  ارِينَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـََزاُل الرَُّجُل َيذه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 834]فيض: 

204   -   ِ َُسنيه ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َهاِشٌم  ،  َوحُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ قَااَل: َحدَّ ،  الهُكويفُّ َحدَّ
َثـهَعِميُّ  عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »بِئهسَ ،  َحدََّثيِن زَيهٌد اخله : ْسَِ َثـهَعِميَِّة قَاَلته َاَء بِنهِت ُعَميهٍس اخله الهَعبهُد َعبهٌد جَتَربََّ    َعنه َأْسه

َعهَلى ،  َواعهَتَدى َبَّاَر األه اله ،  َوَنِسَي اجله الهُمتَـَعالَ َوبِئهَس  الهَكِبرَي  َوَنِسَي  َتاَل  َواخه خَتَيََّل  َعبهٌد  َوهَلَا،  َعبهُد  َسَها  َعبهٌد  الهَعبهُد  َوَنِسَي ،  َوبِئهَس 
تَـَهى«، الهَمَقاِبَر َوالهِبَلى َء َوالهُمنـه  َوبِئهَس الهَعبهُد َعبهٌد َعَتا َوبـََغى َوَنِسَي الهَبده

 . إسناده ضعيف قال المحقق:[ # 835]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب ِزاَيدٍ   * -  205 ثـََنا َسيَّارٌ ،  َحدَّ َعنه َثِبٍت قَاَل: بـََلغََنا أَنَُّه ِقيَل:  ،  َعنه َجعهَفِر بهِن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ
 «؟  بـَعهَدُه الهَموهتُ قَاَل: »أَلَيهَس ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َأعهَظَم ِكربهَ ُفاَلنٍ 

 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 836]فيض: 

َثَمةَ   *  - 206 ثـََنا أَبُو َخيـه َلمَ ، َحدَّ عهُت الصَّقهَعَب بهَن زَُهريهٍ ُُيَدُِّث َعنه زَيهِد بهِن َأسه ُب بهُن َجرِيٍر قَاَل: ْسَِ ثـََنا َوهه َعنه َعطَاِء بهِن  ،  َحدَّ
ٍرو َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ نُوًحا َلمَّا َحَضَرتهُه الهَوفَاةُ َعنه َعبهِد  ،  َيَسارٍ  َدَعا ابـهنَـيهِه فـََقاَل: ِإيّنِ قَاصٌّ    اَّللَِّ بهِن َعمه

ِ ،  َعَليهُكُم الهَوِصيَّةَ  َاُكَما َعِن اثـهنَـَتنيه ِ َوَأَّنه َاكُ ،  آُمرُُكَما اِبثـهنَـَتنيه رهكِ َأَّنه فَِإنَّ السََّماَواِت    ؛  َوآُمرُُكَما ِباَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  َوالهِكربهِ ،  َما َعِن الشِّ
رَ  ُخه ُ يف الهِكفَِّة األه َرهَض َوَما ِفيِهنَّ َلوه ُوِضَعته يف ِكفَِّة الهِميَزاِن َوُوِضَعته اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُهَماَواأله َلوه َأنَّ السََّماَواِت  وَ ،  ى َكاَنته َأرهَجَح ِمنـه

ُ َعَليهِهَما تـَقهِصُمُهَما َرهَض َوَما ِفيِهنَّ َكاَنته َحَلَقًة وََكاَنته اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ِدهِ ،  َواأله ٍء   ؛  َوآُمرُُكَما ِبُسبهَحاَن اَّللَِّ َوِبَمه َُما َصاَلُة ُكلِّ َشيه فَِإَّنَّ
ٍء "  َوِِبَِما يـُرهَزُق ُكلُّ َشيه

 رجال إسناده ثقات.  قال المحقق:[ # 837]فيض: 

َسنِ ، َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  *  -  210 َياَن الهِكاَليبِّ َأنَّ ، َعِن احلَه َعِن الضَّحَّاِك بهِن ُسفه
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ُم َواللَََّبُ قَاَل: »ِإاَلَم َيِصريُ ؟  َما طََعاُمكَ ،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َضحَّاكُ  َت قَاَل:  ؟  « قَاَل: اللَّحه « قَاَل: ِإىَل َما َعِلمه
 َب َما َُيهُرُج ِمِن ابهِن آَدَم َمَثاًل لِلدُّنـهَيا« »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َضرَ 

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 838]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *  -  216 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ رَباََن َمعهَمرٌ ،  َأخه َلمَ ،  َأخه َوَسلََّم قَاَل: »بـََراَءٌة  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِمِننَي«  ِمَن الهِكربهِ َأنه جُتَاِلَس فـَُقَراَء الهُمؤه

 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 839]فيض: 

َعهنَيُ   -   218 ِر بهُن َأيب َعتَّاٍب األه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  َويـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  مَحَّادٍ قَااَل: َحدَّ َعنه َأاَبَن بهِن  ،  َحدَّ
َعَليهِه  ،  َعنه َعلهَقَمَة بهِن قـَيهسٍ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم النََّخِعيِّ ،  َعنه ُفَضيهٍل الهُفَقيهِميِّ ،  تـَغهِلبَ  َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُخُل النَّاَر مِ  َنََّة ِمثـهَقاُل َذرٍَّة ِمنه ِكربهٍ« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  ثـهَقاُل َذرٍَّة ِمنه ِإميَانٍ َوَسلََّم: »اَل َيده ُخُل اجله ِإنَّ الرَُّجَل ُيُِبُّ ،  َواَل َيده
بُُه َحَسًنا َونـَعهُلُه َحَسًنا قَاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   ُص َأنه َيُكوَن ثـَوه َقِّ َوَغمه ََماَل الهِكربهُ َبَطُر احله يٌل ُيُِبُّ اجله اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َجَِ

ُظ َحِديِث يـَعهُقوَب بهِن ُعبَـيهدٍ   النَّاِس« َوَهَذا َلفه
 (.91رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 840]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -  219 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ،  َحدَّ َلمَ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدةَ ،  َحدَّ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ُة يـَرهَكبـَُها َوالطََّعاُم ََيهَمُع َعَليهِه ِمَن الهِكربهِ َأنه َيُكوَن أِلََحِداَن الثَِّياُب يـَلهَبُسَها َوالدَّابَّ ،  رَفـََعُه قَاَل: قَاَل ُمَعاٌذ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َجاِبرٍ 
ِمنَ   ؟  َأصهَحابَهُ  َقَّ َوتـَغهِمَص الهُمؤه ٍ: اعهِتَقاُل الشَّاةِ ،  قَاَل: " اَل َوَلِكِن الهِكربهُ َأنه ُتَسفَِّه احله ،  َوَسأُنـَبُِّئُكمه خبِاَلٍل َمنه ُكنَّ ِفيِه فـََليهَس مبَُتَكربِّ

َمارِ َورُكُ ، َولُبهُس الصُّوفِ  ِمِننيَ ، وُب احلِه  َوَأنه َيَهُكَل َأَحدُُكمه َمَع ِعَياِلِه " ، َوجُمَاَلَسُة فـَُقَراِء الهُمؤه
 .فيه موسى بن عبيدة ضعيف :الحافظ ابن حجر في المطالب العاليةقال [ # 841]فيض: 

 

ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ   * -  220 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ عهُت َأيب ،  َأخه رَباََن ُموَسى بهُن َعِليِّ بهِن َراَبٍح قَاَل: ْسَِ ِرو ،  َأخه ُُيَدُِّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
النَّاِر ُكلُّ َجعهَظِريٍّ َجوَّاظٍ  ُل  قَاَل: »َأهه َوَسلََّم  َعَليهِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعِن  الهَعاِص  َمنَّاعٍ   بهِن  رِبٍ ََجَّاٍع  َتكه َنَِّة الضَُّعَفاُء ،  ُمسه ُل اجله َوَأهه

 الهَمغهُلوبُوَن«
 إسناده صحيح.  قال المحقق:[ # 842]فيض: 

 

ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ   -  221 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ رَباََن ِهَشاُم بهُن ُعرهَوةَ ،  َأخه  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر َأنَّ ،  َأخه
اَلقًا َأخه َأَحاِسُنُكمه  ِخَرِة  اله ِمنَّا يف  َرَبُكمه  َوَأقـه َنا  ِإلَيـه َأَحبَُّكمه  »ِإنَّ  ُقوَن ،  قَاَل:  الهُمَتَشدِّ الثَـّرهَثُروَن  ِمنَّا  َوأَبـهَعدَُكمه  َنا  ِإلَيـه أَبـهَغَضُكمه  َوِإنَّ 

ُوَن« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ الهُمتَـَفيهِهُقوَن ا ِقنَي« َفَما الهُمتَـَفيهِهُقونَ ، لهُمَتَكربِّ َنا »الثَـّرهَثرِيَن َوالهُمَتَشدِّ ُوَن« ؟ َقده َعِلمه  قَاَل: »الهُمَتَكربِّ
 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 843]فيض: 
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َثَمةَ   -   223 ثـََنا أَبُو َخيـه َمحهَرُ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ اَلنَ ،  ُسَليهَماُن بهُن َحيَّاَن األه ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن ابهِن َعجه ِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه َعنه َجدِّ
َم الهِقَياَمِة َذرًّا يف ِمثه  ُوَن يـَوه َعَليهِه َوَسلََّم: »ُُيهَشُر الهُمَتَكربِّ ٍء ِمَن  ،  َجالِ ِل ُصَوِر الرِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  يـَعهُلوُهمه ُكلُّ َشيه

َن ِمنه ِطيَنِة اخلهَ ، الصَّغَارِ  َقوه َنـهَياِر ُيسه ٍن يف َجَهنََّم يـَُقاُل َلُه بُوَلُس تـَعهُلوُهمه اَنُر األه ِل النَّاِر« ُثَّ ُيَساُقوَن ِإىَل ِسجه  َباِل ُعَصارَِة َأهه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 844]فيض: 

 

َقِريُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهُعَقيهِليُّ   *   -   224 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن رَاِشٍد الضَّرِيُر الهِمنـه َعنه َأيب َسَلَمَة بهِن ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
َبَّاُرونَ ،  َعبهِد الرَّمحهَنِ  ُوَن اجله َم الهِقَياَمِة يف ُصَوِر الذَّرِّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُُيهَشُر الهُمَتَكربِّ  يـَوه

 هِلََواَِّنِمه َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« ؛ َيَطُؤُهُم النَّاسُ 
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 845]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   *  -  225 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َثَمَة قَااَل: َحدَّ َعنه حُمَمَِّد بهِن َواِسٍع ،  َعنه َأزهَهَر بهِن ِسَناٍن الهُقَرِشيِّ ،  َوأَبُو َخيـه
َزهِديِّ قَاَل: َدَخلهُت َعَلى ِباَلِل بهِن َأيب بـُرهَدَة   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َحدََّثيِن َعنه أَبِيهِ ،  ِإنَّ َأاَبكَ ،  فـَُقلهُت َلُه: اَي ِباَللُ األه

َهبٌ  َك ايَ ،  قَاَل: »ِإنَّ يف َجَهنََّم َواِداًي يـَُقاُل َلُه َهبـه ِكَنُه ُكلَّ ُجَباٍر« فَِإايَّ ُكُنُه "   َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأنه ُيسه  ِباَلُل َأنه َتُكوَن ِمَّنه َيسه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 846]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ِزاَيدٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو حُمَمَّدٍ   *   -   230 ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ُفاَلاًن َعنه َثِبٍت قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ  ،  َحدَّ
ِسِه قَاَل: »أَلَيهَس بـَعهَدُه الهَموهتُ   « ؟ َعِظيٌم يف نـَفه

 إسناده مرسل. قال المحقق:[ # 847]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ  - 232 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َأيب الّزاَِندِ ، َحدَّ َعهَرجِ ، َعنه أَبِيهِ ، َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب ، َعِن األه
َم الهِقَياَمِة ِإىَل رَُجٍل ََيُرُّ ِإزَارَُه َبَطًرا« ُ يـَوه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـَنهظُُر اَّللَّ

 (. 2087(، ومسلم )5788رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 848]فيض: 
 

َره َوقَاَل َصلَّى    -  233 ُ ِبِه األه ُسُه َخَسَف اَّللَّ رَتُ يف بـُرهَديهِه َقده َأعهَجبَـتهُه نـَفه َنَما رَُجٌل يـَتَـَبخه َض فـَُهَو يـََتَجلهَجُل هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بـَيـه
ِم الهِقَياَمِة«   ِفيَها ِإىَل يـَوه

 (. 2088)(، ومسلم 5789رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 849]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ   -  234 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ رَباََن يُوُنسُ ،  َأخه ِريِّ ،  َأخه رَبين َساملٌِ ،  َعِن الزُّهه َعِن ابهِن ُعَمَر َحدَّثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ،  َأخه
َنَما رَُجٌل يـََتَحرَُّك يف مِ  ِم الهِقَياَمِة« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »بـَيـه َرهِض ِإىَل يـَوه ُ ِبِه فـَُهَو يـََتَجلهَجُل يف األه َيِتِه َخَسَف اَّللَّ  شه

 (.3485رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق:[ # 850]فيض: 
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ثـََنا َعمَّاُر بهُن َنصهرٍ   *  -  235 َثِم بهِن َماِلٍك الطَّاِئيِّ َعِن  ،  َحدََّثيِن بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ َيـه َعنه َأيب ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعاِئذٍ ،  اهله
َجَّاِج الثَُّمايلِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـَُقوُل الهَقربهُ ِللهَميِِّت ِحنيَ  َغرََّك   يُوَضُع ِفيِه: َوُيهََك اَي ابهَن آَدَم َما   احله

َنةِ   ؟  يب  َدةِ ،  َوبـَيهُت الظُّلهَمةِ ،  َأملَه تـَعهَلمه َأيّنِ بـَيهُت الهِفتـه " قَاَل ابهُن َعائٍِذ:    ُكنهَت ََتُرُّ ِبِه َقَذاَذكَ   ؟  َما َغرََّك يب   ؟  َوبـَيهُت الدُّودِ ،  َوبـَيهُت الهَوحه
َجَّاجِ  َمِئٍذ يـَلهَبُس َويـَتَـَهيَّ  ؟ َما الهَقَذاذُ ، اَي َأاَب احله َيااًن وََكاَن يـَوه ِي ابهِن َأِخيَك َأحه َرى َكَمشه ُر ُأخه اًل َويـَُؤخِّ  أُ قَاَل: الَِّذي يـَُقدُِّم رِجه

 ت صحبة أبي الحجاج الثمالي، وإال فهو حديث مرسل.رجاله رجال الحسن، وإسناده موصول إن ثبت  قال المحقق:[ #  851]فيض:  

َبةَ   -  238 ثـََنا ابهُن َأيب َشيـه ُر بهُن ُعبَـيهٍد قَاِضي الهُكوَفةِ ،  َحدَّ ثـََنا َبكه َتارِ ،  َحدَّ َلى،  َعنه ِعيَسى بهِن الهُمخه ، َعِن ابهِن بـَُريهَدةَ ،  َعِن ابهِن َأيب لَيـه
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيهِه َعنه أَبِيِه قَاَل: قَاَل  بَُه ُخَياَلَء ملَه يـَنهظُِر اَّللَّ َم الهِقَياَمِة« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َجرَّ ثـَوه  يـَوه

 حديث صحيح.  قال المحقق:[ # 852]فيض: 
 

َاِعيلَ   -   239 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َياُن قَالَ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه عهَناُه ِمنه َحدَّ َلَم قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر َفَمرَّ  ،  : ْسَِ زَيهِد بهِن َأسه
ٌب َجِديٌد َفَسِمعهُتُه يـَُقوُل: َأيه ُبيَنَّ ارهَفعه ِإزَاَركَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ؛  ِبِه َعبهُد اَّللَِّ بهُن َواِقٍد َوَعَليهِه ثـَوه  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  فَِإيّنِ ْسَِ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل َمنه َجرَّ ِإزَارَُه ُخَياَلًء«   »اَل يـَنهظُُر اَّللَّ
 (. 2085(، ومسلم )3655رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق:[ # 853]فيض: 

ِلمٍ   -  245 ثـََنا يَزِيُد بهُن  ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه رَباََن َحرِيُز بهُن ُعثهَمانَ ،  َهاُرونَ َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َميهَسَرةَ ،  َأخه َعنه ُجَبريهِ بهِن ،  َحدَّ
ًما َعَلى َكفِِّه ُثَّ ،  نـَُفريهٍ  ِر بهِن َجحَّاٍش الهُقَرِشيِّ قَاَل: بـََزَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه َعُه َعَليهِه َوقَاَل: "   َوَضعَ َعنه ِبشه بـُ  ُأصه

ُ َعزَّ َوَجلَّ: ابهَن آَدمَ  َرهِض   ؟ َأَّنَّ تـُعهِجُزين َوَقده َخَلقهُتَك ِمنه ِمثهِل َهِذهِ ، يـَُقوُل اَّللَّ َ بـُرهَديهِن َوِلَله َحىتَّ ِإَذا َسوَّيـهُتَك َوَعدَّلهُتَك َمَشيهَت َبنيه
َاِقَي قـُلهَت: أََتَصدَّقُ َحىتَّ ، ََجَعهَت َوَمنَـعهتَ ، ِمنهَك َوئِيدٌ   " ؟ َوَأَّنَّ َأَواُن الصََّدَقةِ ،  ِإَذا بـََلَغِت الرتَّ

 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 854]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ  * - 249 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ، َعنه ُُيَنَّسَ ، َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، َحدَّ
ُهمه فَاِرُس َوالرُّومُ ،  َوَسلََّم: »ِإَذا َمَشته أُمَّيِت الهُمطَيهطَاءَ  َعهَرايبِّ  ،  «ُسلَِّط بـَعهُضُهمه َعَلى بـَعهضٍ ،  َوَخَدَمتـه عهُت ابهَن األه : ْسَِ قَاَل َعبهُد اَّللَِّ

َيةٌ  ِتَياٌل«  يـَُقوُل: »الهُمطَيهطَاُء ِمشه  ِفيَها اخه
 إسناد مرسل، وقد روي موصوال عن ابن عمر وصححه ابن حبان. قال المحقق:[ # 855]فيض: 

 

َمِنيعٍ   *  -  250 بهُن  ثـََنا َأمحهَُد  ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ بهُن  َمرهَواُن  ثـََنا  بهِن ُكَريهبٍ ،  َحدَّ ِديَن  ِرشه عهُت  ،  َعنه  قَاَل: ْسَِ أَبِيِه  َعبهِد َعنه  بهَن  الهَعبَّاَس 
َبَل رَُجٌل يف بـُرهَديهِن َلهُ ،  الهُمطَِّلبِ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َأقـه رَتُ ِفيِهَما يـَنهظُُر يف   يف زُقَاِق َأيب هَلٍَب يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  يـَتَـَبخه

َره ، ِعطهَفيههِ  ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل األه ِم الهِقَياَمِة« ، َض َفُخِسَفته ِبهِ فََأَمَر اَّللَّ  فـَُهَو يـََتَجلهَجُل ِفيَها ِإىَل يـَوه
 ضعيف. :(1058األلباني في ضعيف الجامع )قال [ # 856]فيض: 
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ثـََنا َأمحهَُد بهُن يَزِيَد الهَياِميُّ   -  251 ُ بهُن َعِليٍّ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َساملٍِ َعنه  ،  َعِن ابهِن َأيب َروَّادٍ ،  َحدَّثـََنا ُحَسنيه
َباُل يف َثاَلثَةٍ  زَاُر َوالهَقِميصُ ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اإلهِسه  َوالهِعَماَمُة«، اإلهِ

 حديث حسن.  قال المحقق:[ # 857]فيض: 
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ِ بهِن حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيَم احِلمَّاينُّ َرضِ   -  1 ِ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن احلَُسنيه رَباََن الشَّيهُخ أَبُو احلَُسنيه َعنهُه  َأخه  ُ ثـََنا الشَّيهُخ    - َي اَّللَّ قَاَل: َحدَّ
ٍر َأمحهَُد بهُن َعِلىِّ بهِن َثِبٍت اخلَِطيُب البَـغهَدادِ  َراَن ،  ىُّ احلَاِفُظ أَبُو َبكه ِ َعِليُّ بهُن حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِبشه رَباََن أَبُو احلَُسنيه قَاَل: َأخه

َرَة َوَأرهبَِعِماَئةٍ  ُل ِقَراَءًة َعَليهِه يف لََياِل َسبهٍع َِف املَُحرَِّم َسَنَة َأرهَبَع َعشه ِ بهنُ ،  املَُعدِّ رَباََن أَبُو َعِلىٍّ احلَُسنيه َواَن الرَبهَذِعيُّ ِقَراَءًة قَاَل: َأخه  َصفه
ٍع َوَثالِثنَي وَثالُثِاَئةٍ  نـهَيا قَاَل: َحدَّثـََنا ،  َعَليهِه يف َشوَّاٍل ِمنه َسَنِة ِتسه ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد ابهِن َأيب الدُّ ثـََنا أَبُو َبكه قَاَل: َحدَّ

َعهدِ  َنَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  رَباََن ُشعهَبةُ قَاَل: َأخه ،  َعِليُّ بهُن اجله عهُت َأيب ُُيَدِّثُ ،  َعنه ُعيَـيـه َرةَ ،  قَاَل: ْسَِ ُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب َبكه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِلَصاِحِبِه ِفيِه الهُعقُ  َل اَّللَّ َرى َأنه يـَُعجِّ نـهَياَوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َذنهٍب َأحه ِخَرةِ ،  وبََة يف الدُّ ِمنه َقِطيَعِة ،  َمَع َما َيدَِّخُر يف اله

 الرَِّحِم َوالهبَـغهِي«
 حديث صحيح.  قال المحقق:[ # 858]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسَف بهِن الصَّبَّاحِ   *  -   2 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َوهاَلينِّ َعنه َأيب  ،  قَاَل: َحدَّ َأنَّ َأاَب َسِعيٍد الهِغَفاِريَّ َحدَّثَُه ،  َهاِنٍئ اخله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَُّه َسُيِصي عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َع َأاَب ُهَريـهَرَة يـَُقوُل: ْسَِ َُمِم«أَنَُّه ْسَِ َما  وَ ،  قَاُلوا: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ،  ُب أُمَّيِت َداُء األه

َُممِ  ََشرُ   ؟  َداُء األه َرهُج« ،  َحىتَّ َيُكوَن الهبَـغهيُ ،  َوالتََّحاُسدُ ،  َوالتـََّباُغضُ ،  َوالتـََّناُفُس يف الدُّنـهَيا،  َوالتََّكاثـُرُ ،  َوالهَبَطرُ ،  قَاَل: »األه  ُثَّ َيُكوَن اهله
 إسناده مقبول.  قال المحقق:[ # 859]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  3 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َياِخَنا،  قَاَل: َحدََّثيِن رَُجلٌ ،  قَاَل: َحدَّ ُ َعَليهِه ،  ِمنه َأشه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ًدا َاَك َعنه َثاَلٍث: اَل تـَنـهُقضه َعهه َك َوالهبَـغهيَ ،  اَل تُِعنه َعَلى نـَقهِضهِ وَ ،  َوَسلََّم َأوهَصى رَُجاًل فـََقاَل: " َأَّنه فَِإنَّ َمنه بُِغَي َعَليهِه لَيَـنهُصَرنَُّه   ؛  َوِإايَّ

 ُ رَ  - َعزَّ َوَجلَّ  -اَّللَّ َك َوالهَمكه ِلهِ  ؛ َوِإايَّ َر السَّيَِّئ اَل ُيَِيُق ِإالَّ أبَِهه  طَاِلٌب "  -َعزَّ َوَجلَّ  - َوهَلُمه ِمَن اَّللَِّ ، فَِإنَّ الهَمكه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 860]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  - 4 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َاِرثِ ، َحدَّ ِرو بهِن احله ،  َعنه ِسَناِن بهِن َسعهدٍ ، َعنه يَزِيَد بهِن َأيب َحِبيبٍ ، َعنه َعمه
ُ َعَليهِه: »ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َأوهَحى ِإيَلَّ َأنه تـََواَضُعوا،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  َواَل يـَبهِغي بـَعهُضُكمه ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعَلى بـَعهٍض«
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 861]فيض: 

َحاقَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُفَراتِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى  *   -  5 َاِرثِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو ِإسه ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعِن احله
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل   ِلِمنيَ َرِضَي اَّللَّ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َمعهَشَر الهُمسه  ُ َذُروا الهبَـغهيَ ،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَِإنَُّه لَيهَس ِمنه ُعُقوبٍَة ِهَي   ؛  احه

ُضُر ِمنه ُعُقوبَِة الهبَـغهِي«   َأحه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 862]فيض: 



198 

 

َسنِ   *   -   27 ُ بهُن احلَه َُسنيه ثـََنا َعاِصُم بهُن َعِليٍّ ،  َحدََّثيِن احله ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ُمَعاِويَةَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه أََنِس بهِن  ،  َعنه َثِبتٍ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِنَساُؤهُ ،  َماِلكٍ  َتَمَع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِلهِ َفَجَعَل يـَُقوُل الهَكِلَمَة َكَما يـَُقوُل الرَّجُ ،  قَاَل: اجه قَاَل: فـََقاَلته   .  ُل ِعنهَد َأهه

َداُهنَّ: َكَأنَّ َهَذا ِمنه َحِديِث ُخَراَفةَ  رِيَن َما َحِديُث ُخَراَفةَ ،  ِإحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " أََتده ِإنَّ ُخَراَفَة َكاَن رَُجاًل ِمنه    ؟  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
نُّ  رََة فََأَصابـَتهُه اجلِه نِّ ،  وََكاَن ِفيِهمه ِحيًنا   ، َبيِن ُعذه َياَء َتُكوُن يف اجلِه ثـُُهمه أبَِشه نهِس َفَجَعَل ُُيَدِّ َوأبََِعاِجيَب اَل َتُكوُن يف ،  فـََرَجَع ِإىَل اإلهِ

نهسِ  نِّ َكاَنته َلُه أُمٌّ فََأَمَرتهُه َأنه يـَتَـَزوَّجَ ،  اإلهِ ُخَل َعَليهِك ِمنه َذِلَك َمَشقَّةٌ فـََقاَل: ِإيّنِ َأخه ،  َفَحدََّث َأنَّ رَُجاًل ِمَن اجلِه َأوه بـَعهُض ،  َشى َأنه َيده
َرِهنيَ  َرَأًة هَلَا أُمٌّ ،  فـََلمه تـََزله ِبِه َحىتَّ َزوََّجتههُ ،  َما َتكه هِ   .  فـَتَـَزوََّج امه َلًة ِعنهَد َهِذهِ ،  َفَكاَن يـَقهِسُم اَلمهَرأَتِِه َوأِلُمِّ َلًة ِعنهَد َهِذهِ ،  لَيـه قَاَل: ،  َولَيـه

َلُة امهَرأَتِِه وََكاَن ِعنهَدَها َدَها،  َفَكاَنته لَيـه : نـََعمه   ؟  ُثَّ قَاَل: َهله ِمنه َمِبيتٍ ،  َفَسلََّم َعَليهِهَما فـََردَِّت السَّاَلمَ ،  َوأُمُُّه َوحه قَاَل: فـََهله ،  قَاَلته
: نـََعمه   ؟  ِمنه َعَشاءٍ  ثـَُنا،  قَاَلته : نـََعمه قَ   ؟  قَاَل: فـََهله ِمنه حُمَدٍِّث ُُيَدِّ ثُُكمه ،  اَلته َفُة  ،  ُأرهِسُل ِإىَل ابهيِن َيَهتِيُكمه ُُيَدِّ قَاَل: َفَما َهِذِه اخلهَشه

َمُعَها يف َداِركِ  : َهِذِه ِإِبٌل َوَغَنمٌ   ؟  الَّيِت َنسه ًا  .  قَاَلته  ُمِلَئته َدارَُها َوَقده ،  قَاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه: َأعهِط ُمَتَمنًِّيا َما َتَََنَّ فَِإنه َكاَن َخريه
: َما َشأهُنكَ   .  فـََرَأِت ابـهنَـَها َخِبيَث النـَّفهسِ ،  ِإِباًل َوَغَنًما قَاَل:    ؟  َوحُتَّوَِليِن ِإىَل َمنهزهِِلَا،  َلَعلَّ امهَرأََتَك َكلََّفتهَك َأنه حُتَوََّل ِإىَل َمنهِزيل   ؟  فـََقاَلته

: فـَنَـَعمه ،  نـََعمه  هِ ،  فـََتَحوََّلته ِإىَل َمنهِزِل امهَرأَتِهِ ،  فـََقاَلته هِ ،  َوحَتَوََّلِت امهَرأَتُُه ِإىَل َمنهِزِل أُمِّ َلِبثَا ُثَّ َأَصااَبَها َوالهَفىَت ِعنهَد أُمِّ َفَسلََّما فـََلمه ،  فـَ
: اَل   ؟  فـََقااَل: َهله ِمنه َمِبيتٍ ،  تـَُردَّ السَّاَلمَ  ثـَُنا،  : َواَل قَاَلته   ؟  قَااَل: فـََعَشاءٌ ،  قَاَلته : َواَل   ؟  قَااَل: َفَما ِإنهَساٌن ُُيَدِّ قَاَل: َفَما  ،  قَاَلته

َمُعَها يف َداِركِ  َفُة الَّيِت َنسه : ِسَباعٌ   ؟  َهِذِه اخلهَشه قَاَل: َفُمِلَئته ،  فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه: َأعهِط ُمَتَمنًِّيا َما َتَََنَّ َوِإنه َكاَن َشرًّا،  قَاَلته
َها َدارَُها ِسَباًعاَعلَ  َبُحوا َوَقده ُأِكَلته ، يـه  فََأصه

 حديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 863]فيض: 

َاِعيلَ   -  35 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ،  الزِّاَندِ َوَعنه َأيب  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه طَاُوسٍ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُحَجريهٍ ،  قَاَل: َحدَّ
َعهَرجِ  َلَة ِبَسبه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن األه ، ِعنَي امهَرَأةً يَزِيُد َأَحُدمُهَا َعَلى َصاِحِبِه قَاَل: قَاَل ُسَليهَماُن بهُن َداُوَد َعَليهِه السَّاَلُم: أَلُِطيَفنَّ اللَّيـه

َرَأٌة  ،  فـََقاَل َلُه َصاِحُبُه: ُقله ِإنه َشاَء اَّللَُّ ،   َوَجلَّ ُكلُُّهنَّ تَِلُد ُغاَلًما يـَُقاِتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ  فـََنِسَي َفطَاَف ِبَسبهِعنَي امهَرَأًة فـََلمه َتِلِد امه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َلوه قَاَل: ِإنه َشاَء اَّللَُّ ،  َوَلَدته ِشقَّ ُغاَلمٍ ،  ِإالَّ َواِحَدةً  وََكاَن َدرًَكا َلُه يف َحاَجِتِه ،  ملَه َُيهَنثه ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

" 
 ( في مسلم.  1654( في البخاري، ورقم )3424والمرفوع منه في الصحيحين برقم ) موقوف. قال المحقق:[ # 864]فيض: 
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ثـََنا َسِعيُد بهُن  -  1 ِل بهِن َسعهدٍ ، قَاَل: ثنا أَبُو َحازِمٍ ، َعنه زََكِرايَّ بهِن َمنهُظوِر بهِن ثـَعهَلَبَة بهِن َأيب َماِلكٍ ، ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ َحدَّ ،  َعنه َسهه
َفةِ  َُليـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبِذي احله ُ َعنهُه قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَهافـََرأَ ،  َرِضَي اَّللَّ فـََقاَل: »أَتـََروهَن َهِذِه الشَّاَة ،  ى َشاًة َشائَِلًة ِبرِجه

َوُن َعَلى اَّللَِّ ِمنه َهِذِه َعَلى َصاِحِبَها  .  قَاُلوا: نـََعمه   ؟  َهيَِّنًة َعَلى َصاِحِبَها« نـهَيا َأهه نـهَيا  ،  قَاَل: َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َللدُّ َوَلوه َكاَنِت الدُّ
َها َشرهبًَة " تـَعهِدُل ِعنهدَ    اَّللَِّ َجَناَح بـَُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفًرا ِمنـه

 (، وقال األلباني: صحيح.3334رواه ابن ماجه )[ # 865]فيض: 
 

تَـوهرِِد بهِن َشدَّادٍ َعِن ، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ ، َعنه جُمَاِلدٍ ، ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، ثنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  - 2 ٍب ، الهُمسه قَاَل: ِإيّنِ َلِفي رَكه
ُبوَذٍة فـََقاَل: »أَتـََروهَن َهِذِه َهاَنته   َلٍة َمنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه َمرَّ ِبَسخه َها«َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَها ِحنَي أَلهَقوه فـََقاُلوا: ِمنه   ؟  َعَلى َأهه

هَ  ِلَها«  .  اَهَواَِّنَا أَلهَقوه َوُن َعَلى اَّللَِّ تـََعاىَل ِمنه َهِذِه َعَلى َأهه نـهَيا َأهه  قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َللدُّ
 (، وقال شعيب: صحيح.18021) (، وأحمد4111(، وابن ماجه )2321أخرجه الترمذي )[ # 866]فيض: 

 

َثَمةَ  * - 3 َزهِديُّ َوحُمَمَُّد بهُن ، ثنا أَبُو َخيـه َوهزَاِعيُّ ، قَااَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن ُمصهَعبٍ ، َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ األه ِريِّ ، قَاَل: ثنا األه َعنه ، َعِن الزُّهه
َبةَ  ُهَما قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعتـه ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَشاٍة َميَِّتةٍ   َرِضَي اَّللَّ فـََقاَل:  ،  َصلَّى اَّللَّ

ِلَها«  َوُن َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َهِذِه الشَّاِة َعَلى َأهه نـهَيا َأهه  »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َللدُّ
 .رجال الصحيحفيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله   :الهيثميقال [ # 867]فيض: 

 

َسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -  4 َُهيِنِّ ،  قَاَل: ثنا َسِعيُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  ثنا احلَه ُ َعنهُه ،  َعنه َسلهَمانَ ،  َعنه زَيهِد بهِن َوههبٍ ،  َعنه ُموَسى اجله َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ِمِن َوَجنَُّة الهَكاِفِر«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُن الهُمؤه نـهَيا ِسجه  »الدُّ

 . فيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك  :الهيثميقال [ # 868]فيض: 
 

َياَن الهَعطَّارُ   -  5 َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي ،  الرَّمحهَِن َعنه أَبِيهِ َعِن الهَعاَلِء بهِن َعبهِد  ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  قَاَل: ثـََنا ابهُن َأيب َعِديٍّ ،  ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُسفه
ِمِن َوَجنَُّة الهكَ  ُن الهُمؤه نـهَيا ِسجه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الدُّ ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اِفِر« اَّللَّ

 (.2956رواه مسلم )[ # 869]فيض: 

َعهَمشُ ،  قَاَل: ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َبصهِريُّ ثنا الهَعبَّاُس بهُن يَزِيَد اله   *  -  6 ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َعنه ُِشهِر بهِن َعِطيَّةَ ،  قَاَل: ثنا األه َعنه  ،  َعنه َشهه
َم الهِقَياَمِة فـَيـَُقاُل: َميُِّزوا َما  ،  قَاَل: ُأرَاُه رَفـََعهُ ،  ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ  نـهَيا يـَوه َها َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: "َُيَاُء اِبلدُّ َوأَلهُقوا َسائَِرَها يف ،  َكاَن ِمنـه

 النَّاِر" 
 (، وقال: ضعيف موقوف.4ذكره العالمة األلباني في ضعيف الترغيب )[ # 870]فيض: 

 

َراُن بهُن َأيب ُعَمرَ ، ثنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهدٍ  *  - 7 َياُن الثَـّوهِريُّ ، قَاَل: ثنا ِمهه قَاَل: قَاَل ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ، قَاَل: ثنا ُسفه
نـهَيا َملهُعونَةٌ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الدُّ َها َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ«، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَملهُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ َما َكاَن ِمنـه
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مرسل كذلك رواه مهران وقد رواه أبو عامر العقدي عن الثوري عن ابن   :المتناهيةابن الجوزي في العلل  قال  [ #  871]فيض:  
 المنكدر عن جابر قال الدارقطني وكال الطريقين غير محفوظ 

 

ُرو بهُن َأيب  ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  ثنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -  8 ٍروقَاَل: َحدََّثيِن َعمه َعنه ،  َعِن الهُمطَِّلِب بهِن َحنهَطبٍ ،  َعمه
َعِريِّ  َشه َياُه َأَضرَّ ِِبِخرَ ،  َأيب ُموَسى األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َأَحبَّ ُدنـه ُ َعنهُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَمنه َأَحبَّ آِخَرَتُه ،  تِهِ َرِضَي اَّللَّ

َقى َعَلى َما يـَفهََن« فَآ،  َأَضرَّ ِبُدنـهَياهُ   ثُِروا َما يـَبـه
 حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه.(، وقال شعيب: 19697رواه أحمد )[ # 872]فيض: 

 

ََسنِ ،  َعنه ِهَشاٍم َأوه َعوهفٍ ،  قَاَل: ثنا َعبَّاُد بهُن الهَعوَّامِ ،  َحدََّثيِن ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *  -   9 ُ  قَاَل:  ،  َعِن احله قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـهَيا رَأهُس ُكلِّ َخِطيَئٍة«  َعَليهِه َوَسلََّم: »ُحبُّ الدُّ

. وحكم عليه رسل قوي، ومعناه صحيح وقد ورد ما يشهد له ويقويهم قال اإلمام الشوكاني في الفتح الرباني:  [ #  873]فيض:  
 (. 1226بالوضع في السلسلة الضعيفة ) العالمة األلبني

َن الطَّاِئيُّ   *   - 11 قَاَل: ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الهَواِحِد بهُن زَيهدٍ ،  ثنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدََّثيِن أَبُو َعِليٍّ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َزابَّ
َلُم الهُكويفُّ  ُ َعنههُ عَ ،  َعنه ُمرَّةَ ،  َحدََّثيِن َأسه يِق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ ُ َعنهُه قَاَل: ُكنَّا َمَع َأيب َبكه ،  َفَدَعا ِبَشَرابٍ ،  نه زَيهِد بهِن َأرهَقَم َرِضَي اَّللَّ

ُمه َلنه  ،  َفَسَكُتوا َوَما َسَكتَ ،  َوَبَكى َحىتَّ أَبهَكى َأصهَحابَهُ ،  فـََلمَّا َأدهاَنُه ِمنه ِفيِه َبَكى،  فَُأِتَ مبَاٍء َوَعَسلٍ  ُثَّ َعاَد فـََبَكى َحىتَّ ظَنُّوا َأَّنَّ
أَلَِتهِ  ِدُروا َعَلى َمسه نَـيههِ  . يـَقه ُ َعَليهِه  ؟ فـََقاُلوا: اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َما أَبهَكاكَ ، قَاَل: ُثَّ َمَسَح َعيـه قَاَل: ُكنهُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُه يَ  ًئاَوَسلََّم فـََرأَيـه ِسِه َشيـه َفُع َعنه نـَفه َفُع َعنه نـَفهِسكَ ،  َوملَه َأَر َمَعُه َأَحًدا،  ده نـهَيا    ؟  فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما الَِّذي َتده قَاَل: " َهِذِه الدُّ
: ِإنََّك ِإنه ، ُمثَِّلته يل فـَُقلهُت هَلَا: ِإلَيهِك َعينِّ  ِلَت ِمينِّ َمنه بـَعهَدَك "ُثَّ رََجَعته فـََقاَلته  َأفـهَلتَّ ِمينِّ فـََلنه يـَفه

 (، وقال: ضعيف جدا.4878ذكر األلباني المرفوع منه في السلسلة الضعيفة )[ # 874]فيض: 
 

َاِعيلَ   -   12 َحاُق بهُن ِإْسه َيانُ ،  ثنا ِإسه َاِعيلَ ،  قَاَل: ثنا ُسفه ربََ ،  َعنه قـَيهسٍ ،  َعنه ِإْسه َعُه يـَُقوُل: َأخه َع َرُسوَل ْسَِ ِريُّ أَنَُّه ْسَِ تَـوهرُِد الهِفهه اَن الهُمسه
ِخَرِة ِإالَّ ِمثهُل َما ََيهَعُل َأَحدُ  نـهَيا يف اله ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َواَّللَِّ َما الدُّ بَـَعُه يف الهَيمِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  فـَلهيَـنهظُُر َما يـَرهِجُع ِإلَيهِه« ، ُكمه ِإصه

 (.2858رواه مسلم )[ # 875]فيض: 

َاِعيلَ ،  َحدََّثيِن مَحهُدوُن بهُن َسعهٍد الهُمَؤدِّبُ   *  -  14 ُر بهُن ِإْسه ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه ُموَسى الصَِّغريِ ،  قَاَل: ثنا النَّضه َعنه َأيب  ،  َعنه َعمه
ُ َعَليهِه ، َجعهَفرٍ  َعى ِلَداِر الهُغُروِر« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُُلوِد َوُهَو َيسه  َوَسلََّم: »اَي َعَجًبا ُكلَّ الهَعَجِب ِللهُمَصدِِّق ِبَداِر اخله

 مرسل. [ # 876]فيض: 

ِطيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -  19 َوه ِريِّ ،  بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ قَاَل: ثنا  ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن جَنهَدَة احله َجَّاِج الهَمهه ،  َعنه َأيب احله
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ِميِّ  نـهَيا،  َعنه َأيب َميهُموٍن اللَّخه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَقَف َعَلى َمزهبـََلٍة فـََقاَل: " َهُلمُّوا ِإىَل الدُّ َوَأَخَذ ِخَرقًا َقده بَِلَيته ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 فـََقاَل: »َهِذِه الدُّنـهَيا« ، َوِعظَاًما َقده َنََِرته ، لهَك الهَمزهبـََلةِ َعَلى تِ 

 .وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس ،مرسلقال العراقي في تخريج اإلحياء: [ # 877]فيض: 
 

ٍرو  *   -  20 َودِ ،  ثنا َداُوُد بهُن َعمه َسه َعهَمشِ َعِن  ،  قَاَل: ثنا َمنهُصوُر بهُن َأيب األه َيانَ ،  األه َسنِ ،  َعنه َأيب ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعِن احلَه
ُحلهَوٌة َخِضَرةٌ  نـهَيا  الدُّ َوَسلََّم: »ِإنَّ  َعَليهِه   ُ تـَعهَمُلونَ ،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََناِظٌر َكيهَف  ِفيَها  ِلُفُكمه  َتخه َلمَّا ،  َوِإنَّ اَّللََّ ُمسه َرائِيَل  ِإسه َبيِن  ِإنَّ 

ِلهَيِة َوالنَِّساِء َوالطِّيِب َوالثَِّياِب« بُ  ا يف احله نـهَيا َوُمهَِّدته تـََباَهوه  ِسَطته هَلُُم الدُّ
لشطر األول متفق عليه ومن حديث الحسن مرساًل بالزيادة التي في  الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء:  قال  [ #  878]فيض:  

 .آخره

َضمٍ ،  الهَعبَّاُس الهَعنهرَبِيُّ َحدََّثيِن    -  38 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  قَاَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن َجهه َعنه َعاِصِم بهِن ،  َعنه ُعَمارََة بهِن َغزِيَّةَ ،  قَاَل: ثنا ِإْسه
ُ َعزَّ  قَاَل: قَاَل َرُسو ،  َعنه قـََتاَدَة بهِن النـُّعهَمانِ ،  َعنه حَمهُموِد بهِن لَِبيدٍ ،  ُعَمَر بهِن قـََتاَدةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَحبَّ اَّللَّ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا َكَما َُيهِمي َأَحدُُكمه َمرِيَضُه الهَماَء«  َوَجلَّ َعبهًدا مَحَاُه الدُّ
 صحيح. :شعيب في تحقيق زاد المعادقال [ # 879]فيض: 

ثـََنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *  -  40 ُ َعَليهِه ،  َعنه ُموَسى بهِن َيَسارٍ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن َعطَاءٍ ،  َحدَّ أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َيا نـه َها« َوِإنَُّه ُمنهُذ خَ ، َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َجلَّ ثـََناُؤُه ملَه َُيهُلقه َخلهًقا ُهَو أَبـهَغُض ِإلَيهِه ِمَن الدُّ  َلَقَها ملَه يـَنهظُره ِإلَيـه

 مرسل. [ # 880]فيض: 

َمُة بهُن الهَفضهلِ   *  -  46 ِلٍم الرَّاِزيُّ ،  ثنا ِعصه َاِرُث بهُن ُمسه َبهَداِل    -،  قَاَل: ثنا احله نَُه ِمَن األه بهِن  َعنه أََنِس  ،  َعنه ِزاَيدٍ   -وََكانُوا يـََروه
ُ َعنهُه قَاَل:  ،  َماِلكٍ  نـهَيا فـََليهَس ِمنَ َرِضَي اَّللَّ ِه الدُّ رَبُ مهَِّ َبَح َوَأكه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َأصه  ُ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اَّللَِّ َعزَّ  ْسَِ

 َوَجلَّ«
 . إسناده ضعيف  :(10585البيهقي في شعب اإليمان )قال [ # 881]فيض: 

َثُم بهُن    *  -  76 َيـه َثُم بهُن َجَِيلٍ ،  َخاِلٍد الهَبصهِريُّ َحدََّثيِن اهله َيـه ثـََنا اهله ِلمٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َميهَسَرةَ ،  قَاَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن ُمسه
نـهَيا يُرِيُح الهَقله ،  طَاُوسٍ  ُد يف الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الزُّهه ََزَن«،  َب َوالهَبَدنَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَّ َواحله نـهَيا ُتِطيُل اهله  َوالرَّغهَبُة يف الدُّ

 (: صعيف جدا.3195مرسل، وقال األلباني في ضعيف الجامع )[ # 882]فيض: 
 

َبَة بهِن َأيب َحِكيمٍ َعنه  ،  قَاَل: ثنا َصَدَقةُ ،  قَاَل: ثنا ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َحامتٍِ الرَّاِزيُّ   *   -  77 قَاَل: ثنا أَبُو الدَّرهَداِء ،  ُعتـه
نـهَيا، الرََّهاِويُّ  َذُروا الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احه َحُر ِمنه َهاُروَت َوَماُروَت« ؛  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا َأسه  فَِإَّنَّ
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 الذهبي: منكر، ال أصل له. قال [ # 883]فيض: 
 

َثَمةَ   -  78 َرَّاحِ ،  ثنا أَبُو َخيـه ُعوِديُّ ،  زَُهريهُ بهُن َحرهٍب قَاَل: ثنا وَِكيُع بهُن اجله ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  قَاَل: ان الهَمسه َعنه  ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  َعنه َعمه
َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمايل ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعلهَقَمةَ   ُ نـهَياَعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ نـهَيا َكَمَثِل رَاِكٍب قَاَل يف ِظلِّ ،   َوِللدُّ َا َمثَِلي َوَمَثُل الدُّ ِإَّنَّ

ٍم َصاِئفٍ   ُثَّ رَاَح َوتـَرََكَها« ، َشَجَرٍة يف يـَوه
 قال العالمة أحمد شاكر: إسناده صحيح.( و 4208( مطواًل، وأحمد )4109(، وابن ماجه )2377أخرجه الترمذي )[ #  884]فيض:  

 

َُمِحيُّ   *  -  79 رَِمةَ ،  قَاَل: ثنا ِهاَلُل بهُن َخبَّابٍ ،  قَاَل: ثنا َثِبُت بهُن يَزِيدَ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمَعاِويََة اجله ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
ُ َعنهُه َعَلى النَّ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُهَما قَاَل: َدَخَل ُعَمُر بهُن اخله ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى َحِصرٍي َقده أَثَـَّر يف َجنهِبهِ َرِضَي اَّللَّ ،  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

ثـََر ِمنه َهَذا َت ِفَراًشا َأوه َذه نـهَيا   ؟  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلِو اختَّ نـهَيا َوَمايل ،  فـََقاَل: »َمايل َوِللدُّ َمَثِلي   َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َما،  َوَما ِللدُّ
ٍم َصاِئفٍ  نـهَيا ِإالَّ َكَراِكٍب َساَر يف يـَوه َتَظلَّ حَتهَت َشَجَرٍة َساَعًة ِمنه ََّنَارٍ ، َوَمَثُل الدُّ  ُثَّ رَاَح َوتـَرََكَها«، فَاسه

 رجال أحمد رجال الصحيح، غير هالل بن خباب وهو ثقة.  :الهيثميقال [ # 885]فيض: 
 

رٍ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ *    -  80 قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  قَاَل: ثنا أَبُو َعَوانَةَ ،  قَاَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن َأيب َبكه
َسَن بهَن َأيب   عهُت احلَه ََسنِ ْسَِ ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َدابَِّتهِ ،  احله ِم ََنهَلةٍ ،  ُُيَدُِّث قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََفكَّته ،  َفَمرَّ َعَلى ِجذه
بَـًعا ِمنه َأَصاِبِع َيَديههِ  ِلِه فـَُوِضَع َلُه َسرِيٌر َمرهُموٌل خبُوصٍ ،  ِإصه َوُوِضَعته حَتهَت رَأهِسِه ِوَساَدٌة  ،   حَتهَتُه ِقطهَعُة َعَباَءةٍ َوُوِضَعته ،  فَانهطََلَق ِإىَل َأهه

ٌة لِيًفا ُ َعنهُه َفَجاَء َسرِيًعا،  ِمنه َأَدٍم حَمهُشوَّ رِبَ ِبَذِلَك ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ فـََقاَل: اَي ،  َويف َجاِنِب الهبَـيهِت َأَهٌب َقده َسَطَع ِرُُيَها نَِتًنا،  فَُأخه
ِذيَك َهِذِه الّرِيحُ   َرُسوَل اَّللَِّ  َرى َوقـَيهَصرَ   ؟  َأَما تـُؤه َرُم َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه ِكسه َهُد أَنََّك َأكه تَـَها َأاَن َأشه يَباَج ،  َلوه َُنَّيـه رَتَِشاِن الدِّ يـَفه

َرِيَر َعَلى ُسُرِر الذََّهِب َوالهِفضَِّة قَاَل: »َأمَ  ََق َواحله َتربه ِخَرُة«َوالسُّنهُدَس َواإلهِسه نـهَيا َولََنا اله قَاَل:    .  قَاَل بـََلى  ؟  ا تـَرهَضى َأنه َتُكوَن هَلُُم الدُّ
ُ َكَذِلَك«  »فـَُهَو ِإنه َشاَء اَّللَّ

 من حديث أنس، وقال: صحيح لغيره.(  12417أخرجه أحمد )و  مرسل.[ # 886]فيض: 
 

َياَن الهَمعهَمِريُّ قَاَل: ثنا أَبُو  ،  ثنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   -  81 ِريِّ ،  َعنه َمعهَمرٍ ،  ُسفه ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الزُّهه
َطَّابِ  ُ َعَليهِه  ،  َعنه ُعَمَر بهِن اخله ُهمه قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـه فَِإَذا ُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى رَمهِل  ،  َفَسلَّمهتُ ،  َوَسلَّمَ َرِضَي اَّللَّ
ًئا يـَُردُّ الهَبَصَر ِإالَّ ُأَهَبًة َثاَلثً ، َحِصرٍي ُثَّ أَثَـَّر يف َجنهِبهِ  َ  ، فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، فـََرفـَعهُت رَأهِسي يف الهبَـيهِت فـََواَّللَِّ َما رَأَيهُت َشيـه ادهُع اَّللَّ

َع َعَليهكَ َأنه   تَـَوى َجاِلًسا  .  فـََقده َوسََّع اَّللَُّ َعَلى فَاِرَس َوالرُّوِم َوُهمه اَل يـَعهُبُدوَن اَّللََّ تـََعاىَل ،  يـَُوسِّ فـََقاَل: »َأَويف َشكٍّ أَنهَت ،  قَاَل: فَاسه
َطَّابِ  َلته هَلُمه طَيَِّباُِتُمه يف َحَياِِتِمُ  ؟ اَي ابهَن اخله ٌم ُعجِّ َياُأولَِئَك قـَوه نـه تَـغهِفره يل اَي َرُسوَل اَّللَِّ " ، « الدُّ  فـَُقلهُت: اسه

 (.1479رواه مسلم )[ # 887]فيض: 

َبَسةَ   -  85 َسنِ ،  َعنه ُحَريهِث بهِن السَّاِئبِ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َعاِصِم بهِن َعنـه َعنه ،  َعِن احلَه
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ُ َعنههُ ، َعنه ُعثهَمانَ ، مُحهَرانَ  َصاِل: بـَيهٌت ، َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: "لَيهَس اِلبهِن آَدَم َحقٌّ ِفيَما ِسَوى َهِذِه اخلِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
رُتُهُ  رََتُه َغِليظٌ ، َيسه ٌب يـَُواِري َعوه ُبهِز َوا، َوثـَوه  لهَماِء "َوِجلهٌف ِمَن اخله

 ، وقال األلباني ضعيف. (2341)الترمذي رواه[ # 888]فيض: 

َاِعيلَ ، ثنا ُسَريهجٌ  *  -  94 َحاُق بهُن ِإْسه ََسنِ ، َعنه َمنهُصورٍ ، قَااَل: ثنا ُهَشيهمٌ ، َوِإسه ،  قَاَل: َلمَّا َحَضَرته َسلهَماُن الهَوفَاُة َبَكى ، َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َفِقيَل َلُه: َما   نـهَيا   ؟  يـُبهِكيَك اَي َأاَب َعبهِد اَّللَِّ َوأَنهَت َصاِحُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَلِكنه  ،  قَاَل: َما أَبهِكي َجَزًعا َعَلى الدُّ

َدهُ  َنا َعهه ًدا َفرَتَكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعهه َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـهَيا َكَزاِد الرَّاِكِب فـََلمَّا عَ ،  َعِهَد ِإلَيـه َنا َأنه َيُكوَن بـُلهَغُة َأَحِداَن ِمَن الدُّ ِهَد ِإلَيـه
 فَِإَذا ِقيَمُتُه َثاَلثُوَن ِدرهمَهًا ، َماَت نُِظَر ِفيَما تـََركَ 

إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين إال  . وقال األلباني في السلسلة الصحيحة:  سنده رجاله ثقات :البوصيري قال  [ #  889]فيض:  
 .أن هشيما مدلس ومثله الحسن البصري 

 

:  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َحسَّانَ ،  قَاَل: ثنا َسِعيُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن ُسَريهجٌ   -  95 َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ
ِفِك ِمَن الدُّنـه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َعاِئَشُة ِإنه َأرَدهِت اللُُّحوَق يب فـَلهَيكه اًب ،  َيا َكَزاِد الرَّاِكبِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِقي ثـَوه َتخه َواَل َتسه

ِك َوجُمَاَلَسَة ، َحىتَّ تـَُرقِِّعيهِ  َغهِنَياِء«َوِإايَّ  األه
 (، وقال األلباني: ضعيف جدا.1780رواه الترمذي ) [ # 890]فيض: 

ٍرو، قَاَل: ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  ثنا ُسَريهجٌ  *  -  97 عهُت ِعَراَك بهَن َماِلكٍ ، قَاَل: أان حُمَمَُّد بهُن َعمه قَاَل: قَاَل أَبُو َذرٍّ َرِضَي ، قَاَل: ْسَِ
  ُ ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ اَّللَّ َربُُكمه جَمهِلًسا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ ،  َعنهُه: ِإيّنِ أَلَقـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَذاَك َأيّنِ ْسَِ

َم الهِقَياَمِة َمنه َخَرَج ِمَن الدُّ  َرَبُكمه ِمينِّ جَمهِلًسا يـَوه ُتُه ِفيَهاَأقـه َئِة َما تـَرَكه َيا ِِبَيـه ٍء ،  نـه َها ِبَشيه َوِإنَُّه َواَّللَِّ َما ِمنهُكمه ِمنه َأَحٍد ِإالَّ َوَقده َتَشبََّث ِمنـه
 .«َغريهِي

رجاله ثقات إال أن عراك ابن مالك عن أبي ذر منقطع وروي من وجه آخر   :الحافظ ابن حجر في اإلصابةقال  [ #  891]فيض:  
 .متصاًل لكن إسناده ضعيفعن أبي ذر 

َعهدِ   *  -  100 قَاَل: أََتى النَِّبُّ َصلَّى ،  َعِن الضَّحَّاِك بهِن ُمَزاِحمٍ ،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن فـَرُّوخَ ،  قَاَل: أنبأ أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َعِليُّ بهُن اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل  نـهَيا، قَاَل: »َمنه ملَه يـَنهَس الهَقربهَ َوالهِبَلى ؟  اَّللَِّ َمنه َأزهَهُد النَّاسِ اَّللَّ َوآثـََر َما  ، َوتـََرَك َأفهَضَل زِيَنِة الدُّ

ََن  َقى َعَلى َما يـَفه ِمهِ ، يـَبـه َتى«، َوملَه يـَُعدَّ َغًدا ِمنه َأايَّ َسُه يف الهَموه  َوَعدَّ نـَفه
 .مرسل، ضعيف(: 1868ذكره األلباني في ضعيف الترغيب )[ # 892]فيض: 

 

َسنِ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَولٍ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن الهُمَحاِريبُّ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -  101 رِبهُت َعِن احلَه ،  قَاَل: ُأخه
انَ قَاَل: قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمنه  ِخَرِة«  ؟ َخريه نـهَيا َوَأرهَغُبُكمه يف اله  قَاَل: »َأزهَهدُُكمه يف الدُّ
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 (، وقال: ضعيف. 3577ذكره العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 893]فيض: 

ِلٍم الطَّائِِفيِّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َعنه مَحهَزَة بهِن َسلهمٍ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -  102 َواَن يـَعهيِن ابهَن ُسَليهمٍ ،  ُمسه قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َصفه
َمَة قـَلهَبهُ  كه ُ احلِه َكَن اَّللَّ نـهَيا َأسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه زَِهَد يف الدُّ نـهَيا َداَءَها،  َوَأطهَلَق ِِبَا ِلَسانَهُ ،  النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ،  َوَدَواَءَها  َوَبصََّرُه ُعُيوَب الدُّ

ِلًما ِإىَل َداِر السَّاَلِم«  َها َساِلًما ُمسه َرَجُه ِمنـه  َوَأخه
 مرسل ضعيف اإلسناد.[ # 894]فيض: 

َعثِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن َشِقيقٍ   *  -  105 َشه َراَن بهِن َحسَّانَ َعنه  ،  قَاَل: أان الهُفَضيهُل بهُن ِعَياضٍ ،  قَاَل: ثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن األه ، ِعمه
َسنِ  ٍم فـََقاَل: »َهله ِمنهُكمه َمنه يُ ،  َعنه احلَه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َأصهَحاِبِه َذاَت يـَوه ُ تـََعاىَل  قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَِيُه اَّللَّ رِيُد َأنه يـُؤه

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنهُه الهَعَمى َوََيهَعَلُه َبِصريًا  ؟  يَةٍ َوُهًدى ِبَغريهِ ِهَدا،  ِعلهًما ِبَغريهِ تـََعلُّمٍ  ِهَب اَّللَّ َأاَل ِإنَُّه َمنه رَِغَب   ؟ َهله ِمنهُكمه َمنه يُرِيُد َأنه يُذه
ِر َذِلكَ  ُ قـَلهَبُه َعَلى َقده نـهَيا َوطَاَل َأَمُلُه ِفيَها َأعهَمى اَّللَّ نـهَيا َوَقصُ ،  يف الدُّ ُ ِعلهًما ِبَغريهِ تـََعلُّمٍ َوَمنه زَِهَد يف الدُّ ،  َر َأَمُلُه ِفيَها َأعهطَاُه اَّللَّ

َتِقيُم هَلُُم الهُملهُك ِإالَّ اِبلهَقتهِل َوالتََّجربُِّ ،  َوُهًدى ِبَغريهَ ِهَدايَةٍ  ٌم اَل َيسه ِل  ،  َأاَل ِإنَُّه َسَيُكوُن بـَعهدَُكمه قـَوه رِ َواَل الهِغََن ِإالَّ اِبلهُبخه َواَل ،  َوالهَفخه
ََوى يِن َواتَِّباِع اهله َراٍج يف الدِّ ِتخه ِدُر َعَلى الهِغََن ،  الهَمَحبَُّة ِإالَّ اِبسه ِر َوُهَو يـَقه ِللهَفقه ِمنهُكمه َفَصرَبَ  َوَصرَبَ ،  َأاَل َفَمنه َأدهَرَك َذِلَك الزََّمَن 

ِدُر َعَلى الهَمَحبَّةِ  ِدُر َعَلى الهِعزِّ   َوَصرَبَ ،  ِللهبَـغهَضاِء َوُهَو يـَقه َه اَّللَِّ تـََعاىَل ،  َعَلى الذُّلِّ َوُهَو يـَقه ُ تـََعاىَل  ،  اَل يُرِيُد ِبَذِلَك ِإالَّ َوجه َأعهطَاُه اَّللَّ
يًقا«   ثـََواَب ََخهِسنَي ِصدِّ

 .حاتم مرسل وفيه إبراهيم بن األشعث تكلم فيه أبوذكره العراقي في تخريج إحياء علوم الدين، وقال: [ # 895]فيض: 

َهِريُّ   *   -   118 َوه قَاَل: َجاَء ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأدهَهمَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َبكَّارٍ ،  قَاَل: ثنا ُموَسى بهُن أَيُّوبَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي   ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليههِ رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوُيُِبُّيِن النَّاُس َعَليهِه قَاَل:  ،  َرُسوَل اَّللَِّ ُدلَّيِن َعَلى َعَمٍل ُيُِبُّيِن اَّللَّ

نـهَيا ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِه فَازهَهده يف الدُّ  َعَليهِه فَانهِبذه ِإلَيهِهمه َما يف َيِدَك ِمَن  َوَأمَّا الهَعَمُل الَِّذي ُيُِبَُّك النَّاسُ ،  »َأمَّا الهَعَمُل الَِّذي ُيُِبَُّك اَّللَّ
ُطَاِم«  احله
 (، وقال: حسن لغيره.  3214معضل. وذكره األلباني في صحيح الترغيب )[ # 896]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -  150 َعانَ ،  قَاَل: ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ َرةَ عَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده قَاَل: ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  نه َأيب َنضه
َعَليهِه َوَسلََّم الهَعصهرَ   ُ نـهَيا ُحلهَوٌة َخِضَرةٌ ،  ُثَّ قَاَم َفَخطَبَـَنا،  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإنَّ اَّللََّ ،  فـََقاَل يف ُخطهَبِتِه: »َأاَل ِإنَّ الدُّ

ِلُفُكمه ِفيَها فـََناِظٌر َكيهَف تـَعهَمُلونَ  َتخه نـهَيا َواتَـُّقوا النَِّساَء« ، ُمسه  َأاَل فَاتَـُّقوا الدُّ
 (.2742رواه مسلم )[ # 897]فيض: 

ََسنِ ،  َوالهُمَعلَّى،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  ان مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  ثنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   * -  151 ُ َعَليهِه َوَسلََّم َمرَّ  َأنَّ ،  َعِن احله  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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َاِهِليَّةِ  َها َشَعرٌ ،  َعَلى ُدوٍر ِمنه ُدوِر اجله ُبوَذًة ِخَداًجا َما َعَليـه َلًة َمنـه ِلَها«،  فـََرَأى َسخه قَاُلوا: ِمنه   ؟ فـََقاَل: »أَتـََروهَن َهِذِه َهاَنته َعَلى َأهه
َها رَباََن َمنه َشِهَد  ،  قَاَل: »فـََوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ .  َهَواَِّنَا أَلهَقوه َسُن: َأخه ِلَها« قَاَل احلَه َوُن َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َهِذِه َعَلى َأهه نـهَيا َأهه َللدُّ

 َذِلكَ 
 مرسل. [ # 898]فيض: 

تَـوهرِِد بهِن َشدَّادٍ ،  قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ   َعنه ،  َعنه جُمَاِلدٍ ،  قَاَل: ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  ثنا َخاِلدٌ   -   153 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعِن الهُمسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ  بَـَعُه يف الهَيمِّ ، َصلَّى اَّللَّ ِخَرِة ِإالَّ َكَرُجٍل َوَضَع ِإصه نـهَيا يف اله  َعته ِإلَيهِه« فـَلهيَـنهظُُر ِِبَ رَجَ ، َما الدُّ

 (، وقال شعيب: صحيح.18020) (، وأحمد4111(، وابن ماجه )2321خرجه الترمذي )أ[ # 899]فيض: 

َبَأ َعبهُد اَّللَِّ يـَعهيِن ابهَن الهُمَباَركِ ،  قَاَل: أَنـهَبَأ َعبهَدانُ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   172 قَاَل: ثنا ،  أَنـهَبَأ ابهُن هَلِيَعةَ قَاَل:  ،  قَاَل: أَنـه
ِخَرِة   ؟  َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكيهَف يل َأنه َأعهَلَم َكيهَف َأانَ ،  َسِعيُد بهُن َأيب َسِعيدٍ  ًئا ِمنه َأمهِر اله قَاَل: »ِإَذا رَأَيهَت ُكلََّما طََلبهَت َشيـه
َر َلكَ  َتُه ُيسِّ تَـَغيـه َر َعَليهَك فَأَنهَت َعَلى َحاٍل َحَسَنةٍ َوِإَذا  ،  َوابـه ُتُه ُعسِّ تَـَغيـه نـهَيا َوابـه ًئا ِمنه َأمهِر الدُّ َوِإَذا ُكنهَت َعَلى ِخاَلِف َذِلَك  ،  َأَردهَت َشيـه

 فَِإنََّك َعَلى َحاٍل قَِبيَحٍة« 
 ، ضعيف اإلسناد.مرسل[ # 900]فيض: 

َحاُق بهُن    *   -  176 َاِعيلَ َحدََّثيِن ِإسه ََسنِ ،  قَاَل: ثنا ِهَشاُم بهُن َحسَّانَ ،  قَاَل: ثنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  ِإْسه قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ ،  َعِن احله
نـهَيا كَ  َا َمثَِلي َوَمثـَُلُكمه َوَمَثُل الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل أِلَصهَحاِبِه: " ِإَّنَّ َاءَ َمَثِل قـَوه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحىتَّ ِإَذا ملَه ،  ٍم َسَلُكوا َمَفازًَة َغربه

ثـَُر َأوه َما بَِقيَ  َها َأكه ُروا َما َسَلُكوا ِمنـه رَ ،  أَنـهَفُدوا الزَّادَ ،  َيده َراينَِ الهَمَفازَةِ ،  َوَحَسُروا الظَّهه َ َظهه فَأَيـهَقُنوا ،  َواَل مَحُوَلةَ ،  اَل زَادَ ،  َوبـَُقوا َبنيه
ََلَكةِ  َنا ُهمه َكَذِلَك ِإذه َخَرَج َعَليهِهمه رَُجٌل يف ُحلٍَّة يـَقهطُُر رَأهُسهُ ،  اِبهله ٍد ِبرِيفٍ ،  فـَبَـيـه َوَما َجاَءُهمه َهَذا ِإالَّ ِمنه  ،  فـََقاُلوا: ِإنَّ َهَذا َقرِيُب َعهه
قَاَل: َأرَأَيـهُتمه ِإنه َهَديـهُتُكمه   .  قَاُلوا: َعَلى َما تـََرى  ؟  قَاَل: َعاَلَم أَنـهُتمه ،  : اَي َهَذا قَاُلوا،  قَاَل: فـََلمَّا انـهتَـَهى ِإلَيهِهمه قَاَل: اَي َهُؤاَلءِ   .  َقرِيبٍ 

ًئا  ؟  َما تـَعهَمُلونَ ،  ِإىَل َماٍء ُرَواٍء َوِراَيٍض ُخضهرٍ  ُه ُعُهوَدُهمه قَاَل: فََأعهُطو ،  قَاَل: ُعُهودَُكمه َوَمَواثِيَقُكمه اِبَّللَِّ   .  قَاُلوا: اَل نـَعهِصيَك َشيـه
ًئا  ًرا " قَاَل: َفَمَكَث ِفيِهمه َما َشاَء اَّللَُّ   . َوَمَواثِيَقُهمه اِبَّللَِّ اَل يـَعهُصونَُه َشيـه ، ُثَّ قَاَل: اَي َهُؤاَلءِ ،  قَاَل: فََأوهَرَدُهمه َماًء ُرَواًء َوِراَيًضا ُخضه

قَاَل: فـََقاَل ُجلُّ   .  َوِإىَل ِراَيٍض لَيهَسته َكِراَيِضُكمه ،  قَاَل: ِإىَل َماٍء لَيهَس َكَماِئُكمه   ؟  قَاُلوا ِإىَل أَيهنَ   .  قَاَل: الرَِّحيلُ ،  قَاُلوا: اَي َهَذا
مِ  اَن َهَذا َحىتَّ ظَنَـنَّا َأانَّ َلنه جنََِدهُ ،  الهَقوه ثـَُرُهمه: َواَّللَِّ َما َوَجده َنُع ِبَعيهٍش َخريهٍ ِمنه َهَذا،  َوُهمه َأكه قَاَلته طَائَِفٌة َوُهمه قَاَل: وَ   ؟  َوَما َنصه

ًئا ُدقـَنَُّكمه يف ،  َوَقده َصَدَقُكمه يف َأوَِّل َحِديِثهِ ،  َأقـَلُُّهمه: َأملَه تـُعهُطوا َهَذا الرَُّجَل ُعُهودَُكمه َوَمَواثِيَقُكمه اِبَّللَِّ َأالَّ تـَعهُصوُه َشيـه فـََواَّللَِّ لََيصه
َ َأِسرٍي َوقَِتيٍل " ، فـََنَذَر ِِبِمه َعُدوٌّ ، َوخَتَلََّف بَِقيـَّتـُُهمه ، قَاَل: فـََراَح ِفيَمِن اتَـّبَـَعهُ  ؟ آِخرِهِ  َبُحوا َما َبنيه  فََأصه

 مرسل. [ # 901]فيض: 
 

َاِعيلَ   *  -  177 َحاُق بهُن ِإْسه ََسنِ ،  َعنه َعوهفٍ ،  قَاَل: ثنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َحدََّثيِن ِإسه ُ قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ  ،  َعِن احله َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـهَيا َكَمَثِل الهَماِشي يف الهَماءِ  َا َمَثُل الدُّ َتلَّ َقَدَماهُ ، َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَّنَّ َتِطيُع الَِّذي مَيهِشي يف الهَماِء َأالَّ تـَبـه  « ؟ َهله َيسه
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 مرسل. [ # 902]فيض: 

قَاَل: ثنا  ،  قَاَل: أان ُحَريهُث بهُن السَّاِئبِ ،  قَاَل: أان َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: أان َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  الهَعبَّاسِ َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن    *  -  187
َسنُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َمزهبـََلٍة يف َطرِيٍق ِمنه طُُرِق الهَمِديَنِة فـَقَ ، احلَه نـهَيا  قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل: »َمنه َسرَُّه َأنه يـَنهظَُر ِإىَل الدُّ

ًئا« ، ِبََذاِفريَِها فـَلهيَـنهظُره ِإىَل َهِذِه الهَمزهبـََلِة« َها َشيـه نـهَيا تـَعهِدُل ِعنهَد اَّللَِّ َجَناَح ُذاَبٍب َما َأعهَطى َكاِفًرا ِمنـه    . ُثَّ قَاَل: »َوَلوه َأنَّ الدُّ
 مرسل. [ # 903]فيض: 

 
َهِريُّ   -   189 َوه َعهِد اجله ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َسنِ ،  قَاَل: أان الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدَّ َرةِ ،  َعِن احلَه َبُة بهُن َغزهَواَن النَّاَس اِبلهَبصه ، قَاَل: َخَطَب ُعتـه

َها ِإالَّ ُصَبابٌَة َكُصَبابَِة ،  َوَولَّته َحذَّاءَ ،  نـهَيا َقده آَذَنته ِبُصرهمٍ ُثَّ قَاَل: اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َهِذِه الدُّ ،  َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثهََن َعَليههِ  َوملَه يـَبهَق ِمنـه
اَنءِ  َلُكمه ،  َوِإنَُّكمه ُمَفارُِقوَها اَل حَمَاَلةَ ،  اإلهِ َرِتُكمه »فـََوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َما َكاَنته قـَبـه َها خبَريهِ َما ِبَضه َتِقُلوا ِمنـه ٌة ِإالَّ تـََناَسَخته فَانـه ،  نـُبـُوَّ

َسُن: فـََلِقيَـَنا بـَعهُد ِعرَبًا »َوِإيّنِ َأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأُكوَن  ،  َحىتَّ َيُكوَن آِخُرَها ُملهًكا َُمَراُء بـَعهَداَن« قَاَل احلَه َلَونَّ األه بـه ،  يف نـَفهِسي َعِظيًماَوَستـُ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َوَلَقده رَأَيـهتُ  . َوِعنهَد اَّللَِّ َصِغريًا َعٍة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رٍ ، يِن َساِبَع َسبـه َما لََنا طََعاٌم ِإالَّ َما ُنِصيُب ِمنه  ، َقرِيًبا ِمنه َشهه

ِل الشََّجرِ ،  َوِرِق الشََّجرِ  َداقـَُنا ِمنه َأكه َ َسعهِد بهِن َماِلكٍ َوَلَقده رَأَيـهُتيِن الهتَـَقطهُت بـُرهَدًة فَ   .  َحىتَّ َقرَِحته َأشه تـَُها بـَيهيِن َوَبنيه َفَما  ،  َشَققه
َبَح َأِمريًا َعَلى ِمصهرٍ  َم ِإالَّ َقده َأصه َعِة َحيًّا الهيَـوه ُت ِمَن السَّبـه ُتمه ،  َعِلمه َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َلوه َأنَّ َحَجًرا ،  َفَما بـَعهدَُكمه َأعهَجبُ   ؟  َأَعَجبـه

ََلَنَّ ،  َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ   .  َم َما بـََلَغ قـَعهَرَها َسبهِعنَي َسَنةً ُقِذَف يف َشِفرِي َجَهنَّ  َنَِّة  ،  لَُتمه َراَعِي اجله َ ِمصه َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإنَّ َما َبنيه
 يٌظ«لََيأهِتنَيَّ َعَليهِه َساَعٌة َوُهَو َكظِ ، َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ  . َمِسريََة َأرهبَِعنَي َسَنةً 

 مرسل. [ # 904]فيض: 
 

، قَاَل: َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيبٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ، قَاَل: ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعثهَماُن بهُن َمعهَبدٍ   *   -   190
َع  ،  َأنَّ َعِليَّ بهَن َراَبحٍ  رَبَُه أَنَُّه ْسَِ َرو بهَن الهَعاصِ َأخه ًما َقطُّ َأرهَغَب ِفيَما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعمه يـَُقوُل َعَلى الهِمنهرَبِ: َواَّللَِّ َما رَأَيهُت قـَوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَزهَهُد ِفيِه ِمنهُكمه  ُ َعَليه ،  اَّللَّ نـهَيا وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَّللَِّ َما َمرَّ ِبَرُسوِل اَّللَِّ ،  ِه َوَسلََّم يـَزهَهُد ِفيَهاتـَرهَغُبوَن يف الدُّ
ثـَُر ِمَن الَِّذي َلهُ  ِر ِإالَّ َوالَِّذي َعَليهِه َأكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َثاَلٌث ِمَن الدَّهه  َصلَّى اَّللَّ

 .رجاله رجال الصحيح  :الهيثميقال [ # 905]فيض: 
 

ثـََنا    *   -   191 قَاَل: ،  قَاَل: أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  قَاَل: أان َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ َحدَّ
رَبين َُيهََي بهُن أَيُّوبَ  ُُبِليَّ ،  الهَمَعاِفِريُّ قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُجَناَدَة  ،  َأخه ٍرو،  َحدَّثَهُ ،  َأنَّ َأاَب َعبهِد الرَّمحهَِن احله ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

ِمِن َوَسنَـُتهُ  ُن الهُمؤه نـهَيا ِسجه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الدُّ َن َوال،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ جه نـهَيا فَاَرَق السِّ  سََّنَة« فَِإَذا فَاَرَق الدُّ
 . رجاله رجال الصحيح غير عبد هللا بن جنادة وهو ثقة  :الهيثميقال [ # 906]فيض: 

قَاَل: َحدََّثيِن ،  قَاَل: أان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ،  قَاَل: أان َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: أان َعبهَدانُ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -  193
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عهُت ُمَعاِويَةَ ،  أَبُو َعبهِد رَبِّهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َما بَِقَي ِمَن ا،  قَاَل: ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـهَيا  يـَُقوُل َعَلى َهَذا الهِمنهرَبِ: ْسَِ لدُّ
َنةً  َا َمَثُل َعَمِل َأَحدِكِ ، َباَلًء َوِفتـه َفُلهُ ، مه َكَمَثِل الهِوَعاءِ َوِإَّنَّ َفُلُه« ، ِإَذا طَاَب َأعهاَلُه طَاَب َأسه  َوِإَذا َخُبَث َأعهاَلُه َخُبَث َأسه

 (، وقال شعيب: إسناده حسن. 16853) ( مفرقًا باختالف يسير، وأحمد4199، 4035أخرجه ابن ماجه )[ # 907]فيض: 

رِبهتُ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَولٍ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن الهُمَحاِريبُّ ،  الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ َحدََّثيِن َعبهُد    *  -   199 َسنِ ،  قَاَل: ُأخه ، َعِن احلَه
انَ  نـهَيا ؟ قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمنه َخريه ِخَرِة«، قَاَل: »َأزهَهدُُكمه يف الدُّ  َوَأرهَغُبُكمه يف اله

 (، وقال: ضعيف. 3577ذكره العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 908]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   215 َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َعهَمشِ ،  قَاَل: ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  قَاَل: ثـََنا ِإسه الهُمِغريَِة  َعِن  ،  َعِن ُِشهِر بهِن َعِطيَّةَ ،  َعِن األه
َرمِ  َخه ُ َعنههُ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن أَبِيهِ ،  بهِن َسعهِد بهِن األه َعَة َفرَتهَغُبوا  ،  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَتَِّخُذوا الضَّيـه ُقله: قَاَل َرُسوُل َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا : َوِبَراَذاَن َما بِ  .  «يف الدُّ  َراَذاَن َواِبلهَمِديَنِة َما اِبلهَمِديَنةِ قَاَل َعبهُد اَّللَِّ
 (، وقال األلباني: صحيح.2328رواه الترمذي ) [ # 909]فيض: 

 
ُ بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   240 َُسنيه َحاقَ َعنه َأيب  ،  قَاَل: ثنا أَبُو ُسَليهَماَن النَِّصيِبُّ ،  قَاَل: ثنا احله ،  َعنه ُزرهَعةَ ،  ِإسه

نـهَيا َداُر َمنه اَل َداَر َلهُ ،  َعنه َعاِئَشةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الدُّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها قَاَلته ُ َعنـه َوهَلَا ،  َوَماُل َمنه اَل َماَل َلهُ ،  َرِضَي اَّللَّ
 ََيهَمُع َمنه اَل َعقهَل َلُه«

 إسناده ضعيف.(، وقال شعيب: 24419رواه أحمد )[ # 910]فيض: 

رَبين َمعهَمرٌ ،  أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  أان َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -   250 ِريِّ ،  َويُوُنسُ ،  َأخه َعنه  ،  َعِن الزُّهه
ربََ ،  ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ  ٍف َوُهَو َحِليُف َبيِن َعاِمِر بهِن ُلَؤيٍّ أَنَُّه َأخه َرو بهَن َعوه رَبَُه َأنَّ َعمه َوَر بهَن خَمهَرَمَة َأخه رًا َمَع ،  ُه َأنَّ الهِمسه وََكاَن َشِهَد َبده

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليهِه َوسَ ،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َريهنِ َأخه َرَّاِح َفَجاَءُه مبَاٍل ِمَن الهَبحه ، لََّم بـََعَث َأاَب ُعبَـيهَدَة بهَن اجله
َرَّاحِ  َنهَصاُر ِبُقُدوِم َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن اجله ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َفَسِمَعِت األه ِر َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َصاَلَة الهَفجه َرُسوُل فـََلمَّا َصلَّى  ،  فـََوافـَوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم انهَصَرفَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِحنَي رَآُهمه ،  فـَتَـَعرَُّضوا َلهُ ،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عهُتمه  ،  فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ قَاَل: »َأظُنُُّكمه ْسَِ
ءٍ  ُلوا َما َيُسرُُّكمه « قَاُلوا:  ؟  َأنَّ َأاَب ُعبَـيهَدَة َقِدَم ِبَشيه َشى َعَليهُكمه ،  َأَجله اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: »فَأَبهِشُروا َوَأمِّ َر َأخه َوَلِكينِّ ،  فـََواَّللَِّ َما الهَفقه

نـهَيا َعَليهُكمه  َشى َعَليهُكمه َأنه تـُبهَسَط الدُّ َلُكمه ،  َأخه ُهمه« ، ُسوَهافـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََنافَ ، َكَما ُبِسَطته َعَلى َمنه قـَبـه َلَكتـه  َوُِتهِلُكُكمه َكَما َأهه
 (. 2961(، ومسلم )4015رواه البخاري )[ # 911]فيض: 

 

، َأيب َحِبيبٍ قَاَل: َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن  ،  قَاَل: أان ابهُن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: ثنا َعبهَدانُ ،  َوَحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -  251
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َصلَّى ،  َأنَّ َأاَب اخلهَريهِ  َُهيِنَّ َحدَّثـَُهمه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَة بهَن َعاِمٍر اجله َلى ُأُحٍد بـَعهَد َُثَاين ِسِننَي   َحدَّثَُه َأنَّ ُعقه َعَلى قـَتـه

َمهَواتِ  َياِء َواأله َحه َ أَيهِديُكمه فـََرطٌ ،   طََلَع الهِمنهرَبَ ُثَّ ،  َكالهُمَودِِّع ِلَله ضُ ،  َوَأاَن َعَليهُكمه َشِهيدٌ ،  فـََقاَل: »ِإيّنِ َبنيه َوه ِعدَُكُم احله َوِإيّنِ ،  َوِإنَّ َموه
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رُِكوا بـَعهِدي،  َوَأاَن يف َمَقاِمي َهَذا،  أَلَنهظُُر ِإلَيههِ  َشى َعَليهُكمه َأنه ُتشه ُت َأخه نـهَيا َأنه  تـََناَفُسوَها« قَاَل   َوَلِكينِّ ،  َوِإيّنِ َلسه َشى َعَليهُكُم الدُّ َأخه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َبُة: َفَكاَنته آِخَر َنظهَرٍة َنَظرهُِتَا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُعقه

 (. 2296(، ومسلم )4042رواه البخاري )[ # 912]فيض: 

ََزوَّرِ ،  ثنا َعبهُد الهَعزِيِز الهُقَرِشيُّ ،  َهاِشمٍ َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن    *   -   254 عهُت َعمَّاَر بهَن اَيِسرٍ ،  َعنه َأيب َمرهَيََ ،  ثنا َعِليُّ بهُن احله ،  قَاَل: ْسَِ
ِد يف  ٍء َأفهَضَل ِمَن الزُّهه ُ ِبَشيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُعِبَد اَّللَّ نـهَيا« يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   الدُّ

 محقق الموسوعة: فيه علي بن الحزور، وعبد العزيز بن أبان القرشي متروكان. قال [ # 913]فيض: 

َحاُق بهُن ُسَليهَماَن الرَّاِزيُّ  *  -  259 ُُه قَاُلوا: ثنا ِإسه َسُن بهُن حَمهُبوٍب َوَغريه ،  الرَّبِيِع بهِن أََنسٍ َعِن ، َعنه َأيب َجعهَفٍر الرَّاِزيِّ ، َحدَّثـََنا احلَه
نـهَيا ًدا يف الدُّ ِت ُمَزهِّ ِر الهَموه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكَفى ِبذِكه ِخَرِة«  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًبا يف اله  َوُمَرغِّ

 (، وقال: ضعيف. 4095ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 914]فيض: 
 

ِليُّ ثنا حُمَمَّ   *   -   260 ُعهِفيُّ ،  ُد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه ُ اجله َُسنيه َرِة َعنه أَُميََّة بهِن ،  قَاَل: َحدََّثيِن احله ِل الهَبصه قَاَل: ذََكَر زَاِئَدُة َعنه َشيهٍخ ِمنه َأهه
ُ َعنههُ ،  َعنه ُحَذيـهَفةَ ،  ُقَسيهمٍ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َرِضَي اَّللَّ نـهَياَعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِمَن ِمَن الدُّ َكَما  ،   قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َُيهِمي َعبهَدُه الهُمؤه

ََلَكِة«   َُيهِمي الرَّاِعي الشَِّفيُق َغَنَمُه َعنه َمَراِتِع اهله
 (، وقال: ضعيف جدا. 7096ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 915]فيض: 

ضهَرِميُّ ،  يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ َحدََّثيِن    -  268 َحاَق احلَه ََكمِ ،  قَاَل: ثنا ُشعهَبةُ ،  قَاَل: َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ِإسه َلى ،  َعِن احله ،  َعِن ابهِن َأيب لَيـه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يف َمنهزِلِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن رَبِيَعةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  ِه فَِإَذا َشاٌة َميَِّتةٌ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَها ِلَها«  ، «؟  »أَتـََروهَن َهِذِه َهيَِّنًة َعَلى َأهه َوُن َعَلى اَّللَِّ ِمنه َهِذِه َعَلى َأهه نـهَيا َأهه  قَاُلوا: نـََعمه قَاَل: »الدُّ
 .رجاله رجال الصحيح  :الهيثميقال [ # 916]فيض: 

َسنِ   *  -  278 َعثِ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احلَه َشه عهُت الهُفَضيهَل بهَن ِعَياضٍ ،  قَاَل: ثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن األه يَذهُكُر َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  قَاَل: ْسَِ
نـهَيا يُرِيحُ  ُد يف الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الزُّهه ََزَن«، الهَقلهَب َوالهَبَدنَ  اَّللَّ َمَّ َواحله ِثُر اهله نـهَيا ُتكه  َوالرَّغهَبُة يف الدُّ

 معضل. [ # 917]فيض: 

َحاقَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ   *  -  308 عهُت الهُفَضيهلَ ،  قَاَل: ثنا أَبُو ِإسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه يـَُقوُل: " ذُِكَر َعنه َنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى  ،  قَاَل: ْسَِ اَّللَّ
اَلمِ  َبُة اإلهِسه َها َهيـه نـهَيا نُزَِع ِمنـه ِي« ،  قَاَل: »ِإَذا َعظََّمته أُمَّيِت الدُّ َي َعِن الهُمنهَكِر ُحرَِمته بـَرََكَة الهَوحه َمهَر اِبلهَمعهُروِف َوالنـَّهه َوِإَذا تـَرََكِت األه

َياُن َُنهَوهُ  َرهِض ِبغَ قَ   .  قَاَل: َوذََكَر ُسفه ُوَن يف األه َياُن: َذِلَك يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }َسَأصهِرُف َعنه آاَيِتَ الَِّذيَن يـََتَكربَّ { اَل ُسفه َقِّ ريهِ احله
َم الهُقرهآنِ 146]األعراف:   [ قَاَل: َمعهَناُه: َسأَنهزُِع َعنه قـُُلوِِبِمه فـَهه
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 (.2578السلسلة الضعيفة ) معضل، وذكره األلباني في [ # 918]فيض: 

ََسُن بهُن ِعيَسى  -   327 ِريِّ ،  َويُوُنسُ ،  قَاَل: أان َمعهَمرٌ ،  أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  ثنا احله رَبَُه َأنَّ  ،  َعنه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ ،  َعِن الزُّهه َأخه
َرو   رَبَُه َأنَّ َعمه َوَر بهَن خَمهَرَمَة َأخه َعَليهِه ،  بهَن َعوهفٍ الهِمسه  ُ رًا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُهَو َحِليُف َبيِن َعاِمِر بهِن ُلَؤيٍّ وََكاَن َشِهَد َبده

َرَّاِح ِإىَل الهَبحه   - َوَسلََّم   ُ َعَليهِه َوَسلََّم بـََعَث َأاَب ُعبَـيهَدَة بهَن اجله رَبَُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َريهِن لََيأهِتَ ِبِزهيَِتَهاَأخه
َريهنِ  َل الهَبحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َقده َصاِلَح َأهه َرِميِّ ،  اَّللَّ ضه َنهَصارُ ،  َوَأمََّر َعَليهِهُم الهَعاَلَء بهَن احلَه َريهِن َفَسِمَعِت األه   فـََقِدَم أَبُو ُعبَـيهَدَة مبَاٍل ِمَن الهَبحه

ُعبَـيهَدةَ  َأيب  َوَسلَّمَ ،  ِبُقُدوِم  َعَليهِه   ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمَع  ِر  الهَفجه ا َصاَلَة  َوَسلََّم ،  فـََوافـَوه َعَليهِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََلمَّا َصلَّى 
ُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  تـََعرَُّضوا َلهُ  ءٍ ،  َم ِحنَي رَآُهمه فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ عهُتمه َأنَّ َأاَب ُعبَـيهَدَة َقِدَم ِبَشيه « قَاُلوا: ؟  ُثَّ قَاَل: »َأظُنُُّكمه ْسَِ

ُلوا َما َيُسرُُّكمه ،  َأَجله اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َشى َعَليهُكمه ،  فـََقاَل: »أَبهِشُروا َوَأمِّ ُر َأخه َشى َأنه تُـ ،  فـََواَّللَِّ َما الهَفقه نـهَيا َعَليهُكمه َوَلِكينِّ َأخه بهَسَط الدُّ
َلُكمه  َلُكمه ، َكَما ُبِسَطته َعَلى َمنه َكاَن قـَبـه ُهمه«، فـَتَـتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها قـَبـه َلَكتـه ِلَكُكمه َكَما َأهه  فـَتـُهه

 (. 2961) (، ومسلم3158أخرجه البخاري )[ # 919]فيض: 

ُ َعَليهِه  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  قَاَل: ثنا أَبُو ِشَهابٍ ،  َخَلُف بهُن ِهَشاٍم الهبَـزَّارُ   ثنا     -   329 قَاَل: َكاَنته اَنَقُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبقُ  َباُء اَل ُتسه ِلِمنيَ َفَشقَّ َذِلَك َعلَ ، َفَجاَء َأعهَرايبٌّ ِبَقُعوٍد َلُه َفَسبَـَقَها، َوَسلََّم الهَعضه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ، ى الهُمسه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا ِإالَّ َوَضَعُه« ًئا يف الدُّ  »ِإنَُّه َحقٌّ َعَلى اَّللَِّ َأنه اَل يـَرهَفَع َشيـه
 (.2872رواه البخاري )[ # 920]فيض: 

 

وََكاَن ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بُوىَل ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازِمٍ قَاَل:  ،  ثنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -   330
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم أََتى َجبَ ، ِمنه َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َمحهَِر فـََرَأى َشاًة َميَِّتةً َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَن أِبَنهِفَنا، َل األه ، فََأَخذه

ِلَها ِلَها«   ؟ « قَاُلوا: َوَما َكَراَمتـَُها؟ فـََقاَل: »أَتـََروهَن َهِذِه َكِرميًَة َعَلى َأهه َوُن َعَلى اَّللَِّ ِمنه َهِذِه َعَلى َأهه نـهَيا َأهه  قَاَل: »فـََواَّللَِّ َللدُّ
 ~ [ 921]فيض: 

 

َثَمةَ   -  331 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  ثنا أَبُو َخيـه ، َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأاَبنَ ،  َعنه ُعَمَر بهِن ُسَليهَمانَ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  قَاَل: ثنا ِإْسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه ،  َعنه زَيهِد بهِن َثِبتٍ  ُ َلُه َُشهَلهُ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِخَرَة ََجََع اَّللَّ َوأَتـَتهُه ،  َوَجَعَل ِغَناُه يف قـَلهِبهِ ،  َكاَنته نِيـَُّتُه اله
نـهَيا َوِهَي رَاِغَمةٌ  ُ َعَليهِه َأمهَرهُ ، الدُّ نـهَيا فـَرََّق اَّللَّ نَـيههِ ، َوَمنه َكاَنته نِيـَُّتُه الدُّ َ َعيـه َرُه َبنيه نـهَيا ِإالَّ َما ُكِتَب َلُه« َوملَه َيَهتِِه مِ ، َوَجَعَل فـَقه  َن الدُّ

 (، وقال: صحيح رجاله ثقات.358ذكره العالمة الوادعي في الصحيح المسند )[ # 922]فيض: 
 

َاِرُث بهُن َأيب ُأَساَمةَ   -   332 َسِن: ان احله َعنه  ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  الرَّبِيُع بهُن َصِبيحٍ   ان ،  ان أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُمقهِرئُ ،  قَاَل أَبُو احلَه
ُ ِغَنا،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ِخَرِة َجَعَل اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َكاَنته نِيـَُّتُه طََلَب اله ،  َوََجََع َلُه َُشهَلهُ ،  ُه يف قـَلهِبهِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا َوِهَي رَاِغَمةٌ   َوأَتـَتههُ  نَـيههِ ،  الدُّ َ َعيـه َر َبنيه ُ الهَفقه نـهَيا َجَعَل اَّللَّ َها ِإالَّ َما ُكِتَب ،  َوَشتََّت َعَليهِه َأمهَرهُ ،  َوَمنه َكاَنته نِيـَُّتُه طََلَب الدُّ َواَل َيَهتِيِه ِمنـه
 َلُه«
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 ه ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح: إسناد[ # 923]فيض: 
 

َزهِديُّ   *  -   333 قَاَل:  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: ثنا مَهَّاُم بهُن َُيهََي ،  ثنا َداُوُد بهُن الهُمَحربَِّ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَنِت   نـهَيا مَهَُّه َوَسَدَمهُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها يـَنهِوي،  َوهَلَا يـَنهَصبُ ،  هَلَا َيشهَخصُ ،  الدُّ ُ َعزَّ  ،  َوِإايَّ َجَعَل اَّللَّ

نَـيههِ  َ َعيـه َر َبنيه َعَتهُ ،  َوَجلَّ الهَفقه َها ِإالَّ َما ُكِتَب َلهُ ،  َوَشتََّت َعَليهِه َضيـه ِخَرُة مَهَّهُ ،  َوملَه َيَهتِِه ِمنـه َوهَلَا ،  هَلَا َيشهَخصُ ،  َوَسَدَمهُ   َوَمنه َكاَنِت اله
َها يـَنهِوي، يـَنهَصبُ  ُ الهِغََن يف قـَلهِبهِ ، َوِإايَّ َعَتهُ ، َجَعَل اَّللَّ نـهَيا َوِهَي َصاِغَرٌة رَاِغَمٌة« ، َوََجََع َعَليهِه َضيـه  َوأَتـَتهُه الدُّ

 . اآلخر أيوب بن حوط وكالهما ضعيف جداروي بسندين في أحدهما داود بن المحبر وفي   :الهيثميقال [ # 924]فيض: 

َأنَّ النَِّبَّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُعَمارَةَ ،  قَاَل: ثنا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيلُ ، َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   * -   335
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُأِتَ ِبَِ  ًئا َيَضُعُه ِفيهِ ،  ِديَّةٍ َصلَّى اَّللَّ ِضيضِ ،  فَالهَتَمَس يف الهبَـيهِت َشيـه نـهَيا تـَعهِدُل ِعنهَد اَّللَِّ ،  فـََقاَل: »َضعهُه اِبحلَه فـََلوه َكاَنِت الدُّ

َر َجَناِح بـَُعوَضٍة«  َها َقده ًئا َما َأعهَطى َكاِفًرا ِمنـه  َعزَّ َوَجلَّ َشيـه
 ~ [ 925]فيض: 

 

رَبين َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َأمحهَُد بهُن ِعيَسى الهِمصهِريُّ ثنا    *   -   336 َعنه ،  َعنه ِعيَسى بهِن ُموَسى،  قَاَل: َأخه
ىَل َعِقيلٍ ،  َعنه َأيب ُمرَّةَ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن حُمَمَّدٍ  َباِن َجائَِعاِن َضاِراَيِن َعِن النَِّبِّ َصلَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َموه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِذئـه ى اَّللَّ

نـهَيا َوَماهَلَا« ، َأَحُدمُهَا يف َأوَّهِلَا، يف َغنهٍم تـََفرََّقته  َتِغي َشَرَف الدُّ رََع ِفيَها َفَساًدا ِمِن امهِرٍئ يف ِديِنِه يـَبـه َخُر يف آِخرَِها أبَِسه  َواله
 . رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك زنجويه وعبد هللا بن محمد بن عقيل وقد وثقاقال الهيثمي: [ # 926]فيض: 

َرسِ   *  -   338 َشه َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ثنا ُشَجاُع بهُن األه َعاينِّ ،  قَاَل: ثنا ِإْسه َداِم الصَّنـه ِهِ ،  َعنه ُمطهِعِم بهِن الهِمقه ، َواِسعٍ   َعنه حُمَمَِّد بهنِ ،  َوَغريه
َك َأنه جَتهَمعَ ،  قَاَل: َكَتَب َسلهَماُن ِإىَل َأيب الدَّرهَداِء: َأنه اَي َأِخي َرهُ ،  ِإايَّ نـهَيا َما اَل تـَُؤدِّي ُشكه ُ ،  ِمَن الدُّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَِإيّنِ ْسَِ

َ َيَديههِ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َُيَاُء ِبَصاِحِب   َ ِفيَها َوَمالُُه َبنيه نـهَيا الَِّذي َقده َأطَاَع اَّللَّ َراُط قَاَل َلُه َمالَُه: امهضِ ،  الدُّ ،  ُكلََّما َتَكفَّأَ ِبِه الصِّ
نـهَيا الَِّذي ملَه يُِطِع اَّللََّ ،  فـََقده َأدَّيهَت يفَّ َحقَّ اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ يفَّ  َ َكِتَفيههِ ،  ِفيَها  ُثَّ َُيَاُء ِبَصاِحِب الدُّ َراُط قَاَل ،  َوَمالُُه َبنيه ُكلََّما َتَكفََّأ ِبِه الصِّ

ُعَو اِبلهَويهِل َوالثُـُّبوِر " ، َلُه َمالُُه: َويـهَلَك َأاَل َأدَّيهَت َحقَّ اَّللَِّ يفَّ   َفَما يـََزاُل َكَذِلَك َحىتَّ َيده
 ~ [ 927]فيض: 

َعهَمشِ قَا،  ثنا َصاِلُح بهُن َماِلكٍ   *  -  341 ُعهِفيُّ قَاِئُد األه ِلٍم اجله َعهَمشِ ،  َل: ثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُمسه قَاَل: قَاَل ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  َعِن األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو اَنئٌِم يف ُغرهَفٍة لَ  ُعوٍد: َدَخلهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا بـَيهُت مَحَامٍ ُه  َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه َوِإَذا ُهَو اَنئٌِم َعَلى ،  َكَأَّنَّ

َرى َوقـَيهَصَر ؟  فـََقاَل: »اَي َعبهَد اَّللَِّ َما يـُبهِكيكَ ،  َفَجَعلهُت َأمهَسُح َعنهُه َوأَبهِكي،  َحِصرٍي َقده أَثَـَّر ِبِلهِدهِ  « قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ذََكرهُت ِكسه
َرِيَر َوال رَتَِشاِن احله يَباجَ يـَفه ِخَرةُ ،  دِّ نـهَيا َولََنا اله ٍم َصاِئٍف   ؟  فـََقاَل: »َأَما تـَرهَضى َأنه َتُكوَن هَلُُم الدُّ نـهَيا ِإالَّ َكَمَثِل رَُجٍل َمرَّ يف يـَوه َما َأاَن َوالدُّ

َتَظلَّ حَتهَت َشَجَرةٍ   َفَذَهَب« ، فـََلمَّا أَبـهَرَد ارهحَتَلَ ، فَاسه
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 ~ [ 928]فيض: 

َرةَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  قَاَل: ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  ِلُد بهُن ِخَداٍش الهُمَهلَِّبُّ ثنا َخا  *  -  349 ِريِّ ،  َعنه َأيب َنضه ُده َرِضَي  ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َر   ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَعصه ُ َعنهُه قَاَل: َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَبَ ،  بِنَـَهارٍ اَّللَّ ًئا قـَبهَل ِقَياِم السَّاَعِة ِإالَّ َأخه ُكه َشيـه ُثَّ قَاَم َفَخطَبَـَنا فـََلمه َيرته

ءٌ ،  قَاَل: َوَجَعَل النَّاُس يـَتَـَلفَُّتوَن ِإىَل الشَّمهسِ   .  َوَنِسَيُه َمنه َنِسَيهُ ،  َفَحِفظَُه َمنه َحِفظَهُ ،  ِبهِ  َها َشيه اَل ِإنَُّه ملَه فـََقاَل: »أَ ،  َهله بَِقَي ِمنـه
ِمُكمه َهَذا ِفيَما َمَضى ِمنهُه« َها ِإالَّ َكَما بَِقَي ِمنه يـَوه نـهَيا ِفيَما َمَضى ِمنـه  يـَبهَق ِمَن الدُّ

 (، وقال شعيب: حديث صحيح لغيره. 6174رواه أحمد في المسند )[ # 929]فيض: 
 

ُب بهُن بـََيانٍ ، َعبهِد اَّللَِّ َحدََّثيِن الهُفَضيهُل بهُن َجعهَفِر بهِن  *  - 350 قَاَل: ثنا أَبُو  ، قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن َسِعيٍد الهَقطَّانُ ، قَاَل: ثنا َوهه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َسِعيٍد َخَلُف بهُن َحِبيبٍ  ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـهَيا َمَثُل َرِضَي اَّللَّ : »َمَثُل َهِذِه الدُّ

ٍب ُشقَّ ِمنه َأوَِّلِه ِإىَل آِخرِهِ  َقِطَع« ، فـََبِقَي ُمتَـَعلًِّقا خبَيهٍط يف آِخرِهِ ، ثـَوه َيهُط َأنه يـَنـه  فـَُيوِشُك َذِلَك اخله
 (، وقال: ضعيف.5251ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 930]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن َأيب ُأَويهسٍ ،  اِئيُّ ثنا مُحَيهٌد النَّسَ   -  351 َلمَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  قَاَل: ثنا ِإْسه َعنه َعطَاِء بهِن ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِريِّ ،  َيَسارٍ  ُده ُ َعَليهِه وَ ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثـََر َما َأَخاُف َعَليهُكمه َما ُُيهرُِج َرِضَي اَّللَّ َسلََّم: »ِإنَّ َأكه

َرهِض« ُ َلُكمه ِمنه بـَرََكاِت األه َرهضِ   .  اَّللَّ َرُة الدُّنـهَيا«  ؟  َفِقيَل: َما بـَرََكاُت األه  قَاَل: »زَهه
 (. 1052) (، ومسلم6427أخرجه البخاري )[ # 931]فيض: 

َعِريُّ ثنا أَبُو ِباَلٍل    *   -  378 َشه ََسنِ ،  َعنه َأيب ُعَمريهٍ الهَمكِّيِّ ،  قَاَل: ان َجاِبُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  األه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف ُدَعائِِه: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمنه ُدنـهَيا ََتهَنُع َخريهَ  ِخَرِة« اَّللَّ  اله

 (.6427رواه البخاري )[ # 932]فيض: 

َارِِثيُّ ،  أَنَُّه َحدََّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ ،  َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *   -   388 قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  قَاَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن النَّضهِر احله
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  نـهَيااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِر الدُّ َغُلوا قـُُلوَبُكمه ِبذِكه  " : " اَل َتشه

 (. 6234مرسل، وذكره العالمة األلباني في ضعيف الجامع )[ # 933]فيض: 

اَلنَ   *   -   403 ، ُخَليهِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ الهَعَصِريِّ َعنه  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَااَل: ثنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َوَخَلُف بهُن ِهَشامٍ ،  َحدََّثيِن ابهُن ِخَداِش بهُن َعجه
َعُه  ،  قَاَل َخَلٌف: قَاَل أَبُو َعَوانََة: رَفـََعُه بـَعهُض َأصهَحابَِنا  - ،  َعنه َأيب الدَّرهَداءِ  َفظه رَفـه قَاَل: " َما طََلَعته َُشهٌس َقطُّ   - َوَأمَّا َأاَن فـََلمه َأحه

َها َمَلَكاِن يـَُنادِ  بَـتَـيـه ِ: اَي أَيُـَّها النَّاُس َهُلمُّوا ِإىَل رَبِّكُ ِإالَّ َوِبَنـه َرهِض َغريهَ الثَـَّقَلنيه ِر األه ِمَعاِن َمنه َعَلى َظهه َُما لَُيسه ِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى ،  مه اَيِن ِإَّنَّ
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َى َها َمَلَكاِن يـَُنادِ ،  َخريهٌ ِمَّا َكثـَُر َوَأهله بَـتَـيـه ِ:  َوَما َغَرَبته َُشهٌس َقطُّ ِإالَّ َوِبَنـه َرهِض َغريهَ الثَـَّقَلنيه ِر األه ِمَعاِن َمنه َعَلى َظهه َُما لَُيسه اَيِن: ِإَّنَّ
له ِلُمنهِفٍق َخَلًفا ِسٍك تـََلًفا، اللَُّهمَّ َعجِّ له ِلُممه    . َوَعجِّ

الرَّقَاِشيُّ  َمرهَواَن  بهُن  َأزهَهُر  َعهَلى،  َوَحدََّثيِن  بهُن َعبهِد األه َعهَلى  َعبهُد األه ثنا  َعُروبَةَ ،  قَاَل:  بهِن َأيب  َسِعيِد  قـََتاَدةَ ،  َعنه  ُخَليهٍد  ،  َعنه  َعنه 
َلهُ ، َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ، الهَعَصِريِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 .إسناده حسن من أجل خليد العصري (، وقال شعيب: 21721رواه اإلمام أحمد )[ # 934]فيض: 

َثَمةَ   *  -  404 َاِعيَل الهَعاِمِريِّ ،  قَاَل: ثنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َوثـََنا أَبُو َخيـه ،  َعنه َأيب َحِكيمٍ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه ِحَزاِم بهِن ِإْسه
ىَل الزَُّبريهِ  ُ َعنهُه قَاَل:  ،  َموه ِبُح الهِعَباُد ِإالَّ َعِن الزَُّبريهِ بهِن الهَعوَّاِم َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما ِمنه َصَباٍح ُيصه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 "َصارٌِخ َيصهُرُخ: أَيُـَّها اخلهَاَلِئُق َسبُِّحوا الهُقدُّوسَ 
 رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيده وهو ضعيف جدا. :الهيثميقال [ # 935]فيض: 

 

يفُّ َحدَّثَ   *  -  405 َِميِد بهِن َجعهَفرٍ ،  قَاَل: ثنا أَبُو َعاِصمٍ ،  يِن أَبُو ُهَريـهَرَة الصَّريه ُ بهُن َعطَاءٍ ،  َعنه َعبهِد احله َعنه زَيهِد  ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُحَسنيه
َلمَ  ُهمه ، َعنه َأيب َذرٍّ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ، بهِن َأسه ُ َعنـه َلٍة َواَل َعِن ، َرِضَي اَّللَّ ٍم َواَل لَيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه يـَوه النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َرُه« ، َساَعٍة ِإالَّ َوَّلِلَِّ تـََعاىَل ِفيِه َصَدَقٌة مَيُنُّ ِِبَا َعمَّنه َيَشاُء ِمنه ِعَباِدهِ  ُ َعَلى َعبهِدِه ِمثهَل َأنه يـُلهِهَمُه ِذكه  َوَما َمنَّ اَّللَّ
 .يخطئ ويدلس  فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال  :الهيثميقال [ # 936ض: ]في

َسُن بهُن الرَّبِيعِ ،  ثنا أَبُو الهَفضهِل الهَعبَّاُس الدُّوِريُّ   -  483 ىَل َبيِن َهاِشٍم قَاَل: ثنا احلَه َعِن ،  ُسَليهَماَن الضَُّبِعيُّ قَاَل: ثنا َجعهَفُر بهُن  ،  َموه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَنِت ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  الرَّبِيِع بهِن َصِبيحٍ  ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِضَي اَّللَّ

َرُه يف  ُ فـَقه نـهَيا مَهَُّه َجَعَل اَّللَّ َها ِإالَّ َما ُكِتَب َلهُ ، َوَشتََّت َعَليهِه َأمهَرهُ ، قـَلهِبهِ  الدُّ ُ ِغَناُه ، َوملَه َيَهتِِه ِمنـه ِه َجَعَل اَّللَّ رَبَ مهَِّ ِخَرُة َأكه َوَمنه َكاَنِت اله
نـهَيا َوِهَي رَاِغَمٌة«، َوََجََع َلُه َُشهَلهُ ، يف قـَلهِبهِ   َوأَتـَتهُه الدُّ

 (، وقال األلباني: صحيح.2465ذي )أخرجه الترم[ # 937]فيض: 

َِميِد بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *  -  494 رَبين َعبهُد احله ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعبهِد الهَواِرثِ ،  ان َقَطِريٌّ اخلهَشَّابُ ،  َأخه
  ُ ُم الهِقَياَمِة َصاَرته أُمَّيِت َثاَلَث ِفَرٍق: ِفرهَقٌة يـَعهُبُدوَن اَّللََّ َعزَّ َوجَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن يـَوه نـه ،  لَّ ِللدُّ

ِهِه َوِلَدارِهِ ،  َوِفرهَقٌة يـَعهُبُدونَُه ِراَيًء َوُْسهَعةً  نـهَيا: ِبِعزَِّت َوَجاَليل َوَمَكاين َما َأَردهمُته فـَيَـُقوُل ِللَِّذينَ ،  َوِفرهَقٌة يـَعهُبُدونَُه ِلَوجه  َكانُوا يـَعهُبُدونَُه ِللدُّ
ًئا  ؟  ِبِعَباَدِت  َبله ِمنه َذِلَك َشيـه اَل: َويـَُقوُل قَ   .  اذهَهُبوا ِِبِمه ِإىَل النَّارِ ،  فـَيَـُقوُلوَن: ِبِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك َوَمَكاِنَك ِراَيًء َوُْسهَعًة قَاَل: فَِإيّنِ ملَه َأقـه

ِبِعَباَدِت  َأَردهمُته  َما  َوَمَكاين  ِبِعزَِّت َوَجاَليل  َوِلَدارِِه:  ِهِه  ِلَوجه يـَعهُبُدونَُه  ِهَك    ؟  ِللَِّذيَن َكانُوا  ِلَوجه َوَمَكاِنَك  َوَجاَلِلَك  ِبِعزَِّتَك  فـَيَـُقوُلوَن: 
ُتمه ، َوِلَداِركَ  َنَِّة " اذهَهُبوا ِِبِمه ِإىَل ا، فـَيَـُقوُل: َصَدقـه  جله

 (، وقال: ضعيف جدا. 5153ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 938]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َجعهَفٍر الهَورهَكاينُّ   * -   506 َسَجةَ ،  ان َمعهَمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ اَّللَِّ َأنَّ َأاَب الدَّرهَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه َسِعيِد بهِن َعوه
ُتمه َكِثريًا ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه تـَعهَلُموَن َما َأعهَلُم لََبَكيـه ُتمه َقِلياًل ،  َصلَّى اَّللَّ نـهَيا،  َوَلَضِحكه ِخَرَة« ُثَّ قَاَل ،  َوهَلَاَنته َعَليهُكُم الدُّ َوَلثـَرهمُتُ اله

ِسِه: َلوه تـَعهَلُموَن َما  ُتمه ِإىَل الصُُّعَداِت تـَبهُكوَن َعَلى أَنـهُفِسُكمه   أَبُو الدَّرهَداِء ِمنه ِقَبِل نـَفه ُتمه َأمهَواَلُكمه اَل َحاِرَس هَلَا ،  َأعهَلُم خَلََرجه ،  َوَلرَتَكه
َها ِخَرةِ ،  ِإالَّ َما اَل بُدَّ َلُكمه ِمنههُ ،  َواَل رَاِجَع ِإلَيـه ُر اله ََمُل  ،  َوَلِكنه يَِغيُب َعنه قـُُلوِبُكمه ِذكه نـهَيا َأمهِلَك أبَِعهَماِلُكمه َوَحَضَرَها األه ،  َفَصاَرِت الدُّ

، َواَل تـََناَصُحونَ ،  َما َلُكمه اَل حَتَابُّونُ ،  فـَبَـعهُضُكمه َشرٌّ ِمَن الهبَـَهائِِم الَّيِت اَل َتدَُع َهَواَها خَمَاَفًة ِمَّا يف َعاِقَبِتهِ ،  َوِصرهمُته َكالَِّذيَن اَل يـَعهَلُمونَ 
َواٌن عَ  َواِئُكمه ِإالَّ ُخبهُث َسَرائِرُِكمه ،  َلى ِدينٍ َوأَنـهُتمه ِإخه َ َأهه ُتمه ،  َما فـَرََّق َبنيه َتَمعهُتمه َعَلى الهرِبِّ لََتَحابـَبـه َما َلُكمه تـََناَصُحوَن يف َأمهِر ،  َوَلِو اجه

َيا نـه ِخَرةِ ،  الدُّ ميَاِن ،  نه ُيُِبُُّه َويُِعيُنُه َعَلى َأمهِر آِخَرتِهِ اَل مَيهِلُك َأَحدُُكُم النَِّصيَحَة ِلمَ ،  َواَل تـََناَصُحوَن يف َأمهِر اله َما َهَذا ِإالَّ ِمنه ِقلَِّة اإلهِ
ِخَرِة َوَشّرَِها،  يف قـُُلوِبُكمه  ُتمه ُتوِقُنوَن خبَريهِ اله نـهَيا،  َلوه ُكنـه ِخَرةِ ،  َكَما ُتوِقُنوَن اِبلدُّ َا َأمهَلُك أِلُُموِر ،  َلثـَرهمُته طََلَب اله فَِإنه قـُلهُتمه:  ،  ُكمه أِلََّنَّ

َها،  ُحبُّ الهَعاِجَلِة َغاِلبٌ  ِجِل ِمنـه نـهَيا ِلْله رِتَاِق يف َأمهٍر َلَعلَُّكمه ،  فَِإانَّ نـََراُكمه َتَدُعوَن الهَعاِجَل ِمَن الدُّ َتُكدُّوَن أَنـهُفَسُكمه اِبلهَمَشقَِّة َوااِلحه
رُِكونَهُ  ُم أَنـهُتمه ،  اَل ُتده ميَاُن الهَباِلُغ ِفيُكمه   َما،  فَِبئهَس الهَقوه ُتمه ِإميَاَنُكمه مبَا يـُعهَرُف ِبِه اإلهِ ُتمه يف َشكٍّ ِمَّا َجاَء ِبِه حُمَمٌَّد َصلَّى ،  َحقَّقه فَِإنه ُكنـه

ُ َلُكمه َولُِنرَِيُكمه ِمَن النُّوِر َما َتطهَمِئنُّ ِإلَيهِه قـُلُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فَأهُتواَن فـََلنـَُبنيِّ ُقوَصِة ُعُقوُلُكمه فـَنَـعهِذرَُكمه ، وبُُكمه اَّللَّ ِإنَُّكمه ، َواَّللَِّ َما أَنـهُتمه اِبلهَمنـه
ُدنـهَياُكمه  بَـيُِّنوَن َصَواَب الرَّأهِي يف  َأمهرُِكمُ ،  لَتـُ َزهِم يف  ُتِصيُبونَهُ ،  َوََتهُخُذوَن اِبحله نـهَيا  َرُحوَن اِبلهَيِسرِي ِمَن الدُّ َوحَتهَزنُوَن َعَلى   ؟  َما َلُكمه تـَفه

يـَُفوُتُكمه  َها  ِمنـه ُوُجوِهُكمه   ؟  الهَيِسرِي  َذِلَك يف  يـَتَـَبنيََّ  أَلهِسَنِتُكمه ،  َحىتَّ  َعَلى  الهَمَصاِئبَ ،  َوَيظهَهَر  الهَمآمِتَ ،  َوُتَسمُّوََّنَا  ِفيَها  ،  َوتُِقيُموَن 
ُ َذِلَك يف ُوُجوِهُكمه َوَعامَُّتُكمه َقده تـَرَُكوا َكِثريًا ِمنه ِديِنِهمه مبَا اَل يَـ  يـَلهَقى بـَعهُضُكمه ،  ِإيّنِ أَلََرى اَّللََّ َقده َترَبََّأ ِمنهُكمه ،  َواَل يـَتَـَغريَُّ َحاُلُكمه ،  تَـَبنيَّ

اِبلسُُّرورِ  َصاِحُبهُ ،  بـَعهًضا  ِبَلُه  تَـقه َيسه َأنه  خَمَاَفَة  َرُه  َيكه مبَا  َصاِحَبُه  ِبَل  تَـقه َيسه َأنه  َرُه  َيكه الهِغلِّ ،  مبِثهِلهِ   وَُكلُُّكمه  َعَلى  ُتمه  َبحه َونـَبَـَتته ،  فََأصه
ََجلِ ،  َمَراِعيُكمه َعَلى الدَِّمنِ  ُتمه َعَلى رَفهِض األه يـََتهُ ،  َلَوِددهُت َأنَّ اَّللََّ َأرَاَحيِن ِمنهُكمه ،  َوَتَصافـَيـه ََقيِن مبَنه ُأِحبُّ ُرؤه َوَلوه َكاَن َحيًّا ملَه ،  َوَأحله

َتِعنُي َعَلى نـَفهِسي َوَعَليهُكمه " ، َوِإنه َتطهُلُبوا َما ِعنهَد اَّللَِّ جتَُِدوُه َيِسريًا، نه َكاَن ِفيُكمه َخريهٌ َأْسهَعهُتُكمه فَإِ ، ُيَصاِبرهُكمه   َواِبَّللَِّ َأسه
 ~ [ 939]فيض: 

َمامُ   *   -   507 َُبابِ   ان ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ِإبـهَراِهيَم اإلهِ رَبين َأِخي َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  ان ُموَسى بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  زَيهُد بهُن احله َعنه  ،  َأخه
الزَُّبريهِ  بهِن  تـَُوارِيهِ ،  ُعرهَوَة  َتَكاُد  َما  َّنََِرٌة  َوَعَليهِه  َبَل  َأقـه بهَن ُعَمريهٍ  َعَليهِه َوسَ ،  َأنَّ ُمصهَعَب   ُ نـََفٌر ِمنه  َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوَمَعُه  َجاِلٌس  لََّم 

ُه َنكَُّسوا،  َأصهَحاِبهِ  ًا قَاَل: َفَسلَّ ،  فـََلمَّا رََأوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َخريه فـََقاَل َرُسوُل  ،  مَ لَيهَس ِعنهَدُهمه َما يـُعهُطونَُه قَاَل: فَأَثهََن َعَليهِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليههِ  ُتُه ِعنهَد أَبـََويههِ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلهُ ،  َوَسلََّم: »َلَقده رَأَيـه رَِمانِِه َويـُنَـعَِّمانِهِ ،  َوَما َفىًت ِمنه فـَتَـَياِن قـَُريهٍش ِمثـه َفَخَرَج ِمنه َذِلَك ابهِتغَاَء ،  يُكه

َرَة َرُسوِلهِ  َتُحوا فَاِرَس َوالرُّومَ َأَما ِإنَُّكمه اَل َيَهِت َعَليهُكمه ِإالَّ َكَذا َحىتَّ ، َمرهَضاِة اَّللَِّ َوُنصه ، َويـَُروُح يف ُحلَّةٍ ، فـَيَـغهُدو َأَحدُُكمه يف ُحلَّةٍ ،  تـَفه
َعةٍ  َرى« ، َويـُغهَدى َعَليهُكمه ِبَقصه  َويـَُراُح َعَليهُكمه أبُِخه

 ~ [ 940]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  533 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َنةَ   ان،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َلَم بهِن َعبهِد الهَمِلكِ ،  ُسفه َسنِ ،  َعنه َأسه َع َسِعيَد بهَن َأيب احلَه َيذهُكُر  ،  أَنَُّه ْسَِ
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َم َعَلى بـَيَِّنٍة ِمنه رَبُِّكمه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  ُتُم الهيَـوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " أَنـه َن َعِن  ،  َتَهُمُروَن اِبلهَمعهُروفِ ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َهوه َوتـَنـه
بـَيَِّنٍة ِمنه رَبُِّكمه ،  َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ ،  الهُمنهَكرِ  َن َعَلى  لِ ،  أَنـهُتُم اله َهه َرُة اجله َرََتِن: َسكه ِفيُكُم السَّكه َرُة الهَعيهشِ ،  ملَه َتظهَهره  ،  َوَسكه

َمِئٍذ اِبلهِكتَ  ِسِننَي " قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  اِب ِسرًّا َوَعاَلنَِيةً الهَعاِمُلوَن يـَوه ُر الهُمحه َنهَصاِر هَلُمه َأجه َوَُّلوَن ِمَن الهُمَهاِجرِيَن َواأله  فَالتَّاِبُعوَن األه
ُهمه   قَاَل: »َبله ِمنهُكمه«   ؟  ِمنَّا َأوه ِمنـه

 ~ [ 941]فيض: 
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ثـََنا ُعَمُر بهُن َسِعيدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا الهُفَضيهُل بهُن ُسَليهَماَن النَُّمريهِيُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بَزِيٍع الهَبصهِريُّ   *  -   1 ،  قَاَل: َحدَّ
ِريِّ َعِن   َاِرثِ ،  الزُّهه ِر بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن احله رَبين أَبُو َبكه عهُت ُعثهَمانَ ،  َعنه أَبِيِه َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  قَاَل: َأخه ُ َعنهُه َخِطيًبا  ،  قَاَل: ْسَِ َرِضَي اَّللَّ

َتنِ  عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " اجه َلُكمه يـَتَـَعبَُّد َويـَعهَتِزُل النَّاَس فـََقاَل: ْسَِ ََباِئِث فَِإنَُّه َكاَن رَُجٌل ِفيَمنه َكاَن قـَبـه ُبوا أُمَّ اخله
ُعوَك ِلَشَهاَدٍة َفَدَخَل َفطَِفَقته  : ِإانَّ َنده َرَأٌة َغاِويٌَة فََأرهَسَلته ِإلَيهِه َخاِدَمَها فـََقاَلته َأغهَلَقتهُه ُدونَُه َحىتَّ َأفهَضى ُكلََّما َدَخَل اَباًب    فـََعِلَقتهُه امه
ُعَك ِلَشَهاَدٍة َوَلِكنه   : ِإانَّ ملَه نَده َرَأٍة َوِضيَئٍة َوِعنهَدَها ُغاَلٌم َواَبِطَيٌة ِفيَها ََخهٌر فـََقاَلته ُتَل َهَذا الهُغاَلَم َأوه تـََقَع َعَليَّ َأوه ِإىَل امه ُتَك لِتَـقه َدَعوه

َرَب َكأهًسا ِمنه َهَذا اخلهَ  ِقيِن َكأهًسا ِمنه َهذَ َتشه ُتَك فـََلمَّا رََأى أَنَُّه اَل بُدَّ َلُه ِمنه َذِلَك قَاَل: اسه ُت َوَفَضحه ِر فَِإنه أَبـَيهَت ِصحه ِر  مه َمه ا اخله
َها َوقـََتَل النـَّفهسَ  َرِة قَاَل: زِيِدييِن فـََلمه يَرِمه َحىتَّ َوَقَع َعَليـه َمه تَ ،  َفَسَقتهُه َكأهًسا ِمَن اخله ميَاُن َوِإدهَماُن فَاجه َر فَِإنَُّه َواَّللَِّ اَل ََيهَتِمُع اإلهِ َمه ِنُبوا اخله

ِر رَُجٍل أََبًدا لَُيوِشَكنَّ َأَحُدمُهَا َأنه ُُيهرَِج َصاِحَبُه "  ِر يف َصده َمه  اخله
 والصواب وقفه كما قال الدارقطني. إسناده ضعيف,(، وقال شعيب: 5348رواه ابن حبان )[ # 942]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   *   -   4 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َُشِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َوُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ، قَااَل: َحدَّ

رِ ،  َعنه َحَنشٍ ،  َعنه أَبِيهِ  ِلِه فـََقده  ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َمةَ َعنه ِعكه َهُب ِبَعقه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َشِرَب َشَرااًب َيذه
 أََتى اَباًب ِمنه أَبـهَواِب الهَكَبائِِر« 

 شيخ صدوق. فيه حنش واسمه حسيت بن قيس وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه  :الهيثميقال [ # 943]فيض: 
 

رَباََن َأمحهَدُ   -  5 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َثَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُب بهُن َجرِيرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َوهه رَباََن ُشعهَبةُ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه َسَلَمةَ ،  قَاَل: َأخه
ََكمِ  ُ َوَرُسولُُه فـَلهُيَحّرِِم النَِّبيذَ قَاَل: َمنه َكاَن حَمَّرًِما َما َحرَّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، احله  َم اَّللَّ

 .صحيح اإلسناد موقوف(، وقال األلباني: 5688رواه النسائي ) [ # 944]فيض: 

 
َثَمةَ ،  حدثنا أبو بكر،  أخربان أمحد  -  8 ثـََنا أَبُو َخيـه ََسِديُّ ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ األه ثـََنا َسعهُد بهُن َأوهسٍ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ ،  َحدَّ

ِر بهِن َحفهصٍ ،  َعنه ِباَلِل بهِن َُيهََي الهَعنهِسيِّ  ِيزٍ ،  َعنه َأيب َبكه مهطِ ،  َعِن ابهِن حُمَريه قَاَل: قَاَل ،  َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ،  َعنه َثِبِت بهِن السِّ
ُه« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ٍم ُيَسمُّوََّنَا ِإايَّ َر اِبسه َمه َتِحلَّنَّ آِخُر أُمَّيِت اخله  َوَسلََّم: »لََيسه

  . حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف(، وقال شعيب: 3385رواه ابن ماجه )[ # 945]فيض: 

 
َثُم بهُن َخارَِجةَ ، حدثنا أبو بكر، أخربان أمحد - 9 َيـه ثـََنا اهله ِصيُّ قَاَل: ، َحدَّ مه َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش احلِه ثـََنا ِإْسه ٍرو ، َحدَّ َعنه َُيهََي بهِن َأيب َعمه

َباينِّ  ُوَز الدَّيـهَلِميِّ ، السَّيـه ، َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َقِدمهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقلهُت: اَي  ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َفريه
َنعُ  ِر َفَماَذا َنصه َمه َنُع اِبلزَّبِيبِ   ؟  ِإانَّ َأصهَحاُب َأعهَناٍب وَُكُروٍم َوَقده نـََزَل حَتهِرَُي اخله قَاَل:    ؟  قَاَل: »تـَتَِّخُذونَُه زَبِيًبا« قَاُلوا: َفَماَذا َنصه

َربُونَُه َعَلى َعَشاِئُكمه  َقُعونَُه َعَلى َغَداِئُكمه َوَتشه َربُونَُه َعَلى َغَداِئُكمه« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  »تـَنـه َقُعونَُه َعَلى َعَشاِئُكمه َوَتشه َأَفاَل ،  َوتـَنـه
َتدَّ  َناِن فَِإَذا َتََخََّر َعنه َوقه  ؟  َنَدُعُه َحىتَّ َيشه َعُلوُه يف الشِّ ِء َواجه  " ِتِه َصاَر َخالًّ قَاَل: " َفاَل جَتهَعُلوُه يف الهِقاَلِل َواَل يف الدُّابَّ

 .صحيح اإلسناد(، وقال العالمة األلباني: 5735رواه النسائي ) [ # 946]فيض: 
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رَباََن َأمحهَدُ   -   10 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َثُم بهُن َخارَِجةَ ،  َحدَّ َيـه ثـََنا اهله رَباََن َُيهََي بهُن مَحهَزةَ ،  َوَحدَّ َحاَق بهِن  ،  قَاَل: َأخه َكَذا يف ،  َعبهِد اَّللَِّ َعنه ِإسه

نـهَيا َعنه ِزرِّ بهِن َحِكيمٍ  َعُه ُُيَدُِّث َعبهَد الهَعزِيِز بهَن َمرهَوانَ ،  َعنه َكِثرِي بهِن ُمرَّةَ ،  ِكَتاِب ابهِن َأيب الدُّ ُت  ،  َعِن الدَّيـهَلِميِّ ،  أَنَُّه ْسَِ قَاَل: َوَفده
ِكرُ ،  َم فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َنا قَاَل: »َهله ُيسه َنُع طََعاًما َوَشَرااًب فـَُنطهِعُمُه َبيِن َعمِّ «  ؟  ِإانَّ َنصه

ِديِعي َلُه ذََكرهت َلُه قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُمه لَ ،  قـُلهُت: نـََعمه قَاَل: »َحَراٌم« قَاَل: فـََلمَّا َكاَن ِعنهَد تـَوه رِبُوا َعنههُ ِإَّنَّ قَاَل: »َفَمنه ملَه ، نه َيصه
رِبه َعنهُه فَاضهرِبُوا ُعنـَُقُه«   َيصه

 (، وقال األلباني: صحيح.3683رواه أبو داود )[ # 947]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   *   -   11 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ثـََنا َعاِصُم بهُن ُعَمارَةَ ،  ُزرَارَةَ َحدَّ قَاَل: َحدَّثـََنا ،  قَاَل: َحدَّ

َوهزَاِعيُّ  َعِريِّ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن خُمَيهِمَرةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب ُموَسى،  األه َشه أَنَُّه َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َأيب ُموَسى األه
َاِئطَ بِ  ِخِر«  ؛ َنِبيٍذ يَِنشُّ قَاَل: »اضهِربه ِِبََذا احله ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه َربُُه َمنه َكاَن يـُؤه  فَِإنَُّه اَل َيشه

ُموَسى ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، َوثََّقُه َأُبو َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِكاَلُهَما ِباْخِتَصاٍر، َوِفيِه  :الهيثميقال [ # 948]فيض: 
 َحاِتٍم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. 

 
َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ ،  حدثنا أبو بكر،  أخربان أمحد  *  -  12 ثـََنا ِإْسه َباينُّ ،  َحدَّ َحاَق الشَّيـه ثـََنا أَبُو ِإسه َحسَّاَن َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ

ِدُر قَاَل: »َما َهَذا،  َعنه أُمِّ َسَلَمةَ ،  بهِن خُمَاِرقٍ  َعَليهِه َوَسلََّم َوالنَِّبيُذ يـَهه َا انـهتَـَبَذته َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  « قـُلهُت: ُفاَلنَُة ؟  َأَّنَّ
َتَكته فـَُوِصَف هَلَا ِلِه َفَكَسَرُه َوقَ ، اشه : َفَدفـََعُه ِبرِجه  اَل: »ِإنَّ اَّللََّ ملَه ََيهَعله يف َحَراٍم ِشَفاًء« قَاَلته

ِحيِح َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " ِفي ُكوٍز " َبَدَل " َتْوٍر ". َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجا  :الهيثميقال  [ #  949]فيض:   ُل الصَّ
اَن ْبَن ُمَخاِرٍق، َوَقدْ    َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن.َخاَل َحسَّ

َعهدِ ،  حدثنا أبو بكر،  أخربان أمحد  -   13 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُدَّاينُّ ،  َحدَّ رَبين الهَقاِسُم بهُن الهَفضهِل احله قَاَل:  ،  َعنه ُُثَاَمَة بهِن َحزهنٍ ،  قَاَل: َأخه
: َقِدَم َوفهُد َعبهِد الهَقيهِس َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَسأَُلوُه َعِن النَِّبيِذ فـَنَـهَ ،  َلِقيُت َعاِئَشَة َفَسأَلهتـَُها َعِن النَِّبيذِ  اُهمه فـََقاَلته

: َسُلوَها فَِإَّنََّ  َتِم َوالنَِّقرِي َوالهُمَقريَِّ ُثَّ َدَعته ِبَارِيٍَة َحَبِشيٍَّة فـََقاَلته َنـه ِء َواحله ا َكاَنته تـَنهِبُذ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الدُّابَّ
َتِبُذ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ِسَقاٍء ِمَن اللَّيهِل َوُأوِكيِه وَ  : ِإيّنِ ُكنهُت أَنـه َبَح َشرِبَهُ فـََقاَلته  . ُأَعلُِّقُه فَِإَذا َأصه

  (.2005) رواه مسلم[ # 950]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ  -  14 رٍ ، َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ََسِديُّ ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه َعِن ، َعنه اَنِفعٍ ، َعنه أَيُّوبَ ، قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، َحدَّ

ِمنـَُها ملَه يـَُتبه ،  ابهِن ُعَمرَ  َر َفَماَت َوُهَو يُده َمه ِكٍر َحَراٌم َوَمنه َشِرَب اخله ِكٍر ََخهٌر وَُكلُّ ُمسه ِخَرِة« رَفـََعُه قَاَل: »ُكلُّ ُمسه َا يف اله َرِبه   ملَه َيشه
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رٍ   -  15 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ ،  َحدَّ َسُن بهُن ِعيَسى،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ قَااَل ،  َواحلَه رَباََن مَحَّاُد بهُن ،  : َأخه قَاَل: َأخه
رَباََن أَيُّوبُ ، زَيهدٍ  َلهُ ، َعِن ابهِن ُعَمرَ ، َعنه اَنِفعٍ ، قَاَل: َأخه  .  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه

 ( دون الجملة األولى.5253)( مفرقا. والبخاري 2003رواه مسلم )[ # 951]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   -  17 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َثَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ُمَعاُذ بهُن ُمَعاذٍ ،  َحدَّ ٍرو،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َعنه َأيب  ،  قَاَل: َحدَّ

ِكٍر َحَراٌم«َعِن النَِّبِّ ، َعِن ابهِن ُعَمرَ ، َسَلَمةَ  ِكٍر ََخهٌر وَُكلُّ ُمسه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ ُمسه
  (.2003رواه مسلم )[ # 952]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   *  -   18 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ِر بهُن َأيب النَّضهرِ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه ََسِديُّ قَاَل: َحدََّثيِن  ،  َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن ،  حُمَمَُّد بهُن الهَقاِسِم األه

َعهَورُ  َنهَصاِريُّ األه َلمَ ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  ُمِطيٌع أَبُو َُيهََي األه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َوَعنه اَنِفعٍ ،  َوَعنه زَيهِد بهِن َأسه
َكَر َكِثريُُه فـََقِليُلُه َحَراٌم«قَاَل: »َما   َأسه

  (، وقال شعيب: حديث قوي.5648رواه أحمد )[ # 953]فيض: 
 

رَباََن َأمحهَدُ  -  19 رٍ ، َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ ، َحدَّ ِديُّ بهُن َميهُمونٍ ، َحدَّ ثـََنا َمهه َنهَصاِريِّ َعنه َأيب ُعثهَماَن ، قَاَل: َحدَّ َعِن  ، األه
َكَر ِمنهُه الهَفرهُق َفِملهءُ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  الهَقاِسِم بهِن حُمَمَّدٍ  ِكٍر َحَراٌم َفَما َأسه الهَكفِّ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ ُمسه

 ِمنهُه َحَراٌم« 
  األلباني: صحيح.(، وقال 3687رواه أبو داود )[ # 954]فيض: 

رَباََن َأمحهَدُ   -   20 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بَزِيعٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهُفَضيهُل بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ثـََنا ُعَمُر ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ِريِّ ،  بهُن َسِعيدٍ  َعَليهِه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َسَلَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ َعنه َأيب  ،  َعِن الزُّهه : ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ

َربُونَُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َوَسلََّم َعِن الهِبتهعِ  ُل الهَيَمِن َيشه ِكٍر َحَراٌم ُكلُّ   َوالهِبتهُع نَِبيُذ الهَعَسِل َكاَن َأهه َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكلُّ ُمسه
ِكٍر َحَراٌم«   ُمسه

 (. 2001(، ومسلم )5586رواه البخاري )[ # 955]فيض: 

رَباََن َأمحهَدُ   -   21 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ِر بهِن َأيب   قَاَل:،  قَاَل: َحدَّ رَبين َداوُد بهُن َبكه َأخه
َكَر َكِثريُُه فـََقِليُلُه ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  الهُفَراتِ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َأسه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
 َحَراٌم«

  (، وقال األلباني: حسن صحيح.3681)  رواه أبو داود[ # 956]فيض: 

رَباََن َأمحهَدُ   -   22 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ٌرو النَّاِقدُ ،  َحدَّ ُرو بهُن ُعثهَماَن الهِكاَليبُّ ،  َحدََّثيِن َعمه ثـََنا َعمه َزَّاُز  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو يَزِيَد اخله قَاَل: َحدَّ
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ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الّزِبهرِقَانِ  َيانَ ، َعنه يـَعهَلى بهِن َشدَّادٍ ،  َخاِلُد بهُن َحيَّاَن قَاَل: َحدَّ عهُت ُمَعاِويََة بهَن َأيب ُسفه يـَُقوُل:  ، قَاَل: ْسَِ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ِلٍم« ْسَِ ِكٍر َحَراٌم َعَلى ُكلُّ ُمسه  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَّ ُكلَّ ُمسه

  .صحيح لغيره دون قوله: "على كل مؤمن" فهي زيادة شاذة(، وقال شعيب: 3389رواه ابن ماجه )[ # 957]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   *   -   23 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ُرو بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيسَ ،  َحدَّ َتاِر بهِن فـُلهُفلٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعِن الهُمخه
َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ََّنَى َرُسولُ ،  أََنسٍ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن   قَاَل: َسأَلهُتُه َعِن الظُُّروِف الَّيِت ََّنَى َعنـه

ِكٍر َحَراٌم« قـُلهُت: فَالرََّصاِصَيُة َوالهَقاُرورَةُ   ؟  قـُلهُت: َوَما الهُمَزفَـَّتةُ ،  الظُُّروِف الهُمَزفَـَّتةِ  َُة َوقَاَل: »ُكلُّ ُمسه قَاَل: َوَما أبَهٌس   ؟  قَاَل: الهُمَقريَّ
َرُهوََّنَُماقـُلهُت: ِإنَّ اَنًسا يَ   .  ِِبَِما ِكٍر َحَرامٌ ،  كه ِكُر    ؛  قَاَل: قـُلهُت: َصَدقهتَ ،  قَاَل: دَعه َما يَرِيُبَك ِإىَل َما اَل يَرِيُبُك ِإنَّ ُكلَّ ُمسه الهُمسه

ِ َعَلى أَثَِر طََعاِمي َرُب الشَّرهبََة َوالشَّرهبـََتنيه َا َأشه َكَر َكِثريُُه فـََقِلي،  َحَراٌم ِإَّنَّ ِر َوالهَعَسِل ،  ُلُه َحَرامٌ قَاَل: ِإنَّ َما َأسه ُر ِمَن الهِعَنِب َوالتَّمه َمه َواخله
رُ  َمه ِنهطَِة َوالشَِّعرِي َوالذُّرَِة َما ََخَّرهَت ِمنه َذِلَك فـَُهَو اخله  َواحله

 رواه أحمد وأبو يعلى...ورجال أحمد رجال الصحيح. : الهيثميقال [ # 958]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ   *  -  24 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َثَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو َعاِمٍر الهَعَقِديُّ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه زَُهريهِ بهِن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّ

َكَر فـَُهَو َحَراٌم« َعِن ، َعنه َميهُمونَةَ ، َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ، بهِن حُمَمَِّد بهِن َعِقيلٍ   النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ َشَراٍب َأسه
، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َوِفيِه َضْعٌف َوَحِديُثُه َحسَ  :الهيثميقال [ # 959]فيض:   ٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ

 
رَباََن َأمحهَدُ   *  -  25 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ُّ ،  َحدَّ ِرو بهِن زَُهريهٍ الضَِّبِّ ثـََنا َداوُد بهُن َعمه ثـََنا َداوُد الهَعطَّارُ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ

ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  ُعثهَماَن بهِن ُخثـَيهمٍ  َاَء بِنهِت يَزِيدَ ،  َعنه َشهه َعته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َشِرَب ،  َعنه َأْسه َا ْسَِ َأَّنَّ
ُ َعَليهِه َوإِ  ًما فَِإنه َماَت َماَت َكاِفًرا َوِإنه ََتَب ََتَب اَّللَّ ُ َعنهُه َأرهبَِعنَي يـَوه َر ملَه يـَرهَض اَّللَّ َمه ِقَيُه ِمنه   نه َعاَد َكاَن َحتهًما َعَلى اَّللَِّ َأنه اخله َيسه

ََباِل« : فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  .  ِطيَنِة اخله ََبالِ ، قَاَلته ِل النَّاِر«  ؟ َوَما ِطيَنُة اخله  " قَاَل: »َصِديُد َأهه
، َوِفيِه َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب َوُهَو َضِعيٌف،    :الهيثميقال  [ #  960]فيض:   َوَقْد َحُسَن َحِديُثُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ

 ِثَقاٌت. 

 
رَباََن َأمحهَدُ   * - 26 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ََسُن بهُن ِعيَسى،  َحدَّ رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّثـََنا احله ُ بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  قَاَل: َأخه رَباََن ُحَسنيه ، قَاَل: َأخه

رَِمةَ  َرُب اِبلنـََّهاِر َما ُصنِ ،  َأنَّ رَُجاًل ،  َعنه ِعكه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: َكاَن َيشه َع اِبللَّيهِل َسَأَل ابهَن َعبَّاٍس َعنه نَِبيِذ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َرُب اِبللَّيهِل َما ُصِنَع اِبلنـََّهارِ   .َوَيشه

  .إسناده ضعيف(، وقال شعيب: 2606رواه أحمد )[ # 961]فيض: 
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رَباََن َأمحهَدُ   -  27 رٍ ،  َأخه ثـََنا أَبُو َبكه َعهدِ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  قَاَل: َأخه
تَـَبُذ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   ٍر ِمنه ِحَجارٍَة قَاَل: فـَقَ يـُنـه ِم هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ِسَقاٍء فَِإَذا ملَه يُوَجده َلُه ِسَقاٌء انـهتَـَبُذوا َلُه يف تـَوه اُل بـَعهُض الهَقوه

 قَاَل: ِمنه ِبَرامٍ  ؟  أِلَيب الزَُّبريهِ َوَأاَن َأْسهَُع: ِمنه ِبَرامٍ 
  (.1999رواه مسلم )[ # 962]فيض: 

ََسُن بهُن ِعيَسى  *   -   28 رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ،  َوَأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ ،  َحدَّثـََنا احله ُ بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  ،  قَااَل َأخه رَباََن ُحَسنيه قَاَل: َأخه
رَِمةَ ،  َعبَّاسٍ  ِء َوالهُمَزفَِّت َوقَاَل: »اَل َتشه ،  َعنه ِعكه َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الهُمَقريَِّ َوالدُّابَّ َربُوا ِإالَّ يف ِذي  قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ِبِل َفَجَعُلوا هَلَا َأعهَناقًا ِمنه ُجُلوِد الهَغَنِم فـَبَـَلَغُه َذِلَك فَـ  َربُوا ِإالَّ ِفيَما َأعهاَلُه ِمنهُه« ِإَكاٍء« َفَصنَـُعوا ُجُلوَد اإلهِ  َقاَل: »اَل َتشه
   الموسوعة: مرسل... قال محقق[ # 963]فيض: 

 
رَباََن َأمحهَدُ  *  -  43 رٍ ، َأخه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ُعَمُر بهُن َمعهُروٍف ، َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ، َحدَّ َعنه لَيهِث بهِن  ، الهُمَؤدِّبُ قَاَل: َحدَّ
َلمَ ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهاَللٍ ، َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيدَ ، َسعهدٍ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجَلَد رَُجاًل يف  ، َعنه زَيهِد بهِن َأسه

 َشَراٍب فـََقاَل الرَُّجُل:
 ]البحر الوافر[ 

 ِبَقٍّ َما َسَرقهُت َوَما زَنـَيهتُ  . . . َرُسوَل اَّللَِّ َأيّنِ َأاَل أَبهِلغه 
َبًة اَل ِعرهَض أَبـهَقته  َها َقَضيهتُ  . . .  َشرِبهُت ُشَريـه ًة ِمنـه  َواَل َما َلذَّ

ِلَدُه ملَه أَ  ُه« فـََزَعَم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه بـََلَغيِن قـَبهَل َأنه َأجه ِلده  جه
 الموسوعة: مرسل.  قال محقق[ # 964]فيض: 
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ُ َعنهُه    *  -  1 َخِر ِمنه َسَنِة قـََرأهُت َعَلى الشَّيهِخ َأيب طَاِلبه حُمَمَِّد بهِن َعِليِّ بهِن الهَفتهِح الهُعَشاِريُّ َرِضَي اَّللَّ َوَأرهَضاُه ِلِستٍَّة ِمنه رَبِيِع اله
ِ حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ ابهُن َأِخي ِميِميٍّ ، فََأقـَرَّ ِبهِ ، َأرهَبٍع َوَأرهبَِعنَي َوَأرهبَِعِماَئةٍ  َُسنيه ثـََنا أَبُو احله ُ بهُن ، قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا أَبُو َعِليٍّ احله قَاَل: َحدَّ

وَ  نـهَيا،  اَن الهرَبهَذِعيُّ َصفه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن َأيب الدُّ َثُم بهُن َخارَِجةَ ،  قَاَل: َحدَّ َيـه ثـََنا اهله ثـََنا َعبهُد  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َلمَ  ِل بهِن َسعه ، َعنه َأيب َحازِمٍ ، الرَّمحهَِن بهُن زَيهِد بهِن َأسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيُكوُن يف ، ٍد السَّاِعِديِّ َعنه َسهه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌخ« ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌف َوَمسه ٌف َوَقذه َناتُ  ؟  َمىَت ، أُمَّيِت َخسه ُر« ، قَاَل: »ِإَذا َظَهَرِت الهَمَعاِزُف َوالهَقيـه َمه ُتِحلَِّت اخله  َواسه
 إسناده منكر.  قال المحقق:# [ 965]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   2 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ََرِويُّ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ُموَسى اهله رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َأخه
َعهَمشُ قَاَل: َحدََّثيِن  ،  الهُقدُّوسِ  ٍ ،  َعنه ِهاَلِل بهِن َيَسافٍ ،  األه َراَن بهِن ُحَصنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َعنه ِعمه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌخ َوَخسهٌف«  ٌف َوَمسه َناتُ ،  اِزفُ قَاَل: »ِإَذا َظَهَرِت الهَمعَ   ؟  َوَمىَت َذِلكَ ،  »َيُكوُن يف أُمَّيِت َقذه ،  وََكثـَُرِت الهَقيـه
ُر« َمه  َوُشرَِبِت اخله

 إسناده منكر.  قال المحقق:[ # 966]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   3 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر  ،  َحدَّ َُشِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َجعهَفُر ،  اجله قَاَل: َحدَّ
ثـََنا فـَرهَقٌد السََّبِخيُّ ،  بهُن ُسَليهَمانَ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن قـََتاَدةُ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رٍ  ُمَِّة  ،  َعنه َأََب أَُماَمةَ ،  و الهَبَجِليُّ قَاَل: َوَحدََّثيِن َعاِصُم بهُن َعمه ٌم ِمنه َهِذِه األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " يَِبيُت قـَوه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبُحوَن َوَقده ُمِسُخوا ِقَرَدًة َوَخَنازِيرَ ،  َعَلى طََعاٍم َوُشرهٍب َوهَلهو ٌف َوَقذه ،  فـَُيصه ِبَح النَّاسُ ،  فٌ َولَُيِصيبَـنـَُّهمه َخسه فـَيَـُقوُلوَن: ،  َحىتَّ ُيصه

َلَة ِبَداِر ُفاَلنٍ  َلَة بَِبيِن ُفاَلنٍ ،  ُخِسَف اللَّيـه ِم ُلوطٍ ،  َوَلرُيهَسَلنَّ َعَليهِهمه َحاِصًبا،  ُخِسَف اللَّيـه ،  ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َكَما ُأرهِسَلته َعَلى قـَوه
رَ ،  َوَلرُيهَسَلنَّ َعَليهِهُم الّرِيُح الهَعِقيمُ ،  ُدوٍر ِفيَهاَوَعَلى  ،  َعَلى قـََباِئَل ِفيَها َمه َلَكته َعاًدا ِبُشرهِِبُِم اخله ِلِهُم الرِّابَ ،  الَّيِت َأهه َاِذِهُم ،  َوَأكه َواختِّ

َناتِ  : »َوَقِطيَعِتِهُم الرَِّحَم«، الهَقيـه َرِيَر " َوزَاَدين َغريهُ الهَقَوارِيِريِّ  َولُبهِسِهُم احله
 إسناده مضطرب. قال المحقق:[ # 967]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   4 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله َسُن بهُن حَمهُبوبٍ ،  َحدَّ ِر َهاِشُم ،  قَاَل: َحدََّثيِن احلَه ثـََنا أَبُو النَّضه قَاَل: َحدَّ
ثـََنا أَبُو َمعهَشرٍ قَاَل:  ،  بهُن الهَقاِسمِ  ُ َعَليهِه  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ

ٌف« قَاَلته َعاِئَشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌخ َوَقذه قَاَل: »ِإَذا َظَهَرِت  ؟ ُهمه يـَُقوُلوَن: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ وَ ، َوَسلََّم: »َيُكوُن يف أُمَّيِت َخسهٌف َوَمسه
رُ ، َوَظَهَر الرِّابَ ، الهِقَيانُ  َمه َرِيرُ ، َوُشرَِبِت اخله  َكاَن َذا ِعنهَد َذا«،  َولُِبَس احله

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 968]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل:    -  5 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا الرَّبِيُع بهُن ثـَعهَلبٍ ،  َحدَّثـََنا احله ثـََنا الهَفَرُج بهُن َفَضاَلةَ ،  قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َسِعيدٍ  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َعِمَلته أُمَّيِت َرمِحَُه اَّللَّ  ُ  َصلَّى اَّللَّ

َلًة َحلَّ ِِبَا الهَباَلُء« ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َرَة َخصه ََمانَُة َمغهَنًما،  قَاَل: " ِإَذا َكاَن الهَمغهَنُم ُدَواًل   ؟  َوَما ُهنَّ ،  ََخهَس َعشه ،  َوالزََّكاُة َمغهَرًما،  َواأله
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َواُت يف الهَمَساِجدِ ،  َوبـَرَّ َصِديَقُه َوَجَفا َأاَبهُ ،   الرَُّجُل َزوهَجَتُه َوَعقَّ أُمَّهُ َوَأطَاعَ  َصه ِم َأرهَذهُلُمه ،  َوارهتـََفَعِت األه رَِم الرَُّجُل ،  وََكاَن زَِعيُم الهَقوه َوُأكه
ُُمورُ ،  خَمَاَفَة َشّرِهِ  َرِيرُ ،  َوُشرَِبِت اخله َُذوا،  َولُِبَس احله ُمَِّة َأوَّهَلَا،  الهِقَياَن َوالهَمَعاِزفَ   َواختَّ فـَلهرَيهَتِقُبوا ِعنهَد َذِلَك َثاَلًث:  ،  َوَلَعَن آِخُر َهِذِه األه
ًفا ، ِرًُيا مَحهَراءَ  ًخا " ، َوَخسه  َوَمسه

 إسناده منكر.  قال المحقق:[ # 969]فيض: 
 

ثـََنا    *   -  6 ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه َبَّاِر بهُن َعاِصٍم أَبُو طَاِلبٍ ،  احله ثـََنا َعبهُد اجله ثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  اِلبٍ َعنه َعِليِّ بهِن َأََب طَ ،  َعنه َعبَّاِد بهِن َأََب َعِليٍّ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن التَِّميِميِّ ،  ِإْسه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

رَ ،  َوطَائَِفٌة َخَنازِيرَ ،  أَنَُّه قَاَل: »مُيهَسُخ طَائَِفٌة ِمنه أُمَّيِت ِقَرَدةً  َمه ُمه َشرِبُوا اخله ،  َوُُيهَسُف ِبطَائَِفٍة َويـُرهَسُل َعَلى طَائَِفٍة الّرِيُح العقيم أبََِّنَّ
َرِ  َُذوا الهِقَيانَ ، يرَ َولَِبُسوا احله  َوَضَربُوا اِبلدُُّفوِف«،  َواختَّ

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 970]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  7 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ٍرو َهاُروُن بهُن ُعَمَر  ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َعمه قَاَل: َحدَّثـََنا ،  الهُقَرِشيُّ قَاَل: َحدَّ
َُذيلِّ ،  اخلهَِصيُب بهُن َكِثريٍ  ٍر اهله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لََيُكوَننَّ يف َهِذِه  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه َأيب َبكه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌخ َوَذِلَك ِإذَ  ٌف َوَمسه ٌف َوَقذه ُمَِّة َخسه ُُمورَ األه َناتِ ، ا َشرِبُوا اخله َُذوا الهَقيـه  َوَضَربُوا اِبلهَمَعاِزِف« ، َواختَّ
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 971]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   8 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ َُشِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُسَليهَماُن ،  ُعَمَر اجله قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َعنه َأََب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه رَُجلٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َحسَّاُن بهُن َأََب ِسَنانٍ ،  بهُن َساملٍِ أَبُو َداُودَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌم ِمنه َهِذِه ا ُمَِّة يف آِخِر الزََّماِن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ »مُيهَسُخ قـَوه َهُدوَن َأنه اَل ِإَلَه َأاَل اَّللَُّ ،  أله َوَأنَّ حُمَمًَّدا ،  أَلَيهَس َيشه
َناتِ   ؟  َوَُيُجُّوَن« قَاُلوا: َفَما اَبهُلُمه ،  َوُيَصلُّونَ ،  َوَيُصوُمونَ ،  قَاَل: »بـََلى  ؟  َرُسوُل اَّللَِّ  َُذوا الهَمَعاِزَف َوالدُُّفوَف َوالهَقيـه فـََباُتوا ،  قَاَل: »اختَّ

 فََأصهَبُحوا َقده ُمِسُخوا ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر« ، َعَلى ُشرهِِبِمه َوهَلهِوِهمه 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 972]فيض: 

 

ثـََنا    *   -   9 ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه َاِعيلَ ،  احله َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعنه َأاَبَن ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  قَاَل: َحدَّ
ِرو بهِن ُمرَّةَ ، بهِن تـَغهِلبَ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َيُكوُن يف أُمَّيِت َخسهٌف  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َساِبطٍ ،  َعنه َعمه

ٌخ« قَاُلوا: َفَمىَت َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌف َوَمسه ُُموَر«، قَاَل: »ِإَذا ظََهَرِت الهَمَعاِزفُ  ؟ َوَقذه َتَحلُّوا اخله  َواسه
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 973]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمٌَّد    * -  10 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه َبَّاِر بهُن َعاِصمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا أَبُو طَاِلٍب َعبهُد اجله ثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ  َداينِّ ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهدٍ ، ِإْسه َمه َِديثَ ، َعِن الهغَاِز بهِن رَبِيَعةَ ، ُعَمارََة بهِن رَاِشدٍ  َعنه ، َعنه َأََب الهَعبَّاِس اهله ،  رََفَع احله

ٌم َوُهمه َعَلى َأرِيَكِتِهمه ِقَرَدًة َوَخَنازِيرَ  َسَخنَّ قـَوه رَ ، قَاَل: »لَُيمه َمه  َوَضرهِِبُِم الهرَبَاِبَط َوالهِقَياَن«، ِبُشرهِِبُِم اخله
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 منكر. إسناده  قال المحقق:[ # 974]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   11 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا أَبُو طَاِلبٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهُمِغريَُة بهُن الهُمِغريَةِ ،  قَاَل: َوَحدَّ ،  قَاَل: َحدَّ
 َوَخَنازِيُر« ، َوِقَرَدةٌ ، َورَجهفٌ ،  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َسَيُكوُن يف أُمَّيِت َخسهفٌ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ُعثهَماَن بهِن َعطَاءٍ 

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 975]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  12 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله َبَّاِر بهُن َعاِصمٍ قَاَل:  ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اجله قَاَل: َحدََّثيِن الهُمِغريَُة بهُن  ،  َوَحدَّ
َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َخاِلدٍ ،  الهُمِغريَةِ   ُ َتِحلَّنَّ اَنٌس ِمنه  ،  رََفَع َذِلَك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َرِيرَ أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »لََيسه ، أُمَّيِت احله
رَ  َمه ُهمه َعِظيٍم ِبََبٍل َحىتَّ يـَنهِبَذُه َعَليهِهمه ، َوالهَمَعاِزفَ ، َواخله ِل َحاِضٍر ِمنـه ُ َعَلى َأهه  َومُيهَسُخ آَخُروَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر« ، َولََيأهِتنَيَّ اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 976]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   13 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله َبَّاِر بهُن َعاِصمٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اجله َاِعيُل بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإْسه قَاَل: َحدَّ
ِركٍ ،  َعيَّاشٍ  َعََبَّ ،  نـَُفريهٍ   َعنه ُجَبريهِ بهنِ ،  َعنه َأََب الزَّاِهرِيَّةِ ،  َعنه َعِقيِل بهِن ُمده َتصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَُتسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَها  َرهُض أبَِهه َمَدٍر َواَل َوبَرٍ ،  األه بـَيهِت  ُل  رَِها َأهه ُمَِّة اِبلرَّجهفِ ،  َحىتَّ اَل َيُكوَن َعَلى َظهه تَـَلنَيَّ آِخُر َهِذِه األه بـه ُ   فَِإنه ََتبُوا ،  َولَيـُ ََتَب اَّللَّ
ُ َعَليهِهمه اِبلرَّجهفِ ، َعَليهِهمه  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِهمه ، َوِإنه َعاُدوا َعاَد اَّللَّ ِف فَِإنه ََتبُوا ، فَِإنه ََتبُوا ََتَب اَّللَّ ُ َعَليهِهمه اِبلرَّجه َوِإنه َعاُدوا َعاَد اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِهمه َوِإنه َعاُدوا  ِخ َوالصََّواِعِق« ََتَب اَّللَّ ِف َوالهَمسه ِف َوالهَقذه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِهمه اِبلرَّجه  َعاَد اَّللَّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 977]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   15 ُ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ َزهِديُّ قَاَل: َحدَّ َحاَق األه َاِعيُل بهُن  ،  ِإسه ثـََنا ِإْسه قَاَل: َحدَّ
َلمَ ،  َأََب ُأَويهسٍ  ِهِ ،  َوَلِد أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َأَحدِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن زَيهِد بهِن َأسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أََنسٍ ،  َوَعنه َغريه

ُ عَ  ٍل َوُشرهٍب َوَعزهفٍ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبُحوَن َعَلى َأرَاِئِكِهمه َِمهُسوِخنَي ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر« ، َليهِه َوَسلََّم: »لََيِبيََتَّ رَِجاٌل َعَلى َأكه  ُيصه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 978]فيض: 

 

ُ قَاَل:    *   -   16 َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ َُشِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا َعبهُد  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َعهَلى َعهَلى بهُن َعبهِد األه َُريهِريُّ ،  األه ثـََنا َسِعيُد بهُن ِإاَيَس اجله وََكاَن ِمنه َعبهِد  ،  َحارٍ َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن صُ ،  َعنه َأََب الهَعاَلءِ ،  قَاَل: َحدَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ ُُيهَسَف ِبَقَباِئلَ ، َعنه أَبِيهِ ، الهَقيهسِ  فـَيـَُقاُل: َمنه بَِقَي ِمنه َبيِن ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُت َأنَّ َبيِن ُفاَلٍن: الهَعَربُ  ؟ ُفاَلنٍ  َتِسِب ِإىَل قـَُراَها " ، " فـََعِلمه  َوأنَّ الهَعَجَم تـَنـه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 979]فيض: 

23  -   ُ َُسنيه ثـََنا حُمَمٌَّد قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ  ،  قَاَل: َحدَّ َُشِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن  ،  بهُن ُعَمَر اجله َحدَّ
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َها،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعِن الهَقاِسمِ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َعنه لَيهثٍ ،  ُسَليهَمانَ  ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأوه َعنه َأََب أَُماَمةَ ،  َرِضَي اَّللَّ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َعِن  َاَِّنِنَّ« ، َواَل ِشَراُؤُهنَّ ، َواَل تـَعهِليُمُهنَّ ،  قَاَل: »اَل ُيَِلُّ بـَيهُع الهُمَغنَِّياتِ ، النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُل َأُثه  َواَل َأكه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 980]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   24 ُ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  احله َثَمةَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َعنه رَقـََبَة بهِن ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  قَاَل: َوَحدَّ
َقَلةَ  َفهرِيِقيِّ ،  َمصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُيَِلُّ بـَيهُع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأََب أَُماَمةَ ،  َعِن الهَقاِسِم الشَّاِميِّ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ األه  َصلَّى اَّللَّ

 قَاَل: َُثَنـُُهنَّ َحَراٌم " ، َواَل جِتَارٌَة ِفيِهنَّ«، َواَل تـَعهِليُمُهنَّ ، الهُمَغنَِّياتِ 
 إسناده منقطع، والحديث ضعيف.  قال المحقق:[ # 981]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -   25 ُ قَاَل:  ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّثـََنا احله هِمِذيُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َصاِلُح بهُن َعبهِد اَّللَِّ الرتِّ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َرضِ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َساِبطٍ ،  َعنه لَيهِث بهِن َأََب ُسَليهمٍ ،  َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ  َها قَاَلته ُ َعنـه َي اَّللَّ

َنةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم الهَقيـه َعَها ،  اَّللَّ رَتِي ،  َوَُثَنَـَها َوتـَعهِليَمَها،  َوبـَيـه َها« ُثَّ قـََرَأ: }" َوِمَن النَّاِس َمنه َيشه ِتَماَع ِإلَيـه َوااِلسه
َِديِث{ ]لقمان: هَلهوَ   [ " 6 احله

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 982]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   39 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َمُة بهُن الهَفضهلِ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن َحَرِميُّ بهُن  ،  قَاَل: َحدََّثيِن ِعصه
ِكنيٍ ، ُعَمارَةَ  ثـََنا َساَلُم بهُن ِمسه ثـََنا َشيهخٌ ، قَاَل: َحدَّ ُعودٍ ، َعنه َأََب َواِئلٍ ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهِغَناُء يـُنهِبُت النَِّفاَق يف الهَقلهِب َكَما يـُنهِبُت الهَماءُ    الهبَـقهَل«اَّللَّ
 إسناده منكر.  قال المحقق:[ # 983]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ  *  -  41 ُ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا احله ٍل التَِّميِميُّ ، قَاَل: َحدَّ ِر بهُن َسهه ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ابهُن  ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
رَباََن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ قَاَل: ، َأََب َمرهَيََ  رٍ ، َأخه َعنه َأََب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل ، َعِن الهَقاِسمِ ، َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ، قَاَل: َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن زَحه

َتُه ِبِغَناٍء ِإالَّ   ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما رََفَع َأَحٌد َصوه ِ ََيهِلَساِن َعَلى َمنهِكبَـيههِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيهِه ِبَشيهطَاَننيه ِراَبِن ،  بـََعَث اَّللَّ َيضه
رِِه َحىتَّ مُيهِسَك«  أبَِعهَقاِِبَِما َعَلى َصده

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 984]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   60 ُ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  احله َسُن بهُن حَمهُبوبٍ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو النَّضهرِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن احلَه َعنه  ،  قَاَل َحدَّ
َولِ ،  َأيب َجعهَفٍر الرَّاِزيِّ  َحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  أَُماَمةَ َعنه َأََب  ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهُقَرِشيِّ ،  َعنه َأََب الهُمَهلَّبِ ،  َعنه َعاِصٍم األه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبِهنَّ ، َوَعنه ِشَرائِِهنَّ ، أَنَُّه »ََّنَى َعنه بـَيهِع الهُمَغنَِّياتِ  َاَِّنِنَّ« ، َوَعنه َكسه ِل َأُثه  َوَعنه َأكه
 إسناده منكر.  قال المحقق:[ # 985]فيض: 

 



227 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *   -   61 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ِليُّ ،  قَاَل: َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه َُسنيه ُرو ،  قَاَل: َحدََّثيِن احله ثـََنا َعمه قَاَل: َحدَّ
َلَمُة بهُن َجعهَفرٍ ،  بهُن حُمَمَّدٍ  رَباََن َمسه قَاَل:   ؟  َمىَت السَّاَعةُ ،  اَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: قَ ،  َعنه زَيهِد بهِن َعِليٍّ ،  َعنه َسعهدٍ ،  قَاَل: َأخه

َر رََفَع رَأهَسُه ِإىَل السََّماءِ  َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َصلَّى الهَفجه  ُ هُلَا فـََقاَل: »تـََباَرَك َخاِلُقَها َورَاتُِقَها  ،  فـََزبـََرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُمَبدِّ
َرهِض فـََقاَل: »تـََباَرَك َخاِلُقَها َوَواِضُعَها َوُمَبدِّ  ِجلِّ ِللهُكُتِب« ُثَّ َنَظَر ِإىَل األه ِجلِّ ِللهُكُتِب«َوطَاِويَها َكَطيٍّ السِّ ، هُلَا َوطَاِويَها َكَطيٍّ السِّ

بَـتَـيههِ « قَاَل: َفَجثَا ؟ ُثَّ قَاَل: »أَيهَن السَّاِئُل َعِن السَّاَعةِ  ِم َعَلى رُكه َطَّاِب َرمِحَُه اَّللَُّ ، رَُجٌل ِمنه آِخِر الهَقوه فـََقاَل ، فَِإَذا ُهَو ُعَمُر بهُن اخله
َئِمَّةِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َذِلَك ِعنهَد َحيهِف األه ِذيِب ابلهَقَدرِ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم  ،  َوِإميَاٍن اِبلنُُّجومِ ،  َوَتكه ََمانََة َمغهَنًماَوقـَوه ،  يـَتَِّخُذوَن األه

َها  ؟  َوالهَفاِحَشَة ِزاَيرًَة« قَاَل: َفَسأَلهُت َعِن »الهَفاِحَشَة زاَِيرًَة«،  َوالزََّكاَة َمغهَرًما َها،  قَاَل: َقده َسأَلهُت َعنـه ُه َعنـه فـََقاَل: ،  يـَزهُعُم أَنَُّه َسَأَل ِإايَّ
قِ  ِل الهِفسه َنُع َأَحُدُهمه طََعاًما َوَشَراابً ،  " الرَُّجاَلِن ِمنه َأهه َنعه يل َكَما َصنَـعهتَ ،  َوَيَهتِيِه اِبلهَمرهَأةِ ،  َيصه قَاَل: فـَيَـتَـَزاَوُروَن َعَلى ،  فـَيَـُقوُل: اصه

َطَّاِب " ، َذِلكَ   قَاَل: َفِعنهَد َذِلَك َهاَلُك أُمَّيِت اَي ابهَن اخله
 إسناده واه.  قال المحقق:[ # 986]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -  62 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ِليُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه قَاَل: َحدَّ
َلى،  بهُن َُّنريهٍ  ثـََنا ابهُن َأََب لَيـه ُ َعَليهِه  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوهفٍ ،   بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه َجاِبرِ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  قَاَل: َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌت ِعنهَد نِعهَمةٍ ،  َوَسلَّمَ  ِ فَاِجَريهِن: َصوه ِ َأمحهََقنيه َتنيه ،   ِعنهَد ُمِصيَبةٍ َوَصوهتٌ ،  َوَمَزاِمرُي َشيهطَانٍ ،  هَلهٌو َوَلِعبٌ ،  قَاَل: " ِإَّنَّ ََّنَيهُت َعنه َصوه

 َورَنَُّة َشيهطَاٍن " ، َوَشقُّ ُجُيوبٍ ، ََخهُش ُوُجوهٍ 
 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 987]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -   64 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر ،  الرَّاِزيُّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َحامتٍِ  ،  قَاَل: َحدَّ
َةَ ،  بهِن َعِليٍّ الهُمَقدَِّميُّ  َواُن بهُن ُهَبريه َُذيلِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َصفه ٍر اهله نَـعهَن  ،  َعنه َأيب َبكه قَاَل: قـُلهُت ِللهَحَسِن: َأَكاَن ِنَساُء الهُمَهاِجرِيَن َيصه

مَ  نَـُعوَن الهيَـوه َفارٍ ،  َوَشقُّ ُجُيوبٍ ،  َلِكنه َهاُهَنا ََخهُش ُوُجوهٍ ،  قَاَل: اَل   ؟  َكَما َتصه ََتِن ،  َوَمَزاِمرُي َشيهطَانٍ ،  َوَلطهُم ُخُدودٍ ،  َونـَتهُف َأشه َصوه
ُ َعزَّ  ،  َوِعنهَد ُمِصيَبٍة ِإنه نـََزَلته ،  ِعنهَد نِعهَمٍة ِإنه َحَدَثته ،  قَِبيَحاِن فَاِحَشانِ  ِمِننَي فـََقاَل: }َويف َأمهَواهِلِمه َحقٌّ َمعهُلوٌم  ذََكَر اَّللَّ َوَجلَّ الهُمؤه

ُروِم{ َوَجَعلهُتمه أَنـهُتمه يف َأمهَواِلُكمه َحقًّا َمعهُلوًما ِلُمَغنَِّيٍة ِعنهَد النِّعهَمةِ  ّوُِج يـَتَـَزوَُّج ِمنهُكُم الهُمتَـزَ ،  َوِللنَّاِئَحِة ِعنهَد الهُمِصيَبةِ ،  ِللسَّاِئِل َوالهَمحه
ِمُلوَن ِنَساءَُكمه  ِمُلَها َعَلى َحَصاٍن َوَيِسرُي َخلهَفَها  ،  َويـَُقوُل الرَُّجُل اِلمهَرأَتِِه حَتَفَِّلي حَتَفَِّلي،  َمَعُهنَّ َهِذِه الصُُّنوُج َوالهَمَعاِزفُ ،  فـََتحه فـََيحه

ُ َعزَّ ،  ُغاَلَماِن َمَعُهَما َقِضيَبا َشيهطَانٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َلَعَن خُمَنَِّثي الّرَِجالِ َمَعُهَما َمنه َلَعَن اَّللَّ ،  َوَجلَّ َوَرُسولُُه فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُِجوُهنَّ ِمنه بـُُيوِتُكمه« ُ َعَليهِه وَ ،  َوُمذَكََّراِت النَِّساِء َوقَاَل: »َأخه َسلََّم: »اَل يـََتَشبَِّه الرَُّجُل وََكاَن ُحَذيـهَفُة ُُيَدُِّث َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

،  َوخُتهرُِجوَن الّرَِجاَل يف ثَِياِب النَِّساءِ ،  َواَل تـََتَشبَِّه الهَمرهَأُة اِبلرَُّجِل يف لُبهِسِه« َوأَنـهُتمه خُتهرُِجوَن النَِّساَء يف ثَِياِب الّرَِجالِ ،  اِبلهَمرهَأِة يف لُبهِسَها
َرَأُة ُفاَلِن ابهِن ُفاَلٍن َمرًَّة ِإىَل َزوهِجَها  ؟  فـَيـَُقاُل: َمنه َهِذهِ ،  لهَمَساِجِد َوالهَمَجاِلسِ ُثَّ مَيُرُّ ِِبَا َعَلى ا َرى اَل ِبرَّ ،  فـَيـَُقاُل: امه َوِإىَل أَبِيَها ُأخه

ُُموعُ ،  َواَل ِغريََة َواَل َحَياءَ ،  َواَل تـَقهَوى ُ َعزَّ َوَجلَّ َزوهَجةً ،   َيُكنه َلُه َزوهَجةٌ فـَيـَُقاُل: رَُجٌل ملَه   ؟  َويـَُقاُل: َما َهِذِه اجله َبَل ،  فََأفَاَدُه اَّللَّ تَـقه اسه
رِ  ،  َوَعَليهِه الدَّيهنُ ،  مَيُوُت ِمنهُكُم الهَميِّتُ   ؟  َفَماَذا،  َهَذا يف َهِذِه النِّعهَمِة فَِإنه َكاَنته ُمِصيَبةٌ ،  نِعهَمَة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ مبَا تـََروهَن ِمَن الشُّكه



228 

 

ََمانَةُ  َلهُ ،  فـَُيوَصى اِبلهَوِصيَّةِ ،  َوِعنهَدُه األه ِقُدوا َترَِكَتهُ ،  فـََيأهِت الشَّيهطَاُن َأهه َواَل َتُهُضوا َوِصيـََّتُه َحىتَّ ،  َواَل تـَُؤدُّوا َأَمانـََتهُ ،  فـَيَـُقوُل: َواَّللَِّ اَل تـُفه
رَتُوا ثَِيااًب ُجدُ ،  تـَبهَدُءوا ِبَقِّي يف َماِلهِ  ًدا،  ًدافـََتشه َداءَ ،  َوجتَِيُئوَن ِِبَا بـَيهَضاءَ ،  ُثَّ ُتَشقُّ َعمه َبُغ َسوه ُثَّ مَيُدُّ هَلَا ََخهٌس ُسَراِدقًا يف  ،  ُثَّ ُتصه

ِوِهمه ،  َدارِهِ  َتأهَجَرٍة تـَبهِكي ِلَغريهِ َشجه َِتُ  ،  فـََيأهُتوَن أبََِمٍة ُمسه ََِتَا ِبَدرَامِهِِهمه تـَفه َياَءُهمه يف ُدورِِهمه َوتَِبيُع َعربه ِذي َأمهَواَِتُمه يف قـُُبورِِهمه ،  َأحه ،  َوتـُؤه
نـهَيا َوَما َعَسى َأنه تـَُقوَل النَّاِئَحةُ  رَِها يف الدُّ ِخَرِة ِلَما يـُعهُطوََّنَا ِمنه َأجه َرُهمه ِفياله  تـَُقوُل: أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ آُمرُُكمه مبَا ََّنَاُكمُ ،  َوَتَهنَـُعُهمه َأجه

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنههُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبهِ ،  اَّللَّ َاُكمه َعمَّا َأَمرَُكُم اَّللَّ َاُكمه َأنه َتصهرِبُوا،  َأاَل ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأَمَراَن اِبلصَّرِبِ ،  َوَأَّنه َأاَل ِإنَّ اَّللََّ ،  فََأاَن َأَّنه
َزَِع فََأاَن آُمرُُكمه أَ  َسى الثَِّيابَ ،  ُيرَبَُّد هَلَا الشََّرابُ ،  يـَُقاُل: اعهَرُفوا هَلَا َحقََّها،  نه جَتهَزُعواَقده ََّنَاُكمه َعِن اجله ،  َوحُتهَمُل َعَلى الدََّوابِّ ،  َوُتكه

 َفَما ُكنهُت َأَرى َأنه ُأَخلََّف يف أُمٍَّة َيُكوُن َهَذا ِفيِهمه ، ِإانَّ َّلِلَِّ َوِإانَّ ِإلَيهِه رَاِجُعونَ 
 إسناده واه.  قال المحقق:[ # 988]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   66 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َرُة بهُن َسِعيِد بهِن ُسَليهَماَن الهُقَرِشيُّ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعمه
ثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ  َفَسِمَع زَمَّارََة ،  قَاَل: ُكنهُت َأِسرُي َمَع َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر يف َطرِيقٍ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  ُسَليهَماَن بهِن ُموَسىَعنه  ،  َحدَّ

بـَُعيهِه يف ُأُذنـَيهِه ُثَّ َعَدَل َعِن الطَّرِيقِ ،  رَاعٍ  َمعُ ،  فـََوَضَع ُأصه بـَُعيهِه ِمنه ُأُذنـَيهِه ُثَّ ،  اَل قـُلهُت:    ؟  فـََلمه يـََزله يـَُقوُل: اَي اَنِفُع أََتسه َرَج ُأصه فََأخه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َصَنَع«، فـََلمه يـََزله يـَُقولُ ، رََجَع َعِن الطَّرِيقِ   َوقَاَل: »َهَكَذا رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده حسن، وله إسناد آخر صحيح. قال المحقق:[ # 989]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ  * -  69 ُ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا احله َرسِ ، قَاَل: َحدَّ َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه َرُج بهُن  ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّثـََنا َحشه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ، َأََب أَُماَمةَ  َعنه ،  َعنه َجدِّهِ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن أُنـَيهسٍ ، َعنه َأََب َعبهِد الهَمِلكِ ، نـَُباَتةَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َاِهِليَّةِ ،  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ بـََعَثيِن َرمحهًَة َوُهًدى ِللهَعاَلِمنيَ  َوهَثنَ ،  بـََعَثيِن أِلَحمهََق الهَمَعاِزَف َوالهَمَزاِمرَي َوَأمهَر اجله يبِّ َعزَّ َوَجلَّ ِبِعزَّتِِه َوَحَلَف رَ ،  َواأله
َم الهِقَياَمةِ  َِميِم يـَوه َلَها ِمَن احله ُ ِمثـه نـهَيا ِإالَّ َسَقاُه اَّللَّ َر َأَحٌد يف الدُّ َمه َرُب اخله نـهَيا ِإالَّ  ،  َمغهُفوٌر َلُه َأوه ُمَعذَّبٌ ،  اَل َيشه َواَل َيَدُعَها َأَحٌد يف الدُّ

َها يف َحِظريَةِ  ُتُه ِإايَّ ُسُه« َسَقيـه َنَع نـَفه   الهُقُدِس َحىتَّ تـَقه
 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 990]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *   -   72 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ِزاَيٌد  قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحهُدوُن بهُن َسعهٍد الهُمَؤذِّنُ ،  قَاَل: َحدَّ
ُخله« َحدَّثـََنا حمَُ ،  أَبُو السََّكنِ  َيده ِمزهَماٍر ملَه  َأوه  بـَرهَبٍط  َت  َع َصوه فَِإنه ْسَِ الهُعرهِس  ِإىَل  ُدِعَي  ِإَذا  زُبـَيهٌد  قَاَل: َحدَّثـََنا ،  مَّدٌ قَاَل: »َكاَن 

 ُ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، احله ثـََنا َعِليُّ بهُن ا،  قَاَل: َحدَّ َعهدِ قَاَل: َحدَّ رَباََن ُأَويهُس بهُن الرَّبِيعِ ، جله ٍ ، قَاَل: َأخه َصلَّى  . . . . . . .  َعنه َأََب ُحَصنيه
ُ َعزَّ  َتِظُر َما ََتهِت بِِه ِإالَّ َعَصى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـَُقلُِّب َكَعَباِِتَا َأَحٌد يـَنـه  َوَجلَّ َوَرُسولَُه« اَّللَّ

 إسناد ضعيف.  قال المحقق:[ # 991]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَّدٌ  *  -  73 ُ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ِزاَيُد بهُن أَيُّوبَ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِزاَيُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ  ، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ثـََنا  ،  الهَبكَّاِئيُّ  ِلمٍ قَاَل: َحدَّ َوصِ ،  ِإبـهَراِهيُم بهُن ُمسه َحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اتَـُّقوا  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأََب األه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًرا ِ تـُزهَجَراِن زَجه ِ اللََّتنيه ُسوَمَتنيه ِ الهَموه ِ الهَكِعبَـَتنيه َُما ِمنه َميهِسِر الهعَ ، َهاَتنيه  َجِم«فَِإَّنَّ
 إسناده منكر.  قال المحقق:[ # 992]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -  75 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا يُوُسفُ ،  قَاَل: َحدَّ ُرو بهُن مُحهَرانَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمه َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهَكعهبَـَتاِن ِمنه َميهِسِر الهَعَجِم«قَاَل: ، َعنه قـََتاَدةَ ، َسِعيدٍ   ذََكَر لََنا َأنَّ َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا.  قال المحقق:[ # 993]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -  79 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى،  اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َحاُق بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإسه قَاَل: َحدَّ
َعِريِّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأََب ِهنهدَ ،  َعنه ُموَسى بهِن َميهَسَرةَ ،  َعنه َماِلِك بهِن أََنسٍ ،  ُسَليهَماَن الرَّاِزيُّ  َشه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأََب ُموَسى األه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َلِعَب اِبلنـَّرهِد ِشرَي فـََقده َعَصى اَّللََّ َوَرُسوَلُه« اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ
 قال العالمة األلباني: حسن.(، و 3762(، وابن ماجه )4938أخرجه أبو داود )[ # 994]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *   -   82 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعاِمُر بهُن ،  قَاَل: َحدََّثيِن ِبشه قَاَل: َحدَّ
َأََب َكِثريٍ ،  َيَسافٍ  يـَلهَعُبوَن اِبلنـَّرهدِ ،  َعنه َُيهََي بهِن  ٍم  ِبَقوه َعَليهِه َوَسلََّم   ُ َوأَيهٍد ،  : »قـُُلوٌب اَلِهَيةٌ فـََقالَ ،  قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوأَلهِسَنٌة اَلِغَيٌة« ، َعاِمَلةٌ 

 إسناده ضعيف.  قال المحقق:[ # 995]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -   105 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله رَباََن ُهَشيهمٌ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأََب ،  قَاَل: َحدَّ َعنه ِزاَيٍد  ،  َأخه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَمَر ِبَقطهِع الهَمَراِجيِح " ، َأََب ُعَمرَ  َِليِل َأنَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعنه َصاِلٍح َأََب اخله
 إسناده معضل. قال المحقق:[ # 996]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   116 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو رَبِيَعَة زَيهُد  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  بهُن َعوهفٍ  ثـََنا ُموَسى بهُن حُمَمٍَّد الهَبصهِريُّ ،  َوَحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ َاِعيلَ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن  ،  ِإْسه

ٍرو،  َسَلَمةَ  َبُع مَحَاَمةً ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه ُ َعَليهِه َوَسلََّم " رََأى رَُجاًل يـَتـه فـََقاَل: ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبُع َشيهطَ   انًَة« »َشيهطَاٌن يـَتـه

 سنده منكر. قال المحقق:[ # 997]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَّدٌ   -  121 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َُشِميُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله قَاَل: ،  قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َعبهُد   ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َعبهِد الهَواِحدِ ،  الهَواِرِث بهُن َسِعيدٍ َحدَّ ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن حُمَمَِّد بهِن َعِقيلٍ ،  قَاَل: َحدَّ

َوِف َما َأَخافُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمنه َأخه ِم ُلوٍط« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمَِّة َعَمَل قـَوه   َعَلى أُمَّيِت َأوه َعَلى َهِذِه األه
 إسناده حسن.  قال المحقق:[ # 998]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -  122 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا َخاِلُد بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد ،  ِخَداشٍ قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ٍرو،  الهَعزِيِز بهُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَورهِديُّ  ُرو بهُن َأََب َعمه ثـََنا َعمه رَِمةَ ،  قَاَل: َحدَّ ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه ،  َأنَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم ُلو  ُعوُل ِبِه«قَاَل: " ِفيَمنه َعِمَل َعَمَل قـَوه َتُل الهَفاِعُل َوالهَمفه  ٍط: »يـُقه
 حديث منكر. قال المحقق:[ # 999]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *   -  142 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَّدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ٍر  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمَّاُر بهُن َنصه قَاَل: ،  الهَمرهَوِزيُّ قَاَل: َحدَّ
ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ  َبَسةَ ،  َحدَّ ُحولٍ ، َعنه َأََب الهَعاَلءِ ، َعنه َعنـه َقعِ ، َعنه َمكه َسه قَاَل: »ِسَحاُق النَِّساِء ، رَفـََعهُ ، َعنه َواثَِلَة بهِن األه

نَـُهنَّ«   ِزاَن بـَيـه
 حديث واه جدا.إسناده منكر، وال قال المحقق: [ # 1000]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -  148 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُعَمُر بهُن َأََب زَاِئَدةَ ،  قَاَل: َحدَّ َرَة رَفـََعُه ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأََب َصخه
ِم ُلوٍط يف النَِّساِء قـَبهَل   َأنه َيُكوَن يف الّرَِجاِل أبَِرهبَِعنَي َسَنًة« قَاَل: »َكاَن اللَِّواُط يف قـَوه

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1001]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -   156 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعبهُد الرَّمحهَِن  قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ
ٍرو،  بهُن َأََب الزِّاَندِ  ِرو بهِن َأََب َعمه رَِمةَ ،  َعنه َعمه ُ َمنه  ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلَعَن اَّللَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم ُلوٍط َثاَلثً  ُ َمنه عَ ، َعِمَل َعَمَل قـَوه ِم ُلوطٍ َلَعَن اَّللَّ ِم ُلوٍط«،  ِمَل َعَمَل قـَوه ُ َمنه َعِمَل َعَمَل قـَوه  َلَعَن اَّللَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1002]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ  -  158 ُ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا احله َحاُق بهُن ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإسه َاِعيلَ قَاَل: َحدَّ َعنه  ، قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ، ِإْسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َجاِلًسا يف بـَيهِت أُمِّ ،  َعنه أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعنه زَيـهَنَب بِنهِت أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ  : َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ قَاَلته

ُ َعَليهُكُم الطَّاِئَف َغًدا،  فـََقاَل ِلَعبهِد اَّللَِّ بهِن َأََب أَُميََّة َأِخي أُمِّ َسَلَمَة: اَي َعبهَد اَّللَِّ ،  َوِعنهَدُه خُمَنٌَّث َجاِلسٌ ،  َسَلَمةَ  فََأاَن ،  ِإنه فـََتَح اَّللَّ
ِبُل أبَِرهَبعٍ  تـُقه ثَِقيٍف  ِمنه  َرَأٍة  امه َغيهاَلَن  َنِة  ابـه َعَلى  َهَذا َوتُ ،  َأُدلَُّك  ُخله  َيده َوَسلََّم: »اَل  َعَليهِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل  بَِثَماٍن  ِبُر  ده

 َعَليهُكنَّ« 
 (. 2180(، ومسلم )4324رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1003]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَّدٌ   -  159 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َحاقُ ،  َحدَّ ثـََنا ِإسه َعنه  ،  َعنه ُمِغريَةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  قَاَل: َحدَّ
َ ِمَن الهُمَخنَِّثنَي َجَلَسا ، َأََب الزِّاَندِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم النَِّساَء َأنه َُيهَتِجَبه  «يـَُنوَحانِ قَاَل: »َلمَّا َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1004]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   160 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ََسُن بهُن َُيهََي ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ،  قَاَل: َحدَّ
رَباََن َمعهَمرٌ  رَِمةَ ،  َوأَيُّوبَ ،  َُيهََي بهِن َأََب َكِثريٍ َعنه  ،  قَاَل: َأخه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه قَاَل: »َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اَلِت ِمَن النَِّساِء« ، الهُمَخنَِّثنَي ِمَن الّرَِجالِ   َوالهُمرَتَجِّ
 (.5886رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1005]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ  -   161 ُ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا احله رَباََن َعبهُد الرَّزَّاقِ ، قَاَل: َحدَّثـََنا َحَسنٌ ، قَاَل: َحدَّ رَباََن ، قَاَل: َأخه قَاَل: َأخه
رَِمةَ َعنه  ،  َعنه َُيهََي بهِن َأََب َكِثريٍ ،  َمعهَمرٌ  رُِجوا الهُمَخنَِّثنَي ِمنه ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ِعكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم خُمَنـَّثًا َرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َرَج ُعَمُر خُمَنـَّثًا " ، بـُُيوِتُكمه« قَاَل: فََأخه  َوَأخه
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1006]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -  162 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ُّ ،  قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ثـََنا َعبهَدةُ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه ،  قَاَل: َحدَّ
َحاقَ  ِد َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعنه ُموَسى بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعيَّاِش بهِن َأََب رَبِيَعةَ ،  يَزِيدَ َعنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه قَاَل: َكاَن الهُمَخنـَُّثوَن َعَلى َعهه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َثاَلثٌَة: َماِتعٌ  ُ َعَليهِه قَاَل: َفَكاَن َماِتٌع ِلَفاِخَتَة بِنهِت عَ ، َوَهرٌِم َوَهيهتٌ ، َصلَّى اَّللَّ ِرو بهِن َعاِئٍذ َخاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مه
ُخُل َعَليهِهنَّ َحىتَّ ِإَذا َحاَصَر النَِّبُّ صَ ،  َوَسلَّمَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَيده َعُه وََكاَن يـَغهَشى بـُُيوَت النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم الطَّاِئَف ْسَِ لَّى اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل خِلَاِلِد بهِن الهَولِيِد: ِإنه فُِتَحِت الطَّاِئُف َغًدا َفِلََتَّ ِمنهَك اَنِديَُة بِنهُت َغيهاَلنَ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا  ،  َفاَل تـَنـه فَِإَّنَّ
ِبُل أبَِرهَبعٍ  ِبُر بَِثَمانٍ ،  تـُقه ِطُن هِلََذا ِإالَّ ِبَوطهئٍ   فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َوُتده َِبيَث يـَفه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َأَرى َهَذا اخله َعَليهُكمه بـَعهَد َهَذا ،  َصلَّى اَّللَّ

َعَليهِه َوَسلََّم قَاِفاًل   ُ َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفةِ ،  الهِكَسايَُة« قَاَل: ُثَّ َأقـه َُليـه ُخِل الهَمِديَنَة« َوَدَخَل قَالَ ،  َحىتَّ َكاَن ِبِذي احله : »اَل َتده
ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَمِديَنةَ  ِكنيٌ ،  َفُكلَِّم ِفيهِ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ءٍ ،  َوِقيَل َلُه: ِإنَُّه ِمسه ُ ،  َواَل بُدَّ َلُه ِمنه َشيه َفَجَعَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًما   َألُ ،  يف ُكلٍّ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه ُخُل فـََيسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأََب ،  ُثَّ يـَرهِجُع ِإىَل َمنهزِِلهِ ،  َيده ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـََلمه يـََزله َكَذِلَك يف َعهه
رٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َصاِحبَـيههِ ، َبكه ِد ُعَمَر َونـََفا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخُر: َهيهَت " ، َمَعُه: َهرِمَ  َوَعَلى َعهه  َواله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1007]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *  -  165 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو  ،  قَاَل: َحدَّ َأمحهََد قَاَل: َحدَّ
َرائِيلُ ،  الزَُّبريهِيُّ  ثـََنا ِإسه َزارِ ،  قَاَل: َحدَّ رَِمةَ ،  َعِن الهَولِيِد بهِن الهَعيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم الهبَـيهَت الَِّذي ،  َعنه ِعكه قَاَل: »َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُخُلُه الهُمَخنَُّث«  َيده
 إسناده مرسل.  قال المحقق: [ # 1008]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   167 ُ ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإْسه قَاَل: َحدَّثـََنا ،  قَاَل: َحدَّ
ثـََنا أَيُّوبٌ ،  مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ  رَِمةَ ،  قَاَل: َحدَّ َعَليهِه َوَسلََّم الهُمَخنَِّثنَي ِمَن  ،  ابهِن َعبَّاسٍ َعِن  ،  َعنه ِعكه  ُ قَاَل: »َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اَلِت ِمَن النَِّساِء«  الّرَِجاِل َوالهُمرَتَجِّ
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1009]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   *   -   168 ُ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَّدٍ ،  احله قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  قَاَل: َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ   َعنه ُعَمرَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  أَبُو رَبِيَعَة زَيهُد بهُن َعوهفٍ  بهِن َأََب َسَلَمَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َلوه فُِتَحِت الطَّاِئُف أَلَرَيـهُتَك اَنِديََة بِنهَت ،  َوُهَو يـَُقوُل: اَي َعبهَد اَّللَِّ بهَن أَُميَّةَ ،  فـََرَأى ِعنهَدَها خُمَنـَّثًا ،  َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل بـَيهَت أُمِّ َسَلَمةَ 
ِبُل أبَِرهَبعٍ فَِإَّنََّ ، َغيهاَلنَ  ِبُر بَِثَمانٍ ، ا تـُقه ِخِلي َهَذا َعَليهُكمه«، َوُتده ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُتده  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1010]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَّدٌ   -   169 ُ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  احله لٍ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  قَاَل: َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َسهه ،  قَاَل: َحدَّ
رَباََن َمعهَمرٌ  ِريِّ ،  قَاَل َأخه ُخُل َعَلى َأزهَواِج  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعِن الزُّهه : َكاَن َيده ُ َعَليهِه َوَسلََّم خُمَنَّثٌ قَاَلته وََكانُوا ،  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

رهبَةِ  ىَل اإلهِ َعُت امهَرأَ ،  يـَُعدُّونَُه ِمنه َغريهِ َأوه ًما َوُهَو ِعنهَد بـَعهِض َأزهَواِجِه َوُهَو يـَنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه فـََقاَل: ِإَذا ،  ةً قَاَل: َفَدَخَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
بَـَلته َأقـهبَـَلته أبَِرهَبعٍ  ُخَلنَّ َعَليهُكمه بـَعهُد« َفَحَجُبوُه " ، فـََقاَل: »َأاَل َأَرى َهَذا يـُعهَرُف َما َهاُهَنا، َوِإَذا َأدهبـََرته َأدهبـََرته بَِثَمانٍ ، َأقـه  اَل َيده

 (.2181رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1011]فيض: 
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ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ   *  - 1 َسِن بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ َعنه ثـَعهَلَبَة الهَبصهِريِّ قَاَل: قَاَل ،  َحدَّ َوِد َعِن احلَه َسه َعنه َمنهُصوِر بهِن َأيب األه
ثُُكُم ِبِه َأَحٌد بـَعهِدي: ُكنَّا ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ   ثـَنَُّكمه ِبَِديٍث اَل ُُيَدِّ َليهِه َوَسلََّم ُجُلوًسا َفَضِحَك  َصلَّى هللاُ عَ لََنا أََنُس بهُن َماِلٍك: أَلَُحدِّ

ُروَن ِممَّ َضِحكهتُ  ِمِن ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل اَل يـَقهِضي َلُه َقضَ ؟  َوقَاَل: »أََتده ُ َوَرُسولُُه َأعهَلُم قَاَل: »َعِجبهُت ِللهُمؤه اًء ِإالَّ « قَاُلوا: اَّللَّ
ًا َلُه«  َكاَن َخريه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1012]فيض: 
 

ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَمِجيِد التَِّميِميُّ   *   -  2 َُسنيه َاِعيلَ ،  َحدَّثـََنا احله ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
ثـَُر َكاَلِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  رَُجلٍ َعنه  ،  َعنه ابن ُجَريهجٍ ،  حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيمَ  َنهَصاِر قَاَل: ِقيَل ِلَعاِئَشَة: َما َكاَن َأكه ِمَن األه
ثـَُر َكاَلِمِه ِإَذا َخاَل يف بـَيهِتِه »َما يـُقهَضى ِمنه َأمهٍر َيُكوُن«  ؟ يف بـَيهِتِه ِإَذا َخاَل  : َكاَن َأكه  قَاَلته

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1013]فيض: 
 

ُن بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *   -  3 ثـََنا َعوه ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا بَِقيَّةُ ،  قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمَصفَّى،  َحدَّثـََنا احله ،  قَاَل: َحدَّ
َاِعيَل بهِن َعيَّاشٍ  َوةَ َعنه  ،  َعنه ِإْسه َرانَ ،  َعاِصُم بهُن رََجاِء بهِن َحيـه ََبِشيِّ ،  َعنه َأيب ِعمه ٍم احله َعِريِّ ،  َعنه َأيب َسالَّ َشه َعنه َأيب ،  َعِن ابهِن َغنهٍم األه

َعِريِّ  َشه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الصَّربهُ ِرًضا« ، ُموَسى األه  قَاَل: ْسَِ
 لم أعرف شيخ المؤلف والحديث ضعيف. قال المحقق: [ # 1014 ]فيض:

 

ثـََنا َداُوُد بهُن ُرَشيهدٍ   *   -   4 ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا أَبُو الهَمِليحِ ،  َحدَّثـََنا احله ثـََنا فـَُراُت بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َر ِسِننيَ ،  َماِلكٍ َعنه أََنِس بهِن  ،  َسلهَمانَ  ُتُه َعشه َفَما اَلَميِن ،  قَاَل: َخَدمهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن ابهُن َُثَاِن ِسِننَي َوَخَدمه

ٌء َكاَن« ِلِه ِإالَّ قَاَل: »َدُعوُه فَِإنَُّه َلوه ُقِضَي َشيه  اَلئٌِم ِمنه َأهه
 رجاله ثقات لكن فرات بن سلمان لم يسمع من أنس.  قال المحقق: [ # 1015]فيض: 

َحاُق بهُن َحامتٍِ الهَمَداِئيِنُّ   *   -  5 ثـََنا ِإسه ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهمٍ ،  َحدَّثـََنا احله َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ
ِلمٍ  ِثره  قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ ،  ُمسه َعَليَّ قَاَل: »اَل تـَتَِّهِم  رَُجاًل َجاَء ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأوهِصيِن َواَل ُتكه

ٍء َقَضاُه َلَك«   اَّللََّ يف َشيه
 إسناده مرسل.  قال المحقق: [ # 1016]فيض: 

ُكِريُّ َحدَّثـََنا    *  -  49 ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَيشه َُسنيه ِريُّ ،  احله ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه ،  قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ  َاِرِث بهِن يَزِيدَ ،  قَاَل: َحدَّ َع ُعَباَدَة بهَن الصَّاِمتِ ،  َعنه ُجَناَدَة بهِن َأيب أَُميَّةَ ،  بهِن َراَبحٍ َعنه َعِليِّ  ،  َعِن احله ، أَنَُّه ْسَِ

َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ الهَعَمِل َأفهَضلُ  ِبَرُسوِلِه   قَاَل: »ِإميَاٌن اِبَّللَِّ َوَتصهِديقٌ   ؟  قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
ٍء َقَضاُه«  ُه يف َشيه َوَن ِمنه َهَذا قَاَل: »اَل تـَتِِّهمه  َوِجَهاٌد يف َسِبيِلِه« قَاَل: أُرِيُد َأهه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1017]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َعبهِد    -   53 ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َحدَّثـََنا احله ِرو بهِن ُسَليهَماَن قَاَل: َحدَّ اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن َعمه
رَباََن رَبِيَعُة بهُن ُعثهَماَن الهَمِدييِنُّ ، ِإدهرِيسَ  َعهَرجِ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َُيهََي بهِن َحبَّانَ ، قَاَل: َأخه وُل اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرسُ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعِن األه

ِمِن الضَِّعيِف َويف كُ  ِمُن الهَقِويُّ َخريهٌ َوَأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ِمَن الهُمؤه َتِعنه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " الهُمؤه َفُعَك َواسه ِرصه َعَلى َما يـَنـه لٍّ َخريهٌ احه
ٌء َفاَل تـَُقله: َلوه  َتُح َعَمَل اِبَّللَِّ َواَل تـَعهِجزه فَِإنه َأَصاَبَك َشيه َوَما َشاَء فـََعَل فَِإنَّ َلوه تـَفه  ُ  َأيّنِ فـََعلهُت َكَذا وََكَذا َوَلِكنه ُقله: َقدََّر اَّللَّ

 الشَّيهطَاِن "
 (.2664رواه مسلم ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1018]فيض: 

 

ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ    *   -   54 َُسنيه ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ َحدَّثـََنا احله َعنه َأيب ،  َعنه يُوُنسَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  قَاَل: َحدَّ
ريِ  خِّ ِسُبُه َقده رََأى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  َعنه رَُجلٍ ،  الهَعاَلِء بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الشِّ َِديَث قَاَل: ِمنه َبيِن ُسَليهٍم قَاَل: َوَأحه َم رََفَع احله

ُ َلهُ  ُ َلُه اَبَرَك اَّللَّ َتِلي َعبهَدُه ِفيَما َأعهطَاُه َفَمنه َرِضَي مبَا َقَسَم اَّللَّ  ِفيِه َوَوسََّعُه َوَمنه ملَه يـَرهَض ملَه يـَُباَركه َلُه ِفيِه«  »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَبـه
 ون.قإسناده رجاله موث قال المحقق: [ # 1019]فيض: 

 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -  55 ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُسنيه رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّثـََنا احله رَباََن َعبهُد  ،  قَاَل: َأخه قَاَل: َأخه
رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُِبَريهٍ قَاَل:  ،  اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ  ريِ ،  َأخه خِّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َحِديثًا رَفـََعهُ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو الهَعاَلِء بهُن الشِّ

ًا َأرهَضاُه مبَا َقَسَم َلُه َواَبَرَك َلُه ِفي ُ ِبَعبهٍد َخريه ًا ملَه يـُرهِضِه مبَا َقَسَم َلُه َوملَه يـَُباِركه َلُه ِفيِه« قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ  ِه َوِإَذا ملَه يُرِده ِبِه َخريه
 إسناده رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1020]فيض: 

ُ قَاَل: َحّدثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن َعبهِد  *  -  75 َُسنيه رَباََن زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ، الهَكِرَيِ َحدَّثـََنا احله َاِعيَل ، قَاَل: َأخه َعنه ِإْسه
َيانَ ،  بهِن ِإبـهَراِهيمَ  َسنِ ،  َعنه َساملٍِ ،  َعنه ُسفه َلًة َفَصرَبَ َوَرِضَي ِِبَا َعِن اَّللَِّ َخَرَج ِمنه  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن احلَه يـَرهفـَُعُه قَاَل: »َمنه ُوِعَك لَيـه

ِم َوَلَدتهُه أُمُُّه«ُذنُ   وِبِه َكيَـوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1021]فيض: 

ثـََنا َأَسُد به   *   -   93 ٍر قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن َأيب َجعهَفٍر قَاَل: َحدَّ ُ قَاَل: َحّدثـََنا أَبُو َبكه َُسنيه ثـََنا َعبهُد  َحدَّثـََنا احله ُن ُموَسى قَاَل: َحدَّ
َئِة وقَاَل: »َما َأمهُركَ ،  الهَعزِيِز بهُن حُمَمٍَّد قَاَل: َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ُعَمرَ  َيـه   ؟ قَاَل: َنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل رَُجٍل َسيِِّئ اهله

َها َكيهَف َحايل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ يُِهمُّيِن َما َمَضى ِمَن ال،  «؟  وَما َشأهُنكَ  َنعه ِفيِه َويُِهمُّيِن َما بَِقَي ِمنـه نـهَيا ِإذه ملَه َأصه قَاَل: »أنت   ؟  دُّ
ئَـُتُه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأََتين آٍت  َ ِمنه نـَفهِسِك يف َعَناٍء« قَاَل: ُثَّ لَِقَيُه بـَعهُد َوَقده َحُسَنته َهيـه  َكِتَفيَّ َحىتَّ يف الهَمَناِم فـََوَضَع َكفَُّه َبنيه

ُت بـَرهَدَها َعَلى قـَلهِب ُثَّ قَاَل: ُقِل: اللَُّهمَّ ارهزُقهيِن نـَفهًسا ُمطهَمِئنًَّة ُتوِقُن ِبَوعهِدَك َوُتَسلِّمُ   أِلَمهِرَك َوتـَرهَضى ِبَقَضاِئَك فـََواَّللَِّ َما يُِهمُّيِن  َوَجده
ًئا َمَضى َواَل بَِقَي فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ًا فَالهَزمه«  َشيـه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »فـََقده رَأَيهَت َخريه

 فيه من لم أعرفه، والحديث منقطع. قال المحقق: [ # 1022]فيض: 
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َسِن َأمحهَُد بهُن    -  1 ثـََنا أَبُو احلَه بَـَهاينُّ َحدَّ َياَن ،  حُمَمَِّد بهِن ُعَمَر بهِن َأاَبَن اأَلَصه ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه ثـََنا أَبُو َبكه قَاَل: َحدَّ
َانَ ،  الهُقَرِشيُّ  ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َخريه ُعوِديُّ ،  قَاَل: َحدَّ رَباََن الهَمسه َعنه َأيب  ،  َعنه ِعيَسى بهِن طَلهَحةَ ،   بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ َعنه حُمَمَّدِ ،  قَاَل: َأخه
َيِة اَّللَِّ َحىتَّ يـَُعوَد ا ،  ُهَريـهَرةَ  َواَل ََيهَتِمُع ُغَباٌر ،  للَََّبُ يف الضَّرهعِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يَِلُج النَّاَر َمنه َبَكى ِمنه َخشه
 ِبيِل اَّللَِّ َوُدَخاُن َجَهنََّم يف َمنهَخَريه َعبهٍد أََبًدا« يف سَ 

   (، وقال األلباني: صحيح.1633رواه الترمذي )[ # 1023]فيض: 
 

مٍ ،  َحدََّثيِن ابهُن أَيُّوبَ   -   2 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب مُحَيهدٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُمصهَعُب بهُن َسالَّ َبَة بهِن  َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ ِن بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعتـه َعوه
ُعودٍ  ُعودٍ ، َعنه أَبِيهِ ، َمسه نَـيهِه ُدُموٌع َوإِ ، َعِن ابهِن َمسه ِمٍن َُيهُرُج ِمنه َعيـه نه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َعبهٍد ُمؤه

َيِة اَّللَِّ  َكاَن ِمثهَل رَأهِس الذُّاَبِب ِمنه  ِههِ ، َخشه ًئا ِمنه ُحرِّ َوجه ُ َعَلى النَّاِر«، ُثَّ ُتِصيُب َشيـه  ِإالَّ َحرََّمُه اَّللَّ
 . إسناده ضعيف :البوصيري قال [ # 1024]فيض: 

 

َنهَصارِ  *  -  3 ىَل األه َاِعيَل َموه ثـََنا زَيهُد بهُن ، َحدََّثيِن زَيهُد بهُن ِإْسه َُبابِ قَاَل: َحدَّ َكنهَدرَاينُّ ، احله ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُشَريهٍح اإلهِسه
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُْسَريهٍ الرَُّعيهيِنُّ  َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َأيب َعِليٍّ التُِّجيِبِّ ،  قَاَل: َحدَّ عهُت قَا،  َعنه َأيب َرُيهَانََة َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َل: ْسَِ

َيِة اَّللَِّ  ٌ َبَكته ِمنه َخشه « ، َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل تـََرى النَّاَر َعنيه ٌ َسِهَرته يف َسِبيِل اَّللَِّ  َواَل َعنيه
يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله  فيه محمد بن شمير، أو سمير الرعيني لم    :تخريج زاد المعادشعيب في  قال  [ #  1025]فيض:  

 ثقات، وله شاهد فيتقوى 
 

َبَأاَن يُوُسُف بهُن الهَغِرقِ ،  َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر الهِكنهِديُّ   *  -  4 ََبِطيِّ ،  قَاَل: أَنـه َداينِّ ،  َعنه أَيُّوَب احله َمه َاِرِث اهله َعنه زَيهِد ،  َعنه نـَُفيهِع بهِن احله
نَـيهكَ  ؟ ِِبَ أَتَِّقي النَّارَ ، اَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: قَ ، بهِن َأرهَقمَ  َيِة اَّللَِّ اَل ََتَسَُّها النَّاُر   ؛  قَاَل: »ِبُدُموِع َعيـه ًنا َبَكته ِمنه َخشه فَِإنَّ َعيـه

 أََبًدا«
 موضوع بهذا اللفظ..  :(5265األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 1026]فيض: 

 

5  -  *   ِ َُسنيه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن زََكِرايَّ الهُقَرِشيُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ُر بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِبشه ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  قَاَل: َحدَّ
َيِة اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ ، َعِن ابهِن ُعَمرَ ، َعنه اَنِفعٍ  ٌ َبَكته ِمنه َخشه  اَل ََتَسَُّها النَّاُر أََبًدا« ، َليهِه َوَسلََّم: »َعنيه
 في إسناده بشر بن إبراهيم، إن كان البصري األنصاري فهو ضعيف.  :الموسوعة قال محقق[ # 1027]فيض: 

 

6  -  *   ِ َُسنيه ََسِن  ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن الهُمَسيَّبِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّثـََنا زََكِرايَّ بهُن َعِديٍّ قَاَل:  ،  َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله َعِن احله
َوَقطهَرِة ُدُموٍع ،  َسِبيِل اَّللَِّ  يف قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َقطهَرٍة َأَحبَّ ِإىَل اَّللَِّ ِمنه َقطهَرٍة ِمنه َدمٍ ، الهَبصهِريِّ 

» َيِة اَّللَِّ ِف اللَّيهِل ِمنه َخشه ِ رَُجٍل يف َجوه  ُقِطَرته ِمنه َعنيه
   مرسل. :الموسوعة قال محقق[ # 1028]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن َعطَاءٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَّدٌ   *   -   14 رَباََن ُسَليهَماُن َوُهَو َغريهُ التـَّيهِميِّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه ُعبَـيهَدَة بهِن َحسَّانَ ،  َأخه
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ِر بهِن َسِعيدٍ  ُ َجَسَدَها َعَلى النَّارِ   - رَفـََعهُ -،  َعِن النَّضه َيِة اَّللَِّ ِإالَّ َحرََّم اَّللَّ َنا َعبهٍد ِمنه َخشه فَِإنه فَاَضته َعَلى ،  قَاَل: »َما اغهَروهرََقته َعيـه
َهُه َقرَتٌ َواَل ِذلَّةٌ  ِه ملَه يـَرهَهقه َوجه َُممِ ،  َخدِّ ُمََّة ِمَن النَّارِ أَلَجنهَى اَّللَُّ ،  َوَلوه َأنَّ َعبهًدا َبَكى يف أُمٍَّة ِمَن األه َوَما ،   بُِبَكاِء َذِلَك الهَعبهِد تِلهَك األه

َا ُتطهِفُئ ُِبُورًا ِمَن النَّاِر«  ؛ ِإالَّ الدُُّموعُ ،  ِمنه َعِمٍل ِإالَّ َلُه َوزهٌن َأوه ثـََوابٌ   فَِإَّنَّ
   ~[ 1029]فيض: 

َثَمةَ َوأَبُو  ،  َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَُّ   *  -  44 ِلمٍ ،  َخيـه َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد  ،  َعنه َثِبِت بهِن َسرهٍح َأيب َسَلَمَة الدَّوهِسيِّ ،  َعِن الهَولِيِد بهِن ُمسه
ِ ،  اَّللَِّ  ِ َهطَّالََتنيه َننيه ِفَياَنيِن ،  تـَبهِكَياِن ِبُذُروِف الدُُّموعِ ،  قَاَل: َكاَن ِمنه ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ ارهزُقهيِن َعيـه َوَتشه

َيِتَك ِمنه قـَبهِل َأنه َتُكوَن الدُُّموُع َدًما َراُس ََجهًرا« ، ِمنه َخشه َضه  َواأله
   مرسل. :الموسوعة قال محقق[ # 1030]فيض: 

 

مَّاينُّ قَاَل:  ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمرهَوانَ   *  -  45 ثـََنا أَبُو َُيهََي احلِه َراَن َأيب َُيهََي التـَّغهِلِبِّ ،  َحدَّ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعنه ِعمه
افَِإنه ملَه تـَبهُكوا فَـ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي أَيُـَّها النَّاُس ابهُكوا،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  َل النَّاِر ،  تَـَباَكوه فَِإنَّ َأهه

ََداِولُ  َفَد الدُُّموعُ ، يـَبهُكوَن َحىتَّ َتِصرَي يف ُوُجوِهِهُم اجله َرَح الهُعُيونُ ، فـَتَـنـه « ، فـَتَـقه  َحىتَّ َلوه َأنَّ السُُّفَن ُأرهِخَيته ِفيَها جَلََرته
، َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعِفِه.َرَواُه َأُبو َيْعَلى،  :الهيثميقال [ # 1031]فيض:  َقاِشيُّ  َوَأْضَعُف َمْن ِفيِه َيِزيُد الرَّ

َعهدِ   *   -   47 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ينِّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َوه َراَن اجله َرُسوِل َشَكا ِإىَل  ،  َأنَّ رَُجاًل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ِعمه
َوَة قـَلهِبهِ  بَـبهَت َأنه يَِلنَي قـَلهُبَك فَامهَسحه رَأهَس الهَيِتيمِ ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقسه ِكنَي« ،  فـََقاَل: »ِإنه َأحه  َوَأطهِعِم الهِمسه

 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. :الهيثميقال [ # 1032]فيض: 

 
ٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ، زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ َحدَّثـََنا    -   74 قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َحيَّانَ ،  َعنه ِهاَلِل بهِن َيَسافٍ ،  َعنه ُحَصنيه

ُت ِمنهَك   َرأه َعَليَّ« قَاَل: قـُلهُت: أَلَيهَس تـََعلَّمه قَاَل: »ِإيّنِ ُأِحبُّ َأنه َأْسهََعُه ِمنه    ؟  اَي َرُسوَل اَّللَِّ يلَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اقـه
َنا  ،  َغريهِي« ِبَشِهيٍد َوِجئـه َنا ِمنه ُكلِّ أُمٍَّة  ِإَذا ِجئـه بـََلغهُت: }َفَكيهَف  ِإَذا  ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا{ فـََقَرأهُت َعَليهِه ُسورََة النَِّساِء َحىتَّ 

 َناُه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " [ فَاَضته َعيـه 41]النساء:  
   (.800(، ومسلم )4306رواه البخاري )[ # 1033]فيض: 

 

75  -  *   ِ َُسنيه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب َعبهِد  ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُحَييٌّ ،  قَاَل: َحدَّ
ُُبِليِّ  ٍرو،  الرَّمحهَِن احله يُق َرمِحَُه اَّللَُّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه دِّ ٍر الصِّ َرهُض زِلهَزاهَلَا َبَكى أَبُو َبكه فـََقاَل لَُه ،  قَاَل: َلمَّا نـََزَلته ِإَذا زُلهزَِلِت األه

رٍ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما  « قَاَل: أَبهَكَتيِن اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهِذِه السُّورَُة " ؟ يـُبهِكيَك اَي َأاَب َبكه
#  1034]فيض:   َوَبِقيَّةُ   :الهيثمي قال  [  َوَغْيُرُه،  َمِعيٍن  اْبُن  َوثََّقُه   ، اْلَمَعاِفِريُّ َّللاَِّ  َعْبِد  ْبُن  ُحَييُّ  َوِفيِه   ، الطََّبَراِنيُّ ِرجَ   َرَواُه  اُل ِرَجاِلِه 
ِحيِح.   الصَّ
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  102 ثـََنا ِإسه َعاينُّ ،  َحدَّ َنا َعَلى َراَبِح بهِن زَيهٍد قَاَل: ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن َشِبيٍب الصَّنـه قَاَل: ِفيَما َعَرضه

عهُت َعبهَد   َعَليهِه َوَحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِبَِرٍي قَاَل: ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  عهُت ابهَن ُعَمَر يـَُقوُل: ْسَِ الرَّمحهَِن بهَن يَزِيَد يـَُقوُل: ْسَِ
ِ« قـُلهَنا: َوَما الهَعِظيَمَتانِ  َنَُّة َوالنَّاُر«  ؟ َوَسلََّم َُيهُطُب َوُهَو يـَُقوُل: »اَل تـَنهَسُوا الهَعِظيَمَتنيه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َفذََكَر رَ ، قَاَل: »اجله

ِخَرِة  ،  ُثَّ قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ ،  ُثَّ َبَكى َحىتَّ َجَرى َأَواِئُل ُدُموِعِه َجاِنَِبه حِلهَيِتهِ ،  َوَسلََّم َما ذََكرَ  َلوه تـَعهَلُموَن ِمنه ِعلهِم اله
ُتمه ِإىَل الصَّعِ ، َما َأعهَلمُ  َاَب«،  يدِ َلَمَشيـه ُتمه َعَلى رُُءوِسُكُم الرتُّ  فـََلَحثـَيـه
 ضعيف. :(2124األلباني في ضعيف الترغيب )قال [ # 1035]فيض: 

ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَّدٌ   *  -  105 ثـََنا َعبَّاُد بهُن َمنهُصورٍ ،  قَاَل: َحدَّ عهُت َعِديَّ بهَن  ،  قَاَل: َحدَّ َنا َعَلى ،  َأرهطَاةَ قَاَل: ْسَِ َُيهطُبـُ
فـََقاَل: " ُكونُوا َكَرُجٍل قَاَل اِلبهِنِه َوُهَو يَِعظُُه: اَي ُبيَنَّ ُأوِصيَك َأنه اَل ُتَصلَِّي َصاَلًة  ،  َفَجَعَل يَِعظَُنا َحىتَّ َبَكى َوأَبهَكى،  ِمنهرَبِ الهَمَداِئنِ 

َُما َقده ُأوِقَفا َعَلى النَّاِر ُثَّ َسَأاَل الهَكرَّةَ ،  َها َحىتَّ ََتُوتَ ِإالَّ ظَنَـنهَت أَنََّك اَل ُتَصلِّي بـَعهَدَها َغريهَ  ِ َكَأَّنَّ ، َوتـََعاَل ُبيَنَّ َحىتَّ نـَعهَمَل َعَمَل رَُجَلنيه
عهُت ُفاَلاًن   ُهُ   -َنِسَي َعبَّاٌد اْسهََه    -َوَلَقده ْسَِ َ َرُسوِل اَّللَِّ َغريه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َّلِلَِّ قَاَل: ِإنَّ  ،  َما بـَيهيِن َوَبنيه

ُهمه َمَلٌك تـَقهطُُر َدمهَعٌة ِمنه َعيهِنِه ِإالَّ َوقـََعته َمَلًكا ُيَسبُِّح« قَاَل: " َوَماَلِئَكٌة ُسُجوٌد ُمنهُذ  ،  َماَلِئَكًة تـَرهَعُد فـََراِئُصُهمه ِمنه خَمَافَِتهِ  َما ِمنـه
َرهضَ َخَلَق ا ُ السََّماَواِت َواأله ِم الهِقَياَمةِ ،  ملَه يـَرهفـَُعوا رُُءوَسُهمه ،  َّللَّ َواَل يـَنهَصرُِفوَن ،  َوُصُفوٌف ملَه يـَنهَصرُِفوا َعنه َمَصافِِّهمه ،  َواَل يـَرهفـَُعوََّنَا ِإىَل يـَوه

ِم الهِقَياَمةِ  ُم الهِقَياَمِة جَتَلَّى هَلُمه رَ ،  ِإىَل يـَوه ُمه فَِإَذا َكاَن يـَوه َبِغي َلَك ،  تـََباَرَك َوتـََعاىَل ،  فـََنَظُروا ِإلَيههِ ،  ِبُّ اَنَك َكَما يـَنـه فـََقاُلوا: ُسبهَحاَنَك َما َعَبده
" 

 قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد ال بأس به.  :الموسوعة قال محقق[ # 1036]فيض: 

ِرو بهِن زَُهريهٍ    -  169 ُّ َحدََّثيِن َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  الضَِّبِّ رٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبِ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
َبُة بهُن َعاِمٍر قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َعنه َأيب أَُماَمةَ ، َعِن الهَقاِسمِ ، َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ  قَاَل: »امهِلكه َعَليهَك   ؟ َما النََّجاةُ ،  قَاَل: قَاَل ُعقه

ُتكَ ، ِلَساَنكَ   َوابهِك َعَلى َخِطيَئِتَك« ، َولهَيَسعهَك بـَيـه
 (، وقال األلباني: صحيح.2406رواه الترمذي ) قال المحقق: [ # 1037]فيض: 

 

ثـََنا َمنهُصوُر بهُن َبِشريٍ   *   -   304 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َحاقَ ،  ِإْسه َوانَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه َسنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ذَكه ،  َعِن احلَه
َلِة السَُّحوقِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأاَبُكمه آَدَم َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِطَوااًل ،  َعنه ُأيبَِّ بهِن َكعهبٍ  ،  ِمثهَل النَّخه

أَتُهُ   . ُمَواِراًي الهَعوهرَةَ ،  وََكاَن َطوِيَل الشَّعهرِ  .  ِستِّنَي ِذرَاًعا َِطيَئَة َبَدته َلُه َسوه َنَّةِ ،  فـََلمَّا َأَصاَب اخله َلِقيَـتهُه َشَجَرةٌ   . َفَخَرَج َهاِراًب يف اجله ،  فـَ
َرهضِ   .  َوَلِكنه َحَياًء ِمَّا ِجئهُت ِبهِ ،  قَاَل: اَل اَي َربِّ   ؟   ِإلَيهِه: اَي آَدُم َأِفَرارًا ِمينِّ فََأوهَحى اَّللَُّ ،  فََأَخَذته بَِناِصَيِتهِ  ُ ِإىَل األه َبطَُه اَّللَّ ، قَاَل: فََأهه

َنَّةِ ،  فـََلمَّا َحَضَرته َوفَاتُهُ  ُ ِبَكَفِنِه َوَحُنوِطِه ِمَن اجله ُخَل ُدوََّنُمه فـََلمَّا رََأته َحوَّ   .  بـََعَث اَّللَّ فـََقاَل: َخلِّي بـَيهيِن ،  اُء الهَماَلِئَكَة َذَهَبته لَِتده
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َ ُرُسِل َريبِّ  ِر ِوتـهًرا  .  َوَما َأَصاَبيِن َما َأَصاَبيِن ِإالَّ ِفيكِ ،  َفَما َلِقيُت َما َلِقيُت ِإالَّ ِمنه ِقَبِلكِ ،  َوَبنيه ده ،  فـََغسََّلتهُه الهَماَلِئَكُة اِبلهَماِء َوالسِّ
َُدوا َلهُ ، َكفَُّنوُه يف ِوتهٍر ِمَن الثَِّيابِ وَ   َوقَاُلوا: َهِذِه ُسنَُّة َوَلِد آَدَم ِمنه بـَعهِدِه " ، َوَدفـَُنوهُ ، َوَأحله

   ~[ 1038]فيض: 

َحاقُ   *  -  340 ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َصاِحٌب لََنا،  َحدََّثيِن ِإسه َوهزَاِعيِّ َعِن  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  األه
ِ تـَنهِطَفاِن َماءً  ُدوِد  ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َمَثَل َعيهيَنه َداُوَد َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكالهِقرهبـََتنيه ِهِه َكُأخه َوَلَقده َكاَنِت الدُُّموُع َخدََّدته يف َوجه

َرهِض«الهَماِء يف ا  أله
 معضل.  :الموسوعة محقق قال[ # 1039]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َوههبٍ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *  -  408 ثـََنا َُيهََي بهُن ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َعمِّي،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
عهُت أََنَس بهَن َماِلكٍ ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  ُعَمارََة بهِن َغزِيَّةَ َعنه  ،  َوابهُن هَلِيَعةَ ،  أَيُّوبَ  أَنَُّه " َسَأَل ،  َعِن النَِّبِّ َعَليهِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ ،  قَاَل: ْسَِ

ِيَل: َما يل اَل َأَرى ِميَكائِيَل َيضهَحكُ  ِيُل: َما َضِحَك ِميَكائِيُل ُمنهُذ ُخِلَقِت النَّ  ؟ ِجربه  اُر " قَاَل ِجربه
 اٌت. َرَواُه َأْحَمُد ِمْن ِرَواَيِة ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َعِن اْلَمَدِنيِ يَن َوِهَي َضِعيَفٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثقَ  :الهيثميقال [ # 1040]فيض: 

 

409  -  *   ِ َُسنيه ثـََنا َأمحهَُد بهُن  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن خَمهَلدٍ ،  حُمَمَّدٍ قَاَل: َحدَّ بهن زَيهٍد: َأنَّ النَِّبَّ َعَليهِه    . .  قَاَل: َحدَّ
نَـيهكَ  َ َعيـه ِيَل: " اَل ََتهتَِييِن ِإالَّ َوأَنهَت َصارٌّ َبنيه  قَاَل: ِإيّنِ ملَه َأضهَحكه ُمنهُذ ُخِلَقِت النَّاُر "  ؟  الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم قَاَل جلِِربه

   ~[ 1041]فيض: 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *   -  413 ثـََنا َسيَّارٌ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفرٌ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا يُوُسفُ ،  قَاَل: َحدَّ ُولُقهَماُن يـَعهيِن   بن يعقوب  قَاَل: َحدَّ
ََنِفيَّ قَااَل: بـََلَغَنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا ُعرَِج يب  عهُت َدِوايًّ ، َفُكنهُت يف السََّماِء الرَّاِبَعةِ ، احله فـَُقلهُت: اَي ، ْسَِ

ِيُل َما َهَذا الدَِّويُّ الَِّذي  ِل الذُّنُوِب ِمنه أُمَِّتَك "  . . .  قَاَل: َهَذا بَُكاءٌ  ؟ َأْسهَعُ ِجربه  َعَلى َأهه
   مرسل. :الموسوعة قال محقق[ # 1042]فيض: 

 

ٍرو،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَمِجيِد التَِّميِميُّ   *  -  414 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َعمه ََزِريِّ َعنه َعبهِد  ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َعطَاِء بهِن  ،  الهَكِرَِي اجله
ِرَي يب ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َأيب َراَبحٍ  َلُة ُأسه ِلهِس ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلمَّا َكاَن لَيـه ِيَل كاحله رَأَيهُت ِجربه

َيِة اَّللَِّ   « الهَبايل ُملهًقى ِمنه َخشه
ِحيِح.  :الهيثميقال [ # 1043]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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َسُن بهُن الصَّبَّاحِ  *  -  1 ََنِفيُّ ثنا ِعيَسى بهُن ، ثنا ُعَمُر بهُن يُوُنسَ ، َحدََّثيِن احلَه ٍن احله ََنِفيِّ ، َعوه َعنه َعبهِد  ، َعنه َحفهِص بهِن الهُفَراِفَصِة احله
ٍل َأوه  ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، الهَمِلِك بهِن ُزرَارَةَ  ُ َعَلى َعبهِدِه نِعهَمًة يف َأهه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما أَنـهَعَم اَّللَّ

َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  ُ اَل قـُوَّ ِت " ، َماٍل َأوه َوَلٍد فـَيَـُقوُل: َما َشاَء اَّللَّ  َفرَيَى ِفيِه آَفًة ُدوَن الهَموه
ِغيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُزَراَرَة، َوُهَو  :الهيثميقال [ # 1044]فيض:   َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

 
ثـََنا َحاِجُب بهُن الهَولِيدِ  -  2 ِريِّ ، ثنا الهَولِيُد بهُن حُمَمَّدٍ ، َحدَّ َرًة  ، َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه ُعرهَوةَ ، َعِن الزُّهه : َدَخَل النَِّبُّ فـََرَأى ِكسه قَاَلته

ِسيِن ِجَواَر نَِعِم ، َفَمَسَحَها فـََقاَل: »اَي َعاِئَشةُ ، ُملهَقاةً  ِل بـَيهٍت َفَكاَدته َأنه تـَرهِجَع ِإلَيهِهمه« ، اَّللَِّ َأحه َا قـَلََّما نـََفَرته َعنه َأهه  فَِإَّنَّ
إسناده ضعيف جدا، الوليد بن محمد الموقري ضعيف جدا   ( بنحوه، وقال شعيب: 3353رواه ابن ماجه )[ # 1045]فيض: 
 متروك. 

 
ثـََنا َعِليُّ بهُن َداُودَ   *  -  3 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه أَبِيهِ ،  ثنا أَبُو زَُهريهٍ َُيهََي بهُن ُعطَارٍِد الهُقَرِشيُّ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ

رُِمُه الزِّ  َر فـََيحه ُ َعبهًدا الشُّكه  [ " 7أَلَنَّ اَّللََّ يـَُقوُل: }لَِئنه َشَكرهمُته أَلَزِيَدنَُّكمه{ ]إبراهيم: ،  اَيَدةَ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل يـَرهُزُق اَّللَّ
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1046]فيض: 

 

َاِعيلَ   *  -  4 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه قَاَل: َكاَن ِمنه  ،  َعِن ابهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َوَجعهَفُر بهُن َعوهنٍ ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ
ِركَ  : »اللَُّهمَّ َأِعينِّ َعَلى ِذكه ِركَ ، ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ ِن ِعَباَدِتَك«، َوُشكه  َوُحسه

 مرسل. : الموسوعة محقققال [ # 1047]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهَمِدييِنُّ   *   -  9 ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ َهبِ ،  َحدَّ َشه عهُت َأاَب األه َسنِ ،  ْسَِ َع َنِبُّ اَّللَِّ ،  َعِن احلَه قَاَل: ْسَِ
اَلمِ  ُد َّلِلَِّ اِبإلهِسه َمه َمُد اَّللََّ ، رَُجاًل يـَُقوُل: احله   َعَلى نِعهَمٍة َعِظيَمٍة« فـََقاَل: »ِإنََّك لََتحه

 مرسل. : الموسوعة محقققال [ # 1048]فيض: 

َعهَلى بهُن مَحَّاٍد النـَّرهِسيُّ  *  -  15 ثـََنا َعبهُد األه ُر بهُن َمنهُصورٍ ، َوَأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّ ثـََنا ِبشه َعنه  ، َوَأزهَهُر السَِّليِميُّ ، قَااَل: َحدَّ
ِل قـَُباَء النَِّبَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ُسَهيهلٍ ، زَُهريهِ بهِن حُمَمَّدٍ  َنهَصاِر ِمنه َأهه فـََلمَّا طَِعَم ، فَانهطََلَق َمَعهُ ، قَاَل: َدَعا رَُجٌل ِمَن األه

ُد َّلِلَِّ الَِّذي يُطهِعُم َواَل يُطهَعمُ  َمه َنا فـََهَداانَ ، َوَغَسَل َيَدُه قَاَل: »احله ُد َّلِلَِّ َغريهَ ، وَُكلَّ َباَلٍء َحَسٍن أَبهاَلانَ ، َوَأطهَعَمَنا َوَسَقاانَ ، َمنَّ َعَليـه َمه احله
تَـغهًَن َعنههُ ،  ُمَودٍَّع َريبِّ َواَل ُمَكافَأٍ  ُفوٍر َواَل ُمسه ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأطهَعَم ِمَن الطََّعامِ ،  َواَل َمكه َمه ،  وََكَسى ِمَن الهُعرهيِ ،  الشََّرابِ   َوَسَقى ِمنَ ،  احله
ُد َّلِلَِّ َربِّ الهَعاَلِمنَي«، َوَفضََّلَنا َعَلى َكِثرٍي ِمنه َخلهِقِه تـَفهِضياًل ، َوَبصََّر ِمَن الهَعَمى، َوَهَدى ِمَن الضَّاَلَلةِ  َمه  احله

  .مسلم إسناده صحيح على شرط(، وقال شعيب: 5129رواه ابن حبان في صحيحه )[ # 1049]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *  -  16 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمَقاِتٍل الهَمرهَوِزيُّ ،  َحدَّ ثـََنا َهاِشُم بهُن خَمهَلٍد الهَمرهَوِزيُّ ،  َحدَّ ِرو بهِن  ،  َعنه َورهقَاءَ ،  َحدَّ َعنه َعمه
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َأِة نِقهَمِتكَ ،  النَِّبِّ أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمنه َزَواِل نِعهَمِتكَ َعِن  ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه طَاُوسٍ ،  ِديَنارٍ  َوحَتَوُِّل ،  َوَفجه
يِع َسَخِطَك«، َعاِفَيِتكَ   َوَجَِ
   ~[ 1050]فيض: 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   24 َتى ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ َعنه  ،  ثنا َصاِلُح بهُن ُموَسى،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـُؤه
َسَناِت َوالسَّيَِّئاِت فـَيَـُقوُل لِِنعهَمٍة ِمنه نَِعِمِه: ُخِذي َحقَِّك ِمنه َحَسَنا َم الهِقَياَمِة َواحلَه ُُك َلُه َحَسَنًة ِإالَّ ،  تِهِ اِبلنـََّعِم يـَوه  َذَهَبته ِِبَا  َفَما َترته

" 
 ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: إسناده فيه ضعف. قال [ # 1051]فيض: 

َُذيلُّ   *  -   32 ثـََنا يـَعهَلى بهُن َعبهِد اَّللَِّ اهله ُر بهُن َعمَّارٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ان ِبشه ِلمٍ ،  َحدَّ َبُة بهُن ُمسه ثـََنا ُعقه َبَة بهِن َعاِمرٍ َعنه  ،  َحدَّ ،  ُعقه
هُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا رَأَيهَت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـُعهِطَي الهِعَباَد َعَلى َفَذِلَك  ، َما َيَشاُءوَن َعَلى َمَعاِصيِهمه ِإايَّ

رَاٌج ِمنهُه هَلُمه«  ِتده  اسه
   ~[ 1052]فيض: 

ثـََنا حَمهُموُد بهُن َغيهاَلَن الهَمرهَوِزيُّ  *  -  34 َاِعيلَ ، َحدَّ ثـََنا الهُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه ثـََنا مُحَيهٌد الطَّوِيلُ ، ان مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، َحدَّ َعنه طَلهِق بهِن  ، َحدَّ
ِخَرِة: قـَلهٌب َشاِكرٌ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: " َأرهَبٌع َمنه ُأعهِطيَـهُ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َحِبيبٍ  نـهَيا َواله ، َوِلَساٌن َذاِكرٌ ،  نَّ فـََقده ُأعهِطَي َخريهَ الدُّ

ِسَها َواَل َماِلِه " ، َوَبَدٌن َعَلى الهَباَلِء َصاِبرٌ  فًا يف نـَفه  َوَزوهَجٌة اَل تـَبهِغيِه َخوه
 ضعيف. (، وقال: 1066ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1053]فيض: 

َسنِ   *   -   38 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احلَه ِر بهِن السَِّريِّ ،  َحدَّ َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحةِ ،  َعنه مَهَّاِم بهِن َُيهََي ،  َعنه ِبشه ،  َعنه ِإسه
،  َأوه َأمحهَُد اَّللََّ ِإلَيهكَ ،  « فـَيَـُقوُل الرَُّجُل: ِإلَيهَك َأمحهَُد اَّللََّ ؟  : »َكيهَف َأصهَبحهتَ فـَيَـُقوُل النَِّبُّ ،  َأنَّ رَُجاًل َكاَن َيَهِت النَِّبَّ فـَُيَسلُِّم َعَليههِ 

ُعو َلهُ  ًما فـََقاَل َلُه النَِّبُّ: »َكيهَف أَنهَت اَي ُفاَلنُ ،  َفَكاَن النَِّبُّ َيده فـََقاَل ،  َت النَِّبُّ َفَسكَ ،  « قَاَل: خبَريهٍ ِإنه َشَكرهتُ ؟  َفَجاَء الرَُّجُل يـَوه
ُعو يل ،  الرَُّجُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  أَُليِن فـََتده َم فـََلمه َتدهُع يل ،  ُكنهَت َتسه َكُر اَّللََّ ،  َوِإنََّك َسأَلهَتيِن الهيَـوه أَُلَك فـََتشه َوِإيّنِ  ،  قَاَل: »ِإيّنِ ُكنهُت َأسه

َت يف  َم َفَشَككه ِر«َسأَلهُتَك الهيَـوه  الشُّكه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1054]فيض: 

ََسُن بهُن الصَّبَّاِح الهبَـزَّارُ   *   -  47 َعِن الهَقاِسِم بهِن  ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  قَاَل: أنبأ ِهَشاُم بهُن ِزاَيدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدََّثيِن احله
َا ِمنه ِعنهِد اَّللَِّ ِإالَّ ُكِتَب َلُه شُ ،  َعاِئَشةَ َعنه  ،  حُمَمَّدٍ  ُ َعَلى َعبهٍد نِعهَمًة فـََعِلَم َأَّنَّ ُرَهاَعِن النَِّبِّ قَاَل: »َما أَنـهَعَم اَّللَّ َوَما َعِلَم ِمنه َعبهِد  ،  كه
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تَـغهِفَرهُ  بَـتَـيهِه َحىتَّ َوِإنَّ الرَّجُ ،  َنَداَمًة َعَلى َذنهٍب ِإالَّ ُغِفَر َلُه قـَبهَل َأنه َيسه ُلُغ رُكه َمُد اَّللََّ َفَما يـَبـه يَناِر فـَيَـلهَبُسُه فـََيحه َب اِبلدِّ رَتِي الثَـّوه َل لََيشه
 يـُغهَفَر َلُه«
 ضعيف جدا. :(5437األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 1055]فيض: 

َثُم بهُن َخارَِجةَ *    -   49 َيـه ِطييِنُّ ثنا َعبهُد  ،  َحدََّثيِن اهله َعِن  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه ِهاَلِل بهِن يَزِيَد الهَمَدينِّ ،  رَبِِّه بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهِفَلسه
َرهضَ  فـَُعوُه    َفَجَعَلُه يف ،  يـَعهيِن َرزََقهُ ،  النَِّبِّ قَاَل: »َما ِمنه َعبهٍد تـَوَكََّل ِبِعَباَدِة اَّللَِّ ِإالَّ َغرَِم السََّماَواِت َواأله َيَديه َبيِن آَدَم يـَعهَمُلونَُه َحىتَّ َيده

رَ ، ِإلَيههِ  ُكُروَن َلُه«، فَِإِن الهَعبهُد قَِبَلُه َأوهَجَب َعَليهِه الشُّكه َِميُد ِعَباًدا فـَُقَراَء َيَهُخُذوَن ِرزهقَُه َوَيشه  َوِإنه َأاَبُه َوَجَد الهَغيِنُّ احله
   ~[ 1056]فيض: 

َثَمةَ   -  50 ، َعِن الهَفضهِل بهِن َفَضاَلَة رَُجٌل ِمنه قـَيهسٍ ،  ثنا ُشعهَبةُ ،  َوابهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َسِعيٍد قَااَل: ثنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َحدََّثيِن أَبُو َخيـه
ٍ َوَعَليه ،  َعنه َأيب رََجاٍء الهُعطَارِِديِّ  َراُن بهُن ُحَصنيه َنا ِعمه فـََقاَل: ِإنَّ ،  ِه ُمَطرُِّف َخزٍّ ملَه نـََرهه َعَليهِه ِمنه قـَبهُل َواَل بـَعهدُ قَاَل: " َخَرَج َعَليـه

ُ َعَلى َعبهِدِه نِعهَمًة َأَحبَّ َأنه يـََرى أَثـََر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدِه«   َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: »ِإَذا أَنـهَعَم اَّللَّ
  .رواه الترمذي، وقال األلباني: حسن صحيح[ # 1057]فيض: 

ثـََنا أَبُو ُعبَـيهَدَة بهُن الهُفَضيهِل بهِن ِعَياضٍ   *  -  51 ىَل َبيِن َهاِشمٍ ،  ثنا أَبُو َسِعيدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه مَهَّامٍ ،  َموه ، َعنه َعمه
َربُوا،  َعِن النَِّبِّ قَاَل: »ُكُلوا،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ  فَِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ َأنه يـََرى أَثـََر نِعهَمِتِه َعَلى   ؛  َوَتَصدَُّقوا يف َغريهِ خمَِيَلٍة َواَل َسَرفٍ ،  َواشه
 َعبهِدِه«

 : إسناده حسن. التواضع والخمول قال محقق[ # 1058]فيض: 
 

َحاقَ ،  ثنا ُشعهَبةُ ،  ثنا ِهَشاُم بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر الهَقَوارِيِريُّ   *   -  52 َوصِ ،  َعنه َأيب ِإسه َحه َعنه  ،  َعنه َأيب األه
َئةِ ،  أَبِيهِ  َيـه « قـُلهُت ِمنه ُكلِّ ؟  قـُلهُت: نـََعمه قَاَل: »ِمنه َأيِّ الهَمالِ   «؟  فـََقاَل: »َهله َلَك َمالٌ ،  قَاَل: أَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َوَأاَن َقِشُف اهله

ِبلِ ، الهَمالِ  ُ ِمَن اإلهِ َيهلِ ، َقده آََتين اَّللَّ ُ َمااًل فـَلهرُيَ َعَليهَك«، َوالهَغَنمِ ، َوالرَِّقيقِ ، َواخله  قَاَل: »فَِإَذا آََتَك اَّللَّ
 .إسناده صحيح على شرط مسلم :(3041شعيب في تخريج مشكل األثار )قال [ # 1059]فيض: 

 

ثـََنا َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   *  -  53 َعانَ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  ثنا َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده
َرِبِه«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   اَّللََّ ُيُِبُّ َأنه يـََرى أَثـََر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدِه يف َمأهَكِلِه َوَمشه

 . معضل: الموسوعة محقققال [ # 1060]فيض: 

ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه ، َعنه َأيب َمعهَمرٍ ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِرئُ ، َحدََّثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ  *  - 54 يـَرهفـَُعُه: »َمنه ُأعهِطَي ، َبكه
َي َحِبيَب اَّللَِّ  ًا فـَُرِؤَي َعَليهِه ْسُِّ ًث بِِنعهَمِة اَّللَِّ ، َخريه َي بَِغيَض اَّللَِّ ، حُمَدِّ ًا فـََلمه يـَُر َعَليهِه ْسُِّ « ، َوَمنه ُأعهِطَي َخريه  ُمَعاِداًي لِِنعهَمِة اَّللَِّ
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 مرسل. : الموسوعة محقققال [ # 1061]فيض: 

َداينُّ   *  -  64 َمه َاِعيَل اهله ثـََنا ُعَمُر بهُن ِإْسه َحاُق بهُن ِعيَسى،  َحدَّ َعِن النـُّعهَماِن بهِن  ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن الشَّاِميِّ ،  ثنا ِإسه
رٌ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َبِشريٍ  ُكُر الهَكِثريَ ،  َوتـَرهُكَها ُكفهرٌ ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »التََّحدُُّث اِبلنَِّعِم ُشكه ُكُر الهَقِليَل اَل َيشه ، َوَمنه اَل َيشه

ُكُر اَّللََّ  ُكُر النَّاَس اَل َيشه ََماَعُة بـَرََكةٌ ، َوَمنه اَل َيشه  َوالهُفرهَقُة َعَذاٌب«، َواجله
ْعِبيِ  َلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1062]فيض:  ْحَمِن َراِويِه َعِن الشَّ  َرَواُه َعْبُد َّللاَِّ. َوَأُبو َعْبِد الرَّ

َاِعيَل بهِن أَُميَّةَ عَ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن ُسَليهٍم الطَّائِِفيُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى ِمنه ِكَنانَةَ   *  -   68 ِرو بهِن َسعهِد ،  نه ِإْسه َعنه َعمه
ًا ِمنهُكمه ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قـََرَأ ُسورََة الرَّمحهَِن َأوه ُقرَِئته ِعنهَدهُ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  بهِن الهَعاِصي نَّ َخريه فـََقاَل: " َما يل َأْسهَُع اجلِه

َها ِمنه  ِل }فَِبَأيِّ آاَلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّاَبِن{ ]الرمحن:    ؟  ُكمه َجَوااًب ِلَردِّ ٍء ِمنه نِعهَمِة رَبَِّنا  13َما أَتـَيهُت َعَلى قـَوه نُّ: َواَل ِبَشيه [ ِإالَّ قَاَلِت اجلِه
 نَُكذُِّب " 
، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل َرَواُه اْلَبزَّاُر َعْن َشْيِخِه َعْمِرو ْبِن َماِلٍك  : الهيثميقال [ # 1063]فيض:  الرَّاِسِبيِ 

ِحيِح.   الصَّ
 

ِلمٍ ،  َكَتَب ِإيَلَّ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َواِقدٍ   -  69 قَاَل:  ،  َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه زَُهريهِ ،  ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه
هَ  َللهِجنُّ َكانُوا   ؟  ا: " َما يل َأرَاُكمه ُسُكوَتً َلمَّا قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُسورََة الرَّمحهَِن َعَلى َأصهَحاِبِه قَاَل ِحنَي فـَرََغ ِمنـه

َسَن ِمنهُكمه َردًّا ٍء ِمنه نَِعِمَك رَبَـَّنا  13يهِهمه ِمنه َمرٍَّة: }فَِبَأيِّ آاَلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّاَبِن{ ]الرمحن:  َما قـََرأهُت َعلَ ، َأحه [ ِإالَّ قَاُلوا: َواَل ِبَشيه
ُد "  .  نَُكذُِّب " َمه  قَاَل: َواَل َأعهَلُمُه ِإالَّ قَاَل: فـََلَك احله
  (، وقال األلباني: حسن.3291رواه الترمذي )[ # 1064]فيض: 

 

َعهدِ   *   -   70 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َعنه َأيب َجعهَفرٍ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  أان ُفَضيهُل بهُن َمرهُزوقٍ ،  َحدَّ
اًب  ُد َّلِلَِّ الَِّذي َجَعَلُه َعذه َمه َِتهِ ِإَذا َشِرَب الهَماَء قَاَل: »احله  َوملَه ََيهَعلهُه ُأَجاًجا« ، فـَُراًَت ِبَرمحه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1065]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   73 هللاُ قَاَل: " قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن ُشعهَبةَ ،  َعنه ِزاَيِد بهِن ِعاَلَقةَ ،  ثنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َوَحدَّ
 قَاَل: »َأَفاَل َأُكوُن َعبهًدا َشُكورًا« ؟ َفِقيَل َلُه: اَي َنِبَّ اَّللَِّ ُتَكلَُّف َهَذا َوَقده ُغِفَر َلكَ ، َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ انـهتَـَفَخته َقَدَماهُ 

    (.2819(، ومسلم )1130رواه البخاري )[ # 1066]فيض: 

ثـََنا َعِليُّ بهُن    -   75 َعهدِ َحدَّ تُ ،  اجله رٍ ،  ثنا اَيِسنُي الزَّايَّ َعنه  ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
َطَّاِب لَِبَس َقِميًصا،  َأيب أَُماَمةَ  ُد  ،  َأنَّ ُعَمَر بهَن اخله َمه َوَأجَتَمَُّل ِبِه ،  َّلِلَِّ الَِّذي َكَساين َما ُأَواِري ِبِه َعوهَرِت فـََلمَّا بـََلَغ تـَرهقـَُوتَُه قَاَل: »احله
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عهُت َرسُ ،  يف َحَياِت« ٍء يَزِيُد َعَلى َبَدنِِه فـََقطََعُه ُثَّ أَنهَشَأ ُُيَدُِّث قَاَل: ْسَِ اًب«ُثَّ َمدَّ َيَدُه فـََنَظَر ِإىَل ُكلِّ َشيه   وَل اَّللَِّ يـَُقوُل: »َمنه لَِبَس ثـَوه
ِمثهَل َذِلكَ  ُلَغ تـَرهقـَُوَتُه  يـَبـه ُلُغ تـَرهقـَُوَتُه« َأوه قَاَل: »قـَبهَل َأنه  يـَبـه َسُبُه قَاَل: »َجِديًدا فـََقاَل ِحنَي  َفَكَساُه   َأحه َِلِق  ِبِه اخله ِإىَل ثـَوه ُثَّ َعَمَد 

ِكيًنا ملَه يـََزله يف ِجَواِر اَّللَِّ  ِب ِشلهٌو " ،  َثاَلثً ،  َحيًّا َوَميًِّتا«،  َحيًّا َوَميًِّتا،  َّللَِّ َحيًّا َوَميًِّتاَويف َكَنِف ا،  َويف ِذمَِّة اَّللَِّ ،  ِمسه َما بَِقَي ِمَن الثَـّوه
 ِ َبنيه : ِمنه َأيِّ الثَـّوه ُت: فـَُقلهُت ِلُعبَـيهِد اَّللَِّ  قَاَل: اَل َأدهِري ؟ قَاَل اَيِسنُي الزَّايَّ

   ( بنحوه، وقال األلباني: ضعيف. 3560رواه الترمذي )[ # 1067]فيض: 

ُكِريُّ   *  -  84 ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَيشه ٍرو،  َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن َأيب َعمه َعنه  ،  َعنه َعمه
ِمَن ِعنهِدي مبَنهزَِلِة ُكلِّ َخريهٍ ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ  َُيهَمُدين َوَأاَن  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهُمؤه

بَـيهِه«  َ َجنـه َسُه ِمنه َبنيه  أَنهزُِع نـَفه
ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد،  :الهيثميقال [ # 1068]فيض:   َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا َعبهَداُن بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -  91 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ عهُت ،  أان َُيهََي بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ عهُت َأيب قَاَل: ْسَِ قَاَل: ْسَِ
َر نِعهَمِة اَّللَِّ َعَليهِه فـَله يـَُقوُل: قَاَل  ،  َأاَب ُهَريـهَرةَ  ،  يَـنهظُره ِإىَل َمنه حَتهَتهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكمه َأنه يـَعهَلَم َقده

َقُه«   َواَل يـَنهظُره ِإىَل َمنه ُهَو فـَوه
 بنحوه.  (2963رواه مسلم ) [ # 1069]فيض: 

َزاِميُّ   -  103 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه َنهَصاِريُّ ،  َحدَّ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  ثنا طَلهَحُة بهُن ِخَراشٍ ،  ثنا ُموَسى بهُن ِإبـهَراِهيَم األه
«، ِإالَّ اَّللَُّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأفهَضُل الدَُّعاِء اَل ِإَلهَ  ُد َّلِلَِّ َمه ِر احله  َوَأفهَضُل الذِّكه

  (، وقال األلباني: حسن.3383رواه الترمذي )[ # 1070]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِبيٍب الهَمَدينُّ   *   -   105 ىَل  ،  ثنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َحاَق ،  َجحهشٍ َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن َساملٍِ َموه َعنه َسعهِد بهِن ِإسه
َنهَصاِر َوقَاَل: »ِإنه َسلَِّمُهُم ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن َكعهِب بهِن ُعجَرةَ  قَاَل: " بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـَعهثًا ِمَن األه

ُ َوَغنَِّمُهمه فَِإنَّ َّلِلَِّ َعَليَّ يف   ًرا« فـََقاَل: فـََلمه يـَلهبَـُثوا َأنه َغِنُموا َوَسِلُموااَّللَّ عهَناَك تـَُقوُل: »ِإنه ،  َذِلَك ُشكه فـََقاَل بـَعهُض َأصهَحاِبِه: ْسَِ
ًرا« ُ َوَغنَِّمُهمه فَِإنَّ َعَليَّ يف َذِلَك ُشكه َمه ، قَاَل: َلَقده فـََعلهتُ ، َسلَِّمُهُم اَّللَّ ًراَقده قـُلهُت: »اللَُّهمَّ َلَك احله  َوَلَك الهَمنُّ َفضهاًل« ، ُد ُشكه

، َوُهَو َضِعيٌف. قال المحقق: [ # 1071]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن َساِلٍم اْلَمَدِنيُّ

ََرِويُّ   -  109 ُرو بهُن َأيب َسَلَمةَ ،  َحدَّثـََنا اجله ََكُم بهُن َعبهَدةَ ثنا أَبُو  ،  َحدََّثيِن َعمه َوُة بهُن ُشَريهحٍ ،  ُعبَـيهَدَة احله ِلمٍ ،  ثنا َحيـه َبَة بهِن ُمسه ،  َعنه ُعقه
ُُبِليِّ  ِركَ فـَُقِل: اللَُّهمَّ  ،  قَاَل: قَاَل يلَ النَِّبُّ: " ِإيّنِ ُأِحبُّكَ ،  َعنه ُمَعاذٍ ،  َعنه الصَُّناِبِيّ ،  َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن احله ِركَ ،  َأِعينِّ َعَلى ِذكه ، َوُشكه

ِن ِعَباَدِتَك " : قَاَل يل ُمَعاٌذ: ِإيّنِ ُأِحبُّكَ ،  َوُحسه قَاَل ،  قَاَل أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن: َوَأاَن ُأِحبَُّك فـَُقله ،  فـَُقله َهَذا الدَُّعاءَ ،  قَاَل الصَُّناِبِيَّ
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َبُة: َوَأاَن ُأِحبُّكَ  َوُة: قَاَل يل ُعقه َوُة: َوَأاَن ُأِحبَُّك فـَُقله ،   فـَُقله َحيـه ٌرو: قَاَل يل أَبُوَعبهَدَة: َوَأاَن ،  قَاَل أَبُو ُعبَـيهَدَة: قَاَل يل َحيـه قَاَل يل َعمه
ََرِويُّ: َوَأاَن ُأِحبَُّك فـَُقله ،  ُأِحبَُّك فـَُقله  ِر بهُن َأيب الدُّ ،  فـََقاَل يل َحَسٌن يـَعهيِن اجله قَاَل لََنا أَبُو ،  نـهَيا: َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلواقَاَل لََنا أَبُو َبكه

ٍر النَّجَّاُد: َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلوا : َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلوا ،  َبكه َُرِقيُّ َوقَاَل ابهُن َأيب ُخَشيهٍش: َوقَاَل لََنا ابهُن  ،  قَاَل الشَّرِيُف: قَاَل لََنا احله
َماُم ،  َوقَاَل لََنا الشَّرِيُف َوابهُن َأيب ُخَشيهٍش: َوَُنهُن ُنُِبُُّكمه فـَُقوُلوا،  بُُّكمه فـَُقوُلواَشاَذاَن: َوَأاَن ُأحِ  َداينُّ: قَاَل لََنا َشيهُخَنا اإلهِ َمه َوقَاَل اهله

َوقَاَل لََنا َشيهُخَنا اَنِصُر ،  و الهَفضهِل َجعهَفٌر: َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلواَوقَاَل لََنا َشيهُخَنا أَبُ ،  أَبُو طَاِهٍر َأمحهَُد بهُن حُمَمٍَّد: َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلوا
ٍر حُمَمَُّد بهُن َعَربهَشاَه: َوَأاَن ُأِحبُُّكمه فـَُقوُلوا  يِن أَبُو َنصه  الدِّ

 (، وقال األلباني: صحيح.1303رواه النسائي )[ # 1072]فيض: 

ََمَذاينُّ َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن  * -  119 َاِرِث اهله ِلُم بهُن قَاِدمٍ ، َأيب احله ِصيُّ ، ثنا ُمسه مه َاِرُث بهُن ، ثنا ُمَعاِويَُة بهُن َهاِشِم بهِن ِعيَسى احلِه أان احله
ِلمٍ  ِريِّ ، ُمسه ُد َّلِلَِّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذَ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعِن الزُّهه َمه َهُه يف الهَمرهآِة قَاَل: »احله ا َنَظَر َوجه

ِهي َوَحسَّنَـَها، الَِّذي َسوَّى َخلهَقُه فـََعدََّلهُ  ِلِمنَي« ، وََكرََّم ُصورََة َوجه  َوَجَعَليِن ِمَن الهُمسه
 َهاِشُم ْبُن ِعيَسى اْلَبزِ يُّ َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه  :الهيثميقال [ # 1073]فيض: 

 
َاِرِث بهِن ِشبهلٍ ،  ثنا َشاذُّ بهُن فـَيَّاضٍ ،  َحدََّثيِن الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ   *  -  127 َنا أُمُّ النـُّعهَمانِ ،  َعِن احله ثـَتـه َها،  َأنَّ َعاِئَشةَ ،  َحدَّ َعِن  ،  َحدَّثـَتـه

ُد َّلِلَِّ الَِّذي أَ  َمه َفَعَتُه يف َجَسِدي ،  َذاَقيِن َلذََّتهُ النَِّبِّ قَاَل: " ِإنَّ نُوًحا َعَليهِه السَّاَلُم ملَه يـَُقمه َعنه َخاَلٍء َقطُّ ِإالَّ قَاَل: احله ،  َوأَبـهَقى َمنـه
َرَج َعينِّ َأَذاُه "   َوَأخه

 فيه الحارث بن شبل قال العقيلي: ضعيف وقال أبو حاتم: منكر الحديث  :ن حجر في لسان الميزاناإلمام ابقال  [ #  1074]فيض:  

 
َرةَ ،  ثنا أَبُو َعاِصمٍ ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   -   135 َرَة: »َأنَّ  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َبكَّاِر بهِن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب َبكه النَِّبَّ َعنه َأيب َبكه

 » ًرا َّلِلَِّ  َكاَن ِإَذا َجاَءُه َأمهٌر َيُسرُُّه َخرَّ َساِجًدا ُشكه
  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز.(، وقال شعيب: 1394رواه ابن ماجه )[ # 1075]فيض: 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -  138 ٍرو،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن ِباَللٍ ،  ثنا َخاِلُد بهُن خَمهَلٍد الهَقَطَواينُّ ،  َحدََّثيِن احله ُرو بهُن َأيب َعمه رَبين َعمه َعنه  ،  َأخه
َنهَصاِريِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: " ُأرَاين َلِقيُت ،  بهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوهفٍ َعنه عَ ،  َعنه َعبهِد الهَواِحِد بهِن حُمَمَّدٍ ،  َعاِصِم بهِن ُعَمَر بهِن قـََتاَدَة األه

ِيَلَ لَيهِه السَّاَلُم فـََبشََّرين َوقَاَل: ِإنَّ اَّللََّ يـَُقوَل َلَك: َمنه َصلَّى َعَليهَك َصلَّيهُت َعَليههِ  ُت َعَليههِ ، ِجربه ُت ، َوَمنه َسلََّم َعَليهَك َسلَّمه َفَسَجده
ًرا " شُ   كه

  .حسن لغيره(، وقال شعيب: 1664رواه أحمد في المسند )[ # 1076]فيض: 
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ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *  -  153 رَِمةَ ،  َعنه ِهاَلِل بهِن َخبَّابٍ ،  َعنه َعبَّاِد بهِن الهَعوَّامِ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
ِثِر الدَُّعاَء اِبلهَعاِفَيِة« ، اَي َعمَّ النَِّبِّ ، َعبَّاسُ قَاَل: »اَي   َأكه

، َوِفيِه ِهاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َوُهَو ِثَقٌة، َوَقْد َضعََّفُه َجَماَعٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثقَ  :الهيثميقال [ # 1077]فيض:   اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 
ثـََنا    *   -  154 ُ بهُن َعِليٍّ ،  َأمحهَُد بهُن ُعَمَر الهُمَقدَِّميُّ َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه َعاِصمٍ ،  َعنه زَاِئَدةَ ،  ثنا ُحَسنيه

ُتمه َما قَاَم ِبِه ِفيُكمه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ٍر َعَلى الهِمنهرَبِ فـََقاَل: " َلَقده َعِلمه َعَليهِه َوَسلََّم َعاَم َأوََّل يف َمَقاِمي َهَذا  قَاَم أَبُو َبكه ُثَّ ،  هللاُ 
ِو َوالهَعاِفَيةِ ، ُثَّ َأَعاَدَها ُثَّ َبَكى، ُثَّ َبَكى، َأَعاَدَها ًئا َأفهَضَل ِمَن الهَعفه نـهَيا َشيـه ا يف َهِذِه الدُّ  َفَسُلومُهَا« ، فـََقاَل: »ِإنَّ النَّاَس ملَه يـُعهَطوه

إسناده حسن رجاله ثقات خال شيخ المصنف أحمد بن عمر فإني   :(53شعيب في تخريج مسند أبي بكر )قال #  [1078]فيض: 
 . لم أعرفه

 
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد الّرِفَاِعيُّ   *  -  155 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ َحدََّثيِن َجاِبُر  ،  َعبَّاسٍ َعِن ابهِن  ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن الهَكلهِبُّ ،  ثنا أَبُو َبكه

[ فـََقاَل النَِّبُّ:  186ُأِجيُب َدعهَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن{ ]البقرة: ، َأنَّ النَِّبَّ قـََرَأ: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيبٌ ، بهُن َعبهِد اَّللَِّ 
َجابَةِ ،  »اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَمرهَت اِبلدَُّعاءِ  َد َوالنِّعهَمَة َلَك َوالهُملهكَ ،  اَل َشرِيَك َلَك لَبـَّيهكَ ،  لَبـَّيهَك اللَُّهمَّ لَبـَّيهَك لَبـَّيهكَ ،  َوتـَوَكَّلهَت اِبإلهِ َمه ،  ِإنَّ احله

َهُد أَنََّك فـَرهٌد َأَحٌد َصَمدٌ ،  اَل َشرِيَك َلكَ  َهُد َأنَّ َوَعَدَك َحقٌّ ،  ًوا َأَحدٌ َوملَه َيُكنه َلُه ُكفُ ،  َوملَه يُوَلده ،  ملَه يَِلده ،  َأشه َنََّة ،  َوِلَقاَءَك َحقٌّ ،  َوَأشه َواجله
َعُث َمنه يف الهُقُبوِر« ، َوالسَّاَعَة آتَِيٌة اَل رَيهَب ِفيَها، َوالنَّاَر َحقٌّ ، َحقٌّ   َوأَنََّك تـَبـه

 . ليس هذا بالقوي  :البيهقي في األسماء والصفاتقال [ # 1079]فيض: 

َاِعيُل ابهُن ُعَليَّةَ ،  َحدََّثيِن َأيب   -   156 َُريهِريُّ ،  ثنا ِإْسه اَلجِ ،  َعنه َأيب الهَورهِد بهِن ُُثَاَمةَ ،  ثنا َسِعيٌد اجله َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه ُمَعاذٍ ،  َعِن اللَّجه
أَُلَك ََتَاَم النِّعهَمةِ  ِري َما ََتَاُم النِّعهَمةِ ، فـََقاَل: »ابهَن آَدمَ ، أََتى َعَلى رَُجٍل َوُهَو يـَُقوُل: " اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه ،  « قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ َهله َتده

ُت ِِبَا ريهَ ِِبَا، َدعهَوٌة َدَعوه َنَِّة«، فـََقاَل: »ِإنَّ ِمَن ََتَاِم النِّعهَمِة فـَوهزًا ِمَن النَّارِ ، َأرهُجو اخله  َوُدُخواًل ِإىَل اجله
  (، وقال األلباني: ضعيف.3527رواه الترمذي )[ # 1080]فيض: 

َاِعيلَ   -  162 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  َوأَبُو ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن األه
َفَل ِمنهُكمه اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »انهظُُرو  َدُر َأاَل تـَزهَدُروا نِعهَمَة اَّللَِّ َعَليهُكمه«، ا ِإىَل َمنه ُهَو َأسه  فَِإنَُّه َأجه

  (، وقال: صحيح.2513رواه الترمذي )[ # 1081]فيض: 

166  -   ِ َُسنيه َلَمةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن ِباَللٍ ،  َأيب ُأَويهسٍ َوابهُن  ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه َعنه رَبِيَعَة بهِن َأيب  ،  َحدَّ
َبَسةَ ،  َعبهِد الرَّمحهَنِ  ِبُح: اللَُّهمَّ ،  َعِن ابهِن َغنَّامٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعنـه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه قَاَل ِحنَي ُيصه
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َدكَ ،  َأوه أبََِحٍد ِمنه َخلهِقكَ ،  َما َأصهَبَحته يب ِمنه نِعهَمةٍ  دُ ،  اَل َشرِيَك َلكَ ،  َفِمنهَك َوحه َمه رُ ،  فـََلَك احله َر َذِلَك  ،  َوَلَك الشُّكه ِإالَّ َأدَّى ُشكه
ِم "   الهيَـوه

  (، وقال األلباني: ضعيف.ضعيفرواه أبو داود )[ # 1082]فيض: 
 

167   -   *   ِ َُسنيه َثَمةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمَعلَّى الهُكويفُّ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن َِبهرٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ،  َعنه َأيب َداُودَ ،  َعنه ِزاَيِد بهِن َخيـه
رَبَةَ  ُتِلَي َفَصرَبَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسخه ُثَّ َشَكَر«  ،  َوظُِلَم فـََغَفرَ ،  َوُأعهِطَي َفَشَكرَ ،  ِه َوَسلََّم: »َمِن ابـه

َتُدونَ } قَاَل:  ؟ ُثَّ َسَكَت قَاُلوا: َما َلُه اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َمهُن َوُهمه ُمهه  [ 82]األنعام: { ُأولَِئَك هَلُُم األه
 ضعيف جدا. :(1984الترغيب )األلباني في ضعيف قال [ # 1083]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  168 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َنانَِنا َأنَّ النَِّبَّ َأوهَصى رَُجاًل بَِثاَلثٍ ،  َحدَّ ِثره  ،  َحدََّثيِن رَُجٌل ِمنه َأسه قَاَل: »َأكه
ِلَك َعمَّا ِسَواهُ  ِت ُيسه َر الهَموه َتَجاُب َلكَ  ؛  َوَعَليهَك اِبلدَُّعاءِ ، ِذكه ِري َمىَت ُيسه رِ ، فَِإنََّك اَل َتده َر ِزاَيَدٌة«  ؛ َوَعَليهَك اِبلشُّكه  فَِإنَّ الشُّكه

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1084]فيض: 

َنهظَِليُّ   *  -  170 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله ُر بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا ِبشه ثـََنا َخاِلُد بهُن حَمهُدوٍج أَبُو َروهحٍ ،  حُمَمٍَّد الهَواِسِطيُّ َحدَّ َعنه أََنِس بهِن  ،  َحدَّ
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأطهَعَميِن ،  َماِلكٍ  َمه ٍء َحَسٍن  وَُكلَّ َباَل ،  َوَهَداين ،  َوَسَقاين ،  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َأَكَل قَاَل: »احله
ِة الهَمِتنيِ ،  أَبهاَلين  ُد َّلِلَِّ الرَّازَِّق ِذي الهُقوَّ َمه تَـَناهُ ،  احله َما َأعهطَيـه ِمنَّا َصاِلَح  تـَنهزِعه  تَـَناهُ ،  اللَُّهمَّ اَل  َرزَقـه َما  َعلهَنا َلَك ِمَن  ،  َواَل َصاِلَح  َواجه

 الشَّاِكرِيَن«
 خالد بن محدوج ليس بشيء ضعيف الحديث منكر الحديث جدا.في إسناده  :الموسوعة قال محقق[ # 1085]فيض: 

لٍ   -  171 ثـََنا الهَفضهُل بهُن َسهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِعَمارَةَ ،  َحدَّ ثـََنا خَمهَرَمُة بهُن بَُكريهٍ ،  َحدَّ َرَة بهِن َمعهَبدٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ َعنه َأيب َعبهِد  ،  َعنه زُهه
ُُبِليِّ الرَّمحهَِن ا ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأطهَعَم َوَسَقى،  َعنه َأيب أَيُّوبَ ، حله َمه  َوَسوََّغُه َوَجَعَل َلُه خَمهَرًجا« ، َعِن النَِّبِّ أَنَُّه َكاَن ِإَذا َأَكَل قَاَل: »احله
   (، وقال األلباني: صحيح.3851رواه أبو داود )[ # 1086]فيض: 

َاِعيلَ ، َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ َحدَّثـََنا  *  - 175 َينَ ، ثنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ٍرو، َعنه َأيب َمده عهُت السَِّريَّ بهَن َعبهِد اَّللَِّ َوُهَو ، ثنا حُمَمَُّد بهُن َعمه ْسَِ
اَّللََّ َعَلى َما َوَضَع َلُكمه ِمنه ِرزهِقِه فَِإنَُّه بـََلَغيِن َعِن النَِّبِّ امحهَُدوا ، َفَخَطَب النَّاَس فـََقاَل: " أَيُـَّها النَّاسُ ، َعَلى الطَّاِئِف َوَأَصابـََنا َمَطرٌ 

َرَها«  ُ َعَلى َعبهِدِه نِعهَمًة َفَحِمَدُه ِعنهَدَها فـََقده َأدَّى ُشكه  أَنَُّه قَاَل: »ِإَذا أَنـهَعَم اَّللَّ
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1087]فيض: 

ثـََنا َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   *   -   177 قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: بـََلَغيِن َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  ثنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدَّ
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَقيِن فَ  َمه َسَن َخلهِقي َوُخُلِقيهللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َنَظَر يف الهَمرهآِة قَاَل: »احله  َوزَاَن ِمينِّ َما َشاَن ِمنه َغريهِي« ،  َأحه
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 مرسل. : الموسوعة محقققال [ # 1088]فيض: 

َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َصاِلحٍ َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب  ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ِسَناٍن الهَعَوِقيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -  187
ُد َّلِلَِّ الَِّذي ،  َأيب ُهَريـهَرةَ  َمه ،  َعافَاين ِمَّا ابـهَتاَلَك بِهِ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه رََأى َصاِحَب َباَلٍء فـََقاَل: احله

يِع َمنه َخَلقَ ، َوَفضََّليِن َعَليهكَ  َر تِلهَك النِّعهَمِة " ، تـَفهِضياًل  َوَعَلى َجَِ  فـََقده َأدَّى ُشكه
 ( بنحوه، وقال األلباني: صحيح.3432رواه الترمذي )[ # 1089]فيض: 

 
ثـََنا َعبهَدانُ ،  َحدََّثيِن مَحهَزةُ   -   204 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ ِرو بهِن  ،  أان الهُمَثَنَّ بهُن الصَّبَّاحِ ،  َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ُشَعيهبٍ َعنه َعمه

ُ َصاِبًرا   َلَتاِن َمنه َكانـََتا ِفيِه َكتَـَبُه اَّللَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َخصه تـُبهُه َصاِبًرا ،  َشاِكًراْسَِ َوَمنه ملَه َيُكواَن ِفيِه ملَه َيكه
َقُه فَاقـهَتَدى ِبهِ َمنه َنظَ ،  َواَل َشاِكًرا َياُه ِإىَل َمنه ُهَو ُدونَُه َفَحِمَد اَّللََّ َعَلى َما َفضََّلُه ِبِه ،  َر يف ِديِنِه ِإىَل َمنه ُهَو فـَوه َوَمنه َنَظَر يف ُدنـه

ُ َصاِبًرا َشاِكًرا،  َعَليههِ  قَُه فََأِسَف َعَلى َما فَاَتهُ َوَنَظرَ ،  َوَمنه َنَظَر يف ِديِنِه ِإىَل َمنه ُهَو ُدونَهُ ،  َكتَـَبُه اَّللَّ َياُه ِإىَل َمنه ُهَو فـَوه تـُبهُه ،   يف ُدنـه ملَه َيكه
ُ َصاِبًرا َواَل َشاِكًرا«   اَّللَّ

  (، وقال األلباني : ضعيف.2512رواه الترمذي )[ # 1090]فيض: 
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ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ   -   1 ثـََنا َأيب ،  َحدَّ َعنه َصاِلِح بهِن َكيهَساَن قَاَل: قَاَل ابهُن ِشَهاٍب:  ،  َحدَّ
ُنهَدِعيُّ  رَبين َعطَاُء بهُن يَزِيَد اجله ِريَّ ،  َأخه ُده رَبَُه َأنَّ ،  َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اخله هُه اَّللَُّ َأخه رِبه ُيَصربِّ ،  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َيصه

ًا َوَأوهَسَع ِمَن الصَّربهِ« ا َعطَاًء َخريه  َوملَه يـُعهَطوه
 (. 1053(، ومسلم )1469رواه البخاري )[ # 1091]فيض: 

 

يٍل    -  2 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  الهَمرهَوِزيُّ َحدَّ َبُة بهُن َأيب َحِكيمٍ ،  َأخه رَباََن ُعتـه ِميُّ ،  َأخه ُرو بهُن َجارِيََة اللَّخه ،  َحدََّثيِن َعمه
َُشيِنِّ ،  َحدََّثيِن أَبُو أَُميََّة الشَّعهَباينُّ  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َصاِحِب َرُسوِل اَّللَِّ صَ ،  َعنه َأيب ثـَعهَلَبَة اخله

َم الصَّربهِ  ِر ََخهِسنَي يـَعهَمُلوَن ِمثهَل َعَمِلِه«  ،  قَاَل: »ِإنَّ ِمنه َورَاِئُكمه َأايَّ ِر ِللهَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمثهُل َأجه َمه َوزَاَدين  َصربهٌ ِفيِهنَّ ِمثهُل قـَبهٍض َعَلى اجله
ُُه: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُهمه ، َغريه ُر ََخهِسنَي ِمنـه ُر ََخهِسنَي ِمنهُكمه«  ؟ َأجه  قَاَل: »َأجه

 إسناده ضعيف. :األمر بالمعروف والنهي عن المنكركتاب  قال محقق[ # 1092]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ   -   3 ثـََنا ابهُن  ،  َحدَّ رَباََن يُوُنسُ ،  الهُمَباَركِ َحدَّ ِريِّ ،  َأخه رَبين أََنُس بهُن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن الزُّهه َأخه
َنهَصاِر: »ِإنَُّكمه َسَتِجُدوَن أَثـََرًة َشِديَدًة فَاصهرِبُوا َحىتَّ تـَلهَقَوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه  رِبُ فَإِ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَله ِض« قَاُلوا: َسَنصه َوه  يّنِ َعَلى احله

(. 1059(، ومسلم )3147رواه البخاري )[ # 1093]فيض: 

َنهظَِليُّ   -  4 عهُت ُعثهَماَن بهَن زَاِئَدَة ُُيَدُِّث َعِن  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله ثـََنا أَبُو الهَولِيِد الطََّياِلِسيُّ قَاَل: ْسَِ الزَُّبريهِ بهِن َعِديٍّ َحدَّ
َجَّاَج فـََقاَل: »اتَـُّقوا اَّللََّ َواصهرِبُوا،  قَاَل: َدَخلهَنا َعَلى أََنِس بهِن َماِلكٍ  اَن ِإلَيهِه احله فَِإنَُّه لَيهَس ِمنه َعاٍم ِإالَّ َوالَِّذي بـَعهَدُه َأَشدُّ  ،  َفَشَكوه

َعًرا ُُيَدُِّث َعِن الزَُّبريهِ بهِن َعِديٍّ قَاَل ُعثهَمانُ   .  َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة«،  ِمنههُ  عهُت َذِلَك ِمنه نَِبيُِّكمه ،  : َفَسِمعهُت ِمسه َعنه أََنٍس قَاَل: ْسَِ
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 

 (.7068رواه البخاري )[ # ]فيض: [ #  1094]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   *  -   5 ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن الهَعرهزَِميِّ ،  الهُمَطرِِّف ُمِغريَُة الشَّاِميُّ َحدَّ ِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه َعنه َجدِّ
ُ اخلهَاَلِئَق اَنَدى ُمَناٍد: أَيهَن َأهه  اَل: " فـَيَـُقوُم اَنٌس َوُهمه " قَ   ؟  ُل الصَّربهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا ََجََع اَّللَّ

َنَّةِ  َنَِّة َفَمنه أَنـهُتمه ،  َيِسرٌي فـَيَـنهطَِلُقوَن ِسَراًعا ِإىَل اجله ُل الصَّربهِ   ؟  فـَيَـلهَقاُهُم الهَماَلِئَكُة فـَيَـُقوُلوَن: ِإانَّ نـََراُكمه ِسَراًعا ِإىَل اجله ، فـَيَـُقوُلوَن: َُنهُن َأهه
َنََّة فَِنعهَم ،  وَُكنَّا َنصهرِبُ َعنه َمَعاِصي اَّللَِّ ،  فـَيَـُقوُلوَن: ُكنَّا َنصهرِبُ َعَلى طَاَعِة اَّللَِّ   ؟  ُكمه فـَيَـُقوُلوَن: َوَما َكاَن َصربهُ  فـَيـَُقاُل هَلُُم: ادهُخُلوا اجله

ُر الهَعاِمِلنَي "   َأجه
 البوصيري: في سنده العرزمي وهو ضعيف.[ # 1095]فيض: 

َاِعيلَ َحدَّثـََنا    *  -  24 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهٍم الطَّائِِفيُّ ،  ِإسه َعمَّنه َحدَّثَُه َعنه َعِليِّ بهِن َأيب  ،  َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ
َعَلى َفَصربهٌ  َثاَلٌث:  الصَّربهُ   " َوَسلََّم:  َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  الطَّاَعةِ ،  الهُمِصيَبةِ   طَاِلٍب  َعَلى  َعِن ،  َوَصربهٌ  َوَصربهٌ 
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َ الدَّ ،  الهَمعهِصَيةِ  ُ َلُه َثاَلَُثِاَئِة َدرََجٍة َبنيه ِن َعَزائَِها َكَتَب اَّللَّ َ السََّماِء َفَمنه َصرَبَ َعَلى الهُمِصيَبِة َحىتَّ يـَُردََّها ِبُسه رََجِة ِإىَل الدَّرََجِة َكَما َبنيه
َلُه ِستَِّماَئِة َدرََجةٍ ،  رهضِ ِإىَل األهَ   ُ تَـَهى ،  َوَمنه َصرَبَ َعَلى الطَّاَعِة َكَتَب اَّللَّ ُمنـه ِإىَل  َرهِض  َ خُتُوِم األه ِإىَل الدَّرََجِة َكَما َبنيه َ الدَّرََجِة  َما َبنيه
َعِماَئِة َدرََجةٍ ،  الهَعرهشِ  ُ َلُه ِتسه تَـَهى الهَعرهِش ،  َوِمنه َصرَبَ َعِن الهَمعهِصَيِة َكَتَب اَّللَّ َرهِض ِإىَل ُمنـه َ خُتُوِم األه َ الدَّرََجِة ِإىَل الدَّرََجِة َكَما َبنيه َما َبنيه
 " ِ  َمرََّتنيه

    آللئ المصنوعة.أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في ال[ # 1096]فيض: 

33   - *   ِ َُسنيه َثَمةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمَعلَّى الهُكويفُّ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن َِبهرٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ،  َعنه َأيب َداُودَ ،  َعنه ِزاَيِد بهِن َخيـه
رَبَةَ  رَبََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن ابـه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسخه ،  َوُأعهِطَي َفَشَكَر َوظُِلَم فـََغَفرَ ،  ُتِلَي َفَصرَبَ َعنه َسخه

تَـغهَفَر« ُثَّ َسَكَت قَاُلوا: َما َلُه اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َتُدوَن{ ]األنعام:  ؟ َوظََلَم فَاسه َمهُن َوُهمه ُمهه  [ " 82قَاَل: " }ُأولَِئَك هَلُُم األه
 .أبو داود األعمى وهو متروك  فيه  :الهيثميقال [ # 1097]فيض: 

 

ثـََنا حَمهُموُد بهُن َغيهاَلَن الهَمرهَوِزيُّ *    -   34 َاِعيلَ ،  َحدَّ ثـََنا الهُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه َسُن بهُن الصَّبَّاِح قَااَل: َحدَّ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َواحلَه
ثـََنا مُحَيهٌد الطَّوِيلُ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهَبٌع ِمنه ُأعهِطيَـُهنَّ فـََقده ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  يبٍ َعنه طَلهِق بهِن َحبِ ،  َحدَّ

ِخَرِة: قـَلهٌب َشاِكرٌ  نـهَيا َواله ِسِه َواَل َماِلِه " َوَزوهَجٌة اَل تـَبهغِ ، َوَبَدٌن َعَلى الهَباَلِء َصاِبرٌ ، َوِلَساٌن َذاِكرٌ ، ُأعهِطَي َخريهَ الدُّ اًن يف نـَفه  يِه َخوه
 (.756) ضعيف الجامع. ضعفه األلباني في رجاله رجال الصحيح :الهيثميقال [ # 1098]فيض: 

 

َنهظَِليُّ   *  -  35 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َحِكيٍم  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله ََلِبُّ َحدَّ ََسِديُّ احله ثـََنا يُوُسُف بهُن  ،  األه َحدَّ
أَبِيهِ ،  حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ  ميَاِن قَاَل: »الصَّ ،  َعنه  َعَليهِه َوَسلََّم َعِن اإلهِ ربهُ  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 َوالسََّماِح« 
 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُيوُسُف ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َوُهَو َمْتُروٌك. المحقق:  قال[ # 1099]فيض: 

َسِن الهَبصهِريُّ   *  -   39 َحاُق بهُن ِإدهرِيسَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ أَبُو احلَه ثـََنا ِإسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِعيَسى  ،  َحدَّ َحدََّثيِن ،  أَبُو َماِلكٍ َحدَّ
ِف بهِن حُمَمَّدٍ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ  : َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: "  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعوه َعنه أُمِّ َهاِنٍئ قَاَلته

َ السَّيَِّئاِت{ ]هود:  ،  مَّيِت اخلهَريهَ ُكلَّهُ أَبهِشِري فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقده أَنـهَزَل أِلُ  ِهَبه َسَناِت يُذه : أبَِيب  114َوَقده أَنـهَزَل: }ِإنَّ احلَه [ " فـََقاَلته
ََسَناتُ ،  أَنهَت َوأُمِّي ُُمُس« ُثَّ َدَخَل َعَليَّ فـََقاَل: »أَبهِشِري فَِإنَُّه َقده نَـ   ؟  َما تِلهَك احله َزَل َخريهٌ اَل َشرَّ بـَعهَدُه«  قَاَل: »الصََّلَواُت اخله

ثَاهِلَا{ ]األنعام:  ؟ قـُلهُت: َما ُهَو أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي ُر َأمه َسَنِة فـََلُه َعشه ُرُه: }َمنه َجاَء اِبحلَه ُ َجلَّ ِذكه [ " فـَُقلهُت:  160قَاَل: " أَنـهَزَل اَّللَّ
ُ تـََباَرَك اْسهُ ،  اَي َربِّ زِده أُمَّيِت  َلٍة ُه: }َمَثُل الَِّذيَن يـُنهِفُقوَن َأمهَواهَلُمه يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـهبَـَتته َسبهَع َسَناِبَل يف ُكلِّ  فَأَنـهَزَل اَّللَّ بـُ ُسنـه

رَ ، ِماَئُة َحبٍَّة{ فـَُقلهُت: اَي َربِّ زِده أُمَّيِت  َا يـَُوَفَّ الصَّاِبُروَن َأجه ُ تـََعاىَل: }ِإَّنَّ  [ 10ُهمه ِبَغريهِ ِحَساٍب{ ]الزمر: فَأَنـهَزَل اَّللَّ
 في إسناده إسحاق بن إدريس البصري تركه الناس. :الموسوعة قال محقق[ # 1100]فيض: 
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ُن بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  40 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهُمَصفَّى،  َحدََّثيِن َعوه رَباََن بَِقيَّةُ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن  ،  َأخه َعنه َعاِصِم بهِن رََجاِء بهِن  ،  َعيَّاشٍ َعنه ِإْسه
َوةَ  َرانَ ،  َحيـه ََبِشيِّ ،  َعنه َأيب ِعمه َعِريِّ ،  َعنه َأيب َساَلٍم احله َشه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن َغنهٍم األه َعِريِّ قَاَل: ْسَِ َشه َعنه َأيب ُموَسى األه

 ِرًضا«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الصَّربهُ 
   ~[ 1101]فيض: 

َيهِليُّ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *  -  46 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعزِيٍز األه َعِن ابهِن ِشَهاٍب قَاَل: ،  َعنه ُعَقيهلٍ ،  َحدََّثيِن َساَلَمُة بهُن َروهحٍ ،  َحدَّ
َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ يـَعهيِن ابهَن   َوأُمِّ َعمَّاٍر  ،  َوِبَعمَّاِر بهِن اَيِسرٍ ،  َعنه أَبِيِه قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِياِسرٍ ،  َجعهَفرٍ قَاَل ِإْسه

َذوهَن يف اَّللَِّ  ًا اَي َأاَب اَيِسٍر وَ ، َوُهمه يـُؤه َنَُّة« ، آَل اَيِسرٍ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َصربه ِعدَُكُم اجله  فَِإنَّ َموه
 َساَلَمُة ْبُن َرْوٍح، فيه ضعف ومتكلم في سماعه من    ُمَحمَُّد ْبُن َعِزيٍز اأْلَْيِليُّ في إسناده    :الموسوعة  قال محقق[ #  1102]فيض:  

 وسالمة صدوق له أوهام، ومتكلم في سماعه من عقيل.

َثَمةَ   -  52 ثـََنا أَبُو َعاِمرٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َخيـه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  َحدَّ
تـَبه  َوِهَي  َرَأٍة  اِبمه َقربهٍ َمرَّ  َعَلى  تـَُبا،  ِكي  َوَما  ِإلَيهَك َعينِّ   : فـََقاَلته َواصهرِبِي«  َوَسلََّم: »اتَِّقي اَّللََّ  َعَليهِه  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  هَلَا  يل  فـََقاَل 

: ِإيّنِ ملَه َأعهرِفهَك قَاَل: »الصَّربهُ ِعنهَد َفِقيَل هَلَا: ِإنَُّه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأَخَذَها ِمثهُل الهمَ   ؟  مبُِصيَبيِت  ِت فَأَتـَتهُه فـََقاَلته وه
َمٍة«  َأوَِّل َصده

 (. 926(، ومسلم )1283رواه البخاري )[ # 1103]فيض: 

َثَمةَ   *  -  53 َرائِيلَ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدََّثيِن أَبُو َخيـه َحاقَ ،  َعنه ِإسه َزاِر بهِن ُحَريهثٍ َعِن  ،  َعنه َأيب ِإسه َعنه أَبِيِه ،  َعنه ُعَمَر بهِن َسعهدٍ ،  الهَعيـه
ِمنِ  َتَسَب َوَصرَبَ ،  ِإنه َأَصابَُه َخريهٌ محََِد اَّللََّ َوَشَكَرهُ ،  قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعِجبهُت ِللهُمؤه   . َوِإنه َأَصابـَتهُه ُمِصيَبٌة احه

ءٍ  ِمُن يـُؤهَجُر يف ُكلِّ َشيه َمِة يـَرهفـَُعَها ِإىَل ِفيِه« ، الهُمؤه  َحىتَّ اللُّقه
ِحيِح، َوَكَذِلَك َبْعُض َأَساِنيِد اْلَبزَّاِر. :الهيثميقال [ # 1104]فيض:   َأَساِنيُد َأْحَمَد ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد الهَقطَّانُ ،  َحدَّثـََنا َسوَّاُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ   -   59 ٍر قَاَل: َحدََّثيِن َعطَاُء بهُن َأيب َراَبٍح قَاَل: قَاَل ،  َحدَّ َراَن َأيب َبكه َعنه ِعمه
َنَّةِ  ِل اجله َرَأًة ِمنه َأهه َداءُ   ؟  يل ابهُن َعبَّاٍس: َأاَل ُأرِيَك امه :  أَ ،  قـُلهُت: بـََلى قَاَل: َهِذِه الهَمرهَأُة السَّوه َتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته

َنَّةُ ،  َوِإيّنِ أََتَكشَّفُ ،  ِإيّنِ ُأصهرَعُ  : ِإيّنِ أََتَكشَّفُ ،  فَادهُع اَّللََّ يل فـََقاَل: »ِإنه َصرَبهِت فـََلِك اجله ُت اَّللََّ َأنه يـَُعاِفَيِك« قَاَلته ، َوِإنه ِشئهِت َدَعوه
 َفَدَعا هَلَا  . نه اَل أَنهَكِشفَ فَادهُع اَّللََّ أَ 

(. 2576(، ومسلم )5652رواه البخاري )[ # 1105]فيض: 

ََرِويُّ   *   -   68 َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله ُرو بهُن َأيب َسَلَمةَ ،  َحدََّثيِن احلَه ثـََنا َعمه ،  أَبِيهِ َعنه  ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َعنه زَُهريهِ بهِن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ
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ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ  : أََتى ِجربه َا قَاَلته ُعَو ِِبَُؤاَلِء َأَّنَّ  َوَجلَّ َيَهُمُرَك َأنه َتده
َداُهنَّ: اللَّ ،  الهَكِلَماتِ  أَُلَك تـَعهِجيَل َعاِفَيِتكَ فَِإنَّ اَّللََّ ُمعهِطيَك ِإحه ًا َعَلى بَِليَِّتكَ ،  ُهمَّ ِإيّنِ َأسه َِتَك  ،  َأوه َصربه نـهَيا ِإىَل َرمحه َأوه ُخُروًجا ِمَن الدُّ

" 
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.922رواه ابن حبان )[ # 1106]فيض: 

َُمِحيِّ ،  َحدَّثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  بهُن َصاِلحٍ َحدََّثيِن َُيهََي  ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -   69 ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َسَلَمَة اجله
عهُت ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحِديثًا   ِرو بهِن الهَعاِص قَاَل: ْسَِ تُُه: »َقده َأفـهَلَح َمنه  فـََلمَّا َحِفظهُتُه حمََ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه وه

َلَم َوُجِعَل ِرزهقُُه َكَفافًا  َفَصرَبَ َعَلى َذِلَك« ، َأسه
  (.1054روام مسلم بنحوه )[ # 1107]فيض: 

 

70   -  *   ِ َُسنيه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله رَباََن َشرِيُك بهُن  ،  َحدَّ َطَّاِب الهَعنهرَبِيُّ َأخه َعِن  ،  َعِن الهُمِغريَِة َأيب حُمَمَّدٍ ،  اخله
َسنِ  نـهَيا، احلَه َها اِبلصَّربهِ«، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأدهِخله نـَفهَسَك يف مُهُوِم الدُّ ُرجه ِمنـه  َواخه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1108]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن َصاِلٍح الهُوَحاِظيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -  75 ثـََنا ُعَفريهُ بهُن َمعهَدانَ ،  َحدَّ َعنه َأيب أَُماَمَة ،  َعنه ُسَليهِم بهِن َعاِمرٍ ،  َحدَّ
ُواقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا رَأَيـه  َتِطيُعوَن َأنه تـَُغريِّ ُُه«، ُتمه َأمهًرا اَل َتسه ُ ُهَو الَِّذي يـَُغريِّ  فَاصهرِبُوا َحىتَّ َيُكوَن اَّللَّ

، َوِفيِه ُعَفْيُر ْبُن َمْعَداَن َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 1109]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن    *   -   76 َرهِزيُّ َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن َواِقدٍ ،  َعبهِد اَّللَِّ األه مٍ ،  َحدَّ ثـََنا النـَّهَّاُس بهُن قـَهه َمَة بهِن َأيب ُحَكيهَمَة قَاَل:  ،  َحدَّ َعنه ِعصه
مٍ  َن ِمَن الهَباَلءِ قَ   ؟  َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما أَبهَكاكَ ،  َبَكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت يـَوه ، اَل: »ذََكرهُت آِخَر أُمَّيِت َوَما يـَلهَقوه

ُر َشِهيَديهِن«  َم الهِقَياَمِة َوَلُه َأجه ُهمه َيَِيُء يـَوه  فَالصَّاِبُر ِمنـه
 . معضل: الموسوعة محقققال [ # 1110]فيض: 

َاِعيلَ   -   84 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيلَ َعنه  ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ اَن ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه قـَيهسٍ ،  ِإْسه َعنه َخبَّاٍب قَاَل: َشَكوه
ٌد ِبرُبهٍد َلُه يف ِظلِّ   تَـنهِصُر لََنا،  الهَكعهَبةِ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو ُمتَـَوسِّ ُهُه فـََقاَل: »َقده َكاَن    ؟  فـَُقلهَنا: َأاَل َتسه َلُكمه َفَجَلَس حُمهَمرًّا َوجه َمنه َكاَن قـَبـه

َرهضِ ،  يـُؤهَخُذ الرَُّجلُ  َفُر َلُه يف األه َق رَأهِسهِ ،  فـَُيحه َِديِد َما ،  ُثَّ َُيَاُء اِبلهِمنهَشاِر فـَُيوَضُع فـَوه َما َيصهرِفُُه َعنه ِديِنِه َأوه ميَُشَُّط أبَِمهَشاِط احله
َرَموهتَ َما َيصهرِفُُه َعنه  ،  ُدوَن حلَهِمِه ِمنه َعظهٍم َوَعَصبٍ  َعاَء ِإىَل َحضه َمهَر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمنه َصنـه ُ َهَذا األه اَل َُيهَشى ،  ِديِنِه َولَُيِتمَّنَّ اَّللَّ
ئهَب َعَلى َغَنِمهِ   َوَلِكنَُّكمه تـَعهَجُلوَن« ، ِإالَّ اَّللََّ َوالذِّ

   (.3612رواه البخاري )[ # 1111]فيض: 
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ََسِديُّ َحدَّثـََنا    *  -  85 َسِن األه ثـََنا َأيب ،  ُعَمُر بهُن حُمَمَِّد بهِن احلَه ثـََنا َُيهََي بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َعنه ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ََرتِّ قَاَل: أَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى،  قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ  َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َمضهَطِجٌع حَتهَت َشَجَرةٍ   َعنه َخبَّاِب بهِن األه ٌد ،  هللاُ  ُمتَـَوسِّ

ِم الَِّذيَن َقده َخِشيَنا َأنه يـَُردُّواَن َعنه ِديِنَنا،  رَِداَءُه حَتهَت رَأهِسهِ  ُعو َعَلى َهُؤاَلِء الهَقوه َههُ   ؟ فـَُقلهُت: َأاَل َتده َحىتَّ فـََعَل َذِلَك  ،  َفَصَرَف َوجه
َلُكمه ،  اتَـُّقوا َواصهرِبُوا،  ُثَّ َجَلَس يف الثَّالَِثِة فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاسُ ،  ُكلُّ َذِلَك َأُقوُل َلهُ   ،َثاَلثً  ِمِننَي قـَبـه فـََواَّللَِّ ِإنه َكاَن الرَُّجُل ِمَن الهُمؤه

 ِ رِبُوااَل يـَرهَتدُّ َعنه ِدي، لَُيوَضُع الهِمنهَشاُر َعَلى رَأهِسِه فـََيُشقُّ اِبثـهَننيه  فَِإنَّ اَّللََّ فَاِتٌح َوَصاِنٌع َلُكمه« ، ِنِه فَاتَـُّقوا اَّللََّ َواصه
لم يرو هذا الحديث عن المغيرة إال سلمة وال رواه عن سلمة إال ابناه محمد ويحيى   : الطبراني في األوسطقال  [ #  1112]فيض:  

 . وال رواه عن محمد بن سلمة إال حسان

 
ثـََنا ُعَمُر بهُن َمعهُروفٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -   91 َعِن ابهِن َحلهَبٍس ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َصاِلحٍ ،  َعنه لَيهِث بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ

عهُت أُمَّ الدَّرهَداءِ  عهُت َأاَب الدَّرهَداءِ ،  قَاَل: ْسَِ عهُت  ،  تـَُقوُل: ْسَِ َلَها يـَُقوُل: ْسَِ عهُتُه قـَبـه ًئا َما ْسَِ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل َشيـه
 َأَصاَِبُمه َوِإنه ، ِإيّنِ اَبِعٌث ِمنه بـَعهِدَك أُمًَّة ِإنه َأَصاَِبُمه َما ُيُِبُّوَن محَُِدوا َوَشَكُروا، َواَل بـَعهَدَها قَاَل: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: اَي ِعيَسى

َتَسُبوا َوَصرَبُوا َرُهوَن احه  ُأعهِطيِهمه ِمنه ِحلهِمي َوِعلهِمي " ، َما َيكه
ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن ْبنِ   َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط،  قال المحقق:[ #  1113]فيض:    َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 َسوَّاٍر، َوَأِبي َحْلَبٍس: َيِزيُد ْبُن َمْيَسَرَة، َوُهَما ِثَقَتاِن. 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَرِك الهُمَخرَِّميُّ   -  108 ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ ٍرو،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َعنه َأيب ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َحدَّ
ِمَنِة يف َجَسدِ ،  ُهَريـهَرةَ  ِمِن َوالهُمؤه َم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما يـََزاُل الهَباَلُء اِبلهُمؤه ِه َويف َوَلِدِه َحىتَّ يـَلهَقى اَّللََّ يـَوه

 الهِقَياَمِة َوَما َعَليهِه ِمنه َخِطيَئٍة« 
  (، وقال األلباني: حسن صحيح.2399)رواه الترمذي [ # 1114]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ  * - 109 ثـََنا قـَُرادٌ ، َحدَّ ُعوِديُّ ، َحدَّ رَباََن الهَمسه َعِن ابهِن  ، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ، َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َثِبتٍ ، َأخه
َنَِّة الَِّذيَن َُيهَمُدوَن اَّللََّ َعَلى السَّرَّاِء َوالضَّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعى ِإىَل اجله  رَّاِء« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأوَُّل َمنه يُده

[ ِبيِع، َوثََّقُه ُشْعَبُة َوالثَّْوِريُّ َوَغْيُرُهَما، َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَّاَلَثِة ِبَأَساِنيَد، َوِفي َأَحِدَها َقْيُس ْبُن  قال المحقق:[ # 1511فيض:  الرَّ
ِحيِح. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  َوَضعََّفُه َيْحَيى اْلَقطَّاُن َوَغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  

ثـََنا ُفَضيهُل بهُن َعبهِد الهَوهَّابِ   *  -  110 رَبين َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َُيهََي   ،َحدَّ ثـََنا ُهَشيهٌم قَاَل: َأخه رَفـََعُه: يف ،  َعنه ِحبَّاِن بهِن َأيب َجبَـَلةَ ،  َحدَّ
ِلِه: }َفَصربهٌ َجَِيٌل{ ]يوسف:  َوى ِفيهِ 83قـَوه  [ قَاَل: َصربهٌ اَل َشكه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1116]فيض: 
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111   -  *   ِ َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله َسنِ ،  َحدَّ ُ بهُن احلَه َُسنيه َعِن  ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َُيهََي ،  َعنه بَِقيَِّة بهِن الهَولِيدِ ،  َحدََّثيِن احله
َعهَرجِ  ِر الهُمِصيَبِة«َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ، األه  َسلََّم: »الصَّربهُ َيَهِت ِمَن اَّللَِّ الهَعبهَد َعَلى َقده

   (، وقال: صحيح.3001ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 1117]فيض: 
 

ِر بهُن َهاِشِم بهِن الهَقاِسمِ   *   -  112 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ مٍ َعِن  ،  َحدَّ َعنه ِعصهَمَة َأيب ُحَكيهَمَة قَاَل: َبَكى ،  النـَّهَّاِس بهِن قـَهه
َن ِمَن الهَباَلءِ   ؟  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقلهَنا: َما الَِّذي أَبهَكاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فَالصَّاِبُر ،  قَاَل: »ذََكرهُت آِخَر أُمَّيِت َوَما يـَلهَقوه

هُ  ُر َشِهيَديهِن« ِمنـه  مه َيَِيُء َوَلُه َأجه
 معضل.  :محقق الموسوعةقال [ # 1118]فيض: 

ثـََنا َعِليُّ بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   145 ثـََنا ُمَعاِويَُة بهُن َُيهََي أَبُو ُمِطيعٍ ،  َحدَّ ُر بهُن َعلهَقَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا َنصه َعنه ،  َحدَّ
َنهَصاِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َلِقَي يف اَّللَِّ فَ ،  َأِخيهِ  َتَل َأوه يـَغهِلَب ملَه يـُفهََته َعنه َأيب أَيُّوَب األه َصرَبَ َحىتَّ يـُقه

ِِه«   يف َقربه
  (، وقال: ضعيف.4651)ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة [ # 1119]فيض: 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   *   -  166 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َوهاَلينُّ ،  َأخه رَبين أَبُو َهاِنٍئ اخله ِديُن بهُن َسعهٍد قَاَل: َأخه ثـََنا ِرشه ،  َحدَّ
ُُبِليِّ قَالَ  ُكو ِإلَيهِه َجارَهُ َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن احله فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  : َجاَء رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيشه

رِبه أِلََذاهُ  ِت ُمَفّرِقًا«، َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكفَّ َأَذاَك َعنهُه َواصه  َفَكَفى اِبلهَموه
 مرسل.  :عةالموسو  قال محقق[ # 1120]فيض: 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   -  171 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َجَِ رَباََن يُوُنسُ ،  َأخه ِريِّ ،  َأخه َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ،  َعِن الزُّهه
َوَسلََّم   َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  َشِديَدةً قَاَل  أَثـََرًة  َسَتِجُدوَن  »ِإنَُّكمه  َنهَصاِر:  َوَرُسوَلهُ ،  ِلَله تـَلهَقَوا اَّللََّ  َعَلى ،  فَاصهرِبُوا َحىتَّ  فَِإيّنِ 

رِبُ  ِض« قَاُلوا: َسَنصه َوه  احله
 (1059(، ومسلم )3147رواه البخاري )# قال [ # 1121]فيض: 

ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َعبهِد الهَكِرَيِ َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن  *    -   180 َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َيانَ ،  َعنه ِإْسه َعِن  ،  َعنه َساملٍِ ،  َعنه َأيب ُسفه
َسنِ  َلًة َفَصرَبَ وَ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، احلَه َئِة  ، َرِضَي ِِبَا َعِن اَّللَِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه ُوِعَك لَيـه َخَرَج ِمنه ُذنُوِبِه َكَهيـه

ِم َوَلَدتهُه أُمُُّه«  يـَوه
 إسناده ضعيف.  :محقق كتاب الرضاقال [ # 1122]فيض: 
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ِليُّ   *  -   181 ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه َُسنيه ُرو بهُن حُمَمٍَّد  ،  َحدََّثيِن احله ثـََنا َعمه َقِزيُّ َحدَّ ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  الهَعنـه َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ قَاَل:  ،  َحدَّ
َسنَ  عهُت احلَه ِريِّ قَاَل: أََتى رَُجٌل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: َكرِبَته سِ ،  ْسَِ ُده ،  َوَسِقَم َجَسِدي ،  ينِّ ُُيَدُِّث َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

َلى،  َب َمايل َوَذهَ  َواَل َخريهَ يف َماٍل اَل يـُرهزَأُ ِمنهُه ِإنَّ اَّللََّ ِإَذا َأَحبَّ ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َخريهَ يف َجَسٍد اَل يـَبـه
َُه« ، َعبهًدا ابـهَتاَلهُ   َوِإَذا ابـهَتاَلُه َصربَّ

 في إسناده عبيد هللا بن الوليد الوصافي ضعيف.  :الموسوعةمحقق قال [ # 1123]فيض: 

َسُن بهُن َعِليٍّ   *   -   196 ِصيُّ ،  َحدََّثيِن احلَه مه َذَّاُء احلِه ثـََنا َكِثرُي بهُن ُعبَـيهٍد احله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مِحهرَيٍ ،  َحدَّ َلَمَة بهِن ُعَليٍّ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َمسه
َوهاَلينِّ ،  َأيب ِقاَلبَةَ َعنه  ،  ُعَمَر بهِن َذرٍّ  ِلٍم اخله َرَّاحِ ،  َعنه َأيب ُمسه َطَّاِب قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن اجله َعنه ُعَمَر بهِن اخله

َيِتهِ  َعَليهِه َوَسلََّم ِبِلحه ِههِ ،  َصلَّى هللاُ  ُزهَن يف َوجه ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم آنًِفا ،   َّلِلَِّ َوِإانَّ ِإلَيهِه رَاِجُعونَ فـََقاَل: " ِإانَّ ،  َوَأاَن َأعهِرُف احله َأََتين ِجربه
ِيلُ ،  ِإانَّ َّلِلَِّ َوِإانَّ ِإلَيهِه رَاِجُعونَ ،  فـَُقلهُت َأَجله ،  فـََقاَل: ِإانَّ َّلِلَِّ َوِإانَّ ِإلَيهِه رَاِجُعونَ  َتِتَلٌة ِمنه بـَعهِدَك فـََقاَل: ِإنَّ أُمََّتَك مُ   ؟  ِممَّ َذاَك اَي ِجربه قه

ِر َغريهِ َكِثريٍ  َوَذِلَك ِمنه ِقَبِل أَُمَرائِِهمه   ؟  فـََقاَل: ِبِكَتاِب اَّللَِّ َيِضلُّونَ   ؟  فـَُقلهُت: ِمنه أَيهَن َوَأاَن ََتِرٌك ِفيِهمه ِكَتاَب اَّللَِّ ،  ِبَقِليٍل ِمَن الدَّهه
َُمَراُء النَّاَس ُحقُ ،  َوقـُرَّائِِهمه  َتِتُلونَ ،  وقـَُهمه مَيهَنُع األه ََّنَا فـَيَـقه َُمَراَء فـَُيِمدُّوََّنُمه يف الهَغيِّ ُثَّ اَل يـَقهُصُرونَ ،  فـََيطهُلُبوََّنَا َفاَل يـُعهَطوه َبُع الهُقرَّاُء األه ، َويـَتـه

ُهمه  َلُم ِمنـه َلُم َمنه َيسه  َوِإنه ُمِنُعوا تـَرَُكوا "، مه َأَخُذوهُ ِإنه أُعهُطوا الَِّذي هلَُ ، قَاَل: اِبلهَكفِّ َوالصَّربهِ  ؟ فـَُقلهُت: ِِبَ َيسه
 ال يصح هذا الحديث. :ابن الجوزي في العلل المتناهيةقال [ # 1124]فيض: 
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َمعُ   -   1 رَباََن أَبُو َجعهَفٍر حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَكِرَِي بهِن حُمَمَِّد بهِن الّشيِدي ِقَراَءًة َعَليهِه َوَُنهُن َنسه يف رََجٍب ِمنه َسَنِة ِستٍّ َوَأرهبَِعنَي   َأخه
رَبََك أَبُو الهَفتهِح َُيه  َمُع يف رََمَضاَن ِمنه َسَنِة َوِستِِّماَئٍة مبَنهزِلَِنا اِبلظََّفرِيَِّة ِقيَل: َأخه ََي بهُن حُمَمَِّد بهِن َمَواِهَب الهربَداينُّ ِقَراَءًة َعَليهِه َوَُنهُن َنسه

جَِّة ِمنه َسَنِة ََخهسَ   . . . .  ِستٍّ َوَسبهِعنَي َوََخهِسِماَئةٍ  تَـَهلَّ ِذي احلِه ُُمَعِة ُمسه ِم اجله َمُع يف يـَوه َرَة َوِستِِّماَئٍة قَاَل:   قـََرَأ َعَليهِه َوَُنهُن َنسه َعشه
رَباََن أَبُو حمَُ  َسِن بهِن حُمَمَِّد بهِن حَمهمَويهِه قَاَل: َأخه َسِن َجاِبُر بهُن اَيِسنَي بهِن احلَه رَباََن أَبُو احلَه َراَن بهِن َجاِبٍر  َأخه َسُن بهُن ُعثهَماَن بهِن َبكه مٍَّد احلَه

رَباََن أَبُو بَ  َبِليُّ النَّجَّادُ الهَعطَّاُر قَاَل: َأخه َنـه َسِن الهَفِقيُه احله ٍر َأمحهَُد بهُن َسلهَماَن بهِن احلَه ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ، كه رَباََن أَبُو َبكه َأخه
َرَّازُ  ٍن اخله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعوه نـهَيا قَاَل: َحدَّ َنهَصاِريُّ ،  ِلمٍ ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ،  َأيب الدُّ َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُمَهاِجٍر األه

َنََّة فـََقاَل:  ،  َحدََّثيِن ُأَساَمُة بهُن زَيهدٍ ،  َحدََّثيِن ُكَريهبٌ ،  ُموَسى ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوذََكَر اجله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر  قَاَل: ْسَِ »َأاَل َهله ُمَشمِّ
َها  َوَزوهَجٌة اَل ََتُوُت يف ُحُبوٍر َونَِعيٍم يف َمَقاٍم أََبًدا«، َوََّنٌَر ُمطَّرِدٌ ، ِهَي َوَربِّ الهَكعهَبِة َرُيهَانٌَة َِتهتَـزُّ  ؟ ِإلَيـه

 رجاله رجال الحسن... قال المحقق: [ # 1125]فيض: 
 

َبَة    -   2 أَبُو ُعتـه ثـََنا  ِصيُّ َأمحهَُد بهُن الهَفَرجِ َحدَّ مه ِديَناٍر الهُقَرِشيُّ ،  احلِه ُمَهاِجرٍ ،  ثنا ُعثهَماُن بهُن َسِعيِد بهِن َكِثرِي بهِن  َعِن  ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن 
َع ُأَساَمَة بهَن زَيهدٍ ،  َحدََّثيِن ُكَريهبٌ ،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُموَسى،  الضَّحَّاِك الهَمَعاِفِريِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  أَنَُّه ْسَِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌر ِللهَجنَّةِ  َنََّة اَل َخَطَر هَلَا  ؛  »َأاَل ُمَشمِّ ٌر َمِشيدٌ ،  َوَرُيهَانٌَة َِتهتَـزُّ ،  ِهَي َوَربِّ الهَكعهَبِة نُوٌر يـََتََلهأَلُ ،  فَِإنَّ اجله ،  ِضيَجةٌ َوَُثََرٌة نَ ،  َوََّنٌَر ُمطَّرِدٌ ،  َوَقصه

يَلةٌ  َناُء َجَِ َرةٍ ،  َوَمَقاٌم أََبًدا يف َداٍر َسِليَمةٍ ، َوُحَلٌل َكِثريَةٌ ، َوَزوهَجٌة َحسه ٍَة َونِعهَمةٍ ، َوفَاِكَهٍة َوُخضه قَاُلوا: نـََعمه ،  يف حمَِلٍَّة َعالَِيٍة َِبِيٍَّة«،  َوِحربه
ُروَن هَلَا، اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُم: ِإنه َشاَء اَّللَُّ ،  »ُقوُلوا ِإنه َشاَء اَّللَُّ«  قَاَل:، َُنهُن الهُمَشمِّ  فـََقاَل الهَقوه

 رجاله رجال الحسن... قال المحقق: [ # 1126]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعيَسى  - 3 َرٍة َحِبيُب بهُن ِزاَيدٍ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َل َأنَّ َأاَب  ،  َحدََّثيِن أَبُو َصخه عهُت َسهه َحازٍِم َحدَّثَُه قَاَل: ْسَِ
َنََّة َحىتَّ انـهتَـَهى،  بهَن َسعهٍد السَّاِعِديَّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم جَمهِلًسا َوَصَف ِفيِه اجله ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ قَاَل يف آِخِر ،  يـَُقوُل: َشِهده

ٌ رََأته  َعته ،  َحِديِثِه: »ِفيَها َما اَل َعنيه يََة: }تـََتَجاََف ُجُنوُِبُمه َعِن الهَمَضاِجِع ،  َواَل َخَطَر َعَلى قـَلهِب َبَشٍر«،  َواَل ُأُذٌن ْسَِ ُثَّ قـََرَأ َهِذِه اله
فًا َوَطَمًعا{ ]السجدة:   ُمه َخوه ُعوَن َرِبَّ ِفَي هَلُمه ِمنه قـُرَِّة أَ 16َيده ِلِه: }َفاَل تـَعهَلُم نـَفهٌس َما ُأخه قَاَل:  ،  [17عهنُيٍ{ ]السجدة:  [ ِإىَل قـَوه

رَبهُِتَا حُمَمََّد بهَن َكعهٍب الهُقَرِظيَّ  ا َّلِلَِّ َعَماًل ،  ِإنَّ ُثَّ َلَكيهًسا َكِثريًا،  قـُلهُت: نـََعمه   ؟  فـََقاَل: أَبُو َحازٍِم َحدََّثَك َهِذهِ ،  فََأخه َفوه ُمه اَي َهَذا َأخه ِإَّنَّ
َفى هَلُمه ثـََواابً  َعهنُيَ فـََلوه َقده  ، فََأخه  َقِدُموا َعَليهِه َأقـَرَّ تِلهَك األه

 (.2825رواه مسلم ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1127]فيض: 
 

َعهدِ   -  4 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ىَل أُمِّ  ،  ثنا أَبُو جُمَاِهٍد َسعهٌد الطَّاِئيُّ ثنا أَبُو الهُمَدلَّهِ ،  ثنا زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َع َأاَب ُهَريـهَرةَ َموه ِمِننَي أَنَُّه ْسَِ ،  الهُمؤه
َنَّةِ  ثـهَنا َعِن اجله َذهفـَرُ ،  َولَِبَنٌة ِمنه َذَهبٍ ،  قَاَل: »لَِبَنٌة ِمنه ِفضَّةٍ   ؟  َما بَِناُؤَها،  يـَُقوُل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َحدِّ ُك األه ، َوِماَلطَُها الهِمسه

ُلُؤ َوالهَيا َباُؤَها اللُّؤه ُؤسُ ،  ُقوتُ َوَحصه َعمه اَل يـَبـه ُخلهَها يـَنـه َلى ثَِيابُهُ ،  َوُُيَلَّده اَل مَيُوتُ ،  َمنه َيده ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن  ،  اَل يـَبـه ََن َشَبابُُه« َحدَّ َواَل يـَفه
َُشِميُّ  َُهيِنِّ ،  ثنا وَِكيعٌ ،  ُعَمَر اجله ُ َعنهُه َعِن النَِّبِّ ،  يب الهُمِدلَّهِ َعنه أَ ،  َعنه َأيب جُمَاِهٍد الطَّاِئيِّ ،  َعنه َسعهَداَن اجله َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـهَلهُ   َوزَاَد ِفيِه: »تـَُراُِبَا الهَورهُس َوالزَّعهَفَراُن«، َصلَّى اَّللَّ



261 

 

 إسناده حسن... قال المحقق: [ # 1128]فيض: 

ِليُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    *  -   6 َع الضَّحَّاَك بهَن ُمَزاِحمٍ ،  َعبَّاِد بهِن ُموَسى الهُعكه َاِرثِ ،  أَنَُّه ْسَِ ُ َعنهُه ،  َعنه َعِليٍّ ،  ُُيَدُِّث َعِن احله َرِضَي اَّللَّ
َم َُنهُشُر   يَِة: }يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َهِذِه اله [ قَاَل: قـُلهُت اَي  85الهُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمحهَِن َوفهًدا{ ]مرَي:  أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُمه ِإَذا َخَرُجوا ِمنه قـُُبورِِهِم اسه   ؟  َما الهَوفهُد ِإالَّ رَاِكبٌ ،  َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإَّنَّ ِبُلوا قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ تـُقه
َها رَِحاُل الذََّهِب ُشُرُك نَِعاهِلِمه نُوٌر يـََتََلهأَلُ بِ  ِنَحٌة َعَليـه ُبُع  ،  ُنوٍق بِيٍض هَلَا َأجه َنَِّة يـَنـه تَـُهوَن ِإىَل اَبِب اجله َها َمدُّ الهَبَصِر فـَيَـنـه ُكلُّ ُخطهَوٍة  ِمنـه

َنانِ  ِلَها َعيـه َدامُهَا َجَرته يف وُ ،  ِمنه َأصه َعثه ُشُعورُُهمه أََبًدافَِإَذا َشرِبُوا ِمنه ِإحه َرى ملَه َتشه ُخه َرُة النَِّعيِم َوِإَذا تـََوضَُّئوا ِمَن األه ،  ُجوِهِهمه َنضه
َلهَقِة اَي َعِليُّ  عهَت طَِننَي احله َتَحُه فـََلوه ْسَِ َلهَقَة لِيَـفه َتخِ ،  فـََيضهرِبُوَن احله َبَل فـََتسه ُلُغ ُكلَّ َحوهرَاَء َأنَّ َزوهَجَها َقده َأقـه َعُث فـَيَـبـه فَُّها الهَعَجَلُة فـَتَـبـه

َسُه خَلَرَّ َساِجًدا ِمَّا يـََرى مِ  َتَح َلُه الهَباَب فـََلوهاَل َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َعرََّفُه نـَفه فـَيَـُقوُل: َأاَن قـَيُِّمَك الَِّذي ،  َن النُّوِر َوالهبَـَهاءِ قـَيَِّمَها لِيَـفه
بَـُعُه فـَيَـقه  َتِخفَُّها الهَعَجَلةُ ،  ُفو أَثـََرهُ وُكِّلهُت أبَِمهِرَك فـَيَـتـه َيهَمةِ ،  فـََيأهِت َزوهجَتُه فـََتسه ُرُج ِمَن اخله ، َوَأاَن ِحبُّكَ ،  فـَتـَُعانُِقُه َوتـَُقوُل: أَنهَت ِحِبِّ ،  فـََتخه

َخُط أََبًدا َالِ ،  َوَأاَن النَّاِعَمُة َفاَل أَبـهُؤُس َأَبًدا،  َوَأاَن الرَّاِضَيُة َفاَل َأسه ِفِه ِماَئُة ،  َدُة َفاَل َأظهَعُن أََبًداَوَأاَن اخله ًتا ِمنه َأَساِسِه ِإىَل َسقه ُخُل بـَيـه فـََيده
ُلِؤ َوالهَياُقوتِ  َها َطرِيَقٌة ُتَشاِكُل َصاِحبَـتَـ ،  َوَطَراِئُق ُصفهرٌ ،  َوَطَراِئُق ُخضهرٌ ،  َطَراِئُق مُحهرٌ ،  أَلهِف ِذرَاٍع َمبهِنيًّا َعَلى َجنهَدِل اللُّؤه ،  َهالَيهَس ِمنـه

ُعوَن ِفَراًشا َها َسرِيٌر َعَلى السَّرِيِر َسبـه َرِيَكَة فَِإَذا َعَليـه َها  ، فـََيأهِت األه ُعوَن ُحلًَّة يـَُرى ُمخُّ َساقـَيـه ُعوَن َزوهَجًة َعَلى ُكلِّ َزوهَجٍة َسبـه َها َسبـه َعَليـه
َُللِ  َلةٍ ،  ِمنه اَبِطِن احله َداِر لَيـه َاُر ُمطَّرَِدةً جَته ،  يـَقهِضي َِجَاَعُهنَّ يف ِمقه ََّنه َاٌر ِمنه َماٍء َغريهِ آِسٍن َصاٍف لَيهَس ِفيِه َكَدرٌ ،  ِري ِمنه حَتهِتِهُم األه ،  َأَّنه

لِ  َاٌر ِمنه َعَسٍل ُمَصفًّى ملَه َُيهُرجه ِمنه بُُطوِن النَّحه َاٌر ِمنه ََخهٍر َلذٍَّة للشَّارِِبنَي ملَه تـَعهِصرهَها الّرَِجاُل أبَِ ،  َوَأَّنه َاٌر ِمنه َلََبٍ ملَه ،  قهَداِمِهمه َوَأَّنه َوَأَّنه
ِنَحتَـَها،  يـَتَـَغريَّه طَعهُمهُ  ُمه َطريهٌ بِيٌض تـَرهَفُع َأجه تَـَهُوا الطََّعاَم َجاَءِته فـََيأهُكُلوَن ِمنه َجَوانِِبَها ِمنه َأيِّ  ،  ملَه َُيهُرجه ِمنه بُُطوِن الهَماِشَيِة فَِإَذا اشه

َلهَواِن َشاُءوا ُن ِإلَيهِهمه فـََيأهُكُلوَن ِمنه َأيِّ ال ُثَّ تَ ،  األه َها انهَشَعَب الهُغصه تَـَهوه َهُب َوِفيَها ُثَاٌر ُمَتَدلَِّيٌة ِإَذا اشه ا ِإنه َشاَء ِطرُي فـََتذه تَـَهوه ثَِّماِر اشه
ِ َدا، َوِإنه َشاَء ُمتَِّكًئا، قَائًِما َنـََّتنيه ُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ }َوَجََن اجله ُلُؤ " 54ٍن{ ]الرمحن:  َوَذِلَك قـَوه ُُم اللُّؤه َ أَيهِديِهمه َخَدٌم َكَأَّنَّ  [ َوَبنيه

 إسناده ضعيف، وفي رفعه غرابة.  قال المحقق: [ # 1129]فيض: 

َُشِميُّ   -   9 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ثنا  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدََّثيِن َأيب ،  ثنا ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ
ُؤسُ  َعمه َفاَل يـَبـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَمِن اتَـَّقى اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَنـه َلى ثَِيابُهُ ،  َوَُيهَيا َفاَل مَيُوتُ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَل ،  اَل تـَبـه

ََن   َشَبابُُه« يـَفه
 (.2836رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1130]فيض: 

 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *  -  10 َراَن بهِن رَبِيَعةَ ،  ثنا َعِليُّ بهُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعثهَماُن بهُن َسِعيٍد الهُمرِّيُّ ،  َحدَّ َسنِ ،  َعنه ِعمه َعِن ابهِن  ،  َعِن احلَه
َنَّةَ ِرَضى  ،  ُعَمرَ  ُخُل اجله َنَِّة فـََقاَل: »َمنه َيده ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن اجله ُهَما: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـه َعُم ،   َُيهَيا ِفيَها َفاَل مَيُوتُ اَّللَّ َويـَنـه

ُؤسُ  َلى ثَِيابُهُ ،  ِفيَها اَل يـَبـه ََن َشَبابُُه« ِقيَل: اَي َرُسوَل  ،  اَل تـَبـه ، َولَِبَنٌة ِمنه ِفضَّةٍ ،  قَاَل: »َلِبَنٌة ِمنه َذَهبٍ   ؟  َكيهَف بَِناُؤَها،  اَّللَِّ َواَل يـَفه
َذهفـَرُ  ُك األه ُلُؤ َوالهَياُقوُت« ، تـَُراُِبَا الزَّعهَفَرانُ ، ِماَلطَُها الهِمسه َباُؤَها اللُّؤه  َحصه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1131]فيض: 
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َجِعيُّ ،  ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ َحدَّثـََنا    * -  11 َشه ُ َعنهُه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  ثنا أَبُو َماِلٍك األه َرِضَي اَّللَّ
َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي أَنـهَزَل الهِكَتاَب َعَلى    ُ ًنا،  حُمَمَّدٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة لَيَـزهَداُدوَن ََجَااًل َوُحسه َل اجله َكَما  ،  ِإنَّ َأهه

نـهَيا قـََباَحًة َوَهَرًما«  يـَزهَداُدوَن يف الدُّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1132]فيض: 

َثَمةَ   *   -   13 ثـََنا أَبُو َخيـه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َسَلَمةَ أان مَحَّاُد بهُن  ،  ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ
َنَِّة ُجرهًدا  ُل اجله ُخُل َأهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َيده َناَء َثاَلٍث َوَثاَلِثنيَ ،  ُمرهًدا بِيًضا،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َلى طُوِل عَ ،  ِجَعاًدا ُمَكحَِّلنَي أَبـه

َعِة َأذهرٍُع«، آَدمَ   ُطولُُه ِستُّوَن ِذرَاًعا يف َعرهِض َسبـه
 رجاله ثقات، ما خال علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف.  قال المحقق: [ # 1133]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   14 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ رَبين حُمَمَُّد بهُن  ،  ثنا ِإْسه ٍروَأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعمه
رِ  َلَة الهَبده َنََّة َعَلى ُصورَِة الهَقَمِر لَيـه ُخُل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأوَُّل زُمهَرٍة َتده َسِن َكوهَكٍب ُدرِّيٍّ ، َصلَّى اَّللَّ  يف ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََّنُمه َعَلى َأحه

 السََّماِء ِإَضاَءًة«
 (.3245رواه البخاري ) حديث صحيح، وإسناده حسن. قال المحقق: [ # 1134]فيض: 

 

ِديُن بهُن َسعهدٍ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -   15 َاِرثِ قَاَل:  ،  أان ِرشه ُرو بهُن احله ،  َحدََّثيِن َعمه
حِ  َثمِ ،  َعنه َدرَّاٍج َأيب السَّمه َيـه َنَِّة ِمنه ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َماَت ِمنه َأهه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَّةِ َصِغرٍي َأوه َكِبرٍي ِمَّنه َدَخَل اجلهَ  َها أَبًَدا، نََّة يـَُردُّوَن ِإىَل َبيِن َثاَلٍث َوَثاَلِثنَي َسَنًة يف اجله ُل النَّاِر« ، اَل يَزِيُدوَن َعَليـه  وََكَذِلَك َأهه
 في إسناده رشدين، وهو ضعيف... قال المحقق: [ # 1135]فيض: 

 

َلمَ ،  أان مَهَّاُم بهُن َُيهََي ،  َهاُرونَ ثنا يَزِيُد بهُن  ،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   -   16 َعنه ُعَباَدَة بهِن  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  ثنا زَيهُد بهُن َأسه
ُ َعنههُ ،  الصَّاِمتِ  َ ُكلِّ  ،  َرِضَي اَّللَّ َنَُّة ِماَئُة َدرََجٍة َما َبنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اجله ِ َمِسريَُة ِماَئِة َعامٍ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُس ،  َدرََجَتنيه َوالهِفرهَدوه

َرهبـََعةُ ، َأعهاَلَها َدرََجةً  َاُر األه ََّنه َها خَتهُرُج األه قـََها، َوِمنـه َس« ، َوالهَعرهُش فـَوه أَُلوُه الهِفرهَدوه  فَِإَذا َسأَلهُتُم اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فَاسه
 ه ثقات... حديث صحيح، ورجال قال المحقق: [ # 1136]فيض: 

ٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ِزاَيٍد الهَكلهِبُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمَثَنَّ الهبَـزَّارُ   *  -  18 ُر بهُن ُحَسنيه ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َعُروبَةَ ،  ثنا ِبشه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه أََنسٍ  ٍن بَِيِدهِ َرِضَي اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َجنََّة َعده ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َخَلَق اَّللَّ ،  لَِبَنًة ِمنه ُدرٍَّة بـَيهَضاءَ ،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َراءَ ،  َولَِبَنًة ِمنه اَيُقوَتٍة مَحهَراءَ  ُلؤُ   ،َحِشيُشَها الزَّعهَفَرانُ ،  ِماَلطَُها الهِمسهكُ ،  َولَِبَنًة ِمنه زَبـَرهَجَدٍة َخضه َباُؤَها اللُّؤه ُثَّ ،  َوتـَُراُِبَا الهَعنهرَبُ ،  َحصه
ِمُنوَن{ ]املؤمنون:  ،  قَاَل هَلَا: »انهِطِقي« َلَح الهُمؤه : }َقده َأفـه قَاَل َعزَّ َوَجلَّ: »َوِعزَِّت اَل َُيَاِوُرين ِفيِك خبَِيٌل« ُثَّ َتاَل َرُسوُل  ،  [1قَاَلته

ُ َعَليهِه  ِلُحوَن{ ]احلشر:  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم الهُمفه  [ 9َوَسلََّم: }َوَمنه يُوَق ُشحَّ نـَفه
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 في إسناده ضعيف، ومتروك.  قال المحقق: [ # 1137]فيض: 
 

َراُن الهَقطَّاُن َعنه  ،  أان أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   -  19 رٍ ،  قـََتاَدةَ ثنا ِعمه ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن  َغنهمٍ ،  َعنه َشهه
َنََّة ُجرهًدا،  َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبلٍ  َنَِّة اجله ُل اجله ُخُل َأهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َيده ُ َعنهُه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َبيِن ،  ُمَكحَِّلنيَ ،  ُمرهًدا،  َرِضَي اَّللَّ

 َأوه َثاَلٍث َوَثاَلِثنَي َسَنًة« َوقَاَل ُهَو َأَحُدمُهَا ، َثاَلِثنيَ 
 رجاله رجال الحسن إال قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع، وشهر كثير األوهام حسنه الترمذي. قال المحقق: [ # 1138]فيض: 

َيانَ   *   -  26 َةَ ثنا أَبُو  ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ُسفه ِر ابهُن َأيب َسربه َعنه َساملٍِ َأيب ،  َعنه ُعَمَر بهِن َعطَاِء بهِن َورَازٍ ،  َبكه
َنَِّة بـَيهَضاءُ ،  الهَغيهثِ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهُض اجله  ُ بِِه َوَقده َأَحاَط  ،  ُعرهَصتـَُها ُصُخوُر الهَكاُفورِ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َباِن الرَّمهلِ  ُك ِمثهَل ُكثـه َنَِّة َأدهاَنُهمه َوآِخُرُهمه فـَيَـتَـَعارَُفونَ ، الهِمسه ُل اجله َتِمعه ِفيَها َأهه َاٌر ُمطَّرَِدٌة فـَلهَيجه ُ َعزَّ َوَجلَّ رِيَح ،  ِفيَها َأَّنه َعُث اَّللَّ فـَيَـبـه
ًناَفرَيه ، الرَّمحهَِة فـَُتِهيُج َعَليهِهمه رِيَح َذِلَك الهِمسهكِ  َت ِمنه ِعنهِدي، ِجُع الرَُّجُل ِإىَل َزوهَجِتِه َوَقِد ازهَداَد ِطيًبا َوُحسه ، فـَتَـُقوُل َلُه: َقده َخَرجه

ًبا "  َن َأَشدُّ ُعجه  َوَأاَن ِبَك ُمعهَجَبٌة َوَأاَن ِبَك اله
 إسناده مظلم... قال المحقق: [ # 1139]فيض: 

َاِعيُل بهُن  *  -  29 ثـََنا ِإْسه َرَّاينُّ َحدَّ َحدََّثيِن ، َعنه َأيب َعبهِد الرَِّحيِم َخاِلِد بهِن َأيب زَيهدٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َسَلَمةَ ، ُعبَـيهِد بهِن َأيب َكِرميََة احله
ٍرو،  زَيهُد بهُن َأيب أُنـَيهَسةَ  َهاِل بهِن َعمه دَعِ عَ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الهِمنـه َجه ُروِق بهِن األه ُعودٍ ،  نه َمسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه ، َحدَّ

ِلِميَقاتِ  ِخرِيَن  َوَِّلنَي َواله َعزَّ َوَجلَّ األه  ُ ََيهَمُع اَّللَّ قَاَل:  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َمعهُلومٍ َعِن  ٍم  يـَوه َشاِخَصًة ،    َسَنًة  َأرهبَِعنَي  ِقَياًما 
َتِظُروَن َفصهَل الهَقَضاءِ ،  أَبهَصارُُهمه ِإىَل السََّماءِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ يف ظَُلٍل ِمَن الهَغَماِم ِمَن الهَعرهِش ِإىَل الهُكرهِسيِّ ،  يـَنـه ُثَّ يـَُناِدي  ،  قَاَل: َويـَنهِزُل اَّللَّ

ا ِمنه رَبُِّكمُ  ًئا،  َوَرزََقُكمه ،  الَِّذي َخَلَقُكمه   ُمَناٍد ِمَن السََّماِء: أَيُـَّها النَّاُس َأملَه تـَرهَضوه رُِكوا ِبِه َشيـه َ ُكلَّ ،  َوَأَمرَُكمه َأنه تـَعهُبُدوُه َواَل ُتشه َأنه يـَُويلِّ
نـهَيا ُه َويـَعهُبُد يف الدُّ اًل ِمنه رَبُِّكمه ،  ِإنهَساٍن ِمنهُكمه َما َكاَن يـَتَـَوالَّ َومُيَثَُّل هَلُمه َما َكانُوا ،  يَـنهطَِلُقونَ قَاَل: فَـ   .  فـَيَـُقوُلوَن: بـََلى  ؟  أَلَيهَس َهَذا َعده

ُهمه َمنه يـَنهطَِلُق ِإىَل الشَّمهسِ ،  يـَعهُبُدونَ  ُهمه َمنه يـَنهطَِلُق ِإىَل الهَقَمرِ ،  َفِمنـه َجارَةِ ،  َوِمنـه َوهَثِن ِمَن احلِه َباِه َما َكانُوا يـَعهُبدونَ ،  َوِإىَل األه   . َوأشه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ، رٍ قَاَل: َومُيَثَُّل ِلَمنه َكاَن يـَعهُبُد ِعيَسى َشيهطَاُن ِعيَسى َومُيَثَُّل ِلَمنه َكاَن يـَعهُبُد ُعَزيـهًرا َشيهطَاُن ُعَزيه  َقى حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ َويـَبـه

َناُه  ؟  مه: »َماَلُكمه اَل تـَنهطَِلُقوَن َكَما انهطََلَق النَّاسُ قَاَل: فـََيأهتِيِهُم الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ فـَيَـُقوُل هلَُ   .  َوأُمَُّتهُ  « قَاَل: فـَيَـُقوُلوَن: ِإنَّ لََنا ِإهَلًا َما رَأَيـه
َناهُ ؟  فـَيَـُقوُل: »َوَهله تـَعهرُِفونَُه ِإنه رَأَيـهُتُموهُ ،  بـَعهدُ  َناَها َعَرفـه َنُه َعاَلَمٌة ِإَذا رَأَيـه نَـَنا َوبـَيـه « فـَيَـُقوُلوَن:  ؟  فـَيَـُقوُل: »َوَما ِهيَ ،  « فـَيَـُقوُلوَن: بـَيـه

ِشُف َعنه َساقٍ  رِِه طََبقٌ ،  َيكه ٌم ظُُهورُُهمه َكَصَياِصي الهبَـَقرِ ،  قَاَل: فـََيِخرُّ ُكلُّ َمنه َكاَن ِلَظهه َقى قـَوه َتِطيُعونَ ،  َويـَبـه ،  يُرِيُدوَن السُُّجوَد َفاَل َيسه
َن ِإىَل السُُّجوِد وَ  َعوه ِر  ،  ُثَّ يـَُقوُل: »ارهفـَُعوا رُُءوَسُكمه« قَاَل: َفرَيهفـَُعوَن رُُءوَسُهمه ،  ُهمه َساِلُمونَ َوَقده َكانُوا يُده فـَيـُعهِطيِهمه نُورَُهمه َعَلى َقده

َ يََديههِ ،  َأعهَماهِلِمه  َعى َبنيه ََبِل الهَعِظيِم َيسه ُهمه َمنه يـُعهَطى نُورَُه ِمثهَل اجله ُهمه َمنه يـُعهَطى نُورَ ،  َفِمنـه ُهمه َمنه يـُعهَطى ،  ُه َأصهَغَر ِمنه َذِلكَ َوِمنـه َوِمنـه
َلِة بَِيِميِنهِ  َاِم َقَدِمهِ ،  نُورَُه ِمثهَل النَّخه َغَر ِمنه َذِلَك َحىتَّ َيُكوَن آِخُرُهمه رَُجاًل يـُعهَطى نُورَُه َعَلى ِإِبه ُهمه َمنه يـُعهَطى نُورَُه َأصه  ُيِضيُء َوِمنـه

َراطِ ،  َذا َأَضاَء َقَدَمُه َمَشىفَإِ ،  َمرًَّة َويُطهِفُئ َمرَّةً  َقى ،  َوِإَذا انهطََفَأ قَاَم َعَلى الصِّ قَاَل: َوالرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ َأَماَمُهمه َحىتَّ مَيُرَّ يف النَّاِر فـَيَـبـه
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َض َمزِلَّةٍ  ِر نُورِِهمه ،  فـَيَـُقوُل: »ُمرُّوا«،  أَثـَُرُه َكَحدِّ السَّيهِف َدحه ُهمه َمنه مَيُرُّ َكالهرَبهقِ ،  فـََيُمرُّوَن َعَلى َقده ِ َوِمنـه ُهمه َمنه مَيُرُّ َكَطرهِف الهَعنيه ، ِمنـه
ُهمه َمنه مَيُرُّ َكانهِقَضاِض السََّحابِ  ُهمه َمنه مَيُرُّ َكالّرِيحِ ،  َوِمنـه ُهمه َمنه مَيُرُّ َكَشدِّ الهَفَرسِ ،  َوِمنـه ُهمه َمنه مَيُرُّ َكَمَثِل الرَُّجلِ ،  َوِمنـه  َحىتَّ ،  َوِمنـه

َليههِ  ِهِه َوَيَديهِه َورِجه َاِم َقَدِمِه َُيهُبو َعَلى َوجه ِر ِإِبه اًل ،  ََيُرُّ َيًدا َويـَُعلُِّق َيًدا،  الرَُّجِل الَِّذي نُورُُه َعَلى َقده اًل َويـَُعلُِّق رِجه َوُتِصيُب ،  َوََيُرُّ رِجه
ُ َعزَّ ،  فَِإَذا َخَلصَ ،  قَاَل: َفاَل يـََزاُل َكَذِلَك َحىتَّ َُيهُلصَ   . َجَوانَِبُه النَّارُ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي جَنَّاين َلَقده َأعهطَاين اَّللَّ َمه َها ُثَّ قَاَل: احله َوَقَف َعَليـه

َها بـَعهَد َأنه رَأَيـهتـَُها،  َوَجلَّ َما ملَه يـُعهِط َأَحًدا َنَّ   .  ِإذه جَنَّاين ِمنـه قَاَل: فـَيَـُعوُد ِإلَيهِه  ،  ِة فـَيَـغهَتِسُل ِمنههُ قَاَل فـَيـُنهطََلُق ِبِه ِإىَل َغِديٍر ِعنهَد اَبِب اجله
َنَِّة َوأَلهَواَُّنُمه  ِل اجله َنَِّة ِمنه ِخاَلِل الهَبابِ ،  رِيُح َأهه َنَّةَ ،  قَاَل: َويـََرى َما يف اجله َأُل ،  فـَيَـُقوُل: َربِّ َأدهِخلهيِن اجله فـَيَـُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه: »أََتسه

ُتَك ِمَن النَّارِ  َنََّة َوَقده جَنَّيـه َنََّة َفرَيَى َأوه يـُره ؟  اجله ُخُل اجله نَـَها ِحَجااًب اَل َأْسهَُع َحِسيَسَها قَاَل: فـََيده َعله بـَيهيِن َوبـَيـه َفُع َلُه « فـَيَـُقوُل: َربِّ اجه
َأُل ،  َربِّ َأعهِطيِن َذِلَك الهَمنهِزلَ فـَيَـُقوُل:  ،  َمنهِزٌل َأَماَم َذِلَك َكَأنَّ َما ُهَو ِفيِه ِإلَيهِه ُحلهمٌ  ُتَك َتسه قَاَل: فـَيَـُقوُل َلُه: »فـََلَعلََّك ِإنه َأعهطَيـه

َُه« َهُ   .  َغريه أَُلَك َغريه َسَن ِمنه َهَذا،  قَاَل: فـَيَـُقوُل: َوِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك اَل َأسه قَاَل َويـََرى  ،  فـَيَـنهزِلُهُ ،  قَاَل: فـَيـُعهطَاهُ   ؟  َوَأيُّ َمنهِزٍل َيُكوُن َأحه
ُتَك  ، َأَماَم َذِلَك َمنهزاًِل َكَأنَّ َما ُهَو ِفيِه ِإلَيهِه ُحلهٌم قَاَل: َربِّ َأعهِطيِن َذِلَك الهَمنهِزلَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه: »فـََلَعلََّك ِإنه َأعهطَيـه قَاَل: فـَيَـُقوُل اَّللَّ

َُه« َأُل َغريه أَ ،  َتسه َهُ فـَيَـُقوُل: اَل َوِعزَِّتَك اَل َأسه َسَن ِمنههُ ،  ُلَك َغريه َوقَاَل: َويـََرى َأوه يـُرهَفُع َلُه َأَماَم ،  فـَيَـنهزِلُهُ ،  فـَيـُعهطَاهُ ،  َوَأيُّ َمنهِزٍل َيُكوُن َأحه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه: »فـََلَعلََّك ِإنه   قَاَل: فـَيَـُقولُ ،  فـَيَـُقوُل: »َربِّ َأعهِطيِن َذِلَك الهَمنهِزَل«،  َذِلَك َمنهِزٌل آَخُر َكَأنَّ َما ُهَو ِفيِه ِإلَيهِه ُحلهمٌ  اَّللَّ

َُه« َأُل َغريه ُتَك َتسه َسَن ِمنههُ ،  قَاَل: اَل َوِعزَِّتكَ ،  َأعهطَيـه ُ َعزَّ  ،  قَاَل: ُثَّ َيسهُكتُ ،  فـَيـُعهطَاُه فـَيَـنهزِلُهُ   ؟  َوَأيُّ َمنهِزٍل َيُكوُن َأحه فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َألُ  ُتكَ « فَـ ؟  َوَجلَّ: »َما َلَك اَل َتسه يَـيـه َتحه ُت َلَك َحىتَّ اسه ُتَك َوَأقهَسمه يَـيـه َتحه فـَيَـُقوُل: »َأَما تـَرهَضى ،  يَـُقوُل: َربِّ َلَقده َسأَلهُتَك َحىتَّ اسه

َعاِفَها« تـَُها َوَعَشَرَة َأضه نَـيـه ِم َأفـه تـَُها ِإىَل يـَوه ِم َخَلقه نـهَيا ُمنهُذ يـَوه تَـهه ،  َأنه ُأعهِطَيَك ِمثهَل الدُّ قَاَل:   ؟  ِزُئ يب َوأَنهَت َربُّ الهَعاَلِمنيَ فـَيَـُقوُل: َتسه
ُعوٍد ِإَذا بـََلَغ َهَذا الهَمَكاَن ِمنه هَ  ِلِه فـََرأَيهُت َعبهَد اَّللَِّ بهَن َمسه َِديِث َضِحكَ فـََيضهَحُك الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه قـَوه قَاَل: فـََقاَل لَُه ،  َذا احله

َِديِث َضِحكهتَ رَُجٌل: اَي َأاَب َعبهِد الرَّمحهَِن قَ  َِديِث ِمَرارًا ُكلََّما بـََلغهَت َهَذا الهَمَكاَن ِمنه َهَذا احله عهُتَك حُتَدُِّث ِِبََذا احله فـََقاَل ابهُن ،  ده ْسَِ
َِديِث ِمَرارًا ُكلََّما ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُُيَدُِّث ِِبََذا احله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوٍد: ِإيّنِ ْسَِ َِديِث َضِحَك   َمسه بـََلَغ َهَذا الهَمَكاَن ِمنه َهَذا احله
َراِسِه قَاَل: فـَيَـُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: »اَل َوَلِكينِّ َعَلى َذِلَك قَاِدرٌ  ِقهيِن اِبلنَّاسِ ،  َحىتَّ يـَبهُدو َخريهُ َأضه فـَيَـُقوُل: ،  َسله« فـَيَـُقوُل: َربِّ َأحله

َقه اِبلنَّاِس« ٌر ِمنه ُدرٍَّة جُمَوَّفٍَة فـََيِخرُّ َساِجًدا،  ِلقُ فـَيَـنهطَ   .  »احله َنََّة َحىتَّ ِإَذا َداَن ِمَن النَّاِس رُِفَع َلُه َقصه ُخُل اجله فـَيـَُقاُل َلُه ارهَفعه ،  فـََيده
َا ُهَو َمنهزِ ،  فـَيَـُقوُل: رَأَيهُت َريبِّ َأوه تـََراَءى يل َريبِّ   ؟  رَأهَسَك َما َلكَ  ُجدَ ،  ٌل ِمنه َمَنازِِلكَ فـَيـَُقاُل َلُه: ِإَّنَّ ، قَاَل: ُثَّ يـَلهَقى رَُجاًل فـَيَـتَـَهيَّأُ لَِيسه

َا َأاَن َخاِزٌن ِمنه ُخزَّاِنكَ ،  فـَيَـُقوُل رَأَيهُت أَنَُّه َمَلٌك ِمَن الهَماَلِئَكةِ   ؟  فـَيَـُقوُل َلُه: َما َلكَ  حَتهَت َيَديَّ أَلهُف ،  َعبهٌد ِمنه َعِبيِدكَ ،  فـَيَـُقوُل: ِإَّنَّ
َرَماٍن َعَلى ِمثهِل َما َأاَن َعَليههِ قَـ  َتَح َلُه الهَقصهرَ ،  هه َوأَبـهَواُِبَا َوَأغهاَلقـَُها    قَاَل: َوُهَو ُدرٌَّة جُمَوََّفٌة َسَواِقُفَها،  قَاَل: فـَيَـنهطَِلُق َأَماَمُه َحىتَّ يـَفه

َها َراءَ ،  َوَمَفاتِيُحَها ِمنـه َراُء ُمَبطََّنٌة ِبَمه َهَرٌة َخضه ِبُلُه َجوه تَـقه َرى،  فـََتسه ُخه ِن األه َهَرٍة َعَلى َغريهِ َلوه َهَرٍة تـُفهِضي ِإىَل َجوه َهَرٍة  ،  ُكلُّ َجوه يف ُكلِّ َجوه
ُعوَن ُحلًَّة يـَُرى ُمخُّ َساِقَها ِمنه َورَاِء ُحَلِلَهاَأدهاَنُهنَّ ،  ُسُرٌر َوَأزهَواٌج َوَوَصاِئفُ  َها َسبـه َناُء َعَليـه ، َكِبُدَها ِمرهآتُُه وََكِبُدُه ِمرهآُِتَا،   َحوهرَاُء َعيـه

َها ِإعهَراَضًة ازهَداَدته يف َعيهِنِه َسبهِعنَي ِضعهًفا َعمَّا َكاَن قـَبهَل َذِلكَ  َلَقِد ازهَددهِت يف َعيهيِن َسبهِعنَي فـَيَـُقوُل هلََ ،  ِإَذا َأعهَرَض َعنـه ا: َواَّللَِّ 
ِرفُ ،  ِضعهًفا ِرفه فـَُيشه َمُع ِإىَل  ،  قَاَل: فـَيـَُقاُل َلُه: َأشه قَاَل: فـَيـَُقاُل َلُه: ُملهُك َمِسريَِة ِماَئِة َعاٍم يـُنهِفُذ َبَصَرَك قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َأاَل َتسه

ثـَُناُه ابهُن أُمِّ عَ  َنَِّة َمنهزَِلةً َما ُُيَدِّ ِل اجله ٌ رََأته َواَل  ؟ َفَكيهَف َأعهاَلُهمه  ؟ بهٍد اَي َكعهُب َعنه َأدهََّن َأهه ِمِننَي َما اَل َعنيه فـََقاَل َكعهٌب: اَي َأِمرَي الهُمؤه
َعته  ِسِه َدارًا َفَجَعَل ِفيَها َما َشاَء ِمَن ا، َأُذٌن ْسَِ رِبَةِ ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق لِنَـفه َزهَواِج َوالثََّمَراِت َواأَلشه ُثَّ ملَه يـََرَها َأَحٌد  ، ُثَّ َأطهبَـَقَها، أله
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ُُه ِمَن الهَماَلِئَكةِ  ِيُل َواَل َغريه ِفَي هَلُمه ِمنه قـُرَِّة َأعهنُيٍ َجَزاًء مبَِ   .  ِمنه َخلهِقِه اَل ِجربه ا َكانُوا  قَاَل: ُثَّ قـََرَأ َكعهٌب: }َفاَل تـَعهَلُم نـَفهٌس َما ُأخه
ِ زَيَـّنَـُهَما مبَا َشاءَ 17يـَعهَمُلوَن{ ]السجدة:   ُ ُدوَن َذِلَك َجنـََّتنيه قَاَل: َفَمنه َكاَن ِكَتابُُه ،  َوَأرَامُهَا َمنه َشاَء ِمنه َخلهِقهِ ،  [ قَاَل: َوَخَلَق اَّللَّ

َقى َخيهَمٌة ِمنه ِخَياِم   َحىتَّ ،  يف ِعلِّيِّنَي نـََزَل تِلهَك الدَّاَر الَّيِت ملَه يـََرَها َأَحدٌ  ُرُج فـََيِسرُي يف ِملهِكِه َفَما تـَبـه ِل ِعلِّيِّنَي لََيخه َأنَّ الرَُّجَل ِمنه َأهه
ِههِ  ِء َوجه ٌء ِمنه َضوه َنَِّة ِإالَّ َدَخَلَها َضوه تَـبهِشُروَن ِبِرُِيهِ ،  اجله ِل ِعلِّيِّنَي َقده  َوَهذَ ،  َويـَُقوُلوَن: َواًها هِلَِذِه الّرِيِح الطَّيَِّبةِ ،  َوَيسه ا رَُجٌل ِمنه َأهه

رَتهَسَلته فَاقهِبضههَ  فـََقاَل َكعهٌب: َوالَِّذي نـَفهِسي   .  اَخَرَج َيِسرُي يف ِملهِكِه قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َوُيهََك اَي َكعهُب ِإنَّ َهِذِه الهُقُلوَب َقِد اسه
َم الهِقَياَمِة زَفـهَرةً  بَـتَـيهِه َحىتَّ ِإنَّ ِإبـهَراِهيَم َخِليَل الرَّمحهَِن    بَِيِدِه ِإنَّ جِلََهنََّم يـَوه يـَُقوُل: َربِّ َما ِمنه َمَلٍك ُمَقرٍَّب َواَل َنِبٍّ ُمرهَسٍل ِإالَّ ُيَِرُّ ِلرُكه

 َوَحىتَّ َلوه َكاَن َلَك َعَمُل َسبهِعنَي نَِبيًّا ِإىَل َعَمِلَك َلظَنَـنهَت أَنََّك اَل تـَنهُجو ، نـَفهِسي نـَفهِسي
، َوهُ  :الهيثميقال [ # 1140فيض: ] ااَلِنيِ  ِحيِح َغْيَر َأِبي َخاِلٍد الدَّ  َو ِثَقٌة. َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

 

َثَمةَ   -   30 ثـََنا أَبُو َخيـه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكِ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َسَلَمةَ أان مَحَّاُد بهُن  ،  ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ
ُعودٍ  ُ َعنههُ ،  َمسه َنََّة َلَرُجٌل مَيهِشي َعَلى الصِّ ،  َرِضَي اَّللَّ ُخُل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ آِخَر َمنه َيده فـَيَـنهَكبُّ َراِط  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفُعُه النَّاُر َمرَّةً ،  َومَيهِشي َمرَّةً ،  َمرَّةً  َها فـََقاَل: تـََباَرَك الَِّذي جَنَّاين ِمنهكِ ،  َوَتسه َراَط الهتَـَفَت ِإلَيـه ُ َعزَّ َوَجلَّ ،  فَِإَذا َجاَوَز الصِّ َلَقده َأعهطَاين اَّللَّ
َتِظلَّ ِبِظلَِّها ، الهَعاَلِمنيَ َما ملَه يـُعهِط َأَحًدا ِمَن  َها فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ َأدهِنيِن ِمنه َهِذِه الشََّجَرِة فََأسه َرَب ِمنه   َفرُيهَفُع َلُه َشَجَرٌة فـَيَـنهظُُر ِإلَيـه َوَأشه

ََها«،  فـَيَـُقوُل: »َأيه َعبهِدي ،  َمائَِها أَُليِن َغريه َها َتسه ُتَك ِمنـه ََها،  اَل: فـَيَـُقوُل: اَل اَي َربِّ قَ   .  فـََلَعلِّي ِإنه َأدهنـَيـه أََلُه َغريه ، َويـَُعاِهُدُه َأالَّ َيسه
أَلُُه أِلَنَُّه يـََرى َما اَل َصربهَ َلُه َعَليههِ  َها، َوالرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ يـَعهَلُم أَنَُّه َيسه نِيِه ِمنـه َها،  فـَُيده َسُن ِمنـه : َربِّ فـَيَـُقولُ ،  ُثَّ تـُرهَفُع َلُه َشَجَرٌة ِهَي َأحه

َنَّةَ ،  فـَيَـُقوُل َلُه َكِمثهِل َذِلكَ ،  َأدهِنيِن ِمنه َهِذِه الشََّجَرةِ  َنََّة اجله َنَِّة فـََقاَل: َأيه َربِّ اجله ِل اجله َواَت َأهه َمُع َأصه فـَيَـُقوُل: »َأيه َعبهِدي  ،  َوَيسه
ََها أََليِن َغريه ين َأالَّ َتسه َنَّةَ « فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ أَ ؟  َأملَه تـَُعاِهده ُُه: »َما َيصهرِييِن ِمنهكَ ،  دهِخلهيِن اجله ٍر:  ؟  فـَيَـُقوُل تـََباَرَك َوتـََعاىَل اْسه « قَاَل أَبُو َبكه

نـهَيا َوِمثـهَلَها َمَعَها  قَاَل: َفَضِحَك َعبهُد اَّللَِّ  ؟ « فـَيَـُقوُل: َأَِتهَزأُ يب َوأَنهَت َربُّ الهِعزَّةِ ؟ َمعهَناُه يـَقهطَُعيِن »َعبهِدي أَيـُرهِضيَك َأنه ُأعهِطَيَك الدُّ
أَُلوين ملَ َضِحكهتُ ،  َحىتَّ َبَدته نـََواِجُذهُ  قَاَل: َضِحُك الرَّبِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِحنَي قَاَل َأَِتهَزأُ    ؟  قَاُلوا: ملَ َضِحكهتَ   ؟  ُثَّ قَاَل: َأاَل َتسه

ٍر: َوَهذَ  َثَمةَ يب َوأَنهَت َربُّ الهِعزَِّة " قَاَل أَبُو َبكه َهَمِنيُه بـَعهُض َأصهَحابَِنا َعنه َأيب َخيـه  ا الهَكاَلُم َأفـه
 (. 187رواه مسلم ) حديث صحيح، ورجاله ثقات. قال المحقق: [ # 1141]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   31 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ٍرو،  ثنا ِإْسه رَبين حُمَمَُّد بهُن َعمه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب َسَلَمةَ َعنه  ،  َأخه
َنَّةِ  ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأدهََّن َأهه ُلُه َمَعُه« ، َصلَّى اَّللَّ  َلَمنه يـََتَمَنَّ َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـَيـَُقاُل َلُه َلَك َذِلَك َوِمثـه

 إسناده حسن. المحقق: قال [ # 1142]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب َمعهَشرٍ   *   - 39 َاِرِث بهِن َعبهِد الهُمطَِّلبِ ،  َحدَّ َفِل بهِن احله َاِرِث بهِن نـَوه ِن بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله َعنه َأِخيِه َعبهِد ،  َعنه َعوه
َاِرثِ َعنه أَبِيِه َعبهِد  ،  اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ  َياَء بَِيِدِه: َخَلَق  ،  اَّللَِّ بهِن احله ُ َثاَلثََة َأشه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َخَلَق اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَاَة بَِيِدهِ ،  آَدَم بَِيِدهِ  َس بَِيِدهِ ،  وََكَتَب التـَّوه ِمُن ََخهٍر َواَل الدَّيُّوُث " قَاُلوا: اَي   ُثَّ قَاَل: َوِعزَِّت َوَجاَليل ،  َوَغَرَس الهِفرهَدوه ُخُلَها ُمده اَل َيده
ِر َفَما الدَّيُّوثُ  َمه ِمَن اخله َنا ُمده ِلهِ   ؟ َرُسوَل اَّللَِّ َقده َعَرفـه  قَاَل: الَِّذي يُِقرُّ السُّوَء يف َأهه
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 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1143]فيض: 
 

ثـََنا ُشَجاُع بهُن    -  40 َرسِ َحدَّ َشه ُ َعنههُ   َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ ،  ثنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  األه ،  َرِضَي اَّللَّ
َنَِّة َشَجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ يف اجله ُ َصلَّى اَّللَّ  يف ِظلَِّها َسبهِعنَي َسَنًة«َعنه َرُسوِل اَّللَّ

 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1144]فيض: 
 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -  41 عهُت َأاَب  ،  َعنه َأيب الضَّحَّاكِ ،  أان َسعهدٌ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّ ،  ُهَريـهَرةَ قَاَل: ْسَِ
َنَِّة َشَجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ يف اجله ُلهِد« ُُيَدُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َها ِماَئَة َسَنٍة َوِهَي َشَجَرُة اخله

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1145]فيض: 

ثـََنا أَبُو    -  45 ََشجُّ الهِكنهِديُّ َحدَّ َسِن بهِن فـَُراٍت الهَقزَّازُ ،  َسِعيٍد األه َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ثنا ِزاَيُد بهُن احلَه
َنَِّة َشَجَرٌة ِإالَّ ، ُهَريـهَرةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما يف اجله  َساقـَُها ِمنه َذَهٍب«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده. قال المحقق: [ # 1146]فيض: 
 

َاُرونُ  *  - 51 َحاُق بهُن ُموَسى اهله ثـََنا ابهُن ُموَسى ِإسه ِصِليُّ ، َحدَّ َرهِميُّ الهَموه َعِليِّ ثنا حُمَمَُّد بهُن ، ثنا أَبُو ِإلهَياسَ ،  ثنا الهَقاِسُم بهُن زَيهٍد اجله
 ِ َُسنيه َنَِّة َلَشَجَرًة يـَُقاُل هَلَا طُوََب َلوه َسخَّ ،  بهِن احله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإنَّ يف اجله ََواَد َأنه َيِسرَي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر الرَّاِكُب اجله

ُرَها ،  يف ِظلَِّها َلَساَر ِفيِه ِماَئَة َعامٍ  ُرَها ِراَيٌط ُصفهرٌ ،  بـُُروٌد ُخضهرٌ   َوَورَقـَُها َوُبسه َقٌ ،  َوزَهه َتربه ُغَها  ،  َوَُثَُرَها ُحَللٌ ،  َوِفَناُؤَها ُسنهُدٌس َوِإسه َوَصمه
َوَعَسلٌ  َضرُ ،  َزجنهَِبيٌل  َأخه َوزُُمرٌُّد  َأمحهٌَر  اَيُقوٌت  َوَعنهرَبٌ ،  َوَبطهَحاُؤَها  ٌك  ِمسه َفرُ ،  َوتـَُراُِبَا  َأصه ُمونِعٌ ،  وََكاُفورَُها  زَعهَفَراٌن  ،  َوَحِشيُشَها 

ِ َوالرَِّحيقِ ،  َواأَللَنهُجوُج يـََتَأجََّجاِن ِمنه َغريهِ َوُقودٍ  َاُر السَّلهَسِبيِل َوالهَعنيه ِلَها َأَّنه َنَّةِ ،  يـَتَـَفجَُّر ِمنه َأصه ِل اجله ،  َوِظلَُّها جَمهِلٌس ِمنه جَمَاِلِس َأهه
ُُم الهَماَلِئَكُة يـَُقوُدوَن جُنًُبا ُجِبَلته ِمَن الهَياقُ ،  َيَهَلُفونَُه ُمَتَحدٌِّث ََيهَمُعُهمه  ًما يف ِظلَِّها يـََتَحدَّثُوَن ِإذه َجاَءِته َنَما ُهمه يـَوه َفُخ ،  وتِ فـَبَـيـه ُثَّ تـُنـه

ًنا َوِبََ  َهَها الهَمَصابِيُح َنَضارًَة َوُحسه ملَه ، َوبـَُرَها َخزٌّ َأمحهَُر َوَمرهَعِزيٌّ أَبـهَيُض خُمَلَّطَانِ ، اءً ِفيَها الرُّوُح َمزهُموَمًة ِبَساَلِسَل ِمنه َذَهٍب َكَأنَّ َوجه
ًنا َذِلَك ِمنه َغريهِ َمَهابَةٍ  َها رََحاِيُل أَلهَواُحَها ِمَن الدُّرِّ َوالهَياُقوِت ُمَفضََّضٌة ،  جُنٌُب ِمنه َغريهِ ِراَيَضةٍ ،  يـَنهظُِر النَّاِظُروَن ِإىَل ِمثهِلَها ُحسه َعَليـه

ُلِؤ َوالهَمرهَجانُ ابِ  ُرهُجَوانِ ،  للُّؤه َقِريِّ َواأله َمحهَِر ُمَلبََّسٌة اِبلهَعبـه فََأاَنُخوا هَلُمه تِلهَك النُُّجَب ُثَّ قَاُلوا هَلُمه: ِإنَّ رَبَُّكمه ،  َصَفاِئُحَها ِمَن الذََّهِب األه
َتزِيرُُكمه لِيَـنهظَُر ِإلَيهُكمه َوتَـ  ِلِه َوَسَعِتِه ِإنَُّه ُذو َرمحهٍَة َواِسَعٍة وَ يـُقهرُِئُكُم السَّاَلَم َوَيسه َفضهٍل نهظُُروَن ِإلَيهِه َوُتَكلُِّمونَُه َويَُكلُِّمُكمه َويَزِيدَُكمه ِمنه َفضه

ٌء ِمنـه ،  َعِظيمٍ  ُهمه َعَلى رَاِحَلِتِه ُثَّ يـَنهطَِلُقوَن َصفًّا ُمعهَتِداًل اَل يـَُفوُت َشيه ًئافـَيَـَتَحوَُّل ُكلُّ رَُجٍل ِمنـه َواَل يـَُفوُت ُأُذُن اَنَقٍة ُأُذَن ،  ُهمه َشيـه
ُهمه ِمنه َُثَرَِها َورََحَلته َعنه َطرِيِقِهمه َكَراَهةَ ،  َصاِحَبِتَها َنَِّة ِإالَّ َأحتهََفتـه َ   َفاَل مَيُرُّوَن ِبَشَجَرٍة ِمنه َشَجِر اجله َأنه يـَتَـثـَلََّم َصفُُّهمه َأوه تـَُفرَِّق َبنيه

ِهِه الهَكِرَِي َوجَتَلَّى هَلُمه يف َعَظَمِتِه اله ،  يِقهِ الرَُّجِل َورَفِ  َبَّاِر َعزَّ َوَجلَّ َسَفَر هَلُمه َعنه َوجه َعِظيَمِة ُُيَيِّيِهمه ِفيَها اِبلسَّاَلِم فـََلمَّا ُدِفُعوا ِإىَل اجله
اََلِل وَ  َرامِ قَاُلوا: رَبَـَّنا أَنهَت السَّاَلُم َوِمنهَك السَّاَلُم َوَلَك َحقُّ اجله اََلِل ،  اإلهِكه ُمه: »ِإيّنِ َأاَن السَّاَلُم َوِمينِّ السَّاَلُم َويل َحقُّ اجله قَاَل هَلُمه َرِبُّ

ِدي َوَخاُفوين اِبلهَغيهبِ  ا َعهه َراِم َفَمرهَحًبا ِبِعَباِدي الَِّذيَن َحِفُظوا َوِصيَّيِت َورََعوه قَاُلوا: َأَما ،  ِفِقنَي«وََكانُوا ِمينِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل ُمشه ،  َواإلهِكه
َنا ِإلَيهَك ُكلَّ َحقَِّك فَائهَذنه   ِرَك َواَل َأدَّيـه ُمه: »ِإيّنِ   .  لََنا يف السُُّجودِ َوِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك َوُعُلوِّ َمَكاِنَك َما َقَدرهاَنَك َحقَّ َقده قَاَل هَلُمه َرِبُّ
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نََة الهِعَباَدِة َوَأرَحهتُ  َبهَداَن َوَأعهنَـتُّمه يلَ الهُوُجوهَ  َوَضعهته َعنهُكمه ُمؤه ُتمه ىِلَ األه َواهَ ، َلُكمه أَبهَداَنُكمه َفطَاَلَما َنِصبـه َفـه ُتمه ، َوَأصهَمتُّمه يلَ األه َوَأَخهَصه
ُتمه ِإىَل َروهِحي َوَرمحهَيِت وََكَراَميِت ،  يلَ الهُبُطونَ  َن َأفهَضيـه ُتمه ،  فَاله أَُلوين َما ِشئـه َم َوََتَنـَّ ،  فَاسه زِيُكُم الهيَـوه ا َعَليَّ ُأعهِطُكمه َأَمانَِيُكمه فَِإيّنِ اَل َأجه وه

يل َوَجاَليل َوُعُلوِّ َمَكاين َوَعَظَمِة َشأهين« ِر َرمحهَيِت َوَطوه ِر َأعهَماِلُكمه َوَلِكنه ِبَقده ََماينِّ َوالهَمَواِهِب َوالهَعطَااَي َحىتَّ ،  ِبَقده َفَما يـََزاُلوَن يف األه
نَ  ِم َأفـه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل يـَوه نـهَيا ُمنهُذ َخَلَقَها اَّللَّ يِع الدُّ ُهمه لَيَـَتَمَنَّ ِمثهَل َجَِ َر ِمنـه ُمه: »َلَقده َقصَّرهمُته يف َأَمانِيُكمه ،  اَهاِإنَّ الهُمَقصِّ قَاَل هَلُمه َرِبُّ

ُتمه َوزِدهُتُكمه َعَلى َما َقُصَرته َعنهُه َأَمانِيُكمه َوَرِضيُتمه ِبُدوِن َما ُيَِقُّ َلُكمه فـََقده َأوهَجبهُت َلُكمه   فَانهظُُروا ِإىَل َمَواِهِب رَبُِّكُم ،  َما َسأَلهُتمه َوََتَنـَّيـه
َعهَلى َوُغَرٌف َمبهِنيٌَّة ِمَن الدُّرِّ َوالهَمرهَجانِ ،  الَِّذي َوَهَب َلُكمه« ،  َوُسُررَُها ِمنه اَيُقوتٍ ،  نه َذَهبٍ َوأَبـهَواُِبَا مِ ،  فَِإَذا ِقَباٌب يف الرَِّفيِق األه

َقٍ  َتربه ِس ِمثهِل الهَكوهَكِب الدُّرِّ ،  َوفـُُرُشَها ِمنه ُسنهُدٍس َوِإسه يِّ يف َوَمَناِبُرَها ِمنه نُوٍر يـَُثوُر ِمنه أَبـهَواِِبَا َوِمنه َأعهَراِضَها نُوٍر َكَشَعاِع الشَّمه
َبهَصارَ ،  ٌة يف َأعهَلى ِعلِّيِّنَي ِمَن الهَياُقوِت يـَزهُهو نُورَُهاَوِإَذا ُقُصوٌر َشاخِمَ ،  النـََّهاِر الهُمِضيءِ  َر اَللهَتَمَع األه َفَما َكاَن ِمنه  ،  فـََلوهاَل أَنَُّه ُسخِّ

َمحهَ  َها ِمَن الهَياُقوِت األه َرِيِر َوَما َكاَن ِمنـه ُروٌش اِبحله َبـهَيِض فـَُهَو َمفه َمحهَرِ تِلهَك الهُقُصوِر ِمَن الَياُقوِت األه َقِريِّ األه ُروٌش اِبلهَعبـه َوَما  ،  ِر فـَُهَو َمفه
َضرِ  َخه ُروٌش اِبلسُّنهُدِس األه َضِر فـَُهَو َمفه َخه َها ِمَن الهَياُقوِت األه ُرهُجَواِن  ،  َكاَن ِمنـه ُروٌش اِبأله َفِر فـَُهَو َمفه َصه َها ِمَن الهَياُقوِت األه َوَما َكاَن ِمنـه

ٌه اِبلزَّبَـ  َفِر ُِمَوَّ َصه َمحهَِر َوالهِفضَِّة الهبَـيهَضاِء َوقـََواِعُدَها َوَأرهَكاَُّنَا ِمَن الهَياُقوتِ األه َضِر َوالذََّهِب األه َخه ُلؤِ ،  رهَجِد األه ،  َوُشُرفـَُها ِقَباٌب ِمَن اللُّؤه
َبـهَيِض مَ ،  َوبـُُروُجَها ُغَرُف الهَمرهَجانِ  بـََراِذيُن ِمَن الهَياُقوِت األه هَلُمه  ُمه َعزَّ َوَجلَّ قـُّرَِبته  َما َأعهطَاُهمه َرِبُّ ِإىَل  ِفيَها  فـََلمَّا انهَصَرُفوا  ُفوٌخ  نـه

ُهمه َحَكَمُة ِبرهَذوهٍن َوجُلُُمَها وَ ،  ِبَنهِبَها الهوِلهَداُن الهُمَخلَُّدونَ ،  الرُّوحُ  َأِعنـَّتـَُها ِمنه ِفضٍَّة بـَيهَضاَء َمنهُظوَمٍة اِبلدُّرِّ َوالهَياُقوِت  بَِيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمنـه
َقِ  َتربه ُروَشٌة اِبلسُّنهُدِس َواإلهِسه ُضونٌَة َمفه َنَّةِ ،  َوُسُرُجَها ُسُرٌر َموه ُر ِِبِمه ِراَيَض اجله ا  فـََلمَّا ا،  فَانهطََلَقته ِِبِمه تِلهَك الهرَبَاِذيُن َتِزفُّ ِِبِمه َوتـَُبصِّ نـهتَـَهوه

ا ُمه َعَليهِهمه ِمَّا َسأَُلوا َأوه ََتَنـَّوه يَع َما تـََقوََّل ِبِه َرِبُّ فَِإَذا َعَلى اَبِب ُكلِّ َقصهٍر ِمنه تِلهَك الهُقُصوِر َأرهبـََعُة ِجَناٍن:  ،  ِإىَل َمَنازهِِلِمه َوَجُدوا ِفيَها َجَِ
َنانٍ  َهامَّ ،  َجنـََّتاِن َذَواََت َأفـه َناِن َنضَّاَخَتانِ ،  َتانِ َوَجنـََّتاِن ُمده َِيامِ ،  َوِفيَها ِمنه ُكلِّ فَاِكَهٍة َزوهَجانِ ،  َوِفيَها َعيـه فـََلمَّا  ،  َوُحوٌر َمقهُصورَاٌت يف اخله

مُته َما َوَعَد رَبُّكُ  ُمه تـََعاىَل: »َهله َوَجده تَـَقرَّ ِِبِمه قـََرارُُهمه قَاَل هَلُمه َرِبُّ قَاَل: ،  « قَاُلوا نـََعمه َرِضيَنا فَارهَض َعنَّا ؟   َحقًّامه تـَبَـوَُّءوا َمَنازهَِلُمه َواسه
َداِري  َحَللهُتمه  َعنهُكمه  َواَل ،  »ِبِرَضاِئي  تـَنهِغيٌص  ِفيِه  لَيهَس  جَمهُذوٍذ  َغريهَ  َعطَاًء  َهِنيًئا  فـََهِنيًئا  َماَلِئَكيِت  ُتمه  َوَصاَفحه ِهي  َوجه ِإىَل   َوَنَظرهمُته 

ََزَن ۖ ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ } اُلوا:  َفِعنهَد َذِلَك قَ ،  َتصهرِيٌد« ُد َّلِلَِّ الَِّذي َأذهَهَب َعنَّا احله َمه ِلِه اَل  .  احله الَِّذي َأَحلََّنا َداَر الهُمَقاَمِة ِمنه َفضه
 { مَيَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َواَل مَيَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 

 إلياس ضعيف، وقال المنذري رفعه منكر.حديث مرسل، وأبو  قال المحقق: [ # 1147]فيض: 

ثـََنا الهُمَثَنَّ بهُن ُمَعاذٍ   -   60 عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب الضَّحَّاكِ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  ثنا َأيب ،  َحدَّ ُ َعَليهِه  ،  قَاَل: ْسَِ ُُيَدُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَِّة َشَجَرًة يَ  ُلهِد« ، ُشعهَبُة َشكَّ ، ِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلَِّها ِماَئَة َسَنٍة َأوه َسبهِعنَي َسَنةً َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله  َشَجَرُة اخله

 حديث حسن لغيره.  قال المحقق: [ # 1148]فيض: 

َثَمةَ   -  63 ثـََنا أَبُو َخيـه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: "  ،  َماِلكٍ َعنه أََنِس بهِن  ،  قَاَل مُحَيهٌد: ثنا،  ثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ  ُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلِؤ َفَضَربهُت بَِيِدي يف جَمهَرى الهَماِء فَِإَذا مِ  َنََّة فَِإَذا َأاَن بِنَـَهٍر َحافَـَّتاُه ِخَياُم اللُّؤه ٌك َأذهفـَرُ َدَخلهُت اجله ِيُل َما َهَذا،  سه   ؟ فـَُقلهُت: اَي ِجربه

ُ َعزَّ َوَجلَّ "  ثـَُر الَِّذي َأعهطَاَك اَّللَّ  قَاَل: َهَذا الهَكوه
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 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1149]فيض: 

 
َثَمَة، ثنا َعفَّاُن، ثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنٍس، ]ص: -  72 ثـََنا أَبُو َخيـه َناَك [ أَنَُّه قـََرَأ 85َحدَّ يََة: }ِإانَّ َأعهطَيـه َهِذِه اله

ثـََر{ ]الكوثر:  ثـََر فَِإَذا ُهَو ََّنٌَر ََيهِري َوملَه َيُشقَّ َشقًّا، َوِإذَ 1الهَكوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُأعهِطيُت الهَكوه ا َحافَـَّتاُه ِقَباٌب [ فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُلِؤ َفَضَربهُت بَِيِدي ِإىَل ُكرهبَِتهِ  ُلُؤ«   اللُّؤه َباُؤَها اللُّؤه ُكُه َذفـهَرٌة، َوِإَذا َحصه  فَِإَذا ِمسه

 إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1150]فيض: 

 
َثَمةَ   -  73 ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعَليهِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه أََنسٍ ،  ثنا قـََتاَدةُ ،  ثنا مَهَّامٌ ،  ثنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ ،  َحدَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَِّة ِإَذا َأاَن بِنَـَهٍر َحافَـَّتاُه ِقَباُب الدُّرِّ  َنَما َأاَن َأِسرُي يف اجله ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم: َما َهَذا،  َوَسلََّم: " بـَيـه ثـَُر الَِّذي   ؟  فـَُقلهُت جلِِربه قَاَل: َهَذا الهَكوه
ُ َعزَّ َوَجلَّ فَ  ٌك َأذهفـَُر " َأعهطَاَك اَّللَّ ِيُل بَِيِدِه ِفيِه فَِإَذا ِطيُنُه ِمسه  َضَرَب ِجربه

 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1151]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -  74 َلمَ ،  ثنا َحفهُص بهُن َميهَسَرةَ ،  َحدَّ عهُت ،  ُمَعاَذ بهَن َجَبلٍ َأنَّ  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  ثنا زَيهُد بهُن َأسه قَاَل: ْسَِ
 ِ َدرََجَتنيه َ ُكلِّ  َما َبنيه َدرََجٍة  ِماَئَة  َنَِّة  يـَُقوُل: »ِإنَّ يف اجله َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ َأعهاَلَها  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإنَّ  َرهِض  َ السََّماِء َواأله  َكَما َبنيه

َس«، ى الهِفرهَدوهسِ َوِإنَّ الهَعرهَش َعلَ ، الهِفرهَدوهسُ  أَُلوُه الهِفرهَدوه َنَِّة فَِإَذا َسأَلهُتُموُه فَاسه َاُر اجله َها تـََفجَُّر َأَّنه  َوَعنـه
 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1152]فيض: 

 

َثَمةَ   -  75 ثـََنا أَبُو َخيـه َلمَ َعنه زَيهِد بهِن  ،  أان مَهَّامٌ ،  ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َعِن ،  َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َأسه
ِ ِماَئُة َعامٍ  َ ُكلِّ َدرََجَتنيه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِللهَجنَِّة ِماَئُة َدرََجٍة َبنيه  ُ َها خَتهُرُج األهَ ،  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُس َأعهاَلَها َدرََجًة َوِمنـه َاُر  َوالهِفرهَدوه َّنه

َس« أَُلوُه الهِفرهَدوه قـََها فَِإَذا َسأَلهُتُم اَّللََّ فَاسه َرهبـََعُة َوالهَعرهُش فـَوه  األه
 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1153]فيض: 

 

ثـََنا جُمَاِهُد بهُن ُموَسى  -  76 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِشَهابٍ َحدََّثيِن ابهُن َأِخي ابهِن  ،  ثنا َمعهُن بهُن ِعيَسى ،  َحدَّ
َنَِّة َأَشدُّ  ثَِر فـََقاَل: »ََّنٌَر َأعهطَانِيُه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ يف اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن الهَكوه َلى ِمَن الهَعَسِل ِفيِه طُيُ اَّللَّ وٌر  بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ َوَأحه

َا لََناِعَمةٌ  َُزوِر« فـََقاَل ُعَمُر: ِإَّنَّ َها« ، َأعهَناقـَُها َكَأعهَناِق اجله ُلَها أَنـهَعُم ِمنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأكه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1154]فيض: 

ثـََنا َسِعيُد بهُن َُيهََي    -  78 َُمِويُّ َحدَّ ٍرو،  ثنا َأيب ،  األه َعَليهِه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ثنا أَبُو َسَلَمةَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعمه  ُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَّةِ  َرته ِمَن اجله َاٍر ُفجِّ  َوَسيهَحاُن َوَجيهَحاُن«، َوالهُفَراتُ النِّيُل ، ََّنهَراِن ظَاِهَراِن َوََّنهَراِن اَبِطَنانِ ، َوَسلََّم قَاَل: »َأرهبـََعُة َأَّنه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1155]فيض: 
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ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   * -  79 َعنه يَزِيَد بهِن  ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه َأاَبَن بهِن َصاِلحٍ ،  أان ُأَساَمُة بهُن زَيهٍد اللَّيهِثيُّ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ
َرَّاحِ ، َشَجَرةَ  َ ُكلِّ َدرَجَ ، َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن اجله َنَِّة ِماَئَة َدرََجٍة َما َبنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله ِ َكَما  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتنيه

َرهضِ  َ السََّماِء َواأله َنَِّة وَ ،  َبنيه ُس َأعهَلى اجله َنَّةِ َوالهِفرهَدوه َاُر اجله َها تـََفجَُّر َأَّنه َقُه َعرهُش الرَّمحهَِن َعزَّ َوَجلَّ َوِمنـه َ َعزَّ َوَجلَّ ،  فـَوه فَِإَذا َسأَلهُتُم اَّللَّ
ِس« أَُلوُه الهِفرهَدوه  فَاسه

 في إسناد محمد بن عمر، متروك. قال المحقق: [ # 1156]فيض: 
 

َثَمةَ   - 80 ثـََنا أَبُو َخيـه َُريهِريُّ ،  يَزِيُد بهُن َهاُرونَ أان  ،  َحدَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َحِكيِم بهِن ُمَعاِويَةَ ،  أان اجله قَاَل: ْسَِ
َنَِّة َِبهُر اللَََّبِ  رِ ، َوَِبهُر الهَماءِ ، َوَِبهُر الهَعَسلِ ، َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »يف اجله َمه َها بـَعهُد« ، َوَِبهُر اخله َاُر ِمنـه ََّنه  ُثَّ َتَشقَُّق األه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1157]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرثِ   *  -  81 اَيِديُّ ،  َحدَّ َاِرُث بهُن ُعبَـيهٍد اإلهِ ينُّ ،  ثنا أَبُو ُقَداَمَة احله َوه َراَن اجله ِر بهِن  َعنه َأيب  ،  ثنا أَبُو ِعمه َبكه
ِس َأرهَبٌع: َجنـََّتاِن ِمنه َذَهٍب ِحلهيَـتـُهُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن قـَيهسٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َجنَّاُت الهِفرهَدوه َوآنِيَـتـُُهَما  ،  َماَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ءٍ  َتاِن ِمنه ِفضٍَّة ِحله ،  َوَما ِفيِهَما ِمنه َشيه ءٍ َوثِنـه َ َأنه يـَنهظُُروا ِإىَل َرِبِِّمه َعزَّ  ،  يَـتـُُهَما َوآنِيَـتـُُهَما َوَما ِفيِهَما ِمنه َشيه ِم َوَبنيه َ الهَقوه َولَيهَس َبنيه
نٍ  ِهِه َعزَّ َوَجلَّ يف َجنَِّة َعده َخُب ِمنه َجنَّةِ ، َوَجلَّ ِإالَّ رَِداُء الهِكربهِاَيِء َعَلى َوجه َاُر َتشه ََّنه نٍ َوَهِذِه األه َارًا " ،  َعده  ُثَّ َتَصدَُّع بـَعهَد َذِلَك َأَّنه

 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1158]فيض: 

ثـََنا بـُنهَدارٌ   * -  83 َاِعيُل الهَمكِّيُّ ،  ثنا ابهُن َأيب َعِديٍّ ،  َحدَّ َسنِ ،  ثنا ِإْسه رَباََن َرُسوُل  ،  َعنه َْسَُرةَ ،  َعِن احلَه ُ َعَليهِه قَاَل: َأخه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يَُة َوالزِّاَيَدُة« َسنـَُها الرُّؤه َنَِّة َوَأرهفـَُعَها َوَأحه َس ِهَي َأعهَلى اجله  َوَسلََّم: »َأنَّ الهِفرهَدوه

 في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعيف، وبقية رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1159]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبه   -   84 َنهطَاِكيُّ َحدَّ رَباََن َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  ِد الرَّمحهَِن األه َلمَ ،  َأخه َعنه َعطَاِء ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِريِّ ،  بهِن َيَسارٍ  ُده ُ َعَليهِه  ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة: »اَي َأهه ِل اجله َوَسلََّم: ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل أِلَهه

َنَِّة« تَـَنا َما ملَه تـُعهِط َأَحًدا ِمنه  ؟ فـَيَـُقوُل: »َهله َرِضيُتمه ، فـَيَـُقوُلوَن: لَبـَّيهَك رَبَـَّنا َوَسعهَديهكَ ، اجله « فـَيَـُقوُلوَن: َما لََنا اَل نـَرهَضى َوَقده َأعهطَيـه
ٍء َأفهَضُل ِمنه َذِلكَ ؟  قَاَل: »َأاَل ُأعهِطيُكمه َأفهَضَل ِمنه َذِلكَ   ؟ َخلهِقكَ  قَاَل: »ُأِحلُّ َعَليهُكمه ِرضهَواين َفاَل  ؟  « قَاُلوا: اَي َربِّ َوَأيُّ َشيه

َخُط َعَليهُكمه بـَعهَدُه أََبًدا«  َأسه
 (.2829(، ومسلم )6549رواه البخاري ) حديث صحيح، ورجاله ثقات. قال المحقق: [ # 1160]فيض: 

 

ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيَد الصَُّداِئيُّ   *  -  85 َُسنيه َعِن الهَفضهِل بهِن  ،  أَنَُّه ُحدَِّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعاِصٍم الهَعبَّاَداينِّ ،  َحدََّثيِن احله
ُ َعزَّ َوَجلَّ ُمَناِداًي ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، ِدرِ َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهكَ ، ِعيَسى َعُث اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: يـَبـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَّةِ  ِل اجله َل الهُمله ،  يـَُناِدي ِإىَل َأهه ِمُعُهمه َأَجهَِعنَي يـَُقوُل: اَي َأهه ٍت ُيسه َت ،  َوالنَِّعيِم الهُمِقيمِ ،  ِك الدَّائِمِ فـَيـَُناِديِهمه ِبَصوه ََياِة الَّيِت اَل َموه َواحله
فـَيَـُقوُل:   .  « فـَيَـُقوُلوَن ُسبهَحاَن رَبَِّنا َقده َرِضيَنا َعنه رَبَِّنا الرَِّضا ُكلَّهُ ؟  فـَيَـُقوُل: رَبُُّكمه يـَُقوُل: »َهله َرِضيُتمه َعينِّ ،  ِفيَها فـََيِجيُئوَن َأَجهَِعنيَ 
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ُتُكمه«اَي أَ  ًا ِمَّا َأعهطَيـه َنَِّة ِإنَّ رَبَُّكمه يـَُقوُل َلُكمه: »َسُأعهِطيُكمه َخريه َل اجله ٍء َأفهَضُل ِمَّا َأعهطَااَن رَبُـَّنا ،  هه   ؟ فـَيَـُقوُلوَن: ُسبهَحاَن رَبَِّنا َوَأيُّ َشيه
رَبُ " فـَيـَُعاِظُم   ُتُكمه ِرضهَواين َوِرضهَواين َأكه َنَِّة ِإنَّ رَبَُّكمه يـَُقوُل: َقده َأعهطَيـه َل اجله َعافًافـَيَـُقوُل: اَي َأهه ٍء ِفيَها َأضه َنَِّة فـَُيضهِعُف ُكلَّ َشيه َل اجله  َأهه

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 1161]فيض: 

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ َحدَّثـََنا  * -  87 ثـََنا َعِفيُف بهُن َساملٍِ ، َوَعبهُد الهَعزِيِز بهُن َُيهََي ، ِإْسه َِميِد بهُن َجعهَفرٍ ، قَاَل: َحدَّ ، ثنا َعبهُد احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأيُّ ، َعنه َشِقيِق بهِن ثـَوهرٍ  َنَِّة َأفهَضلُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل اجله ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ ؟ نَِعيِم َأهه قَاَل:  ، « قَاُلوا: اَّللَّ

 »النََّظُر ِإىَل ِذي الهِعزَِّة« 
 حديث مرسل، وإسناده حسن. قال المحقق: [ # 1162]فيض: 

 

َثَمةَ   *  -   88 ثـََنا أَبُو َخيـه َحاقُ ،  َحدَّ عهُت ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعنه ُعثهَماَن بهِن َأيب مُحَيهدٍ ،  لَيهثٍ َعنه  ،  قَااَل: ثنا َجرِيرٌ ،  َوِإسه قَاَل: ْسَِ
ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم َويف َكفِِّه َكالهِمرهآةِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َأََتين ِجربه دَ ،   الهبَـيهَضاءِ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِة السَّوه فـَُقلهُت:  ،  اءِ ِفيَها َكالنُّكه

ُُمَعةُ   ؟  َما َهَذا الَِّذي يف َيِدكَ  ُُمَعةُ ،  قَاَل: اجله قَاَل: َتُكوُن ِعيًدا َلَك    ؟  قـُلهُت: َوَما لََنا ِفيَها،  قَاَل: َلُكمه ِفيَها َخريهٌ   ؟  قـُلهُت: َوَما اجله
ِمَك ِمنه بـَعهِدكَ  ًا   ، َوَتُكوُن الهيَـُهوُد َوالنََّصاَرى تـَبَـًعا َلكَ ،  َوِلَقوه َ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َخريه َأُل اَّللَّ ِلٌم َيسه قَاَل: َوَلُكمه ِفيَها َساَعٌة اَل يـَُواِفُقَها ُمسه

هُ  ُتوٌب ِإالَّ َفكَّ َعنهُه ِمَن الهَباَلِء َما ُهَو َأعهَظُم مِ ،  ُهَو َلُه ُقِسَم ِإالَّ َأعهطَاُه ِإايَّ نهُه قَاَل: َوُهَو ِعنهَداَن َسيُِّد  َويـَتَـَعوَُّذ ِمنه َشرٍّ َما ُهَو َعَليهِه َمكه
مِ  َايَّ َم الهَمزِيدِ ،  األه َم الهِقَياَمِة يـَوه يِه يـَوه َيَح ِمنه ِمسهٍك    ؟  قَاَل: ِممَّ َذِلكَ ،  َوَُنهُن ُنَسمِّ َنَِّة َواِداًي َأفـه قَاَل: أِلَنَّ الرَّبَّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل اختَََّذ يف اجله
ُُمَعِة نـََزَل َعنه ُكرهِسيِِّه َأوه نـََزَل ِمنه ِعلِّيِّنَي َعَلى ُكرهِسيِّهِ فَِإَذا  ،  أَبـهَيضَ  ُم اجله َهِر ،  َكاَن يـَوه َوه ُثَّ َحفَّ الهُكرهِسيَّ مبََناِبَر ِمنه َذَهٍب ُمَكلََّلٍة اِبجله

يُقوَن َوالشَُّهَداِء َحىتَّ ،  ته تِلهَك الهَمَناِبُر ِبَكَراٍس ِمنه نُورٍ ُثَّ ُحفَّ ،  ُثَّ َيَِيُء النَِّبيُّوَن َحىتَّ ََيهِلُسوا َعَلى تِلهَك الهَمَناِبرِ  دِّ ُثَّ َجاَء الصِّ
ُل الهُغَرِف َحىتَّ ََيهِلُسوا َعَلى تِلهَك الهُكُثبِ ،  ََيهِلُسوا َعَلى تِلهَك الهَكَراِسيِّ  ُمه َعزَّ َوَجلَّ فَـ ،  ُثَّ يـَنهِزُل َأهه يَـُقوُل: »َأاَن ُثَّ يـََتَجلَّى هَلُمه َرِبُّ

أَُلوين« ُت َعَليهُكمه نِعهَميِت َوَهَذا حَمَلُّ َكَراَميِت فَاسه َمه ُتُكمه َوَعِدي َوَأَته ِهُدُهمه »َأيّنِ َقده َرِضيُت ، الَِّذي َصَدقـه أَُلونَُه الرَِّضا فـَُيشه قَاَل: فـََيسه
َتِهَي رَغهبَـتـُُهمه   .  َعنهُكمه« أَُلونَُه َحىتَّ تـَنـه َق رَغهَبِتِهمه   قَاَل: فـََيسه َتُح َما ملَه َُيهطُره َعَلى قـَلهِب َبَشرٍ ،  َوفـَوه َمعهُه ُأُذنٌ ،  قَاَل: فـَيـُفه َوملَه تـََرُه  ،  َوملَه َتسه

 ٌ ُُمَعةِ ، َعنيه َم اجله َداِر ُمنهَصَرِفِهمه يـَوه يُقوَن َوالشَُّهَداءُ ُثَّ يـَرهَتِفُع َعَلى ُكرهِسيِِّه َويـَرهَتِفُع َمَعُه النَِّبيُّ ، قَاَل: َوَذِلَك مبِقه دِّ ُل ، وَن َوالصِّ َويـَرهِجُع َأهه
ُم ال نـهَيا: الهَفصه َم ِفيَها َواَل َقصهَم قَاَل ابهُن َأيب الدُّ ُم َما َقده اَبَن ،  صَّدهُع الَِّذي ملَه َيَِبه الهُغَرِف ِإىَل ُغَرِفِهمه َوِهَي ُدرٌَّة بـَيهَضاُء اَل َفصه َوالهَقصه

َاٌر ُمطَّرَِدٌة َوُثَارَُها ُمَتَدلَِّيةٌ َواَيُقوَتٌة مَحهرَ  َراُء ِفيَها َأَّنه ٍء ، اُء َوزَبـَرهَجَدٌة َخضه َوِفيَها ُغَرفـَُها َوأَبـهَواُِبَا َوِفيَها َأزهَواُجَها َوَخَدُمَها فـََليهَس ِإىَل َشيه
ُُمَعِة اَل يـَزهَداُدوَن َنَظًرا ِإىَل َرِبِِّ  ِم اجله ُهمه ِإىَل يـَوه َوُج ِمنـه  مه ِإالَّ ازهَداُدوا َكَراَمًة " َأحه

 في إسناده عثمان بن أبي حميد، ضعيف جدا. وبقية رجاله ثقات.قال المحقق: [ # 1163]فيض: 

 
ََكُم بهُن ُموَسى  *  -  م88 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّثـََنا احله ىَل  ،  َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  ثنا ِإْسه َبةَ َموه َرَة بهِن َشيـه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  ُغفه

ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم يف َكفِِّه َكالهِمرهآِة ا ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َجاَءين ِجربه َداءِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َتِة السَّوه َفذََكَر َُنهَو ،  لهبَـيهَضاِء ِفيَها َكالنُّكه
 الهَمعهََن 

 في إسناده عمر بن عبد هللا مولى عفرة، وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الحسن.  قال المحقق: [ # 1164]فيض: 
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َاِعيلَ   -   93 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه قَاَل: قَاَل  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه ثـَُويهِر بهِن َأيب فَاِخَتةَ ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن َأِبهَرَ ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ
ِه اَّللَِّ  َنَِّة َمنهزَِلًة َمنه يـَنهظُُر ِإىَل َوجه ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأفهَضَل َأهه ِ«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم َمرََّتنيه   َعزَّ َوَجلَّ ُكلَّ يـَوه

 وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.  في إسناده وير بن أبي فاخته قال المحقق: [ # 1165]فيض: 
 

ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيَد الصَُّداِئيُّ   -  94 َُسنيه ثنا الهَفضهُل بهُن ،  أَنَُّه ُحدَِّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ َأيب َعاِصٍم الهَعبَّاَداينِّ ،  َحدََّثيِن احله
َنَِّة يف نَِعيِمِهمه ،   َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  ِعيَسى ُل اجله َنا َأهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: بـَيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِقِهمه فـََقالَ ،  ِإذه َسَطَع هَلُمه نُورٌ  َرَف َعَليهِهمه ِمنه فـَوه َنَِّة«فـَيَـنهظُُروَن فَِإَذا الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ َقده َأشه َل اجله َوَذِلَك ،  : »السَّاَلُم َعَليهَكمه اَي َأهه
ٌم قـَوهاًل ِمنه َربٍّ رَِحيٍم{ ]يس:   لُُه َعزَّ َوَجلَّ: }َسالَّ ٍء ِمَن النَِّعيمِ ،  [58قـَوه فََأَداُموا يـَنهظُُروَن ،  قَاَل: فـَيَـنهظُُروَن ِإلَيهِه اَل يـَلهَتِفُتوَن ِإىَل َشيه

َقى نُورُُه َوبـَرََكُتُه َعَليهِهمه َويف ِداَيرِِهمه ُثَّ ، ِإلَيههِ   يـَبـه
 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 1166]فيض: 

َيانَ ،  ثنا الهِفرهاَييبُّ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن يـَعهُقوبَ   *  -   96 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه ُسفه
ًئا َتاُقوَن َشيـه َنََّة قَاَل: »َهله َتشه َنَِّة اجله ُل اجله تَـَنا؟  َعَليهِه َوَسلََّم: ِإَذا َدَخَل َأهه رَبُ«  ؟  « قَاُلوا: اَي َربُّ َفَما َخريهُ َما َأعهطَيـه  قَاَل: »ِرضهَواين َأكه

 قات، والفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهللا أعلم. رجال إسناده ث قال المحقق: [ # 1167]فيض: 
 

97  -  *   ُّ َسُن بهُن َداُوَد الضَِّبِّ َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب أَيُّوبَ ،  َعنه َأيب ُسورَةَ ،  َعنه َواِصِل بهِن السَّاِئبِ ،  ثنا َجاِبُر بهُن نُوحٍ ،  َحدَّثـََنا احلَه
ُ َعَليهِه   ُنَّ الهَياُقوتُ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة يـَتَـَزاَوُروَن َعَلى جَنَاِئَب بِيٍض َكَأَّنَّ َل اجله ِبُل ،  َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه َنَِّة ِمَن الهبَـَهائِِم ِإالَّ اإلهِ َولَيهَس يف اجله

 َوالطَّريهُ« 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1168]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو  -  98 َثَمةَ َحدَّ مٍ ، َعنه أََنسٍ ، ثنا مُحَيهدٌ ، ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َخيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َما  ، َأنَّ َعبهَد اَّللَِّ بهَن َسالَّ َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َنَّةِ  ُل اجله َنَِّة ِزاَيَدُة    ؟ َأوَُّل َما َيَهُكُل َأهه ُل اجله  َكِبِد ُحوٍت« قَاَل: »َأوَُّل َما َيَهُكُل َأهه

 حديث صحيح، رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1169]فيض: 
 

َِميدِ   *   -   99 ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله َمحهَِسيُّ ،  َحدَّ ُ بهُن ُعَمَر األه قَاَل: َجاَء ،  َعنه ُعَمرَ ،  َعنه طَاِرِق بهِن ِشَهابٍ ،  ثنا خُمَاِرقٌ ،  ثنا ُحَصنيه
َنَِّة فَاِكَهةٌ اَنٌس ِمَن الهيَـُهوِد ِإىَل   ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: اَي حُمَمَُّد َأيف اجله قَاَل: »ِفيَها فَاِكَهٌة َوََنهٌل َورُمَّاٌن« قَاُلوا َلُه:    ؟  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا َها َكَما َيَهُكُلوَن يف الدُّ َعافًا« قَاُلوا:  ،  قَاَل »نـََعمه   ؟  َأفـََيأهُكُلوَن ِمنـه ََواِئجَ َوَأضه َوَلِكنـَُّهمه يـَعهَرُقوَن َويـَرهَشُحوَن ،  قَاَل: »اَل   ؟  َأفـَيَـقهُضوَن احله
ُ َعزَّ َوَجلَّ َما يف بُُطوَِّنِمه ِمنه َأًذى«  ِهُب اَّللَّ  فـَُيذه

بسرقة  في إسناده حصين بن عمر متروك، ويحي بن عبد الحميد حافظ إال أنهم اتهموه  :الموسوعة حققمقال [ # 1170]فيض: 
 الحديث. 
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ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َواِقدٍ   *   -   100 َعهَرجُ ،  ثنا َخَلُف بهُن َخِليَفةَ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  ثنا مُحَيهٌد األه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه َعبهِد هللِا بهِن احله
ُعودٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ، َمسه َتِهيهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة فـََتشه «، »ِإنََّك لَتَـنهظُُر ِإىَل الطَّريهِ َيِطرُي يف اجله ِوايًّ َ َيَديهَك َمشه  فـََيِخرُّ َبنيه

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُحَمْيُد ْبُن َعَطاٍء اأْلَْعَرُج، َوُهَو َضِعيفٌ  :الهيثميقال [ # 1171]فيض: 

ثـََنا ِعيَسى بهُن    * -  103 ِلمٍ َحدَّ َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  ُمسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َوِإسه َعنه  ،  َعنه َعِطيَّةَ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن الهَولِيدِ ،  قَااَل: َحدَّ
َنَِّة طَائًِرا َلُه سَ ،  َأيب َسِعيدٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله َفٍة الرَُّجِل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوَن أَلهَف رِيَشٍة َيَِيُء فـَيَـَقُع َعَلى ُصحه بـه

ٌن أَبـهَيُض ِمَن الثَـّلهجِ  َتِفُض فـَيَـَقُع ِمنه ُكلِّ رِيَشٍة َلوه َنَِّة فـَيَـنـه ِل اجله ِبُه َصاِحَبُه  ،  َوأَلهنَيُ ِمَن الزُّبهدِ ،  ِمنه َأهه ٌن ُيشه ِد لَيهَس ِفيَها َلوه َوأََلذُّ ِمَن الشَّهه
  َيِطرُي«ُثَّ 

 في إسناده عطية العوفي، وهو مدلس كثير الخطأ وقد عنعنه.  قال المحقق: [ # 1172]فيض: 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   105 َواُن بهُن ُعَمرَ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َأصهَحاُب  قَاَل: َكاَن  ،  َعنه ُسَليهِم بهِن َعاِمرٍ ،  أان َصفه
َعهَراِب َوَمَسا َفُعَنا اِبأله ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُلوَن ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ لَيَـنـه ًما فـََقاَل: اَي َرُسوَل ،  ئِِلِهمه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَل َأعهَرايبٌّ يـَوه قَاَل: َأقـه

َنَِّة  ،  اَّللَِّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ يف اجله ِذي َصاِحبَـَهاذََكَر اَّللَّ ِذيًَة َوَما ُكنهُت َأَرى َشَجَرًة تـُؤه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    .  َشَجَرًة ُمؤه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رُ ؟  »َوَما ِهيَ  ده ِذايً ،  « قَاَل: السِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " أَلَ ،  فَِإنَّ هَلَا َشوهًكا ُمؤه ٍر  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: }يف ِسده يهَس اَّللَّ

َا لَتـُنهِبُت َُثًَرا تـََفتَُّق الثَّ 28خَمهُضوٍد{ ]الواقعة:   ُ َعزَّ َوَجلَّ َشوهَكُه َفَجَعَل َمَكاَن ُكلِّ َشوهَكٍة َُثََرًة فَِإَّنَّ ِ َوَسبهِعنَي [ َخَضَد اَّللَّ َمَرُة َعِن اثـهَننيه
اًن ِمنه طََعاٍم َما  َخَر " َلوه ِبُه اله ٌن ُيشه  ِفيِه َلوه

َيانَ   ثـََنا َهاُروُن بهُن ُسفه َواَن بهِن ُعَمرَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َحرهبٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ َعنه َأيب أَُماَمَة ،  َعنه ُسَليهِم بهِن َعاِمرٍ ،  َعنه َصفه
ُ َعَليههِ ، الهَباِهِليِّ  َلهُ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم ِمثـه

 اإلسناد األول حسن.و اإلسناد الثاني فيه محمد بن عمر متروك... قال المحقق: [ # 1173]فيض: 

َاِعيلَ   *  -  107 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َبةَ ،  َعِن األه قَاَل: أََتى النَِّبَّ ،  َأرهَقمَ َعنه زَيهِد بهِن  ،  َعنه ُُثَاَمَة بهِن ُعقه
َنَّ  َل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجٌل ِمَن الهيَـُهوِد فـََقاَل: اَي َأاَب الهَقاِسِم أََلسهَت تـَزهُعُم َأنَّ َأهه َربُونَ َصلَّى اَّللَّ َوقَاَل أِلَصهَحاِبِه: ،  ِة َيَهُكُلوَن ِفيَها َوَيشه

ُتهُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بـََلى َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإنَّ َأَحَدُهمه لَيـُعهَطى قـُوََّة مِ فـَقَ ،  ِإنه َأقـَرَّ ِفيَها َخَصمه اَئِة رَُجٍل ِمَن  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرُب َوَيَه  َماِع« فـََقاَل َلُه الهيَـُهوِديُّ: فَِإنَّ الَِّذي َيشه َوِة َواجلِه َرِب َوالهَمطهَعِم َوالشَّهه َاَجةُ الهُمشه ُ   ؟  ُكُل َتُكوُن َلُه احله فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِك فَِإَذا الهَبطهُن َقده َضُمَر«  َعَليهِه َوَسلََّم: »َحاَجتـُُهمه َعَرٌق يُِفيُض ِمنه ُجُلوِدِهمه ِمثهَل رِيِح الهِمسه
 ِحيِح َغْيَر ُثَماَمَة ْبِن ُعْقَبَة، َوُهَو ِثَقٌة. ِرَجاُل َأْحَمَد َواْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  :الهيثميقال [ # 1174]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ   *  -   108 ثـََنا ِإْسه َزهَرقُ ،  َحدَّ َحاُق بهُن يُوُسَف األه َعنه َأيب ُموَسى ،  َعنه َقَساَمَة بهِن زَُهريهٍ ،  ثنا َعوهفٌ ،  ثنا ِإسه
َعِريِّ  َشه َنَِّة َزوََّدُه ِمنه قَاَل: قَاَل  ،  األه ُ َعزَّ َوَجلَّ آَدَم ِمَن اجله َبَط اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلمَّا َأهه فَِثَمارُُكمه َهِذِه  ،   ُثَارَِهاَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَِّة اَل تـَتَـَغريَُّ«  َنَِّة ِإالَّ َأنَّ َهِذِه تـَتَـَغريَُّ َوُثَاُر اجله  ِمنه ُثَاِر اجله
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 رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1175يض: ]ف

مٍ ،  ثنا الرَّبِيُع بهُن اَنِفعٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِرزهِق اَّللَِّ   -   113 مٍ ،  ثنا ُمَعاِويَُة بهُن َسالَّ مٍ ،  َعنه زَيهِد بهِن َسالَّ َع َأاَب َسالَّ قَاَل: َحدََّثيِن  ،  أَنَُّه ْسَِ
َاَء   اَبنَ ،  الرََّحِبُّ أَبُو َأْسه ُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  َعنه ثـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم َفَجاَء َحربهٌ  َموه

َباِر الهيَـُهوِد فـََقاَل: اَي حُمَمَّدُ  ُخلُ ،  ِمنه َأحه َم َيده َنَّةَ َما حُتهَفتـُُهمه يـَوه قَاَل:    ؟  قَاَل: »ِزاَيَدُة َكِبِد النُّوِن« قَاَل: َفَما ِغَذاُؤُهمه يف أَثَرَِها  ؟  وَن اجله
َنَِّة الَِّذي َيَهُكُل ِمنه َأطهَراِفَها« قَاَل: َفَما َشَراُِبُمه َعَليههِ  ُر اجله ٍ ِفيَها ُتَسمَّى َسلهَسِبياًل« ؟ »يـُنهَحُر هَلُمه ثـَوه  قَاَل: َفَصدََّقهُ   قَاَل: »ِمنه َعنيه

  .بمعناه (315رواه مسلم ) [ # 1176]فيض: 

 
َثَمةَ   -  115 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َيانَ ، َعِن األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب ُسفه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: ْسَِ

َربُونَ يـَُقوُل: »ِإنَّ   َنَِّة َيَهُكُلوَن ِفيَها َوَيشه َل اجله ُفُلوَن َواَل يـََتَمخَُّطونَ ،  َأهه قَاَل: »ُجَشاٌء   ؟  َواَل يـَُبوُلوَن« قَاَل: َفَما اَبُل الطََّعامِ ،  َواَل يـَتـه
ِح الهِمسهكِ  ٌح َكَرشه ِميَد َكَما تـُلهَهُموَن النـََّفَس«، َوَرشه ِبيَح َوالتَّحه  يـُلهَهُموَن التَّسه

   (.2835رواه مسلم )قال المحقق: إسناده حسن، والحديث [ # 1177]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو ُكَريهبٍ   -  116 قَاَل:  ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الرَّبِيِع بهِن أََنسٍ ،  َعنه َأيب َجعهَفٍر الرَّاِزيِّ ،  ثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ
َربُوَن َواَل يـَتَـَغوَُّطونَ قَاَل   َنَِّة لََيأهُكُلوَن َوَيشه َل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأهه َا طََعاُمُهمه َذِلَك ُجَشاٌء ،  َواَل يـَُبوُلونَ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَّنَّ

ِميَد َكَما تـُلهَهُمونَ  ِبيَح َوالتَّحه ِك يـُلهَهُموَن التَّسه ُح الهِمسه  النـََّفَس« َوَرشه
 (. 2835رواه مسلم )قال المحقق: إسناده حسن لغيره، والحديث [ # 1178]فيض: 

ثهُت َعنه َُيهََي بهِن َمِعنيٍ   *  -  119 ِ بهِن َشرِيكٍ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َماِلٍك الهُمَزينِّ ،  ُحدِّ ُيَكَنَّ قَاَل: َحدََّثيِن َشيهٌخ رَأَيهُت أَنَُّه  ،  َعنه ُحَصنيه
َنَّةِ ،  َعنه َميهُمونَةَ ،  َأاَب َعبهِد الرَّمحهَنِ  َتِهي الطَّريهَ يف اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ الرَُّجَل لََيشه َعِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َا ْسَِ فـََيِجيُء ِمثهَل   َأَّنَّ

يِتِّ َحىتَّ يـََقَع َعَلى ِخَوانِِه ملَه ُيِصبهُه ُدخَ  َبَع ُثَّ َيِطرُي« الهُبخه  اٌن َوملَه ََتَسَُّه اَنٌر فـََيأهُكُل ِمنهُه َحىتَّ َيشه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1179]فيض: 

ثـََنا جُمَاِهُد بهُن ُموَسى  -   139 َأنَّ ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ابهُن َأِخي ابهُن ِشَهابٍ ،  ثنا َمعهُن بهُن ِعيَسى،  َحدَّ
ثَِر قَاَل: »ََّنٌَر َأعهطَانِيِه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ يف اجلهَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن الهَكوه َلى ِمَن الهَعَسلِ ،  نَِّة َأَشدُّ بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَأحه

َُزوِر«ِفيِه طُُيوٌر َأعهَناقـَُها َكَأعهَناقِ  َا لََناِعَمةٌ ،  اجله َها« ، فـََقاَل ُعَمُر: ِإَّنَّ ُلَها أَنـهَعُم ِمنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأكه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1180]فيض: 

 

َنهظَِليُّ   *  -   142 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيَس احله َبةَ ثنا أَبُو  ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ُعتـه ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن يُوُسفَ ،  ثنا ِإْسه
َودِ  َسه ٍم األه عهُت َأاَب أَُماَمةَ ،  َعنه َأيب َسالَّ خُ ،  قَاَل: ْسَِ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنهُكمه ِمنه َأَحٍد َيده َنََّة ِإالَّ انهطُِلَق  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُل اجله
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َماَمَها فـََيأهُخُذ ِمنه َأيِّ َذِلَك َشاءَ ،  ِبِه ِإىَل ُطوََب  َتُح َلُه َأكه َوَد ،  َوِإنه َشاَء َأمحهَرَ ،  ِإنه َشاَء أَبـهَيضَ ،  فـَتَـفه َضَر َوِإنه َشاَء َأسه َوِإنه َشاَء َأخه
َسَن« ِمثهَل َشَقاِئِق النـُّعهَماِن َوَأَرقَّ   َوَأحه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1181]فيض: 

َسُن بهُن ُموَسى *  - 143 َثَمَة ثنا احلَه ثـََنا أَبُو َخيـه َثِم َحدَّثَُه َعنه َأيب َسِعيدٍ ، ثنا ابهُن هَلِيَعةَ ، َحدَّ َيـه ِح َأنَّ َأاَب اهله ،  َحدََّثيِن َدرَّاٌج أَبُو السَّمه
ُثَّ ُطوََب ِلَمنه آَمَن ،  َوطُوََب ُثَّ ُطوََب ،  قَاَل: »ُطوََب ِلَمنه رَآين َوآَمَن يب ،  َرُسوَل اَّللَِّ طُوََب ِلَمنه رَآَك َوآَمَن ِبكَ قَاَل: اَي  ،  َأنَّ رَُجاًل 

َنَِّة َمِسريَُة ِماَئِة َعاٍم ثَِيابُ  ؟ يب َوملَه يـََرين« فـََقاَل رَُجٌل " َوَما ُطوََب  َماِمَها« قَاَل: »َشَجَرٌة يف اجله َنَِّة خَتهُرُج ِمنه َأكه ِل اجله  َأهه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1182]فيض: 

َأعهَرايبٌّ  قَاَل: أََتى  ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  أان جُمَاِلُد بهُن َسِعيدٍ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   148
َنَّةِ  ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأرَأَيهَت ثَِياَب َأهه مُ   ؟  أَنـَعهَمُلَها أِبَيهِديَنا  ؟  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َفَضِحَك الهَقوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُيضهِحُكُكمه  َأُل َعاِلًماَصلَّى اَّللَّ  اَل َوَلِكنـََّها َُثََراٌت« ،  ِمنه َجاِهٍل َيسه
 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1183]فيض: 

 

َاِعيلَ   -  149 َحاُق بهُن ِإْسه رَباََن ِإسه َيانُ ،  َأخه َعانَ ،  ثنا ُسفه َدى  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده ُأَكيهِدُر بهُن ُدوَمَة ِإىَل  َأهه
ِنَها فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ُجبًَّة ِمنه ُسنهُدٍس فـَتَـَعجََّب النَّاُس ِمنه ُحسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَمَناِديُل َسعهٍد يف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

َها«  َسُن ِمنـه َنٍَّة َأحه  اجله
   (.2468(، ومسلم )2616رواه البخاري )[ # 1184]فيض: 

 

َثَمةَ   -  150 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  ثنا دارجٌ ،  أان ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا احلَه َيـه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: }َوفـُُرٍش َمره  َرهضِ 34ُفوَعٍة{ ]الواقعة:  اَّللَّ َ السََّماِء َواأله َوِإنَّ ، [ قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإنَّ ارهتَِفاَعَها َكَما َبنيه

َرهِض َلَمِسريَُة ََخهِسِماَئِة َعاٍم« َ السََّماِء َواأله  َما َبنيه
 من طريق رشدين بن سعد.حديث غريب. قال الترمذي: ال نعرفه إال   قال المحقق: [ # 1185]فيض: 

َثَمةَ   *   -   164 ثـََنا أَبُو َخيـه ِديٍّ ،  َحدَّ ثنا َحبَّاُن بهُن  ،  َحدََّثيِن الهَعاَلُء بهُن رَاِفعٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َأيب الهَوضَّاحِ ،  ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه
ٍرو، َخارَِجةَ  َنَِّة َأخُتهَلُق َخلهًقا َأوه قَاَل: َجاَء ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ِل اجله رِبهاَن َعنه ثَِياِب َأهه َأعهَرايبٌّ َجافٌّ َجِريٌء فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأخه

ًجا مِ   ؟  تـُنهَسُج َنسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُيضهِحُكُكمه ِمنه َجاهِ ،  َفَضِحَك بـَعهُض الهَقوه َأُل َعاِلًمافـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ « ؟ ؟  ٍل َيسه
ِل اجلهَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َساَعًة ُثَّ قَاَل: »أَيهَن السَّاِئُل َعنه ثَِياِب َأهه ، « قَاُلوا: َها ُهَو َذا اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  نَّةِ فََأَكبَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنَّةِ ، قَاَل: »اَل  َها َُثَُر اجله  « َبله َتَشقَُّق َعنـه
 َرَواُه اْلَبزَّاُر ِفي َحِديٍث َطِويٍل، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1186]فيض: 
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ثـََنا َسعهُد بهُن زُنـهُبورٍ   *  -  165 َاِعيُل بهُن جُمَاِلِد بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ قَاَل: َجاَء ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  أان ِإْسه
َنَّ  َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأرَأَيهَت ثَِيابـََنا يف اجله  ُ مُ   ؟  ِة نـَعهَمُلَها أِبَيهِديَناَأعهَرايبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل َما ،  َفَضِحَك الهَقوه

َأُل َعاِلًما ؟ َتضهَحُكونَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َصَدقَ  ؟ ِمنه رَُجٍل َجاِهٍل َيسه  اَل َوَلِكنـََّها َُثََراٌت« ، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ِحيِح َغْيَر ُمَجاِلِد ْبِن َسِعيٍد، َوَقدْ  قال المحقق: [ # 1187]فيض:  ، ِرَجاُل الصَّ  ُوثِ َق. ِرَجاُل َأِبي َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيِ 

 
ِر بهُن يَزِيدَ  *  - 167 ثـََنا أَبُو َبكه رَِمةَ ، َعنه ِْسَاكٍ ، أان مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، أان يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َحدَّ ُ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه ِعكه َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنههُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ خِلَِليِلِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُلٍؤ لَيهَس ِفيِه َصدهٌع َواَل َوَهٌن َأَعدَُّه اَّللَّ ًرا ِمنه ُلؤه َنَِّة َلَقصه »ِإنَّ يف اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم«   ِإبـهَراِهيَم َصلَّى اَّللَّ

 في إسناده من لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1188]فيض: 
 

َرسِ أان    *   -   168 َشه عهُت َعبهَد الهَعزِيِز بهَن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشونَ ،  ُشَجاُع بهُن األه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  قَاَل: ْسَِ
ٌر أَبـهَيضُ  َنََّة فَِإَذا ِفيَها َقصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َدَخلهُت اجله ِيَل: ِلَمنه َهَذا الهَقصهرِ قَاَل: قُـ ،  َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »ِلَرُجٍل ِمنه   ؟  لهُت جلِِربه

ُه فـَُقلهُت: أِلَيِّ قـَُريهشٍ ، قـَُريهٍش« ُت َأنه َأُكوَن ِإايَّ َطَّاِب«  ؟ فـََرَجوه  فـََقاَل: »ِلُعَمَر بهَن اخله
 حديث صحيح، ورجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1189]فيض: 

 

َشهَرسِ َحدَّثـََنا    -   169 قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َسَلَمةَ ،  ُشَجاُع بهُن األه
ًرا أَبـهَيضَ  َنََّة فـََرأَيهُت َقصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " رَأَيـهُتيِن َدَخلهُت اجله قَاُلوا: ِلُعَمَر بهَن  ؟ فـَُقلهُت: ِلَمنه َهَذا الهَقصهرُ ،  ِبِفَنائِِه َجارِيَةٌ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َطَّابِ  ََتَك " فـََقاَل ُعَمُر: أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، اخله   َعَليهَك َأَغارُ فََأَردهُت َأنه َأدهُخَلُه فَأَنهظُُر ِإلَيهِه َفذََكرهُت َغريه
   (.5226رواه البخاري )[ # 1190]فيض: 

 

َثَمةَ   * -  176 ثـََنا أَبُو َخيـه َزهرَُج السَّعهِديُّ ،  ثنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ، َحدَّ ىًل ِلُعثهَماَن بهِن َعفَّانَ ،  ثنا اخله ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ثنا أَبُو أَيُّوَب َموه
  ُ نـهَيا َوِمثهِلَها َمَعَهاقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة َخريهٌ ِمَن الدُّ ِط َأَحدُِكمه يف اجله َنَِّة ، َعَليهِه َوَسلََّم: »قـَيهُد َسوه َرَأٍة ِمَن اجله َولََنِصيُف امه

نـهَيا َوِمثهِلَها َمَعَها« َما ؟ َما النَِّصيفُ ، قَاَل: قـُلهُت: اَي َأاَب ُهَريـهَرةَ ، َخريهٌ ِمَن الدُّ  رُ قَاَل اخلِه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1191]فيض: 

 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن يـَعهُقوبَ   *  -  177 َجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ََسنِ ،  أان َحَسُن بهُن َأيب َجعهَفرٍ ،  ثنا احله ٍ ،  َعِن احله َراَن بهِن ُحَصنيه َوَأيب  ،  َعنه ِعمه
  ُ ٍن{ ]التوبة:  ُهَريـهَرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َبًة يف َجنَّاِت َعده يَِة: }َوَمَساِكَن طَيـه َنَِّة ِمنه  72َعَليهِه َوَسلََّم يف َهِذِه اله [ قَاَل: »َقصهٌر يف اجله

ُلؤٍ  ُعوَن َدارًا ِمنه اَيُقوَتٍة مَحهَراءَ ،  ُلؤه ِر َسبـه ًتا ِمنه زُُمرَُّدةٍ ،  يف َذِلَك الهَقصه ُعوَن بـَيـه ُعوَن َسرِيًرا ،  َخضهَراءَ   يف ُكلِّ َداٍر َسبـه يف ُكلِّ بـَيهٍت َسبـه
ُعوَن ِفَراًشا ِمنه ُكلِّ َلوهنٍ  ُعوَن َماِئَدةً ،  َعَلى ُكلِّ َسرِيٍر َسبـه ُوِر الهِعنِي يف ُكلِّ بـَيهٍت َسبـه َرَأٌة ِمَن احله َعَلى ُكلِّ َماِئَدٍة ،  َعَلى ُكلِّ ِفَراٍش امه

اًن ِمَن الطََّعامِ  ُعوَن َلوه ِمَن يف َغَداٍة َواِحَدٍة َما َيَهِت عَ يف ،  َسبـه ُ َعزَّ َوَجلَّ الهُمؤه ُعوَن َوِصيًفا َوَوِصيَفًة فـَيـُعهِطي اَّللَّ َلى َذِلَك   ُكلِّ بـَيهٍت َسبـه
 ُكلِِّه«
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 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1192]فيض: 
 

َثَمةَ  - 178 ثـََنا أَبُو َخيـه بَـَهاينٍّ ، ثنا َساملٌ يـَعهيِن ابهَن َأيب َحفهَصةَ ، ُفَضيهلٍ ثنا حُمَمَُّد بهُن ، َحدَّ َوابهُن َأيب ، وََكِثرٌي النـَّوَّاءُ ، َوَعبهُد اَّللَِّ بهُن َأصه
َلى َل  ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َعِطيَّةَ ،  لَيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأهه َنَِّة َلرَيَاُهمه َمنه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الدَّرََجاِت الهُعَلى ِمَن اجله

ُهمه َوأَنـهَعمَ  ٍر َوُعَمَر ِمنـه َم الطَّاِلَع ِمنه آفَاِق السََّماِء َأاَل َوِإنَّ َأاَب َبكه َن النَّجه  ا«حَتهتَـُهمه َكَما تـََروه
 إسناده ضعيف. وحسنه الترمذي في جامعه. قال المحقق: [ # 1193]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ حَ  -  179 ُل بهُن َسعهدٍ ، َعنه أَبِيهِ ، ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازِمٍ ، دَّ رَبين َسهه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، قَاَل: َأخه
َنَِّة لََيرَتَاَءوهَن الهُغرهَفَة َكَما تـََراَءوهَن الهَكوهَكَب الدُّرِّيَّ الهغَ  َل اجله  َأِو الشَّرهِقيَّ يـََراُه الهَغرهيبُّ« ، رهيبَّ يـََراُه الشَّرهِقيُّ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه

  ق: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.قال المحق[ # 1194]فيض: 
 

َثَمةَ   -  180 ثـََنا أَبُو َخيـه َعِن ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُجَحاَدةَ ،  أان َشرِيُك بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم  ِ ِماَئُة َعاٍم«النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َ ُكلِّ َدرََجَتنيه َنَُّة ِماَئُة َدرََجٍة َما َبنيه  قَاَل: »اجله

  قال المحقق: إسناد حسن.[ # 1195]فيض: 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -  182 َعنه َعطَاِء ،  نه ِهاَلِل بهِن َعِليٍّ عَ ،  أان فـَُليهُح بهُن ُسَليهَمانَ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّ
َنَِّة لََيرَتَاَءوهَن يف الهُغَرِف َكَما َترَتَا،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  بهِن َيَسارٍ  َل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه َءوهَن الهَكوهَكَب الشَّرهِقيَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِل الدَّرََجاِت«  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُأولَِئَك النَِّبيُّونَ َوالهَكوهَكَب الهَغرهيبَّ  ُُفِق َأِو الطَّاِلَع يف تـََفاُضِل َأهه قَاَل: »بـََلى َوالَِّذي نـَفهِسي ،   يف األه
َواٌم آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوَصدَُّقوا الهُمرهَسِلنَي«، بَِيِدهِ   َوَأقـه

 حديث صحيح، وإسناده حسن. المحقق: قال [ # 1196]فيض: 
 

َثَمةَ   -   183 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  ثنا َدرَّاجٌ ،  أان ابهُن هَلِيَعةَ ،  أان احلَه َيـه ِريِّ ،  َعنه َأيب اهله ُده َأنَّ َرُسوَل ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   ُهمه«اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَمُعوا يف َواِحَدٍة َلَوِسَعتـه  »ِللهَجنَِّة ِماَئُة َدرََجٍة َوَلوه َأنَّ الهَعاَلِمنَي اجه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1197]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َسِعيٍد َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن َُيهََي بهِن َسِعيٍد الهَقطَّانُ   -   184 ثَنا أَبُو َهاِنٍئ ،  ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُشَريهحٍ ،  ُحَبابٍ ثنا زَيهُد بهُن  ،  َحدَّ
ِريَّ ،  التُِّجيِبُّ  ُده عهُت َأاَب َسِعيٍد اخله ِ ،  قَاَل: ْسَِ َ الدَّرََجَتنيه َنَِّة َما َبنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِماَئُة َدرََجٍة يف اجله َما   يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرهِض« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِلَمنه بَ  َ السََّماِء َواأله َرهِض َوأَبـهَعُد ِمَّا َبنيه َ السََّماِء َواأله  قَاَل: »ِللهُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«  ؟ نيه
 إسناده حسن.قال المحقق: [ # 1198]فيض: 

ثـََنا ُشَريهُح بهُن يُوُنسَ   -   191 عهُت جُمَاِلًدا،  اَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدةَ قَ ،  َحدَّ َهُد َعَلى َأيب الدَّرهَداِء ،  قَاَل: ْسَِ يـَُقوُل: َأشه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَ  َهُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُد َعَلى َأيب َسِعيٍد أَنَُّه قَاَل: َأشه َل ِعلِّيِّنَي َكَما أَنَُّه قَاَل: َأشه َنَِّة َلرَيَوهَن َأهه َل اجله اَل: »ِإنَّ َأهه
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ُفسَ ،  الَِّذي يف أُُفِق السََّماءِ تـََروهَن الهَكوهَكَب   َاِعيُل بهُن َأيب َخاِلٍد َوُهَو َمَعُه َعَلى الطُّنـه ُهَما َوأَنـهَعَما« فـََقاَل ِإْسه ٍر َوُعَمَر َلِمنـه ِة:  َوِإنَّ َأاَب َبكه
َهُد َعَلى َعِطيََّة أَنَُّه َشِهَد َعَلى َأيب َسِعيٍد أَنَُّه َشِهَد َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ثـََنا ُشَريهحٌ َأشه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثهَل َهَذا َحدَّ َهُد  ،   َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َأشه

َاِعيَل الهُمَؤذِِّن أَنَُّه َحدَّثـََنا َعنه َعِطيَّةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثهَل َهَذا ، َعنه َأيب َسِعيدٍ ، َعَلى َأيب ِإْسه  َعِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1199]فيض: 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن يـَعهُقوبَ   *   -  199 َثُم بهُن َجَِيلٍ ،  َحدَّ َيـه َاِرُث بهُن ُعبَـيهدٍ ،  أان اهله ينِّ ،  ثنا أَبُو ُقَداَمةَ ،  ثنا احله َوه َراَن اجله َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب ِعمه
َعِريِّ  َشه ِر بهِن َأيب ُموَسى األه ٍن ُثَّ َتَصدَّ ،  أَبِيهِ َعنه  ،  َبكه َنَِّة خَتهُرُج ِمنه َجنَِّة َعده َاَر اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنه َأَّنه ُع َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َارَُها ُلوَن اَل يـَرَ ، بـَعهَدَها َأَّنه ِمِن ِفيَها خَلَيهَمًة ُطوهُلَا ِستُّوَن ِمياًل َلُه ِفيَها َأهه  ى بـَعهُضُهمه بـَعهًضا«َوِإنَّ ِللهُمؤه
 حديث صحيح، وإسناده حسن لغيره. قال المحقق: [ # 1200]فيض: 

 

ٍر التَّمَّارُ   *  -  200 ِرو بهِن َميهُمونٍ ،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  ثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدََّثيِن أَبُو َنصه ُعودٍ ،  َعنه َعمه َحدَّثـَُهمه ،  َأنَّ ابهَن َمسه
ُ َأنه َيُكونُوا ٌم يف النَّاِر َما َشاَء اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َيُكوُن قـَوه َنَِّة فـَيَـغهَتِسُلوَن ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ ُُيهرُِجُهمه فـََيُكونُوَن يف اجله

َنَِّة   ُل اجله يِهمه َأهه ََياِة فـَُيَسمِّ نـهَيا أَلَطهَعَمُهمه َوَسَقاُهمه َوفـََرَشُهمه َوحَلََفُهمه«يف ََّنَِر احله َل الدُّ ََهنَِّميُّوَن َلوه َضاَف َأَحُدُهمه َأهه ِسُبُه قَاَل:  ،  اجله َوَأحه
 »َوَزوََّجُهمه«

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1201]فيض: 
 

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  يَزِيُد الرَّقَاِشيُّ ثنا  ،  َحدََّثيِن َصاِلُح بهُن َماِلٍك الهُمَزينُّ   *   -   201 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنَِّة َأَجهَِعنَي َدرََجًة َمنه يـَُقوُم َعَلى رَأهِسِه َعَشَرُة آاَلِف َخاِدٍم« ِل اجله َفَل َأهه  »ِإنَّ َأسه

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1202]فيض: 

َثَمةَ   -  206 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  ثنا َدرَّاجٌ ،  ثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا احلَه َيـه ِريِّ ،  َعنه َأيب اهله ُده قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َنَِّة َمنهزَِلًة الَِّذي َلُه َُثَانُوَن أَلهَف َخاِدٍم َواثـهنَ َرُسوُل اَّللَِّ   ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأدهََّن َأهه ُعوَن َزوهَجًة َويـُنهَصُب َلُه قـُبٌَّة  َصلَّى اَّللَّ اِن َوَسبـه

َعاَء«  َابَِيِة ِإىَل َصنـه َ اجله ُلٍؤ َواَيُقوٍت َوزَبـَرهَجٍد َكَما َبنيه  ِمنه ُلؤه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1203فيض: ]

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -  210 َواُن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َقاَلينُّ ،  ثنا َصفه َرَّاِح الهَعسه َوهزَاِعيُّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َروَّاُد بهُن اجله َعنه َهاُروِن ،  ثنا األه
َنََّة َعَلى ُطوِل آَدَم َعلَ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  بهِن ِرََئبٍ  َنَِّة اجله ُل اجله ُخُل َأهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيده يهِه السَّاَلُم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِن يُوُسَف َعَلى ِمياَلِد ِعيَسى َثاَلٌث َوَثاَلثُوَن َسَنةً  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَعلَ ، ِستُّوَن ِذرَاًعا ِبِذرَاِع الهَمَلِك َعَلى ُحسه ى ِلَساِن حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
 ُجرهٌد ُمرهٌد ُمَكحَُّلوَن«

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1204]فيض: 
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َثَمةَ   *  -  212 ثـََنا أَبُو َخيـه ُ بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  ثنا َدرَّاجٌ ،  ثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا ُحَسنيه َيـه ِريِّ َعنه  ،  َعنه َأيب اهله ُده َعنه َرُسوِل ،  َأيب َسِعيٍد اخله

َنَِّة َسبهِعنَي َسَنًة قـَبهَل َأنه يـَتَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـتَِّكُئ يف اجله َها َما ،  َحوَّلَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلَؤٍة ِمنـه َوِإنَّ َعَليهِهمه لَِتيَجااًن َأدهََّن ُلؤه
ِرقِ  َ الهَمشه  َوالهَمغهِرِب« َبنيه

 َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. :الهيثميقال [ # 1205]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -  215 َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ بهِن َعاِمِر بهِن َعنه َداُوَد  ،  قَاَل: َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيبٍ ،  ثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا احلَه
َنَِّة َأطهَلَع قـَيهَد ِسَوارِِه َلَطمَ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َسعهِد بهِن َأيب َوقَّاصٍ  ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأنَّ رَُجاًل ِمنه َأهه َس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َء ال ُس َضوه َس َكَما َتطهِمُس الشَّمه ُؤُه الشَّمه ِم«َضوه  نَّجه
 رجاله ثقات ما خال ابن لهيعة... قال المحقق: [ # 1206]فيض: 

 

َبةَ   *   -   216 ثـََنا ُعثهَماُن بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب َشيـه َعنه  ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َأيب ُزرهَعةَ ،  ثنا َشرِيُك بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  ثنا ُمَعاِويَُة بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ
ُعودٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن يَزِيدَ ،  َصاِدقٍ َأيب   َُثَانَِيُة  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َعَليهِه َوَسلََّم: »ِللهَجنَِّة   ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 أَبـهَواٍب«
، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. َرَواُه َأْحَمُد،  :الهيثميقال [ # 1207]فيض:   َوالطََّبَراِنيُّ

 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن الصَّبَّاحِ  - 217 َطَّابِ ، ثنا َمعهُن بهُن ِعيَسى، َحدَّ ِر بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر بهِن اخله ،  ثنا َخاِلُد بهُن َأيب َبكه
َنََّة َعرهُضهُ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ  ُخُلوَن ِمنهُه اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَبُب أُمَّيِت الَِّذي َيده  َمِسريَُة  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َغُطوَن َعَليهِه َحىتَّ َتَكاُد َمَناِكبـُُهمه تـَُزوُل«، الرَّاِكِب َثاَلثً  ُمه لَُيضه  ُثَّ ِإَّنَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1208]فيض: 

َسُن بهُن حَمهُبوبٍ   *   -   219 َُريهِريُّ ،  ثنا َعِليُّ بهُن َعاِصمٍ ،  َحدََّثيِن احلَه رَبين اجله َعنه ،  قَاَل: َحدََّثيِن َحِكيُم بهُن ُمَعاِويََة الهُقَشريهِيُّ ،  قَاَل: َأخه
عهُت النَِّبَّ َصلَّى ، أَبِيهِ  َنَِّة َمِسريَُة َسبهِع ِسِننَي« قَاَل: ْسَِ ِ ِمنه َمَصارِيِع اجله َراَعنيه َ ُكلِّ ِمصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َبنيه  اَّللَّ

 َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  قال المحقق: [ # 1209]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ،  ُعَمَر بهِن حُمَمٍَّد الهُقَرِشيُّ َحدََّثيِن أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن    -  220 ،  َوأَبُو ُكَريهٍب قَااَل: َحدَّ
ىَل َجعهَدةَ ،  َعنه َأيب َُيهََي ،  َعنه َأيب َخاِلٍد الدَّااَلينِّ ،  َعنه َعبهِد السَّاَلِم بهِن َحرهبٍ  اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ قَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َموه

ُخُل ِمنهُه أُمَّيِت« قَاَل   َنَِّة الَِّذي يَده ِيُل فََأَخَذ بَِيِدي فََأرَاين اَبَب اجله ، أَبُو ُهَريـهَرَة: َوِددهُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيّنِ َمَعكَ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأََتين ِجربه
َنََّة ِمنه أُمَّيِت« فـََقاَل: »َأَما ِإنََّك ايَ  ُخُل اجله ٍر َأوَُّل َمنه َيده   َأاَب َبكه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1210]فيض: 
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ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   221 ِريِّ ،  أان َمعهَمرٌ ،  ثنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعنه مُحَيهِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعِن الزُّهه
ِ ِمنه َماِلِه يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ نُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه أَنـهَفَق َزوهَجنيه َنَِّة اَي َعبهَد اَّللَِّ َهَذا َخريهٌ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَمنه ،  وِدَي يف اجله

ِل الصَّاَلِة ُدِعَي ِمنه ابَ  ِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمنه اَبِب الصََّدَقةِ ،  ِب الصَّاَلةِ َكاَن ِمنه َأهه َهاِد  ،  َوَمنه َكاَن ِمنه َأهه ِل اجلِه َوَمنه َكاَن ِمنه َأهه
َهادِ  دِّيُق: اَي رَ ،  ُدِعَي ِمنه اَبِب اجلِه ٍر الصِّ ِن« فـََقاَل أَبُو َبكه َياِم ُدِعَي ِمنه اَبِب الرَّايَّ ِل الصِّ ُسوَل اَّللَِّ َهله َعَلى َأَحٍد  َوَمنه َكاَن ِمنه َأهه

َها ُكلَِّها َأَحٌد اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ؟ ِمنه َضُرورٍَة ِمنه أَيِِّهَما ُدِعيَ  َعى ِمنـه ُهمه«  ؟ َوَهله يُده  قَاَل: »نـََعمه َوِإيّنِ أَلَرهُجو َأنه َتُكوَن ِمنـه
   (.1027(، ومسلم )1897رواه البخاري )[ # 1211]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن َبسَّامٍ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -  222 َُمِحيُّ ،  َوِإْسه ِل بهِن  ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  قَااَل: َحدَّثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن اجله َعنه َسهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " لِلصَّائِِمنَي ابَ ،  َسعهدٍ  ُُهمه فَِإَذا َدَخَل آِخُرُهمه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخُل َأَحٌد ِمنهُه َغريه ُن اَل َيده ٌب يـَُقاُل َلُه: الرَّايَّ

َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيمَ   ُأغهِلَق َفَمنه َدَخَل ِمنهُه َشِرَب َوَمنه َشِرَب ملَه َيظهَمأه أََبًدا " َوَهَذا َلفهُظ ِإْسه
 (. 1152(، ومسلم )1896رواه البخاري )[ # 1212]فيض: 

 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن الهَقاِسمِ   -  223 َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َعانَ ،  ثنا ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده
َنَِّة فـَيـَُقعهِقُعَها«  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَن َأوَُّل َمنه َيَهُخُذ ِبَلهَقِة اَبِب اجله  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1213]فيض: 

َثَمةَ   -  225 ثـََنا أَبُو َخيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َأَنسٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َن بهِن الهُمِغريَةِ َعنه ُسَليهَما،  ثنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدَّ
ِتحُ  تَـفه َم الهِقَياَمِة فََأسه َنَِّة يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " آِت اَبَب اجله َاِزُن: َمنه أَنهتَ ،  اَّللَّ أُِمرهُت َأنه اَل فـَيَـُقوُل: ِبَك  ،  فََأُقوُل: حُمَمَّدٌ   ؟  فـَيَـُقوُل اخله

َلَك "  َتَح أِلََحٍد قـَبـه  َأفـه
  (.197رواه مسلم ) [ # 1214]فيض: 

 

َاِعيلَ   -   226 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ قَاَل: َكَأيّنِ أَنهظُُر ِإىَل َيِد َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  ثنا ُسفه
َنَِّة فَأُقـَعهِقُعَها«  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »آُخُذ ِبَلهَقِة اَبِب اجله  َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1215]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو يُوُسَف بهِن ُموَسى  *   -   227 َاِعيُل بهُن َأيب َخاِلدٍ ،  الرَّمحهَِن بهُن َمغهَراءَ ثنا َعبهُد  ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه يُوُسَف بهِن ُحَبابٍ ،  ثنا ِإْسه
َها اَبُب الهُمَصلِّنيَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لِلهَجنَِّة َُثَانَِيُة أَبـهَواٍب ِمنـه َها اَبُب الصَّائِِمنيَ ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َها اَبُب الهُمَجاِهِدينَ َوِمنـه ،  َوِمنـه

َها اَبُب الهُمَتَصدِِّقنيَ  ُعوُه َهلُ ،  َوِمنـه َنَِّة ُكلُُّهمه َيده َسِة مَيُرُّ خبََزنَِة اجله َمه َعُد ِمنه َهِذِه اخله َها اَبُب الهَواِصِلنَي فـََليهَس َأسه «  َوِمنـه َنا اَي َعبهَد اَّللَِّ مَّ ِإلَيـه
ٍر: َما تـَُرى َمنه   قَاَل: »أَنهَت ُهَو«  ؟  َصاِحُب َهُؤاَلِء اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل أَبُو َبكه

 حديث مرسل رجاله ثقات ما خال يوسف بن حباب فلم أعرفه. قال المحقق: [ # 1216]فيض: 
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َثَمةَ  - 228 ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: "  ، َعنه أََنسٍ ، ثنا َثِبتٌ ، ثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، ثنا َعفَّانُ ، َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بـُُغوُه صَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: اصه َنَِّة فـَيَـُقوُل اَّللَّ ِل اجله نـهَيا ِمنه َأهه َتى أبََِشدِّ النَّاِس َكاَن َباَلًء يف الدُّ َغًة فـَيَـُقوُل يـُؤه َبُغ ِفيَها َصبـه َنَِّة فـَُيصه َغًة يف اجله بـه

َرُهُه َقطُّ اَّللَُّ  ًئا َتكه ًسا َقطُّ َوَشيـه َرُهُه َقطُّ "  ؟  َعزَّ َوَجلَّ: اَي ابهَن آَدَم َهله رَأَيهَت بـُؤه ًئا َأكه  قَاَل: اَل َوِعزَِّتَك َما رَأَيهُت َشيـه
  (.2807رواه مسلم ) [ # 1217]فيض: 

 

َُمِحيُّ ،  ُموَسىقَاَل: ثنا يُوُسُف بهُن  ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -  229 ِل بهِن ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  ثنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن اجله َعنه َسهه
ٌ رَ ،  َسعهدٍ  َنََّة يـَُقوُل: »ِفيَها َمااَل َعنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َيذهُكُر اجله َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعته وَ أَنَُّه ْسَِ اَل َخَطَر َعَلى َأته َواَل ُأُذٌن ْسَِ

 قـَلهِب َبَشٍر« 
 حديث صحيح، وإسناده حسن لغيره. قال المحقق: [ # 1218]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   230 ِل بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  ثنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ ُ  ،  َعنه َسهه َعَليهِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـهَيا َوَما ِفيَها«  َنَِّة َخريهٌ ِمَن الدُّ ٍط يف اجله ِضُع َسوه  َوَسلََّم قَاَل: »َموه

   (.3250رواه البخاري )[ # 1219]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   231 لٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازِمٍ ،  َحدَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  قَاَل:  ،  َعنه َسهه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُكوَن آِخٌذ بـَعهُضُهمه بـَعهًضا اَل  ُمَتَمسِّ أَلهٍف  ُعِماَئِة  أَلهًفا َأوه َسبـه ُعوَن  َنََّة ِمنه أُمَّيِت َسبـه ُخَلنَّ اجله ُخَل آِخُرُهمه »لََيده ُخُل َأوَّهُلُمه َحىتَّ َيده  َيده

ءِ  ِر«  ُوُجوُهُهمه َعَلى َضوه َلَة الهَبده  ُصورَِة الهَقَمِر لَيـه
 (. 219(، ومسلم )3247رواه البخاري )[ # 1220]فيض: 

ٍر التَّمَّارُ   -   233 ثـََنا أَبُو َنصه َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُعَمرَ ،  ثنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ
َها ِيَل: اذهَهبه فَانهظُره ِإلَيـه َنََّة قَاَل جلِِربه ُ اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َلمَّا َخَلَق اَّللَّ َها فـََقاَل: اَي َربِّ َوِعزَِّتَك  ،  َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َفَذَهَب فـََنَظَر ِإلَيـه

َمُع ِِبَا َأَحٌد ِإالَّ َدَخَلَها َفَحفََّها ابِ  ُخَلهَ اَل َيسه َها َفَذَهَب فـََنَظَر فـََقاَل: َوِعزَِّتَك َلَقده َخِشيُت َأالَّ َيده ا  لهَمَكارِِه ُثَّ قَاَل: اذهَهبه فَانهظُره ِإلَيـه
َها َفَذَهَب فـََنَظَر ِإلَ  ِيُل اذهَهبه فَانهظُره ِإلَيـه ُ َعزَّ َوَجلَّ النَّاَر قَاَل: اَي ِجربه هَ َأَحٌد فـََلمَّا َخَلَق اَّللَّ َمُع ِِبَا يـه ا فـََقاَل: اَي َربِّ َوِعزَِّتَك اَل َيسه

ُخُلَها َفَحفََّها اِبلشََّهَواتِ  َها فـََقاَل: اَي َربِّ َوِعزَِّتَك َلَقده َخشِ ،  َأَحٌد فـََيده َها َفَذَهَب فـََنَظَر ِإلَيـه ِيُل اذهَهبه فَانهظُره ِإلَيـه يُت ُثَّ قَاَل: اَي ِجربه
َقى َأَحٌد ِإالَّ    َدَخَلَها " َأنه اَل يـَبـه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1221]فيض: 
 

ِقيُّ ،  َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *  -  234 َسنِ ،  َعِن الرَّبِيِع بهِن َصِبيحٍ ،  ثنا َسِعيُد بهُن ِديَناٍر الدَِّمشه قَاَل: قَاَل ،  َعنه أََنسٍ ،  َعِن احلَه
َنَّةَ  َنَِّة اجله ُل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا َدَخَل َأهه َواُن بـَعهُضُهمه ِإىَل بـَعهٍض فـََيِسرُي َسرِيُر َذا ِإىَل  ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتاُق اإلهِخه قَاَل: فـََيشه

ُ لََنا  َوَسرِيُر َذا ِإىَل َسرِيِر َذا َحىتَّ ََيهَتِمَعا،  َسرِيِر َذا فـَيَـُقوُل َصاِحُبُه:  ،  فـَيَـبهِكي َذا َويـَبهِكي َذا يـَُقوُل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه تـَعهَلُم َمىَت َغَفَر اَّللَّ
اَن اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فـََغَفَر لََنا "  ِضِع َكَذا وََكَذا َفَدَعوه َم ُكنَّا يف َموه  نـََعمه يـَوه
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ِبيِع ْبِن ُصَبْيٍح، َوُهَما َضِعيفَ   قال المحقق:[ #  1222]فيض:   ِحيِح َغْيَر َسِعيِد ْبِن ِديَناٍر، َوالرَّ اِن، َوَقْد َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 ُوثِ قَ 

 

َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  الهُمَباَركِ أان ابهُن  ،  أان َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -  235 قَاَل: َحدََّثيِن ثـَعهَلَبُة بهُن ،  أان ِإْسه
ِلمٍ  ِليِّ ،  ُمسه َنَّ ،  َعنه ُشَفىِّ بهِن َماِتعٍ ،  َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشرٍي الهِعجه ِل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ ِمنه نَِعيِم َأهه ِة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَجٍة ُمله  ُُمَعِة خبَيهٍل ُمسه ِم اجله َن يف يـَوه تـَوه ُمه يـُؤه ُمه يـَتَـَزاَوُروَن َعَلى الهَمطَااَي َوالنُُّجِب َوَأَّنَّ َجَمٍة اَل تـَُروُث َواَل تـَُبوُل َفرَيهَكُبوََّنَا َحيهُث َشاَء َأَّنَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ فـََتأهتِيِهمه ِمثهُل السََّحابَِة ِفيَها مَ  َنا َفَما يـََزاُل الهَمَطُر َعَليهِهمه َحىتَّ اَّللَّ َعته فـَيَـُقوُلوَن: َأمهِطِري َعَليـه ٌ رََأته َواَل أُُذٌن ْسَِ ا اَل َعنيه

َق َأَمانِيِهمه  َتِهَي َذِلَك فـَوه َبااًن ِمَن الهِمسهكِ ،  يـَنـه ِذيٍَة فـَتـُنهِسُف ُكثـه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِرًُيا َغريهَ ُمؤه َعُث اَّللَّ َاَِّنِمه َوَعنه َُشَائِِلِهمه فـََيأهُخُذ    ُثَّ يـَبـه َعَلى َأميه
ُهمه َُجٌَّة َعَلى َما اشه  ُك َذِلَك الهِمسهُك يف نـََواِصي ُخُيوهلِِمه َويف َمَعارِِفَها َويف رُُءوِسِهمه َوِلُكلِّ رَُجٍل ِمنـه ُسُه فـَيَـتَـَعلَُّق َذِلَك الهِمسه تَـَهته نـَفه

َمامِ  َيهلِ َويف ا،  يف تِلهَك اجلِه ُ َعزَّ َوَجلَّ فَِإَذا الهمَ ،  خله تَـُهوا ِإىَل َما َشاَء اَّللَّ ِبُلوَن َحىتَّ يـَنـه رهَأُة تـَُناِدي َوِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن الثَِّياِب ُثَّ يـُقه
فـَيَـُقوُل: َما ُكنهُت ،  تَـُقوُل: َأاَن َزوهَجُتَك َوِحبُّكَ فَـ   ؟  َوَمنه أَنهتِ   ؟  فـَيَـُقوُل: َما أَنهتِ   ؟  بـَعهَض ُأولَِئَك: اَي َعبهَد اَّللَِّ َما َلَك ِفيَنا َحاَجةٌ 

ُت مبََكاِنكِ  ِفَي هَلُمه ِمنه قـُرَِّة َأعهنُيٍ ، َعِلمه َت َأنَّ اَّللََّ قَاَل: }َفاَل تـَعهَلُم نـَفهٌس َما َأخه َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَعهَمُلوَن{  فـَتَـُقوُل الهَمرهَأُة: َأَوَما َعِلمه
َداَر َأرهبَِعنَي َخرِيًفا اَل يـَلهَتفِ [ فَـ 17]السجدة:   ِقِف ِمقه َها بـَعهَد َذِلَك الهَموه َتِغُل َعنـه َغُلُه يَـُقوُل: بـََلى ِوِريبِّ فـََلَعلَُّه َيشه ُت َواَل يـَُعوُد َما َيشه

َها ِإالَّ َما ُهَو ِفيِه ِمَن النَِّعيِم َوالهَكَراَمِة "   َعنـه
 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1223]فيض: 

َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ، قَااَل: أان ابهُن الهَيَماينِّ ، َوحُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَمِلكِ  *  -  237 ، َعنه ُعَمَر بهِن حُمَمَّدٍ ، ثنا ِإْسه
َلمَ  َلمَ َعنه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن زَيهِد بهِن َأسه ِيَل ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه أَبِيهِ ، زَيهِد بهِن َأسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه َسَأَل ِجربه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َرهِض ِإالَّ َمنه َشاَء اَّللَُّ{  يَِة: }َفَصِعَق َمنه يف السََّماَواِت َوَمنه يف األه ُ 68]الزمر:    َعَليهِه السَّاَلُم َعنه َهِذِه اله [ َمِن الَِّذي ملَه َيَشِأ اَّللَّ
َعُقوا َل َعرهِشِه تـَتَـَلقَّاُهمه َماَلِئَكٌة ِمَن اله   ؟  َأنه ُيصه َيافـَُهمه َحوه ُ ُمتَـَقلِِّديَن َأسه َعثـُُهُم اَّللَّ َشِر بَِنَجاِئَب ِمنه اَيُقوتٍ قَاَل: ُهُم الشَُّهَداُء يـَبـه ،  َمحه

َبـهيَ  األه الدُّرُّ  الذََّهبِ َأزِمَّتـَُها  ِبرَِحاِل  َقُ ،  ُض  َتربه َواإلهِسه السُّنهُدُس  َرِيرِ ،  َأِعنـَّتـَُها  احله ِمَن  أَلهنَيُ  الّرَِجاِل ،  َوزَِماُمَها  أَبهَصاِر  َمدُّ  ُخطَاَها  َمدُّ 
َنَِّة َعَلى ُخُيولٍ  َ َخلهِقهِ يـَُقوُلوَن ِعنهَد ُطوِل النـُّزهَهِة: انهطَِلُقوا بَِنا ِإىَل رَبِّ ،  َيِسريُوَن يف اجله ،  َنا تـََباَرَك َوتـََعاىَل نـَنهظُره ِإلَيهِه َكيهَف يـَقهِضي َبنيه

ُ ِإلَيهِهمه  ِطٍن َفاَل ِحَساَب َعَليهِه " ، َيضهَحُك اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل َعبهٍد يف َموه  َوِإَذا َضِحَك اَّللَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1224]فيض: 

 

َسِن بهِن َعِليٍّ ،  ثنا َأيب ،  ثنا َجعهَفُر بهُن َحَسنٍ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *   -   238 عهُت َرُسوَل اَّللَِّ  ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعِن احلَه قَاَل: ْسَِ
َنَِّة َشَجَرًة َُيهُرُج ِمنه َأعهاَلَها ُحَللٌ  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ يف اجله  ُ َرَجٍة ُملهَجَمٍة ِمنه ،  َصلَّى اَّللَّ َفِلَها َخيهٌل ِمنه َذَهٍب ُمسه َوِمنه َأسه

َنَِّة فـََتِطرُي ِِبِمه َحيهُث َشاُءوا،  اَل تـَُروُث َواَل تـَُبولُ ،  اَيُقوٍت َوُدرٍّ  ُل اجله ِنَحٌة َخطهُوَها َمدُّ َبَصرَِها َفرَيهَكبـَُها َأهه َفُل  ،  هَلَا َأجه فـَيَـُقوُل الَِّذي َأسه
ُهمه دَ  ُمه َكانُوا ُيَصلُّوَن اللَّيهَل َوأَنـهُتمه تـََناُمونَ   ؟  رََجًة: اَي َربِّ َما بـَلََّغ ِعَباَدَك َهِذِه الهَكَراَمةَ ِمنـه ُتمه ،  فـَيـَُقاُل هَلُمه: ِإَّنَّ وََكانُوا َيُصوُموَن وَُكنـه
ُتمه تـَبهَخُلونَ ، َتَهُكُلونَ  ُتمه جَتهبـُُنوَن " وََكانُوا يـَُقاتُِلوَن ،  وََكانُوا يـُنهِفُقوَن وَُكنـه  وَُكنـه
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 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1225]فيض: 
 

ثـََنا َأيب َرمِحَُه اَّللَُّ   *   -  239 َيانَ ،  ثنا َعمَّاُر بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َعنه َساِبٍط: قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ ،  َعنه َعلهَقَمَة بهِن َمرهَثدٍ ،  َعنه ُسفه
َيهلَ َصلَّى   َنَِّة َخيهٌل فَِإيّنِ ُأِحبُّ اخله ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيف اجله َنََّة َفَما َتَشاُء َأنه تـَرهَكَب   ؟  اَّللَّ ُ اجله قَاَل: »ِإنه َأدهَخَلَك اَّللَّ

َنَّ  َنَِّة ِإِبلٌ فـََرًسا ِمنه اَيُقوَتٍة مَحهَراَء هَلَا َجَناَحاِن َتِطرُي ِبَك يف اجله َعهَرايبُّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيف اجله قَاَل: »اَي   ؟  ِة َحيهُث ِشئهَت« فـََقاَل األه
ُنَك« ، َأعهَرايبُّ  ُسَك َوَلذَّته َعيـه تَـَهته نـَفه َنََّة فَِإنَّ َلَك ِفيَها َما اشه ُ اجله  ِإنه َأدهَخَلَك اَّللَّ

 وإسناده مقبول.حديث مرسل،  قال المحقق: [ # 1226]فيض: 

243  -   * ُّ ََسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ َعِن النَِّبِّ ، َعنه َأََب أَيُّوبَ ، َعنه َأيب َسوهرَةَ ، َعنه َواِصِل بهِن السَّاِئبِ ،  ثنا َجاِبُر بهُن نُوحٍ ، َحدَّثـََنا احله
َل   َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأهه  ُ ٌء ِمَن الهبَـَهائِِم ِإالَّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة َشيه ُُم الهَياُقوُت َولَيهَس يف اجله َنَِّة يـَتَـَزاَوُروَن َعَلى جَنَاِئَب بِيٍض َكَأَّنَّ  اجله

ِبُل َوالطَّريهُ«   اإلهِ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1227]فيض: 

 

ثـََنا ُعَمُر بهُن حُمَمَّدٍ   -   244 يَنةَ َوحُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ َحاقَ ،  قَااَل: أان أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َأيب ْسَِ ، َعِن النـُّعهَماِن بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
َنَِّة ُسوقًا َما ِفي،  َعنه َعِليٍّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يف اجله ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها بـَيهٌع َواَل ِشَراٌء ِإالَّ الصَُّوُر ِمَن  َرِضَي اَّللَّ

ِفيَها ،  الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ  تَـَهى الرَُّجُل ُصورًَة َدَخَل  ِمثـهَلَها ،  فَِإِن اشه يـََر اخلهَاَلِئُق  َواًَت ملَه  ِللهُحوِر الهِعنِي يـَرهفـَعهَن َأصه َتَمًعا  ِفيَها َلُمجه َوِإنَّ 
َاِلَداتُ   َفُطوََب ِلَمنه َكاَن لََنا وَُكنَّا َلُه " ، َوَُنهُن النَّاِعَماُت َفاَل نـَبهَأسُ ،  َوَُنهُن الرَّاِضَياُت َفاَل َنسهَخطُ ، َفاَل نَِبيدُ ، يـَُقلهَن: َُنهُن اخله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1228]فيض: 

ََكُم بهُن ُموَسى - 245 َوهزَاِعيِّ َعِن ، ثنا ِهقهُل بهُن ِزاَيدٍ ، َحدَّثـََنا احله َلِقَي َأاَب ُهَريـهَرَة فـََقاَل: ، قَاَل: أُنهِبئهُت َأنَّ َسِعيَد بهَن الهُمَسيِّبِ ، األه
َنَّةِ  َنَك يف ُسوِق اجله َأُل اَّللََّ َأنه ََيهَمَع بـَيهيِن َوبـَيـه رَبين َرُسوُل اَّللَِّ َأخه ،  قَاَل: نـََعمه   ؟  قَاَل: فـََقاَل َسِعيٌد: اَي َأاَب ُهَريـهَرَة َأَوِفيَها ُسوقٌ   .  َأسه

َذُن هلَُ  ِر َأعهَماهِلِمه فـَيـُؤه َنَِّة ِإَذا َدَخُلوَها َونـََزُلوَها ِبَقده َل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنَّ َأهه نـهَيا فـَيَـُزوُروَن َصلَّى اَّللَّ ِم الدُّ ُُمَعِة ِمنه َأايَّ ِم اجله َداِر يـَوه مه يف ِمقه
َنَِّة فـََيَضُع َمَناِبَر ِمنه نُوٍر َوَمَناِبَر ِمنه اَيُقوتٍ اَّللََّ تـََعاىَل فـَُيربهُِز هلَُ  ُلؤٍ ،  مه َعرهَشُه َويـَبهُدو هَلُمه يف َروهَضٍة ِمنه ِراَيِض اجله َوَمَناِبَر ،  َوَمَناِبَر ِمنه ُلؤه

َباِن الهِمسهكِ ،  َوَمَناِبَر ِمنه ِفضَّةٍ ،  ِمنه َذَهبٍ  ُهمه جَمهِلًساَما  ،  َوََيهِلُس َأدهاَنُهمه َعَلى ُكثـه قَاَل   .  يـََروهَن َأنَّ َأصهَحاَب الهَكَراِسيِّ َأفهَضُل ِمنـه
ِس َوالهَقَمرِ ،  قَاَل: نـََعمه   ؟  أَبُو ُهَريـهَرَة: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهله نـََرى رَبَـَّنا تـََباَرَك َوتـََعاىَل  يَِة الشَّمه قـُلهَنا: اَل قَاَل: ،  َهله َُتَاُروَن يف ُرؤه

يَِة رَبُِّكمه َفَكذَ  ِم ،  ِلَك اَل َُتَاُروَن يف ُرؤه ِلِس ِإالَّ َحاِضُرُه يـَُقوُل: اَي ُفاَلُن ابهَن ُفاَلٍن َهله َعِملهَت يف يـَوه َقى يف َذِلَك الهَمجه َوَحىتَّ اَل يـَبـه
ُهمه َسَحابٌَة ِمنه ،  َلغهَت َمنهزِلََتَك َهِذهِ فـَيَـُقوُل: مبَغهِفَرِت َلَك بَـ   ؟  فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ َأملَه تـَغهِفره يل   ؟  َكَذا وََكَذا َنا ُهمه َكَذِلَك ِإذه َغِشيَـتـه فـَبَـيـه

ٍء َقطُّ َأطهَيَب ِمنههُ  ًكا ملَه َيَُِدوا رِيَح َشيه َقِهمه َوَأمهَطَرته َعَليهِهمه ِمسه ُ َعزَّ َوَجلَّ ُقوُموا ِإىَل َما َأعهَددهُت لَ   . ؟  فـَوه ُكمه قَاَل: ُثَّ يـَُقوُل اَّللَّ
َذانُ قَاَل: فـََيأهُتوَن ُسوقًا َوَقده ُحفَّته ِِبِمه َماَلِئَكٌة مبَا ملَه تـَنهظُِر الهُعُيوُن َوملَه َُيهطُره َعَلى الهُقُلوِب وَ ،  ِمَن الهَكَراَمةِ  َمعهُه اله ِمُل ،  ملَه َتسه فـََتحه

َنا َولَيهَس ِفيِه َأَحٌد يَِبيُع َواَل  تَـَهيـه َتاعُ َوُُيهَمُل لََنا َما اشه َنَِّة بـَعهُضُهمه بـَعهًضا فـَيَـلهَقى الرَُّجُل الرَُّجَل ،   يـَبـه ُل اجله َويف َذِلَك السُّوِق يـَلهَقى َأهه
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َسَن ِمنهُه وَ  َقِضي آِخُر َحِديِثِه َحىتَّ يـََتَمثََّل َعَليهِه َأحه َبِغي أِلََحٍد َأنه ُُيَرَِّف َذِلَك أَنَُّه اَل يَـ َفرَيُوُعُه َما يـََرى َعَليهِه ِمَن اللَِّباِس ِفيَما يـَنـه نـه
ََمالِ ،  ِفيهِ  تَـَنا َعَليهِه قَاَل: ُثَّ نـَنهَصِرُف ِإىَل َمَنازِلَِنا فـَيَـلهَقااَن َأِحبَّاُؤاَن فـَيَـُقوُلوَن: َلَقده ِجئهَت َوِإنَّ ِبَك ِمَن اجله  َوالطِّيِب َأفهَضَل َما فَارَقـه

َبَّاَر تَـ  َنا اجله َنا ِبهِ فـَنَـُقوُل: ِإانَّ َجاَلسه َقِلَب مبَا انـهَقَلبـه َم َوُنَِقُّ َأنه نـَنـه  َباَرَك َوتـََعاىَل الهيَـوه
 حديث منقطع. قال المحقق: [ # 1229]فيض: 

 

َثَمةَ   *   -   249 ثـََنا أَبُو َخيـه َاِعيُل بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ َعنه بـَعهِض َوَلِد أََنِس بهِن ،  َعِن ابهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن رَاِفعٍ ،  ثنا ابهُن َأيب ِذئهبٍ ،  ثنا ِإْسه
َ فـَيَـقُ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َماِلكٍ  َنَِّة يـَتَـغَنَّنيه ُوَر الهِعنَي يف اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ احله َاُت  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لهَن: َُنهُن اخلهَريه

َنا أِلَزهَواٍج ِكَرا َساُن ُخبِّئـه  ٍم " احلِه
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا.  :الهيثميقال [ # 1230]فيض: 

 

َُشِميُّ   *   -   259 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َعنه ُعَمارََة بهِن ،  أَنـهَعمٍ ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ِزاَيِد بهِن  ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِرئُ ،  َحدَّ
َنَِّة ِنَساَءُهمه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  رَاِشدٍ  ُل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأمَيَسُّ َأهه ِبذََكٍر اَل مَيَلُّ َوفـَرهٍج ،  قَاَل: »نـََعمه   ؟  قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِطُع« ، اَل َُيهَفى َوٍة اَل تـَنـه  َوَشهه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1231]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  260 ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن يَزِيَد بهِن َأيب َماِلكٍ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه  َنَّةِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُل اجله  ِدَحاًما ِدَحاًما َوَلِكنه اَل َميِنٌّ َواَل َمِنيٌَّة« ، قَاَل: »نـََعمه  ؟  َوَسلََّم ُسِئَل: َهله َُيَاِمُع َأهه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1232]فيض: 
 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  261 ََواِريِّ قَاَل:  ،  ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ رَبين َعنه زَيهِد بهِن احله قَاَل: ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ِهَشاُم بهُن َحسَّاٍن َأخه
َنَّةِ  ُهمه لَيـُفهِضي يف الهَغَداِة الهَوا  ؟  ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَنـُفهِضي ِإىَل ِنَسائَِنا يف اجله ِحَدِة ِإىَل ِماَئِة قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإنَّ الرَُّجَل ِمنـه

رَاَء«   َعذه
ثـََنا َهاُرونُ  ُعهِفيُّ ، َحدَّ ٌ اجله ُ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعِن ابهِن ِسريِينَ ، َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانَ ، َعنه زَاِئَدةَ ، قَاَل: ثنا ُحَسنيه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ََواِريِّ ،  ُموَسى: فـَُقلهُت ِللهَحَسِن: ِإنَّ َأاَب ُأَساَمَة ثنا َعنه ِهَشامٍ َعَليهِه َوَسلََّم َُنهَوُه قَاَل أَبُو   َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: َهَكَذا ،  َعنه زَيهِد بهِن احله
 ثنا زَاِئَدُة َوملَه يـَرهِجعه 

، :الهيثميقال [ # 1233]فيض:   َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعٍف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه َزْيُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ 
 

َبةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *   -  262 َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  ثنا أَبُو ُعتـه َعنه َأيب ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن يُوُسفَ ،  ثنا ِإْسه
ٍم   َودِ َسالَّ َسه أَُماَمةَ ،  األه َأاَب  عهُت  ْسَِ َوَيَهُكُلوَن ،  قَاَل:  َنَِّة  اجله ُل  َأهه يـَنهِكُح  َهله  َوَسلََّم:  َعَليهِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  رَُجٌل  َسَأَل  قَاَل: 

َربُونَ  هَ ،  قَاَل: »نـََعمه   ؟  َوَيشه رُِقوَن َواَل يـُتهِخُموَن َوَلِكنه   ؟  ُب رَِجيُع طََعاِمِهمه َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه« فـََقاُلوا: أَيهَن يَذه ُمه اَل يـَهه قَاَل: ِإَّنَّ
ٍك يـَنهَحِدُر ِمنه ُجُلوِدِهمه "   َُيهُرُج ِمنه ُجُلوِدِهمه َعَرُق ِمسه
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 في إسناده سعيد بن يوسف ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 1234]فيض: 
 

ثـََنا َهاُروُن بهُن  - 263 َراُن الهَقطَّانُ ، َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ، َعنه أََنسٍ ، َعنه قـََتاَدةَ ، ثنا ِعمه
َنَِّة َكَذا« قَاُلوا: َأَونُِطيُق َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َة ِماَئٍة«  ؟  َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَُّجَل لَيـُعهَطى يف اجله  قَاَل: »َويـُعهَطى قـُوَّ

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1235]فيض: 

َُشِميُّ   -   267 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َولِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ،  ثنا ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ َحه يِق  ،  َعنه َعاِمٍر األه دِّ ،  النَّاِجيِّ َعنه َأيب الصِّ
ِريِّ  ُده َنَِّة َكاَن مَحه ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله تَـَهى الهَوَلَد يف اجله ِمَن ِإَذا اشه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهُمؤه ُعُه َوِسنُُّه يف  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُه َوَوضه

َتِهيِه«  َساَعٍة َكَما َيشه
 سناده صحيح. إ قال المحقق: [ # 1236]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   -   268 َسِن الطَّاِئيُّ ،  َحدَّ سٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ،  قَااَل: أان ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َوزَيهُد بهُن احلَه ، َعنه َحالَّ
ِق ثَِياِِبَِما«َعِن النَِّبِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َأيب رَاِفعٍ  ِمِن َزوهَجَتاِن يـََرى ُمخَّ َساقـَيهِهَما ِمنه فـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِللهُمؤه  َصلَّى اَّللَّ

   (.2834(، ومسلم )3245رواه البخاري )[ # 1237]فيض: 

َثَمةَ   *   -   271 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  ثنا َدرَّاجٌ ،  هَلِيَعةَ ثنا ابهُن  ،  ثنا احلَه َيـه ِريِّ ،  َعنه َأيب اهله ُده َعنه َرُسوِل ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َنَِّة َسبهِعنَي َسَنًة قـَبهَل َأنه يَـ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـتَِّكُئ يف اجله فـََتضهِرُب َعَلى َمنهِكبَـيهِه   ُثَّ َتَهتِيِه امهَرَأةٌ ،  َتَحوَّلَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِرِق   َ الهَمشه َها ُتِضيُء َما َبنيه ُلَؤٍة َعَليـه َها َأصهَفى ِمَن الهِمرهآِة َوِإنَّ َأدهََّن ُلؤه َهُه يف َخدِّ َوالهَمغهِرِب فـَُتَسلُِّم َعَليهِه َفرَيُدُّ السَّاَلَم فـَيَـنهظُُر َوجه
َأهُلَا َمنه أَنهتِ  اًب َأدهاَنَها ِمَن النـَّعهَماِء ِمنه ُطوََب فـَيـُنهِفُذ َبَصَرُه حَ تـَُقوُل: َأاَن مِ   ؟  َوَيسه ُعوَن ثـَوه َها َسبـه ىتَّ يـََرى َن الهَمزِيِد َوِإنَُّه لََيُكوَن َعَليـه

ِرقِ  َ الهَمشه ُلَؤٍة ِفيِه ُتِضيُء َما َبنيه  َوالهَمغهِرِب "  ُمخَّ َساِقَها ِمنه َورَاِء َذِلَك َوِإنه َعَليهِهمه لَِتيَجاٌن َأدهََّن ُلؤه
 َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. :الهيثميقال [ # 1238]فيض: 

 

َرسِ   -  272 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه قَاَل َرُسوُل قَاَل:  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه مُحَيهٍد الطَّوِيلِ ،  ثنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشونُ ،  َحدَّ
َنَّةِ  ِل اجله َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َلوه طََلَعِت امهَرَأٌة ِمنه ِنَساِء َأهه  ُ نَـُهَما    اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرهِض أَلََضاَءته َما بـَيـه ِل األه َعَلى َأهه

نَـُهَما ِبِرُِيَها َولََنِصيُفَها َعَلى رَأهسِ  نـهَيا َوَما ِفيَها« َوَمََلَته َما بـَيـه  َها َخريهٌ ِمَن الدُّ
   (.2796رواه البخاري )[ # 1239]فيض: 

َعنه أََنِس ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدَة الرََّبِذيِّ ،  ثنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويََة الهَفَزاِريُّ ،  َحدََّثيِن ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   -   274
ِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ،  َماِلكٍ بهِن   ِت يف قـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهُمنهَشآِت الالَّ ،  : }ِإانَّ أَنهَشأهاَنُهنَّ ِإنهَشاءً قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت ُكنَّ يف 35َفَجَعلهَناُهنَّ أَبهَكارًا{ ]الواقعة:  ًشا رُمهًصا [ ُهنَّ الهَعَجائُِز الالَّ نـهَيا ُعمه  الدُّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1240]فيض: 
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َيانَ   -   275 ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه يَزِيَد بهِن َأاَبنَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ُسفه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِس َوَلَوَجدَ قَاَل:   َء الشَّمه َنَِّة اطََّلَعته ِمَن السََّماِء َلَسدَّ َضوهُؤَها َضوه ِل اجله َرَأًة ِمنه ِنَساِء َأهه ِ َولََنِصيُفَها    »َلوه َأنَّ امه َاِفَقنيه َ اخله ِرَُيَها َمنه َبنيه

نـهَيا َوَما ِفيَها«   َخريهٌ ِمَن الدُّ
 ضعيف.إسناده  قال المحقق: [ # 1241]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -   276 ََسُن بهُن ُموَسى ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َداُوَد بهِن َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ، ثنا يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيبٍ ،  ثنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  ثنا احله
هِ ،  أَبِيهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه ،  َعنه َجدِّ ََواِفِق َوالسََّماَواِت  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َ اخله َرَف َما َبنيه َنَِّة َبَدا لَتَـَزخه ٌر ِمَن اجله  َأنَّ َما يَِقلُّ ظُفه

َرهِض«  َواأله
 في إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 1242]فيض: 

 

َزهَرقُ   * -   287 ثـََنا حُمَمَُّد بهِن َحسَّاٍن األه َعِن الهَولِيِد بهِن  ،  َعنه يَزِيَد بهِن َأيب َحِبيبٍ ،  ثنا اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ،  بهُن الهَقاِسمِ ثنا َهاِشُم  ،  َحدَّ
ِيُل ِقفه يب َعَلى،  َعبهَدةَ  ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم: »اَي ِجربه ُ َعَليهِه َوَسلََّم جلِِربه ُوِر    قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـََفُه َعَليهِهنَّ احله الهِعنِي« فََأوه

ٍم َحلُّوا فـََلمه َيظهَعُنوا؟  فـََقاَل: »َمنه أَنهَُتَّ  َرُموا ،  « قـُلهَن: َُنهُن َجَواِري قـَوه رَنُوا " ، َوَشبُّوا فـََلمه يـَهه  َونـُقُّوا فـََلمه يَده
 حديث مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 1243]فيض: 

ُّ َحدَّثـََنا  - 296 ٍرو الضَِّبِّ َاِعيُل بهُن َعيَّاشِ ، َداُوُد بهُن َعمه َعنه َكِثرِي بهِن  ، َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ، قَاَل: َحدََّثيِن ُِبَريهِ بهِن َسعهدٍ ، ثنا ِإْسه
َرِميِّ  ضه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَا، َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبلٍ ، ُمرََّة احلَه نـهَيا ِإالَّ قَاَلته َزوهَجُتُه ِمَن  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َرَأٌة َزوهَجَها يف الدُّ ِذي امه َل: " اَل تـُؤه

َا ُهَو ِعنهَدِك َدِخيٌل يُوِشُك َأنه يـَُفارَِقكِ  ُ فَِإَّنَّ ِذيِه قَاتـََلِك اَّللَّ ُوِر الهِعنِي: اَل تـُؤه  احله
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1244]فيض: 

 

َيانَ   *  -  297 َلمَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ُسفه َُراَساينِّ ،  أان ُأَساَمُة بهُن زَيهِد بهِن َأسه رَِمةَ ،  َعنه َعطَاٍء اخله َعِن  ،  َعنه ِعكه
ثـَُر َعَدًدا ِمنه  ُوَر الهِعنَي َأكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ احله ُعوَن أِلَزهَواِجِهنَّ يـَُقلهَن: اللَُّهمَّ َأِعنهُه َعَلى ِديِنِك َوَأقهِبله النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُكنَّ َيده

َنا ِبُقوَِّتَك اَي َأرهَحَم الرَّامِحِنَي " ، ِبَقلهِبِه َعَلى طَاَعِتكَ   َوبـَلِّغهُه ِإلَيـه
 حديث مرسل، إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1245]فيض: 

َثَمةَ   -  310 ثـََنا أَبُو َخيـه ينِّ ،  قَااَل: ثنا مَهَّامٌ ،  َوَعبهُد الصََّمدِ ،  ثنا يَزِيدُ ،  َحدَّ َوه َراَن اجله ِر بهِن َأيب ُموَسى ،  َعنه َأيب ِعمه َعنه  ،  َعنه َأيب َبكه
َيهَمُة ُدرٌَّة جُمَوَّفَ ،  أَبِيهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اخله ِمِن اَل َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ٌل ِللهُمؤه َها َأهه ُعوَن ِمياًل يف ُكلِّ زَاِويٍَة ِمنـه ٌة ُطوهُلَا يف السََّماِء َسبـه

َخُروَن«   يـََراُهُم اله
   (.2838(، ومسلم )3243رواه البخاري )[ # 1246]فيض: 
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َرَّاينُّ   * -  320 ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم احله َعنه َعبهِد  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِزاَيدٍ ،  بهُن َوههبٍ ثنا َعبهُد اَّللَِّ  ،  َحدَّ
ٍرو ِت ِمَن النـََّعِم«، اَّللَِّ بهِن َعمه َنَِّة َأمهثَاُل الهُبخه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َطريهُ اجله  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1247]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -   321 ضهَرِميُّ ،  َحدَّ َحاَق احلَه ٌ ،  ثنا يـَعهُقوُب بهُن ِإسه ََسُن َهِذِه ،  َأنَّ اَنِفَع الهُمَزينَّ ،  ثنا ُحَصنيه قَاَل: َتاَل احله
تَـُهوَن{   يََة: }َوحلَهِم َطريهٍ ِمَّا َيشه ٍر: اَي 21]الواقعة:  اله َنَِّة« قَاَل أَبُو َبكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َطريهُ اجله [ ُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإيّنِ أَلَرهجُ ،  َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ تِلهَك الطَّريهَ لََناِعَمةٌ  ُلَها أَنـهَعُم ِمنـه رٍ قَاَل: َأكه َها اَي َأاَب َبكه ََسُن:  ،  و َأنه َتَهُكَل ِمنـه فـََقاَل احله

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ رََجاَء نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ َها َواَل ُُيَيُِّب اَّللَّ  َواَّللَِّ لََيأهُكَلنَّ ِمنـه
 حديث مرسل، إسناده ضعيف.  قال المحقق: [ # 1248]فيض: 

 

َعهَرجِ ،  ثنا َخَلُف بهُن َخِليَفةَ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهَمِدييِنُّ َحدَّثـََنا   * -  322 َاِرثِ ،  َعنه مُحَيهٍد األه َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله
ُعودٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنََّك لَتَـنهظُُر ، بهِن َمسه « قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِوايًّ َ َيَديهَك َمشه َتِهيِه فـََيِخرُّ َبنيه َنَِّة فـََتشه  ِإىَل الطَّريهِ يف اجله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1249]فيض: 
 

َباينُّ ، َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَوانَ  *   -  323 َعهَمشِ ، الهُمطَيَّبِ ثنا الهَقاِسُم بهُن ، ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعَراَدَة الشَّيـه َعنه ، َعنه َأيب َواِئلٍ ، َعِن األه
ِيُل َعَليهِه السَّاَلمُ ، ُحَذيـهَفةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأََتين ِجربه َوئَِها َوِإَذا ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسِن الهَمَراِئي َوَأضه َويف َكفِِّه ِمرهآٌة َكَأحه

َعُة الَّيِت َأَرى ِفيَهايف َوَسِطَها   َداُء فـَُقلهُت: ِلَمنه َهِذِه اللُّمه َعٌة َسوه ُُمَعةُ   ؟  ُلمه ُُمَعةُ   .  قَاَل: َهِذِه اجله ِم   ؟  قـُلهُت: َوَما اجله ٌم ِمنه َأايَّ قَاَل: يـَوه
نـهَيا َوَما يـُرهَجى ِفيهِ ،  رَبَِّك تـََعاىَل َعِظيمٌ  ِلِه َوَشَرِفِه يف الدُّ رِبَُك ِبَفضه ِخَرةِ َوُأخه ِه يف اله رِبَُك اِبْسِه ِلِه َوُأخه نـهَيا ،   أِلَهه ُلُه يف الدُّ َوَأمَّا َشَرفُُه َوَفضه

َلهقِ  ِلٌم َأوه أَ ،  فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ََجََع ِفيِه َأمهَر اخله ِلِه فَِإنَّ ِفيِه َساَعًة اَل يـَُواِفُقَها َعبهٌد ُمسه َأاَلِن اَّللََّ َوَأمَّا َما يـُرهَجى ِفيِه أِلَهه ِلَمٌة َيسه َمٌة ُمسه
هُ  ًا ِإالَّ َأعهطَامُهَا ِإايَّ َنَِّة ِإىَل اجلهَ  . َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َخريه َل اجله ُُه فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َصريََّ َأهه ِخَرِة َواْسه ُلُه يف اله َل َوَأمَّا َشَرفُُه َوَفضه نَِّة َوَأهه

ُم َوَهِذِه اللََّيايل لَيهَس ِفيَها لَيهٌل َواَل َّنََ  َايَّ َداَر َذِلَك َوَساَعاتِِه فَِإَذا َكاَن النَّاِر ِإىَل النَّاِر َجَرته َعَليهِهمه َهِذِه األه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمقه اٌر فََأعهَلَم اَّللَّ
َنَّةِ  َل اجله َنَِّة ُمَناٍد اَي َأهه َل اجله ُُمَعِة ِإىَل َُجَُعِتِهمه اَنَدى َأهه ُل اجله ُُمَعِة ِحنَي َُيهُرُج َأهه ُم اجله ُرُجوا ِإىَل َواِدي الهَمزِيدِ يـَوه ي الهَمزِيِد  قَاَل: َوَوادِ ،   اخه

ِك رُُءوُسَها يف السََّماِء يَـ  َباُن الهِمسه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه ُكثـه ُرُج ِغلهَماُن   . . .  عهيِن الَِّذياَل يـَعهَلُم َسَعَتُه َوُطوَلُه َوَعرهَضُه ِإالَّ اَّللَّ قَاَل: فـََيخه
َنهِبَياِء َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليهِهمه  ُ مبََناِبَر َوَُيهُرُج  ،  األه ُم جَمَاِلَسُهمه بـََعَث اَّللَّ ِمِننَي ِبَكَراِسيَّ ِمنه اَيُقوٍت فَِإَذا ُوِضَعته هَلُمه َوَأَخَذ الهَقوه ِغلهَماُن الهُمؤه
َنعُ   . . . . .  َعزَّ َوَجلَّ ِمنه حَتهِت ثَِياِِبِمه  َعارِِهمه تِلهَك الّرِيُح اعهَلمه َكيهَف َتصه َرَأِة  َوخُتهرُِجُه ِمنه ُوُجوِهِهمه َوَأشه ِك ِمِن امه  ِبَذِلَك الهِمسه

َرهِض َفِقيَل هَلَا: اَل مَيهنَـُعِك ِفيِه ِقلٌَّة َكاَنته تِلهكَ  ِه األه َها ُكلُّ ِطيٍب َعَلى َوجه ِك  َأَحدُِكمه َلوه ُدِفَع ِإلَيـه َنُع ِبَذِلَك الهِمسه  الّرِيُح َأعهَلَم مبَا َتصه
َ ُأظهُهرِِهمه فـََيُكوُن َأوََّل ، َها ِمنه َذِلَك الطِّيبِ ِمنه تِلهَك الهَمرهَأِة َلوه ُدِفَع ِإلَيـه  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل مَحََلِة َعرهِشِه فـََوَضُعوُه َبنيه قَاَل: ُثَّ يُوِحي اَّللَّ

يـََروهين  َوملَه  اِبلهَغيهِب  َأطَاُعوين  الَِّذيَن  ِعَباِدَي  أَيهَن  ِمنهُه  َمُعوَن  َيسه وَ ،  َما  ُرُسِلي  الهَمزِيدِ َوَصدَُّقوا  ُم  يـَوه فـََهَذا  َفَسأَُلوين  َأمهِري    ؟ اتَـّبَـُعوا 
ِإلَيهِهمه   َعزَّ َوَجلَّ   ُ َتِمُعوَن َعَلى َكِلَمٍة َواِحَدٍة رَبَـَّنا َرِضيَنا َعنهَك فَارهَض َعنَّا َويـَرهِجُع اَّللَّ َنَِّة َلوه ملَه َأرهَض َعنهُكمه ملَه  فـََيجه َل اجله َأنه اَي َأهه
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ِكنهُكمه  أَُلوين   ُأسه ُ َعزَّ    ؟  ِداَيِري َفَما َتسه ِشُف اَّللَّ َهَك نـَنهظُره ِإلَيهِه فـََيكه َتِمُعوَن َعَلى َكِلَمٍة َواِحَدٍة َربِّ َوجه ُم الهَمزِيِد فـََيجه َوَجلَّ فـََهَذا يـَوه
ٌء َلوهاَل أَنَُّه  ُُجِب فـَيَـَتَجلَّى هَلُمه فـَيَـغهَشاُهمه ِمنه نُورِِه َشيه رَتَُقوا ِمَّا يـَغهَشاُهمه ِمنه نُورِهِ َعنه تِلهَك احله ُمه اَل َُيهرَتُِقوَن اَلحه ُثَّ يـَُقوُل ، َقَضى َأَّنَّ

عهَف َعَلى ُهُم الضِّ  َأزهَواِجِهمه َوَقده َما َكانُوا ِفيِه َفرَيهِجُعوَن ِإىَل  هَلُُم: ارهِجُعوا ِإىَل َمَنازِِلُكمه َفرَيهِجُعوَن ِإىَل َمَنازهِِلِمه َوَقده َأعهَطى ُكلَّ َواِحٍد ِمنـه
َها فـَيَـُقوُل َخُفوا َعَليهِهنَّ َوَخِفنَي َعَليهِهمه ِمَّا َغِشيَـُهمه ِمنه نُورِِه فَِإَذا رََجُعوا َفاَل يـََزاُل النُّوُر َحىتَّ يـَرهِجعُ  وا ِإىَل ُصَورِِهُم الَّيِت َكانُوا َعَليـه

ُتمه ِمنه ِعنهدِ  َِها فـَيَـُقوُلوَن: َذِلَك َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ جَتَلَّى لََنا فـََنَظرهاَن ِمنه هَلُمه َأزهَواُجُهمه: َلَقده َخَرجه قَاَل ،  هُ اَن َعَلى ُصورٍَة َورََجعهُتمه يف َغريه
َلُه: فـََنَظرهاَن ِمنههُ ِإنَُّه َواَّللَِّ َما َأَحاَط ِبِه َخلهٌق َوَلِكنَُّه َأرَاُهمه ِمنه َعَظَمِتِه َوَجاَلِلِه َما َشاَء َأنه يُرِيـَُهمه فَ  قَاَل: َوُهمه يـَتَـَقلَُّبوَن يف ،  ذََكَر قـَوه

عهَف َعَلى َما َكانُوا ِفيهِ  ٍم الضِّ َعِة َأايَّ َنَِّة َونَِعيِمَها يف ُكلِّ َسبـه ِك اجله ُل اَّللَِّ َعزَّ ، ِمسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َفَذِلَك قـَوه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِفَي هَلُمه ِمنه قـُرَِّة َأعهنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يـَعهَمُلوَن{ ]السجدة: َوجَ   [ 17لَّ: }َفاَل تـَعهَلُم نـَفهٌس َما ُأخه

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه اْلَقاِسُم ْبُن ُمَطيٍَّب، َوُهَو َمْتُروٌك.  قال المحقق: [ # 1250]فيض: 

ثـََنا    *   -   326 َِميِد بهُن َصاِلحٍ ،  حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُموَسى الهُقَرِشيُّ َحدَّ َيَّاطُ ،  ثنا َعبهُد احله ، َعنه َخاِلِد بهِن ِديَنارٍ ،  ثنا أَبُو ِشَهاٍب اخله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ، َعنه مَحَّاِد بهِن َجعهَفرٍ  َنَِّة قَاَل: ْسَِ ِل اجله َفِل َأهه رِبُُكمه أبَِسه  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ُأخه

َنَِّة فـَيَـتَـَلقَّاُه ِغلهَمانُُه فـَيَـُقوُلوَن َمرهَحًبا ِبَسيِِّداَن َقده ،  « قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  َدرََجةً  َنََّة ِمنه اَبِب اجله ُخُل اجله َن َلَك  آ  قَاَل: " رَُجُل َيده
َِناَن فـَيَـُقوُل: ِلَمنه َهَذا  َأنه تـَُزوَراَن قَاَل: فـَُتَمدُّ َلُه الزَّرَايبُّ َأرهبَِعنَي َسَنًة ُثَّ يـَنهظُُر َعنه مَيِيِنِه َوَعنه ُِشَاِلِه َفرَيَى فـَيـَُقاُل َلَك َحىتَّ ِإَذا  ؟  اجله

ُعوَن اَباًب فـَيَـُقوُلوَن انـهتَـَهى رُِفَعته َلُه اَيُقوَتٌة مَحهَراُء َوزَبـَرهَجَدةٌ  ُعوَن َغرهَفًة يف ُكلِّ َغرهَفٍة َسبـه ُعوَن ِشعهًبا يف ُكلِّ ِشعهٍب َسبـه َراُء هَلَا َسبـه  َخضه
َرأه َوارهَقهه  ا ِإىَل َسرِيِر ُملهِكِه اتََّكأَ َعَليهِه َسَعُتُه ِميٌل يف ِميٍل َلُه ِفيِه ُفُصو ،  اقـه َفًة ِمنه َفرَيهَقى َحىتَّ ِإَذا انـهتَـَهوه َعى ِإلَيهِه ِبَسبهِعنَي ُصحه ٌل فـَُيسه

َعى َعلَ  َة َأوَّهِلَا ُثَّ ُيسه ِتَها َيَُِد َلذََّة آِخرَِها َكَما َيَُِد َلذَّ ِن ُأخه َفٌة ِمنه َلوه تَـَهى َذَهٍب لَيهَس ِفيَها ُصحه َها َما اشه َرُب ِمنـه رِبَِة فـََيشه َشه يهِه أِبَلهَواِن األه
ُوِر الهِعنِي َجاِلَسةٌ ُثَّ يـَُقوُل الهغِ  ُعوَن   لهَماُن: اتـهرُُكوُه َوَأزهَواَجُه فـَيَـنهطَِلُق الهِغلهَماُن ُثَّ يـَنهظُُر فَِإَذا َحوهرَاُء ِمَن احله َها َسبـه َعَلى َسرِيِر ُملهِكَها َعَليـه

ِن َصاِحَبِتَها َفرَيَى ُمخَّ َساِقَها ِمنه وَ  َها ُحلٌَّة ِمنه َلوه َها فـَيَـُقوُل:  ُحلًَّة لَيهَس ِمنـه َق َذِلَك فـَيَـنهظُُر ِإلَيـه َوُة فـَوه ِم َوالدَِّم َوالهَعظهِم َوالهِكسه رَاِء اللَّحه
َها َأرهبَِعنَي َسَنًة اَل َيصهِرُف بَ  ؟  َمنه أَنهتِ  ِت ُخبِّئهَن َلَك فـَيَـنهظُُر ِإلَيـه ُوِر الهِعنِي ِمَن الالَّ ُع َبَصَرُه ِإىَل الهُغَرِف َصَرُه ُثَّ يـَرهفَ فـَتَـُقوُل: َأاَن ِمَن احله

َها أَ  َها فـَتَـُقوُل: َأَما آَن َلَك َأنه َيُكوَن لََنا ِفيَك َنِصيٌب َفرَيهَتِقي ِإلَيـه َرى َأَجهَُل ِمنـه َقُه فَِإَذا ُأخه َها َحىتَّ فـَوه رهبَِعنَي َسَنًة اَل َيصهِرُف َبَصَرُه َعنـه
َلٍغ وَ  ُهمه ُكلَّ َمبـه ِه الرَّمحهَِن تـََباِإَذا بـََلَغ النَِّعيُم ِمنـه َرَك َوتـََعاىَل  ظَنُّوا َأنه اَل نَِعيَم َأفهَضُل ِمنهُه جَتَلَّى هَلُُم الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ فـَيَـنهظُُروَن ِإىَل َوجه

ِليِل الرَّمحهَنِ  َنَِّة َهلُِّلوين فـَيَـَتَجاَوبُوَن بِتَـهه َل اجله ُد ُثَّ يـَُقوُل: اَي َداُوُد قُ ،  فـَيَـُقوُل: اَي َأهه نـهَيا فـَُيَمجِّ ُدين يف الدُّ ين َكَما ُكنهَت َُتَجِّ ده مه َفَمجِّ
 َداُوُد َعَليهِه السَّاَلُم رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ " 

 إسناده ضعيف، فيه من ال يعرف. قال المحقق: [ # 1251]فيض: 

َيانَ   -  331 ثـََنا َهاُروُن بهُن ُسفه ِريُّ ثنا يـَعهُقوُب بهُن  ،  َحدَّ ِريِّ ،  ثنا يُوُنُس بهُن يَزِيدَ ،  ثنا أََنُس بهُن ِعَياضٍ ،  حُمَمٍَّد الزُّهه َعنه  ،  َعِن الزُّهه
َنََّة فَِإَذا ِفيَها َجَناِبُذ  ،  َعنه ُأيبَِّ بهِن َكعهبٍ ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َدَخلهُت اجله ُلِؤ تـَُراُِبَا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللُّؤه

 الهِمسهُك«
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   .من حديث أنس عن أبي ذر رضي هللا عنهما (163(، ومسلم )3342رواه البخاري )الحديث [ # 1252]فيض: 

َاِعيَل    *  -  364 ُر بهُن ُمَزاِحٍم  ،  الضَّرِيرُ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ِرو بهِن  ،  الهَعطَّارُ قَاَل: َحدََّثيِن َنصه ِل ،  َسعهدٍ َعنه َعمه َعنه َشيهٍخ ِمنه َأهه
  ُ َرِة َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنههُ الهَبصه ُر ِمنه ُعُذوبَِة رِيِقَها«قَاَل: »َلوه َأنَّ َحوهرَاَء بـََزَقته يف َِبهٍر َلَعُذَب َذِلَك اله ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َبحه

  (، وقال: ضعيف.2226ذكره العالمة األلباني في ضعيف الترغيب )[ # 1253]فيض: 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن    *   -  367 ثـََنا َخاِلُد بهُن يَزِيَد بهِن َأيب  ،  َسِعيدٍ َحدَّ ُ ،  َمعهَدانَ َعنه َخاِلِد بهِن  ،  أَبِيهِ َعنه  ،  َماِلكٍ َحدَّ َعنه َأيب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ
َنَّةِ ، َعنههُ  ُل اجله ُ َعَليِه َوَسلََّم ُسِئَل: َهله َُيَاِمُع َأهه َيَة« ، نـََعمه قَاَل: » ؟ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ِدَحاًما ِدَحاًما , َوَلِكنه اَل َميِنَّ َواَل ُمنـه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1254]فيض: 
 

َحاُق بهُن    -   368 ثـََنا ِإسه َاِعيلَ َحدَّ َعهَمشِ ،  ُمَعاِويَةَ َوأَبُو  ،  َجرِيرٌ ثنا  ،  ِإْسه ُ  ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن األه ،  َعنههُ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
َنَِّة َما اَل  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله ٌ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعته َواَل ُأُذٌن ، رََأته َعنيه  َواَل َخَطَر َعَلى قـَلهِب َبَشٍر« ، ْسَِ

  ( نحوه.2824(، ومسلم )3244رواه البخاري )[ # 1255]فيض: 
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ثـََنا أَبُو ُعثهَماَن حممد بهُن َأمحهََد بهِن    -   1 ََسِن َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعَمَر الهَعبهِديُّ   . . . .  ِإبـهَراِهيَم بهنِ َحدَّ ثـََنا أَبُو احله قَاَل: ،  قَاَل: َحدَّ
ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهدٍ  ثـََنا أَبُو َبكه َُشِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بن ُعَمُر اجله   . . . َعنه ،  ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َداُودَ قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َحدَّ

َلى َلى،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  ابهِن َأيب لَيـه َعنه أَبِيِه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ذََكَر النَّاَر يف َصاَلٍة  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه
ُتوبٍَة فَـ  ِل النَّاِر«  . َقاَل: »تـََعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمَن النَّارِ َغريهِ َمكه  َويهٌل أِلَهه

  (، وقال األلباني: ضعيف.881ررواه أبو داود )[ # 1256]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ *    -   2 ثـََنا ِإسه َعاينُّ ،  َحدَّ َنا َعَلى َراَبِح بهِن زَيهدٍ قَاَل: ِفيَما  ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن َشِبيٍب الصَّنـه قَاَل: َحدََّثيِن ،  َعَرضه
عهُت َعبهَد الرَّمحهَِن بهَن يَزِيدَ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِبَِريٍ  عهُت ابهَن ُعَمرَ ،  قَاَل: ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  يـَُقوُل: ْسَِ يـَُقوُل: ْسَِ

َنَُّة َوالنَّاُر« َفذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم    ؟  »اَل تـَنهَسُوا الهَعِظيَمَتنِي« قـُلهَنا: َوَما الهَعِظيَمتانِ َُيهُطُب َوُهَو يـَُقوُل:   قَاَل: »اجله
ِخَرِة َما َأعهَلمُ ،  »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمَّدٍ ُثَّ قَاَل:  ،  ُثَّ َبَكى َحىتَّ َجرََّج َواِئٌل ُدُموَعِه َجاِنَِبه حِلهَيِتهِ ،  َما ذََكرَ  ،  بَِيِدِه َلوه تـَعهَلُموَن ِمنه ِعلهِم اله

ُتمه ِإىَل الصَِّعيدِ  َاَب«، َلَمَشيـه ُتمه َعَلى ُرُؤوِسُكُم الرتُّ  فـََلَحثـَيـه
 ضعيف. :(2124األلباني في ضعيف الترغيب )قال [ # 1257]فيض: 

َاِعيُل بهُن َخاِلدٍ َحدَّثـََنا  *   -  5 َدقِ ، ِإْسه َشه ثـََنا يـَعهَلى بهُن األه َرهِميُّ  ، قَاَل: َحدَّ وََكاَن َقده َأدهَرَك النَِّبَّ   -قَاَل: َحدََّثيِن ُكَليهُب بهُن َحزهٍن اجله
َنََّة اَل يـََناُم طَالِبـَُها،  نَّ النَّاَر اَل يـََناُم َهاِرُِبَاَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »إِ   -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   اطهلُُبوا   .  َوِإنَّ اجله

دَُكمه  َنََّة َجهه دَُكمه«، اجله ُربُوا ِمَن النَّاِر َجهه  َواهه
 ضعيف جدا. :(2120األلباني في ضعيف الترغيب )قال [ # 1258]فيض: 

َثَمةَ   -  6 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمِ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه َيـه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
رٍ   نَي َسَنٍة« ِكَثُف ُكلِّ ِجَداٍر َمِسريَُة َأرهبَعِ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِلُسَراِدِق النَّاِر َأرهبـََعُة َجده

  : ضعيف.ي(، وقال األلبان2584رواه الترمذي )[ # 1259]فيض: 

َاِعيلَ   *  -   12 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ِر بهِن َأيب ُموَسى،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه َأيب  ،  َعنه َأيب َبكه
ُلَغ قـَعهَرَها«قَاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأنَّ َحَجًرا ُقِذَف ِبِه يف َجَهنََّم هَلََوى َسبهِعنَي َخرِيقَاَل:  ،  ُموَسى  ًفا قـَبهَل َأنه يـَبـه

 ء بعد االختالط.حديث صحيح لغيره رجال ثقات، لكن رواية جرير عن عطا(، وقال شعيب:  7468رواه ابن حبان )[ #  1260]فيض:  
 

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهُن ُزرَارَةَ   -  13 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َخَلُف بهُن َخِليَفةَ ،  َحدَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه يَزِيَد بهِن َكيهَسانَ ،  قَاَل: َحدَّ
َبةً ،  َسلَّمَ قَاَل: ُكنَّا ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  ُروَن َما َهَذا،  َفَسِمعهَنا َوجه « قَاُلوا: ؟  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َهله َتده

ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ   قَاَل: »َهَذا َحَجٌر ُأرهِسَل يف َجَهنََّم ُمنهُذ َسبهِعنَي َخرِيًفا انـهتَـَهى يف قـَعهِر َجَهنََّم«  .  اَّللَّ
  (.2844رواه مسلم ) [ # 1261]فيض: 
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َاِعيلَ   *  -  14 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  الرَّقَاِشيِّ َعنه يَزِيَد  ،  َعِن األه
ُلُغ ،  يف َجَهنَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأنَّ َحَجًرا َكَسبهِع َخِلَفاٍت ُشُحوِمُهنَّ َوَأوهاَلِدِهنَّ أُلهِقيَ  هَلََوى َسبهِعنَي َعاًما اَل يـَبـه

 قـَعهَرَها«
، َوُهَو َضِعيٌف، َوَقْد ُوثِ َق، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرجَ   : الهيثميقال  #    [1262]فيض:   َقاِشيُّ ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه َيِزيُد ْبُن َأَباٍن الرَّ  اُل الصَّ

َراجُ   *   -   15 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِمرهَداٍس السِّ ََبحُّ   َُيهََي قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن  ،  َحدَّ ِرَي  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  األه قَاَل: َلمَّا ُأسه
ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َوِجربه ،  َوَسلََّم َهدَّةً ْسَِ

َدَّةُ  ِيُل َما َهِذِه اهله ُ ِمنه َشِفرِي َجَهنَّمَ ؟  فـََقاَل: »اَي ِجربه ِوي ِفيَها ُمنهُذ َسبهِعنَي َعاًما،  « قَاَل: َحَجٌر َأرهَسَلُه اَّللَّ فـَبَـَلَغ قـَعهَرَها ،  فـَُهَو يـَهه
نَ   َم ِإالَّ َأنه يَتبهسَم تـََبسًُّما َفَما َضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ، اله

   فيه يزيد الرقاشي ضعيف.[ # 1263]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ  *  - 16 ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ، َحدَّ َعهَمشِ ، قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعِن األه
َع   ِيُل َما َهَذا،  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدِوايًّ ْسَِ َن ،  « قَاَل: َهَذا َحَجٌر أُلهِقَي يف َجَهنََّم ُمنهُذ َسبهِعنَي َعاًما؟  فـََقاَل: »اَي ِجربه فَاله

تَـَقرَّ يف قـَعهرَِها   اسه
 فيه يزيد الرقاشي ضعيف.[ # 1264]فيض: 

 

َحاقَ   *  -  17 ثـََنا الهَفضهُل بهُن ِإسه ثـََنا َشَبابَُة بهُن َسوَّارٍ ،  َحدَّ ٍ الشَّاِميُّ ،  قَاَل: َحدَّ رَبين الهَولِيُد بهُن ُحَصنيه رَبين لُقهَماُن ،  قَاَل: َأخه قَاَل: َأخه
اَلَن الهَباِهِليِّ ،  بهُن َعاِمرٍ  ُتهُ ، َعنه َأيب أَُماَمَة ُصَديِّ بهِن َعجه عهَتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ،  فـَُقلهُت: اَي َأاَب أَُماَمةَ   قَاَل: أَتـَيـه ثهيِن َحِديثًا ْسَِ َحدِّ

َعَليهِه َوَسلََّم َفَدَعا يل ِبِطاَلءٍ  َرًة زِنَ ،  َفَشرِبـهُتهُ ،  هللاُ  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلوه َأنَّ َصخه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرِة ُثَّ قَاَل: ْسَِ َة َعشه
َتِهي ِإىَل َغيٍّ َوَأَثٍم« قـُلهتُ  َراِن َيِسيُل   ؟  : َوَما َغيٌّ َوَأَثمٌ ُعَشَرَواٍت ُقِذَف ِِبَا ِمنه َشِفرِي َجَهنََّم َما بـََلَغته َسبهِعنَي َخرِيًفا ُثَّ يـَنـه قَاَل: " بِئـه

ِل النَّارِ  َن َغيًّا{ ]مرَي:  َومُهَا اللََّتاِن ذََكَر اَّللَُّ ،  ِفيِهَما َصِديُد َأهه [ َويف الهُفرهقَاِن: }يـَلهَق َأَثًما{ ]الفرقان: 59 يف ِكَتاِبِه: }َفَسوهَف يـَلهَقوه
68 " ] 

، َوِفيِه ُضَعَفاُء َقْد َوثََّقُهُم اْبُن ِحبَّاَن َوَقاَل: ُيْخِطُئوَن. :الهيثميقال [ # 1265]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ *    -  18 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّ رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ،  قَاَل: َأخه َبَسُة بهُن َسِعيدٍ ،  قَاَل: َأخه رَباََن َعنـه ،  قَاَل: َأخه
َرةَ  ِري   .  « قـُلهُت: اَل ؟  ِري َما َسَعُة َجَهنَّمَ قَاَل: قَاَل ابهُن َعبَّاٍس: »أََتده ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َعمه ،  قَاَل: »َأَجله َواَّللَِّ َما َتده

َ َعاتِِقِه َمِسريََة َسبهِعنَي َخرِيًفا َمِة ُأذهِن َأَحِدِهمه َوَبنيه َ َشحه َارًا،  ِإنَّ َبنيه ِديَُة الهَقيهِح َوالدَِّم« قـُلهُت َلُه: َأَّنه َبله ،  قَاَل: »اَل   ؟  ََيهِري ِفيَها َأوه
ِديٌَة« ِري َما َسَعُة َجَهنَّمَ   َأوه ِري  .  قـُلهُت: اَل   ؟  ُثَّ قَاَل: أََتده َا َسأََلته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َحدَّثـَتهيِن َعاِئَشةُ ،  قَاَل: َأَجله َواَّللَِّ َما َتده َأَّنَّ
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َم الهِقَياَمِة َوالسََّمَواُت َمطه  يًعا قـَبهَضُتُه يـَوه َرهُض َجَِ ِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: }َواأله رُِكوَن{ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه قـَوه ٌت بَِيِميِنِه ُسبهَحانَُه َوتـََعالَىَعمَّا ُيشه   : ِوايَّ
َمِئٍذ اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِر َجَهنََّم« قَاَل: »َعَلى جِ  ؟ فَأَيهَن النَّاُس يـَوه  سه

 إسناده صحيح.  : (4415شعيب في تخريج شرح السنة )قال [ # 1266]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الصَّبَّاِح الدُّواَليبُّ   *  -  20 ثـََنا َرُيهَاُن بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ِتَياينِّ َعنه أَيُّوَب  ،  َعنه َعبَّاِد بهِن َمنهُصورٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب ،  السَّخه
َاَء الرََّحِبِّ ،  ِقاَلبَةَ  اَبنَ ،  َعنه َأيب َأْسه ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "  ،  َعنه ثـَوه َموه

 َوَعرهُض ِجلهِدِه َأرهبـَُعوَن ِذرَاًعا "  - قَاَل أَبُو َعصهَمَة: َجَبٌل  - ِمثهُل َورهقَاَن َوَفِخُذُه ، ِضرهُس الهَكاِفِر ِمثهُل ُأُحدٍ 
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوُهَو َضِعيٌف، َوَقْد ُوثِ َق، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. قال المحقق: [ # 1267]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -   21 ثـََنا ِإسه رَباََن مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه َهاُروَن بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َحَسَن بهِن َصاِلحٍ ،  قَاَل: َأخه
َوِغَلُظ ِجلهِدِه  ،  ِمثهُل ُأُحدٍ   -َأوه اَنُب الهَكاِفِر    -ُس الهَكاِفِر  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِضره ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َحازِمٍ 

 َمِسريَُة َثاَلٍث« 
  (.2851رواه مسلم ) [ # 1268]فيض: 

 

َثَمةَ   *  -  22 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا َدرَّاجٌ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ َثمَ ،  َحدَّ َيـه َعنه َأيب ،  َعنه َأيب اهله
ِريِّ  ُده مٍ ،  َسِعيٍد اخله َوَفِخُذُه  ،  وَُكلُّ ِضرهٍس َلُه ِمثهُل ُأُحدٍ ،  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمقهَعُد الهَكاِفِر ِمَن النَّاِر َثاَلثَُة َأايَّ

 َأرهبـَُعوَن ِذرَاًعا« -ِسَوى حلَهِمِه َوِعظَاِمِه  -َوِجلهُدُه  ، ِمثهُل َورهقَانَ 
 َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعِفِه.  قال المحقق: [ # 1269]فيض: 

 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ  *  -  26 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ قَاَل: ، َحدَّ رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ، َأخه رَباََن يُوُنُس بهُن يَزِيدَ ، قَاَل: َأخه َعِن  ، قَاَل: َأخه
ِريِّ  ِإنَّ َما ،  قَاَل: »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ َكاَن ُُيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  قَاَل: بـََلغََنا َأنَّ ُمَعاَذ بهَن َجَبلٍ ،  الزُّهه

َرٍة زِنَِة َسبهِع َخِلَفاٍت ِبُشُحوِمِهنَّ َوحُلُوِمِهنَّ َوَأوهاَلِدِهنَّ  َ َشِفرِي النَّاِر َوقـَعهرَِها َكَصخه ُلَغ قـَعهَرَها ،  َبنيه َِتهِوي ِمنه َشَفِة النَّاِر قـَبهَل َأنه تـَبـه
 َسبهِعنَي َخرِيًفا« 

ِحيحِ  :الهيثميقال [ # 1270يض: ]ف ، َوِفيِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َُشِميُّ   *   -  27 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َهاُل بهُن ِعيَسى الهَعبهِديُّ ،  َحدَّ َسنِ ،  َحدَّثـََنا َحوهَشبٌ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدََّثيِن الهِمنـه َعِن  ،  َعِن احلَه
ٍم َكاَن   َم الهِقَياَمِة َوُمَقاَمُهمه }يف يـَوه َدارُُه ََخهِسنَي أَلهَف َسَنٍة{ ]املعارج:  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " أَنَُّه َكاَن ِإَذا ذََكَر يـَوه [  4ِمقه

َودَّته ،  حَمهُزوِننَي اَنِدِمنيَ  َحىتَّ ،  َوبـَعهَد الدُُّموِع الدَّمَ ،  يـَبهُكوَن الدُُّموعَ ،  َوقـُُلوُِبُمه ِعنهَد َحَناِجرِِهمه ،  َوازهرَقَّته أَبهَصارُُهمه ،   ُوُجوُهُهمه َقِد اسه
مٍ ،  َلوه ُأرهِسَلِت السُُّفُن الهَمَواِقرُي يف ُدُموِعِهمه جَلََرته  ََوادِ َقده ُعِظُموا جِلََهنََّم َمِسريََة َثاَلثَِة َأايَّ َوِإنَّ اَنَب َأَحِدِهمه ،   َولََيالِيَها ِللرَّاِكِب اجله

ََبِل الهَعِظيمِ  عهبِ ،  َلِمثهُل اجله َ نـََواِصيِهمه َوَأقهَداِمِهمه ،  ُمَغلََّلًة أَيهِديِهمه ِإىَل َأعهَناِقِهمه ،  َوَأنَّ ُدبـَُرُه َلِمثهُل الشِّ َيضهرِبُوَن اِبلهَمَقاِمِع ،  َقده َجَُِع َبنيه
َوَجَهنَُّم   ؟  فـَيَـُقوُل الهَعبهُد لِلهَمِلِك: ارهمَحهيِن فـَيَـُقوُل: َكيهَف َأرهمَحَُك َوملَه يـَرهمَحهَك َأرهَحُم الرَّامِحِنيَ   .  ُيَساُقوَن ِإىَل َجَهنَّمَ ،  ُجوَهُهمه َوَأدهاَبرَُهمه وُ 



293 

 

ِم  ِر ِإىَل يـَوه َها ِمنه َأوَِّل الدَّهه َها   ؟ مِحَاَها . . . َفاَل يـَفهََن َحرَُّها َواَل ، الهِقَياَمِة َعَلى طََعاِمَها َوَشَراِِبا َوَأغهاَلهِلَاُُيهَمى َعَليـه َوَلوه َأنَّ ُغالًّ ِمنـه
َرَضَها نـهَيا َلَرضه َ َجَبٍل َمِسريَُة ََخهسِ   . ُوِضَع َعَلى ِجَباِل الدُّ َنُه َوَبنيه ََبلُ َوَلوه َأنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َكاَن بـَيـه طََعاُمُهمه   . ِماَئِة َسَنٍة َلَذاَب َذاَك اجله

اًل   .  َوِخَفاٌف ِمَن النَّاِر يف َسرهَدانٍ ،  حُتهَذى هَلُمه نَِعاٌل ِمَن النَّارِ ،  ِمنه اَنرٍ  اًل َأكه َساِد َأكه َجه ًرا،  َوَأطهَوُل َعَذاِب النَّاِر يف األه ًرا َصهه ، َوَصهه
ٌر ُموَصدٌ   . .  .  وتُ َبَدٌن اَل ميَُ ،  َوُحَطًما ُحَطًما لهِسَلِة ِمنه آِخرِِهمه فـََتأهُكُلُهُم النَّارُ ،  ِحجه ُمه يف السِّ ََناِجِر ،  َوِإَّنَّ َرهَواُح يف احله َقى األه َوتـَبـه

َرِة َوالنََّداَمةِ ، َتصهُرخُ  سه ُعو اِبلهَويهِل َواحلَه ٍم َسبهِعنَي أَلهفَ ، َتده َا لََتأهُكُل هَلُمه ُكلَّ يـَوه  فـَنَـُعوُذ اِبَّللَِّ ِمَن النَّاِر " ، ِجلهدٍ  َوِإَّنَّ
 الموسوعة: مرسل.  قال محقق[ # 1271]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -   28 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  قَاَل: َحدَّ ِرو بهِن احله َثمِ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعنه َعمه َيـه َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب اهله
ِريِّ  ُده  [ قَاَل: »َجَبٌل يف النَّاِر« 17َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }َسُأرهِهُقُه َصُعوًدا{ ]املدثر:  ، َسِعيٍد اخله

   فيه دارج أبو السمح، وهو ضعيف.[ # 1272]فيض: 
 

َثَمةَ   *   -   29 ثـََنا أَبُو َخيـه ََسُن بهُن  ،  َحدَّ َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  ُموَسىقَاَل: َحدَّثـََنا احله َيـه َعنه  ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
ِوي ِبِه  ،  يـََتَصعَُّد ِفيِه الهَكاِفُر َسبهِعنَي َخرِيًفا،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " الصَُّعوُد: َجَبٌل ِمنه اَنرٍ  َكَذِلَك ِفيِه أََبًدا ُثَّ يـَهه

" 
 فيه دارج أبو السمح، وهو ضعيف. [ # 1273]فيض: 

 

َثَمةَ   -  31 ثـََنا أَبُو َخيـه َسُن بهُن ُموَسى ،  َحدَّ َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه َيـه َعنه َرُسوِل  ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
ُلَغ قـَعهَرُه " ،  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َويهٌل: َواِدي يف َجَهنَّمَ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِوي ِفيِه الهَكاِفُر َأرهبَِعنَي َخرِيًفا قـَبهَل َأنه يـَبـه  يـَهه

  (، وقال األلباني: ضعيف.3164رواه الترمذي )[ # 1274]فيض: 

رَباََن  ،  َحدََّثيِن مَحهَزةُ   *  -  34 رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعثهَمانَ قَاَل: َأخه رَباََن َُيهََي بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  قَاَل: َأخه عهُت ،  قَاَل: َأخه قَاَل: ْسَِ
عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب  َلمُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف َجَهنَّ ،  قَاَل: ْسَِ ِديََة َجَهنََّم ،  َم َواِداًي يـَُقاُل َلُه َلمه ِإنَّ َأوه

َتِعيُذ اِبَّللَِّ ِمنه َحّرِِه«   لََتسه
 ضعيف. يحيى بن عبيد هللافيه [ # 1275]فيض: 

َثَمةَ *    -  35 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ رَباََن  ،  قَاَل: َحدَّ َزهَهُر بهُن ِسَنانٍ قَاَل: َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َواِسعٍ ،  األه قَاَل: ،  قَاَل: َحدَّ
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ يف ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِإنَّ َأاَبَك َحدََّثيِن ،  َدَخلهُت َعَلى ِباَلِل بهِن َأيب بـُرهَدَة فـَُقلهُت َلُه: اَي ِباَللُ 

ِكَنُه ُكلَّ َجبَّارٍ ، نََّم َواِداًي يـَُقاُل َلُه َهبـهَهبُ َجهَ  ُكُنُه« ، َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأنه ُيسه َك اَي ِباَلُل َأنه َتُكوَن ِمَّنه َيسه  فَِإايَّ
 إسناده ضعيف. :كتاب التواضع والخمول قال محقق[ # 1276]فيض: 
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َثَمةَ   -   46 ثـََنا أَبُو َخيـه َمحهَرُ قَاَل:  ،  َحدَّ ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َحيَّاَن األه اَلنَ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن ابهِن َعجه ، َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
َم الهِقَياَمِة َذرًّا يف ِمثه  ُوَن يـَوه َعَليهِه َوَسلََّم: " ُُيهَشُر الهُمَتَكربِّ يـَعهُلوُهمه ُكلُّ َشيهٍئ ِمَن  ،  ُصَوِر الّرَِجالِ   لِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ٍن يف َجَهنََّم يـَُقاُل َلُه: بُوَلسٌ ، الصَّغَارِ  َنـهَيارِ ، ُثَّ ُيَساُقوَن ِإىَل ِسجه ََبالِ ، يـَعهُلوُهمه اَنُر األه َن ِمنه ِطنِي اخله َقوه ِل النَّاِر " ، ُيسه  ُعَصارَِة َأهه
 إسناده حسن. :ضع والخمولكتاب التوا قال محقق[ # 1277]فيض: 

 
َثَمةَ   *  -   54 ثـََنا أَبُو َخيـه ََسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َيـه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله

َرهضِ  ُل األه َرهِض فََأَجهََع َأهه َمًعا ِمنه َحِديٍد ُوِضَع يف األه َرهِض« ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه َأنَّ َمقه  َما َأقـَلُّوُه ِمَن األه
 ُضَعَفاُء ُوثِ ُقوا.َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِفيِه  :الهيثميقال [ # 1278]فيض: 

 

َثَمةَ   *  -   55 ثـََنا أَبُو َخيـه ََسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َيـه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
ََبُل لَتَـَفتَّتَ   ُثَّ َعاَد َكَما َكاَن« ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه ُضِرَب مبَقهَمٍع ِمنه َحِديٍد اجله

ُ، َوِفي  قال المحقق:[ #  1279]فيض:   ِإْن َشاَء َّللاَّ َوَيْأِتي  َيْعَلى ِفي َحِديٍث َطِويٍل،  َوَأُبو  َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َرَواُه َأْحَمُد،  َلِهيَعَة،  اْبُن  ِه 
 َضْعِفِه.

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -   63 ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  قَاَل: َحدَّ ِرو بهِن احله َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعنه َعمه َيـه ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
نـهَيا َما َأقـَلَّ  َمًعا ِمنه َحِديٍد أُلهِقَي يف الدُّ  ُه الثَـَّقاَلِن«َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه َأنَّ َمقه

 َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُضَعَفاُء ُوثِ ُقوا. :الهيثميقال [ # 1280]فيض: 
 

ََسُن بهُن ِعيَسى  -   64 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّثـََنا احله رَباََن َسِعيُد بهُن يَزِيدَ ،  قَاَل: َحدَّ حِ ،  قَاَل: َأخه َعنه ِعيَسى ،  َعنه َأيب السَّمه
ٍرو،  بهِن ِهاَلٍل الصََّديفِّ  َوَأَشاَر ِإىَل    -ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأنَّ َرَصاَصًة ِمثهَل َهِذِه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

ُجَمِة   ُمه َرهِض    -ِمثهِل اجله َرهَض قـَبهَل اللَّيهلِ   -َوِهَي َمِسريَُة ََخهِسِماَئِة َسَنٍة    -ُأرهِسَلته ِمَن السََّماِء ِإىَل األه َا ُأرهِسَلته ،  لَبَـَلَغِت األه َوَلوه َأَّنَّ
َلَها«  ُلَغ َأصه لهِسَلِة َلَساَرته َأرهبَِعنَي َخرِيًفا اللَّيهَل َوالنـََّهاَر قـَبهَل َأنه تـَبـه  ِمنه رَأهِس السِّ

  (، وقال األلباني: ضعيف.2588رواه الترمذي )[ # 1281]فيض: 

َسُن بهُن ِعيَسى النـَّيهَسابُوِريُّ   -   73  ٍرو،  ابهُن الهُمَباَركِ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدَّثـََنا احلَه َواُن بهُن َعمه رٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َصفه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُبسه
َقى ِمنه َماٍء َصِديٍد يـََتَجرَُّعُه{ ]إبراهيم:  ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ  ِلِه: }َوُيسه قَاَل: »يـَُقرَُّب    .  [17َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: يف قـَوه
َههُ ،  ِإلَيهِه فـَيَـَتَكرَُّههُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ:    .  فَِإَذا َشرِبَُه َقطََّع َأمهَعاَءُه َحىتَّ خَتهُرَج ِمنه ُدبُرِِه«،  َوَوَقَع فـَرهَوُة رَأهِسهِ ،  فَِإَذا ُأدهينَ ِمنهُه َشَوى َوجه يـَُقوُل اَّللَّ

َأمهَعا  فـََقطََّع  يًما  َماًء محَِ بِئهَس   .  [15َءُهمه{ ]حممد:  }َوُسُقوا  الهُوُجوَه  ِوي  َيشه ِل  مبَاٍء َكالهُمهه يـُغَاثُوا  َتِغيُثوا  َيسه }َوِإنه   :ُ اَّللَّ َويـَُقوُل 
 [ 29الشََّراُب{ ]الكهف:  
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  (، وقال األلباني: ضعيف.2583رواه الترمذي )[ # 1282]فيض: 
 

ََسُن بهُن ِعيَسى  -  74 رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ قَاَل:  ،  َحدَّثـََنا احله رَباََن َسِعيُد بهُن يَزِيدَ ،  َأخه حِ ،  قَاَل: َأخه َةَ ،  َعنه َأيب السَّمه َعنه  ،  َعِن ابهِن ُحَجريه
َِميَم لَُيَصبُّ َعَلى رُُءوِسِهمه ،  َأيب ُهَريـهَرةَ  ُفُذ اجلهُ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ احله ِفهِ فـَيَـنـه ُجَمَة َحىتَّ َُيهُلُص ِإىَل َجوه ، مه

ِفِه َحىتَّ َُيهِرَق َقَدَميههِ  ُلُب َما يف َجوه رُ ، فـََيسه  ُثَّ يـَُعاُد َكَما َكاَن« ، َوُهَو الصَّهه
  (، وقال األلباني: ضعيف.2582رواه الترمذي )[ # 1283]فيض: 

َسُن بهُن    *  -  75 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِعيَسى،  الصَّبَّاحِ َحدََّثيِن احلَه ََلِبُّ ،  قَاَل: َحدَّ َاِعيَل احله ُر بهُن ِإْسه ثـََنا ُمَبشِّ قَاَل: َحدَّثـََنا َتَّاُم ،  قَاَل: َحدَّ
ََسنِ ،  بهُن جنَِيحٍ  : »َلوه َأنَّ َغرهاًب ِمنه َماِء َجَهنََّم ُجِعَل يف  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعِن احله

َوالهَمغهِربِ  ِرِق  الهَمشه  َ َبنيه َما  ِرُِيِه  ُة  َوِشدَّ ُنُه  نـَتـه أَلََذاَب  َرهِض  األه َمنه  ،  َوَسِط  َحرََّها  َلَوَجَد  ِرِق  اِبلهَمشه َجَهنََّم  َشَرَر  َشَررَة من  َأنَّ  َوَلوه 
 اِبلهَمغهِرِب«

َأْحَسُن َحااًل    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َتمَّاُم ْبُن َنِجيٍح، َوُهَو َضِعيٌف، َوَقْد ُوثِ َق، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلهِ   ل المحقق: قا[ #  1284]فيض:  
 ِمْن َتمَّاٍم. 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   76 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  قَاَل: َحدَّ ِرو بهِن احله َثمَ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  َعنه َعمه َيـه َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب اهله
ِل{ ]املعارج: ، َسِعيدٍ  ِلِه: }َكالهُمهه ِهِه َسَقَطته ، [ قَاَل: »َكَعَكِر الزَّيهتِ 8َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: يف قـَوه ِإَذا َأدهاَنُه ِإىَل َوجه
ِهِه« فـَرهَوُة   َوجه

 (، وقال األلباني: ضعيف.2581رواه الترمذي )[ # 1285]فيض: 
 

َثَمةَ   -   77 ثـََنا أَبُو َخيـه ََسُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ َثمَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َدرَّاجٌ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َيـه ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب اهله
َل الدُّنـهَيا« ، النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َعِن  نـهَيا أَلَنهََتَ َأهه َراُق يف الدُّ  قَاَل: »َلوه َأنَّ َدلهًوا ِمنه َغسَّاٍق يـُهه

 (، وقال األلباني: ضعيف.2584رواه الترمذي )[ # 1286]فيض: 

َحاقُ  *  -  86 ثـََنا ِإسه تُ ، وَِكيعٌ قَاَل: َحدَّثـََنا  ، َحدَّ ثـََنا مَحهَزُة الزَّايَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " ،  َعنه مُحهَراَن بهِن َأعهنَيَ ، قَاَل: َحدَّ
يََة: }َوطََعاًما َذا ُغصٍَّة{ ]املزمل:   [ َفَصِعَق " 13قـََرَأ َهِذِه اله

 معضال، وحمران بن أعين ضعيف، رمي بالرفض. مرسل، إن لم يكن  :الموسوعة ال محققق [ # 1287]فيض: 
 

َقاَلينُّ   *   -   92 ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َصاِلحٍ ،  يُوُنُس بهُن َعبهِد الرَِّحيِم الهَعسه ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّ َع َعبهَد اَّللَِّ ،  َعنه َدرَّاجٍ ،  قَاَل: َحدَّ أَنَُّه ْسَِ
َاِرِث بهِن َجزهءٍ  َعَة ، : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف النَّاِر حَلَيَّاٍت َكَأعهَناِق الهُبخهتِ يـَُقولُ ، بهَن احله تـَلهَسُع َأَحَدُهُم اللَّسه

ِِتَا َأرهبَِعنَي َخرِيًفا ِِتَا َأرهبَِعنَي َسَنًة« ، َوِإنَّ يف النَّاِر َلَعَقاِرَب َكالهِبغَاِل الهُمؤهَكَفةِ  . فـََيِجُد مُحُوَّ َعَة فـََيِجُد مُحُوَّ  تـَلهَسُع َأَحَدُهُم اللَّسه
، َوِفيِه ُضَعَفاُء َقْد ُوثِ ُقوا.  قال المحقق: [ # 1288]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ
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ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   *  -  96 ثـََنا َمنهُصوُر بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِزاَيدٍ ،  َعمَّارٍ قَاَل: َحدَّ َعنه َعبهِد الهَعزِيَز بهِن  ،  قَاِضي ُِشهَشاطَ ،  قَاَل: َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم َحِديثًا قَاَل: " اَي ُحَذيـهَفةُ ،  َأيب َروَّادٍ  ُلُغ ِبِه ُحَذيـهَفَة قَاَل: َأَسرَّ ِإيَلَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ِل النَّاِر: ِإنَّ اَّللََّ ِإذَ ،  يـَبـه ا قَاَل أِلَهه

َواٌه َواَل َمَناِخرُ  َسُئوا ِفيَها َواَل َتَكلَُّموِن{ َعاَدته ُوُجوُهُهمه ِقَطَع حلَهٍم لَيهَس ِفيَها َأفـه َواِفِهمه ،  }اخه ُقُط   .  َيرَتَدَُّد النـََّفُس يف َأجه َوِإنَُّه لََتسه
رَتََق َمنه اِبلهَمغهِربِ ،  َعَليهِهمه َحيَّاٌت ِمنه اَنٍر َوَعَقاِرُب ِمنه اَنرٍ  ِرِق اَلحه َها نـََفَخته ِمَن الهَمشه َها َضَرَبته ،  َلوه َأنَّ َحيًَّة ِمنـه َراًب ِمنـه َوَلوه َأنَّ َعقه

آِخرِِهمه  ِمنه  رَتَُقوا  اَلحه نـهَيا  الدُّ َل  َوُجُلوِدِهمه ،  َأهه حُلُوِمِهمه   َ َبنيه فـََتُكوُن  َعَليهِهمه  لَُتَسلَُّط  َا  َجَلَبٌة َكَجَلَبِة وَ ،  َوِإَّنَّ ُهَناِلَك  هَلَا  َمُع  لَُيسه ِإنَُّه 
ِش يف الهِغَياِض "   الهَوحه

 منقطع بين عبد العزيز بن أبي رواد وحذيفة رضي هللا عنه.  قال المحقق: [ # 1289]فيض: 
 

َسُن بهُن ِعيَسى -   109 رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ، َحدَّثـََنا احلَه رَباََن سعيد بن يَزِيُد أَبُو ُشَجاعٍ قَاَل: ، قَاَل: َأخه حِ ، َأخه َعنه َأيب  ، َعنه َأيب السَّمه
َثمَ  َيـه ِريِّ ،  اهله ُده وِيِه 104َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }َوُهمه ِفيَها َكاحِلُوَن{ ]املؤمنون:  ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله [ قَاَل: »َتشه

ُلَغ َوَسَط رَأهِسهُ النَّاُر فـَتَـَقلَّصُ  َلى َحىتَّ َتضهِرَب ُسرََّتِه«،  َشَفُتِه الهُعلهَيا َحىتَّ تـَبـه رَتهِخي َشَفُتِه السُّفه  َوَتسه
  (، وقال األلباني: إسناده ضعيف.2587رواه الترمذي )[ # 1290]فيض: 

بَةَ ،  َمنهُصورٌ قَاَل: َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َجعهَفرٍ   *  -   121 ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب تـَوه مِ ،  قَاَل: َحدَّ َهه بـََلَغ بِِه ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن اجله
ِإنَّ يف َجَهنََّم َلِسَباًعا ِمنه  ، فـََقاَل: »اَي ُحَذيـهَفةُ ، قَاَل: َأَسرَّ ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحِديثًا يف النَّارِ ، ُحَذيـهَفَة بهَن الََيَمانِ 

اَنرٍ ،  اَنرٍ  َناِكِهمه ،  َوُسُيوفًا ِمنه اَنرٍ ،  وََكاَللَيَب ِمنه اَنرٍ ،  وَِكاَلاًب ِمنه  الهَكاَللِيِب أبَِحه بِِتلهَك  النَّاِر  َل  َأهه يـَُعلُِّقوَن  َماَلِئَكٌة  َعُث  يـُبـه ، َوِإنَُّه 
ًواَويـَُقطُِّعوََّنُمه بِِتلهَك السُُّيوِف عُ  ًوا ُعضه َباِع َوالهِكاَلبِ ، ضه ًوا َعاَد َمَكانَُه غضها َجِديًدا«،  َويـُلهُقوََّنُمه ِإىَل تِلهَك السِّ  ُكلََّما َقطَُعوا ُعضه

   ~[ 1291]فيض: 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهِن ُعثهَمانَ ، َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ  *   -  139 رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ قَاَل: ، قَاَل: َأخه ِديُن بهُن َسعهدٍ ، َأخه رَباََن ِرشه ، قَاَل: َأخه
َرانَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ابهُن أَنـهُعمَ  َلَها،  َعنه َخاِلِد بهِن َأيب ِعمه َحىتَّ ،  ِبَسَنِدِه ِإىَل َرُسوِل هللا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ النَّاَر َتَهُكُل َأهه

ِبُلُه أَيهًضا فـََيطَِّلُع َعَلى فـَُؤاِدِهمه ،  ُثَّ يـَُعوُد َكَما َكانَ ،  ِإَذا اطََّلَعته َعَلى َأفهِئَدِِتُِم انـهتَـَهته  تَـقه : ،  ُثَّ َيسه ُل اَّللَِّ فـَُهَو َكَذِلَك أََبًدا« َفَذِلَك قـَوه
َفهِئدَ   [ 7ِة{ ]اهلمزة: }اَنُر اَّللَِّ الهُموَقَدُة الَّيِت َتطَِّلُع َعَلى األه

 مرسل، وفيه رشدين بن سعيد، وابن انعم ضعيفان.  :الموسوعة قال محقق[ # 1292]فيض: 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى بهِن رَاِشدٍ  -  142 ثـََنا ُعَمُر بهُن َحفهِص بهِن ِغَياثٍ ، َوحُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ ، َحدَّ ثـََنا َأيب ، قَااَل: َحدَّ َعِن  ، قَاَل: َحدَّ
ُعوَن أَلهَف ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َشِقيقٍ ،  الهَعاَلِء بهِن َخاِلدٍ  َمِئٍذ هَلَا َسبـه َتى ِبََهنََّم يـَوه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يـُؤه

ُعوَن أَلهَف َمَلٍك ََيُرُّوََّنَا« َوَهَذا، زَِمامٍ   َلفهُظ حُمَمَِّد بهِن ِإدهرِيسَ  َمَع ُكلِّ زَِماٍم َسبـه
  (.2842رواه مسلم ) [ # 1293]فيض: 
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  146 ثـََنا ِإسه َدَّاُد َعبهُد الهَواِحِد بهُن َواِصلٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ُعبَـيهَدَة احله َعنه حُمَمَِّد ،  َعنه ِهَشاِم بهِن َحسَّانٍ ،  قَاَل: َحدَّ
ِشيَّةَ ،  بهِن َشِبيبٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن َأيب َوحه

ِجِد ِماَئُة أَلهٍف َأوه يَزِيُدونَ  ِل النَّارِ ،  َكاَن يف َهَذا الهَمسه ِجُد َوَمنه ِفيِه« ،  فََأَصاَِبُمه نـََفُسهُ ،  فـَتَـنَـفَّسَ ،  َوِفيِهمه رَُجٌل ِمنه َأهه رَتََق الهَمسه  اَلحه
ِحي  :الهيثميقال  [ #  1294]فيض:   ِح، َوِإْن َرَواُه َأُبو َيْعَلى َعْن َشْيِخِه: ِإْسَحاَق َوَلْم َيْنِسْبُه. َفِإْن َكاَن اْبَن َراَهَوْيِه َفِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 َغْيَرُه َفَلْم َأْعِرْفُه.َكاَن 

َثَمةَ  -   148 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ َبانَ ، قَاَل: َحدَّ ِريِّ ، َعنه َعِطيَّةَ ، َعنه ِفَراسٍ ، َعنه َشيـه ُده َعنه  ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله
َها َحرَُّها« ، رُُكمه َهِذِه ُجزهٌء ِمنه َسبهِعنَي ُجزهًءا ِمنه اَنِر َجَهنَّمَ قَاَل: »انَ ،  َنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   ِلُكلِّ ُجزهٍء ِمنـه

  (، وقال األلباني: صحيح لغيره.2590رواه الترمذي )[ # 1295]فيض: 

َثَمةَ   - 154 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب َصاِلحٍ َعنه  ،  َعِن األه
: َربِّ َأَكَل بـَعهِضي بـَعهًضا َا فـََقاَلته َتَكِت النَّاُر ِإىَل َرِبِّ َرِّ السَُّمومُ ،  َفُجِعَل هَلَا نـََفَسانِ   .  َعَليهِه َوَسلََّم: " اشه َونـََفُسَها  ،  فـَنَـَفُسَها يف احله

َتاِء الزَّمهَهرِيُر "  يف   الشِّ
   (.617(، ومسلم )537رواه البخاري )[ # 1296]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن َأيب َبِكريٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو الهَفضهلِ   -  156 ىَل َبيِن َهاِشٍم قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه َعاِصمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َموه
َها أَلهَف َسَنٍة َحىتَّ ،  قَاَل: »ُأوَقَد َعَلى النَّاِر أَلهَف َسَنٍة َحىتَّ امحهَرَّته ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب   ُثَّ ُأوَقَد َعَليـه
َودَّته ، ابـهَيضَّته  َها أَلهَف َسَنٍة َحىتَّ اسه َداُء ، ُثَّ ُأوَقَد َعَليـه  ُمظهِلَمٌة«َفِهَي َسوه
  (، وقال األلباني: إسناده ضعيف.2591رواه الترمذي )[ # 1297]فيض: 

 

َحاقَ   *   -   157 أَبُو ِإسه ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد  ثـََنا  ََكُم بهُن َمرهَواَن الضَّرِيرُ ،  َحدَّ ُم بهُن َسلهمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا احله َعِن ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َسالَّ
َلِح بهِن َعبهِد اَّللَِّ  َجه ُ َعَليهِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َعِديِّ بهِن َعِديٍّ الهِكنهِديِّ ،  األه ِيُل َصلَّى اَّللَّ َطَّاِب: َجاَء ِجربه قَاَل: قَاَل ُعَمُر بهُن اخله

َعَليهِه َوَسلَّمَ فـََقاَم ِإلَ ،  َعَليهِه َوَسلََّم يف َغريهِ ِحيِنِه الَِّذي َكاَن َيَهتِيهُ  ِيلُ ،  يهِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َ  ،  فـََقاَل: »اَي ِجربه َما يل َأرَاَك ُمتَـَغريِّ
ِن« ُ مبََناِفِخ النَّارِ ،  قَاَل: اَي حُمَمَّدُ   ؟  اللَّوه ُتَك َحىتَّ َأَمَر اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َخوِّفهيِن اِبلنَّاِر َوانـهَعته   .  َما ِجئـه

َها أَلهَف َعاٍم َحىتَّ امحهَرَّته   .  يل َجَهنََّم« ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم: ِإنَّ اَّللََّ َأَمَر ِبََهنََّم فَُأوِقَد َعَليـه َها أَلهَف َعاٍم ُثَّ َأَمَر فَُأوِقَد َعلَ ،  قَاَل ِجربه يـه
َودَّته ،  َحىتَّ ابـهَيضَّته  َها أَلهَف َعاٍم َحىتَّ اسه َداُء ُمظهِلَمةٌ ،  ُثَّ أمر فُأوِقَد َعَليـه هَلَبـَُها،  َفِهَي َسوه َوالَِّذي    .  اَل ُيِضيُء َشَررُها َواَل يُطهَفأُ 

َر ثـُقهِب ِإبـهَرٍة فُِتَح ِمنه َجهَ  َقِّ َلوه َأنَّ َقده يًعا ِمنه َحّرَِهابـََعَثَك اِبحله َرهِض ُكلُُّهمه َجَِ ِل الدُّنـهَيا َلَماَت َمنه يف األه َوالَِّذي بـََعَثَك   .  نََّم ِإىَل َأهه
َرهِض َجَِ  َرهِض َلَماَت َمنه يف األه َ السََّماِء َواأله ِل النَّاِر ُعلَِّق َبنيه اًب ِمنه ثَِياِب َأهه َقِّ َلوه َأنَّ ثـَوه َقِّ َلوه    .  يًعا ِمنه َحّرِهِ اِبحله َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحله

َرهِض كُ  نـهَيا َحىتَّ يـَنهظُُروا ِإلَيهِه َلَماَت َمنه يف األه ِل الدُّ وِيهِه َخلهِقِه َأنَّ َخاِزاًن ِمنه َخَزنَِة َجَهنََّم بـََرَز ِإىَل َأهه ِهِه َوَتشه يًعا ِمنه قـُبهِح َوجه لُُّهمه َجَِ
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ُ يف ِكَتاِبِه ُوِضَعته َعَلى ِجبَ َوالَِّذي بَـ  . َوَنَتهِ ِرُِيهِ  ِل النَّاِر الَّيِت نـََعَت اَّللَّ َقِّ َلوه َأنَّ َحلهَقًة ِمنه ِسلهِسَلِة َأهه نـهَيا اَلنهفضَّته َعَثَك اِبحله اِل الدُّ
َلى َرهِض السُّفه َتِهَي ِإىَل األه ٌء َحىتَّ تـَنـه َهَها َشيه ِيُل اَل يـَنهَصدُِع قـَلهِب فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   .  َوملَه يـَنـه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َحسهِب اَي ِجربه

ِيَل َوُهَو يـَبهِكي  .  فََأُموَت« ِيُل َوأَنهَت ِمَن اَّللَِّ اِبلهَمَكاِن الَِّذي أَنهَت ِمنههُ ،  قَاَل: َوَنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ ِإىَل ِجربه «  ؟  فـََقاَل: »أَتـَبهِكي اَي ِجربه
مَ ،  َما َأدهِري  ؟   اَل أَبهِكي َوَأاَن َأَحقُّ اِبلهُبَكاءِ قَاَل: َوَما يل  َها الهيَـوه َاِل الَّيِت َأاَن َعَليـه ،  َوَما َأدهِري  ؟  ِلَعلِّي َأُكوُن يف َعِلِم اَّللَِّ َعَلى َغريهِ احله

ُتِلَي ِبِه ِإبهِليُس َوَقده َكاَن َمَع الهَماَلِئَكةِ  قَاَل:   ؟  ِلَعلِّي أُبـهتَـَلى مبِثهِل َما ابـهُتِلَي ِبِه َهاُروُت َوَماُروتُ ،  َوَما َأدهِري ؟  ِلَعلِّي أُبـهتَـَلى مبِثهِل َما ابـه
ِيُل َعَليهِه السَّاَلمُ ،  فـََبَكى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِيُل َوايَ   .  َوبَكى ِجربه ِإنَّ ،   حُمَمَّدُ َفَما زَااَل يـَبهِكَياِن َحىتَّ نُوِداَي: َأنه اَي ِجربه

ِيلُ   .  اَّللََّ َقده آَمَنُكَما َأنه تـَعهِصَياهُ  َنهَصاِر  ،  قَاَل: فَارهتـََفَع ِجربه ٌم ِمَن األه ِلٍس ِفيِه قـَوه َعَليهِه َوَسلََّم َفَمرَّ مبَجه َوقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ُتمه َكِثريًا  ؟  رَاءَُكمه َجَهنَّمُ فـََقاَل: »أََتضهَحُكوُن َووَ ،  يـََتَحدَّثُوَن َوَيضهَحُكونَ  ُتمه َقِلياًل َولََبَكيـه َوَما َأَسغهُتُم ،  َلوه تـَعهَلُموَن َما َأعهَلُم َلَضِحكه

«،  الطََّعاَم َواَل الشََّرابَ  مُ   .  َوَلرَبَزهمُته ِإىَل الصُُّعَداِت جَتهَأُروَن ِإىَل اَّللَِّ ِإنَّ ،   َحىتَّ نُوِدَي: َأنه اَي حُمَمَّدُ َفَما زَاُلوا يـَبهُكونَ ،  قَاَل: فـََبَكى الهَقوه
را َفِلَم تـَُقنُِّط ِعَباِدي ًرا ُمَيسِّ  َفَسَكُنوا ، فـََبشََّرُهمه اِبلَِّذي نُوِدَي ِبهِ  ؟  اَّللََّ بـََعَثَك ُمَبشِّ

 الطَِّويُل، َوُهَو ُمْجَمٌع َعَلى َضْعِفِه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َساَلٌم  قال المحقق: [ # 1298]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُموَسى الهُمَؤدِّبُ  *  -  161 رَباََن َمعهَمُر بهُن ُسَليهَماَن الّرِقِّيُّ ، َحدَّ َعنه يَزِيَد بهِن ، َعنه َعبهِد السَّاَلِم بهِن َحرهبٍ ، قَاَل: َأخه
ٍروَعِن  ،  َعبهِد الرَّمحهَنِ  َهاِل بهِن َعمه َلةَ ،  الهِمنـه َل النَّارِ ،  َعنه ُسَويهِد بهِن َغفه ُ َأنه يـَنهَسى َأهه ،  َترَبََّأ بـَعهُضُهمه ِمنه بـَعهضٍ ،  قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

َر قَاَمِتهِ ،  َوَلَعَن بـَعهُضُهمه بـَعهًضا ُهمه يف ََتبُوَت ِمنه اَنٍر َقده َماٌر ِمنه اَنرٍ ،  ُثَّ ُجِعَل ُكلُّ رَُجٍل ِمنـه ُبُض ِمنهُه ِعرهٌق ِإالَّ ِفيِه ِمسه ُثَّ ،  َفَما يـَنـه
َفاٍل ِمنه اَنرٍ  َفُل َعَليهِه أبَِقـه َفاٍل ِمنه اَنرٍ ،  ُثَّ َُيهَعُل َذِلَك التَّابُوُت يف ََتبُوُت آَخَر ِمنه اَنرٍ ،  يـُقه َفُل َعَليهِه أبَِقـه نَـُهَما  ،  َوتـُقه َوُيضهَرُب َما بـَيـه

َفاٍل ِمنه اَنرٍ ،  ُثَّ َُيهَعُل َذِلَك التَّابُوُت يف ََتبُوَت آَخَر ِمنه اَنرٍ ،  رِ اِبلنَّا َفُل َعَليهِه أبَِقـه نَـُهَما اِبلنَّارِ ،  َويـُقه ُثَّ يـُرهَمى ِبِه يف ،  َوُيضهَرُب َما بـَيـه
ُهمه َأَحٌد ِإالَّ يـََرى أَنَُّه لَيهَس يف َجَهنََّم َأَحدٌ ،  َجَهنَّمَ  ِقِهمه ظَُلٌل   َفَما ِمنـه ُُه« ُثَّ قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }هَلُمه ِمنه فـَوه َغريه

 [ 16ِمَن النَّاِر َوِمنه حَتهِتِهمه ظَُلٌل{ ]الزمر: 
   ~[ 1299]فيض: 

َثَمةَ   -   163 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعفَّانُ ،  َحدَّ رَباََن َثِبتٌ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ َأنَّ َرُسوَل  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  قَاَل: َأخه
ِل النَّارِ  نـهَيا ِمنه َأهه َتى أِبَنـهَعِم النَّاِس َكاَن يف الدُّ ُ تـََباَرَك َوتـَعَ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " يـُؤه َغًة يف فـَيَـُقوُل اَّللَّ بـُُغوُه َصبـه اىَل: اصه

َبُغ ِفيَها .  النَّارِ  ًا َقطُّ ، فـَيَـُقوُل: اَي ابهَن آَدمَ ، فـَُيصه ًا َقطُّ  ؟ َهله رَأَيهَت َخريه ٍ َقطُّ " ، فـَيَـُقوُل: اَل َوِعزَِّتَك َما رَأَيهُت َخريه  َواَل قـُرََّة َعنيه
 (.2807رواه مسلم ) [ # 1300]فيض: 

ٍر التَّمَّارُ   -  180 ثـََنا أَبُو َنصه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َأيب ُعثهَمانَ ،  َعنه َثِبتٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ
ِل النَّاِر َعَذااًب أَبُو طَاِلٍب: يف رِجه  َوُن َأهه ُهَما ِدَماُغُه "اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأهه  َليهِه نـَعهاَلِن يـَغهِلي ِمنـه

  (.212رواه مسلم ) [ # 1301]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيلُ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *  -  185 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن أَُميَّةَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َحيٍّ ،  قَاَل: َحدَّ
َواَن بهِن يـَعهَلى ُر َجَهنَُّم«،  َعنه يـَعهَلى،  َصفه يََة: }اَنرًا َأَحاَط ِِبِمه   .  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَبحه َوَتاَل َهِذِه اله

 [ 29ُسَراِدقـَُها{ ]الكهف: 
   َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأْحَمُد،  :الهيثميقال [ # 1302]فيض: 

َحاقَ   *   -  186 ِر بهِن فـَرهَقدَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد أَبُو ِإسه َسنِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ،  قَاَل: َحدََّثيِن َجعهَفُر بهُن ِجسه َعنه  ،  َعِن احلَه
ِل  ،  َأيب بـَرهزَةَ  يَُة: }َفُذوُقوا فـََلنه نَزِيدَُكمه ِإالَّ َعَذااًب{ ]النبأ:  قَاَل: " َأَشدُّ آيٍَة نـََزَلته يف َأهه َداُر َساَعٍة 30النَّاِر َهِذِه اله [ فـَُهَو ِمقه
مٍ ،  ِبَساَعةٍ  ٍم بِيَـوه رٍ ،  َويـَوه ٍر ِبَشهه رَِج اِبله ،  َأَشدُّ َعَذاابً ،  َوسَنٍة ِبَسَنةٍ ،  َوَشهه ِل النَّاِر ُأخه ُل الهَمغهِرِب  َحىتَّ َلوه َأنَّ رَُجاًل ِمنه َأهه ِرِق َلَماَت َأهه َمشه

ِرِق ِمنه َنَتهِ ِرُِيِه " ، ِمنه ِشدَِّة َحّرِهِ  ُل الهَمشه رَِج اِبلهَمغهِرِب َلَماَت َأهه  َوَلوه ُأخه
ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِحنَي َتاَلَها ُمه َغِضَب َعَليهِهمه ،  ُم مبََعاِصيِهمه فـََقاَل: »َهَلَك الهَقوه ،  قَاَل أَبُو بـَرهزََة: َشِهده فََأَّنَّ  ،  َرِبَّ

ُهمه«  تَـَفَع ِمنـه  ِإَذا َغِضَب َعَليهِهمه ِإالَّ َأنه يـُنـه
بـَرهزَةَ  اَيَ اَب  َعَليهِهمه ،  ِقيَل:  النَّاِر  ِل  َأهه َساَعاِت  أبََِشدِّ  خُتهرِباَُن  ]فاطر:    ؟  َأاَل  ِفيَها{  َيصهَطرُِخوَن  }َوُهمه  وَ 37قَاَل:  َماِلًكا [  يـَُناُدوَن 

َجابَِة ََيهَأُروَن ِإىَل َرِبِِّمه: رَبَـَّنا رَبَـَّنا ،  َوَخَزنـَتَـَها نـهَيا َسبهَع َمرَّاتٍ ،  فَِإَذا يَِئُسوا ِمَن اإلهِ َداَر الدُّ َا   .  ِمقه ُهمه َحىتَّ َيظُنُّوا َأَّنَّ ُكُت َعنـه قَاَل: فـََيسه
رَِجُهمه  ُهمه لُِيخه َلُحوَن فـَيَـُقوُل َلمَّ ،  َسَكَت َعنـه َسُئوا ِفيَها َواَل َتَكلَُّموِن{ قَاَل: فـََيكه ا يُرِيُد َأنه يـَقهَطَع رََجاَءُهمه َوُُيَقَِّق ُسوَء ظَنِِّهُم: }اخه
ًما َوُصمًّا ًيا َوبُكه َتِغيُثوَن أبََِحٍد " ، ِفيَها ُعمه  اَل يـََتَكلَُّموَن َواَل َيسه

   ~[ 1303]فيض: 

 
َاِعيلَ َحدَّثـََنا  *    -   208 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهدٍ ،  ِإسه َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعِن األه

ِل النَّاِر الهُبَكاءُ  َقِطَع الدُُّموعُ فـَيَـبه ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يـُرهَسُل َعَلى َأهه ُثَّ يـَبهُكوَن الدََّم َحىتَّ ،  ُكوَن َحىتَّ يـَنـه
ُدودِ  ُخه األه َئِة  َكَهيـه ُوُجوِهِهمه  يف  « ،  يـَُرى  جَلََرته السُُّفُن  ِفيِه  ُأرهِسَلته   َلوه 

ثـََنا َسِعيُد بهُن َُيهََي الهُقَرِشيُّ   -  209 َعهَمشِ ،  َحدَّ َع َأاَبُه ُُيَدُِّث َعِن األه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  أَنَُّه ْسَِ
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـهَلهُ 

، َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعِفِه. :الهيثميقال [ # 1304]فيض:  َقاِشيُّ  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوَأْضَعُف َمْن ِفيِه َيِزيُد الرَّ

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ *    -  210 ِمَّاينُّ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُيهََي احله َراَن َأيب َُيهََي الثَـّعهَلِبِّ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه أََنِس ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعنه ِعمه
َل النَّاِر يـَبهُكوَن َحىتَّ ،  فَِإنه ملَه تـَبهُكوا فـَتَـَباُكوا،  ا النَّاُس ابهُكوابهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَيُـّهَ  فَِإنَّ َأهه

ََداِولِ  َفُد الدُُّموعُ ، َيِصرُي يف ُوُجوِهِهمه َكاجله « ،  فـَتَـقهَرُح الهُعُيونُ ، فـَتَـنـه  َحىتَّ َلوه َأنَّ السُُّفَن ُأرهِخَيته ِفيَها جَلََرته
، َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعِفِه.: الهيثميقال [ # 1305]فيض:  َقاِشيُّ  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوَأْضَعُف َمْن ِفيِه َيِزيُد الرَّ
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   211 ََزِريُّ ،  َحدَّ َل النَّاِر ِإَذا َدَخُلوا قَاَل: »ِإنَّ    - رَفـََعُه    -َعنه زَيهِد بِن رُفـَيهٍع  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاٌد اجله َأهه
ِقَياءِ ،  النَّاَر َبَكُوا الدُُّموَع زََماانً  َشه ََزنَُة: اَي َمعهَشَر األه ُتُم الهُبَكاَء يف الدَّاِر الهَمرهُحوِم ،  ُثَّ َبَكُوا الهَقيهَح زََمااًن« قَاَل: " فـَيَـُقوُل هَلُُم اخله تـَرَكه

نـهَيا ُلَها يف الدُّ َتِغيُثوَن ِبهِ   َهله ،  ِفيَها َأهه َم َمنه َتسه َنَّةِ   ؟  جتَُِدوَن الهيَـوه َل اجله َواَِتُمه: اَي َأهه ُمََّهاِت  ،  " قَاَل: " َفرَيهفـَُعوَن َأصه اَبِء َواأله اَي َمَعاِشَر اله
َوهاَلدِ  نـهَيا ِعطَاًشا،  َواأله َنا ِمَن الدُّ َنا ِمَن الهُقُبوِر ِعطَاًشا،  َخَرجه ِقِف ِعطَاًشاوَُكنَّا ُطوَل  ،  َوَخَرجه َم ِعطَاشٌ ،  الهَموه َنا ،  َوَُنهُن الهيَـوه فََأِفيُضوا َعَليـه

ُعوَن َأرهبَِعنَي َسَنًة اَل َيُِيبـُُهمه   .  ِمَن الهَماِء َأوه ِمَّا ِرزهَقُكُم اَّللَُّ  [ فـَيَـيهَأُسوَن ِمنه ُكلِّ 77ُثَّ َيُِيبـُُهمه: }ِإنَُّكمه َماِكُثوَن{ ]الزخرف:  ،  فـََيده
 َخريهٍ " 

  محقق الموسوعة: مرسل ان لم يكن معضال.قال [ # 1306]فيض: 

َاِعيلَ   *   -   215 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َعَليهِه ،  َعنه َأيب ِسَنانَ ،  قَاَل: َحدَّ َيَخِة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َعنه بـَعهِض الهَمشه
ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم: »َما يل اَل َأَرى ِميَكائِيَل َيضهَحكُ َوَسلََّم قَاَل   « فـََقاَل: َما َضِحَك ُمنهُذ ُخِلَقِت النَّارُ ؟ جلِِربه

 محقق الموسوعة: مرسل ان لم يكن معضال.قال [ # 1307]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمُ  *  - 216 ثـََنا ِإسه ينِّ ، قَاَل: َحدََّثيِن َأيب ، ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ قَاَل: َحدَّثـََنا ، َحدَّ َوه َراَن اجله ِيَل َعَليهِه ، َعنه َأيب ِعمه َأنَّ ِجربه
ِيلُ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما يـُبهِكيَك  ،  السَّاَلُم أََتى ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَبهِكي « قَاَل: َأَما ؟  اَي ِجربه

ُ َجَهنَّمَ  ؟ تـَبهِكي اَي حُمَمَّدُ  ٌ ُمنهُذ َخَلَق اَّللَّ َعَليِن يف َجَهنَّمَ ،  َماَجفَّته يل َعنيه  خَمَاَفَة َأنه َأعهِصَي اَّللََّ فـََيجه
 محقق الموسوعة: مرسل. قال [ # 1308]فيض: 

ِلٍم السَُّكوينُّ ،  ِإدهرِيسَ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن  *    -  219 َسِن بهِن ُمسه َبَة َعِليُّ بهُن احلَه ثـََنا أَبُو ُعتـه َاِعيُل بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإْسه قَاَل: َحدَّ
َنهَصاِريِّ ،  َعيَّاشٍ  َع مُحَيهَد بهَن ُعبَـيهدٍ ،  َعنه ُعَمارََة بهِن َغزِيََّة األه ىَل َبيِن الهُمَعلَّى يَـ ،  أَنَُّه ْسَِ عهُت َثبًِتا الهبـَُناينَّ ُُيَدِّثُ َموه َعنه أََنِس ،  ُقوُل: ْسَِ

ِيَل: »َما يل اَل َأَرى ِميَكائِيَل َضاِحًكا،  بهِن َماِلكٍ  ِيُل: َما َضِحَك  ؟  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل جلِِربه « فـََقاَل ِجربه
ُ النَّ   ارَ ُمنهُذ َخَلَق اَّللَّ

 .فيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات :الهيثميقال [ # 1309]فيض: 

َثَمةَ ،  َحدََّثيِن َأيب   *  -   220 ِلمٍ ،  َوأَبُو َخيـه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه بهِن َعبهِد َعنه َساملِِ  ،  َعنه َأيب َسَلَمَة الدَّوهِسيِّ َثِبِت بهِن َسرهحٍ ،  قَااَل: َحدَّ
ِ تـَبهِكيَ ،  اَّللَِّ  ِ َهطَّالََتنيه َننيه ِفَياِنيِن ِمنه ،  اِن ِبُذُروِف الدُُّموعِ قَاَل: َكاَن ُدَعاُء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اللَُّهُم ارهزُقهيِن َعيـه َوَتشه

َيِتكَ  َراُس ََجهًرا« ، قـَبهَل َأنه َيُكوَن الدَّمهُع َدًما، َخشه َضه  َواأله
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1310]فيض: 
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ثـََنا َشيهخٌ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -  226 ِل الهَمِديَنةِ ،  قَاَل: َحدَّ َمارٍ ،  ِمنه َأهه َبِكرِي بهِن ِمسه ىَل َسعهِد بهِن َأيب  ،  َعنه  َموه
َع  ،  َوقَّاصٍ  َثُه ِمَن النَّارِ قَاَل: ْسَِ َعَليهِه ،  رَُجٌل َوُهَو يـَُقوُل: اَي َغوه َبَح َغَدا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َثُه ِمَن النَّاِر فـََلمَّا َأصه اَي َغوه
َثُه ِمَن النَّارِ ، َوَسلَّمَ  : " أَنهَت الهَقاِئُل الهَبارَِحَة: َواَغوه  ده أَبهَكيهَت الهَبارَِحَة َأعهنَيَ َمَْلٍ ِمَن الهَماَلِئَكِة َكِثرٍي " َلقَ  ؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ

 مرسل، وفيه مجهول. : الموسوعة قال محقق[ # 1311]فيض: 

 
229  -   *   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َثـهَعِميُّ قَاَل: َحدََّثيِن  ،  قَاَل: َحدَّ ِلٍم اخله َعنه أَيُّوَب  ،  ثـَعهَلَبُة بهُن ُمسه

ِليِّ  َبِحيِّ ،  بهِن َبِشرٍي الهَعجه َصه َل النَّاِر َعَلى َما ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه ُشَفيِّ بهِن َماِتٍع األه ُذوَن َأهه قَاَل: " َأرهبـََعٌة يـُؤه
ََذى َِحيمِ   ،ِِبِمه ِمَن األه َِميِم َواجله َ احله َن َبنيه َعوه ُعوَن اِبلهَويهِل َوالثُـُّبورِ ،  َيسه ُل النَّاِر بـَعهُضُهمه لِبَـعهٍض: َما اَبُل َهُؤاَلِء َقده آَذوهاَن ،  َيده يـَُقوُل َأهه

ََذى َورَُجٌل ،  َورَُجٌل َيِسيُل ُفوُه قـَيهًحا َوَدًما،  ٌل ََيُرُّ َأمهَعاَءهُ َورَجُ ،  " قَاَل: »فـََرُجٌل ُمغهَلٌق َعَليهِه ََتبُوُت ِمنه ََجهرٍ   ؟  َعَلى َما بَِنا ِمَن األه
ََذى  .  َيَهُكُل حلَهَمُه« َبـهَعِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه َبـهَعَد    ؟  قَاَل: " يـَُقاُل ِلَصاِحِب التَّابُوِت: َما اَبُل األه " قَاَل: " فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه

َبـهَعِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن  قَاَل: " َويـَُقاُل ِللَِّذي ََيُرُّ أَ   .  ملَه َيَِده هَلَا َقَضاًء "،  َماَت َويف ُعُنِقُه َأمهَواُل النَّاسِ  مهَعاَءُه: َما اَبُل األه
ََذى ُل ِمنههُ   ؟  األه َبـهَعَد َكاَن اَل يـَُبايل أَيهَن َأَصاَب الهبَـوه ُثَّ يـَُقاُل ِللَِّذي َيِسيُل ُفوُه قـَيهًحا َوَدًما:   .  ُثَّ اَل يـَغهِسُلهُ ،  " قَاَل: " فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه
ََذىَما اَبلُ  َبـهَعِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه َبـهَعَد َكاَن يـَنهظُُر ِإىَل ُكلِّ َكِلمٍة َقِذَعٍة َخِبيَثةٍ   ؟   األه َتِلذََّها ،  " قَاَل: " فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه َيسه

َتِلذُّ الرََّفثَ  ََذى ُثَّ يـَُقاُل ِللَِّذي َيَهُكُل حلَهَمُه: َما اَبُل األهَ   .  َكَما َيسه َبـهَعَد َكاَن َيَهُكُل   ؟  بـهَعِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه
 َومَيهِشي اِبلنَِّميَمِة "، حُلُوَم النَّاِس اِبلهَغيهبِ 

 اأْلَْصِل اْلَمْسُموِع، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوُهَو َهَكَذا ِفي  :الهيثميقال [ # 1312]فيض: 

ٍرو  -   230 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه قَاَل: ِقيَل أِلَُساَمَة بهِن زَيهٍد: َأاَل تـَرهَكُب ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعنه َعاِصمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ
َهاهُ ِإىَل َهَذا الرَُّجِل فـََتأهُمَرُه َوتَـ  ُ َعنهُه    -   ؟  نـه َتُح اَباًب َأُكوُن َأوََّل َمنه فـََتَحهُ -يـَعهُنوَن ُعثهَماَن بهَن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ ُثَّ   .  : فـََقاَل: اَل َأفـه

عهُتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   ٍء ْسَِ عهُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   .  هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ قَاَل: َأَما ِإيّنِ اَل َأزهُعُم َأنَّ أَُمَراءَُكمه ِخَيارُُكمه بـَعهَد َشيه ْسَِ
يـَُقوُل: " َُيَاُء اِبلَِّذي يُطَاُع يف َمعهِصَيِة اَّللَِّ  ُلُج َعَليههِ ،  فـَُيَخاِصَمُه رَِعيـَُّتهُ ،  َعَليهِه َوَسلََّم  َفُع يف النَّارِ ،  فـَتَـفه َتابُهُ ،  فـَُيده َأقـه ِبِه  ،  فـَتَـنهَدِلُق 

تَ  َماُر يف الرََّحافـََيسه َتِديُر احلِه َما بـََلَغ ِبَك َما  ،  فـََيأهِت الَِّذيَن َكانُوا يُِطيُعونَُه يف َمعهِصَيِة اَّللَِّ فـَيَـُقوُلوَن: َأيه ُفلُ ،  ِديُر يف النَّاِر َكَما َيسه
َاُكمه َعمَّا ، فـَيَـُقوُل: ِإيّنِ ُكنهُت آُمرُُكمه مبَا اَل َأفـهَعلُ  ؟ تـََرى اُلُف ِإلَيهِه " َوَأَّنه  َأخه

   (.2989(، ومسلم )3094رواه البخاري )[ # 1313]فيض: 

 
َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ *    -  234 ثـََنا ِإسه رَباََن ُموَسى بهُن الهُمِغريَِة  ،  َحدَّ َرِة    -قَاَل: َأخه ِل الهَبصه قَاَل:  ،  َعنه َأيب ُموَسى الصَّفَّارِ   -ِمنه َأهه

فـََقاَل: َسأَلهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكَما َسأَلهَتيِن فـََقاَل: " َسقهُي   ؟  : َأيُّ الصََّدَقِة َأفهَضلُ -َأوه ُسِئَل    -َعبَّاٍس  َسأَلهُت ابهَن  
َنا ِمَن الهَما، الهَماءِ  تَـغَاثُوا قَاُلوا: }َأِفيُضوا َعَليـه ِل النَّاِر ِإَذا اسه  "  ؟  [50ِء َأوه ِمَّا رِزهَقُكُم اَّللَُّ{ ]األعراف: َأملَه تـََر ِإىَل َأهه
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 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُموَسى ْبُن اْلُمِغيَرِة، َوُهَو َمْجُهوٌل. :هيثميقال ال[ # 1314]فيض: 

َاِعيلَ   -  257 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ قَاَل:  ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعِن األه
َم الهِقَياَمةِ  ِت يـَوه َنَّةِ ،  َكأَنَُّه َكبهٌش َأمهَلحُ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َُيَاُء اِبلهَموه َل اجله َرئِبُّوَن َويـَنهظُُرونَ فـَيَ ،  ُثَّ يـَُقاُل: اَي َأهه فـَيـَُقاُل: َهله ،  شه

َل النَّارِ  .  َهَذا الهَموهتُ ،  فـَيَـُقوُلوَن: نـََعمه  ؟  تـَعهرُِفوَن َهَذا َرئِبُّوَن َويـَنهظُُرونَ ، َويـَُقاُل: اَي َأهه فـَيَـُقوُلوَن:   ؟  فـَيـَُقاُل: َهله تـَعهرُِفوَن َهَذا، فـََيشه
مَ   .  َهَذا الهَموهتُ ،  نـََعمه  َبحَ ُثَّ يـُؤه َنَّةِ ،  ُر ِبِه فـَُيذه َل اجله َل النَّارِ   .  ُخُلوٌد َفاَل َموهتَ ،  ُثَّ يـَُقاُل: اَي َأهه َت " ،  َواَي َأهه ُثَّ قـََرَأ   .  ُخُلوٌد َواَل َموه

َمهُر َوُهمه   َرِة ِإذه ُقِضَي األه سه َم احلَه ِمُنوَن{ ]مرَي:  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }َوأَنهِذرهُهمه يـَوه َلٍة َوُهمه اَل يـُؤه [ َوَأَشاَر  39يف َغفه
نـهَيا   بَِيِدِه ِإىَل الدُّ

   (.2849(، ومسلم )4730رواه البخاري )[ # 1315]فيض: 

َاِعيلَ   *   -   258 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َأمحهَُد بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو  ،  قَاَل: َحدَّ ِر بهُن َعيَّاشٍ قَاَل: َحدَّ َعهَمشِ ،  َبكه َعنه َأيب  ،  َعِن األه
َعَدُه ِمَن النَّارِ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َصاِلحٍ  َنَِّة يـََرى َمقه ِل اجله َعَليهِه َوَسلََّم: " ُكلُّ َأهه فـَيَـُقوُل: َلوهاَل َأنَّ اَّللََّ ،  قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
ًرا، َهَداين  َنَّةِ ، فـََيُكوُن َلُه ُشكه َعَدُه ِمَن اجله ِل النَّاِر يـََرى َمقه َرًة " ، وَُكلُّ َأهه  فـََيُكوُن َعَليهِه َحسه

 
َحاقُ  *  -  259 ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ، قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ، َحدَّ  ُهَريـهَرةَ َوملَه يـَُقله: َعنه َأيب ، ِمثـهَلهُ ، َعنه َأيب َصاِلحٍ ، َعِن األه

ِحيِح.  قال المحقق: [ # 1316]فيض:  َواَيِة اأْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوِرَجاُل الرِ 
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َلُة الهَوقهتِ   -   1 َُفاَِّظ رِحه َدُة احله يِن ُعمه َوُة ََجَاُل الدِّ َوهَحُد الهُقده َماُم األه رَباََن َسيُِّداَن الشَّيهُخ اإلهِ يِن أَبُو  َأخه ِلِمنَي، َشَرُف الدِّ ، بـَرََكُة الهُمسه
ََسِن الدِّ  ِمِن بهُن َخَلِف بهِن َأيب احله ِلِه يف حُمَمٍَّد، َوَأمحهََد َعبهُد الهُمؤه َمُع َويـَنهظُُر يف َأصه ُ تـََعاىَل ِقَراَءًة ِمينِّ َعَليهِه َوُهَو َيسه َياِطيُّ َرمِحَُه اَّللَّ مه

رَباََن الشَّيهُخ ا ِ َوَسبهِعِماَئٍة اِبلهَقاِهَرِة الهُمِعّزِيَِّة، قَاَل َأخه ََسِن بهُن َأيب َعبهِد اَّللَِّ بهِن  لصَّاِلُح الهُمَعمَُّر الهَعاِشَرِة ِمنه رََمَضاَن، َسَنَة اثـهنَـَتنيه أَبُو احله
رَبَتهُكُم الشَّيهَخُة الهكَ  ، ِقَراَءًة َعَليهِه َوَأاَن َأْسهَُع، ِقيَل َلُه: َأخه َبِليُّ َنـه ِ الهبَـغهَداِديُّ احله ٍر َأمحهََد بهِن الهُمَقريِّ َدُة بِنهُت َأيب َنصه ُر النَِّساِء ُشهه اتَِبُة َفخه

بُن انَ َأيب الهَفَرجِ  َاِفُظ بهُن الهَفضهِل حُمَمَُّد ه َياُخ احله َشه َمُع، َوَأَجاَز َلَك األه َها َوأَنهَت َتسه ِصِر ِبنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ السُّاَلِميُّ،   اهإِلبهِريُّ ِقَراَءًة َعَليـه
َرُزوِريُّ، َوأَ  َسِن بهِن َأمحهََد الشَّهه بُو الهَفتهِح حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن ِهَبِة اَّللَِّ بهِن َعبهِد السَّاَلِم، َوأَبُو حُمَمٍَّد الهُمَباَرُك َوأَبُو الهَكَرِم الهُمَباَرُك بهُن احلَه

، َوالرَّئِيُس أَبُو َمنهُصوٍر مَ  ٍر السَّرَّاُج الهَمعهُروُف اِببهِن التـََّعاِويِذيِّ ُعوُد بهُن َعبهدِ بهُن الهُمَباَرِك بهِن َعِليِّ بهِن َنصه  الهَواِحِد بهِن حُمَمَِّد بهِن سه
ُ بهُن َأمحهََد به  َُسنيه رَباََن أَبُو َعبهِد اَّللَِّ احله َمُع، َأخه ِ النَِّعايلُّ، ِقَراَءُة َعَليهِه َوَُنهُن َنسه َُصنيه ِن حُمَمَِّد بهِن َصاِلِح بهِن حُمَمَِّد بهِن ُعثهَماَن النَِّعايلُّ،  احله

رَباََن أَبُو الهَقاسِ  َواَن الهرَبهَذِعيُّ َأخه ُ بهُن َصفه َُسنيه رَباََن أَبُو َعِليٍّ احله َسِن بهِن َعِليِّ بهِن الهُمنهِدِر، َأخه ََسُن بهُن احلَه ٍر  ِم احله ثـََنا أَبُو َبكه  قَاَل: َحدَّ
ُ تـََعاىَل، قَاَل الشَّيهخُ  َياِطيُّ َحَرَسُه هللاُ، قَاَل: َوقـََرأهُت  َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهٍد الهُقَرِشيُّ َرمِحَُه اَّللَّ ِمِن الدِّمه يِن َعبهُد الهُمؤه  َشَرُف الدِّ

َسِن الهُقُمِصيِّ التَِّميمِ  ِر بهِن َأيب الهَقاِسِم بهِن َأيب احلَه َزهَهِر ابِ َعَلى َأيب الهَقاِسِم َُيهََي بهِن َأيب السُُّعوِد َنصه لهَقاِهَرِة، يِّ الهبَـغهَداِديِّ ِبَاِمِع األه
َمُع، قَ  َها َوأَنهَت َتسه رَبَتهَك أُمُّ َعتهٍب جَتهَِن بِنهُت َعبهِد اَّللَِّ الهَوهَّانِيَُّة، ُقِرَئ َعَليـه ُ بهُن َأمحهََد بهِن قـُلهُت َلُه: َأخه َُسنيه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ احله : َأخه اَلته

ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ حُمَمَِّد بهِن طَلهَحَة النَِّعايلُّ ِبَسَنِدِه اله  ثـََنا أَبُو َبكه ُ: َحدَّ ِم، قَاَل الهُمَصنُِّف َرمِحَُه اَّللَّ  الهُقَرِشيُّ قَاَل:  ُمتَـَقدِّ
ثـََنا ُهَشيهٌم، َعنه يـَعهَلى بهنِ  ، قَااَل: َحدَّ َُشِميُّ َياَن، َعنه أَبِيِه قَاَل:    َحدََّثيِن َأيب، َوُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َعطَاٍء، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُسفه

َأُل َعنهُه َأَحًدا بـَعهَدَك، قَاَل: " ُقله: آَمنه  اَلِم أبَِمهٍر اَل َأسه رِبهين َعِن اإلهِسه ، َأخه َتِقمه "، قـُلهُت: َفَما أَتَِّقي؟ قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُت اِبَّللَِّ ُثَّ اسه
 َأ بَِيِدِه ِإىَل ِلَسانِهِ فََأوهمَ 

 (.55رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1317]فيض: 

ُّ، َوَسعهَدَويهِه، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَرِك، َعنه   -   2 ٍرو الضَِّبِّ ، ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن   َُيهََي بهِن أَيُّوَب، َعنه  َحدَّ
َبُة بهُن َعا ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل ُعقه ٍر، َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيَد، َعِن الهَقاِسِم، َعنه َأيب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ ُ َعنهُه: قـُلهُت: اَي َرُسوَل زَحه ِمٍر َرِضَي اَّللَّ

، َما النََّجاُة؟ قَاَل: »َأمهِلكه َعَليهَك ِلَساَنَك،  ُتَك، َوابهِك َعَلى َخِطيَئِتَك«  اَّللَِّ  َولهَيَسعهَك بـَيـه
 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1318]فيض: 

 

ِل بهِن َسعهٍد السَّ   -   3 ، َعنه َسهه ، َحدََّثيِن َأيب، َعنه َأيب َحازٍِم الهَمَدينِّ ثـََنا َعاِصُم بهُن ُعَمَر بهِن َعِليٍّ ُ َعنهُه  َحدَّ قَاَل: قَاَل اِعِديِّ َرِضَي اَّللَّ
َليهِه أَتـَوَكَُّل َلُه  َ حلَهيَـيهِه َورِجه َنَِّة« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه يـَتَـوَكَّله يل مبَا َبنيه  اِبجله

 (.6474رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1319]فيض: 
 

ِلٍم َعبهُد  - 4 ثـََنا أَبُو ُمسه رَبين َأيب َوَعمِّي، َعنه َجدِّي، َعنه َأيب ُهَريـه َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيَس، َأخه َرَة َرِضَي الرَّمحهَِن بهُن يُوُنَس، َحدَّ
ِخُل النَّاَس اجلهَ  َثِر َما يُده ُ َعنهُه قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َأكه ُُلِق« ، َوُسِئَل اَّللَّ ُن اخله ، َوُحسه نََّة؟ قَاَل: »تـَقهَوى اَّللَِّ

َوفَاِن: الهَفُم َوالهَفرهُج "  َجه ِخُل النَّاَس النَّاَر، قَاَل: " األه َثِر َما يُده  َعنه َأكه
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 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1320]فيض: 
 

ثـََنا يُوُنُس بهُن َعبهِد الرَِّحيِم    *  -   5 ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعِليٍّ َحدَّ ُرو بهُن َأيب َسَلَمَة، َعنه َصَدَقَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ ثـََنا َعمه َقاَلينُّ، َحدَّ ،  الهَعسه
ُ َعنهُه قَاَل: قـُلهُت: َأوهِصيِن  َرَم الهُمَحاِريبُّ َرِضَي اَّللَّ َوُد بهُن َأصه ، قَاَل: »َأَتَهِلُك َيَدَك؟«   َعنه ُسَليهَماَن بهِن َحِبيٍب، َحدََّثيِن َأسه اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ِلكه ِلَساين؟ قَاَل: »َفاَل تـَبهُسطه قَاَل: قـُلهُت: َفَما َأمهِلُك ِإَذا ملَه َأمهِلكه َيِدي؟ قَاَل: »َأََتهِلُك ِلَساَنَك؟« قَاَل: َفَما َأمهِلُك ِإَذا ملَه َأمه 
 َساِنَك ِإالَّ َمعهُروفًا«َيَدَك ِإالَّ ِإىَل َخريهٍ، َواَل تـَُقله بِلِ 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1321]فيض: 
 

ََكِم بهنِ   -  6 َعهَمِش، َعِن احله ثـََنا َجرِيٌر، َعِن األه َاِعيَل، قَااَل: َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َثَمَة، َوِإسه ثـََنا أَبُو َخيـه َبَة، َوَحِبيِب بهِن َأيب َثِبٍت،   َحدَّ ُعتَـيـه
، أَنـَُؤاَخُذ مبَا نـَقُ َعنه َميهُموِن  ُ َعنهُه قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ وُل؟ قَاَل: »َثِكَلتهَك أُمَُّك  بهِن َأيب َشِبيٍب، َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ

ًئا  اَي ابهَن َجَبٍل، َوَهله َيُكبُّ النَّاَس يف النَّاِر َعَلى َمَناِخرِِهمه ِإالَّ َحَصاِئُد أَلهِسنَ  َِديِث: »َوَهله تـَُقوُل َشيـه ِتِهمه؟« قَاَل َحِبيٌب يف َهَذا احله
 ِإالَّ َلَك َأوه َعَليهَك« 

 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1322]فيض: 
 

، َأاَن    -   7 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَماَن، َأخه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َماِعٍز،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاِس، َأخه ِريِّ َمعهَمٌر، َعِن الزُّهه
ثهيِن أبَِمهٍر َأعهَتِصُم ِبِه. قَالَ  ، َحدِّ َياَن بهِن َعبهِد اَّللَِّ الثَـَّقِفيِّ قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َتِقمه ". قَاَل: َعنه ُسفه ُ ُثَّ اسه َ اَّللَّ : " ُقله: َريبِّ

َوُف َما خَتَاُف َعَليَّ؟ فََأَخَذ ِبِلَسانِِه ُثَّ قَاَل: »َهَذا«  قـُلهُت: ايَ  ، َما َأخه  َرُسوَل اَّللَِّ
 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1323]فيض: 

 

َشٍب،    *   -   8 ِر بهِن َحوه َِميِد بهُن َِبهَراَم، َعنه َشهه رَباََن َعبهُد احله َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنهُه َحدَّ َحدََّثيِن ابهُن َغنهٍم: َأنَّ ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَّ
َرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَسانَهُ  َعهَماِل َأفهَضُل؟ »فََأخه ، َأيُّ األه بـَُعيهِه« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ، ُثَّ َوَضَع َعَليهِه ُأصه

 ضعيف، والحديث صحيح. سنده قال المحقق: [ # 1324]فيض: 
 

َعَدَة الهَباِهلِ   * -  9 ثـََنا َعِليُّ بهُن َمسه َُباِب، َحدَّ ثـََنا زَيهُد بهُن احله ُرو بهُن حُمَمٍَّد النَّاِقُد، َحدَّ ثـََنا َعمه ثـََنا قـََتاَدُة، َعنه أََنٍس َرِضَي َحدَّ يُّ، َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َتقِ اَّللَّ َتِقيُم قـَلهُبُه َحىتَّ َيسه َتِقيَم قـَلهُبُه، َواَل َيسه َتِقيُم ِإميَاُن َعبهٍد َحىتَّ َيسه يَم  َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيسه

َنََّة رَُجٌل اَل َيَهَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه« ُخُل اجله  ِلَسانُُه، َواَل َيده
 إسناده لين، وآخره صحيح.  قال المحقق: [ # 1325]فيض: 

َاِعيَل بهِن َأيب ُفَديهكٍ   *   -   11 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه ، َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، َعنه ُعَمَر بهِن َحفهٍص، َعنه ُعثهَماَن َحدَّ
، َعنه أََنسٍ  ِريِّ َلَم فـَلهيَـلهَزِم   بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعِن الزُّهه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسرَُّه َأنه َيسه َرِضَي اَّللَّ

َت«   الصَّمه
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1326]فيض: 
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َراُن بهُن ُموَسى يـَعهيِن الهَقزَّاَز، َحدَّثـََنا مَحَّ  - 12 َباِء، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ، َعنه َأيب َسِعيٍد قَاَل،  َحدََّثيِن ِعمه اُد بهُن زَيهٍد، َعنه َأيب الصَّهه
َعهَضاُء ُكلَُّها ُتَكفُِّر اللَِّساَن تـَُقوُل: اتَِّق اَّللََّ  َبَحِت األه َبَح ابهُن آَدَم َأصه تَـقَ ُأرَاُه رَفـََعُه قَاَل: " ِإَذا َأصه َنا،  ِفيَنا، فَِإنََّك ِإِن اسه تَـَقمه َت اسه مه

َنا " َت اعهَوَججه  َوِإِن اعهَوَججه
 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن لغيره.  قال المحقق: [ # 1327]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، عَ   *  -   13 ، َحدَّ ََكِم الطَّاِئيُّ َن بهِن احله َعبهِد الهَعزِيِز بهِن حُمَمٍَّد، َعنه  نه  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َزابَّ
ٍر َرِضَي اَّللَُّ  ُ َعنهُه اطََّلَع َعَلى َأيب َبكه َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َلَم، َعنه أَبِيِه، َأنَّ ُعَمَر بهَن اخله َنُع زَيهِد بهِن َأسه  َعنهُه َوُهو مَيُدُّ ِلَسانَُه فـََقاَل: َما َتصه

؟ فَـ  ٌء مِ اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َسِد ِإالَّ َقاَل: ِإنَّ َهَذا َأوهَرَدين الهَمَوارَِد، َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »لَيهَس َشيه َن اجلَه
ُكو ِإىَل اَّللَِّ اللَِّساَن َعَلى ِحدَّتِِه«  َيشه

 حديث صحيح سوى المرفوع منه.  قال المحقق: [ # 1328]فيض: 

مُُهَا،    *   -   14 َاِعيَل، َوَسعهَدَويهِه، َوَغريه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيَل    - َحدَّ َحاَق بهِن ِإْسه ُظ ِإسه ، َعنه حُمَمَِّد بهِن يَزِيَد بهِن ُخنَـيهٍس، -َوَهَذا َلفه
َياَن الثَـّوهِريِّ نـَُعوُدُه، َفَدَخَل َعَليهِه َسِعيُد بهنُ  ثـهَتيِن ِبِه َعنه أُمِّ َصاِلٍح،   قَاَل: َدَخلهَنا َعَلى ُسفه َِديُث الَِّذي َحدَّ َياُن: احله َحسَّاَن، فـََقاَل ُسفه

: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  َها قَاَلته ُ َعنـه َبَة، َعنه أُمِّ َحِبيَبَة َرِضَي اَّللَّ َليهِه ِإالَّ َسلََّم: »ُكلُّ َكاَلِم ابهِن آَدَم ُهَو عَ َعنه َصِفيََّة بِنهِت َشيـه
َِديَث. قَ  « قَاَل: فـََقاَل رَُجٌل: َما َأَشدَّ َهَذا احله ًرا َّلِلَِّ َياُن: " َوأَيهَن ِشدَّتُُه؟ أَلَيهَس َأمهًرا مبَعهُروٍف، َأوه ََّنهًيا َعنه ُمنهَكٍر، َأوه ِذكه اَل: فـََقاَل ُسفه

َم يـَُقوُم الرُّوُح َوالهَماَلِئَكُة َصفًّا اَل  ُ:  38يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمنه َأِذَن َلُه الرَّمحهَُن َوقَاَل َصَوااًب{ ]النبأ:    يـَُقوُل: }يـَوه [ ؟ أَلَيهَس يـَُقوُل اَّللَّ
َ النَّاِس؟ أَلَيهَس اَّللَُّ 114}اَل َخريهَ يف َكِثرٍي ِمنه جَنهَواُهمه{ ]النساء:    َعزَّ َوَجلَّ [ ِإالَّ َمنه َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأوه َمعهُروٍف َأوه ِإصهاَلٍح َبنيه

َفُع الشََّفاَعُة ِعنهَدُه ِإالَّ ِلَمنه َأِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعنه قـُُلوِِبِمه قَاُلوا َماَذا  َقَّ َوُهَو الهَعِليُّ الهَكِبرُي{    يـَُقوُل: }َواَل تـَنـه قَاَل رَبُُّكمه قَاُلوا احله
 [ " 23]سبأ:  

 .إسناده ضعيف قال المحقق: [ # 1329]فيض: 

َعهَمِش، َعنه َشِقيٍق، عَ   *   -   18 ، َعِن األه َشِليِّ ٍر النـَّهه ، َحدََّثيِن َأيب، َعنه َأيب َبكه ثـََنا أَبُو ُعَمَر التَِّميِميُّ ُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َحدَّ ِن ابهِن َمسه
َلمه، ِمنه قـَبهِل َأنه تـَنهَدَم، قَاُلوا: اَي َأاَب َعبهِد الرَّمحهَِن،  َعنهُه، أَنَُّه َكاَن َعَلى الصََّفا يـَُلِبِّ َويـَُقوُل: اَي ِلَساُن، ُقله   ًا تـَغهَنمه، َأوه أَنهِصته َتسه َخريه

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَقُ  عهَتُه؟ قَاَل: اَل، َبُل ْسَِ ٌء ْسَِ ٌء تـَُقولُُه، َأوه َشيه ثـََر خَ َهَذا َشيه طَااَي ابهِن آَدَم يف  وُل: »ِإنَّ َأكه
 ِلَسانِِه«

 حديث حسن. قال المحقق: [ # 1330]فيض: 

َلَم، َعنه أَبِيِه َرِضَي    *   -  20 ، َعنه زَيهِد بهِن َأسه َياَن الثَـّوهِريِّ َثَمَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعنه ُسفه ثـََنا أَبُو َخيـه ٍر  َحدَّ ُهَما قَاَل: َأَخَذ أَبُو َبكه ُ َعنـه اَّللَّ
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ُ َعنهُه ِلَسانَُه َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  يُق َرِضَي اَّللَّ دِّ َ  الصِّ َ حلَهيَـيهِه َوَما َبنيه ُ َعزَّ َوَجلَّ َشرَّ َما َبنيه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َوقَاُه اَّللَّ
َنََّة«  َليهِه َدَخَل اجله  رِجه

 لم أقف عليه من حديث أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.  قال المحقق: [ # 1331]فيض: 

ثـََنا    *   -   21 ِلٍم، َعنه ِهَشاِم بهِن َأيب ِإبـهَراِهيَم، َعِن ابهِن ُعَمَر َرِضَي َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهٍب، َحدَّ َشَبابَُة بهُن َسوَّاٍر، َعِن الهُمِغريَِة بهِن ُمسه
ُ َعزَّ وَ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكفَّ ِلَسانَُه َسرَتَ اَّللَّ ُ َعنـه رََتُه، َوَمنه َمَلَك َغَضَبُه َوقَاُه اَّللَُّ َجلَّ َعوه اَّللَّ

رَُه«  َعزَّ َوَجلَّ َعَذابَُه، َوَمِن اعهَتَذَر ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَِبَل ُعذه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1332]فيض: 

 

ثـََنا يَزِيُد بهُن    *  -  22 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ُ َحدَّ ٍرو، َعنه َأيب َسَلَمَة: َأنَّ ُمَعاَذ بهَن َجَبٍل، َرِضَي اَّللَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َهاُروَن، َحدَّ
َتى، وَ  ، َأوهِصيِن. قَاَل: »اعهُبِد اَّللََّ َكأَنََّك تـََراُه، َواعهُدده نـَفهَسَك يف الهَموه َبأهتُ َعنهُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َك مبَا ُهَو َأمهَلُك ِبَك  ِإنه ِشئهَت أَنـه

 ِمنه َهَذا ُكلِِّه« قَاَل: »َهَذا« َوأََتى بَِيِدِه ِإىَل ِلَسانِهِ 
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1333]فيض: 

ُعوِديُّ، َعنه رَُجٍل، ِمنه مَههَداَن، َعِن    *   -   25 رَباََن الهَمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثهيِن َحدَّ ٍرو: َحدِّ ، قَاَل: قـُلهُت ِلَعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه الشَّعهِبِّ
ًئا. فـَقَ  عهَت ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َودَِع الهُكُتَب؛ فَِإيّنِ اَل َأعهَبأُ ِِبَا َشيـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َما ْسَِ   اَل: ْسَِ

ِلُموَن ِمنه ِلَسانِِه َوَيِدِه، َوالهُمَهاِجُر َمنه َهَجَر َما َكرَِه رَبُُّه«  ِلُم َمنه َسِلَم الهُمسه  يـَُقوُل: »الهُمسه
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1334]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن َأيب    -   26 ثـََنا الهَعبَّاُس الهَعنهرَبِيُّ، َحدَّ ٍر، َعنه َأيب َواِئٍل َعنه َأيب َسِعيٍد  َحدَّ َرائِيُل، َعنه ِهاَلٍل، َعنه َأيب ِبشه ثـََنا ِإسه بَُكريهٍ، َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكَسَب طَيًِّبا، َوَعِمَل يف ُسنَّ  َنََّة« ٍة، َوَأِمَن النَّاُس بـَوَ َرِضَي اَّللَّ  ائَِقُه َدَخَل اجله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1335]فيض: 

َوا  *  -  27 ٍر، َعنه َصفه ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهٍك، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َبكه ، َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ ُ َعنهُه َحدَّ َن بهِن ُسَليهٍم َرِضَي اَّللَّ
َوَِّنَا َعَلى الهَبَدِن: الصَّ قَاَل: قَاَل َرسُ  رِبُُكمه أِبَيهَسِر الهِعَباَدِة َوَأهه ُُلِق " وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأخه ُن اخله ُت َوُحسه  مه

 مرسل صحيح اإلسناد. قال المحقق: [ # 1336]فيض: 
 

ٍر التَّمَّاُر،    *  -   28 ثـََنا أَبُو َنصه ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ صَ َحدَّ لَّى َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة، َعنه َعِليِّ بهِن زَيهٍد، َومُحَيهٍد، َعنه أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ِلُموَن ِمنه ِلَسانِِه   ِلُم َمنه َسِلَم الهُمسه َأِمَنُه النَّاُس، َوالهُمسه ِمُن َمنه  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهُمؤه َوَيِدِه، َوالهُمَهاِجُر َمنه َهَجَر السُّوَء،  هللاُ 

َنََّة َعبهٌد اَل َيَهَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه«  ُخُل اجله  َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه اَل َيده
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1337]فيض: 



308 

 

 

َلى، َعنه َأيب الزَُّبريهِ، َعنه َجابِ   َحدَّثـََنا     -  29 َاِعيَل، َعِن ابهِن َأيب لَيـه ُر بهُن ِإْسه رَباََن النَّضه َعهِد، َأخه ُ َعنهُه: َأنَّ رَُجاًل َعِليُّ بهُن اجله ٍر َرِضَي اَّللَّ
اَلِم َأفهَضُل؟ قَاَل: »مَ  ِلُموَن ِمنه ِلَسانِِه َوَيِدِه«َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأيُّ اإلهِسه  نه َسِلَم الهُمسه

 (. 41رواه مسلم ) إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1338]فيض: 

، َعنه َكِثرِي بهِن    -  40 َلِميُّ َسه َياُن بهُن مَحهَزَة األه ، َحدََّثيِن ُسفه َزاِميُّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه زَيهٍد، َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبٍح، َعنه َأيب  َحدَّ
ِمُن اِبَّللَِّ  ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه « ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ًا َأوه لَِيسهُكته ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله  ، َوالهيَـوه

 (. 47(، ومسلم )6018رواه البخاري ) حديث صحيح. المحقق: قال [ # 1339]فيض: 

َسَن يـَُقوُل: ذُِكَر لََنا  *  -  41 عهُت احلَه ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر، َحدَّثـََنا َحزهُم بهُن َأيب َحزهٍم، قَاَل: ْسَِ َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َحدَّ
ُ َعبهًدا َتَكلََّم فـََغِنَم، َأوه َسَكَت َفَسِلَم« َوَسلََّم قَاَل:   »رَِحَم اَّللَّ

   إسناده ضعيف مرسل. قال المحقق: [ # 1340]فيض: 
 

ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيٍد، َعنه َأيب ُشَريهٍح َرضِ   -  42 َرِس، َحدَّ َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ُ عَ َحدَّ نهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َي اَّللَّ
» ًا َأوه لَِيصهُمته ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َكاَن يـُؤه

 (. 48(، ومسلم )6019رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1341]فيض: 
 

َبَسةَ َحدَّثـََنا    *  -  43 ، َعنه َعنـه َعاينِّ َداِم الصَّنـه َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َعنه ُمطهِعِم بهِن الهِمقه ثـََنا ِإْسه ِديُّ بهُن َحفهٍص، َحدَّ ،  َمهه  بهِن َسِعيٍد الهَكاَلِعيِّ
ٍب الهِمصهِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  ، َعنه رَكه ِه َوَسلََّم: »طُوََب ِلَمنه أَنـهَفَق الهَفضهَل ِمنه َماِلِه، َوَأمهَسَك َعنه ُنَصيهٍح الهَعنهِسيِّ

ِلِه«  الهَفضهَل ِمنه قـَوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1342]فيض: 

ربََ   *  -  64 ، َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَماَن، َأخه َراَن: َأنَّ َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاِس، َأخه اَن ابهُن هَلِيَعَة، َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن َأيب ِعمه
ًا فـَغَ  ُ َعبهًدا قَاَل َخريه  ِنَم، َأوه َسَكَت َعنه ُسوٍء َفَسِلَم« النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأمهَسَك ِلَسانَُه َطوِياًل ُثَّ قَاَل: »رَِحَم اَّللَّ

 إسناده صحيح إلى خالد بن أبي عمران، وأما مرفوعا فال يصح... قق: قال المح[ # 1343]فيض: 

رَباََن ِعيَسى بهُن َعبهِد الرَّمحهَ   *   -   67 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، قَاَل: َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ، قَاَل:  َحدَّ َاَيِميُّ ِن، َحدََّثيِن طَلهَحُة األه
ُ َعنهُه قَاَل: َجاَء َأعهَرايبٌّ ِإىَل النَِّبِّ  َسَجَة، َعِن الهرَبَاِء َرِضَي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ُدلَّيِن َعَلى َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعوه

ِق الظَّ  َاِئَع، َواسه َنََّة. قَاَل: »َأطهِعِم اجله ِخُليِن اجله آَن، َوأهُمره اِبلهَمعهُروِف، َوانهَه َعِن الهُمنهَكِر، فَِإنه ملَه ُتِطقه فـَلهَق ِلَساَنَك ِإالَّ ِمنه  َعَمٍل يُده مه
 َخريهٍ«

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1344]فيض: 
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ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهٍد، َعنه ِهَشاِم بهِن    -   68 ، َعنه َأيب َذرٍّ َرِضَي َحدَّ ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُمَراوٍِح اللَّيهِثيِّ
َا َصَدَقةٌ  ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكفُّ َشرََّك َعِن النَّاِس؛ فَِإَّنَّ   ِمنهَك َعَلى نـَفهِسَك« اَّللَّ

 (.84رواه مسلم ) إسناده صحيح. ق: قال المحق[ # 1345]فيض: 

 
، َعنه   *  -  69 َعاينِّ َداِم الصَّنـه َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َعنه ُمطهِعِم بهِن الهِمقه ثـََنا ِإْسه ِديُّ بهُن َحفهٍص، َحدَّ ثـََنا َمهه ،  َحدَّ َبَسَة بهِن َسِعيٍد الهَكاَلِعيِّ  َعنـه

ٍب   ، َعنه رَكه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُطوََب ِلَمنه أَنـهَفَق الهفَ َعنه ُنَصيهٍح الهَعنهِسيِّ ضهَل الهِمصهِريِّ َرِضَي اَّللَّ
ِلِه«  ِمنه َماِلِه، َوَأمهَسَك الهَفضهَل ِمنه قـَوه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1346]فيض: 

َعه   -   70 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِه، َعلهَقَمَة بهِن  َحدَّ ِرو بهِن َعلهَقَمَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِّ رَباََن أَبُو ُمَعاِويََة، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه َوقَّاٍص، َعنه ِد، َأخه
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: » َاِرِث الهُمَزينِّ َرِضَي اَّللَّ ، َما ِباَلِل بهِن احله َواِن اَّللَِّ ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـَتَكلَُّم اِبلهَكِلَمِة، ِمنه ِرضه

ِم يـَلهَقاُه، َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـَتكَ  َوانَُه ِإىَل يـَوه ُ َلُه ِِبَا ِرضه ُتُب اَّللَّ ، َيكه ُلَغ َما بـََلَغته ، َما َيُظنُّ َأنه َيُظنُّ َأنه تـَبـه ُلَغ لَُّم اِبلهَكِلَمِة، ِمنه َسَخِط اَّللَِّ  تـَبـه
ِم الهِقَياَمِة« قَاَل: وََكاَن َعلهَقَمُة يـَُقوُل: »َكمه مِ  ُ َعَليهِه ِِبَا َسَخطَُه ِإىَل يـَوه ُتُب اَّللَّ ، َيكه َاِرِث  َما بـََلَغته نه َكاَلٍم َمنَـَعِنيِه َحِديُث ِباَلِل بهِن احله

ُ َعنهُه«   َرِضَي اَّللَّ
 حديث صحيح.إسناده حسن، وهو  قال المحقق: [ # 1347]فيض: 

 

رَباََن الزَُّبريهُ بهُن َسِعيٍد، َعنه صَ   -  71 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه َسُن بهُن ِعيَسى، َأخه َواَن بهِن ُسَليهٍم، َعنه َعطَاِء بهِن  َحدَّثـََنا احلَه فه
ُ َعنهُه، َعِن   َها ُجَلَساَءُه َيَساٍر، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـَتَكلَُّم اِبلهَكِلَمِة ُيضهِحُك ِمنـه

 » ِوي ِِبَا أَبـهَعَد ِمَن الثُـَّرايَّ  يـَهه
 (.2988)(، ومسلم 6477رواه البخاري ) إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1348]فيض: 

ِديُّ بهُن َميهُموٍن، َعنه َغيهاَلَن بهِن َجرِيٍر، َعنه ُمَطرِِّف بهِن َعبهدِ   -  73 ثـََنا َمهه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، َحدَّ ، َعنه أَبِيِه َرِضَي اَّللَُّ   َحدَّ اَّللَِّ
َعَليهِه   َقِدمهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُهَما قَاَل:  أَنهَت َواِلُداَن، َوأَنهَت َسيُِّداَن، َوأَنهَت َعنـه َبيِن َعاِمٍر فـََقاُلوا:  ٍط ِمنه  َوَسلََّم يف رَهه

فـَقَ  أَنهَت.  َوأَنهَت  الهَغرَّاُء،  َنُة  َفه اجله َوأَنهَت  َطوهاًل،  َنا  َعَليـه َأطهَولَُنا  َوأَنهَت  َفضهاًل  َنا  َعَليـه َواَل َأفهَضُلَنا  ِلُكمه،  ِبَقوه »ُقوُلوا  وِيـَنَُّكُم اَل:  تَـهه َيسه  
 الشَّيهطَاُن«

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1349]فيض: 
 

ُ َعنهُه قَاَل: قَالَ   *  -   74 رَباََن أَبُو َجعهَفٍر الرَّاِزيُّ، َعنه قـََتاَدَة، َرِضَي اَّللَّ َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َوَسلََّم: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه    َحدَّ
ًضا يف الهَباِطِل«  ثـَُرُهمه َخوه َم الهِقَياَمِة َأكه  »ِإنَّ َأعهَظَم النَّاِس َخطَااَي يـَوه

 إسناده ضعيف.  قال المحقق: [ # 1350]فيض: 



310 

 

ثـََنا ابهُن الهمُ   *  -   93 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمَقاِتٍل، َحدَّ َاِرِث، َحدَّ َاِعيُل بهُن َأيب احله ِرو بهِن ِديَناٍر،  َحدََّثيِن ِإْسه َباَرِك، َعنه اَنِفِع بهِن ُعَمَر، َعنه َعمه
ثـََر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َليهِه َوَسلََّم: »َكمه ُدوَن ِلَساِنَك ِمنه اَبٍب؟«  قَاَل: َتَكلََّم رَُجٌل ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأكه

َناين    َوَشَفَتاَي. قَاَل: »َأَما َكاَن يف َذِلَك َما يـَُردُّ َكاَلَمَك؟«قَاَل: َأسه
 إسناده ضعيف مرسل.  قال المحقق: [ # 1351]فيض: 

 

َعهَلى بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ُعثهَماَن، قَاَل: أَثهََن رَُجٌل َعلَ   *  -  94 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ى  َوبـََلَغيِن َعِن ابهِن َعاِئَشَة، َعنه َعبهِد األه
َناين. قَاَل: َ ِلَساِنَك ِمنه ِحَجاٍب؟« قَاَل: َشَفَتاَي َوَأسه َنَك َوَبنيه َفَر يف الثَـَّناِء، فـََقاَل: »َكمه بـَيـه َتخه »َأَما َكاَن ِفيِهَما َما يـَُردُّ َفضهَل   فَاسه

ِم؟« ُثَّ قَالَ  ِلَك َعنَّا ُمنهُذ الهيَـوه  : »َما ُأوِتَ رَُجٌل َشرًّا ِمنه َفضهٍل يف ِلَساٍن«قـَوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1352]فيض: 

ثـََنا َجرِيُر بهُن َحازٍِم قَاَل: ْسَِ   *   -  102 ، َحدَّ ِديٍّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َسَن  َحدََّثيِن الهَعبَّاُس الهَعنهرَبِيُّ، َحدَّ ُُيَدُِّث َعنه َأيب  عهُت احلَه
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَعبهَد لَيَـَتَكلَُّم اِبله  ُلَغ ِبِه َحيهُث بـََلَغته تـُرهِديِه ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ َكِلَمِة َما يـََرى َأنه تـَبـه

 يف النَّاِر َأرهبَِعنَي َخرِيًفا« 
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: #  [1353]فيض: 

 

ثـََنا َماِلُك بهُن أََنٍس، عَ   -   107 َعهِد، َوَخاِلُد بهُن ِخَداٍش، َوَخَلُف بهُن ِهَشاٍم، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َعنه َعِليِّ بهِن َحدَّ ِريِّ ِن الزُّهه
ُهَما  ُ َعنـه ِ َرِضَي اَّللَّ َُسنيه اَلِم الهَمرهِء تـَرهُكُه َما اَل يـَعهِنيِه« احله ِن ِإسه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمنه ُحسه

 حديث حسن... قال المحقق: [ # 1354]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن عَ   -  108 َداينُّ، َحدَّ َمه بهِد اَّللَِّ الهُعَمِريُّ، َعنه ُسَهيهٍل، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي َحدََّثيِن َسعهُد بهُن زُنـهُبوٍر اهله
اَلِم الهَمرهِء تـَرهَكُه  ِن ِإسه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمنه ُحسه  َما اَل يـَعهِنيِه« اَّللَّ

 حديث حسن. قال المحقق: [ # 1355]فيض: 

َعهَمِش، عَ   *  -   109 ، َعِن األه َلِميُّ َسه ثـََنا َُيهََي بهُن يـَعهَلى األه َزهِديُّ، َحدَّ نه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه
َم ُأُحٍد، فـَُوِجَد َعَلى بَ  ِهَد ُغاَلٌم ِمنَّا يـَوه ُتشه َعنهُه قَاَل: " اسه  ُ ِهِه اَّللَّ َاَب َعنه َوجه ُوِع، َفَمَسَحته أُمُُّه الرتُّ َرٌة َمرهبُوطٌَة ِمَن اجله طهِنِه َصخه

رِيِك َلَعلَّ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَما يُده َنَُّة. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  : َهِنيًئا َلَك اَي ُبيَنَّ اجله َومَيهَنُع َما اَل ُه َكاَن يـََتَكلَُّم ِفيَما اَل يـَعهِنيِه،  َوقَاَلته
 َيُضرُُّه«

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1356]فيض: 
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َكنهَدرَاينُّ، َحدََّثيِن يَزِيُد    *   -   110 َاِعيَل اإلهِسه ثـََنا ِضَماُم بهُن ِإْسه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعيَسى الهِمصهِريُّ، َحدَّ بهُن َأيب َحِبيٍب، َوُموَسى بهُن  َحدَّ
ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  َرَة َرِضَي اَّللَّ  َوَسلََّم فـََقَد َكعهًبا َفَسَأَل َعنهُه، فـََقاُلوا: َمرِيٌض، َفَخَرَج مَيهِشي َورهَداَن، َعنه َكعهِب بهِن ُعجه

َنَُّة اَي َكعهبُ  ؟« . فـََقاَل: »َمنه َهِذِه الهُمَتآلَِيُة َعَلى اَّللَِّ َحىتَّ َأََتُه، فـََلمَّا َدَخَل َعَليهِه، قَاَل: »أَبهِشره اَي َكعهُب« فـََقاَلته أُمُُّه: َهِنيًئا َلَك اجله
رِيِك اَي أُمَّ َكعهٍب، َلَعلَّ َكعهًبا قَاَل َما اَل يـَعهِنيِه،  . فـََقاَل: »َوَما يُده  َأوه َمَنَع َما اَل يـُغهِنيُه« قَاَل: ِهَي أُمِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 في إسناده ضعف. قال المحقق: [ # 1357]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن    *   -  111 رَبين أَبُو َمعهَشٍر، َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َوَحدَّ َعهِد، َأخه : »ِإنَّ اجله
َنَِّة« َفَدَخَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن َساَلٍم، فـََقاَم ِإلَيههِ  ِل اجله ُخُل َهَذا الهَباَب رَُجٌل ِمنه َأهه  اَنٌس ِمنه َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َأوََّل َمنه َيده

َثِق َعمَ  رِبهاَن أبَِوه ِل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوقَاُلوا: فََأخه رَبُوُه ِبَقوه ِسَك تـَرهُجو ِبِه، قَاَل: ِإيّنِ َلَضِعيٌف،  َعَليهِه َوَسلََّم، فََأخه ِلَك يف نـَفه
َثَق َما  ِر َوتـَرهُك َما اَل يـَعهِنييِن َوِإنَّ َأوه  َأرهُجو ِبِه َلَساَلَمُة الصَّده

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1358]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد بهِن ُخنَـيهٍس، َعنه ُوَهيهِب بهِن الهَورهِد، َرمِحَ   *  -  112 ، َحدَّ ُ بـََلَغهُ َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ : َأنَّ َأاَب َذرٍّ َرِضَي ُه اَّللَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل ُأعهِلُمَك ِبَعَمٍل َخِفيٍف َعَلى الهَبدَ  ِن، ثَِقيٍل يف الهِميَزاِن؟« قـُلهُت: بـََلى اَي  اَّللَّ

ُن اخلهُ  ُت، َوُحسه . قَاَل: »ُهَو الصَّمه  ُلِق، َوتـَرهُك َما اَل يـَعهِنيَك« َرُسوَل اَّللَِّ
 إسناده ضعيف.  قال المحقق: [ # 1359]فيض: 

 

رَِمَة، َعِن ابهِن    *   -   123 ثـََنا الهُمَحاِريبُّ، َعنه لَيهٍث، َعنه َعبهِد الهَمِلِك، َعنه ِعكه َبَة، َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب َشيـه ُهَما َحدَّ ُ َعنـه َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
ِعًدا فـَُتخه قَاَل:  ُه َموه ُه، َواَل َتِعده  ِلَفُه«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َُتَاِر َأَخاَك َواَل َُتَازِحه

 رجاله موثقون، وهو صحيح... قال المحقق: [ # 1360]فيض: 

134  -   *    ، َضِميُّ َهه ُر بهُن َعِليٍّ اجله َاِعيَل بهِن رَاِفٍع، َعِن ابهِن أُمِّ َسَلَمَة، َعنه  َحدََّثيِن َنصه رَبين َأيب، َعنه َُيهََي بهِن الهُمتَـوَكِِّل، َعنه ِإْسه َأخه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأوََّل َما َعهِ  َها قَاَلته ُ َعنـه ، َوََّنَاين َعنهُه  َد ِإيَلَّ رَ أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ بـَعهَد ِعَباَدِة    - يبِّ

ِر:  َمه َوهَثِن، َوُشرهِب اخله  : ُماَلَحاُة الّرَِجاِل " -األه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1361]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد    -  135 ثـََنا َعبهُد الهَواِحِد بهُن ِزاَيٍد، َحدَّ ُر بهُن ُمَعاٍذ، َحدَّ ثـََنا ِبشه َجَّاُج بهُن ِديَناٍر، َعنه َأيب  َحدَّ َحاَق، َحدَّثـََنا احله الرَّمحهَِن بهُن ِإسه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َضلَّ  ََدَل«َغاِلٍب، َعنه َأيب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ ٌم ِإالَّ ُأوُتوا اجله  قـَوه

 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن. حقق: قال الم[ # 1362]فيض: 
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ثـََنا ابهُن ُفَضيهٍل، َعنه َحجَّاِج بهِن ِديَناٍر الشَّاِعِر، َعنه َأيب غَ   -   136 اِلٍب، َعنه َأيب أَُماَمَة َرِضَي َوَحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، َحدَّ
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  ٌم  اَّللَّ ََدَل« ، ُثَّ قـََرَأ: }َما َضَربُوُه    -بـَعهَد ُهًدى َكانُوا َعَليهِه    - َسلََّم قَاَل: »َما َضلَّ قـَوه ِإالَّ ُأوُتوا اجله

ٌم َخِصُموَن{ ]الزخرف:   [ 58َلَك ِإالَّ َجَداًل َبله ُهمه قـَوه
 إسناده صالح، وهو حديث حسن. قال المحقق: [ # 1363]فيض: 

 

، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهوَ   *   -   137 ِديُن، َعِن الهُعَمِريِّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلٍح، َحدََّثيِن ِرشه ثـََنا َجعهَفٌر، َحدَّ ُ َعنهُه قَاَل: َحدَّ َة َرِضَي اَّللَّ
ُ َمنه َكفَّ ِلَسانَُه َعنه أَ  َلُه َسبهَع قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَِحَم اَّللَّ ُد قـَوه ِدُر َعَليهِه« يـَُردِّ َسَن َما يـَقه َلِة، ِإالَّ أبَِحه ِل الهِقبـه هه

 َمرَّاتٍ 
 إسناده واه... قال المحقق: [ # 1364]فيض: 

، َعنه َعبَّاِد بهِن الهَعوَّاِم، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسعِ   *  -  139 ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ ُ َحدَّ يٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
ميَاِن، َحىتَّ يَ  ِمُل َعبهٌد َحِقيَقَة اإلهِ َتكه دََع الهِمَراَء َوِإنه َكاَن حمُِقًّا، َوَيدََع َكِثريًا َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيسه

َِديِث خمََ   اَفَة الهَكِذِب« ِمَن احله
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1365]فيض: 

 

ثـََنا أََنُس بهُن ِعَياٍض، َعنه َسَلَمَة بهِن َورهَداَن، قَاَل: َحدََّثيِن َماِلُك به   * -  140 ثـََنا َهاُروُن بهُن َمعهُروٍف، َحدَّ ََدَثِن َحدَّ ِس بهِن احله ُن َأوه
ُ َعنهُه،   «  أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َرِضَي اَّللَّ ، َوَجَبته ، َوَجَبته »َوَجَبته

؟ قَاَل: »َمنه تـََرَك الهِمَراَء وَ  َنَِّة، َوَمنه تـََرَك الهَكِذَب فـََقاَل َأصهَحابُُه: َما َهَذا الَِّذي قـُلهُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُهَو حمُِقٌّ، ُبيِنَ َلُه يف رََبِض اجله
َنَِّة«  َنَِّة، َوَمنه َحُسَن ُخُلُقُه ُبيِنَ َلُه يف رََبِض اجله  ُبيِنَ َلُه يف رََبِض اجله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1366]فيض: 
 

َحاُق بهُن َُيهََي بهنِ   -   141 ثـََنا ِإسه ثـََنا أَُميَُّة بهُن َخاِلٍد، َحدَّ ، َحدَّ ِليُّ َداِم الهِعجه ثـََنا َأمحهَُد بهُن الهِمقه ، قَاَل: َحدََّثيِن   َحدَّ طَلهَحَة بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ
ُهمه قَاَل: ْسَِ  ُ َعنـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه طََلَب الهِعلهَم لُِيَجاِرَي  ابهُن َكعهِب بهِن َماِلٍك، َعنه أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ

ُ النَّاَر«   ِبِه الهُعَلَماَء َأوه مُيَاِرَي ِبِه السَُّفَهاَء، َأوه َيصهِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَيهِه َأدهَخَلُه اَّللَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1367]فيض: 

ِر    *   -   143 رَباََن أَبُو َبكه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل، َأخه ُ   بهُن َأيب َحدَّ ٍرو َرِضَي اَّللَّ َمرهََيَ، َعنه ُحَريهِث بهِن َعمه
 َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل جُتَاِر َأَخاَك، َواَل ُتَشارِِه، َواَل َُتَارِِه« 

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1368]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ   -   145 َعهَمُش، َعنه جُمَاِهٍد، قَالَ َحدَّ ُعوِديُّ، َحدَّثـََنا األه رَباََن الهَمسه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه : َحدََّثيِن يٍل، َأخه
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َاهِ  َنا الهَمِديَنَة قَاَل يل: »أَتـَعهرُِفيِن؟«  َموهاَلَي َعبهُد اَّللَِّ بهُن السَّاِئِب قَاَل: ُكنهُت َشرِيَك النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف اجله ِليَِّة، فـََلمَّا َقِدمه
 قـُلهُت: نـََعمه، ُكنهَت َشرِيِكي، فَِنعهَم الشَّرِيُك، ُكنهَت اَل ُتَداِري، َواَل َُتَاِري " 

 إسناده ضعيف مرجوح.  قال المحقق: [ # 1369]فيض: 

رَبين ُسلَ   -   147 ثـََنا َُيهََي الهَقطَّاُن، َعِن ابهِن ُجَريهٍج، َأخه َثَمَة، َوالهَقَوارِيِريُّ، قَااَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه يهَماُن بهُن َعِتيٍق، َعنه طَلهِق بهِن  َحدَّ
ُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ  بهِن َمسه َعبهِد اَّللَِّ  قـَيهٍس، َعنه  بهِن  َنِف  َحه َهَلَك  َحِبيٍب، َعِن األه قَاَل: »َأاَل  َوَسلََّم  َعَليهِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعِن  َعنهُه،   

 الهُمتَـَنطُِّعوَن« َثاَلَث َمرَّاتٍ 
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1370]فيض: 

 

ثـََنا َديـهَلُم بهُن    *   -  148 ، َحدَّ َُشِميُّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ، َعنه ُعَمَر َحدَّ ِديِّ ، َعنه َأيب ُعثهَماَن النـَّهه َغزهَواَن، َعنه َميهُموٍن الهُكرهِديِّ
َوُف َما  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأخه ُ َعنهُه قَاَل: ْسَِ َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ يِم َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت، ُكلُّ ُمَناِفٍق َعلِ   بهِن اخله

 اللَِّساِن«
 إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1371]فيض: 

 

َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلٍد،    *  -   149 َبَة، َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياٍث، َعنه ِإْسه ، ثـََنا ابهُن َأيب َشيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َعنه ُمصهَعِب بهِن َسعهٍد قَاَل:  َحدَّ
ُ َعنهُه: مَ َجاَء ُعَمُر بهُن سَ  َ َحاَجِتِه ِبَكاَلٍم، فـََقاَل َلُه َسعهٌد َرِضَي اَّللَّ أَلُُه َحاَجًة، فـََتَكلََّم َبنيه ا ُكنهَت ِمنه َحاَجِتَك أَبـهَعَد  عهٍد ِإىَل أَبِيِه َيسه

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َيَهِت  َم، ِإيّنِ ْسَِ  النَّاَس زََماٌن، يـََتَخلَُّلوَن ِفيِه الهَكاَلَم أِبَلهِسَنِتِهمه، َكَما تـََتَخلَُّل ِمنهَك الهيَـوه
 الهبَـَقُر الهَكََلَ أِبَلهِسَنِتَها« 

 رجاله ثقات، والحديث صحيح.  قال المحقق: [ # 1372]فيض: 
 

َِميِد بهِن َجعه   *  -  150 ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبٍت، َعنه َعبهِد احله َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم الرتَّهَُجَاينُّ، َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحدَّ َنهَصاِريِّ َفٍر األه
، َصلَّى هللاُ َعَليههِ  ِه، َعنه فَاِطَمَة بِنهِت َرُسوِل اَّللَِّ ٍ، َعنه أُمِّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ُحَسنيه َها قَاَلته ُ َعنـه  َوَسلََّم َرِضَي اَّللَّ

 ِم«ِب، َويـََتَشدَُّقوَن يف الهَكاَل »ِشَراُر أُمَّيِت الَِّذيَن ُغذُّوا اِبلنـََّعِم، الَِّذيَن َيَهُكُلوَن أَلهَواَن الطََّعاِم، َويـَلهَبُسوَن أَلهَواَن الثَِّيا 
 حديث حسن إن شاء هللا.  قال المحقق: [ # 1373]فيض: 

 

ِويُّ حَ  -  151 َلَة، قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر النَّحه ثـََنا أَبُو َُتَيـه ، َحدَّ َرهِميُّ ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله ُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدَة  َحدَّ دَّثـََنا َصخه
َنَما ُهَو َجاِلٌس اِبلهُكوَفِة يف  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    َعنه أَبِيِه َعنه َجدَِّه، قَاَل: بـَيـه جَمهِلٍس َمَع َأصهَحاِبِه قَاَل: ْسَِ

ِل ِعَيااًل  عهِر ِحَكًما، َوِإنَّ ِمَن الهَقوه اًل، َوِإنَّ ِمَن الشِّ ًرا، َوِإنَّ ِمَن الهِعلهِم َجهه   - وَحاَن  « : فـََقاَل َصعهَصَعُة بهُن صُ »ِإنَّ ِمَن الهبَـَياِن ِسحه
ِم ِسنًّا:   َدُث الهَقوه َُلَساِء، فـََقاَل لَ -َوُهَو َأحه َوَرُسولُُه، َوَلوه ملَه يـَُقلهَها َكاَن َكَذِلَك. قَاَل: فـَتَـَوْسََُّه رَُجٌل ِمَن اجله  ُ ُه بـَعهَدَما  : َصَدَق اَّللَّ
ُم ِمنه جَمهِلِسِهمه   ُل َنِبِّ اَّللَِّ : َما مَحََلَك َعَلى َأنه قـُلهَت صَ -َتَصدََّع الهَقوه ، َوِإنه ملَه يـَُقلهَها َكاَن َكَذِلَك؟ قَاَل: بـََلى، َأمَّا قـَوه َدَق َنِبُّ اَّللَِّ

َُن اِبحلهُ  َقُّ َوُهَو َأحله ًرا« فَالرَُّجُل َيُكوُن َعَليهِه احله َقِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن الهبَـَياِن ِسحه َم َجِج ِمنه َصاِحِب احله َحُر الهَقوه ، فـََيسه
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اًل« َتَكلُُّف الهَعاملُ إِ  لُُه: »ِإنَّ ِمَن الهِعلهِم َجهه َقِّ َوُهَو َعَليهِه، َوَأمَّا قـَوه َهُب اِبحله لُُه: بِبَـَيانِِه، فـََيذه ُلُه َذِلَك، َوَأمَّا قـَوه ىَل ِعلهِمِه َما اَل يـَعهَلُم فـَُيَجهِّ
ًما« َفِهيَ  عهِر ُحكه ِل ِعَيااًل« فـََعره »ِإنَّ ِمَن الشِّ لُُه: »ِإنَّ ِمَن الهَقوه َمهثَاُل الَّيِت يَِعُظ ِِبَا النَّاَس، َوَأمَّا قـَوه ُضَك َكاَلَمَك  َهِذِه الهَمَواِعُظ َواأله

 َوَحِديَثَك َعَلى َمنه لَيهَس ِمنه َشأهنِِه َواَل يُرِيُدهُ 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1374]فيض: 

ِكنٌي أَبُو فَاِطَمَة، َحدَّثـََنا رََجاٌء أَبُو َُيهََي، َعنه   *  -  153 ، َحدَّثـََنا ِمسه  َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، َعنه َأيب َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َجاَدَل يف ُخُصوَمٍة ِبَغريهِ ِعلهٍم، ملَه يـََزله يف َسَلَمَة، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ

 َسَخِط اَّللَِّ َحىتَّ يـَنهزَِع« 
 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1375]فيض: 

ثـََنا ابهُن ُجَريهٍج، َعِن    -   157 َثَمَة، ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه : قَاَل َرُسوُل َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه ابهِن َأيب ُمَليهَكَة، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ََلدُّ اخلهَِصُم«   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ أَبـهَغَض الّرَِجاِل ِإىَل اَّللَِّ األه

 (. 2668(، ومسلم )2457رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1376]فيض: 

رَباََن َداُوُد بهُن قـَيهسٍ  - 162 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل الهَمرهَوِزيُّ، َأخه ىَل َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ ، َحدََّثيِن أَبُو َسِعيٍد، َموه
ُ َعنهُه قَالَ  ِلِم َحَراٌم،  بهِن َعاِمِر بهِن َكرِيٍز، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ِلِم َعَلى الهُمسه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكلُّ الهُمسه

 َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعرهُضُه«
 (. 2564رواه مسلم ) إسناده صحيح على شرط مسلم. قال المحقق: [ # 1377]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن    *  -  163 َياُن بهُن مَحهَزَة، َعنه َكِثرِي بهِن زَيهٍد، َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبٍح، َعنه أَ َحدَّ ثـََنا ُسفه ، َحدَّ َزاِميُّ يب ُهَريـهَرَة  الهُمنهِذِر احلِه
ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل حَتَاَسُدوا، َواَل تـََباَغُضوا، َواَل َتَدابـَُروا، َواَل يـَغهَتبه بـَعهُضُكمه بـَعهًضا، وَُكونُوا    َرِضَي اَّللَّ

َوااًن«  ِعَباَد اَّللَِّ ِإخه
َواَل َيْغَتْب   ( دون قوله "2563(، ومسلم )6064رواه البخاري )  إسناده حسن، والحديث صحيح.  قال المحقق: [ #  1378]فيض:  

 ". َبْعُضُكْم َبْعًضا
 

، َعنه َعبَّاِد بهِن َكِثرٍي، َعنِ   *   -   164 َُراَساينِّ َباٌط، َعنه َأيب رََجاٍء اخله ثـََنا َأسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ َرَة، َعنه    َحدَّ ، َعنه َأيب َنضه َُريهِريِّ اجله
ُهَما قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـه ُكمه َوالهِغيَبَة؛ فَِإنَّ الهِغيَبَة َأَشدُّ ِمَن الزِّاَن، ِإنَّ َجاِبٍر، َوَأيب َسِعيٍد َرِضَي اَّللَّ  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ

ُ َعَليهِه، َوِإنَّ َصاِحَب الهِغيَبِة اَل يـُغهَفُر َلُه َحىتَّ يـَغهِفَر لَ   ُه َصاِحُبُه«الرَُّجَل َقده يـَُزاين فـَيَـُتوُب فـَيَـُتوُب اَّللَّ
 إسناده ضعيف جدا، وهو حديث منكر. قال المحقق: [ # 1379]فيض: 
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َواَن بهِن    -   165 ثـََنا َعبهُد الهُقدُّوِس أَبُو الهُمِغريَِة، َعنه َصفه ٍر حُمَمَُّد بهُن َأيب َعتَّاٍب، َحدَّ ٍرو، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن  َحدََّثيِن أَبُو َبكه َعمه
ِرَي يب ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ، َعنه أََنِس بهِن  َلَة ُأسه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمَررهُت لَيـه ٍم َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ َعَلى قـَوه

ِيُل، َمنه َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يـَغهَتابُ   وَن النَّاَس، َويـََقُعوَن يف َأعهَراِضِهمه " َُيهُمُشوَن ُوُجوَهُهمه أبََظَاِفريِِهمه، فـَُقلهُت: اَي ِجربه
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1380]فيض: 

 

َثَمَة، ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعنه ِزاَيِد بهِن َأيب ِزاَيٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِسريِيَن، قَالَ   *  -   166 ثـََنا أَبُو َخيـه َجاِبٍر: أَتـَيهُت : قَاَل ُسَليهُم بهُن  َحدَّ
ُ ِبِه. قَاَل: »اَل حَتهِقَرنَّ  َفُعيِن اَّللَّ ًا يـَنـه يِن َخريه ًئا، َوَلوه َأنه َتُصبَّ ِمنه  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقلهُت: َعلِّمه  ِمَن الهَمعهُروِف َشيـه

ِقي، َوَأنه تـَلهَقى َأَخاكَ  َتسه ٍر َحَسٍن، َوِإَذا َأدهبـََر َفاَل تـَغهَتابَُه«  َدلهِوَك يف ِإاَنِء الهُمسه  بِِبشه
 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1381]فيض: 

 

ِت، َعنه َأيب  *  -  167 ٍم، َعنه مَحهَزَة بهِن َحِبيٍب الزَّايَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ِديَناٍر، َحدَّثـََنا ُمصهَعُب بهُن َسالَّ َحاَق، عَ َحدَّ ِن الهرَبَاِء َرِضَي ِإسه
ُ َعنهُه قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ َأْسهََع الهَعَواِتَق يف بـُُيوِِتَا فَـ  ِمنه  اَّللَّ َقاَل: »اَي َمعهَشَر َمنه آَمَن بِِلَسانِِه َوملَه يـُؤه

ِلِمنَي، َواَل  ُ َعوه   ِبَقلهِبِه، اَل تـَغهَتابُوا الهُمسه َبُع اَّللَّ رََتُه، َوَمنه يـَتـه ُ َعوه َبُع اَّللَّ َبُع َعوهرََة َأِخيِه يـَتـه ُه َوُهَو  تـَتَِّبُعوا َعوهرَاِِتِمه؛ فَِإنَُّه َمنه يـَتـه رََتُه يـَفهَضحه
ِف بـَيهِتِه«   يف َجوه

 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1382]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو    -  168 ، قَااَل: َحدَّ َنِسيُّ َخه َراَن األه مَّاينُّ، َوَأمحهَُد بهُن ِعمه َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله َعهَمِش، َعنه  َحدَّ ِر بهُن َعيَّاٍش، َعِن األه َبكه
ُ عَ  نهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َمعهَشَر َمنه آَمَن ِبِلَسانِِه َسِعيِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُجَريهٍج، َعنه َأيب بـَرهزََة َرِضَي اَّللَّ

َبعه َعثـََراِت   ِلِمنَي، َواَل َعثـََراِِتِمه؛ فَِإنَُّه َمنه يـَتـه ِمنه ِبَقلهِبِه، اَل تـَتَِّبُعوا َعوهرَاِت الهُمسه َبِع اَّللَُّ َوملَه يـُؤه ِلِمنَي يـَتـه َبِع اَّللَُّ الهُمسه  َعثـهَرَتُه، َوَمنه يـَتـه
ُه َوِإنه َكاَن يف بـَيهِتِه« َرَتُه يـَفهَضحه  َعثـه

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح بما قبله. قال المحقق: [ # 1383]فيض: 
 

َعهَمِش، عَ   -   169 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياٍث، َعِن األه َرِة، َعنه َأيب بـَرهزََة َرِضَي َحدَّ ِل الهَبصه نه رَُجٍل، ِمنه َأهه
لِ  ُ َعنهُه قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَل تـَتَِّبُعوا َعثـََراِت الهُمسه ِلِمنَي اَّللَّ َبعه َعثـََراِت الهُمسه ِمنَي، فَِإنَُّه َمنه يـَتـه

َبِع اَّللَُّ  ِف بـَيهِتِه« يـَتـه   َعثـهَرَتُه َحىتَّ يـَفهَضَحُه يف َجوه
 انظر ما قبله. قال المحقق: [ # 1384]فيض: 

 

، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك    *   -   170 رَباََن الرَّبِيُع بهُن َصِبيٍح، َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنهُه قَاَل: َأَمَر َحدَّ َرِضَي اَّللَّ
ِطَرنَّ َأَحٌد َحىتَّ  ٍم َوقَاَل: »اَل يـُفه ِم يـَوه ا َجَعَل الرَُّجُل َيَِيُء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَصوه  آَذَن َلُه« َفَصاَم النَّاُس َحىتَّ ِإَذا َأمهَسوه

، ِإيّنِ ظََللهُت َصائًِما، فََأِذَن يل فََأفهَطَر، فـََيأهَذُن َلُه َوالرَُّجُل، َوالرَُّجُل حَ  ، فـَيَـُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ىتَّ َجاَء رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ِطَرا،فَـ  َتِحَياِن َأنه َيَهتَِياَك، فَأهَذنه هَلَُما َأنه يـُفه َُما َيسه ِ، َوِإَّنَّ ِلَك ظَلََّتا َصائَِمَتنيه فََأعهَرَض َعنهُه ُثَّ َعاَوَدُه فََأعهَرَض َعنهُه، ُثَّ    َتاََتِن ِمنه َأهه
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َم َيَهُكُل حُلُوَم النَّاِس، اذهَهبه َفُمرهمُهَا ِإنه َكانـََتا َعاَوَدُه، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  : »وََكيهَف َصاَم َمنه َظلَّ َهَذا الهيَـوه
ُهَما َعلَ  تَـَقاَءََت فـََقاَءته ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنـه رَبمَُهَا، فَاسه َتِقيَئا« فـََرَجَع ِإلَيهِهَما فََأخه ِ فـَلهَيسه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه    َقًة ِمنه َدٍم، فـََرَجعَ َصائَِمَتنيه

ُهَما النَّارُ  رَبَُه فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه َلوه بَِقيَـَتا يف بُُطوَِّنَِما أَلََكَلتـه  « َوَسلََّم فََأخه
 إسناده ضعيف، والحديث منكر. قال المحقق: [ # 1385]فيض: 

 

عهُت رَُجاًل، ُُيَدِّثُ َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ    *   -   171 ، قَاَل: ْسَِ رَباََن ُسَليهَماُن التـَّيهِميُّ رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ٍر، َأخه  يف جَمهِلِس بهُن َأيب َبده
َعَليهِه َوَسلََّم، َأنَّ امهَرأَتَ  ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ، َعنه ُعبَـيهٍد، َموه ِديِّ ِد َرُسوِل اَّللَِّ َأيب ُعثهَماَن النـَّهه َنهَصاِر َصاَمَتا َعَلى َعهه ِ ِمَن األه نيه

َرى، َفَجَعَلَتا ََتهُكاَلِن حُلُوَم النَّاِس، َفَجاَء   ُخه َدامُهَا ِإىَل األه رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َفَجَلَسته ِإحه
ِ َصاَمَتا، َوَقده َكاَدََت َأنه ََتُوََت ِمَن الهَعَطِش، فََأعهَرَض َعنهُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ فـََقاَل: ِإنَّ  َليهِه َوَسلََّم، َفَسَكَت قَاَل: ُثَّ  َها ُهَنا امهَرأََتنيه

، ِإَّنَُّ  ِسُبُه قَاَل: يف الظَِّهريَِة فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َواَّللَِّ َلَقده َماتـََتا َأوه َكاَدََت َأنه ََتُوََت، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َجاَءُه بـَعهَد َذِلَك َأحه
َدامُهَا: »ِقيِئي« فـََقاَءته ِمنه قـَيهٍح  ِت الهَقَدَح،  َوَدٍم َوَصِديٍد َحىتَّ َمََله َوَسلََّم: »ِإيُتوين ِِبَِما« َفَجاَءََت َفَدَعا ِبُعسٍّ َأوه َقَدٍح فـََقاَل إِلِحه

ِ صَ  َرى: »ِقيِئي« ، فـََقاَءته ِمنه قـَيهٍح َوَدٍم َوَصِديٍد َحىتَّ َمََلَِت الهَقَدَح، فـََقاَل: »ِإنَّ َهاَتنيه ُخه ُ هَلَُما، َوَأفهَطَرََت َوقَاَل ِلَله اَمَتا ِمَّا َأَحلَّ اَّللَّ
َدامُهَا ُ َعَليهِهَما، َجَلَسته ِإحه َرى، َفَجَعَلَتا ََتهُكاَلِن حُلُوَم النَّاِس«  َعَلى َما َحرََّم اَّللَّ ُخه  ِإىَل األه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1386]فيض: 
 

، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكثِ   *   -  172 تـَُواِئيُّ رَبين ِهَشاٌم الدَّسه ثـََنا أَبُو ِشَهاٍب، َأخه ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، َحدَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ رٍي، قَاَل:  َحدَّ
، إِ  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ٌء، فـََقاَلته َرَأًة ِإىَل الطََّعاِم، وََكاَن يف ِلَساَِّنَا َشيه َعِلي؟« فـََلمَّا  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم امه يّنِ َصائَِمٌة. فـََقاَل: »ملَه تـَفه

ٌم آَخُر حَتَفََّظته بـَعهَض التََّحفُِّظ، َفَدعَ  ، ِإيّنِ َصائَِمٌة، َكاَن يـَوه : اَي َرُسوَل اَّللَِّ اَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل الطََّعاِم، فـََقاَلته
، َفَدَعاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ِم الثَّاِلِث، حَتَفََّظته َعِلي« فـََلمَّا َكاَن يف الهيَـوه ِت َوملَه تـَفه :  هللاُ عَ   قَاَل: »َقده ِكده َليهِه َوَسلََّم ِإىَل الطََّعاِم فـََقاَلته

، ِإيّنِ َصائَِمٌة قَاَل: »َقده فـََعلهِت«   اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 إسناده ضعيف مرسل.  قال المحقق: [ # 1387]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب    *  -  173 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ زَاِئَدَة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسِعيٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي َحدَّ
ُعوَن ُحواًب، أَيهَسُرُه َكِنَكاِح الرَّ  ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الرِّاَب َسبـه ِلِم«ُجِل أُمَُّه، َوَأرهََب الرِّاَب ِعرهُض الرَّ اَّللَّ  ُجِل الهُمسه

 ، والجملة األخيرة لها شواهد.لإسناده ضعيف جدا، والحديث باط قال المحقق: [ # 1388]فيض: 
 

َياُن، َعِن ابهِن َأيب جنَِيٍح، َعنه أَبِيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  *  -   174 ثـََنا ُسفه َاِعيَل، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأرهََب   َحدَّ
 الرِّاَب تـَفهِضيُل الهَمرهِء َعَلى َأِخيِه اِبلشَّتهِم« 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1389]فيض: 
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ثـََنا أَبُو جُمَاِهٍد، َعنه    *  -  175 عهُت َأيب، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن َشِقيٍق، قَاَل: ْسَِ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي َحدَّ َثِبٍت الهبـَُناينِّ
ُ َعنهُه قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َفذََكَر الرِّاَب، َوَعظََّم َشأهنَُه، فـََقا َل: »ِإنَّ الدِّرهَهَم ُيِصيُبُه الرَُّجُل ِمَن الرِّاَب، اَّللَّ

ِلمِ َأعهَظُم ِعنهَد اَّللَِّ  َيًة يـَزهنِيَها الرَُّجُل، َوَأرهََب الرِّاَب ِعرهُض الرَُّجِل الهُمسه َِطيَئِة ِمنه ِستٍّ َوَثاَلِثنَي زِنـه  « يف اخله
 إسناده ضعيف. والحديث باطل... قال المحقق: [ # 1390]فيض: 

 

ُر بهُن    *   -  176 ثـََنا النَّضه ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ ثـََنا أَبُو  َحدَّ ، َحدَّ ُُه َعبهُد الهَعزِيِز بهُن رَبِيٍع الهَباِهِليُّ رَباََن أَبُو الهَعوَّاِم: َواْسه ُُشَيهٍل، َأخه
ُهَما قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعنـه ُُه حُمَمٌَّد، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َليهِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي، فَأََتى َعَلى  َصلَّى هللُا عَ الزَُّبريهِ: َواْسه

َُما اَل يـَُعذَّاَبِن يف َكِبرِي َويهٍل: َأمَّا َأَحُدمُهَا َفَكا َيهِن يـَُعذَُّب َصاِحَبامُهَا، فـََقاَل: " َأَما ِإَّنَّ َخُر َفَكاَن اَل َقربه َن يـَغهَتاُب النَّاَس، َوَأمَّا اله
ِلِه " َوَدَعا َرٍة، فـَُغِرَسته َعَلى َقربهٍ، فـََقاَل َرُسولُ   يـََتَأذَّى ِمنه بـَوه ِ َفَكَسَرمُهَا، ُثَّ َأَمَر ِبُكلِّ ِكسه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ِبَرِيَدٍة َرطهَبٍة َأوه َجرِيَدَتنيه

ِ، َأوه َما ملَه يَـ  َبَسا« َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَما ِإنَُّه َسيـَُهوُِّن ِمنه َعَذاِِبَِما َما َكانـََتا َرطهبَـَتنيه  يـه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1391]فيض: 

ِلٍم اخلهَ   *  -   186 َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َحدََّثيِن ثـَعهَلَبُة بهُن ُمسه ثـََنا ِإْسه ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ، َعنه  َحدَّ ِليِّ ، َعنه أَيُّوَب الهِعجه ثـهَعِميُّ
َل النَّاِر َعَلى َما ِبِِ ُشَفيِّ بهِن َماِتٍع   ُذوَن َأهه : َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهبـََعٌة يـُؤه َبِحيِّ َصه َ األه َن َبنيه َعوه ََذى، َيسه مه ِمَن األه

ِل النَّاِر لِبَـ  ُعوَن اِبلهَويهِل َوالثُـُّبوِر، يـَُقوُل بـَعهُض َأهه َِحيِم، َيده َِميِم َواجله ََذى؟ قَاَل:  احله عهٍض: َما اَبُل َهُؤاَلِء َقده آَذوهاَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه
َمُه: ٌل َيَهُكُل حلَهَمُه فـَيـَُقاَل ِللَِّذي َيَهُكُل حلَه فـََرُجٌل ُمغهَلٌق َعَليهِه ََتبُوٌت ِمنه ََجهٍر، َورَُجٌل ََيُرُّ َأمهَعاَءُه، َورَُجٌل َيِسيُل ُفوُه قـَيهًحا َوَدًما، َورَجُ 

َبـهَعَد َكاَن َيَهُكُل حُلُوَم النَّاسِ  ََذى؟ فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه َبـهَعِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه   اِبلهِغيَبِة َومَيهِشي اِبلنَِّميَمِة " َما اَبُل األه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1392]فيض: 

رَبين الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه   -  204 َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ُ   َحدَّ أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُروَن مَ  َرُه« . َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َهله َتده ُرَك َأَخاَك مبَا َيكه ُ َوَرُسولُُه َأعهَلُم. قَاَل: »ِذكه ا الهِغيَبُة؟« قَاُلوا: اَّللَّ

َتُه، َوِإنه ملَه يَ   ُكنه ِفيِه فـََقده َِبَتَُّه« ِقيَل: َأرَأَيهَت ِإنه َكاَن يف َأِخي َما َأُقولُُه؟ قَاَل: »ِإنه َكاَن ِفيِه َما تـَُقوُل فـََقِد اغهتَـبـه
 (.2589رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1393]فيض: 

 

ِرو بهِن ُشَعيه   *   -   205 ثـََنا َعِليُّ بهُن َعاِصٍم، َعِن الهُمَثَنَّ بهِن الصَّبَّاِح، َعنه َعمه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ِه، َحدَّ ٍب، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِّ
ُتمه َأَخاُكمه ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: َما َأعهَجَزُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ قَاَل: ذُِكَر رَُجٌل     «. َسلََّم: »اغهتَـبـه

ُتُموُه،  ، قـُلهَنا َما ِفيِه، قَاَل: »ِإنه قـُلهُتمه َما ِفيِه اغهتَـبـه  َوِإنه قـُلهُتمه َما لَيهَس ِفيِه فـََقده َِبَتُُّموُه« قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 إسناده ضعيف، وهو صحيح بما قبله.  قال المحقق: [ # 1394]فيض: 

 

َقهَمِر، َعنه   -  206 َياَن، َعنه َعِليِّ بهِن األه ، َعنه ُسفه ِديٍّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َأيب ُحَذيـهَفَة، َعنه َعاِئَشَة    َحدَّ
َا َقِصريٌَة. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  : ِإَّنَّ َا ذََكَرِت امهَرَأًة فـََقاَلته َها، َأَّنَّ ُ َعنـه  َسلََّم: »اغهتَـبهِتَها« َرِضَي اَّللَّ
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 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1395]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َعبهِد ال  -   207 َباينُّ، َعنه َحسَّاَن بهِن خُمَاِرٍق، َعنه َعائِ َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، قَاَل: ذََكَر الشَّيـه ، َحدَّ ُ رَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ َشَة َرِضَي اَّللَّ
َرَأٌة َقِصريٌَة، َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجاِلٌس، فـَُقلهُت ِبِِ  : َدَخَلِت امه َها قَاَلته َاِمي َهَكَذا، َوَأَشرهُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َعنـه ِبه

َا َقِصريٌَة. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اغهتَـبهِتَها«  َوَسلََّم َأَّنَّ
 إسناده ضعيف، وهو صحيح بما تقدم.  قال المحقق: [ # 1396]فيض: 

 

ثـََنا قـُرَّاُن بهُن َتَّاٍم، َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب مُحَيهٍد، َعنه ُموَسى بهِن َورهَداَن، َعنه َحدَّثـََنا    *  -   208  َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَُّ َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ
، َما َأعهَجَز ُفاَلاًن. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعنهُه قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل رَُجٌل مِ  ِم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َن الهَقوه

ُتُموُه«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَكلهُتمه حلَهَم َأِخيُكمه، َواغهتَـبـه
 فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف جدا. :الهيثميقال [ # 1397]فيض: 

رَباََن ُعبَـيهُد    *   -  215 عهُت ِغبهطََة بِ َأخه ُنَـيهُد بهُن الهَقاِسِم، قَاَل: ْسَِ ثـََنا اهله َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن ِإْسه ، َحدَّ : اَّللَِّ الهَعَتِكيُّ نهَت َخاِلٍد قَاَلته
َها تـَُقوُل: اَل يـَغهَتاُب ِمنهُكنَّ َأَحٌد َأَحًدا، فَِإيّنِ قـُلهُت اِل  ُ َعنـه عهُت َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ مهَرَأٍة َمرًَّة َوَأاَن ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ْسَِ

َعًة ِمنه حلَهمٍ   ِإنَّ َهِذِه َلَطوِيَلُة الذَّيهِل. فـََقاَل: »الهُفِظي الهُفِظي« فـََلَفظهُت ِبضه
 حديث منكر... قال المحقق: [ # 1398]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، َحدََّثيِن َأيب، قَاَل: َوَحدََّثيِن َواِصلٌ   *  -  216 َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َنَة قَاَل:  َحدَّ ىَل َأيب ُعيَـيـه ، َموه
ُهَما قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن ُعرهُفطََة، َعنه طَلهَحَة بهِن اَنِفٍع، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ  ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ

َهذِ  َما  ُروَن  »َتده َوَسلََّم:  َعَليهِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  َرُسوُل  فـََقاَل  ُمنهِتَنٌة،  رِيٌح  لََنا  فَارهتـََفَعته  يـَغهَتابُونَ َوَسلََّم،  الَِّذيَن  رِيُح  َهِذِه  الّرِيُح؟   ِه 
ِمِننَي«  الهُمؤه

 رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 1399]فيض: 
 

ِرو بهِن ُمرََّة، َعنه َعبه   * -  217 ُعوِديُّ، َوقـَيهُس بهُن الرَّبِيِع، َعنه َعمه رَباََن الهَمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ  َحدَّ ٍرو َرِضَي اَّللَّ ِد اَّللَِّ بهِن َعمه
ُهَما قَاَل:  ِلُموَن ِمنه ِلَسانِِه َوَيِدِه«َعنـه َلُم الهُمسه اَلِم َأفهَضُل؟ قَاَل: »َيسه ، َأيُّ اإلهِسه  قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1400]فيض: 

َاِعيَل، قَااَل: َحدَّثـََنا    -   218 َحاُق بهُن ِإْسه َثَمَة، َوِإسه ثـََنا أَبُو َخيـه َع ُعرهَوَة قَاَل: َحدَّ َنَة، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، ْسَِ َياُن بهُن ُعيَـيـه ُسفه
َتأهَذَن رَُجٌل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَـ  َها قَاَلِت: اسه ُ َعنـه ريَِة،  َقاَل: »ائهَذنُوا َلُه، فَِبئهَس ابهُن الهَعشِ َحدَّثـَتهيِن َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ

َل، فـََلمَّا َخَرَج قـُلهَنا: قـُلهَت الَِّذي قـُلهتَ  َل؟ قَاَل: »َأيه َأوه بِئهَس رَُجُل الهَعِشريَِة« ، فـََلمَّا َأنه َدَخَل َأاَلَن َلُه الهَقوه ، ُثَّ أَلَنهَت َلُه الهَقوه
َم الهِقَياَمِة َمنه   النَّاُس اتَِّقاَء َشّرِِه«  -َأوه تـَرََكُه  -َوَدَعُه َعاِئَشُة، َشرُّ النَّاِس َمنهزَِلًة ِعنهَد اَّللَِّ يـَوه
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 (. 2591(، ومسلم )6032رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1401]فيض: 
 

رَبين ُعثهَماُن بهُن َمَطٍر، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنٍس: َأنَّ رَُجاًل    *  -  219 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َبَل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدَّ َأقـه
ا َعَليهِه َشرًّا، فـََرحََّب ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََلمَّا قَاَم قَ  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َشرُّ َوُهَو يف َحلهَقٍة، فَأَثـهنَـوه

َم الهِقَياَمِة َمنه ُُيَاُف ِلَسانُُه، َأوه ُُيَاُف َشرُُّه« النَّاِس َمنه   زَِلًة يـَوه
 إسناده ضعيف جدا... قال المحقق: [ # 1402]فيض: 

 

َاُروُد بهُن يَزِيَد، َعنه َِبهِز بهِن  *  - 220 َبَّاِر بهُن َعاِصٍم، َحدَّثـََنا اجله ثـََنا أَبُو طَاِلٍب َعبهُد اجله ُ َحدَّ ِه َرِضَي اَّللَّ َحِكيٍم، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِّ
ِر الهَفاِجِر؟ َمىَت يـَعهرِفُُه ا َن َعنه ِذكه  لنَّاُس؟ اذهُكُروُه مبَا ِفيِه َُيهَذرهُه النَّاُس« َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَتـَرهَعوه

 إسناده ساقط البتة...  المحقق: قال [ # 1403]فيض: 

ثـََنا َساِبُق بهُن َعبهِد اَّللَِّ    *  -  228 َرَّاِح الهَعبهِديُّ، َحدَّ ثـََنا َراَبُح بهُن اجله ُ    -َحدَّ َعنه َأيب َخَلٍف، َعنه    -وََكاَن ِمَن الهَبكَّاِئنَي َرمِحَُه اَّللَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل رَ  تَـزَّ ِلَذِلَك الهَعرهُش«أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ُ، َواهه  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا ُمِدَح الهَفاِسُق َغِضَب اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا... قال المحقق: [ # 1404]فيض: 
 

ثـََنا الهُمَعاََف بهُن    *  -   229 يَنَة، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ْسَِ ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َحدَّ َراَن، َعنه َساِبٍق، َعنه َأيب َخَلٍف، َعنه أََنٍس َرِضَي اَّللَّ ِعمه
 َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ يـَغهَضُب ِإَذا ُمِدَح الهَفاِسُق«

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1405]فيض: 

َشٍب، َعنه أُمِّ الدَّرهَداِء، َعنه َأيب ا*    -   239 ِر بهِن َحوه ثـََنا َجرِيٌر َعنه لَيهٍث، َعنه َشهه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُهَما،  َحدَّ ُ َعنـه لدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ
َم الهِقَياَمِة« َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َردَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه اِبلهَمِغيبَ   ِة، َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأنه يـَُردَّ َعنه ِعرهِضِه يـَوه

 إسناده ضعيف، والحديث حسن. قال المحقق: [ # 1406]فيض: 
 

ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ُعَمَر، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ِزاَيٍد، َعنه    *   -  240 َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َاَء بِنهِت يَزِيَد: َحدَّ َشٍب، َعنه َأْسه ِر بهِن َحوه َشهه
 ى اَّللَِّ َأنه يـُعهِتَقُه ِمَن النَّاِر« َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َذبَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه اِبلهَمِغيَبِة، َكاَن َحقًّا َعلَ 

 ف.إسناده ضعي قال المحقق: [ # 1407]فيض: 
 

َرِة، َعنه   1-  240 ِل الهَبصه ، َعنه َشيهٍخ، ِمنه َأهه ثـََنا أَبُو الهُمنهِقِذ الهُقَرِشيُّ َعِريُّ، َحدَّ َشه ثـََنا أَبُو ِباَلٍل األه ُ َحدَّ  أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ُ ِإلَيهِه َمَلًكا  َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه مَحَى عَ  نـهَيا، بـََعَث اَّللَّ َم الهِقَياَمِة    -نه ِعرهِض َأِخيِه يف الدُّ   -يـَوه

 َُيهِميِه َعِن النَّاِر« 
 إسناده واه... قال المحقق: [ # 1408]فيض: 
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َقاَلينُّ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ   -   241 َسِن الهَعسه ََرِويُّ، َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن احلَه َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله  بهِن الهُمَباَرِك، َعنه لَيهِث بهِن  َحدَّثـََنا احلَه
ىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ىَل َبيِن َمغَالََة َسعهٍد، قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن ُسَليهِم بهِن زَيهٍد، َموه َاِعيَل بهَن َبِشرٍي َموه َع ِإْسه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه، ْسَِ

ُهَما يـَُقواَلِن: قَالَ  ُ َعنـه ِ َرِضَي اَّللَّ َنهَصارِيَّنيه ، َوَأاَب طَلهَحَة األه عهُت َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  يـَُقوُل: ْسَِ
تَـَقُص ِفيِه ِمنه ِعرهِضِه، ِإالَّ خَ  تَـَهُك ِفيِه ُحرهَمُتُه، َويـُنـه ِطٍن تـُنـه ِلًما يف َموه َرَتُه، ِمِن امهِرٍئ َُيهُذُل امهَرًءا ُمسه ِطٍن ُيُِبُّ ِفيِه ُنصه ُ يف َموه َذَلُه اَّللَّ

ِلًما يف   ِطٍن ُيُِبُّ ِفيهِ َوَما ِمَن امهِرٍئ يـَنهُصُر امهَرًءا ُمسه ُ يف َموه تَـَهُك ِفيِه ِمنه ُحرهَمِتِه، ِإالَّ َنَصَرُه اَّللَّ تَـَقُص ِفيِه ِمنه ِعرهِضِه َوتـُنـه ِطٍن يـُنـه  َموه
َبَة بهِن َشدَّادٍ  ثَِنيِه ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر بهِن ُعتـه َرَتُه« قَاَل: َوَحدَّ  ُنصه

 إسناده ضعيف... المحقق: قال [ # 1409]فيض: 
 

، َعنه َشيهٍخ، مِ  *  -  242 ِصيُّ مه ثـََنا أَبُو حُمَربٍَّ احلِه ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّاٍر، َحدَّ َرِة، َعنه أََنِس َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد، َحدَّ ِل الهَبصه نه َأهه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  : »ِإَذا ُوِقَع يف الَرُجٍل َوأَنهَت يف َمَْلٍ، َفُكنه لِلرَُّجِل اَنِصًرا،  بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ

يََة: }َأُيُِبُّ َأَحدُُكمه َأنه َيَهُكَل حلَهَم َأِخيِه َميـه  ُهمه« ُثَّ َتاَل َهِذِه اله ِم زَاِجًرا َأوه ُقمه َعنـه ُتُموُه{ ]احلجرات:  َوِللهَقوه  [ " 12ًتا َفَكرِهه
 إسناده واه... قال المحقق: [ # 1410]فيض: 

ٍف، َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمَة، َعنه َشيهخٍ   *   -   243 ثـََنا زَيهُد بهُن َعوه َحاَق، َحدَّ َرِة، َعِن   َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد أَبُو ِإسه ِل الهَبصه ِمنه َأهه
ِلُم، فـََلمه الهَعاَلِء بهِن أََنٍس، َعنه أََنِس بهُن َماِلٍك َرِضَي   ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمِن اغهِتيَب ِعنهَدُه َأُخوُه الهُمسه اَّللَّ

ِخَرِة«  نـهَيا َواله ُ يف الدُّ َرُه، َأدهرََكُه اَّللَّ َتِطيُع َنصه  يـَنهُصرهُه، َوُهَو َيسه
 .. إسناده ساقط البتة. قال المحقق: [ # 1411]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َعنه َعبهدِ   -  248 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َحدَّ ََسُن بهُن ِعيَسى، َأخه َاِعيَل   َحدَّثـََنا احله اَّللَِّ بهِن ُسَليهَماَن، َأنَّ ِإْسه
ِل بهِن ُمَعاِذ بهِن  رَبَُه، َعنه َسهه ِمًنا  بهَن َُيهََي الهَمَعاِفِريَّ َأخه ، َعنه أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َُيهِمي ُمؤه َُهيِنِّ أََنٍس اجله

َم الهِقَياَمِة ِمنه اَنِر َجَهنََّم، َوَمنه قـَفَّا ُمسه  ُ َمَلًكا َُيهِمي حلَهَمُه يـَوه ٍء يُ ِمنه ُمَناِفٍق ِبِغيَبٍة، بـََعَث اَّللَّ ُ َعَلى ِلًما ِبَشيه َنُه، َحَبَسُه اَّللَّ رِيُد ِبِه َشيـه
ِر َجَهنََّم َحىتَّ َُيهُرَج ِمَّا قَاَل«  ِجسه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1412]فيض: 

َشِليُّ   -   250 ٍر النـَّهه ثـََنا أَبُو َبكه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل، َأخه ، َعنه أُمِّ َحدَّ ٍر التـَّيهِميِّ ، َعنه َمرهُزوٍق َأيب َبكه
ُهَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه   ُ َعنـه ِهِه الدَّرهَداِء، َعنه َأيب الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ ُ َعنه َوجه َردَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه، َردَّ اَّللَّ

َم الهقِ   َياَمِة« النَّاَر يـَوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1413]فيض: 
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َدِب، َعنه َأيب َواِئٍل قَاَل: بـَلَ  -  251 َحه ِديُّ بهُن َميهُموٍن، َعنه َواِصٍل األه ثـََنا َمهه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، َحدَّ َغ ُحَذيـهَفَة، َعنه رَُجٍل، َحدَّ
َِديَث، فـََقاَل:  َنََّة َّنَّاٌم« أَنَُّه يـَُنمُّ احله ُخُل اجله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيده  ْسَِ

 (. 105(، ومسلم )6056رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1414]فيض: 

َثَمَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعِن    -  252 ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َحدَّ َعهَمِش، َعنه ِإبـهَراِهيَم، َعنه مَهَّاٍم، َعنه ُحَذيـهَفَة، َرِضَي اَّللَّ األه
َعهَمُش: " َوالهَقتَّاُت: النَّمَّاُم "  َنََّة قـَتَّاٌت« قَاَل األه ُخُل اجله  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيده

 ناده صحيح. إس قال المحقق: [ # 1415]فيض: 

، َعنه أَ   *   -   253 َُريهِريِّ َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّاٍم، َحدََّثيِن َصاِلٌح الهُمرِّيُّ، َعنه َسِعيٍد اجله ثـََنا ِإْسه ، َعنه َأيب  َحدَّ ِديِّ يب ُعثهَماَن النـَّهه
ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَالَ  َنافًا، الَِّذيَن ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ اَلقًا، الهُمَوطَُّئوَن َأكه َسُنُكمه َأخه : »ِإنَّ َأَحبَُّكمه ِإىَل اَّللَِّ َأحه

وَ  َ اإلهِخه َلُفوَن، َوِإنَّ أَبـهَغَضُكمه ِإىَل اَّللَِّ الهَمشَّاُءوَن اِبلنَِّميَمِة، الهُمَفّرُِقوَن َبنيه   الهَعثـََراِت« اِن، الهُملهَتِمُسوَن ِللهرَبَاءِ َيَهَلُفوَن َويـُؤه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1416]فيض: 

 

عهُت أَ   -   254 َحاَق، قَاَل: ْسَِ ثـََنا َِبهُز بهُن َأَسٍد، َعنه ُشعهَبَة، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ َوِص، ُُيَدُِّث، َعنه َحدَّ َحه اَب األه
ُ َعنههُ  َ النَّاِس«   قَاَل: ِإنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »َأاَل أُنـَبُِّئُكمه اِبلهِعَضِة؟ ِهَي النَِّميَمُة،َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ  الهَقاَلُة َبنيه

 (.2606رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1417]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن    *  -  255 ِر بهِن َحوهشَ َحدَّ ثـََنا َداُوُد الهَعطَّاُر، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَماَن بهِن ُخثـَيهٍم، َعنه َشهه ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ٍب، َعنه  َعمه
رِبُُكمه ِبِشَرارُِكمه؟ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل ُأخه َاَء بِنهِت يَزِيَد: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  « قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: »الهَمشَّاُءوَن اِبلنَِّميَمِة َأْسه

َِحبَِّة الهَباُغوَن ِللهرُبَآِء الهَعَنَت«  َ األه ِسُدوَن َبنيه  الهُمفه
 إسناده لين.  قال المحقق: [ # 1418]فيض: 

 

رَباََن أَبُو ُمَعاِويََة، َعنه    *   -  256 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َحدَّ ِكنٍي، َعنه َأيب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن َميهُموٍن، َعنه ُموَسى بهِن ِمسه
ِلٍم َكِلَمًة لُِيِشيَنُه ِِبَا ِبَغريهِ  ُ ِِبَا يف النَّ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َأَشاَد َعَلى ُمسه َم الهِقَياَمِة«  َحقٍّ َشانَُه اَّللَّ  اِر يـَوه

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1419]فيض: 

رَباََن ُجَهريهُ بهُن يَزِيَد، َعنه ِخَدا  *  -  258 رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ٍر، َأخه ِش بهِن َعبَّاٍس أَبُو َعيَّاٍش، َعنه  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده
َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َشِهَد َعَلى  َأيب   عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعنهُه قَاَل: ْسَِ ٍل ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ِلٍم ِبَشَهاَدٍة لَيهَس هَلَا أبَِهه ُمسه

َعَدُه ِمَن النَّاِر«   فـَلهيَـتَـبَـوَّأه َمقه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1420]فيض: 
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ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َهاِشٍم، َعنه َأيب الهَعالَِيِة، َأوه   *   -   264 َاِعيَل، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثهُت َأنَّ   َحدَّ ِِه، قَاَل: ُحدِّ َغريه
ِخُلُه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأََتين الهَبارَِحَة رَُجاَلِن، فَاكه  ٌب يُده تَـنَـَفاين، فَانهطََلَقا يب َحىتَّ َمرَّا يب َعَلى رَُجٍل يف َيِدِه ُكالَّ

ُلَغ حلَهيَـيهِه، فـَيَـُعوَد فـََيأهُخَذ ِفيِه، فـَُقلهُت: َمنه َهَذا؟ قَاَل: ُهُم  َقُه، َحىتَّ يـَبـه َن اِبلنَِّميَمِة " يف يف رَُجٍل فـََيُشقَّ ِشده َعوه  الَِّذيَن َيسه
 إسناده ضعيف إلرساله... قال المحقق: [ # 1421يض: ]ف

َياُن، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه إِ   -   271 ثـََنا ُسفه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َحدَّ يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ُ، َحدَّ بـهَراِهيَم، َعنه مَهَّاٍم َرمِحَُه اَّللَّ
ُ َعنهُه، فـََقاَل ُحَذيـهَفةُ قَاَل: ُكنَّا ِعنهَد ُحَذيـهَفَة رَ  َِديَث ِإىَل ُعثهَماَن َرِضَي اَّللَّ ُقُل احله عهُت َرُسوَل ِضَي اَّللَُّ َعنهُه، َفذََكُروا رَُجاًل أَنَُّه يـَنـه : ْسَِ

َنََّة قـَتَّاٌت«  ُخُل اجله  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيده
 إسناده صحيح.  المحقق: قال [ # 1422]فيض: 

 

ُ َعنهُه قَاَل: قَالَ   *  -   272 َسِن َرِضَي اَّللَّ رَباََن الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلَة، َعِن احلَه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َحدَّ
ِلِم   اًب يف الدُّ َوَسلََّم: »َمنه َأَكَل أبَِِخيِه الهُمسه ِلِم ثـَوه َلًة يف النَّاِر، َوَمنه لَِبَس أبَِِخيِه الهُمسه ُ ِِبَا ُأكه نـهَيا َأطهَعَمُه اَّللَّ َلًة يف الدُّ نـهَيا أَلهَبَسُه اَّللَُّ ُأكه

مَ  ُ ِبِه يـَوه ِلِم َْسََّع اَّللَّ اًب ِمَن النَّاِر، َوَمنه َْسََّع أبَِِخيِه الهُمسه َم الهِقَياَمِة ثـَوه   الهِقَياَمِة«يـَوه
 إسناده ضعيف إلرساله... قال المحقق: [ # 1423]فيض: 

ُ بهُن الرَّبِيِع، َعنه نُـ   -   274 ثـََنا الرَُّكنيه مَّاينُّ، َحدَّثـََنا َشرِيٌك، َحدَّ َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله َعيهِم بهِن َحنهظََلَة، َعنه َعمَّاِر بهِن اَيِسٍر  َحدَّ
َيا نـه َهاِن يف الدُّ ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن َلُه َوجه َم الهِقَياَمِة«   َرِضَي اَّللَّ  َكاَن َلُه ِلَسااَنِن ِمنه اَنٍر يـَوه

 إسناده لين، والحديث صحيح إلرساله. قال المحقق: [ # 1424]فيض: 
 

ُ عَ   -   275 َعهَمِش، َعنه َأيب َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ثـََنا َجرِيٌر، َعِن األه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه نهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ
َم الهِقَياَمِة َذا ا َعَليهِه َوَسلََّم: »جتَُِدوَن ِمنه َشرِّ ِعَباِد اَّللَِّ يـَوه ِ، الَِّذي َيَهِت َهُؤاَلِء ِبَِديٍث َهُؤاَلِء، َوَهُؤاَلِء ِبَِديِث  َصلَّى هللاُ  َهنيه لهَوجه

 َهُؤاَلِء« 
 (. 2526(، ومسلم )3494رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1425]فيض: 

َنَة، َعنه َأيب    -   276 ثـََنا ابهُن ُعيَـيـه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َحدَّ َعهَرِج، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ الزِّاَنِد، َعِن األه
ٍه، َوَهُؤاَلِء بِ  ِ، الَِّذي َيَهِت َهُؤاَلِء ِبَوجه َهنيه ٍه«َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »جتَُِدوَن ِمنه َشرِّ النَّاِس َذا الهَوجه  َوجه

 إسناده صحيح.  المحقق: قال [ # 1426]فيض: 

َعهَمُش، َعنه ِإبـهَراِهيَم، َعنه َأيب   *   -  279 ثـََنا يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهٍد، َحدَّثـََنا األه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ  الشَّعهثَاِء، قَاَل: ِقيَل اِلبهِن  َحدَّ
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ُخُل َعَلى   ُهَما: ِإانَّ َنده ُ َعنـه ِد َرُسوِل ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َُه. فـََقاَل: »ُكنَّا نـَُعدُّ َذِلَك َعَلى َعهه َنا قـُلهَنا َغريه َل، فَِإَذا َخَرجه أَُمَرائَِنا فـَنَـُقوُل الهَقوه
 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم النَِّفاَق«

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1427]فيض: 
 

ََسُن بهُن مَحَّا  *  -  280 َسنِ َحدَّثـََنا احله ِلٍم، َعِن احلَه َاِعيَل بهِن ُمسه رَباََن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ، َعنه ِإْسه ُّ، َأخه ، َوقـََتاَدَة،  ٍد الضَِّبِّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن َلُه لِ  َم َعنه أََنٍس َرِضَي اَّللَّ نـهَيا، ُجِعَل َلُه ِلَسااَنِن ِمنه اَنٍر يـَوه َسااَنِن يف الدُّ

 الهِقَياَمِة«
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1428]فيض: 

 

ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن ِباَلٍل، َعنه    *  -  281 ثـََنا َُيهََي بهُن َحسَّاَن، َحدَّ َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز، َحدَّ َكِثرِي بهِن زَيهٍد، َعِن الهَولِيِد بهِن  َحدََّثيِن احلَه
َبِغي لِ  ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَنـه « َراَبٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ِ َأنه َيُكوَن َأِميًنا ِعنهَد اَّللَِّ َهنيه  ِذي الهَوجه

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1429]فيض: 

رَبين َعنه ِْسَاِك بهِن حَ   -   282 ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل َحامِتُ بهُن َأيب َصِغريََة: َأخه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه رهٍب، َعنه َأيب َصاِلٍح، َعنه أُمِّ َحدَّ
: َسأَلهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   َها قَاَلته ُ َعنـه ِلِه: }َوَتَهُتوَن يف اَنِديُكُم  َهاِنٍئ َرِضَي اَّللَّ [ 29العنكبوت:  الهُمنهَكَر{ ]َعَليهِه َوَسلََّم َعنه قـَوه

ُهمه، فـَُهَو الهُمنهَكُر الَِّذي َكانُوا َيَهُتوَن«  َخُروَن ِمنـه َل الطَّرِيِق َوَيسه  قَاَل: »َكانُوا َُيهُذُفوَن َأهه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1430]فيض: 

 

َقهَمِر، َعنه َأيب ُحَذيـهَفَة،    -   283 َياُن بهُن َسِعيٍد، َعنه َعِليِّ بهِن األه رَباََن ُسفه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َها َحدَّ ُ َعنـه َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
: َحَكيهُت ِإنهَسااًن، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُأِحبُّ    َأيّنِ َحَكيهُت ِإنهَسااًن، َوَأنَّ يل َكَذا وََكَذا«قَاَلته

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1431]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعبهِد اَّللَِّ   -  284 ُِنيِد، َحدَّ ُ بهُن اجله َُسنيه ُ َعنهُه، أَنَُّه َحدََّثيِن احله  بهِن زَمهَعَة َرِضَي اَّللَّ
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُيهُطُب، فـََوَعَظُهمه يف  َعُل؟« ْسَِ   َضِحِكِهمه ِمَن الضَّرهطَِة، َوقَاَل: »َعاَلَم َيضهَحُك َأَحدُُكمه ِمَّا يـَفه

 (. 2855(، ومسلم )4942رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1432]فيض: 
 

ََسِن َرِضَي اَّللَُّ   *  -   285 رَباََن َروهُح بهُن ُعَباَدَة، َعنه ُمَباَرٍك، َعنه احله ٍر، َأخه َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده
َتُح أِلََحِدِهمه ابَ  زِِئنَي اِبلنَّاِس يـُفه تَـهه ِه، فَِإَذا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهُمسه َنَِّة فـَيـَُقاُل: َهُلمَّ. َهُلمَّ فـََيِجيُء ِبَكرهِبِه َوَغمِّ ٌب ِمَن اجله

ِه، فَإِ  َتُح َلُه اَبٌب آَخُر، فـَيـَُقاُل َلُه: َهُلمَّ َهُلمَّ. فـََيِجيُء ِبَكرهِبِه َوَغمِّ َكَذِلَك،  َذا َجاَء ُأغهِلَق ُدونَُه. َفَما يـََزاُل  َجاَء ُأغهِلَق ُدونَُه ُثَّ يـُفه
َتُح َلُه الهَباُب، فـَيـَُقاُل َلُه: َهُلمَّ َهُلمَّ. َفَما َيَهتِِيِه "   َحىتَّ ِإنَّ الرَُّجَل لِيـُفه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1433]فيض: 



324 

 

رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعنه    *   -  286 ٍر، َأخه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ََسِن َرِضَي اَّللَّ َجرِيِر بهِن َحازٍِم، َعِن احله
ِل«  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَباَلُء ُموَكٌَّل اِبلهَقوه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1434]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّدُ   -   288 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ِر بهِن يَزِيَد، َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَداَن، َعنه ُمَعاِذ   َحدَّ َداينُّ، َعنه ثـَوه َمه َسِن بهِن َأيب يَزِيَد اهله بهُن احلَه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه َعريََّ َأَخاُه ِبَذنه  ابهُن َمِنيٍع: قَاَل َأصهَحابـَُنا: َقده قَاَل  - ٍب  بهِن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ

 ملَه مَيُته َحىتَّ يـَعهَمَلهُ  -ََتَب ِإىَل اَّللَِّ ِمنهُه 
 حديث موضوع... قال المحقق: [ # 1435]فيض: 

ثـََنا    *   -  291 ثـََنا َأيب، َحدَّ ، َعنه َخاِلِد بهِن  َحدََّثيِن أَبُو ُعبَـيهَدَة َعبهُد الهَواِرِث بهُن َعبهِد الصََّمِد، َحدَّ َبَسُة بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ َعنـه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكفَّا تَـغهِفَر َلُه« يَزِيَد، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ  رَُة َمِن اغهتَـبهَت َأنه َتسه

 موضوع. محقق: قال ال[ # 1436]فيض: 

َداِم بهِن ُشَريهٍح، قَاَل: َحدََّثيِن َأيب الهمِ   * -   301 ثـََنا يَزِيُد بهُن الهِمقه َفَّاُف، َحدَّ ثـََنا َبشَّاُر بهُن ُموَسى اخله َداُم، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِِّه  َحدَّ قه
ُ َعنهُه قَاَل: قـُلهُت ِللنَِّبِّ صَ  ِن الهَكاَلِم،  َهاِنٍئ أَبُو ُشَريهٍح َرِضَي اَّللَّ َنََّة. قَاَل: »َعَليهَك ِبُسه ٍء يُوِجُب اجله رِبهين ِبَشيه لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأخه

ِل الطََّعاِم«   َوَبذه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1437]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن    *   -   305 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َحدَّ زَيهٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ُ لِ  َنَِّة ُغَرفًا يـَُرى ظَاِهُرَها ِمنه اَبِطِنَها َأَعدََّها اَّللَّ  اَلَم« َمنه َأطهَعَم الطََّعاَم، َوَأطَاَب الهكَ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف اجله

 إسناده ضعيف جدا، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1438]فيض: 

رَباََن َمعهَمٌر، َعنه مَهَّاِم بهِن ُمنَـ   -   313 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه َسُن بهُن ِعيَسى، َأخه ُ َعنهُه،  َحدَّثـََنا احلَه بٍِّه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
 لنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة« َعِن ا

 (. 1009(، ومسلم )2989رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1439]فيض: 
 

ِرو بهِن    -   314 َعهَمِش، َعنه َعمه َياُن، َعنه األه رَباََن ُسفه رَباََن الهِفرهاَييبُّ، َأخه ُعوٍد، َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َمسه َثَمَة، َعنه َعِديِّ بهِن َحدَّ ُمرََّة، َعنه َخيـه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه    َوَسلََّم: »اتَـُّقوا النَّاَر َوَلوه ِبِشقِّ َتَهَرٍة، فَِإنه ملَه َيُكنه ِبِشقِّ َتَهَرٍة َفَكِلَمٍة طَيَِّبٍة«َحامتٍِ َرِضَي اَّللَّ

 (. 1016(، ومسلم )1413رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1440]فيض: 
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رَبين    *   -   317 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِرِث، َعنه َعبهِد َحدَّ ِرو بهِن ُمرََّة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله ُعوِديُّ، َوقـَيهُس بهُن الرَّبِيِع، َعنه َعمه الهَمسه
َاِرِث، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن عَ  ٍرو َرِضيَ اَّللَِّ بهِن َماِلٍك، َأوه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َماِلٍك، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل   مه ُ َعنـه اَّللَّ
َش، َواَل التـََّفحَُّش« َش، فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ الهُفحه ُكمه َوالهُفحه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1441]فيض: 
 

َبَأانَ   *  -  318 ُعوِديُّ، قَاَل: أَنـه َبَأاَن الهَمسه يٍل، أَنهبأأنََ َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، أَنـه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ُرو بهُن ُمرََّة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحدَّ  َعمه
ِرو به  ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه َاِرِث، َعنه َأيب َكِثرٍي الزُّبـَيهِديِّ َ،  احله ِن الهَعاِص، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل فَاتَـُّقوا اَّللَّ

َش، َواَل التـََّفحَُّش« َش، فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ الهُفحه ُكمه َوالهُفحه  َوِإايَّ
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1442]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ِإسهَحاقَ   1-   318 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َحدَّ ََديلِّ ، َعنه َأيب َعبهِد اَّللَِّ اجله
َها َعنه ُخُلِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـه َسَن النَّاِس ُخُلًقا، ملَه َيُكنه  قَاَل: َسأَلهُت َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ : »َكاَن َأحه  َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته

َواِق، َواَل ََيهِزي اِبلسَّيَِّئِة ِمثـهَلَها، َوَلِكنه يـَعهُفو َويَ  َسه ًشا، َواَل َصخَّااًب يف األه  صهَفُح«فَاِحًشا، َواَل ُمتَـَفحِّ
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1443]فيض: 

 

ثـََنا ُفَضيهُل بهُن ِعَياٍض، َعنه َمنهُصوٍر، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َعنه ُعرهَوَة، َعنه عَ   -   319 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ُ َحدَّ اِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َتِصًرا ِمنه ُمظهلِ  : »َما رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُمنـه َها قَاَلته ٌء، فَِإَذا  َعنـه تَـَهكه ِمنه حَمَارِِم اَّللَِّ َشيه َمٍة ظُِلَمَها َقطُّ، َما ملَه يـُنـه

َ َأمهَريهِن َقطُّ ِإالَّ اخه  َ َبنيه ٌء َكاَن َأَشدَُّهمه يف َذِلَك َغَضًبا. َوَما ُخريِّ ًا« انـهُتِهَك ِمنه حَمَارِِم اَّللَِّ َشيه  َتاَر أَيهَسَرمُهَا َما ملَه َيُكنه ِإُثه
 (. 2327(، ومسلم )3560رواه البخاري ) إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1444: ]فيض

 

ُدَّاينُّ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ َرِضَي ا  *   -   320 رَبين الهَقاِسُم بهُن الهَفضهِل احله َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنهُه قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ َّللَّ
رِِكنَي َوقَاَل: »اَل َتُسبُّوا َهُؤاَلِء، فَِإنَُّه   ٍر ِمَن الهُمشه َلى َبده ُذوَن َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه ُيَسبَّ قـَتـه ٌء ِمَّا تـَُقوُلوَن َوتـُؤه اَل َُيهُلُص ِإلَيهِهمه َشيه

ٌم«  َياَء، َأاَل ِإنَّ الهَبَذاَء ُلؤه َحه  األه
 إسناد ضعيف إلرساله... قال المحقق: [ # 1445]فيض: 

 

ٍرو، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبه  َحدَّثـََنا    -  321 ََسِن بهِن َعمه ِر بهُن َعيَّاٍش، َعِن احله ثـََنا أَبُو َبكه ، َحدَّ ِد الرَّمحهَِن بهِن يَزِيَد،  َُيهََي بهُن يُوُسَف الزَّمِّيُّ
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  ِمُن اِبلطَّعَّاِن، َواَل اللَِّعاِن، َواَل الهَفاِحِش َعنه أَبِيِه، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َم قَاَل: »لَيهَس الهُمؤه

 الهَبِذيِء« 
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1446]فيض: 
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ثـََنا ابهُن هَلِيَعَة، َعنه    * -   322 ثـََنا َُيهََي بهُن َُيهََي، َحدَّ َمُة بهُن الهَفضهِل، َحدَّ َعيَّاِش بهِن َعبَّاٍس، َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه  َحدَّثـََنا ِعصه
َنَُّة َحرَ  ُهَما، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اجله ُ َعنـه ٍرو َرِضَي اَّللَّ ُخَلَها« َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه  اٌم َعَلى ُكلِّ فَاِحٍش َيده

 ضعيف...إسناده  قال المحقق: [ # 1447]فيض: 
 

ِلٍم اخلهَ   *   -   323 َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َحدََّثيِن ثـَعهَلَبُة بهُن ُمسه ثـََنا ِإْسه ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ، َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشرٍي  َحدَّ ثـهَعِميُّ
، َعنه ُشَفيِّ بهِن َماِتٍع: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِليِّ َن    الهِعجه َعوه ََذى، َيسه َل النَّاِر َعَلى َما ِِبِمه ِمَن األه ُذوَن َأهه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهبـََعٌة يـُؤه

ُعوَن اِبلهَويهِل َوالثُـُّبوِر، َورَُجٌل َيِسيُل ُفوُه قـَيهًحا َوَدًما فـَيـَُقاُل َلُه: مَ  َِحيِم، َيده َِميِم َواجله َ احله َبـهَعِد قَ َبنيه ده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن ا اَبُل األه
َتلِ  َتِلذَُّها، َكَما َيسه َبـهَعَد َكاَن يـَنهظُُر ِإىَل ُكلِّ َكِلَمٍة َقِذَعٍة َخِبيَثٍة فـََيسه ََذى؟ فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه  ذُّ الرََّفَث "األه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1448]فيض: 

َِميُد بهنُ   *   -   327 ثـََنا َعبهُد احله ثـََنا ُفَضيهُل بهُن ُسَليهَماَن، َحدَّ  َجعهَفٍر، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب َسِعيٍد  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بَزِيٍع، َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  ُ َعنهُه قَاَل: ْسَِ ِريِّ َرِضَي اَّللَّ ُده َش« اخله  ِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ الهَفاِحَش الهُمتَـَفحِّ

 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح بشواهده... قال المحقق: [ # 1449]فيض: 

ٍرو، َعنه    *  -  328 ِلٍم، َعنه طَلهَحَة بهِن َعمه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ََكُم بهُن ُموَسى، َحدَّ ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َحدَّثـََنا احله َعطَاٍء َرِضَي اَّللَّ
ُش رَُجاًل َلَكاَن رَُجلَ  َها: »اَي َعاِئَشُة، َلوه َكاَن الهُفحه ُ َعنـه   ُسوٍء«هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا... قال المحقق: [ # 1450]فيض: 

َعهَمِش، َعنه ِإبـهَراِهيَم، َعنه َعله َحدَّثـََنا احلهَ  *   -  330 َرائِيَل، َعِن األه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َساِبٍق، َعنه ِإسه َقَمَة، َعنه َعبهِد  َسُن بهُن الصَّبَّاِح، َحدَّ
ِمنُ  ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس الهُمؤه « اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ   ِبطَعَّاٍن، َواَل ِبَلعَّاٍن، َواَل الهَفاِحِش، َواَل الهَبِذيِّ

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1451]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن َأيب قـُرََّة، َعِن ابهِن هَلِيَعَة، َعنه َأيب النَّضهِر، َعنه   *  -   331 َسَلَمَة، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي  َأيب  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد، َحدَّ
ُش رَُجاًل َكاَن رَُجَل سُ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َكاَن الهُفحه َها قَاَلته ُ َعنـه  وٍء«اَّللَّ

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1452]فيض: 
 

َعهِد،    -  332 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنههُ َحدَّ رَبين أَبُو َغسَّاَن حُمَمَُّد بهُن ُمَطرٍِّف، َعنه َحسَّاَن بهِن َعِطيََّة، َعنه َأيب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ قَاَل:   َأخه
 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَبَذاُء َوالهبَـَياُن ُشعهبَـَتاِن ِمنه ُشَعِب النَِّفاِق« 

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1453]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاِق، َعنه َمعهَمٍر، َعنه َثبِ   -  333 ََسُن بهُن َداُوَد بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، َحدَّ ٍت، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي َحدَّثـََنا احله
ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ٍء َقطُّ ِإالَّ َشانَُه« اَّللَّ  يهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َكاَن الهُفحهُش يف َشيه

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1454]فيض: 
 

، َحدََّثيِن ُعثهَماُن بهنُ   *   -  334 ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ ثـََنا ُمَعلَّى بهُن َمنهُصوٍر، َحدَّ َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َحِكيٍم، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َأفـهَلَح،    َحدَّ
َهُد َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ  ُ َعنهُه قَاَل: َأَما ِإيّنِ َأشه ىَل َأيب أَيُّوَب، َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهٍد َرِضَي اَّللَّ عهُتُه يـَُقوُل:  َموه لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأيّنِ ْسَِ

ُ الهَفاحِ  َش«»اَل ُيُِبُّ اَّللَّ  َش الهُمتَـَفحِّ
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1455]فيض: 

ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َحكِ   *   -   336 ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدَة، َحدَّ ََرِويُّ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ُموَسى اهله ىَل َأيب أَيُّوَب، َحدَّ َلَح، َموه يٍم، َعنه َأفـه
عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ َعنه   ُ َعنهُه قَاَل: ْسَِ َش« ُأَساَمَة بهِن زَيهٍد َرِضَي اَّللَّ   َعزَّ َوَجلَّ اَل ُيُِبُّ الهَفاِحَش الهُمتَـَفحِّ

 في سنده وهم... قال المحقق: [ # 1456]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد    *   -  337 َنهَصارِ َحدَّ ٍر األه ٍر الهَفضهُل بهُن ُمَبشِّ ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويََة، َحدَّ ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ عهُت بهُن َعمه يُّ، قَاَل: ْسَِ
ُهَما يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  ُ َعنـه َش، الصَّيَّاِح يف َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ُ الهَفاِحَش الهُمتَـَفحِّ لََّم: »اَل ُيُِبُّ اَّللَّ

َواِق« َسه  األه
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1457]فيض: 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه زََكِرايَّ بهِن ِسَياٍه، َعنه    *  -   339 ََسُن بهُن الصَّبَّاِح، َحدَّ ،  َحدَّثـََنا احله َراَن بهِن راَِيٍح، َعنه َعِليِّ بهِن ُعَمارََة الثَـَّقِفيِّ ِعمه
ُ َعنهُه قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاِعًدا َوأَ  يب َأَماِمي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َعنه َجاِبِر بهِن َْسَُرَة َرِضَي اَّللَّ

اَلًما َأَحاِسنـُهُ َوسَ  َسَن النَّاِس ِإسه ٍء، َوِإنَّ َأحه اَلِم يف َشيه َش َوالتـََّفحَُّش لَيهَسا ِمَن اإلهِسه اَلقًا«لََّم: »ِإنَّ الهُفحه  مه َأخه
 إسناده حسن في الشواهد، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1458]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعِقيٍل    -   340 : َجاَء  َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه ٍرو، َعنه َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه ََسِديُّ، َحدَّ رَُجٌل األه
َتأهِذُن َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »بِئهَس َأُخو الهَعِشريَِة« َفَدَخَل َعَلى النَِّبِّ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََبشَّ ِبِه، قَاَلته   َيسه
َش َواَل التـََّفحَُّش«  َعاِئَشُة: فـَُقلهُت َلُه يف َذِلَك، فـََقاَل: »اَي َعاِئَشُة، ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ الهُفحه

 إسناده حسن... قال المحقق: [ # 1459]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو    -  341 رَباََن ُشعهَبُة، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َيَساٍر، َعنه حُ َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه َثَمَة، َحدَّ ُ َخيـه َذيـهَفَة َرِضَي اَّللَّ
ُ ُثَّ ِشئهَت " َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمه: َما َشاَء اَّللَُّ    َوِشئهَت، َوَلِكنه لِيَـُقله: َما َشاَء اَّللَّ

 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1460]فيض: 
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، َعِن    -   342 ََصمِّ َلِح، َعنه يَزِيَد بهِن األه َجه ثـََنا الهُمَحاِريبُّ، َعِن األه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، َحدَّ ُهَما ابهِن َعبَّاٍس َرضِ َحدَّ ُ َعنـه َي اَّللَّ
َمهِر، فـََقاَل: َما َشاَء اَّللَُّ   َوِشئهَت. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه يف بـَعهِض األه

اًل؟ ُقله: َما َدُه "  َوَسلََّم: " َأَجَعلهَتيِن َّلِلَِّ َعده ُ َوحه  َشاَء اَّللَّ
 إسناده حسن... قال المحقق: [ # 1461]فيض: 

 

ُ، قَالَ   *  -  343 َنَة، َعِن الهُمِغريَِة، َعنه ِإبـهَراِهيَم َرمِحَُه اَّللَّ رَباََن ابهُن ُعيَـيـه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله : َخَطَب رَُجٌل ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى َحدَّ
ُقله َهَكَذا، ُقله: َمنه يُِطِع اَّللََّ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: َمنه يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقده َرَشَد، َوَمنه يـَعهِصِهَما فـََقده َغَوى. فـََقاَل: " اَل تَـ هللاُ  

 َوَرُسوَلُه فـََقده َرَشَد، َوَمنه يـَعهِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقده َغَوى " 
 إسناده ضعيف إلرساله... ال المحقق: ق [ # 1462]فيض: 

رَبين    -  358 رَبين يُوُنُس، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َأخه ٍب، َأخه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوهه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، َحدَّ مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن: َأنَّ َحدَّ
ُ َعنهُه   ِت فـَلهيَـُقله: اَل ِإَلَه ِإالَّ َأاَب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ُ، َوَمنه قَاَل   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه َحَلَف ِمنهُكمه اِبلالَّ اَّللَّ

 ِلَصاِحِبِه: تـََعاَل أُقَاِمرهَك فـَلهيَـَتَصدَّقه " 
 (. 1647(، ومسلم )4860رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1463]فيض: 

 

رَباََن يُوُنُس، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َعنه َساملِِ به   -  359 ، َأخه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، َعنه أَبِيِه، قَاَل:  َحدََّثيِن َخاِلُد يـَعهيِن ابهَن ِخَداٍش، َحدَّ ِن َعبهِد اَّللَِّ
ُ َعنهُه يـَُقوُل: قَ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ عهُت ُعَمَر بهَن اخله َهاُكمه َأنه حَتهِلُفوا ِِباَبِئُكمه« قَاَل ْسَِ اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ يـَنـه

َها«  َهى َعنـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَنـه  ُعَمُر: »َواَّللَِّ َما َحَلفهُت ِِبَا ُمذه ْسَِ
 (. 1646(، ومسلم )6108رواه البخاري ) إسناده صحيح... المحقق: قال [ # 1464]فيض: 

 

َعهَرِج، َعنه َأيب ُهَريـهرَ   -   360 َياَن، َعنه َأيب الزِّاَنِد، َعِن األه َثَمَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعنه ُسفه ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َحدَّ َة َرِضَي اَّللَّ
ِلُم« َرُسوُل اَّللَِّ  َا الهَكرهُم الرَُّجُل الهُمسه ا الهِعَنَب الهَكرهَم، فَِإَّنَّ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُتَسمَّوه

 (. 2247(، ومسلم )6182رواه البخاري ) إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1465]فيض: 
 

عهُت النـُّعهَماَن ُُيَدُِّث، َعِن ا  -   361 ثـََنا َأيب، قَاَل: ْسَِ ُب بهُن َجرِيٍر، َحدَّ ثـََنا َوهه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ، َعنه ُعرهَوَة، َعنه  َحدَّ ِريِّ لزُّهه
َها، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ُ َعنـه  اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمه: َخبـَُثته نـَفهِسي، َوَلِكنه لِيَـُقله َلِقَسته " : " َوَسلََّم قَالَ َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

 (.2250(، ومسلم )6179واه البخاري )ر  إسناده صحيح بالمتابعة... قال المحقق: [ # 1466]فيض: 
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ُر بهُن ُُشَيهٍل، َعنه  -  362 ثـََنا النَّضه ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَولِيِد، َحدَّ ُ َعنهُه قَاَل:  َحدَّ ٍف، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِسريِيَن، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ َعوه
ُلوُك: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمه: َعبهِدي، َواَل َأَميِت، َولهيَـُقله: فـََتا َريبِّ َواَل َي َوفـََتاِت، َواَل يـَُقِل الهَممه

 " ُ  رَبَّيِت، َوَلِكنه َسيِِّدي َوَسيَِّدِت، ُكلُُّكمه ُعبَـيهٌد َوالرَّبُّ اَّللَّ
 (. 2249(، ومسلم )2552واه البخاري )ر  إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1467]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن    -   363 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ رَباََن الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَُّ َحدَّ َجعهَفٍر، َأخه
، وَُكلُّ نِ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـَُقله َأَحدُُكمه َعبهِدي، َأَميِت ُكلُُّكمه َعِبي ، َوَلِكنه ُد اَّللَِّ َساِئُكمه ِإَماُء اَّللَِّ

 لِيَـُقله: ُغاَلِمي َوَجارَِييِت، َوفـََتاَي َوفـََتاِت " 
 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1468]فيض: 

ثـََنا ُمَعاُذ بهُن    -   364 ُبـُلِّيُّ، َحدَّ َحدََّثيِن َأيب، َعنه قـََتاَدَة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدَة، َعنه    ِهَشاٍم،َحدََّثيِن َعبهُد الرَِّحيِم بهُن ُموَسى األه
ُهَما: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تـَُقوُلوا ِللهُمَناِفِق: َسيِّ  ُ َعنـه َخطه أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ ُتمه َداَن، فَِإنَُّه ِإنه َيُك َسيِّدَُكمه فـََقِد َأسه

 رَبَُّكمه " 
 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1469]فيض: 

ُ بهُن َواِقٍد، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهنِ   -   368 َُسنيه َسِن، َحدَّثـََنا احله ثـََنا َعِليُّ بهُن احلَه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُ   َحدَّ بـَُريهَدَة، َعنه أَبِيِه، َرِضَي اَّللَّ
ُهَما قَاَل:   اَلِم، فَِإنه َكاَن َكاِذاًب  َعنـه فـَُهَو َكَما قَاَل، َوِإنه َكاَن قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه قَاَل: ِإيّنِ بَِريٌء ِمَن اإلهِسه

اَلِم َساِلًما "  َصاِدقًا فـََلنه يـَرهِجَع ِإىَل اإلهِسه
 رط مسلم...إسناده صحيح على ش قال المحقق: [ # 1470]فيض: 

رَبين الهَعاَلُء، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهرَ   -   370 َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل َحدَّ يـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ
ُكمه َفاَل يـَُقِل: اللَُّهمَّ ِإنه ِشئهَت، َوَلِكنه لِيَـعهزِمه َولهيـَُعظِِّم الرَّغهَبَة، فَِإنَّ اَّللََّ اَل يـَتَـَعاَظُمُه اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َدَعا َأَحدُ 

ٌء َأعهطَاُه "  َشيه
 (.2679رواه مسلم )إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1471]فيض: 

ثـََنا أَيُّوُب، َعنه َأيب ِقاَلبََة، َعنه َأيب  - 371 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا ِإْسه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ٍ  َحدَّ َراَن بهِن ُحَصنيه الهُمَهلَِّب َعنه ِعمه
َنَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ َعنهُه قَاَل: بـَيـه َها،  َرِضَي اَّللَّ َلَعنَـتـه َنهَصاِر َعَلى اَنَقٍة، َفَضِجَرته فـَ َرَأٌة ِمَن األه َفارِِه، َوامه  يف بـَعهِض َأسه

َا َملهُعونٌَة«   َها َوَدُعوَها فَِإَّنَّ َراُن: »َفَكَأيّنِ َأرَاَفَسِمَع َذِلَك النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ُخُذوا َما َعَليـه َن َتَهِشي قَاَل ِعمه َها اله
 يف النَّاِس َما يـَعهِرُض هَلَا َأَحٌد« 

 (.2595رواه مسلم ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 1472]فيض: 
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َدِريُّ   *   -   380 َحه ُعوٍد اجله ثـََنا الصَّلهُت بهُن َمسه ، َحدَّ َعهُد، َعنه َمزَيِدبهِن ِهاَلٍل الضَُّبِعيِّ رَباََن اجله ، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن جُمَاِهٍد الهَكابُِليُّ ، َحدَّ
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإِن اسه  ًئا فَافـهَعله، فَِإنَّ   َتطَعهَت َأنه اَل َعنه َأيب بـُرهَدَة، َعنه َأيب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ تـَلهَعَن َشيـه

اًل وَكَ  اًل َأَصابـَتهُه، فَِإنه ملَه َيُكنه هَلَا َأهه اًل رََجَعته َعَليهِه، فَِإنه ملَه اللَّعهَنَة إذا َخَرَجته ِمنه َصاِحِبَها َفَكاَن الهَملهُعوُن هَلَا َأهه ِعُن هَلَا َأهه اَن الالَّ
اًل َأَصا ًئا فَافـهَعله«َيُكنه بـَعهُد هَلَا َأهه َتطَعهَت َأنه اَل تـَلهَعَن أََبًدا َشيـه َرانِيًّا َأوه جَمُوِسيًّا، فَِإِن اسه  َبته يـَُهوِدايًّ َأوه َنصه

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1473]فيض: 
 

ثـََنا الهَولِيُد بهُن َراَبحٍ   -  381 ثـََنا َُيهََي بهُن َحسَّاَن، َحدَّ ََرِويُّ، َحدَّ َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله عهُت َّنهَراَن َيذهُكُر، َعنه  َحدََّثيِن احلَه ، قَاَل: ْسَِ
عهُت َأاَب الدَّرهَداِء رَ  : ْسَِ َها قَاَلته ُ َعنـه ُ َعنهُه يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا  أُمِّ الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ ِضَي اَّللَّ

َرهضِ  ًئا َصِعَدِت اللَّعهَنُة ِإىَل السََّماِء، فـَتـُغهَلُق أَبـهَواُب السََّماِء ُدوََّنَا، ُثَّ َِتهِبُط ِإىَل األه ا ُدوََّنَا، ُثَّ َتَهُخُذ مَيِيًنا  ، فـَتـُغهَلُق أَبـهَواِبَُ َلَعَن َشيـه
اًل، َوِإالَّ رََجَعته ِإىَل    قَائِِلَها«َوُِشَااًل، فَِإَذا ملَه جتَِده َمَساًغا رََجَعته ِإىَل الَِّذي َلَعَن، فَِإنه َكاَن ِلَذِلَك َأهه

 حديث حسن... قال المحقق: [ # 1474]فيض: 
 

ٍرو الهُمقهرِ   -   382 ثـََنا أَبُو َعمه َلَم،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب َمرهََيَ، َحدَّثـََنا حُمَمَُّد بهُن َجعهَفِر بهِن َأيب َكِثرٍي، َحدََّثيِن زَيهُد بهُن َأسه َعنه أُمِّ ُئ، َحدَّ
َعَليه  َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   ُ َها، َعنه َأيب الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ َعنـه  ُ َم الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ ِ اَل َيُكونُوَن يـَوه ِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اللَّعَّاَننيه

 الهِقَياَمِة ُشَهَداَء، َواَل ُشَفَعاَء« 
  (.2598رواه مسلم )إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1475]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعاِمٍر، َعنه َكِثرِي بهِن    -   383 ثـََنا بـُنهَداُر بهُن َبشَّاٍر، َحدَّ ُ َحدَّ عهُت َساملَ بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر، َعنه أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ زَيهٍد، قَاَل: ْسَِ
ِمُن َلعَّااًن« ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيُكوُن الهُمؤه  َعنـه

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1476]فيض: 
 

ثـََنا َكِثرُي بهُن زَيهٍد، َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّثـَنَ   - 386 ثـََنا أَبُو َأمحهََد الزَُّبريهِيُّ، َحدَّ ٌرو النَّاِقُد، َحدَّ عهُت ا َعمه  بهِن ُعَمَر، قَاَل: »َما ْسَِ
ُهَما َلَعَن ِإنهَسااًن َقطُّ، ِإالَّ ِإنهَسااًن َواِحًدا«  ُ َعنـه  ابهَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ِمِن َأنه َيُكوَن َلعَّااًن« وَ  َبِغي ِللهُمؤه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـَنـه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1477]فيض: 

 

ثـََنا َأيب، َعنه َشرِيِك بهِن عَ  َحدَّثـََنا  *  -  387 َاِعيُل بهُن َأيب ُأَويهٍس، َحدَّ ثـََنا ِإْسه َزهِديُّ، َحدَّ َحاَق األه َاِعيُل بهُن ِإسه بهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َّنٍَِر،  ِإْسه
ُ َعنهُه قَاَل: َكاَن رَُجٌل َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى بَِعرٍي فـََلَعَن بَِعريَُه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

، اَل َتِسره َمَعَنا َعَلى بَِعرٍي َملهُعوٍن«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َعبهَد اَّللَِّ
 في سنده لين، والحديث ثابت... قال المحقق: [ # 1478]فيض: 
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رَِمَة، عَ   *   -   388 ثـََنا الهُمَحاِريبُّ، َعنه لَيهٍث، َعنه َعبهِد الهَمِلِك، َعنه ِعكه َبَة، َحدَّ ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َأيب َشيـه ُ َحدَّ ِن ابهِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َُتَاِر َأَخاَك، َواَل  ُه« َعنـه   َُتَازِحه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1479]فيض: 

ُ عَ   -   397 ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن، َعنه َأيب َمعهَشٍر، َعنه َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ ،  َحدَّ نهُه قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 »نـََعمه، َواَل َأُقوُل ِإالَّ َحقًّا« َتَهَزُح؟ قَاَل: 

 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1480]فيض: 

رَبين عَ   -  402 رَباََن ابهُن َأيب ِذئهٍب، َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ، َعنه َعبهِد  بهُد الرَّمحهَِن بهُن َعطَاءٍ َحدَّ
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  يهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َحدََّث الرَُّجُل الهَمِلِك بهِن َجاِبِر بهِن َعِتيٍك، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

َِديَث ُثَّ الهتَـَفَت َفِهَي َأَمانٌَة«  احله
 حديث حسن... المحقق: قال [ # 1481]فيض: 

َوُة بهُن ُشَريهٍح، َعنه َعِقيٍل، َعِن ابهِن    *  -  403 رَباََن َحيـه ، َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َوَحدَّ
َنُكمه َأَمانَةٌ  َِديُث بـَيـه  « َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

 إسناده ضعيف إلرساله... قال المحقق: [ # 1482]فيض: 

َسُن، عَ   -  409 ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد، َعِن الهُمَهلَِّب بهِن َأيب َحِبيَبَة، َحدَّثـََنا احلَه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ُ َعنهُه،  َحدَّ َرَة َرِضَي اَّللَّ نه َأيب َبكه
ُتهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ  ُت رََمَضاَن ُكلَُّه َوُقمه قَاَل َفَما َأدهِري َأَكرَِه التـَّزهِكَيَة َأمه اَل بُدَّ ِمنه  «،َليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمه ُصمه

َلٍة َأوه رَقهَدٍة "   َغفه
 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1483]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد    *   -   410 َرَة، َأنَّ َحدَّ ََسِن، َعنه َأيب َبكه ثـََنا مَهَّاٌم، َعنه قـََتاَدَة، َعِن احله ثـََنا َعبهُد الصََّمِد، َحدَّ  َرُسوَل اَّللَِّ بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ
ُت رََمَضاَن ُكلَُّه« قَاَل قـََتادَ  ُ َأعهَلُم َأَخِشَي التـَّزهِكَيَة َعَلى أُمَِّتِه، َأمه اَل  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمه ِإيّنِ ُقمه ُة: »فَاَّللَّ

 بُدَّ ِمنه رَاِقٍد َأوه َغاِفٍل«
 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1484]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب    *   -   427 ٍر الهَباِهِليُّ، َحدَّ ٍرو أَبُو َبكه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َحاَق، َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُسَحيهٍم،  َحدَّ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه َعِديٍّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  : ْسَِ َها قَاَلته ُ َعنـه ََكِم الهِغَفارِيَِّة َرِضَي اَّللَّ َنِة َأيب احله ِه ابـه نُو ِمَن َعنه أُمِّ َليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ الرَُّجَل لََيده

َها أَبـه ا نَـَها، ِإالَّ ِقيُد رُمهٍح فـَيَـَتَكلَُّم اِبلهَكِلَمِة فـَيَـتَـَباَعُد ِمنـه َنُه َوبـَيـه َنَِّة َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـه َعاَء«جله  َعَد ِمنه َصنـه
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 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1485]فيض: 

عهُت ُسَليهَم بهَن َعاِمٍر ُيَُ   -   441 رَباََن ُشعهَبُة، َعنه يَزِيَد بهِن َُخَريهٍ قَاَل: ْسَِ َعهِد، َأخه َاِعيَل َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن اجله دُِّث، َعنه َأوهَسِط بهِن ِإْسه
ُ َعنهُه، بـَعهَدَما قُِبَض رَ  يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َع َأاَب َبكه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَسَنٍة فـََقاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى بهِن َأوهَسَط، ْسَِ

ِق فَِإنَّهُ  ده ٍر ُثَّ قَاَل: »َعَليهُكمه اِبلصِّ َنَّةِ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَم َأوٍَّل َمَقاِمي َهَذا، ُثَّ َبَكى أَبُو َبكه ُكمه َوالهَكِذَب   َمَع الهرِبِّ َومُهَا يف اجله ، َوِإايَّ
 فَِإنَُّه َمَع الهُفُجوِر َومُهَا يف النَّاِر« 

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1486]فيض: 
 

ُ َعنههُ  - 442 ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َواِئٍل، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ، قَالَ َحدَّ
َنََّة، َوِإنَّ الرَّجُ  ِدي ِإىَل اجله ِدي ِإىَل الهرِبِّ، َوِإنَّ الهرِبَّ يـَهه َق يـَهه ده يًقا« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الصِّ َتَب ِصدِّ  َل لََيصهُدُق َحىتَّ يُكه

 (. 2607(، ومسلم )6094) رواه البخاري  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1487]فيض: 

ُرو بهُن َأيب ُعَمَر، َعِن الهُمطَّ   *  -   444 رَبين َعمه َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ِلِب، َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمِت َحدَّ
ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   ُدُقوا ِإَذا َحدَّثـهُتمه، َرِضَي اَّللَّ َنََّة: اصه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اضهَمُنوا يل ِستًّا ِمنه أَنـهُفِسُكمه َأضهَمُن َلُكُم اجله

َفُظوا فـُُروَجُكمه، َوُغضُّوا أَبهَصارَُكمه، وَُكفُّوا أَيهدِ  ُتمه، َواحه ُتِمنـه مُته، َوَأدُّوا ِإَذا ائـه ُفوا ِإَذا َوَعده  " َيُكمه َوَأوه
 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن... قال المحقق: [ # 1488]فيض: 

 

ثـََنا ابهُن هَلِيَعَة، َحدَّثـََنا احلهَ   *  -  445 ثـََنا َُيهََي بهُن َحسَّاَن، َحدَّ ، َحدَّ ٍرو الهُقَرِشيُّ ثـََنا َهاُروُن بهُن َعمه اِرُث بهُن يَزِيَد، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن  َحدَّ
ََة، عَ  ُهَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث ِإذَ بهِن ُحَجريه ُ َعنـه ٍرو َرِضَي اَّللَّ ا ُكنَّ ِفيَك ملَه َيُضرَّكه َما نه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

ُظ َأَمانٍَة، َوِعفٌَّة يف طُعهَمٍة " ُق َحِديٍث، َوِحفه نـهَيا: ِصده  فَاَتَك ِمَن الدُّ
 سنده ضعيف النقطاعه... قال المحقق: [ # 1489]فيض: 

 

، َعنه مَ   *   -   446 َنهَصاِريِّ ِع بهِن َُيهََي األه ثـََنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويََة، َعنه جُمَمِّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ُ َحدَّ نهُصوِر بهِن الهُمعهَتِمِر َرِضَي اَّللَّ
ََلَكَة، فَِإنَّ ِفيِه النََّجاَة« َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َق َوِإنه رَأَيـهُتمه َأنَّ ِفيِه اهله ده  ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »حَتَرُّوا الصِّ

 إسناده ضعيف معضل... قال المحقق: [ # 1490]فيض: 
 

ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدَة،    *  -   447 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ثـََنا َمنهُصوُر بهُن  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمَة، َحدَّ َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  ُحوٍل، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ِمُن الهَعبهُد اإلهِ ُأَذيهٍن، َعنه َمكه ميَاَن ُكلَُّه َحىتَّ لََّم: »اَل يـُؤه

َُك الهَكِذَب يف الهُمَزاَحِة، َوالهِمَراِء َوِإنه َكاَن َصاِدقًا« َق، َوَحىتَّ َيرته ده ثَِر الصِّ  يـُؤه
 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1491]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب    *  -  453 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َحدَّ َسِن َرِضَي اَّللَّ ، َعنه يُوُنَس، َعِن احلَه َعِديٍّ
 َوَسلََّم قَاَل: »الهِعَدُة َعِطيٌَّة«

 إسناده ضعيف إلرساله... قال المحقق: [ # 1492]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم،    *  -   454 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َعِن ابهِن هَلِيَعَة قَ َحدَّ َحاَق الطَّالهَقاينُّ، َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم أَبُو ِإسه اَل: َحدَّ
 ِمثهُل الدَّيهِن َأوه َأفهَضُل« - يـَعهيِن الهَوعهَد  -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَوأهي 

 إسناده معضل... قال المحقق: [ # 1493]فيض: 

َماَن،  -   457 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َطهه ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِسَناٍن الهُعوِقيُّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ َعنه بَُديهِل بهِن َميهَسَرَة، َعنه َعبهِد    َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: اَبيـَعهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ الهَكِرَِي بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن   َساِء َرِضَي اَّللَّ َمه  َعَليهِه َوَسلََّم َشِقيٍق، َعنه أَبِيِه، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب احله

تُُه َأنه آتَِيُه ِِبَا يف َمَكانِِه َذلِ  َعَث، فـََبِقَيته َلُه بَِقيٌَّة، فـََوَعده ِم الثَّاِلِث َوُهَو يف بِبَـيهٍع قـَبهَل َأنه يـُبـه ُتُه يف الهيَـوه ِمي َوالهَغَد فَأَتـَيـه َك، فـََنِسيُت يـَوه
، َأاَن َها ُهَنا ُمنهُذ َثاَلٍث أَنـهَتِظُرَك«  َمَكانِِه فـََقاَل: »اَي َفىًت َلَقده َشَققهَت َعَليَّ

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1494]فيض: 
 

عهُت ُسَليهَم بهَن َعاِمٍر ُيَُ   -   466 رَباََن ُشعهَبُة، َعنه يَزِيَد بهِن َُخَريهٍ، قَاَل: ْسَِ َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيَل َحدَّ دُِّث، َعنه َأوهَسَط بهِن ِإْسه
ُ َعنهُه، بـَعهَدَما قُِبَض   يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َع َأاَب َبكه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَسَنٍة قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى بهِن َأوهَسَط، ْسَِ

ُكمه َوالهَكِذَب، فَِإنَّ  ٍر، ُثَّ قَاَل: »ِإايَّ  ِر« ُه َمَع الهُفُجوِر َومُهَا يف النَّا هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَم َأوٍَّل َمَقاِمي َهَذا، ُثَّ َبَكى أَبُو َبكه
 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1495]فيض: 

 

ُ َعنههُ   -   467 ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َواِئٍل، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ
َتَب ِعنهَد اهللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَكذِ  ِذُب َحىتَّ يُكه ِدي ِإىَل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيكه ِدي ِإىَل الهُفُجوِر، َوِإنَّ الهُفُجوَر يـَهه  َّللَِّ َكذَّااًب«َب يـَهه

 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1496]فيض: 

ثـََنا أَبُو    *   -   469 يفُّ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص الصَّريه عهُت َأاَب َواِئٍل، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َرِضَي َحدَّ رَبين َمنهُصوٌر قَاَل: ْسَِ ثـََنا ُشعهَبُة، َأخه َداُوَد، َحدَّ
ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " آيَُة الهُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، وَ  َلفَ اَّللَّ َتَُِن َخاَن " ِإَذا َوَعَد َأخه  ، َوِإَذا اؤه

 صحيح موقوفا...  قال المحقق: [ # 1497]فيض: 
 

ثـََنا الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه أَ   -   470 ثـََنا َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن قـَيهٍس، َحدَّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص، َحدَّ بِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَُّ َحدَّ
َتَُِن َخاَن " َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " آيَُة الهُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإِ  َلَف، َوِإَذا اؤه  َذا َوَعَد َأخه

 (.59)(، ومسلم  33رواه البخاري ) إسناده حسن، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1498]فيض: 
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َعهَمِش، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُمرَّةَ   -  471 َياُن، َعِن األه ثـََنا ُسفه ُروٍق، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهٍب، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ، َعنه َمسه
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـه ٍرو َرِضَي اَّللَّ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأرهَبٌع َمنه ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوِإنه َكاَنته ِفيِه   بهِن َعمه

َلَف، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، وَ  َلٌة ِمَن النَِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها: ِإَذا َوَعَد َأخه ُهنَّ َكاَنته ِفيِه َخصه َلٌة ِمنـه َد  ِإَذا َخاَصَم َفَجَر، َوِإَذا َعاهَ َخصه
 َغَدَر " 

 (. 58(، ومسلم )34رواه البخاري ) إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1499]فيض: 
 

َحاقَ   *   -   472 َعهَمَش ذََكَرُه، َعنه َأيب ِإسه عهُت األه ثـََنا َعِليُّ بهُن َهاِشٍم، قَاَل: ْسَِ ثـََنا َداُوُد بهُن ُرَشيهٍد، َحدَّ ، َعنه ُمصهَعِب بهِن َسعهٍد، َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعَلى ُكلِّ َخلٍَّة يُطهَبعُ  َِيانََة َعنه أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ ِمُن ِإالَّ اخله َها الهُمؤه  َأوه يُطهَوى َعَليـه

 َوالهَكِذَب«
 صحيح موقوفا...  قال المحقق: [ # 1500]فيض: 

 

اَلَن، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب   -  473 ، َحدَّثـََنا الضَّحَّاُك بهُن خَمهَلٍد، َعِن َأيب َعجه ُ َعنهُه قَاَل:    َحدَّثـََنا َسوَّاُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُ ِإلَ  َماُم الهَكذَّاُب، َوالهَعاِئُل الهَمزهُهوُّ "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "َثاَلثٌَة اَل يـَنهظُُر اَّللَّ َم الهِقَياَمِة: الشَّيهُخ الزَّاين، َواإلهِ  يهِهمه يـَوه

 (107رواه مسلم )إسناده حسن... قال المحقق: [ # 1501]فيض: 
 

ثـََنا يـَعهَلى بهُن   *  - 474 َاِعيُل بهُن َخاِلٍد الضَّرِيُر، َحدَّ ثـََنا ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجَراٍد قَاَل: قَاَل أَبُو الدَّرهَداِء َرِضَي َحدَّ َدِق، َحدَّ َشه األه
ِخِر َمنه  ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َواَل اِبلهيَـوه ِمُن؟ قَاَل: »اَل يـُؤه ِذُب الهُمؤه ، َهله َيكه ُ َعنهُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َحدََّث َفَكَذَب« اَّللَّ

 إسناده ضعيف... محقق: قال ال[ # 1502]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َميهَسَرَة، عَ   *   -   476 ، َحدَّ ُر بهُن َطرِيٍف الهَباِهِليُّ رَباََن َنصه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله نه ُعبَـيهِد بهِن َسعهٍد، َعنه َعاِئَشَة َحدَّ
: »َما َكاَن ِمنه ُخُلٍق   َها قَاَلته ُ َعنـه َعَليهِه َوَسلََّم ِمَن الهَكِذِب، َوَلَقده َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ َأَشدَّ ِعنهَد َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

رِِه َحىتَّ  َها   يـَعهَلَم أَنَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيطَِّلُع َعَلى الرَُّجِل ِمنه َأصهَحاِبِه َعَلى الهَكِذِب، َفَما يـَنهَحلُّ ِمنه َصده َدَث َّلِلَِّ ِمنـه ُه َقده َأحه
بًَة«  تـَوه

 إسناده ضعيف جدا، والحديث حسن... قال المحقق: [ # 1503]فيض: 

رَبين ُسَهيهٌل، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـه   -   480 َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا ِإْسه ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل َرَة َرِضَي  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ اَّللَّ
َلَف، وَ  َتَُِن َخاَن " اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " آيَُة الهُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأخه  ِإَذا اؤه

 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1504]فيض: 

ثـََنا أَبُو    *  -   487 ، َعنه َمعهَمٍر، َعنه ُموَسى  َحدَّ ِصِليُّ ُعوٍد الزَُّجاُج الهَموه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمسه َبَة،  ُحَذيـهَفَة الهَفَزاِريُّ، َحدَّ بهِن َشيـه
بٍَة« ُ: »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َردَّ َشَهاَدَة رَُجٍل يف َكذه  َرمِحَُه اَّللَّ
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 إسناده ضعيف... قال المحقق: #  [1505]فيض: 

ثـََنا ابه   -  497 ثـََنا أَبُو زَُكريهٍ َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن قـَيهٍس، َحدَّ ٍرو الهَباِهِليُّ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه اَلَن، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة  َحدَّ ُن َعجه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َماِم الهَكذَّاِب، وَ َرِضَي اَّللَّ َم الهِقَياَمِة ِإىَل َثاَلثٍَة: اإلهِ ُ يـَوه اَل ِإىَل الشَّيهِخ َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل يـَنهظُُر اَّللَّ
 الزَّاين، َواَل ِإىَل الهَعاِئِل الهَمزهُهوِّ " 

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 1506]فيض: 

ثـََنا َداُوُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهَعطَّاُر، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهنِ *    -   499 ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ِر بهِن    َحدَّ ُعثهَماَن بهِن ُخثـَيهٍم، َعنه َشهه
َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  َعنـه  ُ يَزِيَد َرِضَي اَّللَّ بِنهِت  َاَء  َشٍب، َعنه َأْسه أَيُـَّها النَّاُس، َما َحوه َعَليهِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس فـََقاَل: "  لَّى هللاُ 

َتُب َعَلى ابهِن آَدمَ  ِإالَّ َثاَلُث ِخَصاٍل: رَُجٌل َكَذَب امهَرأََتُه   َُيهِمُلُكمه َأنه تـََتابـَُعوا اِبلهَكِذِب َكَما تـََتاَبُع الهِفَراُش يف النَّاِر، ُكلُّ الهَكِذِب يُكه
َرهِب "  نَـُهَما، َورَُجٌل َكَذَب يف َخِديَعِة احله ِلَح بـَيـه  ِلرُيهِضيَـَها، َورَُجٌل َكَذَب امهَرأَيهِن لُِيصه

 حديث حسن... قال المحقق: [ # 1507]فيض: 
 

رَباََن يُوُنُس،    -  500 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ رَباََن مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوهٍف: َحدَّ ، َأخه ِريِّ َعِن الزُّهه
َعته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  َا ْسَِ رَبَتهُه، َأَّنَّ َبَة بهِن َأيب ُمَعيهٍط، َأخه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَيهَس الهَكذَّ َأنَّ أُمَُّه َوِهَي أُمُّ ُكلهُثوِم بِنهُت ُعقه اُب  ى هللاُ 

ُص ِفيمَ  ًا« قَاَل ابهُن ِشَهاٍب: " فـََلمه َأْسهَعه يـَُرخِّ ًا َويـَنهِمي َخريه َ النَّاِس، فـَيَـُقوُل َخريه ِلُح َبنيه ا يـَُقوُل النَّاُس َكِذٌب ِإالَّ يف َثاَلٍث: الَِّذي ُيصه
َ النَّاِس، َوَحِديُث الرَُّجِل امهَرأََتُه، َوَحدِ  َرهُب َواإلهِصهاَلُح َبنيه  يُث الهَمرهَأِة َزوهَجَها " احله

 (. 2605(، ومسلم )2692رواه البخاري )إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1508]فيض: 

ِر به   * -  502 رَباََن َداُوُد بهُن َأيب ِهنهٍد، َعنه َشهه ثـََنا َعبَّاُد بهُن الهَعوَّاِم، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ َشٍب  َحدَّ ُ َعنهُه قَاَل: ِن َحوه َرِضَي اَّللَّ
ُتوٌب َكِذٌب اَل حَمَاَلَة ِإالَّ الهَكِذَب يف َثاَل  َعٌة، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُكلُّ َكِذٍب َمكه َرهِب ُخده ٍث: الهَكِذُب يف احله

ِلَح بـَيـه  ِ لُِيصه َ الرَُّجَلنيه  نَـُهَما، وََكِذُب الرَُّجِل امهَرأََتُه " قَاَل َداُوُد: »مُيَنِّيَها« وََكِذُب الرَُّجِل ِفيَما َبنيه
 إسناده ضعيف إلرساله. قال المحقق: [ # 1509]فيض: 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن    *   -  509 ثـََنا َعبهَداُن بهُن ُعثهَماَن، َأخه رَباََن مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة، َعنه َعِليِّ َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاِس، َحدَّ الهُمَباَرِك، َأخه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  عهُت أََنَس بهَن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ِرَي يب رَِجااًل بهِن زَيهٍد قَاَل: ْسَِ َلَة ُأسه لََّم: " رَأَيهُت لَيـه

ِيُل؟ قَاَل: ُخطََباُء ِمنه أُمَِّتَك، الَِّذيَن َيَهُمُروَن النَّ تـُقهَرُض ِشَفاُهُهمه  َن  مبََقاِرَض ِمنه اَنٍر فـَُقلهُت: َمنه َهُؤاَلِء اَي ِجربه اَس اِبلهرُبِّ، َويـَنهَسوه
ُلوَن الهِكَتاَب َأَفاَل يـَعهِقُلوَن "   أَنـهُفَسُهمه َوُهمه يـَتـه

 والحديث حسن.إسناده ضعيف،  قال المحقق: [ # 1510]فيض: 
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ثـََنا َماِلُك بهُن ِديَناٍر، عَ   *  -  510 ثـََنا َجعهَفٌر، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َسيَّاٌر، َحدَّ ، َحدَّ ُ َعنهُه  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ ََسِن، َرِضَي اَّللَّ ِن احله
َم الهِقَياَمِة: َما َأَردهَت ِِبَا؟ " قَاَل:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما   َها يـَوه ُ َسائُِلُه َعنـه ِمنه َعبهٍد َُيهُطُب ُخطهَبًة ِإالَّ اَّللَّ

َم الهِقَياَمِة َأاَن َأعهَلُم َأنَّ َفَكاَن َماِلٌك ِإَذا َحدََّثيِن ِِبََذا َبَكى، ُثَّ يـَُقوُل: »َأحَتهَسُبوَن َأنَّ َعيهيِن َتِقرُّ ِبَكاَلِمي َعَليهُكمه، وَ   اَّللََّ َسائِِلي َعنهُه يـَوه
ِ أَبَ  َرأه َعَلى اثـهَننيه  ًدا«َما َأَردهَت ِبِه؟ أَنهَت الشَِّهيُد َعَلى قـَلهِب، َلوه َأعهَلُم أَنَُّه َأَحبُّ ِإلَيهَك ملَه َأقـه

 إسناده ضعيف إلرساله. قال المحقق: [ # 1511]فيض: 

 
عهُت أَ َحدَّثـََنا  -  518 َحاَق، قَاَل: ْسَِ ثـََنا أَبُو ِإسه ثـََنا ُشعهَبُة، َحدَّ ثـََنا َِبهُز بهُن َأَسٍد، َحدَّ َوِص ُُيَدُِّث،  َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ َحه اَب األه

ُ َعنهُه، َكاَن يـَُقوُل: ِإنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َم َكاَن يـَُقوُل: »َأاَل أُنـَبُِّئُكمه اِبلهِعَضِة، َوِهَي النَِّميَمُة الهَقاَلُة َأنَّ َعبهَد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ُلُح ِمنهُه َجدٌّ َواَل َهزهٌل، َواَل  َ النَّاِس، َوِإنَّ َشرَّ الرََّوااَي َرَوااَي الهَكِذِب، َوِإنَّ الهَكِذَب اَل َيصه  ُه«  يَِعُد َأَحدُُكمه َصِبيًّا َواَل يـُنهِجُز لَ َبنيه

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1512]فيض: 

 
ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َعِقيٍل، َعِن ابهنِ   *  -   519 ثـََنا أَبُو النَّضهِر، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ِشَهاٍب، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة   َحدَّ

ُ َعنهُه، َعنه َرُسوِل  بَ َرِضَي اَّللَّ ًئا ُكِتَبته َكذه  ًة«اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه قَاَل ِلَصِبيِِّه َها ُأعهِطيَك، فـََلمه يـُعهِطِه َشيـه
 إسناده ضعيف النقطاعه... قال المحقق: [ # 1513]فيض: 

 

ثـََنا يُ  *  - 520 ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ُعَمَر، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد، َحدَّ َاُء بِنهُت  َحدَّ رَبَتـهَنا َأْسه ، َعنه َأيب َشدَّاٍد، َعنه جُمَاِهٍد، َأخه َيهِليُّ وُنُس بهُن يَزِيَد األه
َها الَّيِت َهيَّأهُِتَا َوَأدهَخلهتـُهَ  ُ َعنـه : ُكنهُت َصاِحَبَة َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َها قَاَلته ُ َعنـه  َعَليهِه َوَسلََّم َوَمِعي ا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ُعَميهٍس َرِضَي اَّللَّ

اَن ِعنهَدُه ِقَراًء ِإالَّ َقَدًحا ِمنه َلََبٍ َفَشِرَب، ُثَّ اَنَوَلُه َعاِئَشَة،  : فـََواَّللَِّ َما َوَجده َوٌة قَاَلته : فـَُقلهُت:  ِنسه َارِيَُة، قَاَلته َيِت اجله َتحه : فَاسه قَاَلته
: فََأَخَذتهُه َعَلى َحَياٍء َفَشرَِبته ِمنهُه، ُثَّ قَاَل: »اَنِويل َصَواِحَبكِ اَل تـَُردِّي َيَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  «   َعَليهِه َوَسلََّم ُخِذي ِمنهُه، قَاَلته

، ِإنه قَاَلته إِ  : فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َتِهيِه، فـََقاَل: »اَل جَتهَمعهَن ُجوًعا وََكِذاًب« قَاَلته دَ فـَُقلهَن: اَل َنشه َتِهيِه،  حه َتِهيِه: اَل َأشه ٍء َتشه ااَن ِلَشيه
َبُة ُكَذيـهَبًة« َتُب َكِذاًب، َحىتَّ الهُكَذيـه  أَيـَُعدُّ َذِلَك َكِذاًب؟ قَاَل: »َوِإنَّ الهَكِذَب لَُيكه

 إسناده ضعيف، وهو صحيح...  قال المحقق: [ # 1514]فيض: 

َعهِد،    -  533 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن ُشعهَبُة، َوقـَيهٌس، َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َثِبٍت، َعنه َميهُموِن بهِن َأيب َشِبيٍب، َعِن الهُمِغريَِة بهِن  َحدَّ َأخه
ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َحدََّث ِبَِديٍث َوُهَو يـََرى أَ   ِذٌب، فـَُهَو َأَحُد الهَكاِذِبنَي« نَُّه كَ ُشعهَبَة َرِضَي اَّللَّ

  حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1515]فيض: 
 

َلى ُُيَدُِّث، َعنه    -   534 عهُت ابهَن َأيب لَيـه ََكِم، قَاَل: ْسَِ رَباََن ُشعهَبُة، َعِن احله َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله النَِّبِّ َْسَُرَة بهِن ُجنهُدٍب، َعِن  َحدَّ
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َرَوى َعينِّ َحِديثًا َوُهَو يـََرى أَنَُّه َكِذٌب فـَُهَو َأَحُد الهَكاِذِبنَي« 

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1516]فيض: 
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ُ بهُن حُمَمٍَّد، َحدَّ  -  541 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّثـََنا ُحَسنيه َوِص، َعنه َعبهِد اَّللَِّ  َحدَّ َحه َحاَق، َعنه َأيب األه َرائِيُل، َعنه َأيب ِإسه ثـََنا ِإسه

ُلحُ  ُ َعنهُه أَنَُّه، قَاَل: " َأاَل ِإنَّ َشرَّ الرََّوااَي َرَوااَي الهَكِذِب، َأاَل َوِإنَّ الهَكِذَب اَل َيصه َد الرَُّجُل   ِمنهُه َجدٌّ َواَل َهزهٌل، َواَل َأنه يَعِ َرِضَي اَّللَّ
ِدي ِإىَل النَّارِ  ِدي ِإىَل الهُفُجوِر، َوِإنَّ الهُفُجوَر يـَهه ًئا َواَل يـُنهِجَزُه. َأاَل َوِإنَّ الهَكِذَب يـَهه ِدي ِإىَل الهرِبِّ،  َوَلَدُه َشيـه َق يـَهه ده . َأاَل َوِإنَّ الصِّ

َنَِّة، َوِإنَُّه يـَُقاُل ِللصَّ  ِدي ِإىَل اجله ، َويـَُقاُل ِللهَكاِذِب: َكَذَب َوَفَجَر " َوِإنَّ الهرِبَّ يـَهه  اِدِق: َصَدَق َوبـَرَّ
ِذُب َحىتَّ  يًقا، َوَيكه َتَب ِعنهَد اَّللَِّ ِصدِّ َتَب ِعنهَد اَّللَِّ َكذَّااًب«َأاَل َوِإنَّ حُمَمًَّدا َحدَّثـََنا: »ِإنَّ الرَُّجَل لََيصهُدُق َحىتَّ يُكه  يُكه

 (.2607(، ومسلم )6094البخاري )روى المرفوع [ # 1517]فيض: 

 
ٍ، َعنه َأيب صَ   -   553 َياَن، َعنه َأيب ُحَصنيه ، َعنه ُسفه ِديٍّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َثَمُة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه اِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي َحدَّ

ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  « اَّللَّ ًا َأوه لَِيسهُكته ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه  لََّم قَاَل: »َمنه َكاَن يـُؤه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1518]فيض: 

 

ثـََنا    *   -   554 ، َحدَّ ُ بهُن السََّكِن بهِن َأيب السََّكِن الهُقَرِشيُّ َُسنيه ََكِم، قَاَل َحدََّثيِن احله ثـََنا َسيَّاُر بهُن احله ، َحدَّ الهُمَعلَّى بهُن َأَسٍد الهَعمِّيُّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َعَلى َليهِه َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ، َأاَل َأُدلَُّك  َثِبٌت الهبـَُناينُّ: َحدَّثـََنا َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

  . ِر، َوأَثـهَقُل يف الهِميَزاِن ِمنه َغريهِمِهَا؟« قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِ، مُهَا َأَخفُّ َعَلى الظَّهه َلَتنيه ُُلِق َوُطوِل َخصه ِن اخله قَاَل: »َعَليهَك ِبُسه
ِت، فـََوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه َما َعِمَل اخلهَاَلِئُق مبِثهلِ   ِهَما« الصَّمه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1519]فيض: 
 

ٍ، َعنه َأيب   -  555 َوِص، َعنه َأيب ُحَصنيه َحه ثـََنا أَبُو األه ٍر، قَااَل: َحدَّ َبَة، َوأَبُو َبكه ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َأيب َشيـه  َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة  َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ًا َأوه لَِيسه َرِضَي اَّللَّ ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه «  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه  ُكته

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1520]فيض: 

ثـََنا َعبهُد    *   -  570 ، َحدَّ ِديٍّ ُ بهُن َمهه َُسنيه َهاَن، َعنه قـََتاَدَة، َعنه أََنٍس َحدَّثـََنا احله رَباََن َجعهَفُر بهُن ُسَليهَماَن، َعنه ُعَمَر بهِن نـَبـه الرَّزَّاُق، َأخه
ِرَي يب َعَلى قَـ  َلَة ُأسه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمَررهُت لَيـه ٍم تـُقهَرُض ِشَفاُههُ َرِضَي اَّللَّ مه مبََقاِرَض ِمنه اَنٍر،  وه

عَ  ِيُل، َمنه َهُؤاَلِء؟ قَاَل: ُخطََباُء ِمنه أُمَِّتَك يـَُقوُلوَن َما اَل يـَفه ، فـَُقلهُت: اَي ِجربه  ُلوَن " ُكلََّما ُقِرَضته َعاَدته
 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن... قال المحقق: [ # 1521]فيض: 

 

ُ بهُن    -  571 رَباََن َمعهَمٌر، َعِن ابهِن ُجَريهٍج، َعِن ابهِن َأيب ُمَليهَكَة، َعنه َعاِئشَ َحدَّثـََنا ُحَسنيه ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاُق، َأخه ، َحدَّ ِديٍّ َة َرِضَي اَّللَُّ َمهه
ََلدُّ اخلهَ  : »َكاَن أَبـهَغَض الّرَِجاِل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم األه َها قَاَلته  ِصُم« َعنـه

 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1522]فيض: 
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ٍرو السَّ   -   572 َواُن بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد الهُقدُّوِس أَبُو الهُمِغريَِة، َحدَّثـََنا َصفه ، َحدَّ ِديٍّ ُ بهُن َمهه ، َحدََّثيِن رَاِشُد بهُن  َحدَّثـََنا ُحَسنيه َسِكيُّ كه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َسعهٍد، َوَعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُجَبريهِ  : " َلمَّا ُعرَِج  بهِن نـَُفريهٍ، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

ٍم هَلُمه َأظهَفاٌر ِمنه ُُنَاِس َُيهُمُشوَن ُوُجوَهُهمه َوُصُدورَُهمه، فـَُقلهُت: َمنه َهُؤاَل  ِيُل. قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن َيَهُكُلوَن حُلُوَم يب َمَررهُت ِبَقوه ِء اَي ِجربه
 النَّاِس، َويـََقُعوَن يف َأعهَراِضِهمه " 

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1523]فيض: 

َِميِد، َعِن    -588 ثـََنا َجرِيُر بهُن َعبهِد احله َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َأيب َشيـه ِرو بهِن ُمرََّة، َعنه يُوُسَف بهِن َماَهٍك،  َحدَّ َعهَمِش، َعنه َعمه األه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َها قَاَلته ُ َعنـه َم: " ِإنَّ َأعهَظَم النَّاِس ِفرهيًَة اثـهَناِن:  َعنه ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

جُ  رَِها، َورَُجٌل انـهتَـَفى ِمنه أَبِيِه " َشاِعٌر يـَهه  و الهَقِبيَلَة أبَِسه
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 1524]فيض: 

 

َباينُّ، عَ  - 589 ٍرو الشَّيـه ثـََنا أَبُو َعمه ثـََنا ُمعهَتِمٌر، َعنه أَبِيِه، َحدَّ َبَة، َحدَّ ِر بهُن َأيب َشيـه ثـََنا أَبُو َبكه ُ نه َعبهِد اَّللَِّ به َحدَّ ُعوٍد َرِضَي اَّللَّ ِن َمسه
ٌر« ِمِن ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكفه  َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِسَباُب الهُمؤه

 (. 64(، ومسلم )48رواه البخاري ) حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1525]فيض: 
 

ِرو  *  -   590 ، َعِن النـُّعهَماِن بهِن َعمه ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َخاِلٍد الهَواِلِبِّ ٍر، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه بهِن ُمَقرٍِّن قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َحدَّ
ٌر«  ِلِم ُفُسوٌق َوِقَتالُُه ُكفه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِسَباُب الهُمسه

 إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1526: ]فيض

ثـََنا حُمَمَُّد بهنُ   -   591 ثـََنا أَبُو ِهاَلٍل، َحدَّ ََسِديُّ، َحدَّ ََسِن األه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ٍر، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه  ِسريِيَن، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل   ٍر: »لَيهسَ اَّللَّ ٌر« قَاَل أَبُو َبكه ِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكفه ِل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِسَباُب الهُمسه  َهَذا ِعنهَد َأهه

َرِة«  الهَبصه
 إسناده صالح، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1527]فيض: 

 

َرةَ   -  593 َذَّاِء، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب َبكه رَباََن ُشعهَبُة، َعنه َخاِلٍد احله َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنهُه، َأنَّ رَُجاًل َحدَّ  َعنه أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ
نَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوُيهََك َقطَعهَت ُعُنَق َصاِحِبَك« ُثَّ قَاَل: " ِإنه َمَدَح رَُجاًل ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل ال

ِسُب ُفاَلاًن، َواَل ُأزَكِّي َعَلى اَّللَِّ َأَحًدا ُ، ِإنه َكاَن يَـ  َكاَن اَل بُدَّ َأَحدُُكمه َماِدًحا َأَخاُه اَل حَمَاَلَة فـَلهيَـُقله: َأحه  َرى أَنَُّه َكَذِلَك "َحِسيُبُه اَّللَّ
 (. 3000(، ومسلم )2662رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1528]فيض: 

َعهَمِش، َوَمنهُصو   -   594 ، َعِن األه َياَن الثَـّوهِريِّ ، َعنه ُسفه َجِعيُّ َشه َبَة، َحدَّثـََنا األه ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َأيب َشيـه ٍر، َعنه ِإبـهَراِهيَم، َعنه مَهَّاِم َحدَّ
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ُ َعنهُه: »َأَمرَ  َوِد َرِضَي اَّللَّ َسه َداُد بهُن األه َاِرِث قَاَل: قَاَل الهِمقه اَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا رَأَيـهَنا الهَمدَّاِحنَي َأنه َُنهثـَُو  بهِن احله
َاَب«   يف ُوُجوِهِهُم الرتُّ

 (.3002رواه مسلم ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 1529]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن  *  -  596 َعهِد، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل  َحدَّ َشٍب، َعنه ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميِّ َرِضَي اَّللَّ يَزِيَد، َعِن الهَعوَّاِم بهِن َحوه
ِهِه«  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َذبهُح الرَُّجِل َأنه تـُزَكَِّيُه يف َوجه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1530]فيض: 

َياَن، عَ  *   -  614 َعهَمِش، َعنه َأيب ُسفه ثـََنا ُفَضيهُل بهُن ِعَياٍض، َعِن األه يِتُّ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن السَّمه ُ َعنهُه َحدَّ نه َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ
اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ُأاَنًسا ِمَن الهُمَناِفِقنَي قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََهاَجته رِيٌح ُمنهِتَنٌة فـَقَ 

ِلِمنَي َفِلَذِلَك َهاَجته َهِذِه الّرِيُح«  اغهَتابُوا اَنًسا ِمَن الهُمسه
 رجاله ثقات غير شيخ المصنف ففيه مقال يسير... قال المحقق: [ # 1531]فيض: 

 

َلى، َعنه َأِخيِه ِعيَسى، َعنه   *  -  615 َاِعيَل، َعِن ابهِن َأيب لَيـه ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه َلى، َرمِحَُهُم   َحدَّثـََنا مَحهُدوُن بهُن َسعهٍد، َحدَّ أَبِيِه َأيب لَيـه
ُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتُسبُّوا اللَّيهَل، َس، َواَل الهَقَمَر، َواَل الرِّاَيَح، فَِإنَّ اَّللََّ   اَّللَّ َواَل النـََّهاَر، َواَل الشَّمه

ٍم َوَعَذااًب َعَلى آَخرِيَن«   بـََعثـَُهمه َرمحهًَة َعَلى قـَوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1532]فيض: 

رَباََن الهَيَماُن بهُن الهُمِغريَِة،    *  -   645 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ، َحدَّ َحدََّثيِن ابهُن ُجوَداَن، َأنَّ َأاَب ُهَريـهَرَة  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َُيهََي الهَواِسِطيُّ
ًها، فَأَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعنهُه َحدَّثَُه قَاَل: َأَردهُت َوجه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم وََكاَن َجاِلًسا وَُكنهُت قَائًِما، فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل  َرِضَي اَّللَّ

، َما ُتوِصييِن ِبِه؟ فـََرَفَع رَأهَسُه، فـََقاَل: »ُأوِصيَك ِبِِطهَعاِم الطََّعاِم، َوِبِِفهَشاِء السَّاَلِم، َوِبِلنيِ    الهَكاَلِم«اَّللَِّ
 إسناده ضعيف. : قال المحقق[ # 1533]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ََتِيٍم، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الهَعزِيِز التـَّيهمِ   *  -  646 َاِرِث، َحدَّ َاِعيُل بهُن َأيب احله ، َعنه َجِليٍس هَلُمه، َعِن  َحدََّثيِن ِإْسه يِّ
ُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َسِن الهَعَمِل َوأَيهَسرِِه  الشَّعهِبِّ َرمِحَُه اَّللَّ ُ َعنهُه: »َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َأحه ٍر َرِضَي اَّللَّ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلَيب َبكه

ِت، َعَليهَك ِِبَِما فَِإنَّ  ُُلِق، َوُطوُل الصَّمه ُن اخله  ى اَّللََّ مبِثهِلِهَما« َك َلنه تـَلهقَ َعَلى الهَبَدِن؟« قَاَل: بـََلى أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي. قَاَل: »ُحسه
 قال المحقق: [ # 1534]فيض: 

ثـََنا ابهُن َعجه   -  648 رَباََن َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب َمرهََيَ، َأخه ٍل، َحدَّ ِر بهُن َسهه ثـََنا أَبُو َبكه ىَل َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ اَلَن، َعنه ِزاَيٍد، َموه
َعُه يـَُقوُل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى أُ بهِن َعاِمٍر، َعنه َعبهِد ا مِّي َوَأاَن ُغاَلٌم، فََأدهبـَرهُت  َّللَِّ بهِن َعاِمِر بهِن رَبِيَعَة، أَنَُّه ْسَِ
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: ُأعهِطيِه َتَهًرا. قَاَل: »َأَما َخارًِجا، فـََناَدتهيِن أُمِّي اَي َعبهَد اَّللَِّ َهاَك. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  يهِه َوَسلََّم: »َما َهَذا تـُعهِطيَنُه؟« قَاَلته
بًَة« َعِلي ُكِتَبته َعَليهِك َكذه  ِإنَِّك َلوه ملَه تـَفه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1535]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعنِ   -   650 ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهََويهِه، َحدَّ َها، َعِن النَِّبِّ َحدَّ ُ َعنـه  ابهِن َأيب ُمَليهَكَة، َعِن الهَقاِسِم، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ََلدَّ اخلهَِصَم«  َرُه األه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َيكه

 إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1536]فيض: 

َعٌر، قَاَل: َحدَّ َحدََّثيِن    *   -   656 رَباََن ِمسه ، َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ رَباََن َعبهَداُن بهُن ُعثهَماَن، َأخه َع َجاِبَر مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاِس، َأخه َثيِن َشيهٌخ، أَنَُّه ْسَِ
ُهمه يـَُقوُل: »َكاَن يف َكاَلِم رَ  ُ َعنـه ، َأِو ابهَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم تـَرهتِيٌل َأوه تـَرهِسيٌل« بهَن َعبهِد اَّللَِّ

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1537]فيض: 
 

َبَّاِر، َحدََّثيِن اَنِفُع بهُن ُعَمَر، َعِن    *  -  657 ثـََنا الهَعاَلُء بهُن َعبهِد اجله ثـََنا أَبُو َسِعيٍد الهَمَدينُّ، َحدَّ ابهِن َأيب ُمَليهَكَة، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي  َحدَّ
ُش َخلهًقا َلَكاَن َشرَّ خَ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َكاَن الهُفحه َها قَاَلته ُ َعنـه «اَّللَّ  لهِق اَّللَِّ

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1538]فيض: 

ثـََنا أَبُو    -  659 ُ َعنـه َحدَّ ثـََنا َكِثرُي بهُن زَيهٍد، َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ عهُت ِهَشاٍم، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ُهمه قَاَل: َما ْسَِ
ًئا َقطُّ ِإالَّ َمرًَّة "   َأيبَ َلَعَن َشيـه

ِمِن َأنه َيُكوَن َلعَّااًن« َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َبِغي ِللهُمؤه  : »اَل يـَنـه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1539]فيض: 

ُ َعنهُه يـَُقولُ   *  -  661 َسَن َرِضَي اَّللَّ عهُت احلَه ِكنٍي قَاَل: ْسَِ رَباََن َساَلُم بهُن ِمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ى هللاُ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ َحدَّ
ُ رَُجاًل قَاَم ِمَن اللَّيهِل َفَصلَّى ُثَّ  ُ رَُجاًل قَاَل َحقًّا َأوه َسَكَت، رَِحَم اَّللَّ ِمي َفَصلِّي " َعَليهِه َوَسلََّم: " رَِحَم اَّللَّ   قَاَل اِلمهَرأَتِِه: قـَوه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1540]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن    -  663 ٍب، أان يُوُنُس، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َعنه َأيب َسَلَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن،َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوهه َعنه   ِخَداٍش، َحدَّ
ِمُن ابِ  ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه ، َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ًا َأوه لَِيصهُمته ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله َّللَِّ َوالهيَـوه

َفُه«  رِمه َضيـه ِخِر فـَلهُيكه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه  َمنه َكاَن يـُؤه
 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1541]فيض: 
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ثـََنا َُيهََي بهُن    *  -  664 ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحامتٍِ ِ بهِن َعبهِد الهَعزِيِز، َعنه أَبِيِه، َعِن ابهِن َعبَّاٍس، َعِن الهَفضهِل َحدَّ َحاَق، َعنه ُسَكنيه ِإسه
ُهمه، أَنَُّه َكاَن رِدهَف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِشيََّة َعَرَفةَ  ُ َعنـه نَِّساَء، فـََقاَل النَِّبُّ ، وََكاَن الهَفىَت ُياَلِحُظ البهِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
ٌم َمنه َمَلَك َْسهَعُه ِإالَّ ِمنه   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِبَصرِِه، َفَصَرَفُه َعنهُه، َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي ابهنَ  َأِخي، ِإنَّ َهَذا يـَوه

، َوِلسَ  ، َوَبَصَرُه ِإالَّ ِمنه َحقٍّ  انَُه ِإالَّ ِمنه َحقٍّ ُغِفَر َلُه« َحقٍّ
 رجاله ثقات حاشا قيس بن عبد العزيز، فإنما وقع ابن حبان...  قال المحقق: [ # 1542]فيض: 

َأيب عُ   -   665 َعنه   ، التـَّيهِميُّ ُسَليهَماُن  ثـََنا  ُزرَيهٍع، َحدَّ بهُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ ُعَمَر،  بهُن  اَّللَِّ  ُعبَـيهُد  ثـََنا  بـَرهزََة ثهمَ َحدَّ َأيب  َعنه   ، ِديِّ النـَّهه اَن 
ِم ِإذه أَ  َها بـَعهُض َمَتاِع الهَقوه َنَما َجارِيٌَة َلُه َعَلى اَنَقٍة َعَليـه ُ َعنهُه قَاَل: بـَيـه َلِميِّ َرِضَي اَّللَّ َسه بهَصَرِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَتَضاَيَق  األه

 : ََبُل، فـََقاَلته َها َلعهَنٌة«  ِِبُِم اجله َها. فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُتَصاِحبـَُنا اَنَقٌة َعَليـه  َحِل اللَُّهمَّ الهَعنـه
 (.2596رواه مسلم )إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1543]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ   *  -  666 ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن زاَِيٍد َسَباَلُن، َحدَّ ، َعنه ُجرهُموٍز  َحدَّ َذَة الهُقَريهِعيُّ  بهُن َهوه
، َأوهِصيِن. قَاَل: »ُأوِصيَك َأنه  َُجيهِميِّ قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  اَل َتُكوَن َلعَّااًن« اهله

 إسناده حسن... قال المحقق: [ # 1544]فيض: 

رَبين أَبُو َجعهَفٍر الرَّاِزيُّ، َعنه قـََتاَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى *  -  674 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأعهَظَم  َحدَّ
ًضا يف الهَباِطِل«  ثـََرُهمه َخوه َم الهِقَياَمِة َأكه  النَّاِس َخطَااَي يـَوه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1545]فيض: 

َياَن، َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهٍد، َعِن    -  679 ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه ُسفه َحاَق، َحدَّ ، َعنه ُعرهَوَة، َعنه َعاِئَشَة َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن ِإسه ِريِّ الزُّهه
َِديَث َسرهدَُكمه َهذَ  ُرُد احله : »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اَل َيسه َها قَاَلته ُ َعنـه ا، َكاَن ِإَذا َجَلَس جَمهِلًسا َتَكلََّم ِبَكاَلٍم َرِضَي اَّللَّ

َعُه« َفصهٍل يـُبَـيُِّنُه، َُيهَفظُُه َمنه    ْسَِ
 (. 2493(، ومسلم )3568رواه البخاري )إسناده حسن، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1546]فيض: 

 

عهُت َجاِبَر بهَن عَ   -   680 َعٍر، َعنه رَُجٍل قَاَل: ْسَِ ٍن، َعنه ِمسه ثـََنا َجعهَفُر بهُن َعوه َحاَق، َحدَّ ُ بهِد اَّللَِّ  َحدَّثـََنا َفضهُل بهُن ِإسه َرِضَي اَّللَّ
ُهَما قَاَل: »َكاَن يف َكاَلِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم تـَرهتِيٌل َأوه تـَرهِسيٌل«   َعنـه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1547]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  - 681 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعيَسى الهِمصهِريُّ، َحدَّ ، َعنه  َحدَّ ٍب َعنه َأيب َُيهََي بهِن ُسَليهَماَن، َعنه ِهاَلٍل يـَعهيِن ابهَن َعِليٍّ َوهه
ُ َعنهُه قَاَل: »ملَه َيُكنه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َسبَّااًب، َواَل    َفحَّاًشا، َواَل َلعَّااًن« أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
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 أِلََحِداَن ِعنهَد الهَمعتَـَبِة: »َما َلُه َتِرَب َجِبيُنُه« وََكاَن يـَُقوُل 
 (. 6031رواه البخاري ) إسناده صحيح... قال المحقق: [ # 1548]فيض: 

ثـََنا َسَلَمُة بهُن الهَفضهِل، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    -   682 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد الرَّاِزيُّ، َحدَّ َرَة، َحدَّ ٍر، َعنه َعمه َحاَق عِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َبكه ِإسه
َتأهَذَن رَُجٌل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: » َها قَاَلِت: اسه ُ َعنـه بِئهَس ابهُن الهَعِشريَِة« فـََلمَّا َدَخَل اَبَسطَُه، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

َش«فـَُقلهُت: اَي  ُ اَل ُيُِبُّ الهَفاِحَش الهُمتَـَفحِّ عهَناَك َوَما تـَُقوُل قَاَل: »َدَخَل بـَيهيِت َواَّللَّ ، ْسَِ  َرُسوَل اَّللَِّ
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 1549]فيض: 

 

ثـََنا َسَلَمٌة، َحدََّثيِن    -  683 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد، َحدَّ ، َحدَّ َحاَق، َعنه َصاِلِح بهِن َكيهَساَن، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن ِإسه
عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ ا ُ َعنهُه قَاَل: ْسَِ َش« َّللََّ اَل ُيُِبُّ الهَفاِحَش اله َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهٍد َرِضَي اَّللَّ  ُمتَـَفحِّ

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده... قال المحقق: [ # 1550]فيض: 

َحاَق    *   -   687 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإسه ،َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشٍم، َحدَّ ضهَرِميُّ ثـََنا أَبُو َواِقٍد اللَّيهِثيُّ، َعنه   احلَه ثـََنا ُوَهيهُب بهُن َخاِلٍد، َحدَّ َحدَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َحَضرَ  ُ َعنـه « اَنِفٍع، َعِن ابهِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ   ِإَماًما فـَلهيَـُقله َحقًّا َأوه لَِيسهُكته

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1551]فيض: 
 

، َحدََّثيِن   -  688 ثـََنا أَبُو َواِقٍد اللَّيهِثيُّ ثـََنا ُوَهيهٌب، َحدَّ َحاَق، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإسه ىَل زَاِئَدَة، َعنه َأيب  َحدََّثيِن قَاِسٌم، َحدَّ َحاُق، َموه  ِإسه
ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسو  َنَّ ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ َليهِه َدَخَل اجله َ رِجه َ حلَهيَـيهِه، َوَما َبنيه  َة« َل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َحِفَظ َما َبنيه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1552]فيض: 
 

رَباََن يَزِيُد بهُن    *  -  689 ثـََنا َبشَّاُر بهُن ُموَسى، َأخه َها  َحدَّ ُ َعنـه ِه، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َداِم، َعنه َجدِّ َداِم بهِن ُشَريهٍح، َعنه أَبِيِه الهِمقه الهِمقه
ُ َعنهُه َلَعَن بـَعهَض رَِقي يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأاَب َبكه : ْسَِ ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ِقِه، فـََقاَل َلُه النَّ قَاَلته

َمِئٍذ بـَعهَض   ُ َعنهُه يـَوه ٍر َرِضَي اَّللَّ يُقوَن َلعَّاِننَي« قَاَل: فََأعهَتَق أَبُو َبكه دِّ ٍر، لَيهَس الصِّ رَِقيِقِه َوَجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه »اَي َأاَب َبكه
 ُعودُ َوَسلََّم فـََقاَل: َواَّللَِّ اَل أَ 

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح... قال المحقق: [ # 1553]فيض: 

َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َشرُّ النَّاِس ُذو الهوَ   -   703 ٍه أَبُو ُعبَـيهَدَة، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِ، َيَهِت َهُؤاَلِء ِبَوجه َهنيه جه
ٍه« َوَهُؤاَلِء   ِبَوجه
 (.4872( باختالف يسير، وأبو داود )2526(، ومسلم )7179أخرجه البخاري )[ # 1554]فيض: 

َفهَطُس، َعنه َعطَاءُ   َحدَّثـََنا    -   709 ثـََنا ِإاَيٌس األه ثـََنا َأيب، َحدَّ بهُن َأيب َراَبٍح، قَاَل:   أَبُو ُعبَـيهَدَة بهُن َعبهِد الصََّمِد بهِن َعبهِد الهَواِرِث، َحدَّ
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َها، فـََناَلته ِمنهُه، فـََقاُلوا: ِإنَُّه َقده َماتَ  ُ َعنـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ذُِكَر رَُجٌل ِعنهَد َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ : ِإيّنِ ْسَِ . َفرَتمحََّته َعَليهِه، َوقَاَلته
ََتُكمه ِإالَّ خبَريهٍ«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َتذهُكُروا َموه

 حديث صحيح... قال المحقق: [ # 1555]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو قـُتَـ  -  723 َحاَق، َحدَّ ُر بهُن َعاِصٍم، َعنه أَبِيِه، يـَرهفـَُعُه  َحدََّثيِن َفضهُل بهُن ِإسه ثـََنا ِبشه ، َحدَّ َُمِحيِّ َبَة، َعنه اَنِفِع بهِن ُعَمَر اجله يـه

 َباِقَرُة ِبِلَساَِّنَا«قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـُبهِغُض الهَبِليَغ ِمَن الّرَِجاِل، الَِّذي يـََتَخلَُّل ِبِلَسانِِه َكَما تـََتَخلَُّل اله 
 قال شعيب: إسناده حسن. ( و 6758(، وأحمد )2853(، والترمذي )5005أخرجه أبو داود )[ # 1556]فيض: 

 
ُرو بهُن َأيب َسَلَمَة َعنه زَُهريهِ بهِن َأيب َسَلَمَة، َعنه زُ  -  727 ثـََنا َعمه ََسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز، َحدَّ اَلِء بهِن  َهريهِ بهِن حُمَمٍَّد، َعِن الهعَ َحدَّثـََنا احله

ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  ِتطَاَلُة الرَُّجِل  َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ ِه َوَسلََّم: »ِمَن الهَكَبائِِر اسه
ِلٍم، َوِمَن الهَكَبائِِر السَّبـََّتاِن   اِبلسَّبَِّة« يف ِعرهِض رَُجٍل ُمسه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1557]فيض: 
 

عهُت اللَّيهَث، َعنه يَزِيَد بهِن َأيب َحِبي  *  -  728 ثـََنا أَبُو َحفهٍص قَاَل: ْسَِ ََسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز، َحدَّ ٍب قَاَل: قَاَلته َعاِئَشُة َحدََّثيِن احله
َها: »َكاَن  ُ َعنـه ثـُُرونَُه نـَثـهًرا« َرِضَي اَّللَّ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَنهزُِر الهَكاَلَم نـَزهرًا، َوأَنـهُتمه تـَنـُ

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 1558]فيض: 
 

ثـََنا ُشَعيهُب بهُن َحرهٍب،    *   -   729 ُف، َحدَّ َحاُق بهُن َحامتٍِ الهَعالَّ ثـََنا ِإسه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َحدَّ َسِن َرِضَي اَّللَّ ثـََنا أَبُو َجَِيٍع، َعِن احلَه َحدَّ
َا اللَِّئيُم الهَكاِفُر«  ِلِم لَِئيٌم ِإَّنَّ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُقوُلوا ِللهُمسه

 إسناده ضعيف إلرساله. قال المحقق: [ # 1559]فيض: 
 

ِرو بهِن ِديَناٍر: َأنَّ   -   730 َبَة، َعنه اَنِفِع بهِن ُعَمَر، َعنه َعمه ثـََنا أَبُو قـُتَـيـه َحاَق، َحدَّ َشاِعًرا َتَكلََّم ِعنهَد النَِّبِّ   َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن ِإسه
ثـََر فـََقاَل: »َكمه ُدونَ  َناين َوَشَفَتاَي. قَاَل: »َأَما َكاَن يف َهَذا َما يـَُردُّ    «،ِلَساِنَك ِمنه ِحَجاٍب؟  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأكه قَاَل: َأسه

ًرا«  ِمنه َكاَلِمَك؟ ِإنَّ ِمَن الهبَـَياِن َلِسحه
 إسناده ضعيف مرسل.  قال المحقق: [ # 1560]فيض: 

بَ َحدََّثيِن حَمهُموُد بهُن حُمَمَِّد بهِن  -  737 ثـََنا أَيُّوُب بهُن ُعتـه َنهَصاِريُّ الظََّفِريُّ، َحدَّ َِطيِم األه َة حَمهُموِد بهِن َعِديِّ بهِن اَيِسنَي بهِن قـَيهِس بهِن احله
 َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ يـُبهِغُض الهَقاِضي، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َش«   الهَفاِحَش الهُمتَـَفحِّ
 إسناده ضعيف ألجل ايوب بن عتبة، ولكن له شواهد عن جماعة من الصحابة. قال المحقق: [ # 1561]فيض: 
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ثـََنا َمعهَمرٌ   -   744 ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َشِبيٍب، َحدَّ
ٍء ِإالَّ زَانَُه«  ََياُء يف َشيه ٍء َقطُّ ِإالَّ َشانَُه، َواَل َكاَن احله  قَاَل: »َما َكاَن الهُفحهُش يف َشيه

 إسناده صحيح على شرط مسلم. قال المحقق: [ # 1562]فيض: 
 

َذَّ   -  745 ُرُّ بهُن َعبهِد اَّللَِّ احله َواَن بهِن ُسَليهٍم، َعنه ُسَليهَماَن  َحدََّثيِن َسَلَمُة، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَمَدينُّ، َحدََّثيِن احله اُء، َعنه َصفه
اَلِم الهَمرهِء تـَرهُكُه َما اَل يـَعهِنيِه« بهِن َيَساٍر، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  ِن ِإسه  ِه َوَسلََّم قَاَل: »ِمنه ُحسه

 حديث حسن... قال المحقق: [ # 1563]فيض: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العزلة واالنفراد  الكتاب الثامن والعشرين: 

 

 

 

 

 
 



346 

 

ِرو بهِن زَُهريهٍ  *  -  1 ُّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه رٍ ، َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبَ ، قَاَل: ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ، الضَِّبِّ َعنه  ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
َبُة بهُن َعاِمٍر: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ، َعِن الهَقاِسمِ ، َعِليِّ بهِن يَزِيدَ  قَاَل: " امهِلكه َعَليهَك   ؟ النََّجاةُ  َما  !  قَاَل: قَاَل ُعقه

ُتكَ ، ِلَساَنكَ   .  َوابهِك َعَلى َخِطيَئِتَك"، َولهَيَسعهَك بـَيـه
 . والحديث صحيح، قال المحقق: إسناده ضعيف جدا[ # 1564]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  2 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، َحدَّ َاِعيُل بهُن  ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَمِجيِد التَِّميِميُّ قَاَل:  ، قَاَل: َحدََّثيِن َحدَّ قَاَل: ثنا ِإْسه

َوهالينِّ ، َعيَّاشٍ  ِلٍم اخله ِبيَل بهِن ُمسه اَبنَ ، َعنه ُشَرحه ىَل َرُسوِل اَّللَِّ ، َعنه ثـَوه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َموه ،  نَهُ قَاَل: " طُوََب ِلَمنه َمَلَك ِلَسا، َصلَّى اَّللَّ
ُتهُ   .  َوَبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه"، َوَوِسَعُه بـَيـه

 . وهو صحيح ؛ إسناده حسنقال المحقق: [ # 1565]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  5 ُر بهُن َسَواَدةَ ،  َحدََّثيِن ابهُن هَلِيَعةَ ، ثَنا َُيهََي بهُن بَُكريهٍ ، َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ، َحدَّ َعنه  ، َحدََّثيِن َبكه

ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ، َسهه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، قَاَل: ْسَِ ِمُن اِبَّللَِّ  ، يـَُقوُل: " ِإنَّ َأعهَجَب النَّاِس ِإيَلَّ ، َصلَّى اَّللَّ رَُجٌل يـُؤه
ِت ا ، َويُِقيُم الصَّالةَ ، َوَرُسوِلهِ  ُر َماَلهُ ، لزََّكاةَ َويـُؤه  .  َويـَعهَتِزُل النَّاَس"، َوَُيهَفُظ ِديَنهُ ، َويـَُعمِّ

 .  لم أهتد إليه، في سنده: إبراهيم بن عبد الملكقال المحقق: [ # 1566]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  12 َحاقَ ، َسَلَمةَ  حُمَمَُّد بهنُ قَاَل: ثنا ،  َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن ُعَمَر بهِن َخاِلدٍ ، َحدَّ َعِن ابهِن َأيب  ، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه
ٍر األَنهَصارِيَّةِ ، َعنه جُمَاِهدٍ ، جنَِيحٍ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعنه أُمِّ ُمَبشِّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : ْسَِ رِبُُكمه ، قَاَلته يـَُقوُل أَلصهَحاِبِه: " َأال ُأخه
ِرقِ ، " , قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ؟ النَّاِس رَُجال خبَريهِ  َمَأ بَِيِدِه َُنهَو الهَمشه ،  فـََقاَل: " رَُجٌل آِخٌذ ِبَعَناِن فـََرِسِه يف َسِبيِل اَّللَِّ ، فََأوه

َتِظُر َأنه يُِغرَي َأوه يـُغَاَر َعَليههِ  ِِهمه بـَعهَدهُ ، يـَنـه رِبُُكمه خبَريه َجازِ ، , قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ "  ؟ َأَفال ُأخه َمَأ بَِيِدِه َُنهَو احلِه فـََقاَل: " رَُجٌل  ، فََأوه
ِت الزََّكاةَ ، يف َغِنيَمٍة يُِقيُم الصَّالةَ   .  َواعهتَـَزَل ُشُروَر النَّاِس " ، يف َماِلهِ ،  تـََعاىَل ، َقده َعِلَم َحقَّ اَّللَِّ ، َويـُؤه

 . والحديث صحيح، إسناده ضعيفقال المحقق: [ # 1567]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  15 َاِعيلَ ، قَاَل: َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن ُمَعاذٍ ، َحدَّ ،  َومَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، قَاَل: ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ، قَاَل: ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه
َنةَ  َياُن بهُن ُعيَـيـه ِريِّ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب َصعهَصَعةَ ، َُيهََي بهِن َسِعيدٍ َعنه ، َوُسفه ُده قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

ِلِم َشاٌة يـَتَـتَـبَُّع ِِبَا َصاحِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يُوَشُك َأنه َيُكوَن َخريهُ َماِل الهُمسه َِبالِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَِفرُّ  ، َوَمَواِقَع الهَقطهرِ ، بـَُها َشَعَف اجله
 .  ِبِديِنِه ِمَن الهِفََتِ "

 (.19رواه البخاري ). صحيحقال المحقق: [ # 1568]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  16 ُزوِميُّ ، َحدَّ َوُل الهَمخه َعنه بـَعهَجَة بهِن  ، َعنه أَبِيهِ ، الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازِمٍ قَاَل: ثنا َعبهُد ، ثنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن اأَلحه
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ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمنه َخريهِ َمَعاِيِش النَّاِس هَلُمه: رَُجٌل ُِمهِسكٌ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعبهِد اَّللَِّ   ِبَعَناِن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعًة َأوه فـَزهَعةً ،  َعَلى َمتهِنهِ  فـََرِسِه َيِطريُ  َع َهيـه َت َوالهَقتهَل َمَكانَهُ ، ُكلََّما ْسَِ َأوه رَُجٌل يف رَأهِس َشَعَفٍة ِمَن  ، طَاَر َعَلى َمتهِنِه يـَلهَتِمُس الهَموه

ِديَةِ ، َهِذِه الشََّعفِ  ِت الزَّكَ ، يُِقيُم الصَّالةَ ، َأوه َبطهِن َواٍد ِمنه َهِذِه اأَلوه لَيهَس ِمَن النَّاِس ِإال يف  ، َويـَعهَبُد رَبَُّه َحىتَّ َيَهتَِيُه الهَيِقنيُ ، اةَ َويـُؤه
 .  َسِبيِل َخريهٍ" 

 (. 1889رواه مسلم ). صحيحقال المحقق: [ # 1569]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  17 َثَمةَ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َعنه َسِعيِد  ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، ثنا فـَُليهحٌ ، حُمَمَّدٍ قَاَل: ثنا يُوُنُس بهُن ،  َحدَّ

رِبُُكمه خبَريهِ النَّاِس َمنهزَِلةً ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، بهِن َيَسارٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأال ُأخه ِن  رَُجٌل آِخٌذ ِبَعَنا ؟ َصلَّى اَّللَّ
 فـََرِسهِ 

رِبُُكمه خبَريهِ النَّاِس َمنهزَِلًة بـَعهَدهُ ، يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ِت الزََّكاةَ ، يُِقيُم الصَّالةَ ، رَُجٌل ُمعهَتِزٌل يف َغِنيَمٍة َلهُ  ؟  َأال ُأخه َ ، َويـُؤه َويـَعهُبُد اَّللَّ
ًئا " ِرُك ِبِه َشيـه  .  ال ُيشه

 .  والحديث صحيح، إسناده حسنقال المحقق: [ # 1570]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   18 َثَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َُهيهيِنِّ ،  قَاَل: ثنا ُأَساَمُة بهن زَيهدٍ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه بـَعهَجَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ اجله

َسَن النَّاِس ِفيِه َمنهزَِلًة: رَُجلٌ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  ُهَريـهَرةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َيَهِت َعَلى النَّاِس زََماٌن َيُكوُن َأحه  آِخٌذ ِبَعَناِن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َت َمَكانَهُ ،  فـََرِسِه يف َسِبيِل اَّللَِّ  تَـَوى َعَلى َمتهِنِه ُثَّ طََلَب الهَموه َعًة اسه َع َهيـه َعابِ ،  ُكلََّما ْسَِ يُِقيُم ،  َأوه رَُجٌل يف ِشعهٍب ِمنه َهِذِه الشِّ

ِت الزََّكاةَ ، الصَّالةَ   .  َوَيدَُع النَّاَس ِإال ِمنه َخريهٍ" ، َويـُؤه
 .صحيحقال المحقق: [ # 1571]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   24 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإسه َسنِ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َأاَن حُمَمَُّد بهُن َأيب َعِديٍّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعِن احلَه
ِلِمنَي بـُُيوُِتُمه "، َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َصَواِمُع الهُمسه  .  َصلَّى اَّللَّ

 .ضعيفقال المحقق: [ # 1572]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   70 َثَمةَ ثنا أَبُو  ،  َحدَّ عهُت ابهَن َعبَّاسٍ ،  ثنا َأيب ،  ثنا َحِبيُب بهُن ِشَهابٍ ،  ثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َخيـه قَاَل: قَاَل ،  قَاَل: ْسَِ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َرُسوُل اَّللَِّ  َم َخَطَب بِتَـُبوَك: " َما يف النَّاِس ِمثهُل رَُجٍل َيَهُخُذ ِبَرأهِس فـََرِسهِ ، َصلَّى اَّللَّ َوََيهَتِنُب ، َُيَاِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ  يـَوه

َفُه َويـُعهِطي َحقَُّه "، ُشُروَر النَّاسِ   .  َوِمثهُل رَُجٍل اَبَد يف َغَنِمِه يـَقهِري َضيـه
 . إسناده صحيحقال المحقق: [ # 1573]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  101 َاِعيَل بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  ثنا ابهُن َأيب ِذئهبٍ ،  بهُن َأيب ِإاَيسٍ ثنا آَدُم  ،  ثنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه ِإْسه
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رِبُُكمه خبَريهِ ،  َعَلى َأصهَحاِبِه َوُهمه ُجُلوسٌ ،  َعَليهِه السَّالمُ ،  قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعطَاِء بهِن َيَسارٍ   فـََقاَل: " َأال ُأخه
َتلَ ، قَاَل: " رَُجٌل ُِمهِسٌك ِبَرأهِس فـََرِسِه يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ! " , قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ؟  النَّاِس َمنهزال َأال ، َحىتَّ مَيُوَت َأوه يـُقه

رِبُُكمه اِبلَِّذي يَِليهِ  ِت الزََّكاةَ ،  يُِقيُم الصَّالةَ ،  قَاَل: " امهُرٌؤ يـَعهَتِزُل يف ِشعهبٍ   !  قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ   " ,  ؟  ُأخه َويـَعهَتِزُل ُشُروَر  ،  َويـُؤه
رِبُُكمه ِبَشرِّ النَّاِس َمنهزَِلةً ، النَّاسِ  َأُل اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوال يـُعهِطي ِبِه "قَاَل: " الَِّذي  ! " , قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ؟ َأال ُأخه  .  ُيسه

 .إسناده حسنقال المحقق: [ # 1574]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   - 152 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ زِيَّةِ ،  َعنه طَاُوسٍ ،  َعنه لَيهثٍ ، ثَنا َجرِيرٌ ،  ثنا ِإسه :  ،  َعنه أُمِّ َماِلٍك الهبَـهه ذََكَر َرُسوُل قَاَلته
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َأوه رَُجٌل  ، َعزَّ َوَجلَّ ، َأوه َخريهُ النَّاِس ِفيَها: رَُجٌل ُمعهَتِزٌل يف َمالِِه يـَعهُبُد رَبَّهُ ، فـََقاَل: " َخريهُُكمه ِفيَها، الهِفََتَ ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   .آِخٌذ ِبَفَرِسِه ُيُِيُف الهَعُدوَّ َوُيُِيُفونَُه "
 . والحديث صحيح ، إسناده ضعيفقال المحقق: [ 1575]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   177 ِليُّ ،  َحدَّ ُمولٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاٍد الهُعكه ِزيَّ  ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن ِبنه َمسه عهُت الهَقاِسَم بهَن خُمَوٍِّل الهبَـهه قَاَل: ْسَِ
عهُت َأيب ،  ُثَّ السَُّلِميَّ  َاِهِليََّة َواإِلسهالمَ ،  يـَُقوُل: ْسَِ َها َظِبهٌ ،  يـَُقوُل: َنَصبهُت َحَباِئَل يل اِبألَبـهَواءِ ،  وََكاَن َقده َأدهَرَك اجله ، فـََوَقَع يف َحبهٍل ِمنـه

ِبِه َفَخرَ  َلَت  أَثَرِهِ فََأفـه ُت يف  َأَخَذهُ ،  جه ُت رَُجال َقده  ِفيهِ ،  فـََوَجده ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ،  فـَتَـَنازَعهَنا  ِفيِه  َنا  َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فـََتَساَوقـه  ُ ،  َصلَّى اَّللَّ
َتِظال بِِنطهعٍ  اَنُه اَنزال اِبألَبـهَواِء حَتهَت َشَجَرٍة ُمسه َنا ِإلَيهِه فـََقضَ ،  فـََوَجده َتَصمه نَـَنا َشطهَريهنِ فَاخه ُ َعَليهِه ،  ُثَّ أَنهَشأَ َرُسوُل اَّللَِّ ،  ى ِبِه بـَيـه َصلَّى اَّللَّ

ثـَُنا،  َوَسلَّمَ  ِجَديهنِ ،  ُُيَدِّ الهَمسه  َ َبنيه َغَنٌم  ِفيِه  الهَماِل  زََماٌن َخريهُ  النَّاِس  َعَلى  َسَيأهِت   " الهَماءَ ،  قَاَل:  َوَترُِد  الشََّجِر  ِمَن   َيَهُكلُ ،  َتَهُكُل 
ِلَها َرُب ِمنه أَلهَباَِّنَا،  َصاِحبـَُها ِمنه ِرسه َعارَِها،  َوَيشه َواِفَها، َويـَلهَبُس ِمنه َأشه َ َجَراثِيِم الهَعَرِب , َواَّللَِّ َما  ،  َأوه قَاَل: َأصه َوالهِفََتُ تـَرهَتِكُس َبنيه

تَـُنونَ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  يـَُقوهُلَا َرُسوُل اَّللَِّ ،  تـُفه َوُصمه ،  َوآِت الزََّكاةَ ،  قَاَل: " َأِقِم الصَّالةَ ،  َأوهِصيِن   !  َثالًث: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َصلَّى اَّللَّ
َر رََمَضانَ  َوُزله َمَع ،  الهُمنهَكرِ َوانهَه َعِن  ،  َوُمره اِبلهَمعهُروفِ ،  َوَأقهِر الضَّيهفَ ،  َوِصله َرمِحَكَ ،  َواِلَديهكَ َوِبرَّ  ،  َوُحجَّ الهبَـيهَت َواعهَتِمره ،  َشهه

َقِّ َحيهُث زَاَل "  .  احله
 .إسناده ضعيفقال المحقق: [ # 1576]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -  185 َحاَق اأَلزهِديُّ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن ِإسه َحاُق بهُن حُمَمٍَّد الهَفرهِويُّ ،  ثنا ِإْسه ُخبَـيهِب َعنه  ،  وثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  ثنا ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َحفهِص بهِن َعاِصمٍ ،  بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ  قَاَل: " يُوِشُك َأنه َيَهِتَ َعَلى النَّاِس ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت الزََّكاةَ ،  يُِقيُم الصَّالةَ ،  َغِنيَمةٍ زََماٌن َيُكوُن َخريهٌ َأنه َيُكوَن َأَحدُُكمه يف ِشعهِب َجَبٍل يف   ًئا،  َويـُؤه ِرُك ِبِه َشيـه َحىتَّ ،  َويـَعهُبُد اَّللََّ ال ُيشه
" الهَيِقنُي   .  َيَهتَِيُه 

 .  ضعيفان الحديث، وعبد هللا بن عمر، إسناده ضعيف: فيه: إسحاق بن محمد الفروي قال المحقق: [ # 1577]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  194 َثَمةَ ، َحدَّ َعنه َأيب َسِعيٍد  ، َعنه َعطَاِء بهِن يَزِيَد اللَّيهِثيِّ ، َعِن اأَلوهزَاِعيِّ ، ثَنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسفَ ، ثنا أَبُو َخيـه
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ِريِّ  ُده ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، اخله ِسِه َوَماِلهِ   ؟  النَّاِس َخريهٌ فـََقاَل: َأيُّ ، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َورَُجٌل يف ، قَاَل: " رَُجٌل َجاَهَد بِنَـفه
َعاِب يـَعهُبُد رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ   .  َوَيدَُع النَّاَس "، ِشعهٍب ِمَن الشِّ

(.1888(، ومسلم )2786[ رواه البخاري ) 1578]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  196 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ثنا ، َحدَّ َاِرثِ ، ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ، ثنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم الهُقَرِشيُّ ، َحدَّ ِرو بهِن احله ،  َعنه َعمه
َبَة بهِن َعاِمرٍ ، َحدََّثيِن أَبُو ُعَشانََة الهَمَعاِفِريُّ  ُ َعَليههِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، َعنه ُعقه ِمنه ، َوَسلََّم: " يـَعهَجُب رَبَُّك َعزَّ َوَجلَّ  َصلَّى اَّللَّ

ََبِل يـَُؤذُِّن اِبلصَّالِة فـَُيَصلِّي  ُ َعزَّ َوَجلَّ  .  رَاِعي َغَنٍم يف رَأهِس َشظهَيٍة يف اجله يـَُؤذُِّن  ، ِلَمالِئَكِتِه: انهظُُروا ِإىَل َعبهِدي ُهَنا، َويـَُقوُل اَّللَّ
ِهدُُكمه َأيّنِ َقده َغَفرهُت َلهُ ، َُيَاُف ِمينِّ َويُِقيُم الصَّالَة  َنََّة "، ُأشه  .  َوَأدهَخلهُتُه اجله

 . حديث صحيحقال المحقق: [ # 1579]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  197 رَبين َأيب ،  َحدَّ َثَمةَ ،  َأخه ِلمٍ ،  َوأَبُو َخيـه َحدََّثيِن ،  َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ َحدََّثيِن  ،  قَاال: ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه
ضهَرِميُّ  ُر بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ احلَه َوهالينَّ ،  ُبسه َع َأاَب ِإدهرِيَس اخله أَُلوَن َرُسوَل اَّللَِّ ،  أَنَُّه ْسَِ َع ُحَذيـهَفَة بهَن الهَيَماِن يـَُقوُل: َكاَن النَّاُس َيسه ، أَنَُّه ْسَِ

ريهِ ،   َعَليهِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  رَِكيِن ،  َعِن اخله أَلُُه َعِن الشَّرِّ خَمَافََة َأنه يُده ِإانَّ ُكنَّا يف َجاِهِليٍَّة َوَشرٍّ    !  فـَُقلهُت َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  وَُكنهُت َأسه
ُ تـََعاىَل ِِبََذا اخلهَريهِ  ريهِ ِمنه َشرٍّ ،  َفَجاَءاَن اَّللَّ ،  قَاَل: " نـََعمه   ؟  فـَُقلهُت: َهله بـَعهَد َذِلَك الشَّرِّ ِمنه َخريهٍ ،  قَاَل: " نـََعمه "  ؟  فـََهله بـَعهَد اخله

ُهمه َوتـُنهِكُر "  ؟  قـُلهُت: َوَما َدَخُنهُ ،  َوِفيِه َدَخٌن " ِيي تـَعهِرُف ِمنـه ُدوَن ِبَغريهِ َهده ٌم يـَهه قَاَل:    ؟  قـُلهُت: فـََهله بـَعهَد اخلهَريهِ ِمنه َشرٍّ ،  قَاَل: " قـَوه
َها َقَذُفوُه ِفيَها "،  َعَلى أَبـهَواِب َجَهنَّمَ   ُدَعاةٌ ،  " نـََعمه  ،  قَاَل: " ُهمه ِمنه ِجلهَدتَِنا ،  ِصفهُهمه لََنا  !  قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َمنه َأَجاَِبُمه ِإلَيـه

ِلِمنَي َوِإَماَمُهمه   ؟  َفَما ََتهُمُرين ِإنه َأدهرََكيِن َذِلكَ   ! قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  يـََتَكلَُّموَن أِبَلهِسَنِتَنا " فَِإنه ملَه َيُكنه ،  قَاَل: " الهَزمه ََجَاَعَة الهُمسه
ِإَمامٌ  َوال  ََجَاَعٌة  َوأَنهَت  ،  هَلُمه  ُت  الهَموه رَِكَك  يُده َحىتَّ  َشَجَرٍة  أبَِصهِل  تـَُعضَّ  َأنه  َوَلوه  الهِفَرَق  تِلهَك  "  فَاعهَتِزله   .  َكَذِلَك 

 (.1847(، ومسلم )3606رواه البخاري ). إسناده صحيحقال المحقق: [ # 1580]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  198 َعنه  ، الهَولِيدِ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ، َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ، ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ، َحدَّ
ُحولٍ  َها أبَِعهَلَم ِمَن السَّاِئلِ  ؟ قَاَل: قَاَل رَُجٌل: َمىَت ِقَياُم السَّاَعِة اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َمكه ُئوُل َعنـه َراٌط   !  قَاَل: " َما الهَمسه َوَلِكنه هَلَا َأشه

َواٍق " َواِقَها ! قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َوتـََقاُرُب َأسه َبةُ ، َوَمَطٌر َوال نـََباتٌ ، قَاَل: " َكَساُدَها  ؟  َوَما تـََقاُرُب َأسه ُشَو الهغَيـه ثـَُر  ، َوَأنه تـَفه َوَيكه
َواُت الهَفَسَقِة يف الهَمَساِجدِ ، َوَأنه يـَعهظَُم َربُّ الهَمالِ ، َأوهالُد الهَبِغيَّةِ  ُل الهُمنه ، َوَأنه تـَعهُلَو َأصه َقِّ "َوَأنه َيظهَهَر َأهه ِل احله قَاَل  ، َكِر َعَلى َأهه

 .  وَُكنه ِحلهًسا ِمنه َأحهالِس بـَيهِتَك "، قَاَل: " ِفرَّ ِبِديِنكَ  ؟ رَُجٌل: َفَما ََتهُمُرين 
اقال المحقق: [ # 1581]فيض:   . إسناده ضعيف جدًّ

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  199 رَباََن ُهَشيهمٌ ، َعبهِد اَّللَِّ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن ، َحدَّ َعثِ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َُيهََي ، َأخه ،  َعنه ُموَسى بهِن اأَلشه
َاِرُث بهُن َخاِلدٍ ، َعنه رَُجٍل ِمنه قـَُريهشٍ  َاِرثِ ، يـَُقاُل َلُه: احله ُ َعلَ ، قَاَل: ُكنهُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ، َأوه َخاِلُد بهُن احله يف  ، يهِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

ُتُه ِبَوُضوٍء فـَتَـَوضَّأَ ، َغزهَوِة تـَُبوكَ  ِم الِخرِ ، فَأَتـَيـه َوَعمََّر  ، َوآَتى الزََّكاةَ ، َوَأقَاَم الصَّالةَ ، َوقَاَل: " ِإنَّ َخريهَ النَّاِس رَُجٌل آَمَن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه
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 .  َماَلُه َواعهتَـَزَل النَّاَس "
 . إسناده ضعيفقال المحقق: [ # 1582]فيض:  

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  200 رٍ ، َحدَّ َحاُق بهُن حُمَمٍَّد الهَفرهِويُّ ، ثَنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب َبكه َعنه ُخبَـيهِب  ، ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ، قَاَل ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َحفهِص بهِن َعاِصمٍ ، بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ  قَاَل: " يُوِشُك َأنه َيَهِتَ َعَلى النَّاِس  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِت الزََّكاةَ ، يُِقيُم الصَّالةَ ، زََماٌن َخريهٌ َأنه َيُكوَن َأَحدُُكمه يف ِشعهِب َجَبٍل يف َغِنيَمٍة َلهُ  ًئا َويـَعهُبُد اَّللََّ ، َويـُؤه ِرُك ِبِه َشيـه َحىتَّ َيَهتَِيُه ، ال ُيشه
 .  الهَيِقنُي "
 .  ضعيفان الحديث، وعبد هللا بن عمر، إسناده ضعيف: فيه: إسحاق بن محمد الفروي قال المحقق: [ # 1583]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  -  203 َراينُّ ، َحدَّ عهُت َعبهَد الرَّزَّاقِ قَاَل: ، ثنا حُمَمَُّد بهُن مَحَّاٍد الطَّهه ِريِّ ، َعنه َمعهَمرٍ ، ْسَِ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  ، َعِن الزُّهه
َبةَ  ِريِّ ، َأوه َعطَاِء بهِن يَزِيدَ ، َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعتـه ُده ِمٌن  قَاَل: "  ؟ قَاَل: قَاَل رَُجٌل: َأيُّ النَّاِس َأفهَضُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُمؤه

ِسِه َوَماِلِه يف َسِبيِل اَّللَِّ " َعاِب يـَعهُبُد رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ  ؟  قَاَل: ُثَّ َمنه ، َُيَاِهُد بِنَـفه َوَيدَُع النَّاَس ، قَاَل: " رَُجٌل ُمعهَتِزٌل يف ِشعهٍب ِمَن الشِّ
 .  ِمنه َشّرِِه "

 . صحيحقال المحقق: [ # 1584]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  204 عهُت َأاَب نـَُعيهمٍ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن مَحَّادٍ ،  َحدَّ َحاقَ ،  قَاَل: ْسَِ ، َعنه ِهالِل بهِن َخبَّاٍب َأيب الهَعالءِ ،  ثنا يُوُنُس بهُن َأيب ِإسه
رَِمةُ  ِرو بهِن الهَعاصِ ،  َحدََّثيِن ِعكه َل َرُسوِل اَّللَِّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه َنَما َُنهُن َحوه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  بـَيـه ِإَذا ذََكَر  ،  َصلَّى اَّللَّ

ِعنهَدهُ  ذُِكَرته  َأوه  َنَة  َأفـهَعلُ ،  الهِفتـه ِفَداكَ ،  فـَُقلهُت: َكيهَف   ُ اَّللَّ َتكَ   ؟  َجَعَليِن  بـَيـه الهَزمه   " "،  قَاَل:  ِلَساَنَك  َعَليهَك   .  َوامهِلكه 
 . حديث حسنقال المحقق: [ # 1585]فيض: 
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رَبانَ   *  -   1 َسِن التِّبَّاُن قَاَل: َأخه ِر بهِن َعِليِّ بهِن احلَه َماُم الصَّاِلُح ُعَمُر بهُن َأيب َبكه رَباََن الشَّيهُخ اإلهِ َماُم أَبُو َعبهِد اَّللَِّ َُيهََي   َأخه الشَّيهُخ اإلهِ
ٍر َعبهُد اَّللَِّ به  ثـََنا أَبُو َبكه َسِن بهِن الهبَـنَّاِء الهَمرهَوِزيُّ ِقَراَءًة َعَليهِه قَاَل ِبَسَنِدِه: َحدَّ َيابهُن احلَه نـه َياَن ابهُن أيب الدُّ ثـََنا  ،  ُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه

َحاَق بهِن ِزاَيٍد الهَبصهِريُّ يـَعهُقوُب   ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الرُّوِميِّ ،  بهُن ِإسه ِلٍم الطَّائِِفيُّ ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمسه ،  قَاَل: َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَن الشَّاِهُد َعَلى اَّللَِّ َعزَّ  قَاَل: قَ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه طَاُوسٍ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َميهَسَرةَ  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  َنَِّة«،  َوَجلَّ َأنه اَل يـَعهثـَُر َعاِقٌل ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ ِلٍم يف َشكَّ حُمَمَّ   .  ُثَّ اَل يـَعهثـَُر ِإالَّ رَفـََعُه َحىتَّ ََيهَعَل َمِصريَُه ِإىَل اجله ُد بهُن ُمسه
 الثَّالَِثةِ 

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 1586]فيض: 
 

َعهدِ   *   -  4 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ِلُم بهُن َخاِلدٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُمسه
ُلهُ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكَرُم الهَمرهِء ِديُنهُ ، َأيب ُهَريـهَرةَ   َوَحَسُبُه ُخُلُقُه« ، َوُمُروَءتُُه َعقه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1587]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو    *  -  8 : َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َداينُّ َحدَّ َمه ثـََنا َخاِلُد بهُن َحيَّانَ ،  ُكَريهِب بهُن حُمَمَِّد بهِن الهَعاَلِء اهله َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر  ،  قَاَل: َحدَّ

َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  الرَّقِّيِّ  اَلُم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه ِإسه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـُعهِجبنَُّكمه ِإسه
ِلِه«   امهِرٍئ َحىتَّ تـَعهرُِفوا َمعهُقوَد َعقه

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 1588]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ   *   -   9 ثـََنا َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ قَااَل:  ،  َوحُمهِرُز بهُن َعوهنٍ ،  َحدَّ َعنه َمرهَواَن بهِن  ،  َحدَّ
ٍرو،  َساملٍِ  َواَن بهِن َعمه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا بـََلَغُه َعنه َأَحٍد ِمنه  ،  َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ،  َعنه ُشَريهِح بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َعنه َصفه
ُلهُ َأصه  ُلَغ« َوِإنه قَاُلوا: لَيهَس ِبَعاِقٍل قَاَل: »َما ؟ َحاِبِه ِعَباَدٌة قَاَل: »َكيهَف َعقه َلَق َصاِحَبُكمه َأنه يـَبـه « فَِإنه قَاُلوا: َعاِقٌل قَاَل: »َما َأخه

ُلَغ«  َلَقُه َأنه اَل يـَبـه  َأخه
 حديث موضوع. قال المحقق: [ # 1589]فيض: 

ِميُّ   *   -   10 ِإبـهَراِهيَم السَّهه ثـََنا َعِليُّ بهُن  ٍر َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:  أَبُو َبكه ثـََنا  َداُوُد بهُن الهُمَحربَِّ ،  َحدَّ ثـََنا  أَبُو ،  قَاَل: َحدَّ ثـََنا َساَلٌم  قَاَل: 
َا يـَرهَتِفُع النَّاُس يف الدَّرََجاِت َويـََناُلوَن الزُّلهَفى َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ، َعنه أََنسٍ ،  َعنه ُموَسى بهِن َجااَبنَ ، الهُمنهِذرِ  َسلََّم قَاَل: »ِإَّنَّ

ِر ُعُقوهِلِمه«  ِمنه َرِبِِّمه َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َقده
 حديث موضوع. قال المحقق: [ # 1590]فيض: 

ٍر َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا َخَلُف بهُن  *  - 11 ثـََنا أَبُو َبكه ُ  ، َعنه ُمَعاِويَةَ ، َعنه ُخَليهدٍ ، قَاَل: ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ، ِهَشاٍم الهبَـزَّارُ َحدَّ َرمِحَُه اَّللَّ
ِر ُعُقوهِلِمه«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »النَّاُس يـَعهَمُلوَن اِبخلهَريهِ َعَلى َقده
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 حديث ضعيف. المحقق: قال [ # 1591]فيض: 

َواُن بهُن ِعيَسى  *   -   12 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا َصفه َاِعيَل الهَمكِّيِّ ،  َحدَّ َأنَّ رَُجاًل ِمنه َبيِن ُقَشريهٍ  ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َأيب بـَزَّةَ ،  َعنه ِإْسه
َفُع فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل:   َا َتُضرُّ َوتـَنـه َاِهِليَِّة َأوهَثاًن وَُكنَّا نـََرى َأَّنَّ َا ُكنَّا نـَعهُبُد يف اجله لَّى هللاُ َعَليهِه ِإَّنَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعقهاًل« َلَح َمنه َجَعَل اَّللَّ  َوَسلََّم: »َأفـه
 ه ضعيف. حديث مرسل، إسناد قال المحقق: [ # 1592]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -   13 قَاَل: َحدََّثيِن ُعبَـيهُد  ،  قَاَل: ثـََنا ُموَسى بهُن َأعهنَيَ ،  قَاَل: ثـََنا َمنهُصوُر بهُن ُصَقريهٍ ،  َحدَّ
َرِة ،  ُعَمَر رَفـََعهُ َعِن ابهِن  ،  َعنه اَنِفعٍ ،  اَّللَِّ بهُن ُعَمَر الهُعَمِريُّ  َجِّ َوالهُعمه َهاِد َواحله ِل الصَّاَلِة َوالزََّكاِة َواجلِه قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل لََيُكوُن ِمنه َأهه

ِلِه«  ِر َعقه َم الهِقَياَمِة ِإالَّ ِبَقده  َحىتَّ ذََكَر ِسَهاَم اخلهَريهِ َوَما َُيهَزى يـَوه
 باطل. حديث  قال المحقق: [ # 1593]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ   *  -   14 َعنه َأيب  ،  َعِن الهَفضهِل بهِن ِعيَسى،  قَاِضي َحَلبَ ،  قَاَل: ثـََنا َحفهُص بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ
ِديِّ  ُ تـََعاىَل الهَعقهَل قَاَل َلُه: ُقمه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ُعثهَماَن النـَّهه فـََقاَم ُثَّ قَاَل َلُه: ،  َم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق اَّللَّ

ًا ِمنهَك َواَل  َأدهِبره فََأدهبـََر ُثَّ قَاَل َلُه: َأقهِبله فََأقـهَبَل ُثَّ قَاَل َلُه: اقـهُعده فـََقَعَد فـََقاَل َعزَّ َوَجلَّ: َما َخَلقه  َرَم ِمنهَك َواَل َأفهَضَل ُت َخلهًقا َخريه َأكه
َك ُأَعاِتُب ِبَك الثَـَّواُب وَ  َسَن ِمنهَك ِبَك آُخُذ َوِبَك ُأعهِطي َوِبَك ُأِعزُّ َوِبَك ُأعهَرُف َوِإايَّ  َعَليهَك الهِعَقاُب " ِمنهَك َواَل َأحه

 حديث موضوع. قال المحقق: [ # 1594]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ    *  -  19 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َحِبيِب بهِن الشَِّهيدِ َحدَّ َاِرُث بهُن النـُّعهَمانِ ،  قَاَل: ثـََنا ِإسه َعنه ُخَليهِد بهِن ،  قَاَل: ثـََنا احله
َا يـُعهُطوَن ، َعنه ُمَعاِويََة بهِن قـُرَّةَ ، ِدعهِلجٍ  َم الهِقَياَمِة«رَفـََعُه قَاَل: »النَّاُس يـَعهَمُلوَن اخلهَريهَ َوِإَّنَّ ِر ُعُقوهِلِمه يـَوه  ُأُجورَُهمه َعَلى َقده

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1595]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: ثـََنا َأيب   *   -   28 َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  قَاَل: ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ
ميَاِن اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُمَدارَاُة النَّاِس«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ

 حديث مرسل، إسناده ضعيف.  قال المحقق: [ # 1596]فيض: 

رَباََن أَبُو الهَفَرِج حُمَمَّدٌ   *   -   106 َاِرُث بهُن  ،  َأخه لٍ ،  حُمَمَِّد بهِن َأيب ُأَساَمةَ ثـََنا احله َعنه َشيهٍخ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحيَّانَ ،  ثـََنا َأمحهَُد بهُن َسهه
َةَ ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  يـَُقاُل َلُه: َجعهَفرٌ  ، ٌم يـَُردُّ ِبِه َعَلى َجههلٍ قَاَل: " َثالٌث َمنه ُكنَّ ِفيِه َكاَن َبَدنُُه يف رَاَحٍة: ِعله ،  رَفـََعهُ ،  َعِن الهرَبَاِء بهِن َسربه

 َوَورٌَع َُيهِجُزُه َعنه َمَعاِصي اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ "، َوَعقهٌل يَُداِري ِبِه النَّاسَ 
 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 1597]فيض: 
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رَباََن أَبُو الهَفَرِج حُمَمَّدٌ   *  -  107 َاِرُث بهُن  ،  ثـََنا َأمحهَدُ ،  َأخه َحدََّثيِن َعبهُد  ،  ثـََنا ِشبهُل بهُن َعبَّادٍ ،  ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأاَبنٍ ،  حُمَمَّدٍ ثـََنا احله
نـهَيا َوالِخَرِة:،  الهَمِلِك بهُن ُعَمريهٍ  اِري ِبِه  َعقهٌل يُدَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َثالٌث َمنه ُحرَِمُهنَّ ُحرَِم َخريهَ الدُّ

 َوَورٌَع َُيهِجُزُه َعِن الهَمَعاِصي " ، َوِحلهٌم يـَُردُّ ِبِه السَِّفيهَ ، النَّاسَ 
 حديث مرسل.  قال المحقق: [ # 1598]فيض: 

رَباََن أَبُو الهَفَرِج حُمَمَّدٌ   -   109 َسِن  ،  ثـََنا َأمحهَُد بهُن ُسَليهَمانَ ،  َأخه َحاُق بهُن احلَه َرهيبُّ ثـََنا ِإسه َعنه َمعهَبِد  ،  اَن ابهُن َسَلَمةَ ،  ثـََنا أَبُو َسَلَمةَ ،  احله
ُ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَي َأاَب َذرٍّ   نِّ َواإِلنهسِ بهِن َمعهَداَن: قـََعَد أَبُو َذرٍّ َرمِحَُه اَّللَّ  فـََقالَ   ؟  َهله تـََعوَّذهَت ِمنه َشيهطَاِن اجلِه

: َوَهله يف اإِلنهِس ِمنه َشَياِطنيَ  َنَّةِ ،  قَاَل: نـََعمه: »اَي َأاَب َذرٍّ   ؟  اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ؟ قـُلهُت: َوَما ُهوَ   ؟  «َأال َأُدلَُّك َعَلى َكنهٍز ِمنه ُكُنوِز اجله
َة ِإال اِبَّللَِّ الهَعِليِّ الهَعِظيِم« ُثَّ قـُلهُت: ايَ  َل َوال قـُوَّ تَـَقلَّ   ؟  َما الصَّالةُ ،  َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل: »اَل َحوه ُضوٍع َفَمنه َشاَء اسه ، قَاَل: »َخريهُ َموه

ثـََر« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َتكه مُ ،  َوَمنه َشاَء اسه ُد    ؟  فََأيُّ الصََّدَقِة َأفهَضلُ ،  قَاَل: »فـَرهٌض« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ؟  َفَما الصَّوه قَاَل: »َجهه
: َكمه َعَدُد الهُمرهَسِلنيَ الهُمِقلِّ  َمُّ الهَغِفرُي« قـُلهُت: َأرَأَيهَت آَدَم َعَليهِه  ؟  َويسر َأي يسر« قـُلهُت اَي َنِبَّ اَّللَِّ »َثالُث ِماَئٍة َوََخهَسَة َعَشَر اجله

نَِبيًّا َكاَن  ُمَكلًَّما«  ؟  السَّالُم  »نـََعمه   .  قَاَل: 
ََل النَّاسِ  َ َيَديهِه فـََلمه ُيَصلِّ َعَليَّ " َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َأخبه  َمنه ذُِكرهُت َبنيه

   ~[ 1599]فيض: 

رَباََن أَبُو الهَفَرِج حُمَمَّدٌ   *  -   111 َبةَ ،  ثـََنا َأمحهَُد بهُن ُعثهَماَن اأَلَدِميُّ ،  َأخه ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَِّد بهِن َميهُموٍن ثـََنا  ،  حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن بهِن َأيب َشيـه
َواين ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ُمصهَعِب بهِن َسالمٍ ،  الهِكنهِديُّ  : »اَي َمعهَشَر ِإخه ُتمه بـَعهُضُكمه ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ تـََناَصُحوا يف الهِعلهِم َوال َيكه

ُ َعزَّ َوَجلَّ ُمَسائُِلُكمه َعنهُه« فَِإنَّ ِجَنايََة ، بـَعهًضا  الرَُّجِل يف قـَلهِبِه َأَشدُّ ِمنه ِجَنايَِتِه يف َماِلِه َواَّللَّ
   ~[ 1600]فيض: 
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ِ حُمَمَُّد بهُن    - 1 َُسنيه رَباََن الشَّيهُخ أَبُو احله َرِبَعاءِ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َُيهََي الهُمقهِرئُ َأخه ِم األه َن ِمنه  ،  ِقَراَءًة َعَليهِه يف يـَوه أِلَرهَبٍع َخَلوه
ِ َعِليُّ بهُن   َُسنيه رَباََن الشَّيهُخ أَبُو احله َدى َوََخهِسنَي َوَأرهبَِعِماَئٍة قَاَل: َأخه َراَن الهُمَعدَّلُ َشعهَباَن َسَنَة ِإحه ِقَراَءًة  ،  حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِبشه

َواَن الهرَبهَذِعيُّ ِقَراَءًة َعَليههِ ، َعَليهِه يف َسَنِة َسبهٍع َوَأرهبَِعِماَئةٍ  ُ بهُن َصفه َُسنيه رَبَُكمه أَبُو َعِليٍّ احله رهبَِعنَي فََأقـَرَّ ِبِه يف الهُمَحرَِّم َسَنَة أَ ، ِقيَل َلُه: َأخه
ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمٍَّد ابهِن َأيب الُدنـهَيا قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ  رَباََن أَبُو َبكه َعهدِ َوَثاَلُثِاَئٍة قَاَل: َأخه رَبين  ،   بهُن اجله رَباََن ُشعهَبُة قَاَل: َأخه قَاَل: َأخه

رَتِيِّ  َأاَب الهَبخه عهُت  ُرو بهُن ُمرََّة قَاَل: ْسَِ رَبين َمنه َعمه يـَُقوُل: َأخه ِلَك النَّاُس َحىتَّ ،    َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلنه يـَهه  ُ َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْسَِ
 يـَعهِذُروا ِمنه أَنـهُفِسِهمه« 

 ، وقال األلباني: صحيح.(4347رواه أبو داود ) [ #1601]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:    *  -  3 رَباََن قَاِسُم بهُن َهاِشمٍ َحدَّ ثـََنا أَبُو النَّضهرِ ،  َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة بهِن ُمَصرٍِّف الهَياِميُّ ،  قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َحدَّ
رٍ ،  َوُدُموُعُه تـَنهَحِدرُ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َجاِمُع بهُن َأيب رَاِشدٍ ،  َعنه زُبـَيهٍد الهَياِميِّ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعنه أُمِّ ُمَبشِّ قَاَلته

َرهِض« ِل األه ُ تـََعاىَل أبَهَسُه أبَِهه َرهِض أَنـهَزَل اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َظَهَر السُّوُء يف األه : قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  اَّللَّ َوِإنه َكاَن ِفيِهمه ،  قَاَلته
«، ُيِصيبـُُهمه َما َأَصاَب النَّاسَ ، َوِإنه َكاَن ِفيِهمه َصاحِلُونَ ، اَل: »نـََعمه قَ  ؟ َصاحِلُونَ   ُثَّ يـَرهِجُعوَن ِإىَل َرمحهَِة اَّللَِّ
 (، وقال: صحيح. 680ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة )[ # 1602]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن    *   -   4 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّامٍ َحدَّ َعِن  ،  َعنه ُخَليهِد بهِن َحسَّانَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َصاِلٌح الهُمرِّيُّ ،  ِإْسه
َسنِ  ُمَُّة حَتهَت َيِد اَّللَِّ َعزَّ َوجَ ،  احلَه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـََزاُل َهِذِه األه  َويف َكَنِفِه َما ملَه مُيَاِلئه قـُرَّاُؤَها لَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمه َيَدهُ ،  َوَما ملَه مُيَنِّ ِخَيارَُها ِشَرارََها،  َوَما ملَه يـَُزكِّ ُصَلَحاُؤَها ُفجَّارََها،  أَُمَراَءَها تـََعاىَل َعنـه  ُ ُثَّ َسلََّط ،  فَِإَذا ُهمه فـََعُلوا َذِلَك رََفَع اَّللَّ

 ُثَّ َضَرَِبُمه اِبلهَفاَقِة َوالهَفقهِر« ،  مه ُسوَء الهَعَذابِ َعَليهِهمه َجَباِبَرِتُُ 
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1603]فيض: 

 

َعهدِ   -  5 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدَّ ِصيِّ َعنه  ،  َعِن الهُمَباَرِك بهِن َفَضاَلةَ ،  َوَسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ مه ،  َمرهُزوٍق َأيب َعبهِد اَّللَِّ احلِه
َاَء الرََّحِبِّ  اَبنَ ،  َعنه َأيب َأْسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يُ ،  َعنه ثـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وِشُك  َموه

َُمُم ِمنه ُكلِّ أُُفقٍ َأنه َتَداَعى   َعِتَها،  َعَليهُكُم األه ََكَلُة َعَلى َقصه َمِئٍذ َكِثريٌ   ؟  قَاُلوا: ِمنه ِقلَّةٍ ،  «َكَما َتَداَعى األه َوَلِكنَُّكمه ،  قَاَل: »أَنـهُتمه يـَوه
السَّيهلِ  َعُدوُِّكمه ،  ُغثَاٌء َكغُثَاِء  قـُُلوِب  ِمنه  الهَمَهابَُة  قُـ ،  تـُنـهزَُع  نُ َوَُيهَعُل يف  الهَوهه نُ ،  «ُلوِبُكُم  الهَوهه َوَما  ََياةِ   ؟  قَاُلوا:  احله ، قَاَل: »ُحبُّ 
 وََكَراِهَيُة الهَموهِت« 

 (، وقال األلباني: صحيح.4297رواه أبو داود )[ # 1604]فيض: 
 

ُ بهُن َعِليٍّ    *   -   6 َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احله ِليُّ َحدَّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  الهِعجه ثـََنا ُعَمُر بهُن مَحهَزَة الهُعَمِريُّ ،  قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه اَنِفِع بهِن َماِلٍك َأيب ُسَهيهلٍ   َتَهَنُع الهِعَباَد ِمنه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َقَة ُدنـهَياُهمه َعَلى ِديِنِهمه  ثُِروا َصفه َقَة ُدنـهَياُهمه َعَلى ِديِنِهمه ،  َسَخِط اَّللَِّ َما ملَه يـُؤه ، رُدَّ َعَليهِهمه ،  ُثَّ قَاُلوا: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  فَِإَذا آثـَُروا َصفه
ُ َعزَّ َوَجلَّ: َكَذبـهتُ   مه "َوقَاَل اَّللَّ

  (، وقال: ضعيف.6301ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1605]فيض: 
 

َداينُّ   -  7 َمه َحاَق اهله ثـََنا َسعهُد بهُن زُنـهُبوٍر أَبُو ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعمَّاُر بهُن حُمَمٍَّد الثَـّوهِريُّ ،  َحدَّ ُعبَـيهِد  َعنه َُيهََي بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ
نـهَيا ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  اَّللَِّ  ٌم َُيهِتُلوَن الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َُيهُرُج يف آِخِر الزََّماِن قـَوه ،  اِبلدِّينِ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلى ِمَن السُّكَّرِ أَلهِسنَـ ،  يـَلهَبُسوَن ِللنَّاِس ُمُسوَح الضَّأهِن ِمَن اللِّنيِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأيب تـَغهرَتُّونَ ،  َوقـُُلوُِبُمه قـُُلوُب الذََِّئبِ ،  تـُُهمه َأحه ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َاَن "  َفِب َحَلفهُت أَلَبـهَعَثنَّ  ؟ َوَعَليَّ جَتهرَتُِئونَ  ُهمه َحريه َِليَم ِمنـه َنًة َتدَُع احله ُهمه ِفتـه  َعَلى ُأولَِئَك ِمنـه

  (، وقال األلباني: ضعيف جدا.2404رواه الترمذي )[ # 1606]فيض: 

َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -   10 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن ِإْسه َسنِ ،  الهُمرِّيُّ قَاَل: َحدََّثيِن َصاِلٌح  ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َعِن احلَه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا النَّاُس َأظهَهُروا الهِعلهَم َوَضيـَُّعوا الهَعَملَ  َلهُسِن َوتـََباَغُضوا اِبلهُقُلوبِ ،  َصلَّى اَّللَّ َرهَحامِ ،  َوحَتَابُّوا اِبأله ،  َوتـََقاطُعوا يف األه

 فََأَصمَُّهمه َوَأعهَمى أََبَصارَُهمه« ،  ِعنهَد َذِلكَ َلَعنَـُهُم اَّللَُّ 
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1607]فيض: 

رٍ   -   11 ثـََنا الزَُّبريهُ بهُن َأيب َبكه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َرةَ ،  َحدَّ فـَرهَوَة بهِن قـَيهٍس َعنه  ،  َعنه اَنِفِع بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َضمه
ٍط ِمَن الهُمَهاِجرِيَن ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  الهَمكِّيِّ  َنا  ،  قَاَل: ُكنهُت َعاِشَر َعَشَرِة رَهه َبَل َعَليـه فََأقـه

ِهِه فـََقا َعَليهِه َوَسلََّم ِبَوجه  ُ رُِكوُهنَّ: َما َظَهَرِت  ،  ََخهُس ِخَصالٍ ،  َل: " اَي َمعهَشَر الهُمَهاِجرِينَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه ُتده
ٍم َقطُّ َحىتَّ َأعهَلُنوا ِِبَا اَلِفِهُم الَِّذينَ ،  الهَفاِحَشُة يف قـَوه َوهَجاِع الَّيِت ملَه َتُكنه يف َأسه ا  ِإالَّ ابـهتـُُلوا اِبلطََّواِعنِي َواأله ٌم ،  َمَضوه َواَل نـََقَص قـَوه

ِر السُّلهطَانِ  ِة الهَمُئونَِة َوَجوه ِننِي َوِشدَّ َياَل َوالهِميَزاَن ِإالَّ ابـهتـُُلوا اِبلسِّ ٌم زََكاَة َأمهَواهِلِمه ِإالَّ ُمِنُعوا الهَقطهَر ِمَن السََّماءِ ،  الهِمكه ، َوَما َمَنَع قـَوه
ِِهمه فََأَخُذوا بـَعهَض َما يف أَيهِديِهمه ،  َوَلوهاَل الهبَـَهائُِم ملَه مُيهَطُروا َد ِإالَّ َسلََّط َعَليهِهمه َعُدوَُّهمه ِمنه َغريه ٌم الهَعهه َوَما ملَه تـَعهَمله ،  َواَل َخَفَر قـَوه

ُوا يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َجعَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َويـََتَخريَّ نَـُهمه " أَئِمَّتـُُهمه مبَا أَنـهَزَل اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ أبَهَسُهمه بـَيـه  َل اَّللَّ
   .حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف(، وقال شعيب: 4019رواه ابن ماجه )[ # 1608]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -  12 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو ِشَهابٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  الهُمَسيَّبِ َعِن الهَعاَلِء بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َعمه
َعهدِ  ُعودٍ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه َساملٍِ يـَعهيِن ابهَن َأيب اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َمنه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُكمه َكاَن ِإَذا َعِملَ  َِطيَئةِ   َكاَن قـَبـه َكأَنَُّه ملَه يـََرُه َعَلى ،  فَِإَذا َكاَن الهَغُد َجاَلَسُه َوَواَكَلُه َوَشارَبَهُ ،  ََّنَاُه النَّاِهي تـَعهِذيًرا،  الهَعاِمُل ِفيِهمه اِبخله

َمهسِ  ُهمه َضَرَب ِبُقُلوِب بـَعهضِ ،  َخِطيَئٍة اِبأله ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َذِلَك ِمنـه ُثَّ َلَعنَـُهمه َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّهمه َداُوَد  ،  ِهمه َعَلى بـَعهضٍ فـََلمَّا رََأى اَّللَّ
ا وََكانُوا يـَعهَتُدوَن{ ]البقرة:   َهُونَّ َعِن ،  لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُروفِ ،  َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ ،  [ 61َوِعيَسى ابهِن َمرهََيَ }َذِلَك مبَا َعَصوه َولَتَـنـه
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َقِّ َأطهًرا ،  لََتأهُخُذنَّ َعَلى َيِد السَِّفيهِ وَ ،  الهُمنهَكرِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبُقُلوِب بـَعهِضُكمه َعَلى بـَعهضٍ ،  فـَلهَتأهطُُرنَُّه َعَلى احله ُثَّ لَيَـلهَعنَـنَُّكمه ،  َأوه لََيضهرَِبنَّ اَّللَّ
 َكَما َلَعنَـُهمه " 

  األلباني: ضعيف.(، وقال 4336رواه أبو داود )[ # 1609]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيمَ  * -  18 رَباََن أَبُو َمرهَيََ ، َحدَّ ََرِميُّ ، قَاَل: َأخه رَباََن الهَعطَّاُر بهُن َخاِلٍد احله ، قَاَل: َأخه
رَباََن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد   ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  الهَمِلِك بهِن َمرهَوانَ قَاَل: َأخه ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرهَض زُلهزَِلته َعَلى َعهه َها  ،  " َأنَّ األه فـََوَضَع َيَدُه َعَليـه

ُكيِن  تَـعهِتَبُكمه فََأعهِتُبوُه«ُثَّ الهتَـَفَت ِإىَل َأصهَحابِِه فـََقاَل: »ِإنَّ رَ ،  فَِإنَُّه ملَه َيَهِن َلِك بـَعهُد«،  ُثَّ قَاَل: »اسه ُثَّ زُلهزَِلته اِبلنَّاِس يف   .  بَُّكمه َيسه
َطَّاِب فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاسُ  َدثـهُتُموهُ ،  زََمِن ُعَمَر بهِن اخله ٍء َأحه َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه لَِئنه َعاَدته اَل ،  َما َكاَنته َهِذِه الزَّلهَزَلُة ِإالَّ َعنه َشيه

 ُنُكمه ِفيَها أََبًدا« ُأَساكِ 
 مرسل ان لم يكن معضال.  قال المحقق: [ # 1610]فيض: 

َداينُّ قَاَل: َحدََّثيِن رَجَ   *  -  19 َمه َاِرِث اهله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر ُعَمُر بهُن َأيب احله قَاَل: ،  اُء بهُن َسَلَمَة بهِن رََجاءٍ َحدَّ
َبةَ ،  َعنه َسعهِد بهِن َطرِيفٍ ،  َحدََّثيِن َأيب  ََكِم بهِن ُعتَـيـه ِد  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعِن احله قَاَل: زُلهزَِلِت الهَمِديَنُة َعَلى َعهه

ُ َعنههُ  َها َوقَاَل: َما َلكِ ،  ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َبارََهاأَ   ؟  َما َلكِ ،  َفَضَرَب بَِيِدِه َعَليـه َنا َأخه ثـَتـه َا َلوه َكاَنِت الهِقَياَمُة َحدَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ،  َما ِإَّنَّ ْسَِ
ُم الهِقَياَمةِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َكاَن يـَوه َها ِذرَاٌع َواَل ِشربهٌ ِإالَّ َوُهَو يـَنهِطُق اِبلنَّاِس«، َصلَّى اَّللَّ  فـََليهَس ِمنـه

 في إسناده رجاء بن سلمة اهم بسرقة األحاديث، وسعد بن طريف متروك. :الموسوعة قال محقق[ # 1611]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ   *  -  24 رَباََن َغسَّاُن بهُن بـُرهزِينَ ،  َحدَّ ٍد  قَاَل: َحدََّثيِن رَاِشٌد أَبُو حُمَمَّ ،  قَاَل: َأخه
مَّاينُّ  ِه ِمنه َأِخيِه الهُمسه ،  احلِه َنا زََماٌن َوَما َأَحٌد َأَحقَّ ِبِديَنارِِه َوِدرهمهَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ،  ِلمِ قَاَل: قَاَل ابهُن ُعَمَر: َلَقده أََتى َعَليـه َوَلَقده ْسَِ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َضنَّ النَّاُس  يَناِر َوالدِّرهَهمِ َصلَّى اَّللَّ َهادَ ، َوتـََبايـَُعوا اِبلهِعيَنةِ ، اِبلدِّ َتاِب الهبَـَقرِ ، َوتـَرَُكوا اجلِه أَنـهَزَل ، َوَأَخُذوا أبَِكه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِهمه ِمَن السََّماِء ُذالًّ  ُهمه َحىتَّ يـَُراِجُعوا ِدينَـُهمه« ، اَّللَّ  اَل يـَرهفـَُعُه َعنـه

  (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.4825د في المسند )رواه أحم[ # 1612]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَِّحيِم بهُن َعبَّاٍد الهِمعهَويلُّ  *  -  26 ثـََنا َخازُِم ، قَاَل: َحدَّثـََنا رََجاُء بهُن ُحَريهٍث الهَباِهِليُّ ، َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َرَة الهَعبهِديُّ بهُن َجبَـَلَة بهِن َأيب   َُذيهلِ ،  َعنه ِضَراِر بهِن ُمرَّةَ ،  َنضه قَااَل: قَاَل َرُسوُل ،  َوُحَذيـهَفةَ ،  َعنه َعمَّاِر بهِن اَيِسرٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب اهله

َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َأرَاَد اِبلهِعَبادِ   ُ َطهَفالَ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمًة َأَماَت األه فـَتَـنهِزُل ِِبُِم النِّقهَمُة ،  َوَأعهَقَم َأرهَحاَم النَِّساءِ ،  نِقه
 َولَيهَس ِفيِهمه َمرهُحوٌم« 

 (: ضعيف.1544قال األلباني في ضعيف الجامع ) :الموسوعة قال محقق[ # 1613]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:    *   -   27 َاِعيلَ َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َسِعيُد بهُن َمنهُصورٍ ،  َحدَّ ثـََنا َصاِلُح بهُن ُموَسى،  قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
ََسنِ  هِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن احله ُ َعنههُ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعنه أَبِيَها،  َعنه أُمِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »النَِّقُم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َرِضَي اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

 ُكلَُّها َجائَِرٌة« 
 رواه أبو يعلى، وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك.  :الهيثميقال [ # 1614]فيض: 

َعهدِ   *   -   31 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن  ،  َحدَّ َسنِ ،  الهُمَباَركُ قَاَل: َأخه ُ َعَليهِه ،  َعِن احلَه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًا َجَعَل َأمهَرُهمه ِإىَل ُحَلَمائِِهمه  ٍم َخريه ُ تـََعاىَل ِبَقوه ٍم َشرًّا،  َوفـَيهَأُهمه ِعنهَد ُْسََحائِِهمه ،  َوَسلََّم: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ ُ ِبَقوه َجَعَل َأمهَرُهمه ِإىَل   َوِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

 َوفـَيهَأُهمه ِعنهَد خُبَاَلئِِهمه«، ُسَفَهائِِهمه 
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1615]فيض: 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -  34 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احله ٍر التَّمَّارُ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َنصه ثـَرٌ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ َعِن  ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َحدََّثيِن َكوه
َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ ،  ابهِن ُعَمرَ   ُ ُ َعزَّ َوَجلَّ أَُمَراَء ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَث اَّللَّ اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ يـَبـه

َبانِ ،  َوقـُرَّاًء َفَسَقةً ،  َوُعَرفَاَء ظََلَمةً ،  َوااًن َخَونَةً َوَأعه ،  َوُوَزرَاَء َفَجَرةً ،  َكَذبَةً  َواُؤُهمه ،  قـُُلوُِبُمه أَنهََتُ ِمنه ِجيَفةٍ ،  ِسيَماُهمه ِسيَماُء الرُّهه َأهه
َاَء ُمظهِلَمةً ،  خُمهَتِلَفةٌ  َنًة َغربه ُ هَلُمه ِفتـه َتُح اَّللَّ اَلِم  ،  َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ   .  ودِ فـَيَـتَـَهاوَُكوَن ِفيَها َكتَـَهاُوِك الهيَـهُ ،  فـَيَـفه َتِقَضنَّ ُعَرى اإلهِسه لَيَـنـه

ُ اَّللَُّ ،  ُعرهَوًة ُعرهَوةً  َهُونَّ َعِن الهُمنهَكرِ   .  َحىتَّ اَل يـَُقاُل: اَّللَّ ُ َعَليهُكمه ِشَرارَُكمه ،  لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُروِف َولَتَـنـه ُسوُمونَُّكمه فـََليَ ،  َأوه لَُيَسلَِّطنَّ اَّللَّ
َتَجاُب هَلُمه ،  ُسوَء الهَعَذابِ  ُعو ِخَيارُُكمه َفاَل ُيسه َهُونَّ َعِن الهُمنهَكرِ   .  ُثَّ َيده ُ َعَليهُكمه َمنه اَل يـَرهَحُم ،  لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُروِف َولَتَـنـه َعَثنَّ اَّللَّ َأوه لَيَـبـه

  يـَرهَحمه َصِغرياََن َويـَُوقِّره َكِبرياََن فـََليهَس ِمنَّا " َوَمنه ملَه ، َصِغريَُكمه َواَل يـَُوقُِّر َكِبريَُكمه 
   ~[ 1616]فيض: 

 

ََسِن بهِن َشِقيقٍ   *   -   35 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احله َعثِ ،  َحدَّ َشه رَباََن ِإبـهَراِهيُم بهُن األه رَباََن َعبهُد  قَاَل:  ،  قَاَل: َأخه َأخه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما طَفََّف ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  الرَّمحهَِن بهُن زَيهٍد الهَعمِّيُّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌم َكيهاًل  ٍم الزِّاَن ِإالَّ َظَهَر ِفيِهُم الهَموهتُ ،  اَّللََّ الهَقطهرَ ِإالَّ َمنَـَعُهُم  ،  َواَل خَبَُسوا ِميَزاانً ،  قـَوه ٍم الرِّاَب ِإالَّ َسلََّط ،  َوَما َظَهَر يف قـَوه َوَما َظَهَر يف قـَوه
ُُنونَ  ُ تـََعاىَل َعَليهِهُم اجله ٍم الهَقتهلُ ،  اَّللَّ ٍم ،   تـََعاىَل َعَليهِهمه َعُدوَُّهمه ِإالَّ َسلََّط اَّللَُّ ،  فـََقَتَل بـَعهُضُهمه بـَعهًضا،  َوَما ظََهَر يف قـَوه َوَما َظَهَر يف قـَوه

ِم ُلوٍط ِإالَّ َوَظَهَر ِفيِهُم اخلهَسهفُ  َي َعِن الهُمنهَكِر ِإالَّ ملَه تـُرهَفعه َأعهَماهُلُمه ،  َعَمُل قـَوه َمهَر اِبلهَمعهُروِف َوالنـَّهه ٌم األه َمعه ،  َوَما تـََرَك قـَوه َوملَه ُيسه
 ُدَعاُؤُهمه« 

   ~[ 1617فيض: ]

ََرِويُّ  * -  36 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ اهله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب ُفَديهكٍ ، َحدَّ رَباََن حُمَمَُّد بهُن ِإْسه قَاَل: َحدََّثيِن ، قَاَل: َأخه
ُرو بهُن ُعثهَماَن بهِن َهاِنئٍ  : َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  بهِن ُعَمَر بهِن ُعثهَمانَ َعنه َعاِصِم  ،  َعمه َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ
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ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَقده َحَفَزُه النـََّفسُ  ءٌ ،  َصلَّى اَّللَّ ِهِه َأنه َقده َحَفَزُه َشيه َرةِ ،  ضََّأ َوَخَرجَ َفَما َتَكلََّم َحىتَّ تـَوَ ،  فـََعَرفهُت يف َوجه ُجه ، فـََلِصقهُت اِبحله
ا َعِن الهُمنهَكرِ ،  ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل َلُكمه: ُمُروا اِبلهَمعهُروفِ ،  َفَصِعَد الهِمنهرَبَ َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثهََن َعَليهِه ُثَّ قَاَل: " أَيُـَّها النَّاسُ  َوه ، َواَّنه

ُعوين َفاَل  أَُلوين َفَما ُأعهِطيُكمه ،  ُأِجيَـُبُكمه قـَبهَل َأنه َتده تَـنهِصُروين َفاَل أَنهُصرُُكمه "، َوَتسه  َوَتسه
 : ضعيف.األمر بالمعروف والنهي عن المنكرمجقق كتاب قال [ # 1618]فيض: 

 

ََسنِ   *  -  37 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َعثِ ،  َحدَّ َشه عهُت الهُفَضيهَل بهَن ِعَياضٍ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن األه ، قَاَل: ْسَِ
نـهَيا نُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »ِإَذا َعظََّمته أُمَّيِت الدُّ اَلمِ يـَُقوُل: ذُِكَر َعنه َنِبِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُة اإلهِسه َها َهيـه َمهَر  َوِإَذا تـَرََكتِ ، زَِعته ِمنـه  األه

َحاَق: َوبـََلَغيِن َأنَّ ابهَن الهمُ  أَبُو ِإسه ِي« قَاَل  َي َعِن الهُمنهَكِر ُحرَِمته بـَرََكَة الهَوحه َأفهَضلُ اِبلهَمعهُروِف َوالنـَّهه َعهَماِل    ؟ َباَرِك ُسِئَل: َأيُّ األه
َمهُر اِبلهَمعهُروفِ ، قَاَل: النُّصهُح َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ُي َعِن الهُمنهَكرِ  َفِقيَل: األه َهى، قَاَل: ِجَهادٌ  ؟ َوالنـَّهه  ؟  ِإَذا َنَصَح َأاَل َيَهُمُر َواَل يـَنـه

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1619]فيض: 

َثَمةَ   -   39 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن َجرِيُر بهُن َعبهِد  ،  َحدَّ َِميدِ قَاَل: َأخه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  احله َعنه قـَيهِس بهِن  ،  َعنه ِإْسه
يََة: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَليهُكمه أَنـهُفَسُكمه اَل ، َأيب َحازِمٍ  ُ َعنهُه َهِذِه اله ٍر َرِضَي اَّللَّ َتَديـهُتمه{  قَاَل: قـََرَأ أَبُو َبكه َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه

ِضِعَها105ائدة:  ]امل يََة َعَلى َغريهِ َموه َعَليهِه َوَسلََّم ،  [ ُثَّ قَاَل: ِإنَّ النَّاَس َيَضُعوَن َهِذِه اله  ُ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأاَل َوِإيّنِ ْسَِ
َم ِإَذا رََأُوا الظَّاملَ فـََلمه َيَهُخُذوا َعَلى َيَديههِ  ُوهُ َأِو ا، يـَُقوُل: »ِإنَّ الهَقوه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِعَقاِبِه«، لهُمنهَكَر فـََلمه يـَُغريِّ  َعمَُّهُم اَّللَّ

 صحيح. :كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال محقق[ # 1620]فيض: 
 

َواِزيُّ   * -  40 َهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن يَزِيَد األه َواِزيُّ ،  َحدَّ َهه ثـََنا أَبُو مَهَّاٍم األه َعنه َعبهِد  ،  َعنه َمرهَواَن بهِن َساملٍِ ،  قَاَل: َحدَّ
ٍرو ُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  الرَّمحهَِن بهِن َعمه ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرِضَي اَّللَّ

َِطيَئُة ملَه َتُضرَّ ِإالَّ َصاِحبَـَها  فَِإَذا َظَهَرته فـََلمه تـَُغريَّه َضرَِّت الهَعامََّة« ،  َوَسلََّم: »ِإَذا َخِفَيِت اخله
 اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َمْرَواُن ْبُن َساِلٍم اْلِغَفاِريُّ َوُهَو َمْتُروٌك.َروَ  :الهيثميقال [ # 1621]فيض: 

 

رَباََن َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  41 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َبُة بهُن َأيب َحِكيمٍ قَاَل:  ،  قَاَل: َأخه رَباََن ُعتـه قَاَل:  ،  َأخه
ِميُّ  ُرو بهُن َجارِيََة اللَّخه ُ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو أَُميََّة الشَّعهَباينُّ ،  َحدََّثيِن َعمه قَاَل: أَتـَيهُت َأاَب ثـَعهَلَبَة اخلهَُشيِنَّ َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَةِ ،  ُت: اَي َأاَب ثـَعهَلَبةَ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقله  َنُع يف َهِذِه اله ُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا   ؟  قَاَل: أَيَُّة آيَةٍ   ؟  َكيهَف َتصه قـُلهُت: قـَوه
َتَديـهُتمه{ ]املائدة:   َها َخِبريًا[ قَاَل: َأمَ 105َعَليهُكمه أَنـهُفَسُكمه اَل َيُضرُُّكمه َمنه َضلَّ ِإَذا اهه َها  ،  ا َواَّللَِّ َلَقده َسأَلهُت َعنـه َلَقده َسأَلهُت َعنـه

َعَليهِه َوَسلَّمَ   ُ ا َعِن الهُمنهَكرِ ،  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتِمُروا اِبلهَمعهُروِف َوتـََناَهوه ائـه ِإَذا رَأَيهَت ُشحًّا ُمطَاًعا،  فـََقاَل: »َبِل  َوَهًوى  ،  َحىتَّ 
ثـََرةً َودُ ،  ُمتـَّبَـًعا َم الصَّربهِ  ؛ َودَعه َعنهَك َأمهَر الهَعَوامِّ ،  فـََعَليهَك بِنَـفهِسكَ ،  َوِإعهَجاَب ُكلِّ ِذي رَأهٍي ِبَرأهِيهِ ،  نـهَيا ُمؤه َصربهٌ  ،  فَِإنَّ ِمنه َورَاِئُكمه َأايَّ

رِ  َمه ِر ََخهِسنَي رَ ،  ِفيِهنَّ ِمثهُل قـَبهٍض َعَلى اجله ُهمه ِمثهُل َأجه ُُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   .  ُجاًل يـَعهَمُلوَن َعَلى ِمثهِل َعَمِلِه«ِللهَعاِمِل ِمنـه ، َوزَاَدين َغريه
ُهمه  ُر ََخهِسنَي ِمنـه ُر ََخهِسنَي ِمنهُكمه« ؟ َأجه  قَاَل: »َأجه

 إسناده ضعيف. :كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال محقق[ # 1622]فيض: 
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َسِعيدٍ َحدَّثـََنا    -   42 بهُن  ُسَويهُد  ثـََنا  َحدَّ قَاَل:  اَّللَِّ  ُموَسى،  َعبهُد  بهُن  َصاِلُح  ثـََنا  َحدَّ َحازِمٍ ،  قَاَل:  َأيب  َسعهٍد  ،  َعنه  بهِن  ِل  َسهه َعنه 
ٍرو: »َكيهفَ  ًما ِلَعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبَك ِإَذا بَِقيَت يف ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاِس َقده َمرَِجته   السَّاِعِديِّ

تَـَلُفوا َفَصاُروا َهَكَذا،  ُعُهوُدُهمه َوَأَمااَنُِتُمه  َ َأَصاِبِعهِ ؟  فَاخه ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ ،  « َوَشبََّك َبنيه َودَعه َما ،  قَاَل: »اعهَمله مبَا تـَعهِرفُ ،  قَاَل: اَّللَّ
َك َوالتـََّلوَُّن يف ِديِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ، تـُنهِكرُ   َودَعه َعَوامَُّهمه«، َوَعَليهَك خبَاصَِّة نـَفهِسكَ ، َوِإايَّ

 إسناده ضعيف. :كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال محقق[ # 1623]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن    *  -  43 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيدَ ،  َسِعيدٍ َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِزاَيِد بهِن أَنـهُعمَ ،  قَاَل: َأخه
َبِحيِّ ،  َحدََّثيِن َساَلَمانُ  َصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ُعثهَماَن األه َِمنيُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم األه ُتِمَن ،  اَل: »ِإَذا اِتُِّ َوائـه

َِمنيِ  ُُرُف«،  َوُصدَِّق الهَكاِذبُ ،  وَُكذَِّب الصَّاِدقُ ، َغريهُ األه ُُرفُ ،  قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َأاَنَخ ِفيِهُم الشُّرهُف اجله قَاَل:    ؟ َوَما الشُّرهُف اجله
 »ِفََتٌ َكِقَطِع اللَّيهِل الهُمظهِلِم«

 في إسناده عبد الرحمن بن زياد ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 1624: ]فيض

رَباََن َعتَّاُب بهُن َبِشريٍ   *   -   45 رَباََن ُسَويهٌد قَاَل: َأخه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه َوهزَاِعيِّ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  َعنه َحسَّاَن بهِن َعِطيَّةَ ،  َعِن األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َسَيظهَهُر ِشَراُر أُمَّيِت َعَلى ِخَيارِِهمه  َم« ، اَّللَّ َقُر الهُمَناِفُق ِمنَّا الهيَـوه َتحه ِمُن ِفيِهمه َكَما ُيسه َقَر الهُمؤه َتحه  َحىتَّ ُيسه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1625]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *    -   46 رَباََن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ َحدَّ رَباََن َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  قَاَل: َأخه َبانَ ،  قَاَل: َأخه رَباََن ابهُن َأيب َشيـه ،  قَاَل: َأخه
َُراَساينِّ  َسُبُه َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعطَاٍء اخله ُ َعَليهِه وَ ،  َأحه ِمِن  َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم قَاَل: »َيَهِت زََماٌن َيُذوُب ِفيِه قـَلهُب الهُمؤه

ُُه«  ؟ قَاَل: ِممَّ َذاكَ ، َكَما َيُذوُب الهِملهُح يف الهَماِء« َتِطيُع يـَُغريِّ  قَاَل: »ِمَن الهُمنهَكِر اَل َيسه
 إسناده ضعيف.: كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال محقق[ # 1626]فيض: 

 

رَباََن يُوُسُف بهُن ُموَسى  *  -   47 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه رَباََن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبُّ ،  َحدَّ ٍرو ،  قَاَل: َأخه َسِن بهِن َعمه َعِن احلَه
ٍرو،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  الهُفَقيهِميِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيهَت أُمَّيِت َِتَاُب الظَّاملَ َأنه قَاَل: قَالَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمه " ، تـَُقوَل: ِإنََّك ظَاملٌِ   فـََقده تـُُودَِّع ِمنـه
 ضعيف النقطاعه.: كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر محقققال [ # 1627]فيض: 

 

رَباََن يُوُسُف بهُن ُموَسى  -   48 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه رَباََن َحكَّاُم بهُن َسلهٍم الرَّاِزيُّ ،  َحدَّ َباينُّ ،  قَاَل: َأخه رَباََن أَبُو ِسَناٍن الشَّيـه ،  قَاَل: َأخه
َحاقَ  َرانـَيهِهمه قَاَل: قَاَل رَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َجرِيرٍ ،  َعنه َأيب ِإسه َ َظهه ٍم َيُكوُن َبنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه قـَوه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هُ ، َمنه يـَعهَمُل َمَعاِصَي اَّللَِّ  َهوه ُه َوملَه يـَنـه َهوه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنهُه ِبِعَقاٍب« ، فـََقِدُروا َعَلى َأنه يـَنـه  ِإالَّ َعمَُّهُم اَّللَّ
  : إسناده ضعيف.ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا قال محقق[ # 1628]فيض: 
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رَباََن يُوُسُف بهُن ُموَسى  -   49 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه َعنه ،  قَاَل: َحدََّثيِن َرزِيٌن بـَيَّاُع الرُّمَّانِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ
ُت َمَع َموهاَليَ ،  الرُّقَادِ َأيب   ِد َرُسوِل اَّللَِّ ،  قَاَل: َخَرجه َنا ِإىَل ُحَذيـهَفَة َوُهَو يـَُقوُل: »ِإنه َكاَن الرَُّجُل لَيَـَتَكلَُّم اِبلهَكِلَمِة َعَلى َعهه  فَانـهتَـَهيـه

َعَليهِه َوَسلَّمَ   ُ َعِد الهَواِحِد َأرهَبَع َمرَّاتٍ   َوِإيّنِ أَلَْسهَُعَها ،  فـََيِصرُي ِِبَا ُمَناِفًقا،  َصلَّى اَّللَّ َم يف الهَمقه َهُونَّ َعِن  ،  الهيَـوه لََتأهُمُرنَّ اِبلهَمعهُروِف َولَتَـنـه
ُ تـََعاىَل َجَِيًعا ِبَعَذابٍ ،  الهُمنهَكِر َولََتَحاضُّنَّ َعَلى اخلهَريهِ  ِحتَـنَُّكُم اَّللَّ َرنَّ َعَليهُكمه ِشَرارَُكمه ،  َأوه لَُيسه َتَجاُب  ،  َأوه لَيـَُؤمِّ ُعو ِخَيارُُكمه َفاَل ُيسه ُثَّ َيده

 هَلُمه«
   ~[ 1629]فيض: 

يِتُّ  *  -  54 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن السَّمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن أَبُو ُعثهَماَن َعبهُد اَّللَِّ بهُن زَيهٍد الهَكلهِبُّ ، َحدَّ رَبين قَاَل: ، قَاَل: َأخه َأخه
َوهزَاِعيُّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلنه َِتهِلَك الرَِّعيَُّة َوِإنه َكاَنته ظَاِلَمًة ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َحسَّاَن بهِن َعِطيَّةَ ،  األه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِديَّةً  ِديًَّة ِإَذا َكاَنِت الهُواَلُة ظَاِلَمًة ُمِسيَئًة« َولَ ، ُمِسيَئًة ِإَذا َكاَنِت الهُواَلُة َهاِديًَة َمهه  ِكنه َِتهِلُك الرَِّعيَُّة َوِإنه َكاَنته َهاِديًَة َمهه
   (، وقال: ضعيف.514ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1630]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن    *  -  56 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َعثِ ،  َعِليِّ بهِن َشِقيقٍ َحدَّ َشه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن األه ِلُم بهُن َخاِلدٍ ،  قَاَل: َحدَّ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُمسه
ثـََنا َسيهُف بهُن ُسَليهَمانَ ،  ِإمهاَلًء ِمنه ِكَتاِبهِ  ىًل ،  َعنه َعِديِّ بهِن َعِديٍّ ،  قَاَل: َحدَّ هِ ،  َلهُ ،  َعنه َموه عهتُ ،  َعنه َجدِّ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: ْسَِ

َاصَِّة َحىتَّ َتُكوَن الهَعا َاصَّةِ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَُعذُِّب الهَعامََّة ِبَعَمِل اخله َ َعَلى اخله َتِطيُع َأنه تـَُغريِّ فَِإَذا ملَه ،  مَُّة َتسه
َاصَّةِ  ِ الهَعامَُّة َعَلى اخله َاصََّة«تـَُغريِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ الهَعامََّة َواخله   َعذََّب اَّللَّ

َثِني َمْوًلى َلَنا َوُهَو  قال المحقق: [ # 1631]فيض:  َواُب، َرَواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريَقْيِن، ِإْحَداَها َهِذِه، َواأْلُْخَرى َعْن َعِديِ  ْبِن َعِديٍ  َحدَّ الصَّ
ْسَناَدْيِن ِثَقاٌت. َوَكَذِلَك َرَواُه  ، َوِفيِه َرُجٌل َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأَحِد اإلِْ  الطََّبَراِنيُّ

رَباََن َسِعيُد بهُن يـَعهُقوَب الطَّالهَقاينُّ   -   64 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ربََ ،  قَاَل: َأخه َيانُ قَاَل: َأخه َعنه  ،  اَن ُسفه
َعهدِ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِعيَسى اَبنَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب اجله َرُم الرِّزهَق ،  َعنه ثـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَعبهَد لَُيحه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اِبلذَّنهِب ُيِصيُبُه«
. ونص حسن لغيره دون قوله: "إن الرجل لُيحرم الرزَق بالذنب ُيصيبه"(، وقال شعيب:  4022ماجه )  رواه ابن[ #  1632]فيض:  

ْزقَ الحديث عند ابن ماجه:  ُجَل َلُيْحَرُم الرِ  َعاُء، َوِإنَّ الرَّ ، َواَل َيُردُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدُّ  . ِبالذَّْنِب ُيِصيُبُه" "اَل َيِزيُد ِفي اْلُعْمِر ِإالَّ اْلِبرُّ

ِ بهِن ِإبـهَراِهيَم الهَعاِمِريُّ   * -  102 َُسنيه ثـََنا َعِليُّ بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن َعِليُّ بهُن َعاِصمٍ ،  َحدَّ َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ،  قَاَل: َأخه
َسنِ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َعُروبَةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق آَدَم رَُجاًل ُطَوااًل ، بهِن َكعهبٍ َعنه ُأيبَِّ ، َعِن احلَه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَتُهُ فََأوَُّل َما َبَدا ِمنهُه  ،  فـََلمَّا َذاَق الشََّجَرَة َسَقَط َعنهُه لَِباُسهُ ،  َكِثرَي َشعهِر الرَّأهسِ ،  َكأَنَُّه ََنهَلٌة َسُحوقٌ  َتدُّ  ،  َعوه َها َجَعَل َيشه فـََلمَّا َنَظَر ِإلَيـه
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َنَّةِ  َنَّةِ ،  يف اجله : اَي آَدمُ ،  فـَتَـَعلََّق َشعهَرُه بـَعهٌض ِمنه َأغهَصاِن اجله َع َكاَلَم الرَّمحهَِن قَاَل: اَي   ؟  ِمينِّ َتِفرُّ ،  فـََناَداُه الرَّمحهَُن َجلَّ َوَعزَّ فـََلمَّا ْسَِ
َياًء ِمنهكَ ،  َربِّ  ِتحه َنَّةِ ،  َأرَأَيهَت ِإنه تـُبهُت َورَِجعهتُ ،  اَل َوَلِكِن اسه لُُه تـََعاىَل: }فـَتَـَلقَّى   ؟  َأَعاِئِدي ِإىَل اجله قَاَل: نـََعمه اَي آَدُم " َفَذِلَك قـَوه

 [ " 37َعَليهِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم{ ]البقرة:  آَدُم ِمنه رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتابَ 
  (، وقال: ضعيف.6033ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1633]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ  *  - 117 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ ، َحدَّ َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ، َواحله ِلٍم ، قَااَل: َحدَّ َعنه ُمسه
َعهَورِ  ٍرو،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  األه ُ َعَلى َعاٍد ِمَن الّرِيِح الَّيِت ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما فـََتَح اَّللَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلُكوا ِفيَها ِإالَّ  ِل الهَباِديَةِ ُأهه « قَاَل: " َفَمرَّته أبَِهه َامتَِ ِضِع اخله َرهضِ ، َفَحَمَلته َمَواِشيَـُهمه َوَأمهَواهَلُمه ،  ِمثهَل َموه َ السََّماِء َواأله ُهمه َبنيه ،  َفَجَعَلتـه
َاِضَرِة ِمنه َعاٍد الّرِيَح َوَما ِفيَها قَاُلوا: َهَذا َعارِ  ُل احله َل الهَباِديَِة َوَمَواِشيَـُهمه َعَلى ،  ٌض ُِمهِطُراَن " فـََلمَّا رََأى َذِلَك َأهه قَاَل: »فَأَلهَقته َأهه

َاِضَرِة«   احله
، َوِفيِه ُمْسِلٌم اْلُماَلِئيُّ َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 1634]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا  *  -  141 ِ َحدَّ َُسنيه ثـََنا َجعهَفُر بهُن َعوهنٍ ،  حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعبهِد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
َاِعيَل بهِن َأوهَسطَ ،  َأُخو َأيب ُعَميهسٍ  َاِريِّ ،  َعنه ِإْسه ََّنه َتَسارََع ،  مَّا َكاَن يف َغزهَوِة تـَُبوكَ قَاَل: لَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب َكبهَشَة األه

ِر َفَدَخُلوا َعَليهِهمه  جه ِل احلِه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، اَنٌس ِمنه َأهه فـََلِقيُتُه َوُهَو   .  فََأَمَر فـَُنوِدَي: الصَّاَلُة َجاِمَعةٌ ،  فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَليهِهمه   ُ ٍم َغِضَب اَّللَّ ُخُلوَن َعَلى قـَوه ُهمه ،  « قَاَل: فـََناَداُه رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  ُِمهِسٌك بَِعريَُه فـََقاَل: »َعاَلَم َتده قَاَل:  ،  نـَعهَجُب ِمنـه

رِبُُكمه مبَا ُهَو َأعهَجبُ  َلُكمه رَُجٌل ِمنهُكمه ُُيهرِبُُكمه مبَِ   ؟  »َأاَل ُأخه َتِقيُموا َوَسدُِّدوا  .  َوَما َكاَن بـَعهدَُكمه ،  ا َكاَن قـَبـه فَِإنَّ اَّللََّ اَل يـَعهَبأُ ِبَعَذاِبُكمه   ؛  اسه
ًئا ًئا« ، َشيـه فـَُعوَن َعنه أَنـهُفِسِهمه َشيـه ٍم اَل َيده ُ ِبَقوه  َوَسَيأهِت اَّللَّ

، َوَأْحَمُد ِبَأَساِنيَد، َوَأَحُدَها َحَسٌن. َرَواُه  :الهيثميقال [ # 1635]فيض:   الطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   142 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه رَبين َعبهُد اَّللَِّ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  قَاَل: َأخه
ِم اله قَالَ ،  ُعَمرَ  ُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء الهَقوه ِر: »اَل َتده جه َعَليهِه َوَسلََّم أِلَصهَحاِب احلِه  ُ ُمَعذَِّبنَي ِإالَّ َأنه َتُكونُوا : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُخُلوا َعَليهِهمه ، اَبِكنيَ   ا َأَصاَِبُمه«َأنه ُيِصيَبُكمه ِمثهُل مَ ، فَِإنه ملَه َتُكونُوا اَبِكنَي َفاَل َتده
   (.2980(، ومسلم )433رواه البخاري )[ # 1636]فيض: 

144   -   *   ِ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ِلمٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن بهُن ُمسه ثـََنا الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: ،  قَاَل: َحدَّ
َسنَ  عهُت احلَه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  وََكاَن السَّعهِديُّ امهَرءًا َصاِدقًا،  َعِن السَّعهِديِّ ،  يـَُقوُل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُقَداَمةَ ،  ْسَِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُرُجوا ُرُجوا،  أََتى َعَلى َواِدي َُثُوَد فـََقاَل أِلَصهَحاِبِه: »اخه  َلَقده َخِشيُت َأنه اَل خَتهُرُجوا َحىتَّ ُيِصيَبُكمه َكَذا وََكَذا«،  ِإنَُّه َواٍد َملهُعونٌ فَ ،  اخه
 . عبد هللا بن قدامة ال يعرف :(3748شعيب في تخريج مشكل اآلثار )قال [ # 1637]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    *   -  145 ِ َحدَّ َُسنيه ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  احله رَباََن مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُمسه قَاَل:  ،  قَاَل: َأخه
ثـََنا َعِليُّ بهُن زَيهدٍ  َِديثِ ،  َحدَّ ٍر الهُعَقيهِليُّ َعنه َهَذا احله َسُن: ُسِئَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُقَداَمَة بهِن َصخه قَاَل: فـََلِقيُتُه َعَلى اَبِب   ،قَاَل: قَاَل يلَ احلَه

َمارَةِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َغزهَوِة تـَُبوكَ ،  َفذََكرهُت َذِلَك َلهُ ،  َداِر اإلهِ ُمه َكانُوا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ا َعَلى َوادٍ ،  فـََقاَل: زََعَم أَبُو َذرٍّ َأَّنَّ ، فَأَتـَوه
رُِعوا« ؛ ِإنَُّكمه ِبَواٍد َملهُعونٍ ،  »اَي أَيُـَّها النَّاسُ   فـََقاَل النَِّبُّ َعَليهِه السَّاَلُم: َوقَاَل: »َمنه َكاَن ،  َفَدَفَع َوَدَفَع النَّاسُ ،  فـَرَِكَب فـََرَسهُ ،  فََأسه

َفأهَها«، بَِعريَهُ  افـَلهَيضهِفزههُ عجينة  اعهَتَجنَ  رًا فـَلهَيكه  َوَمنه َكاَن طََبَخ ِقده
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُقَداَمَة ْبِن َصْخٍر َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُوثِ ُقوا. المحقق: قال [ # 1638]فيض: 

 

146   -   ُ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احله ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن زَمهَعةَ ،  َعنه أَبِيهِ ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ُخطهَبِتهِ  َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َقاَها{ ]الشمس:  ،  أَنَُّه ْسَِ انـهبَـَعَث هَلَا رَُجٌل َعارٌِم   :[ 12َفذََكَر النَّاَقَة فـََقاَل: " }انـهبَـَعَث َأشه

ِمِه مِ   ثهُل َأيب زَمهَعَة " َعزِيٌز َمِنيٌع يف قـَوه
 (. 2855(، ومسلم )4942رواه البخاري )[ # 1639]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ُعَمَر الهَمكِّيُّ  *  -  148 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهمٍ ، َحدَّ ،  الزَُّبريهِ َعنه َأيب ، َعِن ابهِن ُخثـَيهمٍ ، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َجاِبُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ  َر يف َغزهَوِة تـَُبوكَ ،  قَاَل: َحدَّ جه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل احلِه قَاَم َفَخَطَب النَّاَس فـََقاَل:  ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ايَ ،  »اَي أَيُـَّها النَّاسُ  أَُلوا نَِبيَُّكمه َعِن اله َعَث هَلُمه آيَةً ،  تِ اَل َتسه ُم َصاِلٍح َسأَُلوا نَِبيـَُّهمه َأنه يـَبـه ُ هَلُُم النَّاَقةَ ،  َهُؤاَلِء قـَوه َفَكاَنته ،  فـَبَـَعَث اَّللَّ
َم ُوُروِدَها َرُب َماَءُهمه يـَوه َِهاَوَُيهَتِلُبوَن ِمنه لََبِنَها ِمثهَل الَِّذي َكاَنته  ،  َترُِد ِمنه َهَذا الهَفجِّ فـََتشه َم َغريه ُدَر ،  تـَرهَتِوي ِمنه َمائِِهمه يـَوه وََكاَنته َتصه

ا َعنه َأمهِر َرِبِِّمه فـََعَقُروَها،  ِمنه َهَذا الهَفجِّ  مٍ ،  فـََعتَـوه ُ َثاَلثََة َأايَّ ُذوبٍ ،  فـََوَعَدُهُم اَّللَّ ُُم الصَّيهَحةُ ،  وََكاَن َوِعيًدا َغريهَ َمكه َلَك  ،  َوَجاَءِته فََأهه
ُ َمنه   َرهِض َوَمغَاِرِِبَااَّللَّ «، ِإالَّ رَُجاًل َكاَن يف َحَرِم اَّللَِّ ، َكاَن حَتهَت َمَشاِرِق األه  َفَمنَـَعُه َحَرُم اَّللَِّ ِمنه َعَذاِب اَّللَِّ

ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَبزَّاُر َوَأْحَمُد ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأْحمَ  قال المحقق: [ # 1640]فيض:   َد ِرَجاُل الصَّ

ِرو بهِن حُمَمٍَّد الهُقَرِشيُّ   *   -  154 ُ بهُن َعمه َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا احله ِليُّ ،  َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه َُسنيه ُرو بهُن  ،  َواحله ثـََنا َعمه قَااَل: َحدَّ
رَباََن زَاِفُر بهُن ، حُمَمَّدٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعنه رَُجلٍ ، َعنه َُيهََي بهِن َعبهِد الهَمِلكِ ، ُسَليهَمانَ قَاَل: َأخه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َركَ فـََقاَل َلُه: َما الَِّذي َأذهَهَب َبَصَرَك َوقـَوَّسَ ،  قَاَل: " َكاَن لِيَـعهُقوَب َعَليهِه السَّاَلُم َأٌخ ُمَؤاٍخ َلهُ  قَاَل: َأمَّا الَِّذي َأذهَهَب َبَصِري    ؟   َظهه
َياِمنيَ ،  فَالهُبَكاُء َعَلى يُوُسفَ  ُزهُن َعَلى بِنـه ِرَي فَاحله ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيهِه: اَي يـَعهُقوبُ   .  َوَأمَّا الَِّذي قـَوََّس َظهه َتِحي َأنه ،  فََأوهَحى اَّللَّ َأَما َتسه

ُكَوين ِإىَل َغريهِي ُكو بـَثِّي{ ]يوسف:  فـَقَ   ؟  َتشه َا َأشه ارهَحِم الشَّيهَخ الهَكِبرَي: َأذهَهبهَت ،  ُثَّ قَاَل: اَي َربِّ ،  [ َوُحزهين ِإىَل اَّللَِّ 86اَل: }ِإَّنَّ
ِري ،  َبَصِري َت َظهه ِيلُ   .  ُثَّ افـهَعله يب َما َأَردهتَ ،  ارهُدده َعَليَّ َرُيهَاَنيِت َأُشَُّها،  َوقـَوَّسه َ   فََأََتُه ِجربه ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِإنَّ اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

ِ لَنَشرهُِتَُما َلكَ ، يـُقهرُِئَك السَّاَلَم َويـَُقوُل: أَبهِشره َولهيَـفهَرحه قـَلهُبكَ  فَِإنَّ الَِّذي َأذهَهَب  ، فَاصهَنعه طََعاًما ِللهَمَساِكنيَ ، فـََوِعزَِّت َلوه َكااَن َميَِّتنيه
َركَ ،  َبَصَركَ  َوُة يُوُسَف ِبِه َما َصنَـُعوا ،  َوقـَوََّس َظهه ًئا،  فََأََتُكمه رَُجٌل َصائِمٌ ،  أَنَُّكمه َذَِبهُتمه َشاةً ،  َوَصَنَع ِإخه َها َشيـه َفَكاَن   .  فـََلمه ُتطهِعُموُه ِمنـه
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َوِإنه َكاَن َصائًِما ،  اَن يُرِيُد الهَغَداَء ِمَن الهَمَساِكنِي فـَلهيَـتَـَغدَّ َمَع يـَعهُقوبَ يـَعهُقوُب بـَعهَد َذِلَك ِإَذا َأرَاَد َأنه يـَتَـَغدَّى َأَمَر ُمَناِديَُه: َمنه كَ 
ِطره َمَع يـَعهُقوَب َعَليهِه السَّاَلُم "   َأَمَر ُمَناِديَُه: َمنه َكاَن َصائًِما ِمَن الهَمَساِكنِي فـَلهيـُفه

ِغيِر َواأْلَْوَسِط َعْن َشْيِخِه ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَباِهِليِ  اْلَبْصِريِ  َوُهَو َضِعيٌف  َرَواُه    :الهيثميقال  [ #  1641]فيض:   ا.الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ِجدًّ

ِليُّ   * -   160 ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا ُحَسنيه ُرو بهُن حمَُ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن يَزِيدَ ،  مَّدٍ قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
ِرو بهِن ِديَنارٍ  رَِمةَ ،  َعنه َعمه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َعِجبهُت ِلَصربهِ َأِخي يُوُسَف َعَليهِه ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه  ُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ يـَغهفِ ،  السَّاَلُم وََكَرِمهِ  رِهِ ، ُر َلهُ َواَّللَّ ِن فـََلمه َُيهُرجه َحىتَّ ُُيهرِبَُهمه ِبُعذه جه ُرَج ِمَن السِّ َوَلوه ملَه  ،  َوَلوه ُكنهُت َأاَن لََباَدرهُت الهَبابَ ،  َحيهُث ُأِتَ لَِيخه
ِن ُطوَل َما لَِبثَ  جه ُُروَج ِمنه ، يـَُقِل الهَكِلَمَة الَّيِت قَاَل َما لَِبَث يف السِّ « َحيهُث َسَعى اخله  ِعنهِد َغريهِ اَّللَِّ

، َوِفيِه ِإْبَراِهيُم ْبُن َيِزيَد اْلُقَرِشيُّ اْلَمكِ يُّ َوُهَو َمْتُروٌك. :الهيثميقال [ # 1642]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َاِعيُل بهُن رَاِشدٍ   *  -   222 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن َأيب بَُكريهٍ قَاَل:  ،  َحدَّ َعنه  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ
ىَل َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  ُموَسى بهِن ُجَبريهٍ  ُ َعنههُ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َموه َع َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ،  َرِضَي اَّللَّ  َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه ْسَِ

أَ  َرهِض قَاَلِت الهَماَلِئَكُة:  ِإىَل األه َعزَّ َوَجلَّ   ُ َبطَُه اَّللَّ ِفيَها  ،  يه َربِّ يـَُقوُل: " ِإنَّ آَدَم َعَليهِه السَّاَلُم َلمَّا َأهه ِفيَها َمنه يـُفهِسُد  }َأجَتهَعُل 
ِدَك َونُـ  َماَء َوَُنهُن ُنَسبُِّح ِبَمه ِفُك الدِّ َُنهُن َأطهوَُع َلَك ،  قَاُلوا: َأيه رَبَـَّنا  .  [30َقدُِّس َلَك قَاَل ِإيّنِ َأعهَلُم َما اَل تـَعهَلُموَن{ ]البقرة:  َوَيسه

َرهضِ ،  ِمنه َبيِن آَدمَ  ِ ِمَن الهَماَلِئَكِة َحىتَّ َُّنهِبَطُهَما ِإىَل األه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِللهَماَلِئَكِة: َهُلمُّوا َمَلَكنيه قَاُلوا:  ،  فـَنَـنهظَُر َكيهَف يـَعهَماَلنِ   قَاَل اَّللَّ
َرهضِ   .  َهاُروُت َوَماُروتُ ،  رَبَـَّنا ِبطَا ِإىَل األه َسِن الهَبَشرِ ،  فَُأهه َرَأًة ِمنه َأحه َُما،  َوُمثَِّلته هَلُُم الزَُّهَرُة امه َسَها،  َفَجاَءِته : ،  َفَسَأاَلَها نـَفه فـََقاَلته

َراكِ اَل َواَّللَِّ َحىتَّ َتَكلََّما ِِبَذِ  ِرُك اِبَّللَِّ أََبًدا،  ِه الهَكِلَمِة ِمَن اإلهِشه ُهَما،  قَااَل: اَل َواَّللَِّ اَل ُنشه َفَسَأاَلَها  ،  ُثَّ رََجَعته ِبَصِبٍّ ،  َفَذَهَبته َعنـه
َسَها ُتاَل َهَذا الصَِّبَّ ،  نـَفه : اَل َواَّللَِّ َحىتَّ تـَقه ُلُه  ،  قَاَلته تـُ َفَسَأاَلَها ،  ُثَّ رََجَعته ِبَقَدٍح ِمنه ََخهٍر حَتهِمُلهُ ،  َفَذَهَبته ،  أََبًداقَااَل: اَل َواَّللَِّ اَل نـَقه
َسَها رَ ، نـَفه َمه َراَب َهَذا اخله : اَل َواَّللَِّ َحىتَّ َتشه َها ، َفَسِكَرا، َفَشِرابَ  .  فـََقاَلته : َواَّللَِّ فـََلمَّا َأفَاقَا قَاَلِت الهَمرهَأةُ ، َوقـَتَـُلوا الصَِّبَّ ، فـََوقـََعا َعَليـه

ُتَماُه َعَليَّ ِإالَّ َقده فـََعلهُتَما ِحنَي َسِكرهَُتَا ًئا ِمَّا أَبـَيـه ُتَما َشيـه ِخَرةِ   .  َما تـَرَكه نـهَيا َواله َ َعَذاِب الدُّ َا بـَعهَد َذِلَك َبنيه نـهَيا  ،  َفُخريِّ َتارَا َعَذاَب الدُّ فَاخه
" 

  إسناده ضعيف ومتنه باطل.، وقال شعيب: (6178رواه أحمد ) [ # 1643]فيض: 

َثَمةَ   -   231 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن زَيهدٍ ،  َعنه َداُوَد بهِن َأيب الهُفَراتِ ،  قَاَل: َحدَّ
َعهنُيِ   َُشِميِّ ،  الهَعبهِديِّ َعنه َأيب األه َوِص اجله َحه ُعوٍد َحدَّثـَُهمه ،  َعنه َأيب األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن  ،  َأنَّ ابهَن َمسه ُمه َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأَّنَّ

ِل الهيَـُهوِد ِهيَ  ََنازِيِر َأِمنه َنسه ًما َفَمَسَخُهمه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   ؟  الهِقَرَدِة َواخله  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَه يـَلهَعنه قـَوه
ِلَكُهمه  ٌل َحىتَّ يـُهه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى الهيَـُهوِد َمَسَخُهمه ، َوَلِكنه َهَذا َخلهٌق َكانَ ،  َفَكاَن هَلُمه َنسه  َفَكانُوا ِمثـهَلُهمه« ، فـََلمَّا َغِضَب اَّللَّ

   ( بنحوه.2663رواه مسلم ) [ # 1644]فيض: 
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َثَمةَ   *   -  232 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدَّ َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ، َعنه َعلهَقَمَة بهِن َمرهَثدٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  قَااَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َوِإسه
ِمِننَي أُمِّ َسَلَمةَ َعنه أُمِّ  ،  َعِن الهَمعهُروِر بهِن ُسَويهدٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعمَّنه مُيهَسُخ َيُكوُن َلُه َنسهلٌ ،  الهُمؤه : َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ؟ قَاَلته

ٌل َواَل َعِقٌب«  فـََقاَل: »َما مُيهَسُخ َأَحٌد َقطُّ َوَيُكوُن َلُه َنسه
ِحيِح. َرَواُه َأُبو  :الهيثميقال [ # 1645]فيض:  ، َوِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم َوُهَو ُمَدلِ ٌس، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِهَما ِرَجاُل الصَّ  َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ

248  -   ُّ َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ ،  َعنه َأيب ُموَسى،  َعنه َأيب بـُرهَدةَ ،  َريهدٍ َعنه بُـ ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل مُيهِهُل الظَّاملَِ  ِلتهُه«،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُذ  ،  َحىتَّ ِإَذا َأَخَذُه ملَه يـُفه ُثَّ قـََرَأ: }وََكَذِلَك َأخه

 [ " 102رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ الهُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة{ ]هود:  
   (.2583(، ومسلم )4686رواه البخاري )[ # 1646]فيض: 

 
َاِعيلَ   *  -  257 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّ ثـََنا  ،  َواحلَه َنةَ قَااَل: َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َعنه َجاِمِع ،  ُسفه

َها،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َحَسِن بهِن حُمَمَّدٍ ،  َعنه ُمنهِذرٍ ،  بهِن َأيب رَاِشدٍ  ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َظَهَر  ،  َرِضَي اَّللَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  َرهِض أَنـهَزَل اَّللَّ َرهِض أبَهَسُه«السُّوُء يف األه ِل األه ُل طَاَعِة اَّللَِّ ،  قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  زَّ َوَجلَّ أبَِهه ُثَّ َيِصريُوَن ،  قَاَل: »نـََعمه   ؟  َوِفيِهمه َأهه

 ِإىَل َرمحهَِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«
روى عنها الحسن بن محمد، وهو ابن إسناده ضعيف إلبهام المرأة التي  وقال شعيب:    (،24133رواه أحمد ) [ #  1647]فيض:  

 علي المعروف أبوه بابن الحنفية، والضطرابه. 
 

َثَمةَ   -   258 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  َوِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  قَااَل: َحدَّ َعنه ،  َعِن الزُّهه
ُهُه َوُهَو يـَُقوُل: »اَل ،  َعنه زَيـهَنبَ ،  َعنه أُمِّ َحِبيَبةَ ،  نه زَيـهَنبَ عَ ،  ُعرهَوةَ  ٍم حُمهَمرًّا َوجه َقَظ ِمنه نـَوه تَـيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم " اسه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َم مِ ،  َويهٌل ِللهَعَرِب ِمنه َشرٍّ َقِد اقهرَتَبَ ،  ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ِعنيَ فُِتَح الهيَـوه قَاَلته زَيـهَنُب: اَي ،  نه َردهِم َيَهُجوَج َوَمأهُجوَج ِمثهُل َهِذِه« َوَعَقَد بَِيِدِه ِتسه
ََبُث«، قَاَل: »نـََعمه  ؟ َأََّنهِلُك َوِفيَنا الصَّاحِلُونَ ، َرُسوَل اَّللَِّ   ِإَذا َكثـَُر اخله

 (. 2880(، ومسلم )3346رواه البخاري )[ # 1648]فيض: 
 

َثَمةَ   -  259 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه أَبِيِه َجرِيرٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َجرِيرٍ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ثـَرُ  ٍم ُعِمَل ِفيِهمه اِبلهَمَعاِصي ُهمه َأَعزُّ َوَأكه َا قـَوه ُ تـََعاىَل ِبِعَقاِبِه« ، واملَه يـَُغريُِّ ، »َأميُّ  َعمَُّهُم اَّللَّ

 : إسناده ضعيف. ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا قال محقق[ # 1649]فيض: 
 

َثَمةَ   -  260 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ رَباََن َشرِيكٌ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ َحاقَ ،  َأخه َعِن ،  َعنه َأيب ِإسه
َ َأظهُهرِِهمه َمنه يـَعهَمُل ابِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  الهُمنهِذِر بهِن َجرِيرٍ  ٍم يـَعهَمُل َبنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه قـَوه لهَمَعاِصي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُوا َعَليههِ ملَه ، ُهمه َأَعزُّ َوَأمهَنعُ  ُ تـََعاىَل ِمنهُه ِبَعَذاٍب«،  يـَُغريِّ  ِإالَّ َأَصاَِبُُم اَّللَّ
 : إسناده ضعيف. ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا قال محقق[ # 1650]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسفَ *    -   261 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد  ،  َحدَّ َوهاَلينِّ ،  اَّللَِّ بهُن َوههبٍ قَاَل: َحدَّ َأنَّ َأاَب َسِعيٍد ،  َعنه َأيب َهاِنٍئ اخله
َع َأاَب ُهَريـهَرةَ ،  الهِغَفاِريَّ  َُمِم«،  َحدَّثَُه أَنَُّه ْسَِ ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَُّه َسُيِصيُب أُمَّيِت َداُء األه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاُلوا:  ،  يـَُقوُل: ْسَِ

َُممِ ،  اَي َنِبَّ اَّللَِّ  ََشُر َوالهَبَطرُ   ؟  َما َداُء األه نـهَيا،  قَاَل: »األه ُثَّ َيُكوُن ،  َحىتَّ الهبَـغهيُ ،  َوالتـَّنَـعُُّم َوالتََّحاُسدُ ،  َوالتََّكاثـُُر َوالتـََّناُفُس يف الدُّ
ََرُج«  اهله

 مقبول.إسناده  :محقق كتاب ذم البغيقال [ # 1651]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسفَ   -  262 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدَّ َرَة  ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َصاِلحٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َعنه َضمه
اَيِديَّ َحدَّثَُه قَاَل:  ،  بهِن َحِبيبٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَليَّ قَاَل: ِإنَّ ابهَن زُغهٍب اإلهِ َفَسِمعهُتُه  ،  نـََزَل أَبُو َحَواَلَة َصاِحُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َل الهَمِديَنِة لِنَـغهَنمَ  ًئا،  ُُيَدُِّث َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: بـََعثـََنا َحوه َنا َوملَه نـَغهَنمه َشيـه َلمَّا رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى فَـ ،  فـََقِدمه
ِد قَاَل: »اللَُّهمَّ اَل َتِكلهُهمه ِإيَلَّ فََأضهَعفَ  َهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم الَِّذي بَِنا ِمَن اجله َواَل َتِكلهُهمه ِإىَل ، َواَل َتِكلهُهمه ِإىَل النَّاِس فـَيَـُهونُوا َعَليهِهمه ، اَّللَّ

َتِسُمنَّ ُكُنوَز فَاِرَس َوالرُّومِ ،  ِكنه تـَوَكَّله أبََرهزَاِقِهمه«َولَ ،  أَنـهُفِسِهمه فـَيَـعهَجُزوا ، َولهَيُكوَننَّ أِلََحدُِكمه ِمَن الهَماِل َكَذا وََكَذا،  ُثَّ قَاَل: »لَتَـقه
اَلَفَة َقده ،  ُثَّ قَاَل: »اَي ابهَن َحَواَلةَ ُثَّ َوَضَع َيَدُه َعَلى رَأهِسي  ،  َحىتَّ ِإَذا َأَخَذ َأَحدُُكمه بـَعهَض ِماَئِة ِديَناٍر فـَيَـَتَسخَّطَُها« ِإَذا رَأَيهَت اخلِه

َرهَض الهُمَقدََّسَة فـََقده َدَنِت الزَّاَلِزُل َوالهَقتهلُ   َوَللسَّاَعُة َأقـهَرُب ِإىَل النَّاِس ِمنه َيِدي َهِذِه ِمنه رَأهِسَك« ، نـََزَلِت األه
   وقال األلباني: صحيح.(، 2535رواه أبو داود )[ # 1652]فيض:  

َُمِحيُّ   -  279 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمَعاِويََة اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َصاِلٌح الهُمرِّيُّ ،  َحدَّ َُريهِريِّ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه َسِعيٍد اجله
ِديِّ  أَُمَراؤُُكمه ِخَيارَُكمه قَاَل: قَالَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ُعثهَماَن النـَّهه َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكاَنته   ُ وََكاَنته َأغهِنَياؤُُكمه ،   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنُكمه ،  ُْسََحاءَُكمه  َرهِض َخريهٌ َلُكمه ِمنه اَبِطِنَها،  وََكاَنته أُُمورُُكمه ُشوَرى بِيـه ُر األه ،  َوَأغهِنَياؤُُكمه خُبَاَلءَُكمه ،  ِشَرارَُكمه   َوِإَذا َكاَنته أَُمَراؤُُكمه ،  َفَظهه
َرهِض َخريهٌ َلُكمه ِمنه ظَاِهرَِها« ، َوأُُمورُُكمه ِإىَل ِنَساِئُكمه   فـََبطهُن األه

  (، وقال األلباني: ضعيف.2266رواه الترمذي )[ # 1653]فيض: 

ثـََنا َهاُروُن    *   -   286 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا خَمهَلُد بهُن يَزِيدَ ،  بهُن َمعهُروفٍ َحدَّ ََكمِ ،  َعنه َبِشريٍ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه ،  َعنه َسيَّاٍر َأيب احله
ُعودٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اقهرَتََبِت  ،  طَاِرِق بهِن ِشَهاٍب َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َواَل يـَزهَداُد النَّاُس َعَلى  ،  السَّاَعةُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نـهَيا ِإالَّ ِحرهًصا ُهمه ِإالَّ بـُعهًدا« ، الدُّ  َواَل تـَزهَداُد ِمنـه
، َوُهَو ِثَقٌة َثْبٌت. :الهيثميقال [ # 1654]فيض:  ِحيِح َغْيَر َشْيِخ الطََّبَراِنيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 
مَّاينُّ   *   -   289 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو الهيَـقهظَانِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َحدَّ َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
َق َأَجاٍر َلهُ ،  َعنه ُعَليهمٍ ،  زَاَذانَ  ٍء يَِفرُّ َهُؤاَلءِ ،  َرَأى النَّاَس يَِفرُّونَ فَـ ،  قَاَل: ُكنَّا َمَع َعبهٍس الهِغَفاِريِّ فـَوه قَاَل: يَِفرُّوَن   ؟  فـََقاَل: ِمنه َأيِّ َشيه
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ُ َعَليهِه َوَسلَّ ،  قَاَل: لَيهَت الطَّاُعوَن َأَخَذين ،  ِمَن الطَّاُعونِ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم يـَُقوُل:  فـََقاُل َلُه ابهُن َعمٍّ َلُه: أَتـَُقوُل َهَذا َوَقده ْسَِ
تَـعهَتبَ ،  فَِإنَُّه ِعنهَد انهِقطَاِع َأَجِلهِ ،  »اَل يـََتَمنَّ َأَحدُُكُم الهَموهتَ  ِت قـَبهَل   ؟  «َواَل يـَُردُّ فـَُيسه عهُتُه يـَُقوُل: " اَبِدُروا اِبلهَموه فـََقاَل: َكيهَف َوَقده ْسَِ

ِإمهَرِة السَُّفَهاِء وََكثـهَرِة الشَُّرطِ   : مِ وَ ،  ِخَصاٍل ِستٍّ ُكه َفاٍف اِبلدَّمِ ،  بـَيهِع احله ِتخه َمَزاِمرَي  ،  َوَقِطيَعِة الرَِّحمِ ،  َواسه يـَتَِّخُذوَن الهُقرهآَن  ٍو  َوَنشه
ًها " ، يـَُقدُِّموَن الرَُّجَل يـَُغنِّيِهمه اِبلهُقرهآنِ   َوِإنه َكاَن َأقـَلَُّهمه ِفقه

والطبراني في "األوسط" و"الكبير".. وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي، رواه أحمد والبزار  :  الهيثمي[ # قال  1655]فيض:  
 وهو ضعيف، وأحد إسنادي "الكبير" رجاله رجال الصحيح.

 
ثـََنا جُمَاِهُد بهُن ُموَسى  *   -  290 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َشاَذانُ ،  َحدَّ ثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ قَاَل: َحدَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: »اَي َخاِلدُ ،  َعنه َخاِلِد بهِن ُعرهُفطَةَ ،  َعنه َأيب ُعثهَمانَ  ِتاَلٌف َوفـُرهَقةٌ ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َداٌث َواخه ،  ِإنَُّه َسَيُكوُن َأحه
ُتوَل اَل الهَقاِتَل«فَِإَذا َكاَن َكَذِلَك فَ  َتطَعهَت َأنه َتُكوَن الهَمقه  ِإِن اسه

، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َزْيٍد َوِفيِه َضْعٌف َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث، َوَبقِ   :الهيثميقال  [ #  1656]فيض:   يَُّة ِرَجاِلِه  َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
 ِثَقاٌت. 

َاِعيُل بهُن ُسَليهَمانَ   *   -  291 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َبَة بهِن َثِبتٍ ،  َعنه مَحَّاِد بهِن زَيهدٍ ،  َحدَّ َوهزَاءِ ،  َعنه ُعقه رَفـََعُه ِإىَل  ،  َعنه َأيب اجله
تَـَتَل َعبهُد اَّللَِّ َوَعبهدُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا اقـه ُتوَل«  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  اَّللَِّ َفُكنه َعبهَد اَّللَِّ الهَمقه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1657]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  294 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ِلمٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َاِعيَل بهِن  َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ ِإْسه
اَلِم ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن َحِبيبٍ ،  ُعبَـيهِد اَّللَِّ  َقَضنَّ ُعَرى اإلهِسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيـُنـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مِ ، َث النَّاُس اِبلَّيِت َتِليَهاَفُكلََّما انـهُتِقَضته ُعرهَوٌة َتَشبَّ ، ُعرهَوًة ُعرهَوةً  ُكه  َوآِخُرُهنَّ الصَّاَلُة«، فََأوَّهُلَُن نـَقهُض احله
ِحيحِ  :الهيثميقال [ # 1658]فيض:  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ...َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا    -   295 َحاقُ َحدَّ ُر بهُن ُُشَيهلٍ ،  ِإسه ثـََنا النَّضه رَباََن ُشعهَبةُ ،  قَاَل: َحدَّ َقهَمرِ ،  قَاَل: َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن األه ،  قَاَل: َحدَّ
َوصِ  َحه عهُت َأاَب األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »اَل ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ ، قَاَل: ْسَِ  تـَُقوُم السَّاَعُة ِإالَّ َعَلى ِشَراِر النَّاِس«َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  (.2949رواه مسلم ) [ # 1659]فيض: 

َاِعيلَ   *   -  317 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ
يَناِر َوالدِّرهَهمِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َضنَّ النَّاُس اِبلدِّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوتـَرَُكوا ،  َواتَـّبَـُعوا َأذهاَنَب الهبَـَقرِ ،  َوتـََبايـَُعوا اِبلهِعيَنةِ ،  ْسَِ

َهادَ  ُ تـََعاىَل َعَليهِهمه ُذالًّ اَل يـَنه  ؛ اجلِه ُهمه َحىتَّ يـَُراِجُعوا ِدينَـُهمه« َأدهَخَل اَّللَّ  زُِعُه َعنـه
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.4825رواه أحمد في المسند )[ # 1660]فيض: 
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ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى *  -  326 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمغهَراءَ ، َحدَّ َعهَمشُ قَاَل: ، قَاَل: َحدَّ رَباََن األه َعنه َأيب  ، َأخه
ِرو بهِن الهَعاصِ ،  أَيُّوبَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلنه تـَُقوَم السَّاَعُة َحىتَّ َيظهَهَر الهُفحهشُ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوارِ ،  َوَقِطيَعُة الرَِّحمِ  َاِئنُ َويُـ ،  َوُسوُء اجلِه ََتََن اخله َِمنيُ ،  ؤه َمِئذٍ ،  ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «َوُُيَوََّن األه ِمُن يـَوه َلِة   ؟  َفَكيهَف الهُمؤه قَاَل: »َكالنَّخه
َسره  رَِجته َأوه َكِقطهَعٍة ِمنه َذَهٍب ُأدهِخَلِت ، َوَوَضَعته طَيًِّبا،  َوُأِكَلته فـََلمه تـُفهَسده ، َوقـََعته فـََلمه ُتكه ًا«، النَّاَر فَُأخه  فـََلمه تـَزهَدده ِإالَّ َخريه

ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء، َوثََّقُه َأُبو ُزْرَعَة َوَجَماَعٌة، َوَضعََّفُه اْبُن اْلمَ   :الهيثميقال  [ #  1661]فيض:   ، َوَبِقيَُّة  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعْبُد الرَّ ِديِنيِ 
ِحيحِ   . ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

ُ بهُن َعِليٍّ   *  -  337 رَباََن ُحَسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه َبةَ ،  َحدَّ رَباََن قَِبيَصُة بهُن ُعقه ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن الهَماُجُشونِ ،  قَاَل: َأخه ، قَاَل: َحدَّ
َ َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ " ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ  َنهَصاِر تـُُويفِّ َرهضُ ، َفُدِفنَ ، َأنَّ رَُجاًل ِمَن األه َبُحوا َوَقده َلِفظَتهُه األه ا َرُسوَل ، فََأصه فَأَتـَوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َفذََكُروا َذِلَك َلهُ  َرهَض لَ ،  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ األه َوَلِكنَُّه ،  تـَُواِري َمنه ُهَو َشرٌّ ِمنههُ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًَة« هُ ، ُثَّ قَاَل: »ارهِجُعوا فـََواُروُه«، ُجِعَل َلُكمه ِعربه َرهضُ ، فـََواَروه  فـََلمه تـَلهَتِفظهُه األه

  لم أجده. :الموسوعة قال محقق[ # 1662]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا    *  -  339 َاِعيلَ َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  ِإسه ، َعنه َشهه
َعَليهِه  ،  َعنه رَُجلٍ   ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َفَحَمَل رَُجٌل َعَلى ،  َوَسلََّم َسرِيَّةً ِمنه َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلمٌ ،  رَُجلٍ  ِلمٌ ،  فـََقتَـَلهُ ،  فـََقاَل: ِإيّنِ ُمسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: " قـَتَـلهَتُه َوُهَو يـَُقوُل: ِإيّنِ ُمسه " قَاَل:    ؟  فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا قَاَل  ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  قَاَل َلُه َذِلَك َثاَلَث َمرَّاتٍ ،  َذِلَك بِِلَسانِِه َوملَه َيُكنه يف قـَلهِبهِ ِإَّنَّ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهله ِهَي ِإالَّ   ؟ َققهُت َعنه قـَلهِبِه َما ِعلهِمي مبَا ِفيهِ َأرَأَيهَت َلوه َأيّنِ شَ ،  « قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  »فـََهالَّ َشَققهَت َعنه قـَلهِبِه فـََنَظرهَت َما ِفيهِ 
َغةٌ  تَـغهِفره يل ،  « قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  قَاَل: »َوَما ِعلهُمَك مبَا َكاَن يف قـَلهِبِه َحىتَّ قـَتَـلهَتهُ   ؟  ُمضه َفَماَت    .  قَاَل: »اَل« َثاَلَث َمرَّاتٍ ،  اسه

ُمهُ  َرهَض فـََلَفظَتهُه َثاَلَث َمرَّاتٍ فََأمَ ، َفَدفـََنُه قـَوه ُ تـََعاىَل األه َِباِل " ، َر اَّللَّ َ اجله ُمُه مَحَُلوُه َفَطَرُحوُه َبنيه  فـََلمَّا رََأى َذِلَك قـَوه
في إسناده إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة تكلم في سماعه من جرير، وشهر بن   :الموسوعة  قال محقق[ #  1663]فيض:  

 كثير األوهام واإلرسال.حوشب صدوق 

 
بََة الرَّبِيُع بهُن انَ *    -  340 َسُن بهُن الصَّبَّاِح، قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو تـَوه رَبين احلَه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َأخه َاِعيُل بهُن  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ِفٍع، قَاَل: َحدَّ

، َعنه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم   َعيَّاٍش، َعنه َسِعيِد بهِن ُغنَـيهٍم الهَكاَلِعيِّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِريِّ َشه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َغنهٍم، َعنه َأيب ُموَسى األه
َمُن   اَلُم َغرِيًبا، َويـَبهُدَو السِّ َرَم ِمَن النَّ قَاَل: »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َُيهَعَل ِكَتاُب اَّللَِّ َعارًا، َوَيُكوَن اإلهِسه ُقَص الهِعلهُم، َويـَهه اِس، َوَحىتَّ يـَنـه
ََتََن التـَُّهَماُء، َوُيَصدََّق الهَكاذِ  ُقَص السُُّنوَن َوالثََّمَراُت، َويـُؤه ُر الهَبَشِر، َوتـَنـه ُقَص ُعمه ََرُج«  الزََّماُن، َويـَنـه ثـَُر اهله ُب، َويَُكذََّب الصَّاِدُق، َوَيكه

ََرُج اَي رَ  َطهَفاِل، وَ ، قَاُلوا: َوَما اهله ؟ قَاَل: »الهَقتهُل الهَقتهُل، َوَحىتَّ تـُبهََن الهُغَرُف فـََتطَاَوَل، َوَحىتَّ حَتهَزَن َذَواُت األه َرَح الهَعواِقُر،  ُسوَل اَّللَِّ تـَفه
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ُل فـَيهًضا، َوَيكُ  َهه َسُد َوالشُّحُّ، َويَِغيَض الهِعلهُم َغيهًضا، َويَِفيَض اجله َتاُء قـَيهظًا، َوَحىتَّ َُيهَهَر  َوَيظهَهَر الهبَـغهُي َواحلَه وَن الهَوَلُد َغيهظًا، َوالشِّ
َرهُض َزَوااًل« َشاِء، َوتـَُزوَل األه  اِبلهَفحه

 في إسناده سعيد بن غنيم، قال الذهبي: ال يعرف، وذكره ابن حبان في الثقات.: الموسوعة [ # قال محقق1664]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ    *  -  342 ِّ َحدَّ َرٍم الضَِّبِّ َبَة بهِن ُمكه َعنه اَنِفِع بهِن  ،  َعنه ِزاَيِد بهِن الهُمنهِذرِ ،  َعنه يُوُنَس بهِن بَُكريهٍ ،  قَاَل: ُحدَِّث َعنه ُعقه

َاِرثِ  َهُب اللََّيايل  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  احله َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َتذه  ُ ُم َحىتَّ يـَُقوَم الهَقائُِم فـَيَـُقوُل: َمنه  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َايَّ َواأله
 "  ؟ يَِبيُعَنا ِديَنُه ِبَكفٍّ ِمنه َدرَاِهمَ 

 هذا حديث ال يصح والمتهم به زياد بن المنذر. :ابن الجوزي في الموضوعاتقال [ # 1665]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن    *   -   343 َيانَ َحدَّ ثـََنا زُفـَُر بهُن حُمَمٍَّد  ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يـَعهُقوَب الهُمَزينُّ ،  َهاُروُن بهُن ُسفه قَاَل: َحدَّ
ِريُّ  َجَّاجُ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُسَليهَماَن بهِن خَمهَرَمةَ ،  الهِفهه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َأيب ُهَريـهَرةَ َعنه  ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ الَِّذي قـَتَـَلُه احله

َوالتـََّفحُّشُ  ُش  الهُفحه َيظهَهَر  السَّاَعُة َحىتَّ  تـَُقوُم  َوَسلََّم: »اَل  َعَليهِه   ُ َِمنيُ ،  اَّللَّ األه َاِئنُ ،  َوُُيَوََّن  اخله ََتََن  الهُوُعولُ ،  َويـُؤه ُقَط  َوتـَعهُلَو  ،  َوَتسه
َراُف النَّاِس َوُوُجوُهُهمه   ؟  َوَما التُُّحوتُ ،  َوَما الهُوُعولُ ،  َرُسوَل اَّللَِّ   قَاُلوا: ايَ ،  التُُّحوُت« َوالتُُّحوُت: الَِّذيَن  ،  قَاَل: " الهُوُعوُل: َأشه

 َكانُوا حَتهَت َأقهَداِم النَّاِس "
 ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َواِلَبَة َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه  قال المحقق: [ # 1666]فيض: 

َباينُّ   *  -  356 َعهَلى الشَّيـه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رُ ،  َحدَّ َابَّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص األه ِل ِمنه  ،  َعنه َشيهخٍ ،  قَاَل: َحدَّ َأهه
ُحولٍ ، الشَّامِ  ِبيِح« ، َعنه َمكه ِييِع التَّسه  رَفـََعُه قَاَل: »َما ِصيَد َطريهٌ ِإالَّ بَِتضه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 1667]فيض: 

َاِعيلَ   *  -  358 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َيانَ ،  َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ َعنه  ،  قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َأيب ظَبـه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َغزهَوِة تـَُبوكَ  ِديَةِ ،  فََأَصاَِبُمه ُجوعٌ ،  " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوه َقَظ ،  فَناَم َعَليهِه السَّاَلمُ ،  فـَنَـَزُلوا َواِداًي ِمَن األه تَـيـه َواسه

َناَها ِمنه َهَذا الهَواِدي؟ قَاَل: »َما َهَذا، ُقُدوُر النَّاِس تـَُفورُ فَِإَذا  فـََقلََّبُه ِبُعوٍد ُثَّ قَاَل:  ، فَُأِتَ ِبهِ ، َفَدَعا ِبَضبٍّ ، « قَاُلوا: ِضَباٌب َأَصبـه
َرائِيَل َفُمِسُخوا يف ، »الهَكفُّ َكفُّ ِإنهَسانٍ  «  َوَقده ُغِضَب َعَلى أَُمٍم ِمنه َبيِن ِإسه َرهِض َدَواابًّ  األه

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 1668]فيض: 

 
 

 

 

 

 

 



371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : العمر والشيبالثالثون الواحد و   الكتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



372 

 

َهِريُّ   *   –  1 َوه َعهِد اجله ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيَل بهِن َعيَّاشٍ َعنه  ،  َوَسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ ،  َحدَّ ِرو بهِن قـَيهٍس الهِكنهِديِّ ،  ِإْسه ، َعنه َعمه
رٍ  قَاَل:   ؟ َأيُّ النَّاِس َخريهٌ ،  قَاَل: َجاَء َأعهَرابِيَّاِن ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل َأَحُدمُهَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُبسه

َخُر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   »َمنه  اَلِم َقده َكثـَُرته َعَليَّ ،  طَاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه« َوقَاَل اله فـََقاَل:    .  َفُمرهين أبَِمهٍر أَتـَثـَبَُّت ِبهِ ،  ِإنَّ َشَراِئَع اإلهِسه
ِر اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«  »اَل يـََزاُل ِلَساُنَك َرطهًبا ِبذِكه

 إسناده حسن. المحقق: قال [ # 1669]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   2 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدَّ َوانَ ،  قَاَل َحدَّ ثـََنا نُوُح بهُن ذَكه ََسنِ ،  َعنه َأِخيِه أَيُّوبَ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعِن احله
ُِبَُما بـَعهَد  أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   اَلِم ُأَعذِّ َتِحي ِمنه َعبهِدي َوَأَميِت َيِشيَباِن يف اإلهِسه ُ: ِإيّنِ أَلَسه َوَسلََّم: " يـَُقوُل اَّللَّ

 َذِلَك " 
 إسناد ضعيف. قال المحقق: [ # 1670]فيض: 

 
ثـََنا يَزِيُد بهُن  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َصاِلٍح الهُقَرِشيُّ   -   14 َنهَصاِر يـَُقاُل َلُه أَبُو الرَّحَّاِل َعنه  َحدَّ َُرِشيُّ قَاَل َحدََّثيِن َشيهٌخ ِمَن األه بـََياٍن اجله

َرَم َشابٌّ َشيهًخا ِلِسنِِّه ِإالَّ  ُ َلُه َمنه ُيكه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأكه  رُِمُه ِعنهَد ِسنِِّه« قـَيََّض اَّللَّ
 حديث ضعيف جدا.  قال المحقق: [ # 1671]فيض: 

 
42   -  * ِ َُسنيه ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمٍَّد الهُقَرِشيُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ََسِن قَاَل: قَاَل ،  َعنه مُحَيهدٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َعِن احله

حََّة َوالسَّاَلَمَة َلَكاَن َكفَ   ى ِِبَِما َداًء قَاِضًيا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َلوه ملَه ُيِصِب ابهُن آَدَم ِإالَّ الصِّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 1672]فيض: 
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نـهَيا الهُمَكتُِّب َحدَّثـَنَ   -  1 ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهٍد الهُقَرِشيُّ ابهُن َأيب الدُّ ثـََنا أَبُو َبكه َثَمَة زَُهريهُ بهُن َحرهبٍ َحدَّ َحدَّثـََنا ،  ا أَبُو َخيـه
َعهَمشُ َحدَّثـََنا ، وَِكيعٌ  َحاقَ ، األه َواينِّ ، َعنه َأيب ِإسه َيـه ِب بهِن َجاِبٍر اخله ٍرو، َعنه َوهه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

 َعَليهِه َوَسلََّم: »َكَفى الهَمرهَء ِمَن اإلهُِثِه َأنه ُيَضيَِّع َمنه يـَُقوُت« 
  (، وقال االلباني: حسن.1692داود ) رواه ابو[ # 1673]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ   -  2 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َحدَّ َداينِّ ،  َعنه َموهاَلِِتِمه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه َمه َحاَق اهله ،  َعنه َأيب ِإسه
ِب بهِن َجاِبرٍ  ِ َأوه َثاَلٍث بَِقنَي ِمنه َشعهَباَن فََأعهَجَبيِن َأنه َأُصوَم ِفيِه رَمَ ،  َعنه َوهه َلَتنيه َضاَن فـََوافـَقهُت قَاَل: أَتـَيهُت بـَيهَت الهَمقهِدِس يف لَيـه

ًما َوَأاَن َمَعهُ  َرَمانُُه يـَوه ُتُه فََأََتُه قـَهه ِرو بهِن الهَعاِص َفَجاَلسه قَاَل: ِجئهُت حِلَاَجٍة يل قَاَل: َهله   ؟  اَل: َما َجاَء ِبكَ فـَقَ ،  ِفيِه َعبهَد اَّللَِّ بهَن َعمه
ِلَنا نـََفَقةً  َت أِلَهه عهُت ، قَاَل: فـََقاَل: َواَّللَِّ َلرَتهِجَعنَّ ِإلَيهِهمه قـَبهَل َأنه تـَقهِضَي َحاَجةً ، قَاَل: َقده نََظرهُت فـََرأَيهُت ِعنهَداَن طََعاًما ؟ تـَرَكه فَِإيّنِ ْسَِ

ًا َأنه ُيَضيَِّع َمنه يـَُقوُت« َرُسوَل اَّللَِّ    َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َكَفى الهَمرهَء ِإُثه
 ، وقال االلباني: حسن.بدون القصة (1692رواه ابو داود )[ # 1674]فيض: 

َرسِ   -   3 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ ىَل َحِكيِم بهِن ِحَزامٍ ،  الزَُّبريهِ َعنه َأيب  ،  َحدَّ َأنَّ َحِكيَم بهَن  ،  َعنه َأيب َصاِلٍح َموه
ِر ِغًَن«،  قَاَل: »ابهَدأه مبَنه تـَُعولُ  ؟ َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأيُّ الصََّدَقِة َأفهَضلُ ، ِحَزامٍ   َوالصََّدَقُة َعنه َظهه

 (. 1034(،  ومسلم )1428رواه البخاري )[ # 1675]فيض: 
 

ُد الهُمِقلِّ  ؟ َأيُّ الصََّدَقِة َأفهَضلِ ، أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َُيهََي بهِن َجعهَدةَ ، َوِبِه َعنه َأيب الزَُّبريهِ  - 4 قَاَل: »َجهه
 َوابهَدأه مبَنه تـَُعوُل«

   (، وقال األلباني: صحيح.1677واه ابو داود )ر [ # 1676]فيض: 
 

ثـََنا يَزِيُد بهُن َعطَاءٍ ،  َحدَّثـََنا ُشَجاعٌ   * -  5 ِلمٍ ،  َحدَّ َوصِ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن ُمسه َحه ُعودٍ ،  َعنه َأيب األه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن ابهِن َمسه
ًا فـَلهرُيَ َعَليهِه َوابهَدأه مبَنه تـَُعولُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه   ُ َخريه َواَل ُتاَلُم َعَلى َكَفاٍف َواَل تـَعهِجزه َعنه ،  َوارهَتِضخه ِمَن الهَفضهلِ ،  َأعهطَاُه اَّللَّ

 نـَفهِسِك« 
 ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. :الهيثميقال [ # 1677]فيض: 

 

َثَمةَ   -  6 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشُ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َحدَّثـََنا األه
ِر ِغًَن َوالهَيُد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد  َلى َوابهَدأه مبَنه تـَُعوُل«َوَسلََّم: »َخريهُ الصََّدَقِة َما َكاَن َعنه َظهه  السُّفه

 (. 1042(،  ومسلم )1426رواه البخاري )# [ 1678]فيض: 
 

َثَمةَ   -   7 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يُوُنُس بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ثـََنا لَيهثٌ ،  َحدَّ عهتُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ َرُسوَل   قَاَل: ْسَِ
ِر ِغًَن   َولهيَـبهَدأه َأَحدُُكمه مبَنه يـَُعوُل« ، اَّللَِّ يـَُقوُل: »َخريهُ الصََّدَقِة َما ُتُصدَِّق ِبِه َعنه َظهه

 (. 1042(،  ومسلم )1426رواه البخاري )# [ 1679]فيض: 
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َُشِميُّ   -   8 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َنةَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َثَمةَ ،  َوَُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  ُسفه ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َوَحدَّ ،  َحدَّ
اَلنَ   رَُجٌل: ِعنهِدي ِديَناٌر  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل: »َتَصدَُّقوا« فـََقالَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيدٍ ،  َعِن ابهِن َعجه

ُه َأوه َتَصدَّقه ِبِه َعَلى نـَفهِسَك« قَاَل: ِعنهِدي ِديَناٌر آَخُر قَاَل: »َتَصدَّقه ِبِه َعَلى امهَرأَِتكِ  « قَاَل: ِعنهِدي ِديَناٌر آَخُر  قَاَل: »أَنهِفقه
َل: »َتَصدَّقه ِبِه َعَلى َخاِدِمَك« قَاَل: ِعنهِدي ِديَناٌر آَخُر قَاَل: »أَنهَت قَاَل: »َتَصدَّقه ِبِه َعَلى َوَلِدَك« قَاَل: ِعنهِدي ِديَناٌر آَخُر قَا

 أَبهَصُر« 
 .حسن (، وقال األلباني: 1691رواه ابو داود )[ # 1680]فيض: 

 

َثَمةَ   -   9 ثـََنا أَبُو َخيـه َيانَ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  جُمَاِهدٍ َعنه  ،  َعنه ُمَزاِحِم بهِن زُفـَرَ ،  َعنه ُسفه
َتُه يف َسِبيِل اَّللَِّ  أَنـهَفقه َتُه يف رَقـََبةٍ ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِديَناٌر  أَنـهَفقه ِبهِ ،  َوِديَناٌر  ِلكَ ،  َوِديَناٌر َتَصدَّقهَت  َتُه َعَلى َأهه أَنـهَفقه َأفهَضُلَها    ؛  َوِديَناٌر 

ِلَك« َتُه َعَلى َأهه يَناُر الَِّذي أَنـهَفقه  الدِّ
  (.995رواه مسلم ) [ # 1681]فيض: 

 

َرسِ   -   10 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ رََة َعبهًدا َعنه ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َحدَّ قَاَل: َأعهَتَق رَُجٌل ِمنه َبيِن ُعذه
ُهُ ،  ُدبُرٍ  « قَاَل: اَل فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ؟  فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »أََلَك َماٌل َغريه

» رَتِيِه ِمينِّ رَتَاُه نـَُعيهُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهَعَدِويُّ بَِثَماَّنِاَئِة ِدرهَهٍم َفَجاَء ِِبَا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ   »َمنه َيشه َليهِه َوَسلََّم َفَدفـََعَها ِإلَيهِه  فَاشه
ِلَك فَِإنه  ٌء َفَِلَهه َها فَِإنه َفَضَل َشيه ِسَك فـََتَصدَّقه َعَليـه ٌء َعنه    فـََقاَل: »ابهَدأه بِنَـفه ٌء فَِلِذي قـََرابَِتَك فَِإنه َفَضَل َشيه ِلِك َشيه َفَضَل َعنه َأهه

ُِشَاِلكَ  َوَعنه  مَيِيِنِك  َوَعنه  َيَديهَك   َ َبنيه يـَُقوُل  َوَهَكَذا«  فـََهَكَذا  قـََرابَِتَك   ِذي 
 

َعهدِ  -  11 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله  ُهَو اِبلهَمعهََن ، َعنه َجاِبرٍ ، يب الزَُّبريهِ َعنه أَ ، َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ
 (.997رواه مسلم ) # [ 1682]فيض: 

َثَمةَ   -   12 ثـََنا أَبُو َخيـه َيانُ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َسعهِد بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ
َمُة تـَرهفَـ  ِلَك ِمنه نـََفَقٍة فَِإنََّك تـُؤهَجُر ِفيَها َحىتَّ اللُّقه َما أَنـهَفقهَت َعَلى َأهه  ُعَها يف يف امهَرأَِتَك« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمهه

 (. 1628(،  ومسلم )2742رواه البخاري )# [ 1683]فيض: 

ثـََنا أَبُو  -  13 َثَمةَ َحدَّ َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ، َخيـه ثـََنا ِإْسه قَاَل: ُكنَّا َمَع مُحَيهِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن يف ُسوِق الرَِّقيِق فـََقاَم ، َعِن ابهِن َعوهنٍ ، َحدَّ
َأنَّ َسعهًدا َمِرَض مبَكََّة فََأََتُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ، ِمنه ِعنهِداَن ُثَّ رََجَع فـََقاَل: َهَذا آِخُر َثاَلثٍَة ِمنه َبيِن َسعهٍد ُكلُُّهمه َقده َحدََّثيِن 

َل امهَرأَِتَك ِمنه طََعاِمَك َصَدَقٌة َوِإنَّ نَـ  ِلَك َصَدَقٌة« يـَُعوُدُه فـََقاَل َلُه: »ِإنَّ َصَدقـََتَك ِمنه َماِلَك َصَدَقٌة َوِإنَّ َأكه  َفَقَتَك َعَلى َأهه
 . بمعناه (1628(،  ومسلم )2742رواه البخاري )[ # 1684]فيض: 
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َثَمةَ   -  14 ثـََنا أَبُو َخيـه َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  َعِن الزُّهه
ُكه َورَثـََتَك َأغهِنَياَء َخريهٌ ِمنه َأنه َترتهَُكُهمه َعاَلًة«َوَسلََّم قَاَل َلُه:   »ِإنََّك ِإنه َترته

 (. 1628(،  ومسلم )2742رواه البخاري )[ # 1685]فيض: 
 

َثَمةَ  - 15 ثـََنا أَبُو َخيـه ِديٍّ ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َيانَ ، َحدَّ َأنَّ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  ِإبـهَراِهيمَ َعنه َسعهِد بهِن ، َعنه ُسفه
 َعُهمه َعاَلًة«َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: »ِإنََّك ِإنه َتدَعه َورَثـََتَك َأغهِنَياَء َخريهٌ ِمنه َأنه َتدَ 

 (. 1628(،  ومسلم )2742رواه البخاري )[ # 1686]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   * -  16 ثـََنا بَِقيَّةُ ،  َحدَّ َدامِ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه ِبَِرِي بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن الهِمقه أَنَُّه ْسَِ
َت فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما   َت َزوهَجَتَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما طَِعمه َت َوَلَدَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأطهَعمه َأطهَعمه

َت َخاِدَمَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة«  َأطهَعمه
 َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  قال المحقق: [ # 1687]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن    *   -   17 قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلحٍ ،  َعنه َعاِصِم ابهِن َِبهَدَلةَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  ُعَمرَ َحدَّ
الهيَ  ِمَن  الهُعلهَيا َخريهٌ  َوالهَيُد  أَبـهَقى ِغًَن  َما  َوَسلََّم: " َخريهُ الصََّدَقِة  َعَليهِه  َلى  دِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  تـَُعولُ ،  السُّفه تـَُقوُل ،  َوابهَدأه مبَنه 

  َمنه َتِكُلَنا "امهَرأَُتَك: أَنهِفقه َعَليَّ َأوه طَلِّقهيِن َويـَُقوُل َِمهُلوُكَك: أَنهِفقه َعَليَّ َأوه تَِبيُعيِن َويـَُقوُل َوَلُدَك ِإىَل 
  (، وقال شعيب: حديث صحيح...10785رواه أحمد ) [ # 1688]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ  -  18 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن يُوُنسُ ، َحدَّ ِريِّ ، َأخه رَبين َسِعيُد بهُن الهُمَسيِّبِ ، َعِن الزُّهه َع َأاَب ، َأخه أَنَُّه ْسَِ
ِر ِغًَن فَابهَدأه مبَنه تـَُعوُل« يـَُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَ ، ُهَريـهَرةَ   اَل: »َخريهُ الصََّدَقِة َما َكاَن َعنه َظهه

 (. 1042(،  ومسلم )1426رواه البخاري )# [ # 1689]فيض: 
 

َاِعيلَ  *  -  19 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ، َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ، َحدَّ ُكنَّا ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه قَاَل:  ، َعنه َأيب الهُمَخاِرقِ ، َعِن األه
ًعا َفَمرَّ َعَليهِه َأعهَرايبٌّ َشابٌّ َشِدي َها َسبـه ٌد َقِويٌّ يـَرهَعى ُغنَـيهَمًة َلُه فـََقاُلوا: َلوه َكاَن َوَسلََّم يف َغزهَوِة تـَُبوَك َفظََلَعته اَنَقٌة َلُه فََأقَاَم َعَليـه

عَ َشَباُب َهَذا َوِشدَّتُ  ى َعَلى أَبـََويهِن َكِبريَيهِن لَُه ُه َوقـُوَّتُُه يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنه َكاَن َيسه
َياٍن َلُه ِصغَاٍر لِ ،  لِيـُغهِنيَـُهَما فـَُهَو يف َسِبيِل اَّللَِّ  َعى َعَلى ِصبـه ِسِه ،  يـُغهِنيَـُهمه فـَُهَو يف َسِبيِل اَّللَِّ َوِإنه َكاَن َيسه َعى َعَلى نـَفه َوِإنه َكاَن َيسه

ِللشَّيهطَاِن«  فـَُهَو  َوُْسهَعًة  ِراَيًء  َعى  َيسه َكاَن  َوِإنه  اَّللَِّ  َسِبيِل  يف  فـَُهَو  النَّاَس  َويَُكايف   لِيـُغهِنيَـَها 
 

َحاقُ   *   -   20 ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َِديثَ ،  َعِن األه ثهُت َهَذا احله َسِن الهَبصهِريِّ ،  قَاَل: َوُحدِّ َسنَ ،  َعِن احلَه قَاَل:  ،  ِإالَّ َأنَّ احلَه
 َضلَّته اَنَقٌة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 

 مرسل...رواه البيهقي موصوال عن ابن عمر.  :الموسوعة قال محقق[ # 1690]فيض: 
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َعهدِ   *   - 21 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َنةَ ،  َحدَّ رَباََن ابهُن ُعيَـيـه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َضَرَب  ،  َعنه طَاُوسٍ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُحَجريهٍ ،  َأخه
ُعُد َكأَنَّهُ  ثـََنا َكاَلَلًة«  َمَثَل الَِّذي يـُعهِطي َماَلُه ُكلَُّه َويـَقه  َحدَّ

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 1691ض: ]في
 

َاِعيلَ   *   -   24 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  َعِن األه
ِسَك َوَدابَِّتَك يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ َوَسلََّم: »َما ِمنه ِديَناٍر َأعهَظَم   ِلَك ُثَّ ِديَناٍر تـُنهِفُقُه َعَلى نـَفه ًرا ِمنه ِديَناٍر تـُنهِفُقُه َعَلى َأهه  ِديَناٍر تـُنهِفُقُه َأجه

 »  َعَلى َأصهَحاِبَك يف َسِبيِل اَّللَِّ
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 1692]فيض: 

َاِعيلَ ،  َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ َحدَّثـََنا    -  25 ثـََنا َحامِتُ بهُن ِإْسه َمارٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهُمَهاِجُر بهُن ِمسه قَاَل: ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهِد بهِن َأيب َوقَّاصٍ ،  َحدَّ
عهَتُه ِمنه  ٍء ْسَِ ُتبه ِإيَلَّ ِبَشيه عهُتُه َكتَـبهُت ِإىَل َجاِبِر بهِن َْسَُرَة َمَع ُغاَلِمي اَنِفٍع َأِن اكه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَكَتَب ِإيَلَّ: ْسَِ

ًا فـَلهيَـبهدَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َأَحدَُكمه َخريه ِل بـَيهِتِه« يـَعهيِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َأعهَطى اَّللَّ ِسِه َوَأهه  أه بِنَـفه
  (.1822مسلم )  رواه[ # 1693]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -   26 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن حُمَمَُّد بهُن ُسَليهمٍ ،  َأخه ثـََنا َمَطٌر الهَورَّاقُ ،  َأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ،  َحدَّ
ُ َوَرُسولُُه َأعهَلُم قَاَل: »نـََفَقُة الهَوَلِد َعَلى  ؟  تـَعهَلُموَن َأيُّ نـََفَقٍة َأفهَضُل ِمنه نـََفَقٍة يف َسِبيِل اَّللَِّ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َهله   « قَاُلوا: اَّللَّ

 الهَواِلَديهِن«
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 1694]فيض: 

َعهدِ   *   -   27 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعرٍ ،  َأخه َسنِ ،  َعنه ِزاَيدٍ ،  َعنه ِمسه َِديَث قَاَل: »ِإَذا أَنـهَفَق الرَُّجُل ،  َعِن احلَه رََفَع احله
» َتاٍر َكاَن مبَنهزَِلِة النـََّفَقِة يف َسِبيِل اَّللَِّ َراٍف َواَل ِإقـه ِلِه يف َغريهِ ِإسه  َعَلى َأهه

 مرسل. : موسوعةال قال محقق[ # 1695]فيض: 
 

يفُّ   - 28 ثـََنا أَبُو َحفهٍص الصَّريه ِديٍّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه ثـََنا مَهَّامٌ ،  َحدَّ َاءَ ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه َأيب َأْسه
اَبنَ   ُثَّ َعَلى فـََرِسِه يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأفهَضُل ِديَناٍر ِديَناٌر يـُنهِفُقُه الرَُّجُل َعَلى ِعَيالِهِ ، ثـَوه

 َعَلى َأصهَحاِبِه«
  (.994رواه مسلم ) [ # 1696]فيض: 

 

َحاَق بهِن ِزاَيٍد الهَباِهِليُّ   َحدَّثـََنا    *-   29 ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  أَبُو َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن ِإسه قَاَل: َلِقيُت ِإبـهَراِهيَم بهَن َأدهَهَم فـََقاَل:  ،  َحدَّ
َِديثَ   ؟  َما َجاَء ِبكَ  ُدَك يب فَِإيّنِ ُأِحبُّ احله َِديُث قَاَل: َمىَت َعهه َفَعيِن ِبِه قَاَل:    ؟  قـُلهُت: احله قـُلهُت: َزوِّدهين َحِديثًا َواِحًدا َلَعلَّ اَّللََّ َأنه يـَنـه

َخاِلِقي ِمنه َخلهِقِه َحسهِب ِدييِن ِمنه   َحدََّثيِن أَبُو َثِبٍت َوَلوه رَأَيهَت َأاَب َثِبٍت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َحسهِب 
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ُز يف ،  قَاَل: قـُلهُت: نـََعمه   ؟  َلَك ِعَيالٌ ،  َياَي« ُثَّ قَاَل: اَي َأاَب حُمَمَّدٍ ُدنـه  ُبـه ُز َواخله ُبـه َعٌة تـَُروُِّعَك ابـهنَـُتَك َأوه َزوهَجُتَك تـَُقوُل اخله قَاَل: َلَروه
ًرا  ُه أَنهَت ِفيِه َأعهَظُم َأجه  ِمَّا تـََراين ِفيِه قـُلهُت: َفَما مَيهنَـُعَك قَاَل: الضَّعهفُ السَّلَِّة ِإىَل َأنه ََتهُخَذُه فـَتَـَناَوهَلَا ِإايَّ

 .إن لم يكن معضال مرسل: الموسوعة قال محقق[ # 1697]فيض: 

رٍ   *   -   32 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده رَباََن وَِكيعٌ ،  َحدَّ َيانَ ،  َأخه ُحولٍ َعنه  ،  َعنه َحجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ،  َعنه ُسفه قَاَل:  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َمكه
أََلِة َوتَـ  ِتعهَفافًا َعِن الهَمسه نـهَيا َحاَلاًل اسه َعطًُّفا َعَلى َجارِِه َوَسعهًيا َعَلى ِعَياِلِه َجاَء قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه طََلَب الدُّ

ُهُه ِمثه  َم الهِقَياَمِة َوَوجه نـهَيا َحاَلاًل ُمَفاِخًرا ُمَكاثًِرا ُمَرائًِيا َلِقَي اَّللََّ َوُهَو َعلَ يـَوه ِر َوَمنه طََلَب الدُّ َلَة الهَبده َباُن«ُل الهَقَمِر لَيـه  يهِه َغضه
 . سنده فيه راو لم يسم :البوصيري قال [ # 1698]فيض: 

 

َثَمةَ   *   - 33 ثـََنا أَبُو َخيـه َحاَق الهبـَُناينُّ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ثـََنا بَِقيَّةُ ،  ِإبـهَراِهيُم أَبُو ِإسه َعِن  ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َحدَّثـََنا ِبَِرُي بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ
َداِم بهِن َمعهدِ  َسَك فـَهُ   الهِمقه َت نـَفه َت َوَلَدَك يَكِرَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأطهَعمه َو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأطهَعمه

َت َخاِدَمَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة«  َت َزوهَجِتَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأطهَعمه  فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأطهَعمه
 حسن. : (17179شعيب في تخريج المسند )قال [ # 1699]فيض: 

َحاُق بهُن  - 34 ثـََنا ِإسه َاِعيلَ َحدَّ َنةَ ، ِإْسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه عهُت الشَّعهِبَّ ، َعنه جُمَاِلِد بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ عهُت النـُّعهَماَن ، قَاَل: ْسَِ قَاَل: ْسَِ
ِهُدُه فـََقالَ ، بهَن َبِشريٍ  « قَاَل: َُنََليِن َأيب ُُنهاًل فَأَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُأشه َهُد ِإالَّ َعَلى َحقٍّ َهُد ِإيّنِ اَل َأشه  : »اَل َأشه
 بنحوه.  (2586رواه البخاري )[ # 1700]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *   -   35 ثـََنا ِإسه عهُت النـُّعهَماَن بهَن َبِشريٍ ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه ُمِغريَةَ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ،  قَاَل: ْسَِ
نَ  ِل َكَما حتُِبُّوَن َأنه يـَعهِدُلوا بـَيـه َ َأوهاَلدَُكمه يف النُّحه  ُكمه يف الهرِبِّ َواللُّطهِف«اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اعهِدُلوا َبنيه

 .إسناده صحيح على شرطهما(، وقال شعيب: 5104رواه ابن حبان )[ # 1701]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *-   36 ثـََنا ِإسه رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َهبِ ،  َأخه َشه رَباََن أَبُو األه َسنِ ،  َأخه َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن احلَه قَاَل: بـَيـه
ََن قَاَل:  َعَليهِه َوَسلََّم ُُيَدُِّث َأصهَحابَُه ِإذه َجاَء َصِبٌّ َحىتَّ انـهتَـَهى ِإىَل أَ  َعَدُه َعَلى َفِخِذِه الهُيمه ِم َفَمَسَح رَأهَسُه َوَأقـه بِيِه يف اَنِحَيِة الهَقوه

َرهِض فـََقاَل َرسُ  َعَدَها يف األه َسلََّم: »فـََهالَّ وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ فـََلِبَث َقِلياًل َفَجاَءِت ابـهَنٌة َلُه َحىتَّ انـهتَـَهته ِإلَيهِه َفَمَسَح رَأهَسَها َوَأقـه
َن َعَدلهَت« َرى فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اله ُخه َرى« َفَحَمَلَها َعَلى َفِخِذِه األه ُخه  َعَلى َفِخِذَك األه

   ~[ 1702]فيض: 

َرسِ   - 38 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َومُحَيهِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن النـُّعهَمانِ ،  ِشَهابٍ َعِن ابهِن  ،  َحدَّ
اَّللَِّ    لهُت ابهيِن َهَذا الهَعبهَد فـََقاَل َرُسولُ َبِشرَي بهَن َسعهٍد َجاَء اِبلنـُّعهَماِن بهِن َبِشرٍي ِإىَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِإيّنِ ُنََ 

 « قَاَل: اَل قَاَل: »فَارهُددهُه« ؟ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »وَُكلَّ َوَلِدَك َُنَلهتَ 
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  (.1623رواه مسلم ) [ # 1703]فيض: 
 

َثَمةَ   - 39 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدَّ َثَمةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو الزَُّبريهِ ،  َحدَّ َرَأُة َبِشرٍي: ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَلِت امه
ِهده يل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َنَة ُفاَلٍن َسأَ ، اُنهَِل ابهيِن ُغاَلًما َوَأشه لَتهيِن فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِإنَّ ابـه

ِهده يل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َلهُ  : َأشه « قَاَل: نـََعمه قَاَل: »َفُكلَُّهمه َأعهطَيهَت ِمثهَل َما  ؟  َأنه َأُنهََل ابـهنَـَها ُغاَلًما قَاَلته
َتهُ  ُلُح َهَذا َوِإيّنِ اَل ؟ َأعهطَيـه «  « قَاَل: اَل قَاَل: »فـََليهَس َيصه َهُد ِإالَّ َعَلى َحقٍّ  َأشه

   ~[ 1704]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ُعَمَر الهَمكِّيُّ   *   -   43 ثـََنا ِهَشاُم بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ َرَة بِنهِت َعبهِد  ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َحدَّ َعنه َعمه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يـَُعقُّ َعِن الهُغاَلِم َشاََتِن ُمَكاِفئَـَتاِن َوَعِن اجلهَ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  الرَّمحهَنِ  :  قَاَلته ارِيَِة َشاٌة« َوقَاَلته

ِ َذَِبَُهَما   ِ َشاَتنيه َُسنيه ََسِن َواحله ََذى َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن احله َم السَّاِبِع َوَْسَّامُهَا َوَأَمَر َأنه مُيَاَط َعنه رُُءوِسِهَما األه يـَوه
ِم اَّللَِّ اللَُّهمَّ  ِه َوُقوُلوا ِبسه : فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اذهَِبُوا َعَلى اْسِه :   ِمنهَك َوِإلَيهَك َهِذِه َعِقيَقُة ُفاَلٍن« قَالَ قَاَلته ته

َم الهَعِقيَقِة فَِإَذا َحلَُّقوا الصَِّبَّ َوَضُعوَها َعَلى رَ  َاِهِليَِّة َُيهِضُبوَن ُقطهَنًة ِبَدٍم يـَوه أهِسِه فََأَمَرُهمه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم وََكانُوا يف اجله
 َأنه ََيهَعُلوا َمَكاَن الدَِّم َخُلوقًا 

ِحيِح َخاَل َشْيَخ َأِبي َيْعَلى: ِإْسَحاَق، َفإِ   :الهيثمي قال  [ #  1705]فيض:   نِ ي َلْم َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َأْعِرْفُه. 

 

َاِعيلَ   -   44 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ قَاُلوا:  ،  َوَغريهُ َواِحدٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َعنه ِسَباِع بهِن  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب يَزِيدَ ،  َحدَّ
َعُه ِمنه أُمِّ ُكرهزٍ ،  َثِبتٍ  عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف الهَعِقيَقِة: »َعِن الهُغاَلِم َشاََتِن ُمَكاِفئَـَتاِن َوعَ ،  ْسَِ َارِيَِة َشاٌة اَل ْسَِ ِن اجله

َرااًن ُكنَّ َأوه ِإاَنًث«  َيُضرُُّكُم ذُكه
   (، وقال األلباني: صحيح.1516رواه الترمذي )[ # 1706]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   45 ِلِم بهِن ُهرهُمزَ ،  َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بهُن ُمسه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  الرَّمحهَنِ َعِن الهَقاِسِم بهِن َعبهِد  ،  َحدَّ
ُهَما ِبَكبه  ِ َعنه ُكلِّ َواِحٍد ِمنـه َُسنيه َسِن َواحله َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  ٍش َوِديَنارٍ قَاَل: َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن احلَه

: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟ ى فَاِطَمَة يف َعِقيَقِة َأَحِدمِهَا فـََقاَل: »اَي فَاِطَمُة َما فـََعَل حلَهُم َعِقيَقِتُكمه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعلَ  َنا  ، « قَاَلته َأَكلهَنا َوَأطهَعمه
: فـََناَولَتهُه الذِّرَاَع َوُهَو قَائٌِم فََأَكَلُه ِبَغريهِ  َنا َوَقده بَِقَي ِمنهُه قَاَلته  ُخبهٍز ُثَّ َدَخَل يف الصَّاَلِة َوَما َمسَّ َماءً  َوَتَصدَّقـه

   ~[ 1707]فيض: 

ُر بهُن آَدمَ   -  46 ثـََنا ِبشه ٍرو،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد الهَواِرثِ ،  َحدَّ ثـََنا أَيُّوبُ ،  َحدَّ رَِمةَ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
ِ َكبهًشا« َرُسوَل  َُسنيه ََسِن َكبهًشا َوَعِن احله  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعِن احله

 . صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو األصح (، وقال األلباني:2841) رواه أبو داود [ # 1708]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *   -   47 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ثـََنا َجرِيُر بهُن َحازِمٍ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ
َسنِ  ِ«، النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعِن احلَه ِ ِبَكبهَشنيه َُسنيه  َواحله

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. :الهيثميقال [ # 1709]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن َأَسدٍ   *  -  48 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َشَبابَُة بهُن َسوَّارٍ ،  َحدَّ ِلمٍ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن ُمسه
ِ ِبَكبهٍش َكبهٍش«  َُسنيه َسِن َواحله  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعِن احلَه

ريَاِن فـَيـُقَ  َعُث ِبِه ِإىَل اجلِه اَلٍن قَاَل: أَبُو الزَُّبريهِ: اُل: َهَذا َعِقيَقُة فُ قَاَل َجاِبٌر: َويف الهَعِقيَقِة تـَُقطَُّع َأعهَضاًء َويُطهَبُخ مبَاٍء َوِملهٍح ُثَّ يـُبـه
 قَاَل: نـََعمه ُهَو َأطهَيُب َلهُ   ؟  فـَُقلهُت جِلَاِبٍر: أََيِضُع ِفيِه َخالًّ 

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. :الهيثميقال [ # 1710]فيض: 

َسنِ َعَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  *  . . .  .  -  50 ِ ِبَكبهٍش َكبهٍش َوَحَلَق رُُءوَسُهَما َوَتَصدََّق ِبَوزهِن ُشُعوِرمِهَا ،  َوَسلََّم َعِن احلَه َُسنيه َواحله
َم ُسُبوِعِهَما  َذَهًبا َأوه ِفضًَّة َوَختَـنَـُهَما يـَوه

   ~[ 1711]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن َأَسدٍ   *  -  51 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  َعنه َخارَِجَة بهِن ُمصهَعبٍ ،  َشَبابَةُ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن ِإْسه
َم السَّاِبِع َوَتَصدََّق بِ  ِ ِبَكبهٍش َكبهٍش َوَحَلَق رُُءوَسُهَما يـَوه َُسنيه ََسِن َواحله َل َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعِن احله زِنَِة ُشُعوِرمِهَا َورِقًا فََأعهَطى الّرِجه

 الهَقاِبَلَة«
   ~[ 1712]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو    -   52 َثَمةَ َحدَّ َسِن بهِن َشِقيقٍ ،  َخيـه ثـََنا َعِليُّ بهُن احلَه ُ بهُن َواِقدٍ ،  َحدَّ َُسنيه رَباََن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن بـَُريهَدةَ ،  َأخه َأنَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
 »ِ َُسنيه ََسِن َواحله  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعِن احله

   ~[ 1713]فيض: 
 

َعهدِ   *  -  53 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ُر بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ رَباََن َشرِيكٌ ،  َوِبشه ٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن حُمَمَِّد بهِن َعِقيلٍ ،  قَااَل َأخه ،  َعنه َعِليِّ بهِن ُحَسنيه
ِلِقي َشعهَرُه َوَتَصدَِّقي ِبَوزهنِِه ِمَن الهَورِ ،  َعنه َأيب رَاِفعٍ  : »احه ِق َأِو الذََّهِب َعَلى قَاَل: َلمَّا َوَلَدته فَاِطَمُة َحَسًنا قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ

ًنا فـََعَلته ِمثهلَ  َل الصُّفَِّة فـََلمَّا َوَلَدته ُحَسيـه َوهفَاِض« يـَعهيِن َأهه   َذِلكَ الهَمَساِكنِي َأوه َعَلى األه
 .إسناده ضعيف (، وقال شعيب:27183)  أخرجه أحمد[ # 1714]فيض: 

 

َثَمةَ   -   54 ثـََنا أَبُو َخيـه ِديٍّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َيانَ ،  َووَِكيعٌ ،  َحدَّ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ،  َعنه َعاِصِم بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َعنه ُسفه
َسِن بهِن َعِليٍّ ِحنَي َوَلَدتهُه فَ ،  َعنه َأيب رَاِفعٍ ،  رَاِفعٍ  اِطَمُة َرِضَي اَّللَُّ قَاَل: رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َأذََّن يف ُأُذِن احلَه

َها«  َعنـه
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  (، وقال األلباني: حسن.5105رواه أبو داود )[ # 1715]فيض: 
 

َعهدِ   * -  55 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  َأخه
َم السَّاِبِع«  َوَسلََّم: »ُيَسمَّى الصَِّبُّ يـَوه

   ~[ 1716]فيض: 

ُ بهُن حُمَمٍَّد السَّعهِديُّ   -   57 َُسنيه ثـََنا يَزِيُد بهُن ُزرَيهعٍ ،  َحدَّثـََنا احله َعنه َحِبيَبَة ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن َأرهطَاةَ ،  َحدَّ
َُزاِعيَّةِ ،  بِنهِت َميهَسَرَة بهِن ُخثـَيهمٍ  َا َسأََلِت  ،  َعنه أُمِّ ُكرهٍز اخله َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الهَعِقيَقةِ َأَّنَّ فـََقاَل: »َعِن الهُغاَلِم َشاََتِن ،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 

َارِيَِة َشاٌة« قَاَل يَزِيُد: فـَُقلهُت: اَي َأاَب َأرهطَاَة َما ُمَكاِفئَـَتانِ  َتوِيـََتانِ  ؟  ُمَكاِفئَـَتاِن َوَعِن اجله  قَاَل: ُمسه
  (، وقال األلباني : حسن.2814)رواه أبو داود [ # 1717]فيض: 

 

ُ بهُن حُمَمَّدٍ   -  58 َُسنيه َاِرثِ ،  َحدََّثيِن احله ثـََنا َخاِلُد بهُن احله قَاَل:  ،  َعنه َسلهَماَن بهِن َعاِمرٍ ،  َعِن الرَّاَببِ ،  َعنه َحفهَصةَ ،  َعنه ِهَشامٍ ،  َحدَّ
رِيُقوا َعنهُه َدًما َوَأِميُطوا َعنه  ََذى«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَع الهُغاَلِم َعِقيَقٌة فََأهه  ُه األه

   (.5471رواه البخاري )[ # 1718]فيض: 

59  -  *   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه َبَّاِر بهُن الهَورهدِ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ِتَها  ،  َعِن ابهِن َأيب ُمَليهَكةَ ،  َعبهُد اجله قَاَل: ِقيَل ِلَعاِئَشَة َوُوِلَد اِلبهِن ُأخه
: ُمَعاَذ اَّللَِّ  ِ قَاَلته ِتِك َجُزورََتنيه  ِه َوَسلََّم: »َشاََتِن ُمَكاِفئَـَتاِن« َوَلِكنه َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه ،  ُغاَلٌم فـََقاُلوا: ُعقِّي َعِن ابهِن ُأخه

   ~[ 1719]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   -   60 َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َصَة بِنهِت ِسريِينَ ،  َعنه َعاِصمٍ ،  َحدَّ َها َسلهَماَن ،  َعِن الرَّاَببِ ،  َعنه َحفه َعنه َعمِّ
رِيُقوا َعنهُه َدًما  ََذى«  بهِن َعاِمٍر يـَرهفـَُعُه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَع الهُغاَلِم َعِقيَقٌة َأهه  َوَأِميُطوا َعنهُه األه

 (. 5471رواه البخاري )[ # 1720]فيض: 

ٌرو  *  - 66 ثـََنا َعمه َثُم بهُن َجَِيلٍ ، النَّاِقدُ َحدَّ َيـه ثـََنا اهله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَثَنَّ بهِن أََنسٍ ، َحدَّ ،  َحدََّثيِن ُُثَاَمُة بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن أََنسٍ ، َحدَّ
ِسِه بَـ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  َا قَاَل: َحدَّثَِنيِه رَُجٌل ِمنه آِل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َعقَّ َعنه نـَفه عهَدَما َجاَءتهُه النـُّبـُوَُّة« قَاَل: َوُرمبَّ

 َعنه أََنسٍ ، أََنسٍ 
ِحيِح َخاَل اْلَهْيَثَم ْبنَ   :الهيثميقال  [ #  1721]فيض:    َجِميٍل، َوُهَو َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ

 ِثَقٌة، َوَشْيُخ الطََّبَراِنيِ  َأْحَمُد ْبُن َمْسُعوٍد اْلَخيَّاُط اْلَمْقِدِسيُّ َلْيَس ُهَو ِفي اْلِميَزاِن. 

َثَمةَ   *  -   69 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو َحفهٍص الشَّاِعُر  ،  َحدَّثـََنا الضَّحَّاُك بهُن خَمهَلدٍ ،  َحدَّ َعهَرجِ ،  َحدََّثيِن َأيب ،  التـَّيهِميُّ َحدَّ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن األه
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َارِيَةِ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َِبُوَن َعِن اجله فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اذهَِبُوا ،  َأنَّ الهيَـُهوَد َكاَنته تـَُعقُّ َعِن الهُغاَلِم َشاًة َواَل َيذه
َارِيَِة َشاًة« َعنِ  ِ َوَعِن اجله  الهُغاَلِم َشاَتنيه

   (، وقال: ضعيف.1814ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 1722]فيض: 

َثَمةَ   - 73 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعفَّانُ ،  َحدَّ ثـََنا َأاَبُن الهَعطَّارُ ،  َحدَّ ثـََنا قـََتاَدةُ ، َحدَّ َسنِ ،  َحدَّ َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َْسَُرةَ َعنه ،  َعِن احلَه
ََذى َوُيَسمَّ  َم َساِبِعِه َومُيَاُط َعنهُه األه َبُح يـَوه  ى« َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »ُكلُّ ُغاَلٍم ُمرهَِتٌَن ِبَعِقيَقِتِه ُتذه

  (، وقال شعيب: إسناده صحيح.2838رواه أبو داود )[ # 1723]فيض: 
 

َثَمةَ   -  74 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد الصََّمدِ ،  َحدَّ ثـََنا مَهَّامٌ ،  َحدَّ ثـََنا قـََتاَدةُ ،  َحدَّ َسنِ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َْسَُرةَ ،  َعِن احلَه
َم َسابِ  َبُح َعنهُه يـَوه ٌن ِبَعِقيَقِتِه يُذه َمىَوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ ُغاَلٍم رَهه َمى« َفِقيَل ِلَقَتاَدَة: َكيهَف يُده قَاَل: يـُؤهَخُذ ِمنه   ؟  ِعِه َوُُيهَلُق رَأهُسُه َويُده

ِمثهلَ  َساَل  ِإَذا  َحىتَّ  الصَِّبِّ  رَأهِس  َعَلى  ُتوَضُع  ُثَّ  الهَعِقيَقُة  َداُج  َأوه ِِبَا  َبُل  تَـقه فـَُيسه َعِقيَقِتِه  َحَلَقهُ   ُصوِف  ُثَّ  َغَسَلُه  َيهِط   اخله
 

َثَمةَ   -   75 ثـََنا أَبُو َخيـه َع ،  َعنه َحِبيِب بهِن الشَِّهيدِ ،  َحدَّثـََنا قـَُريهُش بهُن أََنسٍ ،  َحدَّ ََسَن ِمَّنه ْسَِ قَاَل: قَاَل يلَ ابهُن ِسريِيَن: َسِل احله
عهُتُه ِمنه َْسَُرةَ ،  قَاَل: َفَسأَلهُتُه َعنه َذِلكَ  ؟  َحِديَثُه يف الهَعِقيَقةِ   فـََقاَل: ْسَِ

 . صحيح دون قوله ويدمى والمحفوظ ويسمى(، وقال األلباني: 2837رواه أبو داود )[ # 1724]فيض: 

 
َعهدِ   -   79 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َصَة بِنهِت  ،  َعنه يُوُسَف بهِن َماَهكَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَمانَ ،  َأخه َعبهِد  َعنه َحفه

َارِيَةِ ، َعنه َعاِئَشةَ ، الرَّمحهَنِ  ِ َوَعِن اجله : »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه نـَُعقَّ َعِن الهُغاَلِم َشاَتنيه   َشاًة« قَاَلته
   إسناده قوي.(، وقال شعيب: 3163رواه ابن ماجه )[ # 1725]فيض: 

َثُم بهُن َخارَِجةَ   *   -   82 َيـه ثـََنا اهله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه اَلنَ ،  َحدَّ َاَء بِنهِت يَزِيدَ ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه َثِبِت بهِن الهَعجه :  ،  َعنه َأْسه قَاَلته
َارِيَِة َشاٌة« قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَعِقيَقُة َعِن الهُغاَلِم   َشاََتِن ُمَكاِفئَـَتاِن َوَعِن اجله

 َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمْحَتجٌّ ِبِهْم.  :الهيثميقال [ # 1726]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحامتٍِ   *  -  84 رَباََن ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ رَباََن َعِليُّ بهُن زَيهدٍ ،  َأخه ثـََنا َجاِبُر بهُن َعبهِد  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َأخه َحدَّ
ُِبُنَّ َويـَُزوُِّجُهنَّ ،  اَّللَِّ  َنَُّة الهبَـتََّة«   َوَيُكفُُّهنَّ َوَجبَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن َلُه َثاَلُث بـََناٍت يـَُؤدِّ ته َلُه اجله

ِ ، ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِم َأنه َلَو قَاُلوا َواِحَدًة َلَقاَل: َواِحَدةً  ؟  َوِإنه َكانـََتا اثـهنَـَتنيه ِ« قَاَل: فـََرَأى بـَعهُض الهَقوه  قَاَل: »َوِإنه َكانـََتا اثـهنَـَتنيه
ُجُهنَّ ". ِمْن ُطُرٍق، َوِإْسَناُد َأْحَمَد  َرَواُه َأْحَمُد    :الهيثميقال  [ #  1727]فيض:    َجيِ ٌد. َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوَزاَد: " َوُيَزوِ 
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ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   *  -  85 ثـََنا يَزِيُد بهُن ُزرَيهعٍ ،  َحدَّ مٍ ،  َحدَّ ثـََنا النـَّهَّاُس بهُن قـَهه ِف بهِن ،  دَّثـََنا َشدَّاٌد أَبُو َعمَّارٍ حَ ،  َحدَّ َعنه َعوه
ِلٍم َعاَل َثاَلَث بـََناٍت َحىتَّ َيَِبَّ  ،  َماِلكٍ  ُهنَّ ِإالَّ ُكنَّ َلُه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َعبهٍد ُمسه َأوه مَيُوَت َعنـه

ِ« ، فـََقاَلِت امهَرَأٌة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِحَجااًب ِمَن النَّاِر« قَاَل:  ِ قَاَل: »َواثـهنَـَتنيه  َواثـهنَـَتنيه
 (، وقال شعيب: صحيح لغيره. 24007) أخرجه أحمد[ # 1728]فيض: 

 

َُشِميُّ   -  86 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا يَزِيُد بهُن زُرَيهعٍ ،  َحدَّ مٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ِف ،  َحدَّثـََنا َشدَّاٌد أَبُو َعمَّارٍ ،  النـَّهَّاُس بهُن قـَهه َعنه َعوه
َدَّيهِن َأميَته ِمنه َزوهِجهَ ،  بهِن َماِلكٍ  َعاُء اخله َرَأٌة َسفه ا َذاُت َمنهِصٍب َوََجَاٍل َحَبَسته قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَن َوامه

 ِ َنَِّة َكَهاَتنيه َسَها َعَلى يـََتاَماَها َحىتَّ اَبنُوا َأوه َماُتوا َأاَن َوِهَي يف اجله  «نـَفه
  (، وقال شعيب: ضعيف.5149رواه أبو داود )[ # 1729]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ  *  - 87 ثـََنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَماَن التـَّيهِميُّ ، َحدَّ رَِمةَ ، َعنه َحَنشٍ ، َعنه أَبِيهِ ، َحدَّ َعِن ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه ِعكه
َنََّة« فـََقاَل َلُه َأعهَرايبٌّ: اَي هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َعاَل َثاَلَث بـََناٍت يـَُزوُِّجُهنَّ َويـُنهِفُق َعَليهِهنَّ َوُُيهِسُن َأَدَِبُنَّ َدخَ النَِّبِّ َصلَّى  َل اجله
ِ ، َرُسوَل اَّللَِّ  ِ« قَاَل ابهُن َعبَّاٍس: َهذَ  ؟  َأِو اثـهنَـَتنيه َِديِث َوَغَررِهِ قَاَل: »َواثـهنَـَتنيه  ا َواَّللَِّ ِمنه َكَرائِِم احله

، َوُهَو َمْتُروٌك.  قال المحقق: [ # 1730]فيض:  َحِبيُّ ، َوِفيِه َحَنُش ْبُن َقْيٍس الرَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 

َعهدِ   -  88 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن أَبُو ُمَعاِويََة الضَّرِيرُ ، َحدَّ َجِعيِّ َعنه  ،  َأخه َشه َعِن النَِّبِّ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعِن ابهِن ُحَديهرٍ ،  َأيب َماِلٍك األه
ثِره َوَلَدُه عَ  َها َوملَه يـُؤه َها َوملَه يُِهنـه َنٌة فـََلمه يَِئده َها َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه ُوِلَد َلُه ابـه َنََّة«َأدهَخَلُه  - يـَعهيِن الذُُّكوَر  - َليـه ُ ِِبَا اجله  اَّللَّ

  (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.5146رواه أبو داود )[ # 1731]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -   89 ُر بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َوِبشه َرانَ ،  قَااَل: َأخه رَباََن َحرهَمَلُة بهُن ِعمه عهُت َأاَب ،  َأخه قَاَل: ْسَِ
َُهيِنَّ ،  ُعشَّانََة الهَمَعاِفِريَّ  َبَة بهَن َعاِمٍر اجله عهُت ُعقه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َكاَنته َلُه  ،  يـَُقوُل: ْسَِ يـَُقوُل: ْسَِ

 اُهنَّ وََكَساُهنَّ ِمنه ُجدَّتِِه ُكنَّ َلُه ِحَجااًب ِمَن النَّاِر« َثاَلُث بـََناٍت َفَصرَبَ َعَليهِهنَّ فََأطهَعَمُهنَّ َوَسقَ 
  (، وقال شعيب: إسناده صحيح.3669رواه ابن ماجه )[ # 1732]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -   90 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن َمعهَمرٌ ،  َأخه ِر بهِن َحزهمٍ ،  ابٍ َعِن ابهِن ِشهَ ،  َأخه ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبكه
ًئا َغريهَ َتَهَرٍة فََأعهطَيـه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ  َأُل فـََلمه جتَِده ِعنهِدي َشيـه نَـَتاِن هَلَا َتسه َرَأٌة َمَعَها ابـه : َدَخَلته َعَليَّ امه َها  قَاَلته َها  تـَُها ِإايَّ فـََقَسَمتـه

َها ُثَّ قَاَمته َفَخَرَجته َفَدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َها َوملَه ََتهُكله ِمنـه نَـتَـيـه َ ابـه رَبهتُُه فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َبنيه َم فََأخه
ٍء ِمنه َهِذِه الهبَـَناتِ  ُتِلَي ِبَشيه ًا ِمَن النَّاِر« »َمِن ابـه   ُكنَّ َلُه ِسرته

   (.2629(، ومسلم )1418رواه البخاري )[ # 1733]فيض: 
 



384 

 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ   -  91 رَباََن ُموَسى بهُن َعِليِّ بهِن َراَبحٍ ،  َوِبِه َأخه عهُت َأيب ُُيَدِّثُ ،  َأخه نَّ أَ ،  َعنه ُسَراَقَة بهِن ُجعهُشمٍ ،  قَاَل: ْسَِ
" قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل   ؟  : َأعهَظَم الصََّدَقةِ -َأوه قَاَل    -َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي ُسَراَقُة َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َأعهَظِم  

ََك«قَاَل: »ابـهنَـُتَك َمرهُدوَدٌة ِإلَيهَك لَيهَس هَلَا َكاِسٌب ، اَّللَِّ   َغريه
 (، وقال شعيب: رجاله ثقات. 3667) أخرجه ابن ماجه[ # 1734]فيض: 

 

َرسِ   *  -   92 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه َرُج بهُن نـَُباَتةَ ،  َحدَّ ٍ ،  َحدَّثـََنا َحشه َياَن بهِن ُحَسنيه َعنه حُمَمٍَّد يـَعهيِن ابهَن  ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َعنه ُسفه
ِلٍم َلُه َثاَلُث بـََناٍت َيُكفُُّهنَّ َويـَُزوِّجُ ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، الهُمنهَكِدرِ  ُهنَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمسه

َنَُّة« فـَقَ  قَاَل: »َوَمنه َكاَنته َلُه ابـهنَـَتاِن«   ؟  َفَمنه َكاَنته َلُه ابـهنَـَتانِ ،  اَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َويـَرهمَحُُهنَّ َويـُنهِفُق َعَليهِهنَّ ِإالَّ َوَجَبته َلُه اجله
 َحىتَّ ظَنَـنَّا َلوه قَاَل الرَُّجُل: َمنه َكاَنته َلُه َواِحَدٌة َلَقاَل َلُه ِمثهَل َذِلكَ 

 شعيب: صحيح.(، وقال 14247) أخرجه من طرق أحمد [ # 1735]فيض: 

َرسِ   *  -   94 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ َأُل َعِن الرَُّجِل ،  َعنه َأيب حُمَمٍَّد الهَعمِّيِّ ،  َعنه َأيب ِسَنانٍ ،  َحدَّ رَفـََعُه قَاَل: َيسه
َنٌة قَاَل: »ُمثـهَقٌل« قَاَل الرَُّجُل: الرَُّجُل َلُه ابـهنَـ  قَاَل: »اَي ِعَباَد   ؟ قَاَل: »َكالدَّابَِّة الدَّاجِلَِة« ِقيَل: فَالرَُّجُل َلُه َثاَلُث بـََناتٍ  ؟ َتانِ َلُه ابـه

 َأِغيُثوا َأَخاُكمه«، اَّللَِّ 
   ~[ 1736]فيض: 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   - 96 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ رَباََن ُموَسى بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  َحدَّ َرانَ ،  َأخه َراَن بهِن  ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن ِمهه َعنه ِعمه
 ٍ  اِل« رَي الهُمتَـَعفَِّف َأاَب الهِعيَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ َعبهَدُه الضَِّعيَف الهَفقِ ، ُحَصنيه

َهَذا ِإْسَناد َضِعيف اْلَقاِسم بن مْهَران لم يثبت َسَماعه من عمَران وُموَسى بن ُعَبْيَدة الربذي   :البوصيري قال  [ #  1737]فيض:  
 .َضِعيف

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -   97 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن اَنِفُع بهُن  ،  َأخه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َساملٍِ َأيب النَّضهرِ ،  َثِبتٍ َأخه
َرُهوا الهبَـَناتِ  ِنَساُت الهغَالَِياُت« ؛ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتكه ُنَّ الهُمؤه  فَِإَّنَّ

   مرسل.[ # 1738]فيض: 
 

َبُة بهُن َسِعيدٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َعِليٍّ التَِّميِميُّ   *   -   98 ثـََنا قـُتَـيـه ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ َبَة بهِن َعاِمرٍ ،  َعنه َأيب ُعشَّانَةَ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل  ،  َعنه ُعقه
َرُهوا الهبَـَناتِ  ِنَساُت الهغَالَِياُت«  ؛  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتكه ُنَّ الهُمؤه  فَِإَّنَّ

، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  قال المحقق: [ # 1739]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -  106 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َعنه َسِعيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ،  َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب َصاِلحٍ ،  َحدَّ
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ِملٍ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيُكوُن أِلََحدُِكمه َثاَلُث بـََناٍت َأوه َثاَلُث  ،  َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشرٍي الهُمَعاِويِّ ،  ُمكه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ِسُن ِإلَيهِهنَّ ِإالَّ َدَخلَ  َنََّة«  َأَخَواٍت فـَُيحه  اجله

   ~[ 1740]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ  -  107 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ، َحدَّ َنةَ ، َأخه َياُن بهُن ُعيَـيـه رَباََن ُسفه َعنه أَيُّوَب بهِن  ، َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب َصاِلحٍ ، َأخه
َعهَشى َوُهَو  ،  َبِشريٍ  ِملٍ َعنه َسِعيٍد األه ِريِّ ،  ابهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ُمكه ُده قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

بَـتَـُهنَّ َواتَـّقَ  َسَن ُصحه َتاِن فََأحه َتاِن َأوه ُأخه َنَُّة« َهَكَذا قَاَل »َمنه َكاَنته َلُه َثاَلُث بـََناٍت َأوه َثاَلُث َأَخَواٍت َأوه بِنـه ى اَّللََّ ِفيِهنَّ فـََلُه اجله
َنَة: َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشريٍ  َياُن بهُن ُعيَـيـه ُُه: َعنه َسِعيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  ُسفه َعهَشى َوقَاَل الدَّرَاَورهِديُّ َوَغريه َعنه أَيُّوَب بهِن  ،  َعنه َسِعيٍد األه

 َهَذا ُهَو الصََّواُب َغريهَ َأنَّ الدَّرَاَورهِديَّ ملَه َيذهُكره َأاَب َسِعيدٍ َعنه َأيب َسِعيٍد وَ ، َبِشريٍ 
. وقال شعيب في تخريج ابن حبان ( واللفظ له11384(، وأحمد )1912(، والترمذي )5148أخرجه أبو داود )[ #  1741]فيض:  

 . إسناده ضعيف؛ الضطرابه، وجهالة سعيد األعشى(: 446)
 

َعهدِ   * -  108 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَبين يَزِيُد بهُن ِعَياِض بهِن ُجعهُدبَةَ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن ُعبَـيهِد بهِن السَّبَّاقِ ،  َأخه
 َوَخريهُُكمه َخريهُُكمه لِبَـَناتِِه َولِِنَسائِِه«، اَلقًاالنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َخريهُُكمه ِعنهَد اَّللَِّ َخريهُُكمه َأخه 

   ~[ 1742]فيض: 
 

َعهدِ   -   109 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ ِبيَل بهِن َسعهدٍ ،  َعنه ِفطهِر بهِن َخِليَفةَ ،  َأخه َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ُشَرحه
َسَن ِإلَيهِهَما َما َصِحبَـَتاُه َوَصِحبَـُهَما َأدهَخلَ  نَـَتاِن فََأحه َنََّة« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِمنه َأدهرََكته َلُه ابـه ُ ِِبَِما اجله  ُه اَّللَّ

َهَذا ِإْسَناد َضِعيف َأُبو سعد اْسمه ُشَرْحِبيل بن سعيد مولى خطمة َوِإن ذكره اْبن حَبان ِفي الثِ َقات   :البوصيري قال  [ #  1743]فيض:  
اَرُقْطِني  واتهمه اْبن أبي ِذْئب   فقد ضعفه اْبن سعد َواْبن مِعين َوَأُبو زْرَعة َواْبن عدي َوالدَّ

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  *  -  110 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ، َعنه َثِبٍت َوَأظُنُُّه َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، اُد بهُن زَيهدٍ َحدَّثـََنا مَحَّ ، َحدَّ
َم الهِقَيامَ  ِ َأوه َثاَلًث ُكنهُت َأاَن َوُهَو يـَوه َتنيه ِ َأوه َثاَلًث َأوه ُأخه  اَر اِبلسََّبابَِة َوالَّيِت َتِليَها ِة َهَكَذا« َوَأشَ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعاَل ابـهنَـَتنيه

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين(، وقال شعيب: 447رواه ابن حبان )[ # 1744]فيض: 
 

َثَمةَ   -  111 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّ ِر بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن أََنسٍ َعنه َأيب  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الهَعزِيِز الرَّاِسِبِّ ،  َحدَّ َعنه  ،  َبكه
رَِكا ُكنهُت َأاَن َوُهَو ، أََنِس بهِن َماِلكٍ  ِ َحىتَّ يُده ِ«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعاَل َجارِيـََتنيه َنَِّة َكَهاَتنيه  يف اجله

 (.2631رواه مسلم ) [ # 1745]فيض: 

ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِهَشامٍ   *  -  114 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب مُحَيهدٍ ،  َحدَّ قَاَل: َدَخلهُت َعَلى الهُمطَِّلِب بهِن ،  َحدَّ
ُلكَ  ُ قَاَل:    ؟  قـُلهُت: ِعنهِدي ُكلُُّهمه ِإالَّ ابـهَنًة يل تـُُوفَِّيته قَاَل: َمنه يـُنهِفُق َعَليهِهنَّ   ؟  َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهَطٍب فـََقاَل يل: َما فـََعَل َأهه قـُلهُت: اَّللَّ

ُدَها َعَليَّ ِمَرارًا َمنه يـُنهِفُق َعَليهِهنَّ  ُت يـَُردِّ ُ قَاَل: َقده َعِلمهتُ   ؟  َقده َعِلمه ثَ ،  قـُلهُت: اَّللَّ َا أُرِيُد َأنه ُأَحدِّ عهُت ِمَن أُمِّ َسَلَمةَ ِإَّنَّ  ؛  ُكمه َما ْسَِ
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ِ َأوه ،  قَاَلته يل: اَي ُبيَنَّ  َتنيه ِ َأوه ُأخه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه أَنـهَفَق َعَلى ابـهنَـَتنيه  ِذي قـََرابٍَة َُيهَتِسُب ِإيّنِ ْسَِ
ًا ِمَن النَّاِر« نـََفَقًة َعَليهِهَما َحىتَّ يـُغهِنيَـهُ  ِفيَـُهَما َكانـََتا َلُه ِسرته ِلِه َأوه َيكه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َفضه  ُم اَّللَّ

، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 1746]فيض:  ، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد اْلَمَدِنيُّ  َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا َعِليُّ    *  -  115 َعهدِ َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  بهُن اجله َعهَمشِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه أََنسٍ ،  َعِن الرَّقَاِشيِّ ،  َعِن األه
َأاَن   َصِحبَـَتاُه ُكنهُت  َما  ِإلَيهِهَما  َسَن  فََأحه نَـَتاِن  ابـه َأِو  َتاِن  ُأخه َلُه  »َمنه َكاَنته  َوَسلََّم:  اِبلسََّبابَِة َعَليهِه  َوَأَشاَر   »ِ َنَِّة َكَهاَتنيه اجله َوُهَو يف 

َطى   َوالهوسه
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين(، وقال شعيب: 447رواه ابن حبان )[ # 1747]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -   116 ٍر التِّنِّيِسيُّ ،  َحدَّ ُر بهُن َبكه ثـََنا ِبشه ِر بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َمرهَيََ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َعنه َأيب جُمَاِشٍع ،  أَبُو َبكه
َزهِديِّ  َطَّابِ ،  األه ُتوٌب: َمنه بـََلَغته َلُه ابـه ،  َعنه ُعَمَر بهِن اخله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " يف التـَّوهرَاِة َمكه َنٌة قَاَل: ْسَِ

َا َذِلَك َعَليهِه " اثـهَنيَته  ًا فَِإَّنَّ َها فََأَصاَبته ِإُثه َرَة َسَنًة فـََلمه يـَُزوِّجه   َعشه
 (.5271. وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )إسناده منكر(، وقال:  8670)  أخرجه البيهقي في شعب اإليمان[ #  1748]فيض:  

 

َاِعيلَ   -   117 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيلَ ،  َحدَّ ثـََنا َحامِتُ بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُهرهُمَز الهَفدَِكيُّ ،  َحدَّ َوَسِعيٍد ابهيَنه ،  َعنه حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ
َأََتُكمه َمنه تـَره ،  َعنه َأيب َحامتٍِ الهُمَزينِّ ،  ُعبَـيهدٍ  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا  ِديَنُه َوُخُلَقُه فَأَنهِكُحوُه ِإالَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َن  َضوه

َرهِض َوَفَساٌد َعرِيٌض« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َنٌة يف األه َعُلوُه َتُكنه ِفتـه َن ِديَنُه َوُخُلَقُه ،  فَِإنه َكاَن ِفيهِ ،  تـَفه قَاَل: »ِإَذا َأََتُكمه َمنه تـَرهَضوه
َعُلوُه َتُكنه  َرهُض َوَفَساٌد َعرِيٌض« َحىتَّ قَاهَلَا َثاَلَث َمرَّاتٍ فَأَنهِكُحوُه ِإالَّ تـَفه َنٌة يف األه   ِفتـه

  (، وقال: حسن غريب.1085أخرجه الترمذي )[ # 1749]فيض: 

َُمِحيُّ   *  -   128 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمَعاِويََة اجله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َثِبٍت الهَعبهِديُّ ،  َحدَّ ثـََنا َهاُروُن بهُن ِرََئبٍ ،  َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َأيب جنَِيحٍ ،  َحدَّ
ِكنٌي رَُجٌل لَيهَسته َلُه امهَرَأٌة« قَاُلوا  ِكنٌي ِمسه ِكنٌي ِمسه َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمسه َوِإنه َكاَن َكِثرَي  ،  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َرَأٌة لَيهَس هَلَا َزوهٌج« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َكاَن َكِثرَي الهَمالِ قَاَل: »َوِإنه    ؟  الهَمالِ  ِكيَنٌة امه ِكيَنٌة ِمسه ِكيَنٌة ِمسه َوِإنه َكاَنته َغِنيًَّة ،  ِمسه
ِثَرةً  ِثَرًة«  ؟ ُمكه  قَاَل: »َوِإنه َكاَنته َغِنيًَّة ُمكه

 .نجيح ال صحبة لهرجاله ثقات إال أن أبا  :الهيثميقال [ # 1750]فيض: 
 

َِميدِ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   *  -  129 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأمحهََد بهِن َعبهِد احله ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن أَيُّوَب الطَّلهِحيُّ ،  َحدَّ
ِمِه َكالهُمعهِشِب يف ،  َعنه طَلهَحةَ ،  َعنه ُموَسى بهِن طَلهَحةَ ،  َعنه َجدِّي َعَليهِه َوَسلََّم: »النَّاِكُح يف قـَوه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 َدارِِه«
، َوِفيِه َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْذَلٍم، َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه ُهَو، َواَل َأُبوُه، وَ   :الهيثمي قال  [ #  1751]فيض:   َبِقيَُّة ِرَجاِلِه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 ِثَقاٌت. 
 



387 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   -   130 َحاُق بهُن  ،  َحدَّ ِقيُّ ِإسه ِر الدَِّمشه ثـََنا أَبُو النَّضه َقرُ َحدَّ َشه ََكُم بهُن ِهَشامٍ ،  ِإبـهَراِهيَم األه َعنه ِهَشاِم  ،  َحدَّثـََنا احله
أَبِيهِ ،  بهِن ُعرهَوةَ  َعاِئَشةَ ،  َعنه  َفاَء  ،  َعنه  َكه فَانهِكُحوا األه لُِنطَِفُكمه  ُوا  َوَسلََّم: »خُتَريَّ َعَليهِه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل   : َوتـََزوَُّجوا قَاَلته

 ِإلَيهِهمه«
 .حديث حسن بطرقه وشواهده (،1968) أخرجه ابن ماجه[ # 1752]فيض: 

 

ثـََنا ِزاَيُد بهُن أَيُّوبَ   -  131 رَِمُة بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّثـََنا َسوَّاُر بهُن ُعَمارَةَ ،  َحدَّ ، َعاِئَشةَ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّثـََنا ِعكه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيَـنهظُره َأَحدُُكمه أَيهَن َيَضُع نُطهَفَتُه تـََزوَُّجوا ا َفاَء«قَاَلته َكه َفاَء َوَزوُِّجوا األه َكه  أله

   ~[ 1753]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ  - 132 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، َحدَّ َُهيِنُّ ،  بهُن َوههبٍ َحدَّ َأنَّ حُمَمََّد بهَن ُعَمَر بهِن َعِليِّ بهِن  ، َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ اجله
رهُهنَّ: الصَّاَلُة ِإَذا ،  قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَي َعِليُّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َأيب طَاِلٍب َحدَّثَهُ  َثاَلٌث اَل تـَُؤخِّ

ََنازَُة ِإَذا َحَضَرته ، أَتـَتهكَ  ُ ِإَذا َوَجَدته ُكُفًؤا "، َواجله ََيِّ  َواأله
غريب وما أرى إسناده ، وقال الترمذي: ( مختصراً 1486( باختالف يسير، وابن ماجه )1075أخرجه الترمذي )[ # 1754]فيض: 

 .بمتصل

ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ   *  -   135 َدامِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهُقَرِشيُّ ،  َحدََّثيِن ِبشه ِسُن ،  َعنه َأيب الهِمقه َتحه قَاَل: َكاَنته قـَُريهٌش َتسه
ُطوِب ِإلَيهِه التـَّقهِصريَ  طَاَلَة َوِمَن الهَمخه َاِطِب اإلهِ ُت حُمَمََّد به ،  ِمَن اخله َياَن َخَطَب ِإىَل ُعَمَر بهِن َعبهِد  َفَشِهده َبَة بهِن َأيب ُسفه َن الهَولِيِد بهِن ُعتـه

َظ فـَقَ  ِفه َتُه أُمَّ ُعَمَر بِنهَت َعبهِد الهَعزِيِز فـََتَكلََّم حُمَمَُّد بهُن الهَولِيِد ِبَكاَلٍم َجاَز احله ُد َّلِلَِّ ِذي الهِكربهِاَيءِ الهَعزِيِز ُأخه َمه ُ ،  اَل ُعَمُر: احله َوَصلَّى اَّللَّ
َنهِبَياءِ  َسَن ِبَك ظَنًّا مَ   ؛  َعَلى حُمَمٍَّد َخامتَِ األه َنا َوالرَّغهَبَة ِفيَك َأَجاَبته ِمنَّا َوَقده َأحه َدَعَك َكِرميََتُه َأمَّا بـَعهُد فَِإنَّ الرَّغهَبَة ِمنهَك َدَعته ِإلَيـه نه َأوه

َتاَرَك َوملَه َُيهرَته َعَليهَك " قَالَ  رِبهُت أَنَُّه َلمَّا تـََزوََّجَها ِمنه حُمَمٍَّد قَاَل اِلمهَرأَتِِه فَاِطَمَة: ِعلِّمِ   َواخه : َوُأخه َيَة حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بـه ي َهِذِه الصِّ
َا الهِغريَُة يف    ؟  َما ُكنهِت تـَعهَلِمنَي ِإيّنِ َأعهَجُب ِبِه ِمنهِك قَاَلته َأَو َما تـَغَارُ  ِل َرُسوِل اَّللَِّ قَاَل: ِإَّنَّ اََلِل ِغريٌَة بـَعهَد قـَوه ََراِم لَيهَس يف احله احله

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َوفَاِطَمَة: »اَل تـَعهَجاَل َحىتَّ َأدهُخَل َعَليهُكَما« 
   ~[ 1755]فيض: 

ُ بهُن حُمَمٍَّد السَّعهِديُّ   *  -  137 َُسنيه َِليُل بهُن ُموَسى الهَباِهِليُّ ،  َحدََّثيِن احله ثـََنا ُعَمُر بهُن ُموَسى،  َحدَّثـََنا اخله ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َعمه
تَـغهيِن ِإالَّ ِبَزوهٍج«، َعنه َجدِّهِ ، َعنه أَبِيهِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَمرهَأَة اَل َتسه
فيه عمر بن موسى ال يتابع عليه وهو في عداد من يضع الحديث متنا قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء:    [ #1756]فيض:  
  .وإسنادا

ثـََنا َسِعيُد بهُن يـَعهُقوَب الطَّالهَقاينُّ   *  -  141 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن ُأَساَمُة بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ َتلٍ َعنه  ،  َأخه ىَل ِمكه ، َأيب َداُوَد َموه
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ِعنَي ُجزهًءا  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َعٍة َوِتسه َلِت النَِّساُء َعَلى الّرَِجاِل بِِتسه َوِة َوَلِكنَّ اَّللََّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُفضِّ ِمَن الشَّهه
َيَ   اَء« َعزَّ َوَجلَّ أَلهَقى َعَليهِهنَّ احله

   (، وقال األلباني: ضعيف جدا.3981ذكره األلباني في ضعيف الجامع )[ # 1757]فيض: 

َعهدِ   *  -   150 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َحاَق الهُقَرِشيِّ ،  َأخه عهُت الشَّعهِبَّ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه قَاَل قَاَل:  ،  قَاَل: ْسَِ
ُ َواِلًدا َأَعاَن َوَلَدُه َعَلى ِبّرِِه«   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَِحَم اَّللَّ

   ~[ 1758]فيض: 
 

رٍ   *  -   151 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ثـََنا ُشَعيهُب بهُن َحرهبٍ ،  َحدَّ ِكنيٍ ،  َحدَّ َُزاِعيِّ َعنه  ،  َعنه َساَلِم بهِن ِمسه َراَن بهِن َعبهِد اَّللَِّ اخله ،  ِعمه
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِبرَّ َواِلَديهَك« قَاَل: لَيهَس يل َواِلَداِن قَاَل: »ِبرَّ  ؟ َمنه أَبـَرُّ ،  قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

 َوَلَدَك« 
   ~[ 1759]فيض: 

َعهدِ   *   -   165 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّ
ُعوا َعَلى َأوهاَلدُِكمه َأنه تـَُواِفَق ِمَن اَّللَِّ إِ   َجابًَة«هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتده

 .فيه عبد هللا بن جعفر بن نجيح متفق على ضعفه : الذهبي في ميزان اإلعتدالقال [ # 1760]فيض: 
 

َثَمةَ   -   177 ثـََنا أَبُو َخيـه َاِعيُل بهُن ُعَليَّةَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ثـََنا أَيُّوبُ ،  َحدَّ ِرو بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ قَاَل: َما رَأَيهُت ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعمه
رَتهَضًعا َلهُ  ًنا َفَكاَن َأَحًدا َكاَن َأرهَحَم اِبلهِعَياِل ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإبـهَراِهيُم ُمسه ُرُه قـَيـه  يف َعَوايل الهَمِديَنِة وََكاَن ِظئـه

َقبُِّلُه " َيَهتِيِه َوِإنَّ الهبَـيهَت لَُيدََّخُن فـََيأهُخذُ   ُه فـَيـُ
  (.2316رواه مسلم ) [ # 1761]فيض: 

َاِعيلَ   -   178 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َقـهرَُع بهُن َحاِبٍس ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعِن الزُّهه قَاَل: أَبهَصَر األه
ُهمه فـَقَ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   ًنا فـََقاَل: ِإنَّ يل َعَشَرًة ِمَن الهَوَلِد َما قـَبـَّلهُت َواِحًدا ِمنـه اَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقبُِّل ُحَسيـه

 َوَسلََّم: »ِإنَُّه َمنه اَل يـَرهَحُم اَل يـُرهَحُم«
   (.2318(، ومسلم )5997رواه البخاري )[ # 1762]فيض: 

َرهِميُّ   -  179 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله َلةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُتَيـه ُ بهُن َواِقدٍ ،  َحدَّ عهُت َأيب  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدةَ ،  َحدَّثـََنا ُحَسنيه قَاَل: ْسَِ
ُ َعَليهِهَما َقِميصَ ،  بـَُريهَدةَ  َُسنيه َسُن َواحله َنا َفَجاَء احلَه َعَليهِه َوَسلََّم َُيهطُبـُ اِن َأمحهََراِن مَيهِشَياِن َويـَعهثـَُراِن يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
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َعَليهِه َوَسلََّم ِمَن الهِمنهرَبِ َفَحَمَلُهَما   َا َأمهَواُلُكمه َوَأوهاَلدُُكمه فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُ }ِإَّنَّ َ َيَديهِه َوقَاَل: " َصَدَق اَّللَّ فـََوَضَعُهَما َبنيه
َنٌة{ ]التغابن:  ِ مَيهِشَياِن َويـَعهثـَُراِن فـََلمه أصهرِبه َحىتَّ َقطَعهُت َحِديِثي َورَفـَعهتـُُهَما " 15ِفتـه  [ َنَظرهُت ِإىَل َهَذيهِن الصَِّبيَّنيه

 وقال األلباني: صحيح.   ،(3600ماجه )(، وابن  1413(، والنسائي )3774(، والترمذي )1109أخرجه أبو داود )  [ #1763]فيض:  
 

ثـََنا أَبُو مَهَّامٍ   *  -  180 ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ،  َوَعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َوهزَاِعيُّ ،  قَااَل َحدَّ ،  بهِن َأيب َكِثريٍ َعنه َُيهََي  ،  َحدَّثـََنا األه
ِ فـََقاَم ِإلَيهِه َفزًِعا ُثَّ  َُسنيه َسِن َأِو احله َع بَُكاَء احلَه ُت َوَما َأعهِقُل«َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ْسَِ َنٌة َلَقده ُقمه   قَاَل: »ِإنَّ الهَوَلَد َلِفتـه

 . نه مرسل أو معضلرواته ثقات إال أ :البوصيري قال [ # 1764]فيض: 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى *  -   181 َعنه  ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه َجعهَفِر بهِن ُسَليهَمانَ ، َعنه رَُجٍل ِمنه َبيِن ََتِيمٍ ، َحدَّثـََنا الضَّحَّاُك بهُن خَمهَلدٍ ، َوَحدَّ
ُ  ،  َعِليٍّ  َُسنيه َبَل احله ُ َعنهُه قَاَل: َأقـه َتَمَلهُ َرِضَي اَّللَّ  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُيهُطُب فـََلمَّا َأنه بـََلَغ َقرِيًبا ِمَن الهِمنهرَبِ َعثـََر فَاحه

 «؟ النَّاُس فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوقَاَل: »َما َدرَيهُت َكيهَف نـََزلهتُ 
  لم أجده، وفيه رجل مجهول. :الموسوعة محقققال [ # 1765]فيض: 

َعهدِ   -   182 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َثَمةَ ،  َحدَّ َنةَ ،  َوأَبُو َخيـه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َاِعيَل قَاُلوا: َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َميهَسَرةَ ،  َوِإسه
َلُة بِنهُت َحِكيٍم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  ِن َعبهِد الهَعزِيزِ َعنه ُعَمَر به ،  َعِن ابهِن َأيب ُسَويهدٍ  قَاَل: زََعَمِت الهَمرهَأُة الصَّاحِلَُة َخوه

ُلوَن َوِإنَّ  ُلوَن َوجُتَبُِّنوَن َوجُتَهِّ  ُكمه َلِمنه َرُيهَاِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«َخَرَج حُمهَتِضًنا َأَحَد ابهينَِ ابـهَنِتِه فـََقاَل: »ِإنَُّكمه لَتـَُبخِّ
 . إسناده ضعيف(، وقال شعيب: 27314)(، وأحمد1910أخرجه الترمذي ) [ # 1766]فيض: 

 

َاِعيلَ   -  183 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ : »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعاِئَشةَ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ قَاَلته
ُعو هَلُمه َوُُيَنُِّكُهمه«  َياِن فـََيده بـه َتى اِبلصِّ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـُؤه

 (.286رواه مسلم ) [ # 1767]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ    * - 184 ثـََنا زَاِئَدُة أَبُو ُمَعاٍذ َصِديٌق  ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َكاَن حِلَمَّاِد بهِن زَيهدٍ َحدَّ
 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ملَه يـَُوقِّره َكِبرياََن َويـَرهَحمه َصِغرياََن فـََليهَس ِمنَّا« 

َوِفي ِإْسَناِد َأِبي َيْعَلى ُيوُسُف   ِفي اأْلَْوَسِط َوَزاَد: " َوُيَؤاِخي ِفيَنا َوَيُزوُر ".  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ   :الهيثميقال  [ #  1768]فيض:  
 ْبُن َعِطيََّة َوُهَو َمْتُروٌك، َوِفي ِإْسَناِد الطََّبَراِنيِ  َغْيُر َواِحٍد َضِعيٍف. 

 

ثـََنا َخاِلدٌ   *   -   185 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا َماِلُك بهُن اخلهَريهِ الزِّاَيِديُّ ،  َوههبٍ َحدَّ ، َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ ،  َعنه َأيب قَِبيلٍ ،  َحدَّ
 ِمنَّا« ِلَعاِلِمَنا فـََليهَس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ملَه َيُِلَّ َكِبرياََن َويـَرهَحمه َصِغرياََن َويـَعهِرفه 

 َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  :الهيثميقال [ # 1769]فيض: 
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ثـََنا َخاِلدٌ   *   -  186 ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  َحدَّ رٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َصخه قَاَل: قَاَل ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعنه يَزِيَد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُقَسيهطٍ ،  َحدَّ
 َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس ِمنَّا َمنه ملَه يـَرهَحمه َصِغرياََن َويـَُوقِّره َكِبرياََن«

   ~[ 1770]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن ِزاَيُد بهُن أَيُّوبَ   *   -   187 رَباََن  ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعِن الهَقاِسمِ ،  الهَولِيُد بهُن َجَِيلٍ َأخه
 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ملَه َيُِلَّ َكِبرياََن َويـَرهَحمه َصِغرياََن فـََليهَس ِمنَّا« 

 : حسن صحيح. (، وقال273) صحيح األدب المفرد ذكره األلباني في [ # 1771]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن اَنِفعٍ   -   188 َلةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُتَيـه َحاقَ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ، َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
 ِمنَّا َمنه ملَه يـَرهَحمه َصِغرياََن َويـَُوقِّره َكِبرياََن« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس 

 (، وقال األلبني: صحيح.7073) (، وأحمد4943أخرجه أبو داود )[ # 1772]فيض: 
 

َثَمةَ   - 189 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ثـهَنا َعنه أََنسٍ ، َحدَّ َع َصوهَت  »َأنَّ ، قَاَل َجَِيٌل: ُحدِّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ْسَِ
ِل َأنَّ أُمَُّه َكاَنته يف    الصَّاَلِة« َصِبٍّ َوُهَو يف الصَّاَلِة َفظَنَـنَّا أَنَُّه َخفََّف الصَّاَلَة َرمحهًَة ِللصَِّبِّ ِمنه َأجه

  ( بنحوه.470(، ومسلم )709رواه البخاري )[ # 1773]فيض: 
 

ََسِديُّ  -  190 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه أََنسٍ ، َعنه َثِبتٍ ، َحدَّ
َرأُ اِبلسُّ  ِه َوُهَو يف الصَّاَلِة فـَيَـقه َمُع الصَِّبَّ َمَع أُمِّ َِفيَفِة َأِو الهَقِصريَِة«َعَليهِه َوَسلََّم َيسه  ورَِة اخله

 ( بنحوه. 470(، ومسلم )709رواه البخاري )[ # 1774]فيض: 
 

َثَمةَ   *   -  191 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن الهَقطَّانِ ،  َحدَّ اَلنَ ،  َحدَّ َعَليهِه َأنَّ النَِّبَّ  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن ابهِن َعجه َصلَّى هللاُ 
َت َصِبٍّ فـَُيَخفُِّف الصَّاَلَة« َمُع َصوه  َوَسلََّم »َكاَن ُيَصلِّي فـََيسه

 إسناده جيد.  : (9581شعيب في تخريج المسند )قال [ # 1775]فيض: 

َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن بَُكريهٍ   *   -  197 ثـََنا ِإْسه َاينِّ ،  َحدَّ َهله قَاَل: ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب الهُقَرِظيِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِزاَيٍد األه
رَبََك أَنَُّه وُ َكانُوا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَجاَء رَُجٌل َفَسارَّ رَُجاًل فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  « ؟ ِلَد َلَك ُغاَلمٌ يهِه َوَسلََّم: »َأخه

َزَنَك«،  قَاَل: نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ  تَـَنَك َوِإنه َماَت َأحه  فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَما ِإنَُّه ِإَذا َعاَش َأفـه
   ~[ 1776]فيض: 

 

َثَمةَ   -   198 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو َعاِمرٍ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُسَهيهلٍ ،  ُسَليهَماَن بهِن ِباَللٍ َعنه  ،  َحدَّ
َغَر   َويف َصاِعَنا بـَرَكَ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أََتى الثََّمُر ُأِتَ ِبِه فـَيَـُقوُل: »اللَُّهمَّ اَبِركه لََنا يف َمِديَنِتَنا َويف ُمدِّانَ  ًة َمَع بـَرََكٍة« ُثَّ يـُعهِطيِه َأصه

َرتِِه ِمَن الهوِلهَدانِ   َمنه ِبَضه
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  (.1373رواه مسلم ) [ # 1777]فيض: 

َاِعيلَ ،  َحدََّثيِن أَبُو زَيهٍد النَُّمريهِيُّ   *   -  203 ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه بَـَهاينِّ َعنه َعبهِد  ،  َحدَّ َصه ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  الرَّمحهَِن بهِن األه
ُفُلُهمه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َنَِّة َيكه ِلِمنَي يف َجَبٍل يف اجله  أَبُوُهمه ِإبـهَراِهيُم َوَسارَُة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأطهَفاُل الهُمسه
فـَُعوهُ  َم الهِقَياَمِة«َحىتَّ َيده  مه ِإىَل آاَبئِِهمه يـَوه

   (، وقال: رجاله ثقات.1467األلباني في السلسلة الصحيحة )ذكره [ # 1778]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َعِقيلٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َُيهََي   *   -  204 َها  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُِبَيَّةَ ،  َحدَّ ُ َعنـه : َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َرِضَي اَّللَّ قَاَلته
َم الهِقَياَمةِ  ِلِمنَي أَيهَن ُهمه يـَوه َنَِّة«  ؟ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه ِولهَداِن الهُمسه  قَاَل: »يف اجله

 . فيه أبو عقيل ال يحتج بمثله :ابن عبد البر في التمهيدقال [ # 1779]فيض: 
 

َاِعيلَ َحدََّثيِن    *   -   205 َحاُق بهُن ِإْسه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  ِإسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعِن األه
َنَِّة«  ِل اجله َطهَفاُل ُهمه َخَدُم َأهه  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »األه

ِفي ِإْسَناِد َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، ِإالَّ َأنَُّهَما َقااَل: " »َأْطَفاُل اْلُمْشِرِكيَن« "، وَ َرَواُه    :لهيثميقال ا[ #  1780]فيض:  
َقاِشيُّ َوُهَو َضِعيٌف، َوَقاَل ِفيِه اْبُن َمِعيٍن: َرُجُل ِصْدٍق، َوَوثََّقُه اْبُن َعدِ  ِحيِح.َأِبي َيْعَلى َيِزيُد الرَّ ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِهَما ِرَجاُل الصَّ  يٍ 

 

لٍ   *  -  206 ثـََنا ُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ُنَصريهٍ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َسهه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َحدَّ
َنَِّة« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِل اجله رِِكنَي ُهمه َخَدُم َأهه   َعَليهِه َوَسلََّم: »َأطهَفاُل الهُمشه

   ~[ 1781]فيض: 

ََسِديُّ  -  208 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ اَّللَِّ َصلَّى هللُا قَاَل: »َكاَن َرُسوُل ،  َعنه أََنسٍ ، َعنه َثِبتٍ ، َحدَّ
َِفيَفِة َأوه ابِ  َرأُ اِبلسُّورَِة اخله ِه َوُهَو يف الصَّاَلِة فـَيَـقه َمُع بَُكاَء الصَِّبِّ َمَع أُمِّ  لسُّورَِة الهَقِصريَِة«َعَليهِه َوَسلََّم َيسه

 ( بنحوه.470(، ومسلم )709رواه البخاري )# [ # 1782]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -   209 َاِعيلَ ،  َحدَّ ثـََنا َحامِتُ بهُن ِإْسه قَاَل: َبُصَر  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن ُمَعاِويَُة بهُن َأيب ُمَزرِّدٍ ،  َحدَّ
َع ُأُذين َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِد احلهَ  ُ فـََوَضَع َقَدَميهِه َعَلى َقَدَميهِه  َعيهيِن َوْسَِ َُسنيه رَبُ َظينِّ أَنَُّه احله ِ َوَأكه َُسنيه َسِن َأِو احله

َليهِه َعَلى ُ بـَقٍَّة« فـََلمَّا َوَضَع رِجه َليهِه َوَسلََّم فـَتهَح َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  ُثَّ َجَعَل يـَرهِقيِه َعَلى َساقـَيهِه َوَفِخَذيهِه َوُهَو يـَُقوُل: »تـََرقَّ َعنيه
َفُه ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأِحبُُّه فََأِحبَُّه َوَأِحبَّ َمنه ُيُِبُُّه«  فَاُه فـََقبََّل َجوه

   ~[ 1783]فيض: 

َلى  *   -   210 َراَن بهِن حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه َراُن بهُن حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِعمه َحدََّثيِن َأيب ِعمه
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َلى َلى،  لَيـه َلى،  َعنه أَبِيِه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه َلى ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه هللُا   قَاَل: »ُكنَّا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب لَيـه
َم َقِميِصِه فـََقبََّل زَبِيبَـَتُه«  َبَل يـََتَمرَُّغ َعَليهِه فـََرَفَع ُمَقدِّ َسُن فََأقـه  َعَليهِه َوَسلََّم َفَجاَء احلَه

   .إسناده غير قوي  رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: [ # 1784]فيض: 
 

َاِعيلَ   *   -   211 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانَ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه قَابُوَس بهِن َأيب ظَبـه
ِ َويـَُقبُِّل زَبِيبَـَتُه«  َُسنيه َلِي احله َ رِجه  َوَسلََّم يـَُفّرُِج َبنيه

   ~[ 1785]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن    *  -  212 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َصاِلحٍ َحدَّ نٍ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعوه قَاَل:  ،  َعنه ُعَمريهِ بهِن ِإسه
: َأِرين الهَمَكاَن الَِّذي قـَبـََّلُه ِمنهَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َليهِه َوَسلََّم »َفَكَشَف َلُه َعنه ُسرَّتِِه«  عَ رَأَيهُت َأاَب ُهَريـهَرَة قَاَل ِللهَحَسِن بهِن َعِليٍّ

َها َلهُ  ِشفه  قَاَل َعبهُد الرَّمحهَِن: قَاَل َشرِيٌك: َلوه َكاَنِت السُّرَُّة ِمَن الهَعوهرَِة ملَه َيكه
   ~[ 1786]فيض: 

ٍر الزَُّبريهِيُّ   -   213 ثـََنا الزَُّبريهُ بهُن َأيب َبكه َنةَ َحدََّثيِن  ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َعنه َأيب  ،  َعنه اَنِفِع بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب يَزِيدَ ،  ُسفه
نـَُقاٍع ُثَّ انهصَ ،  ُهَريـهَرةَ  َنا ُسوَق َبيِن قـَيـه ُت َمَعُه َحىتَّ أَتـَيـه ى بـَيهَت َعاِئَشَة ُثَّ قَاَل: َأُثَّ َرَف فَأَتَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخَرَج َوَخَرجه
ًنا    -ُلَكُع   َتدُّ فـََعاَنَق ُكلُّ    -يـَعهيِن ُحَسيـه ُهَما  َوظَنَـنهُت َأنَّ أُمَُّه َحَبَستهُه تـَغهِسُلُه َأوه تـُلهِبُسُه ِسَخااًب فـََلمه يـَلهَبثه َأنه َجاَء َيشه َواِحٍد ِمنـه

 ِحبُُّه فََأِحبَُّه َوَأِحبَّ َمنه ُيُِبُُّه« َصاِحَبُه ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ أُ 
   (.2421(، ومسلم )2122رواه البخاري )[ # 1787]فيض: 

 

يِتُّ   *  - 214 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن السَّمه ثـََنا َعِليُّ بهُن َعاِبسٍ ،  َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َأيب ِزاَيدٍ ،  َحدَّ ىَل آِل الزَُّبريهِ قَاَل:  َعِن الهَبِهيِّ  ،  َحدَّ َموه
َنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الزَُّبريهِ َوَُنهُن نـََتَذاَكُر َشَبَه النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه   َبِه النَّاِس ِبَرُسوِل اَّللَِّ َدَخَل َعَليـه رِبُُكُم أبَِشه ِلِه فـََقاَل: َأاَن ُأخه َأهه

َعَليهِه َوسَ  َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد َويـَرهَكبُ َصلَّى هللاُ  َسُن بهُن َعِليٍّ َلَقده رَأَيـهُتُه َيَهِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َرُه َفَما يـُنهزِلُُه َحىتَّ   لََّم »احلَه َظهه
َليهِه حَ  َ رِجه َفّرُِج َلُه َبنيه َخِر«َيُكوَن ُهَو الَِّذي يـَنهِزُل َأوه َيَهتِيِه َوُهَو رَاِكٌع فـَيـُ َاِنِب اله  ىتَّ َُيهُرَج ِمَن اجله

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َعاِبٍس، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 1788]فيض: 
 

َلى  *   -   215 َراَن بهِن حُمَمَِّد بهِن َأيب لَيـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِعمه َلىَحدََّثيِن ابهُن  ،  َحدَّثـََنا َأيب ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َأيب َسِعيدٍ ،  َعنه َعِطيَّةَ ،  َأيب لَيـه
رِِه فَأَ  رِِه »َجاَء َصِبٌّ َقده َْسَّاُه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد فـَرَِكَب َعَلى َظهه مهَسَكُه بَِيِدِه ُثَّ قَاَم َوُهَو َعَلى َظهه

 رهَسَلُه َفَذَهَب« ُثَّ رََكَع ُثَّ أَ 
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفي ِرَجاِلِه ِخاَلٌف.  :الهيثميقال [ # 1789]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ  *  -  216 ََكُم بهُن ظَُهريهٍ ، َحدَّ النَِّبُّ َصلَّى قَاَل: »َكاَن ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ ، َعنه ِزرٍّ ، َعنه َعاِصمٍ ، َحدَّثـََنا احله
رِِه فَِإَذا َأرَاَد َأنه ََيهِلَس قَاَل بَِيدِ  ُ َعَلى َظهه َُسنيه َسُن َواحله رِِه َحىتَّ اَل يـََقَعاِن«هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َوَثَب احلَه  ِه َهَكَذا َعَلى َظهه

اَلَة َضمَُّهَما ِإَلْيِه. َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي   َواْلَبزَّاُر، َوَقاَل: َفِإَذا َقَضىَرَواُه َأُبو َيْعَلى،    :الهيثميقال  [ #  1790]فيض:   الصَّ
 َيْعَلى ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم ِخاَلٌف. 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -  217 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه ُعودٍ ،  َعنه ِزرِّ بهِن ُحبَـيهشٍ ،  نه َعاِصِم بهِن َِبهَدَلةَ عَ ،  َحدَّ ، َعِن ابهِن َمسه
رِِه فـََيأهُخُذمُهَا ال ُ يَِثَباِن َعَلى َظهه َُسنيه َسُن َواحله   َمنه ،  نَّاُس فـََقاَل: »َدُعومُهَا أبَِيب مُهَا َوأُمِّيقَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َواحلَه

 َأَحبَّيِن فـَلهُيِحبَّ َهَذيهِن« 
  (، وقال شعيب: إسناده حسن.6970رواه ابن حبان )[ # 1791]فيض: 

ثـََنا نُوُح بهُن قـَيهسٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بَزِيعٍ   * -  218 َوانَ ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ذَكه َعنه أََنِس بهِن ،  الهبـَُناينِّ َعنه َثِبٍت  ،  َحدَّ
َسنَ ،  َماِلكٍ  رِِه فـَُيِطيُل  ،  َأنَّ احلَه َ َكاَن َيَِيُء َوَنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َساِجٌد َفرَيهَكُب َعَلى َظهه َُسنيه السُُّجوَد َفِقيَل َلُه اَي َأِو احله

لَ  ُت َأنه ُأَعجِّ  ُه«َنِبَّ اَّللَِّ َلَقده َأطَلهَت السُُّجوَد فـََقاَل: »ِإنَّ ابهيِن ارهحَتََليِن َفَكرِهه
ِحيِح.   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َذْكَواَن، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلهِ   قال المحقق:[ #  1792]فيض:    ِرَجاُل الصَّ

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ *    -  219 ِديُّ بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا َمهه ََسِن بهِن َسعهٍد ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب يـَعهُقوبَ ،  َميهُمونٍ َحدَّ َعِن احله
َسِن بهِن َعِليٍّ  ىَل احلَه َنَما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَصلِّي اِبلنَّاِس ِإذه َأَتَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َشدَّادٍ ،  َموه ََسُن َأِو قَاَل: بـَيـه ُه احله

ُ فـَرَِكَب َعَلى ُعُنِقِه َوُهَو َساِجٌد فََأطَاَل السُّجُ  َُسنيه رَبُ الظَّنِّ أَنَُّه احله ِديُّ: َأكه ُ قَاَل الهَمهه َُسنيه وَد اِبلنَّاِس َحىتَّ ظَنُّوا أَنَُّه َقده َحَدَث  احله
أَنَُّه َقده َحَدَث َأمهٌر قَاَل: »ِإنَّ ابهيِن َهَذا ارهحَتََليِن   ،َأمهٌر فـََلمَّا َقَضى َصاَلَتُه قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َلَقده َأطَلهَت السُُّجوَد َحىتَّ ظَنَـنَّا 

َلُه َحىتَّ يـَقهِضَي َحاَجَتُه«  ُت َأنه ُأَعجِّ  َفَكرِهه
   مرسل.[ # 1793]فيض: 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى  *  -  220 ٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ثـََنا َكاِمٌل أَبُو الهَعاَلءِ ،  الهَفضهُل بهُن دَُكنيه عهُت َأاَب َصاِلحٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: ْسَِ
ُ يـَرهَكَباِن َعلَ  َُسنيه ََسُن َواحله َعَليهِه َوَسلََّم الهِعَشاَء " فََأَخَذ احله رِِه فـَلَ أَنَُّه َصلَّى َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  مَّا َجَلَس َوَضَع َواِحًدا َعَلى ى َظهه

َلُهَما َفرَبََقته   ُت ِإلَيهِه فـَُقلهُت: َأاَل أُبـَلُِّغُهَما َأهه َرى قَاَل: فـَُقمه ُخه َخَر َعَلى َفِخِذِه األه ئَِها َحىتَّ َدَخاَل َفِخِذِه َواله بـَرهَقٌة فـََلمه يـََزااَل يف َضوه
" 

 َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوَقاَل: ِفي َلْيَلٍة ُمْظِلَمٍة. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.َرَواُه  :الهيثميقال [ # 1794]فيض: 
 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى*    -  221 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ ِلِم بهِن َخاِلٍد الهَمكِّيِّ ،  َحدَّ  بهِن َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَمانَ ،  َعنه ُمسه
رَبين َسِعيُد بهُن َأيب رَاِشدٍ ،  ُخثـَيهمٍ  ِ فـََقبـََّلُه ُثَّ قَاَل: »َأَحبَّ  ،  َعنه يـَعهَلى الهَعاِمِريِّ ،  َأخه َُسنيه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََغَر فَاَه احله

َسه  ًنا َوَحَسًنا ِسبهطَاِن ِمَن األه ُ َمنه َأَحبَّ ُحَسيـه  َباِط« اَّللَّ
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، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. :الهيثميقال [ # 1795]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -  222 ِديُّ بهُن َميهُمونٍ ،  َحدَّ ثـََنا َمهه قَاَل: ،  َعِن ابهِن َأيب نـُعهمٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب يـَعهُقوبَ ،  َحدَّ
أَُليِن   ؟  فـََقاَل: ِمَّنه أَنهتَ ،  ُكنهُت َجاِلًسا ِعنهَد ابهِن ُعَمَر َفَسأََلُه رَُجٌل َعنه َدِم الهبَـُعوضِ  ِل الهِعَراِق قَاَل: انهظُُروا ِإىَل َهَذا َيسه قَاَل: ِمنه َأهه

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ابـهَناَي َهَذاِن َعنه َدِم الهبَـُعوِض َوَقده قـَتَـُلوا ابهَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ْسَِ
 اَنيِت ِمَن الدُّنـهَيا« مُهَا َرُيهَ 

   (.3753رواه البخاري )[ # 1796]فيض: 
 

َاِعيلَ  -  223 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َنةَ ، َوَغريهُ َواِحدٍ ، َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ، قَاُلوا َحدَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َأيب َسَلَمةَ ، َعِن الزُّهه
ًنا فـََقاَل: ِإنَّ يل عَ قَاَل:   َقـهرَُع بهُن َحاِبٍس النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقبُِّل ُحَسيـه ُهمه أَبهَصَر األه َشَرًة ِمَن الهَوَلِد َما قـَبـَّلهُت َأَحًدا ِمنـه

 رهَحُم اَل يـُرهَحُم«َقطُّ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه َمنه اَل يَـ 
 (. 2318(، ومسلم )5997رواه البخاري )[ # 1797]فيض: 

 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ  *  -  224 ثـََنا ِإسه ِويِّ ، َعنه َفضهِل بهِن ُموَسى، َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ، َحدَّ رَِمةَ ،  َعنه يَزِيَد النَّحه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ، َعنه ِعكه
َها« َعَليهِه  ُ َعنـه  َوَسلََّم »َقِدَم ِمنه َسَفٍر فـََقبََّل رَأهَس فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ

   ~[ 1798]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن اَنِفعٍ   *  -   225 َلةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُتَيـه ِ بهِن َواِقدٍ ،  َحدَّ َُسنيه ِويِّ ،  َعِن احله رَِمةَ َعنه  ،  َعنه يَزِيَد النَّحه قَاَل: »َكاَن ،  ِعكه
 َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا رََجَع ِمنه َمغَازِيِه قـَبََّل فَاِطَمَة«

   ~[ 1799]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   226 ثـََنا َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُسَليهٍم الزُّرَِقيِّ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الزَُّبريهِ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َعمه
قـََتاَدةَ  فَإِ ،  َأيب  َوَضَعَها  رََكَع  فَِإَذا  زَيـهَنَب  بِنهَت  أَُماَمَة  َحاِمٌل  َوُهَو  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  رَفـََعَهاَأنَّ  قَاَم   َذا 

 
ثـََنا َخاِلدٌ   -   227 ِرو بهِن ُسَليهمٍ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َعنه َأيب قـََتاَدةَ ،  َعنه َعمه

 النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََعَل َذِلَك يف َصاَلِة الهَعصهرِ 
   (.543ومسلم )(، 5996رواه البخاري )[ # 1800]فيض: 

 

َبةَ   -   228 ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َأيب َشيـه : َعثـََر ُأَساَمُة ِبَعتَـَبِة ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعِن الهَبِهيِّ ،  َعِن الهَعبَّاِس بهِن َذرِيحٍ ،  َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َحدَّ قَاَلته
ِهِه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ََذى« فـَتَـَقذَّرهتُُه َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه الهَباِب َفُشجَّ يف َوجه َعَليهِه َوَسلََّم: »َأِميِطي َعنهُه األه

اَنُه َحىتَّ تـُنَـفَِّقُه«  َناُه وََكَسوه  َوَسلََّم مَيُصُُّه َومَيُجُُّه ُثَّ قَاَل: »َلوه َكاَن ُأَساَمُة َجارِيًَة حَلَلَّيـه
  ، وقال شعيب: حسن بطرقه.(1976ابن ماجه )أخرجه  [ # 1801]فيض: 
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ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُموَسى،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   -   229 ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَائَِدةَ ، َحدَّ َعنه  ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه جُمَاِلدٍ ،  َحدَّ
ُروقٍ  َه ُأَساَمَة« فـََنظَ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َمسه : قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اغهِسِلي َوجه َها قَاَلته ُ َعنـه َر ِإيَلَّ َوَأاَن َرِضَي اَّللَّ

ُ ِإذه ملَه  َسَن اَّللَّ َهُه ُثَّ قـَبـََّلُه ُثَّ قَاَل: »َأحه   َيُكنه ُأَساَمُة َجارِيًَة«أُنـَقِّيِه َفَضَرَب َيِدي ُثَّ َأَخَذُه فـََغَسَل َوجه
   ~[ 1802]فيض: 

 

َاِعيلَ   *  -   230 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل ،  َعِن الهَبِهيِّ ،  َعنه َواِئِل بهِن َداُودَ ،  َحدَّ
ُ بَِنا ِإذه ملَه َيُكنه ُأَساَمُة َجارِيَةً أِلَُساَمَة بهِن زَيهٍد:  َسَن اَّللَّ َناَك َحىتَّ يـُرهَغَب ِفيَك« ،  »َقده َأحه  َوَلوه ُكنهَت َجارِيًَة حَلَلَّيـه

   مرسل.[ # 1803]فيض: 
 

َمُة بهُن الهَفضهلِ   *   -  231 ثـََنا َخَلُف بهُن أَيُّوبَ ،  َحدََّثيِن ِعصه ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبَّادٍ ،  الهَمِجيِد بهِن ُسَهيهلٍ َعنه َعبهِد  ،  َحدَّ
َنَِّة«   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رِيُح الهَوَلِد ِمنه رِيِح اجله

 ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة، وقال: ضعيف.[ # 1804]فيض: 
 

رَباََن الهَفضهُل بهُن ُموَسى،   حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب ِرزهَمةَ َحدََّثيِن   -  232 َعنه  ،  َعنه َعاِئَشَة بِنهِت طَلهَحةَ ،  َعنه طَلهَحَة بهِن َُيهََي ،  َأخه
َ َيَديه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َأنَّ ُأَساَمَة بهَن زَيهدٍ ،  َعاِئَشةَ  َها:  َكاَن َبنيه ُ َعنـه َعَليهِه َوَسلََّم َفَذَهَب مَيهَسُح خُمَاطَُه فـََقاَلته َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ

 َدعهيِن َأاَن ِإلَيهُه قَاَل: »اَي َعاِئَشُة َأِحبِّيِه فَِإيّنِ ُأِحبُُّه«، َدعهيِن اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
 (، وقال األلباني: حسن.3818) أخرجه الترمذي# [ 1805]فيض: 

 

َعهَلى  -  233 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد األه ثـََنا الهُمعهَتِمرُ ،  َحدَّ عهُت َأيب ُُيَدُِّث َعنه َأيب ََتِيَمةَ ،  َحدَّ ثُُه أَبُو ُعثهَمانَ ،  قَاَل: ْسَِ ، َعنه َأيب ُعثهَماَن ُُيَدِّ
َرى ُثَّ قَاَل: ِإنه َكاَن َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهدٍ  ُخه َسَن َعَلى األه ِعُد احلَه َعَليهِه َوَسلََّم لََيأهُخُذين َويـُقهِعُدين َعَلى َفِخِذِه َويـُقه

 َيُضمَُّنا ُثَّ يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ ارهمَحهُهَما فَِإيّنِ َأرهمَحُُهَما«
 (. 6003رواه البخاري )# [ 1806]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َساَلمٍ ،  يـَعهُقوَب بهِن الصَّبَّاِح الهَقيهِسيُّ َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن    *   -  234 ،  َحدََّثيِن َحفهُص بهُن ُعَمَر بهِن َميهُموٍن الهُقَرِشيُّ َبصهِريٌّ َحدَّ
ىَل ُمَعاِويََة قَاَل: َدَخلهُت َعَلى ُمَعاِويََة َأاَن َوَخاِلُد بهُن يَزِيَد بهِن َأيب سُ  ثـََنا أَبُو َكاِمٍل َموه َياَن فَِإَذا ُمَعاِويََة َقده َجَثى َعَلى َأرهَبٍع َويف َحدَّ فه

َيا ِمينِّ ُثَّ  َتحه َنا َعَليهِه اسه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   ُعُنِقِه َحبهٌل َوُهَو بَِيِد ابهِنِه يـَلهَعُب َمَعُه َصِغريًا فـََلمَّا َدَخلهَنا َسلَّمه قَاَل: ْسَِ
 : »َمنه َكاَن َلُه َصِبٌّ فـَلهيَـَتَصااَب َلُه«يـَُقولُ 

 : ضعيف.عقال األلباني في ضعيف الجام :الموسوعة قال محقق[ # 1807]فيض: 
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ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ  -  235 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ، َحدَّ ثـََنا ِإْسه رَبين مُحَيهدٌ ، َحدَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ، َعنه أََنسٍ ، َأخه
ُئواًب َفَسَأهَلُمه عَ  ًما َوَقده َماَت نـَُغريهٌ اِلبهِنِه فـََوَجَدُه َحزِيًنا َمكه رَبُوُه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َيَهِت َأاَب طَلهَحَة َكِثريًا َفَجاَء يـَوه نهُه فََأخه

 َوَسلََّم: »اَي َأاَب ُعَمريهٍ َما فـََعَل النـَُّغريهُ«  َعَليههِ 
 (. 2150(، ومسلم )6129رواه البخاري )# [ 1808]فيض: 

 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ  *  -  236 َنَّاطِ ، َحدَّ َلى،  َعنه َأيب ِشَهاٍب احله َعبهِد الرَّمحهَِن  َعنه ، َعنه ِعيَسى بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َعِن ابهِن َأيب لَيـه
َلى ِ فـََباَل َعَليهِه فَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن َأيب لَيـه َُسنيه َسِن َأِو احله ِم قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفِجيَئ اِبحلَه َأرَاَد بـَعهُض الهَقوه

َلُه َصبَّ َعَليهِه الهَماءَ َأنه يـَتَـَناَوَلُه فـََقاَل: »ابهيِن ابهيِن« فـََلمَّا   َقَضى بـَوه
   ~[ 1809]فيض: 

 

ُر بهُن الهَولِيدِ   -  237 ثـََنا ِبشه : »َكاَن ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َحدَّ َها قَاَلته َعنـه  ُ َرِضَي اَّللَّ
ُعو هَلُمه َوُيرَبُِّك َعَليهِهمه  َياِن فـََيده بـه َتى اِبلصِّ ُه« ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـُؤه بَـَعُه ِإايَّ  فَُأِتَ ِبَصِبٍّ فـََباَل َعَليهِه َفَدَعى مبَاٍء فَأَتـه

 (.286ومسلم ) ( واللفظ له، 6355أخرجه البخاري )[ # 1810]فيض: 
 

ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِهَشامٍ   *   -   238 َاِعيُل بهُن ُعَليَّةَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َسنِ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ َأوه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: َصلَّيهُت َمَع ،  َعِن احلَه
َر فـََلمَّا َسلََّم قَاَل لََنا: »َعَلى َأَماِكِنُكمه« قَاَل: َجرٌَّة ِفيَها َحلهَوىَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   َر َأِو الهَعصه َفَجَعَل َيَهِت َعَلى  ،  الظُّهه

َرى ِلِصَغِري فـََلمه يـََزله « ؟ رَُجٍل فـَيـُلهِعُقُه َلعهَقًة َلعهَقًة َحىتَّ أََتى َعَليَّ َوَأاَن ُغاَلٌم فَأَلهَعَقيِن َلعهَقًة ُثَّ قَاَل: »َأزِيُدكَ  قـُلهُت: نـََعمه فَأَلهَعَقيِن ُأخه
مِ   َكَذِلَك َحىتَّ أََتى َعَلى آِخِر الهَقوه

   ~[ 1811]فيض: 
 

يِتُّ   *  -  239 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن السَّمه ُرو بهُن َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعمه ِه َسِعيِد بهِن  ،  َحدَّ َبَل َخاِلُد بهُن  َعنه َجدِّ ٍرو قَاَل: َأقـه َعمه
ُرو بهُن َسِعيٍد َحىتَّ َدَخاَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُمنهَصَرفـَُهمه ،  َسِعيدٍ  ََبَشِة فـََقاَل َخاِلٌد: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َوَعمه َفَما  ،  ِمَن احله

َها َهده ٌر ملَه َنشه َرََتنِ   ؟  اَبلَُنا َبده َرٌة َوَلُكمه ِهجه قَاَل: ،  « قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  فـََقاَل: »اَي َخاِلُد َأَما تـَرهَضى َأنه َيُكوَن ِللنَّاِس ِهجه
َفُر فـََقاَل هَلَا: اذهَهِب َفَسلِِّمي َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ »َفَذاَك َلُكمه« قَاَل: وَ  َها َقِميٌص َأصه َنٌة َعَليـه  َوَسلََّم قَاَل: َمَع َخاِلٍد ابـه

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِسَنٌة ِسَنٌة« قَاَل: َحَسٌن فَانهَكبَّته َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَجَعَلته تُرِيِه َقِميَصَها فـََقاَل هَلَا النَِّبُّ 
ِلِقي«  ِلِقي ُثَّ أَبهِلي َوَأخه ََبَشِة »أَبهِلي َوَأخه  ِبُلَغِة احله

   ~[ 1812]فيض: 
 

، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّثـََنا الضَّحَّاُك بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدَّثـََنا ُمصهَعُب بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدََّثيِن الهُمَفضَُّل بهُن َغسَّانَ   *  -  240
َاِرثِ  ِه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعيَّاشٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن احله   قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـَعهَض بـُُيوِت آِل َأيب ،  َعنه َجدِّ

َربَِة بهِن أَُبريهِ بهنِ  َاُء بِنهُت الهَمخه َوِهَي أُمُّ ،   ََّنهَشِل بهِن َدارِِم بهِن َماِلِك بهِن َحنهظََلةَ رَبِيَعَة ِإمَّا ِلِعَياَدِة َمرِيٍض َوِإمَّا ِلَغريهِ َذِلَك فـََقاَلته َلُه َأْسه
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لٍ  اَُلِس: َأاَل ُتوِصييِن اَي َرُسوَل اَّللَِّ وََكاَنته ، َوأُمُّ َعيَّاِش بهِن َأيب رَبِيَعةَ ، َأيب َجهه ِتِك َما  ،  ُتَكَنَّ أُمَّ اجله اَُلِس ائهيِت ِإىَل ُأخه قَاَل: »اَي أُمَّ اجله
ِتِك َما حتُِبِّنَي َأنه جتَِِديَنُه« ُثَّ ُأِتَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ِه َوَسلََّم ِبَصِبٍّ يف بـَيهِت َعيَّاٍش وََكاَنته أُمُّ هللاُ َعَليه حتُِبِّنَي َأنه ََتهِتَ ِإلَيهِك َوَأِحِبِّ أِلُخه

اَُلِس ذََكَرته ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمَرًضا اِبلصَِّبِّ َأوه ِعلًَّة َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَرهِقي الصَِّبَّ اجله
ُفُل َعَليه  تَ َويـَتـه ِل الهبَـيهِت يـَنـه ُفُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَجَعَل بـَعهُض َأهه ِهُر الصَِّبَّ َوَيُكفُُّهنَّ َرُسوُل ِه َوَجَعَل الصَِّبُّ يـَتـه

 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َذِلكَ 
   ~[ 1813]فيض: 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *  -  242 ِإبـهَراِهيَم بهِن حُمَمَِّد بهِن َحاِطبٍ ،  َحدَّ بهُن  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ُعثهَماَن بهِن  رَبين َأيب ُعثهَماُن  َأخه
يٍل بِنهِت الهُمَجلِّلِ ،  َحدََّثيِن ابهُن َحاِطبٍ ،  ِإبـهَراِهيمَ  ِه أُمِّ َجَِ : َأقـه ، َعنه أُمِّ ََبَشِة َحىتَّ ِإَذا ُكنهُت ِمَن الهَمِديَنِة قَاَلته بَـلهُت ِبَك ِمنه َأرهِض احله

َر فَانه  ُت َأطهُلُبُه فـَتَـَناَولهُت الهِقده ََطُب َفَخَرجه ُت َلَك طَِبيًخا فـََفيِنَ احله ِ طََبخه َلَتنيه لَيـه َلٍة َأوه  لَيـه َكَفَأته َعَلى ِذرَاِعَك فـََقِدمهُت ِبَك  َعَلى 
َي ِبكَ ،  أَتـَيهُت ِبَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ الهَمِديَنَة فَ  َفَمَسَح  ،  َهَذا حُمَمَُّد بهُن َحاِطٍب َوُهَو َأوَُّل َمنه ْسُِّ

ُفُل َعَلى يَِدَك وَ  ِف أَنهَت الشَّايف اَل َعَلى رَأهِسَك َوَدَعا َلَك اِبلهرَبََكِة َوتـََفَل ِفيَك َوَجَعَل يـَتـه يـَُقوُل: »َأذهِهِب الهَباَس َربَّ النَّاِس َواشه
ُت ِبَك ِمنه ِعنهِدِه َحىتَّ بَرَِئته َيُدكَ  : َفَما ُقمه  ِشَفاُء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاٌء اَل يـُغَاِدُر َسَقًما« قَاَلته

ُل َمْن ُسمِ يَ َرَواُه َأْحَمُد    :الهيثميقال  [ #  1814]فيض:     َوالطََّبَراِنيُّ ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ َهَذا ُمَحمَُّد ْبُن َحاِطٍب، َوُهَو َأوَّ
ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن اْلَحاِطِبيُّ َضعََّفُه َأُبو َحاِتٍم.  ِبَك.  َوِفيِه َعْبُد الرَّ

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ  - 248 ثـََنا الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  الهَمِدييِنُّ َحدَّ ََكِم الهِغَفاِريَّ ، َحدَّ عهُت ابهَن َأيب احله يـَُقوُل: َحدَّثـَتهيِن ، قَاَل: ْسَِ
ٍرو،  َجدَِّت  َنهَصاِر َفِقيَل لِ ،  َعنه َعمِّ َأيب رَاِفِع بهِن َعمه ِل األه لنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإنَّ َهاُهَنا ُغاَلًما قَاَل: ُكنهُت َوَأاَن ُغاَلٌم َأرهِمي بَِنخه

َل فَُأِتَ يبَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي ُغاَلُم ملَ   لَ يـَرهِمي ََنهَلَنا َأوه يـَرهِمي النَّخه « فـَُقلهُت: آُكُل فـََقاَل: »اَل  ؟  تـَرهِمي النَّخه
ِبعه َبطهَنُه« تـَرهِم النَّخه   َل وَُكله ِمَّا َسَقَط يف َأَساِفِلَها« قَاَل: ُثَّ َمَسَح رَأهِسي َوقَاَل: »اللَُّهمَّ َأشه
)[ #  1815]فيض:   أبو داود  )2622أخرجه  إسناد قال شعيب:  ،(2299) (، وابن ماجه1288(، والترمذي  حديث حسن، وهذا 

 وجدته، ولكنهما متابعان. ضعيف لجهالة ابن أبي الحكم الغفاري 

َاِعيلَ   -   250 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعِن الزُّهه
 قَاَل: »َمنه اَل يـَرهَحُم اَل يـُرهَحُم« 

 (. 2318(، ومسلم )5997رواه البخاري )[ # 1816]فيض: 
 

َحاقَ  *  - 251 ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َغاِلبٍ ، َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َحدَّ َعنه أُمِّ ، َعنه َعلهَقَمَة بهِن َمرهَثدٍ ، َحدَّ
َعِث بهِن قـَيهسٍ َعِن ، َحِبيَبةَ  َشه ُ َعزَّ َوجَ ،  األه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه اَل يـَرهَحُم اَل يـَرهمَحُُه اَّللَّ  لَّ«قَاَل: ْسَِ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.  :الهيثميقال [ # 1817]فيض: 
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َاِعيلَ   *  -   252 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانَ ،  َحدَّ عهُت ُسفه ٍر النَّاسَ ،  قَاَل: ْسَِ ٍء َفَضَل أَبُو َبكه ُروَن أبَِيِّ َشيه َفَسَكُتوا فـََقاَل:   ؟  قَاَل: َتده
َا َفَضَلُهمه أِلَنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأرهَحُم أُمَّيِت أبُِ  ٍر َرمِحَُه اَّللَُّ« ِإَّنَّ  مَّيِت أَبُو َبكه

   ~[ 1818]فيض: 
 

َثَمةَ   -   253 ثـََنا أَبُو َخيـه َجَّاِج الهَمرهَوِزيُّ ،  َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب قـََتاَدةَ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ِه« ، َوَسلََّم قَاَل: »ِإيّنِ أَلَُقوُم يف الصَّاَلِة َوَأاَن ُأرِيُد َأنه ُأَطوِّهَلَاَعَليهِه   فََأْسهََع بَُكاَء الصَِّبِّ فََأجَتَوََّز يف َصاَلِت َحىتَّ اَل َأُشقَّ َعَلى أُمِّ

   (.707رواه البخاري )[ # 1819]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن    *  -  254 َعهدِ َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشونُ ،  اجله هِ ،  َحدَّ َأنَّ ُأَساَمَة بهَن زَيهٍد َكاَن ِعنهَد َعاِئَشَة  ،  َعنه َعمِّ
نَـيهِه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َها َوُهَو رَِمٌد َفَجَعَلته تـَغهِسُل الرَّمهَص َعنه َعيـه ُ َعنـه  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَِّك لَتـُقهِصيَـنَُّه« فََأَخَذُه َرِضَي اَّللَّ

نَـيهِه ِمَن الهَغمهصِ  نَـيهِه َفَجَعَل يـُقهِذي َما يف َعيـه  فََأدهَخَل ِلَسانَُه يف َعيـه
   ~[ 1820]فيض: 

َاِعيلَ   -  256 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ىَل الهُمِغريَِة بهِن ُشعهَبةَ َعنه  ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب ُعثهَماَن َموه
 ُ َرِة: »اَل يـَنهزُِع اَّللَّ ُجه «تـََباَرَك َوتـََعاىَل الرَّمحهََة ِإالَّ ِمنه َشقِ قَاَل َخِليِلي َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَصِفيِّي أَبُو الهَقاِسِم َصاِحُب َهِذِه احله  يٍّ

   ~[ 1821]فيض: 
 

َاِعيلَ  - 257 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ، َحدَّ ثـََنا ُسفه ٍرو، َحدَّ ٍرو، َعنه َأيب قَابُوسَ ، َعنه َعمه ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه يـَبـه
ُل السََّماِء« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الرَّامِحُوَن  َرهِض يـَرهمَحُُكمه َأهه َل األه  يـَرهمَحُُهُم الرَّمحهَُن ارهمَحُوا َأهه

 قال األلباني: صحيح. و  (، 1924(، والترمذي ) 4941أخرجه أبو داود )[ # 1822]فيض: 
 

ٍرو  -  258 عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َجرِيرٍ ،  َعنه اَنِفِع بهِن ُجَبريهٍ ،  َوِبِه َعنه َعمه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه اَل يـَرهَحُم النَّاَس اَل   ْسَِ
 يـَرهمَحُُه اَّللَُّ«

 (. 2319(، ومسلم )6013رواه البخاري )# [ 1823]فيض: 
 

َحاقُ   -  259 ثـََنا ِإسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ َولِ ،  َحدَّ َحه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهدٍ ،  ُعثهَمانَ َعنه َأيب  ،  َعنه َعاِصٍم األه
ُ ِمنه ِعَباِدِه الرُّمَحَاَء«  َا يـَرهَحُم اَّللَّ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَّنَّ

 (. 923(، ومسلم )1284رواه البخاري )# [ 1824]فيض: 

َحاقُ   *   -   260 ثـََنا ِإسه قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن قـُرَّةَ ،  َعنه ِزاَيِد بهِن خِمهَراقٍ ،  أَبُو ُمَعاِويَةَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ
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ُ َعزَّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ ،  ِإيّنِ أَلَرهَحُم الشَّاَة َأذهَِبَُها،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  لََّم: »َوالشَّاُة ِإنه َرمِحهتَـَها َرمِحََك اَّللَّ
 َوَجلَّ«

ِغيِر ُكلُُّهْم ِمْن َغْيِر َشكٍ  َقاُلوا: َقاَل: يَ   :الهيثميقال  [ #  1825]فيض:   ا َرُسوَل َّللاَِّ، َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
اَة َفَأْرَحُمَها. َوَلُه َأْلَفاٌظ َكِثيَرٌة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ِإنِ ي   أَلَْذَبُح الشَّ

 

َحاقُ   *   -   261 ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه َرَأًة أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلمه جتَِده جَمهِلًسا فَـ ،  َعِن ابهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّ َقاَم َأنَّ امه
ُتَك« قَاَل: اَل قَاَل:    « ؟  رَُجٌل ِمنه جَمهِلِسِه َفَجاَءته َفَجَلَسته فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أُمَُّك ِهيَ  قَاَل: اَل قَاَل: »ُأخه

ُ َعزَّ َوَجلَّ« ُ فـََرمِحهتَـَها َرمِحََك اَّللَّ  »فـََرمِحهتَـَها َرمِحََك اَّللَّ
   ~[ 1826]فيض: 

 

َعهدِ   -   280 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ ََكمِ ،  َحدَّ َياٍن ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  اينِّ َعنه َثِبٍت الهبـُنَ ،  َعنه َسيَّاٍر َأيب احله أَنَُّه َمرَّ َعَلى ِصبـه
َيٍة َفَسلََّم َعَليه   ِهمه َوُهَو َمَعهُ َفَسلََّم َعَليهِهمه ُثَّ َحدََّث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ِصبـه

   (.6247رواه البخاري )[ # 1827]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ  -  281 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َحدَّ ثـََنا مُحَيهٌد الطَّوِيلُ ، َحدَّ قَاَل: ُكنهُت َمَع الهِغلهَماِن َفَمرَّ  ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َحدَّ
َنا  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَليـه  َعَليـه

 (. 6247رواه البخاري )# [ 1828]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *   -   294 ثـََنا ِإسه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ َُهيِنُّ ،  َحدَّ ََة اجله ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن الرَّبِيِع بهِن َسربه َعنه ،  َحدَّ
هِ ،  أَبِيهِ  َ َمَضاِجِعِهمه َوِإَذا  قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه َجدِّ بـََلُغوا اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا بـََلَغ َأوهاَلدُُكمه َسبهَع ِسِننَي فـََفّرُِقوا َبنيه

ًرا فَاضهرِبُوُهمه َعَلى الصَّاَلِة«  َعشه
  (، وقال : صحيح.418ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 1829]فيض: 

 

َحاقُ   *  -  295 ثـََنا ِإسه ثـََنا مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن مُحَيهدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َحَسُن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َسنِ ،  َحدَّ َعنه حُمَمَِّد  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن احلَه
َر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا بـََلَغ َأوهاَلدُُكمه َسبهَع ِسِننَي َفُمُروُهمه اِبلصَّاَلِة فَِإَذا    قَاَل: قَالَ ،  بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ  بـََلُغوا َعشه

نَـُهمه يف الهَمَضاِجِع«  َها َوفـَّرُِقوا بـَيـه  ِسِننَي فَاضهرِبُوُهمه َعَليـه
   مرسل.[ # 1830]فيض: 

ُ بهُن َحَسنٍ  -  297 َُسنيه ِميُّ ، َحدَّثـََنا احله ٍر السَّهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ، َحدَّثـََنا َسوَّاٌر أَبُو مَحهَزةَ ، َحدَّ ،  َعنه أَبِيهِ ، َعنه َعمه
يَ ،  َعنه َجدِّهِ  ٍر َوفـَّرُِقوا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُمُروا ِصبـه َها يف َعشه اَنُكمه اِبلصَّاَلِة يف َسبهِع ِسِننَي َواضهرِبُوُهمه َعَليـه

نَـُهمه يف الهَمَضاِجِع«   بـَيـه
 قال األلباني: حسن صحيح.( و 495أخرجه أبو داود )[ # 1831]فيض: 
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ُنَـيهِد الهبَـزَّارُ   *  -  298 َسُن بهُن اجله ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّثـََنا احلَه َوُص بهُن َحِكيمٍ ،  َحدَّ َحه قَاَل: ََّنَى ،  َعنه رَاِشِد بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّثـََنا األه
َوَّلِ  َياُن يف الصَّفِّ األه بـه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه تـَُقاَم الصِّ

  (.6000الجامع )مرسل، وذكره األلباني في ضعيف [ # 1832]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -   301 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن رَبِيَعَة الهِكاَليبُّ ،  َحدَّ يفُّ ،  َحدَّ ََسِن الهَعوه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ
ًرا فَاضهرِبُوُهمه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  ًعا فَِإَذا بـََلُغوا َعشه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َعلُِّموا َأوهاَلدَُكُم الصَّاَلَة ِإَذا بـََلُغوا َسبـه

نَـُهمه يف الهَمَضاِجِع« َها َوفـَّرُِقوا بـَيـه  َعَليـه
 . ذلك ولم أجد من وثقهفيه محمد بن الحسن العوفي قيل فيه لين الحديث ونحو  :الهيثميقال [ # 1833]فيض: 

يَنةَ   -  305 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ْسَِ ُر بهُن الهُمَفضَّلِ ،  َحدَّ ثـََنا ِبشه َوانَ ،  َحدَّ َراءَ ،  َعنه َخاِلِد بهِن ذَكه :  ،  َعِن الرُّبـَيِِّع بِنهِت ُمَعوِِّذ بهِن َعفه قَاَلته
َوَسلََّم َيَهمُ  َعَليهِه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِن  َكاَن  الهِعهه ِمَن  اللَِّعَب  هَلُُم  َونـَعهَمُل  َيانـََنا  َوُنَصوُِّم ِصبـه َنُصوُمُه  َفُكنَّا  َنُصوَم َعاُشورَاَء  َأنه  ُراَن 

َها َناُهمه ِإايَّ ا َأعهطَيـه ِجِد فَِإَذا َبَكوه َهُب ِِبِمه ِإىَل الهَمسه  َوَنذه
   (.1136(، ومسلم )1960رواه البخاري )[ # 1834]فيض: 

 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *   -   306 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َنا َعِليَلَة بِنهَت الهُكَميهِت الهَعَتِكيَّةُ ،  َحدَّثـََنا ُمسه ثـَتـه َي ،  قَاَل: َحدَّ عهُت أُمِّ : ْسَِ قَاَلته
َجَّاِج بهِن   َا أََتته َواِسطًا يف زََمِن احله : فـََلِقيُت ُثَّ َموهاَلًة ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأِميَنُة حُتَدُِّث َأَّنَّ يُوُسَف َتطهُلُب َعطَاَها قَاَلته

َجَّاُج َفِجيَء ِِبَا قَاَلته وََكاَنته أُمَُّها َخاِدًما ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه ،  يـَُقاُل هَلَا َأَمُة اَّللَِّ  َها احله ِه َوَسلََّم يـَُقاُل هَلَا َرزِيَنُة قَاَلته بـََعَث ِإلَيـه
ًئا ِم َعاُشورَاَء َشيـه ِم يـَوه عهِت أُمَِّك َتذهُكُر يف َصوه : ْسَِ : نـََعمه  ؟ َأِميَنُة: فـَُقلهُت أِلََمِة اَّللَِّ َعِت النَِّبَّ َصلَّى ، قَاَلته َا ْسَِ َحدَّثـَتهيِن أُمِّي َرزِيَنُة َأَّنَّ

َوَسلَّمَ  َعَليهِه  ُفلُ هللاُ  فـَيَـتـه ِم  الهيَـوه َذِلَك  الهَمَراِضَع يف  فَاِطَمَة  َياِن  ِصبـه َأوه  َيانِِه  ِلِصبـه ُعو  لَِيده ِإنه َكاَن  يـَُعظُِّمُه َحىتَّ  َويـَُقوُل     َواِهِهمه  َأفـه يف 
 أِلُمََّهاِِتِمه: »اَل تـُرهِضُعوُهمه ِإىَل اللَّيهِل« َفَكاَن رِيُقُه ََيهزِيِهمه 

، َوَسمَّى الطََّبَراِنيُّ َفَقاَل: ُعَلْيَلُة ِبْنُت اْلُكَمْيتِ   :الهيثميقال  [ #  1835]فيض:   َها َوُعَلْيَلُة َوَمْن َفْوَقَها َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُهنَّ ، َعْن ُأمِ 
 َأِميَنَة. 

 

ُرو بهُن َُجَيهعٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُِبَريهٍ الرَّاِزيُّ   *   -   307 ثـََنا َعمه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميِّ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ
ُ َعزَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعلََّم َوَلًدا َلُه الهُقرهآَن قـَلََّدُه اَّللَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َم الهِقَياَمِة ِبِقاَلَدٍة  َوَجلَّ   قَاَلته  يـَوه

ِخُروَن« َوَُّلوَن َواله َها األه  يـَعهَجُب ِمنـه
  فيه عمرو بن جميع: متروك الحديث.[ # 1836]فيض: 

َحاقَ   *   -   313 ٍر ُشَجاُع بهُن الهَولِيدِ ،  َوَحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن ِإسه ثـََنا أَبُو َبده ِرو بهِن قـَيهسٍ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن َأَحبَّ ،  َعنه زُبـَيهدٍ ،  َعنه َعمه
 النَّاِس ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمنه تـََعلََّم الهُقرهآَن َوَعلََّمهُ 
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   :مرسل.[ # 1837]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -  320 ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ ،  اَنِفعٍ َعنه  ،  َعنه أَيُّوبَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن  ،  َعِن ابهِن ُعَمَر )ح( َحدَّ َحدَّ
ثـََنا يُوُنسُ ،  الهُمَباَركِ  ِريِّ ،  َحدَّ ثـََنا َساملٌِ ،  َعِن الزُّهه َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكلُُّكمه رَاٍع ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ُهمه«  وَُكلُُّكمه  ُئوٌل َعنـه ِل بـَيهِتِه َوُهَو َمسه ُئوٌل َعنه رَِعيَِّتِه فَالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأهه  َمسه

 (. 1829(، ومسلم )893رواه البخاري )[ # 1838]فيض: 
 

َحاُق بهُن ُِبهُلوَل التـَُّنوِخيُّ   *  -  321 ثـََنا ِإسه ثـََنا ُسَويهٌد الهَكلهِبُّ ،  َحدَّ ََسُن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َعِن ابهِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّثـََنا احله
ُهمه يف اَّللَِّ عَ ، ُعَمرَ  ِلِك َوَأِخفه  زَّ َوَجلَّ«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَرهَفِع الهَعَصا َعنه َأهه

، َوثََّقُه َأْحَمُد َوَغْيُرهُ   المحقق: قال  [ #  1839]فيض:   ِغيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه اْلَحَسُن ْبُن َصاِلِح ْبِن َحيٍ   َوَضعََّفُه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
 النََّوِويُّ َوَغْيُرُه، َوِإْسَناُدُه َعَلى َهَذا ِجيٌد.

 

َوُل الهُمَخّرِِميُّ   *  -   322 َحه ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن األه َاِعيلَ ،  َحدَّ ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه َلى،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب لَيـه ،  َعنه َداُوَد بهِن َعِليٍّ ،  َحدَّ
ِط يف الهبَـيهتِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَمَر بِ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه أَبِيهِ   . تَـعهِليِق السَّوه
  ذكره األلباني في صحيح األدب المفرد، وقال: صحيح.[ # 1840]فيض: 

ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِهَشامٍ   *   -   325 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َسنِ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى قَاَل: قَاَل  ،  َأنَّ ابهَن ُعَمرَ ،  َعِن احلَه
ُ َعزَّ َوَجلَّ« ُأرَاُه قَاَل: »َعبهًدا رَِعيًَّة« قـُلهُت: َأوه َكثـَُرته إِ  رَتهِعي اَّللَّ َم الهِقَياَمِة هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيسه َها يـَوه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنـه الَّ َسأَلَُه اَّللَّ

ِل بـَيهِتِه َخاصَّةً  َأقَاَم ِفيِهمه َأمهَر اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  أََلُه َعنه َأهه  َأوه َأَضاَعُه َحىتَّ َيسه
 صحيح. : (4637شعيب في تخريج المسند )قال [ # 1841]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   326 َُشِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعاِمُر بهُن َأيب َعاِمٍر  ،  َوُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله َزَّازُ قَااَل َحدَّ ،  َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن ُموَسى ،  اخله
 « قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َُنََل َواِلٌد َوَلًدا ُُنهاًل َأفهَضَل ِمنه َأَدٍب َحَسنٍ ، َعنه َجدِّهِ ، َعنه أَبِيهِ 
 مرسل. قال: غريب ( و 1952أخرجه الترمذي )[ # 1842]فيض: 

 

ِر بهُن الهُمِغريَةِ   -  327 ثـََنا َعِليُّ بهُن َعيَّاشٍ ،  َوالهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه َواَن ،  قَااَل: َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن ُعَمارََة بهِن َصفه َحدَّ
َاِرثِ ،  الهَكاَلِعيُّ  عهُت أََنَس بهَن  ،  َعِن النـُّعهَماِن بهِن احله يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَحبُّوا َأوهاَلدَُكمه ،  َماِلكٍ قَاَل: ْسَِ

ِسُنوا َأَدَِبُمه«  َوَأحه
 باختالف يسير، وقال شعيب: إسناده ضعيف.  (3671أخرجه ابن ماجه )[ # 1843]فيض: 

 

َلِميُّ ، َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ  - 328 َسه ثـََنا َُيهََي بهُن يـَعهَلى األه ،  َعنه َجاِبِر بهِن َْسَُرةَ ، َعنه ِْسَاِك بهِن َحرهبٍ ، َعنه اَنِصحٍ ، َحدَّ
ٍم بِِنصهِف َصاٍع«َصدََّق ُكلَّ يَـ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أِلَنه يـَُؤدَِّب الرَُّجُل َوَلَدُه َخريهٌ َلُه ِمنه َأنه يـَتَ      وه
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 ، وقال شعيب: إسناده ضعيف. (20970(، وأحمد )1951أخرجه الترمذي )[ # 1844]فيض:  
 

َعهدِ   *   -  359 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َباُط بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َأسه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  الهُمنهَكِدرِ َعنه حُمَمَِّد بهِن ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُسوَقةَ ،  َحدَّ
ِلَم ِمنه بـَعهِدِه يف َوَلِدِه َووَ  َفُظ الهَمرهَء الهُمسه َلُه« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ لَِيحه  َلِد َوَلِدِه َويف َدارِِه َوالدَُّويـهَراِت َحوه

   مرسل.[ # 1845]فيض: 
 

َرسِ *    -   362 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ثـََنا يَزِيُد بهُن َعطَاءٍ ،  َحدَّ ِلمٍ ،  َحدَّ َوصِ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن ُمسه َحه َعِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب األه
ًا ُ َعزَّ َوَجلَّ َخريه  فـَلهرُيَ َعَليهِه«  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َأعهطَاُه اَّللَّ

 ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.: الهيثميقال [ # 1846]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   *   -   363 ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َحدَّ َوصِ ،  َعنه َأيب ِإسه َحه َعنه  ،  َعنه َأيب األه
َئةِ ،  أَبِيهِ  َيـه «  ؟  « قـُلهُت: نـََعمه قَاَل: »َأيُّ َمالٍ ؟  قَاَل: »َهله َلَك َمالٌ ،  قَاَل: أَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن َقِشُف اهله

َيهِل َوالرَِّقيِق وَ  ِبِل َواخله ُ ِمَن اإلهِ ُ َمااًل فـَلهرُيَ َعَليهَك« قَاَل: قـُلهُت: ِمنه ُكلِّ الهَماِل َقده آََتينَ اَّللَّ  الهَغَنِم قَاَل: »ِإَذا آََتَك اَّللَّ
 إسناده صحيح على شرط مسلم. : (15888شعيب في تخريج المسند )قال [ # 1847]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  364 ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َمعهَمرٍ َعنه َأيب  ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يَزِيَد الهُمقهِرئُ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َبكه
ًث بِِنعهمَ  َي َحِبيَب اَّللَِّ حُمَدِّ ًا فـَُرِئَي َعَليهِه ْسُِّ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ُأعهِطَي َخريه َي اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ًا فـََلمه يـَُر َعَليهِه ْسُِّ ِة اَّللَِّ َوَمنه ُأعهِطَي َخريه

« بَغِ   يَض اَّللَِّ ُمَعاِداًي لِِنعهَمِة اَّللَِّ
   مرسل.[ # 1848]فيض: 

 

َحاقَ  *  - 365 َحاَق بهُن ِإسه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم أَبُو ِإسه ُد بهُن َعوهفٍ ، َحدَّ ثـََنا فـَهه ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، َحدَّ
َوصِ َعنه َأيب   َحه َعُث َأغهرَبُ فـََقاَل: »َما َلَك ِمَن الهَمالِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  األه قـُلهُت:    « ؟  قَاَل: أَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن َأشه

ُ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ِإَذا أَنـهعَ   َم َعَلى َعبهٍد نِعهَمًة َأَحبَّ َأنه تـَُرى َعَليهِه نِعهَمَتُه«ِمنه ُكلِّ الهَماِل َقده آََتين اَّللَّ
 إسناده صحيح على شرط مسلم.: (15888شعيب في تخريج المسند )قال [ # 1849]فيض: 

ثـََنا َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   *   -  368 ثـََنا َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدَّ َعانَ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده
َرِبِه« قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:   »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ َأنه تـَُرى أَثـَُر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدِه يف َمأهَكِلِه َوَمشه

 ( بالضعف.5472مرسل، وحكم عليه األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1850]فيض: 
 

َثَمةَ   *   -   369 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َوِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  قَااَل: َحدَّ رَُجٌل ،  َعِن الهُفَضيهِل بهِن َفَضاَلةَ ،  َحدَّ
ٍ َوَعَليهِه ُمَطرُِّف َخزٍّ ملَه نـََرُه قـَبهُل َواَل بـَعه ،  َعنه َأيب رََجاٍء الهُعطَارِِديِّ ،  ِمنه قـَيهسٍ  َراُن بهُن ُحَصنيه َنا ِعمه ُد فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل  قَاَل: َخَرَج َعَليـه

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َعبهٍد نِعهَمًة ُيُِبُّ َأنه تـَُرى  أَثـَُر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدِه«  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا أَنـهَعَم اَّللَّ
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 .رجاله ثقات :الهيثميقال [ # 1851]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو    *   -   370 ىَل َبيِن َهاِشمٍ ،  ُعبَـيهَدَة بهُن ُفَضيهِل بهِن ِعَياضٍ َحدَّ ثـََنا أَبُو َسِعيٍد َموه ِرو بهِن  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه مَهَّامٍ ،  َحدَّ َعنه َعمه
َربُوا َوَتَصدَّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ُشَعيهبٍ  ُقوا فَِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ َأنه تـَُرى أَثـَُر نِعهَمِتِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكُلوا َواشه

 َعَلى َعبهِدِه« 
 : إسناده حسن. التواضع والخمولقال محقق [ # 1852]فيض: 

 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهَُويههِ   *  - 371 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َحاَق بهِن بـُزهرُجٍ ،  َحدََّثيِن اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ َسِن بهِن  ،  َعنه ِإسه َعِن احلَه
َي أبَِْسهَ ، َعِليٍّ  َوَد َما جنَُِد َوَأنه ُنَضحِّ  ِن َما جنَُِد« قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه نـَلهَبَس َأجه

ْبُن َصاِلٍح َقاَل َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث: ِثَقٌة َمْأُموٌن.   َكِبيِر، َوِفيِه َعْبُد َّللاَِّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الْ   قال المحقق:[ #  1853]فيض:  
 َوَضعََّفُه َأْحَمُد، َوَجَماَعٌة. 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمةَ   *  -  373 َيانُ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  ُجَريهجٍ َعِن ابهِن  ،  َحدَّ
صهَب«  »ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الهبَـيهَت اخلِه

 ( بالضعف.5471معضل، وحكم عليه األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1845]فيض: 

375   -   ُّ ِرو بهِن زَُهريهٍ الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه اَلءَ حَ ،  َحدَّ ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمَِّد بهِن َطحه َرةَ ،  َعنه َأيب الّرَِجالِ ،  دَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعمه
ُلُه«  : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بـَيهٌت لَيهَس ِفيِه ََتهٌر ِجَياٌع َأهه  قَاَلته

  (.2046رواه مسلم ) [ # 1855]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -   385 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن اَنِفعٍ ،  َحدَّ َعنه َأيب َسِعيٍد  ،  َعنه رَُجلٍ ،  َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن ُسَليهَماَن بهِن ِميَناءَ ،  َحدَّ
ِريِّ  ُده ُ َعَليهِه َسائَِر َسَنِتِه« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َوسََّع ، اخله َم َعاُشورَاَء َوسََّع اَّللَّ ِلِه يـَوه  َعَلى َأهه

   ذكره مال علي قاري في األسرار الموضوعة، وقال ضعيف.[ # 1856]فيض: 
 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   *   -   387 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا قـَيهُس  ،  َحدَّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َأيب َهاِشمٍ ،  بهُن الرَّبِيعِ َحدَّ
ِعَها ِإىَل ِفَصاهِلَا مِ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ  ِط يف َسِبيِل ُأرَاُه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ لِلهَمرهَأِة يف مَحهِلَها ِإىَل َوضه ِر َكالهُمَتَشحِّ َجه َن األه

ُر َشِهيٍد« اَّللَِّ  َ َذِلَك فـََلَها َأجه   فَِإنه َهَلَكته ِفيَما َبنيه
 ضعيف. :(6047األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 1857]فيض: 
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َثَمةَ   -  388 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا َأيب ،  َحدَّ َنِف قَاَل: َدَخَلته َعَلى َعاِئَشَة َسائَِلٌة َعمِّ  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ َحه األه
َرَة الثَّالَِثةَ  َها َثاَلَث ََتََراٍت فََأعهَطته ُكلَّ َواِحٍد ََتهَرًة َفَصَدَعِت التَّمه نَـُهَما فَأََتى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  َوَمَعَها ابـهَناِن هَلَا فََأعهطَتـه  بـَيـه

َنََّة« َفَحدَّثـَتههُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِه اجله   فـََقاَل: »َما َأعهَجُب َلَقده َأدهَخَلَها اَّللَّ
 (.2630رواه مسلم ) [ # 1858]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّاِر بهِن ِباَللٍ ،  َوَحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *  -   389 قَ ،  َحدَّ ثـََنا َسِعيُد  ،  قَاِضي ِدَمشه رٍ َحدَّ َعنه  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  بهُن ِبشه
َر فَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب َميهُمونَةَ  َتاِن هَلَا وََكاَن َيطهَعُم التَّمه َرَأًة أََتته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَمَعَها بِنـه َأطهَعَمَها َثاَلَث  َأنَّ امه

هَ  نَـتَـيـه نَـُهَما فـََقاَل َرسُ ََتََراٍت فََأطهَعَمِت ابـه َرَة بـَيـه َها َفَشقَِّت التَّمه ِ َوَأمهَسَكِت الهَواِحَدَة فـََلمَّا َأَكاَلَها َنَظَرا ِإلَيـه وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ا ََتهَرَتنيه
ٍد« ُ هَلَا َأعهَطته يف َحقٍّ َوَأطهَعَمته يف َجهه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَقده َغَفَر اَّللَّ

 في إسناده سعيد بن بشر ضعيف. :الموسوعة قال محقق [ #1859]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   391 ِديُّ بهُن َميهُمونٍ ،  َحدَّ ثـََنا َمهه َنةَ ،  َحدَّ ىَل َأيب ُعيَـيـه َعنه َُيهََي بهِن ،  َعنه َُيهََي بهِن َعِقيلٍ ،  َعنه َواِصٍل َموه
َوِد  ،  يـَعهَمرَ  َسه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »يف ُبضهِع َأَحدُِكمه َصَدَقٌة« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َذرٍّ ،  الدَُّؤيلِّ َعنه َأيب األه

رٌ  َلُه فـََيُكوُن َلُه ِفيِه َأجه ََرامِ   ؟  َأَيَهِت َأَحُداَن َأهه اََلِل   ؟  َأَكاَن َعَليهِه ِفيَها ِوزهرٌ   قَاَل: »َأرَأَيهَت ِإنه َوَضَعَها يف احله َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها يف احله
ٌر«   َكاَن َلُه ِفيَها َأجه

  (.1006رواه مسلم ) [ # 1860]فيض: 

َاِعيلَ   -   393 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعِن األه رَتِيِّ َعنه  ،  َعنه َعمه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب َذرٍّ ،  َأيب الهَبخه
َلَك َصَدَقٌة« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُمَباَضَعُتَك َأهه َوَتُه َويـُؤهَجرُ ،  َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َأرَأَيهَت َلَو    ؟  َأَيَهِت َأَحُداَن َشهه

َتَسُبوَن اِبلشَّرِّ َواَل حُتهَتَسُبوَن اِبخلهَريهِ ؟ َكاَن َعَليهِه يف َذِلَك ِوزهرٌ َجَعَلُه يف َغريهِ ِحلِِّه أَ   « ؟ « قـُلهُت: نـََعمه قَاَل: »فـَُتحه
 ( بنحوه. 1006رواه مسلم ) [ # 1861]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *   -   394 ثـََنا بَِقيَّةُ ،  َحدَّ َع أََنَس بهَن َماِلكٍ ،  َعنه َعبهِد الهَمِلكِ ،  زُفـَرَ َعنه ُعثهَماَن بهِن  ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعمَّنه ْسَِ
َها فَِإنه َسبَـَقَها َفاَل  ُدقـه لهَها«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َجاَمَع الرَُّجُل امهَرأََتُه فـَلهَيصه  يـَُعجِّ

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  قال المحقق: [ # 1862]فيض: 
 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -  395 ِجِد مِحهصَ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُصبَـيهٍح الهُقَرِشيُّ ُمَؤذُِّن َمسه ٍرو،  َحدَّ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َحدَّثـََنا طَلهَحُة بهُن َعمه
َم َوَتَصدَّقهتَ  َت الهيَـوه َها    -قَاَل:    -  ؟  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل لِبَـعهِض َأصهَحاِبِه: " َهله ُصمه فـَُقمه فَاذهَهبه ِإىَل امهَرأَِتَك فَأَِنكه

ُُمَعةِ  َم اجله َها َصَدَقٌة " َوَذِلَك يـَوه َا ِمنهَك ِإلَيـه  فَِإَّنَّ
   ~[ 1863]فيض: 
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ِقيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشِم بهِن َسِعيدٍ   *  -   396 َواُن بهُن َصاِلٍح الدَِّمشه ِلمٍ ،  َحدَّثـََنا َصفه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َبَسُة  ،  َحدَّ ثـََنا َعنـه َحدَّ
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  الهَواِحدِ َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعبهِد  ،  بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ 

 »ُمُروا ِنَساءَُكمه اِبلهِمغهَزِل فَِإنَُّه َخريهٌ هَلُنَّ َوَأرهَزُن« 
 حاتم بالوضع.في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن متروك، ورماه أبو  :الموسوعة قال محقق[ # 1864]فيض: 

 

ُ بهُن يَزِيدَ  *  -  397 ثـََنا ابهُن ُفَضيهلٍ ، َحدََّثيِن ُحَسنيه  رَفـََعُه قَاَل: »نِعهَم هَلهُو الهَمرهَأِة الهِمغهَزُل«، َعنه جُمَاِهدٍ ، َعنه لَيهثٍ ، َحدَّ
 (. 1382الضعيفة )وحكم عليه األلباني بالوضع من حديث عبد هللا بن عباس في  مرسل.[ # 1865]فيض: 

َنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن ُُيهرِبانَ   *  -   401 ِر الهَبصهِريَّ قَاَل: َحدَّثـََنا َخايل الهُمَثَنَّ ،  َكَتَب ِإلَيـه ،  َعنه أُمِّ الهُمتَـوَكِّلِ ،  َأنَّ َُيهََي بهَن َكِثرٍي َأاَب النَّضه
َها  ،  َعنه َعاِئَشةَ  ُ َعنـه َا تـَغهِزُل فـََقاَل: »َرِضَي اَّللَّ : بـََعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل امهَرَأٍة َيَدُعوَها فـََقاُلوا: ِإَّنَّ َتِفُع«قَاَلته  َدُعوَها تـَنـه

  إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 1866]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -   403 ِركٍ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويَةَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعنه َداُوَد بهِن ُمده
ِجَد تـَرهُفُل يف زِيَنِتَها َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َنَة الهَمسه َرَأٌة ِمنه ُمَزيـه : َدَخَلِت امه ُوا  ،  اَل: »اَي أَيُـَّها النَّاسُ َم َجاِلٌس فـَقَ قَاَلته اَّنه

َرائِيَل ملَه يـُلهَعُنوا َحىتَّ لَِبَس  رُتِ يف الهَمَساِجِد فَِإنَّ َبيِن ِإسه رَتهَن يف الهَمَساِجِد« ِنَساءَُكمه َعنه لُبهِس الّزِيَنِة َوالتـََّبخه  ِنَساُؤُهُم الّزِيَنَة يـَتَـَبخه
 .ِإْسَناد َضِعيف َداُود بن مدرك اَل يعرف وُموَسى بن ُعَبْيَدة َضِعيفَهَذا  :البوصيري قال [ # 1867]فيض: 

يِتُّ   -  410 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن السَّمه ثـََنا الهُفَضيهُل بهُن ِعَياضٍ ،  َحدَّ رٍ ،  َعنه ُمطَّرِِح بهِن يَزِيدَ ،  َحدَّ َعنه َعِليِّ بهِن  ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
َزٍر َواَل ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،   الهَقاِسمِ َعنِ ،  يَزِيدَ  َمَّاَم ِإالَّ مبِئـه ُخَل احله ِمٍن َأنه َيده ُ َعنهُه: اَل ُيَِلُّ ِلُمؤه َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُيَِلُّ ِللهَمرهَأِة    قَاَل ُعَمُر بهُن اخله

َمَّاَم ِإالَّ ِمنه َسَقٍم فَِإنَّ َعاِئَشَة أُمَّ الهمُ  ُخَل احله : َحدََّثيِن َخِليِلي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َأنه َتده َرِشَها قَاَلته ِمِننَي َحدَّثـَتهيِن َعَلى َمفه ؤه
َرِشي َهَذا قَاَل: »ِإنَّ الهَمرهَأَة ِإَذا َوَضَعته َِخَارََها يف َغريهِ بـَيهِت َزوهِجَها َهَتَكته َما   َ اَّللَِّ َوَسلََّم َعَلى َمفه نَـَها َوَبنيه  َعزَّ َوَجلَّ فـََلمه يـَتَـَناَها بـَيـه

 ُدوَن الهَعرهِش«
 ال يصح. :ابن الجوزي في العلل المتناهيةقال [ # 1868]فيض: 

 

ُكِريُّ  *  -  411 ِريُّ ، َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم الهَيشه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن حُمَمٍَّد الزُّهه ىَل َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ ، َحدَّ َحاَق َموه بهُن يـَعهُقوَب بهِن ِإسه
ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ، ُمَعاِويَةَ  ِريِّ ،  َحدَّ َها ، َعِن الزُّهه فًا خُتهرُِج ِمنـه َها َخوه قَاَل: أََتته َعَليَّ امهَرَأٌة ِمَن الهُمَهاِجَراِت َقده َجَعَلته ِدرهَعَها يف ُكمِّ

ِخَرِة«َأَصاِبَعَها َفَحدَّثـَتهيِن َأنَّ َرسُ  نـهَيا َعارِيٌَة يف اله  وَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُربَّ َكاِسَيٍة يف الدُّ
 ( من طريق الزهري عن هند عن أم سلمة رضي هللا عنها.115رواه البخاري ) :الموسوعة قال محقق[ # 1869]فيض: 

ثـََنا الهَعوَّاُم بهُن َحوهَشبٍ ،  حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد الهَواِسِطيُّ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن َأيب   *   -   412 قَاَل: َسأََليِن َرُسوُل ،  قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َعِليًّا،  َحدَّ
ٍء َخريهٌ ِللنَِّساءِ  ٍء قَاَل: »َأيُّ َشيه : َأاَل قـُلهَت « فـََلمه َأدهِر َما َأُقوُل فَ ؟  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َشيه ذََكرهُت َذِلَك ِلَفاِطَمَة فـََقاَلته
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ََّنُنَّ  َعٌة ِمينِّ ،  َلُه: َخريهٌ ِللنَِّساِء َأنه اَل يـََريهَن الّرَِجاَل َواَل يـََروه َا ِبضه َل فَاِطَمَة لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ِإَّنَّ قَاَل: َفذََكرهُت قـَوه
َها«  َرِضَي اَّللَُّ   َعنـه
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه.  :الهيثميقال [ # 1870]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو ُكَريهبٍ   -  413 ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َحبَّاُن بهُن ُموَسى التَِّميِميُّ ،  َحدَّ قَاَل َرُسوُل قَاَل:  ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َحدَّ
ُلوُد ُورَِّث« َوَحِفظهُت ِمنه َأيب الزَُّبريهِ »َوُصلِّيَ  تَـَهلَّ الهَموه َعَليهِه« َوَلِكنَّ َأصهَحابَُه قَاُلوا: لَيهَس ُهَو    اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا اسه

َِديثِ   يف احله
 األلباني: صحيح.(، وقال 1032رواه الترمذي )[ # 1871]فيض: 

ََسنِ   *  -  423 ثـََنا َعِليُّ بهُن احله ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا يـَعهُقوبُ ،  َحدَّ   ؛ َعنه َعطَاٍء يف َصِبٍّ مَيُوُت َوُهَو َصِغرٌي قَاَل: َصلِّ َعَليههِ ،  َحدَّ
َلًة«  فَِإنَّ  ِعنَي لَيـه  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َصلَّى َعَلى ابهِنِه ِإبـهَراِهيَم َوُهَو ابهُن ِتسه

   مرسل.[ # 1872]فيض: 

َدِميُّ   *  -   429 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمسه َُراَساينُّ ،  الهَغسَّاينِّ َعنه ِهَشاِم بهِن َُيهََي  ،  َحدَّ َحدََّثيِن َعطَاُء ،  َحدََّثيِن َعطَاٌء اخله
َدُه بـَعهَدُه ِإالَّ ،  بهُن َأيب َراَبحٍ  ِمَنًة تـَعهُبُد اَّللََّ َوحه ِمٍن تـََرَك ُذرِّيًَّة ُمؤه : »َما ِمنه َعبهٍد ُمؤه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى أَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َرى اَّللَّ بِيَها   َأجه

ًئا«  ُقُص َذِلَك ِمنه َعَمِلَها َشيـه  ِمثهَل َعَمِلَها اَل يـَنـه
   ~[ 1873]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -  430 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه رَبين الهَعاَلءُ ،  َحدَّ َصلَّى هللاُ َعنه َرُسوِل اَّللَِّ  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َأخه
ُعو َلُه« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َماَت ابهُن آَدَم انـهَقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمنه َثاَلٍث ِمنه َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأوه ِعلهمٍ  تَـَفُع ِبِه َأوه َوَلٍد َصاِلٍح َيده  يـُنـه

  (.2682رواه مسلم ) [ # 1874]فيض: 
 

َثُم بهُن َخارَِجةَ َوَحدَّثـََنا    *  -  431 َيـه َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  اهله ثـََنا ِإْسه َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ ُحولٍ ،  َعنه ِإسه ِبيَل بهِن  ،  َعنه َمكه َعنه ُشَرحه
مهطِ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َأرهَبٌع ِمنه ، َعنه َسلهَمانَ ، السِّ َمهَواِت: رَُجٌل تـََرَك  قَاَل: ْسَِ َياِء ََيهِري ِلَله َحه َعَمِل األه

ُرَها َما   ُلُغُه ُدَعاُؤُهمه َورَُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة َجارِيٍَة َلُه ِمنه بـَعهِدِه َأجه ُعو فـَيَـبـه َجَرته َورَُجٌل عََّلَم ِعلهًما يـُعهَمُل ِبِه ِمنه َعِقًبا َصاحِلًا فـََيده
ِمثهلُ  فـََلُه  يـَوه   بـَعهِدِه  ِإىَل  َعَمُلُه  َلُه  يـُنهَمى  ُمَراِبٌط  َورَُجٌل  ًئا  َشيـه َعَمِلِه  ِمنه  تَـَقَص  يـُنـه َأنه  َغريهِ  ِمنه  ِبِه  َعِمَل  َمنه  ِر  " َأجه َساِب  احلِه  ِم 

 
َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ   *  -   432 ُعودٍ َعنه َعبه ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َأاَبَن بهِن َصاِلحٍ ،  َوِبِه َعنه ِإسه َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  ِد اَّللَِّ بهِن َمسه

َلهُ  ِمثـه َوَسلََّم  َعَليهِه   هللاُ 
 



407 

 

ٍر التَِّميِميُّ   *  -  433 ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدََّثيِن ابهُن َأيب َمرهَيََ ،  َوَحدََّثيِن أَبُو َبكه رٍ ،  َحدَّ   َعنِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ،  َحدََّثيِن ابهُن زَحه
 َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُنهَوهُ ، َعنه َأيب أَُماَمةَ ، الهَقاِسمِ 

 حسن. :(888األلباني في صحيح الجامع )قال [ # 1875]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن َحرهٍب الطَّاِئيُّ   *   -   437 ثـََنا الهُمَعاََف بهُن  ،  َحدَّ َهالِ َحدَّ ثـََنا الهَولِيُد بهُن َسِعيٍد الرَّبَِعيُّ ،  الهِمنـه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َأيب َجِبريَةَ ،  َحدَّ
ِه َأيب َجِبريََة بهِن الضَّحَّاكِ  ِننَي« قَاَل: َوُأرَاُه  قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَولِيُد َسيٌِّد َسبهَع ِسِننَي َوَعبهٌد َسبهَع سِ ،  َعنه َجدِّ

رِيَن َوِإالَّ فَاضهِربه َعَلى َجنهِبِه فـََقده  َدى َوِعشه  َعَذرهَت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه« قَاَل: »َوَوزِيٌر َسبهَع ِسِننَي فَِإنه َرِضيَت ُمَكانـََفَتُه إِلِحه
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َقاَل: اَل ُيْرَوى َعِن النَِّبيِ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط وَ   : الهيثميقال  [ #  1876]فيض:   ْسَناِد،  -َصلَّى َّللاَّ ِإالَّ ِبَهَذا اإلِْ

 َوِفيِه َزْيُد ْبُن ُجَبْيَرَة ْبِن َمْحُموٍد َوُهَو َمْتُروٌك. 

َدِميُّ   *  -  449 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله رٍ ،  َحدَّ َرَة بهِن َحِبيبٍ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َمرهَيََ َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب َبكه َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  َوَضمه
ِديٍَة شَ   هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َكثـَُر ِعَيالُُه َكثـَُر َشَياِطيُنُه َوَمنه َكثـَُر َماُلُه َكثـَُر مَهُُّه َوَمنه َكثـُرَ  ُ مَهُُّه افهرَتََق قـَلهُبُه يف َأوه ىتَّ فـََلمه يـَُباِل اَّللَّ

 أَيَـُّهَما َسَلَك« 
   مرسل.[ # 1877]فيض: 

 

َثَمةَ   -   468 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيٍد الهَقطَّانُ ،  َحدَّ اَلنَ ،  َحدَّ عهُت َأيب ُُيَدِّثُ ،  َعِن ابهِن َعجه َعِن النَِّبِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: ْسَِ
هُ  ِسرهَها َوِإنه َترتهُكه َلِع ِإنه حَتهِرصه َعَلى ِإقَاَمِتَها َتكه ِتعه ِبِه َوِفيِه ِعَوٌج« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهَمرهَأُة َكالضِّ َتمه   َتسه

   (.1468مسلم )و (، 5184رواه البخاري )[ # 1878]فيض: 
 

َثَمةَ   -  469 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ هِ ،  ثـََنا ابهُن َأِخي ابهِن ِشَهابٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه َعمِّ
ُهَريـهَرةَ  ِإنه ،  َأيب  َعهَوِج  األه َلِع  الهَمرهَأَة َكالضِّ َوَسلََّم: »ِإنَّ  َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل  قَاَل  تَـَها قَاَل:  تـَرَكه َوِإنه  تُِقيُمَها َكَسرهَِتَا  َذَهبهَت   

تَـعهَت ِِبَا َوِفيَها ِعَوٌج« َتمه  اسه
   (.1468)(، ومسلم5184أخرجه البخاري )[ # 1879]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -   470 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َع َْسَُرَة بهَن ُجنهُدبٍ ،  رَُجلٍ َعنه  ،  َحدَّثـََنا َعوهفٌ ،  َحدَّ َُيهُطُب َعَلى ،  أَنَُّه ْسَِ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَّ الهَمرهأَ  َرِة َوُهَو يـَُقوُل: ْسَِ َة ُخِلَقته ِمنه ِضَلٍع َوِإنََّك ِإنه َأرَدهَت ِإقَاَمَة ِمنهرَبِ الهَبصه

َلِع تَ  ِسرهَها َفَدارَِها َتِعشه ِِبَا َفَدارَِها َتِعشه ِِبَا«الضِّ  كه
ُجُل َأَبا َرَجاٍء الْ   قال المحقق: [ #  1880]فيض:   ِحيِح َوُسمِ ي الرَّ ، َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ ُعَطاِرِديَّ

ِحيِح، َوِفي ِإْسَناِد الَوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبي طََّبَراِنيِ  َمَساِتيُر َوَمْن َلْم ِر، َواأْلَْوَسِط، َوِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد َرُجٌل َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 َيْعِرْف. 
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َثَمةَ   -   471 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ٍرو،  ِإدهرِيسَ َحدَّ عهُت حُمَمََّد بهَن َعمه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ُُيَدُِّث َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  قَاَل: ْسَِ
َسنـُُهمه ُخُلًقا َوِخَيا ِمِننَي ِإميَااًن َأحه َمُل الهُمؤه  ئِِهمه«رُُكمه ِخَيارُُكمه لِِنَساقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأكه

 قال األلباني: حسن صحيح. (، و 1162(، والترمذي )4682أخرجه أبو داود )[ # 1881]فيض: 
 

َعهدِ *    -   472 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَبين يَزِيُد بهُن ِعَياِض بهِن َجعهِديَّةَ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُعبَـيهِد بهِن السَّبَّاقِ ،  َأخه
اَلقًا َوَخريهُُكمه لِبَـَناتِِه َوِنَسائِِه«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َخريهُُكمه ِعنهَد اَّللَِّ َخريهُُكمه َأخه

   ~[ 1882]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -  473 َبَسُة بهُن َعبهِد ا،  َحدَّ ثـََنا َعنـه َذَّاءِ ،  لرَّمحهَِن َأَحُد الهُعَرنِيِّنيَ َحدَّ َعنه  ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه َخاِلٍد احله
َسنـُُهمه ُخُلًقا ، َعاِئَشةَ  ِمِننَي ِإميَااًن َأحه َمَل الهُمؤه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأكه ِلِه« قَاَلته  َوأَلهطَُفُهمه أبَِهه

 قال شعيب: صحيح لغيره.(، و 2612أخرجه الترمذي )[ # 1883]فيض: 
 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   *   -  474 َسنَ ،  َحدَّثـََنا َحزهمٌ ،  َحدَّ عهُت احلَه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  قَاَل: ْسَِ لََنا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: ذُِكَر 
ُصوا  تَـوه َللهُتمه فُـ »اسه َتحه َُتُوُهنَّ أبََِمانَِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َواسه َذه ُنَّ ِعنهدَُكمه َعَواٍن اختَّ ًا فَِإَّنَّ « اِبلنَِّساِء َخريه  ُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ

   مرسل.[ # 1884]فيض: 

َباينُّ   *   -   478 َعهَلى الشَّيـه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه َعنه َُيهََي بهِن  ،  َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن َأيب َسِعيٍد الزُّبـَيهِديُّ ،  ا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ َحدَّثـَنَ ،  َحدَّ
رُِم اَّللََّ َعزَّ َوجَ ، َأيب َكِثريٍ  َا يُكه َرَم َزوهَجَتُه فَِإَّنَّ  لَّ«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َأكه
   مرسل.[ # 1885]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   479 ثـََنا َهاُروُن بهُن َعِليِّ بهِن ُمَقدَّمٍ ،  َحدَّ ٍرو،  َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ِلِه«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َسنـُُهمه ُخُلًقا َوأَلهطَُفُهمه أبَِهه ِمِننَي ِإميَااًن َأحه َمِل الهُمؤه  »ِإنَّ ِمنه َأكه

   ~[ 1886]فيض: 

َثَمةَ   *  -  480 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ابهُن ُعَليَّةَ ،  َحدَّ َُريهِريِّ ،  َحدَّ قَاَل: أَتـَيهُت َأاَب ،  َعنه نـَُعيهِم بهِن قـَعهَنٍب الرِّاَيِحيِّ ،  َعنه َأيب السَِّليلِ ،  َعِن اجله
ُنَّ َعنهَك فَِإنََّك َلنه تـَعهُدَونَّ َما قَاَل لََنا َرُسوُل  َذرٍّ َفَدَعى اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قـُلهُت:  الهَمرهَأَة يل ِبطََعاٍم فَالهتَـَوته َعَليهِه فـََقاَل: ِإَّنَّ

َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِسرهَها َوِإنه قَالَ   ؟  َفَما قَاَل َلُكمه ِفيِهنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  : »ِإنَّ الهَمرهَأَة ُخِلَقته ِمنه ِضَلٍع فَِإنه َذَهبهَت تُِقيُمَها َتكه
 َتَدعهَها فَِإنَّ ِفيَها َأَوًدا َوبـُلهَغًة« 

 حسن. :(1942األلباني في صحيح الجامع )قال [ # 1887]فيض: 
 

َثَمةَ   -  481 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  َحدَّ اَلنَ ،  َسِعيدٍ َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيدٍ ،  َعِن ابهِن َعجه
ِ الهَيِتيِم َوالهَمرهَأِة«   قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأَحّرُِج َحقَّ الضَِّعيَفنيه
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 .ِثَقات َهَذا ِإْسَناد َصِحيح ِرَجاله :البوصيري قال [ # 1888]فيض: 
 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  482 ثـََنا َسيَّارٌ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفرٌ ،  َحدَّ َرَماُن آِل الزَُّبريهِ ،  َحدَّ ِرو بهِن ِديَناٍر قـَهه ثـََنا َعمه َعنه َصيهِفيِّ بهِن ،  َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ،  َعنه ُصَهيهبٍ ،  ُصَهيهبٍ  َهَب ِبَصَداِقَها َلِقَي قَاَل: ْسَِ َرَأًة َوِمنه نِيَِّتِه َأنه َيذه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه تـََزوََّج امه

 اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو زَاٍن ِإالَّ َأنه يـَُتوَب«
 .له شاهد :البوصيري قال [ # 1889]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ   *   -   483 ثـََنا َعبَّاُد بهُن َعبَّادٍ ،  َحدَّ رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِهاَللٍ ،  َحدَّ رَبين َصاِحٌب لََنا ثَِقةٌ ،  َأخه َعنه َسِعيِد  ،  قَاَل: َأخه
ِيُل يُوِصييِن ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، بهِن ُجَبريهٍ   اِبلنَِّساِء َحىتَّ ظَنَـنهُت أَنَُّه َسُيَحّرُِم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما زَاَل ِجربه

 َطاَلقـَُهنَّ«
 . إسناده ضعيف :البوصيري قال [ # 1890]فيض: 

 

َعهدِ   -   484 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َنةَ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن ُعيَـيـه ِريِّ ،  َحدَّ َعنه ِإاَيَس بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعِن الزُّهه
« قَاَل: فََأََتُه ُعَمُر فـََقالَ ،  َأيب ُذاَببٍ  َقده َذئَِر النَِّساُء ،  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َتضهرِبُوا ِإَماَء اَّللَِّ

َرَأًة ُكلُُّهنَّ  ِذَن َرُسوُل اَّللَِّ هَلُمه َفَضَربُوا فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَقده طَاَف ِِبِل حُمَمٍَّد َسبـه قَاَل: فَأَ ، َعَلى َأزهَواِجِهمه  ُعوَن امه
َتِكنَي َأزهَواَجُهنَّ َواَل جتَُِدوَن ُأولَِئَك ِخَيارَُكمه«   َيشه

 قال األلباني: صحيح.(، و 2146)أخرجه أبو داود [ # 1891]فيض: 
 

ََسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *   -   485 ثـََنا َمكِّيُّ بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّثـََنا احله ثـََنا ُموَسى بهُن ُعبَـيهَدةَ ،  َحدَّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّ
ًعا َواَل َضرًّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َُتُوُهنَّ أبََِمانَِة َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس النَِّساُء ِعنهدَُكمه َعَواٍن اَل مَيهِلُكوَن أِلَنـهُفِسِهمه نـَفه ا َأَخذه

َللهُتمه فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ َعَليهِهنَّ َحقٌّ َفِمنه َحقُِّكمه َعَليههِ  َتحه نَّ َأنه اَل يُوِطئهَن فـُُرَشُكمه َواَل يـَعهِصيَنُكمه يف َمعهُروٍف فَِإَذا فـََعلهَن اَّللَِّ َواسه
َوُِتُنَّ اِبلهَمعهُروِف َواَل َتضهرِبُوُهنَّ فَِإنه َضَربـهُتُموُهنَّ فَاضهرِبُوُهنَّ َضره   اًب َغريهَ ُمرَبٍِّح«َذِلَك فـََلُهنَّ رِزهقـُُهنَّ وَِكسه

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة، َوُهَو َضِعيٌف.  المحقق: قال [ # 1892]فيض: 
 

َثَمةَ   -   486 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َأنَّ رَُجاًل ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َحِكيِم بهِن ُمَعاِويَةَ ،  َعنه َأيب قـََزَعةَ ،  َحدَّ
َتَسى َواَل َيضهِرَب   ؟  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َما َحقُّ الهَمرهَأِة َعَلى الزَّوهجِ  ُسَوَها ِإَذا اكه قَاَل: »َأنه يُطهِعَمَها ِإَذا طَِعَم َوَيكه

ُجَر ِإالَّ يف الهبَـيهِت«  َه َواَل يـَُقبَِّح َواَل يـَهه  الهَوجه
 (، وقال شعيب:إسناده صحيح. 4175، وابن حبان )( بنحوه2142أبو داود )خرجه  أ[ # 1893]فيض: 

 

رَباََن َِبهُز بهُن َحِكيمٍ   -   487 ُهنَّ َوَما َنَذرُ ،  قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِبِه َأخه قَاَل: »َحرهُثَك    ؟  ِنَساُؤاَن َما أنَهِت ِمنـه
َه َواَل تـَُقبَِّح َواَل َِتهُجَر ِإالَّ يف الهبَـيهِت َوَأطهِعمه  َتَسيهَت َكيهَف ائهِت َحرهَثَك َأَّنَّ ِشئهَت َغريهَ َأنه اَل َتضهِرَب الهَوجه ُس ِإَذا اكه َت َواكه  ِإَذا طَِعمه

 َها« َوَقده َأفهَضى بـَعهُضُكمه ِإىَل بـَعهٍض ِإالَّ مبَا َحلَّ َعَليـه 
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 صحيح. حسن:األلباني وقال ، (2143خرجه أبو داود )أ[ # 1894]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -   488 ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدةَ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َُيهُطُب فـََوَعَظُهمه َوذََكَر النَِّساَء فـََقاَل: »عَ ،  زَمهَعةَ  اَلَم ََيهِلُد َأَحدُُكُم امهَرأََتُه َجلهَد  قَاَل: ْسَِ

ِمهِ   «؟ الهَعبهِد ُثَّ ُيَضاِجُعَها ِمنه َأوَِّل يـَوه
   (.2855(، ومسلم )5204البخاري )رواه [ # 1895]فيض: 

 

َعهدِ   *   -  489 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َنةَ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن ُعيَـيـه رٍ ،  َعنه مُحَيهِد بهِن اَنِفعٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ،  َعنه أُمِّ ُكلهُثوٍم بِنهِت َأيب َبكه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  ِرُِبَا«قَاَلته َرُه َأنه َأَرى الرَُّجَل َثئًِرا َقده َفضَّ رَقـَبَـَتُه قَائًِما َعَلى امهَرأَتِِه َيضه  َسلََّم: »ِإيّنِ أَلَكه

 مرسل. [ # 1896]فيض: 
 

َاِعيلَ   *   -   490 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َ ،  الهَقاِسِم بهِن حُمَمَّدٍ َعِن  ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َ الّرَِجاِل َوَبنيه قَاَل: َخلِّ َبنيه
َهُ   مه فـََلمه َيُكنه َيضهِربُ ِنَسائِِهمه يف الضَّرهِب َفِقيَل: َلنه َيضهِرَب ِخَيارُُكمه وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخريه

   مرسل.[ # 1897]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  491 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهَدُة بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ : َما َضَرَب  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ قَاَلته
  َسِبيِل اَّللَِّ َواَل َضَرَب َخاِدًما َواَل امهَرَأةً َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِنَساًء َقطُّ بَِيِدِه ِإالَّ َأنه َُيَاِهَد يف 

  (.2328رواه مسلم ) [ # 1898]فيض: 
 

َثَمةَ   -  492 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ : »َما رَأَيهُت  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَلته
« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َضَرَب بَِيِدِه َقطُّ َواَل َخاِدًما َقطُّ َواَل َضَرَب بَِيِدِه ِنَساًء َقطُّ ِإالَّ َأنه َيَُ   اِهَد يف َسِبيِل اَّللَِّ

 (. 2328رواه مسلم )# [ # 1899]فيض: 
 

َثَمةَ   -  493 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا َأيب ،  َحدَّ َحاقَ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن ِهَشاُم بهُن ُعرهَوةَ ،  َعِن ابهِن ِإسه
َلُة بِنهُت َحِكيِم بهِن أَُميََّة بهِن َحارِثََة بهِن َأوهَقَص السَُّلِميَُّة وَكَ ،  َعاِئَشةَ  : َدَخَلته َعَليَّ َخوه : قَاَلته اَنته ِعنهَد ُعثهَماَن بهِن َمظهُعوٍن قَاَلته

َئَة خَ  َئِتَها فـََقاَل: »اَي َعاِئَشُة َما أََبذَّ َهيـه َلَة«فـََرَأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َبَذاَذَة َهيـه َرَأٌة اَل َزوهَج ،  فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  وه امه
: فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللَِّ صَ هَلَا َيُصوُم النـََّها َها قَاَلته َسَها َوَأَضاَعتـه لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل  َر َويـَُقوُم اللَّيهَل َفِهَي َكَمنه اَل َزوهَج هَلَا َفرَتََكته نـَفه

قَاَل: »فَِإيّنِ َأاَنُم َوُأَصلِّي ،  اَل َواَّللَِّ َوَلِكنه ُسنـََّتَك َأطهُلبُ   « قَاَل:؟  َأرَغهَبًة َعنه ُسنَّيِت ،  ُعثهَماَن بهِن َمظهُعوٍن ُفَجاَءُه فـََقاَل: »اَي ُعثهَمانُ 
ِسَك َعَليهَك َحقًّا َوِإنَّ لِِبضهِعَك َعَليه ،  َوَأُصوُم َوأَنهِكُح النَِّساءَ  ِلَك َعَليهَك َحقًّا َوِإنَّ لِنَـفه َك َحقًّا َفُصمه فَاتَِّق اَّللََّ اَي ُعثهَماُن فَِإنَّ أِلَهه

 »  َوَأفهِطره َوََنه َوَصلِّ
رجاله  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  ( باختالف يسير26351( مختصرًا، وأحمد ) 1369أخرجه أبو داود )[ #  1900]فيض:  

 . ثقات
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ٍرو  *   -   499 َِليُل بهُن َعمه ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّثـََنا اخله ثـََنا َمرهَواُن بهُن  ثـََنا حُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ ََكمِ ،  َحسَّاَن الهُكويفُّ َحدَّ َعنه َسِعيِد بهِن  ،  َعِن احله
َصاُن ِمنه غَ ، الهُمَسيِّبِ  ِلِه احلَه ِِه َوَخريهُ النَِّساِء الهُمعهرَتَِضُة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "َخريهُ الّرَِجاِل الهَغُيوُر َعَلى َأهه ريه

َعُهنَّ   ُدُقوُهنَّ ُبضه ِِه َواصه َصاُن ِمنه َغريه ََياُء َعَشَرُة   -يـَعهيِن: الهَغَشَياَن    -ِلَزوهِجَها احلَه َواَل تـُعهِجُلوُهنَّ فَِإنَّ هَلُنَّ َحاَجًة َكَحاَجِتُكمه َواحله
َعٌة َوِللّرَِجاِل ُجزهٌء َوَلوهاَل َذِلَك لََتَساَقَطنه  َزاٍء َفِللنَِّساِء ِتسه  حَتهَت ذُُكورِِهمه َكَما َتَساَقُط الهبَـَهائُِم حَتهَت ذُُكورِِهمه " َأجه

   ~[ 1901]فيض: 

َعهدِ   -   501 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َنهَصاِريَّ ،  َعنه َعِديِّ بهِن َثِبتٍ ،  َحدَّ عهُت َعبهَد اَّللَِّ بهَن يَزِيَد األه   ُُيَدُِّث َعنه َأيب ،  قَاَل: ْسَِ
َنهَصاِريِّ  ُعوٍد األه ِلَم   ؟  قَاَل ُشعهَبُة: قـُلهُت: َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َمسه قَاَل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهُمسه

ِلِه َوُهَو َُيهَتِسبـَُها َكاَنته َلُه   َصَدَقًة« ِإَذا أَنـهَفَق نـََفَقًة َعَلى َأهه
   (.5351رواه البخاري )[ # 1902]فيض: 

 

َثَمةَ   -  502 ثـََنا أَبُو َخيـه َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعاِمِر بهِن َسعهدٍ ،  َعِن الزُّهه
َمِة تـَرهفـَُعَها إِ َوَسلََّم قَاَل:  َها َحىتَّ يف اللُّقه َه اَّللَِّ ِإالَّ ُأِجرهَت َعَليـه َتِغي ِِبَا َوجه  ىَل يف امهَرأَِتَك« »ِإنََّك َلنه تـُنهِفَق نـََفَقًة تـَبـه

 (. 1628(، ومسلم )56رواه البخاري )# [ 1903]فيض: 
 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *   -  503 ٍ ،  َعبَّاِد بهِن الهَعوَّامِ َعنه  ،  َحدَّ َياَن بهِن ُحَسنيه َعِن الهِعرهاَبِض بهِن  ،  َعنه َخاِلِد بهِن َشرِيكٍ ،  َعنه ُسفه
تـَُها مَ ،  َسارِيَةَ  رَبهُِتَا مبَا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ اًء ُثَّ َأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َسَقى امهَرأََتُه الهَماَء ُأِجَر« قَاَل: َفَسَقيـه

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 
 .فيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منها :الهيثميقال [ # 1904]فيض: 

 

ُ: ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ   *   -  504 َسنِ ،  قَاَل َأيب َرمِحَُه اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُمَغفَّلٍ َعنه  ،  َعنه ُعبَـيهِد بهِن احلَه
ِلِه َصَدَقٌة«   َعَليهِه َوَسلََّم: »نـََفَقُة الرَُّجِل َعَلى َأهه

   ~[ 1905]فيض: 

َعهدِ   *   -   507 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعرٍ ،  َحدَّ ََسنِ ،  ِزاَيدٍ َعنه  ،  َعنه ِمسه َِديَث قَاَل: »ِإَذا أَنـهَفَق َعَلى  ،  َعِن احله رََفَع احله
» َتاٍر َكاَن َمنهزَِلَة النـََّفَقِة يف َسِبيِل اَّللَِّ َراٍف َواَل ِإقـه ِلِه يف َغريهِ ِإسه  َأهه

   :مرسل.[ # 1906]فيض: 
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َاِعيلَ   *  -  509 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َاِعيلَ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ : ِإنََّك َرُسوُل ،  َعنه ِإْسه َرَأٌة ِإىَل ُمَعاٍذ فـََقاَلته قَاَل: َجاَءِت امه
َهَها َواَل يـَُقبَِّحُه َوَحقَُّها َعَليهِه  قَاَل: َحقَُّها َعَليهِه َأالَّ َيضهِرَب وَ   ؟  َما َحقُّ الزَّوهَجِة َعَلى َزوهِجَها،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحقًّا جه

ُجَرَها ِإالَّ يف بـَيهِتَها  ُسَوَها ِمَّا يـَلهَبُس َوَحقَُّها َعَليهِه َأنه اَل يـَهه  َأنه يُطهِعَمَها ِمَّا َيَهُكُل َوَيكه
 يتميز حديثه فترك.في إسناده ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم  :الموسوعة قال محقق[ # 1907]فيض: 

 
َثَمةَ   -   510 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّادٌ ،  َحدَّ

: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َ ِنَسائِِه فـَيَـعهِدُل ُثَّ يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َهَذا ِفعهِلي ِفيَما َأمهِلُك َواَل تـَُلمه قَاَلته يِن ِفيَما َعَليهِه َوَسلََّم يـَقهِسُم َبنيه
 َتَهِلُك َواَل َأمهِلُك« 

وقال شعيب (،  1971( واللفظ له، وابن ماجه )3943(، والنسائي )1140(، والترمذي )2134أخرجه أبو داود )[ #  1908]فيض:  
 . إسناده صحيحفي تخريج سنن ابن ماجه: 

َثَمةَ   -   513 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا مَهَّاُم بهُن َُيهََي ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ ِر بهِن أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ،  َعنه َبِشرِي بهِن ََّنِيكٍ ،  َعِن النَّضه
َرى جَ قَاَل: قَاَل  ،  ُهَريـهَرةَ  ُخه َدامُهَا َعَلى األه َم الهِقَياَمِة َوَأَحُد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَنته َلُه امهَرَأََتِن مَيِيُل َمَع ِإحه اَء يـَوه

 ِشقَّيهِه َساِقٌط« 
 ، وقال األلباني: صحيح. (1969جه )(، وابن ما3942(، والنسائي )1141(، والترمذي )2133أخرجه أبو داود )[ #  1909]فيض:  

 

َعهدِ  -  516 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن َهاُروُن بهُن ُمَعاِويَةَ ، َحدَّ َها َأنَّ ِهنهًدا ، َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، َأخه ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ
: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أُمَّ ُمَعاِويََة َجاَءته َرُسوَل  ِفييِن ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته َياَن رَُجٌل َشِحيٌح َوِإنَُّه اَل يـُعهِطييِن َما َيكه ِإنَّ َأاَب ُسفه

ِفيِك َوبَِنيِك ابِ  ًئا فـََقاَل: »ُخِذي َما َيكه  لهَمعهُروِف«َوَبيِنَّ فـََهله َعَليَّ ُجَناٌح َأنه آُخَذ ِمنه َماِلِه َشيـه
   (.2211رواه البخاري )[ # 1910]فيض: 

 

رَباََن ُشعهَبةُ   -  517 ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َوِبِه َأخه عهُت َأاَب َواِئلٍ ،  َعنه َعمه َها َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  ُُيَدُِّث َعنه َعاِئَشةَ ،  قَاَل: ْسَِ ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ
ٌر َوِلَزوهِجَها ِمثهُل َذِلَك َوِللهَخازِِن ِمثهُل َذلِ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:   ُقَص »ِإَذا َتَصدََّقِت الهَمرهَأُة ِمنه بـَيهِت َزوهِجَها ُكِتَب هَلَا َأجه َك ِمنه َغريهِ َأنه يـَنـه

 » أَنـهَفَقته مبَا  َوهَلَا  َتَسَب  اكه مبَا  ِلَزوهِجَها  ًئا  َشيـه بـَعهٍض  ِر  َأجه  ِمنه 
 

َعهَمشُ ، َعنه َمنهُصورٍ ، ُشعهَبةُ َوَحدَّثـََنا  -  518 ُروقٍ ، َعنه َأيب َواِئلٍ ، َواأله َلُه َوزَاَد ِفيِه: »َغريهَ ُمفهِسَدٍة« ، َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه َمسه  ِمثـه
 (. 1437رواه البخاري )# [ 1911]فيض: 

 

َمحهَرُ   -  519 ثـََنا َعِليُّ بهُن َحفهِص بهِن ِزاَيٍد األه ثـََنا َعبهُد السَّاَلِم بهُن َحرهبٍ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه ِزاَيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه يُوُنَس بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّ
: ،  َسعهدٍ  َا ِمنه ِنَساِء ُمَضَر فـََقاَلته َنائَِنا  ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ   قَاَل: قَاَمته ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم امهَرَأٌة َجِليَلٌة َكَأَّنَّ َأأنَهُكُل َعَلى أَبـه

 قَاَل: »الرَُّطُب ََتهُكِليَنُه َوُِتهِديَنُه«  ؟  َوآاَبئَِنا َوَأزهَواِجَنا َفَما الَِّذي ُيَِلُّ لََنا ِمنه َأمهَواهِلِمه 
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  (، وقال شعيب: إسناده صحيح.1686رواه أبو داود )[ # 1912]فيض: 

بهُن    *   -   521 ثـََنا حُمَمَُّد  َاِعيَل الضَّرِيرُ َحدَّ َهاُرونَ ،  ِإْسه بهُن  يَزِيُد  ثـََنا  ِعَياضٍ ،  َحدَّ بهُن  يَزِيُد  ثـََنا  ِريِّ ،  َحدَّ الزُّهه بهِن  ،  َعِن  َسِعيِد  َعنه 
َبَة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  الهُمَسيِّبِ  َياَن رَُجٌل مِ ،  قَاَل: قَاَلته ِهنهُد بِنهُت ُعتـه يٌك فَآُخُذ ِمنه َماِلِه فََأطهِعُم َوَلَدُه  ِإنَّ َأاَب ُسفه سِّ
 قَاَل: »نـََعمه«  ؟ ِبَغريهِ ِإذهنِهِ 
 سناده يزيد بن عياض كذبه ماللك وغيره. إفي  :الموسوعة قال محقق[ # 1913]فيض: 

 

َثَمةَ   *   -   523 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الطَُّفاِويُّ ،  َحدَّ َرَأٌة  ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّ قَاَل: َسأَلهِت امه
: َما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى امهَرأَتِهِ  َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته قَاَل: »اَل َتَهنَـعهُه نـَفهَسَها َوِإنه َكاَنته َعَلى رَأهِس قـََتٍب«    ؟  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

: َوَما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى امهَرأَتِهِ  : َوَما    ؟  قَاَلته َها« قَاَلته ًما َتَطوًُّعا ِإالَّ ِبِِذهنِِه فَِإنه فـََعَلته َأُثَته َوملَه يـَتَـَقبَّله ِمنـه َحقُّ قَاَل: »اَل َتُصوُم يـَوه
ُرُه َوعَ الرَّ  ًئا ِمنه بـَيهِتَها ِإالَّ ِبِِذهنِِه فَِإنه فـََعَلته َكاَن َلُه َأجه : َوَما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى ُجِل َعَلى امهَرأَتِِه قَاَل: »اَل تـُعهِطي َشيـه َها الهِوزهُر« قَاَلته َليـه

:  قَاَل: »َأنه اَل خَتهُرَج ِمنه بـَيهِتَها ِإالَّ ِبِِذهنِِه فَ  ؟ امهَرأَتِهِ  َها َماَلِئَكُة الرَّمحهَِة َوَماَلِئَكُة الهَغَضِب َحىتَّ تـَُتوَب َوتـَرهِجَع« قَاَلته ِإنه فـََعَلته َلَعنَـتـه
 اَل َجَرَم َواَّللَِّ اَل مَيهِلُك َعَليَّ َأمهِري رَُجٌل أََبًدا

   ~[ 1914]فيض: 
 

َثَمةَ   -   524 ثـََنا أَبُو َخيـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  عهَمشِ َعِن األهَ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ
َها الهَماَل  َها َلَعنَـتـه َباَن َعَليـه ِبَح«ِئَكُة َحىتَّ  َوَسلََّم: »ِإَذا َدَعا الرَُّجُل امهَرأََتُه ِإىَل ِفَراِشِه فـََلمه ََتهتِِه فـََباَت َغضه  ُتصه

   (.1436(، ومسلم )3237رواه البخاري )[ # 1915]فيض: 
 

َذهرَِميُّ   *  -   525 ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن األه ثـََنا أَبُو َأمحهََد الزَُّبريهِيُّ ،  َحدَّ َعرٌ ،  َحدَّ َبةَ ،  َحدَّثـََنا ِمسه : َسأَلهُت ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َأيب ُعتـه قَاَلته
َعَليهِه َوَسلََّم: َأيُّ النَّاِس َأعهَظُم َحقًّا َعَلى امهَرَأةٍ   ؟ قَاَل: »َزوهُجَها« قـُلهُت: فََأيُّ النَّاِس َأعهَظُم َحقًّا َعَلى الرَُّجلِ   ؟  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 

 قَاَل: »أُمُُّه« 
ْث َعنْ  قال المحقق: [ # 1916]فيض:  ِحيِح. ِفيِه َأُبو ُعْتَبَة، َوَلْم ُيَحدِ   ُه َغْيُر ِمْسَعٍر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

 

َثَمةَ   -   526 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ َيانَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو الزِّاَندِ ،  َعنه ُسفه َعنه َأيب  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُموَسى بهِن َأيب ُعثهَمانَ ،  َحدَّ
 ِه« َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َتُصوُم الهَمرهَأُة َتَطوًُّعا َوَزوهُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِذهنِ ، ُهَريـهَرةَ 

 (. 1026(، ومسلم )5195رواه البخاري )# [ 1917]فيض: 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *  -  527 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َحفهصٍ ،  بهِن َخِليَفةَ َعنه َخَلِف  ،  َحدَّ
ُجَد ِلَزوهِجَها َوالَِّذي نَـ  ُجَد لَِبَشٍر أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه ِرِق فهِسي بَِيِدِه َلوه َكاَن ِمنه قَـ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َصُلَح لَِبَشٍر َأنه َيسه رهنِِه ِإىَل َمفه

بَـَلتهُه فـََلَحَستهُه َما َأدَّته َحقَُّه«  تَـقه  رَأهِسِه قـُرهَحٌة تـََفجَُّر اِبلهَقيهِح َوالصَِّديِد ُثَّ اسه
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ِحيِح َغْيُر َحْفِص اْبِن َأِخي  :الهيثميقال [ # 1918]فيض:   َأَنٍس َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

ثـََنا َعبهُد الهُمتَـَعاِل بهُن طَاِلبٍ   *   -   528 َاِعيَل الهُمَؤدُِّب ِإبـهَراِهيُم بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ِإْسه َجَّاِج بهِن ِديَنارٍ ،  َحدَّ َعنه حُمَمَِّد  ،  َعِن احله
َرَأٌة فـََقاَلِت السَّاَل ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، بهِن َعِليٍّ  َنا َُنهُن قـُُعوٌد ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه أَتـَتهُه امه ُم َعَليهَك قَاَل: بـَيـه

ُ َربُّ الّرَِجاِل َوَربُّ النَِّساءِ ،  َأاَن َواِفَدُة النَِّساِء ِإلَيهكَ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ ِإىَل الّرَِجاِل َوِإىَل َوآَدُم أَبُو  ،  اَّللَّ الّرَِجاِل َوأَبُو النَِّساِء بـََعَثَك اَّللَّ
َياٌء ِعنهَد َرِبِِّمه يـُرهزَُقوَن َفرِِحنَي مبَا آََتُهُم  ،  النَِّساءِ  ِر  َوالّرَِجاُل ِإَذا َخَرُجوا يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَُقِتُلوا فََأحه َجه ُ َوِإَذا َخَرُجوا هَلُمه ِمَن األه َما  اَّللَّ

رِ  َجه َعَليهِه َوَسلََّم: " َأقهرِِئي النَِّساَء َعينِّ السَّاَلَم   ؟  َقده َعِلُموا َوَُنهُن ََنهُدُمُهمه َوجَنهِلُس َفَما لََنا ِمَن األه قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َعُلُه َحقُّ الرَُّجِل َزوهَجُتُه " َوُقويل هَلُنَّ: ِإنَّ طَاَعَة الزَّوهِج تـَعهِدُل َما ُهَناَك َوَقِليٌل مِ   نهُكنَّ تـَفه

 إسناده صالح. :الموسوعة قال محقق[ # 1919]فيض: 
 

َاِعيلَ   *   -  529 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ِ بهِن حِمهَصنٍ ،  َعنه َبِشرِي بهِن َيَسارٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َوَحدَّثـََنا ،  َعنه ُحَصنيه
َثَمةَ  ثـََنا يَزِيدُ ،  أَبُو َخيـه رَباََن َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ رَبَهُ ،  َأخه ِ بهِن حِمهَصنٍ ،  َأنَّ َبِشرَي بهَن َيَساٍر َأخه َأنَّ َعمًَّة َلُه أََتِت النَِّبَّ َصلَّى  ،  َعنه ُحَصنيه

: نـََعمه ؟  َحاَجِتَها فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَذاُت َزوهٍج أَنهتِ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َحاَجٍة هَلَا فـََفَرَغته ِمنه   « قَاَلته
َا ُهَو َجنـَّتُ ؟  قَاَل: »َفَكيهَف أَنهِت َلهُ   ِك َواَنُرِك« « قَاَلته َما آُلوُه ِإالَّ َما َعَجزهُت َعنهُه قَاَل: »انـهَتِظِري أَيهَن أَنهِت ِمنهُه فَِإَّنَّ

ِرَجاُلُه ِرَجاُل َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواأْلَْوَسِط ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " َفاْنُظِري َكْيَف َأْنِت َلُه ". وَ   :الهيثميقال  [ #  1920]فيض:  
ِحيِح َخاَل ُحَصْيٍن، َوُهَو ِثَقٌة.  الصَّ

 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن ِزاَيدٍ   *  -  530 َجِعيُّ ،  َحدَّ َشه ثـََنا َخَلُف بهُن َخِليَفَة األه ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َأيب َهاِشمٍ ،  َحدَّ
َنَِّة الهَوُدوُد  ِل اجله الهَوُلوُد الهَعُووُد َعَلى َزوهِجَها الَّيِت ِإَذا َأذهنـََبته َأوه آَذته أََتته َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َخريهُ ِنَساِئُكمه ِمنه َأهه
ًضا َحىتَّ تـَرهَضى«  َزوهَجَها َحىتَّ َتَضَع َيَدَها يف َكفِِّه فـَتَـُقوَل اَل َأُذوُق َغمه

ت رجال مسلم غير أن خلفا اختلط إسناده رجاله ثقا (، وقال األلباني:  287ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة )[ #  1921]فيض:  
   .في اآلخر، لكن للحديث شواهد يتقوى بها

 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َمعهُروفٍ   *   -   531 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َوةَ ،  َحدَّ َادِ ،  َعنه َحيـه ِلِم بهِن الهَولِيدِ ،  َعِن ابهِن اهله ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُمسه
َرَأٍة َأنه َتُصوَم َوَزوهُجَها َشا،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب   َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل ُيَِلُّ اِلمه َواَل َتَهَذَن ،  ِهٌد ِإالَّ ِبِِذهنٍ أَنَُّه ْسَِ

َا ُخِلَقته ِمنه ِضَلٍع فَِإنَّ ِلَصاِحِبَها َأاَل َوِفيَها ِعَوٌج فَِإنه ِلَرُجٍل يف بـَيهِتَها َوُهَو َكارٌِه َوَما َتَصدََّقته ِمنه َصَدَقٍة فـََلُه ِنصهفُ   َصَدقَِتَها ِإَّنَّ
َها ِفَراقـَُها«  ُرَك ِإايَّ  َذَهبهَت تـَُقوُِّمَها َكَسرهَِتَا َفَكسه

ابن حبان وباقي رجاله  مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير    :(4170شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )قال  [ #  1922]فيض:  
 . ثقات من رجال الصحيح
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ   -   532 ِليُّ َوَغريهُ َواِحٍد قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد الهِعجه َعنه ،  َعنه َأيب َنصهٍر َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ
رَيِيِّ ُمَساِوٍر   مه هِ ،  احلِه َها رَاٍض  ،  َعنه أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعنه أُمِّ َرَأٍة َماَتته َوَزوهُجَها َعنـه َا امه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأميُّ قَاَلته

َنََّة«   َدَخلهِت اجله
 .حسن غريب(، وقال الترمذي: 1161رواه الترمذي )[ # 1923]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -   533 ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ
ٍرو تَـغهيِن« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـَنهظُُر اَّللَُّ ، َعمه ُكُر ِلَزوهِجَها َواَل َتسه َرَأٍة اَل َتشه   ِإىَل امه

ِحيِح. :الهيثميقال [ # 1924]فيض:   َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوالطََّبَراِنيُّ َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن  *    -  534 َاِعيلَ ،  َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب ِرزهَمةَ َحدَّ ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه ٍرو،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه َعنه ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َحدَّ
َنهَصارِ ،  َأيب ُهَريـهَرةَ  َعَليهِه َوَسلََّم َحاِئطًا ِمنه َحَواِئِط األه ِراَبِن َفَداَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َوِإَذا ِفيِه ََجَاَلِن َيضه

َرهِض فـََقاَل قَاِئٌل ِمَن النَّاِس َسَجَدا َلُه قَالَ  ُهَما فـََوَضَعا ِجرَّاََّنَُما اِبأله  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنـه
َبِغي أِلَ  ُجدَ يـَنـه ُجَد أِلََحدٍ ، َحٍد َأنه َيسه َها« ، َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه َيسه ُ ِمنه َحقِِّه َعَليـه ُجَد ِلَزوهِجَها ِمَّا َعظََّم اَّللَّ  أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه
  (، وقال شعيب: حديث صحيح، إسناده حسن.4162رواه ابن حبان )[ # 1925]فيض: 

 

َثَمةَ *    -  535 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ،  َحدَّ ثـََنا َأيب ،  َحدَّ ِل الهُكوَفِة ِمنه َبيِن ُمرََّة بهِن مَهَّامٍ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َعوهفٍ ،  َحدَّ ،  ِمنه َأهه
َلى َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه ،  َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبلٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َرَأٍة َحاَل  َها َواَل جتَُِد امه ُجَد ِلَزوهِجَها ِمنه ِعَظِم َحقِِّه َعَليـه ُجَد أِلََحٍد أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه َاِن َحىتَّ تـَُؤدَِّي َحقَّ زَ َيسه َميه وهِجَها َوَلوه  َوَة األه
ِر قـََتٍب«  -يـَعهيِن َزوهُجَها   -َسَأهَلَا  َسَها َوِهَي َعَلى َظهه  نـَفه

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريِق َوْهِب ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه، َوَلْم َأْعِرْفُهَما، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1926]فيض: 
 

النَّاِجيُّ   *   -   536 َتِمرِّ  الهُمسه بهُن  ِإبـهَراِهيُم  ثـََنا  ُعَمرَ ،  َحدَّ بهُن  ُعثهَماُن  ثـََنا  مٍ ،  َحدَّ قـَهه بهُن  النـَّهَّاُس  ثـََنا  ٍف ،  َحدَّ َعوه بهِن  الهَقاِسِم  َعِن 
َباينِّ  َلى، الشَّيـه ُجُد َلكَ ، ِمَن الهَيَمِن قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َلمَّا َقِدَم ُمَعاٌذ ، َعنه ُصَهيهبٍ ، َعنه أَبِيهِ ، َعِن ابهِن َأيب لَيـه فـََقاَل  ؟  َأاَل َنسه

ُجَد أِلََحٍد أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه تَ  ُجَد ِلَزوهِجَها«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه َيسه  سه
اُس ْبُن َقْهٍم، َوُهَو َضِعيٌف. : الهيثميقال [ # 1927]فيض:  ، َوِفيِه النَّهَّ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ

 

َتِمرِّ   *  -  537 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمسه ِب بهِن َجرِيِر بهِن َحازِمٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن َعِليٍّ ،  َعنه َوهه ، َعنه ُسَراَقَة بهِن ُجعهُشمٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ُجَد َلكَ ،  أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُجُدوا هَلُمه َوأَنهَت َأَحقُّ َأنه َنسه َعَليهِه  ،  ِإانَّ ُكنَّا نـََرى ُمُلوَك الهَعَجِم فـََيسه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُجَد أِلَ  ُجَد ِلَزوهِجَها«َوَسلََّم: »َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه َيسه  َحٍد أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريِق َوْهِب ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه، َوَلْم َأْعِرْفُهَما، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1928]فيض: 
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ُرو بهُن   - 538 ثـََنا َعمه ،  َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ، َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، َعاِصٍم الهِكاَليبُّ َوِبِه َحدَّ
ُجَد أِلَ  َها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه َيسه ُ َعنـه ُجَد ِلَزوهِجَها«َرِضَي اَّللَّ  َحٍد أَلََمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه

 . َهَذا ِإْسَناد َضِعيف لضعف َعلي  بن زيد بن جدَعان :البوصيري قال [ # 1929]فيض: 
 

ٍن الزِّاَيِديُّ   *  -  539 ٍن حُمَمَُّد بهُن َعوه ثـََنا أَبُو َعوه َماَن أَبُو َعزََّة الدِّاَبغُ ،  َحدَّ ََكُم بهُن َطهه ثـََنا أَبُو يَزِيَد الهَمَدينُّ ،  َحدَّثـََنا احله َعنه  ،  َحدَّ
رَِمةَ  ُجَد أِلََحٍد أَلََمرهُت الهمَ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ِعكه َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َأَمرهُت َأَحًدا َأنه َيسه ُجَد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  رهَأَة َأنه َتسه

 ِلَزوهِجَها«
بَّاُغ، َوُهَو َضِعيٌف. قال المحقق: [ # 1930]فيض:   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه اْلَحَكُم ْبُن َطْهَماَن َأُبو َعزََّة الدَّ

 

ثـََنا َعيَّاُش بهُن الهَولِيِد الهَقطَّانُ  *  - 540 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسَواءٍ ، َحدَّ ثـََنا َسِعيدٌ ، َحدَّ َباينِّ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َحدَّ ٍف الشَّيـه ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َعوه
ُجَد لَِبَشٍر َأَمرهُت  ،  َعنه زَيهِد بهِن َأرهَقمَ  َبِغي لَِبَشٍر َأنه َيسه َد  الهَمرهَأَة َأنه َتسهجُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َكاَن يـَنـه

 ِلَزوهِجَها«
   ~[ 1931]فيض: 

 

رٍ   *   -  541 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه ثـََنا فَاِئٌد أَبُو الهَورهقَاءِ ،  َوِبِه َحدَّ ََف ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َأوه
ُجَد ِلَزوهِجَها« َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َكاَن  ُجَد لَِبَشٍر َأَمرهُت الهَمرهَأَة َأنه َتسه َبِغي لَِبَشٍر َأنه َيسه  يـَنـه

 إسناده حسن. :(4171شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )قال [ # 1932]فيض: 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -  544 ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه َعهَمشِ َعِن  ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  األه
َباٌن لَ  تَـنَـَعته فـََباَت َوُهَو َغضه ِبَح«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َدَعا الرَُّجُل امهَرأََتُه ِإىَل ِفَراِشِه فَامه َها الهَماَلِئَكُة َحىتَّ ُتصه  َعنَـتـه

 .(1436( واللفظ له، ومسلم ) 3237أخرجه البخاري )[ # 1933]فيض: 
 

ٍرو  *  -  545 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َحبَّاُن بهُن َعِليٍّ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُكَريهبٍ ،  َحدَّ
 َوَسلََّم: »اَل ََتَنَُّن لِلهَمرهَأِة َمَع َزوهِجَها« َعَليهِه 

 في إسناده حبان بن علي، ومحمد بن كريب مولى ابن عباس ضعيفان.  قال المحقق: [ # 1934]فيض: 

َاِعيلَ   *   -   547 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه َعطَاِء بهِن السَّاِئبِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َرَأٌة النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  أََتِت امه
: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َاِئُض ِإَذا َطُهَرته ،  فـََقاَلته َلَها قَاَل: »انهظُِري أَيهَن   ؟  َكيهَف تـَغهَتِسُل احله فـََلمَّا نـََعَت النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُغسه

: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٍك َأوه ِطيٍب« قَاَلته ِهِه وََكاَن َحِييًّا َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ   ؟  فَأَيهَن أَيهَن الدَّمُ ،  الدَُّم فـَتَـتَـبَِّعيِه مبِسه :  فََأعهَرَض ِبَوجه َسلََّم قَاَلته
أََلهُ  ِيي َأنه َأسه َتحه َا ُهَو َأيب َوأَبُواَن َفاَل َأسه ِيي ِإَّنَّ َتحه  اَل َأسه

   ~[ 1935]فيض: 
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ِر بهُن َأمحهََد بهِن قـَُريهشٍ   *  -   548 ثـََنا أَبُو َبكه َثُم بهُن َخارَِجةَ ،  َحدَّ َيـه ثـََنا اهله ثـََنا بَزِيعُ ،  َحدَّ َِليلِ   َحدَّ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  بهُن َحسَّاَن أَبُو اخله
َسنِ  َنََّة قـَبهَل الّرَِجاِل فـَيَـَتَصنـَّعه ،  َعِن احلَه نـهَيا اجله ُخُل ِنَساُء الدُّ َ َحىتَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيده َن َويـَتَـَعطَّرهَن َويـََتَحلَّنيه

ُدَم عَ  ُوِر الهِعنيِ يـَقه نـهَيا َعَلى احله ُتِلنَي َفَصرِبهَن«  ؟  َليهِهنَّ َأزهَواُجُهنَّ« قَاُلوا: َفَما َفضهُل ِنَساِء الدُّ ََرائِِر َعَلى السََّراِريِّ ابـه  قَاَل: »َكَفضهِل احله
   ~[ 1936]فيض: 

 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *   -   549 ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َغيهاَلُن بهُن ُعثهَمانَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ عهُت ،  َحدَّ ََكَم بهَن ِهَشاٍم الثَـَّقِفيَّ قَاَل: ْسَِ َأنَّ احله
َياَن الثَـَّقِفيَّ  َا امهَرَأٍة َماَتته ََجهعً ،  ُغطَيهَف بهَن َأيب ُسفه َنََّة«  يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأميُّ ا ملَه َتطهَمثه َدَخَلِت اجله

رَاُء الَّيِت ملَه مَيَسََّها الّرَِجالُ  ََكُم: ِهَي الهَعذه  قَاَل احله
   مرسل.[ # 1937]فيض: 

 

َحاقَ   *  - 550 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد أَبُو ِإسه َسنِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َسَلَمةَ َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن  ،  َحدََّثيِن أَبُو رَبِيَعةَ ،  َحدَّ َأنَّ ،  َعِن احلَه
ًا قَ   طُّ َحِبَط َعَمُلَها " َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا قَاَلِت الهَمرهَأُة ِلَزوهِجَها: َما رَأَيهُت ِمنهَك َخريه

  (، وقال: ضعيف جدا.612ؤمنين عائشة في ضعيف الجامع )مرسل، وذكره األلباني من حديث ام الم[ # 1938]فيض: 

َعهدِ   *  -   552 َاِعيلَ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن اجله ُر بهُن ِإْسه ثـََنا أَبُو الهُمِغريَِة النَّضه ََن الهَمكِّيِّ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل ،  َعنه َعبهِد الهَواِحِد بهِن َأميه
نَـُهنَّ فََأقـهَرَعته َعائِ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َ ِنَسائِِه فََأرَاَد َسَفًرا فََأقـهرََع بـَيـه َفَكانُوا ،  َشُة َوزَيـهَنُب بِنهُت َجحهشٍ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َسَفًرا َأقـهرََع َبنيه

 ََتهِتَ َعاِئَشُة فـَُيَساِيَرَها قَاَل: فـََقاَلته زَيـهَنُب ِلَعاِئَشَة: أَبهِدلِييِن بَِعريَِك ِإَذا ارهحَتَُلوا َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَاِحَلَتُه َحىتَّ 
َة َفَضَرَب رَاِحَلَتُه َوَسلََّم ِإىَل بَِعرِي َعاِئشَ   بَِبِعرِيي فـََفَعَلته فـََلمَّا ارهحَتَُلوا رَِكَبته َعاِئَشُة بَِعرَي زَيـهَنَب َوَنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ 

َيا َفَسايـََرَها فـََلمَّا نـََزُلوا أََتى َرُسوُل ا َتحه َها فـََلَما انـهتَـَهى ِإَذا زَيـهَنَب َعَلى بَِعرِي َعاِئَشَة فَاسه َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعاِئَشَة َرِضَي ِإلَيـه
: اَي حُمَمَُّد تـَزهُعُم أَ  َها فـََقاَلته ُ َعنـه « فـََردَّدهُت َذِلَك ِمَرارًا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ؟  قَاَل: »َوِإنَِّك َلِفي َشكٍّ   ؟  نََّك ِمينِّ اَّللَّ

َفِلِه َلَصَدقهُت« ِري َما َأعهَلى الهَواِدي ِمنه َأسه َاَء اَل َتده  َوَسلََّم: »َلوه قـُلهُت ِإنَّ الهَغريه
   ~[ 1939]فيض: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن َميهَسَرةَ ،  َحدَّثـََنا ابهُن َثِبتٍ ،  َحدََّثيِن ُسَريهجٌ   *  -   553
الهُمَسوِّفَاِت« ِقيَل: َوَما الهُمَسوِّفَاتُ   ُ َف َسوهَف َحىتَّ   ؟  َعَليهِه َوَسلََّم: »َلَعَن اَّللَّ ُعو امهَرأََتُه ِإىَل ِفَراِشِه فـَتَـُقوُل: َسوه قَاَل: الرَُّجُل َيده

َلًة اَل  َرَأٍة تَِبيُت لَيـه ُنُه فـَيَـَناُم َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُيَِلُّ اِلمه َسَها َعَلى َزوهِجَها« قَاُلو تـَغهِلَبُه َعيـه ا: وََكيهَف  تـَعهِرُض نـَفه
َسَها ُخُل يف ِفَراِشِه َحىتَّ تـُلهِصَق ِجلهَدَها ِبِلهِدِه«  ؟ تـَعهِرُض نـَفه  قَاَل: »تـَنهزُِع ثَِياَِبَا َوَتده

   (، وقال األلباني: باطل.6148ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 1940]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدََّثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  554 اَلنَ ،  َحدَّ قَاَل: ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن الهَمقهرُبِيِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعجه
ِسَك َوَتَه  نـهَيا اَبِطٌل ِإالَّ َثاَلًث انهِتَضاُلَك ِبَقوه َلَك« دِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »هَلهُو الدُّ  يُبَك فـََرَسَك َوُماَلَعبَـَتَك َأهه
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اْلجُ   :الهيثمي قال  [ #  1941]فيض:   َمْتُروٌك. َوَضعََّفُه  َأْحَمُد:  َقاَل  اْلَعِزيِز،  ْبُن َعْبِد  ْمُهوُر َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُسَوْيُد 
 ِثَقاٌت. َوَوثََّقُه ُدَحْيٌم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه 

 

َعهدِ   -   555 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَبين َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشونُ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َأخه
: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعاِئَشةَ  نَـَها اِبلهبَـَناِت قَاَلته ََواِري ُياَلِعبـه َها اِبجله َعُث َأوه ُيَسرُِّب ِإلَيـه  - يـَعهيِن: اللَِّعَب  - يـَبـه

   (.2440(، ومسلم )6130رواه البخاري )[ # 1942]فيض: 
 

َاِعيلَ ،  َحدََّثيِن َأيب   -   556 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َوِإسه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميِّ ،  َسِعيدٍ َعنه َُيهََي بهِن  ،  َحدَّ
: َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن أَلهَعبُ  : َخيهُل ُسَليهَماَن بهِن َداُوَد َفَضِحَك  ؟  اِبلهبَـَناِت فـََقاَل: »َما َهَذا،  قَاَلته « قَاَلته

 َعَليهِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ 
قال األلباني: صحيح.( و 4932أخرجه أبو داود ) [ # 1943]فيض: 

 
ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   - 557 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ : َلمَّا َمَلَكيِن ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ قَاَلته

ُتُه فـََلمَّا َبََن  َباِق«    َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َلِقَييِن يف زُقَاٍق فـَتَـَناَوَليِن َفَسابـََقيِن َفَسبَـقه يب قَاَل: »اَي َعاِئَشُة َهله َلِك يف السِّ
 َفَسابـََقيِن َفَسبَـَقيِن فـََقاَل: »َهِذِه بِِتلهَك« 

 قال األلباني: صحيح( و 2257ود )أخرجه أبو دا [ # 1944]فيض: 
 

ٍر التَِّميِميُّ   - 558 ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّ ثـََنا َمعهَمرٌ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعِن الزُّهه
ِع ِسِننَي َولَُعبـَُها َمَعَها َوَماَت َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوهِ َعَليهِه َوَسلََّم تـََزوََّجَها َوِهَي   َي بِنهُت َُثَاين  بِنهُت َسبهِع ِسِننَي َوزُفَّته َوِهَي بِنهُت ِتسه

َرةَ   َعشه
  (.1422رواه مسلم ) [ # 1945]فيض: 

 

َثَمةَ   -  559 ثـََنا أَبُو َخيـه : تـََزوََّجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ َعنه  ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ قَاَلته
: وَُكنهُت أَلهَعُب اِبلهبَـَناِت يف  ِع ِسِننَي قَاَلته َن  بـَيهِتِه َوِهَي ا َوَسلََّم َوَأاَن بِنهُت َسبهِع ِسِننَي َوَبََن يب َوَأاَن بِنهُت ِتسه للَُّعُب وَُكنَّ َجَواِرَي َُيهَتِلفه

َقِمعهَن  َترِتهَن  -ِإيَلَّ َفُكنَّ يـَنـه َ َمِعي  -يـَعهيِن َيسه ُخلهَن َعَليَّ فـَيَـلهَعَبه  ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَكاَن ُيَسرُِِّبُنَّ فـََيده
   ~[ 1946]فيض: 

 

َحاقَ َحدَّثـََنا    -  560 ثـََنا َسِعيُد بهُن ُعَفريهٍ ،  حُمَمَُّد بهُن ِإسه َادِ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َعِن ابهِن اهله
ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َأيب َسَلَمةَ  : َخَرجه َ   قَاَلته َراِء َبنيه ِخَرِة َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِعنهَد الصَّفه ٍر اله يف َغزهَوِة َبده

َنا َأاَن َهاَليِن ِإَذا رَُكيهٌب ُيَصوِّ  َرَاِك انهَصَرفهُت لِبَـعهِض َحاَجيِت َوَنَكبهُت َعِن الطَّرِيِق فـَبَـيـه َراينَِ األه ُب فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َظهه
: فـََفَرغهُت ِمنه َحاَجيِت ُثَّ ِجئهُت قـُلهُت: َأرهَكبُ وَ  :  ،  قَاَل: »تـََعاىَل ُأَساِبُقِك«  ؟  َسلََّم أََتى َحىتَّ َأاَنَخ يل بَِعرِيي ُثَّ اضهَطَجَع قَاَلته قَاَلته
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ِري ُثَّ  : فََأرهِمي ِبِدرهِعي َخلهَف َظهه ِلي  َعَرفهُت ِحنَي قَاَل َذِلَك أَنَُّه ََترِِكي قَاَلته : ُثَّ َخَططهُت َخطًّا ِبرِجه ِري قَاَلته َعُل َطرهَفُه يف ِحجه  َأجه
ِهي َفَكأَنَُّه َعِجَب َوَأَشاَر بَِيِدهِ  : فـََنَظَر يف َوجه َنا َعَلى َذِلَك اخلهَطِّ   ُثَّ قـُلهُت: تـََعاَل َحىتَّ نـَُقوَم َعَلى َهَذا اخلهَطِّ قَاَلته : فـَُقمه قَاَلته

: قـُلهتُ  ِم ِذي الهَمَجاِز قَاَلته ُثَّ ذَكَ   ؟  : َأذهَهبُ قَاَلته : َهِذِه بِيَـوه َ َيَديَّ َوقَاَلته َنا َفَسبَـَقيِن َوَخَرَج َبنيه رهُت َأاَن قَاَل: »اذهَهِب« َفَخَرجه
ٌء َفَسأَلهِنيِه َفَمنَـعهُتُه َفَذَهَب يـَتَـَعاطَاُه َوقَ  بَـُعيِن َأيب وََكاَن يف َيِدي َشيه ُتُه َوَدَخلهُت الهبَـيهتَ َجارِيٌَة يـَتـه  َمرهُت َفَخَرَج يف أَثَِري َفَسبَـقه

 .على ضعف إسناده منكر المتن :(1881شعيب في تخريج مشكل األثار )قال [ # 1947]فيض: 
 

561  -   ِ َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ َوُد بهُن  ،  َحدَّ َرائِيلَ ،  َعاِمرٍ َوَأسه َحاقَ ،  َعنه ِإسه َزاِر بهِن ،  َعنه َأيب ِإسه َعِن الهَعيـه
َِتَا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَـ ،  ُحَريهثٍ  ٍر َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي رَاِفَعٌة َصوه ٍر: ابـهَنَة أُمِّ ُروَمانَ قَاَل: َدَخَل أَبُو َبكه ، َقاَل أَبُو َبكه

َتِك َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َأاَل  نَـَها ،  َوَهمَّ ِِبَا،   َأرَاِك تـَرهَفِعنَي َصوه َنُه َوبـَيـه ،  َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـَيـه
ٍر فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َنِك َأنه َيَهُخَذكِ َوَخَرَج أَبُو َبكه َنُه َوبـَيـه « فـََلمَّا َكاَن ِمَن الهَغِد َغَدا ؟  : »َأَما رَأَيهِتيِن ُحلهُت بـَيـه

ٍر َوُهَو ُيَضاِحَك َعاِئَشَة فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  اَّللَِّ َصلَّى  قَاَل َرُسولُ ، َأدهِخلهيِن يف ِسلهِمُكَما َكَما َدَخلهُت يف َحرهِبُكَما، َعَليهِهمه أَبُو َبكه
 هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َقده فـََعلهَنا« 

 .إسناده ضعيف (:4999رواه أبو داود )[ # 1948]فيض: 
 

َزهِديُّ  * -  562 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر أَبُو الهَعبَّاِس األه ٍرو، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَواِرِث بهُن َسِعيدٍ ، َحدَّثـََنا أَبُو َمعهَمٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه ، َحدَّ
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الزَُّبريهِ  َ َعاِئَشَة بـَعهُض ِعَتاٍب فـََوَضَع ،  َعنه ُعَمَر بهِن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدَّ َ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَبنيه قَاَل: َكاَن َبنيه
َها ُثَّ  َها فـََنحَّتـه َنِك  َيَدُه َعَليـه َعِلي بـَيهيِن َوبـَيـه َها فـََقاَل: »ِإنَِّك َلنه َترتهُِكييِن َورَاَءِك فَاجه َها فـََنحَّتـه : نـََعمه   َعاَد فـََوَضَع َيَدُه َعَليـه رَُجاًل« قَاَلته

َنِك أَبُوِك« فـََرِضيُت فََأرهَسَل ِإلَيه  ُتُه ِلِغلهظَِتِه قَاَل: »بـَيهيِن َوبـَيـه ِه َفَجاَء َفَجَلَس فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َفذََكرهُت ُعَمَر َفَكرِهه
َهَها َورََغَم أَنـهَفَها َوقَاَل: اَل أُمَّ َلِك  َوَسلََّم: »ِإنَّ َهِذِه ِمنه َأمهرَِها َكَذا وََكَذا« قَاَلِت: اتَِّق اَّللََّ َواَل تـَُقله ِإالَّ َحقًّا فـََرَفَع َيَدُه َفضَ  َرَب َوجه

َقَّ أَنهتِ  َقَّ َوَرُسوُل اَّللَِّ اَل يـَُقوُل احله ِرُِبَا فـََقاَمته َفَجَلَسته َخلهَف َرُسوِل   ؟   َوأَبُوِك تـَُقواَلِن احله قَاَل: ُثَّ قَاَم فََأَخَذ َجرِيَدًة َفَجَعَل َيضه
َت َعنَّا« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  ُت َعَليهَك َلَما َخَرجه ٍر ِإانَّ ملَه نُرِده َذِلَك َأقهَسمه َسلََّم: »اَي َأاَب َبكه

 َصلَّى هللُا  َتَهتَِيُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َفَخَرَج فـََلمَّا َخَرَج قَاَمته َفَجَلَسته اَنِحَيًة َفَدَعاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَأََبته َأنه 
ِري قـَبهُل«  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَِّك َلَشِديَدُة التـََّلزِِّق ِبَظهه

   ~[ 1949]فيض: 
 

َعهدِ   -  563 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َجاَءته َرُسوَل ،  َعنه َأيب الهُمتَـوَكِِّل النَّاِجيِّ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ
َفٍة ِفيَها طََعاٌم َفَجاَءته َعاِئَشُة ُمتَِّزرًَة ِبِكَساٍء  َم َعاِئَشَة ِبَصحه َها  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه َفَة فـََفَلَقتـه ٌر َفَضَرَبته ِبِه الصَّحه َمَعَها ِفهه

ِ َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِ َمَع الطََّعاِم بَِيِدِه َوقَاَل: »ُكُلوا َغاَرته أُمُُّكمه ُكُلوا َغاَرته أُ   فـَلهَقَتنيه مُُّكمه« فـََلمَّا  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَفلهَقَتنيه
َفِتَها فََأَكُلوا ُثَّ َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  َفتَـَها فـَبَـَعَث ِِبَا ِإىَل أُمِّ َسَلَمَة َبُصَر طََعاَم َعاِئَشَة َجاَءته ِبِه يف َصحه ِه َوَسلََّم َصحه

َفَة أُمِّ َسَلَمَة ِإىَل َعاِئَشةَ   َوبـََعَث َصحه
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   (.5225رواه البخاري )[ # 1950]فيض: 
 

َثَمةَ   -   564 َخيـه أَبُو  ثـََنا  ِديٍّ ،  َحدَّ َمهه بهُن  الرَّمحهَِن  َعبهُد  َيانَ ،  َحدََّثيِن  لٍ َعنه  ،  َعنه ُسفه َبيِن ُذهه بِنهِت ،  فـَُليهٍت رَُجٌل ِمنه  َرَة  َعنه َجسه
َدته ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ ، َعنه َعاِئَشةَ ،  َدَجاَجةَ  : َما رَأَيهُت َصانَِعَة طََعاٍم ِمثهَل َصِفيََّة َأهه َها قَاَلته ُ َعنـه َليهِه َوَسلََّم ِإاَنًء َرِضَي اَّللَّ

ُت نـَفهِسي َأنه َكَسرهَتُه فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِفيِه طََعاٌم َفَما مَ   قَاَل: »ِإاَنٌء َكِإاَنٍء َوطََعاٌم َكطََعاٍم«  ؟ َما َكفَّارَتُهُ ، َلكه
 قال األلباني: ضعيف. ( و 3957(، والنسائي )3568أخرجه أبو داود )[ # 1951]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -  565 ثـََنا َعَوانَةَ ،  َحدَّ :  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه طَلهَحةَ ،  َعنه َسعهِد بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َوِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ قَاَلته
َقبَِّليِن فـَُقلهُت: ِإيّنِ َصائَِمٌة فـََقاَل: »َوَأاَن صَ  َوى ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم لِيـُ َوى ِإيَلَّ فـََقبـََّليِن ائٌِم« فَ َأهه  َأهه

 .إسناده صحيح على شرط البخاري وقال شعيب في تخريج المسند:  (  25022(، وأحمد )2384أخرجه أبو داود )[ #  1952]فيض:  
 

ٍرو أَبُو  ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *  -  566 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد الهَواِرثِ ،  َمعهَمرٍ َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الزَُّبريهِ ،  َحدَّ ، َحدَّ
الهَعزِيزِ  َعبهِد  بهِن  ُعَمَر  َفَسَكَتته ُثَّ ،  َعنه  َها  َعنـه  ُ َرِضَي اَّللَّ َعاِئَشَة  َعَلى  الهَباَب  َتَح  تَـفه َوَسلََّم اسه َعَليهِه  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َتَح   َأنَّ  تَـفه اسه

ِت« فـََقاَمته َفسَ  َمِعنَي َكاَلِمي َلَما فـََتحه ُت َعَليهِك ِإنه ُكنهِت َتسه َتَح َفَسَكَتته فـََقاَل: »َأقهَسمه تَـفه فـََفَتَحته َفَكاَن َذِلَك ِمنه    َكَتته ُثَّ اسه
نَـُهَما  ِعَتاٍب بـَيـه

   ~[ 1953]فيض: 
 

ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن ِهَشامٍ   *  -  567 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه قَاَل: قَاَلته ،  َعنه َُيهََي بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
َدُة بِنهُت زَمهَعَة َفَجَلَسته َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  َها: َدَخَلته َعَليَّ َسوه ُ َعنـه نَـَها َوَقده َصنَـعهُت  َوَسلَّ َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ َم بـَيهيِن َوبـَيـه

َها : قـُلهُت: َواَّللَِّ لََتأهُكِلنَي ِمنـه : َما َأاَن ِبَذائَِقِتَها قَاَلته : َما َأاَن  َحرِيَرًة َفِجئهُت ِِبَا فـَُقلهُت: ُكِلي فـََقاَلته ِهِك قَاَلته َها ِبَوجه َأوه أَُلطَِّخنَّ ِمنـه
نَـَهاِبَذائَِقِتَها فـَتَـَناَولهُت ِمنـه  َهَها َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيضهَحُك َوُهَو بـَيهيِن َوبـَيـه ًئا َفَمَسَحته َوجه َفَمَسَح ِبِه   َها َشيـه

َتِقيدُ  َها مبَرٍّ َوُهَو َيضهَحُك َيسه ِهي َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُيهِفُض َعنـه ِهي  َوجه ًئا َفَمَسَحته ِبِه َوجه  ِمينِّ فََأَخَذته َشيـه
 َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيضهَحكُ 

   ~[ 1954]فيض: 
 

ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر أَبُو ُعَمَر الهُقَرِشيُّ   *  -   568 ِ ،  َحدَّ رِيَن َوِمائـََتنيه َدى َوِعشه َرُة بهُن رَبِيَعةَ ،  َسَنَة ِإحه َعنه ُعثهَماَن بهِن  ،  َحدَّثـََنا َضمه
َها اِبلسَّرِيِر َوِهَي اَنئَِمٌة ُثَّ َحرََّكَها، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعنه أَبِيهِ ، َعطَاءٍ  ُ َعنـه  رََبَط قـَرهاًن ِمنه قـُُروِن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

   ~[ 1955]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُشَجاٍع الهَمرهَوِزيُّ   -   569 َزهَرقُ ،  َحدَّ َحاُق بهُن يُوُسَف األه ثـََنا ِإسه َعنه َخاِلِد بهِن  ،  َحدَّثـََنا زََكِرايَّ يـَعهيِن ابهَن َأيب زَاِئَدةَ ،  َحدَّ
ُت َحىتَّ َدَخَلته َعَليَّ زَيـهَنُب ِبَغريهِ ِإذهٍن َوِهَي ،  َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ ، َعِن الهَبِهيِّ ، َسَلَمةَ  : َما َعِلمه َها قَاَلته ُ َعنـه َرِضَي اَّللَّ

َها ُثَّ  ٍر ُذرَيـهَعتَـيـه َنُة َأيب َبكه بَـَلته َعَليَّ فََأعهَرضه َغضهََب فـََقاَلته ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإَذا قـََلَبِت ابـه َها َحىتَّ قَاَل   َأقـه ُت َعنـه
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َها َحىتَّ رَأَيـهتـَُها قَ  بَـلهُت َعَليـه : فََأقـه َعَليهِه َوَسلََّم: »ُدوَنِك فَانـهَتِصِري« قَاَلته ًئا  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  تـَُردُّ َعَليَّ َشيـه َما  ده يَِبَس رِيُقَها 
: فـََرأَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  ُههُ قَاَلته  َم يـَتَـَهلَُّل َوجه

 َهَذا ِإْسَناد َصِحيح على َشرط ُمسلم :البوصيري قال [ # 1956]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ *    -  571 َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ َأنَّ َعبهَد اَّللَِّ بهَن َرَواَحَة ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه ِإْسه
َها قَ  َرًة ُثَّ أَتـَتهُه فـََوافـََقتهُه َحىتَّ قَاَم ِمنـه : َأفـََعلهتَـَها اَي ابهَن َرَواَحةَ َأَصاَب ِمنه َجارِيٍَة َلُه َفَدَرته ِبِه امهَرأَتُُه َوَأَخَذته َشفه قَاَل: َما    ؟  اَلته

: لَتَـقهَرَأنَّ   ًئا قَاَلته َى    ؟  قـُرهآاًن َأوه أَلَبـهُعَجنََّك ِِبَافـََعلهُت َشيـه قَاَل: فـََفكَّرهُت يف ِقَراَءِة الهُقرهآِن َوَأاَن ُجُنٌب َفِهبهُت َذِلَك َوِهَي امهَرَأٌة َغريه
فـَُقلهُت:  آَمنـَُها  َواَل  َرٌة  َشفه  َوبَِيِدَها 
الطويل[  ]البحر 

ِكَتابَهُ  ُلو  يـَتـه اَّللَِّ  َرُسوُل  .  َوِفيَنا   . انه   .  َساِطعُ ِإَذا  الصُّبهِح  ِمَن  ُهوٌر  َمشه  َشقَّ 
ِفَراِشهِ  َعنه  َبُه  َجنـه َُيَايف  .  يَِبيُت   . الهَمَضاِجعُ   .  رِِكنَي  اِبلهُمشه تَـثـهَقَلته  اسه  ِإَذا 

فـَُقُلوبـَُنا  الهَعَمى  بـَعهَد  َُدى  اهله .  َأرَااَن   . َواِقعُ   .  قَاَل  َما  َأنَّ  ُموِقَناٌت   ِبِه 
كِّ  : آَمنهُت اِبَّللَِّ وََكذَّبهُت الهَبَصَر قَاَل: فَأَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَأَ قَاَل: فَأَلهَقِت السِّ رَبهتُُه ِبَذِلَك قَاَل:  نَي َوقَاَلته خه

 َفَضِحَك َوَأعهَجَبُه َما َصنَـعهتُ 
الناسقال  [ #  1957]فيض:   مداراة  كتاب  الموضوعات عن   :محقق  الذي يروي  بن عمر  منقطع...وفي سنده حفص  إسناده 
 الثقات... 

يٍل الهَمرهَوِزيُّ   -  574 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا يُوُنسُ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َحدَّ ثـََنا مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن ،  َعِن الزُّهه َحدَّ
َعته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ ،   َعوهفٍ بهنِ  َا ْسَِ رَبَتهُه َأَّنَّ َبَة بهِن َأيب ُمَعيهٍط َأخه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَيهَس َأنَّ أُمَُّه َوِهَي أُمُّ ُكلهثُوٍم بِنهُت ُعقه ى هللاُ 

ًا َأوه يـَنهِمي خَ  َ النَّاِس فـَيَـُقوُل َخريه ِلُح َبنيه ُص ِفيَما يـَُقوُل النَّاُس يف الهَكِذِب  الهَكاِذُب الَِّذي ُيصه ًا« قَاَل ابهُن ِشَهاٍب: َوملَه َأْسهَعهُه يـَُرخِّ ريه
َرهبِ  َ النَّاسِ ، ِإالَّ يف الثَّاَلِث: احله  َوَحِديِث الرَُّجِل امهَرأََتُه َوَحِديِث الهَمرهَأِة َزوهَجَها ، َواإلهِصهاَلِح َبنيه

 (. 2605(، ومسلم )2692رواه البخاري )[ # 1958]فيض: 
 

ٍرو*    -  575 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َداُوُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ ِر بهِن َحوهَشبٍ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَماَن بهِن ُخثـَيهمٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َشهه
َاَء بِنهِت يَزِيدَ  َتُب َعَلى ابهِن آَدَم ِإالَّ يف َثاَلِث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َأْسه َعَليهِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس فـََقاَل: " ُكلُّ الهَكِذِب يُكه

نَـُهَما، ِخَصاٍل: رَُجٌل َكَذَب امهَرأََتُه ِلرُيهِضيَـَها ِلَح بـَيـه َ امهَرأَيهِن لُِيصه َرهبِ ،  َورَُجٌل َحدََّث َبنيه   " َورَُجٌل َكَذَب يف َخِديَعِة احله
 .فيه شهر بن حوشب وقد وثق وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات  :الهيثميقال [ # 1959]فيض: 

َاِعيَل الهَواِسِطيُّ   *  -   576 ََسُن بهُن ِإْسه ،  ُأَساَمةَ َعنه َأيب الهَمِليِح بهِن  ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن َأرهطََأةَ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياثٍ ،  َحدَّثـََنا احله
ُرَمٌة ِللنَِّساِء« ، َعنه َشدَّاِد بهِن َأوهسٍ ، َعنه أَبِيهِ  َِتاِن ُسنٌَّة لِلّرَِجاِل َمكه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اخله
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 .فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف :البوصيري قال [ # 1960]فيض: 
 

َثَمةَ َحدَّثـََنا    -   577 َيانُ ،  أَبُو َخيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعِن الزُّهه
َِتاُن«   قَاَل: »ِمَن الهِفطهَرِة اخله

  ( مطوال.257(، ومسلم )5550رواه البخاري )[ # 1961]فيض: 
 

َُمِحيُّ   *   -   578 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َساَلٍم اجله ثـََنا زَاِئَدُة بهُن َأيب الرُّقَادِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َحدَّ
َفضهِت  َظى ِعنهَد الزَّوهِج«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلُمِّ َعِطيََّة: »ِإَذا َأخه ِه َوَأحه َرى ِللهَوجه ي َواَل تـَنهِهِكي فَِإنَُّه َأسه  فََأُِشِّ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  :الهيثميقال [ # 1962]فيض: 
 

ثـََنا َُيهََي بهُن يُوُسَف الّزِمِّيُّ   *  -  579 ثـََنا ُعبَـيهُد  ،  َحدَّ ٍروَحدَّ قَاَل: َكاَنته اِبلهَمِديَنِة َخاِفَضٌة يـَُقاُل ،  َعنه َعِطيََّة الهُقَرِظيِّ ،  اَّللَِّ بهُن َعمه
رَ  ي َواَل حتَِفِّي فَِإنَُّه َأسه َظى ِعنهَد اهَلَا أُمُّ َعِطيََّة فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأُِشِّ ِه َوَأحه  لزَّوهِج«ى ِللهَوجه

   ~[ 1963]فيض: 
 

َثَمةَ  -  581 ثـََنا أَبُو َخيـه اَلنَ ، َعنه َُيهََي بهِن َسِعيدٍ ، َحدَّ عهُت َأيب ُُيَدِّثُ ، َعِن ابهِن َعجه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: ْسَِ
َتََتَ  َتََتَ بـَعهَد َُثَاِننَي َسَنًة« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اخه  ِإبـهَراِهيُم َواخه

   (.2370(، ومسلم )3356رواه البخاري )[ # 1964]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن الهَولِيدِ   *  -  582 َقاَلينُّ ،  َحدَّ ِلمٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َأيب السَِّريِّ الهَعسه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ،  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ
َسنِ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ  ِ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُنََر َعِن احلَه َُسنيه َعِة ،  َواحله َوَختَـنَـُهَما َلَسبـه

مٍ   َأايَّ
 .فيه محمد بن أبي السري وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين :الهيثميقال [ # 1965]فيض: 

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة َُيهََي بهُن َخَلٍف الهَباِهِليُّ  * -  595 ثـََنا ُعَمُر بهُن َأيب َخِليَفةَ ، َحدَّ قَاَل: َكاَن ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِزاَيدٍ ، َحدَّ
َسُن   يـَُقوُل: »ِهَي َحَسُن ِهَي َحَسُن« فـََقاَلته فَ احلَه َعَليهِه َوَسلََّم  ُ َيصهَطرَِعاِن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َُسنيه تـَُقوله ِهَي َواحله اِطَمُة: ملَ 

ُ "  ؟ َحَسنُ  ِيَل يـَُقوُل: ِهَي ُحَسنيه  قَاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِجربه
 فيه عمر بن أبي خليفة ال يوافقه أحد عليه :6/34ابن عدي في الضعفاء قال  [ #1966]فيض: 

 

َهِريُّ   *  -  596 َوه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَنابٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ ،  َعنه َسيهِف بهِن ُسَليهَماَن الهَمكِّيِّ ،  َحدَّ
ِر النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َويـَُقواَلِن: َحله  ،  َأيب جنَِيحٍ َعِن ابهِن   َق َظهه ُ يـَرهَكَباِن فـَوه َُسنيه َسُن َواحله َحله َويـَُقوُل النَِّبُّ قَاَل: َكاَن احلَه

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »نِعهَم الهَبِعرُي بـَُعريُُكَما«
   ~[ 1967]فيض: 



423 

 

 

َعهدِ   *   -   605 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ ََف ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َحدَّ عهُت ُزرَارََة بهَن َأوه ِمِه يـَُقاُل ،  قَاَل: ْسَِ ُُيَدُِّث َعنه رَُجٍل ِمنه قـَوه
َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليه  ِلِمنَي ِإىَل طََعاِمِه َوَشَراِبِه َحىتَّ َلُه أَبُو َماِلٍك َأِو ابهُن َماِلٍك أَنَُّه ْسَِ ِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َضمَّ يَِتيًما ِمنه َبيِن الهُمسه

َنَُّة الهبَـتََّة َوَمنه َأدهَرَك َواِلَديهِه َأوه َأَحَدمُهَا ُثَّ ملَه َيرَبَّمُهَا   تَـغهيِنَ َعنهُه َوَجَبته َلُه اجله ِلٍم َأعهَتَق ُثَّ َدَخَل النَّاَر بـَعه َيسه َا ُمسه ُ َوَأميُّ َد َذِلَك فَأَبـهَعَدُه اَّللَّ
َلَمًة َكاَنته ِفَكاَكُه ِمَن النَّاِر«   رَقـََبًة َمسه

، َوُهَو َحَسُن  :الهيثميقال [ # 1968]فيض:  َياُق َلُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوالطََّبَراِنيُّ ْسَناِد.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالسِ   اإلِْ
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *  -  606 ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعِن ابهِن ُدرَّةَ ،  َعِن ابهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياثٍ ،  َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَن   َرهَمَلِة َكالهُمَجاِهِد يف  قَاَلته ِ َوالسَّاِعي َعَلى الهَيِتيِم َواأله َنَِّة َكَهاَتنيه وََكاِفُل الهَيِتيِم يف اجله

ِطُر«  َسِبيِل اَّللَِّ َأوه َكالصَّائِِم الَِّذي اَل يـُفه
 اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم َوُهَو ُمَدلِ ٌس، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  :الهيثميقال [ # 1969]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -   607 ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب أَيُّوبَ ،  َحدَّ َأوه يَزِيَد  ،  دٍ َعنه زَيه ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ
ِلِمنَي بـَيهٌت ِفيِه يَِتيٌم ُُيهَسُن  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  بهِن َأيب َعتَّابٍ  ِإلَيهِه َوَشرُّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َخريهُ بـَيهٍت يف الهُمسه

ِلِمنَي بـَيهٌت ِفيِه يَِتيٌم ُيَساءُ  َبعِ بـَيهٍت يف الهُمسه ِ« َوُهَو ُيِشرُي ِبِِصه َنَِّة َكَهاَتنيه َبِعِه: »َأاَن وََكاِفُل الهَيِتيِم يف اجله  هِ  ِإلَيهِه ِفيِه« ُثَّ قَاَل ِبِِصه
 (، وقال األلباني: ضعيف.739رواه ابن ماجه )[ # 1970]فيض: 

 

َسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -   608 ُنَـيهيِنُّ ،  َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا أَبُو يـَعهُقوَب احله ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َُيهََي بهِن حُمَمَِّد بهِن طَلهَحةَ ،  َعنه َماِلِك بهِن أََنسٍ ،  َحدَّ
َطَّاِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَحبُّ الهبـُُيوِت ِإىَل اَّللَِّ  َرُم«َعزَّ  َأنَّ ُعَمَر بهَن اخله   َوَجلَّ بـَيهٌت ِفيِه يَِتيٌم ُيكه

، َوَقْد َكاَن ِممَّْن ُيْخِطُئ. :الهيثميقال [ # 1971]فيض:  ، َوِفيِه ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُحَنْيِنيُّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -  609 ثـََنا ابهُن  ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  الهُمَباَركِ َحدَّ رٍ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
ُه ِإالَّ ،  َأيب أَُماَمةَ  َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َكاَنته َلُه ِبُكلِّ َشعهَرٍة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َمَسَح َعَلى رَأهِس يَِتيٍم ملَه مَيهَسحه

ِ« َوقَـ  َنَِّة َكَهاَتنيه َسَن ِإىَل يَِتيٍم ِعنهَدُه ُكنهُت َأاَن َوُهَو يف اجله َها َيُدُه َحَسَناٌت َوَمنه َأحه بَـَعيههِ َمرَّته َعَليـه َ ِإصه  َرَن َبنيه
، َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه َأْحَمُد َوالطَّبَ  :الهيثميقال [ # 1972]فيض:  ، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َيِزيَد اأْلَْلَهاِنيُّ  َراِنيُّ

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -   610 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب الهَغيهثِ ،  َحدََّثيِن ثـَوهرٌ ،  َحدَّ
ِكنِي َكالهُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ َأوه َكالَّذِ َصلَّى  َرهَمَلِة َوالهِمسه  ي يـَُقوُم اللَّيهَل َوَيُصوُم النـََّهاَر« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »السَّاِعي َعَلى األه

   (.2982(، ومسلم )5038رواه البخاري )[ # 1973]فيض: 
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َاِعيلَ َحدَّثـََنا    *  -  611 َحاُق بهُن ِإْسه َيانُ ،  ِإسه ثـََنا ُسفه َاِعيَل بهِن أَُميَّةَ ،  َحدَّ َبَأ َأيب ،  َعنه ِإْسه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  قَاَل: أَنـه
ِكنِي َكالهُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ الهَقائِِم  َرهَمَلِة َوالهِمسه َلُه الصَّائِِم ََّنَارَهُ »ِإنَّ السَّاِعَي َعَلى األه ِِه ِإَذا اتَـَّقى فََأاَن ، لَيـه وََكاِفُل الهَيِتيِم َلُه َأوه ِلَغريه
َطى  ِ َأوه َكَهِذِه ِمنه َهِذِه« َوَأَشاَر ِإىَل السََّبابَِة َوالهوسه َنَِّة َكَهاَتنيه  َوُهَو يف اجله

   مرسل.[ # 1974]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد  *    -   612 ثـََنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَماَن التـَّيهِميُّ ،  اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ َحدَّ رَِمةَ ،  َعنه َحَنشٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
ِ ِإىَل  ِلَمنيه ِ أَبـََويهِن ُمسه ُ َعزَّ َوَجلَّ َأوهَجَب   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َضمَّ يَِتيًما ِمنه َبنيه طََعاِمِه َوَشَراِبِه َحىتَّ يـُغهِنَيُه اَّللَّ

َنََّة ِإالَّ َأنه يـَعهَمَل ِبَذنهٍب اَل يـُغهَفُر«  ُ َلُه اجله  اَّللَّ
 رواه الطبراني وفيه حنش بن قيس الرحبي، وهو متروك.  :الهيثميقال [ # 1975]فيض: 

َطَّابِ ،  الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ َحدََّثيِن    *  -   614 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن اخله َداينِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه ِمنهَدلٍ ،  َحدَّ َمه ،  َعنه َأيب َداُوَد اهله
َلِميِّ  َسه ُ تـََباَرَك  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »،  َعنه بـَُريهَدَة األه َمنه َمَسَح رَأهَس يَِتيٍم َرمحهًَة َلُه َوحَتَنـًُّنا َعَليهِه َكَتَب اَّللَّ

َها َيُدُه َحَسَنًة«   َوتـََعاىَل ِبُكلِّ َشعهَرٍة َوقـََعته َعَليـه
إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الهمداني، وهو متروك الحديث، ومندل   في   :شعيب في تخريج المسندقال  [ #  1976]فيض:  

 .ابن علي العنزي ومحمد بن عبيد هللا بن أبي رافع، وهما ضعيفان

يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   *   -   624 ثـََنا  َسِن بهِن َواِصلٍ ،  َحدَّ َوُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن  ،  َعِن احلَه َسه َحدََّثيِن األه
َعِريِّ ،  َعنه ِهصَّاَن بهِن الهَكاِهِن الهَعَدِويِّ ،  الهَعَدِويُّ  َشه ٍم َعَلى ،  َعِن األه َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما قـََعَد يَِتيٌم َمَع قـَوه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

َعِتِهمه فـََقُرَب َشيهطَاٌن َقصهعَ   تَـُهمه«َقصه
ِء َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه اْلَحَسُن ْبُن َواِصٍل، َوُهَو اْلَحَسُن ْبُن ِديَناٍر، َوُهَو َضِعيٌف ِلُسو   :الهيثميقال  [ #  1977]فيض:  

ُ َأْعَلُم.  ِحْفِظِه، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن، َوَّللاَّ

ثـََنا َداُوُد بهُن    *  -   627 ٍروَحدَّ ثـََنا َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويَةَ ،  َعمه رَباََن فَاِئٌد الهَعبهِديُّ ،  َحدَّ ََف ،  َأخه قَاَل: ُكنَّا ِعنهَد  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َأوه
َنا ِمَّا َأطهَعَمَك  ُغاَلٌم يَِتيٌم وَ ،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأََتُه ُغاَلٌم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌت َلُه يَِتيَمٌة َأطهِعمه امهَرأَتُُه َأرهَمَلٌة َوُأخه

َسَن َما قـُله ،  اَّللَُّ  ُ ِمنه ِعنهِدِه َحىتَّ تـَرهَضى فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأحه انهطَِلقه  ،  اَي ِباَللُ ،  َت اَي ُغاَلمُ َأعهطَاَك اَّللَّ
رِيَن ََتهَرًة فـََوَضَعَها يف َكفِّ َرُسوِل اَّللَِّ  ِإىَل  َدى َوِعشه َت« فََأََتُه ِباَلٌل ِبِِحه ِلَنا فَأهتَِنا مبَا َوَجده َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأَشاَر َرُسوُل اَّللَِّ  َأهه

ِتَك    َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَكفِِّه ِإىَل ِفيِه فـََرأَيـهَنا أَنَّهُ  ًعا أِلُخه ًعا َلَك َوَسبـه ُعو الهَيِتيَم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َسبـه َيده
َناِء الهُمَهاِجرِيَن فـََلمَّا قَاَم تَ  َرى« قَاَل: وََكاَن ِمنه أَبـه َرٍة َوتـََعشَّ أبُِخه ًعا أِلُمَِّك فـَتَـغَّدَّ بَِتمه  َجَبٍل َفَمَسَح رَأهَسُه َوقَاَل:  ِبَعُه ُمَعاُذ بهنُ َوَسبـه

ُ يـُتهَمَك اَي ُغاَلُم َوَجَعَلَك َخَلًفا يف أَبِيكَ  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي ُمَعاُذ َقده رَأَيـهُتَك َما َصنَـعهَت اِبلهُغاَلمِ ،  َجرَبَ اَّللَّ
ِلِمنَي  ،  « فـََقاَل: َرمحهًَة َلُه اَي َرُسوَل اَّللَِّ  يَِتيًما فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه اَل يُطهِعُم رَُجٌل ِمَن الهُمسه
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َر َحَسنَ  ُ َلُه ِبُكلِّ َشعهَرٍة َعشه ِسُن ِواَليـََتُه ُثَّ َيَضُع َيَدُه َعَلى رَأهِسِه ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ َر َسيَِّئاٍت َورَفـََعُه فـَُيحه اٍت وََكفََّر َعنهُه ِبُكلِّ َشعهَرٍة َعشه
َر َدرََجاٍت«   ِبُكلِّ َشعهَرٍة َعشه

ْسَناِد َفاِئٌد َأُبو اْلَوْرَقاِء َوُهَو َمْتُروٌك.  قال المحقق: [ # 1978]فيض:   ِفي اإلِْ

َحاقَ   *  -  634 ثـََنا الهَفضهُل بهُن ِإسه َبةَ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ُل بهُن ُعبَـيهدٍ ،  أَبُو قـُتَـيـه َيَِ بهِن َحِنيَفَة ،  َحدََّثيِن َذايَّ عهُت َجدَِّي َحنهظََلُة بهُن ِحذه قَاَل: ْسَِ
ِتاَلٍم َواَل يـُتهَم َعَلى َجارِيَةٍ  عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـُتهَم بـَعهَد احه  « ِإَذا َحاَضته قَاَل: ْسَِ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 1979]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 

َهِريُّ   *  -  635 َوه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله َفِليُّ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن يَزِيَد بهِن َعبهِد الهَمِلِك بهِن الهُمِغريَِة النـَّوه حُمَمَِّد  َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـُتهَم بـَعهَد ُحُلٍم«، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، بهِن الهُمنهَكِدرِ 

ا.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َيْحَيى ْبُن َيِزيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك  :الهيثميقال [ # 1980]فيض:  ، َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ  النَّْوَفِليُّ

َاِعيلَ   -   641 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُسوَقةَ ،  َحدَّ
َرَأًة رَفـََعته َصِبيًّا هَلَا إِ  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأنَّ امه ٌر«  ؟ َأهِلََذا َحجٌّ ، ىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه حِمَفٍَّة فـََقاَلته  قَاَل: »نـََعمه َوَلِك َأجه

   ~[ 1981]فيض: 
 

ثـََنا مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   -  642 َسِن بهِن َشِقيقٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن احلَه ثـََنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َبةَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعقه َحدََّثيِن ،  َحدَّ
ىَل ابهِن َعبَّاسٍ  َنَما ُهَو َيِسرُي يف َبطهِن الرَّوهَحاِء ِإذه َأدهرََكُه رُفـه ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  ُكَريهٌب َموه َقٌة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـَيـه

ُهمه َمنه أَنـهُتمه  ِلُموَن قَاُلوا: َوَمنه أَنهتَ  ؟  فـََقاَل رَُجٌل ِمنـه َرَأٌة   ؟ قَاُلوا َُنهُن الهُمسه قَاَل: »َأاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« فـََقاَلِت امه
: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِهَي يف حِمَفَِّتَها َوَأَخَذته ِبَعُضِد َصِبٍّ َمَعَها فـََرفـََعتهُه فَـ  ٌر«، َقاَلته  َأهِلََذا َحجٌّ قَاَل: »َلُه َحجٌّ َوَلِك َأجه

  (.1336رواه مسلم ) [ # 1982]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَمانَ   -   643 ثـََنا قـََزَعُة بهُن ُسَويهدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َجاِبُر  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّ قَاَل: ُكنَّا َمَع ،  بهُن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ
َدٍج هَلَا َوَمَعهَ  َرَجته َأعهَرابِيٌَّة رَأهَسَها ِمنه َهوه : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَعَرَفَة َوَأخه   ؟ َأهِلََذا َحجٌّ ،  ا َصِبٌّ فـََقاَلته

ٌر«   قَاَل: »نـََعمه َوَلِك َأجه
  (، وقال األلباني: صحيح. 624رواه الترمذي )[ # 1983]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو ُكَريهبٍ   -   644 ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َحبَّاُن بهُن ُموَسى،  َحدَّ ِلمٍ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن ُمسه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َعنه ِإْسه
َدٍج فـََرفـََعته ِإلَيهِه َصِبيًّا فـََقالَ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى امهَرَأٍة يف َهوه ،  ته

ٌر« ؟ َأهِلََذا َحجٌّ   قَاَل: »نـََعمه َوَلِك َأجه
  األلباني: صحيح. (، وقال 624رواه الترمذي )[ # 1984]فيض: 
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رَباََن زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويَةَ   *   -   646 َبةَ ،  َوِبِه َأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن َيِسرُي يف ،  َعنه ُكَريهبٍ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن ُعقه
ٍم يف   َقٍة َأوه قـَوه مُ َواِدي الرَّوهَحاِء فَانـهتَـَهى ِإىَل رُفـه ِم فـََقاَل: َمِن الهَقوه ِلُموَن قَاُلوا: َمنه أَنهتَ   ؟  آِخِر الهَقوه قَاَل: »َرُسوُل اَّللَِّ   ؟  قَاُلوا: الهُمسه

َرَأٌة َوِهَي يف حَمَفَِّها َوَأَخَذته َصِبيًّا ِبَعُضِدِه َأوه رَفـََعته َصِبيًّ    ؟ َأهِلََذا َحجٌّ ،   َرُسوَل اَّللَِّ ا بَِعُضِدِه: ايَ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« فـََقاَلِت امه
ٌر« ٌر« َهَكَذا قَاَل ِإبـهَراِهيمُ ، قَاَل: »نـََعمه َوَلِك َأجه  َفاَل َأدهِري الشَّكُّ ِمنهُه َأوه ِمنه ُكَريهبٍ ، َأوه قَاَل: »َلِك َحجٌّ َوَلُه َأجه

  مرسل، وسبق قبله موصوال من حديث جابر.[ # 1985]فيض: 

َثَمةَ   -  655 ثـََنا أَبُو َخيـه َاِعيلَ ،  َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  َوِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  قَااَل: َحدَّ ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الزُّهه
: َدَخلهُت اِببهٍن يل َعَلى،  َعنه أُمِّ قـَيهٍس بِنهِت حِمهَصنٍ  ِت ُعكَّاَشَة قَاَلته َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَقده َأعهَلقهُت َعَليهِه ِمَن    ُأخه

ِنهِديِّ فَِإنَّ   َغرهَن َأوهاَلدَُكنَّ ِِبََذا الهِعاَلِق َعَليهُكنَّ ِِبََذا الهُعوِد اهله رَِة فـََقاَل: »َعاَلَم َتده َنهِب  الهُعذه َها َذاُت اجله ِفَيٍة ِمنـه َعَة َأشه ِعُط ِمَن  ِفيِه َسبـه ُتسه
َنهِب«  رَِة َويـَُلدُّ ِمنه َذاِت اجله  الهُعذه

   (.2214(، ومسلم )5713رواه البخاري )[ # 1986]فيض: 

ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ   -   656 َحاقَ ،  َوِبِه َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإسه ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
ِم اَّللَِّ َأُعوُذ بِ  ِم ِمَن الهَفزَِع »ِبسه َكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة ِمنه َغَضِبِه َوِعَقاِبِه َوِمنه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعلُِّمَنا َكِلَماٍت نـَُقوهُلُنَّ ِعنهَد النـَّوه

ٍرو يـَُعلُِّمَها َمنه بـََلَغ ِمنه َوَلِدِه َوَمنه ملَه يَـ َشرِّ ِعَباِدِه َوِمنه مَهََزاِت الشَّ  ُلغه َأنه يـَُقوهَلَاَياِطنِي َوَأنه َُيهُضُروَن« قَاَل: وََكاَن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعمه ،  بـه
 َكتَـَبُه فـََعلََّقُه َعَليههِ 

   (، وقال: حسن غريب.3528رواه الترمذي )[ # 1987]فيض: 

ثـََنا حُمَمَّ   -   660 رُ ،  ُد بهُن َحفهصٍ َحدَّ َابَّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص األه َعهَمشِ ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  َحدَّ َهالِ ،  َواأله ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َسِعيدٍ ،  َعِن الهِمنـه
َ َوقَاَل: " َكاَن أَبُوكُ  َُسنيه َسَن َواحله َحاَق: َأُعوُذ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعوُِّذ احلَه َاِعيَل َوِإسه مه ِإبـهَراِهيُم يـَُعوُِّذ ِإْسه

ٍ اَلمٍَّة "  ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة ِمنه ُكلِّ َشيهطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمنه ُكلِّ َعنيه
   (.3371رواه البخاري )[ # 1988]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -   661 ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه : َكاَن النَِّبُّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ قَاَلته
َفاُء اَل كَ  ِف أَنهَت الشَّايف بَِيِدَك الشِّ  الَّ أَنهَت«اِشَف َلُه إِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَرهِقي: »َأذهِهِب الهَباَس َربَّ النَّاِس َواشه

   (.2191(، ومسلم )5744رواه البخاري )[ # 1989]فيض: 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -  666 ثـََنا ُموَسى بهُن َداُودَ ،  َحدَّ ثـََنا ِسَناُن بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ َعَث بهِن َعبهِد الهَمِلكِ ،  َحدَّ ََسنِ ،  َعنه َأشه ،  َعِن احله
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َفى َعَجائُِز اِبلهَمِديَنِة َيَهِتنَي ِبَلََبٍ هَلُنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَيـَُعوُِّذ ِفيَها قَاَل ُموسَ قَاَل: ُكنَّ  َتشه ى بهُن َداُوَد: اَل َأعهَلُم ِإالَّ أَنَُّه ُيسه
 ِبَذِلَك الهَماءِ 

 ~ [ 1990]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو    -  668 َثَمةَ َحدَّ َاِعيلَ ،  َخيـه َحاُق بهُن ِإْسه َنةَ ،  َوِإسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  قَااَل َحدَّ َعنه ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعِن الزُّهه
: َدَخلهُت اِببهٍن يل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ ،  أُمِّ قـَيهٍس بِنهِت حِمهَصنٍ  ِت ُعكَّاَشَة قَاَلته لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ملَه َيَهُكِل الطََّعاَم فـََباَل َعَليهِه ُأخه

 َفَدَعا مبَاٍء فـََرشَّهُ 
 (.283رواه مسلم ) # [ 1991]فيض: 

 

َثَمةَ   -  669 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن َأيب بَُكريهٍ ،  َحدَّ َرائِيلَ ،  َحدَّ ،  َعنه أُمِّ الهَفضهلِ ،  قَابُوَس بهِن َأيب الهُمَخاِرقِ َعنه  ،  َعنه ِْسَاكٍ ،  َعنه ِإسه
ًفا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  : رَأَيهُت َكَأنَّ يف بـَيهيِت طَيـه ُ َتِلُد فَاِطَمُة ُغاَلًما  ،  قَاَلته َفذََكرهُت َذِلَك فـََقاَل: »َخريهٌ ِإنه َشاَء اَّللَّ

ُفِليَنُه ِبَلََبِ  رِِه فـََباَل َعَليهِه َفَضَربه ،  ابهِنِك قـَُثٍم«ُتكه ُتُه يف ِحجه َلسه : فـََوَلَد َحَسًنا فََأعهطَاين فََأرهَضَعتهُه ُثَّ ِجئهُت ِبِه فََأجه َ قَاَلته ُت بَِيِدي َبنيه
ُ َأوه َرمِحَُك اَّللََّ َأوهَجعهِت ابهيِن« قَا َلَحِك اَّللَّ َُه َحىتَّ َأغهِسَلُه قَاَل: َكِتَفيهِه فـََقاَل: »ارهفُِقي َأصه اًب َغريه َلعه ِإزَاَرَك َوالهَبسه ثـَوه : فـَُقلهُت: اخه َلته

ُل الهُغاَلِم« َارِيَِة َويـُنهَضُح بـَوه ُل اجله َا يـُغهَسُل بـَوه  »ِإَّنَّ
  قال شعيب: صحيح.( و 26875(، وأحمد )3923، 522( مختصرًا، وابن ماجه )375أخرجه أبو داود )[ # 1992]فيض: 

 

ثـََنا ُمَعاُذ بهُن ِهَشامٍ ، َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ  - 670 ثـََنا َأيب ،  َحدَّ يِليِّ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َحدَّ َوِد الدِّ َسه َعنه ،  َعنه َأيب َحرهِب بهِن َأيب األه
ُ َعنههُ ،  َعنه َعِليٍّ ،  أَبِيهِ  َارِيَِة« قَاَل قـََتاَدُة ِفيِهَما َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ،  َرِضَي اَّللَّ ُل اجله ُل الهُغاَلِم َويـُغهَسُل بـَوه  َوَسلََّم قَاَل: »يـَُرشُّ بـَوه

يًعا يًعا: َما ملَه َيَهُكاَل الطََّعاَم فَِإَذا َأَكاَل الطََّعاَم ُغِساَل َجَِ  َجَِ
 شعيب: إسناده صحيح.  قال( و 757(، وأحمد )525(، وابن ماجه )610أخرجه الترمذي )[ # 1993]فيض: 

 

671   -   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا أَبُو ِهَشامٍ ،  َحدَّ َجَّاِج بهِن َأرهطَاةَ ،  َحدَّ َها ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعِن احله َعنـه  ُ َرِضَي اَّللَّ
: اَبَل ابهُن الزَُّبريهِ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  لُُه« قَاَلته ًذا َعِنيًفا فـََقاَل: »َدِعيِه فَِإنَُّه ملَه َيطهَعِم الطََّعاَم َواَل َيُضرُّ بـَوه تُُه َأخه  َوَسلََّم فََأَخذه

 .فيه الحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس[ # 1994]فيض: 
 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ *   -  672 ثـهَنا َعِن ، َحدَّ َلىقَاَل أَبُو ِشَهاٍب: ُحدِّ َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن  ، َعنه ِعيَسى بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، ابهِن َأيب لَيـه
َلى ِ فـََباَل َعَليهِه فَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن َأيب لَيـه َُسنيه َسِن َأِو احله ِم َأرَاَد بـَعهُض  قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفِجيَء اِبحلَه الهَقوه

َلُه َصبَّ َعَليهِه الهَماءَ   َأنه يـَتَـَناَوَلُه فـََقاَل: »ابهيِن ابهيِن« فـََلمَّا َقَضى بـَوه
 .رجاله ثقات : 1/289الهيثمي في مجمع الزوائد قال [ # 1995]فيض: 

 

ٍرو   -   673 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه : قَاَل َرُسوُل ،  َعنه أُمِّ الهَفضهلِ ،  قَابُوَس بهِن َأيب الهُمَخاِرقِ َعنه  ،  َعنه ِْسَاكٍ ،  َحدَّثـََنا َشرِيكٌ ،  َحدَّ قَاَلته
ِل الهُغاَلِم« َارِيَِة َوُيَصبُّ َعَلى بـَوه ُل اجله  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يـُغهَسُل بـَوه
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  (، وقال شعيب: حديث صحيح.522رواه ابن ماجه )[ # 1996]فيض: 
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، َعنه َعبَّاِد بهِن الهَعوَّاِم، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسِعيٍد، َعنه أَبِ   *   -  1 ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ يِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َحدَّ
ِمُل َعبهٌد َحِقيَقَة اإلهِ  َتكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيسه َِديِث خَمَاَفَة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ميَاِن َحىتَّ َيدََع الهِمَراَء َوِإنه َكاَن حمُِقًّا َوَيدََع َكِثريًا ِمَن احله

 الهَكِذِب«
 قال المحقق: إسناده صحيح. [ # 1997]فيض: 

 

ثـََنا أََنُس بهُن ِعَياٍض، َعنه َسَلَمَة بهِن َورهَداَن،    -  2 ، َحدَّثَِنا َهاُروُن بهُن َمعهُروٍف، َحدَّ ِس بهِن  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َماِلُك بهُن َأوه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فَـ  ََدَثِن، أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ « فـََقاَل احله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَجَبته َوَجَبته َوَجَبته َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ قَاَل: »َمنه تـََرَك الهِمَراَء َوُهَو حمُِقٌّ ُبيِنَ َلُه يف رَبَ  َنَِّة، َوَمنه تـََرَك الهَكذِ َأصهَحابُُه: َما َهَذا الَِّذي قـُلهَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َب ُبيِنَ َلُه ِض اجله
َنَِّة«  َنَِّة، َوَمنه َحُسَن ُخُلُقُه ُبيِنَ َلُه يف رََبِض اجله  يف رََبِض اجله

 قال المحقق: فيه سلمة بن وردان ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح. [ # 1998]فيض: 
 

، ثـََنا  -  3 ِليُّ َداِم الهِعجه ، ثـََنا َأمحهَُد بهُن الهِمقه ، قَاَل:   َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َحاُق بهُن َُيهََي بهِن طَلهَحَة بهِن ُعبَـيهِد اَّللَِّ أَُميَُّة بهُن َخاِلٍد، ثـََنا ِإسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقولُ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي ِبِه الهُعَلَماَء  : »َمنه طََلَب الهِعلهَم لُِيَجارِ َحدََّثيِن ابهُن َكعهِب بهِن َماِلٍك، َعنه أَبِيِه، قَاَل: ْسَِ

ُ النَّاَر«   َأوه مُيَاِرَي ِبِه السَُّفَهاَء َأوه َيصهِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَيهِه َأدهَخَلُه اَّللَّ
قال المحقق: قال الترمذي: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسحاق بن يحي ليس بذاك القوي، [ # 1999]فيض: 

 حفظه. تكلم فيه من قبل 
 

رَباََن أَبُو  *    -   5 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ، َحدَّ ٍرو، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِر بهُن َأيب َمرهََيَ، َعنه ُحَريهِث بهِن َعمه َبكه
ُ َعَليهِه َوَسلَّ   َم: »اَل جُتَاِر َأَخاَك َواَل ُتَشارِِه َواَل َُتَارِِه« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2000]فيض: 
 

رَباََن    -  7 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ، َحدَّ َعهَمُش، َعنه جُمَاِهٍد،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ُعوِديُّ، َحدَّثـََنا األه الهَمسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّ  َاِهِليَِّة فـََلمَّا َقِدمهُت الهَمِديَنَة  قَاَل: َحدََّثيِن َموهاَلَي َعبهُد اَّللَِّ بهُن السَّاِئِب، قَاَل: " ُكنهُت َشرِيَك النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َم يف اجله

 ُفيِن؟.« قـُلهُت: نـََعمه ُكنهَت َشرِيِكي فَِنعهَم الشَّرِيُك ُكنهَت اَل ُتَداِري َواَل َُتَاِري " قَاَل يل: »أَتـَعهرِ 
 إسناده ضعيف مرجوح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2001]فيض: 

 

ثـََنا َديـهَلُم بهُن َغزهَواَن، َعنه َميه   *  -   10 ، َحدَّ َُشِميُّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ، َحدَّ ، َعنه َأيب ُعثهَماَن َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ُموٍن الهُكرهِديِّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َطَّاِب، قَاَل: ْسَِ ، َعنه ُعَمَر بهِن اخله ِديِّ َوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت ُكلُّ ُمَناِفٍق  النـَّهه  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َأخه

 َعِليُم اللَِّساِن« 
 قال شعيب: إسناده قوي.( و 143أخرجه أحمد )[ # 2002]فيض: 
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َبَة، َحدَّثـََنا َحفهُص  *    -   11 ثـََنا ابهُن َأيب َشيـه ، َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلٍد، َعنه ُمصهَعِب بهِن َسعهٍد،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِغَياٍث، َعنه ِإْسه
َ َيَديه َحاَجِتِه ِبَكاَلٍم، فـََقاَل َلُه  أَلُُه َحاَجًة فـََتَكلََّم َبنيه َسعهٌد: َما ُكنهَت ِمنه َحاَجِتَك أَبـهَعَد ِمنهَك  قَاَل: َجاَء ُعَمُر بهُن َسعهٍد ِإىَل أَبِيِه َيسه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َيَهِت النَّاَس زََماٌن يـََتَخلَُّلوَن  اله  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم، ِإيّنِ ْسَِ ِفيِه الهَكاَلَم أِبَلهِسَنِتِهمه َكَما تـََتَخلَُّل الهبَـَقُر يَـوه
 الهَكََلَ أِبَلهِسَنِتَها« 

 رجاله ثقات، والحديث صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2003]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبٍت، َعنه   *  -   12 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم الرتُّهَُجَاينُّ، َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َحدَّ ،   َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َنهَصاِريِّ َِميِد بهِن َجعهَفٍر األه َعبهِد احله
َسِن، َعنه أُمِّ  ُ عَ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احلَه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَلته ، َصلَّى اَّللَّ َليهِه ِه، َعنه فَاِطَمَة بِنهِت َرُسوِل اَّللَِّ

 ِب َويـََتَشدَُّقوَن يف الهَكاَلِم«َوَسلََّم: »ِشَراُر أُمَّيِت الَِّذيَن ُغذُّوا اِبلنَِّعِم َيَهُكُلوَن أَلهَواَن الطََّعاِم َويـَلهَبُسوَن أَلهَواَن الثَِّيا
 حديث حسن إن شاء هللا.  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2004]فيض: 

 

َلَة، قَاَل َحدََّثيِن أَبُ  -  13 ثـََنا أَبُو َُتَيـه ، َحدَّ َرهِميُّ ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله ، َحدَّ ِويُّ ثنا َعبهِد اَّللَِّ بهِن َثِبٍت، و َجعهَفٍر َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ النَّحه
َنَما ُهَو َجاِلٌس اِبلهُكوَفِة   ِه، قَاَل: بـَيـه ُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدَة، َعنه أَبِيِه َعنه َجدِّ عهُت َحدَّثـََنا َصخه يف جَمهِلٍس َمَع َأصهَحاِبِه قَاَل: ْسَِ

ُ َعَليههِ  عهِر ِحَكًما، َوِإنَّ مِ   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اًل، َوِإنَّ ِمَن الشِّ ًرا، َوِإنَّ ِمَن الهِعلهِم َجهه ِل َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ ِمَن الهبَـَياِن ِسحه َن الهَقوه
ُ َوَرُسولُُه َوَلوه ملَه يَـ   -ِعَيااًل« قَاَل َصعهَصَعُة بهُن ُصوَحاَن   ِم ِسنًّا: َصَدَق اَّللَّ َدُث الهَقوه ُقلهَها َكاَن َكَذِلَك. قَاَل: فـَتَـَوْسََُّه رَُجٌل َوُهَو َأحه

ُم ِمنه جَمهِلِسِهمه: َما مَحََلَك َعَلى َأنه قـُلهَت: َصَدَق َنِبُّ  َُلَساِء فـََقاَل َلُه بـَعهَدَما َتَصدََّع الهَقوه  اَّللَِّ َوِإنه ملَه يـَُقله َكاَن َكَذِلَك؟ قَاَل:  ِمَن اجله
ُل َنِبِّ   َقُّ َوُهَو َأحلهَ بلى َأمَّا قـَوه ًرا« فَالرَُّجُل َيُكوُن َعَليهِه احله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن الهبَـَياِن ِسحه َُجِج ِمنه َصاِحِب اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُن اِبحله

لُُه: »ِإنَّ  قـَوه َوَأمَّا  َعَليهِه.  َوُهَو  َقُّ  َهُب احله فـََيذه بِبَـَيانِِه  َم  الهَقوه َحُر  فـََيسه َقِّ  يـَعهَلُم احله اَل  َما  ِعلهِمِه  ِإىَل  الهَعاملِِ  َتَكلُُّف  اًل«:  الهِعلهِم َجهه ِمَن   
َمهثَاُل الَّيِت يَ  عهِر ِحَكًما« : َفِهَي َهِذِه الهَمَواِعُظ َواأله لُُه: »ِإنَّ ِمَن الشِّ ُلُه َذِلَك، َوَأمَّا قـَوه لُُه: »ِإنَّ مِ فـَُيَجهِّ َن ِعُظ ِِبَا النَّاَس. َوَأمَّا قـَوه

ِل ِعَيااًل« فـََعرهُضَك َكاَلَمَك َوَحِديُثَك َعَلى َمنه لَيهَس ِمنه َشأهنِِه َواَل يُرِيدُ   الهَقوه
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2005]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي الهَقطَّاُن، َعِن ابهنِ   -  14 َثَمَة، َوالهَقَوارِيِريُّ، قَااَل َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ رَبين ُسَليهَماُن بهُن َعِتيٍق،   َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ُجَريهٍج، َأخه
َنِف بهِن قـَيهٍس، َعنه َعبهِد اَّللَِّ به  َحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  َعنه طَلهِق بهِن َحِبيٍب، َعِن األه ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوٍد، َرِضَي اَّللَّ ِن َمسه

 »َأاَل َهَلَك الهُمتَـَنطُِّعوَن َثاَلَث َمرَّاٍت«
 قال المحقق: أخرجه مسلم في صحيحه.[ # 2006]فيض: 

 

ِكنٌي أَبُو فَاِطَمَة، َحدَّثـََنا  *  - 15 ، َحدَّثـََنا ِمسه ، َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ رََجاُء أَبُو َُيهََي، َعنه َُيهََي بهِن َأيب   َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعنهُه، قَاَل: ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َجاَدَل يف ُخُصوَمٍة ِبَغريهِ   َكِثرٍي، َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِعلهٍم ملَه يـََزله يف َسَخِط اَّللَِّ َحىتَّ يـَنهزَِع« 
 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح.  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2007]فيض: 
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19  -    ، ثـََنا ابهُن ُجَريهٍج، َعِن ابهِن َأيب ُمَليهَكَة، َعنه َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَُّ َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َثَمَة، ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َها، َحدَّ  َعنـه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ أَبـهَغَض الّرَِجاِل ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوجَ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََلدُّ اخلهَِصُم« قَاَلته  لَّ األه

 قال المحقق: أخرجه البخاري في صحيحه.[ # 2008]فيض: 
 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه  -  24 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل الهَمرهَوِزيُّ، َأخه ، َحدَّ َسِعيٍد،  رَباََن َداُوُد بهُن قـَيهٍس، َحدََّثيِن أَبُو َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ىَل َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعاِمِر بهِن َكرِيِز، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ ِلِم َعَلى َموه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُكلُّ الهُمسه َصلَّى اَّللَّ

ِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعرهُضُه«  الهُمسه
 قال المحقق: أخرجه مسلم في صحيحه.[ # 2009]فيض: 

 

َياُن بهُن مَحهَزَة، َعنه كَ   -  25 ، َحدَّثـََنا ُسفه َِزاِميُّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احله ، َحدَّ ِثرِي بهِن زَيهٍد، َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبٍح، َعنه  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل حَتَاَسُدوا، َواَل تـََباَغُضوا، َواَل َتَدابـَُروا، َواَل   َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَُّ   يـَغهَتبه بـَعهُضُكمه َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َوااًن«   بـَعهًضا، وَُكونُوا ِعَباَد اَّللَِّ ِإخه
 صحيحيهما. أخرجه البخاري، ومسلم في  قال المحقق: [ # 2010]فيض: 

 

، َعنه   *  -  26 َُراَساينِّ َباٌط، َعنه َأيب رََجاٍء اخله ثـََنا َأسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ، َحدَّ ، َعنه  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َُريهِريِّ َعبَّاِد بهِن َكِثرٍي، َعِن اجله
ُ عَ  َرَة، َعنه َجاِبٍر، َوَأيب َسِعيٍد، َرِضَي اَّللَّ ُكمه َوالهِغيَبَة؛ فَِإنَّ الهِغيَبَة  َأيب َنضه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ ُهَما، قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـه

ُ َعَليهِه، َوِإنَّ َصاِحَب الهِغيَبِة اَل يـُُغَفُر   ِيغهِفَر َلُه َصاِحُبُه«   َلُه َحىتَّ َأَشدُّ ِمَن الزِّاَن، ِإنَّ الرَُّجَل يـَزهين فـَيَـُتوُب فـَيَـُتوُب اَّللَّ
 قال المحقق: قال الهيثمي: فيه عباد بن كثير متروك. [ # 2011]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الهُقدُّوِس أَبُو الهُمغِ   -   27 ٍر حُمَمَُّد بهُن َأيب َعتَّاٍب، َحدَّ ، َحدََّثيِن أَبُو َبكه َواَن بهِن  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ٍرو، َعنه َعبهِد ريَِة، َعنه َصفه َعمه
ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ِرَي   الرَّمحهَِن بهِن ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ َلَة ُأسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمَررهُت لَيـه اَّللَّ

ٍم َُيهُمُشوَن ُوُجوَهُهمه أبَِظَاِفريِ  ِيُل: َمنه َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يـَغهَتابُوَن النَّاَس َويـََقُعوَن يف َأعهَراِضِهمه يب َعَلى قـَوه  ِهمه، فـَُقلهُت اَي ِجربه
" 

 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2012]فيض: 
 

َثَمَة، َحدَّثـََنا    -   28 ، ثـََنا أَبُو َخيـه يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعنه ِزاَيِد بهِن َأيب ِزاَيٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِسريِيَن، قَاَل: قَاَل ُسَليهُم بهُن  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ ِبِه قَاَل: »اَل حَته  َفُعيِن اَّللَّ ًا يـَنـه يِن َخريه ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَُقلهُت: َعلِّمه ًئا َوَلوه َأنه َتُصبَّ ِقَرنَّ ِمَن اله َجاِبٍر: أَتـَيهُت النِب َصلَّى اَّللَّ َمعهُروِف َشيـه

ٍر َحَسٍن، َوِإنه َأدهبـََر َفاَل تـَغهَتابُُه«  ِقي، َوَأنه تـَلهَقى َأَخاَك بِِبشه تسه  ِمنه َدلهِوَك يف ِإاَنِء الهُمسه
 قال المحقق: أخرجه مسلم في صحيحه مختصرا. [ # 2013]فيض: 
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ٍم، َعنه مَحهَزَة بهِن َحِبي  *  -  29 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ِديَناٍر، َحدَّثـََنا ُمصهَعُب بهُن َسالَّ ، َحدَّ َحاَق،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِت، َعنه َأيب ِإسه ٍب الزَّايَّ
ُ َعَليه  ُ َعنهُه، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم َحىتَّ َأْسهََع الهَعَواِتَق يف بـُُيوِِتَا فـََقاَل: »اَي َمعهَشَر َمنه آَمَن َعِن الهرَبَاِء، َرِضَي اَّللَّ

َبِع َعوهرَ  ِلِمنَي، َواَل تـَتَِّبُعوا َعوهرَاِِتِمه، َوَمنه يـَتـه ِمنه بَقلهُبُه، اَل تـَغهَتابُوا الهُمسه ُ َعوهرََتهُ ِبِلَسانِِه َوملَه يـُؤه َبِع اَّللَّ رََتُه  َة َأِخيِه يـَتـه ُ َعوه َ تَِبَع اَّللَّ ، َوَمنه
ِف بـَيهِتِه«  ُه َوُهَو يف َجوه  يـَفهَضحه

 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح.  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2014]فيض: 
 

مَّاينُّ، َوَأمحهَُد بهُن   *   -   30 َِميِد احلِه ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد احله ، َحدَّ ِر بهُن َعيَّاٍش، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا أَبُو َبكه َنُس، قَااَل: َحدَّ َخه َراَن األه ِعمه
َعهَمِش، َعنه َسِعيِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُجَريهٍج، َعنه َأيب بـَرهزََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َمعهَشَر َمنه آَمَن َعِن األه

َبعه َعثـََراتِ ِبِلَسانِهِ  ِلِمنَي، َواَل َعثـََراِِتِمه؛ فَِإنَُّه َمنه يـَتـه ِمنه ِبَقلهِبِه اَل تـَتَِّبُعوا َعوهرَاِت الهُمسه َبِع    َوملَه يـُؤه ُ َعثـهَرَتُه، َوَمنه يـَتـه َبِع اَّللَّ ِلِمنَي يـَتـه الهُمسه
ُ َوِإنه َكاَن يف بـَيهِتِه«  ُه اَّللَّ َرَتُه يـَفهَضحه ُ َعثـه  اَّللَّ

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح بما قبله. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2015 ]فيض:
 

َعهَمِش، َعنه *  -  31 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياٍث، َعِن األه ، َحدَّ َرِة    َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِل الهَبصه رَُجٍل، ِمنه َأهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَل تـَتَِّبُعواَعنه َأيب   ُ َعنهُه، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِمنَي؛ فَِإنَُّه َمنه يـَتـََّبعه   بـَرهزََة، َرِضَي اَّللَّ َعثـََراِت الهُمسه

ُ َعثـهَرَتُه َحىتَّ يـَفهَضَحُه يف َجوه  ِلِمنَي يـَتَِّبِع اَّللَّ  ِف بـَيهِتِه«َعثـََراِت الهُمسه
 انظر ما قبله. :كتاب الصمت محقققال [ # 2016]فيض: 

 

رَباََن الرَّبِيُع بهُن َصِبيٍح، َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ  *  -  32 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َحدَّ ُ َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ
ٍم َوقَا ِم يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَصوه ا َجَعُل َعنهُه، قَاَل: َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِطَرنَّ َأَحٌد َحىتَّ آَذَن َلُه« َفَصاَم النَّاُس َحىتَّ ِإَذا َأمهَسوه َل: »اَل يـُفه

، ِإيّنِ ظَِللهُت َصائًِما فََأِذنه يل فََأفهِطُر، فـََيأهَذُن َلُه، َوالرَّجُ  َقاَل: اَي ُل َوالرَُّجُل َحىتَّ َجاَء رَُجٌل فَـ الرَُّجُل َيَِيُء فـَيَـُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َتِحَياِن َأنه ََتهتَِيِاَك، فََأِذنه هَلُمَ  َُما َتسه ِ َوِإَّنَّ ِلَك ظَلََّتا َصائَِمَتنيه ، فـََتاََتِن ِمنه َأهه ِطَرا، فََأعهَرَض َعنهُه، ُثَّ َعاَوَدُه فََأعهَرَض  َرُسوَل اَّللَِّ ا َأنه تـُفه

َم َيَهُكُل حُلُوَم النَّ َعنهُه، ُثَّ َعاَوَدُه، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  َُما ملَه َيُصوَما، وََكيهَف َصاَم َمنه َظلَّ َهَذا الهيَـوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَّنَّ اِس؟ َصلَّى اَّللَّ
تَـَقاَءََت فـََقا رَبمَُهَا فَاسه َتِقيَئا« فـََرَجَع ِإلَيهِهَما فََأخه ِ َأنه َيسه ُهَما َعَلَقًة ِمنه َدٍم، فـََرَجَع اذهَهبه َفُمرهمُهَا ِإنه َكانـََتا َصائَِمَتنيه َءته ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنـه

رَبَُه، فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٌَّد بَِيِدِه، َلوه بَِقيَـتَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه ُهَما النَّاُر« ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ا يف بُُطوَِّنَِما أَلََكَلتـه
 إسناده ضعيف، والحديث منكر. :ب الصمتكتا قال محقق[ # 2017]فيض: 

 

رَباََن ُسَليه   *  -  33 رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ٍر، َأخه ، َحدَّثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده عهُت رَُجاًل،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ، قَاَل: ْسَِ َماُن التـَّيهِميُّ
ىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ِديِّ َعنه ُعبَـيهٍد، َموه ِد  ُُيَدُِّث يف جَمهِلِس َأيب ُعثهَماَن النـَّهه َنهَصاِر َصاَمَتا َعَلى َعهه ِ ِمَن األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأنَّ امهَرأََتنيه  َصلَّى اَّللَّ

َرى َفَجَعَلَتا َتَهُكاَلِن حُلُوَم ا ُخه َدامُهَا ِإىَل األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم، َفَجَلَسته ِإحه ُ لنَّاِس، َفَجاَء رَُجٌل ِإىَل اَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِ وَقده َكاَدََت َأنه ََتُوََت ِمَن الهَعَطِش، فََأعهَرضَ  ِ َصائَِمَتنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَسَكته َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِإنَّ َهاُهَنا امهَرأََتنيه  َعنهُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َسُبُه قَ   -ُثَّ َجاَءُه بـَعهَد َذِلَك   َُما َواَّللَِّ َلَقده َماتـََتا، َأوه َكاَدََت َأنه ََتُوََت، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى   -اَل يف الظَِّهريَِة  َأحه ، ِإَّنَّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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َدامُهَا: »ِقيِئي« فَـ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإيُتوين ِِبَِما« َفَدَعا ِبُعسٍّ َأوه َقَدٍح فـََقاَل إِلِحه َقاَءته ِمنه قـَيهٍح َوَدٍم َوَصِديٍد َحىتَّ َمََلَِت الهَقَدَح،  اَّللَّ
ِ َصامَ  َرى: »ِقيِئي« فـََقاَءته ِمنه قـَيهٍح َوَدٍم َوَصِديٍد َحىتَّ َمََلهِت الهَقَدَح فـََقاَل: »ِإنَّ َهاَتنيه ُخه ُ هَلَُما، َوَأَفَطَرََت َوقَاَل ِلَله َتا َعمَّا َأَحلَّ اَّللَّ

َرى َفَجَعَلَتا ََتهُكاَلِن حُلُوَم النَّاِس« َعَلى َما َحرَّ  ُخه َدامُهَا ِإىَل األه ُ َعَليِهَما، َجَلَسته ِإحه  َم اَّللَّ
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2018]فيض: 

 

، عَ   *   -   34 تـَُواِئيُّ رَبين ِهَشاٌم الدَّسه ثـََنا أَبُو ِشَهاٍب، َأخه ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، َحدَّ ، َحدَّ نه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، قَاَل: َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
َرَأًة ِإىَل الطََّعاِم وََكانَ  َعَليهِه َوَسلََّم امه  ُ : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ َصائَِمٌة فـََقاَل: »ملَه " َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌء فـََقاَلته  يف ِلَساَِّنَا َشيه

ُ َعَليهِه َوسَ  ٌم آَخُر حَتَفََّظته بـَعهَض التََّحفُِّظ َفَدَعاَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِلي« فـََلمَّا َكاَن يـَوه : اَي َرُسو تـَفه ،  لََّم ِإىَل الطََّعاِم فـََقاَلته َل اَّللَِّ
ِم الثَّاِلِث حَتَفََّظته َفَدَعاَها َرُسولُ  َعِلي« فـََلمَّا َكاَن يف الهيَـوه ِت َوملَه تـَفه :    ِإيّنِ َصائَِمٌة قَاَل: »َقده ِكده ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَلته اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، ِإيّنِ َصائَِمٌة، قَاَل: »َقده فـََعلهِت«   اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 إسناده ضعيف مرسل.: كتاب الصمت قال محقق[ # 2019يض: ]ف

 

ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدَة، َعنه عَ   *   -   35 ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َحدَّ بهِد اَّللَِّ بهِن َسِعيٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوسَ  ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُعوَن ُحواًب أَيهَسُرَها َكِنَكاِح الرَُّجِل أُمَُّه، َوَأرهََب الرِّاَب ِعرهُض  ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ لََّم قَاَل: »الرِّاَب َسبـه

ِلِم«  الرَُّجِل الهُمسه
 إسناده ضعيف جدا، والحديث باطل، والجملة األخيرة لها شواهد.  : كتاب الصمت قال محقق[ # 2020]فيض: 

 

َياُن، َعِن ابهِن َأيب جنَِيٍح، َعنه أَبِي  *  -   36 ثـََنا َسفه َاِعيَل، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ، َحدَّ ُ َعَليهِه َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم قَاَل: »َأرهََب الرِّاَب تـَفهِضيُل الهَمرهِء َعَلى َأِخيِه اِبلشَّتهِم« 

 قال محقق كتاب الصمت: إسناده ضعيف.[ # 2021]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو جُمَاِهٍد،   *  -  37 عهُت َأيب، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن َشِقيٍق، قَاَل: ْسَِ ، َحدَّ ، َعنه أََنِس بهِن   َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ
ُ َعلَ  ُ َعنهُه، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يهِه َوَسلََّم َفذََكَر الرِّاَب َوَعظََّم َشأهنَُه، فـََقاَل: »ِإنَّ الدِّرهَهَم ُيِصيُبُه الرَُّجُل َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ

َِطيَئِة ِمنه ِستٍّ َوَثاَلِثنَي زَنـهَيًة يـَزهنِيَها الرَُّجُل، َوَأرهََب الرِّ  لِ ِمَن الرِّاَب َأعهَظُم ِعنهَد اَّللَِّ يف اخله  ِم«اَب ِعرهُض الرَُّجِل الهُمسه
 إسناده ضعيف. والحديث باطل... قال محقق كتاب الصمت:[ # 2022]فيض: 

 

رَباََن أَبُو الهَعوَّا  -  38 ُر بهُن ُُشَيهٍل، َأخه ثـََنا النَّضه ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ ، َحدَّ ُُه َعبهُد الهَعزِيِز بهُن رَبِيٍع الهَباِهِليُّ َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ،  ِم َواْسه
ُهَما، قَاَل: ُكنَّا مَ  ُ َعنـه ، َرِضَي اَّللَّ ُُه حُمَمٌَّد، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ثـََنا أَبُو الزَُّبريهِ َواْسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي،  َحدَّ َع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيهِن يـَُعذَُّب َصاِحَبامُهَا فـََقاَل: »أَ  َخُر َفَكاَن فَأََتى َعَلى َقربه َُما اَل يـَُعذَّاَبِن يف َكِبرِي، َويهٌل َأمَّا َأَحُدمُهَا َفَكاَن يـَغهَتاُب النَّاَس َوَأمَّا اله َما ِإَّنَّ
ِ َفَكَسَرمُهَا ُثَّ َأَمَر ِبكُ  ِلِه« َوَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ ِبَرِيَدٍة َرطهَبٍة َأوه َجرِيَدَتنيه َرٍة فـَُغِرَسته َعَلى َقربهٍ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ لِّ ِكسه اَل يـََتَأذَّى ِمنه بـَوه

بَ  ِ َأوه َما ملَه تـَيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَما ِإنَُّه َسيـَُهوَُّن ِمنه َعَذاِِبَِما َما َكانـََتا َرطهبَـَتنيه  َسا« َصلَّى اَّللَّ



435 

 

 أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما. قال المحقق: [ # 2023]فيض: 
 

ِلٍم اخلهَ   *   -  49 ثـَعهَلَبُة بهُن ُمسه َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َحدََّثيِن  ثـََنا ِإْسه ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا  ، َعنه أَيُّوَب بهِن َبِشرٍي َحدَّ ثـهَعِميُّ
َبِحيِّ  َصه ، َعنه ُشَفيِّ بهِن َماِتٍع األه ِليِّ َل النَّاِر َعَلى َما ِِبِمه ِمَن األهَ الهِعجه ُذوَن َأهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأرهبـََعٌة يـُؤه َذى  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِل النَّاِر لِبَـعهٍض: َما ابَ  ُعوَن اِبلهَويهِل َوالثُـُّبوِر، يـَُقوُل بـَعهُض َأهه َِحيِم َيده َِميِم َواجله َ احله َن َبنيه َعوه ُل َهُؤاَلِء َقده آَذوهاَن َعَلى َما بَِنا ِمَن  َيسه
ََذى؟ قَاَل: فـََرُجٌل ُمغهَلٌق َعَليهِه ََتبُوٌت ِمنه ََجهٍر َورَُجٌل ََيُرُّ َأمهَعاَءُه َورَُجٌل َيِسيُل ُفوُه قـَيهًحا   َوَدًما َورَُجٌل َيَهُكُل حلَهَمُه، فـَيـَُقاُل لِلَِّذي  األه

َبـهَعَد َكاَن َيَهُكُل حُلُوَم النَّاِس اِبلهغِ َيَهُكُل حلَهَمُه: َما اَبلُ  ََذى؟ فـَيَـُقوُل: ِإنَّ األه َبـَعهِد َقده آَذااَن َعَلى َما بَِنا ِمَن األه يَبِة َومَيهِشي اَبلنَِّميَمِة  األه
" 

 قال محقق كتاب الصمت: إسناده ضعيف.[ # 2024]فيض: 
 

ُنَـيهُد بهُن الهَقاِسِم، قَالَ   *   -   68 ثـََنا اهله َاِعيَل، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن ِإْسه ، َحدَّ رَباََن ُعبَـيهُد اَّللَِّ الهَعَتِكيُّ : َأخه عهُت ِغبهطََة بِنهَت َخاِلٍد، قَاَلته : ْسَِ
عهُت َعاِئَشَة تـَُقوُل: " اَل يـَغهَتاُب ِمنهُكنَّ َأَحٌد َأَحًدا فَِإيّنِ قـُلهُت  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإنَّ َهِذِه َلَطوِيَلٌة ْسَِ َرَأٍة َمرًَّة َوَأاَن ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اِلمه

َعًة ِمنه حلَهٍم "   الذَّيهِل فـََقاَل: »الهِفِظي الهِفِظي« فـََلِفظهُت َبضه
 حديث منكر... قال محقق كتاب الصمت:[ # 2025]فيض: 

 

َباينُّ َعنه َحسَّاَن به   *   -   69 ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، قَاَل: ذََكَر الشَّيـه ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ ُ َحدَّ ِن خُمَاِرٍق، َعنه َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليههِ  َرَأٌة َقِصريٌَة َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : " َدَخَلِت امه َها، قَاَلته ُ َعَليهِه َعنـه َاِمي َهَكَذا، َوَأَشرهُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم َجاِلٌس فـَُقلهُت ِبِِِبه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اغهتَـبهِتَها  َا َقِصريٌَة فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم َأَّنَّ
 ح بما قبله.إسناده ضعيف، وهو صحي قال محقق كتاب الصمت:[ # 2026]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، َحدََّثيِن َأيب، قَاَل: َوَحدََّثيِن َواِصلٌ   *  -   70 َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َنَة، قَاَل:  َحدَّ ىَل َأيب ُعيَـيـه  َموه
َياَن، َعنه َجا ُ  َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن ُعرهُفطََة، َعنه طَلهَحَة بهِن اَنِفٍع َوُهَو أَبُو ُسفه ُ َعنهُه، قَاَل: " ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِبٍر، َرِضَي اَّللَّ

َعَليهِه َوَسلََّم: »أَ   ُ ُروَن َما َهِذِه الّرِيُح؟ َهِذِه رِيُح الَّذِ َعَليهِه َوَسلََّم فَارهتـََفَعته لََنا رِيُح ِجيَفٍة ِمنهِتَنٍة فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَن  َتده
ِمِننَي«  يـَغهَتابُوَن الهُمؤه

 قال محقق كتاب الصمت: رجاله موثقون.[ # 2027]فيض: 
 

ِرو بهِن ُمرََّة، َعنه َعبه   * -  71 ُعوِديُّ، َوقـَيهُس بهُن الرَّبِيِع، َعنه َعمه رَباََن الهَمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِرِث، َعنه َعبهدِ َحدَّ   ِد اَّللَِّ بهِن احله
َاِرِث، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن عَ  ُهَما، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَّللَِّ بهِن َمَلَكا، َأوه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َماِلٍك، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله ُ َعنـه ٍرو، َرِضَي اَّللَّ مه

َلَم اله  اَلِم َأفهَضُل؟ قَاَل: »َأنه َيسه ، َأيُّ اإلهِسه ِلُموَن ِمنه ِلَساِنَك َوَيِدَك«اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُمسه
 قال محقق كتاب الصمت: إسناده حسن.[ # 2028]فيض: 
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رَبين الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه   -  72 َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا ِإْسه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َحدَّ ُ أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي    َحدَّ اَّللَّ
ُ َوَرُسولُ  ُروَن َما الهِغيَبُة؟« قَاُلوا: اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َهله َتده َرُه« ِقيَل: َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُرَك َأَخاَك مبَا َيكه ُه َأعهَلُم، قَاَل: »ِذكه

َتُه َوِإنه ملَه َيُكنه ِفيِه فـََقده َِبَتَُّه«َأرَأَيهَت ِإنه َكاَن ِفيِه َما َأُقوُل؟ قَاَل: »ِإنه َكاَن فِ   يِه َما تـَُقوُل فـََقِد اغهتَـبـه
 (. 2589رواه مسلم ) إسناده صحيح.قال محقق كتاب الصمت: [ # 2029]فيض: 

 

ِرو بهِن ُشَعيه   *  -   73 ثـََنا َعِليُّ بهُن َعاِصٍم، َعِن الهُمَثَنَّ بهِن الصَّبَّاِح، َعنه َعمه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ِه َعنه  َحدَّ ٍب، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِّ
ُ َعنهُه، قَاَل: " ذُِكَر رَُجٌل ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى ا ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاُلوا: َما َأعهَجَزُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللِِّ َصلَّى ُمَعاِذ بهِن َجَبٍل، َرِضَي اَّللَّ َّللَّ

،: قـُلهَنا َما ِفيِه قَاَل: »ِإنه قـُلهُتمه مَ  ُتمه َأَخاُكمه« قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اغهتَـبـه  ا لَيهَس ِفيِه فـََقده َِبَتُُّموُه« اَّللَّ
 إسناده ضعيف، وهو صحيح بما قبله. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2030]فيض: 

 

َقهَمِر، َعنه   -   74 َياَن، َعنه َعِليِّ بهِن األه ، َعنه ُسفه ِديٍّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه  َأيب ُحَذيـهَفَة، َعنه َعاِئَشَة، َرِضَي َحدَّ
َها،  ُ َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اغهتَـبهِتهَ اَّللَّ َا َقِصريٌَة، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ : ِإَّنَّ َرَأًة فـََقاَلته َا ذََكَرِت امه  ا« َأَّنَّ

 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2031]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، ثـََنا قـُرَّاُن بهُن ََتَاٍم، َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب مُحَيهٍد، َعنه ُموَسى بهِن َورهَدانَ   *   -  75 ُ َحدَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقالَ  ، َما َأعهَجَز ُفاَلاًن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َعنهُه، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ رَُجٌل ِمَن الهَقوه

ُتُموُه«  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَكلهُتمه حلَهَم َأِخيُكمه َواغهتَـبـه  َصلَّى اَّللَّ
 فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف جدا. :الهيثميقال [ # 2032]فيض: 

 

َنَة، َعنه َحدَّثَِنا عَ  - 82 َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه َاِعيَل، قَااَل: َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َثَمَة، َوِإسه ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، قَاَل: بهُد اَّللَِّ
َتأهَذَن   َها، قَاَلِت: اسه ُ َعنـه عهُت ُعرهَوَة قَاَل: َحدَّثـَتهيِن َعاِئَشُة، َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ائهَذنُوا لَُه ْسَِ رَُجٌل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َل فـََلمَّا َخَرَج قـُله  ُه َنا َلُه: قـُلهَت الَِّذي قـُلهَت ُثَّ أَلَنهَت لَ فَِبئهَس ابهُن الهَعِشريَِة َأوه بِئهَس رَُجُل الهَعِشريَِة« فـََلمَّا َأنه َدَخَل َأاَلَن َلُه الهَقوه
َم الهِقَياَمِة َمنه َوَدَعهُ  َل، فـََقاَل: »َأيه َعاِئَشُة، َشرُّ النَّاِس َمنهزَِلًة ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ يـَوه  َأوه تـَرََكُه النَّاُس اتَِّقاَء َشّرِِه«  الهَقوه

 (.2591)(، ومسلم 6032إسناده صحيح. رواه البخاري ) :كتاب الصمت قال محقق[ # 2033]فيض: 
 

رَبين ُعثهَماُن بهُن َمَطٍر، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنٍس، أَ   *   -  83 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َحدَّ َبَل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ نَّ رَُجاًل، َأقـه
ا َعَليهِه َشرًّا فـََرحَّبَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يف َحلهَقٍة فَأَثـهنَـوه ُ َعَليهِه اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلمَّا قَاَم قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِبِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َم الهِقَياَمِة َمنه ُُيَاُف ِلَسانُُه َأوه ُُيَاُف َشرُُّه«   َوَسلََّم: »َشرُّ النَّاِس َمنهزَِلًة يـَوه
 ه ضعيف جدا...إسناد :كتاب الصمت قال محقق[ # 2034]فيض: 
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َاُروُد بهُن يَزِيَد، َعنه   *   -   84 َبَّاِر بهُن َعاِصٍم، َحدَّثـََنا اجله ثـََنا أَبُو طَاِلٍب َعبهُد اجله ، َحدَّ  َِبهِز بهِن َحِكيٍم، َعنه أَبِيِه، َعنه  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوسَ  ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِه، َرِضَي اَّللَّ ِر الهَفاِجِر َمىَت يـَعهرِفُُه النَّاُس؟ اذهُكُروُه مبَا ِفيِه َجدِّ َن َعنه ِذكه لََّم: »أَتـَرهَعوه

 َُيهَذرهُه النَّاُس«
 قال المحقق: فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.[ # 2035]فيض: 

 

َرَّاِح الهَعبهِديُّ   *  -  92 ثـََنا َراَبُح بهُن اجله ، َحدَّ ثـََنا َساِبُق بهُن َعبهِد اَّللَِّ  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َعنه َأيب َخَلٍف،    -وََكاَن ِمَن الهَبكَّاِئنَي    -، َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا ُمِدَح الهَفاِسُق َغِضَب اَّللَُّ  تَـزَّ ِلَذِلَك الهَعرهُش«َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   َواهه

 إسناده ضعيف جدا... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2036]فيض: 
 

َراَن، َعنه َساِبٍق، عَ   *   -   93 ثـََنا الهُمَعاََف بهُن ِعمه يَنَة، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ْسَِ ، َحدَّ نه َأيب َخَلٍف، َعنه أََنٍس، قَاَل: َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوَسلَُّم: »ِإنَّ اَّللََّ يـَغهَضُب ِإَذا ُمِدحَ   الهَفاِسُق« قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا :كتاب الصمت قال محقق[ # 2037]فيض: 
 

ثـََنا َجااَبَن، عَ   *  - 101 رَباََن َخارَِجُة، َحدَّ رَباََن َعِليُّ بهُن َشِقيٍق، َأخه ، َحدََّثيِن َأيب، َأخه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َسِن، رَفـََعُه قَاَل: " َثاَلثٌَة َحدَّ ِن احلَه
َائُِر،  َماُم اجله ِق، َواإلهِ َتدُِع " اَل حَتهُرُم َعَليهَك َأعهَراُضُهُم: الهُمَجاِهُر اِبلهِفسه  َوالهُمبـه

 مرسل... [ # 2038]فيض: 
 

َشٍب، َعنه أُمِّ *    -   103 ِر بهِن َحوه ثـََنا َجرِيٌر، َعنه لَيهٍث، َعنه َشهه َثَمَة، َحدَّ ، َحدَّثـََنا أَبُو َخيـه  الدَّرهَداِء، َعنه َأيب الدَّرهَداِء،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
 ُ َم الهِقيَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  اَمِة«َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َردَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأنه يـَُردَّ َعنه ِعرهِضِه يـَوه

 إسناده ضعيف، والحديث حسن.  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2039]فيض: 
 

ثـََنا ُعثهَماُن بهُن ُعَمَر، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب زِ  *  - 104 َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ َشٍب، َعنه  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِر بهِن َحوه اَيٍد، َعنه َشهه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »مَ  َاَء بِنهِت يَزِيَد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نه رَدَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه اِبلهَمِغيَبِة َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأنه يـُعهِتَقُه ِمَن  َأْسه

 النَّاِر« 
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2040]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو    -  105 َعِريُّ، َحدَّ َشه ثـََنا أَبُو ِباَلٍل األه ، َحدَّ َرِة، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِل الهَبصه ، َعنه َشيهٍخ، ِمنه َأهه ُمنهِقٍذ الهُقَرِشيُّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه مَحَى ِعرهَض َأِخيِه يف الدُّنـه  ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َمَلًكا  َرِضَي اَّللَّ َم يَـ   - َيا بـََعَث اَّللَّ وه

 َُيهِميِه َعِن النَّاِر«  -الهِقَياَمِة 
 إسناده واه... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2041]فيض: 
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ََرِويُّ  -  106 َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله ، َحدَّثـََنا احلَه َقاَلينُّ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَرِك، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َسِن الهَعسه ، َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن احلَه
ُ َعَليههِ  ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِعيلَ   َعنه لَيهِث بهِن َسعهٍد، قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن ُسَليهِم بهِن زَيهٍد، َموه َع ِإْسه ىَل  َوَسلََّم أَنَُّه ْسَِ  بهَن َبِشرٍي َموه
ِ، َرِضَي اَّللَُّ  َنهَصارِيَّنيه ٍل األه ، َوَأاَب طَلهَحَة بهَن َسهه عهُت َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ ُهَما، يـَُقواَلِن: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َبيِن ُمغَاَلَة يـَُقوُل: ْسَِ  َعنـه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمَن امهِرٍئ َُيهُذلَ  ُ َعزَّ اَّللَّ تَـَقُص ِفيِه ِمنه ِعرهِضِه ِإالَّ َخَذَلُه اَّللَّ تَـَهُك ِفيِه ُحرهَمُتُه َويـُنـه نـه ِطٍن فـَيـُ ِلًما يف َموه َوَجلَّ    امهَرًأ ُمسه
تَـَقُص ِفيِه ِمنه عِ  ِطٍن يـُنـه ِلًما يف َموه ِلٍم يـَنهُصُر امهَرًأ ُمسه َرَتُه َوَما ِمنه ُمسه ِطٍن ُيُِبُّ ِفيِه ُنصه ُ يف َموه تَـَهُك ِفيِه ُحرهَمُتُه ِإالَّ َنَصَرُه اَّللَّ رهِضِه َوتـُنـه

ثَِنيِه ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر بهِن عُ  َرَتُه« قَاَل َُيهََي: َوَحدَّ ِطٍن ُيُِبُّ ِفيِه ُنصه َبَة بهِن َشدَّادٍ يف َموه  تـه
 ضعيف...إسناده  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2042]فيض: 

 

ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّاٍر، ثـََنا أَبُو الهُمَحربَِّ احلهِ   *  -   106 ، َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد، َحدَّ ِل َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ، َعنه َشيهٍخ، ِمنه َأهه ِصيُّ مه
ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل رَ  َرِة، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا ُوِقَع يف الرَُّجِل َوأَنهَت يف َمََلٍ الهَبصه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يََة: }َأُيُِبُّ َأَحدُُكمه َأنه  ُهمه، ُثَّ َتاَل َهِذِه اله ِم زَاِجًرا، َأوه ُقمه َعنـه ًتا    َفُكنه ِللرَُّجِل اَنِصًرا َوِللهَقوه ُتُموُه{ ]احلجرات: َيَهُكَل حلَهَم َأِخيِه َميـه َفَكرِهه
12 " ] 

 إسناده واه... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2043]فيض: 
 

ٍف، َعنه مَحَّادِ   *   -  108 ُد بهُن َعوه ثـََنا فـَهه َحاَق، َحدَّ ، َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد أَبُو ِإسه بهِن َسَلَمَة، َعنه َشيهٍخ ِمنه    َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعنهُه،   َرِة َعِن الهَعاَلِء بهِن أََنٍس، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ ِل الهَبصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمِن اغهِتيَب ِعنهَدُه  َأهه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِخَرةِ  نـهَيا َواله ُ َعزَّ َوَجلَّ يف الدُّ َرُه َأدهرََكُه اَّللَّ َتِطيُع َنصه ِلُم فـََلمه يـَنهُصرهُه َوُهَو َيسه  « َأُخوُه الهُمسه
 ساقط البتة...إسناده  :كتاب الصمت محقق قال[ # 2044]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي    -   113 الهُمَباَرِك، َحدَّ بهُن  ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  بهُن ِعيَسى، َحدَّ َسُن  ، َحدَّثـََنا احلَه َعبهُد اَّللَِّ بهِن َحدَّثَِنا  َعبهِد اَّللَِّ  أَيُّوَب، َعنه  بهُن 
َاِعيَل بهَن َُيهََي   ُ عَ ُسَليهَماَن، َأنَّ ِإْسه ، َعنه أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َُهيِنِّ ِل بهِن ُمَعاِذ بهِن أََنٍس اجله رَبَُه َعنه َسهه َليهِه َوَسلََّم الهَمَعاِفِريَّ، َأخه

َم الهِقَياَمةِ  ُ َمَلًكا َُيهِمي حلَهَمُه يـَوه ِمًنا ِمنه ُمَناِفٍق ِبِغيَبٍة بـََعَث اَّللَّ َنُه   قَاَل: »َمنه مَحَى ُمؤه ٍء يُرِيُد َشيـه ِلًما ِبَشيه ِمنه اَنِر َجَهنََّم َوَمنه قـَفَّا ُمسه
ِر َجَهنََّم َحىتَّ َُيهُرَج ِمَّا قَاَل«  ُ َعَلى ِجسه  ِبِه َحَبَسُه اَّللَّ

 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2045]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو بَ   -   115 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل، َأخه ، َحدَّ ٍر َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ، َعنه َمرهُزوٍق َأيب َبكه َشِليُّ ٍر النـَّهه كه
، َعنه أُمِّ الدَّرهَداِء، َعنه َأيب الدَّرهَداِء، َرِضَي اَّللَُّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َردَّ َعنه ِعرهِض َأِخيِه َردَّ  التـَّيهِميِّ ُهَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعنـه

َم الهِقَياَمِة« ِهِه النَّاَر يـَوه ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنه َوجه  اَّللَّ
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2046]فيض: 

 



439 

 

َدِب، َعنه َأيب َواِئٍل،  َحدَّثَِنا َعبهُد    -  116 َحه ِديُّ بهُن َميهُموٍن، َعنه َواِصٍل األه ثـََنا َمهه ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، َحدَّ ، َحدَّ قَاَل: بـََلَغ اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َِديَث فـََقاَل: ْسَِ َنََّة َّنَّاٌم« ُحَذيـهَفَة َعنه رَُجٍل أَنَُّه يـَُنمُّ احله ُخُل اجله  يـَُقوُل: »اَل يَده

 (.105(، ومسلم )6056إسناده صحيح. رواه البخاري ) :كتاب الصمت محقق قال[ # 2047]فيض: 
 

َعهَمِش، َعنه  -  117 َثَمَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعِن األه ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ ُ َعنهُه، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِإبـهَراِهيَم، َعنه مَهَّاٍم، َعنه ُحَذيـهَفَة، َرِضَي اَّللَّ
َعهَمُش: َوالهقَ  َنََّة قـَتَّاٌت« قَاَل األه ُخُل اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيده  تَّاُت: النَّمَّاُم " قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2048]فيض: 
 

ثـََنا َصاِلٌح الهُمرِّيُّ، َعنه َسعِ   *  -  118 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّاٍم، َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َحدَّ ، َعنه َأيب ُعثهَماَن َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َُريهِريِّ يٍد اجله
اَّللَِّ َصلَّى   َرُسوَل  َأنَّ  َعنهُه،   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُهَريـهَرَة،  َأيب  َعنه   ، ِديِّ اَلقًا  النـَّهه َأخه َأَحاِسُنُكمه  اَّللَِّ  ِإىَل  َأَحبَُّكمه  قَاَل: »ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ اَّللَّ

َلُفوَن َوِإنَّ أَبـهَغَضُكمه ِإىَل اَّللَِّ الهَمشَّاُءوَن اِبلنَِّميمَ  َنافًا الَِّذيَن َيَهَلُفوَن َويـُؤه َوانِ الهُمَوطَُّئوَن َأكه َ اإلهِخه ، الهُملهَتِمُسوَن ِللهرُبَآِء ِة، الهُمَفّرُِقوَن َبنيه
 الهَعَنَت«
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2049]فيض: 

 

ثـََنا َِبهُز بهُن َأَسٍد، َعنه ُشعهَبَة، َعنه َأيب إِ   -  119 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ، َحدَّ عهُت  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َحاَق، قَاَل: ْسَِ َوِص،  سه َحه َأاَب األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقولُ  ُ َعنهُه، قَاَل: ِإنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ ، َرِضَي اَّللَّ : »َأاَل أُنـَبُِّئُكمه اِبلهِعَضِة؟ ِهَي النَِّميَمُة الهَقالَُّة ُُيَدُِّث َعنه َعبهِد اَّللَِّ

َ النَّاِس«  َبنيه
 (. 2606إسناده صحيح. رواه مسلم ) :لصمتكتاب ا قال محقق[ # 2050]فيض: 

 

ثـََنا َداُوُد الهَعطَّاُر، َعِن ابهِن ُخثـَيهٍم،    *   -   120 ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ، َحدَّ َشٍب، َعنه َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ِر بهِن َحوه َعنه َشهه
ُأخه  قَاَل: »َأاَل  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  يَزِيَد  بِنهِت  َاَء  اِبلنَِّميَمِة َأْسه قَاَل: »الهَمشَّاُءوَن  بـََلى  قَاُلوا:  ِبِشَرارُِكمه؟«  رِبُُكمه 

َِحبَِّة الهَباُغوَن ِللهرُبَآِء الهَعَنَت«  َ األه ِسُدوَن َبنيه  الهُمفه
 إسناده لين. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2051]فيض: 

 

رَباََن أَبُو ُمَعاِويََة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َميهُمو  *  - 121 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َحدَّ ِكنٍي َعنه َأيب  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ٍن، َعنه ُموَسى بهِن ِمسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: » ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِِبَا يف النَّاِر  َذرٍّ، َرِضَي اَّللَّ ِلٍم َكِلَمًة لَِيِشيَنُه ِِبَا ِبَغريهِ َحقٍّ َشانَُه اَّللَّ َمنه َأَشاَد َعَلى ُمسه

َم الهِقَياَمِة«  يـَوه
 إسناده ضعيف جدا. :كتاب الصمت محقق قال[ # 2052]فيض: 

 

رَباََن ُجَهريهُ   *   -   123 رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ٍر، َأخه ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده  بهُن يَزِيَد، َعنه ِخَداِش بهِن َعبَّاٍس َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
عهُت َرُسوَل   ُ َعنهُه، قَاَل: ْسَِ ِلٍم ِبَشَهاَدٍة  أَبُو َعيَّاٍش، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َشِهَد َعَلى ُمسه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَدُه ِمَن النَّاِر«  ٍل فـَلهيَـتَـبَـوَّأه َمقه  لَيهَس هَلَا أبَِهه
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 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2053]فيض: 
 

ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َهاِشٍم، عَ   *  -  129 َاِعيَل، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ، َحدَّ ِِه َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ نه َأيب الهَعالَِيِة، َأوه َغريه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأََتين اله  ثهُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَـنَـَفاين فَانهطََلَقا يب َحىتَّ أَتـََيا يب َعَلى رَُجٍل يف قَاَل: ُحدِّ َبارَِحَة رَُجاَلِن فَاكه

فـَُقلهُت:   ِفيِه  فـََيأهُخُذ  ُلَغ حلَهيَـيهِه فـَيَـُعوُد  يـَبـه َقُه َحىتَّ  فـََيُشقُّ ِشده ِخُلُه يف يف رَُجٍل  يُده ٌب  َعوه َيِدِه ُكالَّ الَِّذيَن َيسه ُهُم  قَاَل:  َهَذا؟  َن َمنه 
 اِبلنَِّميَمِة "

 إسناده ضعيف إلرساله... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2054]فيض: 
 

َيا  -  135 ثـََنا ُسفه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َحدَّ يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ، َحدَّ ِإبـهَراِهيَم، َعنه ُن، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُقُل احلهَ  ُ َعنهُه، َفذََكُروا رَُجاًل أَنَُّه يـَنـه ُ، قَاَل: ُكنَّا ِعنهَد ُحَذيـهَفَة، َرِضَي اَّللَّ عهُت مَهَّاٍم، َرمِحَُه اَّللَّ ُ َعنهُه، فـََقاَل: ْسَِ ِديَث ِإىَل ُعثهَماَن، َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َنََّة قـَتَّاٌت«َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُخُل اجله   يـَُقوُل: »اَل َيده
 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2055]فيض: 

 

ََسِن، َرِضيَ *    -   136 رَباََن الهُمَباَرُك بهُن َفَضاَلَة، َعِن احله َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َحدَّ ُ َعنهُه،    َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ
ُ ِبَِ  نـهَيا َأطهَعَمُه اَّللَّ َلًة يف الدُّ ِلِم ُأكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َأَكَل أبَِِخيِه الهُمسه اًب اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلِم ثـَوه َلًة ِمَن النَّاِر، َوَمنه لَِبَس أبَِِخيِه الهُمسه ا ُأكه

مَ  ُ يـَوه نـهَيا أَلهَبَسُه اَّللَّ َم الهِقَياَمِة«  يف الدُّ ُ ِبِه يـَوه ِلِم َْسََّع اَّللَّ اًب ِمنه اَنٍر، َوَمنه َْسََّع أبَِِخيِه الهُمسه  الهِقَياَمِة ثـَوه
 إسناده ضعيف إلرساله... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2056]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن َعبهِد    -  138 ، َحدَّ ُ بهُن الرَّبِيِع، َعنه نـَُعيهِم بهِن َحنهظََلَة، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا الرَُّكنيه مَّاينُّ، َحدَّثـََنا َشرِيٌك، َحدَّ َِميِد احلِه احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكانَ  ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هَ َعنه َعمَّاِر بهِن اَيِسٍر، َرِضَي اَّللَّ نـهَيا َكاَن َلُه ِلَسااَنِن  َلُه َوجه اِن يف الدُّ

َم الهِقَياَمِة«   ِمنه اَنٍر يـَوه
 إسناده لين، والحديث صحيح إلرساله. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2057]فيض: 

 

َعهَمِش، َعنه    -   139 ثـََنا َجرِيٌر، َعِن األه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ ُ َعنهُه، قَاَل: َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َأيب َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ
َم الهِقَياَمِة َذا الهوَ  َعَليهِه َوَسلََّم: »جتَُِدوَن ِمنه ِشَراِر ِعَباِد اَّللَِّ يـَوه  ُ ِ الَِّذي َيَهِت َهُؤاَلِء ِبَِديِث َهُؤاَلِء،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهنيه جه

 اَلِء ِبَِديِث َهُؤاَلِء« َوَهؤُ 
 (.2526(، ومسلم )3494إسناده صحيح. رواه البخاري ) :كتاب الصمت قال محقق[ # 2058]فيض: 

 

َعهَرِج،   -   140 َنَة، َعنه َأيب الزِّاَنِد، َعِن األه ثـََنا ابهُن ُعيَـيـه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ ُ َعنهُه، َعنه    َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ
ِ الَِّذي َيَهِت هَ  َهنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »جتَُِدوَن ِمنه ِشَراِر النَّاِس َذا الهَوجه ٍه« َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ٍه َوَهُؤاَلِء ِبَوجه  ُؤاَلِء ِبَوجه

 صحيح.إسناده  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2059]فيض: 
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َعهَمُش، عَ   -  143 ثـََنا يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهٍد، َحدَّثـََنا األه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ، َحدَّ نه ِإبـهَراِهيَم، َعنه َأيب الشَّعهثَاِء،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُخُل َعلَ  ُهَما: ِإانَّ َنده ُ َعنـه َُه، فـََقاَل: »ُكنَّا نـَُعدُّ َذِلَك قَاَل: ِقيَل اِلبهِن ُعَمَر، َرِضَي اَّللَّ َنا قـُلهَنا َغريه َل، فَِإَذا َخَرجه ى أَُمَرائَِنا فـَنَـُقوُل الهَقوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم النَِّفاَق«  ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلى َعهه
 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2060]فيض: 

 

رَباََن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن حُمَمٍَّد الهمُ   *  -  144 ُّ، َأخه َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ، َحدَّثـََنا احلَه ِلٍم، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َاِعيَل بهِن ُمسه َحاِريبُّ، َعنه ِإْسه
ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َسِن، َوقـََتاَدَة، َعنه أََنٍس، َرِضَي اَّللَّ نـهَيا ُجِعَل َعِن احلَه ِ يف الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن َذا ِلَساَننيه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َم الهِقَياَمِة«   َلُه ِلَسااَنِن ِمنه اَنٍر يـَوه
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت حققمقال [ # 2061]فيض: 

 

ثـََنا ُسَليهمَ   *   -   145 ثـََنا َُيهََي بهُن َحسَّاَن، َحدَّ َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز، َحدَّ ، َحدََّثيِن احلَه اُن بهُن ِباَلٍل، َعنه َكِثرِي بهِن زَيهٍد،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعنهُه، َعِن النَّ  ِ َأنه َيُكوَن َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َرِضَي اَّللَّ َهنيه َبِغي ِلِذي الهَوجه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَنـه ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َأِميًنا ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«
 حديث صحيح... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2062]فيض: 

 

َثَمَة،    -   146 ثـََنا أَبُو َخيـه ، َحدَّ رَبين َعنه ِْسَاِك بهِن َحرهٍب، َعنه َأيب  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل َحامِتُ بهُن َأيب َصِغريََة: َأخه َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه قـَوه  : َسأَلهُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َها، قَاَلته ُ َعنـه }َوَتَهُتوَن يف اَنِديُكُم الهُمنهَكَر{   ِلِه َجلَّ َوَعزَّ َصاِلٍح، َعنه أُمِّ َهاِنٍئ، َرِضَي اَّللَّ

ُهمه فـَُهَو الهُمنهَكُر الَِّذي َكانُوا َيَهُتوَن«29]العنكبوت:  َخُروَن ِمنـه َل الطَّرِيِق َوَيسه  [ قَاَل: »َكانُوا َُيهِذُفوَن َأهه
 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2063]فيض: 

 

َقهَمِر، َعنه َأيب ُحذَ َحدَّثَِنا َعبهُد    -   147 َياُن بهُن َسِعيٍد، َعنه َعِليِّ بهِن األه رَباََن ُسفه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َحدَّ يـهَفَة، َعنه َعاِئَشَة،  اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  : َحَكيهُت ِإنهَسااًن فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َها، قَاَلته ُ َعنـه  »َما ُأِحبُّ َأَّنَّ َحَكيهُت ِإنهَسااًن َوَأنَّ يل َكَذا وََكَذا« َرِضَي اَّللَّ

 إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2064]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، عَ   -  148 ُنَـيهِد، َحدَّ ُ بهُن اجله َُسنيه ، َحدََّثيِن احله نه أَبِيِه، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن زَمهَعَة، َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ
ُ َعَليهِه َوسَ  َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنهُه، أَنَُّه ْسَِ لََّم َُيهُطُب فـََوَعَظُهمه يف َضِحِكِهمه ِمَن الضَّرهطَِة َوقَاَل: »َعاَلَم َيضهَحُك َأَحدُُكمه َرِضَي اَّللَّ

َعُل؟«  ِمَّا يـَفه
 (.2855(، ومسلم )4942رواه البخاري ) إسناده صحيح. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2065]فيض: 

 

رَباََن َروهُح بهُن ُعَباَدَة، َعنه ُمَباَرٍك، عَ  * - 149 ٍر، َأخه ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ُ َعنهُه، قَاَل:  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َسِن، َرِضَي اَّللَّ ِن احلَه
زِِئنَي ابِ  تَـهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهُمسه َنَِّة فـَيـَُقاُل: َهُلمَّ فـََيِجيُء ِبَكرهِبِه َوَغمَِّه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتُح أِلََحِدِهمه اَبٌب ِمَن اجله لنَّاِس يـُفه
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ِه، فَِإَذا   َتُح لَُه اَبٌب آَخُر، فـَيـَُقاُل: َهُلمَّ، فـََيِجيُء ِبَكرهِبِه َوَغمِّ ا يـََزاُل َكَذِلَك َحىتَّ َجاَء ُأغهِلَق ُدونَُه، َفمَ فَِإَذا َجاَء ُأغهِلَق ُدونَُه، ُثَّ يـُفه
َتُح َلُه الهَباُب فـَيـَُقاُل َلُه: َهُلمَّ َهُلمَّ، َفَما َيَهتِيُه "   َأنَّ الرَُّجَل لَيـُفه

 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2066]فيض: 
 

رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعنه َجرِيِر بهِن    *  -  150 ٍر، َأخه ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ََسِن، َرِضَي اَّللَُّ َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َحازٍِم، َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَباَلُء ُموَكَّ   ٌل اِبلهَمنهِطِق«َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف. :كتاب الصمت قال محقق[ # 2067]فيض: 
 

دَ  -  152 َمه َسِن بهِن َأيب يَزِيَد اهله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احلَه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ، َحدَّ ِر بهِن يَزِيَد، َعنه َخاِلِد بهِن َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ اينُّ، َعنه ثـَوه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: » ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمنه َعريََّ َأَخاُه ِبَذنهٍب« قَاَل ابهُن َمِنيٍع:  َمعهَداَن، َعنه ُمَعاِذ بهِن َجَبٍل، َرِضَي اَّللَّ

َعَلُه«   قَاَل َأصهَحابـَُنا: »َقده ََتَب ِمنهُه ملَه مَيُته َحىتَّ يـَفه
 حديث موضوع... :كتاب الصمت قال محقق[ # 2068]فيض: 

 

ثـََنا    *   -   155 ثـََنا َأيب، َحدَّ ، َحدََّثيِن أَبُو ُعبَـيهَدَة َعبهُد الهَواِرِث بهُن َعبهِد الصََّمِد، َحدَّ َبَسُة بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ،  َحدَّثَِنا َعبهُد اَّللَِّ َعنـه
ُ َعنهُه، قَالَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكفَّارَُة َمِن اغهتَـبهَت َأنه َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيَد، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َرِضَي اَّللَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تَـغهِفَر َلُه«   َتسه
 موضوع.  :كتاب الصمت قال محقق[ # 2069]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َسِعيٍد َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِبيِب بهِن َخاِلٍد الهَمِدييِنُّ   *   -   1 َحاُق بهُن حُمَمٍَّد الهَفرهِويُّ ،  َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن  ،  قَاَل: ثنا ِإسه
ِلِم بهِن اَبَنكَ  ِ ، َعنه أَبِيهِ ، ُمسه َُسنيه َع َعِليَّ بهَن احله ُ َعنههُ ، َعنه َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلبٍ ، يهِ يـَُقوُل َعنه أَبِ ، أَنَُّه ْسَِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ، َرِضَي اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ مِ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »انهِتظَاُر الهَفَرِج ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِعَباَدةٌ  نهُه اِبلهَقِليِل َوَمنه َرِضَي اِبلهَقِليِل ِمَن الرِّزهِق َرِضَي اَّللَّ
 ِمَن الهَعَمِل«

 ضعيف جدا. :(1573األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2070]فيض: 
 

َزهِديُّ   -  2 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ األه َرائِيَل بهَن يُوُنسَ ،  ثنا مَحَّاُد بهُن َواِقدٍ ،  َحدَّ عهُت ِإسه َداينِّ َعنه َأيب  ، قَاَل: ْسَِ َمه َحاَق اهله َعنه َأيب  ،  ِإسه
َوصِ  َحه ُعودٍ ،  األه ِلهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َ َعزَّ َوَجلَّ ِمنه َفضه َ َعزَّ  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َسُلوا اَّللَّ فَِإنَّ اَّللَّ

َأَل ِمنه َفضهلِ   َوَأفهَضُل الهِعَباَدِة انهِتظَاُر الهَفَرِج« ، هِ َوَجلَّ ُيُِبُّ َأنه ُيسه
  (، وقال األلباني: ضعيف.3571رواله الترمذي )[ # 2071]فيض: 

 

َثَمةَ   -   3 ثـََنا أَبُو َخيـه رَبين َعطَاُء ،  َعِن ابهِن ِشَهابٍ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َكيهَسانَ ،  ثنا َأيب ،  ثنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ قَاَل: َأخه
ُنهَدِعيُّ  َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َأنَّ َأاَب َسِعيدٍ ،  بهُن يَزِيَد اجله رَبَُه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ًا َواَل َأوهَسَع ِمَن  ،  َأخه ا َعطَاًء َخريه أَنَُّه قَاَل: »ملَه تـُعهَطوه

 الصَّربهِ«
   (.1053ومسلم )(، 1469رواه البخاري )[ # 2072]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ   -  5 َحاُق بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ َعنه َأيب ِإدهرِيَس ،  َعنه يُوُنَس بهِن َميهَسَرةَ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َُيهََي ،  ثنا ِإسه
َوهاَلينِّ  ُ َعنههُ ،  َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ،  اخله يَةِ قَاَل:  ،  َرِضَي اَّللَّ ٍم ُهَو يف َشأهٍن{ ]الرمحن:  ،  ُسِئَل َعنه َهِذِه اله َها  ،  [29}ُكلَّ يـَوه قَاَل: ُسِئَل َعنـه

ِشَف َكرهابً ، فـََقاَل: »ِمنه َشأهنِِه َأنه يـَغهِفَر َذنـهًبا، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ًما، َوَيكه  آَخرِيَن«َوَيَضَع ، َويـَرهَفَع قـَوه
   (.202رواه ابن ماجه )[ # 2073]فيض: 

 

َعهدِ   -  6 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َنا َأاَن َرِديفٌ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َحدََّثيِن َعطَاُء بهُن َأيب َراَبحٍ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهَواِحِد بهُن ُسَليهمٍ ،  َحدَّ ، قَاَل: بـَيـه
َفظه اَي ُغاَلمُ ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َفِظ اَّللََّ َُيهَفظهكَ ، يهِه َوَسلََّم ِإذه قَاَل يل: »احه ُه جِتَاَهكَ ، احه َفظهُه جتَِده ، ِإَذا َسأَلهَت َفَسِل اَّللََّ ، احه

َتِعنه اِبَّللَِّ  تَـَعنهَت فَاسه َقهاَلمُ ،  َوِإَذا اسه ُ ،  بَِيِدهِ َوالَِّذي نـَفهِسي  ،  َورُِفَعِت الصُُّحفُ ،  َجفَِّت األه َفَعَك ِبَغريهِ َما َكَتَب اَّللَّ ُمَُّة لِتَـنـه َلوه َجِهَدِت األه
َتطَاَعته َذِلكَ  َتطَاُعوا« ، َلَك َما اسه  َوَلوه َأرَاَدته َأنه َتُضرََّك ِبَغريهِ َما َقدََّر َلَك َما اسه

   (، وقال األلباني: صحيح.2516رواه الترمذي )[ # 2074]فيض: 
 

أَبُو َسِعيٍد الهَمِدييِنُّ   *  -  7 ثـََنا  َِزاِميُّ ،  َحدَّ َبَة احله ِر بهُن َأيب َشيـه أَبُو َبكه ِإبـهَراِهيَم بهِن الهُمطَِّلِب بهِن َأيب َوَداَعَة ،  َحدََّثيِن  ثنا حُمَمَُّد بهُن 
ِميُّ  ٍرو التـَّيهِميُّ ،  السَّهه َرُة بهُن َعمه ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن زُهه َعَليهِه  ،  َعنه َسهه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُهَما: »اَي ُغاَلمُ  ُ َعنـه َتِفُع ِِبِنَّ ،  َوَسلََّم قَاَل ِلَعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ قَاَل:  ،  « قَاَل: بَِليٍّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  َأاَل ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت تـَنـه
َفِظ اَّللََّ َُيهَفظهكَ  ُه َأَماَمكَ ،  »احه َفِظ اَّللََّ جتَِده دَّةِ ،  احه تَـَعنهَت ،  ِإَذا َسأَلهَت َفَسِل اَّللََّ ،  تـََعرَّفه ِإىَل اَّللَِّ يف الرََّخاِء يـَعهرِفهَك يف الشِّ َوِإَذا اسه
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َتِعنه اِبَّللَِّ  ِدُروا َعَليههِ   فـََلوه ،  َجفَّ الهَقَلُم مبَا ُهَو َكاِئنٌ ،  فَاسه ُ َلَك ملَه يـَقه تـُبهُه اَّللَّ ٍء ملَه َيكه َفُعوَك ِبَشيه َوَلوه َجَهَد الهِعَباُد  ،  َجَهَد الهِعَباُد َأنه يـَنـه
ِدُروا َعَليههِ  ُ َعَليهَك ملَه يـَقه تـُبهُه اَّللَّ ٍء ملَه َيكه َتطَعهَت َأنه تـَعهَمَل َّلِلَِّ  ،  َعَلى َأنه َيُضرُّوَك ِبَشيه ِق يف الهَيِقنِي فَافـهَعله فَِإِن اسه ده َتِطعه ،  اِبلصِّ َوِإنه ملَه َتسه

ًا َكِثريًا َرُه َخريه َر َمَع الصَّربهِ ، فَِإنَّ يف الصَّربهِ َعَلى َما َتكه ًرا« ، َوَأنَّ الهَفَرَج َمَع الهَكرهبِ ، َواعهَلمه َأنَّ النَّصه ِر ُيسه  َوَأنَّ َمَع الهُعسه
  ...حديث صحيح(، وقال شعيب: 2803رواه احمد ) [ # 2075]فيض: 

رٍ  - 8 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ِلمٍ ، َحدَّ ََكِم بهِن ُمصهَعبٍ ، ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َعنه  ، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّاسٍ ، َعِن احله
ِه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبَّ ،  أَبِيهِ  ُهَما،  اسٍ َعنه َجدِّ ُ َعنـه ُ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َرِضَي اَّللَّ ِتغهَفاِر َجَعَل اَّللَّ ثـََر ِمَن ااِلسه قَاَل: »َمنه َأكه

 َوَرزََقُه ِمنه َحيهُث اَل َُيهَتِسُب« ، َوِمنه ُكلِّ ِضيٍق خَمهَرًجا، َلُه ِمنه ُكلِّ َهمٍّ فـََرًجا
 .ضعيف(، وقال االلباني: 1518رواه أبو داود )[ # 2076]فيض: 

 

َسنِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن مَحَّاٍد الشَُّعيهِثيُّ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   -   9 َمُس بهُن احلَه ، َعنه َأيب السَِّليلِ ،  قَاَل: ثنا َكهه
َ ََيهَعله َلُه خَمهرَ قَاَل: قَاَل أَبُو َذرٍّ: َكاَن  يََة: }َوَمنه يـَتَِّق اَّللَّ ُلو َعَليَّ َهِذِه اله َويـَرهزُقهُه ِمنه َحيهُث اَل ، ًجاَنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَتـه

ُبُه{ ]الطالق:  ُهمه« ،  َذرٍّ [ ُثَّ يـَُقوُل: »اَي َأابَ 3َُيهَتِسُب َوَمنه يـَتَـوَكَّله َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحسه  َلوه َأنَّ النَّاَس ُكلَُّهمه َأَخُذوا ِِبَا َلَكَفتـه
ِليل لم يْدرك َأَبا َذر :البوصيري قال [ # 2077]فيض:   .َهَذا ِإْسَناد ِرَجاله ِثَقات ِإالَّ َأنه ُمْنَقطع َأُبو السَّ

َاِعيلَ   *   -   10 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َيانُ ،  َحدَّ َعرٍ َعنه  ،  ثنا ُسفه قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َبِذميَةَ ،  ِمسه
َوَسلََّم »ِإنَّ آَل   فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ،  َفَذَهُبوا ِبِِِبِلي َوابهيِن ،  فـََقاَل: ِإنَّ َبيِن ُفاَلٍن َأَغاُروا َعَليَّ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 

َل بـَيهٍت َما ِفيِهمه ُمدٌّ ِمنه طََعامٍ  : َماَذا قَاَل َلَك ،  فـََرَجَع ِإىَل امهَرأَتِهِ   .  «َفَسِل اَّللََّ ،  َأوه َصاٌع ِمنه طََعامٍ ،  حُمَمٍَّد َكَذا وََكَذا َأهه فـََقاَلته
رَبََها  ؟  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  : نِعهَم َما َردَّ َعَليهكَ   ،فََأخه فـََر َما َكاَنته ،  فـََقاَلته َنُه َأوه ُ ِإلَيهِه ِإِبَلُه َوابـه فَأََتى ،  َفَما لَِبَث َأنه َردَّ اَّللَّ

رَبَهُ  أََلِة اَّللَِّ َعزَّ  ،  َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثهََن َعَليههِ ،  الهِمنهرَبَ َفَصِعَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه َوَأَمَر النَّاَس مبَسه
 [ 3َوقـََرَأ َعَليهِهمه: }َوَمنه يـَتَِّق اَّللََّ ََيهَعله َلُه خَمهَرًجا َويـَرهزُقهُه ِمنه َحيهُث اَل َُيهَتِسُب{ ]الطالق: ، َوَجلَّ َوالرَّغهَبِة ِإلَيههِ 

   ~[ 2078]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -   11 َارِِثيِّ ،  ثنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّ ِر بهِن رَاِفٍع احله اَلنَ ،  َعنه ِبشه ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعجه
ُ َعنههُ  ِعنَي َداءً قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ،  َرِضَي اَّللَّ َعٍة َوِتسه َة ِإالَّ اِبَّللَِّ َدَواٌء ِمنه ِتسه َل َواَل قـُوَّ أَيهَسُرَها  ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َحوه

َمُّ«  اهله
 هذا حديث ال يصح...  :ابن الجوزي في العلل المتناهيةقال [ # 2079]فيض: 

 

ََلِبِّ ،  أنبأ قـُرَّاُن بهُن ََتَامٍ ،  َسعهدٍ َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر َأمحهَُد بهُن    *  -  12 ٍر احله َسنِ ،  َعنه َأيب ِبشه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن احلَه
َطَااَي« َ َساَعاِت اخله ِهَبه ََذى يُذه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َساَعاُت األه
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 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2080]فيض: 

16  -  *   ِ َُسنيه َطَّاِب الهَعنهرَبِيُّ ،  أنبأ يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله َسنِ ،  َعِن الهُمِغريَِة َأيب حُمَمَّدٍ ،  أنبأ َشرِيُك بهُن اخله ،  َعِن احلَه
نـهَياقَاَل: »َأدهِخله نـَفهَسَك يف  ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َها اِبلصَّرِبِ ،  مُهُوِم الدُّ ُرجه ِمنـه َولهرَيُدََّك َعِن النَّاِس َما تـَعهَلُم ِمنه  ،  َواخه

 نـَفهِسَك« 
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 2081]فيض: 

َحاقَ   *  -  20 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإسه َأنَّ َعبهَد الهَمِلِك بهَن اَنِفٍع ،  قَاَل: ثنا َعيَّاُش بهُن َعبَّاسٍ ،  ثنا اَنِفُع بهُن يَزِيدَ ،  ثنا َسِعيُد بهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ
ََكِم َحدَّثَهُ ،  الهَمَعاِفِريَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل اِلبهِن ،  َعنه َخاِلِد بهِن رَاِفعٍ ،  َحدَّثَُه َأنَّ َجعهَفَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله

ِثره مَهَّكَ مَ  ُعوٍد: »اَل ُتكه  َوَما تـُرهَزقه َيَهِتَك« ، َما يـَُقدَّره َيُكنه ، سه
   ~[ 2082]فيض: 

َياَن الثَـّوهِريِّ ،  ثنا َأيب ،  َحدََّثيِن َعاِصُم بهُن ُعَمَر بهِن َعِليِّ بهِن ُمَقدَّمٍ   -   25 َاِعيلَ ،  َعنه ُسفه عهُت َبِشريًا َأاَب ِإْسه ُُيَدُِّث َعنه َسيَّاٍر  ،  قَاَل: ْسَِ
ُعودٍ ،  َعنه طَاِرِق بهِن ِشَهابٍ ،  َأيب مَحهَزةَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه نـََزَلته ِبِه َحاَجٌة ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه

ُ َلُه أبََِجٍل َحاِضٍر َأوه ِرزهٍق َعاِجٍل«فَِإنه أَنـهَزهلََ ، فَأَنـهَزهَلَا اِبلنَّاِس ملَه ُتَسدَّ فَاقـَُتهُ   ا اِبَّللَِّ َأوهَشَك اَّللَّ
   (، وقال األلباني: صحيح.1645رواه أبو داود )[ # 2083]فيض: 

 

ََسِن بهِن َشِقيقٍ   *  -  26 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليِّ بهِن احله َعثَ ،  َحدَّ َشه ََسنِ ،  َعنه ِهَشامٍ ،  ُفَضيهُل بهُن ِعَياضٍ ثنا  ،  ثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن األه ،  َعِن احله
 ِ َُصنيه َراَن بهِن احله ُ ُكلَّ ،  َعنه ِعمه َوَرزََقُه ،   ُمُؤونَةٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن انـهَقَطَع ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َكَفاُه اَّللَّ

َها« ، َتِسبُ ِمنه َحيهُث اَل َُيه  ُ ِإلَيـه نـهَيا وَكََّلُه اَّللَّ  َوَمِن انـهَقَطَع ِإىَل الدُّ
َذَكَرُه اْبُن   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه ِإْبَراِهيُم ْبُن اأْلَْشَعِث َصاِحُب اْلُفَضْيِل، َوُهَو َضِعيٌف، َوَقدْ   :الهيثميقال  [ #  2084]فيض:  

ُب َوُيْخِطُئ َوُيَخاِلُف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.ِحبَّاَن ِفي   الثِ َقاِت، َوَقاَل: ُيَغرِ 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن يُوُسَف بهِن َخاِلدٍ  *  - 27 بهِن  َعنه ِعيَسى بهِن حُمَمَِّد بهِن ِإاَيَس ،  قَاَل: ثنا اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ، قَاَل: ان ُرَوَيهُ بهُن يَزِيدَ ، َحدَّ
َواَن بهِن ُسَليهمٍ ،  بَُكريهٍ  َجعَ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه َصفه ُ َعنههُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ِمنه َأشه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  َرِضَي اَّللَّ

رَُكمه ُكلَّهُ  َِتِه ُيِصيُب ِِبَا َمنه َيَشاُء ِمنه ِعَباِدهِ ،  اَّللَِّ   َوتـََعرَُّضوا لِنَـَفَحاِت َرمحهَةِ ،  »اطهُلُبوا اخلهَريهَ َدهه ،  فَِإنَّ َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ نـََفَحاٍت ِمنه َرمحه
َن َروهَعاِتُكمه«  رُتَ َعوهرَاِتُكمه َويـَُؤمِّ  َوَسُلوا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأنه َيسه

 ضعيف. :(902األلباني في ضعيف الجامع )قال [ # 2085]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن اَنِصحٍ   *   -  28 َعنه َعيَّاِش بهِن  ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب أَيُّوبَ ،  َعنه ُمَعاِويََة بهِن َُيهََي َأيب ُمِطيعٍ ،  ثنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ
ُعودٍ قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ ، َعنه َماِلِك بهِن َعبهِد اَّللَِّ الهَمَعاِفِريِّ ، َعبَّاسٍ  ِثره مَهَّكَ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اِببهِن َمسه فَِإنَُّه ، فـََقاَل: »اَل ُتكه

 َوَما تـُرهَزقه َيَهِتَك«، َما يـَُقدَّره َيُكنه 
 منقطع. :البيهقي في شعب اإليمانقال [ # 2086]فيض: 

ََسُن بهُن َعِليٍّ  *  - 32 رٍ ، ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ، َأمحهَُد بهُن َصاِلحٍ َحدََّثيِن ، َحدََّثيِن احله َحدَّثَُه ، َأنه يَزِيَد الرَّقَاِشيَّ ، َحدََّثيِن أَبُو َصخه
عهُت أََنَس بهَن َماِلكٍ  َِديَث ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َواَل َأعهَلُم ِإالَّ َأنَّ أََنًسا،  قَاَل: ْسَِ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يُوُنَس َعَليهِه السَّاَلُم يـَرهَفُع احله

ُوتِ  ُعَو اَّللََّ اِبلهَكِلَماِت ِحنَي اَنَداُه َوُهَو يف َبطهِن احله فـََقاَل: اللَُّهمَّ }اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنهَت ُسبهَحاَنَك ِإيّنِ ُكنهُت ِمَن ،  ِحنَي َبَدا َلُه َأنه َيده
الهَعرهشِ ،  [ 87الظَّاِلِمنَي{ ]األنبياء:   َُنهَو  الدَّعهَوُة  بَـَلِت  الهَماَلِئَكُة: اَي َربُّ ،  فَأَقـه ِباَلٍد  ،  فـََقاَلِت  ِمنه  َمعهُروٌف  ٌت َضِعيٌف  َهَذا َصوه

ُ تـََعاىَل: َأَما تـَعهرُِفوَن َذِلكَ ،  َغرِيَبةٍ  قَاُلوا: َعبهُدَك يُوُنُس الَِّذي ملَه   ،قَاَل: َذاَك َعبهِدي يُوُنسُ   ؟  َوَمنه ُهوَ ،  قَاُلوا: اَي َربُّ   ؟  فـََقاَل اَّللَّ
يِه ِمَن الهَباَلءِ ،  قَاُلوا: اَي َربُّ   ؟  يـََزله يـُرهَفُع َلُه َعَمٌل ُمتَـَقبٌَّل َوَدعهَوٌة جُمَابَةٌ  َنُع يف الرََّخاِء فـَتـَُنجِّ ،  قَاَل: بـََلى   ؟  َأَفاَل تـَرهَحُم َما َكاَن َيصه

ُوَت َفَطَرَحُه اِبلهَعرَ   اءِ فََأَمَر احله
 في إسناده يزيد الرقاشي ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 2087]فيض: 

َيانَ   -  33 قَاَل: َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَِّد بهِن  ،  قَاَل: ثنا حُمَمَُّد بهُن ُمَهاِجٍر الهُقَرِشيُّ ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن ُسفه
ٍء ِإَذا ،  قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َسعهدٍ  ُثُكمه ِبَشيه رِبُُكمه َأوه ُأَحدِّ فـََقاَل: »َأاَل ُأخه

نـهَيا َدَعا رَبَّ  قَاَل: }اَل ِإَلَه ،  قَاَل: " ُدَعاُء ِذي النُّونِ ،  « قَاَل: فـََقاُلوا: بـََلى ؟  ُه فـََفرََّج َعنههُ نـََزَل ِبَرُجٍل ِمنهُكمه َكرهٌب َأوه َباَلٌء ِمنه َأمهِر الدُّ
 [ " 87ِإالَّ أَنهَت ُسبهَحاَنَك ِإيّنِ ُكنهُت ِمَن الظَّاِلِمنَي{ ]األنبياء: 

 ( بنحوه، وقال األلباني: صحيح.3505رواه الترمذي )[ # 2088]فيض: 

ِرو بهِن حُمَمٍَّد الهُقَرِشيُّ  *  - 43 ُ بهُن َعمه َُسنيه َعنه ، َعنه َُيهََي بهِن َعبهِد الهَمِلكِ ، قَاَل: أَنـهَبَأ زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  قَاَل: ثنا َأيب ، َحدََّثيِن احله
فـََقاَل َلُه: اَي يـَعهُقوُب َما الَِّذي َأذهَهَب ،  " َكاَن لِيَـعهُقوَب َأٌخ َمَؤاخٍ قَاَل:  ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  رَُجلٍ 

َركَ  ُزهُن َعَلى ابهيِن بِ   ؟  َبَصَرَك َوقـَوََّس َظهه ِري فَاحله َياِمنيَ قَاَل: َأمَّا الَِّذي َأذهَهَب َبَصِري فَالهُبَكاُء َعَلى يُوُسَف َوَأمَّا الَِّذي قـَوََّس َظهه ،  نـه
ُكوين ِإىَل َغريهِي َتِحي َتشه ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِإلَيهِه: اَي يـَعهُقوُب َأَما َتسه ُكو بـَثِّي{ ]يوسف:    ؟  فََأوهَحى اَّللَّ َا َأشه [ َوُحزهين ِإىَل  86فـََقاَل: }ِإَّنَّ

ِريَوقـَوَّ ،  َأذهَهبهَت َبَصِري،  ارهَحِم الشَّيهَخ الهَكِبريَ ،  اَّللَِّ ُثَّ قَاَل: اَي َربِّ  َت َظهه َتمُّهُ ،  سه ُثَّ افـهَعله يب َما ،  ارهُدده َعَليَّ َرُيهَاَنيِت يُوُسَف َأشه
ِيلُ ،  َأَردهتَ  ِ لََنَشرهُِتَُما َلوه َكااَن َميِّ ،  فـََوِعزَِّت ،  َويـَُقوُل َلَك: أَبهِشره َولهيَـفهَرحه قـَلهُبكَ ،  فـََقاَل: ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـُقهرُِئَك السَّاَلمَ ،  فََأََتُه ِجربه َتنيه

َنعه طََعاًما ِللهَمَساِكنيَ ،  َلكَ  َنهِبَياُء َوالهَمَساِكنيُ ،  فَاصه َركَ ،  فَِإنَّ َأَحبَّ ِعَباِدي ِإيَلَّ األه َوُة ،  فَِإنَّ الَِّذي َأذهَهَب َبَصَرَك َوقـَوََّس َظهه َوَصَنَع ِإخه
َفَكاَن يـَعهُقوُب بـَعهَد َذِلَك ِإَذا َأرَاَد الهَغَداَء َأَمَر ُمَناِديَُه ،  فََأََتَكمه رَُجٌل َصائٌِم فـََلمه ُتطهِعُموهُ أَنَُّكمه َذَِبهُتمه َشاًة  ،  يُوُسَف ِبِه َما َصنَـُعوا
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يـَعهُقوبَ  َمَع  فـَلهيَـتَـَغدَّ  الهَمَساِكنِي  ِمَن  الهَغَداَء  يُرِيُد  َمنه َكاَن  فـَنَ ،  فـََناَدى:  ُمَناِداًي  َأَمَر  َصائًِما  ِمَن  فَِإنه َكاَن  َصائًِما  َمنه َكاَن  اَدى: 
ِطره َمَع يـَعهُقوَب "  الهَمَساِكنِي فـَلهيـُفه

ِغيِر َواأْلَْوَسِط َعْن َشْيِخِه ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَباِهِليِ  اْلَبْصِريِ  َوُهَو  قال المحقق:  [ #  2089]فيض:   ا.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  َضِعيٌف ِجدًّ
 

َثَمةَ  -  44 ثـََنا أَبُو َخيـه َعِن ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه َأيب الهَعالَِيةِ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َعُروبَةَ ، قَاَل: ثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ، َحدَّ
َِليُم الهَكِرَيُ   قَاَل: " َكِلَماُت الهَفَرِج: اَل ِإَلَه ِإالَّ ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ احله ُ الهَعِليُّ الهَعِظيمُ ،  اَّللَّ ُ َربُّ  ،  اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 السََّماَواِت السَّبهِع َوَربُّ الهَعرهِش الهَكِرَِي "
   (.2730(، ومسلم )6346رواه البخاري )[ # 2090]فيض: 

 

ثـََنا زَيهُد بهُن    *   -  45 َزَم الطَّاِئيُّ َحدَّ ٍرو أَبُو َعاِمرٍ ،  َأخه َِليِل بهُن َعِطيَّةَ ،  ثنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن َعمه َعنه َجعهَفِر بهِن ،  قَاَل: ثنا َعبهُد اجله
َرةَ ،  َميهُمونٍ  ُروِب: اللَُّهمَّ اَل ،  َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َأيب َبكه قَاَل: " َدَعَواُت الهَمكه

ٍ ، ِإَلَه ِإالَّ أَنهتَ  ََتَك َأرهُجو َفاَل َتِكلهيِن ِإىَل نـَفهِسي َطرهَفَة َعنيه ِخَرةِ ، َوَأصهِلحه يل َشأهين ُكلَّهُ ، َرمحه نـهَيا َواله ،  يف َعفهو ِمنهَك َوَعاِفَيةٍ ، َشأهَن الدُّ
 ِإَلَه ِإالَّ أَنهَت " اَل 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. :الهيثميقال [ # 2091]فيض:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  الهُقَرِظيِّ َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب  ،  َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهدٍ ،  ان َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى  *   -  46
ُ َعنههُ ، َعنه َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلبٍ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َجعهَفرٍ ،  َشدَّادٍ  قَاَل: َعلََّميِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا نـََزَل  ،  َرِضَي اَّللَّ

َِليُم الهَكِرَيُ يب َكرهٌب َأنه َأُقوَل: »اَل ِإَلَه  ُ احله ُ َربُّ الهَعرهِش الهَعِظيمِ ،  ُسبهَحاَن اَّللَِّ ، ِإالَّ اَّللَّ ُد َّلِلَِّ َربِّ الهَعاَلِمنَي« ، َوتـََباَرَك اَّللَّ َمه  َواحله
 .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن(، وقال شعيب: 701رواه أحمد ) [ # 2092]فيض: 

 

َحاُق بهُن    *   -  47 ثـََنا ِإسه َاِعيَل الهَبَجِليُّ ،  ِإبـهَراِهيمَ َحدَّ ُر بهُن ِإْسه َحاقَ ،  قَاَل: ان النَّضه َعِن الهَقاِسِم بهِن َعبهِد  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا نـََزَل ِبِه هَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  الرَّمحهَنِ  َِتَك  ،  اَي قـَيُّومُ ،  مٌّ َأوه َغمٌّ: »اَي َحيُّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِبَرمحه

َتِغيُث«  َأسه
 حسن. :(4791األلباني في صحيح الجامع )قال [ # 2093]فيض: 

 

َثَمةَ   -   48 ثـََنا أَبُو َخيـه ِلمٍ ،  َحدَّ ُع بهُن َُيهََي ثنا  ،  َعنه َعبهِد الهَواِحِد بهِن ِزاَيٍد الهَعبهِديِّ ،  ثنا َعفَّاُن بهُن ُمسه َحدََّثيِن أَبُو الهَعُيوِف َصعهٌب ،  جُمَمِّ
َاَء بِنهِت ُعَميهسٍ ، َأوه ُصَعيهٌب الهَعَنِزيُّ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َمنه َأَصابَُه َغمٌّ ، َعنه َأْسه : ْسَِ َأوه ، َأوه َهمٌّ ، قَاَلته

ُ َريبِّ اَل َشرِيَك َلهُ ، َأوه أَلهَواءُ ، َأوه ُذلٌّ ، ِشدَّةٌ َأوه ، َسَقمٌ   ُكِشَف َذِلَك َعنهُه " ،  فـََقاَل: اَّللَّ
   (، وقال األلباني: صحيح.1525رواه ابو داود )[ # 2094]فيض: 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *   -   49 َُهيِنُّ َحدََّثيِن أَبُو  ،  ثنا ُفَضيهُل بهُن َمرهُزوقٍ ،  َحدَّ ، َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َسَلَمَة اجله
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ِلًما قَ  ُعوٍد: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما َأَصاَب ُمسه طُّ َهمٌّ َواَل َحَزٌن فـََقاَل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ  قَاَل: قَاَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه
ُمكَ ،  اَنِصَييِت يف َيِدكَ ،  ابهُن أُمَِّتكَ ،  ابهُن َعبهِدكَ ،  ُدكَ َعبه  ٌل يفَّ َقَضاُؤكَ ،  َماٍض يفَّ ُحكه ٍم ُهَو َلكَ ،  َعده أَُلَك ِبُكلِّ اسه َْسَّيهَت بِِه ،  َأسه

َتُه َأَحًدا ِمنه َخلهِقكَ ،  َأوه أَنـهَزلهَتُه يف ِكَتاِبكَ ،  نـَفهَسكَ  َتأهثَـ ،  َأوه َعلَّمه ،  رهَت ِبِه يف ِعلهِم الهَغيهِب ِعنهَدَك َأنه جَتهَعَل الهُقرهآَن رَبِيَع قـَلهِب َأِو اسه
ُ مَهَُّه َوأَبهَدَل َلُه َمَكاَن ُحزهنِِه فـََرًجا "،  َوَذَهاَب مهَِّي،  َوِجاَلَء ُحزهين ،  َونُوَر َبَصِري لَُّم َأَفاَل نـَتَـعَ ،  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  ِإالَّ َأذهَهَب اَّللَّ

َعُهنَّ َأنه يـَتَـَعلََّمُهنَّ«، قَاَل: »بـََلى ؟ َهِذِه الهَكِلَماتِ  َبِغي ِلَمنه ْسَِ  يـَنـه
َهمِ ي ". َوِرَجاُل َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " َوَذَهاَب َغمِ ي "، َمَكاَن: "    َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو  :الهيثميقال  [ #  2095]فيض:  

، َوَقْد َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن. ِحيِح َغْيَر َأِبي َسَلَمَة اْلُجَهِنيِ   َأْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا أَبُو َحفهٍص الصَّفَّاُر َأمحهَُد بهُن مُحَيهدٍ   *   -  50 َِليُل بهُن ُمرَّةَ ،  قَاَل: ثنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ُرهُدنِّ ،  َحدََّثيِن اخله ِل األه ، َعنه َفِقيِه َأهه
َحسهِب ،  وُل: »َحسهِب الرَّبُّ ِمَن الهِعَبادِ قَاَل: بـََلَغَنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَصابَُه َهمٌّ َأوه َغمٌّ َأوه َكرهٌب يـَقُ 

َاِلُق مِ  ُلوِقنيَ اخله ُ َونِعهَم الهوَِكيلُ ،  َحسهِبَ الَِّذي ُهَو َحسهِب ،  َحسهِب الرَّزَّاُق ِمَن الهَمرهُزوِقنيَ ،  َن الهَمخه ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ،  َحسهِب اَّللَّ َحسهِبَ اَّللَّ
 ُهَو َعَليهِه تـَوَكَّلهُت َوُهَو َربُّ الهَعرهِش الهَعِظيِم«

  عة: مرسل ان لم يكن معضال..محقق الموسو قال [ # 2096]فيض: 

َطَّاُب بهُن ُعثهَمانَ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ *    -   61 قَاَل: َحدََّثيِن ،  قَاَل: َحدََّثيِن َسعهُد بهُن َسِعيدٍ ،  ثنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  قَاَل: ثنا اخله
َاِعيُل بهُن َأيب ُفَديهكٍ  ِيُل فـََقاَل: اَي حُمَمَّدُ قَاَل: قَاَل  ،  أَبُوَك ِإْسه ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما َكَرَبيِن َأمهٌر ِإالَّ ََتَثََّل يل ِجربه

َيِّ الَِّذي اَل مَيُوتُ  ُد َّلِلَِّ الَِّذي ملَه يـَتَِّخذه َوَلًدا َوملَه َيُكنه َلُه َشرِ ،  ُقله: تـَوَكَّلهُت َعَلى احله َمه ،  [ 111يٌك يف الهُملهِك{ ]اإلسراء:  َو }احله
يَةَ   اله

   قال محقق الموسوعة: مرسل...ووصله الحاكم...[ # 2097]فيض: 
 

َباينُّ   *  -  62 َعهَلى الشَّيـه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  َعنه َصاِلِح بهِن َكيهَسانَ ،  قَاَل: ثنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُكويفُّ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه
ُعو ِِبَا ِعنهَد َما َأمَهَّهُ  ءٍ ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعلََّم َعِليًّا َدعهَوًة َيده َواَي ،  َفَكاَن َعِليٌّ يـَُعلُِّمَها َوَلَدُه: »اَي َكائًِنا قـَبهَل ُكلِّ َشيه

ءٍ  ءٍ َواَي  ، ُمَكوَِّن ُكلِّ َشيه  افـهَعله يب َكَذا وََكَذا«، َكائًِنا بـَعهَد ُكلِّ َشيه
 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2098]فيض: 
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َُشِميُّ   قثنا  *  -  1 قَاَل: َكاَن ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ِزاَيٌد النَُّمريهِيُّ ،  قثنا زَاِئَدُة بهُن َأيب الرُّقَادِ ،  ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل رََجُب قَاَل: »اللَُّهمَّ اَبرِ   َوبـَلِّغهَنا رََمَضاَن« ، كه لََنا يف رََجَب َوَشعهَبانَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2099]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -  2 َاِرثِ ،  قثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ُرو بهُن احله َحدَّثَُه ،  الهَمِلكِ َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن َعبهِد  ،  قَاَل: أان َعمه
رٍ ،  َعنه ُمصهَعِب بهِن َأيب ِذئهبٍ  هِ ، َعِن الهَقاِسِم بهِن حُمَمَِّد بهِن َأيب َبكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيِه َأوه َعنه َعمِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة النِّصه  نـهَياقَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَنهِزُل لَيـه رًِكا،  ِف ِمنه َشعهَباِن ِإىَل َْسَاِء الدُّ َناُء«،  فـَيَـغهِفُر ِلُكلِّ َبَشٍر َما َخاَل ُمشه  َأوه ِإنهَسااًن يف قـَلهِبِه َشحه
 حديث صحيح، وإسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2100]فيض: 

 

ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ   *   -   3 ِلمٍ   قَاَل: ان ،  َحدَّ َحاُق بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن هَلِيَعةَ ،  الهَولِيُد بهُن ُمسه ،  قَاَل: َحدََّثيِن ِإسه
ُحولٍ  ُ  ،  َعنه َكِثرِي بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه َخاِلِد بهِن َمعهَدانَ ،  َعنه َمكه ُت َأصهَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثُوَن َعنه  قَاَل: َأدهرَكه َعَليهِه َوَسلََّم ُُيَدِّ

َلِة   ُ َعَليهِه َوَسلََّم َحِديثًا ملَه أَنهَسهه: »َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَغهِفُر يف لَيـه ِرٍك َأوه ،  النِّصهِف ِمنه َشعهَباَن ِلُكلِّ َعبهدٍ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإالَّ ِلُمشه
 ُمَشاِحٍن« 
 إسناده ضعيف جدا. لمحقق: قال ا[ # 2101]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ  - 4 َجَّاُج بهُن َأرهطَاةَ ، قَاَل: ثنا ابهُن الهُمَباَركِ ، َحدَّ َعنه  ، َعنه ُعرهَوةَ ، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ، قَاَل: أان احله
ُ ، َعاِئَشةَ  ثـََر ِمنه َعَدِد شَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِفيِه الذُّنُوَب َأكه عهِر َغَنِم َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: ذََكَر النِّصهَف ِمنه َشعهَباَن فـََقاَل: »يـَغهِفُر اَّللَّ
 َكلهٍب«

 الحديث الصحيح.  قال المحقق: [ # 2102]فيض: 

ِ بهِن َسوَّارٍ  *  -  6 َُسنيه َعنه ُعثهَماَن بهِن َأيب الهُمِغريَِة بهِن  ، َعِن ابهِن ِشَهابٍ ، َعنه َعِقيلٍ ، قَاَل: ثنا لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
َنسِ  َخه َجاُل ِمنه َشعهَباَن ِإىَل َشعهَبانَ ،  األه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »تـُقهَطُع اله َويُوَلُد َلُه ،  َل لَيَـنهِكحُ َحىتَّ ِإنَّ الرَّجُ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َتى«  ُُه يف الهَموه  َوَقده َخَرَج اْسه
 حديث مرسل.  قال المحقق: [ # 2103]فيض: 

َانَ   *  -  8 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َخريه ُعوِديُّ ،  َحدَّ َسنِ ،  قَاَل: ثنا الهَمسه »ملَه َيُكنه َرُسوُل قَاَل:  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َعنه ُمَهاِجٍر َأيب احلَه
ثـََر ِصَياًما ِمنهُه يف َشعهَبانَ  ٍر َأكه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َشهه ِبِل«، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَذِلَك أِلَنَُّه تـُنهَسُخ ِفيِه آَجاُل َمنه مَيُوُت ِإىَل الهَعاِم الهُمقه

   ~[ 2104]فيض: 

رَباََن ابهُن ِإدهرِيسَ   *  -   9 َُسيهيِنِّ َعنه  ،  َأخه َسِن احله َلَة النِّصهِف ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعِليٍّ ،  َعنه حُمَمٍَّد الهَعرهزَِميِّ ،  َأيب احلَه رَفـََعُه قَاَل: »َمنه َصلَّى لَيـه
ُ َأَحٌد أَله ، ِمنه رََمَضانَ  َرأُ ِفيَها ِبُقله ُهَو اَّللَّ َعٍة يـَقه َلَة النِّصهِف ِمنه َشعهَباَن ِماَئَة رَكه َنَِّة« ، َف َمرَّةٍ َولَيـه  ملَه مَيُته َحىتَّ يـَُبشََّر اِبجله
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 إسناده مقطوع ضعيف جدا.  قال المحقق: [ # 2105]فيض: 

َاِعيَل الهَقنَّادُ   -   10 ََسِديُّ قَاَل: ثنا أَبُو ِإْسه َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن ُلَويهٌن األه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه قَ ،  ُهَريـهَرةَ  ُ َلُه َما تـََقدََّم ِمنه َذنهِبهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتَسااًب َغَفَر اَّللَّ َوَمنه قَاَم  ،  اَم رََمَضاَن ِإميَااًن َواحه

ُ َلُه َما تـََقدََّم ِمنه َذنهِبِه«  ِتَسااًب َغَفَر اَّللَّ ِر ِإميَااًن َواحه َلَة الهَقده  لَيـه
 (.759(، ومسلم ) 37رواه البخاري ) إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2106]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَمانَ   *  -  11 قَاَل ُلَويهٌن: النَّاُس يـَُقوُلوَن ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن قاُرطٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبَ ،  قثنا ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ
ِريِّ َعنه َأيب  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  قـَُريهطٌ  ُده ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َصاَم رََمَضاَن َوَعَرَف ُحُدوَدهُ ،  َسِعيٍد اخله ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َبِغي َلُه َأنه َُيهَفظَ  َلُه« ،  َوَحِفَظ َما يـَنـه  َكفََّر َما قـَبـه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2107]فيض: 

ثـََنا َخَلُف    -   13 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  قَاَل: ثنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  بهُن ِهَشامٍ َحدَّ
ٌر ُمَباَرٌك رََمَضانُ  ُر َأصهَحابَُه: »َقده َجاءَُكمه َشهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُبشِّ َتُح ِفيِه أَبـهَواُب  ،   َعزَّ َوَجلَّ َعَليهُكمه ِصَياَمهُ افهرَتََض اَّللَُّ ،  اَّللَّ تـُفه

َنَّةِ  َِحيمِ ، اجله رٍ ، َويـَُغلُّ ِفيِه الشََّياِطنيُ ، َوتـُغهَلُق ِفيِه أَبـهَواُب اجله َلٌة َخريهٌ ِمنه أَلهِف َشهه ََها فـََقده ُحرَِم« ، ِفيِه لَيـه  َمنه ُحرَِم َخريه
 رجاله ثقات، لكنه منقطع. المحقق: قال [ # 2108]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيدَ   -  14 َيانُ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  قثنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  قثنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  ثنا ُسفه
ُ َعَليهِه  ِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمنه َذنهِبِه« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: »َمنه َصاَم رََمَضاَن ِإميَااًن َواحه

 (. 760(، ومسلم )38رواه البخاري )[ # 2109]فيض: 
 

َعنه َرُسوِل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب ِقاَلبَةَ ،  َعنه أَيُّوبَ ،  ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَماَن التـَّيهِميُّ   قثنا،  ثنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   -  15
ُر َأصهَحابَُه: »َقده َجاءَُكمه رََمَضانُ  َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َوُهَو يـَُبشِّ  ُ ٌر ُمَباَركٌ ،  َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهُكمه ِصَياَمهُ   افهرَتَضَ ،  َشهه ،  اَّللَّ

َنَّةِ  َتُح ِفيِه أَبـهَواُب اجله َِحيمِ ،  تـُفه رٍ ،  َوتـَُغلُّ ِفيِه الشََّياِطنيُ ،  َوتـُغهَلُق ِفيِه أَبـهَواُب اجله َلٌة َخريهٌ ِمنه أَلهِف َشهه ََها فـََقده  ،  ِفيِه لَيـه َمنه ُحرَِم َخريه
 ُحرَِم«

 .صحيح، وقال شعيب في تخريج المسند: ( واللفظ له9497(، وأحمد )2106ئي )أخرجه النسا[ # 2110]فيض: 

َنَة الهَبصهِريُّ   *   -  16 َاِعيَل بهِن َأيب ُْسَيـه ِرو بهِن  ،  قَاَل: ثنا َكِثرُي بهُن زَيهدٍ ،  قَاَل: ثنا َمكِّيُّ بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإْسه َعنه َعمه
أَبِيهِ ،  ََتِيمٍ  ُهَريـهَرةَ ،  َعنه  َأيب  ِبهِ ،  َعنه  ُُيهَلُف  َوَسلََّم: »َوالَِّذي  َعَليهِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  َأَظلَّ ،  قَاَل:  َما  ٌر  َشهه َأظَلَُّكمه  َلَقده 

ٌر َقطُّ َخريهٌ هَلُمه ِمنههُ  ِلِمنَي َشهه ٌر  ،  الهُمسه ُتُب نـََواِفَلهُ ،  َقطُّ َأَضرُّ َعَليهِهمه ِمنههُ َواَل أََتى َعَلى الهُمَناِفِقنَي َشهه َرُه ،  ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ لََيكه َوَأجه
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ِخَلهُ  َة ِللهِعَباَدةِ ،  قـَبهَل َأنه يُده ِمَن لَُيِعدُّ ِفيِه الهُقوَّ ِمنِ ،  َوِإنَّ الهُمَناِفَق لَُيِعدُّ ِفيِه الهَغَفاَلتِ ،  ِإنَّ الهُمؤه ، َوِوزهٌر َعَلى الهُمَناِفِق«،  فـَُهَو ُغنهٌم ِللهُمؤه
 َأوه َكِلَمٌة َُنهُوَها 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2111]فيض: 
 

ٍر التَّمَّارُ   *   -   17 ثـََنا أَبُو َنصه ُدَّاينُّ ،  َحدَّ َبانَ ،  قَاَل: ثنا الهَقاِسُم بهُن الهَفضهِل احله ِر يـَعهيِن ابهَن َشيـه أِلَيب َسَلَمَة قَاَل: قـُلهُت  ،  َعِن النَّضه
عهَتُه ِمنه أَبِيكَ ،  يـَعهيِن ابهَن َعبهِد الرَّمحهَنِ  ٍء ْسَِ ثهيِن ِبَشيه ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َحدِّ ثُُه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ فـََرَض َعَليهُكمه ،  ُُيَدِّ

ِر رََمَضانَ  ِم َوَلَدتهُه أُمُُّه«، َوَسنَّ َلُكمه ِقَياَمهُ ، ِصَياَم َشهه ِتَسااًب َخَرَج ِمَن الذُّنُوِب َكيَـوه  َفَمنه َصاَمُه َوقَاَمُه ِإميَااًن َواحه
 إسناده ضعيف، ومعناه صحيح. قال المحقق: [ # 2112]فيض: 

 

ََسنِ   *  -   18 ُ بهُن احله َُسنيه َودِ ،  َأيب ِهَشامٍ قَاَل: أان ِهَشاُم بهُن  ،  قثنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّثـََنا احله َسه َعنه ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن حُمَمَِّد بهِن األه
ِر رََمَضاَن ََخهَس ِخَصالٍ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َأيب َسَلَمةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُأعهِطَيته أُمَّيِت يف َشهه ملَه تـُعهَطَها ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

قـَبـه  الهِمسهكِ ،  َلَهاأُمٌَّة  رِيِح  ِمنه  اَّللَِّ  ِعنهَد  َأطهَيُب  الصَّائِِم  َفِم  ِطُروا،  ُخُلوُف  يـُفه َحىتَّ  الهَماَلِئَكُة  هَلُُم  تَـغهِفُر  َمَرَدُة  ،  َوَتسه ِفيِه  َوُتَصفَُّد 
ِهِ ،  الشََّياِطنيِ  ٍم َجنـََّتُه َويـَُقوُل: يُوِشُك ِعَباِدَي الصَّائُِموَن َأنه يـُلهُقوا َويـَُزيُِّن  ،  َواَل َُيهُلُصوُن ِفيِه ِإىَل َما َكانُوا َُيهُلُصوَن يف َغريه ُ ُكلَّ يـَوه اَّللَّ

ََذى َوَيِصريُوَن ِإلَيهكِ  ُهُم الهَمُؤونََة َواأله َلٍة "،  َعنـه رِ ،  َويـَغهِفُر هَلُمه يف آِخِر لَيـه َلُة الهَقده : ِهَي لَيـه ِكنَّ  َولَ ،  قَاَل: »اَل ،  ؟  ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َرُه ِإَذا َقَضى َعَمَلُه«   الهَعاِمَل يـَُوَفَّ َأجه

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2113]فيض: 
 

ُر بهُن طَاِهٍر الهَبصهِريُّ   *   - 19 ثـََنا النَّضه َوصِ ،  قَاَل: ثنا َساَلُم بهُن ُسَليهمٍ ،  َحدَّ َحه َعنه َعاِمِر بهِن  ،  َعنه ِفطهِر بهِن َخِليَفةَ ،  َولَيهَس أبَِيب األه
دِّيقُ ،  َواثَِلةَ  ٍر الصِّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َبََن ِجَنااًن ُكلََّها ِمنه ايَ ،  قَاَل أَبُو َبكه ،  ُقوٍت َأمحهَرَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِ ،  َها ُسُتوُر السُّنهُدسِ َعَليـه ،  َأَساُسَها َوَأَعالِيَها ُشبَِّكته اِبلذََّهبِ  َتربه يف ُكلِّ ،  َوَعرهُضَها ِماَئُة َعامٍ ،  وَُكلُّ َجنٍَّة ُطوهُلَا ِماَئُة َعامٍ ،  َواإلهِسه
ٍر قـُبٌَّة بـَيهَضاءُ ،  َجنٍَّة ِماَئُة أَلهِف َقصهرٍ  َضرُ ،  يف ُكلِّ َقصه َاُر َتطَّرُِد يف ِحيطَاَّنَِ ،  َْسَاُؤَها زَبـَرهَجٌد َأخه ََّنه َها«،  ااأله َجاُر َدانَِيٌة َعَليـه َشه يـَُقوُل: ،  َواأله

َعُم َفاَل يـَبهَأسُ  َنَُّة َصاِحبـَُها يـَنـه َلى ثَِيابُهُ ،  َوَُيهُلُد اَل مَيُوتُ ،  َهِذِه اجله ََن َشَبابُهُ ،  اَل تـَبـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َواَل يـَفه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َر رََمَضانَ »تِلهَك ِجَناٌن بُِنَيته  َم الهِفطهِر«،  ِلَمنه َصاَم َشهه ِلَها يـَوه ُ أِلَهه  يـََهبـَُها اَّللَّ

 إسناده موضوع. قال المحقق: [ # 2114]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َواِقدٍ   *  -  20 َرُة بهُن رَبِيَعةَ ،  َحدَّ َحاقَ ،  قثنا َضمه ُر بهُن ِإسه قَاَل: َكاَن ،  َعنه َأيب َجعهَفرٍ ،  يَزِيدَ َعنه َجاِبِر بهِن  ،  ثنا ِبشه
ِههِ  ِبَوجه النَّاِس  َعَلى  َبَل  َأقـه رََمَضاَن  ِر  َشهه ِهاَلُل  تَـَهلَّ  اسه ِإَذا  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ اَّللَّ َمهنِ ،  النَِّبُّ َصلَّى  اِبأله َنا  َعَليـه َأِهلَُّه  قَاَل: »اللَُّهمَّ  ، ُثَّ 

ميَانِ  اَلمِ وَ ،  َوالسَّاَلَمةِ ،  َواإلهِ َقامِ ،  َوالهَعاِفَيِة الهُمَجلَِّلةِ ،  اإلهِسه َسه َياِم َوالصَّاَلِة َوِتاَلَوِة الهُقرهآنِ ،  َورَفهِع األه ِن َعَلى الصِّ َنا  ،  َوالهَعوه اللَُّهمَّ َسلِّمه
لََنا،  ِلَرَمَضانَ  ُه  َوَقده  ،  َوَسلِّمه َُيهُرَج رََمَضاُن  ِمنَّا َحىتَّ  ُه  لََناَوَتَسلَّمه َعنَّا«،  َوَرمِحهتَـَنا ،  َغَفرهَت  َت  ِهِه ،  َوَعَفوه ِبَوجه النَّاِس  َعَلى  ِبُل  يـُقه ُثَّ 

ُر رََمَضانَ ،  فـَيَـُقوُل: " أَيُـَّها النَّاسُ  ِنَّ ،  َوُغلَِّقته ِفيِه أَبـهَواُب َجَهنَّمَ ،  ُغلَّته ِفيِه الشََّياِطنيُ ،  ِإنَّ َهَذا َشهه ، انِ َوفُِتَحته ِفيِه أَبـهَواُب اجله
َلٍة: َهله ِمنه َساِئٍل فـَيـُعهَطى تَـغهِفٍر فََأغهِفَر َلهُ ،  َواَنَدى ُمَناٍد ُكلَّ لَيـه له ِلُكلِّ ُِمهِسٍك تـََلًفا،  اللَُّهمَّ َأعهِط ُكلَّ ُمنهِفٍق َخَلًفا،  َهله ِمنه ُمسه ، َوَعجِّ
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ُم الهِفطهِر اَنَدى ُمَناٍد ِمَن السََّماءِ  َائَِزةِ اله ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن يـَوه ُم اجله ُم يـَوه فَاغهُدوا فـََباِدُروا ُخُذوا َجَوائِزَُكمه " قَاَل أَبُو َجعهَفٍر: َجَوائُِز اَل ، يَـوه
َُمَراءِ  ِبُه َجَوائَِز األه  ُتشه

 الحديث مرسل.  قال المحقق: [ # 2115]فيض: 
 

َرُة بهُن رَبِيَعةَ قَاَل: ثنا  ،  َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َواِقدٍ   * -  21 َحاقَ ،  َضمه ِر بهِن ِإسه قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب َجعهَفرٍ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َنصه
ِلًما ُر رََمَضاَن َصِحيًحا ُمسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه أََتى َعَليهِه َشهه ،  َوَغضَّ َبَصَرهُ ،  َوَصلَّى ِورهًدا ِمنه لَيهِلهِ ،  َصاَم ََّنَارَهُ ،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَ ،  َوَبكََّر ِإىَل َُجَِعهِ ،  َوَحاَفَظ َعَلى َصاَلتِِه جَمهُموَعةً ،  َوَحِفَظ فـَرهَجُه َوِلَسانَُه َوَيَدهُ  رَ ،  فـََقده َصاَم الشَّهه َجه َمَل األه َتكه َلَة ،  َواسه َوَأدهَرَك لَيـه
رِ  « قَاَل أَبُو َجعهَفرٍ ، الهَقده َُمَراءِ  َوفَاَز ِبَائَِزِة الرَّبِّ ِبُه َجَوائَِز األه  َجائَزٌة اَل ُتشه

 مرسل.  قال المحقق: [ # 2116]فيض: 

َنةَ   *   -   22 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب ُْسَيـه ،  بـُرهَدةَ َعنه اَنِفِع بهِن  ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  قَاَل: ثنا َجرِيُر بهُن أَيُّوبَ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن رََجاءٍ ،  َحدَّ
ُر رََمَضاَن: »لَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوَقده َأَهلَّ َشهه َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُعوٍد: أَنَُّه ْسَِ وه يـَعهَلُم الهِعَباُد َما يف رََمَضاَن لََتَمنَّته أُمَّيِت َعِن ابهِن َمسه

َوهلِ   فـََقاَل رَُجلٌ ،  َأنه َيُكوَن رََمَضاُن السََّنَة ُكلََّها« ِل ِإىَل رَأهِس احله َوه َنََّة تـَُزيَُّن ِلَرَمَضاَن ِمنه رَأهِس احله ،  ِمنه ُخَزاَعَة: ثنا فـََقاَل: " ِإنَّ اجله
ِر رََمَضاَن َهبَّته رِيٌح ِمنه حَتهِت الهَعرهشِ  ٍم ِمنه َشهه َنَّةِ ،  فَِإَذا َكاَن َأوَُّل يـَوه ُورُ ،  َفَصفََّقته َوَرَق اجله فـَيَـُقلهَن:  ،   الهِعنُي ِإىَل َذِلكَ فـَيَـنهظُرهَن احله
ِر َأزهَواًجا تُِقرُّ َأعهيـُنَـَنا ِِبِمه  َعله لََنا ِمنه ِعَباِدَك يف َهَذا الشَّهه نَـُهمه بَِنا ،  َربِّ اجه قَاَل: َفَما ِمنه َعبهٍد َيُصوُم رََمَضاَن ِإالَّ ُزوَِّج ،  َوتُِقرُّ َأعهيـُ

ُوِر الهِعنيِ  َِياِم{ ]الرمحن:  ،  َخيهَمٍة ِمنه ُدرٍَّة جُمَوََّفةٍ يف  ،  َزوهَجًة ِمَن احله ُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُحوٌر َمقهُصورَاٌت يف اخله [ َعَلى ُكلِّ 72َكَما نـََعَت اَّللَّ
ُعوَن ُحلَّةً  ُهنَّ َسبـه َرَأٍة ِمنـه َرى،  امه ُخه ِن األه َها ُحلٌَّة َعَلى َلوه اًن ِمَن الطِّ ،  لَيهَس ِمنـه ُعوَن َلوه َخرِ ،  يبِ َوتـُعهَطى َسبـه ٌن َعَلى رِيِح اله َها َلوه ، لَيهَس ِمنـه

ُهنَّ َسرِيٌر ِمنه اَيُقوَتٍة مَحهَراءَ  َقٍ ،  ُمَوشٍَّح اِبلدُّرِّ ،  ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمنـه َتربه ُعوَن ِفَراًشا َبطَائِنـَُها ِمنه ِإسه َق السَّبهِعنَي ،  َعَلى ُكلِّ َسرِيٍر َسبـه َوفـَوه
ُعوَن َأرِيَكةً  ُعوَن أَلهَف َوِصيَفٍة حِلَاَجِتَها،  ِفَراًشا َسبـه ُهنَّ َسبـه َرَأٍة ِمنـه ُعوَن أَلهَف َوِصيفٍ ،  ِلُكلِّ امه َحٌة ِمنه َذَهبٍ ،  َوَسبـه ،  َمَع ُكلِّ َوِصيٍف َصفه

ٌن ِمنه طََعاٍم جتَُِد ِلِخِر لُقهَمٍة ِفيِه َلذًَّة اَل جتَُِد أِلَوَِّلهِ  َعَليهِه ِسَوارَاِن ، َعَلى َسرِيٍر ِمنه اَيُقوٍت َأمحهَرَ ، َذِلكَ َويـُعهَطى َزوهُجَها ِمثهَل ، ِفيَها َلوه
ٍم َصاَمُه ِمنه رََمَضانَ ، ِمنه َذَهٍب ُمَوشٍَّح بَِياُقوٍت َأمحهَرَ  ََسَناِت " ، َهَذا ِلُكلِّ يـَوه  ِسَوى َما َعِمَل ِمَن احله

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2117]فيض: 

ُدهِميُّ   *   -   24 ِر بهِن َأيب َمرهَيََ ،  قَاَل: ثنا أَبُو الهَيَمانِ ،  َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر األه َرَة بهِن َحِبيبٍ ،  َعنه َأيب َبكه َأنَّ ،  َورَاِشِد بهِن َسعهدٍ ،  َعنه َضمه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »انـهَبِسُطوا يف النـََّفَقِة يف  ِر رََمَضانَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ «، َشهه  فَِإنَّ النـََّفَقَة ِفيِه َكالنـََّفَقِة يف َسِبيِل اَّللَِّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2118]فيض: 

ِ بهِن َواِقدٍ ، قَاَل: أان َعِليُّ بهُن َشِقيقٍ ،  َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَُّ  *  -  29 َُسنيه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ، الهُمَفقَّعِ َعنه َمرهَواَن ، َعِن احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َأفهَطَر قَاَل: »َذَهَب الظََّمأُ  ُر ِإنه َشاَء اَّللَُّ«، َوابـهتَـلَِّت الهُعُروقُ ، اَّللَّ َجه  َوثـََبَت األه

 (.2357رضي هللا عنهما )مرسل، وصله أبو داود من حديث ابن عمر  :الموسوعة قال محقق[ # 2119]فيض: 



455 

 

ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ   *   -   32 َمارٍ ،  قثنا أََنُس بهُن ِعَياضٍ ،  َحدَّ قَاَل: الهتَـَقى ،  َعنه ِخَراٍش الهَكعهِبِّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن بَُكريهُ بهُن ِمسه
َبارِ  َحه َر يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ،   َكعهبُ فـََقاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: ايَ ،  أَبُو ُهَريـهَرَة وََكعهُب األه فـََقاَل َكعهٌب: ،  يـَعهيِن رََمَضانَ   ؟  َكيهَف جتَُِد َهَذا الشَّهه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: فـََقاَل أَبُو ُهَريـهَرةَ  رِبُُك َحىتَّ خُتهرِبين َما قَاَل ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ اَل ُأخه  َصلَّى اَّللَّ
ِتَسااًب ِإالَّ ُغِفَر َلهُ   ِإنَُّه يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِحطَّةٌ ، فـََقاَل َكعهٌب: َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدهِ   . « يـَُقوُم َأَحٌد رََمَضاَن َوَيُصوُمُه ِإميَااًن َواحه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2120]فيض: 

َعهدِ   * -  34 رَبين يَزِيُد بهُن ِعَياِض بهِن ُجعهُدبَةَ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن اجله َمارٍ ،  قَاَل: َأخه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِخَراشٍ ،  قَاَل: ثنا بَُكريهُ بهُن ِمسه
ُ:  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  رِ قَاَل: قَاَل َكعهٌب َرمِحَُهَما اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َهَذا الشَّهه عهَت ِمَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثيِن مبَا ْسَِ يـَعهيِن ،  ؟ َأاَل حُتَدِّ

رِبهين أَنهتَ   قَاَل َكعهٌب: اَي َأاَب ُهَريـهَرةَ ،  ؟  قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة: َوخُتهرِبين َكيهَف جتَُِدُه يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ،  رََمَضانَ  قَاَل أَبُو ُهَريـهَرَة َرمِحَُه ،  َأخه
َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيُصوُمُه َأَحٌد َويـُُقوُمُه ِإميَااًن َواحه   ُ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ: ْسَِ َلُه« ،  ِتَساابً اَّللَّ  ُ فـََقاَل َكعهٌب ،  ِإالَّ َغَفَر اَّللَّ

ُ: َصَدقَ   ِإنَُّه يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ حلَِطَّةٌ ،  اَّللَُّ َرمِحَُه اَّللَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2121]فيض: 

ثـََنا أَبُو َسِعيٍد الهَمَدينُّ   *  -   36 َحاُق بهُن حُمَمٍَّد الهَفرهِويُّ ،  َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َعبهِد الهَمِلكِ ،  قَاَل: ثنا ِإسه َسِعيِد بهِن َأيب  َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
ُهَريـهَرةَ ،  َسِعيدٍ  َأيب  ِإىَل شَ ،  َعنه  َيَديهِه   َ َما َبنيه يَُكفُِّر  ُر رََمَضاَن  قَاَل: »َشهه َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ  ِر رََمَضاَن قَاَل:  هه

ِبِل«  الهُمقه
بن عبد الملك ضعيف كما في التقريب، وأبو سعيد المدني ضعيف كما في إسناده يزيد  :محقق الموسوعةقال [ # 2122]فيض: 

 في تذكرة الحفاظ. 
 

َسُن بهُن َعِليٍّ   *   -   37 َلَمُة بهُن الصَّلهتِ ،  قَاَل: ثنا َساَلُم بهُن َسوَّارٍ ،  َعمَّارٍ قثنا ِهَشاُم بهُن  ،  َحدَّثـََنا احلَه ِريِّ ،  قثنا َمسه َعنه ،  َعِن الزُّهه
ِر رََمَضاَن َرمحهَةٌ ،  نه َأيب ُهَريـهَرةَ عَ ،  َأيب َسَلَمةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأوَُّل َشهه َوآِخُرُه ِعتهٌق ،  َوَأوهَسطُُه َمغهِفَرةٌ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِمَن النَّاِر« 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2123]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن    -  38 ٍرو،  قَاَل: ثنا ابهُن َأيب الزِّاَندِ ،  َبكَّارٍ َحدَّ ِرو بهِن َأيب َعمه قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ ،  َعنه َعمه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُربِّ قَائٍِم َحظُُّه ِمنه ِقَياِمِه السََّهرُ   َوُربَّ َصائٍِم َحظُُّه ِمنه ِصَياِمِه الهَعَطُش« ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 2124]فيض: 
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َثَمةَ   -   39 ثـََنا أَبُو َخيـه َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه َعهَرجِ ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  قَاَل: ثنا ُسفه َبَح قَاَل: " ِإَذا  ،  ِرَوايَةً ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن األه َأصه
ًما َصائًِما َفاَل يـَرهُفثه   ِإيّنِ َصائٌِم "، فـَلهيَـُقله: ِإيّنِ َصائِمٌ ، فَِإِن امهُرٌؤ َشاََتَُه َأوه قَاتـََلهُ ، َواَل ََيهَهله ، َأَحدُُكمه يـَوه

 (. 1151(، ومسلم )1894رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 2125]فيض: 

رٍ ،  َحدََّثيِن مَحهَزُة بهُن الهَعبَّاسِ   *  -   41 َعنه َعِليِّ ،  َعنه مَهَّاِم بهِن َُيهََي الهُملهِجِميِّ ،  قَاَل: أان يُوُسُف بهُن ِزاَيدٍ ،  قَاَل: أان َعِليُّ بهُن ُحجه
ٍم ِمنه َشعهَباَن قَاَل: َخطَبَـَنا رَ ، َرمِحَُه اَّللَُّ ، َعنه َسلهَمانَ ، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ، بهِن زَيهدٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يف آِخِر يـَوه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٌر َعِظيمٌ  ٌر ُمَباَركٌ ،  فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاُس َقده َأظَلَُّكمه َشهه رٍ ،  َشهه َلٌة َخريهٌ ِمنه أَلهِف َشهه ٌر ِفيِه لَيـه ُ ِصَياَمُه َفرِيَضةً ،  َشهه ٌر َجَعَل اَّللَّ ، َشهه
َلٍة ِمنه ِخَصاِل اخلهَريهِ ، َياَم لَيهِلِه َتَطوًُّعاَوقِ  َكاَن َكَمنه  ،  َوَمنه َأدَّى ِفيِه َفرِيَضةً ،  َكاَن َكَمنه َأدَّى َفرِيَضًة ِفيَما ِسَواهُ ،  َمنه تـََقرََّب ِفيِه خبَصه

ُر الصَّربهِ ،  َأدَّى َسبهِعنَي َفرِيَضًة ِفيَما ِسَواهُ  َنَّةُ َوالصَّربهُ ثـَوَ ،  َوُهَو َشهه ُر الهُمَواَساةِ ،  ابُُه اجله ِمِن ِفيهِ ،  َوَشهه ٌر يـَُزاِد يف ِرزهِق الهُمؤه َمنه  ،  َوَشهه
َبِتِه ِمَن النَّارِ ،  َفطََّر ِفيِه َصائًِما َكاَن َمغهِفَرًة ِلُذنُوِبهِ  رِهِ ،  َوِعتهَق رَقـَ ُقَص ِمنه  ،  وََكاَن َلُه ِمثهُل َأجه ٌء«ِمنه َغريهِ َأنه يـَنـه رِِه َشيه قَاُلوا: اَي ،  َأجه

: لَيهَس ُكلَُّنا َيَُِد َما يـَُفطُِّر الصَّائِمَ  تـََعاىَل َهَذا الثَـَّواَب َمنه َفطََّر  ،  َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـُعهِطي اَّللَّ  ُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقِة َلََبٍ  َنَّةَ ،  َأوه َشرهبٍَة ِمنه َماءٍ ،  َأوه ََتهَرةٍ ،  َصائًِما َعَلى َمذه ُخَل اجله ُ ِمنه َحوهِضي َشرهبًَة اَل َيظهَمأُ َحىتَّ َيده َبَع َصائًِما َسَقاُه اَّللَّ َوُهَو ،  َوَمنه َأشه

ٌر َأوَّلُُه َرمحهَةٌ  ُ َلُه َوَأعهتَـَقُه ِمَن النَّارِ َوَمنه َخفََّف ِفيِه َعنه َِمهُلو ،  َوآِخُرُه ِعتهٌق ِمَن النَّارِ ،  َوَأوهَسطُُه َمغهِفَرةٌ ،  َشهه ِثُروا ِفيِه ،  ِكِه َغَفَر اَّللَّ َتكه اسه
ُهَما،  ِمنه َأرهَبِع ِخَصالٍ  َلَتاِن اَل ِغََن ِبُكمه َعنـه َلَتاِن تـُرهُضوَن ِِبَِما رَبَُّكمه تـََعاىَل َوَخصه َلَتاِن اللََّتاِن تـُرهُضوَن ِِبَِما رَبَُّكمه:  ،  َخصه فََأمَّا اخلهَصه

تَـغهِفُرونَهُ ، اَدُة َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َفَشهَ  َنَّةَ ، َوَتسه أَُلوَن اَّللََّ اجله ُهَما: فـََتسه  َوتـَُعوُذوَن ِبِه ِمَن النَّاِر " ، َوَأمَّا الَّيِت اَل ِغََن ِبُكمه َعنـه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2126]فيض: 

ثـََنا ُشَجاُع بهُن    -  42 َُرِشيِّ ،  قَاَل: أان َداُوُد يـَعهيِن ابهَن َأيب ِهنهدَ ،  قَاَل: ثنا ُهَشيهمٌ ،  خَمهَلدٍ َحدَّ َعنه  ،  َعِن الهَولِيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن اجله
َرِميِّ  ضه اَن َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ،  َرمِحَُه اَّللَُّ ،  َعنه َأيب َذرٍّ ،  ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ احلَه ٍء ،   َعَليهِه َوَسلََّم رََمَضانَ قَاَل: " َشِهده فـََلمه يـَُقمه بَِنا يف َشيه

َلَة َساِبَعٍة بَِقَيته قَاَل: فـََقاَم بَِنا ِإىَل َُنهو ِمنه ثـُُلِث اللَّيهلِ  ِر َحىتَّ َكاَن لَيـه َلَة َساِدَسٍة بَِقَيته ،  ِمَن الشَّهه فـََلمَّا َكاَن ،  قَاَل: ُثَّ ملَه يـَُقمه لَيـه
َلةَ  َلةِ ، قَاَل: فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َخاِمَسٍة بَِقَيته قَاَم ِإىَل َُنهو ِمنه َشطهِر اللَّيهلِ  لَيـه فـََقاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا ، َلوه نـَفَّلهتَـَنا ِقَياَم َهِذِه اللَّيـه

َلِتِه« قَاَل:  َماِم َحىتَّ يـَنهَصِرَف ُكِتَب َلُه ِقَياُم لَيـه َلَة رَاِبَعٍة بَِقَيته   َصلَّى َمَع اإلهِ َلُة َثلَِثٍة بَِقَيته قَاَم بَِنا ،  ُثَّ ملَه يـَُقمه بَِنا لَيـه فـََلمَّا َكاَنته لَيـه
َلُه َوبـََناتِِه َوِنَساَءُه " ، قَاَل: السُُّحورُ ، ؟ قـُلهُت: َوَما الهَفاَلحُ ،  َحىتَّ َخِشيَنا َأنه يـَُفوتـََنا الهَفاَلحُ   قَاَل: َوأَيـهَقَظ َأهه

 إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2127فيض: ]

َُشِميُّ  * -  58 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله قَاَل: ثنا َعِليُّ بهُن زَيهِد بهِن  ، وََكاَن ِمَن الهَعاِبِدينَ ،  قَاَل: ثنا َحِكيُم بهُن ِحَزاٍم أَبُو ُْسَريهٍ ، َحدَّ
َعانَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َفطََّر َصائًِما يف رََمَضاَن ِمنه  ،  َعنه َسلهَماَن الهَفاِرِسيِّ ،  بهِن الهُمَسيِّبِ َعنه َسِعيِد  ،  ُجده قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٍب َحاَللٍ  ِيُل َعَليههِ ،  َصلَّته َعَليهِه الهَماَلِئَكُة لََيايلَ رََمَضاَن ُكلََّها،  َكسه رِ   َوَصاَفَحُه ِجربه َلَة الهَقده ِيُل يَِرقَّ ،  السَّاَلُم لَيـه َوَمنه َصاَفَحُه ِجربه
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ثـُره ُدُموُعُه« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  قـَلهُبهُ  قَاَل: »ِبَقبهَضٍة ِمنه طََعاٍم« قَاَل: َأفـََرأَيهَت ِإنه ملَه   ؟  َأرَأَيهَت ِإنه ملَه َيُكنه َذاَك ِعنهَدهُ ،  َوَتكه
َقٌة ِمنه َلََبٍ« قَاَل: َأفـََرأَيهَت ِإنه ملَه َيُكنه    ؟ قَاَل: »فـََفلهَقُة ُخبهٍز« قَاَل: َأفـََرأَيهَت ِإنه ملَه َيُكنه َذاَك ِعنهَدهُ   ؟ ِعنهَدهُ   َيُكنه َذاكَ  قَاَل: »َفَمذه
 قَاَل: »َفَشرهبٌَة ِمنه َماٍء« ؟ َذاَك ِعنهَدهُ 

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2128]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -  59 قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َوَعبهِد الهَعزِيِز بهِن ُصَهيهبٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: ثنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َتَسحَُّروا  فَِإنَّ يف السُُّحوِر بـَرََكًة« ؛ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (.1095(، ومسلم )1923والحديث رواه البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2129فيض: ]
 

ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَمانَ   *   -   60 َعثَ ،  َعنه َحفهِص بهِن ِغَياثٍ ،  َحدَّ َةَ ،  َعنه َأشه ِجَد ،  َعنه َأيب ُهَبريه َباَن قَاَل: " َدَخلهُت الهَمسه ِه َشيـه َعنه َجدِّ
َنحهتُ  تَـئهَذنهُت َوتـََنحه ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـََتَسحَّرُ ،  فَاسه َم ،  فـََقاَل: »َهُلمَّ َأاَب َُيهََي الهَغَداَء«،  فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـُلهُت: ِإيّنِ أُرِيُد الصَّوه

ءٌ قَاَل: »َوَأاَن ُأرِيدُ  نـََنا يف َبَصرِِه َشيه َم َلِكنَّ ُمَؤذِّ ُر«،  الصَّوه  فََأذََّن قـَبهَل َأنه َيطهُلَع الهَفجه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2130]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِبيبٍ   *   -   61 َارِِثيُّ   قثنا،  َحدَّ َلمَ ،  َُيهََي بهُن حُمَمٍَّد احله َعِن ابهِن ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن زَيهِد بهِن َأسه
ِمِن السُُّحورُ ، ُعَمرَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »نِعهَم َغَداُء الهُمؤه رِيَن« ِإنَّ اَّللََّ َومَ ، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الهُمَتَسحِّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2131]فيض: 
 

َعهدِ   * -  62 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َقاءُ ،  َحدَّ رَبين َِبهٌر السِّ َراَن الهَقِصريِ ،  قَاَل: َأخه َكنهَدرَاينِّ َعنه َأيب َسِعيٍد  ،  َعنه ِعمه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  اإلهِسه
ََماَعُة بـَرََكةٌ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اجله َتَسحَُّروا َوَلوه َعَلى َجرهٍع ، َتَسحَُّروا فَِإنَُّه يَزِيُد يف الهُقوَّةِ ، َوالسُُّحوُر بـَرََكةٌ ، َوالثَّرِيُد بـَرََكةٌ ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رِيَن«  َصَلَواتُ ، ِمنه َماءٍ   اَّللَِّ َعَلى الهُمَتَسحِّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2132]فيض: 

 

َعهدِ   -  63 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيُل بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ رَباََن ِإْسه َرامَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن زَمهَعُة بهُن َصاِلحٍ ،  قَاَل: َأخه رَِمةَ َعنه  ،  َعنه َسَلَمَة بهِن َوهه ،  ِعكه
َتِعيُنوا ِبَقائَِلِة النـََّهاِر َعَلى ِقَياِم اللَّيهلِ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اسه َلِة السََّحِر َعَلى ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َتِعيُنوا أبَِكه َواسه

َياِم«   الصِّ
 إسناده ضعيف  قال المحقق: [ # 2133]فيض: 
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 : القبور  ون والثالث   السادس   الكتاب 

 

 

 

 

 



459 

 

َحدََّثيِن َعبهٌد الرَّمحهَُن بن يزيد بن َجاِبٍر إن َشيهًخا من ُشُيوِخ ،  ثـََنا الهَولِيِد بن مسلم،  َحدََّثيِن مروان بن حممد الهُقَرِشيُّ    *  -24
َاِهِليَِّة الهُعَتاِة قَاَل : اي حممد َثاَلَث بـََلَغيِن أَنَّك تـَُقوهُلُنَّ ال ينبغي لذي َعقهٍل أن يصدقك ِِبِنَّ   بـََلَغيِن أَنَّك تـَُقوُل إن الهَعَرِب ،  اجله

َرى َوقـَيهَصَر  ،  ٌد ِهَي وآابؤهاََترَِكًة ما َكاَنته تـََعبُّ  فقال َرُسوُل اَّللَّ ،  وإان سنبعث من بـَعهُد أن ََّنُوُت ،  َوأَنََّك َظَهَرته َعَلى ُكُنوِز َكسه
َرى َوقـَيهَصَر  ولتظهرن َعَلى  ،  َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "َواَلَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه لترتكن الهَعَرِب ما َكاَنته تـََعبٌُّد ِهَي وآابؤها ،  ُكُنوِز َكسه

قَاَل : "وال ،  قَاَل : وال تضلين يف الهَموهِت وال تنساين،  ولخذن بَِيِدك يوم الهِقَياَمِة فَلذكرنك مقالتك َهِذِه " ،  ولتموتن ولتبعثن 
َتى وال أَنهَساٌك "  ِلِمنَي َعَلى ُكُنوِز  ،  َعَليهِه َوُسلَِّم  فبقي الشَّيهُخ َحىتَّ قـََبَض َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ ،  َأَضلَّك يف الهَموه ورأى ظُُهوِر الهُمسه

َرى َوقـَيهَصَر   اَلِمهِ ،  َكسه َطَّاِب َكِثريًا ما يسمع ُنَِيُبُه يف مسجد َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه ،  فأسلم فحسن إسه وكان ُعَمَر بن اخله
َا َيتيه،  َعَليهِه السَّاَلمِ َوُسلَِّم إلعطائه ما َكاَن . . .  َرُسوُل اَّللَّ  َلمهت ووعدك َرُسوُل ، فكان ُعَمَر ُرمبَّ فيسكن ِهيَنٍة فيقول: َقده َأسه

 َلَح َوَسعهٍد . وال َيخذ َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم بَِيِد َأَحُد يوم الهِقَياَمِة إالَّ َأفـه ، اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم أن َيخذ بَِيِدك 
 شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، والبقية ثقات. قال المحقق: [ # 2134]فيض: 

َزهِديُّ    *   - 25 ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن َصاِلٌح األه َرِة  ،  ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن حممد الهُبَخاِريُّ  ،  َحدَّ ٌل الهَبصه َِليِل ،  َعنه رَُجٌل من َأهه َعنه اخله
َلَم  ،  بن مرة َطَّاِب قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ما من ميت يوضع َعَلى ،  َعنه زَيهٍد بن َأسه َعنه ُعَمَر بن اخله
نهُس  فيخطى ِبِه َثاَلَث ُخًطى إالَّ َتَكلََّم ِبكَ ،  َسرِيرِِه   نِّ َواإلهِ ِ اجلِه َوََتُه . . .  واي ،  اَلٍم يسمع من َشاَء اَّللَّ إالَّ الثَـَّقَلنيه يقول: اي إخه

نـهَيا َكَما غرتين ُن يوم الهِقَيا،  َخلََّفته ما تـَرَكهت لورثيت،  وال يلعب ِبُكمه الزََّماِن َكَما لعب يب  ،  مَحََلِة نعشاه ال تـَُغرَّنَُّكمه الدُّ َمِة َوالدَّايَّ
 وأنتم تشيعوين وتودعوين".  ، حماسِب

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2135]فيض: 

ٍرو بن ُِشهٍر  ،  َحدََّثيِن َأيب  ،  َحدََّثيِن َعبهٌد اَّللَّ بن حممد بن ُيَي الرَّاِزيُّ    *  - 26 َعنه َجاِبٍر بن  ،  َعنه َجاِبٍر َعمَّ َأيب َجعهَفٍر  ،  َعنه َعمه
عهت َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم يقول: "ِإَذا َكاَن ِحنَي ُيمل َعُدوًّا ِبِه ِإىَل  ِمُعوين  َعبهٌد اَّللَّ قَاَل : ْسَِ  َقرَبَُه اَنَدى مَحََلتهُه َأاَل ُتسه

َوََتُه   ُكو إلَيهُكمه ما َوقهَع فيه َأُخوُكمه ال،  اي إخه ،  َوَأقهَسَم يل إنَُّه يل اَنِصٍح  ،  فأوردين َوملَّ يصدرين،  شَِّقيِّ إن َعُدوِّي خدعينإيّنِ َأشه
َها َصَرَعتهيِن   ُكو إلَيهُكمه ُدنـهَيا غرتين َحىتَّ اطهَمأهنـَنهت ِإلَيـه ُكو إلَيهُكمه أخالئي أهلوين ومنوين ُثَّ تربؤا مين وخذلوين،  فغشين َوَأشه ،  َوَأشه

ُكو إلَيهُكمه   ُهمه وآثرِتم َعَلى نـَفهِسي  َوَأشه ِلُموين  ،  فأكلوا مايل،  َأوهاَلًدا َحاَميهُت َعنـه ُكو إلَيهُكمه ماال منعت منه َحقٌّ اَّللَّ ،  ُثَّ َأسه َوَأشه
ُعُه لغريي ُكو إلَيهُكمه َدارًا أَنـهَفَقته فيها َخزِيَنيِت فصار ُسكَّاَِّنَا َغريهِ ،  فكان َواَبلُُه َعَليَّ وكان نـَفه ِل الثوى ،  ي  َوَأشه ُكو إلَيهُكمه َطوه َوَأشه

يِق َوالهُغرهبَِة َوالهَعَذاُب َوالنِّ  َشِة َوالضِّ َتطَعهُتمه ،  قهَمَة يف َقربهٌ يناديين َأاَن بِبَـيهِت الدُّوُد َوالظُّلهَمِة َوالهبـُعهُد َوالهَوحه َوََتُه فاجتنبوين ما اسه فيا إخه
َذُروا مثل ما لقيت َبَّاِر فإين َقده َبشَّرَ ، َواحه واي ، فيا حسرَته َعَلى ما فرطت يف َجنهِب اَّللَّ  ، ته اِبلنَّاِر َوالصَّغَاُر َوَغَضٍب الهَعزِيِز اجله

ِل ثـُُبورَاُه   يٌم  ،  فما يل من َشِفيٌع يطاع،  َطوه ِسِننَي "،  وال َصِديٍق محَِ قَاَل : ما يقر َأَحُدُهمه ينادي ،  فلو أن يل َكرٍَّة فأكون من الهُمحه
َرتِِه قَاَل : ُثَّ يبكي أَبُو َجعهَفٍر ِإَذا ذََكَر َهَذا . َحىتَّ    يدخل ُحفه

 موضوع، واإلسناد مظلم. قال المحقق: [ # 2136]فيض: 
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ٍ الهَعاِمِريُّ    *   - 27 ِر  ،  َحدََّثيِن َعَليَّ بن ُحَسنيه ُعوِديِّ  ،  ثـََنا أَبُو النَّضه ِن بن َعبهٌد  ،  ثـََنا الهَمسه اَّللَّ قَاَل : َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى َعنه َعوه
ِثره َحِديِث النـَّفهسِ ، اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم ِإَذا تـََبٌع ِجَنازٍَة ِعلَِّتِه َكآبَةٌ   َوَأَقلِّ الهَكاَلُم .، َوَأكه

 مرسل رجاله ثقات، وله شواهد تقويه إلى االحتجاج به. قال المحقق: [ # 2137]فيض: 

َِميِد    *  -69 َلَم  ،  َحدََّثيِن ُيَي بن َعبهٌد احله َعنه ابهَن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى ،  َعنه أَبِيِه  ،  ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن يزيد بن َأسه
َشًة يف قـُُبوَرُهمه   ٌل ال إَلَه إالَّ اَّللَّ َوحه َاِب  ،  م نشورهموال يو ،  اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ليس َعَلى َأهه ِل ال إَلَه إالَّ اَّللَّ ينفضون الرتُّ وََكَأيّنِ أبَِهه

ُزهِن ". ، َعنه روؤسهم ُد هلل الَِّذي َأذهَهَب َعنَّا احله َمه  ويقولون احله
 ضعيف. قال المحقق: [ # 2138]فيض: 

 

ثـََنا َسعهَدَويههِ   *  - 70 َِميِد بن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ عهت ،  َعنه َعطَاٍء بن يسار،  ثـََنا حممد بن َأيب موسى،  ثـََنا َعبهٌد احله َعنه َأمه َسَلَمَة قالت: ْسَِ
َأََته اي َرُسوُل اَّللَّ َهله ينظر بـَعهُضَنا  ،  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم يقول: "ُيشر النَّاَس ُحَفاًة ُعَراًة َكَما بدأوا" قالت َأمه َسَلَمَة : َواَسوه

ِر الصُُّحِف فيها مثاقيل الذَّرِّ  ،  فقلت: وما يشغلهم اي َرُسوُل اَّللَّ  ،  قَاَل : "يشغل النَّاَس "،  عهٍض  ِإىَل بَـ  َوَمثَاِقيُل ،  فقال: "َنشه
َرهَدِل ".   اخله

 إسناده ضعيف، والحديث صح أكثره. قال المحقق: [ # 2139]فيض: 

ثـََنا َأيب   *   - 92 ٍر فرأيت رَُجاًل ،  جمالدثـََنا  ،  ثـََنا ُهَشيهٌم  ،  َحدَّ َعنه الشَّعهِبُّ إن رَُجاًل قَاَل للنِب َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : إيّنِ مررت بَِبده
َمَعِة معه َحىتَّ يغيب يف اأَلرهض،  ُيرج من اأَلرهض فقال َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى ،  ُثَّ ُيرج فيفعل ِبِه مثل َذِلَك مرارا،  فيضربه رَُجٌل مبِقه

 اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "َذاك أَبُو َجِهَل بن ِهَشاٍم يعذب ِإىَل يوم الهِقَياَمِة ". 
 إسناده ضعيف، وجاء من طريق آخر قوي، وكذا له شواهده. قال المحقق: [ # 2140]فيض: 

ثـََنا أَبُو ِهَشامٍ   *  -116 َجِعيِّ  ،  ثـََنا َحفهٍص بن ِغَياثٍ ،  َحدَّ َشه َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل : مر النَِّبَّ  ،  َعنه َأيب َحازٍِم  ،  َعنه َأيب مالك األه
ِ َخريهٌ ِما ُيفرون َأوه ينقلون  ،  َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم ِبَقربهٍ ُدِفَن َحِديثًا يرامها َهَذا يف   - َشكَّ أَبُو ِهَشاٍم    - فقال: "لركعتني َخِفيَفَتنيه

   َعَمِلِه َأَحبُّ إلَيهِه من نِعهَمٍة ُدنـهَيا َكِثريََة ".

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2141]فيض: 

ِريِّ  ،  َحدََّثيِن حممد بن ِعَباِد بن موسى  *  -117 َراَن الزُّهه َبَة َعنه  ،  َعنه أَبِيِه  ،  َعنه َعبهٌد اَّللَّ بن مصعب،  ثـََنا َعبهٌد الهَعزِيِز بن ِعمه ُعقه
َا مصري َأَحدُُكمه ِإىَل َأرهبَـ  َُهيِنِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ِإَّنَّ  َعَة َأذهرٍُع يف ِذرَاُع ". بن َعاِمٍر اجله

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2142]فيض: 

َاِعيَل الهَمكِّيُّ  ،  ثـََنا نـَُعيهٍم بن مورع ،  َحدَّثـََنا حممد بن َصاِلٌح الهُقَرِشيُّ    *  -118 ٍرو بن ِديَناٍر  ،  ثـََنا إْسه َعنه  ،  َعنه طَاُوِس  ،  َعنه َعمه
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َا يكفي َأَحدُُكمه ما قَـ  َا يصري َأَحدُُكمه ِإىَل موضع ابهَن َعبَّاٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ِإَّنَّ َسُه َوِإَّنَّ نَـَعته ِبِه نـَفه
َا يصري اأَلمهر ِإىَل آِخرُه ".    َأرهبـََعَة َأذهرٍُع يف ِذرَاُع َوِشربهٍ َوِإَّنَّ

 ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2143]فيض: 

َياَن  *  -122 ثـََنا َهاُروَن بن ُسفه َجِعيِّ ، َعنه َأِخيِه َسَلَمَة بن ُعَمَر ، ثـََنا حممد بن ُعَمَر ، َحدَّ َشه َبَة بن َأيب َكِثري األه َعنه ُعَمَر بن َشيـه
َرٍة من َحَفَر َجَهنََّم  ،  َعنه اَنِفٍع  ،    َروهَضِة من ِراَيِض  َأوه ،  َعنه ابهَن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "الهَقربهِ ُحفه

َنَِّة ".    اجله
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2144]فيض: 

َمحهَِسيِّ    *  -130 َاِعيَل بن َْسَُرَة األه ٍر  ،  ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن حممد الهُمَحاِريبُّ  ،  َحدَّثـََنا حممد بن إْسه َعنه َأيب  ،  ثـََنا حممد بن َنصه
َسُن قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ِإَذا َكاَن يوم الهِقَياَمِة ََجََع اَّللَّ األهَ ،  َغاِلِب   ِخرِيَن  َعنه احلَه ِ َواله فجعل َأَمًة  ،  وََّلنيه

َوانَِنا الَِّذيَن كانوا ،  فيصافحون ويعانقون َوُيَسلُِّموَن َعَليهِهمه  ،  حممد َعَليهِه السَّاَلِم يف زُمهَرِة قـَبهِلَنا َأوَّهُلُمه آِخرهمه   ويقولون َهُؤاَلِء إخه
نـهَيا " تَـغهِفُروَن لنا يف الدُّ َنا َوَيسه نـهَيا َشامتِِ ألحد  ،  يرتمحون َعَليـه فقال النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "فيما يرى َأَحُد َخارٌِج من الدُّ

 إالَّ َسلََّط اَّللَّ َعَليهِه َدابٍَّة تـُقهَرُض حلمه َيد أََلُمُه ِإىَل يوم الهِقَياَمِة ".  منهم
 مرسل رجاله ثقات. قال المحقق:[ # 2145]فيض:  

َنهظَِليِّ    *   - 143 ُعهِفيِّ  ،  َحدَّثـََنا حممد بن إدهرِيَس احله َعنه ُعَمَر بن مَحهَزَة قَاَل : ،  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة  ،  ثـََنا حممد بن َعبهٌد الرَّمحهَُن اجله
َيااًن لفزعنا  عهت َأاَب َغطََفاَن الهُمرِّيِّ يقول: قَاَل ُعَمَر : "اي َرُسوُل اَّللَّ لو فزعنا َأحه ِبَّ فقال النَّ ،  فكيف ِبظُلهَمِة الهَقربهِ َوِضيِقِه "،  ْسَِ

َا يوَف الهَعبهُد َعَلى ما قـََبَض َعَليهِه ".   َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "ِإَّنَّ
 إسناده ضعيف، والمتن قد صح. قال المحقق: [ # 2146]فيض: 
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َرِس بهِن َميهُمونٍ َحدَّثـََنا    -  1 َشه َُزاِعيِّ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ ،  لَيهُث بهُن َسعهدٍ حدثين  ،  ُشَجاُع بهُن األه ،  َعنه َأيب ُشَريهٍح اخله
مِ  ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه َفُه« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِمه َضيـه ِخِر فـَلهُيكه  اله

 ... (48) ، ومسلم(6019) أخرجه البخاري  قال المحقق: [ # 2147]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -   2 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ اَلنَ ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعجه ،  َعنه َأيب ُشَريهٍح الهَكعهِبِّ ،  الهَمقهرُبِيِّ َعنه َسِعيٍد  ،  َحدَّ
رِ  ِخِر فـَلهُيكه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َكاَن يـُؤه َفهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلةٌ ،  مه َضيـه ٌم َولَيـه َياَفُة ،  َجائَِزُة الضَّيهِف يـَوه َوالضِّ

 َواَل ُيَِلُّ َلُه َأنه يـَثهِوَي ِعنهَدُه َحىتَّ ُُيهرَِجُه« ، َفَما َكاَن بـَعهَد َذِلَك فـَُهَو َصَدَقةٌ ، مٍ َثاَلثَُة َأايَّ 
 أخرجه البخاري، ومسلم...  قال المحقق: [ # 2148]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  3 رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ َِميِد بهُن َجعهَفرٍ ،  َأخه رَباََن َعبهُد احله َعنه َأيب ُشَريهٍح ،  َعنه َسِعيٍد الهَمقهرُبِيِّ ،  َأخه
َلةٌ ، الهَكعهِبِّ  ٌم َولَيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َجائَِزتُُه يـَوه مٍ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َياَفُة َثاَلثَُة َأايَّ ُيَِلُّ أِلََحٍد َأنه يُِقيَم ِعنهَد َأِخيِه اَل ، َوالضِّ

ُثَهُ  ُثُهُ ، « َحىتَّ يـُؤه ٌء يـَقهرِيِه«  ؟ ِقيَل: وََكيهَف يـُؤه  قَاَل: »يُِقيُم ِعنهَدُه َولَيهَس ِعنهَدُه َشيه
 أخرجه البخاري، ومسلم...  قال المحقق: [ # 2149]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن  -  4 َياُن بهُن مَحهَزةَ ، الهُمنهِذرِ َحدَّ ثـََنا ُسفه ُ تـََعاىَل ، َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبحٍ ، َعنه َكِثرِي بهِن زَيهدٍ ، َحدَّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ
ِمُن اِبَّللَِّ َوا ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه َفُه«َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِمه َضيـه ِخِر فـَلهُيكه ِم اله  لهيَـوه

 ... (47) ، ومسلم(6018) أخرجه البخاري  قال المحقق: [ # 2150]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ   *  -  5 ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ ٍرو،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعمه ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ َعنه  ،  َسَلَمَة بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ َحدَّ
ُ تـََعاىَل َعنههُ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َكاَن َأوََّل َمنه َضيََّف الضَّيهَف ِإبـهَراِهيُم َعَليهِه السَّ ،  َأيب ُهَريـهَرَة َرِضَي اَّللَّ  اَلُم«َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده جيد.  قال المحقق: [ # 2151]فيض: 

10  -  *  ُّ ِرو بهِن زَُهريهٍ الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ََسِديُّ ، َحدَّ َسِن األه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احلَه ِلمٍ ، َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن ُمسه ، َعنه َعبهِد الهَواِرثِ ، َحدَّ
ُ تـََعاىَل َعنهُه يف   ثُِروَن َعَلى أَنـهُفِسِهمه َوَلوه َكاَن ِِبِمه َخَصاَصٌة{ ]احلشر:  َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ِلِه: }َويـُؤه [ قَاَل: نـََزَلته يف  9قـَوه

َياِفهِ  ًفا ِمنه َأضه ُ َعَليهِه َوَسلَّم َمَعُه َضيـه َنهَصاِر َأرهَسَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل:    ؟  امهَرأَتُُه: َما َهَذا  فـََقاَلته َلهُ ،  فَأََتى ِبِه َمنهزَِلهُ ،  رَُجٍل ِمَن األه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َقِّ َما َأمهَسى ِعنهَداَن ِإالَّ قـُرهصٌ ،  َهَذا َضيهٌف ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َوالَِّذي بـََعَث حُمَمًَّدا اِبحله َفَذِلَك الهُقرهُص يل  ،  قَاَلته

َأِو لِلضَّيهفِ  ِللهَخاِدمِ ،  َأوه َلَك  أَثهرِِدي َهَذا الهُقرهصَ قَالَ ،  َأوه  ٍن ُثَّ قـَّرِبِيهِ ،  :  َراجَ ،  َوآِدِميِه ِبَسمه َاِدَم يُطهِفُئ السِّ َوَجَعَلته ،  َوأهُمِري اخله
َُما َيَهُكاَلنِ  ُ َعَليههِ ،  تـَتَـَلمَُّظ ِهَي َوُهَو َحىتَّ رََأى الضَّيهُف َأَّنَّ َبَح َفَصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم فَانهَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َوَأصه

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  قَاَل: " َحدََّثيِن ،  قَاَل: َأاَن َصاِحُب الضَّيهفِ ،  َوالرَُّجُل َساِكتٌ ،  « َثاَلَث َمرَّاتٍ ؟  فـََقاَل: »أَيهَن َصاِحُب الضَّيهفِ ،  اَّللَّ
ِيُل َأنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َعزَّ َوَجلَّ َضِحكَ  ثُِروَن َعَلى أَنـهُفِسِهمه{ ]احلشر:  ،  ِحنَي قـُلهَت خِلَاِدِمَك: َأطهِفِئ السَّرَّاجَ   ِجربه [ ِإىَل  9َونـََزَلته }َويـُؤه

ِلُحوَن{ ]األعراف:   ِلِه: }فَُأولَِئَك ُهُم الهُمفه  [ " 8قـَوه
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 في إسناده محمد بن الحسن صدوق فيه لين...  :الموسوعة قال محقق[ # 2152]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ  *  -  11 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ، َحدَّ ِلٍم الهَعبهِديُّ ، َحدَّ َاِعيُل بهُن ُمسه رَباََن ِإْسه ثـََنا أَبُو الهُمتَـوَكِّلِ ، َأخه َأن رَُجاًل ، َحدَّ
ِطُر   ٍم َصائًِما اَل َيَُِد َما يـُفه ِلِمنَي َعرَبَ َثاَلثََة َأايَّ ِبُح َصائًِما،  َعَليههِ ِمَن الهُمسه َنهَصاِر يـَُقاُل َلُه َثِبُت بهُن  ،  َوُيصه َحىتَّ َفِطَن َلُه رَُجٌل ِمَن األه

َلَة ِبَضيهفٍ  ِلِه: ِإيّنِ َأِجيُء اللَّيـه ُ تـََعاىَل َعنهُه فـََقاَل أِلَهه ِلُحهُ فَِإَذا َوَضعهُتمه طََعاَمُكمه فـَلهيَـُقمه بـَعهُضُكمه ِإىَل ا،  قـَيهٍس َرِضَي اَّللَّ َراِج َكأَنَُّه ُيصه ، لسِّ
ُفَنا،  فـَلهُيطهِفئهُه ُثَّ اضهرِبُوا أِبَيهِديُكمه ِإىَل الطََّعاِم َكأَنَُّكمه ََتهُكُلونَ  َبَع َضيـه َا َكاَن طََعاُمُهمه َذِلَك ،  َوأَنـهُتمه اَل ََتهُكُلوَن َحىتَّ َيشه فـََفَعُلوا َوِإَّنَّ

َزًة َوِهَي ُقوُِتُمه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َثِبتُ فـََلمَّا  ،  ُخبـه َبَح َثِبُت بهُن قـَيهٍس َغَدا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلََّى اَّللَّ ُ َعزَّ ،  َأصه َلَقده َعِجَب اَّللَّ
ثُِروَن َعَلى أَنـهُفِسِهمه وَ  يَُة }َويـُؤه  [ 9َلوه َكاَن ِِبِمه َخَصاَصٌة{ ]احلشر: َوَجلَّ الهَبارَِحَة ِمنهُكمه َوِمنه َضيهِفُكمه« َوأُنهزَِلته ِفيِه اله

   مرسل.[ # 2153]فيض: 

رَبين أَبُو زَيهدٍ   *  -  18 ُهَما قَاَل: َكاَن قـَيهُس بهُن سَ ،  َوَأخه ُ تـََعاىَل َعنـه َاَء َرِضَي اَّللَّ ثـََنا ُجَويهرِيَُة بهُن َأْسه ثـََنا أَبُو َعاِصٍم َحدَّ َتِديُن َحدَّ عهٍد َيسه
َلَك َماَل أَبِيهِ ،  َويُطهِعُمُهمه  َنا َهَذا الهَفىَت َأهه ُهَما: ِإنه تـَرَكه ُ تـََعاىَل َعنـه ٍر َوُعَمُر َرِضَي اَّللَّ َنا يف النَّاسِ ،  فـََقاَل أَبُو َبكه َفَصلَّى النَِّبُّ ،  َفَمَشيـه

ًما أبَِصهَحاِبهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه َطَّابِ فـََقاَم ، َصلَّى اَّللَّ اَلِن ، َسعهُد بهُن ُعَباَدَة َخلهَفُه فـََقاَل: َمنه يـَعهِذُرين ِمِن ابهِن َأيب ُقَحاَفَة َوابهِن اخله يـَُبخِّ
 ؟ َعَليَّ ابهيِن 
 جويرية لم يدرك زمن قيس بن سعد، لكن اصل القصة في صحيح البخاري.  قال المحقق: [ # 2154]فيض: 

َلِميُّ ،  حُمَمَُّد بهُن َصاِلٍح الهُقَرِشيُّ َحدََّثيِن    *   -   19 َسه رَبين حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر األه لٍ ،  َأخه َعنه رَاِفِع ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َسهه
ُ  ،  بهِن َخِديجٍ  َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َبَل أَبُو ُعبَـيهَدَة َوَمَعُه ُعَمُر بهُن اخله ،  تـََعاىَل َعنهُه فـََقاَل ِلَقيهِس بهُن َسعهٍد: َعزَّمهُت َعَليهَك َأالَّ تـَنهَحرَ قَاَل: َأقـه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَُّه يف بـَيهِت ُجوٍد« يـَعهيِن يف َغزهَوِة  ََبطِ فـََلمَّا َُنََر َوبـََلَغ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  اخله
 عمر األسلمي هو الواقدي...وع متروك مع سعة علمه.محمد بن  قال المحقق: [ # 2155]فيض: 

َلى  *  - 21 َراَن بهِن َأيب لَيـه ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن حُمَمَُّد بهُن ِعمه ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنسَ ، َحدَّ َوهزَاِعيِّ ، َحدَّ ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ، َعِن األه
مٍ قَاَل: َكاَنته ِلَرُسوِل اَّللَِّ   َنٌة ِمنه ثَرِيٍد يف ُكلِّ يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َسعهِد بهِن ُعَباَدَة َجفه َنَما َداَر ِمنه ِنَسائِهِ ،  َصلَّى اَّللَّ ، َتُدوُر َمَعُه أَيـه

َتِعنُي ِبِه َعَلى  ُتوبٍَة قَاَل: »اللَُّهمَّ ارهزُقهيِن َمااًل َأسه ِلُح الهِفَعاَل ِإالَّ الهَماُل«،  ِفَعايل  وََكاَن ِإَذا انهَصَرَف ِمنه َصاَلٍة َمكه  فَِإنَُّه اَل ُيصه
 إسناده حسن إلى يحي بن أبي كثير. قال المحقق: [ # 2156]فيض: 

ثـََنا َكِثرُي بهُن ُسَليهمٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعاِصمٍ  - 46 ُ تـََعاىَل َعنهُه ، َحدَّ ُ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َرِة ِإىَل َسَناِم الهَبِعرِي«  رَُع ِإىَل الهبَـيهِت الَِّذي يُطهَعُم ِفيِه ِمَن الشَّفه  َعَليهِه َوَسلََّم: »لَلهَخريهُ َأسه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2157]فيض: 
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َهِريُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    *  -   47 َوه َيانَ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  ُقَداَمَة اجله ُ تـََعاىَل َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َعنه ُسفه َرِضَي اَّللَّ
صهِب« َل الهبَـيهِت اخلِه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ َأهه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف لإلعضال.  قال المحقق:  [ #2158]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُشَعيهبٍ   *   -  48 َعانَ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل  ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهِد بهِن ُجده
ُ َعَليهِه  َرِبِه«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ َأنه يـََرى أَثـََر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدِه يف َمأهَكِلِه َوَمشه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2159]فيض: 

ثـََنا الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ   - 51 َاِعيُل بهُن َأاَبنَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ِقيِّ ،  َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيِّ َعنه ُعثهَماَن بهِن  ،  َحدَّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن ُعرهَوَة الدَِّمشه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإنَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َعطَاءٍ ، َعنه َعبهِد الهَمِلكِ  ُ تـََعاىَل َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِمَن السُّنَِّة َأنه  َرِضَي اَّللَّ

 مَيهِشَي الرَُّجُل َمَع َضيهِفِه ِإىَل اَبِب الدَّاِر " 
 إسناده موضوع. قال المحقق: [ # 2160]فيض: 

َاِعيلَ   *  -  52 َحاُق بهُن ِإْسه َنهَصاِر َضيهٌف قَاَل: َكاَن ِلَرُجٍل ِمَن  ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن رُفـَيهعٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدََّثيِن ِإسه األه
ِلهِ  ُتمه َضيهِفي،  فَأَبهطََأ َعنه َأهه َلَة فـََقاَلِت امهَرأَتُُه: ِإًذا َواَّللَِّ اَل ،  قَاُلوا: اَل   ؟  فـََلمَّا َجاَءُهمه قَاَل: َعشَّيـه قَاَل: َواَّللَِّ اَل َأطهَعُم َعَشاءَُكُم اللَّيـه

فََأَكَل َوَأَكُلوا َمَعُه فـََلمَّا ،  فـََقاَل: َقدُِّموا طََعاَمُكمه   ؟  قَاَل: يَِبيُت َضيهِفي ِبَغريهِ طََعامٍ ،  طهَعُمُه أَيهًضاقَاَل الضَّيهُف: ِإًذا َواَّللَِّ اَل أَ ،  َأطهَعُمهُ 
رَبَُه ِبَذِلَك فـََقاَل: »َأطَعهَت اَّللََّ َوَعَصيهتَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه َبَح َغَدا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  شَّيهطَاَن«ال َأصه

 إسناده صحيح إلى مجاهد. قال المحقق: [ # 2161]فيض: 

ثـََنا أَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ   -  53 ُرو بهُن َعوهفٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياثٍ ،  َحدَّ ُُه َعمه َعنه َأيب ُهَريـهَرَة ،  َعنه َأيب الهَمغهَراِء اْسه
  ُ مٍ ،  تـََعاىَل َعنههُ َرِضَي اَّللَّ َياَفُة َثاَلثَُة َأايَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الضِّ َوَعَلى الضَّيهِف َأنه يـََتَحوََّل ،  َفَما زَاَد فـَُهَو َصَدَقةٌ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ٍم«  بـَعهَد َثاَلثَِة َأايَّ
 بطرقه وشواهده.إسناده ضعيف، والحديث صحيح  قال المحقق: [ # 2162]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   54 رَباََن أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ ُ َعَليهِه ،  َعنه َأيب َكِرميَةَ ،  َعِن الشَّعهِبِّ ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  َأخه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلمٍ  َلُة الضَّيهِف َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمسه َبَح ِبِفَنائِِه فـَُهَو َعَليهِه َديهنٌ فَِإنه ، َوَسلََّم: »لَيـه  فَِإنه َشاَء اقـهَتَضى َوِإنه َشاَء تـََرَك«،  َأصه

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 2163]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ   *  -  55 َنةَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن ُعيَـيـه َعنه َجاِبِر بهِن  ،  َعنه حُمَاِرِب بهِن ِدَثرٍ ،  الهَقاصِّ َعنه َأيب طَاِلٍب  ،  َحدَّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َكَفى اِبلهَمرهِء َشرًّا َأنه يـََتَسخََّط َما قـُرَِّب ِإلَيهِه« ، َعبهِد اَّللَِّ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2164]فيض: 
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ِ الهَمعهُروُف اِبلسَّرَّاِج الهبَـغهَداِديُّ الهقَ   -  1 َُسنيه ُر بهُن َأمحهََد بهِن احله رَباََن الشَّيهُخ أَبُو حُمَمٍَّد َجَعفه َنا ِمنه  َأخه َق قَاَل:  اِري , َقِدَم َعَليـه ِدَمشه
ِر   ََسُن بهُن َأمحهََد بهِن ِإبَراِهيَم بهِن َشاَذاَن الهبَـزَّاُز , ِقَراَءًة َعَليهِه يف َشهه رَباََن أَبُو َعِليٍّ احله رِيَن َوَأرهبَِعِماَئةٍ َأخه َوَِّل ِمنه َسَنِة َثاَلٍث َوِعشه ،  رَبِيٍع األه

رَباََن أَبُو َجعهَفٍر َعبهُد اَّللَِّ  ُُمَعةِ َوقَاَل: َأخه ِم اجله َاُِشِيُّ يف يـَوه َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيَم بهِن ِعيَسى ابهِن الهَمنهصوِر ابهِن بـَّرِيََّة اهله قـَبهَل الصَّاَلِة     بهُن ِإْسه
ِخَرِة , ِمنه َسَنِة َأرهَبٍع َوَأرهبَِعنَي َوَثاَلُثِاَئٍة يف َمنهزِلِِه ِمنه َمِدينَ  تَـَهلَّ َُجَاَدى اله ٍر َعبهُد اَّللَِّ ُمسه ثـََنا أَبُو َبكه ِة الهَمنهُصوِر َأيب َجعهَفٍر قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َخاِلُد بهنُ  نـهَيا قَاَل: َحدَّ َياَن الهُقَرِشيُّ الهَمعهُروُف اِببهِن َأيب الدُّ اَلَن الهُمَهلَِّبُّ   بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه ثـََنا  قَاَل: َحدَّ ،  ِخَداِش بهِن َعجه
ًما بِبَـعهِض َجَسِدي،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ  ، قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه

نـهَيا َكأَنََّك َغرِيبٌ ،  فـََقاَل: »اَي َعبهَد اَّللَِّ بهَن ُعَمرَ  ِل الهُقُبوِر« قَاَل جُمَاِهٌد: ُثَّ ،  وََكأَنََّك َعاِبُر َسِبيلٍ ،  ُكنه يف الدُّ َوُعدَّ نـَفهَسَك ِمنه َأهه
َسَك اِبلهَمَساءِ ،  قَاَل يل ابهُن ُعَمَر: »اَي جُمَاِهدُ  َت َفاَل حُتَدِّثه نـَفه ِمنه    َوُخذه ،  َوِإَذا َأمهَسيهَت َفاَل حُتَدِّثه نـَفهَسَك اِبلصََّباحِ ،  ِإَذا َأصهَبحه

ِتكَ  ِلَموه ِلَسَقِمكَ ،  َحَياِتَك  ِصحَِّتَك  َغًدا«،  َوِمنه  اْسهَُك  َما  ِري  َتده اَل  اَّللَِّ  َعبهَد  اَي   . فَِإنََّك 
 
ُرو بهُن حُمَمَّدٍ   -  2 ثـََنا َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الطَُّفاِويُّ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  قَاَل: َحدَّ َعِن  ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعِن األه

 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُنهَوهُ ، ابهِن ُعَمرَ 
 ( بنحوه. 6416رواه البخاري ) قال المحقق: [ # 2165]فيض: 

ِرو بهِن    *   -   3 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ُّ َحدَّ ََسِديُّ ،  زَُهريهٍ الضَِّبِّ َسِن األه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احلَه قَاَل: َحدََّثيِن ،  قَاَل: َحدَّ
ُ َعنههُ ،  الهَيَماُن بهُن ُحَذيـهَفةَ  ىَل َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ َرِضَي ،  طَاِلبٍ َعنه َعِليِّ بهِن َأيب  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َأيب َحنهظََلَة َموه

ُ َعنههُ  ِ: اتَِّبا ،  اَّللَّ َلَتنيه ََوىَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأَشدَّ َما َأخَتَوَُّف َعَليهُكمه َخصه ََملِ ،  َع اهله فََأمَّا اتَِّباُع    .  َوُطوَل األه
َقِّ  ََوى فَِإنَُّه يـَعهِدُل َعِن احله نـهَيا َمنه ُيُِبُّ َويـُبهِغضُ َوأَ   .  اهله نـهَيا " ُثَّ قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ يـُعهِطي الدُّ ََمِل فَاحلُهبُّ لِلدُّ َوِإَذا َأَحبَّ   .  مَّا ُطوُل األه

ميَانَ  ُ َعبهًدا َأعهطَاُه اإلهِ يِن أَبـهَناءً ،  اَّللَّ َيا أَبـهَناءً ،  َأاَل ِإنَّ ِللدِّ نـه نـهَيا،  ِء الدِّينِ َفُكونُوا ِمنه أَبـهَنا  .  َوِللدُّ َناِء الدُّ نـهَيا   .  َواَل َتُكونُوا ِمنه أَبـه َأاَل ِإنَّ الدُّ
ِم َعَمٍل لَيهَس ِفيِه ِحَسابٌ ،  َقِد ارهحَتََلته ُمولَِّيةً  ِبَلًة َأاَل َوِإنَُّكمه يف يـَوه ِخَرَة َقِد ارهحَتََلته ُمقه َأاَل َوِإنَُّكمه ُتوِشُكوَن يف َيوِم ِحَساٍب ،  َواله

 لَيهَس ِفيِه َعَمٌل«وَ 
المتناهية: وهذا ال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه   :الموسوعة  قال محقق[ #  2166]فيض:   العلل  الجوزي في  ابن  قال 
 وسلم...

 

ُ بهُن حُمَمٍَّد يـَعهيِن  *   -  4 َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احله ثـََنا ُمَعاِويَُة بهُن ُمَعاِويَةَ ، الزَّعهَفَراينَّ َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهنُ ، قَاَل: َحدَّ . . قَاَل: َحدَّ
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهُمنهَكِدرِ ، .  َوَف َما َأَخاُف   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، قَاَل: َحدَّ َأخه

َقِّ  ََوى فـََيُصدُّ َعِن احله ََمِل فََأمَّا اهله ََوى َوُطوَل األه ِخَرةِ   .  َعَلى أُمَّيِت: اهله ََمِل فـََيُصدُّ َعِن اله نـهَيا ُمرهحتََِلةٌ   .  َوَأمَّا ُطوُل األه َوَهِذِه   .  َوَهِذِه الدُّ
ِخَرُة قَاِدَمةٌ  ُهَما بـَُنونَ َوِلُكلِّ َواِحٍد ، اله نـهَيا، ِمنـه ِخَرِة َواَل َتُكونُوا ِمنه َبيِن الدُّ َم يف َداِر الهَعَملِ ، َفُكونُوا َبيِن اله َوأَنـهُتمه َغًدا ، فَِإنَُّكُم الهيَـوه

 يف َداِر َجَزاٍء َواَل َعَمَل " 
 يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...ال  حديث  قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: وهذا    قال المحقق: [ #  2167]فيض:  
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َدِميُّ   *  -   5 َحاَق اله ثـََنا أَبُو ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َِميِد بهِن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َسعهُد بهُن َعبهِد احله ثـََنا َعِليُّ بهُن  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
قَاَلِت: اطََّلَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت ، َعنه أُمِّ الهُمنهِذرِ ،  َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ َعنه ، َعِن الهَوازِِع بهِن اَنِفعٍ ، َثِبتٍ 

ُيوَن ِمَن اَّللَِّ ،  َعِشيٍَّة ِإىَل النَّاِس فـََقاَل: " أَيُـَّها النَّاسُ  َتحه ، قَاَل: »جَتهَمُعوَن َما اَل َتَهُكُلونَ   ؟  ُسوَل اَّللَِّ قَاُلوا: َوَما َذاَك اَي رَ   ؟  َأَما َتسه
رُِكونَ  ُنوَن َما اَل تـَعهُمُروَن«، َوَتَهُمُلوَن َما اَل ُتده  َوتـَبـه

 .ضعيف جداً (: 4976األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2168]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدََّثيِن    *  -  6 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهُمَصفَّى،  الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مِحهرَيَ ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  قَاَل: َحدَّ
ِر بهُن َأيب َمرهَيََ  ثـََنا أَبُو َبكه ِريِّ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  َحدَّ ُده رَتَى ُأَسامَ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُة بهُن زَيهِد بهِن َثِبٍت َولِيَدًة مبِاَئِة قَاَل: اشه

رٍ  رَتِي ِإىَل َشهه ،  ِديَناٍر ِإىَل َشهه ِإنَّ ُأَساَمَة َلَطوِيُل   ؟  رٍ َفَسِمعهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل تـَعهَجُبوَن ِمنه ُأَساَمَة الهُمشه
ََملِ  ُ رُوِحي َوالَِّذي نـَفهِسي ، األه ِبَض اَّللَّ َناي ِإالَّ ظَنَـنهُت َأنَّ َشفهَريَّ اَل يـَلهَتِقَياِن َحىتَّ يـَقه َواَل رَفـَعهُت َطرهيفَ َفظَنَـنهُت ، بَِيِدِه َما طََرَفته َعيـه

َمًة ِإالَّ ظَنَـنهُت َأيّنِ اَل َأِسيُغَها َحىتَّ َأغُ ، َأيّنِ َواِضُعُه َحىتَّ أُقـهَبضَ  ُت لُقه ُتمه ، ُثَّ قَاَل: »اَي َبيِن آَدمَ ، صَّ ِِبَا ِمَن الهَموهِت«َواَل َلِقمه ِإنه ُكنـه
َتى  َوَما أَنـهُتمه مبُعهِجزِيَن«، َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن َلتٍ  ؛ تـَعهِقُلوَن فـَُعدُّوا أَنـهُفَسُكمه ِمَن الهَموه

 .ضعيف(: 4977الضعيفة )األلباني في السلسلة قال [ # 2169]فيض: 
 

َمُة بهُن الهَفضهلِ   *  -   7 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن ِعصه ثـََنا َُيهََي بهُن َُيهََي ،  َحدَّ َةَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعِن ابهِن ُهَبريه
رِيُق الهَماءَ ،  َعبَّاسٍ َعِن ابهِن  ،  َحَنشٍ  َابِ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " َكاَن يـُهه ِإنَّ ،  فََأُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  فـَيَـَتَمسَُّح اِبلرتُّ

رِييِن َلَعلِّي اَل أَبـهُلُغُه« ،  ؟ الهَماَء ِمنهَك َقرِيبٌ   فـَيَـُقوُل »َوَما يُده
 . َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوُهَو َضِعيفٌ  :الهيثميقال [ # 2170]فيض: 

َثُم بهُن َخاِلٍد الهَبصهِريُّ   *  -  8 َيـه َسِن اهله ثـََنا أَبُو احلَه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َثُم بهُن َجَِيلٍ ،  َحدَّ َيـه ثـََنا اهله َنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثَـ ،  قَاَل: َحدَّ
ََذ ِقَبااًل ِمنه  ،  َعنه أََنسٍ ،  قَاَل: َحدََّثيِن رَُجٌل ِمنه آِل أََنسٍ ،  بهُن الهُمَثَنَّ بهِن أََنسٍ  قَاَل: رََأى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجاًل َقِد اختَّ

ََملَ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ، َحِديدٍ  رِ ، َوَسلََّم: " َأمَّا أَنهَت فـََقده َأطَلهَت األه َجه َت يف األه َسَناتِ ،  َوزََهده َت احلَه ِإنَّ َأَحدَُكمه ِإَذا ، وََكرِهه
ُعُه فـََقاَل: ِإانَّ َّلِلَِّ َوِإانَّ ِإلَيهِه رَاِجُعونَ  َُدى َوالرَّ ،  انـهَقَطَع ِشسه نـهَيا " ، محهَةُ َكاَن َعَليهِه ِمنه رَبِِّه الصَّاَلُة َواهله  َفَذاَك َخريهٌ َلُه ِمَن الدُّ

 في إسناده مجهول. :محقق الموسوعةقال [ # 2171]فيض: 
 

َُمِحيُّ قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ   -  9 ٍم اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسالَّ ِر بهِن أََنسٍ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ  ،  َحدَّ ،  بهِن َأيب َبكه
َرهِض فـََقاَل: »َهَذا  ِه أََنٍس: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَضَع َأاَنِمَلُه َعَلى األه َوُثَّ ،  َوَهَذا َأَجُلُه ِمنه َخلهِفهِ ،  ابهُن آَدمَ   َعنه َجدِّ

 َوَأَشاَر بَِيَديهِه«، َأَمُلهُ 
 ( بنحوه. 6418رواه البخاري )[ # 2172]فيض: 
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َهِريُّ  *  -  10 َوه َعهِد اجله ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَبين َعِليُّ بهُن َعِليٍّ الّرِفَاِعيُّ ، َحدَّ ، َعنه َأيب الهُمتَـوَكِِّل النَّاِجيِّ ، قَاَل: َأخه
َ َيَديههِ ،  َعَليهِه َوَسلََّم َثاَلثََة َأعهَوادٍ قَاَل: َأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   َخَر ِإىَل َجنهِبهِ ،  فـََغَرَز ُعوًدا َبنيه َوقَاَل: »َهله ،  َوَأمَّا الثَّاِلُث فَأَبـهَعَدهُ ،  َواله

ُروَن َما َهَذا ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ ؟ َتده نهَسانُ  . « قَاُلوا: اَّللَّ ََجلُ ، قَاَل: »َهَذا اإلهِ ََملُ ، َوَهَذا األه يـَتَـَعاطَاُه ابهُن آَدَم َوَُيهَتِلُجُه ُدوَن ، َوَذاَك األه
ََمِل«  األه

 
يفُّ   -  11 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو ُهَريـهَرَة الصَّريه ثـََنا  قَاَل: حَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن َعِليٍّ الّرِفَاِعيِّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َحَرِميُّ بهُن ُعَمارَةَ ،  َحدَّ دَّ

 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُنهَوهُ ، َعنه َأيب َسِعيدٍ ، أَبُو الهُمتَـوَكِّلِ 
، َوُهَو ِثَقٌة. :الهيثميقال [ # 2173]فيض:  َفاِعيِ  ِحيِح َغْيَر َعِليِ  ْبِن َعِليٍ  الرِ   َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

َواِزيُّ  -  12 َهه َحاَق بهِن ِعيَسى األه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ِإسه ُد بهُن َُيهََي ، َحدَّ ثـََنا َبِشرُي بهُن  ، قَاَل: َحدَّثـََنا َخالَّ قَاَل: َحدَّ
ِ قَاَل:  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن بـَُريهَدةَ ،  الهُمَهاِجرِ  َعَليهِه َوَسلََّم َحَصاَتنيه َوقَاَل: »َهَذا ،  فـََرَمى ِِبَِما،  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ََجلُ  ََمُل«، األه  َوَهَذاَك األه
 قال األلباني: ضعيف.( و 2870أخرجه الترمذي )[ # 2174]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدََّثيِن    -  13 َبةَ ،  حُمَمَُّد بهُن ِفَراٍس الضَُّبِعيُّ َحدَّ ثـََنا أَبُو قـُتَـيـه ثـََنا أَبُو الهَعوَّامِ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: َحدَّ
ُعوَن َمِنيَّةً َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمَثُل ابهِن آَدَم َوِإىَل َجنهِبِه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  ُمَطرِّفٍ  ٌع َوِتسه طَأَتهُه الهَمَنااَي َوَقَع ،  ِتسه ِإنه َأخه

ََرِم«  يف اهله
  (، وقال األلباني: حسن.2150رواه الترمذي )[ # 2175]فيض: 

َثَمةَ  - 15 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ، َحدَّ َيانَ َعنه ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأيب ، ُسفه َعنه ،  َعنه َأيب يـَعهَلى، قَاَل: َحدَّ
َوَخطَّ ُخُطوطًا َهَكَذا ِإىَل ،  َوَخطَّ َوَسطَهُ ،  قَاَل: َخطَّ لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخطًّا ُمَربَـًّعا،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  رَبِيِع بهِن ُخثـَيهمٍ 
ُروَن َما َهَذا،  َجاِنِب اخلهَطِّ  ُ َوَرُسولُُه َأعهَلمُ ؟  َوَخطَّ َخطًّا َخارًِجا فـََقاَل: »أََتده نهَساُن ِللهَخطِّ الَِّذي يف   .  « قـُلهَنا: اَّللَّ قَاَل: »َهَذا اإلهِ
ََجُل حمُِيٌط ِبهِ ، َوَسِط اخلهَطِّ  َهُشهُ ، َوَهَذا األه ُُطوُط تـَنـه َعهَراُض اخله طَأَ ، َوَهِذِه األه َارِِج« ،   َهَذا ََّنََشُه َذاِإنه َأخه ََمُل ِللهَخطِّ اخله  َوَذِلَك األه

   (.6417رواه البخاري )[ # 2176]فيض: 
 

16  -   *   ِ َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن  ،  قَاَل: َحدَّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمَة قَاَل: َحدَّ
ثـََنا ابهُن َأيب الزِّاَندِ ،  الهَماِجُشونُ  قَاَل:  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َخارَِجَة بهِن زَيهِد بهِن َثِبتٍ ،  َعنه ُعَمَر بهِن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن ُوَهيهبٍ ،  قَاَل: َحدَّ

َعَليهِه َوَسلَّ  مٍ َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرى ِمنه َورَائَِها فـََقاَل: »َهَذا  ،  فـََقاَل »َهِذِه الدُّنـهَيا«،  فََأَداَر ُمدَّةً ،  َم َذاَت يـَوه ُثَّ َأَداَر ُأخه
َرى ِمنه َورَائَِها،  الهَموهُت« ََمُل«،  ُثَّ َأَداَر ُأخه ُوىَل فـََقاَل: »َهَذا ا  . .  ُثَّ َنَكَت بَِيِدِه يف   .  فـََقاَل: »َهَذا األه ُسُه تـَُتوُق ،  بهُن آَدمَ األه فـَنَـفه
ََملِ  ََجلِ ، ِإىَل األه  « . . . َواأله
 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 2177]فيض: 
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َأيب َعتَّابٍ   -   17 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َسِعيِد بهِن َبِشريٍ َعنه  ،  قَاَل: َحدَّ
ََملَ  ََجَل َواأله نهَساَن َواأله ََجَل ِإىَل َجانِِبهِ ،  أََنٍس: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َمثََّل اإلهِ ََمَل َأَماَمهُ ،  َفَمثََّل األه َنَما ُهَو  ،  َواأله فـَبَـيـه

تَـَلَجُه« ِإذه ، َيَهُملُ   َأََتُه َأَجُلُه فَاخه
 ( بنحوه. 6418رواه البخاري )[ # 2178]فيض: 

 

َثَمةَ   *  -  18 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن وَِكيعٌ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  قَاَل: َأخه قَاَل: قَاَل ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَاَل: َحدَّ
ََمُل "َرُسوُل  رهُص َواأله َقى ِمنهُه اثـهنَـَتاِن: احلِه َرُم ابهُن آَدَم َويـَبـه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـَهه

 ( بلفظ مختلف.6421رواه البخاري )[ # 2179]فيض: 
 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -   19 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  و َعَوانَةَ قَاَل: َحدَّ
َرُم ابهُن آَدمَ  رهُص َعَلى الهَمالِ ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـَهه ِر " ، َوَتِشبُّ ِمنهُه اثـهنَـَتاِن: احلِه رهُص َعَلى الهُعمه  َواحلِه

 .( واللفظ له1047بنحوه، ومسلم )( 6421أخرجه البخاري )[ # 2180]فيض: 
 

ثـََنا َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *  -  20 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َمرهَواُن بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  قَاَل: َحدَّ ، َعنه َعمه
دِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ  ُمَِّة اِبلهَيِقنِي َوالزُّهه ُمَِّة ،   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »جَنَا َأوَُّل َهِذِه األه ِلُك آِخُر َهِذِه األه َويـَهه

ََمِل«  ِل َواأله  اِبلهُبخه
 .حسن لغيره  :األلباني في صحيح الترغيبقال [ # 2181]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:    *   -   31 َعهَلىَحدَّ ثـََنا أَبُو َسِعيٍد التَِّميِميُّ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه َسنِ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَولٍ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعِن احلَه
َنَّةَ  ُخَل اجله ُروا ،  قَاُلوا: نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ؟  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلَصهَحاِبِه: " َأُكلُُّكمه ُيُِبُّ َأنه َيده قَاَل: »َقصِّ

ََملَ  َ أَبهَصارُِكمه ، األه ُيوا ِمَن اَّللَِّ َحقَّ َحَيائِِه«، َوأَثهِبُتوا آَجاَلُكمه َبنيه َتحه  َواسه
 مرسل.  :الموسوعة محقق قال[ # 2182]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:    *   -  46 َعِريُّ َحدَّ َشه ثـََنا أَبُو ِباَلٍل األه ثـََنا َجاِبُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ ،  َعنه َحوهَشبٍ ،  َعنه َأيب ُعَمريهٍ الهَمكِّيِّ ،  قَاَل: َحدَّ
ِخَرةِ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف ُدَعائِِه: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمنه دُ  َوَأُعوُذ ِبَك ِمنه ،  نـهَيا َتَهَنُع َخريهَ اله

 َوَأُعوُذ ِبَك ِمنه َأَمٍل مَيهَنُع َخريهَ الهَعَمِل« ، َحَياٍة َتَهَنُع َخريهَ الهَمَماتِ 
 مرسل. : الموسوعة محقق قال[ # 2183]فيض: 

 

ََرِويُّ   -  47 َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احلَه ثـََنا أَيُّوُب بهُن ُسَويهدٍ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َعنه يُوُنسَ ،  قَاَل: َحدَّ َعِن  ،  َعِن الزُّهه
ِ: قَاَل: قَاَل َرُسولُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َوَأيب َسَلَمةَ ،  ابهِن الهُمَسيِّبِ   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل يـََزاُل قـَلهُب الهَكِبرِي َشاابًّ يف اثـهنَـَتنيه
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ََمِل " قَاَل يُوُنُس: َدَخلهُت َعَلى ابهِن ِشَهاٍب يف َأرهٍض َوُهَو يـَغهِرسُ ،  يف ُحبِّ الهَمالِ  ُتُه يف َذِلكَ ،  َوُطوِل األه رَبين ِِبََذا ،  َفَكلَّمه فََأخه
َِديثِ   احله
   (.6420رواه البخاري )[ # 2184]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو حُمَمٍَّد الهبَـزَّازُ   -   48 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َحاَق بهِن َعبهِد  ،  َعنه مَهَّاِم بهِن َُيهََي ،  قَاَل: َحدَّثـََنا ُمسه َعنه ِإسه
َها َخطًّا اَنِحَيًة فَأَبـهَعَدهُ ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " َخطَّ ُخُطوطًا،  َماِلكٍ َعنه أََنِس بهِن  ،  بهِن َأيب طَلهَحةَ   اَّللَِّ  َوقَاَل:  ،  َوَخطَّ ِمنـه

ُروَن َما َمَثُل َهَذا ََملِ َوَذِلَك اخلهَطُّ ، َهَذا َمَثُل الهُمَتَمينِّ  ؟ »أََتده َنَما ُهَو يـََتَمَنَّ ، الهَبِعيُد األه  ِإذه َجاَءُه الهَموهُت«، بـَيـه
 ( بنحوه. 6418رواه البخاري )[ # 2185]فيض: 

 
ََدِميُّ   *  -  107 َحاَق ِإبـهَراِهيُم األه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو ِإسه ثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد  ،  َحدَّ َِميِد بهِن َجعهَفرٍ قَاَل: َحدَّ قَاَل:  ،  احله

ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبتٍ  قَاَلِت: اطََّلَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه أُمِّ الهُمنهِذرِ ،  َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعِن الهَوازِِع بهِن اَنِفعٍ ،  َحدَّ
ُيونَ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت َعِشيٍَّة ِإىَل ال َتحه قَاَل: »جَتهَمُعوَن َما اَل   ؟  قَاُلوا: َوَما َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «؟  نَّاِس فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاُس َأَما َتسه

رُِكونَ ، َتَهُكُلونَ  ُنوَن َما اَل تـَعهُمُروَن«، َوََتهُمُلوَن َما اَل ُتده  َوتـَبـه
 .ضعيف جداً (: 4976) األلباني في السلسلة الضعيفةقال [ # 2186]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن زََكِرايَّ الهُكويفُّ   -  109 ثـََنا ِإْسه ثـََنا حُمَرَُّر بهُن َهارُوَن التـَّيهِميُّ الهَمَدينُّ ،  َحدَّ َعهَرجَ ،  َحدَّ عهُت األه ،  َيذهُكُر َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: ْسَِ
ًرا ُمنهِسًياَعِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َتِظُروَن ِإالَّ فـَقه ًعا: َما تـَنـه َعهَماِل َسبـه ِسًدا ،  َأوه ِغًَن ُمطهِغًيا،  َوَسلََّم قَاَل: " اَبِدُروا اِبأله ، َأوه َمَرًضا ُمفه

ًَت جُمهِهًزا، َأوه َهَرًما ُمَفنًِّدا َتَظرٌ ، َأوه َموه   َأدهَهى َوَأَمرُّ " فَالسَّاَعةُ ، َأِو السَّاَعةَ ، َأِو الهَمِسيَح َفَشرٌّ ُمنـه
 ...حديث ضعيف :كتاب األهوال قال محقق[ # 2187]فيض: 

ُوزَ   -   110 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َحسَّاَن بهِن َفريه َبَسُة بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعنـه رَباََن ابهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ،  َعنه َمعهَمرٍ ،  َأخه
َع الهَمقهرُبِيَّ  َتِظُر َأَحُدُهمه ِإالَّ ِغًَن ُمطهِغًيا،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعمَّنه ْسَِ ًرا ُمنهِسًيا ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما يـَنـه َأوه  ،  َأوه فـَقه

ًَت جُمهِهًزا، َمَرًضا ُمَفنًِّدا َتَظرُ فَالدَّ ، َأِو الدَّجَّالَ ، َأوه َموه «، َأِو السَّاَعةَ ، جَّاُل َشرُّ َغاِئٍب يـُنـه  فَالسَّاَعُة َأدهَهى َوَأَمرُّ
 ...حديث ضعيف: كتاب األهوال محقققال [ # 2188]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   111 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َسِعيِد بهِن َأيب ِهنهدَ ،  الهُمَباَركِ َحدَّ ،  َحدَّ
اَبَك قـَبهَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل َوُهَو يَِعظُُه: " اغهَتِنمه ََخهًسا قـَبهَل ََخهٍس: َشبَ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه أَبِيهِ 
ِتَك " ، َوفـََراَغَك قـَبهَل ُشغهِلكَ ، َوِغَناَك قـَبهَل فـَقهِركَ ، َوِصحََّتَك قـَبهَل َسَقِمكَ ، َهَرِمكَ   َوَحَياَتَك قـَبهَل َموه

 صحيح. :(3355األلباني في صحيح الترغيب )قال [ # 2189]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   113 ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ قَاَل:  ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسِعيِد بهِن َأيب ِهنهدَ ،  َحدَّ
حَّ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ   الهَفَراُغ " ُة وَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " نِعهَمَتاِن َمغهُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس: الصِّ

 (. 6412رواه البخاري )[ # 2190]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   114 َتِمرِّ النَّاِجيُّ ،  َحدَّ ُرو بهُن َعاِصٍم أَبُو حُمَمَّدٍ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمسه ثـََنا َعمه ِجِد  ،  َحدَّ وََكاَن يـَنهِزُل ِعنهَد َمسه
ََكمِ َحدَّثـََنا  ،  . .  َأيب  ََسنُ ،  . .  وََكاَن يـَنهِزلُ ،  مُحَيهُد بهُن احله َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: "  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َحدَّثـََنا احله

حَُّة َوالهَفَراُغ "   َغِنيَمَتاِن َغِنَمُهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس: الصِّ
 اُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُحَمْيُد ْبُن اْلَحَكِم، َوُهَو َضِعيٌف.َروَ  قال المحقق: [ # 2191]فيض: 

 

ِر َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ   -  115 ثـََنا أَبُو النَّضه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ عهُت ُبَكريهَ  ،  ِسَنانٍ َعنه بـُرهِد بهِن  ،  َعنه َأيب َعِقيٍل الثَـَّقِفيِّ ،  َحدَّ قَاَل: ْسَِ
ُوزَ  عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ ،  بهَن َفريه َأاَل ِإنَّ ، َوَمنه َأدهَلَ بـََلَغ الهَمنهِزلَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َخاَف َأدهلََ ، قَاَل: ْسَِ

َنَُّة« َأاَل ِإنَّ ، ِسلهَعَة اَّللَِّ َغالَِيةٌ   ِسلهَعَة اَّللَِّ اجله
   (، وقال األلباني: صحيح.2450رواه الترمذي )[ # 2192]فيض: 

 

َاِعيَل الهَواِسِطيُّ   -  116 ثـََنا َُيهََي بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َيانَ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ ،  حُمَمَِّد بهِن َعِقيلٍ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ، َعنه ُسفه
بَـُعَها الرَّاِدَفةُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الطَُّفيهِل بهِن ُأيبَِّ بهِن َكعهبٍ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َجاَءِت الرَّاِجَفُة تـَتـه َوَجاَء ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُت مبَا ِفيِه«   الهَموه
  .حسن وقال األلباني:  (،2457رواه الترمذي )[ # 2193]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  117 ثـََنا أَبُو َجعهَفرٍ ،  َحدَّ َيانُ ،  . . . .  َحدَّ ثـََنا ُسفه : َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ،  َعنه زَيهٍد السَِّليِميِّ ،  . . .  َعنه حُمَمَِّد بهنِ ،  َحدَّ
َلةً هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أَِنَس ِمنه   ٍت رَِفيٍع: »أَتـَتهُكُم الهَمِنيَُّة رَاتَِبًة اَلزَِمةً ،  َأوه ِغرَّةً ،  َأصهَحاِبِه َغفه ِإمَّا ِبَشَقاَوٍة َوِإمَّا ،  اَنَدى ِفيِهمه ِبَصوه

 ِبَسَعاَدٍة« 
 مرسل. : الموسوعة محقق قال[ # 2194]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  118 َاِعيلَ ،  ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه ُموَسى بهِن َورهَدانَ ،  َحدََّثيِن ِضَماُم بهُن ِإْسه
ُت الهُمِغريُ ، َأاَن النَِّذيرُ ، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َبيِن َعبهِد َمَنافٍ  ِعُد«، َوالهَموه  َوالسَّاَعُة الهَموه

 حديث حسن، وإسناده ال بأس به. :كتاب األهوال حققمقال [ # 2195]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -  119 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ ،  َحدَّ َرةَ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ ،  َأيب َسِعيدٍ َعنه  ،  َعنه َأيب َنضه
َر بِنَـَهارٍ  رَبَ ِبهِ ،  ُثَّ قَاَم َفَخطَبَـَنا،  قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَعصه ًئا قـَبهَل ِقَياِم السَّاَعِة ِإالَّ َأخه ُكه َشيـه ، فـََلمه َيرته
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ءٌ قَالَ ،  َوَنِسَيُه َمنه َنِسَيهُ ،  َحِفظَُه َمنه َحِفظَهُ  َها َشيه ِس َهله بَِقَي ِمنـه فـََقاَل: »َأاَل ِإنَُّه ملَه يـَبهَق ِمَن   ؟  : َوَجَعَل النَّاُس يـَتَـَلفَُّتوَن ِإىَل الشَّمه
ِمُكمه َهَذا ِفيَما َمَضى ِمنهُه«  َها ِإالَّ َكَما بَِقَي ِمنه يـَوه نـهَيا ِفيَما َمَضى ِمنـه  الدُّ

 (، وقال شعيب: حديث صحيح لغيره. 6174)رواه أحمد في المسند [ # 2196]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  120 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّ َعِن ابهِن  ،  َعِن الهُمِغريَِة بهِن َحِكيمٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن َغيَّاثٍ ،  َحدَّ
َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ ،  ُعَمرَ  ُس َعَلى َأطهَراِف السََّعفِ قَاَل: َخَرَج َعَليـه نـهَيا ِإالَّ ِمثهُل َما ،  ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوالشَّمه فـََقاَل: »َما بَِقَي ِمَن الدُّ

ِمَنا َهَذا  َمَضى ِمنهُه« . .  بَِقَي ِمنه يـَوه
 يتميز حديثه فترك.في إسناده ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم : الموسوعة قال محقق[ # 2197]فيض: 

َهِريُّ *   -  121 َوه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َاِعيلَ ،  َحدَّ ثـََنا ُموَسى بهُن ِإْسه ثـََنا ُموَسى بهُن َخَلفٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َحدَّ
ِس فـََقاَل: »َوَما بَِقَي مِ ، قـََتاَدةَ  َها ِإالَّ َعنه أََنٍس: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخَطَب ِعنهَد ُمَغريهِاَبِن الشَّمه نـهَيا ِفيَما َمَضى ِمنـه َن الدُّ

ِمُكمه َهَذا ِفيَما َمَضى«  َكَما بَِقَي ِمنه يـَوه
ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّ  قال المحقق: [ # 2198]فيض:   اُر ِمْن َطِريِق َخَلِف ْبِن ُموَسى، َعْن َأِبيِه، َوَقْد ُوثِ َقا، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ *    -  122 ُب بهُن بـََيانٍ ،  َحدَّ ثـََنا َوهه ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َسِعيٍد  ،  َسِعيدٍ َحدَّ َحدَّ
ٍب ُشقَّ ِمنه َأوَِّلِه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َخَلُف بهُن َحِبيبٍ  َيا َمَثُل ثـَوه نـه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَثُل َهِذِه الدُّ

َقِطَع«، رِهِ فـََبِقَي ُمتَـَعلًِّقا خبَيهٍط يف آخِ ، ِإىَل آِخرِهِ  َيهُط َأنه يـَنـه  فـَُيوِشُك َذِلَك اخله
 ضعيف. :(1970األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2199]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   124 ََدِميُّ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َجعهَفٍر األه َرةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َضمه :  ،  أَبِيهِ َعنه  ، َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ
السَّاَعةَ  َفذََكَر  َخَطَب  ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل  َتهُ ،  َأنَّ  نَـَتاهُ ،  رََفَع َصوه َوجه يـَُقوُل:  ،  َوامحهَرَّته  َجيهٍش  ُمنهِذُر  َكأَنَُّه 

ُتُكمه« ُتُكمه َأوه َمسَّيـه ِ« ُثَّ ، »َصبَّحه بَـَعيهِه السَّبَّابَِة َوالَّيِت َتِليَها: »َصبََّحتهُكُم السَّاَعُة ، يـَُقوُل: »بُِعثهُت َأاَن َوالسَّاَعُة َكَهاَتنيه َ ِإصه يـَُفرُِّق َبنيه
 َوَمسَّتهُكمه«

 (. 6505رواه البخاري )[ # 2200]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -   125 ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  ِهَشامٍ َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه ٍ ،  َوَأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ َعنه ،  َعنه َأيب ُحَصنيه
ِ«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بُِعثهُت َأاَن َوالسَّاَعُة َكَهاتَ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َأيب َصاِلحٍ   نيه

 (.6505حديث صحيح، وإسناده حسن. رواه البخاري )قال محقق كتاب األهوال: [ # 2201]فيض: 

َثَمةَ   -  126 َخيـه أَبُو  ثـََنا  قَاَل: َحدَّ َعبهُد اَّللَِّ  ثـََنا  ُعوِديُّ ،  َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ،  َحدَّ الهَمسه ثـََنا  ُمرَّةَ ،  َحدَّ بهِن  ِرو  َعنه ،  ِإبـهَراِهيمَ َعنه  ،  َعنه َعمه
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نـهَيا،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعلهَقَمةَ  نـهَيا َكَمَثِل رَاِكٍب قَاَل يف ِظلِّ   ؟  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما يل َوِللدُّ َا َمَثِلي َوَمَثُل الدُّ ِإَّنَّ
ٍم َصاِئٍف فـََراَح َوتـَرََكَها«  َشَجَرٍة يف يـَوه

 قال شعيب في تخريج المسند: صحيح.( و 4208(، وأحمد )2377أخرجه الترمذي )[ # 2202]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   127 َُمِحيُّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمَعاِويََة اجله ثـََنا َثِبُت بهُن يَزِيدَ ،  َحدَّ ثـََنا ِهاَلُل بهُن َخبَّابٍ ،  َحدَّ رَِمةَ َعنه  ،  َحدَّ ،  ِعكه
نـهَيا،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ  نـهَيا َوَما يل   ؟ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما يل َوِللدُّ َوالَِّذي نـَفهِسي بَِيِدِه َما َمثَِلي   ؟ َوَما لِلدُّ

ٍم َصاِئفٍ  نـهَيا ِإالَّ َكَراِكٍب َساٍر يف يـَوه  ُثَّ رَاَح َوتـَرََكَها«، َتَظلَّ حَتهَت َشَجَرٍة َساَعًة ِمنه ََّنَارٍ فَاسه ، َوَمَثُل الدُّ
 إسناده جيد وله شاهد  ابن كثير:[ # 2203]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  131 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َجعهَفٍر الهَورهَكاينُّ ، َحدَّ ثـََنا َعِديُّ بهُن الهَفضهلِ ، َحدَّ َعنه ، َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه ، قَاَل: َحدَّ
ُعودٍ ،  أَبِيهِ  رَُه ِلْلهِ ،  َعِن ابهِن َمسه َرحه َصده ِديَُه َيشه ُ َأنه يـَهه اَلِم{ ]األنعام: قَاَل: َتاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: }َفَمنه يُرِِد اَّللَّ سه

َر انـهَفَسَح«  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى،  [125 َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النُّوَر ِإَذا َدَخَل الصَّده َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهله ِلَذِلَك ِمنه  ،  هللاُ 
ُُلودِ ، التََّجايف َعنه َداِر الهُغُرورِ ،  قَاَل: »نـََعمه  ؟ َعاَلَمٍة تـُعهَرُف ِبهِ  اَنبَُة ِإىَل َدارِ اخله ِتعهدَ ، َواإلهِ ِت قـَبهَل نـُُزوِلِه«َوااِلسه  اُد لِلهَموه

  محقق الموسوعة: إسناده ضعيف.قال [ # 2204]فيض: 

َعهَلى  *  -  190 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه َسُن  ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر الهَمكِّيُّ ،  َحدَّ الهَبصهِريُّ:  قَاَل: قَاَل احلَه
ُُمَعِة فََأعهيَـتهيِن  َعَليهِه َوآِلِه َوَسلََّم يف اجله  ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  طََلبهُت ُخطهَبَة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ،  فـََلزِمهُت رَُجاًل ِمنه َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

ُُمَعِة: " اَي أَيُـَّها النَّاسُ   َفَسأَلهُتُه َعنه َذِلَك فـََقاَل: َكاَن يـَُقوُل يف ُخطهَبِتهِ  َم اجله َوِإنَّ َلُكمه َِّنَايًَة ،  ِإنَّ َلُكمه ِعلهًما فَانـهتَـُهوا ِإىَل ِعلهِمُكمه ،  يـَوه
َنُع اَّللَُّ ،  فَانـهتَـُهوا ِإىَل َِّنَايَِتُكمه  ِري َكيهَف َيصه ٍل َقده َمَضى اَل َيده َ َأجه ِ: َبنيه َ خَمَافـََتنيه ِمَن َبنيه ٍل َقده بَِقَي ،   َعزَّ َوَجلَّ ِفيهِ َوِإنَّ الهُمؤه َ َأجه َوَبنيه

ُ َصاِنٌع ِفيهِ  ِري َكيهَف اَّللَّ ِسهِ ،  اَل َيده ِسِه ِمنه نـَفه َِرمِ ،  َوَمنه ُدنـهَياُه ِلِخَرتِهِ ،  فـَلهيَـتَـَزوَِّد الهَمرهُء لِنَـفه حَِّة قـَبهَل ،  َوِمَن الشََّباِب قـَبهَل اهله َوِمَن الصِّ
ِخَرةِ السََّقِم فَِإنَُّكمه  نـهَيا ُخِلَقته َلُكمه َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ ،   ُخِلقهُتمه ِلْله تَـعهَتبٍ ،  َوالدُّ ِت ِمنه ُمسه نـهَيا ِمنه  ،  َما بـَعهَد الهَموه َوَما بـَعهَد الدُّ

َنََّة َأِو النَّارَ  تَـغهِفُر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يل َوَلُكمه " ، َداٍر ِإالَّ اجله  َوَأسه
  قال المحقق: [ # 2205: ]فيض

نـهَيا قَاَل: َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ  * - 203 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب الدُّ ُل بهُن َعاِصمٍ ، َحدَّ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ، قَاَل: َحدَّثـََنا َسهه
ثـََنا يُوُسُف بهُن َعبهِد  ،  َأيب َمنهُصورٍ  َلى،  الصََّمدِ قَاَل: َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه

ًَت َخاِلًسا، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَبِدُروا اِبلهَعَمِل ِهَرًما اَنِغًصا وِيًفا، َأوه َمَرًضا َحاِبًسا، َأوه َموه ِيًسا«  َأوه َتسه  ُمؤه
 ضعيف. :(1667األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2206]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َعِليٍّ الهَعبهِديُّ َحَسُن بهُن َعَرَفةَ   -   230 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ َرائِيلَ ،  قَاَل: َحدَّ َعنه َشِبيِب ،  َعنه ِإسه
رٍ بهِن  َفاَل َخريهَ ، ِإالَّ َهَذا الهِبَناءَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »النـََّفَقُة ُكلَُّها يف َسِبيِل اَّللَِّ ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، ِبشه

 ِفيِه«
 .ضعيف(، وقال األلباني: 2482رواه الترمذي )[ # 2207]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َُيهََي بهِن اَنِفٍع الثَـَّقِفيُّ   *  -   231 اَليلُّ ،  َحدَّ َسِن اهلِه َِميِد بهُن احلَه ثـََنا َعبهُد احله قَاَل: ،  قَاَل: َحدَّ
ثـََنا حُمَمَُّد بهُن   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ َما أَنـهَفَق الهَعبهُد ِمنه نـََفَقٍة فـََعَلى اَّللَِّ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  الهُمنهَكِدرِ َحدَّ

َيانٍ ، َخَلُفَها َضاِمًنا  َأوه َمعهِصَيٍة«،  ِإالَّ نـََفَقَة بـُنـه
   ~[ 2208]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوقَاَل َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ   *   -   232 َعهَلى بهُن َأيب الهُمَساِورِ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد األه َولِ ،  َحدَّ َحه ،  َعنه َخاِلٍد األه
ُ يف الهَماِء َوالطِّنِي« ، كه ِللهَعبهِد يف َماِلهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا ملَه يـَُبارَ ، َعنه َعِليٍّ   َجَعَلُه اَّللَّ
 إسناده ضعيف. :الموسوعة حققمقال [ # 2209]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الهُمتَـَعاِل بهُن طَاِلٍب الهَقنهَطِريُّ   *  -  233 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ، َعنه َخاِلِد بهِن مُحَيهدٍ ،  قَاَل: َحدَّ
َنهَصاِريِّ ، َعنه َسَلَمَة بهِن ُشَريهحٍ  ُ ، نه أَبِيهِ عَ ،  َعنه َُيهََي بهِن حُمَمَِّد بهِن َبِشرٍي األه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

َيانِ   َأوه يف الهَماِء َوالطِّنِي«، بـََعبهٍد َهَوااًن أَنـهَفَق َماَلَه يف الهبـُنـه
  محقق الموسوعة: في إسناده مجاهيل.قال [ # 2210]فيض: 

َثَمةَ   -  235 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َوُد بهُن َعاِمرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َأسه َعنه َأيب  ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  َعنه َشرِيكٍ ،  قَاَل: َحدَّ
َطرِيٍق ِمنه طُُرِق الهَمِديَنِة قَاَل: فـََرَأى قـُبًَّة ِمنه َلَِبٍ فـََقاَل: »ِلَمنه  قَاَل: َمَررهُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ، َعنه أََنسٍ ، طَلهَحةَ 

َم الهِقَياَمةِ  ِجدٍ ،  ِإالَّ َما َكاَن يف َمسهِجدٍ ،  َهِذِه الهُقبَُّة« ِقيَل: ِلُفاَلٍن قَاَل: »َأَما ِإنَّ ُكلَّ بَِناٍء َكلٌّ َعَلى َصاِحِبِه يـَوه «  ،  َأوه يف بَِناِء َمسه َأوه َأوه
 فـََهَدَمَها فـََقاَل: »َرمِحَُه اَّللَُّ«، قَاَل: قـُلهُت: بـََلَغ َصاِحبَـَها ؟ فـََقاَل: »َما فـََعَلِت الهُقبَُّة«، قَاَل: ُثَّ َمرَّ فـََلمه يـََرَها 

  (، وقال األلباني: ضعيف.5237رواه أبو داود )[ # 2211]فيض: 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهَُويههِ   -  238 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ُرو بهُن الرَّبِيِع بهِن طَاِرقٍ ،  َحدَّ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن َعمه
رٍ  َمِعي ،  قَاَل: َدَخلهُت َأاَن َونـََفرٌ ،  َعنه َأيب أَُماَمَة الهَباِهِليِّ ،   َعبهِد الرَّمحهَنِ َعِن الهَقاِسِم بهنِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
ََرتِّ  ِمُن ِمنه نـََفَقٍة ِإالَّ ُأجِ ،  َعَلى َخبَّاِب بهِن األه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما أَنـهَفَق الهُمؤه ِإالَّ ،  ِفيَها  رَ فـََقاَل: ْسَِ

َاِب«  نـََفَقًة يف الرتُّ
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  (، وقال شعيب: حديث صحيح.4163رواه ابن ماجه )[ # 2212]فيض: 
 

239   -   ُّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّ َعهَرجِ َعِن  ،  َعنه أَبِيهِ ،  قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  األه
 َياِن« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ يـََتطَاَوَل النَّاُس يف الهبـُنـه 

   (.7121رواه البخاري )[ # 2213]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:   - 240 ثـََنا ُمَؤمَُّل بهُن الهَفضهلِ ، َحدََّثيِن أَبُو َداُودَ َحدَّ ِلمٍ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َعنه ِعيَسى بهِن  ، قَاَل: َحدَّ
َعهَلى بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب فـَرهَوةَ  َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحةَ ،  َعبهِد األه قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه ِإسه

رَِفٍة فـََقاَل »ِلَمنه َهِذهِ  َنهَصارِ ؟  َعَلى قـُبٍَّة ُمشه َم الهِقَياَمِة ِإالَّ َما،  « قـُلهُت: ِلَرُجٍل ِمَن األه ، « فـََقاَل: »ِإنَّ ُكلَّ بَِناٍء َواَبٌل َعَلى َصاِحِبِه يـَوه
فـَهَ  الرَُّجُل  اَّللَُّ«،  َدَمَهافـَبَـَلَغ  »َرمِحَُه  َوَسلََّم:  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ   فـََقاَل 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َداُودَ   -  241 ثـََنا َأمحهَُد بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َحِكيمٍ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا زَُهريهٌ ،  قَاَل: َحدَّ

ََسِديِّ ، ِهيَم بهِن حُمَمَِّد بهِن َحاِطبٍ ِإبـهَرا  َُنهَوهُ ، َعنه أََنسٍ ، َعنه َأيب طَلهَحَة األه
  (، وقال األلباني: ضعيف.5237رواه أبو داود )[ # 2214]فيض: 

ثـََنا َعبهُد  - 242 نـهَيا قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب الدُّ َزهِديُّ َحدَّ ثـََنا  ، الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه َوأَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ قَااَل: َحدَّ
َعهَمشِ ،  َحفهُص بهُن َغيَّاثٍ  ٍرو،  َعنه َأيب السََّفرِ ،  َعِن األه ُخصًّا قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن أَبهيِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه

ٍرو رَُع ِمنه َذِلَك«  ؟ َما َهَذا، فـََقاَل يل: »اَي َعبهَد اَّللَِّ بهَن َعمه َمهَر َأسه  ِإنَّ األه
   (، وقال األلباني: صحيح.5235رواه أبو داود )[ # 2215]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر الصَّيَّاُد    *  -  246 ثـََنا الهُمَسيَُّب بهُن َواِضحٍ ،  َأمحهَُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ ثـََنا  ،  قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

َباطٍ  َيانَ ،  يُوُسُف بهُن َأسه لََّم: »َمنه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه َسَلَمَة بهِن ُكَهيهلٍ ،  َعنه ُسفه
ِفيهُ  َق َما َيكه َياِن فـَوه َم الهِقَياَمِة« ،  َبََن ِمَن الهبـُنـه  ُكلَِّف َأنه َُيهِمَلُه ِمنه َسبهِع َأَرِضنَي يـَوه

 قال الذهبي في ميزان اإلعتدال: هذا حديث منكر...  :محقق الموسوعةقال [ # 2216]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:   -  247 َعهدِ َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  قَاَل: َحدَّ ، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازِمٍ ،  َعنه ِإْسه
ٍء ِإالَّ  ِلَم يـُؤهَجُر يف ُكلِّ َشيه ََرتِّ َوُهَو يـَبهيِن َحاِئطًا فـََقاَل: »ِإنَّ الهُمسه َنا َخبَّاَب بهَن األه َابِ قَاَل: أَتـَيـه ًئا يـُنهِفُقُه يف الرتُّ َوَلوهاَل َأنَّ النَِّبَّ ،   َشيـه

ُت ِبِه«  ِت َلَدَعوه ُعَو اِبلهَموه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ََّنَااَن َأنه نَده
   (.5672رواه البخاري )[ # 2217]فيض: 
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ثـََنا أَبُو َعبهِد    -   275 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َعنه ِإبـهَراِهيَم ،  اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن َمنهُصوٍر النـَّيهَسابُوِريُّ قَاَل: َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ
َمانَ  َبةَ ، بهِن َطهه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َعنه َأيب الزِّاَندِ ، َعنه ُموَسى بهِن ُعقه

َياِن« نـه  »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ يـََتطَاَوَل النَّاُس يف الهبـُ
 (. 7121رواه البخاري )[ # 2218]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َُيهََي الهَواِسِطيُّ   *  -  276 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ قَاَل:  ،  َحدَّ رَباََن الهَيَماُن بهُن الهُمِغريَةِ ،  َحدَّ ،  قَاَل: َأخه
َأوه َعَلى َفِخَذيَّ فـََقاَل: »اَي َأاَب ،  قَاَل: َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمنهِكَِبَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن ابهُن ُجوَدانَ 

َت َثاَلثً  رَِكُهمه ،  ُهَريـهَرَة َكيهَف أَنهَت ِإنه َأدهرَكه َيانِ   ؟  « قـُلهُت: َما ِهَي أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي؟  َوَأِعيُذَك اِبَّللَِّ َأنه ُتده نـه َوِإَمارَُة ،  قَاَل: »طُوُل الهبـُ
َيانِ  بـه  َوِشدَُّة الزََّماِن«، الصِّ
 اليمان بن المغيرة ضعيف.في إسناده  قال المحقق: [ # 2219]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح الهُكويفُّ   *  -  277 ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َسعهِد بهِن َأوهسٍ ،  قَاَل: َحدَّ

ٍم: »َما أَنـهُتمه ِإَذا َمرَِج الدِّينُ قَاَل: قَاَلُت َميهمُ ،  َحدََّثيِن ِباَلُل بهُن َُيهََي الهَعبهِسيُّ  َوَظَهَرِت  ،  َوُسِفَك الدَّمُ ،  ونَُة: قَاَل لََنا َنِبُّ اَّللَِّ َذاَت يـَوه
َيانُ ، الّزِيَنةُ  نـه َوانُ ، َوَشُرَف الهبـُ تَـَلَفِت اإلهِخه  « ؟ ُوُحرَِّق الهبَـيهتُ ، َواخه

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه  قال المحقق: [ # 2220]فيض:   الطََّبَراِنيُّ

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   *  -  281 َعنه ُشَعيهِب ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو رَبِيَعةَ ،  َحدَّ

َبهَحابِ  فـََقاَل:  ،  «فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَلهِقَها،  َبََن ُغرهَفةً ،  َأنَّ الهَعبَّاَس بهَن َعبهِد الهُمطَِّلبِ ،  الهَعالَِيةِ َعنه َأيب  ،  بهِن احله
 قَاَل: »أَلهِقَها« ، ؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأَو أُنهِفُق َُثَنَـَها يف َسِبيِل اَّللَِّ 

   مرسل. :الموسوعة قال محقق[ # 2221]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح الهَعَتِكيُّ   -  284 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا الهُمَحاِريبُّ ،  َحدَّ ، َعمَّنه َحدَّثَهُ ،  َعِن ابهِن َأيب َخاِلدٍ ، قَاَل: َحدَّ
؟ ِلَمنه َهِذِه الهُقبَّةُ ، أََنسُ قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى قـُبٍَّة فـََقاَل: »اَي ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعِن الرَّبِيِع بهِن أََنسٍ 

َم الهِقَياَمةِ   .  قـُلهُت: ِلُفاَلنٍ ،  « ِلِه يـَوه ُ ِفيهِ ،  قَاَل: »ُكلُّ بَِناٍء َواَبٌل َعَلى َأهه ِجٌد يُذهَكُر اَّللَّ قَاَل أََنٌس:    .  َأوه بـَيهٌت« َوقَاَل بَِيِدهِ ،  ِإالَّ َمسه
رَبهتُهُ ،  فـََلِقيُت َصاِحَب الهُقبَّةِ  ؟  فـََقاَل: »اَي أََنُس َأملَه َيُكنه ِِبََذا الهَمَكاِن قـُبَّةٌ   . َسلََّم بـَعهدُ َفَمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ   . فـََقوََّضَها،  فََأخه

رَبهُت َصاِحبَـَها اِبلَِّذي قـُلهتَ ، قـُلهُت: بـََلى ، «  َما َلُه َرمِحَُه اَّللَُّ« ، قَاَل: َفَجَعَل يـَُقوُل: »َما َلُه َرمِحَُه اَّللَُّ  . فـََقوََّضَها ، َوَلِكينِّ َأخه
 (، وقال األلباني: ضعيف.5237رواه أبو داود )#  [2222]فيض: 
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َعهدِ   *  -  285 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن قـَيهُس بهُن الرَّبِيعِ ،  َحدَّ رَباََن أَبُو مَحهَزةَ ،  قَاَل: َأخه قَاَل:  ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  قَاَل: َأخه
ِسهِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ِلُم يـُؤهَجُر ِفيَها: َعَلى نـَفه َوَعَلى ،  َوَعَلى َصِديِقهَ ،  َوَعَلى ِعَياِلهِ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُكلُّ نـََفَقٍة يـُنهِفُقَها الهُمسه

َتِغي    - يـَعهيِن ِإالَّ َأنه َيُكوَن    - ِإالَّ  ،  ِإالَّ يف بَِناءٍ ،  َِبِيَمِتهِ  ِجٍد يـَبـه بـهَراِهيَم: َأرَأَيهَت ِإنه َكاَن بَِناًء َكَفافًايف بَِناِء َمسه َه اَّللَِّ " فـَُقلهُت إِلِ   ؟ ِبِه َوجه
َر َواَل ِوزهَر«   قَاَل: »اَل َأجه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2223]فيض: 
 

َسُن بهُن مَحَّادٍ   *   -   286 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن ُسَليهَمانَ قَاَل:  ،  َحدَّ ِلمٍ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن ُمسه َعِن ،  َعنه ِإْسه
َسنِ  ِجدَ ،  احلَه َعَليهِه َوَسلََّم الهَمسه غهرَبَّ  َحىتَّ ا،  َوُهَو َمَعُهمه يـَتَـَناَوُل اللََِّبَ ،  َأَعانَُه َعَليهِه َأصهَحابُهُ ،  قَاَل: َلمَّا َبََن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
رُهُ  قَاَل: »ِإَذا رََفَع َيَدُه بـََلَغ الهَعرهَش ،  ؟  قَاَل: فـَُقلهَنا ِللهَحَسِن: َوَما َعرِيُش ُموَسى  .  فـََقاَل: »ابـهُنوُه َعرِيًشا َكَعرِيِش ُموَسى«،  َصده

 يـَعهيِن السَّقهَف«
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 2224]فيض: 

ثـََنا َعبهُد    *  -  291 ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  قَاَل: َحدَّ َبهَحابِ ،  قَاَل: َأخه ،  َعنه ُشَعيهِب بهِن احله
قَاَل:    ؟  قَاَل: أُنهِفُق َُثَنَـَها يف َسِبيِل اَّللَِّ ،  «َوَسلََّم: »أَلهِقَها  فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ ،  قَاَل: َبََن الهَعبَّاُس ُغرهَفةً ،  َعنه َأيب الهَعالَِيةِ 

 قَاَل: أُنهِفُق َُثَنَـَها يف َسِبيِل اَّللَِّ " ، «قَاَل: »أَلهِقَها، ؟ قَاَل: أُنهِفُق َُثَنَـَها يف َسِبيِل اَّللَِّ ، »أَلهِقَها«
 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 2225]فيض: 

َساُر الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ *    -   296 مه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو حُمَمٍَّد السِّ ِطيُّ ،  َحدَّ َوه ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن جَنهَدَة احله ،  قَاَل: َحدَّ
ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ  َجَّاِج ، قَاَل: َحدَّ ِريِّ َعنه َأيب احله : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَقَف َعَلى ، الهَمهه ِميِّ َعنه َأيب َميهُموٍن اللَّخه

نـهَيا« َوَأَخَذ ِخَرقًا َقده بَِلَيته َعَلى تِلهَك الهَمزهبـََلةِ ، َمزهبـََلةٍ  نـهَيا« فـََقا، َوِعظَاًما َقده َنَُِرته ، فـََقاَل: »َهُلمُّوا ِإىَل الدُّ  َل: »َهِذِه الدُّ
 .وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس ،مرسل[ # 2226]فيض: 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ   *   -  339 ََسِديُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َعِقيٍل َُيهََي بهُن َحِبيٍب األه قَاَل: َحدََّثيِن ِعيَسى بهُن  ،  َحدَّ
َياانً ،  ِسَنانٍ  نـهَيا َوَما ِفيَها »ملَه ،  قَاَل: َكاَن ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اَل يـَبهيِن بـُنـه َوقَاَل: ُسنَُّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخريهٌ ِمَن الدُّ

َياانً  ِ بـُنـه  َعَلى َقَصَبٍة« َواَل َقَصَبًة ، َوملَه َيَضُع لَِبَنًة َعَلى لَِبَنةٍ ، َيَبه
   مرسل.[ # 2227]فيض: 
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اَبَن،  َعنه  حدثنا علي بن اجلعد قال: أخربين ابن أيب ذئب، عن حممد بن قيس، عن عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية، *  -  1 ثـَوه
َنَّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه يـَتَـَقبَّله يل ِبَواِحَدٍة أَتـََقبَّله َلُه اِبجله َأِل النَّاَس «.  ةِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَبُن: َأاَن، قَاَل: »ال َتسه قَاَل ثـَوه

ًئا  «. َشيـه
ِطهِ  ُقُط ُعالَقُة َسوه اَبُن َتسه  َفال َيَهُمُر َأَحًدا َأنه يـَُناِوَلُه، َويـَنهِزُل ُهَو فـََيأهُخُذَها  قَاَل: َفَكاَن ثـَوه

 قال األلباني: صحيح. ( و 22423(، وأحمد )1837أخرجه ابن ماجه )[ # 2228]فيض: 
 

هللا بن حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا حبان بن هالل قال: حدثنا أبو عمر البزاز قال: حدثنا حممد بن واسع، عن عبد    *   -   2
ًئا، قَاَل: َفَكا  الصامت، َأَل َأَحًدا َشيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأنه ال َأسه ُط ِمنه َيِدِه،  َعنه َأيب َذرٍّ، قَاَل: َأوهَصاين َخِليِلي َصلَّى اَّللَّ َن يـََقُع السَّوه

 فـَيَـنهِزُل فـََيأهُخُذهُ 
 ~[ 2229]فيض: 

 
َعنه َأيب َذرٍّ، قَاَل: َدَعاين  حدثين حممد بن هارون قال: حدثنا أبو املغرية قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن ابن املثَن،    *  -  3

َنَُّة؟ َعٍة َوَلَك اجله ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َهله َلَك يف بـَيـه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   قـُلهُت: نـََعمه، فـََبَسطهُت َيِدي، «،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا َشيـه النَّاَس  َأِل  َتسه رَتُِط َعَليَّ: »ال  َوُهَو َيشه َوَسلََّم،  َعَليهِه   ُ تـَنهِزَل   «،اَّللَّ ِمنهَك، َحىتَّ  َسَقَط  ِإنه  َطَك  قَاَل: »َوال َسوه نـََعمه،  قـُلهُت: 

 فـََتأهُخَذُه« 
 .إسناده ضعيف(، وقال شعيب: 21509رواه أحمد في المسند )[ # 2230]فيض: 

 
حدثين أبو جعفر األدمي ويعقوب بن عبيد قاال: حدثنا أبو مسهر الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن   -  4

، قَاَل: ُكنَّا َمَع   ربيعة، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب مسلم اخلوالين قال: حدثين احلبيب األمني َجِعيِّ ِف بهِن َماِلٍك اأَلشه َعوه
أَيهدِ  ُدَها َثالَث َمرَّاٍت، فـََرفـَعهَنا  يـَُردِّ تـَُباِيُعوين؟«  َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َأال   ُ ، َقده النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ يـََنا، فـََبايـََعَنا، قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ِس »َوَأَسرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة« َوأَ اَبيـَعهَناَك، فـََعال َمه ًئا، َوالصََّلَواِت اخله رُِكوا ِبِه َشيـه ًئا  َم؟ قَاَل: َأنه تـَعهُبُدوا اَّللََّ، َوال ُتشه أَُلوا النَّاَس َشيـه نه ال َتسه
." 

َأُل َأَحًدا طُُه، َفَما َيسه ُقُط َسوه  إايه.  يـَُناِوَلهُ  قَاَل: فـََلَقده رَأَيهُت بـَعهَض ُأولَِئَك النـََّفِر َيسه
 (.1043رواه مسلم ) [ # 2231]فيض: 

حدثنا القاسم بن هاشم بن سعيد، حدثنا عتبة بن سعيد بن الرخص احلمصني، حدثنا الوليد بن حممد يعين املوقري،    *   -   5
ُ    عن الزهري، َنََّة، قَاَل: »الَعنه َحِكيِم بهِن ِحَزاٍم أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِخُل اجله ًئا  َعَليهِه َوَسلََّم َعمَّا يُده َأله َأَحًدا َشيـه «.  َتسه

ِقَيُه َماًء، َوال يـَُناِوَلُه َما يـَتَـَوضَّأُ ِبهِ  َفَكانَ  َأُل َخاِدَمُه َأنه َيسه  َحِكيٌم ال َيسه
 ~[ 2232]فيض: 



482 

 

َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل:    األحوص، عن بيان، عن قيس يعين بن أيب حازم،حدثنا حممد بن سليمان األسدي قال: حدثنا أبو    -   6
َهُه،   رِِه، فـََيِقي ِبِه َوجه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَلنه َُيهَتِطَب َأَحدُُكمه َعَلى َظهه َأَل رَُجال َأعهطَاُه َأوه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخريهٌ َلُه ِمنه َأنه َيسه

 ُه«َمنَـعَ 
 (.1470رواه البخاري )[ # 2233]فيض: 

 
عهُت َرُسوَل  حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا محاد بن زيد، عن جمالد، عن قيس بن أيب حازم،    -  7 َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: ْسَِ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: »أَلنه َيَهُخَذ الرَُّجُل َحبهال   َتِعفَّ ِبِه َخريهٌ لَُه اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َيِبيَعُه، فـََيسه َتِطَب، ُثَّ َُيهِمَلُه فـَ فـََيأهِتَ رَأهَس َجَبٍل فـََيحه
ُه َأوه َمنَـُعوُه، َوَذِلَك أبَِنَّ الهَيَد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد السُّفهَلى«  َأَل النَّاَس َأعهَطوه  ِمنه َأنه َيسه

 .(1470رواه البخاري )[ # 2234]فيض: 

َعنه َحِكيِم بهِن    كتب إيل أبو حفص الصرييف، أن أاب عاصم حدثه قال: حدثين ابن أيب ذئب، عن مسلم بن جندب،   -   8
أَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َهَذا الهَماِل، فـََقاَل: »َما أَنهَكَر َمسه َحِكيُم، ِإنَّ َهَذا الهَماَل َخِضٌر لََتَك اَي  ِحَزاٍم، قَاَل: َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َق َيَدِي اله  َق َيِد الهُمعهِطي، َوَيَد الهُمعهِطي فـَوه َفُل األَيهِدي«ُحلهٌو، َوِإنَُّه َأوهَساُخ أَيهِدي النَّاِس، َوِإنَّ َيَد اَّللَِّ فـَوه  ُمعهَطى، َوَيَد الهُمعهَطى َأسه

( نحوه. 1035(، ومسلم )2750رواه البخاري )[ # 2235]فيض: 
 

َعِن ابهِن ُعَمَر،   حدثين فضل بن سهل قال: حدثين حممد بن عبد هللا بن كناسة قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه،  -  9
َلي ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهَيُد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد السُّفه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا،    «،قَاَل: ْسَِ َطَّاِب بـَعهُد َشيـه َفَما َسَأَل ُعَمُر بهُن اخله

 . َفَمنه ِسَواهُ 
 (.1033(، ومسلم )1429رواه البخاري )# [ 2236]فيض: 

 
َعِن الهَقعهَقاِع بهِن حدثنا احلسن بن الصباح قال: حدثنا إسحاق األزرق، عن سفيان الثوري، عن حممد بن عجالن،    -   10

 بهُن ُعَمَر: ِإنَّ َرُسوَل َتَب ِإلَيهِه َعبهُد اَّللَِّ َحِكيٍم، قَاَل: بـََعَث َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َمرهَواَن ِإىَل َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر َأِن ارهَفعه ِإيَلَّ َحاَجَتَك، َفكَ 
َلى« ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَيَد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد السُّفه ُ تـََعاىَل  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًئا، َوال َأرُدُّ رِزهقًا َرزَقَِنيِه اَّللَّ أَُلَك َشيـه ُت َأسه  فـََلسه

 (.1033) (، ومسلم1429رواه البخاري )[ # 2237]فيض: 

 
حدثين حممد بن حامت بن بزيع قال: حدثنا أبو سلمة اخلزاعي قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن اهلاد، عن    *  -   12

َوٍة، فـََقاَلته ِللرَُّسوِل  َعِن الهُمطَِّلِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهَطٍب، َأنَّ َعبهَد اَّللَِّ بهَن َعاِمٍر َأرهَسَل ِإىَل َعاِئَشَة  عمرو بن أيب عمر،   بِنَـَفَقٍة وَِكسه
ُ َعَليههِ  ًئا، فـََلمَّا َخَرَج الرَُّسوُل َصلَّى اَّللَّ َبُل ِمنه َأَحٍد َشيـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: ِإيّنِ ال َأقـه ًئا،   َصلَّى اَّللَّ : رُدُّوُه، ِإيّنِ ذََكرهُت َشيـه َوَسلََّم، قَاَلته

َا ُهَو رِ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا َبِليِه، فَِإَّنَّ أََلٍة فَاقـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َعاِئَشُة َمنه َأعهطَاِك َعطَاًء ِمنه َغريهِ َمسه  َلِك« زهٌق َعَرَضُه اَّللَُّ َّللَّ
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صحيح لغيره (، وقال شعيب: 24480رواه أحمد في المسند )[ # 2238]فيض: 

 
َعِن ابهِن  حدثنا علي بن اجلعد قال: أخربان شريك، عن حكيم بن جبري، عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد، عن أبيه،    -   13

َم اله  ِر ِغًَن َجاَء يـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: »َمنه َسَأَل النَّاَس َعنه َظهه ُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِهِه ُكدُ َمسه وٌح، َأوه َُخُوٌش،  ِقَياَمِة يف َوجه
، َما الهِغََن؟ قَاَل: »ََخهُسوَن ِدرهمَهًا، َأوه ِقيَمتـَُها ِمَن الذََّهِب««. َأوه ُخُدوشٌ   ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

وقال   ،(1840) (، وابن ماجه2592( واللفظ له، والنسائي )650(، والترمذي )1626أبو داود )  أخرجه [ #  2239]فيض:  
 األلباني: صحيح. 

 
ٍ، قَاَل:  حدثين أبو عبد هللا العجلي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو األشهب، عن احلسن،    *   -   14 َراَن بهِن ُحَصنيه َعنه ِعمه

ِهِه«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ٌ يف َوجه أََلُة الهَغيِنِّ َشنيه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمسه  اَّللَّ
 .رجاله رجال الصحيح  :3/99الهيثمي في مجمع الزوائد قال [ # 4022]فيض: 

 
حدثنا حممد بن علي بن شقيق قال: ْسعت أيب قال: أخربان أبو محزة، عن األعمش، عن إْساعيل بن مسلم، عن    *   -   15

ٌ يف احلسن،  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُسَؤاُل الهَفِقرِي َشنيه ٍ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َراَن بهِن ُحَصنيه َم الهِقَياَمةِ َعنه ِعمه ِهِه يـَوه ، َوُسَؤاُل َوجه
ِهِه، ِإنه ُأعهِطَي َقِليال   َوِإنه ُأعهِطَي َكِثريًا َفَكِثرٌي«  فـََقِليٌل، الهَغيِنِّ اَنٌر يف َوجه

 َوِإْن ُأْعِطَي َكِثيًرا َفَكِثيٌر«.َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوَزاَد: »َوَمْسَأَلُة اْلَغِنيِ  َناٌر، ِإْن ُأْعِطَي َقِلياًل َفَقِليٌل،    قال المحقق:[ #  2241]فيض:  
ِحيِح.  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 
قال: حدثنا عبد الرمحن بن زايد بن أنعم قال: حدثين   املقرئ حدثنا إسحاق بن إْساعيل قال: حدثنا عبد هللا بن يزيد    *   -   16

ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: أََتى رَُجٌل النَِّبَّ   زايد بن أنعم قال: ْسعت  ، َصاِحِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َاِرِث الصَُّداِئيِّ ُ ِزاَيِد بهِن احله  َصلَّى اَّللَّ
َا ُهَو َداٌء يف الهَبطهِن، َوُصَداٌع يف الرَّأهِس« َعَليهِه َوَسلََّم َفَسأََلُه، فـََقاَل لَ  ِر ِغًَن، فَِإَّنَّ  ُه: »َمنه َسَأَل النَّاَس َعنه َظهه

 ~[ 2242]فيض: 

 
َعنه حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا فرقد بن احلجاج القرشي قال: حدثنا عقبة،    *  -  17

أََلًة، َوُهَو عَ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسَأَل النَّاَس َمسه  ُ ًنا يف َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َغيِنٌّ َكاَنته َشيـه َم نـه ِهِه يـَوه  َوجه
 الهِقَياَمِة«
 في إسناده عقبة بن أبي الحسناء مجهول. :الموسوعة قال محقق[ # 2243]فيض: 

 
َعِن  وحدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا ثبت بن حممد قال: حدثنا احلارث بن النعمان الليثي، عن سعيد بن جبري،  *  -  18
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َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: »َمنه َسَأَل النَّاَس ِمنه َغريهِ فَاَقٍة نـََزَلته    ُ َم ِبِه، َأوه ِعَياٍل ال َيِطيُقهُ ابهِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ مه، َجاَء يـَوه
ٍه لَيهَس َلُه حلَهٌم«   الهِقَياَمِة ِبَوجه

 . حسن لغيره :(794األلباني في صحيح الترغيب )قال [ # 2244]فيض: 

َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حممد بن فضيل قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة،  -  19
َأُل ََجهًرا، ِإنه َشاَء  َا َيسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسَأَل النَّاَس َتَكثُـًّرا، فَِإَّنَّ « فـَلهُيِقلَّ، وَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِثره  ِإنه َشاَء فـَلهُيكه

(.1041رواه مسلم ) [ # 2245]فيض: 
 

َعنه َْسَُرَة بهِن حدثنا حممد بن سليمان األسدي قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد امللك بن عمري، عن زيد بن عقبة،    -   20
ُ َعَليهِه َوَسلََّم:   ِهِه،  ُجنهُدٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُه، َفَمنه َشاَء أَبـهَقى َعَلى َوجه »ِإنَّ َهِذِه الهَمَساِئَل َكدٌّ َيُكدُّ ِِبَا الرَُّجُل َوجه

َأَل الرَُّجُل َذا السُّلهطَاِن يف َأمهٍر ال َيَُِد ِمنهُه بُدًّا«   َوَمنه َشاَء تـََرَك، ِإال َأنه َيسه
، وقال شعيب في نخريج (20118) (، وأحمد2599(، والنسائي )681والترمذي )(،  1639أخرجه أبو داود )[ #  2245]فيض:  
 .إسناده صحيحالمسند: 

 
َعنه زَيهِد  حدثنا أمحد بن املقدام العجلي قال: حدثنا إْساعيل ابن علية، حدثنا داود الطائي، عن عبد امللك بن عمري،    -  21

أََليِن؟ فـََقاَل: قَاَل َْسَُرُة بهُن ُجنهُدٍب، قَاَل َرسُ  َجَّاُج: َما َمنَـَعَك َأنه َتسه َبَة، قَاَل: قَاَل َلُه احله ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ وُل اَّللَِّ َصلَّى  بهِن ُعقه اَّللَّ
ِهِه، َوَمنه َشاَء تـََرَك، ِإال َأنه  َهُه َفَمنه َشاَء أَبـهَقى َعَلى َوجه َأَل َذا ُسلهطَاٍن َأوه يـَنهِزَل ِبِه َأمهٌر  َهِذِه الهَمَساِئَل َكدٌّ َيُكدُّ ِِبَا الرَُّجُل َوجه  َيسه

َلَة ُغالٌم! قَاَل: َأعهُطوُه أَلهَف ِدرهَهمٍ  قَاَل: فَِإيّنِ ُذو  «، ال َيَُِد ِمنهُه بُدًّا  ُسلهطَاٍن، فـََهُلمَّ َحاَجَتَك، قَاَل: ُوِلَد يل اللَّيـه
، وقال شعيب في نخريج (20118) (، وأحمد2599(، والنسائي )681(، والترمذي )1639أخرجه أبو داود )[ #  2246]فيض:  
.إسناده صحيحالمسند: 

 
َعنه  حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إْساعيل قاال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هارون بن رَئب، عن كنانة بن نعيم،    -   22

أَلُُه   ُ َعَليهِه َوَسلََّم َأسه ا َعنهَك ِإَذا َجاَءته نَِعُم ِفيَها، فـََقاَل: " نـَُؤدِّيهَ قَِبيَصَة بهِن خُمَاِرٍق، قَاَل: حَتَمَّلهُت ِبَِماَلٍة، فَأَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
أَلَ  َلُه الهَمسه أََلَة َحُرَمته ِإال يف َثالٍث: رَُجٌل حَتَمََّل مِحَاَلًة َفَحلَّته  يـََها، ُثَّ مُيهِسُك، َورَُجٌل الصََّدَقِة، اَي قَبِيَصُة ِإنَّ الهَمسه يـَُؤدِّ ُة َحىتَّ 

َتاَحته َماَلُه، َفَسَألَ  َحىتَّ ُيِصيَب َسَداًدا ِمنه َعيهٍش، َأوه ِقَواًما ِمنه َعيهٍش، ُثَّ مُيهِسَك، َورَُجٌل َأَصابـَتهُه َحاَجٌة َأوه   َأَصابـَتهُه َجاِئَحٌة اجه
َأُل َحىتَّ ُيِصيَب ِقَواًما ِمنه َعيهٍش، ُثَّ مُيه  ِمِه، فـََيسه َجا ِمنه قـَوه َوى َذِلَك فـَُهَو ُسحهٌت ِسُك، َوَما سِ فَاَقٌة َحىتَّ َتَكلََّم َثالثٌَة ِمنه َذِوي احلِه

" 
 (.1044رواه مسلم ) [ # 2247]فيض: 
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َعنه  حدثنا أمحد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا األخضر بن عجالن، أنه ْسع أاب بكر احلنفي ُيدث،    -  23
ُلُح ِإال يف  أََلَة ال َتصه ُ َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ الهَمسه ِقعٌ أََنِس بهِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٌر ُمده ، َأوه َديهٌن ُموِجٌع،   َثالٍث: فـَقه

ِظٌع "  َأوه ُغرهٌم ُمفه
( مختصرًا، وأحمد 4508(، والنسائي )1218(، والترمذي )2198(، وابن ماجه )1641أخرجه أبو داود )[ #  2248]فيض:  

 .إسناده ضعيفوقال شعيب: ( 12134)
 

َعنه َحِكيِم بهِن ِحَزاٍم، أَنَُّه ة، عن أبيه،  حدثين حممد بن عمر العجلي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عرو   -  25
ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهَيُد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد السُّفهَلى َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَاَل: »َوِمينِّ   «، ْسَِ قـُلهُت:  «.  قـُلهُت: َوِمنهَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ

بـََعَثَك   ،َوالَِّذي  َقِّ َعِطيًَّة.  اِبحله بـَعهَدَك  َأَحٍد  ِمنه  آُخُذ   ال 
يُِعفَّهُ  َتِعفَّ  َيسه َوَمنه  ِغًَن،  ِر  َظهه َعنه  َما َكاَن  الصََّدَقِة  َوَخريهُ  يـَُعوُل،  مبَنه  َأَحدُُكمه  »َولهيَـبهَدأه  اَّللَُّ قَاَل:  يـُغهِنِه  تَـغهِن  َيسه َوَمنه   ،ُ اَّللَّ   .» 

؟ قَاَل: »َوِمينِّ قَا ، ال َتُكوُن َيِدي حَتهَت َيِد رَُجٍل ِمَن الهَعَرِب بـَعهَدَك «.  َل: قـُلهُت: َوِمنهَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقِّ قـُلهُت: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحله
ئً   َما َحِييُت أََبًدا.  ُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيـه ٍر، َوال ُعَمَر، َوال قَاَل: َفَما َرزََأ ِمَن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ تـََعاىَل ِإلَيهِه، َوال ِمنه َأيب َبكه ا َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَّ

ُ َعنههُ   ُعثهَماَن َحىتَّ َماَت َرِضَي اَّللَّ
 ( مختصرا.1034(، ومسلم )1428رواه البخاري )[ # 2249]فيض: 

 
لد قال: حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، حدثنا يعقوب بن إْساعيل بن محاد بن زيد قال: حدثنا الضحاك بن خم  -  29

ُ َعَليهِه َوَسلَّ  عهُت َأِخي ُُيَدُِّث، َعنه ُمَعاِويََة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِب بهِن ُمنَـبٍِّه قَاَل: ْسَِ أََلِة، فَِإنَُّه ال   مَ َعنه َوهه قَاَل: »ال تـُلهِحُفوا يف الهَمسه
أَُليِن  ًئا، َوَأاَن َكارٌِه، ملَه يـَُباَركه َلُه ِفيِه« َيسه أََلُة َشيـه رُِج َلُه ِمينِّ الهَمسه  ِإنهَساٌن، فـَُتخه
 (.1038رواه مسلم ) [ # 2250]فيض: 

 
حدثنا علي بن يزيد بن عيسى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر  - 30

؟ قَاَل: »ال، َوِإنه ُكنهَت ال بُدَّ َسائِ لم بن خمشي،  بن سوادة، عن مس أَُلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َأنَّ الهِفَراِسيَّ، قَاَل: َأسه ال َعِن ابهِن الهِفَراِسيِّ
 َفَسِل الصَّاحلِِنَي«

 ( وقال العالمة األلباني: ضعيف.1646رواه أبو داود )[ # 2251]فيض: 

 
ابن    -  32 بن سعيد، عن  بسر  بن عبد هللا األشج، عن  بكري  بن سعد، عن  ليث  قال: حدثنا  األشر  بن  حدثنا شجاع 

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذاالساعدي،   ُ َعنهُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ًئا ِمنه َغريهِ أَ   َعنه ُعَمَر بهِن اخله نه ُأعهِطيَت َشيـه
» َأَل، َفُكله َوَتَصدَّقه  َتسه

 (.1045رواه مسلم ) [ # 2252]فيض: 
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حدثين حممد بن عبد اجمليد قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال: حدثين ربيعة بن يزيد    -   34

ُ َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: قَالَ قال: حدثين أبو كبشة السلويل، ْسع   َنهظَِليَِّة األَنهَصاِريِّ َصاِحِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍل ابهِن احله َرُسوُل   َسهه
ِثُر ِمنه َجَهنَّمَ  َتكه َا َيسه َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسَأَل َوِعنهَدُه َما يـُغهِنيِه فَِإَّنَّ  ُ ، َوَما يـُغهِنيِه؟ قَاَل: »َما   «،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

يِه«  يِه، َأوه َما يـَُعشِّ  يـَُغدِّ
 صحيح. :(805ح الترغيب )األلباني في صحيقال [ # 2253]فيض: 

 
حدثين حممد بن عبد اجمليد قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن    *  -  35

َها َغيِنٌّ معدان بن أيب طلحة،  أَلًَة َوُهَو َعنـه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َسَأَل َمسه اَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًنا يف   َكاَنته َعنه ثـَوه َشيـه
َم الهِقَياَمِة«  ِهِه يـَوه  َوجه

ِحيِح. :الهيثمي قال [ # 2254]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 
َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: حدثنا أبو كريب حممد بن العالء قال: حدثنا حممد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،    -   36

َلى«  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَيُد الهُعلهَيا َخريهٌ ِمَن الهَيِد السُّفه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (.1042) رواه مسلم [ # 2255]فيض: 

 
َعنه حدثنا سفيان بن حممد قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،   *  -   37

ٍء فَـ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم بـََعَث ِإلَيهِه ِبَشيه ُ َعنهُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َردَُّه، فـََقاَل  ُعَمَر بهِن اخله َلُه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
أََلةٍ  أََلٍة، َوَهَذا َعنه َغريهِ َمسه َا َذاَك َعنه َمسه ٌء َعنه َغريهِ »ملَ َرَددهَتُه؟« ، قَاَل: قـُلهُت: ِلَما َحدَّثـهَتيِن، قَاَل: »ِإَّنَّ « ، ُثَّ قَاَل: ِإَذا َأََتَك َشيه

َا ُهَو رِ  أََلٍة، فَِإَّنَّ َأُل أَ َمسه أََلٍة فََأرُدُُّه، َوال َأسه ٌء َعنه َغريهِ َمسه ُ تـََعاىَل "، فـََقاَل ُعَمُر: ال َيَِيُئيِن َشيه ًئا زهٌق َرزََقَكُه اَّللَّ  َحًدا َشيـه
 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. قال المحقق:[ # 2256]فيض: 

 
َعنه َأيب ُهَريـهَرَة،  حدثنا حممد بن علي بن شقيق قال: ْسعت أيب قال: أخربان أبو محزة، عن األعمش، عن أيب صاحل،    -  38

َتِطَب َعَلى رَأهِسهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَلنه َيَهُخَذ َأَحدُُكمه َحبهال فـََيحه َيِبيَع، َوَيَهُكلَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َويـََتَصدََّق َخريهٌ لَُه ، فـَ
َأَل النَّاَس«   ِمنه َأنه َيسه

 .(1042)  (، ومسلم1480أخرجه البخاري )[ # 2257]فيض: 

 
حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا بسطام بن مسلم قال: ْسعت خليفة بن عبد هللا الغربي   -  39

ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذَ  َنا َُنهُن َمَع نَِبيَِّنا َصلَّى اَّللَّ ٍرو الهُمَزينِّ يقول: بـَيـه أََلِة، ا َأعهَرايبٌّ َقده َأحلَّ َعلَ يقول: ْسعت َعنه َعاِئِذ بهِن َعمه يهِه يف الهَمسه
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َعَليهِه َوَسلََّم، َوَأَخَذ ِبُعَضاَدِتَِ    ُ يِن، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َأطهِعمه ِهِه، فـََقاَل:  يـَُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َنا ِبَوجه َبَل َعَليـه َرِة، َوَأقـه ُجه احله
أََلةِ »َوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، َلوه تـَعهَلمُ  َلًة تُِبيُتُه« ُثَّ َأَمَر َلُه ِبطََعامٍ  وَن ِمَن الهَمسه  َما َأعهَلُم، َما َسَأَل رَُجٌل رَُجال َوُهَو َيَُِد لَيـه

 . صحيح لغيرهوقال شعيب: ( 20644(، وأحمد )2586أخرجه النسائي ) [ # 2258]فيض: 

 
حدثت عن حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفي قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم،    -   40

ُ َعَليهِه َوَسلََّم، َفَسأََلُه، فـََلمَّا  عن خليفة بن عبد هللا،   ٍرو، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ،  َعنه َعاِئِذ بهِن َعمه قَاَل َرُسوُل َوىلَّ
أَلُُه شَ  أََلِة َما َمَشى َأَحٌد ِإىَل َأَحٍد َيسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه تـَعهَلُموَن َما يف الهَمسه ًئا« اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـه

 . صحيح لغيرهوقال شعيب: ( 20644(، وأحمد )2586أخرجه النسائي )[ # 2259]فيض: 

 
َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة، قَاَل: أََتى رَُجٌل النَِّبَّ حدثنا إسحاق بن إْساعيل قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن علي بن بذمية،    *  -  54

ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل: ِإنَّ َبيِن ُفالٍن َأَغاُروا ، َفَذَهُبوا ِبِِِبِلي، َوابهيِن، فـََقاَل    َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ آَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُل بـَيهٍت، َما ِفيِهمه ُمدٌّ ِمنه طََعاٍم، َأوه َصاٌع ِمنه طََعاٍم َفَسِل اَّللََّ تـََعاىَل«.  : َما قَاَل   حُمَمٍَّد َلَكَذا وََكَذا َأهه فـََرَجَع ِإىَل امهَرأَتِِه، فـََقاَلته

رَبََها، فَـ  ، فَأَ َلَك؟ فََأخه فـََر َما َكاَنته َنُه َأوه ُ ِإلَيهِه ِإِبَلُه، َوابـه : نِعهَم َما َردََّك ِإلَيهِه، َفَما لَِبَث َأنه َردَّ اَّللَّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم َقاَلته َتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َعَليهِه َوَسلََّم الهِمنهرَبَ،    ُ رَبَُه، َفَصِعَد النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ أََلِة اَّللَِّ َوالرَّغهَبِة ِإلَيهِه، َوقـََرَأ َعَليهِهمه: فََأخه َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثهََن َعَليهِه َوَأَمَر النَّاَس مبَسه

 [ 3 –  2الطالق ]  { }َوَمنه يـَتَِّق اَّللََّ ََيهَعله َلُه خَمهَرًجا، َويـَرهزُقهُه ِمنه َحيهُث ال َُيهَتِسبُ 
 ~[ 2260]فيض: 

 
حدثنا ُيَي بن عبد احلميد احلماين قال: حدثنا سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن عبد امللك بن    -  56

نـهَيا َفكُ سعيد بن سويد،  ُلوا الطََّلَب يف الدُّ ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَجِه َعزَّ َوَجلَّ َلُه ّل ؤ اَّللَّ َعنه َأيب مُحَيهٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها«   ِمنـه

 ~[ 2261]فيض: 

 
حدثنا إسحاق بن إْساعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن إْساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا زبيد وعبد امللك بن عمري،   *   -   57

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَيُـَّها النَّ  ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَِّة، َويـَُباِعدُُكمه ِمَن  َعِن ابهِن َمسه ٍء يـَُقّرِبُُكمه يف اجله اُس ِإنَُّه لَيهَس ِمنه َشيه
َنَّ  ٍء يـَُقّرِبُُكمه ِمَن النَّاِر، َويـَُباِعدُُكمه ِمَن اجله ُتُكمه َعنهُه، َوِإنَّ الالنَّاِر ِإال َوَقده َأَمرهُتُكمه ِبِه، َوِإنَُّه لَيهَس ِمنه َشيه رُّوَح اأَلِمنَي ِة، ِإال َوَقده ََّنَيـه

ُلوا يف الطَّلَ  ََف ِرزهقـََها، فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأَجِه تَـوه ِتبهطَاُء الرِّزهِق َأنه نـََفَث يف ُروِعي أَنَُّه لَيهَس ِمنه نـَفهٍس ََتُوُت َحىتَّ ُتسه ِب َوال َُيهِملهُكُم اسه
َرُك َما ِعنهدَ  ، فَِإنَُّه ال يُده  اَّللَِّ ِإال ِبطَاَعِتِه«  َتطهُلُبوُه مبََعاِصي اَّللَِّ

 . رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا(: 4111شعيب في تخريج شرح السنة )قال [ # 2262]فيض: 
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حدثين احلسني بن علي بن يزيد الكويف قال: حدثنا أيب، عن علي بن يزيد الصدائي، عن فضيل بن مرزوق، عن   *   -   58

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه فـَرَّ َأَحدُُكمه ِمنه رِزهِقهِ عطية،   رُِكُه الهمَ   َعنه َأيب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكلُّ   وهُت«أَلدهرََكُه َكَما يُده
َمٍة ُمَقدَّرٌَة ِلَصاِحِبَها  لُقه

 . ضيل بن مرزوق أرجو أن ال بأس بهفيه ف :7/128ابن عدي في الضعفاء قال [ # 2263]فيض: 

 
حدثين عبد الرمحن بن زابن الطائي قال: حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن سالم بن سليم، عن منصور بن   *  -  62

ُ فـَلهَق َصَباٍح ِبعِ زاذان، عن ابن سريين،   ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما َخَلَق اَّللَّ ٍك ُمَقرٍَّب،  لهِم َملَ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِفيِه ُقوَت ُكلِّ َدابٍَّة، َحىتَّ ِإنَّ الرَّ  ِم، فـَيَـقهِسُم اَّللَّ ُجَل لََيِجيُء ِمنه َأقهَصى اأَلرهِض، َوَقده َوال َنِبٍّ ُمرهَسٍل َما َيُكوُن يف آِخِر َذِلَك الهيَـوه

َ َعاتَِقيههِ  ُهمه مَحََل ُقوَتُه َعَلى َعاتِِقِه، َوِإنَّ الشَّيهطَاَن َبنيه ُهمه َمنه َيَهُخُذ ِرزهقَُه َذِلَك ِبَكِذٍب َوُفُجوٍر، َوِمنـه ، َفِمنـه ِذِب افهُجره  يـَُقوُل َلُه: اكه
ِدِه "  ُ َعَلى ُرشه  َمنه َيَهُخُذُه ِبرِبٍّ، َوتـَقهَوى َفَذِلَك الَِّذي َعَزَم اَّللَّ

 . غريب من حديث ابن سيرين: 71/ 3أبو نعيم في حلية األولياء قال [ # 2264]فيض: 

 
حدثين سليمان بن منصور اخلزاعي، حدثنا أبو جزي نصر بن طريف الباهلي، عن قطن أيب اهليثم القطعي، عن عقبة   *  -  63

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ لَيَـتَِّجُر ِلعَ بن عبد الغافر،   اِء ُكلِّ جِتَارٍَة  بهِدِه ِمنه َورَ َعنه َجاِبٍر، َوَأيب َسِعيٍد، قَاال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
،َحىتَّ َيَهتَِيُه ِبِرزهِقِه َأَّنَّ َيُكوُن« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل  َناِب«  اَّللَِّ َناِب؟ قَاَل: »َوِإنه َكاَن ِمَن اأَلسه  َوِإنه َكاَن ِمَن اأَلسه

 ~[ 2265]فيض: 

 
عن سيار، عن طارق   .، قال: حدثنا بشري ....  العنقزي،حدثنا احلسني بن علي العجلي قال: حدثنا عمرو بن حممد    -  75

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه نـََزَلته ِبِه َحاَجٌة فَأَنـهَزهلََ بن شهاب،   ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأوهَشَك َأنه َعِن ابهِن َمسه
ُ الهِغََن ِإمَّا َعاجِ  تَِيُه اَّللَّ  ال َأوه آِجال«يـُؤه

 .إسناده حسن على خطأ فيه ، وقال شعيب: 3869) (، وأحمد1645أخرجه أبو داود )[ # 2266]فيض: 

 
أَتـَيهُت الهَمِديَنَة فـَنَـَزلهُت َداَر   حدثنا علي بن اجلعد قال: أخربان شعبة، عن أيب محزة قال: ْسعت هالل بن حصني قال:  *   -  76

َبحَ  ٍم َولَيهَس ِعنهَدُه طََعاٌم، َوَأصه َبَح َذاَت يـَوه ِلُس، َفَحدََّث أَنَُّه َأصه ُه الهَمجه  َقده َعَصَب َعَلى َبطهِنِه َحَجًرا ِمَن  َأيب َسِعيٍد َفَضمَّيِن َوِإايَّ
النَّ  ائهِت  امهَرَأِت:  فـََقاَلِت  قَاَل:  ُوِع،  فَأَبـَيهتُ اجله فََأعهطَاُه،  َوَأََتُه ُفالٌن  فََأعهطَاُه،  َأََتُه ُفالٌن  فـََقده  َفَسلهُه،  َوَسلََّم  َعَليهِه   ُ ،  ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوهُ  ًئا َفَذَهبهُت َأطهُلُب فَانـهتَـَهيهُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ، َو َُيه َوقـُلهُت: َحىتَّ أَلهَتِمَس َشيـه َتِعفَّ يُِعفَُّه اَّللَّ ُطُب َويـَُقوُل: »َمنه َيسه
تَـَعفَّ عَ  َناُه، َوَمِن اسه َناُه، َوَواَسيـه اَنُه َأعهطَيـه ًئا فـََوَجده ُ، َوَمنه َسأَلََنا َشيـه تَـغهِن يـُغهِنِه اَّللَّ َنا ِمَّنه َسأَلََنا«  َوَمنه َيسه تَـغهََن فـَُهَو َأَحبُّ ِإلَيـه نَّا، َواسه
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ثـََر َأمه ، قَاَل: فَـ  َل بـَيهٍت ِمَن األَنهَصاِر َأكه ُ تـََعاىَل، َحىتَّ َما َأعهَلَم َأهه ًئا فـََرزَقـََنا اَّللَّ َجَزاُء َمِن انـهَقَطَع ِإىَل   َواال ِمنَّاَرَجعهُت َوَما َسأَلهُت َشيـه
 اَّللَِّ 

 .صحيحقال شعيب: ( و 11401أخرجه أحمد )[ # 2267]فيض: 

 
بن شقيق قال: حدثنا إبراهيم بن األشعث قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن  حدثنا حممد بن علي    *  -  77

نٍَة،  احلسن، عن عمران بن احلصني  ُ ُكلَّ ُمؤه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن انـهَقَطَع ِإىَل اَّللَِّ َكَفاُه اَّللَّ َوَرزََقُه ِمنه   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـهَيا وََكَلُه اَّللَُّ َحيهُث ال َُيه  َها«  َتِسُب، َوَمِن انـهَقَطَع ِإىَل الدُّ  ِإلَيـه

 ضعيف. :(1638األلباني في ضعيف الترغيب )قال [ # 2268]فيض: 

 
حدثنا عبد هللا بن سعد بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب قال: أخربين    -  78

أَلهُه َأَحدٌ  عطاء بن يزيد اجلندعي، أن أاب سعيد أخربه  ُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلمه َيسه ُهمه  َأنَّ اَنًسا ِمَن األَنهَصاِر َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِمنـه
ٍء ِعنهَدُه، قَاَل: »َما َيُكنه ِعنهِدي ِمنه َخريهٍ فـََلنه َأدَِّخَرُه َعنهُكمه، َوأَ  تَـغهِن ِإال َأعهطَاُه، َحىتَّ نَِفَد ُكلُّ َشيه ُ، َوَمنه َيسه َتِعفَّ يُِعفَُّه اَّللَّ نَُّه َمنه َيسه

ًا، َوال َأوه  ا َعطَاًء َخريه ، َوَلنه تـُعهَطوه  َسَع ِمَن الصَّربهِ« يـُغهِنِه اَّللَِّ
 (.6470رواه البخاري )[ # 2269]فيض: 

 
حدثنا حممد بن عبد هللا األزدي قال: حدثنا محاد بن واقد قال: ْسعت إسرائيل بن يونس، عن أيب إسحاق اهلمداين،  - 79

ِلِه، َوِإنَّ  عن أيب األحوص،   ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َسُلوا اَّللََّ ِمنه َفضه ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ ُيُِ َعِن ابهِن َمسه َأَل، اَّللَّ بُّ َأنه ُيسه
 َوِإنَّ ِمنه َأفهَضِل الهِعَباَدِة انهِتظَاَر الهَفَرِج«

فيه حماد بن واقد ليس بالحافظ ]وروي[ مرسال أشبه أن يكون وقال الترمذي:  ،  (3571) أخرجه الترمذي[ #  2270]فيض:  
 .أصح

 
حدثين عاصم بن عمر بن علي قال: حدثنا أيب قال: حدثنا سفيان الثوري قال: ْسعت بشريا أاب إْساعيل ُيدث عن    -   80

ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه نـََزَلته ِبِه َحاَجٌة،  سيار أيب محزة، عن طارق بن شهاب،   ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن ابهِن َمسه
ُ ِِبِجٍل َحاِضٍر، َأوه ِرزهٍق َعاِجٍل«َوأَنـهَزهلََ   ا النَّاَس ملَه ُتَسدَّ فَاقـَُتُه، فَِإنه أَنـهَزهَلَا اِبَّللَِّ َأوهَشَك اَّللَّ

 ، وقال شعيب: إسناده حسن. (3869) (، وأحمد1645أخرجه أبو داود )[ # 2271]فيض: 

 
حدثين حممد بن املغرية الشهرزوري قال: حدثنا اخلطاب بن عثمان قال: حدثنا يوسف بن السفر، عن األوزاعي،   *  -  118

َسَب عن عبدة بن أيب لبابة، عن شقيق بن سلمة،   ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس َأَحٌد ِمنهُكمه أبَِكه ُعوٍد: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن ابهِن َمسه
ُ الهُمِصيَبَة َواأَلَجَل، َوَقَسَم الهَمِعيَشَة َوالهَعَمَل، فَالنَّاُس ََيهُروَن ِفيَها ِإىَل ُمنـه ِمنه   تَـًهى«َأَحٍد َقده َكَتَب اَّللَّ

 ضعيف جدا. :(4131األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2272]فيض: 
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هكذا -ن شرحبيل قال: ْسعت حبة وسواء ابين خالد  حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا األعمش، عن سالم ب  -   125

ُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَعهَمُل َعَمال يـَبهيِن بَِناءً   يقوالن: أتينا   -يقول وكيع »ال تـَيهَأَسا   وقال:   ،فأعناه، فلما فرغ دعا لنا،  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ٌر، ُثَّ يَـ  ًرا« ِمَن الرزق َما َِتَزهَهَزته رُُءوُسُكَما، فَِإنَّ الهَوَلَد تَِلُدُه أُمُُّه، َوُهَو َأمحهَُر لَيهَس َعَليهِه ِقشه ُ ِقشه  رهزُقُُه اَّللَّ

 ضعيف.  :(4964األلباني في سنن ابن ماجه )قال [ # 2273]فيض: 

َوَة،    علي، حدثنا أمحد بن موسى اخلزاعي، حدثنا واصل موىل أيب عيينة،وأخربت عن نصر بن    *  -   128 َعنه رََجاِء بهِن َحيـه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأوهِصيِن، قَاَل: ٍم، َأوه    قَاَل: قَاَل رَُجٌل ِللنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَاَل: »َغَداُء يـَوه « قَاَل: َما ِغََن اَّللَِّ تَـغهِن ِبَغََن اَّللَِّ َعَشاُء »اسه

َلٍة«   لَيـه
 ~[ 2274]فيض: 

 
حدثين يعقوب بن إْساعيل املروزي، حدثنا حبان بن موسى، أخربان عبد هللا بن املبارك، أخربان عبد هللا بن ِبري،   *  -   132
ُ ِبَعبه   وأَب  حدثين ُ َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ رِي يـَرهفـَُعُه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ خِّ ًا َأرهَضاُه مبَا َقَسَم َلُه، َواَبَرَك  الهَعالِء بهِن الشِّ ٍد َخريه

ًا، ملَه يـُرهِضِه مبَا َقَسَم َلُه،   َوملَه يـَُباِركه َلُه ِفيِه«َلُه ِفيِه، َوِإَذا ملَه يُرِده ِبِه َخريه
 ~[ 2275]فيض: 

َحاَق بن يوسف    -  139 َزهَرِق،َحدََّثيِن ُسَريهٍج بن يونس، َحدَّثـََنا إسه َعنه حممد بن َعبهٌد الرَّمحهَُن بن    زَاِئَدٌة،َعنه زََكِرايَّ بن َأيب    األه
َباِن َجائَِعاِن َأرهَساَل يف َزرِيَبًة "   َوُسلَِّم: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه    قَاَل: َعنه ابهَن َكَعَب بن مالك، َعنه أَبِيِه    ُزرَارََة، َسعهِد بن   ما ِذئـه

 . "َغَنٍم َأفهَسَد هلا من َحَرَص الرَُّجِل َعَلى الهَماِل َوالشََّرُف لدينه
 . إسناده صحيحقال شعيب: ( و 15784(، وأحمد )2376أخرجه الترمذي )[ # 2276]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو الهُمَطرِِّف الهُمِغريَِة بن مطرف، َعنه َأيب  *  -  140 ثـََنا ُسَليهَماَن بن منصور، َحدَّ ،َعنه حممد بن َكَعَب  الهِمقهَداِم،َحدَّ   الهُقَرِظيِّ

،"من َأَحبُّ أن يكون َأَعزَّ النَّاَس فليتق    َوُسلَِّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه    قَاَل:َعنه ابهَن َعبَّاٍس   َوَمنٍّ َأَحبُّ أن يكون   اَّللَّ
، َأقـهَوى النَّاَس فليتوكل َعَلى   يده".  َوَمنٍّ َأَحبُّ أن يكون َأغهََن النَّاَس فليكن مبَا يف يد اَّللَّ َأغهََن منه مبَا يف اَّللَّ

 . ضعيف جداً   :(5421) السلسلة الضعيفةاأللباني في قال [ # 7722]فيض: 

ثـََنا َعبهٌد الهَمِجيِد بن َأيب َروَّاٍد َعنه ابهَن    -   144 ََدِميُّ حممد بن يزيد، َحدَّ َعنه َجاِبٍر   الزَُّبريهِ، َعنه َأيب    ُجَريهٍج، َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر األه
ُلوا يف  "  َوُسلَِّم: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه    قَاَل: فلن ميوت َأَحدُُكمه ميوت َحىتَّ   َحلَّ،وا ما  ب واطل  َلِب،الطَّ اتَـُّقوا اَّللَّ َوَأَجِه

 ِرزهِقِه". يستكمل 
 ، وقال األلباني: صحيح. (3239(، وابن حبان )2144أخرجه ابن ماجه )[ # 2278]فيض: 
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ٍرو بن زَُهريهٍ  *  - 147 ثـََنا َداُود بن َعمه ُّ،َحدَّ َسُن  الضَِّبِّ ََسِديُّ،َحدَّثـََنا حممد بن احلَه ٍر بن  األه َعنه َعبهٌد اَّللَّ بن   َعيَّاٍش،َعنه َأيب َبكه
َوَمنٍّ  َفاُف،َوالهكَ "اللَُّهمَّ فمن َأَحبَّيِن فارزقه الهَعَفاِف  َوُسلَِّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  قَاَل:َعنه َأيب ُهَريـهَرَة   أَبِيِه، َعنه  َسِعيٍد،

 أَبـهَغَضيِن فأكثر ماله وولده". 
فيه عبد هللا بن   ، وقال اإلمام البيهقي: (1475)  (، والبيهقي في شعب اإليمان2448أخرجه ابن ماجه )[ #  7922]فيض:  

 . سعيد غير قوي 

ثـََنا    َحرهٍب،َحدَّثـََنا زَُهريهٍ بن    *  -  148 ثـََنا ُأَساَمَة بن    وَِكيُع،َحدَّ َعنه حممد بن َعبهٌد الرَّمحهَُن بن َأيب لبيبة، َعنه َسعهِد بن   زَيهٍد، َحدَّ
َ الذََّكِر  َوُسلَِّم: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  قَاَل:مالك  . "َخريهٌ الرِّزهِق ما يكفي، َوُخريِّ َِفيُّ  " اخله

فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن   : 10/84مجمع الزوائد  الهيثمي في  قال  [ # 8022]فيض:  
 معين وبقية رجاله رجال الصحيح

َحاَق بن  -  149 َاِعيَل،َحدَّثـََنا إسه ثـََنا   إْسه َعهَمِش،َعنه  وَِكيُع،َحدَّ   قَاَل:َعنه َأيب ُهَريـهَرَة  ُزرهَعَة،َعنه َأيب  الهَقعهَقاِع،َعنه ِعَمارَِة بن  األه
ًَت ".  َوُسلَِّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه   َعله ِرزهٌق آِل حممد قـَوه  "اللَُّهمَّ اجه

 .(1055(، ومسلم )6460أخرجه البخاري )[ # 2281]فيض: 

 
َسُن بن  - 150 ثـََنا َعبهٌد اَّللَّ بن يزيد، َعنه  الصََّباِح،َحدََّثيِن احلَه َوَة،َحدَّ رَباََن أَبُو  َحيـه َع فضالة  َحدَّثَُه،أن َأاَب َعَليَّ  َهاِنٍئ،َأخه أَنَُّه ْسَِ

َلَح َمنه ُهِدَي ِإىَل اإِلسهالِم وََكاَن  :بن ُعبَـيهٍد يقول َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم يقول: »َأفـه  َعيهُشُه َكَفافًا فََأوهَسَع ِبِه«أَنَُّه ْسَِ
إسناده   : (705شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )قال  ، و  (23944)(، وأحمد2349أخرجه الترمذي )[ #  8222]فيض:  

 .صحيح
 

َاِعيَل بن    أَيُّوَب، َحدَّثـََنا ُيَي بن    -  151 قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   قَاَل:َعنه أََنٍس    َداُود،َعنه َأيب    َخاِلٍد،َحدَّثـََنا مروان بن معاوية، َعنه إْسه
ًَت ".  َوُسلَِّم:َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  نـهَيا قـَوه  "ما من َغيِنٌّ وال فقري إالَّ َودَّ يوم الهِقَياَمِة أَنَُّه ُأوِتَ يف الدُّ

 .إسناده ضعيف جدا ، وقال شعيب:  (12710) (، وأحمد4140أخرجه ابن ماجه )#  [2283]فيض: 

ثـََنا َعَليَّ بن    َصاِلٌح،َحدََّثيِن َعبهٌد الرَّمحهَُن بن    *  -   152 قَاَل   قَاَل: َعنه ابهَن ُعَمَر    َعِطيََّة،َعنه فضيل بن مرزوق، َعنه    َعاِبٍس،َحدَّ
ِعنهَدك ُقوٌت يومك، فكأَّنا َجَُِعته لك    َجَسِدك، معاَف يف    َسرهَبك،"ِإَذا َأصهَبحهت آِمًنا يف    َوُسلَِّم:َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  

نـهَيا ".   الدُّ
 موضوع، وقال اإلمام السيوطي: ضعيف. :(50األلباني في ضعيف الجامع )قال [ # 2284]فيض: 

يَلَة    -  153 َنهَصاِريُّ،َحدََّثيِن ُسَريهٍج بن يونس، َحدَّثـََنا مروان بن معاوية، َعنه َعبهٌد الرَّمحهَُن بن َأيب ُشَِ َعنه َسَلَمَة بن َعبهٌد الرَّمحهَُن    األه
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َنهَصاِريُّ، بن حمصن   َبَح منكم آِمًنا يف    َوُسلَِّم:  َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   قَاَل:َعنه أَبِيِه    األه  َجَسِدِه، معاَف يف    بـََلِدِه، "من َأصه
نـهَيا ".   َوِعنهده طََعام يومه فكأَّنا ِحيَزته له الدُّ

 (، وقال: حسن غريب.2346رواه الترمذي )[ # 2285]فيض: 

ثـََنا أَبُو  -  154 َثَمَة،َحدَّ ثـََنا يزيد بن  َخيـه رَباََن  َهاُروَن،َحدَّ انـهتَـَهيهت ِإىَل النَِّبَّ   قَاَل: َعنه قتادة، َعنه مطرف، َعنه أَبِيِه  ُشعهَبَة،َأخه
َاُكمه  َعَليهِه:َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم َوَقَد أُنهزَِلته  َو يقول:  التََّكاثـُُر{ }َأهله َهِل لك من مالك إالَّ ما  مايل مايل، وَ  آَدم:يقول ابهَن  "، َوهه

 ؟!". لبست فأبليت، َأوه َتَصدَّقهت فأمضيت، َأوه َأَكلهت فأفنيت

 .(2342(، والترمذي )2958أخرجه مسلم )[ # 2286]فيض: 

ثـََنا َعَليَّ بن  *  -  155 َعهِد،َحدَّ رَبين حممد بن يزيد، َعنه زاَِيٍد  اجله صَّاِص،َأخه َسُن  اجلَه   قَاَل:َحدََّثيِن قـَيهَس بن َعاِصٍم  قَاَل: َعنه احلَه
"فإن مالك ما َأَكلهت   قَاَل:َبله مايل،   قـُلهِت:"مالك َأَحبُّ إلَيهك َأمه مال مواليك؟"   َوُسلَِّم:قَاَل يل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه 

 فأفنيت، َأوه لبست فأبليت، َأوه َأعهطَيهت فأمضيت، َوَسائِر َذِلَك ملواليك". 

 ضعيف :2/418البوصيري في إتحاف الخيرة قال [ # 8722]فيض: 

ثـََنا    َحرهٍب،َحدَّثـََنا زَُهريهٍ بن  *    -  156 َعهَمِش،َعنه    َجرِيٍر، َحدَّ ،َعنه إبـهَراِهيَم    األه َاِرِث بن ُسَويهد    التـَّيهِميُّ :قَاَل َعبهٌد    قَاَل: َعنه احله   اَّللَّ
اي َرُسوُل اَّللَّ ما منا من َأَحُد إالَّ ماله َأَحبُّ   قَاُلوا:"  َوارِثه؟"أَيُُّكمه ماله َأَحبُّ إلَيهِه من مال    َوُسلَِّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  

،ما نـَعهَلُم إالَّ َذِلَك اي َرُسوُل    قَاُلوا:"اعهَلُموا ما تـَُقوُلوَن ".    قَاَل:إلَيهِه من مال وراثه،   "ما منكم من َأَحُد إالَّ مال َوارِثه   قَاَل:  اَّللَّ
؟ُسوُل َكيهٍف اي رَ   قَاُلوا:َأَحبُّ إلَيهِه من ماله".  َا مال َأَحدُُكمه ما  قَاَل: اَّللَّ  َوَمال َوارِثه ما ُأَخَر ".  ِقَدَم، "ِإَّنَّ

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 3330شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )قال [ # 2288]فيض: 

ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن    *   -   164 ثـََنا َصَدَقٌة بن الهُمَثَنَّ َحدََّثيِن حممد بن الهَعبَّاِس ، َحدَّ ٍرو بن َجبَـَلَة بن َعبهٌد الرَّمحهَُن الهَباِهِليِّ ، َحدَّ َعمه
عهت رَُجاًل من    - َكَعَب َسعهِد    -بن َعبهٌد اَّللَّ الهَكعهِبِّ   عهت َكَعَب بن مالك بن يزيد بن َكَعَب ، ُيدث َعنه أَبِيِه قَاَل : ْسَِ قَاَل : ْسَِ

يِق يقول: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم : "اي  َبيِن َدارٍِم يقال   دِّ ٍر الصِّ عهت َأاَب َبكه ٍر له مالك بن مرارة يقول: ْسَِ َأاَب َبكه
ِك وََكثـهَرًة السَُّؤاُل فيما ال يعنيك، واكتف مبَا آََتك يغنيك".   ِإَذا َصلَّيهت فصل َصاَلٍة مودع، َوِإايَّ

 ~ [2289]فيض: 

ثـََنا ِزاَيٍد بن ُيَي بن ِزاَيٍد  *  -  171 ، َحدَّ ٍرو  الهَبصهِريِّ ثـََنا َعبهٌد اَّللَّ بن إبـهَراِهيَم بن َعمه َحدََّثيِن الهُمنهَكِدِر بن حممد بن   الهَمَدينُّ،َحدَّ
 "الهَقَناَعِة مال ال ينفد".  قَاَل: َعنه َجاِبٍر بن َعبهٌد اَّللَّ أن َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم  أَبِيِه، َعنه  الهُمنهَكِدِر،

 (، وقال: موضوع.3907ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 2290]فيض: 

ثـََنا َجعهَفٍر بن  الهَوهَّاِب،َحدَّثـََنا فضيل بن َعبهٌد  -  172 َسُن، َعنه   السَّعهِديُّ، َعنه َأيب طَاِرِق  ُسَليهَماَن،َحدَّ أن   ُهَريـهَرَة،َعنه َأيب  احلَه
ُم اَّللَّ لك َتُكنه َأغهََن النَّاَس ".   َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم قَاَل له: "ارهَض مبَا َقسه
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 ، وقال األلباني: ضعيف. (8081)(، وأحمد2305أخرجه الترمذي )  :المحقق قال [ # 9122]فيض: 

،َحدَّثـََنا حممد بن َصاِلٌح    *  -  173 َاِعيَل    الهُقَرِشيُّ ثـََنا نـَُعيهٍم بن مورع، َحدَّثـََنا إْسه ،َحدَّ ٍرو بن    الهَمكِّيُّ   طَاُووٍس،َعنه    ِديَناٍر،َعنه َعمه
َا يكفي َأَحدُُكمه ما قـَنَـَعته ِبِه    َوُسلَِّم: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه    قَاَل: َعنه ابهَن َعبَّاٍس   َسُه،"ِإَّنَّ َا يصري َأَحدُُكمه ِإىَل موضع    نـَفه َوِإَّنَّ

َا يصري اأَلمهر ِإىَل آِخرُه ".  َوِشربهٍ،َأرهبـََعَة َأذهرٍُع يف ِذرَاُع   َوِإَّنَّ

 ~[ 2292فيض: ]

َراَن  *  -  174 ثـََنا َعبهٌد الهَعزِيِز بن ِعمه ، َحدََّثيِن حممد بن ِعَباِد بن موسى، َحدَّ ِريِّ َعنه   أَبِيِه، َعنه َعبهٌد اَّللَّ بن مصعب، َعنه  الزُّهه
َُهيِنِّ  َبَة بن َعاِمٍر اجله َا مصري َأَحدُُكمه ِإىَل َأرهبـََعَة َأذهرٍُع يف ِذرَاُع َوِشربهٍ ".  َوُسلَِّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه  قَاَل:ُعقه  "ِإَّنَّ

 ~[ 2293]فيض: 

ثـََنا أَبُو زََكِرايَّ    *  -  178 َاِعيَل،َحدَّثـََنا مبشر بن    الهبَـلهِخّي،َحدَّ ،َعنه    إْسه َوهزَاِعيُّ َبَة،َعنه الهَعاَلِء بن    األه أن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه    ُعتـه
أَُلك إميَااًن تـَُباِشُر ِبِه   َمَتُه يل، َوِرًضا من الهَمِعيشَ   قـَلهِبٌّ،َوُسلَِّم َكاَن يقول: "اللَُّهمَّ إيّنِ َأسه ِة مبَا  َويَِقيًنا َحىتَّ َأعهَلَم أَنَُّه ال مينعين رِزهقًا ِقسه

 َقَسمهت يل". 

 معضل.[ # 2294]فيض: 

ثـََنا َعبهٌد الرَّمحهَُن بن َأيب الزِّاَنِد، َعنه أَبِيِه، َعنه ا -  181 ُّ، َحدَّ ٍرو بن زَُهريهٍ الضَِّبِّ ثـََنا َداُود بن َعمه َعهَرِج، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: َحدَّ أله
َا الهِغََن ِغًَن النـَّفهِس ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليهِه َوُسلَِّم: "ليس الهِغََن َعنه َكثـهَرٍة الهَعره   ِض ِإَّنَّ

 (1051) (، ومسلم6446أخرجه البخاري )[ # 2295]فيض: 
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اَلنَ   *   -   1 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه ثـََنا أَبُو َعَوانَةَ ،  الهبَـزَّارُ َوَخَلُف بهُن ِهَشاٍم  ،  َحدَّ َعنه ُخَليهِد بهِن َعبهِد  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  قَااَل: َحدَّ
َعهُ ،  َعنه َأيب الدَّرهَداِء قَاَل َخَلٌف: قَاَل أَبُو َعَوانََة: رَفـََعُه بـَعهُض َأصهَحابَِنا،  اَّللَِّ الهَعَصِريِّ  َفظه رَفـه ا طََلَعته قَاَل: " مَ ،  َوَأمَّا َأاَن فـََلمه َأحه

َها َمَلَكاِن يـَُناِداَينِ  بَـتَـيـه ِ: اَي أَيُـَّها النَّاسُ ،  َُشهٌس َقطُّ ِإالَّ ِبَنـه َرهِض َغريهَ الثَـَّقَلنيه ِمَعاِن َمنه َعَلى األه َُما لَُيسه ِإنَّ َما َقلَّ ،  َهُلمَّ ِإىَل رَبُِّكمه ،  ِإَّنَّ
َى َها َمَلَكاِن يـَُناِداَينِ َوَما  ،  وََكَفى َخريهٌ ِمَّا َكثـَُر َوَأهله ِ: اللَُّهمَّ ،  َغَرَبته َُشهٌس َقطُّ ِإالَّ ِبَنَـبَـتَـيـه َرهِض َغريهَ الثَـَّقَلنيه ِمَعاِن َمنه َعَلى األه َُما لَُيسه ِإَّنَّ

له ِلُمنهِفٍق َخَلًفا ِسٍك تـََلًفا "، َعجِّ له ِلُممه    . َوَعجِّ
َعهَلى،  َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ  َعهَلى بهُن َعبهِد األه ثـََنا َعبهُد األه ،  َعنه ُخَليهٍد الهَعَصِريِّ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َعُروبَةَ ،  َحدَّ

َلهُ ، َعنه َأيب الدَّرهَداءِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 (.3167، وصححه األلباني في صحيح الجامع )رجال الصحيحرجاله  :الهيثميقال [ # 2296]فيض: 

َثَمةَ *    -  2 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  َحدَّ َاِعيَل الهَعاِمِريِّ ،  َحدَّ ىَل ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه ِحَزاِم بهِن ِإْسه َعنه َأيب َحِكيٍم َموه
ِبُح الهِعَباُد ِإالَّ َصارٌِخ َيصهُرخُ ،  ِن الهَعوَّامِ َعِن الزَُّبريهِ به ،  الزَُّبريهِ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما ِمنه َصَباٍح ُيصه : أَيُـَّها  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َسبُِّحوا الهُقدُّوَس " ، اخلهَاَلِئقُ 
 موسى بن عبيده وهو ضعيف جدا.رواه أبو يعلى وفيه  :كتاب ذم الدنيا قال محقق[ # 2297]فيض: 

 

يفُّ *  - 3 ثـََنا أَبُو ُهَريـهَرَة الصَّريه ثـََنا أَبُو َعاِصمٍ ، َحدَّ َِميِد بهِن َجعهَفرٍ ، َحدَّ ُ بهُن َعطَاءٍ ، َعنه َعبهِد احله َلمَ ، َحدََّثيِن ُحَسنيه ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َذرٍّ َعنه َأيب  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ  َلٍة ِإالَّ َوَّلِلَِّ ِفيِه َصَدَقٌة مَيُنُّ ِِبَا َعَلى ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ٍم َواَل لَيـه قَاَل: »َما ِمنه يـَوه
َرُه« ، َمنه َيَشاُء ِمنه ِعَباِدهِ  ُ َعَلى َعبهٍد مبِثهِل ِمنه َأنه يـُلهِهَمُه ِذكه  َوَما َمنَّ اَّللَّ

 . يخطئ ويدلس  فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال :الهيثميقال [ # 2298 ]فيض:
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ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ   *  -  1 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َحدَّ َعنه  ،  َحدََّثيِن َعاِصُم بهُن ُعَمَر بهِن قـََتاَدةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقو ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َجاِبرٍ  ُل ِإَذا ذُِكَر َأصهَحاُب ُأُحٍد: »َأَما قَاَل: ْسَِ

ََبلِ  ََبِل« يـَعهيِن: َسفهَح اجله  َواَّللَِّ َلَوِددهُت َأيّنِ ُغوِدرهُت َمَع َأصهَحاِب ُُنهِص اجله
ِحيِح َغْيَر اْبِن ِإْسَحاَق، َوَقْد  :الهيثميقال [ # 2299]فيض:  َماِع. َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َصرََّح ِبالسَّ

 

ِلمٍ   -  2 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنَس أَبُو ُمسه َيانُ ،  َحدَّ ثـََنا ُسفه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعِليٍّ السَُّلِميُّ ،  َحدَّ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن حُمَمَِّد بهِن َعِقيلٍ ،  َوَحدَّ
عهُت َجاِبَر بهَن َعبهِد   َيا َأاَبكَ ،  قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " اَي َجاِبرُ ،  اَّللَِّ قَاَل: ْسَِ َت َأنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َأحه فـََقاَل ،  َأَعِلمه

َرى، َلُه: ََتَنَّ َعَلى اَّللَِّ  َتَل َمرًَّة ُأخه نـهَيا َحىتَّ أُقـه َها اَل يـَرهِجُعوَن " ، قَاَل: َأَتَََنَّ َأنه ُأَردَّ ِإىَل الدُّ ُمه ِإلَيـه  قَاَل: ِإيّنِ َقَضيهُت َأَّنَّ
  (، وقال األلباني: حسن.3010رواه الترمذي )[ # 2300]فيض: 

َذهرَِميُّ   -   3 األه َحاَق  ِإسه بهِن  حُمَمَِّد  بهُن  اَّللَِّ  َعبهُد  الرَّمحهَِن  َعبهِد  أَبُو  ثـََنا  يَزِيدَ ،  َحدَّ بهُن  الهَقاِسُم  ثـََنا  اَّللَِّ ،  َحدَّ َعبهِد  بهُن  َصَدَقُة  َحدََّثيِن 
ِقيُّ  َنهَصاِريِّ ،  الدَِّمشه َفاقًا  ،  ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َعنه َجابِ ،  َعنه ِعَياِض بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن األه َفقهُت َعَليهِه ِإشه َم ُأُحٍد فََأشه ِهَد َأيب يـَوه ُتشه قَاَل: اسه

ُركَ ، َشِديًدا َنُه ِسرتهٌ   ؟  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأاَل أَُبشِّ َنُه َوبـَيـه فـََقاَل: ََتَنَّ َعَليَّ  ، ِإنَّ َأاَبَك ُعِرَض َعَلى رَبِِّه لَيهَس بـَيـه
َرى،  قَاَل: َربِّ ،  َما ِشئهتَ  َتَل ِفيَك َويف نَِبيَِّك َعَليهِه السَّاَلُم َمرًَّة ُأخه نـهَيا َحىتَّ أُقـه ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َسَبَق الهَقَضاُء  ،  تـَُردُّين ِإىَل الدُّ فـََقاَل اَّللَّ

َها اَل  ُمه ِإلَيـه  يـَرهِجُعوَن " ِمينِّ َأَّنَّ
 (، وقال األلباني: حسن.3010رواه الترمذي )[ # 2301]فيض: 

 

ٍرو الهَفيهُض بهُن َوثِيقٍ   *   -   4 ثـََنا أَبُو َعمه َنهَصاِريُّ َسَنَة َسبهٍع َوَسبهِعنَي َوِماَئٍة  ،  َحدَّ ِل الهَمِديَنِة    -َحدََّثيِن أَبُو ُعَباَدَة األه   -َشيهٌخ ِمنه َأهه
رَبين ابه  ِريُّ َأخه ُرَك اَي َجاِبُر«،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  ُن ِشَهاٍب الزُّهه : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم جِلَاِبٍر: »َأاَل أَُبشِّ قَاَل:    ؟  قَاَلته

ُ اِبخلهَريهِ ،  بـََلى َ َيَديههِ قَاَل: " ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك  ،  َبشََّرَك اَّللَّ َعَدُه َبنيه َيا َأاَبَك فََأقـه   . فـََقاَل: ََتَنَّ َعَليَّ َعبهِدي َما ِشئهَت ُأعهِطَكهُ ،  َوتـََعاىَل َأحه
نـهَيا فَأُقَاِتَل َمَع نَِبيِّ  ُتَك َحقَّ ِعَباَدِتَك َأَتَََنَّ َعَليهَك َأنه تـَُردَّين ِإىَل الدُّ َتَل فِ ،  كَ قَاَل: اَي َربِّ َما عَبده َرى فَأُقـه قَاَل: ِإنَُّه َقده  ،  يَك َمرًَّة ُأخه

َها اَل تـَرهِجُع "  َسَلَف ِمينِّ أَنََّك ِإلَيـه
، َوِكاَلُهَما َض  :الهيثميقال [ # 2302]فيض:  َرِقيِ  ، َواْلَبزَّاُر ِمْن َطِريِق اْلَفْيِض ْبِن َوِثيٍق، َعْن َأِبي ُعَباَدَة الزُّ  ِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 
ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوبَ   -  5 َحاقَ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ َعهَمشُ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه مُ ،  َحدََّثيِن األه َعنه َأيب ،  َعنه َمنه اَل َأِتَِّ

ِلِم بهِن ُصبَـيهحٍ  دَعِ ،  الضَُّحى ُمسه َجه ُروِق بهِن األه ُعودٍ َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َمسه اَيِت }َواَل حَتهَسََبَّ ،   بهِن َمسه قَاَل: َسأَلهَناُه َعنه َهُؤاَلِء اله
َياٌء َعنهَد َرِبِِّمه يـُرهزَُقوَن{ ]آل عمران:   َها169الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأمهَواًَت َبله َأحه َفِقيَل لََنا: "  ،  [ فـََقاَل: َأَما ِإانَّ َقده َسأَلهَنا َعنـه

َوانُُكمه أبُُِحدٍ إِ  َنَِّة فـََتأهُكُل ِمنه ِوهَ ،  نَُّه َلمَّا ُأِصيَب ِإخه َاَر اجله َترُِد َأَّنه ٍر  َواِف َطريهٍ ُخضه َأرهَواَحُهمه يف َأجه تـََباَرَك َوتـََعاىَل   ُ ، اِدَهاَجَعَل اَّللَّ
تَـَنا فـَيَـُقوُلوَن: رَ ، َوَتَهِوي ِإىَل قـََناِديَل ِمنه َذَهٍب يف ِظلِّ الهَعرهشِ  َق َما َأعهطَيـه َنا، بَـَّنا اَل فـَوه َها َحيهُث ِشئـه َنَُّة أنَهُكُل ِمنـه ُثَّ َيطَِّلُع َعَليهِهُم ، اجله
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تَـُهوَن فََأزِيدُُكمه ،  فـَيَـُقوُل: اَي ِعَباِدي،  اطِّاَلَعةً  هَ   ؟  َما َتشه َنَُّة أنَهُكُل ِمنـه تَـَنا اجله َق َما َأعهطَيـه َنافـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا اَل فـَوه ِإالَّ َأانَّ ،  ا َحيهُث ِشئـه
نـهَيا َساِداَن ُثَّ نـَُردَّ ِإىَل الدُّ َرى " ، ُنُِبُّ َأنه تـَُردَّ َأرهَواَحَنا ِإىَل َأجه َتَل ِفيَك َمرًَّة ُأخه  فـَنـَُقاِتَل َحىتَّ نـُقه

  (.1887رواه مسلم ) [ # 2303]فيض: 

 
َدِريُّ   -   6 َحه ثـََنا َكاِمُل بهُن طَلهَحَة اجله قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ

َنَّةِ  ِل اجله َتى اِبلرَُّجِل ِمنه َأهه َت َمنهزَِلكَ ،  اُل: اَي ابهَن آَدمَ فـَيـُقَ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " يـُؤه ، َخريهَ َمنهِزلٍ ،  فـَيَـُقوُل: َأيه َربِّ   ؟  َكيهَف َوَجده
َألُ ،  َوََتَنَّهه ،  فـَيَـُقوُل: َسله  نـهَيا،  فـَيَـُقوُل: َما َأسه ِإىَل الدُّ ِلَما  ،  َواَل َأَتَََنَّ ِإالَّ َأنه تـَُردَّين  ِمَراٍر  َر  َتَل يف َسِبيِلَك َعشه َأَرى ِمنه َفضهِل فَأُقـه

 الشََّهاَدِة " 
   (، وقال األلباني: صحيح.3160رواه النسائي )[ # 2304]فيض: 

 

َسُن بهُن حَمهُبوبٍ   -   7 بَةَ ،  َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا أَبُو تـَوه َثُم بهُن مُحَيهدٍ ،  َحدَّ َيـه ثـََنا اهله َعنه َكِثرِي ،  ُموَسىَعنه ُسَليهَماَن بهِن  ،  َعنه زَيهِد بهِن َواِقدٍ ،  َحدَّ
ثـََنا ُعَباَدُة بهُن الصَّاِمتِ ،  بهِن ُمرَّةَ  َرهِض ِمنه نـَفهٍس ََتُوُت َوهَلَا َعنهَد اَّللَِّ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َعَلى األه

َرى«، فَِإنَُّه ُيُِبُّ َأنه يـَرهِجعَ ، ا ِإالَّ الشَِّهيدُ الدُّنـهيَ  وأن هلا َخريهٌ حتُِبُّ َأنه تـَرهِجَع ِإلَيهُكمه   َتَل َمرًَّة ُأخه  فـَيـُقه
  (، وقال األلباني: حسن صحيح.3159رواه النسائي )[ # 2305]فيض: 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّثَنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  8 رَباََن ُشعهَبةُ ،  َأخه عهُت أََنَس بهَن َماِلٍك ُُيَدِّثُ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َأخه َعِن النَِّبِّ ،  قَاَل: ْسَِ
َنَّةَ  ُخُل اجله نـهَيا،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َأَحٌد َيده ءٍ ،  ُيُِبُّ َأنه يـَرهِجَع ِإىَل الدُّ َرهِض ِمنه َشيه ُه فَِإنَّ ،  ِإالَّ الشَِّهيدُ ،  َوَلُه َما َعَلى األه

َر َمرَّاٍت« َتَل َعشه  يـََتَمَنَّ َأنه يـَرهِجَع فـَيـُقه
   (.1877(، ومسلم )2795رواه البخاري )[ # 2306]فيض: 

ثـََنا الهَقاِسُم بهُن نُوٍح الشَّاِميُّ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن َحَجِر بهِن النـُّعهَماِن السَّاِميُّ   *   -  42 َرةَ َعنه  ،  َعنه َأيب َعِقيلٍ ،  َحدَّ َعنه َأيب ،  َأيب َنضه
ِريِّ  ُده َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َجاَء ِبَرأهسٍ ،  َسِعيٍد اخله ، فـَلهيَـَتَمنَّ َعَلى اَّللَِّ َما َشاَء« َفَجاَء رَُجاَلِن ِبَرأهسٍ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ًفا َصارًِما ،   َعَليهِه َوَسلََّم أِلََحِدمِهَافـََقَضى ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  فـَتَـَنازََعا ِفيهِ  ،  َوقَاَل: »ََتَنَّ َعَلى اَّللَِّ َما ِشئهَت« قَاَل: َأَتَََنَّ َسيـه
َتلَ ، َوَجنًَّة َحِصيَنةً   فَأُقَاِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ َحىتَّ أُقـه

   ~[ 2307]فيض: 

ُل بهُن َعاِصمٍ ،  َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *  -   91 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّثـََنا َسهه ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن يَزِيدَ ،  َحدَّ
عهُت َعطَاءً  ُ َعنههُ ،  قَاَل: ْسَِ يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َوالَ ،  ُُيَدُِّث: َأنَّ َأاَب َبكه ٍم َأهه ِم الهِقَياَمةِ " ذََكَر َذاَت يـَوه َحىتَّ ذََكَر  ،  َوَفكََّر ِفيَها،   يـَوه

َنََّة ِإَذا ُأزِلَفته ،  الهَمَوازِيَن ِإَذا ُنِصَبته  َِبالِ ،  َوَطيَّ السََّماَواتِ ،  َوُصفوَف الهَماَلِئَكةِ ،  َوالنَّاَر ِحنَي أُبهِرَزته ،  َواجله وِيَر  ،  َوَنسهَف اجله َوَتكه
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َتَهِت َعَليَّ َِبِيَمٌة فـََتأهُكُليِن َفذُِكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى  ،  فـََقاَل: َوِددهُت َأيّنِ ُكنهُت َخِضًرا ِمنه َهِذِه اخلهَِضرِ ،  اِكبِ َوانهِتثَاَر الهَكوَ ،  الشَّمهسِ 
 [ 46فـَنَـَزَلته }َوِلَمنه َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنـََّتاِن{ ]الرمحن: ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " 

   ~[ 2308]فيض: 

َعهدِ   -  106 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله رَباََن ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـََتَمَنَّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  َأخه
َت ِمنه ُضرٍّ َأَصابَهُ  ِمُن الهَموه ًا يل فَـ ،  فَِإنه َكاَن اَل بُدَّ فَاِعاًل ،  الهُمؤه ََياُة َخريه ِييِن َما َكاَنِت احله َوتـََوفَّيِن ِإَذا َكاَنِت الهَوفَاُة ،  لهيَـُقِل: اللَُّهمَّ َأحه

ًا يل "   َخريه
   (.2680(، ومسلم )5671رواه البخاري )[ # 2309]فيض: 

 

َاِرثِ  *  -  107 َاِعيُل بهُن َأيب احله ثـََنا يـَعهَلى بهُن ، َحدََّثيِن ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعوهنٍ ، ُعبَـيهدٍ َحدَّ َسنِ ، َحدَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ، قَالَ ، َعِن احلَه
 ِإالَّ َمنه َوِثَق ِبَعَمِلِه«، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـََتَمنَّ َأَحٌد الهَموهتَ 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2310]فيض: 

ِديٍّ ،  َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيمَ َحدَّثـََنا    *  -  110 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َمهه ُت َعطَاًء ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َمرهَوانَ ،  َحدَّ قَاَل: َشِهده
َزهَرُق: اَل تـََتَمنَّ الهَموهتَ ،  السَُّليهِميَّ يـََتَمَنَّ الهَموهتَ  ثـََنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فَِإنَّ قـََتاَدةَ ،  فـََقاَل لَُه َعطَاٌء األه قَاَل:  ،  َحدَّ

ًا ََياَة َمنه يـَزهَداُد َخريه َا يُرِيُد احله ََياةِ ،  فََأمَّا َمنه يـَزهَداُد َشرًّا، »اَل يـََتَمنَّ َأَحٌد الهَموهَت« فـََقاَل َعطَاٌء: ِإَّنَّ َنُع اِبحله  ؟  َفَما َيصه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2311]فيض: 

ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن َمنهُصوٍر النـَّيهَسابُوِريُّ   -  126 َمانَ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ َعنه ُموَسى بهِن  ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َطهه
َبةَ  َحىتَّ مَيُرَّ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعبهِد الرَّمحهَنِ َعنه  ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  ُعقه

َتُه َمَكاَن َهَذا " ، الرَُّجُل ِبَقربهِ الرَُّجلِ   فـَيَـُقوُل: اَي لَيـه
 (. 157ومسلم )(، 7115رواه البخاري )# [ 2312]فيض: 

 

رٍ   -   127 ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب َبكه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن مَحهَزةَ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأيب ُأَسيهدٍ ،  َحدَّ
فـَيَـلهُكُزُه  ،  َحىتَّ مَيُرَّ الرَُّجُل ِبَقربهِ َأِخيهِ ،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َجدِّهِ 

ِلهِ  َتيِن ُكنهُت َمَكاَنَك " ، ِبرِجه  َويـَُقوُل: اَي لَيـه
 (. 157(، ومسلم )7115رواه البخاري )# [ 2313]فيض: 

ثـََنا    *   -  130 َثَمةَ َحدَّ ثـََنا الهُمَفضَُّل بهُن َفَضاَلةَ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن َغيهاَلنَ ،  أَبُو َخيـه َاِد َأنَّ ِهنهَد ،  َحدَّ َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن اهله
َاِرِث َحدَّثـَتههُ  : َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه أُمِّ الهَفضهِل بهِن َعبَّاسٍ ،  بِنهَت احله ُ َعنههُ قَاَلته ِه الهَعبَّاِس َرِضَي اَّللَّ ،   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َعمِّ
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َت ِللَِّذي ُهَو ِفيِه ِمنه َمَرِضهِ ،  َوُهَو َشاكٍ  ِر الهَعبَّاسِ ،  َفَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  يـََتَمَنَّ الهَموه : ُثَّ قَالَ ،  بَِيِدِه َعَلى َصده
ًا،  اَي َعمَّ َرُسوِل اَّللَِّ ،  »اَل ََتَنَّ الهَموهتَ  ًا َلكَ ،  فَِإنََّك ِإنه تـَبهَق تـَزهَدده َخريه ءٍ ،  َيُكوُن َذِلَك َخريه تَـعهَتبه ِمنه َشيه َيُكوُن َذِلَك  ،  َوِإنه تـَبهَق فـََتسه

ًا َلَك«  َخريه
ِحيِح َغْيَر ِهْنِد ِبْنِت اْلَحاِرِث ; َفِإْن َكاَنْت َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو  : الهيثميقال [ # 2314]فيض:  ، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ

ِحيِح، َوِإْن َكاَنِت اْلَخْثَعِميََّة َفَلْم َأْعِرْفَها. اْلُقَرِشيَُّة َأِو اْلِفَراِسيَّةُ  ِهيَ   َفَقِد اْحُتجَّ ِبَها ِفي الصَّ

ٍل التَِّميِميُّ   *   -  133 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسهه ََكِم بهِن َأاَبنَ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ُعَمَر الهَعَدينُّ ،  َحدَّ رَِمةَ ،  َعِن احله ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
ِمٍن ِمنه أُمَّيِت« تـَبَ  َا يف قـَلهِب ُكلِّ ُمؤه  « اَرَك الَِّذي بَِيِدِه الهُملهكُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوِددهُت َأَّنَّ

 ضعيف. :(888األلباني في ضعيف الترغيب )قال [ # 2315]فيض: 

َاِعيلَ ، َحِبيبٍ َحدََّثيِن نُوُح بهُن  *  -  146 ثـََنا الهُمَؤمَُّل بهُن ِإْسه ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ، َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ، َحدَّ
َنَّةَ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َنَِّة اجله ُل اجله ُل النَّاِر النَّارَ ،  قَاَل: " ِإَذا َدَخَل َأهه َنَّةِ ،  َوَأهه ِل اجله فـَيـَُقاُل َلُه: ،  ُدِعَي ِبَرُجٍل ِمنه َأهه

ًئا،  فـَيَـُقوُل: َخريهُ َمنهِزٍل َوَخريهُ َمِقيلٍ   ؟  َكيهَف َمنهزُِلَك َوَمِقيُلكَ  نـهَيا فَـ   ؟  فـَيـَُقاَل َلُه: َهله تـََتَمَنَّ َشيـه ،  يَـُقوُل: نـََعمه َأَتَََنَّ َأنه ُأَردَّ ِإىَل الدُّ
َسِبيِلكَ  َتَل يف  النَّارِ ،  فَأُقـه ِل  َأهه ِمنه  ِبَرُجٍل  َعى  يُده الشََّهاَدِة ُثَّ  َفضهِل  ِمنه  يـََرى  َوَمِقيَلكَ ،  ِلَما  َمنهزَِلَك  َت  َوَجده َلُه: َكيهَف    ؟ فـَيـَُقاُل 

ءٍ ،   َمِقيلٍ فـَيَـُقوُل: َشرُّ َمنهِزٍل َوَشرُّ  َتِدي ِبَشيه َرهِض َذَهًبا  ؟  فـَيَـُقوُل: نـََعمه فـَيـَُقاَل: َكمه   ؟  فـَيـَُقاُل َلُه: َهله تـَفه فـَيـَُقاُل ،  فـَيَـُقوُل مبِلهِء األه
َنَّةِ ، َلُه: َكَذبهتَ  َعله َفرُيَدُّ َهَذا ِإىَل اجله  ِر " َوَهَذا ِإىَل النَّا، َقده ُسِئلهَت َأَقلَّ ِمنه َهَذا فـََلمه تـَفه

   ~[ 2316]فيض: 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *   -   148 ثـََنا َعاِصُم بهُن النَّضهرِ ،  َحدَّ عهُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َحدَّ ثـََنا ُمعهَتِمٌر قَاَل: ْسَِ َحدَّ
تَـَهيهُت َأنه َأُموَت قـَبهَل َذِلَك الزََّمانِ ، َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َيُسوَد ُكلَّ قَِبيَلٍة ُمَناِفُقوَها«   َفِلَذِلَك اشه

ٌة، َوِفيِه ُحَسْيُن ْبُن َقْيٍس َوُهَو َمْتُروٌك. :الهيثميقال [ # 2317]فيض:  ، َوِفيِه ِقصَّ  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن يُوُسفَ   *  -  151 ثـََنا زَيهُد بهُن َعوهفٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ،  بِيهِ َعنه أَ ،  َعنه ُعَمَر بهِن َأيب َسَلَمةَ ،  َحدَّ
ُ َلُه ِمنه  ،  فـَلهيَـنهظُره َما يـََتَمَنَّ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َتَََنَّ َأَحدُُكمه ،  ُهَريـهَرةَ  ُتُب اَّللَّ ِري َما َيكه فَِإنَُّه اَل َيده

ِنيَِّتِه«   أُمه
  (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.8659)رواه أحمد في المسند [ # 2318]فيض: 
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 : جمابو الدعوة  واألربعون   نيالثا   الكتاب 
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َثَمَة زَُهريهُ بهُن َحرهِب بهِن َشدَّاٍد الهَعاِمِريُّ   -   1 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدَّ رَباََن َجرِيُر بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن  ،  َحازِمٍ َأخه َحدَّ
ِد ِإالَّ َثاَلثٌَة: ِعيَسى ابهُن َمرهَيََ ،  َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  ِسريِينَ  ،  َوَصاِحُب ُجَريهجٍ ،  قَاَل: " ملَه يـََتَكلَّمه يف الهَمهه

َمَعةً فَاختََّ ،  وََكاَن ُجَريهٌج رَُجاًل َعاِبًدا : اَي ُجَريهجُ ،  وََكاَن ِفيَها،  َذ َصوه َبَل َعَلى ،  أُمِّي َوَصاَلِت ،  فـََقاَل: اَي َربِّ ،  فَأَتـَتهُه أُمُُّه َوقَاَلته فََأقـه
: اَي ُجَريهجُ ،  فـََلمَّا َكاَن الهَغُد أَتـَتههُ ،  فَانهَصَرَفته أُمُّهُ ،  َصاَلتِهِ  َبَل َعَلى َصاَلتِهِ ،  اَلِت أُمِّي َوصَ ،  فـََقاَل: اَي َربِّ ،  فـََقاَلته فـََقاَلِت:  ،  فََأقـه

َرائِيَل ُجَرَيهًا َوِعَباَدَتهُ ،  اللَُّهمَّ اَل َُتِتهُه َحىتَّ يـَنهظَُر يف ُوُجوِه الهُموِمَساتِ  ِنَها،  فـََتَذاَكَر بـَُنو ِإسه َرَأٌة بَِغيُّ يـَُتَمثَُّل ِبُسه : ،  وََكاَنِت امه فـََقاَلته
نَـتَ  ُتمه ِفتـه َها،  قَاَل: فـَتَـَعرََّضته َلهُ ،  ُه أَلَفهِتنَـنَُّه َلُكمه ِإنه ِشئـه َمَعِتهِ ،  فـََلمه يـَلهَتِفته ِإلَيـه ِسَها ،  فَأََتته رَاِعًيا َكاَن َيَهِوي ِإىَل َصوه ، فََأمهَكنَـتهُه ِمنه نـَفه

َها َفَحَمَلته  : ُهَو ِمنه ُجَريهجٍ ،  فـََوَقَع َعَليـه ُه  ،  فـََلمَّا َوَلَدته قَاَلته َزُلوهُ فَأَتـَوه تَـنـه َمَعَتهُ ،  فَاسه فـََقاَل: َما ،  َوَجَعُلوا َيضهرِبُونَهُ ،  َوَهَدُموا َصوه
قَاَل: ُفاَلٌن   ؟  َمنه أَبُوكَ ،  فـََقاَل: اِبَّللَِّ اَي ُغاَلمُ ،  َفَجاُءوا ِبهِ   ؟  قَاَل: أَيهَن الصَِّبُّ ،  قَاُلوا: زَنـَيهَت ِِبَِذِه الهَبِغيِّ فـََوَلَدته ِمنهكَ   ؟  َشأهنُُكمه 
بَـُلوا َعَلى ُجَريهٍج يـَُقبُِّلونَُه َويـََتَمسَُّحوَن ِبهِ ،  الرَّاِعي َمَعَتَك ِمنه َذَهبٍ ،  فََأقـه َأِعيُدوَها ِمنه ِطنٍي َكَما ،  قَاَل: اَل ،  َوقَاُلوا: نـَبهيِن َلَك َصوه
هِ ،  فـََفَعُلوا،  َكاَنته  َنَما َصِبُّ يـَرهَضُع ِمنه أُمِّ َعِل ابهيِن ،  َوَشارٍَة َحَسَنةٍ ،  رَُجٌل رَاِكٌب َعَلى َدابٍَّة فَارَِهةٍ َفَمرَّ  ،  َوبـَيـه فـََقاَلته أُمُُّه: اللَُّهمَّ اجه

هِ  َبَل َعَلى أُمِّ َي َوَأقـه َلهُ ،  ِمثهَل َهَذا َفرَتََك الثَّده يهِ ،  فـََنَظَر ِإلَيهِه فـََقاَل: اللَُّهمَّ اَل جَتهَعلهيِن ِمثـه َبَل َعَلى ثَده َفَجَعَل يـَرهَتِضُع " قَاَل: َفَكَأيّنِ    ُثَّ َأقـه
ِفيهِ  السَّبَّابَِة يف  ُبِعِه  ارهِتَضاَعُه أبُِصه َُيهِكي  َوَسلََّم  َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرُسوِل  ِإىَل  َوُهمه ،  أَنهظُُر  َوَمرُّوا ِبَارِيٍَة   " قَاَل:  مَيُصَُّها  َفَجَعَل 

َلَها َفرتََ ،  تِ َيضهرِبُوََّنَا َويـَُقوُلوَن: زَنـَيه  ُ َونِعهَم الهوَِكيُل فـََقاَلته أُمُُّه: اللَُّهمَّ اَل جَتهَعِل ابهيِن ِمثـه َك الرََّضاَع َسَرقهِت َوِهَي تـَُقوُل: َحسهِب اَّللَّ
: َمرَّ رَ  َِديَث فـََقاَلته َعلهيِن ِمثـهَلَها فـَُهَناَك تـََراَجَعا احله َها َوقَاَل: اللَُّهمَّ اجه َلهُ َوَنَظَر ِإلَيـه ،  ُجٌل َحَسُن الشَّارَِة فـَُقلهَت: اللَُّهمَّ اَل جَتهَعلهيِن ِمثـه

َارِيَةِ  َلَها،  َوَمرُّوا ِِبَِذِه اجله َعلهيِن ِمثـهَلَها،  فـَُقلهُت: اللَُّهمَّ اَل جَتهَعِل ابهيِن ِمثـه  فـَُقلهُت:،  فـََقاَل: ِإنَّ َذاَك الرَُّجَل َكاَن َجبَّارًا  ؟  فـَُقلهَت: اللَُّهمَّ اجه
َلُه َوِإنه يـَُقوُلوَن هَلَا: زَنـَيهتِ  ِرقه ، َوَسَرقهتِ ، َوملَه تـَزهنِ ، اللَُّهمَّ اَل جَتهَعلهيِن ِمثـه َعلهيِن ِمثـهَلَها " ، َوملَه َتسه  فََأُقوُل: اللَُّهمَّ اجه

   (.2550(، ومسلم )3436رواه البخاري )[ # 2319]فيض: 
 

َثَمةَ   -  2 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َأيب ،  َحدَّ ثـََنا اَنِفعٌ ،  يـَعهيِن ابهَن َكيهَسانَ   -َعنه َصاِلٍح  ،  َحدَّ َأنَّ َعبهَد  ،  َحدَّ
ٍط يَـ  َنَما َثاَلثَُة رَهه ، فَآَووها ِإىَل َغاٍر يف َجَبلٍ ، َأَخَذُهُم الهَمَطرُ ، َتَماَشوهنَ اَّللَِّ بهَن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " بـَيـه

َرةٌ  َنَما ُهمه ِفيِه ِإِذ اُنهَطَّته َصخه أَُلوُه ِِبَا ،  فََأطهبَـَقته َعَليهِهُم الهغَاَر فـََقاَل بـَعهُضُهمه لِبَـعهٍض: انهظُُروا َأفهَضَل َأعهَماٍل َعِملهُتُموَها،  فـَبَـيـه فَاسه
َرَأٌة َوَأوهاَلٌد ِصغَارٌ ،  رَُّج َعنهُكمه فـََقاَل َأَحُدُهُم: اللَُّهمَّ ِإنَُّه َكاَن يل َواِلَداِن َكِبريَانِ َلَعلَُّه يـُفَ  فَِإَذا ،  َفُكنهُت َأرهَعى َعَليهِهمه ،  وََكاَنته يل امه

تـُُهَما ُت َغَنِمي َبَدأهُت أِبَبـََويَّ َفَسَقيـه اَنَء ُثَّ َحَلبهتُ ،  يَ فـََلمه آِت َحىتَّ اَنَم أَبـََوا ،  َأرَحه ُت ِبِاَليب ِعنهَد رَأهِس أَبـََويَّ ،  َفطََلبهُت اإلهِ ،  ُثَّ ُقمه
َليَّ َأنه أَبهَدَأ ِِبِمه قـَبهَل أَبـََويَّ  َن ِعنهَد رِجه َيُة يـََتَضاَغوه بـه ِمِهَما،  َوالصِّ َرُه َأنه ُأوِقَظُهَما ِمنه نـَوه ُر  فـََلمه َأَزله َكَذِلَك قَائًِما حَ ،  َوَأكه ىتَّ َأَضاَء الهَفجه

َها السََّماءَ  ِهَك فَافـهُرجه َعنَّا فـُرهَجًة نـََرى ِمنـه َها السََّماءَ   اللَُّهمَّ ِإنه ُكنهَت تـَعهَلُم َأيّنِ فـََعلهُت َذِلَك ابهِتغَاَء َوجه ،  فـََفَرَج هَلُمه فـُرهَجًة فـََرَأوها ِمنـه
َخُر: اللَُّهمَّ ِإنَُّه َكاَنته يل ابـه  تـَُها ُحبًّا َكاَنته َأَعزَّ النَّاِس ِإيَلَّ ،  َنُة َعمٍّ َوقَاَل اله بَـبـه : اَل ،  َفَسأَلهتـَُها نـَفهَسَها،  فََأحه َحىتَّ َتَهتَِييِن مبِاَئِة ،  فـََقاَلته

تـَُها ِِبَا،  َفَسَعيهُت َحىتَّ ََجَعهُت ِمائََة ِديَنارٍ ،  ِديَنارٍ  َ  ،  فَأَتـَيـه َها فـََلمَّا ُكنهُت َبنيه َليـه َامَتَ ِإالَّ ِبَقِّهِ ،  رِجه َتِح اخله َ َواَل تـَفه ُت ،  قَاَلِت: اتَِّق اَّللَّ فـَُقمه
ِهَك فَافـهُرجه َعنَّا فـُرهَجةً  َها اللَُّهمَّ ِإنه ُكنهَت تـَعهَلُم َأيّنِ فـََعلهُت َذِلَك ابهِتغَاَء َوجه ُ هَلُمه فـُرهَجًة َوقَاَل الثَّاِلُث: اللَّ ، َعنـه ُهمَّ ِإيّنِ ُكنهُت فـََفَرَج اَّللَّ

َتأهَجرهُت َأِجريًا ِبَفَرِق ُذرَةٍ  ُتُه َعَليهِه فََأََب َأنه َيَهُخَذهُ ،  اسه فـََلمه َأَزله َأعهَتِمُل ِبِه َحىتَّ ََجَعهُت ِمنهُه ،  َورَِغَب َعنههُ ،  فـََلمَّا َقَضى َعَمَلُه َعَرضه
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َورَِعاءً  اتَِّق اَّللََّ وَ ،  بـََقًرا  فـََقاَل:  َحقِّيَفَجاَءين  َها،  َأعهِطيِن  َفُخذه َورَُعاِِتَا  الهبَـَقِر  تِلهَك  ِإىَل  اذهَهبه  َلُه:  فـَُقلهُت  يِن  َتظهِلمه َفَذَهَب ،  َواَل 
َها   ِهَك فَافـهُرجه َعنَّا َما بَِقَي ِمنـه َتاقـََها اللَُّهمَّ ِإنه ُكنهَت تـَعهَلُم َأيّنِ فـََعلهُت َذِلَك ابهِتغَاَء َوجه ُهمه فـََفَرَج اَّللَُّ فَاسه َن " ،   َعنـه  َفَخَرُجوا يـََتَماَشوه

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارَةَ   -  3 ثـََنا ِإْسه َجَّاُج بهُن َأيب َمِنيٍع الرَُّصايفُّ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّثـََنا احله ، َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َساملٍِ ،  َعِن الزُّهه
  َوَسلََّم َُنهَوهُ َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليههِ 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاٍد الهَمكِّيُّ   -   4 َنةَ ،  َحدَّ َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ِريِّ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َساملٍِ ،  َعِن الزُّهه
 َُنهَوهُ 

ِخَداشٍ   -  5 بهُن  َخاِلُد  ثـََنا  زَيهدٍ َحدَّثَـ ،  َحدَّ بهُن  مَحَّاُد  أَيُّوبَ ،  َنا  اَنِفعٍ ،  َعنه  ُعَمرَ ،  َعنه  ابهِن  يـَرهفـَعهُه ،  َُنهَوهُ ،  َعِن   َوملَه 
   (.2743(، ومسلم )2274# رواه البخاري )[ 2320]فيض: 

َثَمةَ  -  6 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َُيهََي بهُن مَحَّادٍ ، َحدَّ  َعنه أََنٍس َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُنهَوهُ ، قـََتاَدةَ َعنه ،  َعنه َأيب َعَوانَةَ ، َحدَّ
َعَلى َأَنٍس َوِرَجاُل   َرَواُه َأْحَمُد َمْرُفوًعا َكَما َتَراُه، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َكَذِلَك َوَرَواُه َعْبُد َّللاَِّ َمْوُقوًفا:  الهيثمي[ # قال  2321]فيض:  

ِحيِح. أَ   ْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى َوِكاَلُهَما ]ِرَجاُلُه[ ِرَجاُل الصَّ

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   -  7 ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه َعِن ابهِن ُعَمَر َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
 َوَسلََّم َُنهَوُه  

َثَمةَ   *  -  8 ثـََنا أَبُو َخيـه َاِعيَل بهِن َعبهِد الهَكِرَيِ ،  َوِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن َمعهِقلٍ ،  َعنه ِإْسه َب بهَن  ،  َحدَّ عهُت َوهه ْسَِ
يَـ  َوَسلَّمَ ُمنَـبٍِّه  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َع  ْسَِ أَنَُّه  َبِشرٍي  بهُن  النـُّعهَماُن  َحدََّثيِن  َُنهَوهُ ،  ُقوُل:   َفذََكَر 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ  ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدَّ َرائِيلَ ،  َحدَّ َحاقَ ،  َعنه ِإسه َعِن النـُّعهَماِن بهِن َبِشرٍي ،  نه ِبَِيَلةَ َعنه رَُجٍل مِ ،  َعنه َأيب ِإسه
ِوِه   بَِنحه َوَسلََّم  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّب   . َعِن 

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ  َعهَمشِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن ابهِن َأيب ُعبَـيهَدةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َُّنريهٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن  ،  اقَ َعنه َأيب ِإسهحَ ،  َعِن األه َعنه َعمه
ِبيلَ  ِوهِ ، ُشَرحه  . َوملَه يـَرهفـَعهُه ، َعِن النـُّعهَماِن بهِن َبِشرٍي َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِنحه

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ  ِوهِ َعِن ، َعنه ِْسَاكٍ ، َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ، َعنه ُسَريهِج بهِن النـُّعهَمانِ ، َحدَّ  .َوملَه يـَرهفـَعههُ ، النـُّعهَماِن بَِنحه
 اٌت.َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر. َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثقَ : الهيثمي[ # قال 2322]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ   *  -  12 َاِرِث النََّخِعيِّ ،  الصََّمِد بهِن النـُّعهَمانِ َعنه َعبهِد  ،  َحدَّ َعنه َعِليٍّ َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َحَنِش بهِن احله
ِوهِ   َعَليهِه َوَسلََّم بَِنحه

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. : الهيثمي[ # قال 2323]فيض: 
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ِرو بهِن َمرهُزوقٍ ،  ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ َحدَّثـََنا    *  -  13 َراَن الهَقطَّانِ ،  َعنه َعمه َسنِ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه ِعمه َعنه َأيب  ،  َعنه َسِعيِد بهِن َأيب احلَه
ِوهِ   ُهَريـهَرَة َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِنحه

قال  2324]فيض:   اْلَبزَّ :  الهيثمي[ #  ِرَجاُلُهَما رِ َرَواُه  الطََّبَراِنيِ   َأَساِنيِد  َوَأَحُد  اْلَبزَّاِر  َوِرَجاُل  ِبَأَساِنيَد،  اأْلَْوَسِط  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َجاُل اُر 
ِحيِح.   الصَّ

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ   -  14 َرانَ َعنه  ،  َعنه َجعهَفِر بهِن بـُرهقَانَ ،  َعنه َكِثرِي بهِن ِهَشامٍ ،  َحدَّ ،  َعِن الضَّحَّاِك بهِن قـَيهٍس مبِثهِلهِ ،  َميهُموِن بهِن ِمهه
 َوملَه يـَرهفـَعهُه  

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ   -   15 َليهِه َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ عَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َعنه ُعَمَر بهِن مَحهَزةَ ،  َعنه َأيب ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ
ِوهِ   َوَسلََّم بَِنحه

 
ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ   -  16 ثـََنا أَبُو الهَيَمانِ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َعنه ُشَعيهِب بهِن َأيب مَحهَزةَ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َساملٍِ ،  َعِن الزُّهه

 َوَسلََّم َُنهَوهُ 
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم به   -  17 َرانَ ،  ُن َسِعيدٍ َحدَّ ثـََنا َداُوُد بهُن ِمهه َبةَ ،  َعنه َداُوَد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن الهَعطَّارِ ،  َحدَّ ، َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعقه
ِوهِ   َعِن ابهِن ُعَمَر َعِن النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بَِنحه

 (. 2743ومسلم )(، 2274رواه البخاري )[ # 2325]فيض: 
 

َثَمةَ   *  -  18 ثـََنا أَبُو َخيـه َسِن بهِن َشِقيقٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن احلَه ُ بهُن َواِقدٍ ،  َحدَّ رَباََن ُحَسنيه َزهِديُّ ،  َأخه ثـََنا أَبُو ََّنِيٍك األه ِرو ،  َحدَّ َعنه َعمه
تَـَقى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  َطَب قَاَل: اسه ُتُه ِبِِاَنٍء ِفيِه َماءٌ ،  َسلَّمَ بهِن َأخه فـََقاَل: »اللَُّهمَّ ،  فـََرفـَعهتـَُها ُثَّ اَنَولهُتهُ ،  ِفيِه َشعهَرةٌ ،  فَأَتـَيـه

ِعنَي َوَما يف رَأهِسِه َوحِلهَيِتِه َشعهَرٌة بـَيهَضاُء«  ُتُه بـَعهَد َثاَلٍث َوِتسه لهُه« قَاَل أَبُو ََّنِيٍك: »فـََرأَيـه  َجَِّ
 َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: ِستُّوَن َسَنًة. َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. :الهيثميقال [ # 2326]فيض: 

 

َنهطَاِكيُّ   *  -  22 ٍم األه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َسهه َحاَق الهَفَزاِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ِإسه َسنِ ،  َحدَّ ُر بهُن احلَه َعنه َأيب َثِبِت ،  َحدَّثـََنا ِجسه
َم ُأُحٍد: اللَُّهمَّ ِإيّنِ أُقهِسُم َعَليهَك َأنه أُقـه  َقٍل يـَوه ٍس قَاَل: قَاَل النـُّعهَماُن بهُن قـَوه َنَّةَ بهِن َشدَّاِد بهِن َأوه فـَُقِتَل فـََقاَل َرُسوُل ،  َتَل فََأدهُخَل اجله

ُتُه َيطََأ يف َحِظريَِِتَا َما بِِه ِمنه َعَرٍج« ،  يهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النـُّعهَماَن َأقهَسَم َعَلى اَّللَِّ فَأَبـَرَّهُ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ   فـََلَقده رَأَيـه
 إسناده ضعيف. :محقق الموسوعةقال [ # 2327]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -  32 ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ ُل الهُكوَفِة َسعهًدا ،  َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ ،  َعَوانَةَ َحدَّ َعنه َجاِبِر بهِن َْسَُرَة قَاَل: َشَكى َأهه
اَل ،   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َة َرُسوِل اَّللَِّ ِإىَل ُعَمَر َحىتَّ قَاُلوا: ِإنَُّه اَل ُُيهِسُن ُيَصلِّي قَاَل َسعهٌد: " َأمَّا َأاَن فَِإيّنِ ُكنهُت ُأَصلِّي ِِبِمه َصاَل 
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َها رُِم َعنـه ِ ،  َأخه ُولََينيه أَُلوَن َعنهُه يف جمََ ،  َأرهُكُد يف األه َحاَق َوبـََعَث رَِجااًل َيسه ِ قَاَل ُعَمُر: َذاَك الظَّنُّ ِبَك اَي َأاَب ِإسه َرَينيه ُخه ِذُف األه اِلِس َوَأحه
ًاَفَكانُوا اَل َيَهُتوَن جَمه ،  الهُكوَفةِ  ا َعَليهِه َخريه ِجًدا ِمنه َمَساِجِدِهمه ،  َأوه قَاُلوا َمعهُروفًا،  ِلًسا ِإالَّ أَثـهنَـوه ا َمسه فـََقاَم رَُجٌل يـَُقاُل َلُه أَبُو ،  َحىتَّ أَتـَوه
َواَل َيِسرُي اِبلسَّرِيَِّة فـََقاَل َسعهٌد: اللَُّهمَّ ِإنه ،  ُم اِبلسَّوِيَّةِ َواَل يـَقهسِ ،  فـََقاَل: اللَُّهمَّ ِإذه َسأَلهُتُمواَن فَِإنَُّه َكاَن اَل يـَعهِدُل يف الهَقِضيَّةِ ،  َسعهَدةَ 

َرهُ ،  َكاَن َكاِذاًب فََأعهِم َبَصَرهُ  َككِ ،  َوَأِطله فـَقه ُتُه يـَتَـَعرَُّض ِلْلهَِماِء يف السِّ ُه ِللهِفََتِ قَاَل َعبهُد الهَمِلِك: فََأاَن رَأَيـه : َكيهَف فَِإَذا ِقيَل َلهُ ،  َوَعرِّضه
ُتونٌ  ؟  أَنهَت اَي َأاَب َسعهَدةَ   َأَصابـَتهيِن َدعهَوُة َسعهدٍ ، قَاَل: َكِبرٌي َمفه

   (.453(، ومسلم )755رواه البخاري )[ # 2328]فيض: 
 

َمُة بهُن الهَفضهلِ   *   -  105 ٍر الهُعَمِريُّ ،  َحدََّثيِن ِعصه ثـََنا أَبُو َبكه َأنَّ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب َروَّادٍ ،  ِزاَيدٍ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َحدَّ
َأعهَمى،  ابهَن ُعَمرَ  ِفيهِ ،  َأَضاَف رَُجاًل  يـََناُم  َمنهزِِلِه الَِّذي  َوَأاَنَمُه يف  َرَمُه ابهُن ُعَمَر  ِف اللَّيهلِ ،  فََأكه قَاَم ابهُن ُعَمَر ،  فـََلمَّا َكاَن يف َجوه

َبَغ الهُوُضوءَ   ، فـَتَـَوضَّأَ  ِ ،  فََأسه َعَتنيه َعهَمى فـََلمَّا رََجَع ِإىَل َمضهَجِعهِ ،  ُثَّ َصلَّى رَكه َعهَمى ِإىَل َفضهِل َوُضوِء  ،  ُثَّ َدَعا ِبُدَعاٍء َفِهَمُه األه قَاَم األه
َبَغ الهُوُضوءَ ،  ابهِن ُعَمرَ  ِ ،  فـَتَـَوضََّأ َوَأسه َعَتنيه َعَليهِه َبَصَرُه َفَشِهَد الصُّبهَح َمَع ابهِن ُعَمَر ،  ِلَك الدَُّعاءِ ُثَّ َدَعا ِبذَ ،  ُثَّ َصلَّى رَكه  ُ فـََردَّ اَّللَّ

ُعو ِبهِ ،  فـََقاَل: اَي َأاَب َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َبِصريًا فـََلمَّا فـَرََغ الهتَـَفَت ِإىَل ابهِن ُعَمرَ  عهُتُه ِمنهَك الهَبارَِحَة َتده ُتهُ ،  َدَعاٌء ْسَِ َفَصنَـعهُت   فـَُقمهتُ ،  َفِهمه
ُ َعَليَّ َبَصِري قَاَل: " َذاَك ُدَعاٌء َعلََّمَناُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ِمثهَل الَِّذي َصنَـعهتَ  َوَأَمَراَن َأالَّ نـَُعلَِّمُه َأَحًدا ،  فـََردَّ اَّللَّ

َيا نـه ُعو ِبِه يف َأمهِر الدُّ َرهَواِح الهغَانَِيةِ قَاَل: ُقِل: اللَُّهمَّ َربَّ ، َيده َساِد الهَبالَِيةِ ،   األه َجه َساِدَها ، َواأله َرهَواِح الرَّاِجَعِة ِإىَل َأجه أَُلَك ِبطَاَعِة األه ،  َأسه
َساِم الهُملهَتِئَمُة ِبِعزَِّتكَ  َجه نَـُهمه ،  َوِبَكِلَماِتَك النَّاِفَذِة ِفيِهمه ،  َوِبطَاَعِة األه َقَّ بـَيـه ِذَك احله َتِظُروَن َفصهَل َقَضاِئكَ َواخلهَ ،  َوَأخه َ َيَديهَك يـَنـه ،  اَلِئُق َبنيه

ََتكَ  َرَك اِبللَّيهِل َوالنـََّهاِر َعَلى ِلَساين ،  َأنه جَتهَعَل النُّوَر يف َبَصِري،  َوَُيَاُفوَن ِعَقاَبكَ ،  َويـَرهُجوَن َرمحه َوَعَماًل َصاحِلًا  ،  َوالهَيِقنَي يف قـَلهِب َوِذكه
 فَارهزُقهيِن " 
 في إسناده من لم أقف له على ترجمة.  :محقق الموسوعةقال [ # 2329]فيض: 
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َثُم بهُن َخارَِجةَ  -  1 َيـه ثـََنا اهله ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َمرهَيََ َعنه َأيب ، ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيدِ ،  َحدَّ َعنه َأيب  ، َحدََّثيِن َُخهَرُة بهُن َحِبيبٍ ، َبكه
ُ َعنههُ  ٍس َرِضَي اَّللَّ َسُه َوَعِمَل ِلَما بَـ ، يـَعهَلى َشدَّاِد بهِن َأوه عهَد  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَكيُِّس َمنه َداَن نـَفه

َسُه َهَواَها َوَتَََنَّ َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ« َبَع نـَفه ِت َوالهَعاِجُز َمِن أَتـه  الهَموه
  (، وقال األلباني: ضعيف.2459رواه الترمذي )[ # 2330]فيض: 

 
َثمٍ ،  ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهمٍ ،  َحدََّثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -   47 أَنَُّه َحدَّثَُه َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َساِبطٍ ،  َعِن ابهِن َخيـه
َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِلَكعهِب بهِن َعُجَزَة: " اَي َكعهُب بهَن َعُجَزَة: ال ، اَّللَِّ  َسُه َفمُ أَنَُّه ْسَِ وِبٌق  نَّاُس َغاِداَيِن فـََباِئٌع نـَفه

َسُه َفُمعهِتٌق رَقـَبَـَتُه "  َتاٌع نـَفه  رَقـَبَـَتُه َوَغاٍد ُمبـه
ِحيِح َغْيَر ِإْسَحاِق ْبِن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َوُهَو ِثَقٌة َمْأُموٌن.  :الهيثميقال [ # 2331]فيض:   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ٍم فـَنَـزََع ثَِيابَُه ،  َعنه طَلهَحةَ ،  َعنه لَيهثٍ ،  قَاَل: ثـََنا الهُمَحاِريبُّ ،  الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ َحدََّثيِن َعبهُد    *   -   57 قَاَل: انهطََلَق رَُجٌل َذاَت يـَوه
ِسِه: َذوِقي َنا ُهَو َكَذِلَك ِإذه أَبهَصَر النَِّبَّ اَنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا ِجيَفٌة اِبللَّيهِل َوَبطَّ ، َوََتَرََّغ يف الرَّمهَضاِء َويـَُقوُل لِنَـفه اَلٌة اِبلنـََّهاِر قَاَل: فـَبَـيـه

َعَليههِ  َعَليهِه َوَسلََّم يف ِظلِّ َشَجَرٍة فـََقاَل: َغَلبَـتهيِن نـَفهِسي فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم: »َأملَه َيُكنه َلَك بُدٌّ ِمَن الَِّذي    َصلَّى هللاُ 
ُ ِبَك الهَماَلِئَكَة« ُثَّ قَاَل أِلَصهَحاِبِه: »تـَزَ   ؟  عهتَ َصنَـ  وَُّدوا ِمنه َأِخيُكمه« َفَجَعَل َأَما َلَقده فُِتَحته َلَك أَبـهَواُب السََّماِء َوَلَقده اَبَهى اَّللَّ

َعِل التـَّقهَوى زَاَدُهمه َواَجهَعه الرَُّجُل يـَُقوُل َلُه: اَي ُفاَلُن ادهُع َلُه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َليهِه َوَسلََّم: »ُعمَُّهمه« فـََقاَل: اللَُّهمَّ اجه
َُدى َأمهَرُهمه َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َسدِّدهَه« فـََقاَل: اللَّهُ  َنََّة َمآَِبُمه َعَلى اهله َعِل اجله  مَّ َواجه

 . منقطع أو مرسل وال أدري من طلحة هذا :العراقي في تخريج األحياءقال [ # 2332]فيض: 
 

ََسِديُّ   *   -  61 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه َوصِ ،  َحدَّ َحه ُروقٍ ،  ثـََنا أَبُو األه اَّللَُّ َرِضَي  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن َمسه
َسُه« َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإِن الشَِّديُد لَيهَس الَِّذي يـَغهِلُب النَّاَس َوَلكِ   نَّ الشَِّديَد َمنه َغَلَب نـَفه

 ي ومسلم بلفظ مختلف.وهو عند البخار  إسناده صحيح على شرط مسلم. (، وقال شعيب:717رواه ابن حبان )[ # 2333]فيض: 

َاِعيلَ   -   64 َوُة بهُن ُشَريهحٍ ،  َأان َعبهُد اَّللَِّ ،  َأان ِحبَّاُن بهُن ُموَسى،  َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ِإْسه َوهاَلينُّ ،  َأان َحيـه رَبين أَبُو َهاِنٍئ اخله َع ،  َأخه أَنَُّه ْسَِ
َُهيِنَّ  َرو بهَن َماِلٍك اجله َع َفَضاَلَة بهَن ُعبَـيهدٍ يـَُقوُل  ،  َعمه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »الهُمَجاِهُد َمنه ،  أَنَُّه ْسَِ يـَُقوُل: ْسَِ

َسُه يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«  َجاَهَد نـَفه
   (، وقال األلباني: صحيح.1621رواه الترمذي )[ # 2334]فيض: 

 
َوََّل َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللُا ،  َحدََّثيِن َشيهخٌ ،  ثـََنا َماِلُك بهُن ِديَنارٍ ،  ثـََنا َجعهَفرٌ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن َعنه َسيَّارٍ   *   -   144 َر األه َأدهَرَك الصَّده

َصاِحبـَُها َوقـَنـََّفَها وََكاَرَِبَا َذمَّتهُه َغًدا ُقدَّاَم اَّللَِّ َوِإنه َخاَلَفَها َوأَنهَصبَـَها    َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يَِعُظ َأصهَحابَُه فـَيَـُقوُل: »َأرَأَيـهُتمه نـَفهًسا ِإنه نـَعََّمَها
َ َجنهِبُكمه«  َعبَـَها َمَدَحتهُه َغًدا ُقدَّاَم اَّللَِّ تِيُكمه أَنـهُفُسُكُم الَّيِت َبنيه  َوأَتـه
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 هو مرسل، إن لم يكن معضال.  :الهيثمي قال محقق[ # 2335]فيض: 
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ٍر َعبهُد    -1 ثـََنا أَبُو َبكه ََرِويُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ حُمَمَُّد بهُن ِإبـهَراِهيَم اهله َياَن الهُقَرِشيُّ الهَمعهُروُف َحدَّ اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه
ثـََنا َأمحهَُد بهُن َحامتٍِ الطَّوِيلُ  نـهَيا قَاَل: َحدَّ َُشِميُّ ، اِببهِن َأيب الدُّ ُر بهُن الهُمَفضَّ ، َوُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا ِبشه مُُهَا قَاُلوا: َحدَّ َعنه ، لِ َوَغريه

ِريَّ قَاَل: قَاَل َرسُ  ُده عهُت َأاَب َسِعيٍد اخله ثـََنا َُيهََي بهُن ُعَمارََة قَاَل: ْسَِ وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلقُِّنوا ُعَمارََة بهِن َغزِيََّة قَاَل: َحدَّ
ََتُكمه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ«  َموه

  (.916مسلم ) رواه [ # 2336]فيض: 
 

ثـََنا َمنهُصوُر بهُن ُسَقريهٍ قَاَل: َحدَّ   *  -   2 ِ قَاَل: َحدَّ َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن  ،  ثـََنا أَبُو َمعهَشرٍ َحدَّ
ُعودٍ  َعنه ُحَذيـهَفَة بهِن الهَيَماِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه أَبِيهِ ،   الثَـَّقِفيِّ حُمَمَِّد بهِن َعاِصِم بهِن حُمَمَِّد بهِن ُعرهَوَة بهِن َمسه

ََتُكمه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  َطَااَي« ، َوَسلََّم: »َلقُِّنوا َموه َلَها ِمَن اخله َا َِتهِدُم ُكلَّ َما َكاَن قـَبـه  فَِإَّنَّ
 .إسناده ضعيف :الحافظ ابن حجر في اإلصابةقال [ # 2337]فيض: 

 

ٍر التَّمَّاُر قَاَل: َحدَّثـََنا  *  -  3 ُ ِعنهَد الهَموهتِ ،  . . .  أَبُو َنصه َهَدَمته ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َلَها« قَاُلوا:  ََياةِ َما قـَبـه َدُم« ؟ وََكيهَف ِهَي يف احله َدُم َوَأهه  قَاَل: »َأهه

 .سنده فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف ، والحديث منقطع أيضا :البوصيري قال [ # 2338]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   -  4 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َحاُق بهُن  ،  َحدَّ ُر بهُن الهُمَفضَّلِ َوِإسه ثـََنا ِبشه َذَّاءِ ،  ِإبـهَراِهيَم قَااَل: َحدَّ ، َعنه َخاِلٍد احله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  عهُت ُعثهَماَن يـَُقوُل: ْسَِ عهُت مُحهَراَن يـَُقوُل: ْسَِ ٍر قَاَل: ْسَِ ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه  َعِن الهَولِيِد بهِن َأيب ِبشه

َهُد« َما : »ُهَو َيشه َنََّة« َوقَاَل ُعبَـيهُد اَّللَِّ ُ َدَخَل اجله  َت َوُهَو يـَعهَلُم َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
  (.26رواه مسلم ) [ # 2339]فيض: 

ثـََنا أَبُو    -  7 ُّ قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن احلَه َمحهَرُ َحدَّ ، َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه يَزِيَد بهِن َكيهَسانَ ،  َخاِلٍد األه
ََتُكمه اَل ِإَلَه ِإالَّ   اَّللَُّ« َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلقُِّنوا َموه

 (.917رواه مسلم ) # [ 2340]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َأيب الزِّانَ   *  -  9 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الصَّبَّاِح قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َبةَ ،  دِ َحدَّ َعنه رَُجٍل ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعقه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ  رَبين أَبُو ُهَريـهَرَة قَاَل: ْسَِ ِت رَُجاًل مَيُوتُ   ِمنه آِل ُعَمارََة قَاَل: َأخه ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َحَضَر َمَلُك الهَموه

ًئا  اَلِص  فـَُغِفَر َلُه ِبكَ ،  فـََوَجَد َطَرَف ِلَسانِِه اَلِصًقا ِبََنِكِه يـَُقوُل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  فـََفكَّ حلَهيَـيههِ ،  فـََنَظَر يف قـَلهِبِه فـََلمه َيَِده ِفيِه َشيـه ِلَمِة اإلهِخه
" 

 منكر. :(2590األلباني في السلسلة الضعيفة )قال [ # 2341]فيض: 

ثـََنا ابهُن ُعَليَّةَ   *  -  13 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمَة قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َُريهِريِّ ،  َحدَّ ٍر الهُعَقيهِليِّ قَاَل: َحدََّثيِن ،  َعِن اجله َعنه َأيب َصخه
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َعهَراِب قَاَل: َجَلبهُت َجُلوبًَة ِإىَل الهَمِديَنِة يف َحَياِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َعيِت قـُلهُت: ،  مَ رَُجٌل ِمَن األه فـََلمَّا فـََرغهُت ِمنه َضيـه
ٍر َوُعَمَر مَيهُشونَ ،  َْسََعنَّ ِمنههُ أَلَلهَقنَيَّ َهَذا الرَُّجَل َفََلَ  َ َأيب َبكه ا َعَلى رَُجٍل ِمَن الهيَـُهودِ ،  فـََتِبعهتـُُهمه ،  فـَتَـَلقَّاين َبنيه َوَقده َنَشَر التـَّوهرَاَة  ،  َحىتَّ أَتـَوه

َسُه َعِن ابهٍن َلُه يف الهَموهتِ  َياِن َوَأَجهَِلِهمه ،  يـَُعزِّي ِِبَا نـَفه َسِن الهِفتـه أَُلَك اِبلَِّذي أَنـهَزَل   .  َكَأحه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأسه
: اَل ،  « فـََقاَل ِبَرأهِسهِ ؟  َهله جتَُِد يف ِكَتاِب اَّللَِّ ِصَفيِت َوخَمهَرِجي،  التـَّوهرَاَة َعَلى ُموَسى َعَليهِه السَّاَلمُ  فـََقاَل ابـهُنُه: ِإي َوالَِّذي أَنـهَزَل    .  َأيه

َهُد َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  ِصَفَتَك َوخَمهَرَجكَ ،  ِإنَُّه لََيِجُدَك يف التـَّوهرَاةِ ،  التـَّوهرَاَة َعَلى ُموَسى فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   .  َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ ،  فََأشه
 ُثَّ َويلَ َعَليهِه السَّاَلُم َكَفَنُه َوالصَّاَلَة َعَليههِ  .  »َأِقيُموا الهيَـُهوِديَّ َعنه َأِخيُكمه«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: 

ِحيِح. :الهيثميقال [ # 2342]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َصْخٍر َلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 

ثـََنا    *   -   14 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ َحدَّ َعنه َثِبٍت: َأنَّ ُغاَلًما ِمَن الهيَـُهوِد َكاَن َُيهُدُم ،  َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ
اَلمِ ،  ُدُه َوأَبُوُه ِعنهَد رَأهِسهِ فََأََتُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعو ،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ، فـََنَظَر الهُغاَلُم ِإىَل أَبِيهِ ،  َفَدَعاُه ِإىَل اإلهِسه
َلمَ   .  فـََقاَل َلُه: َأِطعه َأاَب الهَقاِسمِ  ُد َّلِلَِّ    .  ُثَّ َماتَ   .  فََأسه َمه الَِّذي أَنـهَقَذُه ِمَن  َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل: »احله

 النَّاِر« 
  (.1356مرسل، ووصله البخاري من حديث أنس )[ # 2343]فيض: 

ريَ   *   -   15 ََسِن الهَبكَّاِريُّ أَبُو َجعهَفٍر الشِّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ََرِويُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ اهله َلَم اِزيُّ قَاَل:  َحدَّ ََكُم بهُن َأسه َحدَّثـََنا احله
ََف: َأنَّ َفىًت َمِرضَ ،  َعنه َأيب الهَورهقَاءِ ،  قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ    . قَاَل: َفَكاَن يـَُقوُل َلُه: ُقله اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َأوه

َتِطيُع َأنه يـَُقولَ  َتِطيُع َأنه يـَُقوَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،  قَاَل: فَِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   .  َفاَل َيسه فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   .  ِإنَّ َها ُهَنا َفىًت اَل َيسه
َتِطيُع َأنه َأُقوهَلَا  .  فـََقاَل: »ُقله اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ«،  فََأََتهُ   .  َعَليهِه َوَسلََّم: »انهطَِلُقوا بَِنا ِإلَيهِه«  اًل ،  قَاَل: اَل َأسه قَاَل:    .  ِإنَّ َعَلى قـَلهِب قـُفه

ِلُعُقوِقي َواِلَدِت ؟  »َوِممَّ َذاكَ  َها   .  « قَاَل:  ِإلَيـه َجته اَنٌر َعِظيَمةٌ ،  َفَجاَءته ،  قَاَل: فـَبَـَعَث  هَلَا: »َأرَأَيهِت َلوه ُأجِّ فََأرَاُدوا َأنه ،  فـََقاَل 
ِذُفوُه ِفي ِذِفيِه َأوه خُمَلِِّصيِه ِمنه تِلهَك النَّارِ ،  َهايـَقه : نـََعمه ؟  َأُكنهِت ُمقه ِهِدي اَّللََّ   .  « قَاَلته ِهِدييِن أَنَِّك َرِضيِت َعنهُه«،  قَاَل: »فََأشه   . َوَأشه

ِهدُُكمه َأيّنِ َقده َرِضيُت َعنهه  ِهُد اَّللََّ َوُأشه : فَِإيّنِ ُأشه  فـََقاهَلَا  . َه ِإالَّ اَّللَُّ«فـََقاَل: »ُقله اَل ِإلَ  .  قَاَلته
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر، َوِفيِه َفاِئٌد َأُبو اْلَوْرَقاِء َوُهَو َمْتُروٌك.  :الهيثميقال [ # 2344]فيض: 

 

َثَمَة قَاَل:  *    -  16 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َشَبابَُة بهُن َسوَّارٍ َحدَّ َعنه ِهَشاِم بهِن الهغَاِز قَاَل: َحدََّثيِن َحيَّاُن أَبُو ،  َحدَّ
َودِ  َسه ين ِإىَل يَزِيَد بهِن األه َقِع: ُقده َسه ِر قَاَل: قَاَل يل َواثَِلُة بهُن األه تُهُ   .  فَِإنَُّه َقده بـََلَغيِن أَنَُّه ِلَما ِبهِ ،  النَّضه َفَدَخَل َعَليهِه َوُهَو  ،  قَاَل: فـََقده

هَ  ُلهُ ،  ثَِقيٌل َوَقده ُوجِّ هُ ،  َوَقده َذَهَب َعقه َع َأنَّ َواثَِلَة َقده    . فـَُقلهُت: ِإنَّ َهَذا َواثَِلُة َأُخوكَ ،  قَاَل: فـََناَدوه ِلِه َما ْسَِ ُ ِمنه َعقه قَاَل: فَأَبـهَقى اَّللَّ
ُت َكفَّ َواثَِلَة َفَجَعلهتـَُها يف َكفِّهِ ، فـََعَرفهُت َما يُرِيدُ ، َفَجَعَل يـَلهِمُس ِِبَا، قَاَل: َفَمدَّ َيَدهُ ، َجاءَ  َا َأرَاَد َأنه َيَضَع َيَدُه يف يَِد   . فََأَخذه َوِإَّنَّ

ِضِع َيِد َواثَِلَة ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ثَِلَة َذاكَ َوا رِهِ ،  ِلَموه ِههِ ،  َفَجَعَل َيَضُع َمرًَّة َعَلى َصده َوَمرًَّة َعَلى  ،  َوَمرًَّة َعَلى َوجه
أَُلَك َعنههُ   .  ِفيهِ  ٍء َأسه َفيهُت َعَلى َهَلَكةٍ ،  قَاَل: َأغهَرقـَتهيِن ُذنُوبٌ   ؟  َف ظَنَُّك اِبَّللَِّ َكيه   ؟  فـََقاَل َواثَِلُة: َأَما خُتهرِبين َعنه َشيه َوَلِكنه  ،  َوَأشه
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ِبريَةً ،  َفَكربََّ َواثَِلةُ   .  َأرهُجو َرمحهََة اَّللَِّ  ُل الهبَـيهِت َتكه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   . وََكربََّ َأهه ُ: َأاَن َوقَاَل: ْسَِ " يـَُقوُل اَّللَّ
 فـَلهَيُظنَّ يب َما َشاَء " ، ِعنهَد َظنِّ َعبهِدي 

   ~[ 2345]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َوَحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ  -  17 ثـََنا َسيَّاُر بهُن َحامتٍِ ، َحدَّ رَباََن َجعهَفٌر  َوَعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب ِزاَيٍد قَااَل: َحدَّ قَاَل: َأخه
ثـََنا َثِبٌت الهبـَُناينُّ  َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َشابٍّ َوُهَو  ،  يـَعهيِن ابهَن ُسَليهَماَن قَاَل: َحدَّ

فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ، َوَأَخاُف ُذنُويب ، ُجو اَّللََّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ « قَاَل: َأره ؟ فـََقاَل: »َكيهَف جتَُِدكَ ، يف الهَموهتِ 
ُ الَِّذي يـَرهُجو ِطِن ِإالَّ َأعهطَاُه اَّللَّ  َوآَمَنُه ِمَن الَِّذي َُيَاُف« ، جَتهَتِمَعاِن يف قـَلهِب َعبهٍد يف ِمثهِل َهَذا الهَموه

 حسن غريب.  :(983الترمذي )قال [ # 2346 ]فيض:
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ   -   28 ثـََنا َأمحهَُد بهُن أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ :  ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ َعنه َعاِئَشَة قَاَلته
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ِخَرِة«ْسَِ نـهَيا َواله َ الدُّ َ َبنيه : فـََلمَّا َكاَن يف َمَرِض   .  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ِمنه َنِبٍّ مَيهَرُض ِإالَّ ُخريِّ قَاَلته

ِفيهِ  قُِبَض  الَِّذي  َوَسلََّم  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  َشِديَدةٌ ،  النَِّبِّ  ُِبٌَّة  يـَُقوُل:  ،  َأَخَذتهُه  النَِّبيِّنَي َفَسِمعهُتُه  ِمَن  َعَليهِهمه   ُ اَّللَّ أَنـهَعَم  الَِّذيَن  }َمَع 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلِِنَي{ ]النساء:   دِّ ُت أَنَُّه َقده ُخريَِّ ، [69َوالصِّ  فـََعِلمه

   (.4586رواه البخاري )[ # 2347]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّثـََنا    -  29 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ َحدَّ َاِعيَل قَاَل: َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه َعنه َعِليٍّ  ،  َعنه أُمِّ ُموَسى،  َعنه ُمِغريَةَ ،  ِإسه
َانُ ، قَاَل: َكاَن آِخُر َكاَلِم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الصَّاَلَة الصَّاَلةَ   ُكمه«اتَـُّقوا اَّللََّ ِفيَما َمَلَكته َأميه

 (، وقال األلباني: صحيح.5156رواه أبو داود )[ # 2348]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش قَاَل: َحدَّثـََنا أَبُو َعَوانَةَ   -  30 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ىَل أُمِّ َسَلَمَة قَاَل: َكاَنته ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ َعنه َسِفيَنَة َموه
تِِه: »الصَّاَلَة الصَّاَلةَ  َانُُكمه«،  َعامَُّة َوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليهِه َوَسلََّم ِعنهَد َموه رِِه  ،  َوَما َمَلَكته َأميه ِلُجَها يف َصده َحىتَّ َجَعَل يـَُلجه

 انُُه " َوَما يُِفيُض ِِبَا ِلسَ 
   .إسناده صحيح على شرط الصحيحين(، وقال البوصيري في الزوائد: 1625رواه ابن ماجه )[ # 2349]فيض: 

 

ثـََنا ِعيَسى بهُن يُوُنَس قَاَل: أَ   -  31 ِرو بهِن زَُهريهٍ قَاَل: َحدَّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ رَباََن  َحدَّ ُعَمُر بهُن َسِعيِد بهِن َأيب  خه
ثـََنا ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ  ٍ الهَمكِّيُّ قَاَل: َحدَّ رَبَهُ ،  ُحَسنيه ىَل َعاِئَشَة َأخه ٍرو َموه : ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ،  َأنَّ َأاَب َعمه َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلته

ِمي ِري َوَُنهِريَوبَ ،  َوَسلََّم قُِبَض يف بـَيهيِت َويـَوه َ َسحه َ رِيِقي َورِيِقِه ِعنهَد الهَموهتِ ،  نيه ُ َبنيه َدَخَل َعَليَّ َأِخي َعبهُد الرَّمحهَِن َوَأاَن   .  َوََجََع اَّللَّ
ِري ِنَدٌة َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل َصده فـَُقلهُت: آُخُذُه  ،  َعَرفهُت أَنَُّه يـُعهِجُبُه َذاكَ فَـ ،  َفَجَعَل يـَنهظُُر ِإلَيههِ ،  َوبَِيِدِه ِسَواكٌ ،  ُمسه

َمَأ ِبَرأهِسهِ   ؟  َلكَ  : نـََعمه ،  فََأوه هُ   .  َأيه َتدَّ َعَليههِ ،  فََأدهَخَلُه يف ِفيهِ ،  فـََناَولهُتُه ِإايَّ َمَأ ِبَرأهِسهِ   ؟  فـَُقلهُت: أُلَيُِّنُه َلكَ ،  فـََناَولَِنيهِ ،  فَاشه ، َأيه نـََعمه ،  فََأوه
ُتُه َلهُ فـََليـَّ  َوةٌ   .  فََأَمرَّهُ ،  نـه َ َيَديهِه رَكه : ُعلهَبةٌ ،  َوَبنيه َهُه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َويـَُقوُل: ،  َأوه قَاَلته ِخُل َيَدُه ِفيَها َومَيهَسُح ِِبَا َوجه َفَجَعَل يُده
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ِت َلَسَكَراٍت«،  »اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  َعهَلىُثَّ َنَصَب َيدَ ،  ِإنَّ ِللهَموه َعهَلى« َحىتَّ قُِبضَ ،  ُه يـَُقوُل: »الرَِّفيَق األه ،  َصَلَواُت اَّللَِّ َعَليههِ ،  الرَِّفيَق األه
 َوَماَلته َيُدهُ 

   (.4449رواه البخاري )[ # 2350]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد قَاَل: َحدَّثـََنا   -   32 ِديُن بهُن َسعهدٍ َحدَّ َادِ ،  ِرشه َعنه ُموَسى ،  َعنه يَزِيَد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن اهله
َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو مَيُوتُ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن حُمَمَّدٍ ،  بهِن َسرهِجسٍ  : رَأَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ِفيِه َماءٌ ،  َعنه َعاِئَشَة قَاَلته َقَدٌح  ، َوِعنهَدُه 

ِخُل َيَدُه يف الهَقَدحِ فـَيُ  َهُه َويـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َأِعينِّ َعَلى َسَكَراِت الهَموهِت« ، ده َسُح َوجه  فـََيمه
 .األلباني: ضعيف(، وقال 1623رواه ابن ماجه )[ # 2351]فيض: 

 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   -  33 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َعَوانَةَ قَاَل:  ،  َحدَّ ىَل أُمِّ َسَلَمَة  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ اَل َأدهِري    - َعنه َسِفيَنَة َموه
تِِه: »ال  -ُهَو َعنه أُمِّ َسَلَمَة َأوه اَل َشكَّ أَبُو َعَوانََة   : َكاَن َعامَُّة َوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِعنهَد َموه َوَما ،  صَّاَلةَ قَاَلته

ِلُجَها َوَما يَِفيُض ِِبَا ِلَسانُهُ  َانُُكمه« َحىتَّ َجَعَل يـَُلجه  َمَلَكته َأميه
 . إسناده صحيح على شرط الصحيحين(، وقال البوصيري في الزوائد: 1625رواه ابن ماجه )[ # 2352]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو    *  -  34 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ َثَمَة قَاَل: َحدَّثـََنا َجرِيرٌ َحدَّ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك  ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َعنه ُسَليهَماَن يـَعهيِن التـَّيهِميَّ ،  َخيـه
َانُُكمه« َحىتَّ َجَعلَ ،  قَاَل: َكاَنت َعامَُّة َوِصيَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الصَّاَلةَ  رِِه َوَما   َوَما َمَلَكته َأميه يـَُغرهِغُر هَلَا يف َصده

 يُِفيُض ِِبَا ِلَسانُُه " 
   إسناده صحيح على شرط الشيخين. (، وقال شعيب:6605رواه ابن حبان )[ # 2353]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن    *  -   35 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ُتِضَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  زَيهدٍ َحدَّ َعنه َثِبٍت قَاَل: َلمَّا احه
: َواَكرهَب أَبـََياهُ  رَِها َوقَاَلته فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َكرهَب َعَلى أَبِيِك بـَعهَد  ،  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َضمَّتهُه فَاِطَمُة ِإىَل َصده

ِم«  الهيَـوه
 مرسل، وسيأتي موصوال. :الموسوعة محقق قال[ # 2354]فيض: 

رَباََن َمنهُصو *    -   174 ثـََنا ُهَشيهٌم قَاَل: َأخه َاِعيَل قَاَل: َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ََسِن  ،  ُر بهُن زَاَذانَ َحدَّ َعِن احله
قَاَل: َما أَبهِكي َأَسًفا َعَلى   ؟  فـََقاُلوا: َما يـُبهِكيَك َوأَنهَت َصاِحُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ؛  قَاَل: َلمَّا ُحِضَر َسلهَماُن َبَكى

نـهَيا َعلَ ،  َواَل رَغهَبًة ِفيَها،  الدُّ َناهُ َوَلِكنه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ًدا َفرَتَكه َنا َعهه ِإلَيـه قَاَل: »لَِيُكنه بـُلهَغُة َأَحدُِكمه ِمثهَل زَاِد ،  يهِه َوَسلََّم َعِهَد 
ًعا َوَثاَلِثنَي ِدرهمَهًا . الرَّاِكِب« رِيَن َأوه ِبضه ًعا َوِعشه  .قَاَل: َما تـََرَك ِبضه
 سنده رجاله ثقات.  :البوصيري قال [ # 2355]فيض: 
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ُر بهُن الهُمَفضَّ   *  -  217 ثـََنا ِبشه َُشِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدَّ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَمانَ ،  لِ َحدَّ
َواُن: َأنَّ ابهَن َعبَّاسٍ  ِت قَاَل: " َفِجئهُت َوِعنهَد َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ُمَليهَكَة قَاَل: َحدََّثيِن ذَكه َتأهِذُن َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي يف الهَموه  َجاَء َيسه

رٍ  َتأهِذُن َعَليهكِ ،  رَأهِسَها َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب َبكه : َدعهيِن ِمِن ابهِن َعبَّاسٍ  .  فـَُقلهُت: َهَذا ابهُن َعبَّاٍس َيسه َة َفاَل َحاجَ ،  قَاَلته
: اَي أُمََّتاُه ِإنَّ َعبهَد اَّللَِّ ِمنه َصاِلِح بَِنيكِ   .  يل ِبِه َواَل تـَزهِكَيِتهِ  : فَأهَذنه َلُه ِإنه ِشئهتَ   .  َويُرِيُد َأنه ُيَسلَِّم َعَليهكِ ،  فـََقاَل َعبهُد اَّللَِّ   . قَاَلته

َِحبََّة َأاَل َأنه يـَُفاِرَق فـََواَّللَِّ ، فـََقاَل: أَبهِشِري،  فـََقَعدَ ، قَاَل: َفَجاَء ابهُن َعبَّاسٍ  َ حُمَمًَّدا َواأله َ َأنه تـَُفارِِقي ُكلَّ َنَصٍب َوتـَلهَقنيه َنِك َوَبنيه  َما بـَيـه
: أَيهًضا اَي ابهَن َعبَّاسٍ ،  ُروُحِك َجَسَدكِ  َوملَه َيُكنه  ،   َرُسوِل اَّللَِّ قَاَل: " ُكنهِت َأَحبَّ ِنَساِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل   .  قَاَلته

َبـهَواءِ   .  ُيُِبُّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ طَيًِّبا َلَة األه َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَلهَتِقطَُها،  َسَقَطته ِقاَلَدُتِك لَيـه ،  فََأصه
َبَح النَّاُس لَيهَس َمعَ  ُ َأنه تـََيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا،  ُهمه َماءٌ َوَأصه ُمَِّة ِمَن الرَُّخصِ ،  فَأَنـهَزَل اَّللَّ ُ هِلَِذِه األه   . َفَكاَن َذاَك ِمنه َسَبِبِك َوَما أَنـهَزَل اَّللَّ

ِق َسبهِع َْسَاَواتٍ  ِجٌد ِمنه َمَساِجِد  ،  ُثَّ أَنـهَزَل بـََراَءَتِك ِمنه فـَوه َبَح لَيهَس َمسه َلى ِفيِه آاَنَء اللَّيهِل فََأصه ُ ِفيِه ِإالَّ بـََراَءُتِك تـُتـه اَّللَِّ يُذهَكُر اَّللَّ
: »َدعهيِن ِمنهَك اَي ابهَن َعبَّاسٍ  .  َوآاَنَء النـََّهارِ  ًيا َمنهِسيًّا« ، قَاَلته  فـََواَّللَِّ َلَوِددهُت َأيّنِ ُكنهُت َنسه

 .إسناده قوي على شرط مسلم(، وقال شعيب: 2496رواه أحمد ) [ # 2356]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن يُوُنَس بهِن بَُكريهٍ قَاَل: َحدََّثيِن َأيب قَاَل: َحدََّثيِن   *  -  228 َتاُر التـَّيهِميُّ َحدَّ َحاَق الهُمخه  أَبُو ِإسه
َطَّاِب ِحنَي َوَجَأُه أَبُو  ،  َمَطرٍ َعنه َأيب  ،  -تـَيهُم الرَّاَبِب    - عهُت َعِليَّ بهَن َأيب طَاِلٍب يـَُقوُل: َدَخلهُت َعَلى ُعَمَر بهِن اخله رَبَُه قَاَل: ْسَِ َأخه

ُلَؤَة َوُهَو يـَبهِكي ِمِننيَ ،  ُلؤه َهُب يب   أَيهنَ ،  قَاَل: " أَبهَكاين َخرَبُ السََّماءِ   ؟  فـَُقلهُت: َما يـُبهِكيَك اَي َأِمرَي الهُمؤه َنَِّة َأوه ِإىَل النَّارِ ،  َيذه   ؟ ِإىَل اجله
َنَّةِ  َنَِّة أَبُ ،  فـَُقلهُت: أَبهِشره اِبجله ِل اجله ِصيِه يـَُقوُل: »َسيَِّدا َأهه َعَليهِه َوَسلََّم َما اَل ُأحه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ٍر َوُعَمُر«فَِإيّنِ ْسَِ   . و َبكه

َنَّةِ فـََقاَل: َأَشاِهٌد أَنه  َنَّةِ ، قـُلهُت: نـََعمه  ؟ َت اَي َعِليُّ يل اِبجله ِل اجله َهده َعَلى أَبِيَك َرُسوِل اَّللَِّ َأنَّ ُعَمَر ِمنه َأهه  َوأَنهَت اَي َحَسُن فَاشه
 ( بدون ذكر القصة، وقال األلباني: صحيح. 3666،3665رواه الترمذي )[ # 2357]فيض: 

ثـََنا َعبهُد    *  -  240 ثـََنا َجعهَفرُ َحدَّ ،  بهُن حُمَمَّدٍ   اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن يُوُسُف بهُن ُموَسى قَاَل: َحدََّثيِن َسَلَمُة بهُن َحيَّاَن الرَّاِزيُّ قَاَل: َحدَّ
َسَن بهَن َعِليٍّ الهَموهتُ  َدُم َعَلى فـََقاَل َلُه احلهُ ، َبَكى بَُكاًء َشِديًدا، َعنه أَبِيِه قَاَل: َلمَّا َأنه َحَضَر احلَه َا تـَقه ُ: َما يـُبهِكيَك اَي َأِخي َوِإَّنَّ َسنيه

َعَليهِه َوَسلََّم َوَعَلى َعِليٍّ َوفَاِطَمَة َوَخِدََيَة َوُهمه َوَلُدوكَ  َلَك َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه أَنََّك »َسيُِّد  ،  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ُ َرى اَّللَّ َوَقده َأجه
َنَّ  ِل اجله َرَة َمرًَّة َحاجًّا،  َوقَاَْسهَت اَّللََّ َماَلَك َثاَلَث َمرَّاتٍ ،  ِة«َشَباِب َأهه َا َأرَاَد   ؟  َوَمَشيهَت ِإىَل بـَيهِت اَّللَِّ َعَلى َقَدَميهَك ََخهَس َعشه َوِإَّنَّ
َسهُ  ٍل ملَه َأقهَدمه َعَلى ِمثهِلِه ،  ِخيَوقَاَل: »اَي أَ ،  قَاَل: فـََواَّللَِّ َما زَاَدُه ِإالَّ بَُكاًء َوانهِتَحاابً   .  َأنه يُطَيَِّب نـَفه ِإيّنِ َأقهَدُم َعَلى َأمهٍر َعِظيٍم َوَهوه

 َقطُّ«
   ~[ 2358]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَّازَِّق قَالَ *    -  275 ٍل التَِّميِميُّ قَاَل: َحدَّ ِر بهُن َسهه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َبكه ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ :  َحدَّ ،  َحدَّ
ُعوٍد َوَسعهٌد َعَلى َسلهَماَن ِعنهَد الهَموهتِ ،  َعنه َثِبتٍ  َأَجزٌَع ،  َفِقيَل َلُه: اَي َأاَب َعبهِد اَّللَِّ ،  فـََبَكى ،  َعنه أََنٍس قَاَل: َدَخَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن َمسه
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ًدا َأنه َُنهَفظَهُ َوَلِكنه َعِهَد  ،  قَاَل: " اَل   ؟  ِمَن الهَموهتِ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعهه قَاَل: »لَِيُكنه َباَلُغ َأَحدُِكمه ِمَن  ،  ِإلَيـه
نـهَيا َكَزاِد الرَّاِكِب«  الدُّ

 . سنده رجاله ثقات :البوصيري قال [ # 2359]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ قَاَل:    -  345 ثـََنا أَبُو ُكَريهٍب قَاَل: َحدَّثـََنا ُمصهَعبٌ َحدَّ ََسنِ ،  َعنه ُمَباَركٍ ،  َحدَّ َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: َلمَّا  ،  َعِن احله
ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َكرهَب َعَلى فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  . قَاَلته فَاِطَمُة: َواَكرهاَبهُ ، نـََزَل ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَموهتُ 

ِم«  أَبِيِك بـَعهَد الهيَـوه
   (.4462رواه البخاري )[ # 2360]فيض: 
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رَباََن ُشعهَبُة، َعِن    -  1 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ٍب، َعنه َشيهٍخ ِمنه َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدَّ َعهَمِش، َعنه َُيهََي بهِن َوثَّ األه
ِلُم   َسُبُه قَاَل: قـُلهُت: َمنه ُهَو؟ قَاَل: ابهُن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »الهُمسه نَّاَس َوَيصهرِبُ َعَلى الَِّذي ُُيَاِلُط الَأحه

 َأَذاُهمه َأفهَضُل ِمَن الَِّذي اَل ُُيَاِلطُُهمه َواَل َيصهرِبُ َعَلى َأَذاُهمه« 
 رجال السند كلهم ثقات. قال المحقق: [ # 2361]فيض: 

رَباََن ُهَشيهٌم، َعنه    *   -   2 ُ، َأخه ، َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَّ ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َعِليِّ بهِن زَيهٍد، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ
ُل الهَمعهُروِف يف  ميَاِن اِبَّللَِّ ُمَدارَاُة النَّاِس، َوَأهه ِخَرِة«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ ُل الهَمعهُروِف يف اله نـهَيا َأهه   الدُّ

 الحديث مرسل، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.  قال المحقق: [ # 2362]فيض: 
 

َياَن ا  *   -   3 َباٍط، َعنه ُسفه ثـََنا يُوُسُف بهُن َأسه ثـََنا الهُمَسيَُّب بهُن َواِضٍح، َحدَّ ، َعنه حُمَمَِّد بهِن  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفٍر، َحدَّ لثَـّوهِريِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُمَدارَاُة ال  نَّاِس َصَدَقٌة«الهُمنهَكِدِر، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ

 . أرجو أنه ال بأس به  فيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك وقال ابن عدي  :الهيثميقال [ # 6323]فيض: 
 

ََكِم بهِن ظَُهريهٍ، َعنه زَيهِد بهِن رُفـَيهٍع، رَفـََعهُ   *  -   4 َباينُّ، َعِن احله َعهَلى الشَّيـه قَاَل: »أُِمرهُت مبَُدارَاِة النَّاِس َكَما    َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َعبهِد األه
ُروَضِة«   أُِمرهُت اِبلصَّاَلِة الهَمفه

 الحديث معضل، وهو من أنواع الضعيف. وفي سنده متروك. قال المحقق: [ # 2364]فيض: 
 

َُهيِنُّ، َعنه َحفهٍص َشيه   *  -  5 َزهِديُّ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُجَناٍد اجله ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح األه ثـََنا الشَّعهِبُّ، َعِن َحدَّ ٍخ َلُه قَاَل: َحدَّ
ََة، َاِهِل، َوَعقهٌل يَُدارِ   النـَّزَّاِل بهِن َسربه َل اجله ي ِبِه النَّاَس، َوَورٌَع رَفـََعُه قَاَل: " َثاَلٌث َمنه ُكنَّ ِفيِه َكاَن َبَدنُُه يف رَاَحٍة: ِعلهٌم يـَُردُّ ِبِه َجهه

 َُيهِجُزُه َعنه َمَعاِصي اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ "
 ~ [ 2365]فيض: 

ثـََنا    *   -  9 ثـََنا َعبهُد الهَمِجيِد بهنُ َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة الطَّوِيُل، َحدَّ ، َحدَّ َِزاِميُّ ، َعنه أَبِيِه،   ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احله َارِِثيُّ َعبهٍس احله
ِه، قَاَل: َحضَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى الصََّدَقِة،  َنهَصاِر: اللَُّهمَّ ِإيّنِ لَيهَس يل  َعنه َجدِّ فـََقاَل ُعلهَبُة بهُن زَيهٍد رَُجٌل ِمَن األه

ًئا فـَُهَو َعَليهِه َصَدَقٌة فـََلمَّا كَ  ِلِمنَي اَنَل ِمنه ِعرهِضي َشيـه َا رَُجٍل ِمَن الهُمسه  اَن ِمنه َغٍد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َماٌل أََتَصدَُّق ِبِه، فََأميُّ
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَيهَن الهُمَتَصدُِّق ِبِعرهِضِه الهَبارَِحَة« ؟ فـََقاَم ُعلهَبُة بهُن زَيهٍد فـََقاَل: َأاَن. فـََقاَل ال نَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َقده قَِبَل اَّللَّ

 َصَدقـََتَك« 
 .أبي عبس وهو ضعيفيه عبد المجيد بن محمد بن ف :الهيثميقال [ # 2366]فيض: 

 

ثـََنا َكِثرُي بهُن َعبهدِ   *   -  10 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َخاِلِد بهِن َعثهَمَة، َحدَّ ثـََنا بـُنهَداٌر حُمَمَُّد بهُن َبشَّاٍر، َحدَّ ٍف الهَمَدينُّ،    َحدَّ ِرو بهِن َعوه اَّللَِّ بهِن َعمه
ثـََنا َأيب، َعنه أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا  َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اغهُدوا َعَليَّ ِبَصَدقَاِتُكمه« فـََغَدوها َعَليهِه ِبَصَدقَاِِتِمه فـََقاَل ُعلهَبةُ َحدَّ
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َنهَصاِريُّ: َأيه َربِّ ِإنََّك تـَعهَلُم َأنَّ َرُسوَلَك َقده َأَمَراَن َأنه نـََتَصدََّق، َولَيهَس ِعنهِدي شَ  ٌء  بهُن زَيهٍد األه أََتَصدَُّق ِبِه، َوِإيّنِ َقده َتَصدَّقهُت يه
»أَيهَن الهُمَتَصدُِّق ِبِعرهِضِه الهَبارَِحَة« ؟  ِبِعرهِضي فـََغَدا النَّاُس ِبَصَدقَاِِتِمه، َوَدَخَل َمَعُهمه ُعلهَبُة بهُن زَيهٍد فـََقاَل َعَليهِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم:  

َلَك َوملَه َأُكنه َتَصدَّ فـََلمه يـََتَكلَّمه أَحٌد قَاهَلَا َثاَل  عهُت قـَوه ، َقده ْسَِ ٍء فـََقاَل ًث. فـََقاَم ُعلهَبُة فـََقاَل: َها أََنَذا أبَِيب َوأُمِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّ قهُت ِبَشيه
ُ ِمنهَك، بـََلى ِبِعرهضِ  ُ ِمنهَك« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بـََلى ِبِعرهِضَك فـََقِبَلُه اَّللَّ ُ ِمنهَك، بـََلى ِبِعرهِضَك فـََقِبَلُه اَّللَّ  َك فـََقِبَلُه اَّللَّ

 قال في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه كثير بن عبدهللا، وهو ضعيف. قال المحقق: [ # 2367]فيض: 
 

ِرو بهِن شُ   *   -  11 ، َعنه َعمه ، َعِن الهَعرهزَِميِّ ثـََنا أَبُو الهُمَطرِِّف ُمِغريَُة الشَّاِميُّ ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، َحدَّ ِه،  َحدَّ َعيهٍب، َعنه أَبِيِه، َعنه َجدِّ
اََلئِ  ُ اخله ُل الهَفضهِل؟ قَاَل: فـَيَـُقوُم اَنٌس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإَذا ََجََع اَّللَّ َم الهِقَياَمِة اَنَدى ُمَناٍد: أَيهَن َأهه َق يـَوه

َنَّ   - َوُهمه َيِسرٌي    - َنَِّة، فـَتَـلهَقاُهُم الهَماَلِئَكُة فـَيَـُقوُلوَن: ِإانَّ نـََراُكمه ِسَراًعا ِإىَل اجله يَـُقوُلوَن: َُنهُن  ِة، َفَمنه أَنـهُتمه؟ فَـ فـَيَـنهطَِلُقوَن ِسَراًعا ِإىَل اجله
َنا َغَفرهانَ  َنا َصرَبهاَن، َوِإَذا ُأِسيَء ِإلَيـه ُلُكمه؟ فـَيَـُقوُلوَن: ِإَذا ظُِلمه ُل الهَفضهِل. فـَيَـُقوُلوَن: َوَما َفضه َنا، فـَيـَُقاَل هَلُُم: َأهه َنا َحِلمه ، َوِإَذا ُجِهَل َعَليـه

ُر الهَعاِمِلنَي "  َنََّة فَِنعهَم َأجه  ادهُخُلوا اجله
 ...ذكر البوصيري أن في سنده العرزمي وهو ضعيف. قال المحقق: [ # 2368يض: ]ف

ِرو بهِن ِديَناٍر، َعنه َأيب   *   -   12 َياُن، َعنه َعمه ثـََنا ُسفه ِلٍم، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن يُوُنَس، َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمسه َصاِلٍح، قَاَل: قَاَل رَُجٌل:    َحدَّ
ًئا فـَُهَو َلُه، فَُأوِحَي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ اللَُّهمَّ لَيهَس  يهِه َوَسلََّم أَنَُّه َقده ُغِفَر  يل َماٌل أَتَصدَُّق ِمنه َمايل َفَمنه َأَصاَب ِمنه ِعرهِضي َشيـه

 َلهُ 
 رجال السند معلون وثقات...لوال أنه مرسل.  قال المحقق: [ # 2369]فيض: 

ثـََنا أَبُو خَ   -   14 َع ُعرهَوَة بهَن الزَُّبريهِ، يـَُقوُل: َحدَّثـَتهيِن عَ َحدَّ َياُن، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، ْسَِ ثـََنا ُسفه َثَمَة، َحدَّ َتأهَذَن يـه اِئَشُة َأنَّ رَُجاًل اسه
َل. َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ائهَذنُوا َلُه فَِبئهَس ابهُن الهَعشِ  ريَِة، َأوه بِئهَس رَُجُل الهَعِشريَِة« فـََلمَّا َدَخَل َعَليهِه َأاَلَن َلُه الهَقوه

َل؟ قَاَل: »اَي َعاِئَشةُ  ، قـُلهَت الَِّذي قـُلهَت، ُثَّ أَلَنهَت َلُه الهَقوه َم ِإنَّ َشرَّ النَّاِس ِعنهَد اَّللَِّ َمنهزِ   قَاَلته َعاِئَشُة: فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلًة يـَوه
ِشِه«   الهِقَياَمِة َمنه َوَدَعُه النَّاُس، َأوه تـَرََكُه النَّاُس اتَِّقاَء ُفحه

 بلفظه وسنده. هرواه البخاري في صحيح قال المحقق: [ # 2370]فيض: 
 

َاِعيَل بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن    -   15 ثـََنا أَبُو َعِقيٍل َُيهََي بهُن َحِبيِب بهِن ِإْسه ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنه حُمَمَِّد  َحدَّ ََسِديُّ، َحدَّ َحِبيِب بهِن َأيب َثِبٍت األه
َتأهِذُن َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   : َجاَء رَُجٌل َيسه ٍرو، َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته َوَسلََّم فـََقاَل: »بِئهَس َأُخو الهَعِشريَِة«  بهِن َعمه

: فـََقاَل: »اَي َعاِئَشُة، ِإنَّ اَّللََّ اَل  َش َواَل التـََّفحَُّش« َفَدَخَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََبشَّ ِبِه، فـََقاَلته  ُيُِبُّ الهُفحه
 رجال السند ثقات ومعدلون.  قال المحقق: [ # 2371]فيض: 
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ثـََنا َعِليُّ بهُن  *  - 16 َبَل إِ َحدَّ ثـََنا َثِبٌت، َعنه أََنٍس َأنَّ رَُجاًل أقـه َباينُّ، َحدَّ رَبين ُعثهَماُن بهُن َمَطٍر الشَّيـه َعهِد، قَاَل: َأخه ىَل النَِّبِّ َصلَّى اجله
ا َعَليهِه َشرًّا، فـََرحََّب ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   َعَليهِه َوَسلََّم، فـََلمَّا قـَفَّى قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يف َحلهَقٍة، فَأَثـهنَـوه

َم الهِقَياَمِة َمنه ُُيَاُف ِلَسانُُه َأوه ُُيَاُف َشرُُّه«   َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َشرَّ النَّاِس َمنهزَِلًة يـَوه
 فيه عثمان الشيباني وهو ضعيف. قال المحقق: [ # 2372]فيض: 

 

َيَخِة، َيذهُكُر َعنه ُأَساَمَة بهِن زَيهٍد، َعنه عَ   -   17 عهُت بـَعهَض الهَمشه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، قَاَل: ْسَِ بهِد اَّللَِّ بهِن نَِياٍر، َعنه ُعرهَوَة،  َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِشَرارُ  ِشِه« َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته  النَّاِس َمنه يـُتـََّقى جَمهِلُسُه ِلُفحه

 رجال السند ثقات ومعدلون.  قال المحقق: [ # 2373]فيض: 

ربََ  - 24 ، َأخه ِريِّ رَباََن يُوُنُس، َعِن الزُّهه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ : َواَّللَِّ ين ُعرهَوُة، َعنه َحدَّ َعاِئَشَة، قَاَلته
تَـَهَك ِمنه  َتى ِإلَيهِه َحىتَّ يـُنـه ٍء يـُؤه ِسِه ِمنه َشيه َتِقُم َّلِلَِّ َما انـهتَـَقَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم لِنَـفه ؛ فـَيَـنـه  حَمَارِِم اَّللَِّ

 جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. قال المحقق: [ # 2374]فيض: 

 
ثـََنا َعِليُّ بهُن زَيه   *  -  31 ، َحدَّ ََنِفيُّ ٍرو احله ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن َعمه َياَن الهَعطَّاُر، َحدَّ َعاَن، َعنه َسِعيِد بهِن  َحدََّثيِن الهَولِيُد بهُن ُسفه ِد بهِن ُجده

ميَاِن اِبَّللَِّ التـََّودُُّد ِإىَل النَّاِس«الهُمَسيِِّب، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس الهَعقهِل بـَعهَد اإلهِ
 في سنده عبيد الحنفي وابن جدعان، وكالهما ضعيف. قال المحقق: [ # 2375]فيض: 

 

ثـََنا ُهَشيهُم به   *   -   32 َبَة، َحدَّ ثـََنا ُعثهَماُن بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب َشيـه ِريَّ َعَلى الهِمنهرَبِ َحدَّ عهُت َخاِلًدا الهَقسه ثـََنا َسيَّاٌر، قَاَل: ْسَِ ُن َبِشرِي، َحدَّ
 « ، َأِحبَّ ِللنَّاِس َما حتُِبُّ لِنَـفهِسكَ يـَُقوُل: َحدََّثيِن َأيب، َعنه َجدِّي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي يَزِيُد بهَن أَسدٍ 

 والطبراني في الكبير واألوسط بنحوه، ورجاله ثقات.  رواه عبد هللا :هيثميقال ال[ # 2376]فيض: 
 

ثـََنا َعِليُّ بهُن َبكَّاٍر، َعنه ِإبـهَراِهيَم به  * -  33 ثـََنا ُموَسى بهُن أَيُّوَب، َحدَّ رَُجٌل ِإىَل  ِن َأدهَهَم، قَاَل: َجاَء َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد، َحدَّ
ُ َعَليهِه، وَ  ، ُدلَّيِن َعَلى َعَمٍل ُيُِبُّيِن اَّللَّ ُيُِبُّيِن النَّاُس َعَليهِه. قَاَل: »َأمَّا الهَعَمُل الَِّذي  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

نـهَيا، وَ  ُ َعَليهِه فَازهَهده يف الدُّ ُطَاِم«ُيُِبَُّك اَّللَّ  َأمَّا الهَعَمُل الَِّذي ُيُِبَُّك النَّاُس َعَليهِه فَانهِبذه ِإلَيهِهمه َما يف َيَديهَك ِمَن احله
 الحديث معضل. قال المحقق: [ # 2377]فيض: 

: أََتى النَِّبَّ َصلَّ   -   47 ثـََنا َجرِيٌر، َعنه لَيهٍث، َعنه جُمَاِهٍد، َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجٌل فََأدهاَنُه  َحدَّ
، أَلَيهسَ   ِبِه،َوقـَرَّبَُه َورَحََّب   : وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلمَّا َخَرَج قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َهَذا َمنه ُكنهَت َتذهُكُر؟ قَاَلته

َرُموَن اتَِّقاءَ  «. َيذهُكُر ِمنهُه َشرًّا قَاَل: »بـََلى َعَدُه قَاَل: »ِإنَّ َشرَّ النَّاِس الَِّذيَن يُكه َتُه َوقـَرَّبهَت َمقه : ِإيّنِ رَأَيـهُتَك َأدهنـَيـه   َشّرِِهمه« قَاَلته
 في سنده الليث بن سليم، الذي ترك الختالط حديثه...والحديث رواه الشيخان وغيرهما.  قال المحقق: [ # 2378]فيض: 
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ُل بهُن  *  - 54 ثـََنا ُمَؤمِّ يفُّ حُمَمَُّد بهُن ِفَراٍس َبصهِريٌّ ثَِقٌة، َحدَّ َياُن، َحدََّثيِن أَبُو َعبَّاِد بهُن  َحدََّثيِن أَبُو ُهَريـهَرَة الصَّريه ثـََنا ُسفه َاِعيَل، َحدَّ ِإْسه
اَل َتَسُعوَن النَّاَس أبَِمهَواِلُكمه، َوَلِكنه لَِيَسعهُهمه   الهَمقهرُبِيُّ، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّكمه 

ِه«مِ  ُُلِق َوَطاَلَقُة الهَوجه ُن اخله  نهُكمه ُحسه
 .فيه عبد هللا بن سعيد المقبري وهو ضعيف  :الهيثميقال [ # 7923]فيض: 

 

ثـََنا َعبه   *  -  55 ، َحدَّ َوُد بهُن َساملٍِ ثـََنا َأسه ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَرِك الهُمَخّرِِميُّ اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيَس، َعنه أَبِيِه، َعنه  ُد  َحدَّ
َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَُّكمه اَل َتَسُعوَن النَّا ِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َس أبَِمهَواِلُكمه، َوَلِكنه لَِيَسعهُهمه ِمنهُكمه َجدِّ

ُن ُخُلٍق«  ُط ُوُجوٍه َوُحسه  َبسه
 رجال السند كلهم ثقات ومعدلون. قال المحقق: [ # 2380 ]فيض:

 

ِكنٍي، َعنه َعِقيِل بهِن طَلهَحَة، وََكاَن أبـُُوُه َقده َشِهدَ   *  -   56 رَباََن َساَلُم بهُن ِمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله  َعامََّة الهَمَشاِهِد َمَع النَِّبِّ َحدَّ
ِل الهَباِديَ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   ، ِإانَّ ِمنه َأهه َُجيهِميِّ قَاَل: قـُلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِة فـَُنِحبُّ َأنه تـَُعلَِّمَنا َعَماًل َوَسلََّم , َعنه ُجَريٍّ َأوه َأيب ُجَريٍّ اهله

ًئا َولَ  َفَعَنا ِبِه، قَاَل: »اَل حَتهِقَرنَّ ِمَن الهَمعهُروِف َشيـه ُهَك َلَعلَّ اَّللََّ َأنه يـَنـه ِقي، َوَأنه ُتَكلَِّم َأَخاَك َوَوجه َتسه وه َأنه تـُفهرَِغ ِمنه َدلهِوَك يف ِإاَنِء الهُمسه
َبِسٌط«   ِإلَيهِه ُمنـه

 رجال اإلسناد ثقات.  قال المحقق: [ # 2381]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َعاِمٍر الهَعَقِديُّ،    *  -  57 ِلٍم، َحدَّ َحدَّثـََنا الهُمنهَكِدُر بهُن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، َعنه أَبِيِه، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه
ٍه طَلهقٍ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمَن الهَمعهُروِف َأنه تـَلهَقى َأَخاَك ِبَوجه  « اَّللَِّ

 إسناده المنكدر بن محمد بن المنكدر، وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره.  في :الهيثميقال [ # 2382]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َعِن ابهِن هَلِيَعَة، َعنه ُعبَـيهدِ   -   58 ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ِن اَّللَِّ بهِن الهُمِغريَِة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ به   َحدَّ
ثـََر تـََبسًُّما ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َاِرِث، يـَعهيِن ابهَن َجزهٍء قَاَل: »َما رَأَيهُت َأَحًدا َأكه  َوَسلََّم«احله

 (، وقال: حسن غريب. وصححه األلباني. 3641رواه الترمذي )[ # 2383]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن    * -  59 ثـََنا َُيهََي بهُن أيُّوَب، َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ به َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن َأيب َمرهََيَ، َحدَّ ، َحدَّ ٍل التَِّميِميُّ ٍر، َعِن َسهه ُن زَحه
َثِم، َعنه َأيب أَُماَمَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه أضهَحِك النَّا َيـه ًسا اهله  ِس ِسنًّا َوَأطهَيِبِه نـَفه

 ~ [ 2384]فيض: 
 

ثـََنا زَيهُد بهُن َأيب الزَّرهقَاِء، َعِن ابهِن هَلِيَعَة، َعنه ِعَمارََة به   *  -  60 ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن َحرهٍب الطَّاِئيُّ َحاَق بهِن َعبهِد  َحدَّ ِن َغزِيََّة، َعنه ِإسه
 َنٍس، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه أفهَكِه النَّاِس« اَّللَِّ بهِن َأيب طَلهَحَة، َعنه أَ 

 رواه الحديث معدلون. قال المحقق: [ # 2385]فيض: 
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َاِعيُل بهُن    -  61 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َخَلُف بهُن ََتِيٍم، َحدَّ ََسُن بهُن الصَّبَّاِح، َحدَّ َاِعيَل َحدَّثـََنا احله عهُت َهَذا ِمنه ِإْسه ِإبـهَراِهيَم بهِن ُمَهاِجٍر، قَاَل: ْسَِ
َع َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّ  : َما ْسَِ ِت َوُهَو يف بـَيهِتِه  بهِن َأيب َخاِلٍد، َعنه قـَيهِس بهِن َأيب َحازٍِم، قَاَل: قَاَل َجرِيُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َصوه

ِهي ِإالَّ  ُت ِإالَّ تـََبسََّم يف َوجه َلمه بَـَليِن َقطُّ ُمنهُذ أسه تَـقه  َأِذَن يل، َوَما اسه
 رواه البخاري في صحيحه.  قال المحقق: [ # 2386]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الهَوارِ  -  62 ِلٍم، َحدَّ َوِص حُمَمَُّد بهُن َحيَّاَن، َحدََّثيِن َعفَّاُن بهُن ُمسه َحه ثـََنا أَبُو األه ثـََنا أَبُو التـَّيَّاِح، َحدَّثـََنا  َحدَّ ِث بهُن َسِعيٍد، َحدَّ
َسِن النَّاِس ُخُلًقا   أََنُس بهُن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َأحه

 جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. قال المحقق: [ # 2387]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َأمحهََد الزَُّبريهِيُّ، َعنه َشرِيٍك، َعنه   *   -   63 َاِعيَل بهِن مَحَّاِد بهِن زَيهٍد، َحدَّ ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ِإْسه رَِمَة،    ِزاَيٍد، يَزِيَد بهِن َأيب  َحدَّ َعنه ِعكه
َر َصاَفَحُه«  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »ِإَذا َلِقَي الرَُّجلَ  ِهِه الهِبشه  فـََرَأى يف َوجه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2388]فيض: 

ثـََنا ُعَمُر بهُن َعاِمٍر أَبُو َحفهٍص التَّمَّاُر، َحدَّثـََنا  *  -   65 ، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن حُمَمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ََسِن    َحدَّ الهَقاِضي،  ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن احله
ُ يـَُقو  َطَّاِب َرمِحَُه اَّللَّ عهُت ُعَمَر بهَن اخله ، قَاَل: ْسَِ ِديِّ َُريهِريُّ، َعنه َأيب ُعثهَماَن النـَّهه رَباََن اجله عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأخه ُل: ْسَِ

ِلَماِن فـََتَصاَفَحا َوَسلَّ  ًرا ِبَصاِحِبِه،  يـَُقوُل: »ِإَذا الهتَـَقى الهُمسه َسنَـُهَما ِبشه ُهَما َعَلى َصاِحِبِه، َكاَن َأَحبـُُّهَما ِإىَل اَّللَِّ َأحه َم ُكلُّ َواِحٍد ِمنـه
ٌر« ُعوَن، َوِللهُمَصاِفِح َعشه نَـُهَما ِماَئُة َرمحهٍَة، لِلهَباِدِئ ِتسه  َونـََزَلته بـَيـه

 َمْن َلْم َأْعِرْفُه. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيهِ  :الهيثميقال [ # 2389]فيض: 

َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلٍد، عَ   -   68 َنَة، َعنه ِإْسه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبَّاٍد الهَمكِّيُّ نه قـَيهِس بهِن َأيب َحازٍِم، َعنه َجرِيِر  َحدَّ
، قَاَل: َما رَآين  ِهي بهِن َعبهِد اَّللَِّ ُت ِإالَّ تـََبسََّم يف َوجه َلمه  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُمنهُذ أسه

 حديث صحيح اتفق عليه الشيخان.  قال المحقق: [ # 2390]فيض: 
 

ُ، َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه    *   -   69 ُّ، َعنه َعاِمِر بهِن َيَساٍف، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، قَاَل َكاَن رَُجٌل يُ   اَّللَّ رَباََن ُموَسى بهُن َداُوَد الضَِّبِّ ِثُر َأخه كه
َنََّة َوُهَو  ُخُل اجله  َيضهَحُك«الضَِّحَك ُفذُِكَر ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َأَما ِإنَُّه َسَيده

 حديث مرسل...ورجال السند معدلون.  قال المحقق: [ # 2391]فيض: 

 
َعهِد، َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويََة، َعنه ِزاَيِد بهِن ِعاَلَقَة، َعنه ُأَساَمَة بهِن َشرِ   -   75 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله يٍك، قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َحدَّ

نه َصلَّى هللاُ   ، َما َخريهُ َما ُأعهِطَي اإلهِ َعهَراُب ِمنه ُكلِّ َمَكاٍن فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُُلُق َعَليهِه َوَسلََّم َفَجاَءتهُه األه ِلُم؟ قَاَل: »اخله َساُن َأِو الهُمسه
َسُن«   احلَه
 إسناده صحيح، رجاله ثقات.  :البوصيري قال [ # 2392]فيض: 
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رَبين    -   76 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيَس، قَاَل: َأخه ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنَس، َحدَّ َوَعمِّي، َعنه َجدِّي، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل:    َأيب، َحدَّ
ِخُل النَّ  َثِر َما يُده َعَليهِه َوَسلََّم َعنه َأكه َثِر َما  ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُُلِق« َوُسِئَل َعنه َأكه ُن اخله َنََّة قَاَل: »تـَقهَوى اَّللَِّ َوُحسه اَس اجله

َوفَاِن الهَفُم َوالهَفرهُج« َجه ِخُل النَّاَس النَّاَر قَاَل: »األه  يُده
 حسن األلباني إسناده.  قال المحقق: [ # 2393]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن أَيُّوَب،   -  77 َحاَق، َعنه ُمَعاِويََة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه َعطَاِء به َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ِن َأيب َحدَّ
َسنُـ  ِمِننَي َأفهَضُل؟ قَاَل: »أحه ، َأيُّ الهُمؤه  ُهمه ُخُلًقا« َراَبٍح، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 حسنه األلباني في صحيح ابن ماجه، وفي السلسلة الصحيحة. قال المحقق: [ # 2394]فيض: 

 
ِرو بهِن ِديَناٍر، َعِن ابهنِ   -  78 َنَة، َعنه َعمه َياُن بهُن ُعيَـيـه ثـََنا ُسفه ُُه، قَاُلوا: َحدَّ َثَمَة، َوَغريه ثـََنا أَبُو َخيـه يـَعهَلى بهِن ُِمَلٍَّك،   َأيب ُمَليهَكَة، َعنه  َحدَّ

ِمِن ِمنه ُخلُ  ٌء أَثـهَقُل يف ِميَزاِن الهُمؤه ُلُغ ِبِه قَاَل: »َما َشيه ٍق َحَسٍن، فَِإنَّ اَّللََّ يـُبهِغُض الهَفاِحَش َعنه أُمِّ الدَّرهَداِء، َعنه َأيب الدَّرهَداِء، يـَبـه
 الهَبِذيَء« 
 ، وقال األلباني: صحيح. ( باختالف يسير2002( مختصرًا، والترمذي )27517(، وأحمد )4799أخرجه أبو داود )[ #  2395]فيض:  

ثـََنا أَبُو ُأَويهٍس، َعنه حُمَمَّ   *   -  79 ثـََنا يُوُنُس بهُن حُمَمٍَّد، َحدَّ َهِريُّ، َحدَّ َوه ِد بهِن الهُمنهَكِدِر، َعنه َجاِبٍر، َعِن  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله
اَلقًا، الهمُ  َمِلُكمه ِإميَااًن؟ أَحاِسُنُكمه َأخه رِبُُكمه أبَِكه َلُفوَن«النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل ُأخه َنافًا، الَِّذيَن َيَهَلُفوَن َويـُؤه  َوطَُّؤوَن َأكه

 ن.قال محقق "التواضع والخمول" للمصنف: إسناده حس قال المحقق: [ # 2396]فيض: 
 

ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه يَزِيَد بهِن َعبه   -  80 ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم، َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، َحدَّ ِرو بهِن  َحدَّ ِد اَّللَِّ بهِن ُأَساَمَة، َعنه َعمه
ٍرو، َعِن الهُمطَِّلِب، َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته قَاَل   ِن ُخُلِقِه َدرََجَة قَائِِم َأيب َعمه ِرُك ِبُسه ِمَن لَُيده َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهُمؤه

 اللَّيهِل َصائِِم النـََّهاِر« 
 صححه األلباني في صحيح أبي داود. قال المحقق: [ # 2397]فيض: 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهََويهِه، َحدَّثَ *    -  81 ، َوَما رَأَيهُت َأَحًدا  َحدَّ َبَّاِر، َحدََّثيِن نُوُح بهُن َعبَّاٍد الهُقَرِشيُّ ُر بهُن َعبهِد اجله َوِد النَّضه َسه َكاَن يِن أَبُو األه
، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َشى َّلِلَِّ ِمنهُه، َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ِن ُخُلِقِه َعِظيَم    َأخه ُلُغ ِبُسه قَاَل: »ِإنَّ الهَعبهَد لَيَـبـه

َفَل دَ  ُلُغ ِبُسوِء ُخُلِقِه َأسه ِخَرِة َوَشَرَف الهَمَناِزِل َوِإنَُّه َلَضِعيُف الهِعَباَدِة، َوِإنَُّه لَيَـبـه  رهٍك ِمنه َجَهنََّم َوُهَو َعاِبٌد« َدرََجاِت اله
أورده المصنف في التواضع والخمول، وقال محققه إسناده ضعيف، والحديث ثابت من طرق   قال المحقق:[ #  2398]فيض:  
 صحيحة.

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب َسارََّة، َعِن احلهَ *    -   82 ٍر، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرسُ َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده وُل َسِن بهِن َعِليٍّ



523 

 

ُلُ  ِن اخله ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ لَيـُعهِطي الهَعبهَد ِمَن الثَـَّواِب َعَلى ُحسه ِق َكَما يـُعهِطي الهُمَجاِهَد يف َسِبيِل اَّللَِّ
ُر َويـَُروُح« َجه  يـَغهُدو َعَليهِه األه

 أورده المصنف في التواضع والخمول، وقال محققه: حديث مرسل، إسناده ضعيف.  قال المحقق: [ # 2399]فيض: 
 

َاِعيَل، َعنه َعبهِد الرَّ *    -  83 ُر بهُن ِإْسه َمحهَِسيُّ النَّضه ثـََنا أَبُو الهُمِغريَِة األه َعهِد، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َحاَق، َعنه رَُجٍل ِمنه َحدَّ محهَِن بهِن ِإسه
َطَااَي َكَما ُتِذيُب القـَُريهٍش قَ  َسُن لَُيِذيُب اخله ُُلَق احلَه َِليَد« اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اخله ُس اجله  شَّمه
 أورده المصنف في التواضع والخمول، وقال محققه: إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2400]فيض: 

 

ُروٍق، َعنه َعبهِد اَّللَِّ *  -  84 َعهَمُش، َعنه َأيب َواِئٍل، َعنه َمسه َثَمَة، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َحدَّثـََنا األه ثـََنا أَبُو َخيـه ٍرو، قَاَل: ملَه َيُكنه  َحدَّ  بهِن َعمه
ًشا، وََكاَن يـَُقوُل:  اَلقًا«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَاِحًشا َواَل ُمتَـَفحِّ  »ِإنَّ ِمنه ِخَيارُِكمه َأَحاِسُنُكمه َأخه

 رجال السند ثقات، والحديث رواه الشيخان وغيرهما. قال المحقق: [ # 2401]فيض: 

َُباِب، َعنه ُمَعاِويََة بهِن َصاِلٍح،    - 85 ثـََنا زَيهُد بهُن احله ٍر، َحدَّ رَبين َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ، َعنه  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده أخه
ُ َما َحاَك يف أَبِيِه، َعِن النـَُّواِس بهِن َْسهَعاَن، أَنَُّه َسَأَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الهرِبِّ َواإلهُِثِه   ُُلِق، َواإلهُِثه ُن اخله فـََقاَل: »الهرِبُّ ُحسه

تَـوهَك«نـَفه  َتاَك النَّاُس َوَأفـه  ِسَك َوِإنه َأفـه
 رواه مسلم في صحيحه بألفاظ قريبة. قال المحقق: [ # 2402]فيض: 

 

ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهٍد،    *  -   86 ِر َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم، َحدَّ ثـََنا أَبُو النَّضه ِ، َحدَّ َُسنيه يَزِيَد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َعنه  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
ِر بهِن َأيب الهُفَراِت، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َحسََّن اَّللَُّ    َخلهَق رَُجٍل َوُخُلَقُه فـََتطهَعَمُه النَّاُر«ُأَساَمَة، َعنه َبكه

 اضع والخمول، وحكم عليه محققه بالضعف.. أورده المصنف في التو  قال المحقق: [ # 2403]فيض: 

رَباََن َداُوُد بهُن َأيب ِهنهَد، َعنه َمكهُحولٍ   * - 88 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه ِ، َحدَّ َُسنيه ، َأنَّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ، َعنه َأيب ثـَعهَلَبَة اخلهَُشيِنِّ
َعَليهِه وَ  ِإيَلَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  أَبـهَغَضُكمه  اَلقًا، َوِإنَّ  َأَحاِسُنُكمه َأخه ِإيَلَّ  َرَبُكمه  َوَأقـه ِإىَل اَّللَِّ  َأَحبَُّكمه  َوَأبـهَعدَُكمه ِمينِّ   َسلََّم قَاَل: »ِإنَّ 

ُقوَن الهُمتَـَفيهِهُقوَن« اَلقًا، الثَـّرهَثُروَن الهُمَتَشدِّ  َمَساِوُئُكمه َأخه
 ال السند ثقات، لكن فيه انقطاعا...لكنه حسن لغيره بما له من شواهد متصلة. رج قال المحقق: [ # 2404]فيض: 

 
ثـََنا َماِلُك بهُن    -  91 ثـََنا َصَدَقُة بهُن ُموَسى، َحدَّ ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ َثَمَة، َحدَّثـََنا ُمسه ثـََنا أَبُو َخيـه َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن    ِديَناٍر،َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِريِّ ُده ُدَّاينُّ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ُل   َغاِلٍب احله ِمٍن: الهُبخه َلَتاِن اَل جَتهَتِمَعاِن يف ُمؤه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َخصه
ُُلِق "   َوُسوُء اخله

 أوره األلباني في ضعيف سنن أبي داود.  قال المحقق: [ # 2405]فيض: 
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َاِعيُل بهنُ   * -  92 ثـََنا ِإْسه ، َحدَّ َرٍم الهَعمِّيُّ َبُة بهُن ُمكه َحِكيٍم، َعِن الهَفضهِل بهِن ِعيَسى، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، َعنه َجاِبِر   َحدََّثيِن ُعقه
ُُلِق«  ُم ُسوُء اخله ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الشُّؤه  بهِن َعبهِد اَّللَِّ

 الحديث ضعيف.  قال المحقق: [ # 2406]فيض: 
 

ِر بهُن َأيب    *   -   93 أَبُو َبكه ثـََنا  ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُمصهَعٍب، َحدَّ ، َحدَّ َمرهََيَ، َعنه َحِبيِب بهِن ُعبَـيهٍد  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ
، قَاَل ابهُن ُمصهَعٍب: َحِسبهُت َأنَّ َمَعُه َحِكيَم بهَن ُعَمريهٍ، َعنه َعاِئَشةَ  ُم الرََّحِبِّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الشُّؤه ، قَاَلته

ُُلِق«   ُسوُء اخله
 سنده ضعيف. قال المحقق: [ # 2407]فيض: 

 

، َعنه َعبهِد    *  -  94 َمحهَِسيُّ رَبين أَبُو الهُمِغريَِة األه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َحاَق، َعنه رَُجٍل ِمنه َبيِن َهاِشٍم قَاَل: قَاَل َحدَّ الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
َلُّ  ِسُد اخله ُُلَق السَّيَِّئ لَيـُفهِسُد اإلهِميَاَن، َكَما يـُفه  الهَعَسَل« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اخله

 ضعيف. قال المحقق: [ # 2408]فيض: 
 

رَباََن َعبهُد الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب َروَّاٍد، َعنه مَ   *  -  95 ٍر، َأخه ِل َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ، َعنه رَُجٍل، ِمنه َأهه رهَواَن بهِن َساملٍِ
َراَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َزِيَرِة، َعنه َميهُموِن بهِن ِمهه ُُلِق َوَذِلَك  اجله  َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َذنهٍب َأعهَظُم ِعنهَد اَّللَِّ ِمنه ُسوِء اخله

 َأنَّ َصاِحَبُه اَل َُيهُرُج ِمنه َذنهٍب ِإالَّ َوَقَع يف َذنهٍب« 
 أورده المصنف في التواضع والخمول، وقال محققه: إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2409]فيض: 

 
ثـََنا َعبهَدُة بهُن ُسَليهَماَن، َحدََّثيِن ِهَشاُم بهُن ُعرهَوَة، عَ   -  97 َرَّاُز، َحدَّ ٍن اخله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعوه َبَة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ َحدَّ نه ُموَسى بهِن ُعقه

ُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا  ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه َوهِديِّ ٍرو األه ُروَن َمنه حُتَرَُّم َعَليهِه النَّاُر؟ ُكلُّ بهِن َعمه َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َهله َتده
ٍل َقرِيٍب«  ٍ َسهه ٍ َلنيِّ  َهنيِّ

 رجال السند ثقات، ومعدلون.  قال المحقق: [ # 2410]فيض: 
 

رَباََن ابهُن    -  98 ََسُن بهُن ِعيَسى، َأخه رَباََن َمعهَمٌر، َعنه مَهَّاِم بهِن ُمنَـبٍِّه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ َحدَّثـََنا احله  الهُمَباَرِك، َأخه
 َوَسلََّم قَاَل: »الهَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة«

 رجال سنده ثقات كلهم.  قال المحقق: [ # 2411]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد    *  -   99 ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن زَيهٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحدَّ َصلَّى هللُا بهُن َسِعيٍد، َحدَّ
ُ ِلَمنه َأطهَعَم الطَّعَ  َنَِّة ُغَرٌف يـَُرى ظَاِهُرَها ِمنه اَبِطِنَها، َأَعدَّها اَّللَّ  اَم َوَأطَاَب الهَكاَلَم«َعَليهِه َوَسلََّم: »يف اجله

 في السند ضعيف، وآخر متروك. قال المحقق: [ # 2412]فيض: 
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َداُم، َعنه أَبِ   *   -   100 َداِم بهِن ُشَريهٍح، َحدََّثيِن َأيب الهِمقه ثـََنا يَزِيُد بهُن الهِمقه ثـََنا َبشَّاُر بهُن ُموَسى، َحدَّ ِه َأيب ُشَريهٍح  َحدَّ َهاِنٍئ يِه، َعنه َجدِّ
َنََّة قَاَل: »َعَليهَك ِبُ  ٍء يُوِجُب يلَ اجله رِبهين ِبَشيه ِل الطََّعاِم« قَاَل: قـُلهُت ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َأخه ِن الهَكاَلِم َوَبذه  سه

 رجال السند ثقات، ومعدلون ما عدا شيخ المصنف فهو ضعيف. قال المحقق: [ # 2413]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الهَواِرِث، َعنه لَيهٍث، َعنه طَاُوٍس، َعنِ   *  -   101 ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر، َحدَّ ابهِن َعبَّاٍس _ قَاَل: َأظُنُُّه   َحدَّ
 َكِلَمٌة طَيَِّبٌة يـََتَكلَُّم ِِبَا الرَُّجُل َصَدقٌَة«رَفـََعُه، َشكَّ لَيهٌث _ قَاَل: »

 ~ [ 2414]فيض: 

ُرو بهِن    -   102 َعهَمِش، َعنه َعمه َياُن، َعِن األه رَباََن ُسفه رَباََن الهِفرهاَييبُّ، َأخه ُعوٍد، َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َمسه َثَمَة، َعنه َعِديِّ بهِن َحدَّ ُمرََّة، َعنه َخيـه
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اتَـُّقوا النَّاَر َوَلوه ِبِشقِّ َتَهَرٍة، فَِإنه ملَه    َيُكنه ِبِشقِّ َتَهَرٍة َفَكِلَمٌة طَيَِّبٍة« َحامتٍِ

 رجال السند ثقات كلهم.  قال المحقق: [ # 2415]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن حمَُ   *   -   112 ثـََنا أَبُو حِمهَصٍن، َحدَّ َحدَّ ثـََنا َحبَّاُن بهُن ِهاَلٍل، َحدَّ َياُن مَِّد بهِن السََّكِن أَبُو ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهَبصهِريُّ، َحدَّ ثـََنا ُسفه
، قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّ  ٍ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ؟ قَاَل: »طَيُِّب بهُن ُحَسنيه َجِّ ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َما ِبرُّ احله

 الهَكاَلِم، َوِإطهَعاُم الطََّعاِم« 
 رجال السند ثقات، ومعدلون.  قال المحقق: [ # 2416]فيض: 

 

ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد، َعنه    *   -   113 ثـََنا َداُوُد بهُن َرِشيٍد، َحدَّ ِلٍم، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َحدَّ ُمَعاِويََة بهِن َُيهََي، َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُمسه
» رَتُِسوا ِمَن النَّاِس ِبُسوِء الظَّنِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احه

 وقال: ضعيف جدا. 156أورده األلباني في السلسلة الضعيفة رقم  قال المحقق: [ # 2417]فيض: 
 

رَبَُه، َعِن    *   -  114 َماَن، َعمَّنه َأخه رَباََن أَبُو ُمَعاِويََة، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َطهه ُ، َأخه َسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَّ احلَه
َزهِم ُسوُء الظَّنِّ اِبلنَّاِس« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن    احله

 من مراسيل الحسن البصري...وفي السند مجهول. قال المحقق: [ # 2418]فيض: 
 

، َعنه َنصهرِ   *   -  115 ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد، َعِن الهَولِيِد بهِن َكاِمٍل الهَبَجِليِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َرِشيٍد، َحدَّ ، َعنه   بهِن َعلهَقَمةَ   َحدَّ َرِميِّ ضه احلَه
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمَن احلهَ  َزهِديِّ  زهِم َأنه تـَتَِّهَم النَّاَس«َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعاِئٍذ األه

 الحديث مرسل...  قال المحقق: [ # 2419]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن   *  - 116 َرُة بهُن َحِبيٍب، َحدَّ َوِص، َوَضمه َحه ِر بهِن َأيب َمرهََيَ، َحدََّثيِن أَبُو األه ثـََنا بَِقيَُّة، َعنه َأيب َبكه َأنَّ َرُسوَل  َرِشيٍد، َحدَّ
َرَّاِح: »اَل ََتهَمَننَّ َأَحًدا بـَعهِدي«   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل أِلَيب ُعبَـيهَدَة بهِن اجله
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 الحديث مرسل...باإلضافة إلى ضعيف أبي بكر بن أبي مريم.  قال المحقق: [ # 2420]فيض: 

َبَة بهَن حُمَمٍَّد ا  -   136 عهُت ُعقه ثـََنا ُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَماَن، قَاَل: ْسَِ َعهَلى بهُن مَحَّاٍد، َحدَّ ثـََنا َعبهُد األه الرَّمحهَِن  لهَمِدييِنَّ، ُُيَدُِّث َعنه َعبهِد  َحدَّ
َِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ  ، رََفَع احله ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ َلَم، َعنه َأيب َحازٍِم، َعنه َسهه ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِعنهَد اَّللَِّ بهِن زَيهِد بهِن َأسه

َتاًحا ِللشَّرِّ  َعزَّ َوَجلَّ َخَزاِئُن اخلهَريهِ َوالشَّرِّ، َمَفاتِيُحُهَما الّرِجَ  َتاحا لِلهَخريهِ ِمغهاَلقًا ِللشَّرِّ، َوَويهٌل ِلَمنه َجَعَلُه ِمفه اُل، َفُطوََب ِلَمنه َجَعَلُه ِمفه
 ِمغهاَلقًا ِللهَخريهِ« 

 قال األلباني في ضعيف سنن ابن ماجه: ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2421]فيض: 

 
ثـََنا َسِعيُد بهُن    *   -   137 ثـََنا َسيهُف بهُن َأيب الهُمِغريَِة، َعنه جمَُ َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا حَمهُبوُب بهُن حُمهِرٍز التَِّميِميُّ ، َحدَّ َرهِميُّ اِلٍد، َعنه َعاِمٍر حُمَمٍَّد اجله

ُكمه وَ  ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإايَّ ِفُن الهُغرََّة َوُتظهِهُر الهَعوهرََة« الشَّعهِبِّ َا َتده ُمَشارََّة النَّاِس، فَِإَّنَّ
ِهبُ  ِفُن يـَعهيِن ُتذه  َتده

 (، وقال: ضعيف. 2477ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 2422]فيض: 

رَباََن َصاِلٌح الهُمرِّيُّ، َعنه َسعِ   *  -  146 ُر بهُن الهَولِيِد، َأخه ثـََنا ِبشه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َعِن النَِّبِّ َحدَّ ِديِّ ، َعنه َأيب ُعثهَماَن النـَّهه َُريهِريِّ يٍد اجله
َنافًا، الَّذِ  اَلقًا، الهُمَوطَُّؤوَن َأكه لَُفوَن َوَيَهَلُفوَن، َوأَبـه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َأَحبُُّكمه ِإىَل اَّللَِّ َأَحاِسُنُكمه َأخه َغُضُكمه ِإىَل اَّللَِّ يَن يـُؤه

ِل الهرَبَآء الهَعثـََراِت«  َواِن، الهُملهَتِمُسوَن أِلَهه َ اإلهِخه  الهَمشَّاُؤوَن اِبلنَِّميَمِة، الهُمَفّرُِقوَن َبنيه
 رواه الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف.  :الهيثميقال [ # 2423]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن خَمهَلٍد، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر، َعنه ُعمَ  *  - 147 ، َحدَّ ِليُّ َرَة،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه ىَل ُغفه ، َموه َر بهِن َعبهِد اَّللَِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َأاَب أَيُّوَب، َأاَل َأُدلَُّك    َعنه َأيب  َنهَصاِريِّ ِضَعَها؟«  أَيُّوَب األه ُ َموه َعَلى َصَدَقٍة يـَرهَضى اَّللَّ

ِ النَّ  َعى يف ُصلهِح َذاِت َبنيه . قَاَل: »َتسه نَـُهمه ِإَذا تـََباَعُدوا«قَاَل: قـُلهُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  اِس ِإَذا تـََفاَسُدوا، َوتـَُقاِرُب بـَيـه
 في سند الحديث ضعيفان...  قال المحقق: [ # 2424]فيض: 

 

َاِعيَل بهِن َأيب    *  -  148 رَباََن َجرِيٌر، َعنه َُيهََي بهِن َسِعيٍد، َعنه ِإْسه َاِعيَل، َأخه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َحِكيٍم، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب، َحدَّ
رِبُُكمه خبَريهٍ ِمنه َكِثرٍي ِمَن الصَّاَلِة َوالصَّ  َدَقِة؟« قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل ُأخه

 »ِ  »ِإصهاَلُح َذاِت الهَبنيه
 الحديث مرسل، لكن من مرسالت سعيد بن المسيب أصح المراسيل. قال المحقق: [ # 2425]فيض: 
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عهُت َعمه   *  -   152 ثـََنا َأيب، َحدََّثيِن َحارِثَُة بهُن حُمَمٍَّد، قَاَل: ْسَِ ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُشَجاٍع السَُّكوينُّ، َحدَّ َرَة، تـَُقوُل: َسأَلهُت َعاِئَشَة:  َحدَّ
: »َكاَن َكَرُجٍل ِمنه رَِجاِلُكمه َغريهَ أَنَّ َكيهَف َكاَن   َرِم النَّاِس،  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َخاَل بِِنَسائِِه؟ قَاَلته ُه َكاَن ِمنه َأكه

َسِن النَّاِس ُخُلًقا، وََكاَن َضاِحًكا َبسَّاًما«   َوَأحه
 في سنده حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف. قال المحقق: [ # 2426]فيض: 

 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َعنه ُعبَـيه   *  -   153 ثـََنا ابهُن َأيب َمرهََيَ، َحدَّ ، َحدَّ ٍل التَِّميِميُّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسهه ٍر، َعنه َعِليِّ بهِن  َحدَّ ِد اَّللَِّ بهِن زَحه
 َماَمَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َأضهَحِك النَّاِس ِسنًّا، َوَأطهَيِبِه نـَفهًسا يَزِيَد، َعِن الهَقاِسِم، َعنه َأيب أُ 

 رواه الطبراني في الكبير، واألوسط، وفيه علي بن يزيد اإللهاني وهو ضعيف. :الهيثميقال [ # 2427]فيض: 

َياُن الثَـّوهِريُّ، َعنه    -   154 ثـََنا ُسفه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسَف الهِفرهاَييبُّ، َحدَّ ٍل، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسهه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َخريهُكُ  ِلي«َعاِئَشَة، قَاَلته ِلِه، َوَأاَن َخريهُُكمه أِلَهه  مه َخريهُُكمه أِلَهه

 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال المحقق: [ # 2428]فيض: 
 

ثـََنا ِهَشاُم بهُن    *   -  155 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َحدَّ ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعاِئَشَة، َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن َُيهََي بهِن َسِعيٍد الهُقَرِشيُّ
َأٍة ِمَن   َليِت بـَعهَد َهده : َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيُدقُّ َعَليَّ الهَباَب يف َغريهِ لَيـه اللَّيهِل، َحىتَّ يـَرهَتِفَع قـَرهُعُه فـَُيَكلَِّميِن ِمنه ِصرِي قَاَلته

َتِحي« ؟ فََأُقوُل: أَ  الهَباِب يـَُقوُل: »َعَزمهتُ  َتُح َلُه فـَيَـُقوُل: »َما َمنَـَعِك َأنه تـَفه َمِعنَي« فََأفـه َتِحي يل ِإنه ُكنهِت َتسه َردهُت َأنه َعَليهِك َأنه تـَفه
 يـَعهَلَم َأزهَواُجَك َأيَّ َساَعٍة ِجئهَت؟

 إسناده حسن. :الموسوعة قال محقق[ # 2429]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َبكه   * -   156 َاِد، َعنه حُمَمَِّد به َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن ُعَفريهٍ، َحدََّثيِن َُيهََي بهُن أَيُّوَب، َعِن ابهِن اهله َحاَق، َحدَّ ِن ِإبـهَراِهيَم ،  ِر بهُن ِإسه
ُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف   : َخَرجه ُثـَيهِل ِعنهَد  َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته ِخَرِة، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا اِبأله ٍر اله َغزهَوِة َبده

َنا َأاَن ُهَناَك   َرَاِك انهَصَرفهُت لِبَـعهِض َحاَجيِت َوَنَكبهُت َعِن الطَّرِيِق، فـَبَـيـه َرايَنه األه َ َظهه َراِء َبنيه ِإَذا رَاِكٌب َيضهِرُب فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ الصَّفه
: فـََفَرغهُت ِمنه َحاَجيِت، ُثَّ ِجئهُت قـُلهتُ َصلَّى هللاُ عَ  : َأرهَكُب؟ قَاَل: »تـََعايَله َليهِه َوَسلََّم أََتى َحىتَّ َأاَنَخ ِإيَلَّ بَِعرِيي، ُثَّ اضهَطَجَع قَاَلته

: فََأرهِمي : َعَرفهُت ِحنَي قَاَل َذِلَك أَنَُّه َغريهُ ََترِِكي. قَاَلته َزِت، ُثَّ  َحىتَّ ُأَساِبَقِك« قَاَلته َعُل َطَرَفُه يف ُحجه ِري ُثَّ أجه ِبِدرهِعي َخلهَف َظهه
ِهي َفَكأَنَُّه َعجِ  : فـََنَظَر يف َوجه . قَاَلته ِلي، ُثَّ قـُلهُت: تـََعاَل نـَُقوُم َعَلى َهَذا اخلهَطِّ َنا  َخَططهُت َخطًّا ِبرِجه : فـَُقمه َب َوَأَشاَر بَِيِدِه. قَاَلته

ِم ِذي  َعَلى َذِلَك اخلهَطِّ  َ َيَديَّ فـََقاَل: »َهِذِه بِيَـوه َنا َفَسبَـَقيِن، َوَخَرَج َبنيه : قـُلهُت أذهَهُب؟ قَاَل: اذهَهِب. َفَخَرجه :  . قَاَلته الهَمَجاِز« قَاَلته
َتِغي َأيب،  : ُثَّ ذََكرهُت أَنَُّه أََتى َوَأاَن َجارِيٌَة يـَبـه ُم ِذي الهَمَجاِز؟ قَاَلته ٌء َفَسأَلَِنيِه َفَمنَـعهُتُه، َفَذَهَب    َفذََكرهُت َما يـَوه وََكاَن يف َيِدي َشيه

ُتُه َوَدَخلهُت الهبَـيهتَ   يـَتَـَعاطَاُه، فـََفَررهُت، َفَخَرَج يف أَثَِري، َفَسبَـقه
 هو على ضعف إسناده، منكر المتن. :شعيب في مشكل األثار[ # 2430]فيض: 
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ثـََنا َعِليُّ بهُن    -   157 رَبين َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشوِن، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، عَ َحدَّ َعهِد، َأخه نه أَبِيِه، َعنه  اجله
َها اِبجلهَ  َعُث َأوه ُيَسرُِّب ِإلَيـه : َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَبـه نَـَها اِبلهبَـَناِت يـَعهيِن اللَُّعبَ َعاِئَشَة، قَاَلته  َواِري ُياَلِعبـه

 رواه مسلم في صحيحه.  قال المحقق: [ # 2431]فيض: 
 

رَبين مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة، َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ , َعنه َأيب الهُمتَـوَكِِّل    -   158 َعهِد، أخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ، َأنَّ أُمَّ َحدَّ  َسَلَمَة َجاَءته  النَّاِجيِّ
َتِزرًَة   َفٍة ِفيَها طََعاٍم، َفَجاَءته َعاِئَشُة ُمؤه َم َعاِئَشَة ِبَصحه َفَة، َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه ٌر، َفَضَرَبته ِِبَا الصَّحه ِبِكَساٍء َمَعَها ِفهه

ِ، َفَجَمَع َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َها فـَلهَقَتنيه ِ َمَع الطََّعاِم بَِيِدِه، َويـَُقوُل: »ُكُلوا َغاَرته أُمُُّكمه، ُكُلوا َغاَرته  فـََفَلَقتـه لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَفلهَقَتنيه
َفِتَها، فََأَكُلوا. ُثَّ َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َفتَـَها، فـَبَـَعَث ِِبَا   عَ أُمُُّكمه« فـََلمَّا َحَضَر طََعاُم َعاِئَشَة َجاَءته ِبِه يف َصحه َليهِه َوَسلََّم َصحه

ُهَما ُ َعنـه َفَة أُمِّ َسَلَمَة ِإىَل َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ  ِإىَل أُمِّ َسَلَمَة، َوبـََعَث َصحه
 صححه األلباني في صحيح سنن النسائي. قال المحقق: [ # 2432]فيض: 

 

ٍرو، َعنه َُيهََي به   *   -   159 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه ثـََنا ِإْسه ُل بهُن ِهَشاٍم، َحدَّ ثـََنا الهُمَؤمِّ ِن َعبهِد الرَّمحهَِن، قَاَل: قَاَلته َحدَّ
ُت َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َدَة بِنهِت زََمَعَة، َفَجَلسه نَـَها، َوَقده َصنَـعهُت َحرِيَرًة َفِجئهُت َعاِئَشُة: " َدَخلهُت َعَلى َسوه  َعَليهِه َوَسلََّم بـَيهيِن َوبـَيـه

ِمنـه  أَلَُلطَِّخنَّ  َأوه  َها  ِمنـه لََتأهُكِلنَي  فـَُقلهُت: َواَّللَِّ  ِبَذائَِقتـَُها،  َأاَن  َما   : فـََقاَلته فـَُقلهُت: ُكِلي.  ِبَذائَِقِتَها.ِِبَا  َأاَن  َما   : فـََقاَلته ِهَك.  ِبَوجه   َها 
ِهَها، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيضهَحُك َوُهوَ  ُت ِبَوجه ًئا َفَمَسحه َها َشيـه ًئا فـَتَـَناَولهُت ِمنـه َها َشيـه نَـَها، فـَتَـَناَوَلته ِمنـه  بـَيهيِن َوبـَيـه

ِهي، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َسَح ِبِه َوجه ًئا  لَِتمه ، فََأَخَذته َشيـه َتِقيَد ِمينِّ بَـَتُه _ َوُهَو َيضهَحُك _ لَِتسه َها رُكه َم َُيهِفُض َعنـه
ِهي َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيضهَحُك "  َفَمَسَحته ِبِه َوجه

 رجال السند ثقات ومعدلون.  قال المحقق: [ # 2433]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلدُ   - 160 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن   َحدَّ : َلمَّا َمَلَكيِن   حُمَمٍَّد،بهُن ِخَداٍش، َحدَّ َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعاِئَشَة، قَاَلته
ُتُه فَـ  َباِق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َلِقَييِن يف زُقَاٍق فـَتَـَناَوَليِن َفَسابـََقيِن َفَسبَـقه َلمَّا َبََن يب قَاَل: اَي َعاِئَشُة »َهله َلِك يف السِّ

 َوقَاَل: »َهِذِه بِِتلهَك«  «، َفَسبَـَقيِن 
 صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود.  قال المحقق: [ # 2434]فيض: 

 

اَلَن، َعِن الهَمقهرُبِيِّ   *  -   161 ثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد الهَعزِيِز، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعجه ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: َحدَّ
نـهَيا اَبِطٌل ِإالَّ َثاَلثً  َلَك " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " هَلهُو الدُّ ِسَك َوَتَهِديَبَك فـََرَسَك، َوُماَلَعبَـَتَك َأهه  : انهِتَضاَلَك ِبَقوه

 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولكن استدرك عليه الذهبي بقوله: سويد متروك.  قال المحقق: [ # 2435]فيض: 
 

، َأخه   -  162 ِريِّ رَباََن يُوُنُس ، َعِن الزُّهه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ رَباََن مُحَيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن  َحدَّ
َبَة بهِن َأيب ُمَعيهطٍ  ٍف، َأنَّ أُمَُّه َوِهَي أُمُّ ُكلهُثوَم بِنهُت ُعقه َعته َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَيهَس الهَكاِذُب َعوه َا ْسَِ رَبَتهُه َأَّنَّ  َأخه



529 

 

ًا« قَاَل ابهُن ِشَهاٍب: َوملَه َأْسهَعه يـَُرخَُّص ِفيَما يَـ  ًا َويـَنهِمي َخريه َ النَّاِس َويـَُقوُل َخريه ِلُح َبنيه ِإالَّ يف َثاَلٍث:   ُقوُل النَّاُس َكِذبٌ الَِّذي ُيصه
َ النَّاِس، َوَحِديِث الرَُّجِل امهَرأََتُه، َوَحِديِث الهَمرهَأِة َزوهَجَها  اإلهِصهاَلِح َبنيه

 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 2436]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعثهَماَن به   -   163 ُّ، َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه َشٍب،  َحدَّ ِر بهِن َحوه ِن ُخثـَيهٍم، َعنه َشهه
َاَء بِنهِت يَزِيَد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َتُب َعَلى ابهِن آَدَم ِإالَّ َثاَلُث    َعنه َأْسه َخَطَب النَّاَس فـََقاَل: " ُكلُّ الهَكِذِب يُكه

نَـُهَما َورَُجٌل َكَذَب يف  ِلَح بـَيـه َ امهَرأَيهِن لُِيصه َرهِب " ِخَصاٍل: رَُجٌل َكَذَب امهَرأََتُه ِلرُيهِضيَـَها، َورَُجٌل َكَذَب َبنيه   َخِديَعِة احله
 أورده األلباني في ضعيف سنن الترمذي وقال: صحيح دون قوله "ليرضيها".  محقق: قال ال[ # 2437]فيض: 

 

، عَ   *   -  164 َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلٍد، َعِن الشَّعهِبِّ ثـََنا ُعَمُر بهُن َحفهٍص، َعنه ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّاٍر، َحدَّ نه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َرَواَحَة:  َحدَّ
َرًة ُثَّ أَتـَتهُه فـَوَ  : أفـََعلهتَـَها اَي ابهَن َرَواَحَة؟ قَاَل َما فـََعلهُت َأَصاَب ِمنه َجارِيٍَة َلُه فـََندََّدته ِبِه امهَرأَتُُه فََأَخَذته َشفه َها، قَاَلته افـََقتهُه َقده قَاَم ِمنـه

َرَأنَّ قـُرهآاًن َأوه أَلُبـَعَِّجنََّك ِِبَا قَاَل: فـََفكَّرهُت يف ِقَراَءِة الهُقرهآِن َوَأاَن ُجُنبٌ  : لَتَـقه ًئا قَاَلته ى َوبَِيِدَها  َفِهبهُت َذِلَك َوِهَي امهَرَأٌة َغريهَ َشيـه
فـَُقلهُت: آَمنـَُها،  َواَل  َرٌة   َشفه
الطويل[  ]البحر 
َساِطعُ  الصُّبهِح  ِمَن  ُهوٌر  َمشه انهَشقَّ  ِإَذا   ... ِكَتابَُه  ُلو  يـَتـه اَّللَِّ  َرُسوُل   َوِفيَنا 
الهَمَضاِجعُ  اِبلهَكاِفريَن  تَـثـهَقَلته  اسه ِإَذا   ... ِفَراِشِه  َعنه  َبُه  َجنـه َُيَايف   يَِبيُت 

َواِقعُ أَ  قَاَل  َما  َأنَّ  ُموِقَناٌت  ِبِه   ... فـَُقُلوبـَُنا  الهَعَمى  بـَعهَد  َُدى  اهله  رَااَن 
َعَليهِه وَ  ، وََكذَّبهُت الهَبَصَر فَأَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  : آَمنهُت اِبَّللَِّ كِّنَي َوقَاَلته رَبهتُُه َفَضِحَك، َوَأعهجَ فَأَلهَقِت السِّ ُبُه َما  َسلََّم فََأخه

 َصنَـعهتُ 
 إسناده منقطع...وفي سنده حفص بن عمر الذي يروي الموضوعات عن الثقات...  قال المحقق: [ # 2438]فيض: 

 

ٌف، َعنه رَُجٍل، أَنَُّه ْسَِ  *  -   165 رَباََن َعوه رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َأخه يٍل، َأخه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ َة بهَن ُجنهِدٍب، َُيهُطُب َعَلى َع َْسُرَ َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَّ الهَمرهأَ  َرِة َوُهَو يـَُقوُل: ْسَِ َة ُخِلَقته ِمنه ِضَلٍع، َوِإنََّك َأنه َأَردهَت ِإقَاَمَة ِمنهرَبِ الهَبصه

َلِع َكَسرهَِتَا، َفَدارَِها َتِعشه    ِِبَا، َفَدارَِها َتِعشه ِِبَا« الضِّ
 رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. :الهيثميقال [ # 2439]فيض: 

 

قَالَ   -  166 ِه،  َعمِّ َعنه  ِشَهاٍب،  ابهُن  َأِخي  ابهُن  ثـََنا  َحدَّ ِإبـهَراِهيَم،  بهُن  يـَعهُقوُب  ثـََنا  َحدَّ َثَمَة،  َخيـه أَبُو  ثـََنا  بهُن  :  َحدَّ َسِعيُد  َحدََّثيِن 
َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَمرهَأَة َكالضِّ  َلِع، َأنه َذَهبهَت تُِقيُمَها َكَسرهَِتَا، َوِإنه الهُمَسيِِّب، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

تَـعهَت ِِبَا َوِفيَها ِعوٌج« َتمه تَـَها اسه  تـَرَكه
 رواه البخاري في صحيحه.  قال المحقق: [ # 2440]فيض: 
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رَباََن ُشعهَبُة، َعنه َأيب قـََزَعَة، َعنه َحِكيِم بهِن مُ   -  167 ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َأنَّ رَُجاًل   أَبِيِه،َعاِويََة، َعنه  َحدَّ
َتَسى، َواَل َيضهِرُب  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َما َحقُّ الهَمرهَأِة َعَلى الزَّوهِج؟ قَاَل: »َأنه يُطهِعَمَها ِإَذا طَِعمَ  ُسوَها ِإَذا اكه ، َوَيكه

ُجره ِإالَّ يف الهبَـيهِت«  ، َواَل يـَهه َه، َواَل يـَُقبِّحه  الهَوجه
 صححه األلباني في صحيح ابن ماجه.  قال المحقق: [ # 2441: ]فيض

ثـََنا ِهَشاُم بهُن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعاِئَشَة، قَ   -  168 ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه : »َما رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ  َحدَّ اَلته
 َرَب بَِيِدِه امهَرَأًة َقطُّ َواَل َخاِدًما« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ضَ 

 رواه مسلم في صحيحه.  قال المحقق: [ # 2442]فيض: 
 

ثـََنا َُيهََي بهُن زََكِرايَّ بهِن َأيب زَاِئَدَة، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهوَ   -   169 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح، َحدَّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َة، َعنه أَبِيِه، َعنه  َحدَّ
عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َُيهُطُب فـََوَعَظُهمه َوذََكَر النَِّساَء فـََقالَ  : »َعاَلَم ََيهِلُد أَحدُُكُم امهَرأََتُه َجلهَد الهَعبهِد،  زََمَعَة، قَاَل: ْسَِ

ِمِه؟«  ُثَّ ُيَضاِجُعَها ِمنه َأوَِّل يـَوه
 رواه الشيخان وغيرهما.  قال المحقق: [ # 2443]فيض: 

ثـََنا ُموَسى بهُن ُعبَـيهَدَة، َعنه َعبهِد    *   -   171 ثـََنا َمكِّيُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم، َحدَّ ََسُن بهُن الصَّبَّاِح، َحدَّ اَّللَِّ بهِن ِديَناٍر، َعِن ابهِن ُعَمَر،  َحدَّثـََنا احله
َن أِلَنـهُفِسِهنَّ َضرًّا َواَل نـَفه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  َُتُوُهنَّ  ِه َوَسلََّم قَاَل: »أَيُّها النَّاُس، ِإنَّ النَِّساَء ِعنهدَُكمه َعَواٌن، اَل مَيهِلكه ًعا، َأَخذه

، َلَكمه َعَليهِهنَّ َحقٌّ َوهَلُنَّ عَ  َللهُتمه فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ َتحه ، َواسه َليهُكمه َحقٌّ، َفِمنه َحقُِّكمه َعَليهِهنَّ َأالَّ يُوِطئهَن فـُُرَشُكمه، َواَل أبََِمانَِة اَّللَِّ
َوُِتُنَّ اِبلهَمعهُروِف، َواَل َتضهرِبُوُهنَّ   فَِإنه َضَربـهُتُموُهنَّ فَاضهرِبُوُهنَّ َضرهاًب يـَعهِصيَنُكمه يف َمعهُروٍف، فَِإَذا فـََعلهَن َذِلَك فـََلُهنَّ ِرزهقـُُهنَّ وَِكسه

 َغريهَ ُمرَبٍِّح« 
 في السند موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.  قال المحقق: [ # 2444]فيض: 

 
َاِعيَل الهُمَؤدُِّب ِإبـهَراِهيُم بهُن ُسَليهَماَن، َعِن ا  -   173 ثـََنا أَبُو ِإْسه َعاِل بهُن طَاِلٍب، َحدَّ ثـََنا َعبهُد الهُمتـه َجَّاِج بهِن ِديَناٍر، َعنه  َحدَّ حُمَمَِّد حله

، قَاَل: بَيَنَما َُنهُن قـُُعوٌد ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  ، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ َرَأٌة فـََقاَلِت: السَّاَلُم َعَليهَك بهِن َعِليٍّ َسلََّم ِإذه أَتـَتهُه امه
، َأاَن َواِفَدُة النَِّساِء ِإليهَك،   ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ َربُّ الّرَِجاِل َوَربُّ النَِّساِء، َوآَدُم أَبُو الّرَِجاِل َوأبُو النَِّساِء، َوبـََعَثَك اَّللَّ   اَّللَّ

َياٌء ِعنهَد َرِبِِّمه يـُرهزَ  ِر َما َقده  ُقو الّرَِجاِل َوِإىَل النَِّساِء، فَالّرَِجاُل ِإَذا َخَرُجوا يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَُقِتُلوا فََأحه َجه هَلُمه ِمَن األه َوِإَذا َخَرُجوا  َن، 
َعَليههِ  ِر؟ فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َجه ُلوا، َوَُنهُن ََنهُدُمُهمه َوجَنهِلُس َفَماَذا لََنا ِمِن األه َوَسلََّم: »َأقهرِِئي النَِّساَء ِمينِّ السَّاَلَم،    َعمه

َعُلُه«َوُقويل هَلُنَّ ِإنَّ طَا  َعَة الزَّوهِج تـَعهِدُل َما ُهَناَك، َوَقِليٌل ِمنهُكنَّ َمنه تـَفه
 ... أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذكر أنه ال يصح...  قال المحقق: [ # 2445]فيض: 
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ثـََنا َجرِيٌر، َعنه َُيهََي بهِن    *   -   174 َاِعيَل، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ِ بهِن حِمهَصٍن، ح َحدَّ َسِعيٍد، َعنه َبِشرِي بهِن َيَساٍر، َعنه ُحَصنيه
رَباََن َُيهََي بهُن َسِعيٍد، َأنَّ َبِشرَي بهَن َيَسارٍ  ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َأخه َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه ِ بهِن حِمهَصٍن، َعنه َعمٍَّة  َوَحدَّ َُه , َعنه ُحَصنيه أَخربه

هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَذاِت َزوهٍج ِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف َحاَجِتَها فـََفَرَغته ِمنه َحاَجِتَها فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َلُه أَتَ 
: َما آُلوُه ِإالَّ َما  : نـََعمه. قَاَل: »َفَكيهَف أَنهِت َلُه« ؟ قَاَلته َا ُهَو    أَنهِت« ؟ قَاَلته َعَجزهُت َعنهُه. قَاَل: »انهظُِري أَيهَن أَنهِت ِمنهُه، فَِإَّنَّ

 َجنـَُّتِك َواَنُرِك« 
 (، وقال: حسن. 1509ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 2446]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الطََّفاِويُّ، َعنه لَيهٍث، َعنه َعطَاٍء، َعِن ابهنِ   *   -   175 َثَمَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َخيـه َرَأٌة  َحدَّ  َعبَّاٍس، قَاَل: َسأََلِت امه
: َما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى الهَمرهَأةِ  : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَلته َسَها َوِإنه َكاَنته َعَلى رَأهِس قـََتٍب« قَاَلته ؟ قَاَل: »اَل َتَهنَـعهُه نـَفه

ًما َتَطوًُّعا ِإالَّ ِبِِذهنِِه، فَِإنه فـََعَلته َأُثَته وَ  : َوَما َحقُّ الرَّ َوَما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى امهَرأَتِِه؟ قَاَل: »اَل َتُصوُم يـَوه َها«. قَاَلته َبله ِمنـه ُجِل ملَه يـُقه
ُرُه َوَعَليـه  ًئا ِمنه بـَيهِتَها ِإالَّ ِبِِذهنِِه، فَِإنه فـََعَلته َكاَن َلُه َأجه : َوَما َحقُّ الرَُّجِل َعَلى   «.َها الهِوزهرُ َعَلى امهَرأَتِِه؟ قَاَل: »اَل تـُعهِطي َشيـه قَاَلته

َها َماَلِئَكُة الرَّمحهَِة َوَماَلِئَكُة الهَغَضِب َحىتَّ تـَُتوَب َوتـَرهِجعَ امهَرأَتِِه؟ قَاَل: »اَل خَتهُرُج ِمنه بـَيهِتَها ِإالَّ ِبِِذهنِِه، فَإِ  : اَل   «. نه فـََعَلته َلَعنَـتـه قَاَلته
 َجَرَم َواَّللَِّ اِل مَيهِلُك َعَليَّ َأمهِري رَُجٌل أََبًدا

 .ضعيفليث بن أبي سليم وهو فيه  :الحافظ ابن حجر في المطالب العاليةقال [ # 2447]فيض: 

، َعنه َأيب َهاِشٍم، َعنه َسِعيِد بهِن ُجبَ   *  -  176 َجِعيُّ َشه ثـََنا َخَلُف بهُن َخِليَفَة األه ثـََنا الهَفضهُل بهُن ِزاَيٍد، َحدَّ ريهٍ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس،  َحدَّ
ِل   ، أََتته َزوهَجَها، َحىتَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِنَساؤُُكمه ِمنه َأهه ، َأوه ُأوِذَيته َنَِّة الهَوُدوُد الهَوُلوُد، الَّيِت ِإَذا آَذته اجله
ًضا َحىتَّ تـَرهَضى "  َتَضَع َيَدَها يف َكفِِّه، فـَتَـَقوُل: اَل َأُذوُق ُغمه

أن خلفا اختلط في اآلخر،   إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير(:  287األلباني في السلسلة الصحيحة )قال  [ #  2448]فيض:  
 . لكن للحديث شواهد يتقوى بها
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 : املرض والكفارات ون واألربع   دس لسا ا   الكتاب 
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اَلَن الهُمَهلَِّبُّ   *  -   1 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ َلمَ ،  ِهَشاِم بهِن َسعهدٍ َعنه  ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِريِّ ،  َعطَاِء بهِن َيَسارٍ  ُده َق الهَقِطيَفِة ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله قَاَل: َدَخلهُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو حَمهُموٌم فـََوَضعهُت َيِدي فـَوه

ُمَّ  ُت َحَرارََة احله َنا الهوَ فـََوَجده َنهِبَياِء ُيَضاَعُف َعَليـه َجُع لُِيَضاَعَف لََنا ى فـَُقلهُت: َما َأَشدَّ مُحَّاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: »ِإانَّ َكَذِلَك َمعهَشَر األه
َنهِبَياُء« قـُلهُت: ُثَّ  ُر« قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فََأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء قَاَل: »األه َجه ِر   ؟  َمنه األه تَـَلى اِبلهَفقه بـه قَاَل: »ُثَّ الصَّاحِلُوَن ِإنه َكاَن لَيـُ

َويـَلهَبُسَها فـََيُجوُِبَا  الهَعَباَءَة  ِإالَّ  َما َيَُِد  تَـَلى،  َحىتَّ  بـه لَيـُ َأَحُدُهمه  ِمَن   َوِإنه َكاَن  ِإلَيهِهمه  َأَحبَّ  َذِلَك  الهُقمَُّل وََكاَن  َلُه  تـُ يـَقه اِبلهُقمَِّل َحىتَّ 
 الهَعطَاِء« 
 (. 4024وراه ابن ماجه أخصر منه ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2449]فيض: 

 

َثَمةَ  - 2 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ، َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ، َحدَّ َاِرِث بهِن ُسَويهدٍ ، ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميِّ َعنه ، َعِن األه : َدَخلهُت ، َعِن احله قَاَل: قَاَل َعبهُد اَّللَِّ
ُتُه بَِيِدي فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ  َل َرُسوُل َك لَُتوَعُك َوعهًكا َشِديًدا فـََقاَعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك َفَمِسسه

َريهنِ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإيّنِ ُأوَعُك َكَما يُوَعُك رَُجاَلِن ِمنهُكمه« قَاَل: قـُلهُت َذِلَك َأنَّ َلَك أَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ؟  جه
ُ بِِه َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَجله« ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  ِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِمنه َمَرٍض َفَما ِسَواُه ِإالَّ َحطَّ اَّللَّ َليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمسه

 َسيَِّئاتِِه َكَما حَتُطُّ الشََّجَرُة َورَقـََها«
 (. 2571(، ومسلم )5647رواه البخاري ) إسناده رجاله ثقات.قال المحقق:[ # 2450]فيض: 

 

َُشِميُّ   -   3 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ُهُ ،  َحدَّ ثـََنا َعاِصُم بهُن َِبهَدَلةَ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َوَغريه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُمصهَعِب بهِن َسعهدٍ ،  َحدَّ
تَـَلى الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه فَِإنه َكاَن قَاَل: »األهَ   ؟  قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلءً  َثُل يـُبـه َمه َثُل فَاأله َمه نهِبَياُء ُثَّ األه

َتدَّ َباَلُؤهُ  ُتِلَي َعَلى َحَسِب َذِلكَ ،  ِديُنُه ُصلهًبا اشه َرهِض َما  َفَما َيربهَُح الهَباَلُء اِبلهَعبهِد َحىتَّ َيرتهَُكُه مَيه ،  َوِإنه َكاَن يف ِديِنِه رِقٌَّة ابـه ِشي َعَلى األه
 َعَليهِه َخِطيَئٌة« 

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2451]فيض: 
 

َاِعيلَ   -  4 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه النَِّبُّ َصلَّى قَاَل: ُسِئَل  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه لَيهثٍ ،  َوحُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ
 قَاَل: »النَِّبيُّوَن ُثَّ الصَّاحِلُوَن« ؟ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمنه َأَشدُّ النَّاِس َباَلءً 

 إسناده ليس بالقوي.  قال المحقق: [ # 2452]فيض: 
 

َُشِميُّ   *   -   5 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ُهُ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن ُسَليهٍم الطَّائِِفيُّ ،  َوَغريه َاِعيُل بهُن َكِثريٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه َعنه ِزاَيِد بهِن َأيب  ،  َحدَّ
ىَل ابهِن َعيَّاشٍ ،  ِزاَيدٍ  ُعوٌك َعنه بـَعهِض َأصهَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: َدَخلهَنا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ ،  َموه َليهِه َوَسلََّم َوُهَو َموه

َنهبِ  ِعيًفا« فـَُقلهَنا: َأخه َأخه ِِباَبئَِنا َوأُمََّهاتَِنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َأَشدَّ َوعهَكَك فـََقاَل: »ِإانَّ َمعهَشَر األه َنا الهَباَلُء َتضه قَاَل:  ،  َياِء ُيَضاَعُف َعَليـه
َمهَثُل«قَاَل: »،  قـُلهَنا ُسبهَحاَن اَّللَِّ  َثُل فَاأله َمه َنهِبَياُء َوالصَّاحِلُوَن األه ُتمه ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َباَلًء األه ُتمه ،  قـُلهَنا: ُسبهَحاَن اَّللَِّ ،  َأفـََعِجبـه قَاَل: »َأفـََعِجبـه

َهَ  َاَجِة اَل َيَُِد َغريه رَُع الهَعَباَءَة ِمَن احله َنهِبَياِء لََيده َنهِبَياِء ،  ا« قـُلهَنا: ُسبهَحاَن اَّللَِّ َأنه َكاَن النَِّبُّ ِمَن األه ُتمه ِإنه َكاَن النَِّبُّ ِمَن األه قَاَل: »َأفـََعِجبـه
ُلُه الهُقمَُّل« تـُ َرُحوَن اِبلرََّخاِء«، قـُلهَنا: ُسبهَحاَن اَّللَِّ ، لَيَـقه َرُحوَن اِبلهَباَلِء َكَما تـَفه ُتمه ِإنه َكانُوا لَيَـفه  قَاَل: »َأفـََعِجبـه
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 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2453]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   *  -  6 ثـََنا ِإسه ِ بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ عهُت َأاَب ُعبَـيهَدَة بهَن  ،  َعنه ُحَصنيه ْسَِ
:  ،  ُُيَدُِّث َعنه َعمَِّتهِ ،  ُحَذيـهَفةَ  َوٍة نـَُعوُدُه فَِإَذا ِسَقاٌء ُمَعلََّقٌة يـَقهطُُر َماُؤَها َعلَ قَاَلته َعَليهِه َوَسلََّم يف ِنسه يهِه ِمنه  أَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 

َت اَّللََّ َأنه يـَرهفـََعَها َعنهكَ  ُمَّى فـَُقلهَنا: َلوه َدَعوه : فـََقاَل: »ِإنَّ َأشَ ، ِشدَِّة َما َيَُِد ِمَن احله َنهِبَياُء ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََّنُمه ُثَّ قَاَلته دَّ النَّاِس َباَلًء األه
 الَِّذيَن يـَُلوََّنُمه« 

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2454]فيض: 
 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  7 ثـََنا ِإسه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ ُروقٍ َعنه  ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعِن األه قَاَل: قَاَلته َعاِئَشُة: »َما رَأَيهُت َأَشدَّ  ،  َمسه
 َوَجًعا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« 

 (. 2570(، ومسلم )5646رواه البخاري ) إسناده رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2455]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  8 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ ُروقٍ ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعِن األه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َمسه
: »َما رَأَيهُت الهَوَجَع َعَلى َأَحٍد َأَشدَّ ِمنهُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ   َم« قَاَل: فـََقاَلته

 سناده رجاله ثقات. إ قال المحقق: [ # 2456]فيض: 
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ   *   -   9 ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن بَُكريهٍ ،  َحدَّ : ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّ قَاَلته
َرَة اَل  َكاَن َرُسوُل   َا َمَكَث ََخهَس َعشه وََكاَن َيَهُخُذُه ِعرهُق الهُكلهَيِة  ،  يـََنامُ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُيَشدَُّد َعَليهِه ِإَذا َمِرَض َحىتَّ أَنَُّه َلُرمبَّ

َاِصَرةُ  ِشفُ ،  َوُهَو اخله َت اَّللََّ فـََيكه َنا الهَوَجُع لُِيَكفََّر َعنَّا«،  ؟  َعنهكَ   فـَُقلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلوه َدَعوه َنهِبَياِء ُيَشدَُّد َعَليـه  قَاَل: »ِإانَّ َمعهَشَر األه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2457]فيض: 

َُشِميُّ   *  -  10 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله مُُهَا،  َحدَّ َثَمَة َوَغريه ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ قَاُلوا:  ،  َوأَبُو َخيـه َحاَق بهِن َكعهِب ،  َحدَّ َعنه َسعهِد بهِن ِإسه
َرةَ  ِريِّ ،  َعنه زَيـهَنَب بِنهِت َكعهبٍ ،  بِن ُعجه ُده َنا َماَذا لََنا ِِبَا،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله َمهَراَض الَّيِت ُتِصيبـُ   ؟ قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأرَأَيهَت َهِذِه األه
قـََها  ؟  فَّارَاٌت« قَاَل ُأيَبُّ بهُن َكعهٍب اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوِإنه قـَلَّته قَاَل: »كَ  قَاَل: َفَدَعا ُأيَبٌّ َعَلى نـَفهِسِه َأالَّ يـَُفارِقُُه   .  «قَاَل: »َشوهَكٌة َفَما فـَوه

َرٍة َواَل ِجَهاٍد يف  َغُلُه َعنه َحجٍّ َواَل ُعمه ُتوبٍَة يف ََجَاَعةٍ الهَوعهُك َحىتَّ مَيُوَت يف َأالَّ َيشه قَاَل: َفَما اَبَشَر رَُجٌل ،   َسِبيِل اَّللَِّ َواَل َصاَلٍة َمكه
 ِجلهَدُه بـَعهَدَها ِإالَّ َوَجَد َحرََّها َحىتَّ َماتَ 

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2458]فيض: 
 

َُشِميُّ   -   11 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله ثـََنا يَزِيُد بهُن زُرَيهعٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو الزَُّبريهِ ،  َحدََّثيِن َحجَّاٌج الصَّوَّافُ ،  َحدَّ َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد  ،  َحدَّ
َوِهَي تـَُزفهِزُف فـََقاَل: »َما   -  َشكَّ  أَبُو الزَُّبريهِ   - َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى أُمِّ السَّاِئِب َأوه أُمِّ الهُمَسيِِّب  ،  اَّللَِّ 
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ُ ِفيَها،  َلِك تـَُزفهزِِفنَي« ُمَّى اَل اَبَرَك اَّللَّ ِهُب الهِكرُي َخَبَث ،  قَاَلِت: احله ِهُب َخطَااَي َبيِن آَدَم َكَما يُذه َا ُتذه ُمَّى فَِإَّنَّ قَاَل: »اَل َتُسِبِّ احله
َِديِد«  احله
 رواه مسلم   ده حسن.إسنا قال المحقق: [ # 2459]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   *   -   12 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ َبَة ،  َأنَّ َأاَب اخلهَريهِ َحدَّثَهُ ،  َحدََّثيِن يَزِيدُ ،  َأخه َع ُعقه أَنَُّه ْسَِ
َُهيِنَّ  ٍم ِإالَّ َوُهَو ُُيهَتُم َعَليهِه  ،  بهَن َعاِمٍر اجله ِمُن قَاَلِت ُُيَدُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " لَيهَس ِمنه َعَمِل يـَوه فَِإَذا َمِرَض الهُمؤه

ِتُموا َلهُ  : »اخه َتُه فـَيَـُقوُل الرَّبُّ ََأ َأوه مَيُوَت« الهَماَلِئَكُة: اَي رَبَـَّنا َعبهُدَك ُفاَلٌن َقده َحَبسه   َعَلى ِمثهِل َعَمِلِه َحىتَّ َيربه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2460]فيض: 

 

ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ   *   -   13 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ َلمَ ،  َحدَّ النَِّبِّ َصلَّى َعِن  ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه
ِ قَاَل: »ا ُ ِإلَيهِه َمَلَكنيه ُ الهَعبهَد اِبلسََّقِم َأرهَسَل اَّللَّ ْسهََعا َما يـَُقوُل َعبهِدي َهَذا ِلُعوَّاِدِه فَِإنه محََِد اَّللََّ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ابـهتَـَلى اَّللَّ

ًا بـَلِّغَا َذِلَك عَ  َنَّةَ ،  نههُ َوأَثهََن َعَليهِه َخريه ُتُه ُأدهِخُلُه اجله ُ ِإنَّ ِلَعبهِدي َهَذا َعَليَّ ِإنه َأاَن تـََوفَـّيـه َل َلُه حلَهًما  ،  فـَيَـُقوُل اَّللَّ َوِإنه َأاَن رَفـَعهُتُه َأنه أَُبدِّ
ًا ِمنه َدِمِه َوَأغهِفُر َلُه« ًا ِمنه حلَهِمِه َوَدًما َخريه  َخريه

 سن، والحديث مرسل.إسناده ح قال المحقق: [ # 2461]فيض: 

ِليُّ   -  18 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه ثـََنا َخاِلُد بهُن خَمهَلدٍ ،  َحدَّ َاِعيَل بهِن َأيب َحِبيَبةَ ،  َحدَّ ِ ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن ِإْسه َُصنيه ،  َعنه َداُوَد بهِن احله
رَِمةَ  ِم اَّللَِّ الهَكِبرِي َأُعوُذ ابِ قَاَل: َكاَن ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه ِعكه َوهَجاِع ُكلَِّها: »ِبسه َّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعلُِّمَنا ِمَن األه

 الهَعِظيِم ِمنه ُكلِّ ِعرهٍق نـَعَّاٍر َوِمنه َحرِّ النَّاِر« 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2462]فيض: 

 

ثـََنا أَبُ  -  19 ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ، حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد الّرِفَاِعيُّ ، و ِهَشامٍ َحدَّ َاِعيَل بهِن ُعبَـيهِد  ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ، َحدَّ َعنه ِإْسه
َعِريِّ ،  اَّللَِّ  َشه  َلُه: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ يـَُقوُل أَنَُّه َعاَد َمرِيًضا فـََقالَ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َأيب َصاِلٍح األه

ِخَرِة«  نـهَيا فـََتُكوُن َحظَُّه ِمَن النَّاِر يف اله ِمِن يف الدُّ  ِهَي اَنِري ُأَسلِّطَُها َعَلى َعبهِدي الهُمؤه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2463]فيض: 

ٍل التَِّميِميُّ   *  -  21 ِر بهُن َسهه ثـََنا أَبُو َبكه ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َُناِئيُّ ،  َحدَّثـََنا ُمسه َمُة بهُن َساملٍِ اهله َعُث بهُن َجاِبرٍ ،  َحدَّثـََنا ِعصه رَباََن َأشه ، َأخه
ِر بهِن َحوهَشبٍ  ُمَّى ِكرٌي ِمنه َحرِّ َجَهنَّمَ ،  َعنه َأيب َرُيهَانَةَ ،  َعنه َشهه َوِهَي َنِصيُب ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

ِمِن ِمَن النَّاِر«   الهُمؤه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2464]فيض: 
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ثـََنا َحاِجُب بهُن الهَولِيدِ   *   -  22 ثـََنا الهَولِيُد بهُن حُمَمٍَّد الهُموَقِريُّ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعِن الزُّهه
ِمِن ِإَذا بـََرَأ َوَصحَّ ِمنه َمَرِضِه َكَمَثِل الهرَبََدِة تـََقُع ِمَن السَّ  َِّنَا« َماءِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَثُل الهُمؤه   يف َصَفائَِها َوَلوه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2465]فيض: 
 

ََدِميُّ   *  -   23 ثـََنا أَبُو َجعهَفٍر األه ِهرٍ ،  َحدَّ َعهَلى بهُن ُمسه ِهٍر َعبهُد األه ثـََنا أَبُو ُمسه َعنه ،  َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيدَ ،  َحدَّ
ِلٍم ُيصهرَُع َصرهَعًة ِمنه َمَرٍض ِإالَّ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  ُسَليهَماَن بهِن َحِبيٍب الهُمَحاِريبِّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه ُمسه

 بُِعَث ِمنهُه طَاِهًرا« 
 إسناده رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 2466]فيض: 

 

ٍل التَِّميِميُّ   *   -   24 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسهه ثـََنا ابهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َحدََّثيِن َجعهَفُر بهُن رَبِيَعةَ ،  َعنه اَنِفِع بهِن يَزِيدَ ،  َحدَّ
َِميِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن به ،  َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن السَّاِئبِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمَثُل ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِن َأزهَهرَ َعنه َعبهِد احله

َقى طَيِّبُـ  َهُب َخبَـثـَُها َويـَبـه ُخُل النَّاَر فـََيذه ُمَّى َأِو الهَوعهُك َمَثُل َحِديَدٍة َتده ِمِن ِحنَي ُيِصيُبُه احله  َها« الهُمؤه
 ناده حسن.إس قال المحقق: [ # 2467]فيض: 

 

رٍ   *  -   25 ثـََنا أَبُو َبكه ََكُم بهُن اَنِفعٍ ،  َحدَّ ثـََنا ُعَفريهٌ ،  َحدَّثـََنا احله قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعنه ُسَليهٍم يـَعهيِن ابهَن َعاِمرٍ ،  َحدَّ
ُت َعبهِدي ِبَقيهٍد ِمنه قـُُيوِدي فَِإنه َأقهِبضههُ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا   ُ ِإىَل َماَلِئَكِتِه: »اَي َماَلِئَكيِت َأاَن قـَيَّده  َمِرَض َأوهَحى اَّللَّ

 َوِإنه ُأَعاِفِه َفَجَسٌد َمغهُفوٌر َلُه اَل َذنهَب َلُه« ، َأغهِفره َلهُ 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2468]فيض: 

 

رٍ  * -  26 ثـََنا َعبهُد الرَّزَّاقِ ، َحدََّثيِن أَبُو َبكه رَباََن َمعهَمرٌ ، َحدَّ َعنه َعبهِد  ، َعنه ُخثـَيهَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ، َعنه َعاِصِم بهِن َأيب النَُّجودِ ، َأخه
ٍرو َعَليهِه  ،  اَّللَِّ بهِن َعمه َوَسلََّم: »ِإنَّ الهَعبهَد ِإَذا َكاَن َعَلى َطرِيَقٍة َحَسَنٍة ِمَن الهِعَباَدِة ُثَّ مَيهَرُض ِقيَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ِفَتُه ِإيَلَّ«  ُتبه َلُه ِمثهَل َعَمِلِه ِإَذا َكاَن طَِليًقا َحىتَّ ُأطهِلَقُه َأوه َأكه  ِللهَمَلِك الهُموَكَِّل َعَليهِه اكه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2469]فيض: 

 

رٍ   *   -   27 ََكُم بهُن اَنِفعٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه ثـََنا ُعَفريهُ بهُن َمعهَدانَ ،  َحدَّثـََنا احله قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعنه ُسَليهِم بهِن َعاِمرٍ ،  َحدَّ
ُهمه َمنه َُيهرُ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ   ُج َكالذََّهِب لَُيَجرُِّب َأَحدَُكمه اِبلهَباَلِء َوُهَو َأعهَلُم ِبِه َكَما َُيَرُِّب َأَحدُُكمه َذَهَبُه اِبلنَّاِر َفِمنـه

ُ ِمَن السَّيَِّئاتِ  بهرِيِز َفَذِلَك الَِّذي جَنَّاُه اَّللَّ ُهمه َمنه َُيهُرُج َكالذََّهِب ُدوَن َذِلكَ ، اإلهِ ُهمه َمنه  ،  َفَذِلَك الَِّذي َيُشكُّ بـَعهَض الشَّكِّ َوِمنـه َوِمنـه
ُتَِتَ«  َوِد َفَذِلَك الَِّذي َقِد افـه َسه  َُيهُرُج َكالذََّهِب األه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2470]فيض: 
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أَبُو يـَعهُقوَب التَِّميِميُّ   *   -   28 ثـََنا  ثـََنا َسِعيُد بهُن  ،  َحدَّ َعنه ُعَمَر بهِن الهُمِغريَِة ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَركِ ،  يـَعهُقوَب الطَّاَلَقاينُّ َحدَّ
ََسنِ ،  َعنه َحوهَشبٍ ،  الصَّغَاينِّ  ِمنِ ،  َعِن احله َلٍة« قَاَل ابهنُ ،  يـَرهفـَُعُه قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ لَُيَكفُِّر َعِن الهُمؤه الهُمَباَرِك: َهَذا   َخطَااَيُه ُكلََّها ِبُمَّى لَيـه

َِديثِ   ِمنه َجيِِّد احله
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2471]فيض: 

َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُزرَارََة الرَّقِّيُّ   *   -   30 ثـََنا ِإْسه ثـََنا يُوُسُف بهُن َعِطيَّةَ ،  َحدَّ ََكِم َوَأاَن َمرِيضٌ ،  َحدَّ َفَحدََّثيِن ،  قَاَل: َعاَدين أَبُو احله
رَبَُهمه أََنسٌ ،  أَنَّهُ  َتِكي ،  َدَخَل ُهَو َوَثِبٌت َعَلى أََنِس بهِن َماِلٍك فََأخه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى رَُجٍل َوُهَو َيشه

أَُلَك تـَعهِجيَل َعاِفَيِتكَ  ََك َعَلى َباَلِئكَ َأوه ، فـََقاَل: »ُقِل اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه َِتَك« ، َصربه نـهَيا ِإىَل َرمحه  َأوه ُخُروًجا ِمَن الدُّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2472]فيض: 

 

َزهِديُّ   *   -   31 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد األه ثـََنا ُشَعيهُب بهُن رَاِشدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن َخاِلدٍ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َسلهَمانَ ،  زَاَذانَ َعنه  ،  َعنه َأيب َهاِشمٍ ،  َعنه َعمه
ُ َسَقَمكَ  ِة َأَجِلَك« ، َوَغَفَر َذنـهَبكَ ، َعاَدين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َشَفى اَّللَّ  َوَعافَاَك يف ِديِنَك َوَجَسِدَك ِإىَل ُمدَّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2473]فيض: 
 

ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَولِيدِ   *  -  32 ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب بهُن َعطَاءٍ ،  َحدَّ ، َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن الهَقاِسمِ ،  َعنه ُعَمَر بهِن قـَيهسٍ ،  َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقو ، َعنه َعاِئَشةَ  : ْسَِ َا قَاَلته َطَااَي َكَما حَتُتُّ الشََّجُر َورَقـََها« َأَّنَّ ُمَّى حَتُطُّ اخله  ُل: »ِإنَّ احله

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2474]فيض: 
 

ِلِم بهِن َسِعيدٍ   *  -   33 ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا َسيَّاُر بهُن َحامتٍِ الهَعَنِزيُّ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفُر بهُن  ،  َحدَّ َمِليُّ ،  ُسَليهَمانَ َحدَّ ثـََنا أَبُو ِسَناٍن الهَقسه ،  َحدَّ
َنهَصاِريِّ  ثـََنا َجبَـَلُة بهُن َأيب األه َنهَصارِيَّةُ ،  َحدَّ َنا أُمُّ ُسَليهٍم األه ثـَتـه : َمِرضهُت فـََعاَدين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي ،  َحدَّ قَاَلته

َِديدِ أُمَّ ُسَليهٍم أَ  َِديَد َوَخَبَث احله : نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  تـَعهرِِفنَي النَّاَر َواحله قَاَل: »فَأَبهِشِري اَي أُمَّ ُسَليهٍم فَِإنَِّك ِإنه خَتهُلِصي ِمنه  ،  « قَاَلته
َِديُد ِمَن النَّاِر ِمنه َخَبِثِه«  َوَجِعِك َهَذا خَتهُلِصنَي ِمنهُه َكَما َُيهُلُص احله

 إسناده فيه من لم أعرفه.  قال المحقق: [ # 2475ض: ]في
 

ُلهَواينُّ  *  - 34 َسِن بهِن َعِليٍّ احله ثهُت َعِن احلَه َعِث السَُّلِميُّ ، ُحدِّ َشه َثُم بهُن األه َيـه ثـََنا اهله ِر  ، َحدََّثيِن َفصَّاُل بهُن ُجَبريهٍ الهُغَداينُّ ، َحدَّ َعنه ِبشه
َنهَصاِريِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َنهَصاِر فََأَكبَّ ، َعنه َجدِّهِ ، َعنه أَبِيهِ ، َأيب أَيُّوَب األه قَاَل: َعاَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمَن األه

َحٌد َُيهُضُرين فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَي َعَليهِه َفَسأََلُه فـََقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ َما َغَمَضته َعيهيِن ُمنهُذ َسبهِع لََياٍل َواَل أَ 
رِبه خَتهُرجه ِمنه ُذنُوِبَك َكَما َدَخلهَت ِفيَها قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  رِبه اَي َأِخي اصه َمهَراِض  َأِخي اصه يهِه َوَسلََّم: »َساَعاُت األه

 َ َهَبه َطَااَي«  َيذه  ِبَساَعاِت اخله
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2476]فيض: 
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ثـََنا يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهدٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ  *   - 35 عهُت ،  َعنه ُمَعاِويَةَ ، َعنه َأيب بـُرهَدةَ ، َحدَّثـََنا طَلهَحُة بهُن َُيهََي ، َحدَّ قَاَل: ْسَِ
ِذيِه ِإالَّ ُكفِّرَ َرُسوَل  ِمَن يف َجَسِدِه َويـُؤه ٍء ُيِصيُب الهُمؤه  ِبِه َعنه َسيَِّئاتِِه«  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ِمنه َشيه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2477]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ   -  36 ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ ثـََنا الهَولِيُد بهُن َكِثريٍ ،  ُأَساَمةَ َحدَّ ِرو بهِن َعطَاءٍ ،  َحدَّ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ِمَن َوَصٌب َواَل  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  َنَصٌب َواَل َسَقٌم َواَل َحَزٌن َوَأيب َسِعيٍد قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُيِصيُب الهُمؤه

ُ ِبِه ِمنه َسيَِّئاتِِه«  َمَّ يُِهمُُّه ِإالَّ َكفََّر اَّللَّ  َحىتَّ اهله
 (.2573(، ومسلم )5642* والحديث صحيح رواه البخاري ) إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2478]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  37 ِريِّ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ :  ،  َحدََّثيِن ُعرهَوُة بهُن الزَُّبريهِ ،  َعِن الزُّهه َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلته
ُ ِبَِ  ِلُم ِإالَّ َكفََّر اَّللَّ  ا َعنهُه َحىتَّ الشَّوهَكُة ُيَشاُكَها« قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمِصيَبٍة ُيَصاُب ِِبَا الهُمسه

 (. 2572(، ومسلم )5640* والحديث صحيح رواه البخاري ) إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2479]فيض: 
 

ِلمٍ   *  -  38 ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدَّ َهبٍ ،  َحدَّ رَبين ابهُن َموه هِ َعنه  ،  َأخه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعمِّ
َتِسبـَُها ِإالَّ قُ  قـََها فـََيحه نـهَيا َفَما فـَوه ِمٍن ُيَشاُك َشوهَكًة يف الدُّ َم الهِقَياَمِة« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمؤه  صَّ ِِبَا ِمنه َخطَااَيُه يـَوه

 إسناده حسن. ق: قال المحق[ # 2480]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن ُرَشيهدٍ   - 39 ثـََنا أَبُو الهَمِليحِ ، َحدَّ َبٌة أَنَُّه ،  وََكاَنته ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َخاِلٍد السَُّلِميِّ ،  َحدَّ ِه ُصحه جِلَدِّ
َوانِِه فـَبَـَلَغُه   ًراَخَرَج زَائًِرا ِلَرُجٍل ِمنه ِإخه ُتَك َعاِئًدا َوُمَبشِّ ُتَك زَائًِرا َوأَتـَيـه ُخَل َعَليهِه َفَدَخَل َعَليهِه فـََقاَل أَتـَيـه قَاَل:   أَنَُّه َشاِكي قـَبهَل َأنه َيده

ُت َوَأاَن ُأرِيُد ِزاَيرََتَك فـَبَـَلَغتهيِن َشَكاُتَك َفَكاَنته ِعَياَدًة َوأُ   ؟  َكيهَف ََجَعهَت َهَذا ُكلَّهُ  عهُتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ قَاَل: َخَرجه ٍء ْسَِ ُرَك ِبَشيه َبشِّ
ُلغهَها ِبَعَمِلِه ابـهَتاَل  ُ يف َجَسِدهِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َسبَـَقته ِللهَعبهِد ِمَن اَّللَِّ َمنهزَِلٌة ملَه يـَبـه ُثَّ ،  َأوه يف َماِلهِ ،  َأوه يف َوَلِدهِ ،  ُه اَّللَّ

َُه  «َصربَّ  َحىتَّ يـُبهِلَغُه الهَمنهزَِلَة الَّيِت َسبَـَقته َلُه ِمَن اَّللَِّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2481]فيض: 

 

َحاُق بهُن َكعهبٍ   -   40 ثـََنا ِإسه ثـََنا َعبَّاُد بهُن الهَعوَّامِ ،  َحدَّ ٍرو،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ِمَنِة يف َجَسِدِه َوَماِلِه َوَوَلدِ  ِمِن َوالهُمؤه  ِه َحىتَّ يـَلهَقى اَّللََّ َوَما َعَليهِه َخِطيَئٌة« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما يـََزاُل الهَباَلُء اِبلهُمؤه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2482]فيض: 
 

َواُن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  41 ِلمٍ ،  َحدَّثـََنا َصفه ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ َعنه يَزِيَد  ،  َحدَّ
َُهيِنِّ ، بهِن َأيب َحِبيبٍ  ِل بهِن ُمَعاِذ بهِن أََنٍس اجله هِ ، بِيهِ َعنه أَ ، َعنه َسهه قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َأيب الدَّرهَداِء يف َمَرِضِه فـَُقلهُت: اَي َأاَب ، َعنه َجدِّ

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ ال، الدَّرهَداِء ِإانَّ ُنُِبُّ َأنه َنِصحَّ  صَُّداَع َوالهَمِليَلَة َفاَل ََّنهَرُض فـََقاَل أَبُو الدَّرهَداِء: ْسَِ
ُبُه ِمثهَل ُأُحٍد َحىتَّ اَل َتَدَعا ِمنه َذنهِبِه ِمثـهَقاَل َحبٍَّة ِمنه َخره  ِمِن َوِإنه َكاَن َذنـه  َدٍل« اَل تـََزااَلِن اِبلهُمؤه
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 إسناده ال بأس به.  قال المحقق: [ # 2483]فيض: 
 

ِصيُّ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   * -  42 ِمه ثـََنا َعِليُّ بهُن َعيَّاٍش احله ثـََنا اللَّيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ ُُه  ،  َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيٍب َوَغريه َحدَّ
ِلِم   ىتَّ َيَدَعُه ِمثهَل الهِفضَِّة الهُمَصفَّاِة« حَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـََزاُل الصَُّداُع َوالهَمِليَلُة اِبلهَمرهِء الهُمسه

 إسناده مرسل.  قال المحقق: [ # 2484]فيض: 
 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ  *  - 43 ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ، َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن مَحهَزةَ ، َحدَّ ََكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ ، َحدَّ َع الهُمطَِّلَب ، َحدَّثـََنا احله أَنَُّه ْسَِ
ُزوِميَّ  َع َأاَب ُهَريـهَرةَ ، بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهَطٍب الهَمخه ُُيَدُِّث قَاَل: َدَخلهُت َعَلى أُمِّ َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب ِذََئٍب َعاِئًدا هَلَا ِمنه  ،  ُُيَدُِّث أَنَُّه ْسَِ

: اَي َأاَب ُهَريـهَرَة إِ  َوى فـََقاَلته عهُت َرُسوَل  َشكه : ْسَِ َوى فـََنَظَرته ِإىَل قـَرهَحٍة يف َيِدي فـََقاَلته يّنِ َدَخلهُت َعَلى أُمِّ َسَلَمَة َأُعوُدَها ِمنه َشكه
َرُهَها إِ  ُ َعبهًدا بَِباَلٍء َوُهَو َعَلى َطرِيَقٍة َيكه ُ َذِلَك الهَباَلَء َلُه َكفَّارًَة َوَطُهورًا الَّ جَ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ابـهتَـَلى اَّللَّ َعَل اَّللَّ

ِفِه« ُعو َغريهَ اَّللَِّ يف َكشه  َما ملَه يـُنهِزله َما َأَصابَُه ِمَن الهَباَلِء بَِغريهِ اَّللَِّ َأوه َيده
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2485]فيض: 

َجعهَفرٍ   *  -   46 بهُن  َُيهََي  ثـََنا  َهاُرونَ ،  َحدَّ بهُن  يَزِيُد  ثـََنا  ُمَطرِّفٍ ،  َحدَّ ابهَن  يـَعهيِن  حُمَمٌَّد  رَباََن  ِ ،  َأخه َُصنيه احله َأيب  َصاِلٍح ،  َعنه  َأيب  َعنه 
َعِريِّ  َشه ُمَّى ِكرٌي ِمنه َجَهنََّم َفَما أَ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  األه ِمَن َكاَن َحظَُّه ِمَن النَّاِر«َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »احله  َصاَب الهُمؤه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2486]فيض: 

 

ثـََنا يَزِيُد بهُن َهاُرونَ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن َجعهَفرٍ   *   -   47 رَباََن أَبُو َعِقيلٍ ،  َحدَّ ِر بهِن  ،  َأخه ِرو بهِن  قَاَل: رَأَيهُت حُمَمََّد بهَن َأيب َبكه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ُ قَاَل: َأمحهَُد اَّللََّ ِإلَيهكَ  ُ  َحزهٍم َدَخَل َعَلى َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعبَـيهٍد فـََقاَل: َكيهَف جتَُِدَك يـَرهمَحَُك اَّللَّ ُ حَمهُموٌد خبَريهٍ قَاَل: َوفَـَّقَنا اَّللَّ َأِجُدين َواَّللَّ

ٍر ُيَُ  عهُت َأاَب َبكه َك ْسَِ ِلٌم ِإالَّ وَكَّلَ َوِإايَّ ِ دُِّث َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما َمِرَض ُمسه ُ ِبِه َمَلَكنيه  اَّللَّ
ِ ِإمَّ  ََسنَـَتنيه َدى احله ُ يف َأمهرِِه ِبِِحه ٍت َوِإمَّا ِبََياٍة فَِإَذا قَاَل َلُه الهُعوَّاُد: َكيهَف جتَُِدكَ ِمنه َماَلِئَكِتِه اَل يـَُفارِقَانِِه َحىتَّ يـَقهِضَي اَّللَّ قَاَل:   ؟  ا مبَوه

ُ حَمهُموٌد خبَريهٍ قَاَل َلُه الهَمَلَكاِن: أَبهِشره ِبَدٍم ُهَو َخريهٌ ِمنه َدِمَك َوصِ  َل: َأِجُدين  حٍَّة ُهَو َخريهٌ ِمنه ِصحَِّتَك فَِإنه قَاَأمحهَُد اَّللََّ َأِجُدين َواَّللَّ
 ِمنه َباَلِئَك "  يف َباَلٍء َشِديٍد قَاَل َلُه الهَمَلَكاِن جمَِيَئاِن َلُه: أَبهِشره ِبَدٍم ُهَو َشرٌّ ِمنه َدِمَك َوبَِباَلٍء ُهَو َأطهَولُ 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2487]فيض: 

ثـََنا َشَراِحيُل بهُن ُعرهَوةَ   *   -  52 ِر بهُن َعيَّاشٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكه َحاقَ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  َعنه َأيب ِإسه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعِن احله
ِه فـََقاَل: »َأذهِهِب الهَبأهَس َربَّ  ََن َعَلى َخدِّ ِف أَنهَت الشَّايف ِشَفاًء   النَّاسِ   َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل َعَلى َمرِيٍض َوَضَع َيَدُه الهُيمه َواشه

 اَل يـُغَاِدُر َسَقًما« 
 * وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي هللا عنها.إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2488]فيض: 
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َزَم الطَّاِئيُّ   -   53 ثـََنا زَيهُد بهُن َأخه ثـََنا َُيهََي بهُن مَحَّادٍ ،  َحدَّ َولِ ،  َعَوانَةَ َحدَّثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ َحه ِل ،  َعنه َسلهَمانَ ،  َعنه َعاِصٍم األه رَُجٍل ِمنه َأهه
قَاَل: َدَخلهُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوِبِه ِمَن الهَوَجِع ،  الشَّاِم َعِن ابهِن َأِخي ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمِت َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمتِ 

َتُه ِإالَّ اَّللَُّ َما اَل يـَعهلَ   َما اَل يـَعهَلُمُه ُثَّ َدَخلهُت َعَليهِه اِبلهَعِشيِّ فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ َدَخلهُت َعَليهَك اِبلهَغَداِة َوِبَك ِمَن الهَوَجعِ ،  ُم ِشدَّ
ُ ُثَّ َدَخلهُت َعَليهَك اِبلهَعِشيِّ َوَقده بـَرََّأَك قَاَل: »ِإنَّ  َيٍة َأَفاَل ُأَعلُِّمَكَها اَي ُعَباَدةُ ِإالَّ اَّللَّ ِيَل رَقَاين ِبُرقـه « قـُلهُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟   ِجربه

ِم اَّللَِّ َأرهِقيكَ  ِفيَك« ، قَاَل: »ِبسه ُ َيشه ٍ اَّللَّ ِفيَك ِمنه َحَسِد ُكلِّ َحاِسٍد َوَعنيه ُ َيشه  َواَّللَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2489]فيض: 

 

ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو يـَعهُقوَب التَِّميِميُّ   -  54 َلَمُة بهُن ُعَليٍّ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن ُجَريهجٍ ،  َحدَّثـََنا َمسه ، َعنه مُحَيهٍد الطَّوِيلِ ،  َحدَّ
 يـَُعوُد َمرِيًضا ِإالَّ بـَعهَد َثاَلثٍ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم " َكاَن اَل ، َعنه أََنسٍ 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2490]فيض: 

َوُص بهُن َجوَّابٍ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيدٍ   *  -  57 َحه َسُن بهُن َصاِلحٍ ،  َحدَّثـََنا األه ُعهِفيِّ ،  َحدَّثـََنا احلَه ، النَُّمريهِيِّ َعنه ِزاَيٍد  ،  َعنه َجاِبٍر اجله
ُ ُثَّ قَاَل:  َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: انـهتَـَهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل َشَجَرٍة فـََهزََّها َحىتَّ َسقَ  َط ِمنه َورَِقَها َما َشاَء اَّللَّ

رَُع ِمينِّ  َوهَجاُع يف ُذنُوِب أُمَّيِت َأسه  يف َهِذِه الشََّجَرِة« »الهَمَصاِئُب َواأله
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2491]فيض: 

 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهَُويههِ  *  - 58 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى، َحدَّ َرائِيلُ ،  َحدَّ ثـََنا ِإسه َتارِ ، َحدَّ َعنه  ، َعِن ابهِن ِسريِينَ ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمخه
ِلِم َكفَّارٌَة خِلَطَااَيُه«، ُهَريـهَرةَ َأيب  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َوَصُب الهُمسه  قَاَل: ْسَِ

 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2492]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب الهَورَّاقُ   *  -  59 ثـََنا َعبهُد  ،  َحدَّ ،  َعنه رَُجلٍ ،  َعنه َأيب َمنهُصورٍ ،  َعنه ُوَهيهِب بهِن الهَورهدِ ،  الهَمِجيِد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ َحدَّ
َنهَصاِر َعنه أََنسٍ  ُ  ،  ِمَن األه َرى اَّللَّ َلُه َعَمَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعاَد َمرِيًضا َوَجَلَس ِعنهَدُه َساَعًة َأجه

 »ٍ  َسَنٍة اَل يـَعهِصي ِفيَها َطرهَفَة َعنيه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2493]فيض: 

 

َعهدِ   -   60 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ َذَّاءِ ،  َحدَّ عهُت َأاَب ِقاَلبَةَ ،  َعنه َخاِلٍد احله َاَء  ،  قَاَل: ْسَِ اَبنَ ،  الرََّحِبِّ ُُيَدُِّث َعنه َأيب َأْسه ،  َعنه ثـَوه
َنَّ  َنَِّة َحىتَّ يـَرهِجَع«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َعاَد َأَخاُه َكاَن يف ِخَراِف اجله  ِة َأوه خَمهَرَفِة اجله

 (.2568رواه مسلم ) إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2494]فيض: 

ثـََنا َسَلَمُة بهُن َشِبيبٍ   *  -  61 ََكِم يـَعهيِن ابهَن َأاَبنَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن احله رَِمةَ ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدَّ قَاَل: َمِرَض أََنُس بهُن  ،  َعنه ِعكه
تَـلهِقًيا  َماِلٍك َفَجاَءُه رَُجٌل يـَُعوُدُه فـََوَقَف َعَليهِه فـََقاَل: اَي َأاَب   ٍم فَُأَسلُِّم َعَليهَك وََكاَن أََنٌس ُمسه مَحهَزَة َلوهاَل بـُعهُد َمنهِزيل َلُكنهُت آتَِيَك ُكلَّ يـَوه
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تَـَوى قَاِعًدا َوقَاَل: َأَما َأيّنِ  ِهِه ُثَّ اسه ِهِه ِخرهَقٌة َأوه ِمنهِديٌل فَأَلهَقاُه َعنه َوجه عهُت َرسُ َعَلى ِفَراِشِه َوَعَلى َوجه َعَليهِه  ْسَِ وَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ُلَغُه فَِإَذا قـََعَد ِعنهَدُه َغَمَرتهُه الرَّمحهَةُ  « قَاَل أََنٌس: فـََلمَّا قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنه َعاَد َمرِيًضا َخاَض يف الرَّمحهَِة َحىتَّ يـَبـه

ِم َوَلدَ  َعَليهِه َوَسلََّم َما قَاَل قـُلهُت َهَذا  ٍم َخَرَج ِمنه ُذنُوِبِه َكيَـوه  تهُه أُمُُّه« ِلَعاِئِد الهَمرِيِض َفَما ِللهَمرِيِض قَاَل: »ِإَذا َمِرَض الهَعبهُد َثاَلثََة َأايَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2495]فيض: 

ثـََنا ُعَمُر بهُن  ،  َحدََّثيِن أَبُو حُمَمٍَّد الهَعَتِكيُّ   * - 66 قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  ِمَن الهَبصهرِيِّنَي َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّبِ ،  َعنه َشيهخٍ ،  ُعبَـيهدٍ َحدَّ
 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأفهَضُل الهِعَياَدِة ُسرهَعُة الهِقَياِم« 

 أعرفه.إسناده مرسل، وفيه شيخ من البصريين لم  قال المحقق: [ # 2496]فيض: 
 

ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدََّثيِن ِعيَسى بهُن يُوُسَف الطَّبَّاعُ   -  67 ََزِريُّ ،  َحدَّ ثـََنا زَيهُد بهُن يَزِيَد اجله َأنَّ َرُسوَل  ،  َعنه َأيب أَُماَمَة الهَباِهِليِّ ،  َحدَّ
َبَح َكيهَف َأمهَسى«اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِمنه ََتَاِم  أَلُُه َكيهَف َأصه  ِعَياَدِة َأَحدُِكمه َأَخاُه الهَمرِيَض َأنه َيَضَع َيَدُه َعَليهِه فـََيسه

 إسناده فيه من لم أعرفه.  قال المحقق: [ # 2497]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيعٍ   -   68 َاِعيَل الهَبَجِليُّ ،  َحدَّ ُر بهُن ِإْسه ثـََنا النَّضه َعهَمشُ   ،َحدَّ قَاَل: َدَخَل ابهُن ،  َعنه َعلهَقَمةَ ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّثـََنا األه
ُعوٍد َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك فـََوَضَع َيَدُه َعَليهِه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فـََقاَل: "   ِإنََّك لَُتوَعُك َوعهًكا َشِديًدا  َمسه

ِ ِمنهُكمه  َريهنِ ،  ِإيّنِ أَلُوَعُك َوعهَك رَُجَلنيه ِلٍم ُيِصيُبُه   ؟  قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َذِلَك أبَِنَّ َلَك َأجه قَاَل: »َأَما ِإنَُّه لَيهَس ِمنه َعبهٍد ُمسه
ُ َعنهُه ِمنه َخطَااَيُه َكَما حتَُ  َقُه ِإالَّ َحطَّ اَّللَّ  طُّ الشََّجَرُة َورَقـََها« َأًذى َفَما فـَوه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2498]فيض: 

 
َمِنيعٍ   -   69 ثـََنا َأمحهَُد بهُن  ثـََنا َعِبيَدُة بهُن مُحَيهدٍ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميِّ ،  َعِن األه َاِرِث بهِن ُسَويهدٍ ،  َعنه  َعِن ابهِن  ،  َعِن احله

ُعودٍ  َلهُ َعِن ، َمسه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2499]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ  *  - 70 ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن زَيهدٍ ، َحدَّ َرُسوُل قَاَل: قَاَل ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ، َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّ
ََأ«   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل تـَُردُّ َدعهَوُة الهَمرِيِض َحىتَّ َيربه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2500]فيض: 

َبُة بهُن السََّكِن الهَفَزاِريُّ ،  َحدََّثيِن قَاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -   72 ثـََنا ُعتـه َوهزَاِعيُّ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ِبيلَ ،  األه رَبين َسعهُد بهُن ُشَرحه رَبين َعطَاُء ،  َأخه َأخه
عهُت َأاَب َسِعيدٍ ، بهُن يَزِيَد اللَّيهِثيُّ  يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َعاَد الرَُّجُل َمرِيًضا يف اَّللَِّ َمَشى َمَعُه ، قَاَل: ْسَِ

تَـغهِفُروَن لَُه وََكاَن َُيُوُض يف الرَّمحهَِة َحىتَّ ِإَذا َدَخَل َعَليهِه َغِرَق ِفيَها« َسبـه   ُعوَن أَلهَف َمَلٍك َيسه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2501]فيض: 
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َاِعيلَ   *   - 73 َحاُق بهُن ِإْسه َُمةَ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ قَااَل:  ،  َويُوُسُف بهُن ُموَسى،  َحدََّثيِن ِإسه َسنِ ،  َعِن ابهِن ُشربه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعِن احلَه
ِمِن«  َرهِض ِللهُمؤه ُن اَّللَِّ يف األه ِت َوِهَي ِسجه ُمَّى رَاِئُد الهَموه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

 إسناده حسن، والحديث مرسل. قال المحقق: [ # 2502]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسَف بهِن الصَّبَّاحِ   *  -   75 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ِن بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َأيب مُحَيهدٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َعوه
ُعودٍ ،  أَبِيهِ  َت فـََقاَل: قَاَل: ُكنهُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه ،  َعِن ابهِن َمسه ِه َوَسلََّم َجاِلًسا فـَتَـَبسََّم فـَُقلهَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِِبَ تـََبسَّمه

ِمِن َوَجَزِعِه ِمَن السََّقِم َوَلوه َكاَن يـَعهَلُم َما َلُه يف السََّقِم َأَحبَّ َأنه َيُكوَن َسِقيًما حَ  نَِيًة َورََفَع ىتَّ يـَلهَقى رَبَُّه« ُثَّ تـََبسََّم ثَ »َعَجًبا ِللهُمؤه
َعِجبه  قَاَل: "  ِإىَل السََّماِء  رَأهَسَك  فـََرفـَعهَت  َت  تـََبسَّمه ِِبَ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فـَُقلهَنا:  ِإىَل السََّماِء  ِمَن السََّماِء رَأهَسُه  نـََزاَل   ِ َمَلَكنيه ُت ِمنه 

ُه َكاَن ُيَصلِّي ِفيِه فَـ  ِمًنا يف ُمَصالَّ ُتُب َلُه ِمَن الهَعَمِل يـَلهَتِمَساِن َعبهًدا ُمؤه َلمه َيََِداُه ِفيِه فـََعَرَجا ِإىَل اَّللَِّ فـََقااَل: اَي َربِّ َعبهُدَك ُفاَلٌن ُكنَّا َنكه
ًئا ِمنه َعَمِلِه ,   ُتبه َلُه َشيـه َتُه يف ِحَباِلَك فـََلمه َنكه اَنُه َقده َحَبسه َلٍة َكَذا وََكَذا فـََوَجده ٍم َولَيـه تـُُبوا ِلَعبهِدي َعَمَلُه الَِّذي َكاَن قَاَل اَّللَُّ يف يـَوه : اكه

ُر َما َكاَن يَـ  ُتُه َوَلُه َأجه ُر َما َحَبسه ًئا فـََعَليَّ َأجه َلِتِه َواَل تـُنهِقُصوا ِمنهُه َشيـه ِمِه َولَيـه  عهَمُل "يـَعهَمُل يف يـَوه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2503]فيض: 

ثـََنا َبشَّاُر بهُن    *   -  76 َفَّافُ َحدَّ رَباََن َشرِيكٌ ،  ُموَسى اخله رَبين َعلهَقَمُة بهُن َمرهَثدٍ ،  َأخه َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن خُمَيهِمَرةَ ،  َأخه
ٍرو تـُُبوا ِلَعبهِدي َهَذا الَِّذي ،  َعمه ُ تـََعاىَل لِلهَماَلِئَكِة: »اكه ِمُن يـَُقوُل اَّللَّ يف َوَثِقي ِمثهَل َما َكاَن يـَعهَمُل يف ِصحَِّتِه«   قَاَل: ِإَذا َمِرَض الهُمؤه

تـُُبوا ِلَعبهِدي هَ  ُ: »اكه ِل الهبَـيهِت َفذََكرهُت َذِلَك َلُه فـََقاَل: يـَُقوُل اَّللَّ َسِن َما َكاَن قَاَل: َفَدَخلهُت َعَلى رَُجٍل ِمنه َأهه ُتُه َكَأحه َذا الَِّذي َحَبسه
َناِدِه َوَلِكنه رَفـََعُه َفِقيَل ِلَشرِيٍك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ يـَعهَمُل َوُهَو َصِحيٌح« قَاَل شَ  ٍ ِمثـهَلُه َوِبِِسه  َعَليهِه َوَسلََّم  رِيٌك: َوَحدََّثيِن أَبُو ُحَصنيه

 فـََقاَل: نـََعمه 
 وع طرقه. مإسناده ضعيف، والحديث حسن بمج قال المحقق: [ # 2504]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو ُأَويهسٍ ،  َمنهُصوُر بهُن َأيب ُمَزاِحمٍ َحدَّثـََنا    -   77 ِريِّ ،  َحدَّ َكاَنته تـَُقوُل: قَاَل ،  َأنَّ َعاِئَشةَ ،  َحدََّثيِن ُعرهَوُة بهُن الزَُّبريهِ ،  َعِن الزُّهه
ِلُم ِِبَا  ُ ِِبَا َعنهُه َحىتَّ الشَّوهَكُة ُيَشاُكَها«َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمِصيَبٍة ُيَصاُب الهُمسه  ِإالَّ َكفََّر اَّللَّ

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2505]فيض: 
 

َراَن بهِن َعبهِد الهَمِلكِ   *   -   78 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعمه ، اَّللَِّ بهُن َسِعيٍد الهَمقهرُبِيُّ قَاَل: َسأَلهُت حُمَمََّد بهَن الهُفَضيهِل َفَحدََّثيِن َحدَّثـََنا َعبهُد  ،  َحدَّ
نـهَيا َأرهَسَل اَّللَُّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه َجدِّهِ  ِل الدُّ ُتِلَي الهَعبهُد ِمنه َأهه ِ َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ابـه  ِإلَيهِه َمَلَكنيه

ًا ِمنه حلَهِمهِ فـََقاَل: »ائهِتَيا َعبهِدي فَِإنه   َتِك ِإىَل ُعوَّاِدِه أَبهَدلهُتُه حلَهًما َخريه ًا َوملَه َيشه ًا ِمنه َدِمِه فَِإنه قـَبهَضُتُه َأوهَجبهُت َلُه  ،  قَاَل َخريه َوَدًما َخريه
َتأهِنِف الهَعَمَل« ُتُه َكاَن يف َوَثِقِه فـَلهَيسه َنََّة َأوه َأطهَلقه  اجله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2506]فيض: 
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ٍر التَّمَّارُ   *  -  82 ثـََنا أَبُو َنصه ُرو بهُن ُحَريهٍث ،  َعنه يـَعهَلى بهِن َعطَاءٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َيَساٍر قَاَل: َعاَد َعمه
َسَن بهَن َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب فـََقاَل َعِليٌّ: اَي   َت ِبَربِّ  احلَه ٌرو: نـََعمه اَي َعِليُّ َوَلسه ََسَن َويف النـَّفهِس َما ِفيَها فـََقاَل َعمه ُرو تـَُعوُد احله َعمه

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ صَ ،  قـَلهِب فـََتصهرَِفُه َحيهُث ِشئهَت فـََقاَل َعِليٌّ: َأَما ِإنَّ َذِلَك َما مَيهنَـُعيِن َأنه ُأَؤدِّي ِإلَيهَك النَِّصيَحةَ  لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ْسَِ
ُ َسبهِعنَي أَلهَف َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَليهِه َأيَّ َساعَ  ِلًما ِإالَّ ابـهتَـَعَث اَّللَّ ِلٍم يـَُعوُد ُمسه اٍت ِمَن النـََّهاِر َكاَنته َحىتَّ مُيهِسَي  يـَُقوُل: »َما ِمنه ُمسه

ِبحَ   «َوَأيَّ َساَعاٍت َكاَنته ِمَن اللَّيهِل َحىتَّ ُيصه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2507]فيض: 

 

ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ بهُن َعبهِد الهَكِرَيِ *    -   83 َاِعيَل بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َيانَ ،  َعنه ِإْسه َعِن  ،  َعنه َساملٍِ ،  َعنه َأيب ُسفه
َسنِ  َلًة َفَصرَبَ َوَرِضَي ِِبَا َعِن اَّللَِّ َخَرَج ِمنه ُذنُ َعِن  ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  احلَه ِم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه ُوِعَك لَيـه وِبِه َكيَـوه

 َوَلَدتهُه أُمُُّه«
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2508]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمِطيعٍ   *  -  84 ٍرو،  َحدَّ ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َوَداُوُد بهُن َعمه َنهَصاِريِّ ،  َحدَّ َِميِد بهِن َجعهَفٍر األه ََكِم ،  َعنه َعبهِد احله َعنه ُعَمَر بهِن احله
اَبنَ  ا ملَه يـََزله َُيُوُض يف الرَّمحهَِة فَِإَذا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعاَد َمرِيضً ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  بهِن ثـَوه

 َجَلَس اغهُتِمَس ِفيَها« 
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2509]فيض: 

 
ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمِطيعٍ   *  -  85 ثـََنا ُهَشيهمٌ ،  َحدَّ َسُن فََأََتُه أَبُو  قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن اَنِفعٍ ،  َعنه يـَعهَلى بهِن َعطَاءٍ ،  َحدَّ َمِرَض احلَه

َعِريُّ َعاِئًدا َلُه فـََقاَل َلُه َعِليٌّ: َأَما ِإنَُّه َما مَيهنَـُعَنا َما يف أَنـهُفِسَنا َعَليهَك َأنه ُنَُ  َشه عهَنا »أَنَُّه َمنه َعاَد َمرِيًضا َشيـََّعُه ُموَسى األه ُثَك َما ْسَِ دِّ
ُعوَن أَلهَف َمَلٍك ُكلُُّهمه يَ  ِبًحا َحىتَّ مُيهِسيَ َسبـه تَـغهِفُر َلُه ِإنه َكاَن ُمصه َنَِّة« ، سه ِبَح وََكاَن َلُه ِخَراٌف يف اجله  َوِإنه َكاَن ُِمهِسًيا َحىتَّ ُيصه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2510]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ   *  -   88 ثـََنا َحَسُن بهُن َصاِلحٍ ،  َسِعيدٍ َحدََّثيِن ُعثهَماُن بهُن  ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه ِزاَيٍد النَُّمريهِيِّ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َحدَّ

ِصيَباُت  ُمِصيَبُة َأِو الهمُ قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشَجَرًة فـََهزََّها َحىتَّ َتسَّاَقَط َورَقـَُها ُثَّ قَاَل: »اله ،  أََنِس بهِن َماِلكٍ 
ِمِن ِمينِّ يف َهِذِه الشََّجَرِة«  رَُع يف ُذنُوِب الهُمؤه َوهَجاُع َأسه  َواأله

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2511]فيض: 
 

ََرِويُّ   *  -  89 ثـََنا أَبُو ُموَسى اهله ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َحدَّ َعهَمشُ ،  َحدَّ ََكِم بهِن  ،  َحدَّثـََنا األه َبةَ َعِن احله َلى،  ُعتَـيـه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَيـه
: َأَعاِئًدا ِجئهَت َأمه   َسِن بهِن َعِليٍّ يـَُعوُدُه فـََقاَل َلُه َعِليُّ َعِريُّ ِإىَل احلَه َشه قَاَل: ِإنه ُكنهَت ،  َشاِمًتا قَاَل: َبله َعاِئًداقَاَل: َجاَء أَبُو ُموَسى األه

عهتُ  ِلَم َكاَن يف ُخَراَفِة اجلهَ َعاِئًدا فَِإيّنِ ْسَِ نَِّة َحىتَّ ََيهِلَس فَِإَذا  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا َعاَد الرَُّجُل َأَخاُه الهُمسه
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ُعوَن أَلهَف َمَلٍك َحىتَّ   َوًة َصلَّى َعَليهِه َسبـه ُعوَن أَلهَف َمَلٍك َجَلَس َغَمَرتهُه الرَّمحهَُة فَِإنه َكاَن ُغده مُيهِسَي َوِإنه َكاَن ُِمهِسًيا َصلَّى َعَليهِه َسبـه
ِبَح«  َحىتَّ ُيصه

 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 2512]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ   *   -  90 ثـََنا ابهُن َأيب ُفَديهكٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب ِذئهبٍ ،  َحدَّ ِريِّ َعِن  ،  َحدَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  الزُّهه
َلَصُه َذِلَك َكَما ُُيهِلُص  ِمُن َأخه َتَكى الهُمؤه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا اشه ََبَث« قَاَلته  الهِكرُي اخله

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2513]فيض: 
 

ُل بهُن َهاِشمٍ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َخِليَفةَ   *  -   91 َوهزَاِعيِّ ،  َحدَّثـََنا َسهه قَاَل: فـََقَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َعِن األه
رِبَ أَنَُّه َعِليٌل فََأََتُه يـَُعودُ  ِمَك ِإىَل  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َسلهَماَن َفَسَأَل َعنهُه فَُأخه َرَك َوَرزََقَك الهَعاِفَيَة يف ِديِنَك َوِجسه ُ َأجه ُه ُثَّ قَاَل: »َعظََّم اَّللَّ

تَـَهى َأَجِلَك ِإنَّ َلَك ِمنه َوَجِعَك ِخاَلاًل َثاَلًث َأمَّا َواِحَدٌة فـََتذهِكَرٌة ِمنه رَبَِّك َتذَّكَُّر ِِبَا ِحَيٌة لِ ،  ُمنـه ،  َما َسَلَف ِمنه ُذنُوِبكَ َوَأمَّا الثَّانَِيُة فـََتمه
تَـَلى جُمَاٌب«   َوَأمَّا الثَّالَِثُة فَادهُع مبَا ِشئهَت فَِإنَّ ُدَعاَء الهُمبـه

 إسناده فيه مستور مع انقطاعه. قال المحقق: [ # 2514]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *  -  92 َسنِ ،  يُوُنسَ َعنه  ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: ،  َعِن احلَه
َرهِض َُيهِبُس َعبهَدُه ِإَذا َشاَء ُثَّ يـُرهِسُلُه ِإَذا َشاَء فَـ  ُن اَّللَِّ يف األه ِت َوِهَي ِسجه ُمَّى رَاِئُد الهَموه ُوَها اِبلهَماِء«»احله  َفرتِّ

 إسناده مرسل.  لمحقق: قال ا[ # 2515]فيض: 

َحاقُ   - 95 ثـََنا ِإسه ُروقٍ ،  َعنه َأيب الضَُّحى،  َعنه َمنهُصورٍ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َوَحدَّ : َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َمسه قَاَلته
ُعو َلُه قَاَل:   ِف أَنهَت الشَّايف اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل  ،  »َأذهِهِب الهَبأهَس َربَّ النَّاسِ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا أََتى الهَمرِيَض َيده َواشه

 يـُغَاِدُر َسَقًما« 
 (.2191(، ومسلم )5351رواه البخاري )  إسناده صحيح، ورجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2516]فيض: 

 

ٍرو  -   96 ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رٍ ،  َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبَ ،  َحدَّ َعِن  ،  َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيدَ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه
َهِتِه َأوه َيَدُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِمنه ََتَاِم ِعَياَدِة اله ، َعنه َأيب أَُماَمةَ ، الهَقاِسمِ  َمرِيِض َأنه َيَضَع َأَحدُُكمه َيَدُه َعَلى َجبـه

َنُكُم الهُمَصاَفَحُة« أَلُُه َكيهَف ُهَو َوََتَاُم حتَِيَّاِتُكمه بـَيـه  فـََيسه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2517]فيض: 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   -  101 َهالٍ َحدَّثـََنا َحجَّاُج  ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  َوأَبُو رَبِيَعَة قَااَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ ،  بهُن ِمنـه
يَةِ ،  أَُميَّةَ  َا َسأََلته َعاِئَشَة َعنه َهِذِه اله يَةَ 284: }ِإنه تـُبهُدوا َما يف أَنـهُفِسُكمه َأوه خُتهُفوُه{ ]البقرة:  ،  َأَّنَّ َمله ُسوًءا َُيهَز  }َمنه يـَعه ،  [ اله

ُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ [ فـََقاَلته َعاِئَشُة: َما َسأََليِن َأَحٌد ُمنهُذ َسأَلهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل يل َرُسو 123ِبِه{ ]النساء:  
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ِقُدَها َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي َعاِئَشُة َهِذِه ُمَتابـََعُة اَّللَِّ الهَعبه  ِه فـَيَـفه َبِة َوالشَّوهَكِة َحىتَّ الهِبَضاَعُة َيَضُعَها يف َيِد ُكمِّ ُمَّى َوالنَّكه َد مبَا ُيِصيُبُه ِمَن احله
َمحهَ  ُرُج ِمنه ُذنُوِبِه َكَما َُيهُرُج الذََّهُب األه ِمَن لَِيخه   الهِكرِي«ُر ِمنَ فـَيَـفهزَُع هَلَا فـََيِجُدَها يف ِضبهِنِه َحىتَّ ِإنَّ الهُمؤه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2518]فيض: 

ِرو بهِن الشَّرِيدِ ،  َعنه يـَعهَلى بهِن َعطَاءٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّادٌ ،  َحدََّثيِن أَبُو رَبِيَعةَ ،  َوَحدََّثيِن ِإبـهَراِهيمُ   *  -  104 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا ،  َعنه َعمه
ِمٍن مَيهَرُض َحىتَّ َُيهِرَضُه الهَمَرُض ِإالَّ ُغِفَر َلُه« َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه   قَاَل: »َما ِمنه ُمؤه

 إسناده ال بأس به والحديث مرسل. قال المحقق: [ # 2519]فيض: 

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ َعنه  ،  َعنه َثِبتٍ ،  َحدَّثـََنا مَحَّادٌ ،  َحدََّثيِن أَبُو رَبِيَعةَ ،  َوَحدََّثيِن ِإبـهَراِهيمُ   *   -  108
 َبشََّرُه َأنه لَيهَس َعَليهِه بـَعهَدُه َعَذاٌب« َوَدَخلَ َعاَد َمرِيًضا فـََقاَل: »َما ِمنهُه ِعرهٌق ِإالَّ َوُهَو َيَهمَلُ ِمنهُه َغريهَ أَنَُّه قَاَل َقده َأََتُه آٍت ِمنه رَبِِّه فَـ 
« قَاَل: َأِجُدين رَاِغًبا َورَاِهًبا قَاَل: »َوالَِّذي  ؟  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى رَُجٍل ِمنه َأصهَحاِبِه َوُهَو َمرِيٌض فـََقاَل: »َكيهَف جتَُِدكَ 

َاِل ِإالَّ َأعهطَاهُ   َما رََجا َوَأمََّنُه ِمَّا َُيَاُف«  نـَفهِسي بَِيِدِه اَل ََيهَمُعُهَما أِلََحٍد ِعنهَد َهِذِه احله
 إسناده رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 2520]فيض: 

 

ثـََنا َسِعيُد بهُن يـَعهُقوَب الطَّاَلَقاينُّ   -   109 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ رَباََن َُيهََي بهُن أَيُّوبَ ،  َحدَّ رٍ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َأخه َعنه  ،  زَحه
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعاِئُد الهَمرِيِض َُيُوُض يف الرَّمحهَِة َوِإنَّ ،  َعنه َأيب أَُماَمةَ ،  َعِن الهَقاِسمِ ،  َعِليِّ بهِن يَزِيدَ 

 ِمنه ََتَاِم الهِعَياَدِة َأنه مَيُدَّ َيَدُه ِإىَل الهَمرِيِض« 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2521: ]فيض

َعهدِ  -  111 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله عهُت َعاِئَشةَ ، َعنه َعاِئَشةَ ، َعنه أَبِيهِ ، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ، َحدَّثـََنا زَُهريهٌ ، َحدَّ : قَاَل ، َأوه قَاَل: ْسَِ قَاَلته
َعَليهِه   هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  اِبلهَماِء«َرُسوُل  فَأَبهرُِدوَها  َجَهنََّم  فـَيهِح  ِمنه  ُمَّى  احله »ِإنَّ   َوَسلََّم: 

 (. 2210(، ومسلم )3263رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 2522]فيض: 
ٍر التَِّميِميُّ   -  112 ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َداُوَد  ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه َاُِشِيُّ َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  اهله ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدَّ

َعاِئَشةَ  هَ ،  َعنه  ِإالَّ  ِهَشاٍم  ِمنه  عهُت  ْسَِ َما  َسعهٍد  بهُن  ِإبـهَراِهيُم  قَاَل  َأظُنُُّه   , َوَسلََّم  َعَليهِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َِديثِ َعِن  احله  َذا 
 (. 2210(، ومسلم )3263رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 2523]فيض: 

 

ثـََنا الهَقَوارِيِريُّ   -   114 ثـََنا َُيهََي بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َحدََّثيِن اَنِفعٌ ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
ُمَّى ِمنه فـَيهِح َجَهنََّم فَأَبهرُِدوَها اِبلهَماِء«  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ احله

 (.2209رواه مسلم ) إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2524]فيض: 
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ثـََنا الهَقَوارِيِريُّ   -   115 ثـََنا يَزِيُد بهُن ُزرَيهعٍ ،  َوَحدَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن حُمَمَّدٍ َعنه ُعَمَر  ،  َحدَّ قَاَل: ْسَِ
َا هُ  ًئا فَأَبهرُِدوَها اِبلهَماِء فَِإَّنَّ َها َشيـه مُته ِمنـه ٌء ِمنه َجَهنََّم« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوذََكَر الهَوعهَك فـََقاَل: »ِإَذا َوَجده  َو َشيه

 (.2209رواه مسلم ) إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2525]فيض: 
 

ثـََنا الهَقَوارِيِريُّ   -  116 ََكُم بهُن َحزهنٍ ،  َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن ُعرهَوةَ ،  َحدَّثـََنا احله رٍ ،  َعنه فَاِطَمَة بِنهِت الهُمنهِذرِ ،  َحدَّ َاَء بِنهَت َأيب َبكه ،  َأنَّ َأْسه
َا َكاَنته   َ ِجلهِدَها َوتـَُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َأَّنَّ نَـَها َوَبنيه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم »َأَمَراَن َأنه   ِإَذا َأَخَذ الهَمرهَأَة الهَوعهُك َأَمَرته مبَاٍء َفَصبـَّتهُه بـَيـه

َِدَها اِبلهَماِء«  ُنربه
 وبقية رجاله ثقات. إسناده فيه من لم أعرفه  قال المحقق: [ # 2526]فيض: 

ٍر التَِّميِميُّ   -  117 َاءَ ،  َعنه فَاِطَمةَ ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َحدََّثيِن اللَّيهثُ ،  َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه ، َعنه َأْسه
َلهُ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه

 (.5724* والحديث رواه البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2527]فيض: 
 

َثَمةَ   -  118 ثـََنا أَبُو َخيـه ِديٍّ ،  َحدَّ ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمهه َيانَ ،  َحدَّ ، َعنه رَاِفِع بهِن َخِديجٍ ،  َعنه َعَبايََة بهِن رِفَاَعةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُسفه
عهُت َرُسوَل  ُمَّى ِمنه فـَيهِح َجَهنََّم فَأَبهرُِدوَها اِبلهَماِء«قَاَل: ْسَِ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »احله

 (. 2212(، ومسلم )3262رواه البخاري ) إسناده رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2528]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيمَ   -  119 ثـََنا مَهَّامٌ ،  َعفَّانُ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ََجهَرةَ ،  َحدَّ ًما  ،  َحدَّ ُت َعنهُه َأايَّ تَـَبسه قَاَل: َكَتَب ِإيَلَّ ابهُن َعبَّاٍس فَاحه
ُمَّى ُمَّى ِمنه فَـ ،  فـََقاَل: َما َحَبَسَك فـَُقلهُت: احله  يهِح َجَهنََّم فَأَبهرُِدوَها مبَاِء زَمهَزَم«فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »احله

 (.3261رواه البخاري )  إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 2529]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيمَ  -  120 ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ، َحدَّ ثـََنا َسِعيدٌ ، َحدَّ َسنِ ، َعنه قـََتاَدةَ ، َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َأيب ُهَريـهَرةَ َعنه ، َعِن احلَه
ُمَّى ِمنه ِكرِي َجَهنََّم فـََنحُّوَها َعنهُكمه اِبلهَماِء الهَبارِِد«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »احله

 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2530]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن    -   121 ثـََنا َروهُح بهُن ُعَباَدةَ ،  ِإبـهَراِهيمَ َحدَّ ِل ،  َحدََّثيِن َسِعيدٌ ،  َحدَّثـََنا َمرهُزوٌق أَبُو َعبهِد اَّللَِّ الشَّاِميُّ ،  َحدَّ رَُجٌل ِمنه َأهه
اَبنُ ،  الشَّامِ  ثـََنا ثـَوه َها  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأَصاَب َأَحدَُكُم  ،  َحدَّ ُمَّى ِقطهَعٌة ِمَن النَّاِر فـَلهُيطهِفئـه ُمَّى فَِإنَّ احله احله

ِم اَّللَِّ  ِبُل َجرهيََة الهَماِء فـَيَـُقوُل: »ِبسه تَـقه ِبله ََّنهًرا َجاِراًي َيسه تَـقه ِف َعبهَدَك َوَصدِّقه َرُسوُلَك بـَعهَد َصاَلِة ،  َعنهُه اِبلهَماِء الهَبارِِد فـَلهَيسه اللَُّهمَّ اشه
َأه َفِفي ََخهٍس فَإِ الهَفجه  ٍم فَِإنه ملَه َيربه ِس َولهيَـغهَتِمسه ِفيِه َثاَلَث َغَمَساٍت َثاَلثََة َأايَّ َا ِر قـَبهَل طُُلوِع الشَّمه َأه يف ََخهٍس َفِفي َسبهٍع فَِإَّنَّ نه ملَه َيربه

 اَل َتَكاُد جُتَاِوُز السَّبهَع ِبِِذهِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«
 إسناده ضعيف. ال المحقق: ق [ # 2531]فيض: 
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ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ   -   122 َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ ثـََنا ِإْسه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن السَّاِئِب بهِن بـَرََكَة الهَمكِّيُّ ،  َحدَّ هِ ،  َحدَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أُمِّ
ََساِء َفُصِنَع ُثَّ َأَمَرُهمه َأنه َُيه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ِلِه الهَوعهُك َأَمَر اِبحله ُسوا ِمنهُه َويـَُقوُل:  َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَخَذ ِإنهَسااًن ِمنه َأهه

َداُكنَّ اِبلهَماءِ  ُرو ِإحه ُرو َعنه فـَُؤاِد السَِّقيِم َكَما َتسه َزِيِن َوَيسه ِهَها«»َلرَيهُتو َعنه فـَُؤاِد احله   الهَوَسَخ َعنه َوجه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2532]فيض: 

 

َثَمةَ   -  123 َخيـه أَبُو  ثـََنا  ُهُ ،  َحدَّ َهاُرونَ ،  َوَغريه بهُن  يَزِيُد  ثـََنا  َحدَّ َحوهَشبٍ ،  قَاُلوا:  بهُن  الهَعوَّاُم  ثـََنا  َاِعيَل ،  َحدَّ ِإْسه بهُن  ِإبـهَراِهيُم  َحدََّثيِن 
َسِكيُّ  عهُت َأاَب بـُرهَدَة بهَن َأيب ُموَسى،  السَّكه عهُت َأاَب ُموَسى ،  ْسَِ ِمَرارًا يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َمِرَض  ،  ْسَِ

ُ َلُه مِ   ثهَل َما َكاَن يـَعهَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا«الهَعبهُد َأوه َسافـََر َكَتَب اَّللَّ
 (.2996رواه البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2533]فيض: 

 

َثَمةَ   -  124 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َخازِمٍ ،  َوَحدَّ َعهَمشُ ،  َحدَّ َودِ ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّثـََنا األه َسه : قَاَل ،  َعاِئَشةَ َعنه  ،  َعِن األه قَاَلته
ُ ِبَِ  قـََها ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ ِمَن َشوهَكٌة َفَما فـَوه  ا َدرََجًة َوَحطَّ َعنهُه ِِبَا َخِطيَئًة« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُيِصيُب الهُمؤه

 (. 2572رواه مسلم ) إسناده رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2534]فيض: 
 

َثَمةَ   -   125 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ُهَشيهمٌ ، َوَحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِمرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ ،  َحدَّ : قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َحدَّ قَاَلته
يَُة: }َمنه يـَعهَمله ُسوًءا َُيهَز  ،  « ؟  َعاِئَشةُ ِإيّنِ أَلَعهَلُم َأَشدَّ آيٍَة يف الهُقرهآِن فـََقاَل: »َما ِهَي اَي   فـََقاَلته َعاِئَشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِهَي َهِذِه اله

َبُة يـُنهَكبـَُها« 123ِبِه{ ]النساء:   ِمَن َحىتَّ النَّكه  [ قَاَل: »ُهَو َما ُيِصيُب الهَعبهَد الهُمؤه
 إسناده ال بأس به.  قال المحقق: [ # 2535]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -   126 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  َحدَّ ثـََنا يُوُنسُ ،  َحدَّ ِريِّ ،  َحدَّ ، َأنَّ َعاِئَشةَ ،  َحدََّثيِن ُعرهَوُة بهُن الزَُّبريهِ ،  َعِن الزُّهه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمصِ  ِلٌم ِإالَّ ُكفَِّر ِِبَا َعنهُه َحىتَّ الشَّوهَكُة ُيَشاُكَها« قَاَلته  يَبٍة ُيَصاُب ِِبَا ُمسه

 (.2572(، ومسلم )5640رواه البخاري ) إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2536]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ   -  127 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن  ،  َحدَّ ثـََنا ُأَساَمُة بهُن زَيهدٍ ،  الهُمَباَركِ َحدَّ ٍرو،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ِريِّ ،  َعنه َعطَاءٍ  ُده لِ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ٍء ُيِصيُب الهُمسه َم ِمنه َنَصِب َواَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َشيه

ُ يَُكفُِّر ِبِه َعنه َسيَِّئاتِِه«  َمُّ يُِهمُُّه ِإالَّ اَّللَّ  َوَصٍب َواَل َحَزٍن َحىتَّ اهله
 إسناده حسن لغيره.  قال المحقق: [ # 2537]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيلٍ  - 128 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ، َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد  ، َحدَّ َهبٍ َحدَّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ ، اَّللَِّ بهُن َموه عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ ، َحدَّ يـَُقوُل: قَاَل ، ْسَِ
نـهَيا َوَُيهَتِسبـَُها ِإالَّ قُ  ِمٍن ُيَشاُك َشوهَكًة يف الدُّ َم الهقِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمؤه  َياَمِة« صَّ ِِبَا ِمنه َخطَااَيُه يـَوه

 إسناده ليس بالقوي.  قال المحقق: [ # 2538]فيض: 
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ثـََنا ابهُن َجَِيلٍ  *  - 129 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ،  َوَحدَّ رَباََن َُيهََي بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ ، َحدَّ عهُت َأيب ، َأخه عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ ، ْسَِ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، ْسَِ
َتِسبـَُها ِإالَّ ُقصَّ ِِبَا ِمنه خَ َصلَّى هللاُ  َق َذِلَك فـََيحه ِلٍم ُيَشاُك َشوهَكًة َفَما فـَوه  طَااَيُه« َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َعبهٍد ُمسه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2539]فيض: 
 

ِليُّ   -  130 َعنه ،  َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َجعهَفِر بهِن َأيب َكِثريٍ ،  َخاِلُد بهُن خَمهَلدٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه
ِمَن ِمَن الشَّوهَكِة َفَما فَـ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  أَبِيهِ  ٍء ُيِصيُب الهُمؤه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َشيه قـََها ِإالَّ َكفََّر قَاَلته وه

ُ َعنهُه ِِبَا َخِطيَئًة«   اَّللَّ
 (.2572(، ومسلم )5640وروى الحديث البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2540]فيض: 

 

ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَمانَ   -   131 َرائِيلَ ،  َحدَّ َتاِر الهَبصهِريِّ َعنه  ،  َعنه ِإسه َعنه حُمَمَِّد بهِن ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمخه
ِلِم َكفَّارٌَة خِلَطَااَيُه«، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، ِسريِينَ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َوَصُب الهُمسه  قَاَل: ْسَِ

 رجاله موثقون.إسناده  قال المحقق: [ # 2541]فيض: 

ََدِميُّ   *  -  144 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد األه ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ َمِديُّ ،  َحدَّثـََنا ُمسه ثـََنا خَمهَلُد بهُن َمرهَواَن الهَيحه َعهَرجُ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي األه ، َحدَّ
ِيُل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَعلََّمُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ  َسلََّم قَاَل: َعلََّم ِجربه

َدُه اَل َشرِيَك   ُ َوحه ُد ُُيهِيي َومُيِيُت ،  َلهُ َأاَب ُهَريـهَرَة وََكاَن َمرِيًضا فـََقاَل: " ِإَذا َأَصاَبَك َمَرٌض فـَُقله: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ َمه َلُه الهُملهُك َوَلُه احله
ُد َّلِلَِّ َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفي َمه اَلاًل َّلِلَِّ َوُهَو َحيُّ اَل مَيُوُت َوُسبهَحاَن َربِّ الهِعَباِد َوَربِّ الهِباَلِد َواحله رَبُ َكِبريًا ِإجه ُ َأكه ِه َعَلى ُكلِّ َحاٍل اَّللَّ

رِ وَِكربهِايَ  َت فَاغهِفره يل َوَأخه رَتِِه َوَعَظَمِتِه ِبُكلِّ َحاٍل اللَُّهمَّ ِإنه ُكنهَت َكتَـبهَت َعَليَّ ِفيِه الهَموه ٍن "ئِِه َوُقده ِكينِّ َجنََّة َعده يِن ِمنه ُذنُويب َوَأسه  جه
 لى ترجمتهما.إسناده فيم مخلد بن مروان اليحمدي، ويحي األعرج لم أعثر ع قال المحقق: [ # 2542]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الهَولِيِد الهُقَرِشيُّ   -  147 ثـََنا َعبهُد الهَوهَّاِب الثَـَّقِفيُّ ،  َحدَّ رَِمةَ ،  َعنه َخاِلدٍ ،  َحدَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
َعهَرايبُّ: َطُهوٌر َكالَّ َبله مُحَّى تـَُفوُر َعَلى َشيهٍخ َكِبريٍ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى َأعهَرايبٍّ   ُ فـََقاَل األه  َكيهَما يـَُعوُدُه فـََقاَل: َطُهوٌر ِإنه َشاَء اَّللَّ

 تُزِيُرُه الهُقُبوَر فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »فَِنعهَم ِإًذا« 
 (.3616رواه البخاري ) إسناده صحيح، ورجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2543]فيض: 

 

يِصيُّ  *  -  148 َياُن بهُن حُمَمٍَّد الهِمصِّ ثـََنا ُسفه َنةَ ، َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُعيَـيـه َحاَق الهَفَزاِريُّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ِإسه َعهَمشِ ، َحدَّ َعنه َجعهَفِر  ، َعِن األه
َنا َأاَن قَاِعَدٌة ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه َجاَءتهيِن مُحَّ ،   طَاِرقٍ َعنه أُمِّ ،  بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ  : بـَيـه َتأهَذَن َموهاَلِة َسعهٍد قَاَلته ى فَاسه

اًل«  «؟  َعَلى الهَباِب فـََقاَل: »َمنه أَنهتِ  : َأاَن أُمُّ ِملهَدٍم قَاَل: »َفاَل َمرهَحًبا ِبِك َواَل َأهه  قَاَلته
 إسناده ليس بالقوي.  قال المحقق: [ # 2544]فيض: 
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مَّاينُّ   -  149 ثـََنا َُيهََي احلِه ثـََنا ابهُن َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّ َبةَ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  ُعَمرَ َعِن ابهِن  ،  َعنه َساملٍِ ،  َعنه ُموَسى بهِن ُعقه
َداَء َثئَِرَة الشَّعهِر َتِفَلًة ُأخهرَِجته ِمَن الهَمِديَنِة فَُأسه  َرَأًة َسوه ُقُلُه َوَسلََّم قَاَل: »رَأَيهُت يف الهَمَناِم امه يَـَعَة فََأوَّلهتـَُها َواَبَء الهَمِديَنِة يـَنـه ِكَنته َمهه

يَـ  ُ ِإىَل َمهه  َعَة« اَّللَّ
 (. 7039وروى الحديث البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2545]فيض: 

 

َياُن بهُن حُمَمَّدٍ   *  -  150 ثـََنا ُسفه َاِعيلَ ،  َحدَّ ُر بهُن ِإْسه ثـََنا ُمَبشِّ ثـََنا َعبهُد الهَمِلِك بهُن مُحَيهِد بهِن َأيب َغِنيَّةَ ،  َحدَّ ، َعنه َحَسِن بهِن قـَيهسٍ ،  َحدَّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  ،  َعنه  »َمنه َعاَد َمرِيًضا ابهِتغَاَء َمرهَضاِة  ُكرهٍز التِّيِميِّ قَاَل: قَاَل َعِليُّ بهُن َأيب طَاِلٍب ْسَِ
ُعوِد اَّللَِّ ، اَّللَِّ  َتُه« َورَغهَبًة ِفيَما ِعنهَد اَّللَِّ وُكَِّل بِ ، َوتـََنجَُّز َموه ُخَل بـَيـه ُعوَن أَلهَف َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَليهِه َحىتَّ َيده  ِه َسبـه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2546]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   *  -  151 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َخاِلِد بهِن َجبَـَلَة ِمنه َوَلِد َجبَـَلَة بهِن َأيب  ،  َحدَّ ُرو بهُن النـُّعهَمانِ ،  َروَّادٍ َحدَّ ثـََنا َعمه ،  َحدَّ
َوانَ ،  َكِثرٍي َأيب الهَفضهلِ ،  َعنه  رٍ ،  َحدََّثيِن َأبُو َصفه َاَء بِنهِت َأيب َبكه ِل َمكََّة َعنه َأْسه : َخَرَج ُخَراٌج يف ُعُنِقي َفذََكرهتُُه ،  َشيهٌخ ِمنه َأهه قَاَلته

ِم اَّللَِّ ِلَعاِئَشَة فـَُقلهُت: َسِلي يل النَّ  اللَُّهمَّ َأذهِهبه   ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفَسأَلَتهُه فـََقاَل: " َضِعي َيَدِك َعَليهِه َوُقويل َثاَلَث َمرَّاٍت: ِبسه
ِم اَّللَِّ  َشُه ِبَدعهَوِة نَِبيَِّك الطِّيِب الهُمَباَرِك الهَمِكنِي ِعنهَدَك ِبسه ََمصَ َعينِّ َشرَّ َما َأِجُد َوُفحه قَاَل أَبُو الهَفضهِل: َفَما قـُلهُتُه ،   " فـََفَعَلتهُه فَاَنه

 َعَلى َمرِيٍض ملَه َيَِئه َأَجُلُه ِإالَّ بـََرَأ ِبِِذهِن اَّللَِّ 
 إسناده فيه من لم أعرفه.  قال المحقق: [ # 2547]فيض: 

 

ُرو بهُن َُيهََي بهِن ُعَمارََة بهِن َأيب ، َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ، َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن حُمَمَّدٍ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى *  - 152 رَبين َعمه َأخه
: دَ ،  َعنه بـَعهضِ ،  َحدَّثـَتهيِن َمرهََيُ بِنهُت ِإاَيِس بهِن الهُبَكريهِ ،  َحَسنٍ  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَلته َخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َأزهَواِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

ِ ِمنه َأَصاِبِعِه بـَثـهَرٌة فـََقاَل: »َهله ِمنه َذرِيَرٍة فَأَتـَيهُت ِِبَا فـََوَضَعَها بـَُعنيه َ ُأصه َ الصَِّغرِي َوُمطهِفَئ   َعَليهِه َوَسلََّم َوَبنيه َعَليهِه َوقَاَل« اللَُّهمَّ ُمَكربِّ
َها َعينِّ "   َفطُِفَئته الهَكِبرِي َأطهِفئـه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2548]فيض: 

َبهَحابِ ، َحدَّثـََنا رَِحيٌم الهَمعهَويلُّ  -  154 ثـََنا َعبهُد الهَقاِهِر بهُن ُشَعيهِب بهِن احله ثـََنا ُشعهَبةُ ، َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ، َعنه أََنسٍ ، َعنه مُحَيهدٍ ، َحدَّ
نـهَيا  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى رَُجٍل يـَُعوُدُه َكأَنَُّه يـَتَـَوجَُّع فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  يهِه َوَسلََّم: َأاَل تـَُقوُلوا: }رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا عَ   [ 201{]البقرة: َذاَب النَّارِ َحَسَنًة َويف اله
 (. 2688وروى الحديث مسلم ) إسناده ال بأس به. قال المحقق: [ # 2549]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو ُعبَـيهَدَة بهُن َعبهِد الصََّمدِ   -  155 ثـََنا َثِبتٌ ،  َحدَّثـََنا أَبُو َمَطٍر حُمَمَُّد بهُن َساملٍِ ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدَّ يل: اَي حُمَمَُّد ِإَذا قَاَل  ،  َحدَّ
ِم اَّللَِّ  َتِكي ُثَّ ُقله ِبسه َتَكيهَت َفَضعه َيَدَك َحيهُث َتشه رَتِِه ِمنه َشرِّ َما َأِجُد ِمنه َوَجِعي َهَذا،  اشه ُثَّ ،  ُثَّ ارهَفعه َيَديهكَ ،  َأُعوُذ ِبِعزَِّة اَّللَِّ َوُقده

 َحدََّثيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحدَّثَُه ِبَذِلكَ َأِعده َذِلَك ِوتـهًرا فَِإنَّ أََنَس بهَن َماِلٍك 
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 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2550]فيض: 
 

ٍر التَّمَّارُ   *  -  156 َسنِ ،  َعنه َُيهََي ،  َحدََّثيِن َعاِمُر بهُن َيَسافٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َنصه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعِن احلَه
رِبَُك أبَِمهٍر ُهَو َحقٌّ َمنه َتَكلََّم ِبِه يف َأوَِّل َمضهجَ  ُ ِبِه ِمَن النَّاِر قَاَل قـُلهُت: هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اَي َأاَب ُهَريـهَرَة َأَفاَل ُأخه ِعِه ِمنه َمَرِضِه جَنَّاُه اَّللَّ

َت ملَه َتَُسَّ   بـََلى أبَِيب  ِإَذا َأصهَبحه أَنََّك  ِإَذا قـُلهَت َذِلَك يف َأوَِّل َمضهَجِعَك ِمنه  ،  َوأُمِّي قَاَل: فَاعهَلمه  َأمهَسيهَت ملَه ُتصهِبحه فَِإنََّك  َوِإَذا 
ُ ُُيهِيي َومُيِيُت َوُهوَ  ُ ِمَن النَّاِر تـَُقوُل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُد َّلِلَِّ َكِثريًا  ،  ُسبهَحاَن َربِّ الهِعَباِد َوالهِباَلدِ ،  َحيُّ اَل مَيُوتُ   َمَرِضَك جَنَّاَك اَّللَّ َمه َواحله

رَبُ َكِبريًا،  طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َعَلى ُكلِّ َحالٍ  ُ َأكه رَتُُه ِبُكلِّ َمَكانٍ ،  اَّللَّ ِبَض ُروِحي اللَُّهمَّ ِإنه أَنهَت  ،  ِكربهِاَيُء رَبَِّنا َوَجاَللُُه َوُقده َأمهَرَضتهيِن لِتَـقه
ََن  ُسه َعله ُروِحي يف َأرهَواِح َمنه َسبَـَقته َلُه ِمنَّا احله َت ُأولَِئَك الَِّذيَن َسبَـَقته هَلُمه ِمنَّا ،  يف َمَرِضي َهَذا فَاجه ين ِمَن النَّاِر َكَما اَبَعده َواَبِعده

ََن  ُسه َنَّةِ  قَاَل: فَِإنه ُمتَّ يف َمَرِضَك َذِلكَ ، احله َواِن اَّللَِّ َواجله ُ َعَليهكَ ، فَِإىَل ِرضه  َوِإنه ُكنهَت َقِد اقهرَتَفهَت َذنُواًب ََتَب اَّللَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2551]فيض: 

 

َواِزيُّ   *  -  157 َهه ََسُن بهُن َِبهٍر أَبُو َعبهِد اَّللَِّ األه ثـََنا َعِليُّ بهُن َِبهِر بهِن بـَرِّيٍّ ،  َحدََّثيِن احله َزهِديُّ ،  َحدَّ ثـََنا الهَفضهُل بهُن مَحَّاٍد األه َعنه ،  َحدَّ
َرانَ  َُهيِنِّ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِديَنارٍ ،  َعبهِد اَّللَِّ بهِن ِعمه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َعفَّانَ ،  َعنه َمعهَبٍد اجله

َم الهِقَياَمِة«  ِمِن ِمَن النَّاِر يـَوه ُمَّى َحظُّ الهُمؤه  »احله
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2552]فيض: 

َاِعيُل بهُن َأيب    *  -   160 َاِرثِ َحدََّثيِن ِإْسه َيبُ ،  احله َشه ثـََنا َحَسٌن األه َعنه أََنِس بهِن  ،  َعنه ِسَناِن بهِن رَبِيَعةَ ،  َعنه مَحَّاِد بهِن َسَلَمةَ ،  َحدَّ
ِلَم بَِباَلٍء يف َجسَ ،  َماِلكٍ  ُ الهَعبهَد الهُمسه ُتبه َلُه َصاِلَح   ِدهِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا ابـهتَـَلى اَّللَّ ُ ِللهَمَلِك اكه قَاَل اَّللَّ

 َعَمِلِه الَِّذي َكاَن يـَعهَمُل فَِإنه َشَفاُه َغَسَلُه َوَطهََّرُه َوِإنه قـََبَضُه َغَفَر َلُه َوَرمِحَُه«
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2553]فيض: 

 

َاِعيلُ   *  -  161 قَاَل: ،  َعنه َأيب بـُرهَدةَ ،  َعنه طَلهَحَة بهِن َُيهََي ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن َماِلٍك الهُمَزينِّ ،  زََكِرايَّ بهُن َعِديٍّ َحدَّثـََنا  ،  َوَحدََّثيِن ِإْسه
رِِه فـَُهَو يـََتَضوَُّر فـَُقلهُت َلُه: َلوه بـَعهُض َشَبابَِنا   َنا َعَليههِ فـََعَل  ُكنهُت ِعنهَد ُمَعاِويََة َوطَِبيٌب يـَُعاِلُج قـَرهَحًة يف َظهه فـََقاَل: َما َيُسرُّين  ،  َهَذا َلَعتَـبـه

ِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى يف  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ِمنه ُمسه  َجَسِدِه ِإالَّ َكاَن َكفَّارًَة خِلَطَااَيُه« َأيّنِ اَل َأِجُدُه ْسَِ
 حسن. إسناده قال المحقق: [ # 2554]فيض: 

 

َجَّاجِ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   *   -   162 َعنه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدَّثـََنا َخوَّاُت بهُن َصاِلِح بهِن َخوَّاِت بهِن ُجَبريهٍ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
ُمَك اَي َخوَّاُت« قـُلهُت: َوجِ ،  َجدِّهِ  ُمَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َمِرضهُت فَأَتـَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َصحَّ ِجسه سه

ًئا  ُت اَّللََّ َشيـه َتُه قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َوَعده قَاَل: »بـََلى َما ِمنه َمرِيٍض مَيهَرُض ِإالَّ َوُهَو ُُيَدُِّث نـَفهَسُه   َفَصحَّ قَاَل: َأوهِف اَّللََّ مبَا َوَعده
َتُه«  خبَريهٍ َفِف َّلِلَِّ مبَا َوَعده

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2555]فيض: 
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َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َبسَّامٍ   -  173 ثـََنا ِإْسه ثـََنا َحبَّاُن بهُن َعِليٍّ ،  َحدَّ َاِرثِ ،  َعنه َحجَّاِج بهِن َأرهطَاةَ ،  َحدَّ َعِن ابهِن ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن احله
َأُل اَّللََّ الهَعِظيَم َربَّ    قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما َجَلَس رَُجٌل ِإىَل َمرِيٍض ملَه يـُقهَض َأَجُلُه فـََقاَل: ،  َعبَّاسٍ  َأسه
ِفَيُه َثاَلَث َمرَّاٍت َأوه َسبهَع َمرَّاٍت ِإالَّ ُشِفيَ الهَعرهشِ   .  "  الهَعِظيِم َأنه َيشه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2556]فيض: 
 

ثـََنا َعبهُد الهُمتَـَعايل بهُن طَاِلبٍ   -   174 ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  َحدَّ ُُبِليِّ ،  َحدََّثيِن ُحَييُّ ،  َحدَّ ٍرو،  َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن احله ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
ِف َعبهَدَك يـَنهَكأُ َلَك َعُدوًّا َأوه مَيهِشي   :قَالَ ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َجاَء الرَُّجُل يـَُعوُد َمرِيًضا اللَُّهمَّ اشه

 َلَك ِإىَل َصاَلٍة« 
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2557]فيض: 

ثـََنا ُشَعيهُب بهُن َحرهبٍ ، َحدََّثيِن أَيُّوُب بهُن الهَولِيِد الضَّرِيرُ  *  -   176 ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ ، َحدَّ َاِعيُل بهُن الهَقاِسمِ ، الهَعَنِزيُّ َحدَّ ثـََنا ِإْسه ، َحدَّ
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهِعَياَدُة فـَُواَق اَنَقٍة« ، َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2558]فيض: 

ُ بهُن    *  -  178 َُسنيه َسنِ َحدَّثـََنا احله ِميُّ ،  احلَه ثـََنا السَّهه ثـََنا ِسَناٌن يـَعهيِن ابهَن رَبِيَعةَ ،  َحدَّ ،  َعنه ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ ،  َعنه َثِبٍت الهبـَُناينِّ ،  َحدَّ
تَـَلى يف ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ  ِلٍم يـُبـه ُ َلُه َأفهَضَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمسه  َجَسِدِه بَِباَلٍء ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ

 َعَمِلِه الَِّذي َكاَن يـَعهَمُل يف ِصحَِّتِه يف َمَرِضِه« 
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2559]فيض: 

 

179  -   ُ َُسنيه ِميُّ ،  َوَحدَّثـََنا احله ٍب السَّهه ثـََنا أَبُو َوهه ثـََنا ِسَنانٌ ،  َحدَّ َرِميِّ َعِن  ،  َحدَّ ضه َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه أََنسٍ ،  احلَه
ًا ابـهَتاَلُهمه« ٍم َخريه ُ ِبَقوه  َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

 إسناده ال بأس به.  قال المحقق: [ # 2560]فيض: 
 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهَُويههِ  * - 180 َثُم بهُن مُحَيهدٍ ، َعبهُد اَّللَِّ بهُن يُوُسفَ َحدَّثـََنا ، َحدَّ َيـه ثـََنا اهله رَبين زَيهُد بهُن َواِقدٍ ، َحدَّ َعنه  ، َعِن الهَقاِسمِ ، َأخه
ِريِّ  ُده ِمنِ ،  َأيب َسِعيٍد اخله َتاكُ ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ُصَداُع الهُمؤه ُ ِِبَا  ،  َهاَأوه َشوهَكٌة َيشه ِذيِه يـَرهفـَُعُه اَّللَّ ٌء يـُؤه َأوه َشيه
َم الهِقَياَمِة َدرََجةً   َويَُكفُِّر ِِبَا َعنهُه ُذنُوبَُه« ، يـَوه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2561]فيض: 

ِديُّ بهُن َحفهصٍ   -  184 ثـََنا َمهه َسُن بهُن َعَرَفةَ ،  َحدَّ رُ ،  َواحلَه َابَّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص األه َعهَمشِ ،  َعنه َمنهُصوِر بهِن الهُمعهَتِمرِ ،  َحدَّ ِكاَلمُهَا ،  َواأله
ٍرو َهاِل بهِن َعمه َسَ ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ، َعِن الهِمنـه َ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُعوُِّذ احله َُسنيه َن َواحله
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َحاَق ِِبَُؤاَلِء الهَكِلَماِت ُأِعيذُُكَما ِبَكِلَماِت ا َاِعيَل َوِإسه َوِمنه ، َّللَِّ التَّامَِّة ِمنه ُكلِّ َشيهطَاٍن َوَهامَّةٍ فـََقاَل: »َكاَن أَبُوُكمه ِإبـهَراِهيُم يـَُعوُِّذ ِإْسه
ٍ اَلمٍَّة«  ُكلِّ َعنيه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2562]فيض: 
 

َرٍم الهَعمِّيُّ   *   -   185 َبُة بهُن ُمكه بََة الهَعنهرَبِيُّ ،  َحدََّثيِن ُعقه ُزوِميُّ ،  َحدََّثيِن نـَُعيهُم بهُن ُمَورِِّع بهِن تـَوه ،  َعنه أَبِيهِ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َخَلٍف الهَمخه
َذًة َكاَن َأيب ِإبـهَراِهيُم يـَُعوُِّذ    قَاَل: ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوهفٍ ،  َجدِّهِ ،  َعنه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأَعلُِّمَك َعوه

ُ وَ  َ قـُلهُت: بـََلى قَاَل: »ُقله َحسهِبَ اَّللَّ َُسنيه َسَن َواحله َاِعيَل َوَأاَن ُأَعوُِّذ ِِبَا احلَه َحاَق َوِإْسه ُ َداِعًيا ِلَمنه َدَعا أِلَمهٍر َما ْسَِ ،  َكَفىِِبَا ِإسه َع اَّللَّ
 َورَاَء َأمهِر اَّللَِّ ِلَراٍم رََمى« 

 إسناده ليس بالقوي.  قال المحقق: [ # 2563]فيض: 
 

َثِم بهِن ِزاَيدٍ   *  -  186 َيـه ثـََنا ابهُن َوههبٍ ،  َحدَّثـََنا َحجَّاُج بهُن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهَكِرَِي بهُن اهله ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُموَسى بهِن َعِليٍّ ،  َحدَّ
،  به َعنهُه الهَبأهَس َربَّ النَّاِس َمِلَك النَّاسِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَد َسعهًدا يف َمَرٍض َلُه ُثَّ َدَعا َلُه قَاَل: »اللَُّهمَّ َأذههِ 

ٍ ،  يف اَل َشايفَ ِإالَّ أَنهتَ أَنهَت الشَّا ٍء َيَهتِيَك ِمنه ُكلِّ َحَسٍد َأوه َعنيه َمهُ ،  َأرهِقيَك ِمنه ُكلِّ َشيه ِف َسَقَمهُ ،  اللَُّهمَّ َأصهِح قـَلهَبُه َوِجسه ،  َواشه
 َوَأِجبه َدعهَوَتُه«

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2564]فيض: 

ثـََنا َعبهُد    *   -  187 َعهَلى بهُن مَحَّادٍ َحدَّ ثـََنا ُمعهَتِمرٌ ،  األه ثًا،  َحدَّ عهُت لَيـه َأوه ِمقهَسٍم َعِن  ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  ُُيَدُِّث َعنه َأيب فـََزارَةَ ،  ْسَِ
َعَليهِه ،  اسٍ َعِن ابهِن َعبَّ ،  َعنه ِمقهَسمٍ ،  َعنه َأيب فـََزارَةَ ،  َوقَاَل ُمعهَتِمٌر: ُمرًَّة َعنه لَيهثٍ ،  ابهِن َعبَّاسٍ  َِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  يـَرهَفُع احله

َائِِه ُكلِّهَ  ِ َوَسلََّم قَاَل: " َهِذِه الهَكِلَماُت َدَواٌء ِمنه ُكلِّ َداٍء َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة َوَأْسه َامَِّة َوَشرِّ الهَعنيه ا َعامٍَّة ِمنه َشرِّ السَّامَِّة َواهله
مَّةِ ا ُمه فـََقاُلوا: َوَصَب َوَصٌب ،  َوِمنه َشرِّ َأيب َقرَتََة َوَما َوَلدَ ،  َوِمنه َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ ،  لالَّ ا َرِبَّ َثاَلٌث َوَثاَلثُوَن ِمَن الهَماَلِئَكِة أَتـَوه

يَ  َها َصَفًدا َأوه َكَتَمَها َأَحًدا أبَِرهِضَنا فـََقاَل: ُخُذوا تـُرهبًَة ِمنه َأرهِضُكمه َوامهَسُحوا ِبَوَصِبُكمه رُقـه َة حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمنه َأَخَذ َعَليـه
َلَح أََبًدا "   َفاَل َأفـه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2565]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َحامتٍِ الطَّوِيلُ   -   188 ثـََنا َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوةَ ،  ابهِن ِشَهابٍ َعِن  ،  َحدَّ
ِسِه الهُمَعوَِّذاِت َونـََفَت َأوه نـََفثَ  َتَكى قـََرَأ َعَلى نـَفه  َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن ِإَذا اشه

 (. 2192(، ومسلم )4439* والحديث رواه البخاري ) إسناده صحيح رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2566]فيض: 
 

ِديُّ بهُن َحفهصٍ   -   189 ثـََنا َمهه ِريِّ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  َحدَّ ِرو بهِن َماِلٍك النُّكه َوهزَاءِ ،  َعنه َعمه : ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َأيب اجله قَاَلته
َعُل فـََقاَل: »ارهَفِعي َعينِّ ُكنهُت ُأَعوُِّذ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلمَّا َكاَن يف الهَمرهَضِة الَّيِت ُأِصيَب ِفيَها َذَهبهُت أَ  َعُل َكَما ُكنهُت َأفـه فـه
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الهَبأه  َأذهِهِب  ِة  الهُمدَّ يف  َفُعيِن  يـَنـه َا َكاَن  ِإَّنَّ َسَقًما« فَِإنَُّه  يـُغَاِدُر  اَل  ِشَفاًء  ِف  اشه أَنهَت  ِإالَّ  َشايفَ  اَل  َفاُء  الشِّ بَِيِدَك  النَّاِس  َربَّ   َس 
 ( بنحوه. 2191(، ومسلم )5750* والحديث رواه البخاري ) إسناده ال بأس به. قال المحقق: [ # 2567]فيض: 

ِديُّ   -   190 ثـََنا َمهه ثـََنا أَبُو  ،  َحدَّ َوصِ َحدَّ َحه َحاقَ ،  األه َاِرثِ ،  َعنه َأيب ِإسه قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعِن احله
الهَكاَلمِ  َهَذا  ِو  بَِنحه َعوََّذُه  َمرِيٍض  َعَلى  َدَخَل   ِإَذا 

 إسناده ليس بالقوي.  قال المحقق: [ # 2568]فيض: 
َزَم الطَّاِئيُّ َحدَّثـََنا    -   191 ثـََنا َُيهََي بهُن مَحَّادٍ ،  زَيهُد بهُن َأخه ثـََنا أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ َولِ ،  َحدَّ َحه ِل ،  َعنه َسلهَمانَ ،  َعنه َعاِصٍم األه رَُجٍل ِمنه َأهه

َِديثَ   الشَّاِم َفذََكَر احله
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2569]فيض: 

 

ثـََنا زَيهدٌ   *  -  192 َبةَ ،  َوَحدَّ ثـََنا أَبُو قـُتَـيـه ثـََنا ُشعهَبةُ ،  َحدَّ ًئا ِمنه  ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َحاِطبٍ ،  َعنه ِْسَاِك بهِن َحرهبٍ ،  َحدَّ قَاَل: تـََناَولهُت َشيـه
ِري َفَذَهَبته يب أُمِّي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   رَتََق َظهه ٍر فَاحه ُفُث َويـَُقوُل: »َأذهِهِب الهَبأهَس َربَّ النَّاسِ ِقده ، َفَجَعَل يـَرهِقي َويـَنـه

ِف َوأَنهَت َخريهُ َشاٍف« قَاَل ُشعهَبُة: َأُشكُّ أَنَُّه قَاَل: »ِشَفاًء اَل يـُغَاِدُر َسَقًما«   َواشه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2570]فيض: 

 

ثـََنا يـَعهُقوبُ   *  -  193 ُرو بهُن َعوهنٍ ،  َحدَّ رَباََن َعمه ثـََنا َكِثرُي بهُن ُسَليهمٍ ،  َأخه َها السَّاَلُم ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَنته فَاِطَمُة َعَليـه
ِهِ  ِم اَّللَِّ وَ   :تـَرهِقي َأاَبَها َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َوَجَدته َكِثريًا يف ِعطهِفِه َأوه َقربه ِف أَنهَت الشَّايف ِبسه اِبَّللَِّ َأذهِهِب الهَبأهَس َربَّ النَّاِس َواشه

ُفلُ ، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل يـُغَاِدُر َسَقًما اَي َأرهَحَم الرَّامِحِنيَ  ُفُخ َواَل تـَتـه  وََكاَنته تـَنـه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2571]فيض: 

 

ُزوِميُّ ،  َحدََّثيِن رَِحيٌم الهِمغهَويلُّ َعبهُد الرَِّحيِم بهُن َعبَّادٍ   *  -  194 َياُن الثَـّوهِريُّ ،  مبَكَّةَ ،  َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الهَمخه ثـََنا ُسفه ،  َحدَّ
َعَليهِه ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َعفَّانَ ،  السَُّلِميِّ َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن  ،  َعنه َعاِصِم بهِن َأيب النَُّجودِ  قَاَل: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ََحِد الصََّمِد الَِّذي ملَه يَِلده َوملَه يُوَلده َوملَه َيُكنه   ،  رِّ َما جتَُِد َسبهَع َمرَّاتٍ َلُه ُكُفًوا َأَحٌد ِمنه شَ َوَسلََّم َوَأاَن َمرِيٌض فـََقاَل: »ُأِعيُذَك اِبَّللَِّ األه
َها«  فـََلمَّا َأرَاَد َأنه يـَُقوَم قَاَل اَي ُعثهَماُن تـََعوَّذه ِِبَا َفَما تـََعوَّذهُت خبَريهٍ ِمنـه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2572]فيض: 
 

َيانَ َعنه  ،  َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َحدَّثـََنا رَِحيمٌ   *  -  195 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َعِليٍّ ،  َعنه ِزرٍّ ،  َعنه َعاِصمٍ ،  ُسفه
َأُل اَّللََّ الهَعظِ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَد َعِليًّا فـََقاَل: »َما ِمنه َمرِيٍض ملَه يـُقهَض َأَجُلُه تـََعوََّذ ِِبَُؤاَلِء الهَكِلَماِت ِإالَّ خَ  َعنهُه َأسه  ُ يَم َربَّ  فََّف اَّللَّ

ِفَيَك َسبهَع َمرَّاٍت يـَُردُِّدَها َعَليهِه«   الهَعرهِش الهَعِظيِم َأنه َيشه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2573]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد الرَّاِزيُّ   -   196 ثـََنا َسَلَمُة بهُن الهَفضهلِ ،  َحدَّ َحاقَ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن  ،  َحدَّ هِ ،  َعنه َأيب َمنهُظوٍر الشَّاِميِّ ،  ِإسه ،  َعنه َعمِّ
فَِقيَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   ؟  َأِخي اخلهَِضِر قَاَل: ِإيّنِ لَِبَأرهٍض حُمَاِرٌب ِإَذا رَااَيٌت َوأَلهوِيٌَة رُِفَعته فـَُقلهُت: َما َهَذا،  َعنه َعاِمرٍ 
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َلُه َأصهَحابُُه قَاَل: َفذَكَ َوَسلََّم َفِجئهُت َفَجَلسه  َقاَم ُت ِإلَيهِه َوُهَو يف ِظلِّ َشَجَرٍة َوَقده ُبِسَط لَُه ِكَساٌء َوُهَو َجاِلٌس ِإلَيهِه َوَحوه َسه ُروا األه
ُ ِمنهُه َكاَن َكفَّارًَة ِلمَ  ِمَن ِإَذا َأَصابَُه َسَقٌم ُثَّ َعافَاُه اَّللَّ ِبُل ِمنه ُعُمرِهِ فـََقاَل: " ِإنَّ الهَعبهَد الهُمؤه تَـقه ِعظًَة َلُه ِفيَما َيسه ،  ا َمَضى ِمنه ُذنُوِبِه َوَموه

ِبرَي ِفيَما َعَقلُ  ُلُه ُثَّ َأطهَلُقوُه اَل َتده وَل اَّللَِّ وُه َواَل ِفيَما َأطهَلُقوُه فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرسُ َوِإنَّ الهُمَناِفَق ِإَذا َمِرَض َوُعويفَ َكاَن َكالهَبِعرِي َعَقَلُه َأهه
َقامُ  َسه َت َقطُّ  ؟ َما األه َت ِمنَّا« ؟ قَاَل: »َأَو َما َسِقمه  « قَاَل: اَل قَاَل: »فـَُقمه َعنَّا فـََلسه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2574]فيض: 

َعهَورُ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِعيَسى الهُمَهلَِّبُّ   -  198 َحاقَ َعنه  ،  َحدََّثيِن َحجَّاٌج األه قَاَل:  ،  َعنه زَيهِد بهِن َأرهَقمَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  يُوُنَس بهِن َأيب ِإسه
َناَي فـََعاَدين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   " رَِمَدته َعيـه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2575]فيض: 

َبةَ   -  200 ُر بهُن يُوُنَس بهِن بَُكريهٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن ابهُن َأيب َشيـه َبَة بهِن َعاِمرٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُموَسى بهِن َعِليٍّ ،  َبكه قَاَل: قَاَل ،  َعنه ُعقه
رُِهوا َمرهَضاُكمه َعَلى الطََّعاِم َوالشََّرابِ  ِقيِهمه« فَِإنَّ اَّللََّ ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ُتكه  يُطهِعُمُهمه َوَيسه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2576]فيض: 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى  -  202 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َمغهَراَء الدَّوهِسيُّ ،  َحدَّ َعهَمشُ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب الزَُّبريهِ ،  َحدَّثـََنا األه
َم الهِقَياَمِة َأنَّ ُجُلوَدُهمه َكاَنته ُقِرَضته قَاَل َرُسوُل  ُل الهَعاِفَيِة يـَوه اِبلهَمَقارِيِض ِمَّا يـََروهَن ِمنه ثـََواِب اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »يـََودُّ َأهه
ِل الهَباَلِء«  َأهه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2577]فيض: 

ثـََنا    *   -  204 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َخاِلُد بهُن ِمرهَداسٍ َحدَّ ِريِّ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ َُزاِعيَّةِ ،  َعِن الزُّهه : َعاَد  ،  َعنه فَاِطَمَة اخله قَاَلته
َنهَصاِر فـََقاَل: َكيهَف جتَِِديَنكِ  َرَأًة ِمَن األه : خبَريهٍ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َقده بَرَِحته يب أُمُّ ِملهَدٍم فـََقاَل قَاَلته   ؟  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم امه

ِهُب الهِكريُ  نهَساِن َكَما يُذه ِهُب ِمنه َخَبِث اإلهِ َا ُتذه َِديِد« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اصهرِبِي فَِإَّنَّ   َخَبَث احله
 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2578]فيض: 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ   *  -   205 ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّارٍ ،  َحدَّ ثـََنا َُيهََي بهُن مَحهَزةَ ،  َحدَّ ََكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ َع الهُمطَِّلَب ،  َحدَّثـََنا احله أَنَُّه ْسَِ
ُزوِميَّ  َع َأاَب ُهَريـهَرةَ أَ ،  بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهَطٍب الهَمخه َوى ،  نَُّه ْسَِ يـَُقوُل: َدَخلهُت َعَلى أُمِّ َعبهِد اَّللَِّ بِنهِت َأيب ِذََئٍب َعاِئًدا هَلَا ِمنه َشكه

َوى فـََنَظَرته ِإىَل قـَرهَحٍة يف يَ  : اَي َأاَب ُهَريـهَرَة ِإيّنِ َدَخلهُت َعَلى أُمِّ َسَلَمَة َأُعوُدَها ِمنه َشكه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ِدي فَـ فـََقاَلته : ْسَِ َقاَلته
َرُهَها ِإالَّ َجَعَل اَّللَُّ  ُ َعبهًدا بَِباَلٍء َوُهَو َعَلى َطرِيَقٍة َيكه  َذِلَك الهَباَلَء َكفَّارًَة َلُه َوَطُهورًا َما ملَه يـُنهِزله هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما ابـهتَـَلى اَّللَّ

ِفِه« َما َأَصابَُه ِمَن ا ُعو َغريهَ اَّللَِّ يف َكشه  لهَباَلِء ِبَغريهِ اَّللَِّ َأوه َيده
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 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2579]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسَف الهُقَرِشيُّ   *  -  207 ٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهَفضهُل بهُن دَُكنيه َراُن بهُن زَيهٍد أَبُو َُيهََي الهُماَلِئيُّ ،  َحدَّ ثـََنا ِعمه َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن ،  َحدَّ
ُ لَهُ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َساملٍِ ،  بهِن الهَقاِسمِ  ِمٍن ِعرهٌق ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َضَرَب َعَلى ُمؤه  قَاَلته

 ِبِه َحَسَنًة َوَحطَّ َعنهُه َخِطيَئًة َوحَمَى ِبِه َعنهُه َسيَِّئًة« 
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2580]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسفَ   -  208 رَباََن يُوُسُف بهُن يـَعهُقوَب السَّلهِعيُّ ،  َوَحدَّ ثـََنا أَبُو ِسَنانٍ ،  قَاَل: َأخه َدةَ َعنه  ،  َحدَّ َعنه  ،  ُعثهَماَن بهِن َأيب َسوه
اَنَداُه ُمَناٍد ِمَن السََّماِء َأنه ِطبهَت ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعاَد َمرِيًضا َأوه زَاَر َأًخا يف اَّللَِّ ،  َأيب ُهَريـهَرةَ 

َنَّ   ِة َمنهزاًِل« َوطَاَب َِمهَشاَك َوتـَبَـوَّأهَت ِمَن اجله
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2581]فيض: 

 
َرمٍ    *   2-   209 َبُة بهُن ُمكه َبةَ ،  َكَتَب ِإيَلَّ ُعقه ثـََنا َسلهُم بهُن قـُتَـيـه َاِعيَل بهِن َأوهَسطَ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ َعنه ،  َعنه َخاِلِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه ِإْسه

ِه َأَسِد بهِن   َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " الهَمرِيُض حَتَاتُّ َخطَااَيُه َكَما يـََتَحاتُّ َوَرُق الشََّجرِ ، ُكرهزٍ َجدِّ  " ْسَِ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2582]فيض: 

 

ثـََنا َسلهُم بهُن    *   -  210 َبُة ُُيهرِبين: َحدَّ َبةَ قَاَل: وََكَتَب ِإيَلَّ ُعقه ، َعنه َحفهِص بهِن َعاِصمٍ ،  َعنه ُخبَـيهِب بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ ،  َعنه ُشعهَبةَ ،  قـُتَـيـه
ُمَّى ِمنه فـَيهِح َجَهنََّم فََأطهِفُئوَها اِبلهَماِء« ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »احله

 إسناده حسن. المحقق: قال [ # 2583]فيض: 

َثَمةَ   *   -  212 ثـََنا أَبُو َخيـه َبُة الهُمَجدَُّر السَُّكوينُّ ،  َحدَّ ثـََنا ُعقه َعنه َجاِبِر بهِن ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدََّثيِن ُموَسى بهُن حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّ
 غهُلواًب« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأِغبُّوا يف الهِعَياَدِة َوَأرهِبُعوا ِإالَّ َأنه َيُكوَن مَ ، َعبهِد اَّللَِّ 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2584]فيض: 

َرانَ  * -  215 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعمه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َسِعيٍد الهَمقهرُبِيُّ قَاَل: َسأَلهُت حُمَمََّد بهَن ، َحدَّ هِ ، ُفَضيهٍل َفَحدََّثيِن: َحدَّ َعنه ، َعنه َجدِّ
نـهَيا َأرهَسَل اَّللَُّ ،  َأيب ُهَريـهَرةَ  ِل الدُّ ُتِلَي الهَعبهُد ِمنه َأهه ِ فَـ َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ابـه َقاَل هَلَُما: ائهِتَيا َعبهِدي   َمَلَكنيه

ًا ِمنه َدِمهِ  ًا ِمنه حلَهِمِه َوَدًما َخريه ُكيِن ِإىَل ُعوَّاِدِه أَبهَدلهُتُه حلَهًما َخريه ًا َوملَه َيشه َنَّةُ ،  فَِإنه قَاَل َخريه َوِإنه َأاَن ،  َوِإنه َأاَن قـَبهَضُتُه َوَجَبته َلُه اجله
ُتُه ِمنه َوَثِقِه فـَلهيَ  َتأهِنِف الهَعَمَل "َأطهَلقه  سه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2585]فيض: 
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ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد التَِّميِميُّ   *   -   216 ثـََنا الهَعبَّاُس بهُن الهَفضهِل الهَعبهِديُّ ،  َحدَّ َرانَ ،  َحدَّ ثـََنا يَزِيُد بهُن ِعمه :  ،  َحدَّثـَتهيِن أَُميَُّة الزَّرهقَاءُ ،  َحدَّ قَاَلته
ثهيِن َحِديثًا عهُت َرُسوَل اَّللَِّ ،  قـُلهُت أِلََنِس بهِن َماِلٍك َحدِّ َ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: ْسَِ َنَك َوَبنيه  ملَه يَُداِولُُه الّرَِجاُل بـَيـه

 الرَّمحهَِة فَِإَذا َجَلَس َغَمَرتهُه« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َعاِئَد الهَمرِيِض َُيُوُض يف 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2586]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهُقَرِشيُّ   *  -   217 ََة الهَماِزينُّ ،  َحدَّ ثـََنا زُفـَُر بهُن ُهَبريه ثـََنا أَبُو َمعهَشٍر الهَمِدييِنُّ ،  َحدَّ اَّللَِّ بهِن َعبهِد َعنه َعبهِد  ،  َحدَّ
َنهَصاِريِّ  ِرو بهِن َحزهمٍ ، الرَّمحهَِن األه ِر بهِن حُمَمَِّد بهِن َعمه اَبنَ ، َعنه َأيب َبكه ََكِم بهِن ثـَوه رَبين َكعهُب بهُن َماِلكٍ ، َعنه ُعَمَر بهِن احله قَاَل: قَاَل ، َأخه

َقَع ِفيَها« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َعادَ  تَـنـه   َمرِيًضا َخاَض يف الرَّمحهَِة فَِإَذا َجَلَس اسه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2587]فيض: 

ََرِويُّ   *  -   219 َسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله ثـََنا َُيهََي بهُن َحسَّانَ ،  َحدَّثـََنا احلَه ثـََنا ابهُن هَلِيَعةَ ،  َحدَّ َعنه  ،  يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيبٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّ
ِل بهِن ُمَعاذٍ  ُمَّى َوالهَمِليَلَة اَل تـََزااَلِن ،  َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َسهه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ احله قَاَل: ْسَِ

َبُه ِمثهُل ُأُحدٍ  ِمِن َوِإنَّ َذنـه   َفَما َتَدَعانِِه َوَعَليهِه ِمنه َذنهِبِه ِمثـهَقاُل َحبٍَّة ِمنه َخرهَدٍل« اِبلهُمؤه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2588]فيض: 

 

ثـََنا ُموَسى بهُن َداُودَ ،  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ُِبَريهٍ   *  -  220 ُر بهُن ُخنَـيهسٍ ،  َحدَّ ثـََنا َبكه قَاَل: ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  الرَّقَاِشيِّ َعنه يَزِيَد  ،  َحدَّ
َ ِإَذا َأَحبَّ َعبهًدا َوَأرَاَد َأنه ُيَصاِفَيُه َصبَّ  َعَليهِه الهَباَلَء َصبًّا َوَثجَُّه َعَليهِه َثجًّا فَِإَذا   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللَّ

َلُه َلَك َوِإمَّ  َدَعا الهَعبهُد قَالَ  ُتَك ِإمَّا َأنه ُأَعجِّ ًئا ِإالَّ َأعهطَيـه أَُليِن َشيـه ُ: لَبـَّيهَك َعبهِدي اَل َتسه ُه قَاَل اَّللَّ  ا َأنه َأدَِّخَرُه َلَك " اَي َرابَّ
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2589]فيض: 

َلمَ *    -   224 ُد بهُن َأسه ُر بهُن ُُشَيهلٍ َحدَّثـََنا  ،  َحدَّثـََنا َخالَّ ثـََنا ُشعهَبةُ ،  النَّضه َحاقَ ،  َحدَّ َزارَ ،  َعنه َأيب ِإسه عهُت الهَعيـه عهُت ُعَمَر بهَن  ،  ْسَِ ْسَِ
ِلِم ِإَذا َأَصابَُه َخريهٌ محََِد اَّللََّ وَ ، َعنه َسعهدٍ ، َسعهدٍ  َشَكَر َوِإَذا َأَصابـَتهُه ُمِصيَبٌة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َعَجًبا لِلهُمسه

َمِة يـَرهفـَُعَها ِإىَل ِفيِه«  ٍء َحىتَّ يف اللُّقه ِلَم لَيـُؤهَجُر يف ُكلِّ َشيه َتَسَب َوَصرَبَ ِإنَّ الهُمسه  احه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2590]فيض: 

 

َرائِيلُ ،  يَزِيُد بهُن َهاُرونَ َحدَّثـََنا  ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   -   225 َعهَمشِ ،  أَنـهَبَأاَن ِإسه َودِ ،  َعنه ُعَمارََة بهِن ُعَمريهٍ ،  َعِن األه َسه ،  َعِن األه
َاِرثِ  ُت َيِدي َعَليهِه فـَُقلهُت: اَي قَاَل: َدَخلهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو ُُيَمُّ فـََوَضعه ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ ،  َومَهَّاِم بهِن احله

ِن ِمنهُكمه َأَما ِإنَُّه لَيهَس ِمنه َعبهٍد  َرُسوَل اَّللَِّ َما َأَشدَّ مُحَّاَك َوِإنََّك لَُتوَعُك َوعهًكا َشِديًدا قَاَل: »َأَجله ِإيّنِ ُأوَعُك َكَما يُوَعُك رَُجاَل 
ُ َعنه  ِمٍن مَيهَرُض َمَرًضا ِإالَّ َأَحطَّ اَّللَّ  ُه َخطَااَيُه َكَما ُُيَطُّ َعِن الشََّجِر َورَقـَُها« ُمؤه

 إسناده صحيح، ورجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2591]فيض: 
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ُ بهُن َأيب َجعهَفرٍ   *  -  226 َُسنيه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو َعِليٍّ احله ٍرو،  الرَّمحهَنِ َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن َعبهِد  ،  َحدَّ ىَل  ،  َعنه َعمه َموه
َُويهِرثِ ،  الهُمطَِّلبِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُجَبريهِ بهِن ُمطهِعمٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن احله

َتِلي َعبهَدُه اِبلسََّقِم َحىتَّ يُكَ   فَِّر َعنهُه ُكلَّ َذنهٍب ُهَو َلُه«يـَبـه
 إسناده حسن لكنه مرسل.  قال المحقق: [ # 2592]فيض: 

َثَمةَ   -   229 ثـََنا أَبُو َخيـه َعهَمشِ ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ ُروقٍ ،  َعنه َأيب َواِئلٍ ،  َعِن األه َها: َما ،  َعنه َمسه ُ َعنـه قَاَل: قَاَلته َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ
 رَأَيهُت َأَشدَّ َوَجًعا ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ 

 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2593]فيض: 
 

َثَمةَ   -   230 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا ُهَشيهمٌ ، َوَحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِمرٍ ،  َحدَّ ثـََنا ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ ،  َحدَّ : قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعاِئَشةَ َعنه  ،  َحدَّ قَاَلته
يَُة: }َمنه يـَعهَمله ؟  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإيّنِ أَلَعهَلُم َأَشدَّ آيٍَة يف الهُقرهآِن قَاَل: »َوَما ِهَي اَي َعاِئَشةُ  « قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِهَي اله

َبُة يـُنهَكبـَُها« [ قَ 123ُسوًءا َُيهَز ِبِه{ ]النساء:  ِمَن َحىتَّ النَّكه  اَل: »َهَذا َما ُيِصيُب الهَعبهَد الهُمؤه
 إسناده ال بأس به.  قال المحقق: [ # 2594]فيض: 

 

َثَمةَ   -  231 ثـََنا أَبُو َخيـه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َخازِمٍ ،  َوَحدَّ َعهَمشُ ،  َحدَّ َودِ َعِن  ،  َعنه ِإبـهَراِهيمَ ،  َحدَّثـََنا األه َسه : قَاَل ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  األه قَاَلته
ُ ِبَِ  قـََها ِإالَّ رَفـََعُه اَّللَّ ِمَن َشوهَكٌة َفَما فـَوه  ا َدرََجًة َوَحطَّ َعنهُه ِِبَا َخِطيَئًة« َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُيِصيُب الهُمؤه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2595]فيض: 
 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى  *   -  232 ثـََنا ابهُن َأيب ُأَويهسٍ ،  َحدَّ َدَة بِنهِت َسعهٍد َموهاَلِة َبيِن َساِعَدَة ،  َحدَّ ىَل َسوه َحدََّثيِن أَبُو ُعَمارََة قـَيهٌس َموه
َنهَصارِ  ِرو بهِن حَ ،  ِمَن األه ِر بهِن حُمَمَِّد بهِن َعمه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  زهمٍ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َبكه

َقَع ِفيَها ُثَّ ِإَذا قَاَم مِ  تَـنـه ىتَّ نه ِعنهِدِه َفاَل يـََزاُل َُيُوُض ِفيَها حَ قَاَل: »َمنه َعاَد َمرِيًضا َفاَل يـََزاُل يف الرَّمحهَِة َحىتَّ ِإَذا قـََعَد ِعنهَدُه اسه
 يـَرهِجَع«

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2596]فيض: 
 

َداينُّ   *   -  233 َمه ثـََنا أَبُو ُكَريهٍب اهله ثـََنا ُعثهَماُن بهُن َسِعيدٍ ،  َحدَّ َوصِ ،  َحدَّ َحه ثـََنا أَبُو األه َعهَمشِ ،  َحدَّ َيانَ ،  َعِن األه ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب ُسفه
مَيهَرُض َمَرًضاقَاَل: قَاَل َرُسوُل   ِلَمٍة  ِلٍم َواَل ُمسه ِمَنٍة َواَل ُمسه ِمٍن َواَل ُمؤه َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه ُمؤه َعنهُه   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   ُ ِإالَّ َحطَّ اَّللَّ

 َخطَااَيُه«
 إسناده ال بأس به.  قال المحقق: [ # 2597]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن  *  - 234 ثـََنا َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ، ِخَداشٍ َحدَّ َأنَّ ، َعنه َعطَاِء بهِن َيَسارٍ ، َعنه زَيهدٍ ،  َعنه ُسَهيهِل بهِن َأيب َصاِلحٍ ، َحدَّ
َتِلي الهَعبهَد َحىتَّ يـَلهَقاُه َوَما َلُه  ُ يـَبـه  َذنهٌب« َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما زَاَل اَّللَّ

 إسناده مرسل.  قال المحقق: [ # 2598]فيض: 
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َِزاِميُّ *    -  235 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احله ثـََنا ِعيَسى بهُن الهُمِغريَةِ ،  َحدَّ َعنه ُجَبريهِ بهِن ،  َعِن ابهِن َأيب ِذئهبٍ ، َوُعثهَماُن بهُن طَلهَحةَ ،  َحدَّ
ِمُن ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ ،  ِشَهابٍ َعِن ابهِن  ،  َأيب َصاِلحٍ  َتَكى الهُمؤه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا اشه

َِديِد«  َلَصُه َذِلَك َكَما ُُيَلُِّص الهِكرُي َخَبَث احله  َأخه
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2599]فيض: 

 

ثـََنا ِإبـهَراِهيمُ   -  236 ِلمٍ ،  َحدَّ ثـََنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َوهزَاِعيِّ ،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعِن الهَقاِسمِ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعِن األه
ُمَّى ِمنه فـَيهِح َجَهنََّم   فََأطهِفُئوَها اِبلهَماِء« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ احله

زَ  ِشفه َعنَّا الّرِجه  قَاَل اَنِفٌع: وََكاَن ابهُن ُعَمَر يـَُقوُل: " ِإَذا َكاَنته ِبِه اللَُّهمَّ اكه
 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2600]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن  ،  َحدَّثـََنا َسوَّاُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ   -   237 رٍ ،  َسِعيدٍ َحدَّ َراَن َأيب َبكه قَاَل: قَاَل يل ابهُن ،  َحدََّثيِن َعطَاُء بهُن َأيب َراَبحٍ ،  َعنه ِعمه
َنَّةِ  ِل اجله َرَأًة ِمنه َأهه َعَليهِه َوسَ   ؟  َعبَّاٍس: َأاَل ُأرِيَك امه َداُء أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  : ِإيّنِ  قـُلهُت: بـََلى قَاَل: َهِذِه الهَمرهَأُة السَّوه لََّم فـََقاَلته

َنَّةَ  : ِإيّنِ أََتَكشَُّف فَادهُع ، ُأصهرَُع َوِإيّنِ أََتَكشَُّف فَادهُع اَّللََّ يل قَاَل: »ِإنه َصرَبهِت فـََلِك اجله ُت اَّللََّ َأنه يـَُعاِفَيَك« قَاَلته َوِإنه ِشئهِت َدَعوه
 . َفَدَعا هَلَا، اَّللََّ َأاَل أََتَكشَّفَ 

 (.2576(، ومسلم )5652* والحديث رواه البخاري ) إسناده صحيح. قال المحقق: [ # 2601]فيض: 
 

َعهدِ  * -  238 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َُريهِريُّ ،  َحدَّ ُعوٍد اجله رَبين أَبُو َمسه ِرو بهِن َعطَاءٍ ،  قَاَل: َأخه ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َعمه
ُ الهَمَلَك َما َعِملَ َعِن  تـُبـَُهاالنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َعبهٍد مَيهَرُض َمَرًضا ِإالَّ َأَمَر اَّللَّ َوَما َعِمَل ِمنه  ،  ِمنه َسيَِّئٍة َأالَّ َيكه

َر َحَسَناتٍ  تـُبَـَها َلُه َعشه ُتَب َلُه ِمَن ا، َحَسَنٍة َأنه َيكه َبهِس َكَما يـَعهَمُل َوُهَو َصِحيٌح َوِإنه ملَه يـَعهَمله« َوَأنه َيكه  حله
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2602]فيض: 

 

ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ  *   -  239 ثـََنا ابهُن الهُفَضيهلِ ،  َحدَّ ٍ ،  َحدَّ وََكاَنته ِعنهَد ،  َعمَِّتهِ َعنه  ،  َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن ُحَذيـهَفةَ ،  َعنه ُحَصنيه
: َأَخَذِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم مُحَّى َشِديَدًة فََأَمَر ِبِسَقاٍء فـَُعلَِّق ِبَشَجرَ  ٍة ُثَّ اضهَطَجَع حَتهَتُه َفَجَعَل يـَقهطُُر َعَلى ُحَذيـهَفَة قَاَلته

: َفَدَخلهَنا َعَليهِه فـَُقلهَنا: ِشُف َعنهكَ   فـَُؤاِدِه قَاَلته ُمَّى َوآَذتهَك فَادهُع اَّللََّ َيكه َتدَّته َعَليهَك احله فـََقاَل: »ِإنَّ َأَشدَّ ،  أَنهَت َرُسوُل اَّللَِّ َوَقِد اشه
َنهِبَياُء ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََّنُمه ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََّنُمه«   النَّاِس َباَلًء األه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2603]فيض: 

ثـََنا  *   -   241 ثـََنا َعِليُّ بهُن َثِبتٍ ،  َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلحٍ   َحدَّ َوهزَاِعيِّ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  َعِن األه
َمِئٍذ حَمهُموٌم فـََقاَل: »ِإانَّ َكَذِلَك  قَاَل: َوَضعهُت َيِدي َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـَقُ ،  ُعَمرَ  ُرَك َوُهَو يـَوه لهُت: أبَِيب َوأُمِّي َما َأجه

ُر«  َجه  ُيَضاَعُف لََنا الهَباَلُء َكَما ُيَضاَعُف لََنا األه
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 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2604]فيض: 

ثـََنا   * -  243 َحاُق بهُن حُمَمٍَّد الهَفرهِويُّ ، أَبُو َسِعيٍد الهَمِدييِنُّ  َحدَّ ثـََنا ِإسه َعنه ُمَعاِذ بهِن َعبهِد اَّللَِّ ، َحدََّثيِن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن ُسَليهَمانَ ، َحدَّ
« قَاُلوا: َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  أِلَصهَحاِبِه: »َأحتُِبُّوَن َأالَّ َتَهَرُضواَعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل  ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن ُخبَـيهبٍ 

 فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَما َخريهُ َأَحدُِكمه َأالَّ َيذهُكُرُه اَّللَُّ« ، ِإانَّ لَُنِحبُّ الهَعاِفَيةَ 
 إسناده ليس بالقوي.  المحقق: قال [ # 2605]فيض: 

 

ثـََنا *-   244 َاِعيلَ   َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا َأيب ،  َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َحفهصٍ ،  ِإسه َعهَمشِ ،  َحدَّ َيانَ ،  َعِن األه قَاَل:  ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب ُسفه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   ُ َعنهُه ِمنه ْسَِ ِلَمٍة مَيهَرُض َمَرًضا ِإالَّ َقصَّ اَّللَّ ِلٍم َواَل ُمسه ِمَنٍة َواَل ُمسه ِمٍن َواَل ُمؤه   يـَُقوُل: »َما ِمنه ُمؤه

 َخطَااَيُه«
 إسناده رجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2606]فيض: 

 

َحاقُ  *  -   245 ثـََنا ِإسه َعهَمشِ َعِن  ،  َحدَّثـََنا َجرِيرٌ ،  َحدَّ َيانَ ،  األه ُمَّى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه َأيب ُسفه قَاَل: أََتِت احله
ِل قـَُباءَ ؟  َوَسلََّم فـََقاَل: »َمنه أَنهتِ  : َأاَن أُمُّ ِملهَدٍم قَاَل: »ُِتهِديَن ِإىَل َأهه : نـََعمه ؟  « فـََقاَلته ُهمه َفحُ ،  « قَاَلته َها قَاَل: فَأَتـَتـه مُّوا َوَلُقوا ِمنـه

ُت ا ُتمه َدَعوه ُمَّى قَاَل: »ِإنه ِشئـه ا ِإلَيهِه ُثَّ قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َلِقيَنا ِمَن احله َتَكوه ُتمه َكاَنته ِشدًَّة فَاشه ِشَفَها َعنهُكمه َوِإنه ِشئـه َّللََّ فـََيكه
 َلُكمه َطُهورًا« قَاُلوا: َبله َتُكوُن لََنا َطُهورًا

 إسناده حسن لغيره.  قال المحقق: [ # 2607]فيض: 
 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشامٍ   *  -  246 َوصِ ،  َحدَّ َحه ثـََنا أَبُو األه َعِث يـَعهيِن ابهَن َأيب الشَّعهثَاءِ ،  َحدَّ َشه أُمََّهاِت  ،  َعنه بـَعهضِ ،  َعنه َأيب بـُرهَدةَ ،  َعِن األه
َتَكى   ِمِننَي قَاَلِت: اشه َدااَن فـََعَلته هَ الهُمؤه َتدَّ َعَليهِه فـََلمَّا َأفَاَق قـُلهُت: َلوه َأنَّ ِإحه َذا َخِشيَت َأنه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َواشه

َتدُّ َعَليهِه َوَجُعُه فـََيُحطُّ َعنهُه ِمنه  ِمَن َيشه َها قَاَل: »َأَو اَل تـَعهَلِمنَي َأنَّ الهُمؤه  َخطَااَيُه«  جتََِد َعَليـه
 إسناده صحيح ورجاله موثقون. قال المحقق: [ # 2608]فيض: 

 

رٍ   *   -  247 ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن َأيب َبكه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن مَحهَزةَ ،  َحدَّ ِرو بهِن َُيهََي ،  َحدََّثيِن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َعمه
َُويهِرثِ  َتِلي َعبهَدُه اِبلسََّقِم َحىتَّ ُيَكفِّرَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُجَبريهٍ ،  َأيب احله َعنهُه ِبَذِلَك    َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ لَيَـبـه
َبُه ُكلَُّه«  َذنـه

 لكنه مرسل. إسناده حسن  قال المحقق: [ # 2609]فيض: 

َرهِميُّ   *    -   250 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله َلةَ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َُتَيـه ثـََنا أَبُو مَحهَزَة السُّكَِّريُّ ،  َحدَّ ثـََنا َمنه ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َحدَّ َع بـَُريهَدَة  ،  َحدَّ ْسَِ
َلِميَّ  َسه عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ ، األه قـََها َحىتَّ ذََكَر الشَّوهَكَة يـَُقوُل: ْسَِ َبٌة َفَما فـَوه ِلِمنَي َنكه َسلََّم يـَُقوُل: »َما َأَصاَب رَُجاًل ِمَن الهُمسه
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ُ َلُه ِمَن الذُّنُوِب َذنـهًبا ملَه َيُكنه لِيـُغهَفَر َلُه ِإالَّ مبِثه  ِ ِإالَّ لِيَـغهِفَر اَّللَّ َلَتنيه َدى َخصه لُ ِإالَّ إِلِحه َغ ِبِه ِمَن الهَكَراَمِة َكَراَمًة ملَه َيُكنه  ِل َذِلَك َأوه يـَبـه
ُلَغَها ِإالَّ مبِثهِل َذِلَك«   لِيَـبـه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2610]فيض: 
 

َرهِميُّ   -  251 ثـََنا َسِعيُد بهُن حُمَمٍَّد اجله َبَسُة بهُن َعبهِد الهَواِحدِ ،  َحدَّ ثـََنا َعنـه َحاَق بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  يـَعهُقوبَ َعنه حُمَمَِّد بهِن  ،  َحدَّ َعنه ِإسه
ِللهَمرِيِض قَاَل: »َأذهِهِب الهَبأهَس َربَّ النَّا،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َأيب طَلهَحةَ  ِإَذا َدَعا  أَنَُّه َكاَن  َعَليهِه َوَسلََّم  ِس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

ِف أَنهَت الشَّايف اَل   َشايفَ ِإالَّ أَنهَت«َواشه
 (.5742* رواه البخاري ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2611]فيض: 

 

َهِريُّ  *   - 252 َوه ثـََنا َسلهُم بهُن َساملٍِ ، َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُقَداَمَة اجله َبَّارِ ، َحدَّ ثـََنا َسِعيُد بهُن َعبهِد اجله َكَتَم مُحَّى قَاَل: »َمنه  ، َورَفـََعهُ ، َحدَّ
ِم َوَلَدتهُه أُمُُّه وََكَتَب َلُه بـََراَءًة ِمَن النَّاِر َوَسرَتَ  ُ ِمنه ُذنُوِبِه َكيَـوه َرَجُه اَّللَّ ٍم َأَصابَُه َأخه نـهَيا«  يـَوه  َعَليهِه َكَما َسرَتَ َباَلَء اَّللَِّ َعَليهِه يف الدُّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2612]فيض: 
 

َاِرثِ   *    -   253 َاِعيُل بهُن َأيب احله ثـََنا َكِثرُي بهُن ِهَشامٍ ،  َحدََّثيِن ِإْسه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ،  َعنه َغاِلٍب الهَقطَّانِ ،  َعِن الرَّبِيِع بهِن ُصبَـيهحٍ ،  َحدَّ
ُعوٌك فـََقاَل: »ُمنهُذ َكمه  رَته ِإنه ِشئهَت ؟  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ِذي النَُّخاَمِة َوُهَو َموه « فـََقاَل ُمذه َسبهٍع اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل: »اخه

ِم َوَلَدتهَك أُمَُّك« قَاَل: َبله  َها َكيَـوه ُرَج ِمنـه ُت اَّللََّ َأنه يـَُعاِفَيَك َوِإنه ِشئهَت َصرَبهَت َثاَلًث فـََتخه  َأصهرِبُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َدَعوه
 إسناده ال بأس به، والحديث مرسل. المحقق: قال [ # 2613]فيض: 

 

ِليُّ   -  254 ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه َقِزيُّ ،  َحدََّثيِن ُحَسنيه ُرو بهُن حُمَمٍَّد الهَعنـه ثـََنا َعمه ثـََنا زَاِفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  َحدَّ عهُت ،  َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ قَاَل: ْسَِ
َسنَ  ِريِّ ُُيَدُِّث َعنه  ،  احلَه ُده َوَسِقَم ،  قَاَل: أََتى رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكرِبَته ِسينِّ ،  َأيب َسِعيٍد اخله

تَـَلى َواَل َخريهَ يف َماٍل اَل يـُرهزَأُ ِمنهُه ِإنَّ اَّللََّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َخريهَ يف َجَسدٍ ،  َوَذَهَب َمايل ،  َجَسِدي  اَل يـُبـه
َُه«   ِإَذا َأَحبَّ َعبهًدا ابـهَتاَلُه َوِإَذا ابـهَتاَلُه َصربَّ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2614]فيض: 
 

ثـََنا َُيهََي بهُن ، َحدَّثـََنا َسوَّاُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ  - 255 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ، َعنه َعاِئَشةَ ، َعِن ابهِن َأيب ُمَليهَكةَ ، َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ، َسِعيدٍ َحدَّ
قـََها ِإالَّ َكاَنته َكفَّارًَة َلُه« ِلُم ِمنه َشوهَكٍة َفَما فـَوه  َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ُيَصاُب الهُمسه

 ورجاله موثقون لكنه منقطع. إسناده صحيح، قال المحقق: [ # 2615]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيمَ   *  -   256 َعنه َعبَّاِد بهِن  ،  َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأعهنَيَ ،  َحدََّثيِن لَيهُث بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّ
َبةَ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َمرِيٍض يـَُقوُل ُسبهَحاَن الهَمِلِك الهُقدُّوِس الرَّمحهَِن  َأنَّ  ،  َعنه َحجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ،  َشيـه

ِن اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنهتَ  َونـَوِّمه َعيهيِن السَّاِهَرَة ِإالَّ  ،  ي الضَّارِيَةَ َوُمِنيَم الهُعُيوِن السَّاِهَرِة َسكِّنه ُعُروقِ ،  ُمَسكَِّن الهُعُروِق الضَّارِيَةِ ، الهَمِلِك الدَّايَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ«    َشَفاُه اَّللَّ



561 

 

 إسناده ضعيف مع ارساله.  قال المحقق: [ # 2616]فيض: 

رَباََن أَبُو َعبهِد اَّللَِّ بهُن فـَنهَجَويههِ   -   261 ََسِن بهِن َصقهاَلبٍ ،  َأخه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ِقيُّ ،  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َجعهَفِر بهِن ُماَلٍس الدَِّمشه ،  َحدَّ
َاِعيُل بهُن َأاَبنَ  ثـََنا ِإْسه ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمسه ثـََنا َماِلُك بهُن أََنسٍ ،  َحدَّ َعهَرجِ ،  َعنه َأيب الزِّاَندِ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  نه َأيب ُهَريـهَرةَ عَ ،  َعِن األه

ِلِه ِإَذا َأاَن ُمتُّ فَأَ  ًا َقطُّ فـََقاَل أِلَهه رُِقوين فَاذهُروا ِنصهِفي يف الهرَبِّ َوِنصهِفي يف اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ رَُجاًل ملَه يـَعهَمله َخريه حه
ِر فـََواَّللَِّ لَِئنه َأخَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ لَيـَُعذَِّبينِّ َعَذااًب َأَشدَّ َعَذاٍب َما َعذَّبَُه َأَحًدا َقطُّ فـََلمَّا َماَت فـََعُلوا َذلِ الهَبحه ُ َعزَّ َذين اَّللَّ َك قَاَل: فََأَمَر اَّللَّ

َر َفَجَمَع َما ِفيِه ُثَّ َخَلَقُه َخلهًقا،  َوَجلَّ الهرَبَّ َفَجَمَع َما ِفيهِ  يَـُتَك اَي   ؟  َسِوايًّ ُثَّ قَاَل: َما مَحََلَك َعَلى َما فـََعلهتَ   َوَأَمَر الهَبحه قَاَل: َخشه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه "   َربِّ قَاَل: فـََغَفَر اَّللَّ

 إسناده فيه من لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.  قال المحقق: [ # 2617]فيض: 
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قَاَل: َأَصابـََنا َوَُنهُن َمَع َرُسوِل ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  ان َثِبتٌ ،  ان َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ ،  ان أَبُو َحفهٍص الصَّفَّاُر َأمحهَُد بهُن مُحَيهدٍ   -   1
ِبِه َحىتَّ َأَصابَُه ِمَن الهَمَطرِ ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َمَطرٌ  قَاَل: فـَُقلهَنا: اَي َرُسوَل ،  َفَحَسَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعنه ثـَوه

ٍد ِبَربِِّه َعزَّ َوَجلَّ«  ؟ ِلَما َصنَـعهَت َهَذا، اَّللَِّ   قَاَل: »ِإنَُّه َحِديُث َعهه
 (. 825* والحديث رواه مسلم ) حيح.الحديث ص قال المحقق: [ # 2618]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن الصَّبَّاحِ   -   2 َداينُّ ،  َحدَّ َمه َنِف بهِن  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعِمريَةَ ،  َعنه ِْسَاِك بهِن َحرهبٍ ،  ان الهَولِيُد بهُن َأيب ثـَوهٍر اهله َحه َعِن األه
،  َفَمرَّته ِبِه َسَحابَةٌ ،  قَاَل: ُكنهُت اِبلهَبطهَحاِء يف ِعَصابٍَة َوَمَعُهمه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  الهُمطَِّلبِ َعِن الهَعبَّاِس بهِن َعبهِد  ،  قـَيهسٍ 

َها فـََقاَل: »َما ُتَسمُّوَن َهِذهِ  ُروَن ،  نُ قَاَل: »َوالهُمزهُن« قَاُلوا: َوالهُمزه ،  « قَاُلوا: السََّحابُ ؟  فـََنَظَر ِإلَيـه قَاَل: »َوالهَعَناُن« قَاَل: »فـََهله َتده
َرهضِ  َ السََّماِء َواأله ِري؟  بـُعهَد َما َبنيه نَـُهَما ِإمَّا َواِحدٌ ،  « قَاُلوا: اَل َنده ُعوَن َعاًما،  َأِو اثـهَنانِ ،  قَاَل: »فَِإنَّ بـُعهَد َما بـَيـه ُثَّ ،  َأوه َثاَلثٌَة َوَسبـه

قـََها َكَذلِ  َق السَّاِبِع َِبهُر َماءٍ ،  َحىتَّ َعدَّ َسبهَع َْسََواتٍ ،  َك«السََّماُء فـَوه َ َْسَاٍء ِإىَل َْسَاءٍ ،  »ُثَّ فـَوه َفِلِه َوَأعهاَلُه َما َبنيه َ َأسه َق  ،  َبنيه ُثَّ فـَوه
َ َْسَاٍء ِإىَل َْسَاءٍ ،  َذِلَك َُثَانَِيُة َأوهَعالٍ  َ َأظهاَلِفِهنَّ َورَُكِبِهنَّ ِمثهُل َما َبنيه َ ،  ُثَّ َعَلى ظُُهورِِهنَّ الهَعرهشُ ،  َبنيه َفِلِه َوَأعهاَلُه ِمثهُل َما َبنيه َ َأسه َبنيه

َق َذِلَك« ، َْسَاٍء ِإىَل َْسَاءٍ  ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل فـَوه  ُثَّ اَّللَّ
 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2619]فيض: 

ََسِن َأمحهَُد بهُن    *  -  12 أَبُو احله َباينُّ َحدََّثيِن  َعهَلى الشَّيـه ِإبـهَراِهيَم ،  َعنه َعبَّاِد بهِن َعبَّاٍد الهُمَهلَِّبِّ ،  َعبهِد األه َعنه ُموَسى بهِن حُمَمَِّد بهِن 
نٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  التـَّيهِميِّ  ِم َدجه « قَاُلوا: اَي َرُسوَل ؟  تـََروهَن بـََواِسَقَهافـََقاَل: »َكيهَف  ،  قَاَل: " َكانُوا ِعنهَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف يـَوه

َسنَـَها َوَأَشدَّ تـََراُكَمَها ،  اَّللَِّ  َسنَـَها َوَأَشدَّ ََتَُكنـََّها،  « قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ؟  قَاَل: »َكيهَف تـََروهَن قـََواِعَدَها،  َما َأحه قَاَل: »َكيهَف ،  َما َأحه
َتَداَرته  ِتَداَرَِتَا،  اُلوا: نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ « قَ ؟  تـََروهَن رََحاَها اسه َسنَـَها َوَأَشدَّ اسه ََّنَا،  َما َأحه « قَاُلوا: اَي َرُسوَل ؟  قَاَل: »َكيهَف تـََروهَن َجوه

َسَنُه َوَأَشدَّ َسَواَدهُ ،  اَّللَِّ  ًوا،  قَاَل: »َكيهَف تـََروهَن بـَرهقـََها،  َما َأحه فـََقاَل َرُسوُل  ،  « قَاُلوا: َبله َيُشقُّ َشقًّا ؟  قًّاَأمه َيُشقُّ شَ ،  َأمه َوِميًضا،  َأَخفه
ََيا ، َما رَأَيهُت الَِّذَي ُهَو َأعهَرَب ِمنهَك فـََقاَل: »ُحقَّ يل ،  َما َأفهَصَحكَ ، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  «اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

َا أُنهِزَل الهُقرهآُن   َعَلى ِلَساين ِبِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبنٍي« َوِإَّنَّ
 الحديث بهذا اإلسناد منكر. قال المحقق: [ # 2620]فيض: 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهَُويههِ   *  -  22 َاِعيُل بهُن َعبهِد اَّللَِّ ،  ان ابهُن َأيب ُأَويهسٍ ،  َحدَّ قَاَل ،  ُهَريـهَرةَ قَاَل: قَاَل أَبُو  ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ان ِإْسه
َا َمَثُل أُمَّيِت َكَمَثِل الهَمَطرِ  َرى َأوَّلُُه َخريهٌ َأمه آِخُرُه« ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَّنَّ  اَل يُده

 إسناده ضعيف، وله طرق أخرى كثيرة تقويه.قال المحقق: [ # 2621]فيض: 
َاِعيُل بهُن عَ  -  23 ثـََنا ِإْسه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـهَلهُ ، َعنه أََنسٍ ، َعنه َثِبتٍ ، َعنه يُوُسَف بهِن َعِطيَّةَ ، بهِد اَّللَِّ َحدَّ

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2622]فيض: 

ٌ ،  أان ُهَشيهمُ ،  َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَُّ   *  -  26 ِإَذا ،  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َحِبيِب بهِن َأيب َثِبتٍ َعنه  ،  أان ُحَصنيه
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ِق ِعَباَدكَ  َقى قَاَل: »اللَُّهمَّ اسه َتسه ََتكَ ،  َوَِبَائَِمكَ ،  َوِباَلَدكَ ،  اسه ثًا ُمِغيثًا،  َوانهُشره َرمحه ِقَنا َغيـه ، طَبَـًقا،  اَغَدقً ،  ُمرِيًعا،  َمرِيًئا،  اللَُّهمَّ اسه
 اَنِفًعا َغريهَ َضارٍّ« ، َعاِجاًل َغريهَ رَاِئثٍ 

 مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2623]فيض: 

ثـََنا أَبُو ُكَريهبٍ   -  27 ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  ان أَبُو بـُرهَدةَ ،  ثنا طَلهُق بهُن َغنَّامٍ ،  َحدَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َأنَّ  ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
ِق ِعَباَدكَ ، َعَليهِه َوَسلَّمَ  َقاِء فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اسه ِتسه َتَة« ، َوأَنـهَعاَمكَ ، َوَِبَائَِمكَ ، َوِباَلَدكَ ، َدَعا يف ااِلسه ِي َأرهَضَك الهَميـه  َوَأحه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2624]فيض: 

َسُن بهُن ِعيَسىَحدَّثـََنا    -  34 َأنَّ ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعِن الهَقاِسِم بهِن حُمَمَّدٍ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  أان ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمرَ ،  أان ابهُن الهُمَباَركِ ،  احلَه
 يًئا« َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رََأى الهَمَطَر قَاَل: »اللَُّهمَّ َصيًِّبا َهنِ 

 (.1032* والحديث رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 2625]فيض: 
 

ثـََنا َسعهَدَويههِ   -   35 َداِم بهِن ُشَريهحٍ ،  َعنه َشرِيكٍ ،  َوَُيهََي بهُن طَلهَحَة الهرَيهبُوِعيُّ ،  َحدَّ : َكاَن  ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعِن الهِمقه النَِّبُّ قَاَلته
بَـَلُه َحيهُث َكاَن َوِإنه َكاَن يف الصَّاَلةِ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  تَـقه فَِإَذا ،  َوتـََعوََّذ اِبَّللَِّ ِمنه َشّرَِها،  ِإَذا رََأى يف السََّماِء ُغَبارًا َأوه ِرًُيا اسه

ًيا اَنِفًعا« َوقَاَل َسعه ، َجاَء َمَطٌر قَاَل: »اللَُّهمَّ َصيًِّبا اَنِفًعا«  َدَويهِه: »اللَُّهمَّ ُسقه
 في إسناده شريك بن عبدهللا النخعي القاضي صدوق يخطئ، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2626]فيض: 

 

ٍب الرََّحِبُّ   ان،  ان َُيهََي بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن قَاِسُم بهُن َهاِشمٍ   *  -   36 ، َعنه َأيب أَُماَمَة الهَباِهِليِّ ،  َعنه َأيب رَاِشٍد التـَُّنوِخيِّ ،  َُجَيهُع بهُن ثـَوه
ٌم َقطُّ ِإالَّ ِبَرمحهَةٍ  طٍَة« ، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ُمِطَر قـَوه  َواَل ُقِحُطوا ِإالَّ َبَسخه

 إسناده ضعيف جدا. ال المحقق: ق [ # 2627]فيض: 
 

ُموَسى بهُن حُمَمَِّد    ان،  ان ِزاَيُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعاَلثَةَ ،  ان َهاِشُم بهُن الهَقاِسِم أَبُو النَّضهرِ ،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ِعيَسى بهِن يَزِيدَ   *   -   37
َقى قَاَل: »اللَُّهمَّ ،  َوأََنِس بهِن َماِلكٍ ،  َعنه َجاِبرٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  بهِن ِإبـهَراِهيَم التـَّيهِميُّ  َتسه قَااَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا اسه

ًيا َواِدَعًة اَنِفَعةً  ِقَنا َسقه َمه ،  اسه َنـهُفسَ َتَسُع األه ثًا َهيًِّنا،  َواَل َواأله ،  َوَعَلى َحاِضَرتَِنا،  َتَسُع ِبِه َعَلى اَبِديَِتَنا،  جُمَلَّاًل ،  طَبَـًقا،  َمِرايًّ َمرِيًعا،  َغيـه
َرهضِ ، تـُنهِزُل لََنا ِبِه ِمنه بـَرََكاِت السََّمَواتِ  يُع الدَُّعاِء«، ِعنهَدُه ِمَن الشَّاِكرِينَ َوجَتهَعُلَنا ، َوخُتهرُِج لََنا ِبِه ِمنه بـَرََكاِت األه  ِإنََّك ْسَِ

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2628]فيض: 

َزهِديُّ   *   -   42 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َُيهََي بهِن َأيب َحامتٍِ األه َِكيِم بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب فـَرهَوةَ   ان ،  ان حُمَمَُّد بهُن ُعَمرَ ،  َحدَّ عهُت ،  َعبهُد احله قَاَل: ْسَِ
َاِرثِ  َف بهَن احله عهُت َعاِئَشَة َزوهَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعوه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  ،  يـَُقوُل: ْسَِ تـَُقوُل: ْسَِ

 " ٌ  يـَعهيِن: َمَطًرا َكِثريًا " ، َأوه قَاَل: َعاٌم َغِديَقٌة "، ِإَذا أَنهَشَأِت السََّماُء َِبهرِيًَّة ُثَّ َتَشاَءَمته فَِتلهَك َعنيه
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2629]فيض: 
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َعنه َأيب ،  َعنه ُْسَريهِ بهِن ََّنَاٍر الهَعبهِديِّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن َواِسعٍ ،  ان َصَدَقُة بهُن ُموَسى،  أَبُو َداُودَ   ان ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *   -   43
تـُُهُم الهَمَطَر اِبللَّيهلِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل رَبُُّكمه َعزَّ َوَجلَّ: َلوه َأنَّ ِعَباِدي َأطَاُعوين أَ ،  ُهَريـهَرةَ  َقيـه َوَأطهَلعهُت ،  سه

َس اِبلنـََّهارِ  َت الرَّعهِد " ، َعَليهِهُم الشَّمه عهُهمه َصوه  َوملَه ُأْسِه
 إسناده فيه ضعف.  قال المحقق: [ # 2630]فيض: 

 

َكاَب الهَعاِمِريُّ   -   44 ثـََنا َعِليُّ بهُن ِإشه َعُر بهُن ِكَدامٍ ،  حُمَمَُّد بهُن ُعبَـيهٍد الطََّناِفِسيُّ   ان ،  َحدَّ َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد  ،  َعنه يَزِيَد الهَفِقريِ ،  ثنا ِمسه
ثًا ُمِغيثًا،  اَّللَِّ  ِقَنا َغيـه اَنِفًعا َغريهَ  ،  َعاِجاًل َغريهَ آِجلٍ ،  َمِرايًّ َمرِيًعا،  قَاَل: " أََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـََواِكي فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اسه

 قَاَل: فََأطهبَـَقته " ، «َضارٍّ 
 إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2631]فيض: 

ثـََنا أَبُو زَيهٍد النَُّمريهِيُّ  *  - 46 ِديٍّ الهُقَرِشيُّ  ان، َحدَّ ِر السَُّلِميُّ ، ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َمهه ِه  ، ان َعاِمُر بهُن َسعهدٍ ، ثنا َحفهُص بهُن النَّضه َعنه َجدِّ
َط الهَمَطرِ  ا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقحه ًما َشَكوه ُثوا َعَلى الرُّ ،  َسعهٍد: " َأنَّ قـَوه اَي َربِّ  ،  َكِب َوُقوُلوا: اَي َربِّ فـََقاَل: " اجه

َمَأ اِبلسَّبَّابَةِ ، " ُهمه " ، َوَأوه َشَف َعنـه  قَاَل: َفُسُقوا َحىتَّ َأَحبُّوا َأنه يُكه
 إسناده منكر. قال المحقق: [ # 2632]فيض: 

َدامِ ،  ابهُن َعاِئَشةَ   ان،  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن حُمَمٍَّد الهَبصهِريُّ   *  -  48 ََسنِ ،  َعنه َأيب الهِمقه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعِن احله
 قَاَل: »َهَذا الهَعَناُن« . « قَاُلوا: السََّحابُ ؟ َوَسلََّم أِلَصهَحاِبِه: »َما َهَذا

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2633]فيض: 
 

ََسِديُّ   -   49 َسِن األه ثـََنا ُعَمُر بهُن حُمَمَِّد بهِن احلَه َقى َرُسوُل  ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه َساملٍِ ،  َعنه َمنهُصورٍ ،  ان َشرِيكٌ ،  ان َأيب ،  َحدَّ َتسه قَاَل: " اسه
ثًا َمرِيًعا،  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِقَنا َغيـه َنا َحىتَّ َأطهبَـَقته  ،  اَنِفًعا َغريهَ َضارٍّ«،  َعاِجاًل َغريهَ رَاِئثٍ ،  طَبَـًقا،  فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اسه َفَما بَرِحه

ًعا  َنا َسبـه َباَن    -َفِقيَل َلُه: ِإنَُّه َقده َحَبَس  ،  فَُأِتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعَليـه نَ   -يـَعهيِن الرُّكه َنا« فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َحَوالَيـه ،  ا َواَل َعَليـه
 فـَتَـَفرََّجته " 

 ( بنحوه. 897(، ومسلم )1013* والحديث رواه البخاري )إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2634]فيض: 
 

َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب الصَّلهتِ ،  َعنه َعِليِّ بهِن زَيهدٍ ،  مَحَّاُد بهُن َسَلَمةَ   ان،  ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن رََجاٍء الهُغَداينُّ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشدٍ   -  50
ِرَي يب َلَقِد انـهتَـَهيهُت ِإىَل السَّمَ ،  ُهَريـهَرةَ  َلَة ُأسه ِقي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " رَأَيهُت لَيـه فَِإَذا اِء السَّاِبَعِة َنَظرهُت فـَوه

ٍم بُُطوَُّنُمه ِمثهُل الهبـُُيوِت ِفيَها، رَعهٌد َوبـَرهٌق َوَصَواِعقُ  ِيلُ ،  يـَُرى ِمنه َخارِِج بُُطوَِّنِمه ، َوأَتـَيهُت َعَلى قـَوه قَاَل:   ؟ فـَُقلهُت: َمنه َهُؤاَلِء اَي ِجربه
 َهُؤاَلِء َأَكَلُة الرِّاَب "

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2635]فيض: 
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َسنِ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  ان َسِعيٌد يـَعهيِن ابهٍن َبِشريٍ ،  ان َُيهََي بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -  51 َأنَّ النَِّبَّ ،  َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ،  َعِن احلَه
َرهضِ ،  َفَسَكُتوا،  فـََقاَل: »الهَعَناُن«  ،« قَاُلوا السََّحابُ ؟  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رََأى َسَحااًب فـََقاَل: »َما َهَذا َيُسوقـَُها  ،  قَاَل: »َرَوااَي األه
ُكُرونَُه َواَل َيذهُكُرونَُه« ٍم اَل َيشه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل قـَوه  اَّللَّ

 الحديث ضعيف.  قال المحقق: [ # 2636]فيض: 
 

َوهنِ ،  َعِليُّ بهُن َعيَّاشٍ   ان ،  َحدََّثيِن قَاِسمٌ   *  -  52 عهُت َأاَب ُعثهَمانَ ،  ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُسَليهَماَن بهِن َأيب اجله ُُيَدُِّث قَاَل:  ،  قَاَل: ْسَِ
عهُت َأاَب الدَّرهَداءِ  لَ ،  ْسَِ ِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت لَيـه َبَح النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ةٍ قَاَل: " ُمِطرهاَن َعَلى َعهه ، فََأصه

ِء َكَذا وََكَذا َلَة بِنَـوه ٍم نِعهَمًة ِإالَّ ،  َورَُجٌل يـَُقوُل: ُمِطرهاَن اللَّيـه ُ تـََعاىَل َعَلى قـَوه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َقلَّ َما أَنـهَعَم اَّللَّ
َبَح كَ  ُهمه ِِبَا َكاِفرِيَن« َأصه  ِثرٌي ِمنـه
   ~[ 2637]فيض: 

ثـََنا قَاِسمٌ  *  - 53 ٍرو، َحدَّ َواُن يـَعهيِن ابهَن َعمه يـَُردُُّه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: "  ، َعنه ُشَريهِح بهِن ُعبَـيهدٍ ، ان أَبُو الهَيَماِن ان َصفه
ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َطوِياًل اِبلهَمِديَنةِ َأنَّ الرَّعهَد َجلهَجَل   ِري َما يـَُقولُ ،  فـََقاَل ِجربه ِيُل َعَليهِه   ؟  َتده قَاَل: »اَل« فـََقاَل ِجربه

َرمَ  ؟ السَّاَلُم: ِإيّنِ َسأَلهُت السََّحاَب أَيهَن أُِمرهتَ  ِقَي َأرهًضا َِبَضه : أُِمرهُت َأنه َأسه َت يـَُقاُل هَلَا: بِيِميُم " فـََقاَلته  وه
 مرسل، رجاله ثقات. قال المحقق: [ # 2638]فيض: 

ِلٍم السَُّكوينُّ ،  َحدََّثيِن قَاِسمٌ   *   -   54 ََسُن بهُن َعِليِّ بهِن ُمسه َبَة احله ِديٍّ ،  ان أَبُو ُعتـه عهُت َسِعيَد بهَن ِسَناٍن َأاَب َمهه ُُيَدُِّث َعنه ،  قَاَل: ْسَِ
َئِمَُّة َقَحَطِت ،  َعنه َكِثرِي بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه ُجَبريهِ بهِن نـَُفريهٍ ،  الزَّاِهرِيَّةِ َأيب   َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َجاَرِت األه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 السََّماُء«
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2639]فيض: 

 

عهُت َعاِئَشةَ ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  ان َجعهَفُر بهُن حُمَمَّدٍ ،  ان ُسَليهَماُن بهُن ِباَللٍ ،  ان َُيهََي بهُن َصاِلحٍ ،  قَاِسمٌ َحدََّثيِن    -   55 ،  قَاَل: ْسَِ
 «تـَُقوُل: " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا رََأى الهَمَطَر يـَُقوُل: »َرمحهَةٌ 

 (.899* والحديث رواه مسلم ) إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2640]فيض: 

ِر بهُن َهاِشمٍ  -  59 ثـََنا أَبُو َبكه ان ُعَمُر بهُن مَحهَزَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ، أَبُو َعِقيٍل الثَـَّقِفيُّ َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعِقيلٍ  ان، ان أَبُو النَّضهرِ ، َحدَّ
ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ، َعنه أَبِيهِ ، ان َساملٌِ ، ُعَمرَ  َل الشَّاِعِر َوَأاَن أَنهظُُر ِإىَل َوجه َا ذََكرهُت قـَوه ِقي َفَما  قَاَل: " ُرمبَّ َتسه َعَليهِه َوَسلََّم َيسه

َل الشَّاِعِر: ، يـَنهِزُل َحىتَّ َيَِيَش ُكلُّ ِميَزابٍ   فََأذهُكُر قـَوه
 ]البحر الطويل[
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ِههِ  َقى الهَغَماُم ِبَوجه َتسه َرَاِملِ  . . .  َوأَبـهَيَض ُيسه َمٌة ِلَله  رَبِيُع الهيَـَتاَمى ِعصه
ُل َأيب طَاِلبٍ   َوُهَو قـَوه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: # [ 2641]فيض: 
 

ِل الّرَِقةِ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ُسَليهَماَن بهِن َأيب َداُودَ ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن حُمَمَّدٍ   *  -  60 ٍرو،  ان َساِبٌق قَاِضي َأهه ِرو بهِن َأيب َعمه ، َعنه َعمه
  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما أََتى َعَلى النَّاِس َساَعٌة َقطُّ ِمنه لَيهٍل َأوه ََّنَارٍ ،  َعِن الهُمطَِّلِب بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهَطبٍ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َذِلَك َحيهُث ، ِإالَّ َوالسََّماُء َتُهِطرُ  َعُل اَّللَّ  َيَشاُء« فـَُيجه
 مرسل رجاله ال بأس بهم.  قال المحقق: [ # 2642]فيض: 

 

ٍر الهَباِهِليُّ   -  61 ثـََنا أَبُو َبكه َذَة الهُقَريهِعيُّ ،  ان أَبُو َعاِمٍر الهَعَقِديُّ ،  َحدَّ ُّ   ان،  ثنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َهوه ُرو بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن الضَِّبِّ َعنه ،  َعمه
َراءَ  َلى بِنهِت َعفه ِه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َهيهًجا َقطُّ َحىتَّ يـََرى َغيهًما،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعمَِّتِه لَيـه : »َما رَأَيهُت يف َوجه فَِإَذا ،  قَاَلته
 يهُج« َمَطَرته َذَهَب َعنهُه اهلهَ 

 ( بنحوه.899* والحديث رواه مسلم ) إسناده ال بأس به. قال المحقق: [ # 2643]فيض: 

ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوبَ   -   65 َاِعيُل بهُن َجعهَفرٍ ،  َحدَّ رَبين َشرِيُك بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َّنَِرٍ ،  ان ِإْسه رَُجاًل َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك: " َأنَّ  ،  َأخه
ُُمَعةِ  َم اجله ِجَد يـَوه َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَائًِما ُثَّ ،  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَائٌِم َُيهُطبُ ،  َدَخَل الهَمسه تَـقه فَاسه

َمهَوالُ ،  قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  فَادهُع اَّللََّ تـََعاىَل يُِغيثـَُنا،  السُُّبلُ   َوانـهَقطََعتِ ،  َهَلَكِت األه
َنا،  َيَديههِ  َنا،  ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َأِغثـه َوَما  ،  َواَل قـََزَعةٍ ،  ِء ِمنه َسَحابٍ قَاَل أََنٌس: َواَل َواَّللَِّ َما نـََرى يف السََّما،  اللَُّهمَّ َأِغثـهَنا« ،  اللَُّهمَّ َأِغثـه

َ َسلهٍع ِمنه بـَيهٍت َواَل َدارٍ  نَـَنا َوَبنيه ،  فـََلمَّا تـََوسََّطِت السََّماَء انـهَتَشَرته ُثَّ َأمهَطَرته ،  قَاَل: َفطََلَعته ِمنه َورَائِِه َسَحابٌَة ِمثهُل الرتُّهسِ ،  بـَيـه
ًتاقَاَل أََنٌس: اَل َواَّللَِّ َما رَأَيـهَنا ا َس َسبـه ِبَلِة َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  لشَّمه ُُمَعِة الهُمقه قَاَل: ُثَّ َدَخَل رَُجٌل ِمنه َذِلَك الهَباِب يف اجله

بَـَلُه قَائًِما فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َوَسلََّم قَائٌِم َُيهُطبُ  تَـقه َمهَوالُ ،  فَاسه فـََرَفَع ،  فَادهُع اَّللََّ مُيهِسُكَها َعنَّا،  السُُّبلُ َوانـهَقطََعِت  ،  َهَلَكِت األه
َيَديههِ  َوَسلََّم  َعَليهِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َنا،  َرُسوُل  َعَليـه َواَل  َنا  َحَوالَيـه قَاَل: »اللَُّهمَّ  َكامِ ،  ُثَّ  اله َعَلى  ِديَةِ ،  َوالظَِّرابِ ،  اللَُّهمَّ  َوه األه ، َوبُُطوِن 

ِس "،  «َوَمَناِبِت الشََّجرِ  َنا ََّنهِشي يف الشَّمه َلَعته َوَخَرجه َوَّلُ   .  فََأقـه قَاَل: اَل   ؟  قَاَل َشرِيٌك: َفَسأَلهُت أََنَس بهَن َماِلٍك: َأُهَو الرَُّجُل األه
 َأدهِري

 (.897(، ومسلم )1013* والحديث رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 2644]فيض: 
 

ََسُن بهُن َعِليٍّ   *  -  66 ،  ان ُعَمارَُة بهُن يَزِيدَ ،  َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن الهَعاَلِء بهِن ُعَمارََة بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحنهظََلَة الهَغِسيلِ   ان،  َحدََّثيِن احله
َحاقَ ،  ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ  ِريُّ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه َأنَّ َأاَبَها َحدَّثـََها: " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َثته َأنَّ َعاِئَشَة بِنهَت َسعهٍد َحدَّ ،  َحدََّثيِن الزُّهه

فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َجلِّلهَنا َسَحااًب ،  َورََفَع َطرهَفُه ِإىَل السََّماءِ ،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َلمَّا َشَكى النَّاُس ِإلَيهِه الهَعَطَش َحَسَر َعنه ِذرَاَعيههِ 
اًل ،  َقطهَقطًا،  بـُغَاًشا،  َطشًّا،  َتُهِطُراَن ِمنهُه َرَذاًذا،  َخَصاًصا،  َحَصاًصا،  ُنَشاًصا،  ُمَتاَلِصًقا،  ُمَتاَلِحًقا،  وقًاَدلُ ،  َقِصيًفا،  َكِثيًفا ،  َواِباًل ،  َسجه
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َوأُمهِطرهاَن ِمَن الهَمَطِر  ،  ٍة َوَصَف ِمنه ِصَفاِت السََّحابِ تـَتَـَلوَُّن يف ُكلِّ ِصفَ ،  َفَما َردَّ َيَديهِه َحىتَّ َأظَلَّتهُه السََّحابَُة الَّيِت ذََكرَ ،  ِبَعاقًا«،  َغَدقًا
 َحىتَّ َبلَّ الّرَِجاَل " 

 في إسناده شيخ المصنف، وعبدهللا بن محمد، وعماره لم أجد لهم ترجمة، والبقية ثقات.  قال المحقق: [ # 2645]فيض: 
 

َاِعيلَ  -  67 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ٍروثنا ، َحدَّ َياُن َعنه َعمه ٍ ، ُسفه ِريَّ ، َعنه َعتَّاِب بهِن ُحَننيه ُده َع َأاَب َسِعيٍد اخله يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، ْسَِ
تـََعاىَل الهَقطهَر َعِن النَّاِس َسبهَع ِسِننَي ُثَّ َأرهَسَلُه َكفَ   ُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َلوه َأمهَسَك اَّللَّ ِء  َرته طَائِفَ َصلَّى هللاُ  ُهمه قَاُلوا: َهَذا ِمنه نـَوه ٌة ِمنـه

َدِح "  الهِمجه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2646]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلَد بهَن ِخَداشٍ   -  68 َبةَ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه َصاِلِح بهُن َكيهَسانَ ،  ان َعبهُد الهَعزِيِز بهَن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ َعنه زَيهِد  ،  ُعتـه
َُهيِنِّ  ِمًنا وََكاِفًرا، بهِن َخاِلٍد اجله َبَح النَّاُس ُمؤه ًما فـََقاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأصه ِمُن فـَيَـُقوُل:  ، قَاَل: ُمِطرهاَن يـَوه فََأمَّا الهُمؤه
ِمٌن يب َكاِفٌر اِبلنُُّجومِ ، َوَمِشيَئِتهِ ُمِطرهاَن ِبَقَدِر اَّللَِّ  ِمٌن اِبلنُُّجوِم " ، َفَذِلَك ُمؤه ِء َكَذا وََكَذا َفَذِلَك َكاِفٌر يب ُمؤه  َوَمنه قَاَل ُمِطرهاَن بِنَـوه

 (. 71(، ومسلم )846* والحديث رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 2647]فيض: 

ثـََنا ُمَفضَُّل بهُن َغسَّانَ   *  -  80 َلمَ ،  َحدَّ ىَل َأسه قَاَل: " َقِدَم َأِصيٌل الهِغَفاِريُّ قـَبهَل ،  َعنه أَبِيهِ ،  ان ِحَزاُم بهُن ِهَشامٍ ،  ان حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر َموه
َجابُ  رَبَتهُه َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَُّ ،  َفَدَخَل َعَلى َعاِئَشةَ ،  َأنه ُيضهَرَب احلِه َتخه َهافَاسه تَـَها،   َعنـه َأَصاَِبَا  ؟  َعنه َمكََّة َكيهَف تـَرَكه َمَطًرا  ،  َفذََكَر 

ُت َبطهَحاَءَها َقِد ابـهَيضَّته  َلَب ُُثَاُمَها، َوَأمهَشَر ِعَضاُهَها َوَأعهَذَق ِإذهِخُرَها، َوقَاَل: َوتـَرَكه َفَدَخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ، َوأَبـهَقَل مِحهُضَها، َوَأسه
«، فـََقاَل: »ِإيًها اَي َأِصيلُ ،  َوَسلََّم َعَلى َذِلكَ  َعَليههِ   اَل حُتهِزانَّ

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2648]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ   * - 82 رَبين حُمَمَُّد بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن ُخبَـيهِب ،  َمرهَواُن بهُن َجعهَفِر بهِن َسعهِد بهِن َْسَُرَة بهِن ُجنهُدبٍ   ان،  َحدَّ قَاَل: َأخه
ِه َْسَُرَة: " َأنَّ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َجعهَفِر بهِن َسعهِد بهِن َْسَُرةَ ،  بهِن ُسَليهَماَن بهِن َْسَُرَة بهِن ُجنهُدبٍ  ،   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ َعنه َجدِّ

َقى الهَمَطَر: »اللَُّهمَّ أَنهِزله يف َأرهِضَنا زِينَـتَـَها َتسه  اللَُّهمَّ أَنهِزله يف َأرهِضَنا َسَكنَـَها« ،  َكاَن يـَُقوُل ِإَذا اسه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2649]فيض: 

 

ِقيُّ ،  حُمَمَُّد بهُن ِإدهرِيسَ َحدََّثيِن    *   -  83 ََماِهِر الدَِّمشه ََسنِ ،  َعنه َمَطٍر الهَورَّاقِ ،  ان َسِعيُد بهُن َبِشريٍ ،  ان حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن أَبُو اجله ،  َعِن احله
 َأرهِضَنا زِينَـتَـَها َوَسَكنَـَها« َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ أَنهِزله يف ، َعنه َْسَُرةَ 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2650]فيض: 

ََسنِ   *  -   91 ُ بهُن احله َُسنيه قَاَل: " ِإيّنِ جَلَاِلٌس َمَع َعمِّي مُحَيهِد بهِن ،  َعنه أَبِيهِ ،  أان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  ان ُسَليهَماُن بهُن َداُودَ ،  َحدَّثـََنا احله
ِجِد الرَُّسوِل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِجِد َشيهٌخ يف َبَصرِِه بـَعهُض الضَّعهِف ِمنه َبيِن ِعَقالٍ ،  َعبهِد الرَّمحهَِن يف َمسه ، ِإذه َعَرَض يف اَنِحَيِة الهَمسه
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َبَل ِإلَيهِه قَاَل: اَي ابهَن  ،  َفَدَعاهُ ،  فََأرهَسَل ِإلَيهِه مُحَيهدٌ  ِإنه َهَذا الرَُّجَل َقده َصِحَب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف ،  َأِخيفـََلمَّا َأقـه
َفارِهِ  َنكَ ،  بـَعهِض َأسه ُت َلهُ ،  فَافهَسحه َلُه بـَيهيِن َوبـَيـه عهَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  فـََفَسحه َِديُث الَِّذي ْسَِ ذََكَرُه ،  فـََقاَل مُحَيهٌد: احله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـُنهِشُئ السََّحابَ ،  قَاَل: نـََعمه ،  يف السََّحابُ  َسَن الهَمنهِطقِ ،  ْسَِ ،  فـَيَـنهِطُق َأحه

َسَن الضَِّحِك«  َوالضَِّحُك: الهرَبهقُ ، فـََقاَل: الهَمنهِطُق: الرَّعهدُ ،  اِهيَم َعنه َذِلكَ قَاَل ُسَليهَماُن: َفَسأَلهَنا ِإبـهرَ   . َوَيضهَحُك َأحه
 حديث صحيح.  قال المحقق: [ # 2651]فيض: 

َاِعيلَ   *  -   93 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َحاُق بهُن ُسَليهَماَن الرَّاِزيُّ ،  َحدَّ َعهَمِش: " َأنَّ  ،  َعنه َأيب ِسَنانٍ ،  ان ِإسه الهيَـُهوَد َسأََلته َرُسوَل  َعِن األه
ُت َمَلٍك« ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن الرَّعهدِ   فـََقاَل: »َصوه

 إسناده منقطع. قال المحقق: [ # 2652]فيض: 

ثـََنا نـَُعيهُم بهُن َهيهَصمٍ   -  99 َع َساملَ بهَن َعبهِد  ،  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو َمَطرٍ ،  َأرهطََأةَ َعنه َحجَّاِج بهِن  ،  ان َعبهُد الهَواِحِد بهُن ِزاَيدٍ ،  َحدَّ أَنَُّه ْسَِ
َع الرَّعهَد َوالصََّواِعَق قَاَل: »اللَُّهمَّ اَل تَـ ،  ُُيَدُِّث َعنه أَبِيهِ ،  اَّللَِّ  تـُلهَنا ِبَغَضبِ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا ْسَِ ،  كَ قه

َنا ِبَعَذاِبكَ   َوَعاِفَنا قـَبهَل َذِلَك« ، َواَل ُِتهِلكه
 في إسناده أبو مطر مجهول وهو تابعي ذكره ابن حبان فيه ثقات. قال المحقق: [ # 2653]فيض: 

ٍ   ان،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   -  108 ِليَّ ،  أَبُو نـَُعيهٍم الهَفضهُل بهُن دَُكنيه ،  َعنه ُبَكريهِ بهِن ِشَهابٍ ،  ان َعبهُد اَّللَِّ يـَعهيِن ابهَن الهَولِيِد الهِعجه
بَـَلته ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ  رِبهاَن َعِن ،  فـََقاُلوا: اَي َأاَب الهَقاِسمِ ،  َعِن ابهِن َعبَّاٍس: " َأنَّ يـَُهوًدا َأقـه َأخه

، َمَعُه خَمَارِيُق ِمنه اَنٍر َيُسوُق ِِبَا َحيهُث َما َشاَء اَّللَُّ«، قَاَل: »ُهَو َمَلٌك ِمنه َماَلِئَكِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُموَكٌَّل اِبلسََّحابِ  ؟ الرَّعهِد َما ُهوَ 
َمعُ قَاُلوا: َفَما َهَذا  ُت الَِّذي َنسه َتِهي ِإىَل َحيهُث أُِمرَ  ؟ الصَّوه ُرُه ِإَذا زََجَرُه يـَنـه  قَاُلوا: َصَدقهَت " ، «قَاَل: »زَجه

 في إسناده بكير بن شهاب "مقبول" إذا توبع. قال المحقق: [ # 2654]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيدَ   -   128 َعهَمشُ ،  حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ   ان،  َحدَّ َداينِّ ،  َعنه َحِبيِب بهِن َأيب َثِبتٍ ،  ان األه َمه َعنه ،  َعنه َذرِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ اهله
َا  ،  َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َتُسبُّوا الّرِيحَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َعنه ُأيبَِّ بهِن َكعهبٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َسِعيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن أَبـهَزى  فَِإَّنَّ

ََها،  ِمنه ُروِح اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  َوَشرِّ َما  ،  َوَشرِّ َما ِفيَها ،  َوتـََعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمنه َشّرَِها،  َوَخريهَ َما ُأرهِسَلته ِبهِ ،  َوَخريهَ َما ِفيَها،  َوَسُلوا اَّللََّ َخريه
 ُأرهِسَلته ِبِه« 

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2655]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيدَ   *   -  129 َعهَمشُ ،  ان ابهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  ان األه
أَُلَك َخريهَ َما أُِمَرته ِبهِ ِإَذا رََأى الّرِيَح َفزَِع   َوَأُعوُذ ِبِك ِمنه َشرِّ َما أُرهِسَلته ِبِه«، َوقَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه

 في إسناده انقطاع، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2656]فيض: 
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ثـََنا حُمَمٌَّد ان ابهُن ُفَضيهلٍ   *   -   130 ِديُن بهُن ُكَريهبٍ   ان ،  َحدَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه أَبِيهِ ،  ِرشه
 َوِمنه َشرِّ َما جتَِيُء ِبِه الّرِيُح«، َوَسلََّم يـَُقوُل يف ُدَعائِِه: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمنه َشرِّ َما جتَِيُء ِبِه الرُُّسلُ 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2657]فيض: 
 

ثـََنا نـَُعيهُم بهُن َهيهَصمٍ   -   131 َتدَّته ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه ُعَمَر بهِن َأيب َسَلَمةَ ،  ان أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ : »َكاَنِت الّرِيُح ِإَذا اشه قَاَلته
ُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« تـََغريََّ َوجه

 (.899(، ومسلم )3206* رواه البخاري ) رجاله ثقات...واألثر صحيح. قال المحقق: [ # 2658]فيض: 
 

َسُن بهُن الصَّبَّاحِ   * -  132 ِلمٍ   ان،  قَاَل: َكَتَب ِإيَلَّ نـَُعيهُم بهُن مَحَّادٍ ،  َحدَّثـََنا احلَه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن يَزِيَد بهِن َجاِبرٍ ،  الهَولِيُد بهُن ُمسه
ُحولٍ  رٍ ،  َعنه َمكه ٍر ِزاَيِد بهِن َصخه َلُة رِيٍح ،  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َعنه َأيب الدَّرهَداءِ ،  َعنه َأيب َصخه ِإَذا َكاَنته لَيـه

ُكَن الّرِيحُ َكاَن مَ  ِجِد َحىتَّ َتسه َزُعُه ِإىَل الهَمسه َزُعُه ِإىَل الصَّاَلِة  ،  َأوه َقَمرٍ ،  َوِإَذا َحَدَث يف السََّماِء َحَدٌث ِمنه ُكُسوِف َُشهسٍ ،  فه َكاَن َمفه
 َحىتَّ تـَنهَجِلَي " 

 في إسناده نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا. قال المحقق: [ # 2659]فيض: 

: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ،  َعنه َعاِئَشةَ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعِن ابهِن ُجَريهجٍ ،  َحدَّثـََنا َحفهُص بهُن ِغَياثٍ ،  َحدََّثيِن أَبُو ِهَشامٍ   -   133 قَاَلته
ََها أَُلُك َخريه َوَشرِّ َما ُأرهِسَلته ،  َوَشرِّ َما ِفيَها،  َوَأُعوُذ ِبَك ِمنه َشّرَِها،  ُأرهِسَلته ِبهِ َوَخريهَ َما  ،  َوَسلََّم ِإَذا رََأى الّرِيَح قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأسه

نُهُ ،  َوَجاَء َوَذَهبَ ،  َوِإَذا رََأى خمَِيَلًة قَاَم َوقـََعدَ ،  ِبِه« ِم َعاٍد ِحنَي قَا،  فـَنَـُقوُل َلهُ ،  َوتـََغريََّ َلوه ُلوا: فـَيَـُقوُل: " َأَخاُف َأنه َأُكوَن ِمثهَل قـَوه
 [ " 24}َهَذا َعاِرٌض ُِمهِطُراَن{ ]األحقاف: 

 (. 899(، ومسلم )3206* رواه البخاري ) حديث صحيح. قال المحقق: [ # 2660]فيض: 

ََشجُّ   *  -  135 ثـََنا أَبُو َسِعيٍد األه رَِمةَ ،  َعنه َداُودَ ،  ان َحفهُص بهُن ِغَياثٍ ،  َحدَّ ،  قَاَل: " أََتِت الصََّبا الشََّمالَ ،  َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ،  َعنه ِعكه
: ُمرِّي َحىتَّ نـَنهُصَر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِري اِبللَّيهلِ ،  فـََقاَلته ُرََّة اَل َتسه قَاَل: وََكاَنِت الّرِيُح الَّيِت ، فـََقاَل الشََّماُل: ِإنَّ احله

  َعَليهِه َوَسلََّم الصََّبا " ُنِصَر ِِبَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
 إسناده صحيح.  قال المحقق: [ # 2661]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   *   -  136 ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُنِصرهُت اِبلصََّبا،  َعنه قـََتاَدةَ ،  ان أَبُو َعَوانَةَ ،  َحدَّ
ِلَكته َعاٌد اِبلدَّبُورِ  َنَِّة« ، َوُأهه َُنوُب ِمنه رِيِح اجله  َواجله

 مرسل، والحديث قد صح.  قال المحقق: [ # 2662]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهَمَدينُّ   *   -   137 عهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  ُهَريـهَرةَ َعنه َأيب  ،  َعنه َأيب الهُمَهّزِمِ ،  ان ُعبَـيهُس بهُن َميهُمونٍ ،  َحدَّ قَاَل: ْسَِ
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َنَّةِ  َُنوِب ِمَن اجله ُ تـََعاىَل يف ِكَتاِبِه ِفيَها َمَناِفُع ِللنَّاسِ ،  َوِهَي الّرِيُح اللََّواِقحُ ،  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »رِيُح اجله َوالشََّماُل ،  َوِهَي الَّيِت ذََكَر اَّللَّ
َها ِمنه اَنٍر خَتهرُ  َحٌة ِمنـه َنَِّة فـَُتِصيبـَُها نـَفه  َفرَبهُدَها َهَذا ِمنه َذاَك«، ُج فـََتُمرُّ اِبجله

 ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2663]فيض: 

 
ثـََنا أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيُّ   *  -   145 ِلمٍ ،  ان حُمَمَُّد بهُن ُفَضيهلٍ ،  َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  ابهِن ُعَمرَ َعِن  ،  َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه ُمسه

ِلُكوا ِفيَها ِإالَّ ِمثه  ُ تـََعاىَل َعَلى َعاٍد ِمَن الّرِيِح الَّيِت ُأهه َامتَِ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َما فـََتَح اَّللَّ ُهمه ، َل اخله ِل الهَباِديَِة َفَحَمَلتـه َفَمرَّته أبَِهه
َرهضِ َفَجَعلَ ،  َوَأمهَواهَلُمه  َ السََّماِء َواأله ُهمه َبنيه َاِضَرِة ِمنه َعاٍد الّرِيَح َوَما ِفيَها قَاُلوا: }َهَذا َعاِرٌض{ ]األحقاف:  ،  تـه ُل احله فـََلمَّا رََأى َذِلَك َأهه

َاِضَرِة " ، [ ُِمهِطُرانَ 24 ِل احله َل الهَباِديَِة َوَمَواِشيَـُهمه َعَلى َأهه  قَاَل: فَأَلهَقته َأهه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2664]فيض: 

ِلٍم َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنسَ   *   -   149 ثـََنا أَبُو ُمسه َيانُ ،  َحدَّ ٍرو،  ان ُسفه َع يَزِيُد بهُن ُجعهُدبَةَ ،  َعنه َعمه ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن خِمهَراقٍ ،  ْسَِ
ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى  ،  َعنه َأيب َذرٍّ  َنَِّة ِرًُيا بـَعهَد الّرِيِح ِبَسبهِع ِسِننَي مِ يـَبـه نه ُدوَِّنَا هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق يف اجله
َا َيَهتَِيُكُم الرَّوهُح ِمنه َخَلِل َذِلَك الهَبابِ ،  اَبٌب ُمغهَلقٌ  ءٍ   َوَلوه فُِتَح َذِلَك الهَباُب أَلَذهَرته ،  َوِإَّنَّ َرهِض ِمنه َشيه َ السََّماِء َواأله َوِهَي ،  َما َبنيه

َزِيبُ  َُنوُب« ، ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ األه  َوِهَي ِفيُكُم اجله
  (، وقال: موضوع.3074ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 2665]فيض: 

قَاَل: ،  َعنه َعطَاِء بهِن َأيب َراَبحٍ ،  ان َجعهَفُر بهُن حُمَمَّدٍ ،  ان ُسَليهَماُن بهُن ِباَللٍ   ،ان َُيهََي بهُن َصاِلحٍ ،  َحدََّثيِن قَاِسُم بهُن َهاِشمٍ   -  164
عهُت َعاِئَشةَ  َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  ْسَِ ُم ُذو الّرِيِح َوالهَغيهِم َعَرفهُت َذِلَك يف  ،  تـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِههِ ِإَذا َكاَن الهيَـوه َبَل ،  َوجه َوَأقـه

: َسأَلهُتهُ ،  فَِإَذا ُمِطَر ُسرَّ ِبِه َوَأعهَجَبُه َذِلكَ ،  َوَأدهبـَرَ  َويـَُقوُل ِإَذا رََأى  ،  فـََقاَل: »ِإيّنِ َخِشيُت َأنه َيُكوَن َعَذااًب ُسلَِّط َعَلى أُمَّيِت«،  قَاَلته
 الهَمَطَر: »َرمحهٌَة« 

 (.899* والحديث رواه مسلم ) هو صحيح.إسناده حسن، و  قال المحقق: [ # 2666]فيض: 
 

ٍر التَِّميِميُّ   -   165 رَبين مُحَيهدٌ ،  ان حُمَمَُّد بهُن َجعهَفِر بهِن َأيب َكِثريٍ ،  ان ابهُن َأيب َمرهَيََ ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه قَاَل: »َكاَنِت ،  َعنه أََنسٍ ،  َأخه
ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« الّرِيُح الشَِّديَدُة ِإَذا َهبَّته ُعِرَف    َذِلَك يف َوجه

 (.1034* والحديث رواه البخاري ) صحيح. قال المحقق: [ # 2667]فيض: 
 

َحاقَ ،  الهَقاِسُم بهُن َماِلكٍ   ان،  ان فـَرهَوُة بهُن َأيب الهَمغهَراءِ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   -   166 َعنه يَزِيَد بهِن  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِإسه
ََكِم بهِن َأيب الهَعاصِ  َتدَِّت الّرِيُح الشََّماُل قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك  ،  َعنه ُعثهَماَن بهِن َأيب الهَعاصِ ،  احله قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ِإَذا اشه

 ِمنه َشرِّ َما ُأرهِسَلته ِبِه« 
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2668]فيض: 
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ََكمِ ، ان ُشعهَبةُ ، أان حُمَمَُّد بهُن َعرهَعَرَة بهِن الهرِبِنهدِ ، َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهدٍ  -  167 قَاَل: قَاَل ، َعِن ابهِن َعبَّاسٍ ، َعنه جُمَاِهدٍ ، َعِن احله
ِلَكته َعاٌد اِبلدَّبُوِر« ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُنِصرهُت اِبلصََّباَرُسوُل   َوُأهه

 (. 900(، ومسلم )1035* رواه البخاري ) صحيح. قال المحقق: [ # 2669]فيض: 

ثـََنا أَبُو يُوُسَف الهَبصهِريُّ الهَقُلوِسيُّ   -  182 َضمٍ   ان ،  َحدَّ َجَّاُج بهُن َأيب الهُفَراتِ ،  حُمَمَُّد بهُن َجهه قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى ،  َعنه أََنسٍ ،  ان احله
بَـَلَها ِبََسِدهِ ، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا َرشَِّت السََّماُء َأوه َطشَّته َشدَّ ِإزَارَُه َعَلى ِحقهَويهِه َوأَلهَقاهُ  تَـقه َا« ،  َواسه ٍد ِبَرِبِّ َبُة َعهه َا قـَُريـه  َوقَاَل: »ِإَّنَّ

 في إسناده الحجاج بن أبي الفرات. قال المحقق: [ # 2670]فيض: 
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: مقتل أمري املؤمني علي بن أبي طالب عليه  الثامن واألربعون   الكتاب 

 السالم 
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حدثنا احلسني بن صفوان الربذعي، ان عبد هللا، ان أيب رمحه هللا، عن هشام بن حممد أن أاب عبد هللا اجلعفي حدثهم،    * -22
عن جابر، عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني قال: ملا أراد هللا تبارك وتعاىل إكرام علي ِبالك ابن ملجم، ظل ابن ملجم 

ر إىل دار من دور كندة، وقبل ذلك ِبمعة ما قام علي على املنرب فقال: إنه قضي يف مسجد لبين أسد حىت إذا جنه الليل صا
، وقد خاب من محل إُثا وافرتى، أما إين "ال يبغضك مؤمن وال ُيبك كافر"  : فيما قضي على لسان النِب عليه السالم األمي

بيط، فما ساءين ذلك، واعلم اي علي ضربة فخضب حلييت من رأسي بدم ع  بين رأيت يف ليليت هذه يف منامي أن شيطاان ضر 
أنك مقتول إن شاء هللا، فماذا ينتظر أشقاها أن ُيضب هذه من هذا، ُث أمر يده اليمَن على حليته، ُث على رأسه، ُث نزل 
عن املنرب، فلما كانت الليلة اليت أصيب فيها خرج يريد صالة العشاء تصاُيت الوز حوله، فقال: يشيهن صوائحا، ونساء 

حا، قال: وحتينه الفاسق حىت إذا كانت الساعة اليت ُيرج فيها أقبل حىت قام يف جنح الباب، وخرج أمري املؤمنني فضربه نوائ
مهال ال يهاجن ما بقيت، فإن   :ضربة، وكان حممد بن احلنفية قريبا منه فأخذه، ووثب الناس إىل ابن ملجم ليقتلوه، فقال هلم

 وإن أمت فالنفس ابلنفس.  عشت اقتصصت من الرجل أو وهبت هلل،
 [ # قال المحقق: 2671]فيض: 

عبد هللا قال: حدثين عبد هللا بن يونس بن بكري قال: حدثين أيب، عن أيب عبد هللا اجلعفي، عن    ا احلسني، اننحدث  *  -40
هذا ما أوصى به علي بن  ،  بسم هللا الرمحن الرحيم  : جابر بن زيد، عن حممد بن علي قال: أوصى أمري املؤمنني علي إىل حسن

َقِّ لُِيظهِهَرُه له وأن حممدا عبده ورسوله أرسله: } أوصى أنه يشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  ، أيب طالب َُدٰى َوِديِن احله اِبهله
رُِكونَ  يِن ُكلِِّه َوَلوه َكرَِه الهُمشه أوصيك اي    { ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمهَياَي َوَِمَاِت َّلِلَِّ َربِّ الهَعاَلِمنيَ صلى هللا عليه وسلم: }   { َعَلى الدِّ

ِلُمونَ أن تتوىل هللا ربك: } ،  ومن بلغه كتايب،  وَجيع ولدي وأهلي،  حسن يًعا َواَل  َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّسه َواعهَتِصُموا ِبَبهِل اَّللَِّ َجَِ
وإن املعرية ، صالح ذات البني أفضل من عامة الصيام والصالة"  :فإين ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول {  تـََفرَُّقوا
وهللا هللا يف األيتام ،  وال قوة إال ابهلل انظروا إىل ذوي أرحامكم فصلوهم يهون عليكم احلساب"،  الدين فساد ذات البنيحالقة  

ما زال يوصينا ِبم حىت ظننا أنه ،  فإَّنم وصية رسول هللا،  وهللا هللا يف جريانكم،  وال يضيعون ِبضرتكم،  فال تغرين أفواههم
وهللا هللا يف بيت ربكم ال ،  فإَّنا عمود دينكم،  وهللا هللا يف الصالة،  أن يسبقكم ابلعمل به غريكموهللا هللا يف القرآن  ،  يورثهم

فإن صيامه جنة من النار لكم وهللا هللا يف اجلهاد يف سبيل هللا ،  وهللا هللا يف رمضان،  فإنه إن خال مل يناظر،  ُيلون ما بقيتم
،  وهللا هللا يف ذمة نبيكم فال يظلمن بني أظهركم ،  زكاة فإَّنا تطفئ غضب الربوهللا هللا يف ال ،  أبيديكم وأموالكم وألسنتكم
وقولوا للناس حسنا كما ،  انظروا فال ختافوا يف هللا لومة الئم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم،  وهللا هللا فيما ملكت أميانكم

عليكم اي ،  ُث يدعو خياركم فال يستجاب هلم،  شراركمفيويل األمر  ،  وال ترتكوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  أمركم هللا
َواِن ۚ  بين ابلتواصل والتباذل وإايكم والتقاطع والتكاثر والتفرق: }  تـََعاَونُوا َعَلى اإلهُِثِه َوالهُعده َوٰى ۖ َواَل  َعَلى الهرِبِّ َوالتـَّقه َوتـََعاَونُوا 

أقرأ عليكم السالم ورمحة ،  أستودعكم هللا،  حفظكم هللا من أهل بيت وحفظ نبيكم فيكم  {   َواتَـُّقوا اَّللََّ ۖ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد الهِعَقابِ 
 ُث مل ينطق إال بال إله إال هللا حىت قبضه هللا يف رمضان أول ليلة من العشر األواخر.  ، هللا

 مرسل ضعيف. : الموسوعة [ # قال محقق2672]فيض: 



575 

 

عبد هللا، ان عبد الرمحن بن صاحل، ان يونس بن بكري، عن عنبسة بن األزهر وكان على قضاء   حدثنا احلسني، ان  *   - 71
ُيضب هذه من "  :قال: إَّنا منع عليا أن ُيضب قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  جرجان وكان من بين عامر بن ذهل

 ووضع يده على هامته.   "هذه
 مرسل، إن لم يكن معضال.: الموسوعة [ # قال محقق2673]فيض: 

 

عبد الرمحن بن حممد البخاري، عن حممد بن    حدثنا احلسني، ان عبد هللا قال: حدثنا أبو عبد الرمحن القرشي، ان   *   - 72
وكانت عند زيد بن  ،  إسحاق، عن سعد بن عبد الرمحن بن أيب أيوب قال: كنت يف حجر جدِت أم أيب ابنة سعد بن الربيع

قد رأيتين وأان جارية شابة يف مال لنا ابألسواف ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندان يف نفر من    :ثبت فسمعتها تقول
قالت   "كن عليا"ُث قال:  ،  ُث ثَن رسول هللا ظهره  "ليدخلن عيكم الن رجل من أهل اجلنة"  : إذ قال لنا رسول هللا،  أصحابه

 والذي نفس أم سعد بيده لكأن وجهه القمر ليلة البدر.  ، فطلع علي يفرج له اجلريد
   ~[ 2674]فيض: 

عبد الرمحن بن صاحل، ان عمرو بن هاشم أبو مالك اجلنِب، عن إْساعيل بن أيب خالد،    حدثنا احلسني، ان عبد هللا، ان  - 77
ال  "  : فإين ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول،  وقال: ال تغاىل يف الكفن،  عن عامر أن عليا أوصى احلسن أن يغسله

،  فإن كان خريا عجلتموين إليه ، رعوا يب وال تبطئوا يب ال تس، وامشوا يب بني املشيتني "تغالوا يف الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا
 وإن كان شرا ألقيتموه عن أكتافكم.  

   (، وقال األلباني: ضعيف.3154المرفوع منه رواه أبو داود )[ # 2675]فيض: 

عبد هللا قال: حدثين أيب، عن هشام بن حممد، عن أيب عبد هللا اجلعفي قال، ان عروة بن عبد   حدثنا احلسني، ان   *  -103
فلما انتهيت إليه قال: أي  ،  هللا، عن زحر بن قيس قال: بعثين احلسن بن علي عليهما السالم إىل املدائن وِبا حسني بن علي

،  يوم من الدنيا وأول يوم من الخرة وهذا كتاب احلسن إليك   تركت أمري املؤمنني يف آخر  :قلت،  زحر ما يل أرى وجهك متغريا
رجل من مراد مارق فاسق يقال له عبد الرمحن بن    :قلت،  وُيك من قتله  :قال،  فلما ذكرت له أمر علي ومصابه  :قال زحر

ما أعظمك من مصيبة    ، إان هلل وإان إليه راجعون واحلمد هلل رب العاملني  : فكرب ُث قال،  نعم  :قلت،  أقتل الرجل  : قال ،  ملجم
وصدق   "فإنه لن يصاب مبثلها أبدا،  فليذكر مصابه يب،  إذا أصيب أحدكم مبصيبة"  :مع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

إن ، ولن نصاب مبثلها يف بقية عمري، وما أصيب بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبثلها، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إلينا البيت سريع  البالء  أنه ميوت حىت يظهر  :فقال زحر،  فاهلل املستعان،  أهل  وأان أخافهم عليك  ،  إن هاهنا من ال يرى 

فقمت فقرأت على  ،  وحضر حسني عليه السالم،  فنودي يف الناس فاجتمعوا،  فاَجعهم إيل حىت أقرأ كتاب احلسن عليهم
وهللا لو رأيت أمري املؤمنني يف قربه لعلمت   :يقال له عبد هللا بن سبأ فقال رجل يقال له ابن السوداء من مهدان  ،  الناس الكتاب
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ُث انصرف راجعا إىل الكوفة ،  ظهر فارتج من عقل ابالسرتجاع والبكاء واالستغفار لعلي والتعزية حلسنييأنه لن يذهب حىت  
  يف الناس.

(.1599) ى عنهاالمرفوع منه رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي هللا تعال[ # 2676]فيض: 

أخربان الفضل بن موسى، عن فطر، عن منذر، عن   : حدثنا احلسني، ان عبد هللا، ان إبراهيم بن عبد هللا اهلروي قال  -122
اي رسول   : فقلت  " جتمعوا بني اْسي وكنييت  وسلم: "ال قال رسول هللا صلى هللا عليه    : حممد بن علي، عن علي عليه السالم قال

 وكناه أاب القاسم.  ،  فسماه حممدا، فولد له "نعم"  :قال، وأكنيه بكنيتك، هللا إن ولد يل بعدك ولد أْسيه ابْسك

  (، وقال األلباني: صحيح.2843رواه الترمذي بنحوه )[ # 2677]فيض: 
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 : مكارم األخالق واألربعون  تاسع  ال   الكتاب 
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، قَالَ  *  -   1 نـهَيا الهُقَرِشيُّ َياَن ابهِن َأيب الدُّ ٍر َعبهُد اَّللَِّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ُعبَـيهِد بهِن ُسفه ثـََنا أَبُو َبكه َهِريُّ، ان  َحدَّ َوه َعهِد اجله : َحدَّثـََنا َعِليُّ بهُن اجله
ِلُم بهُن َخاِلٍد، َعِن الهَعاَلِء بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه أَبِيهِ  ، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َكَرُم الهَمرهِء ُمسه

ُلُه، َوَحَسُبُه ُخُلُقُه«  ِديُنُه، َوُمُروَءتُُه َعقه
 إسناده ضعيف.: كتاب العقل وفضله محقققال [ # 2678]فيض: 

 

رَبين َسِعيُد بهُن َأيب   -  2 َثَمَة، ان َُيهََي بهُن َسِعيٍد، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر، قَاَل: َأخه ثـََنا أَبُو َخيـه  َسِعيٍد، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة  َحدَّ
َرُم النَّاِس؟ قَاَل: »أَتـهَقاُهمه«   قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمنه َأكه

 (. 2378(، ومسلم )3353رواه البخاري )[ # 2679فيض: ]
 

، ان  *  -  3 ثـََنا َسِعيُد بهُن َُيهََي الهُقَرِشيُّ َأيب، َعنه َماِلِك بهِن ِمغهَوٍل، َعنه ُمَعلًّى، َعنه جُمَاِهٍد، َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: أَتـَيهُت النَِّبَّ   َحدَّ
يَ  ، َمنه َأكه َنهَصاِر فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َفَجاَءُه رَُجٌل ِمَن األه َعَليهِه َوَسلََّم َعاِشَر َعَشَرٍة،  َرُم النَّاِس؟ قَاَل:  ُس النَّاِس، َوَأكه َصلَّى هللاُ 

نـهَيا  َياُس، َذَهُبوا ِبَشَرِف الدُّ َكه ِتعهَداًدا َلُه، ُأولَِئَك ُهُم األه ِت، َوَأَشدُُّهُم اسه ًرا ِللهَموه ثـَُرُهمه ِذكه ِخَرِة« »َأكه  ، وََكَراَمِة اله
ِغيِر،  :الهيثميقال [ # 2680]فيض:   َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

 

َوُل، ان يُوُنُس بهُن حُمَمٍَّد، َعنه َساَلِم بهِن َأيب ُمِطي  -  4 َحه َثَمَة، َوَسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن األه ثـََنا أَبُو َخيـه َسِن، َعنه َحدَّ ٍع، َعنه قـََتاَدَة، َعِن احلَه
ََسُب الهَماُل، َوالهَكَرُم التـَّقهَوى«َْسَُرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ   َسلََّم: »احله

 ، وقال األلباني: صحيح. ( 4219(، وابن ماجة ) 3271أخرجه الترمذي )[ # 2681]فيض: 
 

ََسِديُّ، ان َعبهُد الرَِّحيِم بهُن زَيهٍد يـَعهيِن الهَعمِّ   *   -   5 ، َعنه أَبِيِه، َعنه حُمَمَِّد بهِن َكعهٍب َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الرَّبِيِع أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن األه يَّ
، َعنه ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َرَم النَّاِس فـَلهيَـتَِّق اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمنه  الهُقَرِظيِّ َوَسلََّم: »َمنه َسرَُّه َأنه َيُكوَن َأكه

َثَق ِمنهُه مبَا  ِس فـَلهَيُكنه مبَا يف َيَدِي اَّللَِّ َسرَُّه َأنه َيُكوَن َأقـهَوى النَّاِس فـَلهيَـتَـوَكَّله َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمنه َسرَُّه َأنه َيُكوَن َأغهََن النَّا  َأوه
 يف َيَديهِه«
 (، وقال: ضعيف جدا. 5421ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 2682]فيض: 

 

َهِريُّ، ان َأمحهَُد بهُن يُوُنَس، ان ُفَضيهُل بهُن ِعَياٍض، َعنه حُمَمَِّد بهِن    *   -   6 َوه ٍر، عَ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله نه َمعهَمٍر، َعنه َأيب  ثـَوه
َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َكِرٌَي ُيُِبُّ  ِل بهِن َسعهٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  اَلِق، َويـُبهِغُض   َحازٍِم، َعنه َسهه َخه الهَكَرَم َوَمَعايلَ األه

َسافـََها«   َسفه
ْلَكِبيِر الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " ُيِحبُّ َمَعاِلَي اأْلَْخاَلِق ". َوِرَجاُل اَرَواُه    :الهيثمي[ # قال  2683]فيض:  

 ِثَقاٌت. 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، اَن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازٍِم، َعنه أَبِيِه، قَاَل: َحدََّثيِن   *  -  7  طَلهَحُة بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ يـَعهيِن ابهَن َكرِيٍز َعِن  َحدَّ
َلهُ   النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـه
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 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2684]فيض: 
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد، ان  *  -  8 َماٍر، َعنه َعاِمِر بهِن َسعهِد بهِن َأيب َوقَّاٍص،   َحدَّ أَبُو ُمَعاِويََة، َعنه َخاِلِد بهِن ِإلهَياٍس، َعنه ُمَهاِجِر بهِن ِمسه
اَلِق، َوَيَكرهُه  ُيُِبُّ َعنه أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َكِرٌَي ُيُِبُّ الهَكَرَم، َجَواٌد   َخه ُوَد، َوُيُِبُّ َمَعايلَ األه  اجله

َسافـََها«   َسفه
 ، وقال: صحيح. (1800ذكره األلباني في صحيح الجامع )[ # 2685]فيض: 

 

ُّ، ان  -   9 ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه َعهَرِج، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َأيب رَاِفٍع، َعنه    َحدَّ يُوُسُف بهُن يـَعهُقوَب الهَماِجُشوُن، َعنه أَبِيِه، َعِن األه
ُ َعنهُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل يف ُدعَ  اَلِق، ائِِه: »اللَّ َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ َخه َسِن األه ِدين أِلَحه ُهمَّ اهه
َسِنَها ِإالَّ أَنهَت، َواصهِرفه َعينِّ َسيِّئَـَها اَل َيصهِرُف َعينِّ َسيِّئَـَها ِإالَّ أَنهَت«  ِدي أِلَحه  فَِإنَُّه اَل يـَهه

 (.771رواه مسلم ) [ # 2686]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُشعهَبَة بهِن ُجَواَن، ان يُوُنُس بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهُعَمريهِيُّ، ان ُمَباَرُك بهُن َفَضاَلةَ   *  -   10 ، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، َعنه  َحدَّ
َسافـََها«   َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  اَلِق، َويـُبهِغُض َسفه َخه  »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل ُيُِبُّ َمَكارَِم األه

 . فيه من لم أعرفه  :الهيثمي[ # قال 8726]فيض: 
 

َجَّاِج بهِن فُـ   -  11 َياَن، َعِن احله ، ان أَبُو ِشَهاٍب، َعنه ُسفه ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َداُوَد أَبُو َداُوَد الهُمَبارَِكيُّ َراِفَصَة، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي،  َحدَّ
ِمُن ِغرٌّ َكِرٌَي، َوالهَفاِجُر ِخبٌّ َعنه َأيب َسَلَمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل رَ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهُمؤه

 لَِئيٌم« 
 (، وقال األلباني: حسن. 1964) (، والترمذي4790أخرجه أبو داود )[ # 2688]فيض: 

 

َنهظَِليُّ   *  -  12 َسِن احله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ أَبُو احلَه ِح، َعنه َحدَّ ََكِم، ان طَلهُق بهُن السَّمه ، ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد احله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه  اَلِق ِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ مَ َُيهََي بهِن أَيُّوَب، َعنه مُحَيهٍد الطَّوِيِل، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: ْسَِ َخه َكارَِم األه

َنَِّة«  ِل اجله  ِمنه َأعهَماِل َأهه
 إسناده جيد.  :المنذري والهيثمي[ # قال 2689]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهٍم، ان َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَورهِديُّ   *   -   13 اَلَن، َعِن الهَقعهَقاِع   َحدَّ وََكاَن قَاِضًيا بِبَـغهَداَد، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعجه
اَلِق«بهِن َحِكيٍم، َعنه َأيب َصاِلٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بُِعثه  َخه  ُت أِلَُتََِّم َصاِلَح األه

ِحيِح. :الهيثميقال [ # 2690]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

ٍر قَااَل: ثنا يَزِيُد بهُن َهاُروَن، ان َعبهُد الرَّمحهَ   *   -  14 ِ، َوَعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده َُسنيه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن احله ٍر، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َحدَّ ِن بهُن َأيب َبكه
ِر بهِن َحوهشَ  ُحوٍل، َعنه َشهه ِ، َعنه َمكه َُسنيه ٍب قَاَل: اَل َأعهَلُمُه ِإالَّ َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َغنهٍم، َعنه ُمَعاِذ بهِن  َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب احله
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، ِإيّنِ رَُجٌل   َلى َكأَنَُّه َُيَاُف عَ   -ُأِحبُّ َأنه ُأمحهََد  َجَبٍل قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ِسِه   َفِقيًدا؟ َوِإَّنََّ   -نـَفه يًدا َوََتُوَت  َتِعيَش محَِ مَيهنَـُعَك َأنه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَما  بُِعثهُت َعَلى ََتَاِم حَمَاِسِن  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ا 

اَلِق« َخه  األه
ْحَمِن ْبُن َأِبي َبْكٍر   َواْلَبزَّاُر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " ِإنََّما ُبِعْثُت ِبَمَحاِسِن اأْلَْخاَلِق«َرَواُه الطََّبَراِنيُّ   : الهيثمي[ # قال 2691]فيض:  َوِفيِه َعْبُد الرَّ

 اْلُجْدَعاِنيُّ َوُهَو َضِعيٌف.

، ان ابهُن َأيب َمرهََيَ، ان َُيهََي بهُن أَيُّوَب    *   -   19 ٍر التَِّميِميُّ ثـََنا أَبُو َبكه ٍر، َعنه َعِليِّ بهِن يَزِيَد، َعِن  َحدَّ قال: َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن زَحه
َبَة بهِن َعاِمٍر قَاَل: َلِقيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يَـ  ُت بَِيِدِه، َأوه َبَدأَ الهَقاِسِم، َعنه َأيب أَُماَمَة، َعنه ُعقه ًما فـََبَدرهتُُه، فََأَخذه ين  وه

ِخَرِة؟ َتِصلُ  ِل اله نـهَيا َوَأهه ِل الدُّ اَلِق َأهه رِبَُك أبَِفهَضِل َأخه َبُة، َأاَل ُأخه َمنه َقطََعَك، َوتـُعهِطي َمنه َحَرَمَك،    فََأَخَذ بَِيِدي، فـََقاَل: »اَي ُعقه
 َوتـَعهُفو َعمَّنه ظََلَمَك«

، َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأْحَمُد  :الهيثمي[ # قال 2692]فيض:   َوالطََّبَراِنيُّ
 

َثـهَعِميِّ   *   -   20 َاِعيُل بهُن َعيَّاٍش، َعنه َأِسيِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن اخله ُّ، ان ِإْسه ٍرو الضَِّبِّ ثـََنا َداُوُد بهُن َعمه ،  َحدَّ ِميِّ ، َعنه فـَرهَوَة بهِن جُمَاِهٍد اللَّخه
َبُة، صِ َعنه عُ  َُهيِنِّ قَاَل: َلِقيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل يل: »اَي ُعقه َبَة بهِن َعاِمٍر اجله له َمنه َقطََعَك، َوَأعهِط َمنه َحَرَمَك، قه

 َواعهُف َعمَّنه ظََلَمَك«
، َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأْحَمُد  :الهيثمي[ # قال 2693]فيض:   َوالطََّبَراِنيُّ

 

، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثريٍ   *  -  21 ، َعنه ُسَليهَماَن بهِن َداُوَد الهَيَماِميِّ ثـََنا َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ ، َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َأيب  َحدَّ
ُ ِحَساابً  َِتِه: تـُعهِطي ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث َمنه ُكنَّ ِفيِه َحاَسَبُه اَّللَّ َنََّة ِبَرمحه  َيِسريًا، َوَأدهَخَلُه اجله

 َمنه َحَرَمَك، َوتـَعهُفو َعمَّنه ظََلَمَك، َوَتِصُل َمنه َقطََعَك " 
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَيَماِميُّ َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثمي[ # قال 2694 ]فيض:

 

ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد، قَاَل: َحدََّثيِن ِهَشاُم بهُن َعمَّاٍر، قَاَل: َحدََّثيِن َُيهََي بهُن مَحهَزَة، ان احلهَ   * -  22 َكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َسعهٍد: َحدَّ
َع ِعَياَض بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسرهٍح، ُُيَدُِّث َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ  ، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َلنه يـََناَل َعبهٌد َصرِيَح أَنَُّه ْسَِ

ميَاِن َحىتَّ َيِصَل َمنه َقطََعُه، َويـَعهُفَو َعمَّنه ظََلَمُه، َويـَغهِفَر ِلَمنه َشَتَمُه، َوُُيهِسَن ِإىَل َمنه َأَسا  َء ِإلَيهِه« اإلهِ
 في إسناده الحكم بن عبدهللا بن سعد متروك.  :وسوعةالم [ # قال محقق2695]فيض: 

 

َسِن، َعنه َعبهِد ا  *   -  23 ََكِم الهَعَنِزيُّ، ان حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر، ان َعبهُد الهَمِلِك بهُن احلَه ثـََنا ِإدهرِيُس بهُن احله َياَن، َعنه أَبِيِه،  َحدَّ َّللَِّ بهِن َأيب ُسفه
«. قَاُلوا: َوَما ِهَي اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َعِن النَّ  َعَة ِعنهَد اَّللَِّ ؟ قَاَل: »َتِصُل َمنه ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ابـهتَـُغوا الّرِفـه

 َقطََعَك، َوتـُعهِطي َمنه َحَرَمَك، َوحَتهُلُم َعمَّنه َجِهَل َعَليهَك« 
 ده ضعيف.إسنا :الموسوعة [ # قال محقق2696]فيض: 
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َياُن، ان *   -  25 َاِعيَل، قَاَل: ثنا ُسفه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َو  َحدَّ ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم فـََقاَل: }ُخِذ الهَعفه يفُّ، قَاَل: َجاَءُه ِجربه َأَميٌّ الصَّريه
َاِهِلنَي{ ]األعراف:   َأَل الهَعاملَ.  199َوأهُمره اِبلهُعرهِف َوَأعهِرضه َعِن اجله ٍء َهَذا؟« قَاَل: َما َأدهِري َحىتَّ َأسه ِيُل َأيُّ َشيه [ فـََقاَل: »اَي ِجربه

 ، َوتـَعهُفَو َعمَّنه ظََلَمَك "  َجاَءُه فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َيَهُمُرَك َأنه َتِصَل َمنه َقطََعَك، َوتـُعهِطَي َمنه َحَرَمكَ ُثَّ 
قال محقق الموسوعة: معضل.  [ # 2697]فيض: 

 
ثـََنا يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد، قَاَل: ان أَبُو   *  -   24 ُ تـََباَرَك   َحدَّ ُل بهُن َهاِشٍم، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأدهَهَم قَاَل: َلمَّا أَنـهَزَل اَّللَّ ِهٍر، ان َسهه ُمسه

َو َوأهُمره اِبلهُعرهِف{ ]األعراف:   َعَليهِه َوَسلََّم: »َأِمرهُت َأنه آُخَذ الهَعفه 199َوتـََعاىَل: }ُخِذ الهَعفه َو ِمنه  [، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
اَلِق النَّاِس«  َأخه

 معضل.  :الموسوعة [ # قال محقق2698]فيض: 

ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، ان  *  -  26 ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َحدَّ َُسنيه َحاَق، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب احله َوِص، َعنه َأيب ِإسه َحه أَبُو األه
ِخَرِة؟ َمنه َعَفا َعمَّنه ظََلمَ  نـهَيا َواله ِل الدُّ اَلِق َأهه  َطى َمنه َحَرَمُه، َوَوَصَل َمنه َقطََعُه«ُه، َوَأعه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأاَل َأُدلُُّكمه َعَلى َخريهِ َأخه

 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2699]فيض: 
 

ثـََنا الهَفضهُل بهُن الصَّبَّاِح، ان  *  -  27 َدَّاُد، قَاَل: ثنا َعبهُد الهَواِحِد بهُن زَيهٍد، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن رَاِشٍد، َحدََّثيِن   َحدَّ أَبُو ُعبَـيهَدَة احله
َها  َوَسبـه َموهاَلَي ُعثهَماُن بهُن َعفَّاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِماَئةٌ  َعَة َعَشَر ُخُلًقا، َمنه َجاَء خبُُلٍق ِمنـه

َنََّة«  ُ َعزَّ َوَجلَّ اجله  َأدهَخَلُه اَّللَّ
 َوِفي ِإْسَناِدِه َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َراِشٍد، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثمي[ # قال 2700]فيض: 

 

ثـََنا مُحَيهُد بهُن َزجنهََويههِ   *   -  28 ، َعنه أََنسِ َحدَّ َمِليِّ ، ان أَبُو الدَّمههَاِء الهَبصهِريُّ، َعنه َأيب ِظاَلٍل الهَقسه ثـََنا أَبُو َجعهَفٍر النـَُّفيهِليُّ  بهِن  ، َحدَّ
َراَء َجَعَلُه حَتهَت الهَعرهِش، وََكَتَب ِفيِه:   َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َلوهًحا ِمنه زُُمرَُّدةٍ  َخضه

َعَة َعَشَر َوَثاَلَُثِاَئِة ُخُلٍق، َمنه   ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأاَن، َأرهَحُم َوأَتـََرحَُّم، َخَلقهُت ِبضه َها َمَع َشَهاَدِة َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللََّ ِإيّنِ َأاَن اَّللَّ َجاَء خبُُلٍق َمنـه
َنََّة " َدَخَل ا  جله

، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َواأْلَْكثَ   : الهيثمي[ # قال  2701]فيض:    ُر َعَلى َتْضِعيِفِه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفي ِإْسَناِدِه َأُبو ِظاَلٍل اْلَقْسَمِليُّ
 

، قَاَل: ثنا َصَدَقُة بهُن َميهُموٍن، َعنه ُسَليهمَ   * -  29 ثـََنا الهَفضهُل بهُن الصَّبَّاِح، ان ُعَمُر بهُن يُوُنَس الهَيَماِميُّ اَن بهِن َيَساٍر قَاَل: قَاَل َحدَّ
لَ  َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِخَصاُل اخلهَريهِ َثاَلُُثِاَئٍة َوِستُّوَن َخصه َلًة ِمنـه ًا َجَعَل ِفيِه َخصه ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعبهٍد َخريه ًة، ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ

ٌء؟ قَاَل: » َها َشيه ُ َعنهُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيفَّ ِمنـه ٍر َرِضَي اَّللَّ َنََّة«، فَقاَل أَبُو َبكه ِخُلُه ِِبَا اجله ٍء«يُده  نـََعمه، ََجهَعاُء ِمنه ُكلِّ َشيه
 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2702]فيض: 
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، َحدََّثيِن َحسَّاُن بهُن َعِطيََّة، قَ  -  30 َوهزَاِعيُّ ِلٍم، قَاَل: ثـََنا األه َثَمَة، ان الهَولِيُد بهُن ُمسه ثـََنا أَبُو َخيـه اَل: َحدََّثيِن أَبُو َكبهَشَة السَُّلويلُّ،  َحدَّ
ِرو بهِن الهَعا َلًة َأعهاَلَها ِمنهحَ َأنَّ َعبهَد اَّللَِّ بهَن َعمه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأرهبُعوَن َخصه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ُة ِص َحدَّثَُه، قَاَل: ْسَِ

ُ َعزَّ  ُعوِدَها ِإالَّ َأدهَخَلُه اَّللَّ ِديَق َموه َها رََجاَء ثـََواِِبَا، َوَتصه َلٍة ِمنـه َنََّة«  وَ الهَعنهِز، اَل يـَعهَمُل َعبهٌد خبَصه  َجلَّ ِِبَا اجله
 (. 2631رواه البخاري )[ # 2703]فيض: 

 

ََسُن بهُن الصَّبَّاِح، ان *   - 31 َهاِل قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َحدََّثيِن احله ِرو بهِن ِديَناٍر، َعنه َأيب الهِمنـه َنَة، َعنه َعمه َياُن بهُن ُعيَـيـه ُسفه
اِبمهَرَأةٍ  َوَمرَّ  ُه،  ُيِضفه فـََلمه  َتَضاَفُه  فَاسه َوبـََقٍر،  َوَغَنٍم  ِإِبٍل  ِمنه  َعَكٌر  َلُه  َوَسلََّم َعَلى رَُجٍل  هَلَا شُ َعَليهِه  فََأَضافـَتهُه،    َتَضافـََها  َويـهَهاٍت فَاسه

َناُه فـََلمه   َوَذَِبَته َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأملَه تـََروها ِإىَل ُفاَلٍن َمَررهاَن ِبِه َوَلهُ  َتَضفه َعَكٌر ِمنه ِإِبٍل َوَغَنٍم َوبـََقٍر، فَاسه
َنا، َوَمَررهاَن ِبَِ  اَلَق بَِيِد اَّللَِّ َعزَّ ُيِضفه َخه َنا، َوَذَِبَته لََنا، ِإنَّ َهِذِه األه َناَها فََأَضافـَتـه َتَضفه َوَجلَّ، َمنه َشاَء َأنه مَيهَنَحُه  ِذِه َوهَلَا ُشَويـهَهاٌت، فَاسه

َها ُخُلًقا َحَسًنا فـََعَل«   ِمنـه
 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2704]فيض: 

اَل   *   -   34 َخه َياِخِه رَفـََعُه قَاَل: »ِإنَّ حَمَاِسَن األه ِق خَمهُزونٌَة ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ  َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُشَعيهٍب، ان ابهُن َأيب ُفَديهٍك، َعنه بـَعهِض َأشه
َها ُخُلًقا َحَسًنا، َأوه ُخُلًقا َصاحِلًا«  َوَجلَّ، فَِإَذا َأَحبَّ َعبهًدا َمَنَحُه ِمنـه

 مرسل، إن لم يكن معضل. :الموسوعة [ # قال محقق2705: ]فيض

َصاِل َعنه    *   -   43 َر ِبِه يف َهِذِه اخلِه ِم ِإنه ُقصِّ َبِغي ِلِذي الهَفهه نـهَيا: »َولَيهَس يـَنـه ِر بهِن َأيب الدُّ ََجهِعَها َأنه يـَُناِفَس يف بـَعهِضَها  َوقَاَل أَبُو َبكه
َها ُخلُ َويـََتَمسََّك ِبَصاِلِح َما ُوِهبَ  ُ َعبهًدا َمَنَحُه ِمنـه َها«، فـََقده قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأَحبَّ اَّللَّ  ًقا«  َلُه ِمنـه

 معلق.  :الموسوعة [ # قال محقق2706]فيض: 

ِر بهِن َخاِلٍد، ان ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن الهَعبَّ   * -  50 ِل جَنهَراِن الهَيَمِن ِبَعَرفَاٍت، َعنه حُمَمَِّد َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َبكه ، ِمنه َأهه َارِِثيُّ اِس بهِن الرَّبِيِع احله
، َعنه أَبِيِه، َعنه ابهِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َلَماينِّ َلَتاِن ِمنه بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن الهبَـيـه اَلِق الهَعَرِب  َليهِه َوَسلََّم: »َخصه  َأخه

ََياُء، َوا ؟ قَاَل: »احله ُعومُهَا«. ِقيَل: َوَما مُهَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ يِن، ُتوِشُكوَن َأنه َتده اَلُق الهَكِرميَُة«َومُهَا ِمنه َعُموِد الدِّ َخه  أله
 .محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني البالء منه وهو ضعيفذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء: [ # 2707]فيض: 

َشٍب، َعنه َعمه   *  -  60 ِر بهِن َحوه ثـََنا أَبُو ُكَريهٍب، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َُّنريهٍ، َعنه َحجَّاِج بهِن ِديَناٍر، َعنه َشهه ِرو بهِن َعَبَسَة قَاَل: قـُلهُت:  َحدَّ
ميَاِن َأفهَضُل؟ قَاَل: »ُخُلٌق حَ ايَ  ميَاُن؟ قَاَل: »الصَّربهُ َوالسََّماَحُة«. قـُلهُت: فََأيُّ اإلهِ ، َما اإلهِ  َسٌن«  َرُسوَل اَّللَِّ

 َرَواُه َأْحَمُد، َوِفي ِإْسَناِدِه َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َوَقْد ُوثِ َق َعَلى َضْعٍف ِفيِه.  [ # قال المحقق: 2708]فيض: 
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َاِعيُل بهُن َأَسٍد، قَاَل َحدََّثيِن ُعبَـيهُد بهُن َجنَّاٍد، ان يُوُسُف بهُن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، عَ   * -  61 نه أَبِيِه، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد  َحدََّثيِن ِإْسه
 َل: »الصَّربهُ َوالسََّماَحُة« اَّللَِّ قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعِن اإلهِميَاِن، قَا

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُيوُسُف ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َوُهَو َمْتُروٌك. :الهيثمي[ # قال 2709]فيض: 
 

َواَن،  * -  62 َجَّاُج بهُن ِديَناٍر، َعنه حُمَمَِّد بهِن ذَكه ِل الهِعلهِم، َعنه َخَلِف بهِن َخِليَفَة، ان احله َعنه ُعبَـيهِد بهِن ُعَمريهٍ، َعنه  َحدََّثيِن بـَعهُض َأهه
ِرو بهِن َعَبَسَة: َأنَّ رَُجاًل َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: مَ  ُُلِق، يـَعهيِن َعمه ُن اخله ميَاُن؟ قَاَل: »الصَّربهُ َوالسََّماَحُة، َوُحسه ا اإلهِ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِه، َوُحسه  َعهَماِل« اِبلصَّربهِ َعنه حَمَارِِم اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوالسََّماَحِة َأَداَء َما افهرَتََض اَّللَّ اَلِق َواأله َخه ُُلِق َمَكارَِم األه  ِن اخله
 ~ [ 2710فيض: ]

 

ثـََنا أَبُو ُعبَـيهِد اَّللَِّ َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن السََّكِن الهبَـزَّاُر، قَاَل: ان   *  -   63 َرُيهَاُن بهُن َسِعيٍد، َعنه َعرهَعَرَة بهِن الهرِبِنهِد، قَاَل: َحدََّثيِن   َحدَّ
ٍر، َعنه عَ  َزاِر، َعِن الهَقاِسِم بهِن حُمَمَِّد بهِن َأيب َبكه ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن الهَعيـه : قَاَل َرُسوُل الهُمَثَنَّ أَبُو َحامتٍِ َها قَاَلته ُ َعنـه اِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأِقيُلوا الهِكَراَم َعثـََراِِتِمه« 
 .رجاله ثقات  :الهيثمي[ # قال 1127]فيض: 

ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان  *  -   71 َُريهِريُّ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ   َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن رَاِشٍد، ان ُمسه ٍرو الهَقيهِسيُّ َأُخو ِراَيٍح، ان َسِعيٌد اجله ُن بهُن َعمه َعوه
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َتََلَ، َفَجاَء يهِه َوَسلََّم َدَخَل بـَعهَض بـُُيو بهِن بـَُريهَدَة، َعنه َُيهََي بهِن يـَعهُمَر، َعنه َجرِيِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ الهَبَجِليِّ تِِه فَامه
بََه، فـََلفَُّه، فـََرَمى ِبهِ  ِلسه َعَلى َهَذا«. فََأَخَذُه    َجرِيٌر فـََقَعَد ِمنه َخارِِج الهَباِب، فََأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ثـَوه ِإلَيهِه، َوقَاَل: »اجه

ِهِه َوقـَبـََّلُه، َوقَ  َرمهَتيِن، فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأََتُكمه كَ َجرِيٌر فـََوَضَعُه َعَلى َوجه ُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكَما َأكه َرَمَك اَّللَّ ِرَُي اَل: َأكه
رُِموُه«  ٍم فََأكه  قـَوه

ِغيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْوُن  :الهيثمي[ # قال 2712]فيض:   ْبُن َعْمٍرو اْلَقْيِسيُّ َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
 

، َوحُمَمَُّد بهُن َأيب َغاِلٍب، َعنه ُهَشيهٍم، َعنه َمنهُصوِر بهِن زَاَذانَ   -  72 َسِن، َعنه َأيب َحدََّثيِن َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن الهَواِسِطيُّ ، َعِن احلَه
َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  ََفاُء يف النَّ َبكه ََفاِء، َواجله َنَِّة، َوالهَبَذاُء ِمَن اجله ميَاُن يف اجله ميَاِن، َواإلهِ ََياُء ِمَن اإلهِ  اِر« لََّم قَاَل: »احله

 (، وقال األلباني: صحيح.2009أخرجه الترمذي )[ # 2713]فيض: 
 

رَبين    -   73 َهِريُّ، َأخه َوه َعهِد اجله ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمَة الهَماِجُشوُن، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َعنه َساملِِ بهِن  َحدَّ
َع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم رَُجاًل يَِعُظ َأَخاُه يف  ََياِء، يـَُقوُل:َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعَمَر، َعنه أَبِيِه قَاَل: ْسَِ ِيي َحىتَّ َكأَنََّك.   احله َتحه ِإنََّك لََتسه

ميَاِن« ََياَء ِمَن اإلهِ  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َدعهُه، فَِإنَّ احله
 (. 36(، ومسلم )24رواه البخاري )[ # 2714]فيض: 

 



584 

 

رَبين أَبُو    -   74 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َغسَّاَن، َعنه َحسَّاِن بهِن َعِطيََّة، َعنه َأيب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َحدَّ
ميَاِن، َوالهَبَذاُء َوالهبَـَياُن ُشعهبَـَتاِن ِمنه ُشَعِب النِّ  ََياُء َوالهِعيُّ ُشعهبَـَتاِن ِمنه ُشَعِب اإلهِ  َفاِق« َوَسلََّم: »احله

 (، وقال األلباني: صحيح.2027أخرجه الترمذي )#  [2715]فيض: 
 

ٍرو، َعنه َأيب سَ   -  75 ِلٍم َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنَس، ان يَزِيُد بهُن َهارُوَن، ان حُمَمَُّد بهُن َعمه ثـََنا أَبُو ُمسه َلَمَة، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َأنَّ النَِّبَّ َحدَّ
ََياُء ِمَن اإلهِميَاِن«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ    قَاَل: »احله

 ( بنحوه. 35رواه مسلم ) [ # 2716]فيض: 
 

َراَن بهِن حُ   -  76 َثَمَة، ان يَزِيُد بهُن َهاُروَن، ان َخاِلُد بهُن َراَبٍح، َعنه َأيب السَّوَّاِر، َعنه ِعمه ثـََنا أَبُو َخيـه ٍ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ َصنيه
ًزا، قَاَل:هللاُ َعَليه  ََياُء َخريهٌ ُكلُُّه«. قَاَل: فـََقاَل رَُجٌل: ِإنَّ ِمنهُه َضعهًفا، َوِإنَّ ِمنهُه َعجه ُثَك َعنه    ِه َوَسلََّم قَاَل: »احله َراُن: »ُأَحدِّ فـََقاَل ِعمه

ُثيِن َعِن الصُُّحِف«  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوحُتَدِّ
 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري )[ # 2717]فيض: 

 

، ان  -   77 َسُن بهُن َداُوَد بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر الهُقَرِشيُّ َعبهُد الرَّزَّاِق، َعنه َمعهَمٍر، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َأنَّ   َحدَّثـََنا احلَه
ٍء َقطُّ ِإالَّ زَانَُه، َواَل َكاَن اله  ََياُء يف َشيه ٍء َقطُّ ِإالَّ َشانَُه« َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َكاَن احله  ُفحهُش يف َشيه

 إسناده صحيح. (، وقال شعيب: 4185أخرجه ابن ماجه )[ # 2718]فيض: 
 

78  -  *    ، َنهَصاِريِّ ، َعنه َحارِثََة بهِن حُمَمٍَّد األه ََسِديُّ، ان ِحبَّاُن بهُن َعِليٍّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه َرَة بِنهِت َعبهِد الرَّمحهَِن،  َحدَّ َعنه َعمه
: قَالُ  ََياُء، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ، ِإنَّ َحارِثََة بهَن النـُّعهَماِن َأفهَسَدُه احله ِسُد  وا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِه َوَسلََّم: " اَل يـُفه

ُتمه "  ََياُء َلَصَدقـه َلَحُه احله ََياُء، َوَلِكنه َلوه قـُلهُتمه: َأصه  احله
 ~ [ 2719]فيض: 

 

، َعنه ِعمه   -   79 َُذيلُّ، َعنه َأيب السَّوَّاِر الهَعَدِويِّ َثَمَة، ثنا وَِكيٌع، ان َخاِلُد بهُن َراَبٍح اهله ثـََنا أَبُو َخيـه ٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدَّ َراَن بهِن ُحَصنيه
ََياُء َخريهٌ ُكلُُّه«   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »احله

 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري )[ # 2720]فيض: 
 

ِلِم بهِن ُصبَـيهحٍ   -   80 َعهَمِش، َعنه ُمسه مَّاينُّ، َعِن األه ُّ، ان أَبُو َُيهََي احلِه ََسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ُروٍق، َعنه َعاِئَشَة  َحدَّثـََنا احله ، َعنه َمسه
: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َها قَاَلته ُ َعنـه ٌء ملَه يـَُقله: ملَ قـُلهَت َكَذا وَكَذا؟ َوَلِكنَُّه يـَُعمُّ   َرِضَي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإَذا بـََلَغُه َعِن الرَُّجِل َشيه

َواٍم«   ِفيَـُقوُل: »َما اَبُل َأقـه
 ~ [ 2721]فيض: 

 



585 

 

َعهِد، ان ُشعهَبُة، َعنه قـََتاَدَة، َعنه َعبه   -   81 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله عهُت َأاَب َحدَّ ىَل أََنِس بهِن َماِلٍك، قَاَل: ْسَِ َبَة َموه ِد اَّللَِّ َأوه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ُعتـه
رَاِء يف ِخده  ِريَّ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَشدَّ َحَياًء ِمَن الهَعذه ُده ئً َسِعيٍد اخله َناُه يف  رَِها، وََكاَن ِإَذا َكرَِه َشيـه ا َعَرفـه

ِهِه«  َوجه
 (. 2320(، ومسلم )3562رواه البخاري )[ # 2722]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش الهُمَهلَِّبُّ، ان  *   -  82 ، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َحدَّ مَحَّاُد بهُن زَيهٍد، َعنه َسلهٍم الهَعَلِويِّ
َرُه«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اَل يـَُواِجُه َأَحًدا مبَا َيكه

 ~ [ 2723]فيض: 
 

َعهِد، ان ُشعهَبُة، َعنه َمنهُصورِ   -   83 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َنهَصاِريِّ قَاَل: َحدَّ ُعوٍد األه عهُت رِبهِعيًّا، ُُيَدُِّث َعنه َأيب َمسه  بهِن الهُمعهَتِمِر، قَاَل: ْسَِ
ُوىَل:  ِة األه ِي فَاصه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمَّا َأدهَرَك النَّاُس ِمنه َكاَلِم النـُّبـُوَّ َتحه  َنعه َما ِشئهَت " ِإَذا ملَه َتسه

 (. 6120رواه البخاري )[ # 2724]فيض: 
 

َوِص بهِن َحِكيٍم، َعِن ابهِن َعوه   *   -   84 َحه َُذيهُل بهُن َميهُموٍن، َعِن األه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، قَاَل: َحدََّثيِن اهله ٍن، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب َحدَّ
ٌر«قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ََياِء ُكفه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِقلَُّة احله

 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2725]فيض: 
 

يٍل، ان َعبهُد اَّللَِّ يـَعهيِن ابهَن الهُمَباَرِك، قَاَل: ان َجرِيُر بهُن َحازٍِم، َعنه مُحَيهدِ   -  85 ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ َراُن بهِن ِهاَلٍل، قَ   َحدَّ اَل: قَاَل ِعمه
ََياَء َخريهٌ ُكلُُّه« فـََقاَل اله  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ احله ٍ: ْسَِ َعاَلُء بهُن ِزاَيٍد: ِإانَّ لََنِجُد يف الهُكُتِب َأنَّ بهُن ُحَصنيه

ُم: ِإنَّ ِمنهُه َضعهًفا، فـََغِضَب َغَضًبا َشِديًدا، َوقَالَ  ُثَك َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَتَهتِييِن ِبُكتُِبَك«. فـََقاَل الهَقوه : »ُأَحدِّ
 الهَعاَلَء رَُجلٌّ َصاِلٌح، َوِإنَُّه، َوِإنَّهُ 

 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري )[ # 2726]فيض: 
 

َرِس، ان لَيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيَد، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهاَلٍل، َعنه    *   -   86 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه َحفهِص بهِن ُعَمَر، أَنَُّه َحدَّ
ُعوٍد: »اَي عُ  َِييَّ الهَعِفيَف الهُمتَـَعفَِّف،  بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل ِلُعرهَوَة بهِن َمسه رهَوُة ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ الهَعِييَّ احله

 َويـُبهِغُض الهَبِذيَّ الهَفاِحَش السَّاِئَل الهُملهِحَف«
 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2727]فيض: 

 

، ان حُمَمَّ   *   -  87 َُزاِعيُّ َِميِد بهُن  َحدََّثيِن أَبُو َعبهِد الرَّمحهَِن اخله ، ان َعبهُد احله ٍر السَُّلِميُّ ُر بهُن ِبشه َقاَلينُّ، ان َبكه ُد بهُن َأيب السَِّريِّ الهَعسه
ََياُء، فـَقَ السَّوَّاِر، َحدََّثيِن ِإاَيُس بهُن ُمَعاِويََة بهِن قـُرََّة، قَاَل: ُكنهُت ِعنهَد ُعَمَر بهِن َعبهِد الهَعزِيِز َفذُِكَر عِ  ََياُء ِمَن الدِّيِن،  نهَدُه احله اُلوا: احله

يُن ُكلُُّه، قَاَل ِإاَيُس: فـَُقلهُت: َحدََّثيِن َأيب، َعنه َجدِّي قـُرََّة قَاَل: ُكنهُت ِعنه  َد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َفذُِكَر فـََقاَل ُعَمُر: َبله ُهَو الدِّ
ََياُء، فـََقاُلوا: اَي َرُسولَ  يُن ُكلُُّه« ُثَّ   ِعنهَدُه احله ََياُء ِمَن الدِّيِن؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بله ُهَو الدِّ ، احله قَاَل َصلَّى   اَّللَِّ
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، ِعيَّ اللَِّساِن اَل ِعيَّ الهَقلهِب، َوالهِعفَّ  ََياَء َوالهَعَفاَف َوالهِعيَّ ُقصهَن  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ احله ِخَرِة، َويـَنـه ُنَّ يَزِدهَن يف اله ميَاِن، فَِإَّنَّ َة ِمنه اإلهِ
ُقصهنَ  نـهَيا، َويـَنـه ُنَّ يَزِدهَن يف الدُّ َز َوالهَبَذاَء ِمَن النَِّفاِق، َوِإَّنَّ نـهَيا، َوِإنَّ الشُّحَّ َوالهَعجه ثَـ ِمَن الدُّ ِخَرِة َأكه َن ِمَن اله ُقصه ِخَرِة، َوَما يـَنـه ُر   ِمنه اله

تـَُها َعَليهِه، وََكتَـبَـَها خبَطِِّه ُثَّ َصلَّ  َليـه نـهَيا« قَاَل ِإاَيُس: »فَأَمَرين ُعَمُر فََأمه َا َلِفي َكفِِّه«ِمَّا يَزِدهَن يف الدُّ َر َوِإَّنَّ َر َوالهَعصه  ى بـهَنا الظُّهه
، َوِفيِه َعْبُد  :الهيثمي[ # قال 2728]فيض:   اْلَحِميِد ْبُن َسوَّاٍر َوُهَو َضِعيٌف. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 

َثَمَة، ان يَزِيُد بهُن َهاُروَن، قَاَل: ان   -  88 ثـََنا أَبُو َخيـه َراَن   َحدَّ أَبُو نـََعاَمَة الهَعَدِويُّ، َعنه مُحَيهِد بهِن ِهاَلٍل، َعنه َبِشرِي بهِن َكعهٍب، َعنه ِعمه
ِمنه  ِإنَّ  فـَُقلهُت:  ََياُء َخريهٌ ُكلُُّه«.  َوَسلََّم: »احله َعَليهِه  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل:   ٍ َلعَ بهِن ُحَصنيه ِمنهُه  َوِإنَّ  فـََقاَل:  ُه َضعهًفا،  ًزا،  جه

ُثَك ِبَِديٍث َما َعرَ  ُثَك َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوجتَِيُء اِبلهَمَعارِيِض اَل ُأَحدِّ ُتَك«، فـََقاُلوا: اَي َأاَب جُنَيهٍد، ِإنَُّه طَيُِّب »ُأَحدِّ فـه
ََوى، َوِإنَُّه َوِإنَُّه، فـََلمه يـََزاُلوا ِبِه َحىتَّ    َسَكنَ اهله

 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري )[ # 2729]فيض: 
 

ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد، ان  *  -  89 : قَاَل   َحدَّ ُعبَـيهُد بهُن َأيب قـُرََّة، َعِن ابهِن هَلِيَعَة، َعنه َأيب النَّضهِر، َعنه َأيب َسَلَمَة، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته
ََياُء رَُجاًل َلَكاَن رَُجاًل َصاحِلًا، َوَلوه َكاَن الهُفحه   ُجاًل َلَكاَن رَُجَل َسوهٍء«ُش رَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َلوه َكاَن احله

 .ي إسناده ابن لهيعة وبقية رواة الطبراني محتج بهم في الصحيحالمنذري في الترغيب والترهيب: ف [ # قال 2930]فيض: 
 

َحاَق، َعِن الصَّبَّاِح بهنِ   -   90 َاِعيَل، ان يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهٍد، ان َأاَبُن بهُن ِإسه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه  حُمَمٍَّد، َعنه ُمرََّة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل:  َحدَّ
ُيوا ِمَن اَّللَِّ َحقَّ  َتحه ٍم أِلُاَنٍس ِمنه َأصهَحاِبِه: »اسه ، ِإانَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َذاَت يـَوه ََياِء«. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  احله

َعُل َذِلَك. قَاَل: َفِظ الرَّأهَس َوَما وَ   لَنَـفه ََياِء فـَلهَيحه َيا ِمَن اَّللَِّ َحقَّ احله َتحه ، َوَلِكنه َمِن اسه ََياُء ِمَن اَّللَِّ َعى، َوالهَبطهَن َوَما »لَيهَس َذِلَك احله
نـهَيا، َفَمنه فـَعَ  ِخَرَة تـََرَك زِيَنَة الدُّ َت َوالهِبَلى، َوَمنه َأرَاَد اله ََياِء« َحَوى، َولهَيذهُكِر الهَموه َيا ِمَن اَّللَِّ َحقَّ احله َتحه  َل َذِلَك فـََقِد اسه

 إسناده حسن. :كتاب الورع [ # قال محقق2731]فيض: 
 

، ان ِهَشاُم بهُن َعبهِد الهَمِلِك، ان *  -  91 َُشِميُّ ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر اجله لَيهُث بهُن َسعهٍد، قال َحدََّثيِن يَزِيُد بهُن َأيب َحِبيٍب، َعنه  َحدَّ
، َأوهِصيِن. قَاَل: »أَ  َع َسِعيَد بهَن يَزِيَد يـَُقوُل: ِإنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِيَي ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َأيب اخلهَريهِ، أَنَُّه ْسَِ َتحه وِصيَك َأنه َتسه

ِمَك«َكَما َتسه  ِي رَُجاًل َصاحِلًا ِمنه قـَوه  َتحه
 .رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم  :الهيثمي[ # قال 3227]فيض: 

مه   -   98 ِلٍم الهرَبَّاُد احلِه َسُن بهُن َعِليِّ بهِن ُمسه َبَة احلَه ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشٍم، قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو ُعتـه ِلِمنَي   - ِصيُّ وََكاَن ِمنه ِخَياِر الهُمسه
، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ ، ان ُمَعاِويَُة بهُن َُيهََي، َعنه حُمَمَِّد بهِن َعبهِد الهَعزِيِز، َعِن الزُّ - ِريِّ هه

ََياُء«  اَلِم احله ِل ُكلِّ ِديٍن ُخُلًقا، َوِإنَّ ُخُلَق اإلهِسه  أِلَهه
وهو -حيى  حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف معاوية بن ي(، وقال شعيب:  4181رواه ابن ماجه )[ #  2733]فيض:  
 ، وقد توبع.-الصدفي
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ِليُّ، ان  -   99 َُباِب الهُعكه َداينُّ، ان زَيهُد بهُن احله َمه ثـََنا أَبُو ُكَريهٍب اهله َراَن بهِن   َحدَّ ، َعنه ِعمه ُشعهَبُة، َعنه قـََتاَدَة، َعنه َأيب السَّوَّاِر الهَعَدِويِّ
ََياَء اَل َيَهِت ِإالَّ خبَريهٍ« فـََقالَ  ٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ احله ُتوٌب    ُحَصنيه يف  َلُه ابهُن َكعهٍب يـَعهيِن َبِشريًا: َمكه

ُثَك َعنه َرُسوِل اَّللَِّ  َراُن: »ُأَحدِّ ََياِء َسِكيَنًة. فـََقاَل ِعمه ََياِء َوقَارًا، َوِمَن احله ُثيِن َعنه  التـَّوهرَاِة: ِإنَّ ِمَن احله  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َوحُتَدِّ
 ُصُحِفَك«

 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري )[ # 2734]فيض: 
 

َاِعيُل بهُن نُوٍح، َحدَّ َحدَّ   *  -  100 ، ان فَاِضُل بهُن ِإبـهَراِهيَم الهُبَخاِريُّ، ان ِإْسه َثيِن َأيب، َعنه أَبِيِه، َعنه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن بـَرََكَة الهبَـلهِخيُّ
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ يـَُقوُل: »َمنه ملَه َيُكنه َلُه َحَياٌء َفاَل ِديَن َلهُ  : ْسَِ َنََّة« َعاِئَشَة قَاَلته ُخِل اجله نـهَيا ملَه َيده  ، َوَمنه ملَه َيُكنه َلُه َحَياٌء يف الدُّ

 ~ [ 2735]فيض: 
 

، ان يُوُسُف بهُن أَيُّوَب،   َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشِم بهِن َسِعيٍد، ان  *  -  101 َبَسَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن الهُقَرِشيِّ َداُوُد بهُن الهُمَحربَِّ، َعنه َعنـه
 َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل ِإميَاَن ِلَمنه اَل َحَياَء َلُه« 

 في إسناده داود بن المحبر، وشيخه عنبسة متروكان. :الموسوعة [ # قال محقق2736]فيض: 
 

، ان  *   -  102 َرَّاِح بهِن َمعهَداَن التَِّميِميُّ َقاَلينُّ، ان َروَّاُد بهُن اجله ثـََنا يُوُنُس بهُن َعبهِد الرَِّحيِم الهَعسه أَبُو َسعهٍد، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك    َحدَّ
ََياِء َفاَل ِغيَبَة َلُه«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه أَلهَقى ِجلهَباَب احله

 إحياء علوم الدين، وقال: إسناده ضعيف.  ذكره العراقي في تخريح[ # 2737]فيض: 

ثـََنا ِزاَيُد بهُن أَيُّوَب، ان حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد، ان ِزاَيُد بهُن َأيب ِزاَيٍد، َعنه ُمَعاِويََة بهِن قـُرََّة قَا  *  -  104 َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َحدَّ
ِيي« َعَليهِه َوَسلََّم: »َأرهُجو ِللهُمَناِفِق مَ  َتحه  ا َداَم َيسه

 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2738]فيض: 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان َروهُح بهُن ُعَباَدَة، ان ابهُن ُجَريهٍح، قَاَل: قَاَل ُعَمُر بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ   *  -  106 ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َحدَّ
ِي فـَُهَو َكاِفٌر«َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه  َتحه   ملَه َيسه

 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2739]فيض: 

ِر بهِن    *  -   111 طَاٍم الهُكويفَّ َصاِحَب َأيب َبكه َ بهَن ِبسه َُسنيه َنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهٍم ُُيهرِباَُن: َأنَّ احله َعيَّاٍش َحدَّثـَُهمه، قَاَل: َحدََّثيِن َكَتَب ِإلَيـه
ِع بهِن   ِه جمُِمِّ ِع بهِن ُفاَلِن بهِن َجارِيََة، َعنه َعمِّ ، َعنه جُمَمِّ ِريِّ ََسِديُّ، َعِن الزُّهه ُر بهُن َغاِلٍب األه َجارِيََة، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ِبشه

ميَاِن، َواَل ِإميَانَ  ََياُء ُشعهَبٌة ِمنه ُشَعِب اإلهِ َرُك اخلهَريهُ ُكلُُّه اِبلهَعقهِل، َواَل ِديَن ِلَمنه اَل َعقهَل َلُه«   َوَسلََّم قَاَل: »احله َا يُده  ِلَمنه اَل َحَياَء َلُه، َوِإَّنَّ
 الموسوعة: قال النسائي هذا حديث باطل منكر. [ # قال محقق2740]فيض: 
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، َعنه َقَطِن، َأوه   *  -  112 َمحهَِسيِّ ، ان ابهُن َأيب ُفَديهٍك، َعنه حُمَمَِّد بهِن ُسَليهَماَن األه َحاُق بهُن َحامتٍِ ،    َحدََّثيِن ِإسه ٍب الهُقَرِظيِّ ِفطهِر بهِن َوهه
ُش، َوالهَبَذاُء،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َثاَلٌث َمنه ُكنَّ ِفيِه اتُِّقَي  ِخَرِة، الهُفحه نـهَيا، َوُعذَِّب ِِبِنَّ يف اله ِِبِنَّ يف الدُّ

ََياِء«   َوِقلَُّة احله
 مرسل.  :الموسوعة [ # قال محقق2741]فيض: 

 
َثَمَة، ان َجرِيٌر، َعنه َمنهُصوٍر، َعنه َأيب َواِئٍل، َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل:    -  115 ثـََنا أَبُو َخيـه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َحدَّ

َتَب ِصدِّ  َنَِّة، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيصهُدُق َحىتَّ يُكه ِدي ِإىَل اجله ِدي ِإىَل الهرِبِّ، َوِإنَّ الهرِبَّ يـَهه َق يـَهه ده ِدي ِإىَل الهُفُجوِر،  الصِّ يًقا، َوِإنَّ الهَكِذَب يـَهه
َتَب ِعنهَد اَّللَِّ َكذَّااًب« َوِإنَّ الهُفُجورَ  ِذُب َحىتَّ يُكه ِدي ِإىَل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيكه   يـَهه

 (. 2607) (، ومسلم6094أخرجه البخاري )[ # 2742]فيض: 
 

، َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهنُ  * -  116 ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن َكِثرٍي، َحدََّثيِن َخاِلُد بهُن خَمهَلٍد الهَبَجِليُّ ُرو بهُن َحدَّ  ِباَلٍل، قَاَل: َحدََّثيِن َعمه
ٍرو، َعِن الهُمطَِّلِب بهِن َحنهَطٍب، َعنه ُعَباَدَة بهِن الصَّاِمِت قَاَل: قَا َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " اضهَمُنوا يل ِستًّا ِمنه  َأيب َعمه

تُ  ُتِمنـه مُته، َوَأدُّوا ِإَذا ائـه ُفوا ِإَذا َوَعده ُدُقوا ِإَذا َحدَّثـهُتمه، َوَأوه َنََّة: اصه َفُظوا فـُُروَجُكمه، َوُغضُّوا أَبهَصارَكُ أَنـهُفِسُكمه َأضهَمنه َلُكُم اجله مه، مه، َواحه
 وَُكفُّوا أَيهِدَيُكمه "

 . رجاله ثقات إال أن المطلب لم يسمع من عبادة  :الهيثمي[ # قال 4327]فيض: 
 

ٍرو  َحدَّثـََنا زَُهريهُ بهُن َحرهٍب، ان وَِكيٌع، ان -  117 ُروٍق، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه َعهَمِش، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُمرََّة، َعنه َمسه َياُن، َعِن األه ُسفه
ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوِإنه كَ  ِفيِه َكاَن  َأرهَبٌع َمنه ُكنَّ  َعَليهِه َوَسلََّم: "  لَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِفيِه َخصه ِفيِه اَنته  ُهنَّ َكاَنته  ِمنـه ٌة 

َلَف، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر، َوِإَذا َعا َلٌة ِمَن النَِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها: ِإَذا َوَعَد َأخه  َهَد َغَدَر " َخصه
 (. 58) (، ومسلم2459أخرجه البخاري )[ # 2744]فيض: 

 

رَبين ُسَهيهٌل، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، أَ   -  118 َاِعيُل بهُن َجعهَفٍر، َأخه ثـََنا َُيهََي بهُن أَيُّوَب، ان ِإْسه نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َحدَّ
ُتِمَن َخاَن " َوَسلََّم قَاَل: " آيَُة الهُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعدَ  َلَف، َوِإَذا ائـه   َأخه

 (. 59(، ومسلم )33رواه البخاري )[ # 2745]فيض: 
 

، ان َُيهََي بهُن َحسَّاٍن، ان ابهُن هَلِيَعَة، ان   *   -   119 ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ ََة،    َحدَّ َاِرُث بهُن يَزِيَد، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ُحَجريه احله
ٍرو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث ِإَذا ُكنَّ ِفيَك ملَه َيضُ  ُق َحِديٍث،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه نـهَيا: ِصده رََّك َما فَاَتَك ِمَن الدُّ

ُظ َأمَ   انٍَة، َوِعفٌَّة يف طُعهَمٍة " َوِحفه
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.6652أخرجه أحمد )[ # 2746]فيض: 
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َعهِد، ان  -   120 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َاِعيَل بهِن   َحدَّ عهُت ُسَليهَم بهَن َعاِمٍر ُُيَدُِّث، َعنه َأوهَسَط بهِن ِإْسه ُشعهَبُة، َعنه يَزِيَد بهِن َُخَريهٍ، قَاَل: ْسَِ
ُ َعنهُه بـَعهَدَما قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َع َأاَب َبكه لََّم ِبَسَنٍة، فـََقاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َوسَ َأوهَسَط، أَنَُّه ْسَِ
ُ َعنهُه، ُثَّ قَاَل: »َعَليهكُ  ٍر َرِضَي اَّللَّ َنَِّة، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَم َأوََّل َمَقاِمي َهَذا، ُثَّ َبَكى أَبُو َبكه ِق، فَِإنَُّه َمَع الهرِبِّ، َومُهَا يف اجله ده مه اِبلصِّ

ُكمه  أَُلوا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ الهُمَعافَاَة، فَِإنَُّه ملَه    َوِإايَّ ًا ِمَن َوالهَكِذَب فَِإنَُّه َمَع الهُفُجوِر، َومُهَا يف النَّاِر، َواسه ًئا بـَعهَد الهَيِقنِي َخريه َت َأَحٌد َشيـه يـُؤه
َوااًن« الهُمَعافَاِة، َواَل تـََقاطَُعوا، َواَل َتَدابـَُروا، َواَل حَتَاَسُدوا، َواَل   تـََباَغُضوا، وَُكونُوا ِعَباَد اَّللَِّ ِإخه

 (، وقال شعيب: إسناده صحيح.3849رواه ابن ماجه )[ # 2747]فيض: 

َهاٍل، ان  *  -  126 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر، ان َحجَّاُج بهُن ِمنـه َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُعَمَر النَُّمريهِيُّ، َعنه يُوُنَس بهِن يَزِيَد قال:، َحدََّثيِن   َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل ا َها قَاَلته ُ َعنـه ، َعِن الهَقاِسِم بهِن حُمَمٍَّد، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ََكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ ٍل ِمنه  َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَرجُ احله
ِذبه َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَعَلى كِ  ِذَب َعَلى اَّللَِّ َوَعَلى ِكَتاِبِه، فَِإنَُّه َمنه َيكه َعَدُه ِمَن النَّاِر«.  يـَُهوَد: »اتَِّق َأنه َتكه َتاِبِه َوُرُسِلِه يـَتَـبَـوَّأه َمقه

َتاُح السَّيَِّئاتِ  فـََقاَل الهيَـُهوِديُّ: اَي َأاَب الهَقاِسِم، َشَهاَدِت أَنَّكَ  َقَّ، ِإانَّ لََنِجُد يف التـَّوهرَاِة َأنَّ الهَكِذَب اَبُب السَّوهآِت، َوِمفه  لَتَـُقوُل احله
 ~ [ 2748]فيض: 

، َعنه َمنه   *   -  137 َنهَصاِريِّ ِع بهِن َُيهََي األه ُصوِر بهِن الهُمعهَتِمِر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع، ان َمرهَواُن بهُن ُمَعاِويََة، َعنه جُمَمِّ
ََلَكَة، فَِإنَّ ِفيِه النَّ  َق َوِإنه رَأَيـهُتمه َأنَّ ِفيِه اهله ده َتِنُبوا الهَكِذَب َوِإنه رَأَيـهُتمه َأنَّ ِفيِه النََّجاَة، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »حَتَرَُّوا الصِّ َجاَة، َواجه

ََلَكَة« فَِإنَّ ِفي  ِه اهله
 مرسل، ومتنه صحيح.[ # 2749]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان َروهُح بهُن ُعَباَدَة، ان َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َسَلَمةَ   *  -   138 َمنهُصوُر بهُن آِذيَن، َعنه    ، ان َحدَّ
ميَ  ِمُن الهَعبهُد اإلهِ ُحوٍل، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل يـُؤه َُك َمكه َق، َوَحىتَّ َيرته ده ثَِر الصِّ اَن ُكلَُّه َحىتَّ يـُؤه

 ِإنه َكاَن َصاِدقًا« الهَكِذَب يف الهُمَزاَحِة َوالهِمَراِء، وَ 
 .فيه منصور بن أذين ولم أر من ذكره  :الهيثميقال [ # 5027]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان  -  139 رَبين َروهُح بهُن الهَقاِسِم، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َميهَسَرَة، َعنه َعائِ   َحدَّ َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم، َأخه ٍر ِإْسه َشَة أَبُو ِبشه
: »َما َكاَن ِمنه ُخُلٍق أَبـهَغَض ِعنهَد َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  َها قَاَلته ُ َعنـه َم ِمَن الهَكِذِب، َوَما َعِلَم َرُسوُل َرِضَي اَّللَّ

ِسِه َحىتَّ يـَعهَلَم َأنه َقده  ُرَج َلُه ِمنه نـَفه ٍء ِمنهُه ِمنه َأَحٍد فـََيخه بًَة« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه َشيه َدَث تـَوه   َأحه
 ~ [ 2751]فيض: 

 

َدِق، قَاَل ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجَراٍد، قَاَل: قَاَل أَبُو ا *  - 140 َشه َاِعيُل بهُن َخاِلٍد، ان يـَعهَلى بهُن األه ثـََنا ِإْسه ،  َحدَّ لدَّرهَداِء: " اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ِخِر َمنه  ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َواَل اِبلهيَـوه ِمُن؟ قَاَل: »اَل، اَل يـُؤه ِذُب الهُمؤه  َحدََّث َفَكَذَب« َهله َيكه

 ~ [ 2752]فيض: 
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َحاَق، َعنه مُ   *  -   144 َعهَمَش ذََكَرُه، َعنه َأيب ِإسه عهُت األه ثـََنا َداُوُد بهُن َرِشيٍد، ان َعِليُّ بهُن َهاِشٍم، قَاَل: ْسَِ صهَعِب بهِن َسعهٍد، َعنه  َحدَّ
َِيانََة َوالهَكِذَب« - َأوه يُطهَوى  -َم: »َعَلى ُكلِّ َخلٍَّة يُطهَبُع أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  ِمُن ِإالَّ اخله  الهُمؤه

 .رجاله رجال الصحيح  :الهيثميقال [ # 5327]فيض: 
 

، ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َميهَسَرَة، َعنه   -   145 ُر بهُن َطرِيٍف الهَباِهِليُّ رَبين َنصه َعهِد، قَاَل: َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله  ُعبَـيهِد بهِن َسعهٍد، َعنه َعاِئَشَة َحدَّ
: »َما َكاَن ِمنه ُخُلٍق َأَشدَّ ِعنهَد َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   َعَليهِه َوَسلََّم ِمَن الهَكِذِب، َوَلَقده َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه قَاَلته

رِِه َحىتَّ يـَعهَلَم أَنَُّه قَ  َها َوَسلََّم َيطَِّلُع َعَلى الرَُّجِل ِمنه َأصهَحاِبِه َعَلى الهَكِذِب، َفَما يـَنهَحلُّ ِمنه َصده َدَث َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمنـه بًَة« ده َأحه  تـَوه
 ~ [ 2754]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الرَِّحيِم بهُن َهاُروَن أَبُو ِهَشاٍم الهَغسَّاينُّ، َعنه َعبهدِ  - 146 الهَعزِيِز بهِن َأيب َروَّاٍد، َعنه انِفٍع،   َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن أَيُّوَب، َحدَّ
ِ ِمَّا َعِن ابهِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  بََة ِفيَـتَـَباَعُد ِمنهُه الهَمَلُك ِمياًل َأوه ِميَلنيه ِذُب الهِكذه  َجاَء بِه« َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ الهَعبهَد لََيكه

 ذكره ابن حبان في المجروحين وحكم عليه بالوضع.[ # 2755]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان  *  -  147 ِمُن    َحدَّ ، أََيُكوُن الهُمؤه َواَن بهِن ُسَليهٍم قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َروهُح بهُن ُعَباَدَة، ان َماِلٌك، َعنه َصفه
ِمُن َكذَّااًب؟ قَ  ِمُن خبَِياًل؟ قَاَل: »نـََعمه«، ِقيَل: أََيُكوُن الهُمؤه  « اَل: »اَل َجَبااًن؟ قَاَل: »نـََعمه«، ِقيَل: أََيُكوُن الهُمؤه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2756]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل، ان الهُمعهَتِمُر بهُن ُسَليهَماَن، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمَباَرِك، َعنه َمعهَمٍر، عَ   *  -  148 َبَة، »َأنَّ َحدَّ نه ُموَسى بهِن َشيـه
بٍَة«  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َردَّ   َشَهاَدَة رَُجٍل يف ِكذه

 مرسل إن لم يكن معضل. :الموسوعة قال محقق[ # 2757]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان ُعثهَماُن بهُن ُعَمَر، ان  *  -  149 َاَء بِنهَت   َحدَّ يُوُنُس يـَعهيِن ابهَن يَزِيَد، َعنه َأيب َشدَّاٍد، َعنه جُمَاِهٍد، َأنَّ َأْسه
: ُكنهُت َصاِحَبَة َعاِئَشَة   ُ    -ُعَميهٍس قَاَلته َها َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَمِعي ِنسه   -َرمِحََها اَّللَّ َا َوَأدهَخَلتـه : الَّيِت َهيََّأِته َوٌة، قَاَلته

اَن ِعنهَدُه ِقًرى ِإالَّ َقَدًحا ِمنه َلََبٍ، َفَشِرَب ِمنهُه، ُثَّ اَنَوَلُه َعاِئَشَة َرمِحََها اَّللَُّ  : فـَُقلهُت:  فـََواَّللَِّ َما َوَجده َارِيَُة. قَاَلته َيِت اجله َتحه : فَاسه . قَاَلته
: فََأَخَذتهُه ِمنهُه َعَلى َحَياٍء َفَشرَِبته ِمنهُه، ُثَّ قَاَل: »اَنِويل َصَواِحَبِك« اَل تـَُردِّي َيَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه   ِه َوَسلََّم، ُخِذي ِمنهُه. قَاَلته

، ِإنه قَاَلته إِ  : فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َتِهيِه، فـََقاَل: »اَل جَتهَمعهَن ُجوًعا وََكِذاًب« قَاَلته دَ فـَُقلهَنا: اَل َنشه َتِهيِه حه َتِهيِه: اَل َأشه ٍء َتشه ااَن ِلَشيه
َبَة ُكَذيـهَبًة« َتُب َكِذاًب َحىتَّ الهُكَذيـه  أَيـَُعدُّ َذاَك َكِذاًب؟ فـََقاَل: »ِإنَّ الهَكِذَب يُكه

 .إسناده ضعيفقال شعيب: ( و 27471أخرجه أحمد )[ # 2758]فيض: 
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ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان أَبُو النَّضهِر، ان اللَّيهُث يـَعهيِن ابهَن َسعهٍد، َعنه ُعَقيهٍل، َعِن ابهِن ِشَها * - 150 ٍب، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل:  َحدَّ
: َهاَء َأعهِطَك، فـَلَ  بًَة " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َمنه قَاَل ِلَصِبٍّ ًئا، ُكِتَبته ِكذه  مه يـُعهِطِه َشيـه

 . من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه   :الهيثميقال [ # 5927]فيض: 
 

عهُت َأاَب وَ   -   151 رَبين َمنهُصوٌر قَاَل: ْسَِ ، َعنه َأيب َداُوَد، ان ُشعهَبُة، َأخه ُرو بهُن َعِليٍّ ثـََنا أَبُو َحفهٍص َعمه ، َأنَّ  َحدَّ اِئٍل، َعنه َعبهِد اَّللَِّ
ُتِمَن َخاَن " النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " آيَُة الهُمناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدَّثَ  َلَف، َوِإَذا ائـه   َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأخه

شذ أبو داود الطيالسي برفعه وهو متفق عليه من صحيح موقوفا، وقال العالمة الوادعي في األحاديث المعلة: [ # 2760]فيض: 
 .حديث أبي هريرة

 

، ان َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن قـَيهٍس، ان الهَعاَلُء بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن، عَ   -  152 ُرو بهُن عِليٍّ الهَباِهِليُّ ثـََنا َعمه نه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: َحدَّ
ُتِمَن َخاَن "  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " آيَُة الهُمناِفِق َثاَلٌث: َلَف، ِوِإَذا ائـه  ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأخه

 (. 59(، ومسلم )33رواه البخاري )[ # 2761]فيض: 

 
َهِريُّ، ان  *  -  154 َوه َعهِد اجله ُ َعنهُه قَاَل:   َحدَّثـََنا عِليُّ بهُن اجله َحاَق، َعنه َحارثَة بهِن ُمَضرٍِّب، َعنه َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ زَُهريهٌ، َعنه َأيب ِإسه

َنا بَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَ  َم، اتَـَّقيـه ُم الهَقوه ِم ِمنهُه«  َما َيُكوُن َأَحٌد َأقـهَربُ »ُكنَّا ِإَذا امحهَرَّ الهبأهُس، وَلِقَي الهَقوه  ِإىَل الهَقوه
 (، وقال شعيب: إسناده صحيح.1347رواه أحمد ) [ # 2762]فيض: 

 

َحاَق، قَاَل: قَاَل رُجٌل للرَبَاِء: اَي َأاَب ُعَمارََة، َأُكنـه  - 155 َعهِد، ان زَُهريهٌ، َعنه َأيب ِإسه ٍ؟ قَاَل:  َحدَّثـََنا عِليُّ بهُن اجله َم ُحَننيه ُتمه يـَوه ُتمه َولَّيـه
ًما رَُماًة اَل َيَكاُد َيسه  ٌم، ََجهَع َهَواِزَن. قَاَل: فـََرَشُقوان اَل َواَّللَِّ َما َوىلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َوَلِكنَّا َلِقينا قـَوه ُقُط هَلُمه َسهه

ًقا َما َيَكاُدوَن ُُيهِطُئوَن، َفَماَل َمنه ُهناَك ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم وَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى بـَغهَلِتِه َرشه
َاِرِث بهِن َعبهِد الهُمطَِّلِب يـَُقوُد بِه. قَاَل: فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َياَن بهُن احله تَـنهَصَر، ُثَّ قَاَل:  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَاسه الهبَـيهَضاِء، َوأَبُو ُسفه

« قَاَل: ُثَّ َصفَُّهمه َصفًّا   »َأاَن النَِّبُّ اَل َكِذبه َأاَن ابهُن َعبهِد الهُمطَِّلبه
 (. 1776(، ومسلم )2864رواه البخاري )[ # 2763]فيض: 

 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، ان *  - 156 رَِمَة، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرِضَي   َحدَّ حُمَمَُّد بهُن َمرهَواَن الهَبصهِريُّ، َعنه ُعَمارََة بهِن َأيب َحفهَصَة، َعنه ِعكه
َلى فـَلَ  ُم ُأُحٍد َنَظرهُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف الهَقتـه ُ َعنهُه: " ملَّا َكاَن يـَوه ُه، فـَُقلهُت: َواَّللَِّ َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ مه َأِجده اَّللَّ

َنا ِلَما َصنَـعهَنا فَـ  ، َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلََرى اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َغِضَب َعَليـه َرفـََعُه ِإلَيهِه ". قَاَل: »َفَكَسرهُت َجفهَن َسيهِفي،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم لَِيِفرَّ
مِ  نَـُهمه«  ومَحَلهُت َعَلى الهَقوه  فَأفـهَرُجوا يل، فَِإَذا َأاَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـَيـه

، َوثََّقُه َأُبو َداُوَد، َواْبُن ِحبَّاَن، َوَضعََّفُه    :الهيثميقال  [ #  2764]فيض:   ُزْرَعَة  َأُبو  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َمْرَواَن اْلَعِقيِليُّ
ِحيِح.  َوَغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
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ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َجعهَفٍر الهَورهَكاينُّ، ان أَيوُب بهُن َجاِبٍر، َعنه َصَدَقَة بهِن َسِعيٍد، َعنه ُمصهَعِب بهِن شَ  *  - 157 َبَة، َعنه أَبِيِه، قَاَل: "  َحدَّ يـه
ِلُموَن يـَوه  ُ َعنهُه آِخًذا اِبللَِّجاِم، َوالهَعبَّاُس آِخٌذ اِبللِّ الهتَـَقى الهُمسه َبَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ ٍ فُقِتَل َمنه قُِتَل، ُثَّ َأقـه بهِد، ِفيـَُناِدي الهَعبَّاُس: َم ُحَننيه

ٍت َعاٍل، َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َبَل النَّاُس وَرُسوُل اَّللَِّ أَيهَن الهُمَهاِجُروَن؟ أَيهَن َأصهَحاُب ُسورَِة الهبَـَقَرِة؟ ِبَصوه َعَليهِه َوَسلََّم. فأقـه لَّى هللاُ 
َبَل   « فأقـه ِلموَن، فَاصهَطكُّوا اِبلسُّيوِف، فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َقدَِّماَها، »َأاَن النَِّبُّ اَل َكِذبه َأاَن ابهُن َعبهِد الهُمطَِّلبه الهُمسه

َن محََِي الهَوِطيُس«النَِّبُّ َصلَّ   ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اله
 يه أيوب بن جابر وهو ضعيفف :الهيثميقال [ # 2765]فيض: 

 

ُ، وحُمَمَُّد بهُن َصاِلٍح، َعنه ِهَشاِم بهِن حُمَمٍَّد، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب َصاِلٍح، عَ   *  -   158 ابهِن عبَّاٍس قَاَل: ملَّا َكاَن ِن  َحدََّثيِن َأيب َرمِحَُه اَّللَّ
َداِد: َأعهِطيِن فـََرَسَك َأرهَكبهُه، فـََقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى   ُ َعنهُه للِمقه ٍر قَاَل َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ ُم َبده هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَنهَت رَاِجاًل َخريهٌ ِمنهَك  يـَوه

َسُه، فـََرَمى، فََأَصاَب َأُذَن الهَفَرِس، فَشبَّ الهَفَرُس فَصَرَعُه، َفَضِحَك رسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  فَاِرًسا«. قَاَل: فرَِكَبُه ُثَّ َوتـََر   قـَوه
رِِكنيَ  َفُه، ُثَّ َشدَّ َعَلى الهُمشه ُ َعنهُه، َوَسّل َسيـه َُثَانَِيًة قبهَل َأنه يـَرهِجَع، ُثَّ   ، فَقَتلَ َوَسلََّم َحىتَّ َأمهَسَك َعَلى ِفيِه، فَغِضَب َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ

َلُه ِحنَي تـَُقوُل: »أَنهَت رَاجِ  ُتكَ قَاَل للنِبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: َلوه َأَصاَبيِن َشرٌّ ِمنه َهَذا ُكنهُت َأهه  اًل خريهٌ ِمنهَك فَاِرًسا«، فـََعَصيـه
 في إسناده هشام بن محمد متروك، وأبوه محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب.  :الموسوعة قال محقق[ # 2766]فيض: 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َداُوَد، َوأَبُو َأَساَمَة، َوأَبُو ُمَعاِويََة، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعره   *  -  161 َوَة، َعنه أَبِيِه قَاَل: " َكاَن َحدَّ
َخٌة ِمَن الشَّيهطَاِن: ُأِخَذ َرُسولُ الزَُّبريهُ َرضِ  َفُه يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، نُِفَخته نـَفه ُ َعنهُه َأوََّل َمنه َسلَّ َسيـه اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم،    َي اَّللَّ

ِبُق النَّاَس بَسيهِفِه، فَلِقَي النَِّبَّ َصلَّى هللُا وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَبعهَلى َمكََّة َوالزَُّبريهُ أبَِ  َفِل َمكََّة، فَخَرَج الزَُّبريهُ َيسه سه
َت، فصلَّى َعَليهِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  رِبهُت أَنََّك ُأِخذه  َعا َلُه ولَسيهِفهِ ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َودَ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َما َلَك اَي زَُبريهُ؟« قَاَل: ُأخه

 ~ [ 2767]فيض: 
 

َياُن، َعنه قـَعهَنبٍ   *   -  162 َاِعيَل، ان ُسفه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َداَي، فـََعاَلُه َحدَّ ُ َعنهُه رَُجاًل َعَلى َأَكَمٍة فَتَدهه ، قَاَل: اَبَرَز الزَُّبريهُ َرِضَي اَّللَّ
نَـيهِه، َوقَاَل: »فَ  َ َعيـه بَـَلُه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَقبََّل َما َبنيه تقه  َداَك َعمٌّ وَخاٌل«الزَُّبريهُ فـََقتَـَلُه، فَاسه

 مرسل ان لم يكن معضال. :الموسوعة قال محقق# [ 2768]فيض: 

 
ِ، ان يَزيُد بهُن َهاُروَن، قَاَل: ان  *  -  170 َُسنيه َعٌر، َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ، َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: »َما   َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ِمسه

َجَع ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم«  َوَد، َواَل َأجنهََد، َواَل َأشه  رَأَيهُت َأَحًدا َأجه
 ~ [ 2769]فيض: 

َوه   *   -  178 َحاَق، َعِن األه ٍرو، َعنه َأيب ِإسه َاِرِث، ان ُمَعاِويَُة بهُن َعمه َاِعيُل بهُن َأيب احله َحاَق ِإْسه ثـََنا أَبُو ِإسه ، َعنه َحسَّاِن بهِن َحدَّ زَاِعيِّ
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ُهمه َيُسبُّ َعِطيََّة قَاَل: بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجيهًشا ِفيُهُم ابهُن َرواَحةَ  َبَل رُجٌل ِمنـه رِِكنَي َأقـه  وَخاِلٌد، فلمَّا َصافُّوا الهُمشه
ُة، َفُسبَّيِن َوُسبَّ َأمِّي وُكفَّ َعنه َسبِّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل رُجٌل ِمَن الهمسلِمنَي: َأاَن ُفاَلُن بهُن ُفاَلٍن، َوأُمِّي ُفاَلنَ 

، فَلمه يَزِدهُه ذِلَك ِإالَّ ِإغهَراًء، فَأَعاَد ِمثهَل ذِلَك، َوَأَعاَد الرَُّجُل ِمثهَل ذِلَك، فـََقاَل: لَِئنه ُعده َرُسوِل   َت الثَّالَِثَة أَلرهَحَلنََّك ِبَسيهِفي. اَّللَِّ
ِبًرا، فَاتَـّبَـَعُه الرَُّجلُ  رِِكنَي َفَضَربَُه ِبَسيهِفِه، فََأَحاَط ِبِه الهُمشرُِكوَن   فـََعاَد، َفَحَمَل َعَليهِه الرَُّجُل فـََوىلَّ الرَُّجُل ُمده َحىتَّ َخَرَق َصفَّ الهُمشه

ُتمه ِمنه رُجٍل َنَصَر اَّللََّ وَرسوَلُه؟«. ُثَّ  َلَم،    ِإنَّ الرَُّجَل بَِرَئ ِمنه ِجَراَحِتهِ فـََقتَـُلوُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأَعِجبـه فَأسه
 وََكاَن ُيَسمَّى الرَُّحيهلَ 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2770]فيض: 
 

َاِرِث، قَاَل: ان *  -  179 َاِعيُل بهُن َأيب احله َحاَق ِإْسه ثـََنا أَبُو ِإسه ، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكثرٍي   َحدَّ َوهزَاِعيِّ َحاَق، َعِن األه ُمَعاِويَُة، َعنه َأيب ِإسه
هي َأَحقُّ  ِم: َوجه َم ُجرَِح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل رُجٌل ِمَن الهَقوه ِهَك. ُثَّ تـََقدَّ   قَاَل: " ملَّا َكاَن يـَوه َم فـََقاَل: اِبلهُكُلوِم ِمنه َوجه

َت َمِعَي "   اَي َمعهشَر الشَباِب، ِمنه ُجَشٍم، َمنه يَرُِد الهَموه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2771]فيض: 

 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، ان  -  180 َماٍر، َعنه َعاِمِر بهِن َسعهٍد، َعنه أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َحدَّ َاِعيَل، َعنه ُبَكريهِ بهِن ِمسه   َحامِتُ بهُن ِإْسه
لِ  َرَق الهُمسه رِِكنَي َقده َأحه َم ُأُحٍد، قَاَل: َكاَن رُجٌل ِمَن الهُمشه ، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنيَ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ََجََع َلُه أَبـََويهِه يـَوه

َبُه، فـََوَقَع َوانهكَ  ٍم لَيهَس ِفيِه َنصهٌل، فََأَصبهُت َجنـه َشَفته َعوهرَتُُه، فَضِحَك َرُسوُل ِلَسعهٍد: »ارهِم ِفَداَك َأيب َوأُمِّي« قَاَل: فنَـَزعهُت ِبَسهه
 ىتَّ نََظرهُت ِإىَل َنواِجِذهِ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم حَ 

 (.2412( مختصرا، ومسلم )4055رواه البخاري )[ # 2772]فيض: 
 

َحاَق، ان  -  181 ثـََنا أَبُو ِإسه ِل الهَمِديَنِة، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، قَاَل: ملَّا َكانَ   َحدَّ َحاَق، َعنه رُجٍل ِمنه َأهه  ُمَعاِويَُة، َعنه َأيب ِإسه
هُ  تـُتـه رُِكوَن َعَلى ُأُحٍد، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَسعهٍد: »احه ُم ُأُحٍد َصِعَد الهُمشه اَي َسعهُد يـَُقوُل ارهُددهُهمه« قَاَل:  مه  يـَوه
ِدي؟ قَاَل: ُثَّ َعاَد فـََقاَل ِمثهَل ذِلَك، فـََقاَل َسعهٌد ِمثهَل ذِلَك، ُثَّ  ُهمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوحه تـه تـُ قَاَل َسعهٌد: يـَُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   وََكيهَف َأحه

ُهمه َوَأاَن   تـه تـُ ُهمه اَي َسعهُد ِفَداَك َأيب َوأُمِّي« قَالَ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: احه تـه تـُ َعَلنَّ. فـََقاَل: »احه ُت َأُقوُل َما َأُقوُل، لَِئنه َأَعاَد الثَّالَِثَة أَلَفـه : فَأَخذه
َأعهرِفُُه، ُثَّ  تُُه  فَأَخذه ِمي  ِبَسهه فَقتَـلهُتُه، فـَُرِميُت  ُهمه  ِمنـه ِبِه رُجاًل  فـََرَميهُت  ًما ِمنه ِكَناَنيِت  فـََقتَـلهُتُه، ُثَّ رُِميُت   َسهه ِبِه رَُجاًل آَخَر  رََميهُت 

تُُه َأعهرِفُُه فـََهَبُطوا ِمنه  ِمي فأَخذه تُُه، ُثَّ رََميهُت آَخَر فـََقتَـلهُتُه، ورُِميُت ِبَسهه ِمي َأعهرِفُُه فَأَخذه ٌم ُمَباَرٌك   ِبَسهه مَكاَِّنِمه، فـَُقلهُت: َهَذا َسهه
 اَنيِت، فَكاَن ِعنهَد َسعهٍد َحىتَّ َماَت، ُثَّ ِعنهَد بَِنيِه، ُثَّ َهَلَك بـَعهدُ ِبَدِمي َفَحَملهُتُه يف ِكنَ 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2773]فيض: 

، ان َكِثرُي بهُن ِهَشاٍم، ان ِعيَسى به  *  -  195 ِليُّ ثـََنا َأمحهَُد، قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى الهُعكه ُن يُوُنَس، َعنه َمعهُروٍف، َحدَّ
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ُ َعنهُه َأربعةَ  نـََفٍر ِمنه صناِديِد قـَُريهٍش َأَحُدُهمه طَلهَحُة بهُن َأيب طَلهَحَة،    قَاَل: قَاَل َسِعيُد بهُن الهُمَسيِِّب: قـََتَل عِليُّ بهُن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ
َها السَّاَلُم، فـََقاَل: »   ُثَّ َجاَء اِبلسَّيهِف ِإىَل فَاِطَمَة َعَليـه

 ]البحر الطويل[
 َأفَاِطُم َهاِك السَّيهَف غريهَ َذِميِم ... فلسُت ِبرِعهِديٍد َواَل ِبَلِئيمِ 

ِري َلَقده جَ  ِر َأمحهََد ... َوَمرهَضاِة َربٍّ اِبلهعَباِد َعِليمِ َلَعمه ُت يف َنصه  اَهده
َُه  - َأرِيُد ثـََواَب اَّللَِّ  َء َغريه َوانَُه يف َجنٍَّة َونَِعيمِ  -اَل َشيه  ... َوِرضه

َنٍق يـَفهِري الهِعظَاِم َصِميمِ   َأَِمهُت ابهَن َعبهِد الدَّاِر َكيه َأعهرِفـَنَُّه ... ِبذي َروه
رهُب ُشََّرته ... وقَاَمته َعَلى َساٍق َلُكلِّ ُمِليمِ وكُ   نهُت امهرًأ َأْسهُو ِإَذا احله

َرِّ َوارهَفضَّ ََجهُعُه ... َعَباِديَد ِمنه ِذي فَاِئٍظ وَكِليِم«   فـَغَاَدرهتُُه اِبجله
ُرو بهُن َعبهِد وُ  َزاِب َقَطَع َعَليهِهمه َعمه َحه ُم األه ُتَل حُمَمًَّدا،  قَاَل: َوَلمَّا َكاَن يـَوه ، قَاَل: اَل أَنهَصِرُف َحىتَّ َأقـه َنهَدَق، فِقيَل َلُه: انهَصِرفه دٍّ اخله

عهُتَك تـَُقوُل ِعنهَد اله  ُرو، ِإيّنِ ْسَِ ُ َعنهُه فـََقاَل: " اَي َعمه لهُت، كعبِة: اَل يـُنهِصُفيِن َأَحٌد ِإالَّ قـَتَـ فَخَرَج ِإلَيهِه عِليُّ بهُن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ
ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ "، فَأََب َعَليهِه.   َهَد َأنه اَل ِإلَه ِإالَّ اَّللَّ َباِرَزين. قَاَل:  َوِإيّنِ َأدهُعوَك ِإىَل َأنه َتشه قَاَل: فَِإيّنِ َأدهُعوَك َأنه تـَنهِزَل فـَتـُ

ُرو قـَبهَل َذِلَك:   »أَنهَصفهَت«، قَاَل: َوَقده قَاَل َعمه
 حر الكامل[ ]الب

ِعُكمه َهله ِمنه ُمَبارِزه  ُت ِمنه النَِّداِء ... ِبَمه  َوَلَقده ِبَِحه
ِقِف الهَبَطِل الهُمَناِجزه   َوَوقـَفهُت ِإذه َجَُبَ الشَُّجاُع ... ملَوه

ََزاِهزه   وََكَذاَك َأيّنِ ملَه َأَزله ... ُمَتَسّرًِعا َُنهَو اهله
ُوَد ِمنه َخريهِ الهَغَرائِزه ِإنَّ الشََّجاَعَة يف الهَفىَت ... وَ   اجله

ُ َعنهُه: »   فََأَجابَُه َعِليُّ بهُن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ
 ]البحر الكامل[ 

ِتَك َغريهُ َعاِجزه   اَل تـَعهَجَلنَّ فـََقده َأََتَك ... جمُِيُب َصوه
ُق َمنهَجى ُكلِّ فَائِزه  ده  ُذو نِيٍَّة َوَبِصريٍَة ... َوالصِّ

ََنائِزه ِإيّنِ أَلَره   ُجو َأنه أُِقيَم ... َعَليهَك اَنِئَحَة اجله
ََزاِهزه  َقى ... أَثـَُرَها ِعنهَد اهله َهاَء يـَبـه  ِمنه َضرهبٍَة فـَوه

ُت ِإىَل الهرِبَاِز ... َفَما جتُِيُب ِإىَل الهُمَباِرزه«   َوَلَقده َدَعوه
َ النَّاِس،  فـَنَـَزَل فـََعَقَر فـََرَسُه، َورَكََّز َعنَـَزَتُه، وََكاَن َأعهرَ  نَـُهَما َوَبنيه َواُن اَّللَِّ َعَليهِه، َوَهاَجته َعَجاَجٌة َفَحاَلته بـَيـه َج، َوَمَشى ِإلَيهِه َعِليٌّ ِرضه

َفُه بِِثَياِبِه، وَ  ُعو فَانـهَفَرَجته َوَعِليٌّ مَيهَسُح َسيـه َواُن اَّللَِّ َعَليهِه يـَُقوُل:  رََجَع َعِليٌّ ورََفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيَديهِه َيده   ِرضه
« 

ُروا َأصهَحايب  ُهمه َأخِّ َتِحُم الهَفَواِرُس َهَكَذا ... َعينِّ َوَعنـه ، تـَقه  َأَعَليَّ
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ٌم يف الرَّأهِس لَيهَس بَِنايب  َم مَيهنَـُعيِن الهِفَراُر َحِفيَظيِت ... َوُمَصمِّ  الهيَـوه
َعهُ  َلَص ُصنـه َتِنضُّ ثـََوايب   َأدَّى ُعَمريهٌ ِحنَي َأخه َِديَدِة َيسه  ... َصايف احله

َقـهَرابِ  َاِء يف األه  فـََغَدوهُت أَلهَتِمُس الهِقَراَع مبُرهِهٍف ... َعضهٍب َمَع الهَبرته
َتِمُعوا ِمَن الهكذَّابِ   آىَل ابهُن َعبهٍد ِحنَي َشدَّ أَلِيًَّة ... َوَحَلفهُت فَاسه

 تَـَقى ... فـَتَـَياِن َيضهَطِراَبِن ُكلَّ ِضَرابِ َأاَل َيُصدَّ َواَل يـَُهلَِّل فَاله 
َ دََكاِدٍك َوَرَوايب  ذهِع َبنيه ُتُه ُمَتَجدِّاَل ... َكاجلِه  َفَصَددهُت ِحنَي تـَرَكه
 َوَعَففهُت َعنه أَثـهَواِبِه َوَلوه أَنَّيِن ... ُكنهُت الهُمَقطََّر بـَزَّين أَثـهَوايب«

 َصاِلٍح، َعنه يُوُنَس بهَن بَُكريهٍ: »  َوزَاَدين َعبهُد الرَّمحهَِن بهنُ 
ُت َربَّ حُمَمٍَّد ِبَصواِب«  َجارََة ِمنه َسَفاَهِة رَأهِيِه َوَعَبده  َعَبَد احلِه

 ~ [ 2774]فيض: 
 

، َعنه َأيب َسلَ   -   203 ِريِّ َنَة، َعِن الزُّهه َياَن بهَن ُعيَـيـه ُُه، َعنه ُسفه َعهِد، َوَغريه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ٍف، قَاَل: قَاَل َحدَّ َمَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوه
ُ، َوَأاَن الرَّمحهَُن، َخَلقهُت  َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َعوٍف: َْسََعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ   يـَُقوُل: َأاَن اَّللَّ

ُتُه " الرَِّحَم َفَشَققهتُ  ي، َفَمنه َوَصَلَها َوَصلهُتُه، َوَمنه َقطََعَها بـَتـه  . هَلَا ِمِن اْسِه
، وقال شعيب في تحقيق المسند: ( واللفظ له1686(، وأحمد )1907(، والترمذي )1694أخرجه أبو داود )[ #  2775]فيض:  

 . صحيح لغيره

 
يٍل، قال: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، قال: ان َمعهَمٌر، َعِن ابهِن ِشَهاٍب، َعنه َأيب َسَلَمةَ   - 204 ثـََنا ابهُن َجَِ بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه   َحدَّ

ُ َعنهُه، َعِن النَِّبِّ  ٍف َرِضَي اَّللَّ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوه   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمثـهَلهُ ردَّاٍد اللَّيهِثيِّ
، وقال شعيب في تحقيق المسند: ( واللفظ له1686(، وأحمد )1907(، والترمذي )1694أخرجه أبو داود )#  [ #  2776]فيض:  

 . صحيح لغيره

َثَمَة، ان   -  205 ثـََنا أَبُو َخيـه ، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َعبهِد اَّللَِّ   َحدَّ تـَُواِئيُّ  بهِن  يَزِيُد بهُن َهاُروَن قَاَل: ان ِهَشاٌم الدَّسه
ُ َعنهُه يـَُعوُدُه، فَـ  ٍف َرِضَي اَّللَّ عهُت قَاِرٍظ، َأنَّ َأاَبُه َحدَّثَُه، أَنَُّه َدَخَل َعَلى َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َعوه َقاَل َلُه َعبهُد الرَّمحهَِن: »َوَصَلتهَك رَِحٌم، ْسَِ

 َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل« َفذَكَر َُنهَوهُ 
، وقال شعيب في تحقيق المسند: ( واللفظ له1686(، وأحمد )1907(، والترمذي )1694أخرجه أبو داود )#  [ #  2777]فيض:  

 . صحيح لغيره
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رَبين أَبُو الهَيَماِن، ان ُشَعيُب بهُن َأيب مَحهَزَة قَالَ *    -  206 ُُه، َأخه ، َوَغريه َدِميُّ : ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله
َفُل بهُن ُمَساِحٍق، َعنه َسِعيِد بهِن زَيه  ِ قَاَل: ان نـَوه َُسنيه َنٌة ِمَن بهِن َأيب احله ٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الرَِّحُم ُشجه

َنََّة«  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليهِه اجله  الرَّمحهَِن، َفَمنه َقطََعَها َحرََّم اَّللَّ
ِحيِح َغْيَر َنْوَفِل ْبِن ُمَساِحٍق َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل  :الهيثميقال [ # 2778]فيض:   َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

ُر بهُن ُمَعاٍذ الهَعَقِديُّ، ان *    -   207 ثـََنا ِبشه عهُت َأَحَد ُعُموَميِت ُسَويهَد    َحدَّ َع بهَن َُيهََي بهِن زَيهٍد قَاَل: ْسَِ عهُت جُمَمِّ ، قَاَل: ْسَِ ُعَمُر بهُن َعِليٍّ
َنهَصاِريَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بـُلُّوا َأرهَحاَمُكمه َوَلوه اِبل  سَّاَلِم«بهَن َعاِمٍر األه

 . حسن مرسلالحافظ ابن حجر في المطالب العالية: قال [ # 2779 ]فيض:
 

، َعنه َُيهََي بهِن سَ *    -   208 ٍر الهُقَرِشيُّ رَبين َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َأيب َبكه َعهِد، قَاَل: َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ
َعهَماِر« هللاُ  نـهَيا، َوِزاَيَدٌة يف األه َواِر ِعَمارٌَة يف الدُّ ُن اجلِه َلُة، وُحسه  َعَليهِه َوَسلََّم: »الهرِبُّ َوالصِّ

 مرسل، ان لم يكن معضال.  :المرسل قال محقق[ # 2780]فيض: 

عهُت َأيب ُُيَدِّثُ   -  211 َنَة بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، قَاَل: ْسَِ َعهِد قَاَل: ان ُشعهَبُة، َعنه ُعيَـيـه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َرَة، َعِن النَِّبِّ َحدَّ ، َعنه َأيب َبكه
َل اَّللَُّ  َرى َأنه يـَُعجِّ ِخَرِة ِمنه َقِطيَعِة َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمنه َذنهٍب َأحه نـهَيا، َمَع َما َيدَِّخُر َلُه يف اله  ِلَصاِحِبِه الهُعُقوبََة يف الدُّ

 الرَِّحِم َوالهبَـغهِي«
، وقال شعيب ( واللفظ له20374(، وأحمد ) 4211(، وابن ماجه )2511(، والترمذي )4902أخرجه أبو داود )[ #  2781]فيض:  

 .إسناده صحيح في تحقيق المسند:
 

اَبَن،  -   212 َاِعيَل الهُبَخاِريُّ، ان أَبُو َعاِصٍم النَِّبيُل، َعنه َجعهَفِر بهِن َُيهََي بهِن ثـَوه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه اَبَن،    َحدَّ ِه ُعَمارََة بهِن ثـَوه َعنه َعمِّ
َرَأٌة فـََبَسَط هَلَا رَِداَءُه، فـَُقلهُت:  قَاَل: َحدََّثيِن أَبُو الطَُّفيهِل قَاَل: " رَأَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ِعهَرانَِة، فَأََتِت امه يهِه َوَسلََّم يـَقهِسُم حلهًما اِبجله

 َمنه َهِذِه؟ قَاُلوا: أُمَُّه الَّيِت َأرهَضَعتهُه " 
 (، وقال: ضعيف اإلسناد.5144رواه أبو داود )[ # 2782]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ ا*    -  213 ، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َُّنريهٍ، ان َُيهََي بهُن َسِعيٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهكَ َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ َُسنيه ِليُّ احله ِدِر، قَاَل: لهِعجه
َرَأٌة َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَقده َكاَنته َأرهَضَعتهُه، فـََلمَّا َدَخَلته  َتأهَذَنِت امه  َعَليهِه قَاَل: »َأمِّي، َأمِّي« ُثَّ َبَسَط هَلَا رَِداَءُه  اسه

 فـََقَعَدته َعَليههِ 
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2783]فيض: 

 

َاِعيَل، ان  *  -  214 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ِ، َأنَّ النَِّب َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ   َحدَّ َُسنيه َياُن، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب احله  ُسفه
رِِه فـََبَسطَُه هَلَا َوقَاَل: »َمرهَحًبا أِبُمِّي«   أََتته َخالَُتُه ِمَن الرََّضاَعِة، فنَـزََع رَِداَءُه َعنه َظهه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2784]فيض: 



597 

 

 

ََسُن بهُن يُوُسَف بهِن يَزِيَد، ان   *   -   215 ََكِم بهِن   َحدَّثـََنا احله بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد، َعنه َعمَّاِر بهِن َعبهِد الهَمِلِك، َعنه َِبهٍر السَّقَّاِء، َعِن احله
رَِمَة، َعنه ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه رَُجٍل   َواِلَديهِه َأوه َواِلَدتِِه َنظهَرَة    اَبرٍّ يـَنهظُُر ِإىَل َأاَبَن، َعنه ِعكه

ُورًَة« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ تِلهَك النَّظهَرَة ِحجًَّة ُمتَـَقبـََّلًة َمربه ِم ِماَئَة َمرٍَّة؟ قَاَل: »اَّللَُّ َرمِحٍَة، ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ ، َوِإنه َنظََر يف الهيَـوه
رَبُ ِمنه َذِلَك«   َأكه

 (، وحكم عليه بالوضع. 6273ذكره العالمة األلباني في السلسلة الضعيفة ) [ # 2785: ]فيض
 

، ان  *   -   216 ٍر التَِّميِميُّ ِليُّ الهَبصهِريُّ،    َحدََّثيِن أَبُو َبكه َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلٍح، َحدََّثيِن اللَّيهُث، قَاَل: َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َأعهنَيَ الهِعجه
رَِمَة، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ََكِم بهِن َأاَبَن، َعنه ِعكه ا َنَظَر الهَواِلُد ِإىَل َوَلِدِه َفَسرَُّه  : »ِإذَ َعِن احله

ِم َثاَلَُثِاَئٍة َوِستِّنَي َنظهَرًة؟ ، َوِإنه َنَظَر يف الهيَـوه رَبُ«. قَاَل َعبهُد اَّللَِّ بهُن َصاِلٍح:   َكاَن ِللهَوَلِد ِعتهُق َنَسَمٍة« ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ َأكه قَاَل: »اَّللَّ
 َراِهيُم بهُن َأعهنَيَ َوَحدََّثيِن ِبِه ِإبـه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط َوَقاَل ِفيِه: اَل ُيْرَوى َعِن النَِّبيِ     :الهيثميقال  [ #  2786]فيض:   ِإالَّ    -َصلَّى َّللاَّ
ْسَناِد، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن ِفيِه   ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْعَيَن َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َغْيُرُه.ِبَهَذا اإلِْ

 

َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن ُِبَريهٍ، ان ُشَعيهُب بهُن َحرهٍب، َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َأيب َروَّاٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا  *   -   217
يوِف يف »َنَظرُ  ُكُهَما ِإلَيهَك، َأفهَضُل ِمنه حَتَطُِّم السِّ ُكَك ِإلَيهِهَما، َوِضحه  َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ«  َك ِإلَيهِهَما، َوَنَظُرمُهَا ِإلَيهَك، َوِضحه

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2787]فيض: 

َعهِد    -   224 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله :  َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه َرَة، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ، َعنه َعمه ِريِّ َنَة، َعِن الزُّهه َياَن بهِن ُعيَـيـه ُُه، َعنه ُسفه قَاَل َوَغريه
َنََّة َفَسِمعهُت ِفيَها ِقَراَءَة الهُقرهآِن، فـَُقلهُت: َمنه  َهَذا؟ َفِقيَل: َحارِثَُة بهُن النـُّعهَماِن. قَاَل:    َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َدَخلهُت اجله

 َكَذِلُكُم الهرِبُّ، َكَذِلُكُم الهرِبُّ "
ِحيِح.  :الهيثميقال [ # 2788]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َاِعيُل بهُن زََكِراَي، قَاَل: ان ُفَضيهُل بهُن ِعَياٍض، َعنه ِفطهِر بهِن َخِليَفَة، َعنه مَحَّاٍد، َعنه جمَُ   -  243 ثـََنا ِإْسه اِهٍد، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َحدَّ
ٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لَيهَس الهُمَكاِفُئ ابِ  َا الهَواِصُل الَِّذي ِإَذا َقطََعتهُه َرمِحُُه َوَصَلَها« َعمه  لهَواِصِل، ِإَّنَّ

 (. 5991رواه البخاري )[ # 2789]فيض: 
 

ُُه، قَاُلوا: ان َحزهُم بهُن َأيب َحزهٍم، ان َميهُموُن بهُن ِسَيا  -   244 ، َوَغريه ِليُّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن الهِمقهَداِم الهِعجه َنِس بهِن َماِلٍك قَاَل:  ٍه، َعنه أَ َحدَّ
رِِه، َويَزِيَد يف رِزهِقهِ  ُ يف ُعمه   فـَلهَيرَبَّ َواِلَديهِه، َولهَيِصَل َرمِحَُه«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َأَحبَّ َأنه مَيُدَّ اَّللَّ

 قريب.( بلفظ 2557(، ومسلم )5986رواه البخاري )[ # 2790]فيض: 
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، قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن النـُّ   *   -   249 ِميُّ ٍر السَّهه َاِرِث، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه َِديَث ِإىَل  َحدََّثيِن َهاِشُم بهُن احله عهَماِن، رََفَع احله
 وه َأَحِدمِهَا، يف ُكلِّ َُجَُعٍة َمرًَّة، ُغِفَر َلُه وَُكِتَب بـَرًّا« النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه زَاَر َقربهَ َواِلَديهِه، أَ 

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2791]فيض: 

ىَل   -  252 ، قَاَل: ان َعبهُد الهَمِلِك بهُن ِعيَسى الثَـَّقِفيُّ، َعنه يَزِيَد، َموه يٍل، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ بَ َحدَّ ِعِث، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة،   الهُمنـه
ِل، َمثـهَراٌة يف َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »تـََعلَُّموا ِمنه أَنهَساِبُكمه َما َتِصُلوَن ِبِه َأرهَحاَمُكمه، فَإِ  َهه نَّ ِصَلَة الرَِّحِم حَمَبٌَّة يف األه

َثَِر«   الهَماِل، َمنهَسَأٌة يف األه
 (، وقال شعيب في تخريج المسند: إسناده حسن. 8855) (، وأحمد1979أخرجه الترمذي ) [ # 2792]فيض: 

 

ٍر، قَاَل: ان   *   -   253 ،    َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده َُزاِعيِّ َراَن بهِن َعبهِد اَّللَِّ اخله ِكنٍي، َعنه ِعمه ُشَعيهُب بهُن َحرهٍب، َعنه َساَلِم بهِن ِمسه
؟ قَاَل: »َواِلَديهَك«، قَاَل: لَيهَس يل َواِلَداِن، قَاَل: »ِبرَّ َولَ  ، َمنه أَبـَرُّ  َدَك«قَاَل: قَاَل رَُجٌل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 مرسل، إن لم يكن معضال.  محقق:قال [ # 2793]فيض: 

، ان َأيب قَاَل: ان َسعه   *   -   258 ُ بهُن َعِليِّ بهِن يَزِيَد الصَُّداِئيُّ َُسنيه ، يَحدَّثـََنا احله ُد بهُن َسلهَماَن الهَبصهِريُّ أَبُو َحِبيٍب، َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
مَِّتِه،  لَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َدعهَوُة الهَواِلِد ِلَوَلِدِه ِمثهُل َدعهَوِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أِلُ َعنه أََنٍس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ 

 َوَدعهَوُة الهَوَلِد ِلَواِلِدِه ِمثهُل َذِلَك« 
قال ابن الجوزي في الموضوعات: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل منكر، وسعيد   :الموسوعة  قال محقق[ #  2794]فيض:  

 حديثه ليس بشيء.

َرٍم، ان َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن ُعثهَماَن، َعنه ُشعهَبَة، َعِن الهَعاَلِء بهِن َعبهِد الرَّمحهَ  * -  261 َبُة بهُن ُمكه ثـََنا ُعقه يـهَرَة،  ِن، َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهرَ َحدَّ
، َوَأِصُلُهمه َويـَقهطَ  ُهمه، َوََيهَهُلوَن َعَليَّ ُلُم َعنـه ، ِإنَّ يل قـََرابًَة َأحه ِسُن ِإلَيهِهمه َوُيِسيُئوَن، قَاَل: »ِإنه َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُعوَن، َوُأحه

 ُل َمَعَك ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َظِهرٌي« ُكنهَت َكَما تـَُقوُل اَل تـََزاُل ُتِسفُُّهُم الهَملَّ، َواَل يـََزا
 (.2558رواه مسلم ) [ # 2795]فيض: 

 

ثـََنا َعِليُّ بهُن حُمَمَِّد بهِن ِإبـهَراِهيَم، ان  *   -   262 ِهٍر الهَغسَّاينُّ، ثنا َصَدَقُة بهُن َخاِلٍد قَاَل: َحدََّثيِن   َحدَّ َعهَلى بهُن ُمسه ِهٍر َعبهُد األه أَبُو ُمسه
ُحوٍل قَاَل: َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  َعرِيِّنَي، فـََقاَل   َليهِه َوَسلََّم َوفهدٌ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يَزِيَد بهِن َجاِبٍر، قَاَل: َحدََّثيِن َمكه َشه ِمَن األه
، قَاَل: » َنََّة ِبرِبَِّها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأِمنهُكمه َكاَنته َوَحَرُة؟« قَاُلوا: نـََعمه اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأدهَخَلَها اجله

رَتََقته  ِلَواِلَدِِتَا، َوَواِلَدُِتَا ُمشه  َتدُّ ِِبَا يف الرَّمهَضاِء، فَِإَذا احه َها َتشه َها يف رَِكٌة، ُأِغرَي َعَلى َحيَِّها َوتـَرَُكوَها َوأُمََّها، َفَحَمَلتـه َلَستـه َقَدَماَها َأجه
َها، ُثَّ َحَنته َعَليـه  َليـه َها َعَلى رِجه َليه َأمِّ َها، َوَجَعَلته رِجه َليـه رَِها، َوَبَسَطته رِجه َها، فـََلمه ِحجه ِس، فَِإَذا رَاَحته مَحََلتـه َها ُتِظلَُّها ِمَن الشَّمه
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َنََّة«. قَاَل ابهُن َجاِبٍر: َولَ  ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِبَذِلَك اجله َها، فََأدهَخَلَها اَّللَّ ُت، َوِإنَُّه لَيـَُقاُل: »َلوه ُكنهَت أَبـَرَّ ِمنه  تـََزله َكَذِلَك َحىتَّ جَنَّتـه َقده َأدهرَكه
 « َاِهِليَِّة:  اجله يف  َعرِيِّنَي  َشه األه ِمَن  رَُجٌل  َوقَاَل  ِهٍر:  ُمسه أَبُو  قَاَل   َوَحَرَة« 
املتقارب[   ]البحر 
بـََناِت  َوبـَلِّغه  يًعا  َجَِ َبيِنَّ   ... الهُمغهَتِدي  أَيُـَّها  أَبهِلَغنه   َأاَل 

بَِقيُتمه   َما  َفُظوا  فَاحه  ... َلِه  اإلهِ بِتَـقهَوى  َوَصاِت   َوَصاِت أبَِنَّ 
الهَمَماتِ  بـَعهَد  الهَكَراَمَة  تـََناُلوا   ... ِبّرَِها  يف  َكَوَحَرَة   وَُكونُوا 
الهَفاَلةِ  اَنَر  الهَقيهُظ  ََب  َأهله َوَقده   ... الرَِّميَض  ِبَشَواَها  أُمََّها   َوَقته 
الهِعَداةِ  ِحَذاِر  ِمنه  َحاِفَيًة   ... الّرَِماِل  يف  َمِطيـَّتـَُها   َفظَلَّته 

اِبلنََّجاةِ ِلرُتهضِ  اَنرِِه  ِمنه  َوَتظهَفَر   ... الهُقَوى  َشِديَد  َرابًّ   َي 
ََياِة رَُعاَة الرَُّعاِة«   فـََهِذي َوَصاِت َفُكونُوا هَلَا ... ِطَواَل احله

 مرسل  :الموسوعة قال محقق[ # 2796]فيض: 
 

ِرو بهِن السَّرهِح، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ   *   -   263 َسُن بهُن َعِليِّ بهِن َماِلٍك، ان َأمحهَُد بهُن َعمه رَبين ابهُن هُلِيَعَة،  َحدََّثيِن احلَه ، قَاَل: َأخه
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   َيهَشاينِّ ِر بهِن َسَواَدَة، َعنه َأيب َساملٍِ اجله ٍم َشِديِد  َعنه َبكه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ امهَرَأًة ِمنه َعكٍّ ظََعُنوا يف يـَوه

ِمَها، َوَجَعَلته َأمَّ  َرِّ َوَمَعَها ابـهنـَُها َوأُمٍّ هَلَا، فَانهطََلَقته ِإىَل ابهِنَها فََأعهطَتهُه رَُجاًل ِمنه قـَوه َ األهَ احله نَـَها َوَبنيه رهِض، فـََغَفَر َها َعَلى َفِخَذيـهَها بـَيـه
ُ َعزَّ َوَجلَّ هَلَا«  اَّللَّ

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2797]فيض: 
 

، ان قـََزَعُة بهُن ُسَويهٍد، قَاَل: ان َداُوُد بهُن َأيب ِهنهٍد، قَاَل: َمرَ   *   -   265 َِديلَ َحدََّثيِن َأزهَهُر بهُن َمرهَواَن الرَّقَاِشيُّ ِة،  رهُت َعَلى َأعهَرايبٍّ اِبجله
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأوَُّل َما يُـ  عهُت َأاَب ُهَريـهَرَة يـَُقوُل: ْسَِ ََمانَُة،  فـََقاَل: ْسَِ ََياُء َواأله ُمَِّة احله رهَفُع ِمنه َهِذِه األه

 َفَسُلومُهَا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ«
 ( وضعفه.2447األلباني في السلسلة الضعيفة )ذكره [ # 2798]فيض: 

 

َسُن بهُن َأيب َجعهفَ   *   -  266 ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان احلَه َنهَصاِريُّ،  َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشٍم أَبُو حُمَمٍَّد الهبَـزَّاُز، ان ُمسه ٍر، ان أَبُو َجعهَفٍر األه
َاِرِث بهِن الهَفضهِل، َأِو ابه  ُه َأنه ُيُِبَُّه ِن الهُفَضيهِل، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب قـَُراٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َمنه َسرَّ َعِن احله

ِسنه  ُتِمَن، َولهُيحه ُ َوَرُسولُُه فـَلهَيصهُدقه َحِديَثُه ِإَذا َحدََّث، َولهيـَُؤدِّ َأَمانـََتُه ِإَذا ائـه  ِجَوارَُه ِإَذا َجاَوَر«  اَّللَّ
 ~ [ 2799]فيض: 

، ان َُيهََي بهُن َحسَّاَن، ان ابهُن هَلِيَعَة، ان   *  -   271 ثـََنا َهاُروُن بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن    َحدَّ ضهَرِميُّ َاِرُث بهُن يَزِيَد احلَه احله
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ٍرو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث ِإَذا ُكنَّ فِ  ََة، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ُق ُحَجريه نـهَيا: ِصده يَك ملَه َيُضرََّك َما فَاَتَك ِمَن الدُّ
َدِ  ُظ َأَمانٍَة، َوِعفٌَّة يف طُعهَمٍة "احله  يِث، َوِحفه

 . إسناده حسن  :الهيثميقال [ # 0028]فيض: 
 

ََرِويُّ، ان َُيهََي بهُن َحسَّاَن، ان - 272 ََسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله َلَم، َعنه َعطَاِء بهِن   َحدَّثـََنا احله ، َعنه زَيهِد بهِن َأسه ُعهِفيُّ حُمَمَُّد بهُن َأاَبَن اجله
يَُه ِلَصاِحِبِه فـَُهَو َسارِ َيَساٍر، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن ادَّاَن َديـهًنا َوُهَو يـَنه   ٌق« ِوي َأالَّ يـَُؤدِّ

، َوُهَو َضِعيفٌ  :الهيثميقال [ # 2801]فيض:   َرَواُه اْلَبزَّاُر ِمْن َطِريَقْيِن: ِإْحَداُهَما َهِذِه، َوِفيَها ُمَحمَُّد ْبُن َأَباٍن اْلُكوِفيُّ
 

ٍر، ان  *  -  273 ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده ِريِّ ، َعِن الزُّهه َوهزَاِعيُّ ِلٍم، ان األه الهولِيُد بهُن ُمسه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه فـَلهَيصهُدقه َحِديَثُه، َولهيـَُؤدِّ َأَمانـََتُه، وَ  ِذ َجارَ َوَسلََّم: »َمنه َأَحبَّ َأنه ُيُِبَُّه اَّللَّ  ُه«اَل يـُؤه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2802]فيض: 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد، ان   *   -   276 ِل بهِن َسعهٍد السَّاِعِديِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َحدَّ َصاِلُح بهُن ُموَسى، َعنه َأيب َخازٍِم، َعنه َسهه
النَّاسِ  ِمَن  ُحثَاَلٍة  بَِقيَت يف  ِإَذا  ِبَك  ٍرو: »َكيهَف  َعمه بهِن  اَّللَِّ  ِلَعبهِد  ًما  يـَوه َوَسلََّم  َعَليهِه  ُعُهودُ   َصلَّى هللاُ  َمرَِجته  َوَأَمااَنُِتُمه،  َقده  ُهمه 

تَـَلُفوا َفَصاُروا َهَكَذا«   َ َأَصاِبِعِه    - َواخه َك -َوَشبََّك َبنيه ُ َوَرُسولُُه َأعهَلُم. قَاَل: »اعهَمله مبَا تـَعهِرُف، َودَعه َما تـُنهِكُر، َوِإايَّ ؟ قَاَل: اَّللَّ
، َوَعَليهَك خبَاصَِّة نـَفهِسَك،  َودَعه َأمهَر الهَعامَِّة«  َوالتـََّلوَُّن يف ِديِن اَّللَِّ

 .أخطأ في إسناده صالح بن موسى ابن عدي في الكامل في الضعفاء: قال [ # 2803]فيض: 
 

ُّ، ان   *  -   277 َسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ ، َعنه َعبهِد    َحدَّثـََنا احلَه َعهَمِش، َعِن الهُمَعلَّى الهِكنهِديِّ رَبَُه، َعِن األه ، َأخه مَّاينُّ، َعمَّنه أَبُو َُيهََي احلِه
َتَُِن َعَلى َأَمانٍَة فََأدَّاَها َوُهَو قَادِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِِبَا ٌر َعَلى َأالَّ يُـ اَّللَِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن اؤه يـََها َزوََّجُه اَّللَّ َؤدِّ

» َنَة َنِبٍّ ُوِر الهِعنِي، ابـه  َزوهَجًة ِمنه احله
 في إسناده مجاهيل. :الموسوعة قال محقق[ # 2804]فيض: 

 

َسُن بهُن ُموَسى، قَاَل: ان   *  -  278 َثَمَة، ان احلَه ثـََنا أَبُو َخيـه أَبُو ِهاَلٍل، َعنه قـََتاَدَة، َعنه أََنٍس قَاَل: قـَلََّما َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ   َحدَّ
َد َلُه«   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ قَاَل: »اَل ِإميَاَن ِلَمنه اَل َأَمانََة َلُه، َواَل ِديَن ِلَمنه اَل َعهه

ْيُرُه، َوَضعََّفُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َأُبو ِهاَلٍل، َوثََّقُه اْبُن َمِعيٍن َوغَ َرَواُه    قال المحقق:[ #  2805]فيض:  
 النََّساِئيُّ َوَغْيُرُه. 

، َعنه ِزاَيِد بهِن الرَّبِيِع،  * -  280 َضِميُّ َهه ُر بهُن َعِليٍّ اجله ثـََنا َنصه لٍم الهَبِطنِي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َحدَّ َاِعيَل، َعنه ُمسه َعنه ِإْسه
ََمانَُة ِغًَن«  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »األه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2806]فيض: 
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َوُة بهُن ُشَريهحٍ   -  281 يٍل الهَمرهَوِزيُّ، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، قَاَل: ان َحيـه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ ِبيُل بهُن    َحدَّ قَاَل: َحدََّثيِن ُشَرحه

ٍرو، عَ  ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه ُُبِليِّ َصهَحاِب ِعنهَد َشرِيٍك، َعنه َأيب َعبهِد الرَّمحهَِن احله ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، قَاَل: »ِإنَّ َخريهَ األه
ُُهمه جِلَارِِه« ريَاِن ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َخريه ُُهمه ِلَصاِحِبِه، َوَخريهُ اجلِه  اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َخريه

إسناده قوي على شرط  ، وقال شعيب في تخريج المسند:  اللفظ له( و 6566(، وأحمد )1944أخرجه الترمذي )[ #  2807]فيض:  
 .مسلم

 
رَبين حُمَمَُّد بهُن طَلهَحَة، َعنه زُبـَيهٍد، َعنه جُمَاِهٍد، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي    - 320 َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله : قَاَل َرُسوُل َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه اَّللَّ

َاِر َحىتَّ ظَنَـنهُت أَنَُّه َسيـَُورِّثُُه« اَّللَِّ َصلَّى  ِيُل يُوِصييِن اِبجله  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما زَاَل ِجربه
 (. 2624(، ومسلم )6014رواه البخاري )[ # 2808]فيض: 

 

، ان َبِشرُي بهُن َسلهَماَن، َعنه جُمَاِهٍد، قَالَ   -  321 يٍل، ان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ ُلُخ َحدَّ ٍرو، َوُغاَلٌم َلُه َيسه : ُكنَّا ِعنهَد َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه
َا َثاَلَث ِمَراٍر، فـََقاَل َلهُ  ، َحىتَّ قَاهله ِم: َكمه َتذهُكُر الهيَـُهوِديَّ؟    َشاًة، فـََقاَل: اَي ُغاَلُم، ِإَذا فـََرغهَت فَابهَدأه ِبَاِراَن الهيَـُهوِديِّ رَُجٌل ِمَن الهَقوه

َنا َأوه رَأَيـهَنا أَنَُّه َسيـَُورِّ  فـََقاَل: َاِر َحىتَّ َحِسبـه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يُوِصي اِبجله  ثُُه«»ْسَِ
 . سنده فيه بشر بن سليمان لم أقف له على ترجمة ، وباقي رجاله ثقات  :البوصيري قال [ # 0928]فيض: 

 

َرِس، ان لَيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيَد، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهاَلٍل، َعنه  - 322 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ِر بهِن َحزهٍم، َأنَّ َحدَّ َأيب َبكه
َها َأخهربََ  ُ َعنـه رَبَتهُه، َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ َرَة بِنهَت َعبهِد الرَّمحهَِن َأخه ِيُل َعمه َا، َعنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما زَاَل ِجربه ِته

َاِر َحىتَّ ظَنَـنهُت أَنَُّه َسيـَُورِّثُُه«  يُوِصييِن اِبجله
 (. 2624(، ومسلم )6014رواه البخاري )[ # 2810]فيض: 

 

َحاَق، ان ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى، َعنه ُموَسى بهِن ُعبَـيهَدَة، َعنه زَيهِد بهِن َعبهِد الرَّمحهَنِ   *  -   323 ثـََنا أَبُو ِإسه ، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب،  َحدَّ
َاِر كَ  َاِر َعَلى اجله  ُحرهَمِة أَبِيِه«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ُحرهَمُة اجله

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2811]فيض: 
 

، ان   -   324 َزاِميُّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه َياُن بهُن مَحهَزَة، َعنه َكِثرِي بهِن زَيهٍد، َعِن الهَولِيِد بهِن َراَبٍح، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل:   َحدَّ ُسفه
رِمه َجارَ  ِخِر فـَلهُيكه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه  ُه« قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه

 (. 47(، ومسلم )6018اه البخاري )رو [ # 2812]فيض: 
 

َرِس، ان - 325 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه لَيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب َسِعيٍد، َعنه َأيب ُشَريهٍح قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َحدَّ
رِمه َجارَُه«  ِخِر فـَلهُيكه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه َكاَن يـُؤه

 (. 48(، ومسلم )6019رواه البخاري )[ # 2813]فيض: 
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ِكنٍي، ان  *   -  326 رَبين َساَلُم بهُن ِمسه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله َشٍب، َعنه حُمَمَِّد بهِن يُوُسَف بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َساَلٍم،   َحدَّ ُر بهُن َحوه َشهه
، آَذاين َجاِري. قَاَل: »اصهرِبه« ، آَأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َذاين  . ُثَّ َعاَد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، آَذاين َجاِري. قَاَل: " اعهَمده ِإىَل َمَتاِعكَ  كَِّة، فَِإَذا أََتى َجاِري. قَاَل: »اصهرِبه«. ُثَّ َعاَد ِإلَيهِه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فَاقهِذفهُه يف السِّ
ِمُن  َعَليهَك آٍت فـَُقله: آَذاين َجاِري، فـََتِحقُّ َعَليهِه اللَّعهَنُة "، ُثَّ قَا َفُه، َمنه َكاَن يـُؤه رِمه َضيـه ِخِر فـَلهُيكه ِم اله ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه َل: »َمنه َكاَن يـُؤه

 » ًا َأوه لَِيسهُكته ِخِر فـَلهيَـُقله َخريه ِم اله  اِبَّللَِّ َوالهيَـوه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2814]فيض: 

 

َباَن، قَاَل:  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفٍر، ان حمَُ   *   -   327 َوِد بهِن َشيـه َسه مَُّد بهُن الهُمَصفَّى، ان بَِقيَُّة، َحدََّثيِن ِعيَسى بهُن ِإبـهَراِهيَم، َعِن األه
َع َأاَب َذرٍّ   رِي ُُيَدُِّث، َعنه ُمَطرٍِّف، أَنَُّه ْسَِ خِّ عهُت َأاَب الهَعاَلِء يَزِيَد بهَن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الشِّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:    يـَُقوُل: قَالَ ْسَِ

ِذيِه فـََيصهرِبُ َعَلى َأَذاُه، َوَُيهَتِسُبُه َحىتَّ  َاُر السُّوُء، يـُؤه ُ ِبََياٍة َأوه َموهٍت« »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيُِبُّ الرَُّجَل َلُه اجله ِفَيُه اَّللَّ   َيكه
 . ضعيف جداً (، وقال: 3123ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة )[ # 2815]فيض: 

 

َوهاَلينُّ، َعنه َأيب   *   -   328 رَبين أَبُو َهاِنٍئ اخله ِديُن بهُن َسعهٍد، َأخه ، أان ِرشه يٍل، أان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ ، قَاَل:  َحدَّ ُُبِليِّ  َعبهِد الرَّمحهَِن احله
ُكو ِإلَيهِه َجارَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ َجاَء رَُجٌل ِإىَل رَ  رِبه  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيشه َم: »ُكفَّ َأَذاَك َعنهُه َواصه

ِت ُمَفّرِقًا«   أِلََذاُه، َفَكَفى اِبلهَموه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2816]فيض: 

 

َزٍم الشَّعَّاُب، ان  *  -  329 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم، ان َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، ان حُمَمَُّد بهُن ِمهه ثـََنا ِإسه  َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن الهَقاِسِم، َحدَّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  اَيَر  ان الهَقاِسُم، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ُُلِق يـَعهُمرهَن الدِّ ُن اخله َواِر، َوِصَلُة الرَِّحِم، َوُحسه ُن اجلِه َسلََّم: »ُحسه

َعهَماِر«  َويَزِدهَن يف األه
ْحَمِن ْبَن اْلَقاِسِم َلْم َيْسَمْع ِمْن  :الهيثميقال [ # 2817]فيض:   َعاِئَشَة. َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإالَّ َأنَّ َعْبَد الرَّ

 

ِبيُل بهُن َشرِيٍك، َعنه َأيب َعبه   -  330 َوُة بهُن ُشَريهٍح، َحدََّثيِن ُشَرحه ، ان َحيـه يٍل، أان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ ، َعنه َعبهِد َحدَّ ُُبِليِّ ِد الرَّمحهَِن احله
ٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ  ُُهمه جِلَارِِه« اَّللَِّ بهِن َعمه ريَاِن ِعنهَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َخريه  َوَسلََّم: »َخريهُ اجلِه

 .إسناده قوي على شرط مسلم (، وقال شعيب في تخريج المسند: 6566) (، وأحمد1944أخرجه الترمذي )[ # 2818]فيض: 
 

ٍر، ان يَزِيُد بهُن َهاُروَن، ان َعبهُد الهَمِلِك بهُن ُقَداَمَة، َعنه أَبِيِه: َأنَّ   *   -   331  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبده
، ِإيّنِ بـُلهُت يف َأصهِل ِجَداِر َجاِري، قَاَل: »اَل َوَسلََّم قَاَل: »ُقوُموا َواَل يـَُقوَمنَّ َمِعي َأَحٌد آَذى َجارَُه«. فـََقاَل رَُجٌل: اَي   َرُسوَل اَّللَِّ

بَـعهَنا«   تـَتـه
 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2819]فيض: 
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عهُت طَلهَحَة، َعنه    -   336 ينِّ قَاَل: ْسَِ َوه َراَن اجله رَبين ُشعهَبُة، َعنه َأيب ِعمه َعهِد، َأخه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله :  َحدَّ َها قَاَلته ُ َعنـه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َرِِبَِما ِمنهِك اَباًب«  ِدي؟ قَاَل: »ِإىَل َأقـه ، ِإنَّ يل َجارَيهِن فَِإىَل أَيِِّهَما َأهه  قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 (. 2259رواه البخاري )[ # 2820]فيض: 
 

ثـََنا َداُوُد بهُن َرِشيٍد، ان بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد، َعنه ِإبـهَراِهيَم بهِن َأدهَهَم، َعمَّنه َحدَّثَُه، َعنه َعائِ   *   -   337 َها، َأنَّ َرُسوَل َحدَّ ُ َعنـه َشَة َرِضَي اَّللَّ
ًئا، فَِإنَّ َذِلَك ََيُرُّ َمَودًَّة« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل هَلَا: »ِإَذا َدَخَل َعَليهِك َصِبُّ َجارِ   ِك َفَضِعي يف َيِدِه َشيـه

بين عائشة رضي هللا عنها وإبراهيم في إسناده بقية مدلس، كما في التقريب. ومنقطع    :الموسوعة  قال محقق[ #  2821]فيض:  
 بن أدهم.

َزٍم، ان َعبهدُ   *  -  340 ، ان َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، ان حُمَمَُّد بهُن ِمهه َزَم الطَّاِئيُّ ثـََنا زَيهُد بهُن َأخه  الرَّمحهَِن بهُن الهَقاِسِم، َعنه َحدَّ
َها، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُ َعنـه َواِر،   أَبِيِه، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ُن اجلِه َعهَماِر: ُحسه اَيَر، َويَزِدهَن يف األه قَاَل: " َثاَلٌث يـَعهُمرهَن الدِّ

ُُلِق "  ُن اخله َرهَحاِم، َوُحسه  َوِصَلُة األه
 .رجاله ثقات إال أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة   :الهيثميقال [ # 2228]فيض: 

َرِس، ان لَيهُث بهُن َسعهٍد، َعنه َخاِلِد بهِن يَزِيَد، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهاَلٍل، أَنَّ   *   -  341 َشه ثـََنا ُشَجاُع بهُن األه ُه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ
ريَاُن َثاَلثٌَة: َفَجاٌر لَ -ِإنه َكاَن قَاَلُه    - َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل   ُه َثاَلثَُة ُحُقوٍق، َوَجاٌر َلُه َحقَّاِن، َوَجاٌر َلُه َحقٌّ. َفَجاُرَك : " اجلِه

اَلِم َحقٌّ َوِللهَقَرابَةِ  َنُه قـََرابٌَة، َفِلْلهِسه َنَك َوبـَيـه ِلُم الَِّذي بـَيـه ُُقوِق: َجاُرَك الهُمسه ِ:    ُذو الثَّاَلثَِة احله َقَّنيه َحقٌّ َوِللهِجَواِر َحقٌّ. َوَجاُرَك ُذو احله
: َجاُرَك الَِّذي لَيهَس َعَلى ِديِنَك،  َقِّ اَلِم َحقٌّ َوِللهِجَواِر َحقٌّ. َوَجاُرَك ُذو احله ِلُم، فَِلْلهِسه  َفِللهِجَواِر َحقٌّ "  َجاُرَك الهُمسه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2823]فيض: 

ٍر التَّمَّاُر، ان مَحَّاُد بهُن َسَلَمَة، َعنه َعِليِّ بهِن زَيهٍد، َومُحَيهٍد، َعنه أََنٍس، َأنَّ النَّ   *  -   342 ثـََنا أَبُو َنصه ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: َحدَّ
َنََّة َعبهٌد اَل َيَهَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه« ُخُل اجله  »اَل َيده

 .رجاله رجال الصحيح إال علي بن زيد وقد شاركه فيه حميد ويونس بن عبيد  :لهيثمياقال [ # 2428]فيض: 
 

، ان   *   -  343 َعَدَة الهَباِهِليُّ َُباِب، ان َعِليُّ بهُن َمسه ٌرو النَّاِقُد، ان زَيهُد بهُن احله قـََتاَدُة، َعنه أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َحدََّثيِن َعمه
َنََّة رَُجٌل اَل َيَهَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه«  ُخُل اجله  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل َيده

 . رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث :(2841األلباني في الصحيحة )قال [ # 2825]فيض: 

، ان َأابَ   *   -  346 ُن، َعنه َعطَاٍء، َعِن ابهِن  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن الهُمِغريَِة الهَماِزينُّ، ان َسِعيُد بهُن ُسَليهَماَن، ان ُموَسى بهُن َخَلٍف الهَعمِّيُّ
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، َسله َهَذا مبَا َأغهَلَق َعينِّ اَببَُه، َوَمنَـَعيِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُكمه ِمنه َجاٍر   ُمتَـَعلٌِّق ِبَارِِه، يـَُقوُل: اَي َربِّ
 َمعهُروَفُه "
 (.81، وحسنه في صحيح الترغيب )السلسلة الصحيحةذكره األلباني في [ # 2826]فيض: 

 

َياُن، َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن َأيب َبِشرٍي، َعنه َعبهِد اَّللَِّ حمَ َحدََّثيِن ُ   *   -  347 ٍ، ان ُسفه ِ، ان الهَفضهُل بهُن دَُكنيه َُسنيه  بهِن ُمَساِوٍر  مَُّد بهُن احله
ُل ابهَن الزَُّبريهِ: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  َبُع َوَجارُُه َجاِئٌع«قَاَل: قَاَل ابهُن َعبَّاٍس َوُهَو يـَُبخِّ ِمُن اِبلَِّذي َيشه  لََّم: »لَيهَس الهُمؤه

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. قال المحقق: [ # 2827]فيض: 

ََسِديُّ َأنَّ َأاَب َعِقيٍل َُيهََي بهَن  *  -  354 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَماَن األه الهُمتَـوَِكِل َحدَّثـَُهمه، َعنه ُعَمَر بهِن مَحهَزَة، َعنه ُعَمَر بهِن َهاُروَن، َحدَّ
َراِط السَّاَعةِ  َرهَحاِم، َوتَـ َعنه أَبِيِه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِمنه َأشه َواِر، َوَقِطيَعُة األه عهِطيُل : ُسوُء اجلِه

يِن "  نـهَيا اِبلدِّ َهاِد، َوَأنه خُتهَتَل الدُّ  السَّيهِف ِمنه اجلِه
 ~ [ 2828]فيض: 

 
َاِعيَل، قَاُلوا: ان ِعيَسى بهُن يُوُنَس، َعنه ِهشَ   -  356 َحاُق بهُن ِإْسه ِلٍم، َوِإسه ِديُّ بهُن َحفهٍص، َوأَبُو ُمسه اِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه َحدََّثيِن َمهه

َها« أَبِيِه، عَ  َِديََّة َويُِثيُب َعَليـه َبُل اهله : »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَقه  نه َعاِئَشَة قَاَلته
 (. 2585رواه البخاري )[ # 2829]فيض: 

 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد، ان *  - 357 َحاَق، َعنه َأيب ُعبَـيهَدَة بهِن حُمَمَِّد بهِن َعمَّاِر بهِن اَيِسرٍ  َحدَّ َتاِر، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ،  ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمخه
َراَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  : »بـََعَثيِن ُمَعوُِّذ بهُن َعفه َراَء، قَاَلته ٍر ِمنه  عَ  َعِن الرُّبـَيِِّع بِنهِت ُمَعوِِّذ بهِن َعفه َليهِه َوَسلََّم ِبِقَناٍع ِمنه ُرَطٍب، َعَليهِه َأجه

ُحله  ِعنهَدُه  الهِقثَّاَء، وََكاَن  َوَسلََّم ُيُِبُّ  َعَليهِه  َصلَّى هللاُ  النَِّبُّ  وََكاَن  زُغهٍب،  َها  يِقثَّاٍء  ِمنـه َيَدُه  َفَمََلَ  َريهِن،  الهَبحه ِمنه  ِإلَيهِه  َقِدَمته  َقده  ٌة 
 ا، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم«فََأعهطَانِيهَ 
 ٌن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد ِبَنْحِوِه َوَزاَد: َفَقاَل: " َتَحلَّْي ِبَهَذا ". َوِإْسَناُدُهَما َحسَ  قال المحقق: [ # 2830]فيض: 

 

ثـََنا ُموَسى بهِن َعِليِّ بهِن َراَبٍح، قَاَل:  *  -  358 ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِيٍل، قَاَل: َأخرَبان َعبهُد اَّللَِّ عهُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   َحدَّ ْسَِ
َِديََّة ِرزهٌق ِمنه اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َفَمنه  ًا ِمنهُه« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اهله بَـلهُه، َولهيـُعهِط َخريه ٌء فـَلهيَـقه ِدَي َلُه َشيه   ُأهه

 مرسل إم لم يكن معضل. :الموسوعة قال محقق[ # 2831]فيض: 
 

، قَاَل: ان   -   359 يٍل، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ عهُت َسِعيًدا ُُيَدُِّث، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى   َحدَّ أَبُو َمعهَشٍر، قَاَل: ْسَِ
ِر، َواَل حَتهِقَرنَّ َجارٌَة جِلَارَ  َر الصَّده ِهُب َوحه ََديََّة ُتذه  ِن َشاٍة« ِِتَا َوِإنه َكاَن ِشقَّ ِفرهسِ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َِتَاَدوها، فَِإنَّ اهله

 (.1030(، ومسلم )2566روى شطره الثاني البخاري )[ # 2832]فيض: 
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ُحوٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ   *  -  360 ثـَُر بهُن َحِكيٍم، َعنه َمكه ٍر التَّمَّاُر، َحدََّثيِن َكوه ثـََنا أَبُو َنصه  َعَليهِه َوَسلََّم: »َِتَاَدوها،  َحدَّ
ِهُب السَِّخيَمَة« فَِإنَّ  َِديََّة ُتذه  اهله

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2833]فيض: 

َاِرِث، ان َشَبابَُة، ان َخارَِجُة بهُن ُمصهَعٍب، َعِن الضَّحَّاِك بهنِ   *   -   362 َاِعيُل بهُن َأيب احله َحاَق ِإْسه  ُعثهَماَن، َعنه َأيب  َحدََّثيِن أَبُو ِإسه
عِ َسَلَمَة بهِن َعبهِد ال َِديََّة َتَهُخُذ اِبلسَّمه ٍف، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اهله  َوالهَبَصِر َوالهَقلهِب« رَّمحهَِن بهِن َعوه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2834]فيض: 
 

الهرِبِنهِد، قَاَل: َحدََّثيِن الهُمَثَنَّ    َحدََّثيِن أَبُو ُعبَـيهِد اَّللَِّ َُيهََي بهُن حُمَمَِّد بهِن السََّكِن، ان َرُيهَاُن بهُن َسِعيٍد، قَاَل: ان َعرهَعَرُة بهنُ   *  - 363
َزاِر، َعِن الهَقاسِم بهِن حُمَمَِّد به  ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن الهَعيـه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى أَبُو َحامتٍِ َها قَاَلته ُ َعنـه ٍر، َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ِن َأيب َبكه

 هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َِتَاَدوها حَتَابـَُبوا، َوَهاِجُروا تـَُورِّثُوا َأوهاَلدَُكمه جَمهًدا«
 َحاِتٍم، َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكاَلٌم.ِفيِه اْلُمَثنَّى َأُبو  :الهيثميقال [ # 2835]فيض: 

، َعنه ُعرهَوَة، َعنه   *  -  366 ِريِّ َضِر، َعِن الزُّهه َخه ، ان َصاِلُح بهُن َأيب األه يٍل، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ ثـََنا ابهُن َجَِ َها    َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ   َحدَّ َعنـه
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ُأويلَ َمعهُروفًا فـَلهُيَكاِفئه ِبِه، فَِإنه ملَه َيسه  َتِطعه فـَلهَيذهُكرهُه، َفَمنه ذََكَرُه فـََقده َشَكَرُه،  قَاَلته

يَبه ُزوٍر«   َوَمنه َتَشبََّع مبَا ملَه يـََنله َكاَن َكاَلِبِس ثـَوه
 . فيه صالح بن أبي األخضر وقد وثق على ضعفه وبقية رجال أحمد ثقات  :الهيثميقال [ # 3628]فيض: 

 

، ان الهَعاَلُء بهنُ  * - 367 َسِن النََّساِئيُّ ، قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن احلَه ٍل التَِّميِميُّ ِر بهِن َسهه ، ان طَلهَحُة بهُن  َحدََّثيِن أَبُو َبكه ِهاَلٍل الرَّقِّيُّ
، َعنه َُيهََي بهِن َأيب َكِثرٍي، َعنه َأيب َسَلَمةَ  َوهزَاِعيُّ ، ان األه بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن، َعنه َأيب قـََتاَدَة قَاَل: َلمَّا َقِدَم َوفهُد النََّجاِشيِّ َعَلى   زَيهٍد الرَّقِّيُّ

، قَالَ  َفى َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِسِه، فـَُقَلَنا: ُتكه ُمه َكانُوا أِلَصهَحابَِنا النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَم َُيهُدُمُهمه بِنَـفه رِِمنَي« : »ِإَّنَّ  ُمكه
 .تفرد به طلحة بن زيد  : رواه البيهقي في دالئل النبوة وقال[ # 3728]فيض: 

 

َاِعيَل قَاَل: ان  *   -  368 َها أُمِّ َحفهٍص،   َحدََّثيِن ُموَسى بهُن حُمَمَِّد بهِن َحيَّاَن الهَبصهِريُّ، ان ُموَسى بهُن ِإْسه اَلَن، َعنه َأمِّ َحَبابَُة بِنهُت َعجه
عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  : ْسَِ َُزاِعيَِّة قَاَلته َا َعنه َصِفيََّة بِنهِت َجرِيٍر، َعنه أُمِّ َحِكيٍم بِنهِت َودَّاٍع اخله  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َِتَاَدوها، فَِإَّنَّ

َهُب اِبلهَغَواِئِل«ُتَضعُِّف احلُهبَّ   ، َوَتذه
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َمْن َلْم ُيْعَرْف.  :الهيثميقال [ # 2838]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو َعمَّاٍر الهَمرهَوِزيُّ، ان  *  -  369 الهَفضهُل بهُن ُموَسى، َعنه َعاِئِذ بهِن ُشَريهٍح، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َحدَّ
َهُب اِبلسَِّخيَمِة َوُتوِرُث اله  ََديََّة قـَلَّته َأوه َكثـَُرته َتذه  َمَودََّة« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َِتَاَدوها، فَِإنَّ اهله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِفيِه َعاِئُذ ْبُن ُشَرْيٍح، َوُهَو َضِعيٌف. :الهيثميقال [ # 2839]فيض: 
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َنَة، وان َخَلُف بهُن ِهَشاٍم، ان ُمنهَكِدُر به   -  377 َياُن بهُن ُعيَـيـه رَيُ بهُن َحرهٍب الهَعاِمِريُّ، ان ُسفه ُن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر، وان َأمحهَُد َحدَّثـََنا زُهه

، ُكلُُّهمه َعنه حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدِر،  َياَن الثَـّوهِريِّ يٍل، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك، َعنه ُسفه َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: َما ُسِئَل النَِّبُّ بهُن َجَِ
ًئا َقطُّ، فـََقاَل: »اَل« َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َوَسلََّم َشيـه

 (. 2311(، ومسلم )6034رواه البخاري )# [ 2840]فيض: 
 

اَلَن، ان   -  378 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه َرَأٌة ِإىَل    َحدَّ ِل بهِن َسعهٍد، قَاَل: َجاَءِت امه َعبهُد الهَعزِيِز بهُن َأيب َحازٍِم، َعنه أَبِيِه، َعنه َسهه
رُوَن َما الهرُبهَدُة؟ قَاُلوا: هِ  ٌل: َهله َتده َما ِبرُبهَدٍة، قَاَل َسهه َلُة َمنهُسو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَوه :  َي الشَّمه ٌج ِفيَها َحاِشيَـَتاَها. قَاَلته

ُسوَكَها، فََأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُت َهِذِه بَِيِدي، ِجئهُت َأكه َا   اَي َرُسوَل اَّللَِّ َنَسجه َنا َوِإَّنَّ َها، َفَخَرَج َعَليـه حُمهَتاًجا ِإلَيـه
مِ  زَارُُه. َفَجسََّها رَُجٌل ِمَن الهَقوه ِلِس، ُثَّ رََجَع َفَطَواَها، ُثَّ إَلِ ؟ قَاَل: »نـََعمه«. َفَجَلَس َما َشاَء يف الهَمجه ُسِنيَها اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ، فـََقاَل: اكه

َت أَنَُّه اَل يـَُردُّ َساِئاًل، َها َوَقده َعِلمه َسنهَت، سأَلهَتُه ِإايَّ ُم: َما َأحه َقاَل الرَُّجُل: ِإي َواَّللَِّ َما َسأَلهتـَُها َرُسوَل فَـ   َأرهَسَل ِِبَا ِإلَيهِه، فـََقاَل الهَقوه
ٌل: »َفَكاَنته َكَفَنُه« ُت. قَاَل َسهه َم َأَموه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإالَّ لَِتُكوَن َكَفيِن يـَوه

 (. 1277رواه البخاري )[ # 2841]فيض: 
 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوَب، قَاَل: ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه َصاٍلِح بهِن َكيهَساَن، َعِن ابهنِ   -   379 ِشَهاٍب، َعنه حُمَمَِّد بهِن    َحدَّ
َعهَراُب ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َُئوُه ِإىَل  ُجَبريهِ بهِن ُمطهِعٍم، َعنه أَبِيِه قَاَل: َعِلَقِت األه ٍ، َحىتَّ َأجله أَُلونَُه ُمنهَصَرَفُه َعنه ُحَننيه  َعَليهِه َوَسلََّم َيسه

ُتُه َن َعَدُد َهِذِه الهِعَضاِة نـََعًما َلَقَسمه َشَجَرٍة َعِظيَمٍة، َفَخطََفته رَِداَءُه، فـََقاَل: »رُدُّوا َعَليَّ رَِداِئي، فـََوالَِّذي نـَفهُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، َلوه َكا
َنُكمه، َواَل جتَُِدوين َكُذواًب، َواَل َجَبااًن، َواَل خبَِياًل«   بـَيـه

 (. 2821رواه البخاري )[ # 2842]فيض: 
 

َحاُق بهُن َعبهِد اَّللَِّ    -  380 رَِمُة بهُن َعمَّاٍر، قَاَل ِإسه َثَمَة، قَاَل: ان ُعَمُر بهُن يُوُنَس، ان ِعكه ثـََنا أَبُو َخيـه طَلهَحَة، َحدََّثيِن أََنُس بهِن َأيب  َحدَّ
َتِظُر َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، ِإذه  ِجِد نـَنـه َنَما َُنهُن قـُُعوٌد يف الهَمسه ِجِد ُمرهَتِداًي ِبرُبهٍد    بهُن َماِلٍك قَاَل: بـَيـه َدَخَل ِمنه اَبِب الهَمسه

َعَليهِه َوَسلََّم   يبٌّ ِمنه َورَائِِه، فـََقَبَض مبََجاِمِع الهرُبهِد، ُثَّ َجَبَذُه ِإلَيهِه َجبهَذًة، فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ جَنهَراينٍّ َعَلى ِإزَارِِه، ِإذه حَلَِقُه َأعهَرا 
، فَالهتَـَفَت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: َأاَي حمَُ  َعهَرايبِّ مَُّد، ُمره يل ِمنه الهَماِل الَِّذي ِعنهَدَك، َفَضِحَك َرُسوُل يف َُنهِر األه

ءٍ   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُثَّ َأَمَر َلُه ِبَشيه
 (. 1057(، ومسلم )5809رواه البخاري )[ # 2843]فيض: 

 

َحاَق بهِن َحيَّاَن قَاَل: ان أَبُو   -   381 عهُت   َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن ِإسه َبَة، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِهاَلٍل الهَمِدييِنِّ قَاَل: َحدََّثيِن َأيب، قَاَل: ْسَِ قـُتَـيـه
َنا يف الهمَ  َنا، فـَيَـَتَحدَُّث ِإلَيـه َما فـََتَحدَّ َأاَب ُهَريـهَرَة قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َُيهُرُج ِإلَيـه ِجِد، َفَخَرَج يـَوه َث، ُثَّ قَاَم ِإىَل َمنهزِِلِه سه

محهَرَّته ُعُنُق النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََلِحَقُه َأعهَرايبٌّ، َوَعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـُرهٌد َخِشٌن، َفَجَذبَُه ِمنه َخلهِفِه، َحىتَّ ا
له يل عَ  َماِل أَبِيَك، َلى بَِعريَيَّ َهَذيهِن، َعَلى ِبِعرٍي ََتهًرا، َوَعَلى بَِعرٍي َشِعريًا، فَِإنََّك اَل حَتهِمُليِن ِمنه َماِلَك، َواَل ِمنه  فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، امحِه
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َعهَرايبَّ، َوَما َصَنَع اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَل، َوَأمحهَُد اَّللََّ، َحىتَّ تُِقيَدين ِمَّا َصنَـعهَت يب«  فـََلمَّا رَأَيـهَنا األه
َنا ِإلَيهِه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َعَزمهُت َعَلى ُكلِّ رَُجٍل ِمنه   ُحِبَل ُكمه، ِإالَّ ملَه َيربهَحه َمَكانَُه« فـََبِقيَنا َكَأانَّ َعَليهِه َوَسلََّم، َوثـَبـه

َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل رَُجٍل فـََقاَل: »اذهَهبه فَامحهِ  له َلُه َعَلى بَِعرٍي َتَهًرا، َوَعَلى بَِعرٍي  بـَعهُضَنا يف أَثَِر بـَعهٍض، قَاَل: َوَأَشاَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
َنا َلَك َما َصنَـعهَت بَِنا«   َشِعريًا، َوَقده تـَرَكه

 (، وقال األلباني: ضعيف.4775بو داود )رواه أ[ # 2844]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداٍش، ان  -   382 مَحَّاُد بهُن زَيهٍد، َعنه َثِبٍت، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   َحدَّ
ُل الهَمِديَنِة، فَانهطََلُقوا قِ  َجَع النَّاِس. َوَلَقده َفزَِع َأهه َوَد النَّاِس، وََكاَن َأشه َسَن النَّاِس، وََكاَن َأجه ِت، فـَتَـَلقَّاُهمه َرُسوُل اَّللَِّ َبَل الَأحه صَّوه
ِه السَّيهُف، َوُهَو يـَُقوُل: »ملَه تـَُراُعوا  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقده َسبَـَقُهمه َوُهَو َعَلى فـََرٍس أِلَيب طَلهَحَة ُعرهٍي، َما َعَليهِه َسرهٌج، َويف ُعُنقِ 

اَنُه َِبه  ِمِئذٍ ملَه تـَُراُعوا« ُثَّ قَاَل: »َوَجده ٌر«. وََكاَن يـَُبطَّأُ، َفَما ُسِبَق بـَعهَد يـَوه  ًرا، َأوه ِإنَُّه لََبحه
 (. 2307(، ومسلم )2908رواه البخاري )[ # 2845]فيض: 

 

َحاَق قَاَل:  *    -  383 ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوَب، ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ُرو بهُن ُشَعيهٍب، َعنه  َحدَّ َحدََّثيِن َعمه
ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  ٍرو، َأنَّ َوفهَد َهَواِزَن أَتـَوه ِه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َعمه َلُموا فـََقاُلوا: اَي أَبِيِه، َعنه َجدِّ ِعهَرانَِة، َوَقده َأسه َم َوُهَو اِبجله

، ِإانَّ َأصهلٌ  ُ َعَليهَك. َوقَامَ َرُسوَل اَّللَِّ َنا َمنَّ اَّللَّ ُهمه ِمنه َأَحِد    َوَعِشريٌَة َوَقده َأَصابـََنا ِمَن الهَباَلِء َما اَل َُيهَفى َعَليهَك، فَامهُننه َعَليـه رَُجٌل ِمنـه
ٍر ُهمه َأرهَضُعوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ٍر وََكاَن بـَُنو َسعهِد بهِن َبكه ََن أبَِيب ُصَرٍد،    َبيِن َسعهِد بهِن َبكه َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقاُل َلُه: زَُهريهُ بهُن ُصَرٍد َوُيكه

ُفلهَنَك، وَ  ِت ُكنَّ َيكه َظَائِِر َعمَّاُتَك َوَخااَلُتَك َوَحَواِضُنَك الالَّ َا يف احله ، ِإَّنَّ َنا لِلهَحاِرِث بهِن َأيب ُِشه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ٍر، َأوه َلوه َأانَّ َمَلحه
وَ  َنا،  َعَليـه َوَعاِئَدَتُه  َعطهَفُه  رََجوهان  ِبِه،  نـََزلهَت  َما  مبِثهِل  ِمنَّا  نـََزَل  ُثَّ  الهُمنهِذِر،  بهِن  قَاَل: ِللنـُّعهَماِن  ُثَّ  ُفوِلنَي،  الهَمكه َخريهُ   أَنهَت 

البسيط[   ]البحر 
الهمَ  فَِإنََّك   ... َكَرٍم  يف  اَّللَِّ  َرُسوَل  َنا  َعَليـه َوَندَِّخرُ امهُننه  نـَرهُجوُه   رهُء 

ِغرَيُ  رَِها  َدهه يف  َُشهُلَها  ُِمَزٌَّق   ... َقَدٌر  اعهَتاقـََها  بـَيهَضٍة  َعَلى   امهُننه 
َوالهَغَمرُ  الهَغمَّاُء  قـُُلوِِبُِم  َعَلى   ... َحَزٍن  َعَلى  َِتهَتافًا  ََرُب  احله لََنا   أَبـهَقته 

تـَنهُشُرَها   نـَعهَماُء  ُهُم  َتَدارَكه ملَه  ُُيهَترَبُ ِإنه  ِحنَي  ِحلهَما  النَّاِس  َأرهَجَح  اَي   ... 
ُدَررُ  حَمهِضَها  ِمنه  مَيهَلُؤُه  ُفوَك  ِإذه   ... تـَرهَضُعَها  ُكنهَت  َقده  بـَيهَضٍة  َعَلى   امهُننه 
زُُهرُ  َمعهَشٌر  فَِإانَّ  ِمنَّا  تَـبهِق  َواسه  ... نـََعاَمُتُه  َشاَلته  َكَمنه  جَتهَعلهَنا   اَل 

آ ُكُر  لََنشه ُمدََّكرُ ِإانَّ  ِم  الهيَـوه َهَذا  بـَعهَد  َوِعنهَداَن   ... ُكِفَرته  َوِإنه   اَلًء 
َسابِ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أَبـهَناؤُُكمه َوِنَساؤُُكمه َأَحبُّ ِإلَيهُكمه َأمه َأمهَواُلُكمه؟« َ َأحه ، َخريَّهتـََنا َبنيه َنا  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َنا. فـََقاَل هَلُمه: " َأمَّا َما َكاَن يل  َنا ِنَساُؤاَن َوأَبـهَناُؤاَن فـَُهمه َأَحبُّ ِإلَيـه  َولَِبيِن َعبهِد الهُمطَِّلِب فـَُهَو َلُكمه، َوِإَذا َصلَّيهُت َوَأمهَوالَِنا فـَلهرُتَدَّ َعَليـه
ِفُع   َتشه َر فـَُقوُموا فـَُقوُلوا: ِإانَّ َنسه َنائَِنا َوِنَسائَِنا، َفَسُأعهِطيكُ ِللنَّاِس الظُّهه ِلِمنَي ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ يف أَبـه ِلِمنَي، َواِبلهُمسه مه  ِبَرُسوِل اَّللَِّ ِإىَل الهُمسه

َر قَاُموا، فـََتَكلَّ  َأُل َلُكمه " فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الظُّهه وا اِبلَِّذي َأَمَرُهمه ِبِه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ مُ ِعنهَد َذِلَك َوَأسه
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َما َكاَن لََنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـَُهَو َلَك،  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأمَّا َما َكاَن يل َولَِبيِن َعبهِد الهُمطَِّلِب فـَُهَو َلُكمه« قَاَل الهُمَهاِجُروَن: وَ 
َنهَصاُر: َومَ  َقـهرَُع بهُن َحاِبٍس: َأمَّا َأاَن َوبـَُنو  َوقَاَلِت األه َنُة ا َكاَن لََنا فـَُهَو ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم. قَاَل األه ََتِيٍم َفاَل، َوقَاَل ُعيَـيـه

بـَُنو ُسَليهٍم َفاَل. فـََقاَلته بـَُنو ُسَليهٍم: َما َكاَن لََنا فـَُهَو ِلَرُسوِل بهُن ِحصهٍن: َأَما َأاَن َوبـَُنو فـََزارََة َفاَل، َوقَاَل َعبَّاُس بهُن ِمرهَداٍس: َأمَّا َأاَن وَ 
ُتُموين، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  سََّك   َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأمَّا َمنه َتََ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم. قَاَل: يـَُقوُل الهَعبَّاُس لَِبيِن ُسَليهٍم: َوهَّنـه

، فـََلُه ِبُكلِّ ِإنهَساٍن ِستُّ فـََراِئَض ِمنه َأوَِّل َسِبٍه ُنِصيُبُه، فـََردُّوا عَ  َناَءُهمه َوِنَساَءُهمه«ِمنهُكمه ِبَقِِّه ِمنه َهَذا السَِّبِه  َلى النَّاِس أَبـه
، َوِفيِه اْبُن  قال المحقق: [ # 2846]فيض:   ِإْسَحاَق َوُهَو ُمَدلِ ٌس، َوَلِكنَُّه ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 

ِهٍر، َعنه ِهَشاِم بهِن ُعرهَوَة، َعنه أَبِيِه، َعنه َعائِ     -   384 : ُأِسَر َزوهُج َحدََّثيِن ُسَويهُد بهُن َسِعيٍد قَاَل: َحدََّثيِن َعِليُّ بهُن ُمسه َشَة قَاَلته
َنِة َخِدَيَ  ٍر، فََأرهَسَلته ِبِقاَلَدِة َخِدََيَة لِتَـُفكَّ ِِبَا َزوهَجَها، فـََعَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليه ابـه َم َبده ِه َوَسلََّم ِقاَلَدَة َخِدََيَة، فـََقاَل: َة يـَوه

َها ِقاَلَدَِتَا، َوَأطهِلُقوا هَلَا َزوهَجَها«   »رُدُّوا َعَليـه
 ~ [ 2847]فيض: 

 

َياَن،    -   385 ُسفه َعنه  َداِم،  الهِمقه بهُن  ُمصهَعُب  قَاَل: ان   ، الطَّاِئيُّ َن  َزابَّ بهُن  الرَّمحهَِن  َعبهُد  َعِليٍّ  أَبُو  بهَن  َحدََّثيِن  حُمَمََّد  عهُت  قَاَل: ْسَِ
عهُت َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ يـَُقوُل: َما ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ  ًئا َقطُّ فـََقاَل: »اَل«، َوَما َضَرَب الهُمنهَكِدِر، يـَُقوُل: ْسَِ  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيـه

ًئا َقطُّ   بَِيِدِه َشيـه
 (. 2311(، ومسلم )6034رواه البخاري )[ # 2848]فيض: 

 

، َعنه عُ   -  386 ِريِّ ثـََنا َمنهُصوُر بهُن َأيب ُمَزاِحٍم، ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعِن الزُّهه ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل:  َحدَّ بَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ
ِر رََمَضاَن، ِإنَّ  َوَد َما َيُكوُن يف َشهه َوَد النَّاِس، وََكاَن َأجه ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم َكاَن يـَلهَقاُه ُكلَّ   »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأجه ِجربه

َلٍة يف رَ  َوَد  َمَضاَن َحىتَّ يـَنهَسِلَخ، يـَعهِرُض َعَليهِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهُقرهآَن، فَِإَذا َلِقَيُه ِجربهِ لَيـه يُل َعَليهِه السَّاَلُم َكاَن َأجه
 اِبخلهَريهِ ِمَن الّرِيِح الهُمرهَسَلِة«

 (. 2308(، ومسلم )6رواه البخاري )[ # 2849]فيض: 
 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى، قَاَل: ان  *   -   387 ، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبهِد اَّللَِّ   َحدَّ ِريِّ ، َعِن الزُّهه َُذيلِّ ٍر اهله َباُط بهُن حُمَمٍَّد، َعنه َأيب َبكه َأسه
ُر رََمَضانَ  ِإَذا َدَخَل َشهه َعَليهِه َوَسلََّم  َبَة، َعِن ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأِسرٍي، َوَأعهَطى ُكلَّ  َأطهَلَق  بهِن ُعتـه ُكلَّ 

َابَِّة«  َوَد اِبخلهَريهِ ِمَن الّرِيِح اهله  َساِئٍل، َواَّللَِّ َلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن َأجه
، َوُهَو َضِعيٌف. قال المحقق: [ # 2850]فيض:   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليُّ

 

ِميُّ، ان مُحَيهٌد، َعنه ُموَسى بهِن أََنٍس، َعنه   -   388 ٍر السَّهه ِ، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه َُسنيه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: »َلَقلََّما   َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
نـهَيا َعَلى   ًئا ِمنه الدُّ َعَليهِه َوَسلََّم َشيـه ِ«،  ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َ َجبَـَلنيه اَلِم ِإالَّ َأعهطَاُه«، َفَسأََلُه رَُجٌل، »فََأَمَر َلُه ِبَغَنٍم َبنيه اإلهِسه

ِلُموا، فَِإنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يُِعِطي َعطَاًء اَل  ُم، َأسه ِمِه فـََقاَل: اَي قـَوه   َُيهَشى الهَفاَقةَ فـََرَجَع ِإىَل قـَوه



609 

 

 (.2312رواه مسلم ) [ # 2851]فيض: 
 

ٍر، ان مُحَيهٌد، َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: »َأعهَطى رَ *    -   389 ِ، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َبكه َُسنيه ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
ِبلِ  َنَة ِمائًَة ِمنه اإلهِ ٍ ُعيَـيـه ِبِل« َوَسلََّم ِمنه َغَنائِِم ُحَننيه َقـهرََع بهَن َحاِبٍس ِماَئًة ِمنه اإلهِ  ، َواأله

  .إسناده صحيح على شرط مسلم(، وقال شعيب:  4827رواه ابن حبان مطوال)[ # 2852]فيض: 
 

ثـََنا َهاُروُن بهُن ُموَسى بهِن َأيب َعلهَقَمَة الهَفرهِويُّ   *  -   390 َلَم،    َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم بهُن َسعهٍد، َعنه زَيهِد بهِن َأسه قَاَل: َحدََّثيِن َأيب، قَاَل: َحدَّ
أَلُُه،   َطَّاِب، َأنَّ رَُجاًل َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيسه  َوَسلََّم: »َما فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليههِ َعنه أَبِيِه، َعنه ُعَمَر بهِن اخله

، َقده َأعهطَ  ُتُه« فـََقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ٌء َقَضيـه ٌء، َوَلِكِن ابـهَتعه َعَليَّ، فَِإَذا َجاَءين َشيه ِدُر  ِعنهِدي َشيه ُ َمااَل تـَقه َتُه، َفَما َكلََّفَك اَّللَّ يـه
، أَنهِفقه َواَل خَتَفه ِمنه ِذي الهَعرهِش ِإقهاَلاَل، َعَليهِه، َفَكرَِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَـ  َنهَصاِر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َل ُعَمَر، فـََقاَل رَُجٌل ِمَن األه وه

، ُثَّ  َنهَصاِريِّ ِل األه ِهِه ِلَقوه ُر يف َوجه  َذا أُِمرهُت« قَاَل: »ِبَِ فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َوُعِرَف الهِبشه
 (، وقال األلباني: ضعيف.305رواه الترمذي في الشمائل )[ # 2853]فيض: 

 

َعهِد قَاَل: ان  -  391 ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِ،    َحدَّ َُسنيه ِ، َعنه فَاِطَمَة بِنهِت احله َُسنيه ىًل ِلَفاِطَمَة بِنهِت احله زَُهريهُ بهُن ُمَعاِويََة، قَاَل: َحدََّثيِن َموه
ُ َعنهُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »لِ  ِ بهِن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ َُسنيه َحقٌّ، َوِإنه َجاَء َعَلى فـََرٍس« قَاَل   لسَّاِئلِ َعنه أَبِيَها احله

َأُل يف احلهَ  َِديِث: »السَّاِئُل َيسه ََرِويُّ َمَعََن َهَذا احله ََسُن بهُن َعبهِد الهَعزِيِز اجله ٍر: قَاَل يلَ احله  َماَلِة«أَبُو َبكه
 عيف.(، وقال األلباني: ض1730واحمد )(، 1665أخرجه أبو داود )  قال المحقق: [ # 5428]فيض: 

 

مَّاينُّ، ان  -   392 ثـََنا َُيهََي احلِه َواَن بهِن َأَميََّة قَاَل: "    َحدَّ ، َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِِّب، َعنه َصفه ِريِّ ابهُن الهُمَباَرِك، َعنه يُوُنَس، َعِن الزُّهه
 عهطَاين، فـََلُهَو َأَحبُّ النَّاِس ِإيَلَّ  أَ أَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو ِمنه أَبـهَغِض النَّاِس ِإيَلَّ، فََأعهطَاين، ُثَّ َأعهطَاين، ُثَّ 

 ~ [ 2855]فيض: 
 

ِريِّ   -  393 يٍل الهَمرهَوِزيُّ قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَرِك قَاَل: ان يُوُنُس، َعِن الزُّهه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َجَِ رَبين ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َحدَّ  قَاَل: َأخه
، َعِن   َوَد َما َيُكوُن  َعبهِد اَّللَِّ َوَد النَّاِس، وََكاَن َأجه يف رََمَضاَن، ِحنَي يـَلهَقاُه  ابهِن َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأجه

َلٍة ِمنه لََيايل، رََمَضا ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم يـَلهَقاُه يف ُكلِّ لَيـه ِيُل، وََكاَن ِجربه َوُد ِجربه َن ِفُيَداِرُسُه الهُقرهآَن، فـََلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأجه
 اِبخلهَريهِ ِمَن الّرِيِح الهُمرهَسَلِة« . 

 
، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن َعبه  -  394 ِريِّ َثَمَة، ان ُعثهَماُن بهُن ُعَمَر، ان يُوُنُس، َعِن الزُّهه ثـََنا أَبُو َخيـه ، َعِن ابهِن َعبَّاٍس، َُنهَوهُ َحدَّ  ِد اَّللَِّ

 (. 2308(، ومسلم )6رواه البخاري )[ # 2856]فيض: 
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، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ   -  395 ِريِّ َحاَق، َعِن الزُّهه ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى، ان يـَعهَلى بهِن ُعبَـيهٍد، ان حُمَمَُّد بهُن ِإسه ، َعِن ابهنِ َحدَّ    بهِن َعبهِد اَّللَِّ
ِيَل َعَليهِه السَّاَلُم ُكلَّ  َعَليهِه َوَسلََّم يـَعهِرُض الهِكَتاَب َعَلى ِجربه َبَح َرُسوُل اَّللَِّ َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   رََمَضاَن، فَِإَذا َأصه

َبَح وَ  َلِتِه الَّيِت يـَعهِرُض ِفيَها َأصه ًئا ِإالَّ َأعهطَاُه«َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه لَيـه َأُل َشيـه َوُد ِمَن الّرِيِح الهُمرهَسَلِة، اَل ُيسه  ُهَو َأجه
 (. 2308(، ومسلم )6رواه البخاري )[ # 2857]فيض: 

 

ِ، َويـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد، قَاُلوا: ان يَ   *   -  396 َُسنيه ، َوحُمَمَُّد بهُن احله َاِعيَل الهَواِسِطيُّ ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإْسه َعُر  َحدَّ زِيُد بهُن َهاُروَن قَاَل: ان ِمسه
ََف ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ بهُن ِكَداٍم، َعنه َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ، َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: »َما رَأَيهُت أَ  َجَع، َواَل َأوه َوَد، َواَل َأجنهََد، َواَل َأشه َحًدا َأجه

 َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم« 
 ~ [ 2858]فيض: 

 

ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى، ان  *  -  397 : »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   َحدَّ َرَة، َعنه َعاِئَشَة قَاَلته َعبهُد اَّللَِّ بهُن َُّنريهٍ، َعنه َحارِثََة بهِن حُمَمٍَّد، َعنه َعمه
َرَم النَّاِس، وََكاَن رَُجاًل ِمنه رَِجاِلُكمه ِإالَّ أَنَُّه َكانَ   ًكا َبسَّاًما«َضحَّا  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم أَلهنَيَ النَّاِس، َوَأكه

 ~ [ 2859]فيض: 

َعهَمِش، َعنه    *   -   398 ِر بهِن َعيَّاٍش، َعِن األه َراَن، َوحُمَمَُّد بهُن ُسَليهٍم، قَااَل: ان أَبُو َبكه ثـََنا َأمحهَُد بهُن ِعمه َأيب َصاِلٍح، َعنه َأيب َسِعيٍد َحدَّ
ُ َعنهُه قَاَل: قـُله  ، َعنه ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ِريِّ ُده ُتُه ِديَنارَيهِن َلِكنَّ ُفاَلاًن َقده  اخله ، ِإنَّ ُفاَلاًن يـُثهيِن َعَليهَك، قَاَل: »ِإيّنِ َأعهطَيـه ُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

أَُلوين  رِيَن ِإىَل الهِماَئِة َفَما يـُثهيِن« قَاَل: قـُلهُت: فَِلَم تـُعهِطيِهمه؟ قَاَل: »َيسه َ الهِعشه ُتُه َما َبنيه ُ َعزَّ َوَجلَّ َويُرِيُدو َأعهطَيـه ََل، َوَيَهََب اَّللَّ َن َأنه َأخبه
ُظ ابهِن ُسَليهمٍ   يل ِإالَّ السََّخاَء« َهَذا َلفه

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  قال المحقق: [ # 2860]فيض: 

ِريِّ قَا  *  -  399 ُده َعهَمِش، َعنه َعِطيََّة بهِن َسعهٍد، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله ثـََنا يُوُسُف بهُن ُموَسى، ان َجرِيٌر، َعِن األه َل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى َحدَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ يلَ اله  أَُلوين، َوَيَهََب اَّللَّ َن ِإالَّ َأنه َيسه َل«هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيَهبـَوه  ُبخه

ِحيِح. قال المحقق: [ # 2861]فيض:   َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن مُحَيهٍد، ان   *   -  400 َحاَق، َعنه ِعيَسى بهِن َمعهَمٍر، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن   َحدَّ َسَلَمُة بهُن الهَفضهِل قَاَل: َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِإسه
َعَليهِه َوَسلََّم   ، َعنه أَبِيِه، قَاَل: »بـََعَثيِن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  َُزاِعيِّ َياَن بهِن َحرهٍب يـَقهِسُمُه يف مبَاٍل إِ َعلهَقَمَة بهِن َأيب الهَفغهَواِء اخله ىَل َأيب ُسفه

َياَن، فَ  رُِكوَن يـََتأَلَُّفُهمه«، فـََلمَّا َقِدمهُت َمكََّة، َدفـَعهُت الهَماَل ِإىَل َأيب ُسفه َياَن يـَُقوُل: َما رَأَيهُت أَبـَرَّ  فـَُقَراِء قـَُريهٍش َوُهمه ُمشه َجَعَل أَبُو ُسفه
اَلِت ِمنه َهَذا، َواَل َأوهَصَل يـَعه  َنا اِبلصِّ َعُث ِإلَيـه  َيرَبُّاَن ِِبَا " يِن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإانَّ جُنَاِهُدُه َوَنطهُلُب َدَمُه، َوُهَو يـَبـه

 . إسناده ضعيف شعيب في تخريج سير أعالم النبالء: قال [ # 2862]فيض: 
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ِ، ان يَزِيُد بهُن َهاُروَن، قَاَل: ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َجعهَفٍر قَاَل: ان ُمصهَعُب به   *   -   401 َُسنيه ُن َثِبِت بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله
ُهمه ِسَنٌة َشِديَدٌة، فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللَِّ  ِل نـًَوى ِمنه َذَهٍب،  الزَُّبريهِ، َعنه أَبِيِه، َأنَّ قـَُريهًشا، َأَصابـَتـه َياَن ِبِمه  َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِإىَل َأيب ُسفه

َياَن قَاَل: َأََب حُمَمٌَّد ِإالَّ ِصَلَة الرَِّحِم، قَالَ  ِمَك«، فـََلمَّا َقِدَم َعَلى َأيب ُسفه ُه يف قـَوه  ُمصهَعٌب: »بـََعَث ِبِه ِإلَيهِهمه َوُهمه فـََقاَل: »اقهِسمه
 َأَشدُّ َما َكانُوا َعَليهِه« 

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2863]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َُيهََي حُمَمَُّد بهُن َسِعيٍد، ان َعبهُد الصََّمِد بهُن َعبهِد الهَواِرِث، ان   *   -   402 ُعَمُر بهُن فـَرُّوَخ، َعنه َحِبيِب بهِن الزَُّبريهِ، َعنه    َحدَّ
َجَّاَم ِديَنارً  َتَجَم، َوَأعهَطى احله رَِمَة، َعِن ابهِن َعبَّاٍس، »َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، احه  ا«ِعكه

 .بنحوه ( 1577(، ومسلم )2279رواه البخاري )[ # 2864]فيض: 
 

، عَ  *  -  403 َباينِّ ِر بهِن َعيَّاٍش، َعِن الشَّيـه َبَّاِر، ان َثِبٌت الهَعاِبُد، ان أَبُو َبكه ثـََنا ُسَليهَماُن بهُن َعبهِد اجله نه َحِبيٍب، َعنه اَنِفِع بهِن ُجَبريهِ َحدَّ
بُُه بهِن ُمطهِعٍم، َعنه أَبِيِه قَاَل: َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يَـ  َتِبَعُه النَّاُس، فـََعِلَق ثـَوه َمًة، قَاَل: فـََفرَّ ِمنه النَّاِس، فـَ ًما ِقسه وه

ُتُه«  نَـُهَما َماٌل َلَقَسمه يب، َأخَتَاُفوَن خُبهِلي؟ َلوه َكاَن َما بـَيـه  ِبَشَجَرٍة، فـََقاَل: »رُدُّوا َعَليَّ ثـَوه
 ~ [ 2865]فيض: 

 

، َعنه َعطَ   َحدََّثيِن    -   404 ِريِّ َحاُق بهُن ُسَليهَماَن الرَّاِزيُّ، ان َماِلُك بهُن أََنٍس، َعِن الزُّهه اِء بهِن يَزِيَد  يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد قَاَل: ان ِإسه
َنهَصاِر َسأَُلوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ، َأنَّ اَنًسا ِمَن األه ِريِّ ُده ، َعنه َأيب َسِعيٍد اخله  َعَليهِه َوَسلََّم فََأعهطَاُهمه، ُثَّ َسأَُلوُه فََأعهطَاُهمه، ُثَّ اللَّيهِثيِّ

 قَاَل: »َما َيُكوُن ِعنهِدي فـََلنه َأدَِّخَرُه َعنهُكمه« 
 (. 1053(، ومسلم )1469رواه البخاري )[ # 2866]فيض: 

 

َاِعيَل، َعنه َجعهَفِر بهِن حُمَمٍَّد، َعنه أَبِيِه، َأنَّ َسائِ  *   -   405 َاِعيَل، ان َحامِتُ بهُن ِإْسه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه اَل أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َحدَّ
، َأعهِطيِن. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َنهَصاِر:  َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َعَليهِه َوَسلََّم: »َمنه ِعنهِدِه َسَلٌف؟« قَاَل رَُجٌل ِمنه األه

َتاَج ِإىَل َسَلِفِه، فـََرَجَع ِمَرارًا ُكلَّمَ  َنهَصاِريَّ احه َتاَج ِإلَيهِه َأََتُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ِعنهِدي قَاَل: »َأعهِطِه َأرهبـََعَة َأوهُسٍق«. ُثَّ ِإنَّ األه  َصلَّى ا احه
َليهِه َوَسلََّم: »َمنه ِعنهَدُه َسَلٌف؟« فـََقاَل هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َيُكوُن ِإنه َشاَء اَّللَُّ«. فـََلمَّا َكاَن يف الثَّالَِثِة، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ 

َا يل َأرهبـََعُة َأوهُسٍق، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى رَُجٌل: َأاَن. قَاَل: »ُكمه؟« قَاَل: َما َشِئَت. قَاَل: »َأعهِطِه ُثََ  انَِيَة َأوهُسٍق« فـََقاَل الرَُّجُل: ِإَّنَّ
 هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَأرهبـََعٌة أَيهًضا«

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2867]فيض: 
 

َحاَق، قَ   *   -   406 ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن أَيُّوَب قَاَل: َحدَّ َزَة يَزِيُد َحدَّ اَل: َحدََّثيِن أَبُو َوجه
َاِرِث بهِن عَ  ِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه الرََّضاَعِة بهُن ُعبَـيهٍد السَّعهِديُّ، قَاَل: َلمَّا انـهُتِهَي اِبلشَّيهَماِء بِنهِت احله بهِد الهُعزَّى ُأخه

ُتَك، قَاَل: »َفَما َعاَلَمُة   ، ِإيّنِ ُأخه : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َتِنيَها يف ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَلته : َعضٌَّة َعَضضه  َذِلَك؟« قَاَلته
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ِري َوَأاَن ُمتَـَورَِّكُتَك، قَاَل: فـََعَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم الهَعاَلَمَة، فـََبَسَط هَلَا َلَسَها َعَليهِه   َظهه رَِداَءُه، ُثَّ قَاَل: »َهاُهَنا« َوَأجه
بَـبهِت َفِعنهِدي حُمَبًَّة ُمَكرَّمَ  ََها، َوقَاَل: »ِإنه َأحه : َبله َُتَتُِّعيِن َوتـَُردُّين ِإىَل َوَخريَّ ِمَك« قَاَلته بَـبهِت َأنه أَُمتَِّعِك َوتـَرهِجِعي ِإىَل قـَوه ًة، َوِإنه َأحه

ِمَها، فـََزَعَمته بـَُنو َسعهِد بهنِ  ِمي: َفَمتـََّعَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَردََّها ِإىَل قـَوه ٍر أَنَُّه أَ قـَوه عهطَاَها ُغاَلًما َلُه يـَُقاُل َلُه:   َبكه
ِلُهَما بَِقيٌَّة بـَعهدُ  َخَر، فـََلمه يـََزله ِفيِهمه ِمنه َنسه ُحوٌل َوَجارِيًَة، فـََزوََّجته َأَحَدمُهَا اله  َمكه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2868]فيض: 
 

، َعِن الهَقاِسِم، َعنه َعاِئَشَة َحدََّثيِن يـَعهُقوُب بهُن ُعبَـيهٍد قَاَل: ان ِهَشاُم بهنُ   *   -  407 ََكُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ  َعمَّاٍر، ان َُيهََي بهُن مَحهَزَة، ان احله
ٍب َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فَـ  َوُد بهُن َوهه َسه َتأهَذَن األه َها قَاَلِت: اسه ُ َعنـه َصلَّى هللاُ َعَليهِه   َبَسَط َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  : َوَما ْسَِ َاَل َواِلٌد« قَاَلته ِلسه اَي َخاُل، فَِإنَّ اخله ِه ِإالَّ اَي  َوَسلََّم رَِداَءُه، فـََقاَل: »اجه ُعوُه اِبْسِه  َعَليهِه َوَسلََّم َيده
 َخالُ 

 (، وقال األلباني: ضعيف. 152)ذكره األلباني في ضعيف الجامع [ # 2869]فيض: 
 

َحاَق، قَاَل: َحدََّثيِن   *  -  408 ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهُن أَيُّوَب، ان ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه ٍر: َأنَّ َحدَّ  َعبهُد اَّللَِّ بهُن َأيب َبكه
ًنا قَاَل: ِإيّنِ َواَّللَِّ أَلَِسرُي ِإىَل َجنهِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ رَُجاًل ِمنه َأصهَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ    َعَليهِه َوَسلََّم ِمَّنه َشِهَد َمَعُه ُحنَـيـه

ِلي نـَعهٌل يل َغِليظٌَة ِإذه َزمَحَته اَنَقيِت اَنَقَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َويـََقُع َحرهُف نـَعهِلي  ى  َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى اَنَقٍة يل، َويف رِجه
ِط، َوقَاَل: »َأوه  « قَاَل: فَانهَصَرفهُت.  َعَلى َساِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأوهَجَعُه. قَاَل: فـََقرََع َقَدِمي اِبلسَّوه ره َعينِّ َجعهَتيِن فََأخِّ

ِل َرُسوِل اَّللَِّ ا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَلهَتِمُسيِن. قَاَل: قـُلهُت: َهَذا َواَّللَِّ ِلَما ُكنهُت َأَصبهُت ِمنه رِ فـََلمَّا َكاَن ِمَن الهَغِد ِإذَ  جه
َقده  »ِإنََّك  فـََقاَل يل:  أَتـََوقَُّع،  َوَأاَن  ُتُه  َفِجئـه قَاَل:  َمهِس.  اِبأله َوَسلََّم  َعَليهِه  فََأوهَجَعتهيِن،  َصلَّى هللاُ  بِنَـعهِلَك  َأمهِس  ِلي  رِجه َأَصبهَت   ُكنهَت 

ُتَك أِلَُعوَِّضَك« قَاَل: فََأعهطَاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ  ِط، َفَدَعوه  َم َُثَاِننَي نـَعهَجًة اِبلضَّرهبَِة الَّيِت َضَرَبيِن فـََقَرعهُت َقَدَمَك اِبلسَّوه
 . إسناده جيد(، وقال: 3043ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة )[ # 2870]فيض: 

 

ثـََنا َأمحهَُد بهُن حُمَمٍَّد، ان  *  -  409 َحاَق، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَوفهدِ   َحدَّ   ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهٍد، َعنه حُمَمَِّد بهِن ِإسه
رِبُوا َماِلًكا أَنَُّه َليه َهَواِزَن: »َما فـََعَل َماِلُك بهُن َعوهٍف؟« قَاُلوا: ُهَو اِبلطَّاِئِف َمَع ثَِقيٍف، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  ِه َوَسلََّم: »َأخه

ِبِل« فَأََتى َماِلٌك ِبَذِلكَ  ُتُه ِماَئًة ِمَن اإلهِ َلُه َوَماَلُه، َوَأعهطَيـه ِلَما َرَددهُت ِإلَيهِه َأهه َفَخَرَج ِمنه الطَّاِئِف فـََلِحَق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   ِإنه َأََتين ُمسه
َلمَ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فَ  ِبِل َوَأسه َلُه َوَماَلُه، َوَأعهطَاُه ِماَئًة ِمنه اإلهِ ِعهَرانَِة َأوه مبَكََّة فـََردَّ َعَليهِه َأهه اَلُمُه. فـََقاَل َماِلُك بهُن  َأدهرََكُه اِبجله ، َفَحُسَن ِإسه

ٍف:  َعوه
الكامل[  ]البحر 

كُ  النَّاِس  يف   ... ِبَواِحٍد  عهُت  ْسَِ َواَل  رَأَيهُت  ِإنه  حُمَمَّدِ َما  مبِثهِل   لِِّهمه 
َغدِ  يف  َعمَّا  ُُيهرِبهَك  َتَشأه  َوَمىَت   ... ُتِدي  اجه ِإَذا  ِللهَجزِيِل  َوَأعهَطى  ََف   َأوه
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ُمَهنَّدِ  ُكلِّ  َوَضرهِب  َريفِّ  اِبلهِمشه  ... َناُؤَها  أَبـه َعرََّدته  الهَكِتيَبُة   َوِإَذا 
َط  َباِلِه ... َوسه ََباَءِة َخاِدٌر يف َمرهَصدِ َفَكأَنَُّه لَيهٌث َعَلى َأشه  اهله

 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2871]فيض: 
 

َياُن، عَ   *  -   410 ثـََنا ُسفه َبٍل، قَاَل: َحدَّ َسُن بهُن الصَّبَّاِح قَاَل: َحدََّثيِن َأمحهَُد بهُن حُمَمَِّد بهِن َحنـه َلَم، َعنه َعطَاِء َحدََّثيِن احلَه نه زَيهِد بهِن َأسه
أَُلونَُه َحاَجًة، فـََلمَّا رَآُهمه َوَأَحسَّ ِبِِ بهِن   ًما أَتـَُوا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيسه ُخَل، َيَساٍر، َأنَّ قـَوه ٌء قَاَم لَِيده مه َوملَه َيُكنه ِعنهَدُه َشيه

ِبِه َفَشقَُّه، َفَدَخَل النَّ  ُهمه، فـَتَـَعلََّق بِثـَوه ٌء َفَسأَُلوُه فََأَمَر فـََلِحَقُه اَلِحٌق ِمنـه ُه َوَقده َجاَءُه َشيه ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََلمَّا َكاَن بـَعهُد أَتـَوه
ِبَك، قَاَل: »ُهَو ِبَفزَِّت ِمنهُكمه«  َعلهَنا يف ِحلٍّ ِمنه خَتهرِيِق ثـَوه ، اجه  هَلُمه، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 مرسل.  :موسوعةال  قال محقق[ # 2872]فيض: 
 

َاِعيَل، ان  *  -  411 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه َلَم، َعنه َعطَاِء بهِن َيَساٍر، َأنَّ نـََفًرا ِمَن الهَباِديَِة َجاُءوا، فـََلمَّا    َحدَّ َياُن، َعنه زَيهِد بهِن َأسه ُسفه
ُخَل، َوملَه َيُكنه  ِجِد اَبَدرَُهمه لَِيده ءٌ   رَآُهُم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقده طَِلُعوا ِمنه اَبِب الهَمسه ، فـََلِحَقُه بـَعهُضُهمه َفَجَبَذُه، ُثَّ ِعنهَدُه َشيه
ُه، فـََقاُلوا َلُه: اقـهَتصَّ ِمنَّا، قَا ٌء فََأعهطَاُهمه، فَأَتـَوه  َل: »ِهَي ِبَفزَِّت ِمنهُكمه«َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َشيه

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2873]فيض: 
 

َهاِل بهِن عَ   *  -  412 َسُن بهُن الصَّبَّاِح، ان َُيهََي بهُن َأيب بَُكريهٍ، َعِن الهَعاَلِء بهِن َصاِلٍح، َعِن الهِمنـه َرَأٌة  َحدَّثـََنا احلَه ٍرو، قَاَل: َأرهَسَلِت امه مه
: ايهِتِه فََأقهرِِه السَّاَل  ُسيِن، فَِإنه قَاَل َلَك: َحىتَّ َيَهتِيَـَنا ابـهنَـَها ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته َم َوُقله َلُه: ِإنَّ َأمِّي تـَُقوُل َلَك: اكه

ٌء«، فـََقاَل َلُه:   ُسيِن َقِميَصَك، فََأََتُه فـََقاَل: »َحىتَّ َيَهتِيَـَنا َشيه َا تـَُقوُل َلَك اكه ٌء، فـَُقله َلُه: ِإَّنَّ ُسيِن َقِميصَ َشيه َا تـَُقوُل َلَك: اكه َك،  ِإَّنَّ
ُ تـََعاىَل: }َواَل جَتهَعله َيَدَك َمغهُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل  ِط{ ]اإلسراء: فـَنَـزََع َقِميَصُه َفَدفـََعُه ِإلَيهِه، فَأَنـهَزَل اَّللَّ  [ " 29تـَبهُسطهَها ُكلَّ الهَبسه

 مرسل ان لم يكن معضال. :الموسوعة قال محقق[ # 2874]فيض: 

ثـََنا َهاُروُن    -   417 َذٍب، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهَقاِسِم، َعنه َكِثريٍ َحدَّ َرُة بهُن رَبِيَعَة، ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشوه ىَل َعبهِد  بهُن َمعهُروٍف، ان َضمه ، َموه
بِ  ُ َعنهُه أِبَلهِف ِديَناٍر يف ثـَوه ِه ِحنَي َجهََّز النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجيهَش الرَّمحهَِن بهِن َْسَُرَة، قَاَل: َجاَء ُعثهَماُن بهُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ

ِر النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوسَ  َرِة، َفَصبـََّها يف ِحجه لََّم يـَُقلِّبـَُها َويـَُقوُل: »َما َضرَّ ُعثهَماَن َما الهُعسه
ُد َذِلَك ِمَرارًافـََعَل بَـ   عهَد َهَذا« يـَُردِّ

 . إسناده حسن، وقال شعيب: (20630(، وأحمد )3701أخرجه الترمذي )[ # 2875]فيض: 
 

ُرو بهُن َمرهزُوٍق، قَاَل: ان   -   418 ، ان َعمه ىًل ِلِل ُعثهَماَن، َعِن الهَولِيِد    َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ السََّكُن بهُن الهُمِغريَِة، َموه
ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم، َوَحثَّ َعَلى بهِن َأيب ِهَشاٍم، َعنه فـَرهَقٍد َأيب طَلهَحَة، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َخبَّاٍب قَاَل: َشِهده

َرةِ  اَلِسَهاَجيهِش الهُعسه ، َعَليَّ ِماَئُة بَِعرٍي أبَِحه ُ َعنهُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ُثَّ   ، فـََقاَم ُعثهَماُن بهُن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ َتاِِبَا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَأقـه
َيهِش، فـََقاَم ُعثهَمانُ  َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى اجله َتاِِبَا يف َحضَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  اَلِسَها َوَأقـه ، فـََقاَل: َعَليَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِماَئُة بَِعرٍي أبَِحه
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َيهِش، فـََقاَم ُعثهَماُن، فـََقاَل: َعلَ  ، ُثَّ َحضَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى اجله اَلِسَها  يَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِماَئُة بَِعرٍي أبَِ َسِبيِل اَّللَِّ حه
، قَاَل َعبهُد الرَّمحهَِن: َوَأاَن رَأَيهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  َتاِِبَا يف َسِبيِل اَّللَِّ  َوُهَو َعَلى الهِمنهرَبِ يـَُقوُل: »َما َعَلى ُعثهَماَن َوَأقـه

ِم«  َما َعِمَل بـَعهَد َهِذِه َأوه بـَعهَد الهيَـوه
 .غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث الموطأ المغيرة(، وقال: 3700رواه الترمذي )# [ 2876]فيض: 
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ٍر حُمَمَُّد بهُن رِزهِق اَّللَِّ الهَكلهَوَذاينُّ   *   -   1 َاِعيَل ،  َوَهاِشُم بهُن الهَقاِسِم قَااَل: ان َُيهََي بهُن َصاِلٍح الهُوَحاِظيُّ ،  َحدََّثيِن أَبُو َبكه قَاَل: ان أَبُو ِإْسه
عهُت َماِلَك بهَن ُأَديٍّ ،  السَُّكوينُّ  عهُت النـُّعهَماَن بهَن َبِشريٍ ،  ْسَِ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ ،  يـَُقوُل: ْسَِ ى هللاُ َعَليهِه َوُهَو َعَلى الهِمنهرَبِ يـَُقوُل: ْسَِ

نـهَيا ِإالَّ ِمثهُل الذُّاَبِب ََتُوُر يف َجوَِّها ِل الهُقُبورِ ،  َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَُّه ملَه يـَبهَق ِمَن الدُّ َواِنُكمه ِمنه َأهه فَِإنَّ َأعهَماَلُكمه ،  فَاَّللََّ اَّللََّ يف ِإخه
 تـُعهَرُض َعَليهِهمه« 

 إسناده ضعيف. المحقق: قال [ # 2877]فيض: 

رٍ   *  -  2 ثـََنا أَبُو َبكه َزاِميُّ ،  ثنا أَبُو َسِعيٍد الهَمِدييِنُّ َعبهُد اَّللَِّ بهُن َشِبيبٍ ،  َحدَّ َبَة احلِه ِر بهُن َشيـه َاِعيلَ ،  ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا ،  ثـََنا فـَُليهُح بهُن ِإْسه
َلمَ َعنه ، حُمَمَُّد بهُن َجعهَفِر بهِن َأيب َكِثريٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه  ، َعنه َأيب ُهَريـهَرةَ ، َوالهَمقهرُبِيِّ ، َعنه َأيب َصاِلحٍ ، زَيهِد بهِن َأسه

ِل اله  لَِياِئُكمه ِمنه َأهه َا تـُعهَرُض َعَلى َأوه ََتُكمه ِبَسيَِّئاِت َأعهَماِلُكمه فَِإَّنَّ  ُقُبوِر« َوَسلََّم: »اَل تـَفهَضُحوا َموه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2878]فيض: 

 
رٍ  *  - 6 ثـََنا أَبُو َبكه َارِِثيُّ ، ان أَبُو َعاِمٍر الهَعَقِديُّ ، ثين ابهُن رِفَاَعةَ ، َحدَّ ََسِن احله ِرو ، ان َعبهُد الهَمِلِك بهُن احله عهُت َسِعيَد بهَن َعمه قَاَل: ْسَِ

عهُت رَُجاًل ِمنَّا يـَُقاُل َلُه: ُمَعاِويَُة َأِو ابهُن  ،  بهِن ُسَليهمٍ  َعنه َأيب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ،  ُمَعاِويَةَ قَاَل: ْسَِ
ُلُه َوَُيهِمُلُه َويَُكفُِّنُه َوَمنه يَُدلِّيِه يف حُ  َرتِِه« الهَميَِّت يـَعهِرُف َمنه يـَُغسِّ  فه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2879]فيض: 

رٍ   *   -   14 ثـََنا أَبُو َبكه ،  َعنه َُيهََي بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َأيب لَِبيَبةَ ،  ان ُفَضيهُل بهُن ُسَليهَماَن النَُّمريهِيُّ ،  ثين حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن بَزِيعٍ ،  َحدَّ
: اَي رَ ،  َعنه َجدِّهِ  ًدا َشِديًدا فـََقاَلته ٍر َوجه ُر بهُن الهرَبَاِء بهِن َمعهُروٍر َوَجَدته َعَليهِه أُمُّ ِبشه َاِلُك  قَاَل: " َلمَّا َماَت ِبشه ُسوَل اَّللَِّ اَل يـََزاُل اهله

ٍر اِبلسَّاَلمِ  َتى فَُأرهِسُل ِإىَل ِبشه ِلُك ِمنه َبيِن َسِلَمَة فـََهله يـَتَـَعاَرُف الهَموه َوالَِّذي ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »نـََعمه   ؟  يـَهه
ُمه لَيَـتَـَعارَُفوَن َكَما تـَتَـَعاَرُف الطَّريهُ يف رُُءوِس الشََّجِر« وََكاَن اَل يَـ  ٍر ِإَّنَّ ِلُك َهاِلٌك ِمنه َبيِن َسِلَمَة ِإالَّ َجاَءتههُ نـَفهِسي بَِيِدِه اَي أُمَّ ِبشه  أُمُّ هه

ٍر السَّاَلَم "  َرأه َعَلى ِبشه : " اَي ُفاَلُن َعَليهَك السَّاَلُم فـَيَـُقوُل: َوَعَليهِك فـَتَـُقوُل: اقـه ٍر فـََقاَلته  ِبشه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2880]فيض: 

 
َناٍد ملَه َُيهَفظهُه قَاَل: قَاَل النَّ *  -  117 ٍر، ثين الهُمنهِذُر بهُن َعمَّاٍر الهَباِهِليُّ، ِبِه. . . ِبِِسه ثـََنا أَبُو َبكه ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  َحدَّ

 »ِإنَُّه سَيُكوُن ِمنهُكَما َأمهٌر , َأَما ِإنَّ اَّللََّ َسيـُغهَفُر َلُكَما«
معضل. : الموسوعة قال محقق [ #2881]فيض: 

 
رٍ   *  -   161 ثـََنا أَبُو َبكه " َأنَّ رَُجاًل ،  ثين رَاِشُد بهُن َسعهدٍ ،  ان حُمَمَُّد بهُن ُسَليهَمانَ ،  ان َُيهََي بهُن َصاِلٍح الهُوَحاِظيُّ ،  ثين أَبُو حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ

َنهَصاِر تـُُوفَِّيِت امهَرأَتُهُ  َها،  ِنَساًء يف الهَمَناِم َوملَه يـََر امهَرأََتُه َمَعُهنَّ فـََرَأى  ،  ِمَن األه َتِحي ،  َفَسَأهَلُنَّ َعنـه فـَُقلهَن: ِإنَُّكمه َقصَّرهمُته يف َكَفِنَها َفِهَي َتسه
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فَأََتى رَُجاًل ،   َعَليهِه َوَسلََّم: انهظُره ِإىَل ثَِقٍة ِمنه َسِبيلٍ فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ،  فَأََتى الرَُّجُل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ،  َأنه خَتهُرَج َمَعَنا
بـَلَّغهتُ  َتى  يـُبَـلُِّغ الهَموه َأَحٌد  َنهَصاِريُّ: ِإنه َكاَن  رَبَُه فـََقاَل األه َنهَصاِر َحَضَرتهُه الهَوفَاُة فََأخه بَ ،  هُ ِمَن األه بِثـَوه َفَجاَء  َنهَصاِريُّ  َ األه ِ قَاَل: فـَتـُُويفِّ نيه

ُورَيهِن اِبلزَّعهَفَرانِ  َنهَصاِريِّ ، َمربه َفَراِن " ، َفَجَعَلُهَما يف َكَفِن األه َصه اَبِن األه َها الثَـّوه َوَة َمَعُهنَّ امهَرأَتُُه َوَعَليـه  فـََلمَّا َكاَن اللَّيهُل رََأى النِّسه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2882]فيض: 

 
ثـََنا    *   -  162 رٍ َحدَّ َزهِديُّ ،  ثين الهَعبَّاُس بهُن َجعهَفرٍ ،  أَبُو َبكه ِلُم بهُن ِإبـهَراِهيَم األه رَِمُة بهُن َعمَّارٍ ،  ان ُمسه َبَأاَن ِعكه َعنه ِهَشاِم بهِن  ،  قَاَل: أَنـه
ِسنه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  َعنه َأيب قـََتاَدةَ ،  َعنه حُمَمَِّد بهِن ِسريِينَ ،  َحسَّانَ  ، َكَفَنهُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َويلَ َأَحدُُكمه َأَخاُه فـَلهُيحه

ُمه يـَتَـَزاَوُروَن يف قـُُبورِِهمه«  فَِإَّنَّ
 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2883]فيض: 

 
َسُن بهُن َشاَذاَن، ان*    -  249 ٍر، ان احلَه ثـََنا أَبُو َبكه يَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن َعبهِد اَّللَِّ الهَماِجُشوِن، َعنه حُمَمَِّد بهِن    َحدَّ

ٍر فـََرآُه ثَِقياًل َفَخَرَج ِمنه عِ  رِبَُها نهِدِه َفَدَخَل َعَلى َعاِئشَ الهُمنهَكِدِر، قَاَل: " َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َأيب َبكه َة , فَِإنَُّه لَُيخه
َتأهِذُن , فـََقاَلته َعاِئَشُة: َأيب , َفَدَخَل َفَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى ٍر َيسه ٍر ِإذه َجاَء أَبُو َبكه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَتَـَعجَُّب ِلَما َعجََّل   ِبَوَجِع َأيب َبكه

ُ ِمَن الهَعاِفَيِة فـََقاَل: َما َهَذا ِإالَّ  ُت َوَقده بـَرَ اَّللَّ ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم َفَسَعَطيِن َسعهطًَة , فـَُقمه َت ِمنه ِعنهِدي فـََغَفوهُت فََأََتين ِجربه أهُت   َأنَّ َخَرجه
" 

مرسل. : الموسوعة [ # قال محقق2884]فيض: 

 
رٍ   *   -   308 ثـََنا أَبُو َبكه َعنه  ،  َعنه ُعبَـيهَدَة بِنهِت اَنِبلٍ ،  : ان حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر الهُقَرِشيُّ ،  الطَّاِئيُّ قال: َكَتَب ِإيَلَّ َعِليُّ بهُن َحرهٍب  ،  َحدَّ

ِلَم بَِثاَلٍث َكَأيّنِ يف ظُلهَمٍة اَل أُبهِصرُ ،  َعاِئَشَة بِنهِت َسعهدٍ  عهُت َأيب يـَُقوُل: " رَأَيهُت يفَ الهَمَناِم قـَبهَل َأنه ُأسه : ْسَِ ًئا ِإذه أَ   قَاَلته َضاَء يل  َشيـه
ٍر َرِضَي   فَاتَـّبَـعهُتُه َفَكَأيّنِ أَنهظُُر ِإىَل َمنه َسبَـَقيِن ِإىَل َذِلَك الهَقَمَر فَأَنهظُُر ِإىَل زَيهِد بهِن َحارِثََة َوِإىَل ،  َقَمرٌ  َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب َوِإىَل َأيب َبكه

ُهمه  ُ َعنـه َأهُلُمه َمىَت  ،  اَّللَّ َنا ِإىَل َهُهَناوََكَأيّنِ َأسه اَلِم ،  قَاُلوا: السَّاَعةَ ،  انـهتَـَهيـه ُعو ِإىَل اإلهِسه َوبـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َيده
ِفًيا َتخه َياٍد َوَقده َصلَّى الهَعصهرَ ،  ُمسه ُعو،  فـََلِقيُتُه يف ِشعهِب َأجه ُ َوَأيّنِ َرُسوُل  قَاَل: َتشَ   ؟  فـَُقلهُت: ِإىَل َما َتده ، اَّللَِّ هَُّد َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َوأَنََّك َرُسوُل  َهُد َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  َفَما تـَُقدَِّميِن  َأَحٌد ِإالَّ ُهمه " ،  اَّللَِّ قَاَل: قـُلهُت: َأشه
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2885]فيض: 

 
رٍ   *  -  311 ثـََنا أَبُو َبكه ،  َعنه أََنسٍ ،  َعنه َثِبتٍ ،  ان ُسَليهَماُن بهُن الهُمِغريَةِ ،  ان َهاِشُم بهُن الهَقاِسمِ ،  ثين ِزاَيُد بهُن أَيُّوَب أَبُو َهاِشمٍ ،  َحدَّ

َسَنةُ  فَِإَذا رََأى الرَُّجُل ،  اَن ِفيَما يـَُقولُُه: َهله رََأى َأَحٌد ِمنهُكمه ُرؤهايَ َفكَ ،  قَاَل: " َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـُعهِجُبُه الرُّؤهاَي احلَه
رَبَ َعنهُه مبَعهُروٍف َكاَن َأعهَجَب ِلُرؤهاَيهُ  َرَأٌة فـََقاَلته اَي َرُسوَل اَّللَِّ رَأَيه ،  الَِّذي اَل يـَعهرِفُُه الرُّؤهاَي َسَأَل َعنهُه فَِإنه َأخه ُت يفَ قَاَل: َفَجاَءِت امه

َنَّةَ  ُت فَُأدهِخلهُت اجله َنَّةُ ،  الهَمَناِم َكَأيّنِ َخَرجه َبًة ارهجَتَّته هَلَا اجله َوَقده  ،  َحىتَّ َعدَِّت اثهيَنه َعَشَر رَُجاًل ،  فَِإَذا َأاَن ِبُفاَلٍن َوُفاَلنٍ ،  َفَسِمعهُت َوجه
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َداُجُهمه بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َسرِيَّةً  َخُب َأوه َفِقيَل: اذهَهُبوا ِِبِمه ِإىَل ،   قـَبهَل َذِلَك َفِجيَء ِِبِمه َوَعَليهِهمه ثَِياٌب طُلهٌس َتشه
رِ ،  ََّنَِر الهبَـيهَدخِ  َلَة الهَبده رُِجوا َوُوُجوُهُهمه َكالهَقَمِر لَيـه َهاَوأهُتوا ِبَكَراِسيَّ ِمنه َذَهٍب  ،  فـَُغِمُسوا ِفيِه فَُأخه َفٍة ِمنه  ،  فَأُقهِعُدوا َعَليـه َوِجيَء ِبَصحه

َرةٌ  َرِة َما َشاُءوا،  َذَهٍب ِفيَها ُبسه ٍه ِإالَّ َأَكُلوا ِمنه فَاِكَهٍة َما َشاُءوا،  فََأَكُلوا ِمَن الهُبسه ٍه ِمنه َوجه ِلُبوََّنَا ِلَوجه : َوَأَكلهُت َمَعُهمه ،  َفَما يـُقه قَاَلته
َوُأِصيَب ُفاَلٌن َوُفاَلٌن َحىتَّ َعدَّ اثهيَنه َعَشَر رَُجاًل فـََقاَل: َعَليَّ ،  ِك السَّرِيَِّة فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكاَن َكَذا وََكَذاَفَجاَء الهَبِشرُي ِمنه تِله 

ي ُرؤهاَيِك َعَلى َهَذا، اِبلهَمرهَأةِ  : ُأِصيَب ُفاَلٌن وَ ، فـََقاَل: ُقصِّ  ُفاَلٌن " فـََقاَل الرَُّجُل ُهَو َكَما قَاَلته
 إسناده حسن، والحديث صحيح. قال المحقق: [ # 2886]فيض: 
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 : كتاب من عاش بعد املوت اخلمسون و  واحد ال   الكتاب 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   11 ثـََنا ُسَريهُج بهُن يُوُنسَ ،  َحدَّ ثـََنا َخاِلُد بهُن اَنِفعٍ ،  قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّثـََنا َعِليُّ بهُن ُعبَـيهِد اَّللَِّ الهَغطََفاينُّ ،  قَاَل: َحدَّ
بـََلَغَنا َأنَّ ابهَن ِحَراشٍ ،  َوَحفهُص بهُن يَزِيدَ  َنَِّة َأوه يف  ،  َكاَن َحَلَف َأنه اَل ،  قَااَل:  يـَعهَلَم ُهَو يف اجله أََبًدا َحىتَّ  َفَمَكَث ،  النَّارِ َيضهَحَك 

َغريهَ أَنَُّه قَاَل: فـَبَـَلَغ َذِلَك َعاِئَشَة ، َفذََكَر َُنهَو َحِديِث َعبهِد الهَمِلِك بهِن ُعَمريهٍ   . . . اَل ُيضهِحُكُه َأَحٌد َفَضِحَك ِحنَي َماتَ ،  َكَذِلكَ 
َها ُ َعنـه : َصَدَق َأُخو َبيِن َعبهٍس َرمِحَُه اَّللَُّ ،  َرِضَي اَّللَّ عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »يـََتَكلَُّم رَُجٌل ِمنه أُمَّيِت ،  فـََقاَلته ْسَِ

ِت ِمنه ِخَياِر التَّاِبِعنَي«   بـَعهَد الهَموه
 في إسناده خالد بن نافع ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 2887]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  33 ثـََنا َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح الهَعَتِكيُّ ، َحدَّ ثـََنا َخاِلُد بهُن َحيَّاَن أَبُو يَزِيَد الرَّقِّيُّ ، قَاَل: َحدَّ َعنه ُكلهُثوِم ، قَاَل: َحدَّ
َشٍن الهُقَشريهِيِّ  َاِهِليَّةِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  اَّللَِّ َعنه َساملِِ بهِن َعبهِد  ،  َعنه َُيهََي الهَمَدينِّ ،  بهِن َجوه ُت َمرًَّة ِلَسَفٍر َفَمَررهُت ِبَقربهٍ ِمنه قـُُبوِر اجله ، قَاَل: َخَرجه

ِقيِن ،  اَي َعبهَد اَّللَِّ   فـََلمَّا رَآين قَاَل:،  َوَمِعي ِإَداَوٌة ِمنه َماءٍ ،  يف ُعُنِقِه ِسلهِسَلٌة ِمنه اَنرٍ ،  فَِإَذا رَُجٌل َقده َخَرَج ِمَن الهَقربهِ يـََتَأجَُّج اَنرًا ، اسه
ي فـََقاَل: اَي َعبهَد اَّللَِّ ،  ِإذه َخَرَج َعَلى أَثَرِِه رَُجٌل ِمَن الهَقربهِ ،  اَي َعبهَد اَّللَِّ ،  َأوه َكِلَمٌة تـَُقوهُلَا الهَعَربُ ،  قَاَل: فـَُقلهُت: َعَرَفيِن َفَدَعاين اِبْسِه

ِقِه فَِإنَُّه َكاِفرٌ  َتَذبَُه َوَأدهَخَلُه الهَقربهَ ُثَّ َأَخذَ ،  اَل َتسه لهِسَلَة فَاجه ،  ِإىَل َجاِنِب بـَيهِتَها َقربهٌ ،  قَاَل: ُثَّ َأَضاَفيِنَ اللَّيهَل ِإىَل بـَيهِت َعُجوزٍ ،   السِّ
ٌل َوَما بـَوهلٌ  ًَت يـَُقوُل: بـَوه : َكاَن َهَذا َزوهًجا يل   ؟  ِللهَعُجوِز: َما َهَذاَشنٌّ َوَما َشنٌّ فـَُقلهُت  ،  َفَسِمعهُت ِمَن الهَقربهِ َصوه وََكاَن ِإَذا اَبَل ،  قَاَلته

ََمَل ِإَذا اَبَل تـََفاجَّ ،  ملَه يـَتَِّق الهبَـوهلَ  ٌل َوَما بـَوهلٌ ،  َفَكاَن َيَهََب ،  وَُكنهُت َأُقوُل َلُه: َوُيهََك ِإنَّ اجله ِم َماَت: بـَوه قـُلهُت:  ،  فـَُهَو يـَُناِدي ُمنهُذ يـَوه
ِقيِن   ؟  َفَما الشَّنُّ  : َجاَءُه رَُجٌل َعطهَشاُن فـََقاَل: اسه ءٌ ،  فـََقاَل: ُدوَنَك الشَّنُّ ،  قَاَلته ِفيِه َشيه لَيهَس  َميًِّتا،  فَِإَذا  فـَُهَو  ،  َفَخرَّ الرَُّجُل 

ِم َماَت: َشنٌّ َوَما َشنٌّ  ُمنهُذ يـَوه َقِدمهُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى،  يـَُناِدي  رَبهتُهُ   فـََلمَّا  َعَليهِه َوَسلََّم َأخه ُيَسافـََر الرَُّجُل ،  هللاُ  »فـَنَـَهى َأنه 
َدُه«  َوحه

 .ليس له إسناد ورواته مجهولون  ابن عبد البر في التمهيد: قال [ # 2888]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ  *  -  58 َاِعيلَ ، َحدَّ َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ُعهِفيِّ ،  َوَعبهُد اَّللَِّ بهُن َُّنريهٍ ، َحدَّثـََنا وَِكيعٌ ، قَاَل: َحدَّ َعنه  ، َعِن الرَّبِيِع بهِن َسعهٍد اجله
َرائِيلَ ،  َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن َساِبطٍ  ثُوا َعنه َبيِن ِإسه  فَِإنَُّه َكاَنته ِفيِهُم قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َحدِّ

رَبَةٍ  َرهِض َفَمرُّوا مبَقه َقٌة َمرًَّة َيِسريُوَن يف األه ََعاِجيُب« ُثَّ أَنهَشأَ ُُيَدُِّث قَاَل: " َخَرَجته رُفـه ِ ، األه َعَتنيه َنا رَكه فـََقاَل بـَعهُضُهمه لِبَـعهٍض: َلوه َصلَّيـه
َ َلَعلَُّه ُُيهرُِج لَنَ  اَن اَّللَّ اُثَّ َدَعوه ِ ُثَّ َدَعوه َعَتنيه ِت " قَاَل: " َفَصلُّوا رَكه رِباَُن َعِن الهَموه رَبَِة فـَُيخه ِل َهِذِه الهَمقه فَِإَذا ُهمه ِبَرُجٍل ِخاَلِسيٍّ ،  ا بـَعهَض َأهه

ُفُض رَأهَسهُ  نَـيهِه أَثـَُر السُُّجودِ ،  َقده َخَرَج ِمنه َقربهٍ يـَنـه َ َعيـه َلَقده ِمتُّ ُمنهُذ ِماَئِة َسَنٍة َفَما َسَكَنته   ؟  َأَردهمُته ِإىَل َهَذافـََقاَل: اَي َهُؤاَلِء َما  ،  َبنيه
ِت ِإىَل السَّاَعةِ   فَادهُعوا اَّللََّ َأنه يُِعيَدين َكَما ُكنهُت " ، َعينِّ َحَرارَُة الهَموه

   ابن كثير في البداية والنهاية: غريب.قال [ # 2889]فيض: 
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لِ   *  -  1 ثـََنا َُجَيهُع بهُن َعمٍّ الهِعجه َرَّاِح بهِن َمِليٍح الرَُّواِسيُّ قَاَل: َحدَّ َياُن بهُن وَِكيِع بهِن اجله ثـََنا ُسفه قَاَل: َحدََّثيِن رَُجٌل ِمنه َبيِن ََتِيٍم ،  يُّ َحدَّ
ََسِن بهِن َعِليٍّ َعَليهِه السَّاَلمُ ،  ابهٍن أِلَيب َهاَلَة التَِّميِميِّ َعِن  ،  يَُكَنَّ َأاَب َعبهِد اَّللَِّ  َعنه َخاِلِه ِهنهَد بهِن َأيب َهاَلَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل ،  َعِن احله

َزانِ  َحه َرةِ ، اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ُمَتواِصَل األه  اَل يـََتَكلَُّم يف َغريهِ َحاَجٍة« ، َطوِيَل الَسكهتِ ، لَيهَسته َلُه رَاَحةٌ ، َدائَِم الهِفكه
 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2890]فيض: 

 

ِديٍّ الهَبصهِريُّ   *   -  2 َسُن بهُن َمهه ِصيُّ ،  ثنا احلَه مه َجَّاِج احلِه ِر بهِن َأيب َمرهَيََ ،  قَاَل: ثنا َعبهُد الهُقدُّوِس بهُن احله َرَة بهِن َعنه  ،  َعنه َأيب َبكه َضمه
ُ َعنههُ ، َحِبيبٍ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ ُكلَّ قـَلهٍب َحزِيٍن« ، َعنه َأيب الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2891]فيض: 
 

َحاُق بهُن  *  -  3 ثـََنا ِإسه ِليُّ َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه َُسنيه َاِعيَل قَاَل: ثنا احله ُ ، َعنه جُمَاِهدٍ ،  َعنه لَيهثٍ ، َعنه زَاِئَدةَ ، ِإْسه َعنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َها ُزهِن لُِيَكفَِّرَها َعنهُه« ، ا يَُكفُِّرَهاَعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َكثـَُرته ُذنُوُب الهَعبهِد َوملَه َيُكنه َلُه م، َعنـه ُ اِبحله  ابـهَتاَلُه اَّللَّ

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2892]فيض: 
 

َاِعيلَ   *  -  86 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ثنا ِإسه َاِعيَل بهِن َأيب َخاِلدٍ ،  َعنه ُهَشيهمٍ ، َحدَّ ِر بهِن  ، َعنه ِإْسه قَاَل: قَاَل ، َأيب زَُهريهٍ َعنه َأيب َبكه
يُق: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  دِّ ٍر الصِّ يَةِ ،  أَبُو َبكه فـََقاَل النَِّبُّ ،  ؟  [123}َمنه يـَعهَمله ُسوًءا َُيهَز ِبِه{ ]النساء:    ؟  َكيهَف الصَّاَلُح بـَعهَد َهِذِه اله

َت حَتُزهنُ  َت تـَنه  ؟ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »أََلسه ََذى ؟ َصبُ أََلسه َت ُيِصيُبَك األه  َفَذاَك الَِّذي جُتهَزوهَن ِبِه«  ؟ أََلسه
 حديث حسن، وإسناده منقطع.  قال المحقق: [ # 2893]فيض: 

 

َاِعيلَ   -   87 َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ ثنا ِإسه ِلمٍ ،  َحدَّ َاِعيُل بهُن رَاِفٍع  ،  ثنا الهَولِيُد بهُن ُمسه َنهَصاِريُّ ثنا ِإْسه ، َحدََّثيِن ابهُن َأيب ُمَليهَكةَ ،  األه
َنا َسعهُد بهُن َماِلكٍ ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن السَّاِئبِ  َتِسًبا فَانـهَتَسبهُت َلهُ ،  قَاَل: َقِدَم َعَليـه فـََقاَل: َمرهَحًبا  ،  بـَعهَد َما ُكفَّ َبَصُرُه فَأَتـَيهُت ُمنـه

ِت اِبلهُقرهآنِ بـََلَغيِن أَنَّ ، اَي ابهَن َأِخي عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ ، َك َحَسُن الصَّوه ،  يـَُقوُل: »ِإنَّ َهَذا الهُقرهآَن نـََزَل ِبُزهنٍ ، َوْسَِ
ا«، فَِإَذا قـََرأهَُتُوُه فَابهُكوا  فَِإنه ملَه تـَبهُكوا فـَتَـَباَكوه

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2894]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َعبهِد اَّللَِّ   -  109 َاِعيُل بهُن َِبهَرامَ ،  َحدَّ َسِن بهِن حُمَمَِّد بهِن ُعثهَمانَ ،  ثنا ِإْسه َنِة الشَّعهِبِّ ،  َعِن احلَه ، َزوهِج ابـه
َياَن الثَـّوهِريِّ  َعهَمشِ ،  َعنه ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " َأعهَظُم النَّاِس ،  َعِن أََنسٍ ،  َعنه يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  َعِن األه

َتمُّ أبَِمهِر ُدنـهَياُه َوآِخَرتِِه"  ِمُن الَِّذي يـَهه  مَهًّا الهُمؤه
 منكر، وإسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2895]فيض: 

 

َِزاِميُّ   *   -   155 َيةَ ،  َحدََّثيِن أَبُو ُسَليهَماَن النَّجَّارُ ،  قَاَل: ثنا زََكِرايَّ بهُن َمنهُظورٍ ،  ثنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احله َأنَّ رَُجاًل ،  َعنه يـَعهَلى بهِن ُمنـه
َرَأًة َصاحِلًَة    -َسلََّم َكاَنته َلُه امهَرَأٌة َصاحِلٌَة يف زََمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه وَ  َها  - وََكاَنِت امه : َمرهَحًبا ،  وََكاَن ِإَذا َدَخَل َعَليـه قَاَلته
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ِل بـَيهِتَها،  ِبَسيِِّدَها ُ مَهَّا،  َوَسيِِّد َأهه ،  َسرَيهزُُقَك َوُُيهِسُن ِإلَيهكَ فَِإَن اَّللََّ  ،  َوِإنه َكاَن مَهَُّك ِلِخَرِتكَ ،  ِإنه َكاَن مَهَُّك ِلِخَرِتَك فـََزاَدَك اَّللَّ
رَبَهُ  ِر الهُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ ،  َفَجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »هَلَا ِنصهُف َأجه

»  َوِهَي َعاِمٌل ِمنه ُعمَّاِل اَّللَِّ
 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2896فيض: ]

َسُن أَبُو َعبهِد اَّللَِّ   *   -   179 ُر بهُن يَزِيدَ ،  قَاَل: َعنه طَلهَحَة بهِن زَيهدٍ ،  َحدََّثيِن احلَه َثِم قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  قَاَل: ثنا ثـَوه َيـه َعِن اهله
ُزهَن َعَلى ُوُجوِهِهمه« هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل  َز َواحله ُد َّلِلَِّ الَِّذي يـََرى َأنَّ الهَعجه َمه  ُمغهَتمٍّ فـََقاَل: »احله

 إسناده ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا. قال المحقق: [ # 2897]فيض: 
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َثَمَة بهُن َحرهبٍ   -  1 ثـََنا أَبُو َخيـه ُ تـََعاىَل: َحدَّ نـهَيا َرمِحَُه اَّللَّ ِر بهُن َأيب الدُّ َعاينُّ ،  قَاَل أَبُو َبكه ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ُمَعاٍذ الصَّنـه ثـََنا َمعهَمرٌ ،  َحدَّ ،  َحدَّ
ِريِّ ،  َعنِ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو ُُيَدُِّث  ،  الرَّمحهَنِ َحدََّثيِن أَبُو َسَلَمَة بهُن َعبهِد  ،  الزُّهه َأنَّ َجاِبَر بهَن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: ْسَِ

َأاَن َأمهِشي َنا  ًَت يف السََّماءِ ،  قَاَل: »بـَيـه عهُت َصوه َ فـََرفـَعهُت َبَصِري فَِإَذا الهَمَلُك الَِّذي َجاَءين ِبِرَ ،  ِإذه ْسَِ اَء َجاِلٌس َعَلى ُكرهِسيٍّ َبنيه
َرهِض َفُجِثثهُت ِمنهُه رُعهًبا ُ َعزَّ َوَجلَّ }اَي أَيُـَّها الهُمدَّثُِّر{ ]امل،  السََّماِء َواأله ُلوين َفَدثَـُّروين فَأَنـهَزَل اَّللَّ ُلوين زَمِّ [  1دثر:  فـََرَجعهُت فـَُقلهُت: زَمِّ

ُجره  َز فَاهه ِلِه }َوالرُّجه  [ " 5« { ]املدثر: ِإىَل قـَوه
   (.161(، ومسلم )4926رواه البخاري )[ # 2898]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ   -  2 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  َحدَّ رَباََن يُوُنُس َعِن ابهِن ِشَهابٍ ،  َحدَّ َحدََّثيِن ُعرهَوُة بهُن الزَُّبريهِ َأنَّ َعاِئَشَة َزوهَج ،  َأخه
َا قَاَلته ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ٌم َكاَن َأَشدَّ َعَليهَك ِمنه ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َأَّنَّ َما أََتى َعَليهَك يـَوه

ِم ُأُحدٍ  ِمِك وََكاَن َأَشدُّ مَ   ؟  يـَوه َم الهَعَقَبِة ِإذه َعَرضهُت نـَفهِسي َعَلى ابهِن َعبهِد اَيلِيَل فـََلمه َيُِبهيِن قَاَل: »َلَقده َلِقيُت ِمنه قـَوه ُهمه يـَوه ا َلِقيُت ِمنـه
ِضِع َكَذا رَفـَعهُت رَأهِسي فَِإَذا َأاَن َقده َأظَلَّتهيِن  ِهي فـََلمَّا ُكنهُت مبَوه ُموٌم َعَلى َوجه ِيُل  َسَحابٌَة فـََنَظرهُت فَ فَانهطََلقهُت َوَأاَن َمهه ِإَذا ِفيَها ِجربه

ِمَك َوَما َردُّوا َعَليهَك َوَقده بـََعَث ِإلَيهَك مَ  َل قـَوه َع قـَوه َِباِل لَِتأهُمَرُه مبَا ِشئهَت ِفيِهمه فـََناَداين فـََناَداين فـََقاَل: ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقده ْسَِ َلَك اجله
َِباِل َفَسلََّم َعَليَّ ُثَّ قَا َِباِل َوَقده بـََعَثيِن رَبَُّك َمَلُك اجله ِمَك َوَأاَن َمَلُك اجله َل قـَوه َع قـَوه ِإلَيهَك لَِتأهُمَرين  َل: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقده ْسَِ

ِ« فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َشَبنيه َخه ُ ِمنه َأصهاَلِِبِمه أبَِمهِرَك ِفيَما ِشئهَت ِإنه ِشئهَت ُأطهِبقه َعَليهِهُم األه ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َأرهُجو َأنه ُُيهرَِج اَّللَّ
 َمنه يـَعهُبُد اَّللََّ اَل َشرِيَك َلُه« 

 (. 1795(، ومسلم )3231رواه البخاري )[ # 2899]فيض: 
 

ثـََنا بـُنهَداُر بهُن َبشَّارٍ   *  -   3 ثـََنا أَبُو َداُودَ ،  َحدَّ ثـََنا َجعهَفُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ الهُقَرِشيُّ ،  َحدَّ رَبين ُعَمُر بهُن َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ  ،  َحدَّ َأخه
َت أَنََّك نَ ،  َعنه َأيب َذرٍّ الهِغَفاِريِّ قَاَل: قـُلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه أَبِيِه ُعرهَوَة بهِن الزَُّبريهِ  َقنهتَ   ؟  ِبٌّ َكيهَف َعِلمه تَـيـه َت َحىتَّ اسه   ؟ َومبَا َعِلمه

َخُر بَ  َرهِض وََكاَن اله َرهِض فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه:  فـََقاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ َأََتين َمَلَكاِن َوَأاَن بَِبطهَحاَء َمكََّة فـََوَقَع َأَحُدمُهَا اِبأله َ السََّماِء َواأله نيه
تـُُهمه ُثَّ قَاَل: زِنهُه قَاَل: ُهَو ُهَو قَاَل: َفزِنهُه ِبَرُجٍل قَاَل: فـََوزَ  ؟  َأُهَو ُهوَ  ُتُه ُثَّ قَاَل: زِنهُه ِبَعَشَرٍة فـََوزََنيِن ِبَعَشَرٍة فـََرَجحه َنيِن ِبَرُجٍل فـََرَجحه

َتِثُروَن َعَليَّ ِمنه ِكفَِّة الهِميَزاِن فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصا،  مبِاَئةٍ  تـُُهمه َحىتَّ َجَعُلوا يـَنـه َرَج  ِحبِ فـََوزََنيِن مبِاَئٍة فـََرَجحه ِه: ُشقَّ َبطهَنُه َفَشقَّ َبطهيِن فََأخه
َرَج ِمنهُه َمغهَمَز الشَّيهطَاِن َوَعَلَق الدَِّم َفَطَرَحُهَما فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه: اغهِسله َبطهنَ  َل قـَلهِب فََأخه اَنِء َواغهِسله قـَلهَبُه َغسه َل اإلهِ ُه َغسه

لِ  َأَحُدمُهَا  َفَكَأيّنِ الهُماَلِء ُثَّ قَاَل  َن َوَولََّيا َعينِّ  َ َكِتَفيَّ َكَما ُهَو اله َامَتَ َبنيه َمهَر    َصاِحِبِه: ِخطه َبطهَنُه َفَخاَط َبطهيِن َوَجَعَل اخله ُأَعاِيُن األه
 ُمَعايـََنًة«
 ْبِن َكِبيٍر، َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم الرَّاِزيُّ َواْبُن ِحبَّاَن َوَتَكلََّم َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َجْعَفُر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعْثَمانَ   قال المحقق:[ #  2900]فيض:  

ِحيِح.  ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ  ِفيِه اْلُعَقْيِليُّ

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َبكَّارٍ   -  6 ٍر  ،  َحدَّ َداينُّ ثنا الهَولِيُد بهُن َأيب ثـَوه َمه َعنه َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب قَاَل:  ،  َعنه َعبَّاِد بهِن َأيب يَزِيدَ ،  ثنا السُّدِّيُّ ،  اهله
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َنا يف بـَعهِض نـََواِحيَها َخارًِجا ِمنه َمكَّ  َِباِل َوا»ُكنهُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم مبَكََّة َفَخَرجه َ اجله لشََّجِر فـََلمه ََّنُرَّ ِبَشَجٍر َة َبنيه
 »  َواَل َجَبٍل ِإالَّ قَاَل: السَّاَلُم َعَليهَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ

  (، وقال األلباني: ضعيف.3626رواه الترمذي )[ # 2901]فيض: 

ُ بهُن حُمَمَّدٍ   -  7 َُسنيه ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن َسعهدٍ ،  َحدَّثـََنا احله َحاقَ َعنه  ،  َحدَّ َعنه  ،  َعنه َُيهََي بهِن َعبَّاِد بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن الزَُّبريهِ ،  حُمَمَِّد بهِن ِإسه
:،  أَبِيهِ  تَـَلُفوا ِفيِه فـََقاَلته َل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اخه : »َلمَّا َأرَاُدوا ُغسه ِري َأجنَُ   َعنه َعاِئَشَة قَاَلته ّرُِد َرُسوَل اَّللَِّ َواَّللَِّ َما َنده

ُ َعزَّ  تَـَلُفوا أَلهَقى اَّللَّ ُلُه َوَعَليهِه ثَِيابُُه فـََلمَّا اخه ُنُه َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِمنه ثَِياِبِه َأوه نـَُغسِّ َم َحىتَّ َما ِفيِهمه رَُجٌل ِإالَّ َوَذقـه  َوَجلَّ َعَليهِهُم النـَّوه
رِِه ُثَّ َكلََّمُهمه  ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا ُمَكلٌِّم ِمنه اَنِحَيِة الهبَـيهِت َأِن اغهِسُلوا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَعَليهِه ثَِيابُُه فـََقاُموا إِ   يف َصده

َق الهَقِميِص َويُ  ُبوِر الهَماِء فـَوه ِبُصنـه َقِميُصُه  َلِو  َعَليهِه َوَسلََّم فـََغسَُّلوُه َوَعَليهِه  تـَُقوُل:  أَيهِديِهمه وََكاَنته َعاِئَشُة  َدلُِّكونَُه َوالهَقِميُص ُدوَن 
بـَرهُت َما َغسََّلُه ِإالَّ ِنَساُؤُه«  َتده بَـلهُت ِمنه َأمهِري َما اسه تَـقه  اسه

  (، وقال شعيب: إسناده حسن.3141رواه أبو داود )[ # 2902]فيض: 

ٍ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َصاِلٍح الهُقَرِشيُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َجعهَفِر بهِن حُمَمَّدٍ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن    *   -   8 َعنه َعِليِّ ،  َعنه َعِليِّ بهِن ُحَسنيه
َمُع ِحسُّهُ  ُصُه فـََقاَل: السَّاَلُم َعَليهُكمه  بهِن َأيب طَاِلٍب قَاَل: »َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َجاَء آٍت ُيسه َواَل يـَُرى َشخه

َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فَِثُقوا ِإنَّ يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِعَوًضا َعنه ُكلِّ ُمِصيَبٍة َوَخَلًفا ِمنه ُكلِّ َهاِلٍك وَدرًَكا ِمنه ُكلِّ َما فَاَت فَِبا،  َوَرمحهَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُهُ 
ُه فَا ُروَم َمنه ُحرَِم الثَـَّواَب َوالسَّاَلُم َعَليهُكمه« َوِإايَّ  رهُجوا فَِإنَّ الهَمحه

محمد بن جعفر أخو موسى الكاظم ذكر الخطيب أنه قال إني كنت  فيهقال الحافظ ابن حجر في الزهر النضر: [ # 2903]فيض: 
محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه , وفيه انقطاع ن:  ...وقال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الديقد حدثتكم بأحاديث زورتها

 .بين علي بن الحسين وبين جده علي , والمعروف عن علي بن الحسين مرسال

ُ بهُن َُيهََي الدَّعَّاُء َجاُر َأيب مَهَّامٍ *    -   9 َُسنيه ثـََنا َخازُِم بهُن َجبَـَلةَ ،  َحدََّثيِن احله َرَة  ،  َحدَّ ،  َعنه َخارَِجَة بهِن ُمصهَعبٍ ،  الهَعبهِديِّ َعنه َأيب َنضه
َلمَ  ٍب َهَتَف ،  َعنه ُسَويهِد بهِن َغَفَلةَ ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه َي بِثـَوه َعنه َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب قَاَل: »َلمَّا قُِبَض النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُسجِّ

ًصا: السَّاَلُم َعَليهُكمه َوَرمحهَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه َوالسَّاَلُم َعَليهُكمه أَ َهاِتٌف ِمنه اَنِحَيِة الهبَـيهِت   ًَت َواَل يـََروهَن َشخه َمُعوَن َصوه َل الهبَـيهِت فـََردُّوا َيسه هه
يََة ِإنَّ يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 57َعَليهِه فـََقاَل }ُكلُّ نـَفهٍس َذائَِقُة الهَموهِت{ ]العنكبوت:    َخَلًفا ِمنه ُكلِّ َهاِلٍك َوَعَزاًء ِمنه ُكلِّ ُمِصيَبٍة [ اله

ُه فَارهُجوا فَِإنَّ الهُمَصاَب َمنه ُحرَِم الثَـَّواَب«   َوَدرًَكا ِمنه ُكلِّ َما فَاَت فَِباَّللَِّ فَِثُقوا َوِإايَّ
   ~[ 2904]فيض: 

 

َاِعيُل بهُن َأيب حُمَمَِّد بهِن  *    -  10 قَاَل: »َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َأيب َحازٍِم الهَمِدييِنِّ ،  َحدََّثيِن َصاِلٌح الهُمرِّيُّ ،  َبسَّامٍ َحدََّثيِن ِإْسه
َنهَصاُر فَـ  ُيَصلُّوَن َوَُيهُرُجوَن ُثَّ َدَخَل وهًجا فـَوهًجا فَـ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَخَل الهُمَهاِجُروَن فـَوهًجا فـَوهًجا ُيَصلُّوَن َوَُيهُرُجوَن ُثَّ َدَخَلِت األه

ٌت وَجزٌَع َكبَـعهِض َما َيُكوُن ِمنـه  ُل بـَيهِتِه َحىتَّ ِإَذا فـََرَغِت الّرَِجاُل َدَخلهِت النَِّساُء َفَكاَن ِفيِهنَّ َصوه ُهنَّ َفَسِمعهَن َهدًَّة يف الهبَـيهِت َأهه



627 

 

َ َفَسِمعهَن قَاِئاًل يـَُقوُل َواَل يـََريهنَ  ُبوُر   َفَسَكَته ًئا: يف اَّللَِّ َعَزاٌء ِمنه ُكلِّ َهاِلٍك َوِعَوٌض ِمنه ُكلِّ ُمِصيَبٍة َوَخَلٌف ِمنه ُكلِّ َما فَاَت فَالهَمحه َشيـه
 َمنه َحرَبَُه الثَـَّواُب َوالهُمَصاُب َمنه ملَه ُُيهرِبهُه الثَـَّواُب« 

   معضل.[ # 2905]فيض: 
 

ثـََنا َخاِلُد بهُن    *  -  11 َتارِ ،  َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ ،  ِخَداشٍ َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن الهُمخه
َلَة َيِطرُي َمَع الهَماَلِئَكِة َلُه َجَناَحانِ  ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداشٍ أَبـهَيُض الهَقَواِدِم ُمَضرٌَّج اِبلدِّ ،  »َمرَّ يب َجعهَفٌر اللَّيـه َحاُق ،  َماِء« َحدَّ ثـََنا ِإسه َحدَّ

َل بـَيهِتِه اِبلهَمَطِر«،  بهُن الهُفَراتِ  ُروَن َأهه َناٍد َلُه َُنهَوُه َوزَاَد ِفيِه: »يـَُبشِّ  ِبِِسه
 معضل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2906]فيض: 

ِليُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن    *  -  17 َعنه َماِلِك ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َحِبيٍب الرَّمهِليُّ ،  َحدََّثيِن ُسَليهَماُن بهُن َأمحهَدَ ،  الهِعجه
َزهَهرِ   َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِبُلهَواَن َأدهرََكتهُه َصاَلُة َأنَّ ُعَمَر بـََعَث َسعهَد بهَن َأيب َوقَّاٍص َعَلى الهِعَراِق َفَسارَ ،  َعِن ابهِن ُعَمرَ ،  َعنه اَنِفعٍ ،  بهِن األه

ُ أَ  رَبُ اَّللَّ ُ َأكه ََذاِن فـََقاَل: اَّللَّ َلَة فـََناَدى اِبأله نَُه َنضه ِح َجَبِلَها فََأَمَر ُمَؤذِّ ِر َوُهَو يف َسفه رَبُ الهَعصه َلُة ،  كه ََبِل َكربَّهَت اَي َنضه فََأَجابَُه جمُِيٌب ِمَن اجله
َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  . َكِبريًا اَلِص قَاَل: َأشه ُ قَاَل: َكِلَمُة اإلهِخه َهُد َأنه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  قَاَل: بُِعَث النَِّبُّ قَاَل: َحيَّ َعَلى فـََقاَل: َأشه

رَبُ قَاَل: َكربَّهَت َكِبريًا قَاَل: اَل أِلَنَُّه حُمَمٌَّد قَاَل: َحيَّ َعَلى الهَفاَلِح قَا  ؛  الصَّاَلِة قَاَل: الهبَـَقاءُ  ُ َأكه رَبُ اَّللَّ ُ َأكه َل: َكِلَمٌة َمُقوَلٌة قَاَل: اَّللَّ
َيِة َهاَمُتُه ِمثهُل الرََّحى فـََقاَل َلُه: َمنه أَنهتَ ،  ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ََبُل فَِإَذا َشيهٌخ أَبـهَيُض الرَّأهِس َواللِّحه اَن ُزرَيهُب بهُن ثـَرهَماَل قَاَل: أَ   ؟  فَانـهَفلَق اجله

ِسُر ،  َوِصيُّ الهَعبهِد الصَّاِلِح ِعيَسى ابهِن َمرهَيََ  ََبَل َعَلى نـُُزوِلِه ِمَن السََّماِء فـََيكه َكَنيِن َهَذا اجله َدَعا رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ يل ِبُطوِل الهبَـَقاِء َوَأسه
ِنهزِيَر َويـََترَبَّأُ ِمَّ  ُتُل اخله قـُلهَنا: قُِبَض فـََبَكى بَُكاًء َشِديًدا َحىتَّ َخضََّب حِلهيَـَتُه اِبلدُُّموِع   ؟  َما فـََعَل النَِّبُّ ،  ا فـََعَلُه النََّصاَرىالصَِّليَب َويـَقه

ٍر قَاَل: َما فـََعلَ  قـُلهَنا ُعَمُر قَاَل: فََأقهرُِئوُه ِمينِّ   ؟  قـُلهَنا: قُِبَض قَاَل: َفَمنه قَاَم ِفيُكمه بـَعهَدهُ   ؟  قَاَل: َمنه قَاَم ِفيُكمه بـَعهَدُه قـُلهَنا أَبُو َبكه
َمهَر َقده تـََقاَربَ  ده َوقَاِربه فَِإنَّ األه َرَ ،  السَّاَلَم َوُقوُلوا َلُه: اَي ُعَمُر َسدِّ ََرَب اهله تَـغهََن ،  بَ ِخَصاٌل ِإَذا رَأَيـهتَـَها يف أُمَِّة حُمَمٍَّد فَاهله ِإَذا اسه

رَِفِت الهَمَساِجُد َوزُ  وَِّقِت الهَمَساِجُد َوتـََعلََّم َعاِلُمُهمه لَِيأهُكَل الّرَِجاُل اِبلّرَِجاِل َوالنَِّساُء اِبلنَِّساِء وََكاَن الهَوَلُد َغيهظًا َوالهَمَطُر قـَيهظًا َوزُخه
ُل الرِّاَب ِفيِهمه َشَرفًا،  نه ُهَو َخريهٌ ِمنههُ َوَخَرَج الهَغِبُّ فـََقاَم َلُه مَ ،  ِبِه ُدنـهَياُهمه  ََربَ ،  وََكاَن َأكه ََرَب اهله قَاَل: َفَكَتَب ،  َوالهَقتهُل ِفيِهمه ِعزًّا فَاهله

عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »يف بَـ   ؛  َصَدقهتَ ،  ِِبَا َسعهٌد ِإىَل ُعَمَر َفَكَتَب ُعَمرُ  ََبِل َوِصيُّ ِعيَسى ابهِن َمرهََيَ ْسَِ يهِت اجله
 َفاَل َُيَابُ ، فََأقهرِئهُه ِمينِّ السَّاَلَم« فََأقَاَم َسعهٌد بِنَـفهِس الهَمَكاِن َأرهبَِعنَي َصَباًحا يـَُناِدي اَي ثـَرهَماَل 

 لي.  أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في الآل :الموسوعة قال محقق[ # 2907]فيض: 

34   -   *   ِ َُسنيه ََكِم الرَّقِّيُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن احله ،  َأنَّ ُعَمَر بهَن َعبهِد الهَعزِيزِ ،  َحدََّثيِن فـَيَّاُض بهُن حُمَمٍَّد الرَّقِّيُّ ،  َحدََّثيِن يُوُسُف بهُن احله
َنَما ُهَو َيِسرُي َعَلى بـَغهَلٍة َوَمَعُه اَنٌس ِمنه َأصهَحاِبِه إِ  َذا ُهَو ِبَانٍّ َميٍِّت َعَلى قَارَِعِة الطَّرِيِق فـَنَـَزَل ُعَمُر فََأَمَر ِبِه فـَُعِدَل ِبِه َعِن الطَّرِيِق  بـَيـه

َمُعونَُه َواَل يـََروهَن َأَحًدا َوُهَو يَـ  ٍت َعاٍل َيسه ِنكَ ُثَّ َحَفَر َلُه َفَدفـََنُه َوَوارَاُه ُثَّ َمَضى فَِإَذا ُهَو ِبَصوه الهِبَشارَُة ِمَن اَّللَِّ اَي َأِمرَي   ُقوُل: لِيَـهه
ِمِننيَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوِإذه َصرَ ،  الهُمؤه نِّ الَِّذي قَاَل اَّللَّ ِر ِمَن اجلِه َتُه آنًِفا ِمَن النـَّفه نِّ َأاَن َوَصاِحِب َهَذا الَِّذي َدفـَنـه َنا ِإلَيهَك نـََفًرا ِمَن اجلِه فـه
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َتِمُعوَن الهُقرهآَن{ ]األحقاف:   َنا َوآَمنَّا اِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلهِ 29َيسه َلمه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَصاِحِب َهَذا:  ، [ َوِإانَّ َلمَّا َأسه
َرهِض« ِل األه َمِئٍذ َخريهُ َأهه ِفُنَك ِفيَها يـَوه  »َأَما ِإنََّك َسَتُموُت يف َأرهِض ُغرهبََة َيده

 معضل.  :الموسوعة محقققال [ # 2908]فيض: 

ََسُن بهُن َعِليٍّ  *  -  41 ِر بهُن زِبهرِيقٍ ، َحدََّثيِن أَبُو حُمَمٍَّد احله ثـََنا أَبُو َبكه ثـََنا أَيُّوُب بهُن ُسَويهدٍ ، َحدَّ ،  َحدََّثيِن َُيهََي بهُن زَيهٍد الهَباِهِليُّ ، َحدَّ
َقعِ ، اللَّيهِثيِّ َعنه ُعَمَر بهِن َعبهِد اَّللَِّ  َسه ِزيِّ ُثَّ السَُّلِميِّ أَنَُّه َخَرَج يف  ، َعنه َواثَِلَة بهِن األه َجَّاِج بهِن ِعاَلٍط الهبَـهه اَلُم احله قَاَل: »َكاَن ِإسه

ِمِه يُرِيُد َمكََّة فـََلمَّا َجنَّ َعَليهِهُم اللَّيهُل يف َواٍد خُمَوٍِّف ُموِحٍش فـََقاَل  ٍب ِمنه قـَوه َلُه َأصهَحابُُه: اَي َأاَب ِكاَلٍب ُقمه َفُخذه لِنَـفهِسَك  رَكه
َلُؤُهمه َويـَُقوُل: هَلُمه َوَيكه َجَّاُج َفَجَعَل َيُطوُف َحوه  َوَأصهَحاِبَك َأَمااًن فـََقاَم احله

 ]البحر الرجز[ 
 ُأِعيُذ نـَفهِسي َوُأِعيُذ َصحهِب 

 ِمنه ُكلِّ ِجينٍِّّ ِِبََذا النـَّقهبِ 
 َساِلًما َورَكهِب  َحىتَّ َأُءوبَ 

ُفُذوا ِمنه َأقهطَاِر السَّ   َتطَعهُتمه َأنه تـَنـه نهِس ِإِن اسه نِّ َواإلهِ ًَت يـَُقوُل: }اَي َمعهَشَر اجلِه َرهِض فَانـهُفُذوا اَل  قَاَل: َفَسِمعهُت َصوه َمَواِت َواأله
ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسلهطَاٍن{ قَاَل: فـََلمَّا َقِدُموا الهَمِديَنَة َخربََّ  ِإنَّ َهَذا ِمَّا يـَزهُعُم  ،  ِبِه يف اَنِدي قـَُريهٍش فـََقاُلوا: َصَبأهَت َواَّللَِّ اَي َأاَب ِكاَلبٍ تـَنـه

َنا ُهمه َكَذِلَك ِإذه  َعُه َهُؤاَلِء َمِعي فـَبَـيـه عهُتُه َوْسَِ ،  ٍل فـََقاُلوا َلُه: اَي َأاَب ِهَشامٍ َجاَء الهَعاُص بهُن َوائِ حُمَمٌَّد أَنَُّه أُنهِزَل َعَليهِه قَاَل: َقده َواَّللَِّ ْسَِ
َمُع َما يـَُقوُل أَبُو ِكاَلبٍ  َع ُهَناَك ُهَو الَِّذي   ؟ قَاَل: َوَما يـَُقولُ  ؟ َما َتسه رِبَ ِبَذِلَك فـََقاَل: َوَما يـُعهِجُبُكمه ِمنه َذِلَك ِإنَّ الَِّذي ْسَِ فَُأخه

مُ  َمهِر ِإالَّ َبِصريًَة فـََقاَل ابهُن َعمِّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: فَأُ أُلهِقَي َعَلى ِلَساِن حُمَمٍَّد فـَنَـَهاين الهَقوه رِبهُت أَنَُّه   َعنهُه َوملَه يَزِدهين يف األه خه
عهُت فـََقاَل:   َخَرَج ِمنه َمكََّة ِإىَل الهَمِديَنِة فـَرَِكبهُت رَاِحَليِت َوانهطََلقهُت َحىتَّ أَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  رَبهتُُه مبَا ْسَِ َعَليهِه َوَسلََّم اِبلهَمِديَنِة فََأخه

عهَت َحقًّا اَي َأاَب كِ  َقَّ ُهَو َواَّللَِّ ِمنه َكاَلِم َريبِّ الَِّذي أُنهِزَل َعَليَّ َوَلَقده ْسَِ عهَت َواَّللَِّ احله اَل ، فـَُقلهُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ،اَلبَ ْسَِ يِن اإلهِسه َم َعلِّمه
ِمكه فَادهُعُهمه ِإىَل ِمثهِل َما َأدهُعوَك ِإلَيهِه فَِإنَُّه احلهَ  اَلِص َوقَاَل: ِسره ِإىَل قـَوه  قُّ " َفَشهََّدين َكِلَمَة اإلهِخه

   ~[ 2909]فيض: 
 

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة ُموَسى  ،  َحدََّثيِن ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن َجرِيٍر الهَعَتِكيُّ   *   -   60 َاِعيلَ َحدَّ ثـََنا مَهَّامٌ ،  بهُن ِإْسه َجَّاِج بهِن فـَُراِفَصةَ ،  َحدَّ ،  َعِن احله
ِل َفَدكَ ،  قَاَل: ُد ُكلُُّه َوَلَك  ،  َعنه ُحَذيـهَفةَ ،  َحدََّثيِن رَُجٌل ِمنه َأهه َمه عهُت ُمَتَكلًِّما يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َلَك احله َنَما َأاَن ُأَصلِّي ِإذه ْسَِ قَاَل: »بـَيـه

ِد أَنهَت  الهُملهكُ  َمه ُل احله َمهُر ُكلُُّه َعاَلنِيَـُتُه َوِسرُُّه َأهه ٍء َقِديرٌ  ُكلُُّه َوبَِيِدَك اخلهَريهُ ُكلُُّه َوِإَليهَك يـَرهِجُع األه يَع ،  َوَعَلى ُكلِّ َشيه اللَُّهمَّ اغهِفره يل َجَِ
ِري َوارهزُ  يِن ِفيَما بَِقَي ِمنه ُعمه ٍء َقِديرٌ َما َمَضى ِمنه ُذنُويب َواعهِصمه فـَُقلهُت ِللنَِّبِّ َصلَّى ،  قهيِن َعَماًل يـُرهِضيَك َعينِّ ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيه

عهُت ُمَتَكلًِّما يـَُقوُل َكَذا وََكَذا فـََنَظرهُت فـََلمه َأَر أَ  َنَما َأاَن ُأَصلِّي ِإذه ْسَِ "   َعَليهِه َوَسلََّم: َحًدا فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: بـَيـه
 َذاَك َمَلٌك َأََتَك يـَُعلُِّمَك حَتهِميَد رَبَِّك " 

 َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 2910]فيض: 
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َحاَق الهُمَسيَِّبُّ  *  -  73 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإسه ثـََنا ُموَسى بهُن َجعهَفرٍ ، َحدَّ َاِعيَل بهِن َجعهَفرٍ ، َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ  ، َعنه َعبهِد الهَعزِيزِ ، َأُخو ِإْسه
َرِة َفَخَرَج ُهَو  ِفيَما َأعهَلُم ،  َعنه رَبِيَعَة بهِن ُعثهَماَن بهِن رَبِيَعةَ ، بهِن َأيب َسَلَمةَ  جه قَاَل: َلمَّا ُأِذَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يف اهلِه

ُعوا ُمَتَكلًِّما يـُنهِشُد أَبـهَياًَت َوُهَو اَل يُـ  َرِجِه َحىتَّ ْسَِ ِر قـَُريهٌش مبَخه ٍر ِمَن الهغَاِر ملَه َتده َتَمَع النَّاُس َعَلىَوأَبُو َبكه تِِه ِمنه َأعهَلى   َرى فَاجه َصوه
َفَلَها يـَُقوُل:   َمكََّة َحىتَّ َجاَء َأسه

 ]البحر الطويل[
ُ َربُّ النَّاِس َخريهَ َجَزائِهِ  ِ قَااَل َخيهَميَته أُمِّ َمعهَبدِ  . . .  َجَزى اَّللَّ  رَِفيَقنيه

َلَح َمنه َأمهَسى رَِفيقَ  . . . مُهَا نـََزاَل اِبلهرِبِّ َوارهحَتَاَل ِبهِ    حُمَمَّدِ فََأفـه
ِن َبيِن َكعهٍب َمَكاُن فـََتاِِتِمه  ِمِننَي مبَرهَصدِ  . . .  لِيَـهه َعُدَها ِللهُمؤه  َوَمقه

   ~[ 2911]فيض: 

ِليُّ   *  -  74 ٍر  ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َعبَّاِد بهِن ُموَسى الهُعكه ََسِديُّ ،  الهَكلهِبُّ َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن ِزاَيِد بهِن َزابَّ َحدََّثيِن ،  َحدََّثيِن أَبُو ُمَصبٍِّح األه
مِ ،  َعِليُّ بهُن َصاِلحٍ  َهه ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب اجله قَاَل: َخَرَج َحاِطُب بهُن َأيب بـَلهتَـَعَة ِمنه  ،  َعنه ُحَذيـهَفَة بهِن َغاَنٍِ الهَعَدِويِّ ،  َعنه َأيب َبكه

َحاِء الهتَـفَّته َعَليهِه َحاِئٍط َلُه يـُقَ  ِ اُل َلُه قـُرَّاُن  يُرِيُد النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا َكاَن اِبلهَمسه َعَجاَجَتاِن ُثَّ اجنهََلَتا َعنه َحيَِّة َلنيِّ
ِسِه ُثَّ وَ  ِلهَد فـَنَـَزَل فـََفَحَص َلُه ِبِسَيِة قـَوه ََواِرِن يـَعهيِن اجله  ارَاُه فـََلمَّا َكاَن اللَّيهُل ِإذه َهَتَف َهاِتٌف: اجله

 ]البحر البسيط[ 
 َأرهِبعه َعَليهَك َساَلُم الهَواِحِد الصََّمدِ  . . . اَي أَيُـَّها الرَّاِكُب الهُمزهِجي َمِطيـََّتهُ 
ًرا َوَقده أَلهَقى َكاَلِكَلهُ  رهَغاَمِة ا . . . َوارَيهَت َعمه ََسدِ ُدوَن الهَعِشريَِة َكالضِّ  أله
ِيِس َمنهزِلُهُ  َجٌع َخاِدٌر يف اخله ُُردِ  . . . َوَأشه رَاِء يف اخله ََياِء ِمَن الهَعذه  َويف احله

رهَماِز َواِفُد َنِصيِبنَي   ُرو بهُن احلِه رَبَُه فـََقاَل: »َذاَك َعمه َشٍن النَّصهَراينُّ فـََقتَـَلُه َأَما  َلِقَيُه حِمهَصُن بهُن جَ فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه وه
ِيُل َعَليهِه السَّاَلُم َفَسأَلهُت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  ثـَُر َُثَُرَها«  ِإيّنِ َقده رَأَيـهتـَُها يـَعهيِن َنِصيِبنَي فـََرفـََعَها ِإيَلَّ ِجربه  َأنه يـَعهُذَب ََّنهُرَها َوَيِطيَب َوَيكه

 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 2912]فيض: 

 
َسُن بهُن َعِليٍّ  *  -  94 َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم بهِن زِبهرِيقٍ ، َحدََّثيِن احلَه ثـََنا ِإسه َاِرثِ ، َحدَّ َعِن  ، َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َساملٍِ ،  َحدََّثيِن ابهُن احله

ِلٍم »َأنَّ ، الزُّبـَيهِديِّ  رَبين حُمَمَُّد بهُن ُمسه نِّ  َأخه ًئا ِمنه َحِديِث اجلِه ًما ِلَمنه َحَضَر ِمنه ُجَلَسائِِه: اذهُكُروا َشيـه َطَّاِب قَاَل يـَوه ُعَمَر بهَن اخله
ِمِننيَ  َباَء فََأدهرََكَنا رَاِكٌب ِمنه خَ ،  فـََقاَل رَُجٌل: اَي َأِمرَي الهُمؤه َيًة َعضه َنا ظَبـه ُت َوَصاِحَباِن يل نُرِيُد الشَّاَم فََأَصبـه لهِفَنا وَُكنَّا َأرهبـََعًة  َخَرجه

َنا يف َهذِ  َا رَأَيـهتـُ ُرَك اَل ُأَخلِّي َسِبيَلَها قَاَل: فـََواَّللَِّ َلُرمبَّ َطُف فـََقاَل: َخلِّ َسِبيَلَها فـَُقلهُت: اَل لََعمه ثـَُر ِمنه َعَشَرٍة فـََيخه ِه الطَّرِيِق َوَُنهُن َأكه
ِمِننَي َحىتَّ نـََزلهَنا َديـهًرا يـَُقاُل َلُه َديـهُر الهِعنِّنِي فَارهحَتَلهَنا َوِهَي َمَعَنا فَِإَذا َهاِتفٌ  بـَعهُضَنا بـَعهًضا فََأذهَهَليِن َما َكاَن ايَ  ِتُف يـَُقوُل:  َأِمرَي الهُمؤه  يـَهه

 ]البحر الرجز[ 
َرهبـََعهه  َراُع األه ُب السِّ  َخلُّوا َسِبيَل النَّاِفِر الهُمَروََّعهه  . . .  اَي أَيُـَّها الرَّكه
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َرهِض َسَعهه مَ  َبا َفِفي األه اًل َعِن الهَعضه َل َكُذوٍب ِإمََّعهه  . . . هه  .  َواَل َأُقوُل قـَوه
ِمِننَي فـَُعِرَض أِلَزِمَِّة رَِكابَِنا فَأُِميَل بَِنا ِإىَل َحيٍّ َعِظيمٍ  َنا َسِبيَلَها اَي َأِمرَي الهُمؤه َنا طََعاٌم  قَاَل: َفَخلَّيـه َنا َحىتَّ  فَأُِميَل َعَليـه َوَشَراٌب ُثَّ َمَضيـه
َنا َحَواِئَجَنا ُثَّ رََجعهَنا َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا اِبلهَمَكاِن الَِّذي ِميَل بَِنا ِإلَيهِه ِإذَ  َنا الشَّاَم َوَقَضيـه ٌر فَأَيـهَقنهُت اَي َأِمرَي  أَتـَيـه ٌر لَيهَس ِِبَا َسفه ا َأرهٌض قـَفه

ُمه َحيٌّ ِمَن  ِمِننَي َأَّنَّ ِتُف:الهُمؤه بَـلهُت َسائًِرا ِإىَل الدَّيهِر فَِإَذا َهاِتٌف يـَهه نِّ فََأقـه  اجلِه
َها َعنه ثَِقهه  َك اَل تـَعهَجله َوُخذه َقهَحَقهه  . . . ِإايَّ َم احله دِّ يـَوه  َأِسرُي َسريهَ اجلِه
رِِقهه  تَـَوى مبَشه  ُذو َذَنٍب َكالشُّعهَلِة الهُمَحرََّقهه  . . .  َقده اَلَح جَنهٌم َواسه
ٍر ُموِبَقهه  َباُؤُه ُمَصدََّقهه  . . .  َُيهُرُج ِمنه ظَلهَماَء ُعسه  ِإيّنِ امهُرٌؤ أَنـه

اَل  ِمِننَي فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َقده َظَهَر َوَدَعا ِإىَل اإلهِسه بَـلهُت اَي َأِمرَي الهُمؤه َلمهتُ فََأقـه ِمِننَي قَاَل رَُجٌل: َوَأاَن اَي  ،  ِم فََأسه َأِمرَي الهُمؤه
ٌص رَاِكٌب َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِمنَّا َعنه َمزهَجِر الهَكلهِب هَ  ُت َأاَن َوَصاِحٌب يل نُرِيُد َحاَجًة لََنا فَِإَذا َشخه تِِه: َخَرجه  َتَف أبَِعهَلى َصوه

ُ َأعهَلى َوَأجمهَده  . . . اَي َأمحهَُد اَي َأمحهَده   اَّللَّ
ده    . . .حُمَمٌَّد َأََتانَ   مبِلٍَّة تـَُوحِّ

ُعو الهَماَل خِلَريهٍ   ُثَّ ِإلَيهِه فَاعهَمده  . . . َيده
َيَسارِِه:   َعنه  ٌت  َصوه فََأَجابَُه  َذِلَك   فـََراَعَنا 

رَبُ النَِّبُّ َقده َظَهره  َأكه  ُ بَـلهُت فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   .  َأجنهََز َما َوَعَد ِمنه َشقِّ الهَقَمره اَّللَّ اَلِم فَأَقـه  َعَليهِه َوَسلََّم َقده َظَهَر َوَدَعا ِإىَل اإلهِسه
ِفِه اَيَلُذرَيهٍح اَيَلُذرَيهٍح   ُت فـََقاَل ُعَمُر: َأاَن ُكنهُت ِعنهَد َذبهٍح هَلُمه ِإذه َهَتَف َهاِتٌف ِمنه َجوه َلمه ٍد جنَِيٍح فََأسه َصاِئٌح َيِصيُح أبَِمهٍر َفِليٍح َوُرشه

اَلِم فَأَ يـَُقوُل: اَل ِإَلهَ  بَـلهُت فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِحنَي َظَهَر َوَدَعا ِإىَل اإلهِسه ُ فََأقـه َلمهتُ  ِإالَّ اَّللَّ َوقَاَل ُخَرَيهُ بهُن فَاِتٍك: ،  سه
ُت يف طََلِبِهنَّ َحىتَّ ُكنهُت أِبَبـهَرِق الهَعزَّ  َللهُت ِإِباًل يل َفَخَرجه اِف فََأََنهُت رَاِحَليِت ُثَّ َعَقلهتـَُها ُثَّ أَنهَشأهُت َأُقوُل: َأُعوُذ ِبَسيِِّد َهَذا َوَأاَن َأضه

ِتُف َويَـ   ُقوُل:الهَواِدي َأُعوُذ ِبَعِظيِم َهَذا الهَواِدي ُثَّ َوَضعهُت رَأهِسي َعَلى ََجَِلي فَِإَذا َهاِتٌف ِمَن اللَّيهِل يـَهه
َنـهَفالِ   . . . اَللِ َأاَل فـَُعذه اِبَّللَِّ ِذي اجلهَ  َرأه آاَيٍت ِمَن األه  ُثَّ اقـه
ِد اَّللََّ َواَل تـَُبالِ  َوالِ  . . .  َوَوحِّ َهه نُّ ِمَن األه  َما َهوَُّل اجلِه

ُت َفزًِعا فـَُقلهُت:   فَانـهتَـبَـهه
 ]البحر الرجز[ 

 
َاِتُف َما تـَُقولُ  ِليلُ  . . .  اَي أَيُـَّها اهله ٌد ِعنهَدَك َأمه َتضه  َأُرشه

 َجاَبيِن:فَأَ 
َاتِ  ُعو ِإىَل النََّجاةِ  . . . َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ ُذو اخلهَريه  بِيَـثهِرٍب َيده

ََناتِ   ِم َواِبلصَّاَلةِ   . . . َويـَزَُع النَّاَس َعِن اهله  َيَهُمُر اِبلصَّوه
تَـوَ  ُت ِإىَل ََجَِلي َفَحَللهُت ِعَقاَلُه ُثَّ اسه لُُه يف قـَلهِب فـَُقمه  يهُت َعَليهِه َوقـُلهُت: فـََوَقَع قـَوه

ًدا ُهِديَتا َت َواَل َعرِيَتا . . .  فََأرهِشَديّنِ ُرشه  اَل ُجعهَت َما ِعشه
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َد الَِّذي ُأوتِيَتا  ه يلَ الرُّشه  َبنيِّ
 فََأَجاَبيِن:

َسَكا  ُ َوَسلََّم نـَفه َلَكا  . . . َصاَحَبُك اَّللَّ َر َوَأدِّ رَحه َجه  َوَعظََّم األه
 َوابهَذله َلُه َحىتَّ الهَمَماِت َنصهرََكا   . . .  َريبِّ َكعهَبَكاآِمنه ِبِه َأفـهَلَح 

ِل جَنهٍد أَتـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فَآَمنهُت ِبِه وَ  ؟ قَاَل: فـَُقلهُت: َمنه أَنهتَ  ُت َعَلى  قَاَل: َأاَن َماِلُك بهُن َماِلٍك َسيُِّد َأهه َلمه َأسه
َقه ِِبِمه اَي ُخَرَيهُ َوآِمنه َيَديهِه َوَأرهسَ  ِبِه فََأمَّا ِإِبُلَك فـََقده ُكِفيتَـَها َحىتَّ   َليِن ِإىَل ِجنِّ جَنهٍد َأدهُعَوُهمه ِإىَل ِعَباَدِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوطَاَعِتِه فَاحله

ِلَك قَاَل: فَانهطََلقهُت َحىتَّ أَتـَيهُت الهَمِديَنَة َوِجئهتُ  ُُمَعِة فـََوافـَيهُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوُهَو َُيهُطُب َعَلى   َتَهتَِيَك يف َأهه َم اجله يـَوه
رَبهتُُه اخلهَرَبَ فـََلمَّا َأََنهُت رَاِحلَ  ِجِد فَِإَذا َصلَّى َدَخلهُت فََأخه يل فـََقاَل: اَي  يِت ِإَذا أَبُو َذرٍّ َقده َخَرَج الهِمنهرَبِ فـَُقلهُت: أَنُِيُخ بَِباِب الهَمسه
اَلُمَك ادهُخله َفَصلِّ َمَع النَّاِس  ُخَرَيهُ َمرهَحًبا ِبَك النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم بـََعَثيِن ِإلَيهَك َوُهَو يـَُقوُل:« َمرهَحًبا َقده بـََلَغيِن   ِإسه

رَبهتُهُ  ُتُه فََأخه ِبَل َوِهَي مبَنهزِِلَك "  »َفَدَخلهُت َفَصلَّيهُت َمَع النَّاِس ُثَّ أَتـَيـه  اخلهَرَبَ فـََقاَل:« َقده َوَفَّ َلَك َصاِحُبَك َوَقده بـَلََّغ َلَك اإلهِ
   ~[ 2913]فيض: 

َباينُّ  *  -  95 ََسِن الشَّيـه ثـََنا ِعَصاُم بهُن طَِليقٍ ، َحدََّثيِن أَبُو احله ِل الهَمِديَنةِ ، َحدَّ َعِن ابهِن ُعَمَر »َأنَّ ، جُمَاِهدٍ َعنه ، َعنه َشيهٍخ ِمنه َأهه
تَـوهَحَش فََأاَنَخ  ٍء َعَلى اللَّيهِل َوأَنَُّه نـََزَل أبَِرهٍض جمُِنٍَّة فَاسه َرَأ َشيه رَاِحَلَتُه َوَعَقَلَها َوتـََوسََّدَها َوقَاَل: َأُعوُذ  رَُجاًل ِمنه َبيِن ََتِيٍم َكاَن َأجه

ُهمه َكاَن أَبُوُه َسيَِّدُهمه ِبَعزِيِز َهَذا الهَواِدي ِمنه َشرِّ أَ  ُهمه يـَُقاُل َلُه ُمَعيهِكٌر َفىًت ِمنـه ِلِه فََأَجارَُه رَُجٌل ِمنـه ُموَمًة َوَمَشى  ، هه فََأَخَذ َحرهبًَة  َمسه
َلِقَيُه ُمَعيهِكٌر ُدونَُه فـََقاَل:   ِِبَا ِإىَل النَّاَقِة لِيَـنهَحَرَها فـَ

 ]البحر الطويل[
َتِئسه اَي َماِلُك بهُن ُمَهلههَ  اًل ِفًدى َلَك حِمهَجِري َوِإزَاِري . . .  ٍل اَل تـَبـه  َمهه

نهِسيِّ اَل تـَعهِرضه هَلَا رَته ِإَذا َوَرَد الهَمَها أَثـهَواِري . . .  َعنه اَنَقِة اإلهِ  َواخه
 َوَجَعلهُتُه يف ِذمَّيِت َوقـََراِري . . . َماَذا َأَردهَت ِإىَل امهِرٍئ َقده َأَجرهتُهُ 

ُموَمةٍ  َعى ِإلَيهِه ِبَرهبٍَة َمسه  ُأفٍّ ِلُقرهِبَك اَي َأاَب الهَعقَّارِ  . . .  َتسه
 فََأَجابَُه الهَفىَت:

 ]البحر الطويل[
َرانَ  َزارِ  . . . أََأَردهَت َأنه تـَعهُلَو َوخَتهِفَض ِذكه  يف َغريهِ َمرهزََأٍة َأاَب الهَعيـه

ُرهُ ُمتَـ  اًل َشَرفًا ِلَغريهَِك ِذكه َد ِللهُمرَّارِ  . . .  َنحِّ  فَارهَحله فَِإنَّ الهَمجه
َيارِ  . . .  َمنه َكاَن ِمنهُكمه َسيًِّدا ِفيَما َمَضى  َخه َِياَر ُهُم بـَُنو األه  ِإنَّ اخله

َا  ِدَك اَي ُمَعيهِكُر ِإَّنَّ   َأَثرِ َكاَن الهُمِجرَي ُمَهلهَهُل بهنُ   . . . فَاقهِصده ِلَقصه
َلَك ِجريَةٌ  ََياُء َوَأنَّ َأهه  لَُتَمّزِقـَنهَك ِبُقوٍَّة َأظهَفاِري  . . . َلوهاَل احله

َِديَث فـََقاَل: فـََقاَل: َدعهُه اَل ُأاَنزُِع ِبَواِحٍد بـَعهَدُه فـََفَعَل َوَقِدَم الرَُّجُل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ِإَذا َأَصاَبته   "َفَحدَّثَُه احله
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ِت اَل َُيَاِوزُُهنَّ بـَرٌّ َواَل فَ  َشٌة ِبَليهٍل فـَلهيَـُقله: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَّاِت الالَّ َرهِض َوَما َُيهُرُج  َأَحدَُكمه َوحه اِجٌر ِمنه َشرِّ َما َذرََأ يف األه
َها َوَما يـَنهِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يـَعهُرُج ِفيهَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوأَنَُّه كَ ِمنـه اَن ا َوِمنه َشرِّ ُكلِّ طَاِرٍق ِإالَّ طَارِقًا َيطهُرُق خبَريهٍ اَي َرمحهَُن " فَأَنـهَزَل اَّللَّ

نِّ فـََزاُدوُهمه رََهًقا{ ]اجلن:   نهِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِه ًا 6رَِجاٌل ِمَن  اإلهِ  [ َأيه ِإُثه
 إسناده ضعيف. :الموسوعة قال محقق[ # 2914]فيض: 

ُرو بهُن ُعثهَماَن بهِن َسِعيِد بهِن َكِثرِي بهِن ِديَنارٍ ،  َحدََّثيِن الهَفضهُل بهُن َجعهَفرٍ   * -  96 ثـََنا َعمه َحدََّثيِن َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد  ،  َحدََّثيِن َأيب ،  َحدَّ
ِريُّ  ِريِّ ، حُمَمَُّد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ َحدََّثيِن َأِخي ، الهَعزِيِز الزُّهه َعِن الهَعبَّاِس بهِن ِمرهَداٍس أَنَُّه ، َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن أََنٍس السَُّلِميِّ ، َعِن الزُّهه

َها رَاِكٌب َعَليهِه ثِ  َياٌب بِيٌض فـََقاَل يل: اَي َعبَّاُس بهَن ِمرهَداٍس َأملَه »َكاَن يف ِلَقاٍح َلُه ِنصهَف النـََّهاِر ِإذه طََلَعته َعَليهِه نـََعاَمٌة بـَيهَضاُء َعَليـه
اَلَسَها وَ  َيهَل َوَضَعته َأحه نَّ ُجّرَِعته أَنـهَفاُسَها َوَأنَّ اخله َراُسَها َوَأنَّ اجلِه ِ تـََر َأنَّ السََّماَء ُحفَّته َأحه َم ااِلثـهَننيه َأنَّ الَِّذي نـََزِل اِبلهرِبِّ َوالتـَّقهَوى يـَوه

لَ  عهُت َحىتَّ أَ لَيـه ُت َمرهُعواًب َقده رَاَعيِن َما رَأَيهُت َوْسَِ َواِء قَاَل: َفَخَرجه َماُر ُكنَّا  َة الثُّاَلَثِء َصاِحُب النَّاَقِة الهَقصه تـَيهُت َوثـًَنا لََنا يـَُقاُل َلُه الضِّ
َلُه ُثَّ ََتَسَّحهتُ  ِفِه َفَكَنسهُت َما َحوه ِفِه:  نـَعهُبُدُه َونَُكلَُّم ِمنه َجوه  ِبِه فَِإَذا َصاِئٌح َيِصيُح ِمنه َجوه

 ]البحر الكامل[ 
ِجدِ  . . . ُقله ِللهَقَباِئِل ِمنه ُسَليهٍم ُكلَِّها  ُل الهَمسه َماُر َوفَاَز َأهه  َهَلَك الضِّ

َماُر وََكاَن يـُعهَبُد ُمدَّةً   قـَبهَل الصَّاَلِة َعَلى النَِّبِّ حُمَمَّدِ  . . .  َهَلَك الضِّ
َُدىِإنَّ الَّ  ِة َواهله َتدِ  . . .  ِذي َجا اِبلنـُّبـُوَّ  بـَعهَد ابهِن َمرهََيَ ِمنه قـَُريهٍش ُمهه

ُت يف  رَبهُِتُُم اخلهَرَبَ َفَخَرجه ِمي فـََقَصصهُت َعَليهِهُم الهِقصََّة َوَأخه ُعورًا َحىتَّ ِجئهُت قـَوه ُت َمذه ِمي ِمنه َبيِن   قَاَل: َفَخَرجه َثاَلِث ِماَئٍة ِمنه قـَوه
ِجَد فـََلمَّا رَآين َرُسوُل احلهَ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم تـََبسََّم  اِرِث ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم اِبلهَمِديَنِة َفَدَخلهَنا الهَمسه

اَلُمكَ ،  َوقَاَل: اَي َعبَّاسُ  ِمي« فـََقَصصهُت َعَليهِه فـََقاَل:« َصَدقهتَ  ؟ َكيهَف ِإسه ُت َأاَن َوقـَوه َلمه   »فََأسه
كان مالك يرضاه   فيه عبد هللا بن عبد العزيز الليثي ضعفه الجمهور ووثقه سعيد بن منصور وقال  :الهيثميقال  [ #  2915]فيض:  

 . وبقية رجاله وثقوا

َبَأاَن فـَرهَوُة بهُن  ،  َعنه ِهَشاِم بهِن حُمَمَّدٍ ،  َوَحدََّثيِن َأيب   *   -   98 َنا ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َسِعيِد بهِن َعِفيِف بهِن َمعهِدي َكِربَ أَنـه قَاَل: بـَيـه
َبَل ِإلَيهِه َوفهٌد ِمَن الهَيَمِن فـََقاُلوا: َأجنهَا َعَليهِه َوَسلََّم ِإذه َأقـه ِ ِمَن ال َُنهُن ِعنهَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َتنيه ُ َعزَّ َوَجلَّ بِبَـيـه عهِر اِلمهِرِئ  اَن اَّللَّ شِّ

َنا َثاَلًث اَل نـَقهدِ ؟  الهَقيهِس قَاَل: »وََكيهَف َذِلكَ  طَأهاَن الهَماَء َفَمَكثـه بَـلهَنا نُرِيُدَك َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِبَـعهِض الطَّرِيِق َأخه ُر َعَليهِه فـََلمَّا « قَاُلوا: َأقـه
َنا ِإىَل ُأُصوِل طَلهٍح َوَْسٍُر لِيَ  اَن تـََفرَّقـه ِبٌل َعَلى بَِعرٍي ُمتَـَلثِّمٌ َجَهده َنا َُنهُن ِِبِخِر رََمٍق ِإَذا رَاِكٌب ُمقه  ُموَت ُكلُّ رَُجٍل ِمنَّا يف ِظلِّ َشَجَرٍة فـَبَـيـه

يـَُقوُل:  أَنهَشأَ  بـَعهُضَنا  رَآُه  فـََلمَّا   ِبِعَماَمٍة 
الطويل[  ]البحر 

مَهَُّها الشَّرِيَعَة  َأنَّ  رََأته  .  َوَلمَّا   . اله   .  َداِميَوَأنَّ  فـََراِئِصَها  ِمنه   بَـَياَض 
َضارِجٍ  ِعنهَد  الَّيِت   َ الهَعنيه .  تـََيمََّمِت   . طَاِمي  .  َعرهَمُضَها  الظِّلُّ  َها  َعَليـه  يَِفيُء 



633 

 

عهرَ  ِد فـَُقلهَنا: امهُرُؤ الهَقيهِس فـََقالَ   ؟  فـََقاَل الرَّاِكُب: َمنه يـَُقوُل َهَذا الشِّ َهه : َواَّللَِّ َما َكَذَب امهُرُؤ الهَقيهِس َوِإنَّ َوَقده رََأى َما بَِنا ِمَن اجله
اَن ِإلَيهِه َعلَ  َنُه َُنهٌو ِمنه ََخهِسنَي ِذرَاًعا َفَحبَـوه نَـَنا َوبـَيـه ى الرَُّكِب فَِإَذا ُهَو َكَما َوَصَف َعَلى الهَعرهَمِض َهَذا الضَّارَِج ِعنهدَُكمه فـََنَظرهاَن فَِإَذا بـَيـه

ِخَرةِ   ، يَِفيُء َعَليهِه الظِّلُّ  نـهَيا َمنهِسيٌّ يف اله َعَليهِه َوَسلََّم: »َذاَك رَُجٌل َمذهُكوٌر يف الدُّ نـهَيا ،  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َشرِيٌف يف الدُّ
ِخَرةِ  َم الهِقَياَمِة َمَعُه ِلَواُء الشَُّعَراِء يـَُقوُدُهمه ِإىَل النَّاِر« ، َخاِمٌل يف اله  َيَِيُء يـَوه

 .من طريق سعد بن فروة بن عفيف عن أبيه عن جده ولم أر من ترجمهم :الهيثميقال [ # 2916يض: ]ف

َنهَصاِريُّ ،  َحدََّثيِن حُمَمَُّد بهُن َصاِلٍح الهُقَرِشيُّ   *   -   101 ََسنَ ،  َحدََّثيِن أَبُو َسَلَمَة حُمَمَُّد بهُن َعبهِد اَّللَِّ األه ثـََنا َماِلُك  ،  وََكاَن َقده رََأى احله َحدَّ
َبَل َشيهٌخ ُمتَـوَكًِّئا َعَلى َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: ُكنهُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َخارًِجا ِمنه ِجَباِل َمكََّة ِإذه ، بهُن ِديَنارٍ   َأقـه
نِّ أَنهتَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،  ُعكَّاٍز َلهُ  َيُة ِجينٍِّّ َونـََغَمُتُه« قَاَل: َأَجله قَاَل: »ِمنه َأيِّ اجلِه « قَاَل: َأاَن َهاَمُة ؟  َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمشه

َنُه ِإالَّ أَبـََويهِن« قَاَل: َأَجله قَاَل: َكمه  َنَك َوبـَيـه َيهِم بهِن اَلِقيَص بهِن ِإبهِليَس قَاَل: »اَل َأَرى بـَيـه نـهَيا    ؟  ى َعَليهكَ  أَتَ بهُن اهله قَاَل: َأَكلهُت ُعُمَر الدُّ
َكاِم َوَأصهطَاُد ا َ اله َ النَّاِس  ِإالَّ َأقـَلََّها ُكنهُت لََيايلَ قـَبهَل قَابِيَل َوَهابِيَل ُغاَلًما ابهَن َأعهَواٍم َأمهِشي َبنيه َاَم َوآُمُر ِبَفَساِد الطََّعاِم َوُأوِرُش َبنيه هله

نَـُهمه  ِم َوالهَفىَت الهُمتَـَلوِِّم« فَـ   َوُأغهِري بـَيـه ِم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »بِئهَس َعَمُل الشَّيهِخ الهُمتَـَوسِّ َقاَل: َدعهيِن ِمَن اللَّوه
َبيِت َعَلى َيِد نُوٍح َفُكنهُت َمَعُه ِفيَمنه آَمَن َمَعُه ِمَن الهُمسه  ِل َقده َجَرته تـَوه ِمِه فـََبَكى َوأَبهَكاين  َوالهَعذه ُتُه يف ُدَعائِِه َعَلى قـَوه ِلِمنَي فـََعاتـَبـه

َاِهِلنيَ  ِمِه فـََبَكى َوأَبهَكاين  ،  فـََقاَل: اَل َجَرَم َأيّنِ ِمَن النَّاِدِمنَي َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأُكوَن ِمَن اجله ُتُه يف ُدَعائِِه َعَلى قـَوه َوَلِقيَت ُهوًدا فـََعاتـَبـه
تُ َوقَ  َاِهِلنَي َوَلِقيُت َصاحِلًا فـََعاتـَبـه ِمِه فـََبَكى َوأَبهَكاين  اَل: اَل َجَرَم َأيّنِ ِمَن النَّاِدِمنَي َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأُكوَن ِمَن اجله ُه يف ُدَعائِِه َعَلى قـَوه

ِمِه فـََبَكى َوأَبهَكاين َوقَاَل: ِإيّنِ  َوقَاَل: ِإيّنِ ِمَن النَّاِدِمنَي َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأُكوَن ِمَن اجلهَ  ُتُه يف ُدَعائِِه َعَلى قـَوه ًبا فـََعاتـَبـه اِهِلنَي َوَلِقيُت ُشَعيـه
َاِهِلنَي وَُكنهُت َمَع ِإبـهَراِهيَم َخِليِل الرَّمحهَِن ِإذه أُ  َ الهَمنهَجِنيِق  لهِقَي يف النَّاِر فَ ِمَن النَّاِدِمنَي َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأُكوَن ِمَن اجله َنُه َوَبنيه ُكنهُت بـَيـه

دِّيِق يف  َها َوَجَعَلَها َعَليهِه بـَرهًدا َوَساَلًما وَُكنهُت َمَع يُوُسَف الصِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنـه َرَجُه اَّللَّ ُتُه ِإىَل َوعهرِِه وَُكنهُت َمَعُه يف   َحىتَّ َأخه اجلُهبِّ َفَسبَـقه
َرَجُه اَّللَُّ  َِثرِي وَُكنهُت َمَع ِعيَسى ابهِن َمرهََيَ فـََقاَل يل ِعيَسى: ِإنه حَمهِبِسِه َحىتَّ َأخه  َلِقيَت حُمَمًَّدا  َعزَّ َوَجلَّ ِمنهُه َوَلِقيُت ُموَسى اِبلهَمَكاِن األه

ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َوَعَلى ِعيَسى َقده بـَلَّغهُتَك السَّاَلَم َوَقده آَمنهُت ِبَك فـََقاَل رَ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  فََأقهرِئهُه ِمينِّ السَّاَلمَ 
يِن الهُقرهآَن فـََعلََّمُه َرُسوُل اَّللَِّ ؟  َحاَجُتكَ ،  السَّاَلُم َوَعَليهَك اَي َهاَمةُ  يِن اإلهِجنهِيَل فـََعلِّمه يِن التـَّوهرَاَة َوِعيَسى َعلِّمه  « قَاَل: ِإنَّ ُموَسى َعلِّمه

 َليهِه َوَسلََّم َوملَه يـَنهِعِه ِإلَيهِه َوَما ُأرَاُه ِإالَّ َحيًّا َصلَّى هللاُ عَ 
 ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.  :الموسوعة قال محقق[ # 2917]فيض: 

 

َهِريُّ   *   -  102 َوه ِصِليُّ  ،  َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد اجله ثـََنا يَزِيُد بهُن يَزِيَد الهَموه ىًل هَلُمه َحدَّ َُرِشيُّ ،  الهبَـَلِويُّ َموه َحاَق اجله ثـََنا أَبُو ِإسه ، َحدَّ
َوهزَاِعيِّ  ُحولٍ ،  َعِن األه اَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا ِبَفجِّ ال،  َعنه َمكه نَّاَقِة ِعنهَد َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: َغَزوه

جه  َعلهيِن ِمنه أُمَِّة حُمَمٍَّد الهَمرهُحوَمِة الهَمغهَفوِر هَلَا الهُمَتاِب عَ احلِه ٍت يـَُقوُل: اللَُّهمَّ اجه َتَجاِب هَلَا فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِر ِإَذا َُنهُن ِبَصوه َها الهُمسه َليـه
َيِة َعَليهِه ثَِياٌب ُطولُُه « فَ ؟ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اَي أََنُس انهظُره َما َهَذا الصَّوهتَ  ََبَل فَِإَذا َأاَن ِبَرُجٍل أَبـهَيَض الرَّأهِس َواللِّحه َدَخلهُت اجله

ثـَُر ِمنه َثاَلُثِاَئِة ِذرَاٍع فـََلمَّا َنَظَر ِإيَلَّ قَاَل: أَنهَت َرُسوُل النَِّبِّ  السَّاَلَم َوُقله َلُه: َهَذا قـُلهُت: نـََعمه قَاَل: ارهِجعه ِإلَيهِه فََأقهرِئهُه ِمينِّ    ؟  َأكه
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 َقرِيًبا ِمنهُه تـََقدََّم َوَتََخَّرهُت فـََتَحدََّث َطوِياًل َأُخوَك ِإلهَياُس يُرِيُد َأنه يـَلهَقاَك َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َوَأاَن َمَعُه َحىتَّ ِإَذا ُكنهتُ 
ٌء ِمَن السَّ  َأٌة َورُمَّاٌن وََكَرفهٌس فـََلمَّا َأَكلهُت قُ فـَنَـَزَل َعَليهِهَما َشيه َرِة َفَدَعَواين فََأَكلهُت َمَعُهَما فَِإَذا ِفيِه َكمه ُت فـَتَـَنحَّيهُت َماِء َشِبيَه السُّفه مه

َتَمَلتهُه أَنهظُُر ِإىَل بـََياِض ثَِياِبِه ِفيَها َِتهِوي ِبِه ِقَبَل الشَّاِم فـَُقله  ُت ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي َهَذا َوَجاَءته َسَحابٌَة فَاحه
ِيلُ   ؟  الطََّعاُم الَِّذي َأَكلهَنا ِمَن السََّماِء نـََزَل َعَليهكَ  لِّ يف كُ ،  فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َسأَلهُتُه َعنهُه فـََقاَل يل: َأََتين ِبِه ِجربه

بِّ مُيهِسُك ابِ  ُتُه َعَلى اجلُه َا رَأَيـه ٍل َشرهبًَة ِمنه َماِء زَمهَزَم َوُرمبَّ َلٌة َويف ُكلِّ َحوه ًما ُأكه َا َسَقاين« َأرهبَِعنَي يـَوه َرُب َوُرمبَّ  لدَّلهِو فـََيشه
 . موضوع ، ال أصل له :ابن الجوزي في الموضوعاتقال [ # 2918]فيض: 

رَبانَ ،  َحدََّثيِن َأيب   *   -   104 َرائِيلُ ،  َعبهُد الهَعزِيِز الهُقَرِشيُّ ،  َأخه رَباََن ِإسه رٍ ،  َعِن السُّدِّيِّ ،  َأخه ىَل َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن ِبشه قَاَل: »َخَرَج ،  َعنه َموه
ا ِإىَل َماٍء َما ٌم ُحجَّاًجا يف ِإمهَرِة ُعثهَماَن فََأَصاَِبُمه َعَطٌش فَانـهتَـَهوه ِلَكَنا َهَذا الهَماُء قـَوه ِلٍح فـََقاَل بـَعهُضُهمه: َلوه تـََقدَّمهُتمه فَِإانَّ ََنَاُف َأنه يـُهه

ا فـََلمه ُيِصيُبوا الهَماَء فـََقاَل بـَعهُضُهمه لِبَـعهٍض: َلوه رََجعهُتمه  ا  ِإىَل الهَماِء الهَماِلِح فََأدهجلَُ فَِإنَّ َأَماَمُكُم الهَماَء َفَساُروا َحىتَّ َأمهَسوه وا َحىتَّ انـهتَـَهوه
ِب ِإيّنِ  َوُد َشِديُد السََّواِد َجِسيٌم فـََقاَل: اَي َمعهَشَر الرَّكه َاِت َْسٍُر َفَخَرَج َعَليهِهمه رَُجٌل َأسه عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه ِإىَل ُشَجريه  ْسَِ

ِم   ِمُن اِبَّللَِّ َوالهيَـوه َرُه لِنَـفهِسِه َفِسريُوا َوَسلََّم يـَُقوُل: َمنه َكاَن يـُؤه ِلِمنَي َما َيكه َرهه لِلهُمسه ِسِه َوَيكه ِلِمنَي َما ُيُِبُّ لِنَـفه ِخِر فـَلهُيِحبَّ لِلهُمسه اله
َيَسارَِها فَِإَذا الهَماُء ُثَّ  َأَكَمٍة َفُخُذوا َعنه  ِإىَل  تَـُهوا  تـَنـه أَنَُّه  ،  َحىتَّ  لَنَـَرى  َشيهطَاٌن َوقَاَل بـَعهُضُهمه: َوَما َكاَن فـََقاَل بـَعهُضُهمه: َواَّللَِّ ِإانَّ 

ا ِإىَل الهَمَكاِن الَِّذي َوَصفه هَلُمه فـَوَ   َجُدوا الهَماَء ُثَّ«الشَّيهطَاُن لَيَـَتَكلََّم مبِثهِل َما ِتَكلََّم ِبِه َفَساُروا َحىتَّ انـهتَـَهوه
   معضل. :الموسوعة قال محقق[ # 2919]فيض: 

ثـََنا َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *   -   109 ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّ َعهَمشِ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعنه ،  َعِن األه رَتِيِّ ،  َعمه َنا أَبُو ،  َعنه َأيب الهَبخه قَاَل: »بـَيـه
ًَت ُثَّ ارهتـََفَع ال ِر َصوه َع يف الهَقده ٍر َلُه ِإذه ْسَِ ُر ُثَّ رََجَعته ِإىَل  الدَّرهَداِء يُوِقُد حَتهَت ِقده ِت الهَبِعرِي ُثَّ انهَكَفَأِت الهِقده َئِة َصوه ُت يـَنهِشُج َكَهيـه صَّوه

ٌء َفَجَعَل أَبُو الدَّرهَداِء يـَُناِدي اَي َسلهَماُن انهظُره ِإىَل الهَعَجِب انهظُره   َها َشيه ِه أَنهَت َواَل أَبُوَك ِإىَل َما ملَه تـَنهظُره ِإىَل ِمثهلِ َمَكاَِّنَا َوملَه يـَنهُضبه ِمنـه
َعهَمُش: وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ ،  فـََقاَل َلُه َسلهَمانُ  َى " قَاَل األه َليهِه َوَسلََّم آَخى « َأَما ِإنََّك َلوه َسَكتَّ َلَسِمعهَت ِمَن آاَيِت اَّللَِّ الهُكربه

ُهمَ  ُ َعنـه َ َسلهَماَن َوَأيب الدَّرهَداِء َرِضَي اَّللَّ  اَبنيه
   ~[ 2920]فيض: 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدََّثيِن َهاُروُن بهُن َعبهِد اَّللَِّ   *  -  135 َعهَمشِ ،  َحدَّ ِرو بهِن ُمرَّةَ ،  َعِن األه رَتِيِّ ،  َعنه َعمه َنا أَبُو  ،  َعنه َأيب الهَبخه قَاَل: بـَيـه
َع يف   ٍر َلُه ِإذه ْسَِ َتً الدَّرهَداِء يُوِقُد حَتهَت ِقده ِر َصوه ُر ُثَّ رََجَعته ،  الهِقده ِت الهَبِعرِي ُثَّ انهَكَفَأِت الهِقده َئِة َصوه ُت يـَنهُشُج َكَهيـه ُثَّ ارهتـََفَع الصَّوه

ٌء َفَجَعَل أَبُو الدَّرهَداِء يـَُناِدي: اَي َسلهَماُن انهظُره ِإىَل الهَعَجِب ا َها َشيه َلُه أَنهَت َواَل نهظُره ِإىَل َمَكاَِّنَا َوملَه يـَنهُضبه ِمنـه  ِإىَل َما ملَه تـَنهظُره ِمثـه
َعهَمُش: وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعلَ ،  أَبُوَك فـََقاَل َلُه َسلهَمانُ  َى« قَاَل األه يهِه َوَسلََّم »َأَما ِإنََّك َلوه َسَكتَّ َلَسِمعهَت ِمَن آاَيِت اَّللَِّ الهُكربه

َ َسلهَماَن َوَأيب الدَّ  ُهَماآَخى َبنيه ُ َعنـه  رهَداِء َرِضَي اَّللَّ
   ~[ 2921]فيض: 
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َودُ   *  -   156 َسه ُ بهُن َعِليٍّ األه َُسنيه ثـََنا ،  أَبُو ُأَساَمةَ ،  َحدَّثـََنا،  َحدََّثيِن احله َعنه َأيب الهُمِنيِب  ،  يَزِيُد بهُن ِسَناٍن أَبُو فـَرهَوَة الرَُّهاِويُّ ،  َحدَّ
ِصيِّ  مه َناٍف ،  َعنه َأيب َسَلَمةَ ،  َأيب َكِثريٍ َعنه َُيهََي بهِن  ،  احلِه نُّ َثاَلثَُة َأصه َعنه َأيب الدَّرهَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اجلِه

َرهضِ  ََواءِ ، ِصنهٌف َحيَّاٌت َوَعَقاِرُب وَخَشاُش األه َساُب َوالهِعَقاُب« َوِصنهٌف ، َوِصنهٌف َكالّرِيِح يف اهله  َعَليهِهُم احلِه
 في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي ضعيف...  :الموسوعة قال محقق[ # 2922]فيض: 

َسُن بهُن الصَّبَّاحِ   *  -   174 َاِعيلَ ،  َحدََّثيِن احلَه ُر بهُن ِإْسه ثـََنا ُمَبشِّ َوهزَاِعيِّ ،  َحدَّ َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُأيبَِّ  ،  لَُبابَةَ َعنه َعبهَدَة بهِن َأيب  ،  َعِن األه
ُقُص َفَحرَ  رَبَُه أَنَُّه »َكاَن َلُه ُجرهٌن ِفيِه ََتهٌر وََكاَن يـَتَـَعاَهُدُه فـََوَجَدُه يـَنـه ِبُه الهُغاَلَم بهِن َكعهٍب َأنَّ َأاَبُه َأخه َلٍة فَِإَذا ُهَو ِبَدابٍَّة ُتشه َسُه َذاَت لَيـه

َتِلَم قَاَل: فَ  ُت فـََردَّ السَّاَلَم فـَُقلهُت: َما أَنهتَ الهُمحه ٌّ َأمه ِإنهِسيٌّ   ؟  َسلَّمه ٌّ قـُلهَت: اَنِولهيِن َيَدَك فـََناَوَليِن َيَدُه فَِإَذا يَُد    ؟  َأِجينِّ قَاَل: ِجينِّ
نُّ َما ِفيِهمه أَ  نِّ قَاَل: َلَقده َعِلَمِت اجلِه قَاَل:   ؟ َشدُّ ِمينِّ قـُلهُت: َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـعهتَ َكلهٍب َوَشعهُر َكلهٍب قـُلهُت: َهَكَذا َخلهُق اجلِه

َنا َأنه َنِصيَب ِمنه طََعاِمَك قَاَل: فـََقاَل َلُه ُأيَبُّ: َفَما الَّ  بَـبـه يَُة آيَُة   ؟  ِذي َيُِرياَُن ِمنهُكمه بـََلَغيِن أَنََّك رَُجٌل حتُِبُّ الصََّدَقَة فََأحه قَاَل: َهِذِه اله
رَبَُه فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّ الهُكرهِسيِّ  َِبيُث " فـََغَدا ُأيَبُّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه  َم:« َصَدَق اخله
 قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد.  :الموسوعة قال محقق[ # 2923]فيض: 

ُرهَجاينُّ   *   -  175 ِليُّ ،  َحدََّثيِن أَبُو ُعثهَماَن َسِعيُد بهُن ُعثهَماَن اجله َُباِب الهُعكه ثـََنا زَيهُد بهُن احله ََنِفيُّ ،  َحدَّ ِمِن بهُن َخاِلٍد احله َحدََّثيِن َعبهُد الهُمؤه
ِل َمرهوٍ  َلِميُّ ،  ِمنه َأهه َسه َبَأاَن َعبهُد اَّللَِّ بهُن بـَُريهَدَة األه َوِد الدَُّؤيلِّ ،  أَنـه َسه رِبهين َعنه ِقصَِّة الشَّيهطَاِن ،  َعنه َأيب األه قَاَل: قـُلهُت ِلُمَعاِذ بهِن َجَبٍل: َأخه

ِلِمنَي َفَجَعلهُت ال َتُه قَاَل: َجَعَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َعَلى َصَدَقِة الهُمسه َر يف َغرهفَ ِحنَي َأَخذه ُت ِفيِه تَّمه ٍة قَاَل: فـََوَجده
رَبهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِبَذِلَك فـََقاَل: »َهَذا الشَّيهطَاُن َيَهُخُذُه« قَا َل: َفَدَخلهُت الهُغرهَفَة َوَأغهَلقهُت الهَباَب نـُقهَصااًن فََأخه

َرى َفَدَخَل ِمنه َشقِّ الهَباِب َفَشَددهُت ِإزَاِري  َعَليَّ َفَجاَءته ظُلهَمٌة َعِظيَمٌة فـََغِشَيِت الهَبا َب ُثَّ َتَصوََّر يف ُصورٍَة ُثَّ َتَصوََّر يف ُصورٍَة ُأخه
ِر فـََوثـَبهُت ِإلَيهِه َفَضَبطهُتُه فَالهتَـَقته َيَداَي َعَليهِه فـَُقلهُت: اَي َعُدوَّ   َخلِّ َعينِّ فَِإيّنِ َكِبرٌي ُذو ِعَياٍل اَّللَِّ قَاَل:  َعَليَّ َفَجَعَل َيَهُكُل ِمَن التَّمه

َعُث َصاِحُبُكمه فـََلمَّا بُِعَث ُأخه  َها َخلِّ َعينِّ فـََلنه َأُعوَد ِإلَيهَك  َكِثرٍي َوَأاَن ِمنه ِجنِّ َنِصيِبنَي وََكاَنته لََنا َهِذِه الهَقرهيَُة قـَبهَل َأنه يـُبـه َنا ِمنـه رِجه
ِيلُ  رَبَ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم مبَا َكاَن َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َفَخلَّيهُت َعنهُه َفَجاَء ِجربه هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   َعَليهِه السَّاَلُم فََأخه

ُت ِإلَيهِه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ؟  الصُّبهَح َواَنَدى ُمَناِديِه أَيهَن ُمَعاُذ بهُن َجَبلٍ  رَبهتُُه فـََقاَل: فـَُقمه ى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما فـََعَل َأِسريَُك« فََأخه
« قَاَل: َفَدَخلهُت الهُغرهَفَة َوَأغهَلقهُت َعَليَّ الهَباَب َفَجاَء َفَدَخَل ِمنه َشقِّ الهبَ  ِر َفَصنَـعهُت »َأَما ِإنَُّه َسيَـُعوُد فـَُعده اِب َفَجَعَل َيَهُكُل ِمَن التَّمه

ُوىَل فـََقاَل: َخلِّ َعينِّ فَِإيّنِ َلنه َأُعوَد ِإلَيهَك فـَُقلهُت اَي َعُدوَّ اَّللَِّ َأملَه ِبِه كَ   تـَُقله: ِإنََّك َلنه تـَُعوَد قَاَل: فَِإيّنِ َلنه َما َصنَـعهُت يف الهَمرَِّة األه
َلَة " َأُعوَد َوآيَُة َذِلَك أَنَُّه اَل يـَقهَرأُ َأَحٌد ِمنهُكمه َخاَتََة الهبَـَقرَ  ُخَل َأَحٌد ِمنَّا يف بـَيهِتِه تِلهَك اللَّيـه  ِة فـََيده

   ~[ 2924]فيض: 
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َارَِجةِ   *   -   1 َثُم بهُن اخله َيـه رَباََن اهله َسُن بهُن  ،  َأخه ََكُم بهُن ُموَسى قَااَل: َحدَّثـََنا احلَه ِقيِّ ،  َُيهََي اخلهَُشيِنُّ َواحله َعنه ِهَشاٍم ،  َعنه َصَدَقَة الدَِّمشه
ِيلَ   -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم    - َعِن النَِّبِّ  ،  َعنه أََنِس بهِن َماِلكٍ ،  الهِكَناينِّ  َعِن اَّللَِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل قَاَل: »َما تـََقرََّب ِإيَلَّ َعبهِدي  ،  َعنه ِجربه
 َداِء َما افهرَتَضهُت َعَليهِه« مبِثهِل أَ 

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2925]فيض: 

ثـََنا َجعهَفُر بهُن ُسَليهَمانَ   -   2 ثـََنا ُفَضيهُل بهُن َعبهِد الهَوهَّاِب قَاَل: َحدَّ َسنِ ،  َعنه َأيب طَاِرٍق السَّعهِديِّ ،  َحدَّ َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل:  ،  َعِن احلَه
 َتُكنه ِمنه َأعهَبِد النَّاِس« ، قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »اتَِّق الهَمَحارِمَ 

 حسن لطرقه. قال المحقق: [ # 2926]فيض: 
 

َمحهَِسيَّ ُُيَدِّثُ   -  3 َاِعيَل بهِن َْسَُرَة األه عهُت حُمَمََّد بهَن ِإْسه ،  َعنه بـُرهِد بهِن ِسَنانٍ ،  َعنه َأيب رََجاءٍ ،  الرَّمحهَِن بهِن حُمَمٍَّد الهُمَحاِريبِّ َعنه َعبهِد  ،  ْسَِ
ُحولٍ  َع َأاَب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:،  َعنه َمكه َقِع أَنَُّه ْسَِ َسه  عهَبَد النَّاِس« »ُكنَّ َورًِعا َتُكنه أَ   َعنه َواثَِلَة بهِن األه

 حسن. قال المحقق: [ # 2927]فيض: 
 

ثـََنا ُسَويهُد بهُن َسِعيدٍ   *  -  4 ِهرٍ ،  َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن ُمسه : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  َعنه َعطَاءٍ ،  َعنه يُوُسَف الصَّبَّاغِ ،  َحدَّ َعنه َعاِئَشَة قَاَلته
َتِهَد فـَلهَيُكفَّ َعِن الذُّنُوِب« َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمنه  ِبَق الدَّاِئَب الهُمجه  َسرَُّه َأنه َيسه

 ضعيف. قال المحقق: [ # 2928]فيض: 

: َحدَّثـَتهيِن أُمِّي    *  -  11 َنُة ُحَكاَمَة قَاَلته َنا َسِعيَدُة ابـه ثـَتـه ُحَكاَمُة بِنهُت ُعثهَماَن بهِن َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن ِهَشاِم بهِن َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ
َيُة اَّللَِّ رَأهُس ُكلِّ ،  َعنه َماِلِك بهِن ِديَنارٍ ،  َعنه أَبِيَها ،  ِديَنارٍ  َعنه أََنِس بهِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َخشه

َمٍة َوالهَورَُع َسيُِّد الهَعَملِ  ٍء ِمنه َعَمِلِه« َوَمنه ملَه يَ ، ِحكه ُ ِبَشيه  ُكنه َلُه َورٌَع َيُصدُُّه َعنه َمعهِصَيِة اَّللَِّ ِإَذا َخاَل ملَه يـَعهَبِأ اَّللَّ
 ضعيف. قال المحقق: [ # 2929]فيض: 

 

َدِميُّ   *  -   12 َعنه أَبِيِه قَاَل: ،  َعنه ُعَمَر بهِن حُمَمَِّد بهِن الهُمنهَكِدرِ ،  َحدَّثـَُهمه َأنَّ َُيهََي بهَن ُسَليهٍم  ،  َحدََّثيِن أَبُو َجعهَفٍر حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد اله
ِمَلُتهُ ، الهَعَملُ ، َوَحِقيَقُتهُ ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »رَأهُس التـَّقهَوى الصَّربهُ   الهَورَُع«، َوَتكه

 مرسل ضعيف.  قال المحقق: [ # 2930]فيض: 

ِصيُّ قَالَ   *   -   13 مه ََبائِِريُّ احلِه َبَّاِر اخله ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َعبهِد اجله ثـََنا بَِقيَُّة بهُن الهَولِيِد قَاَل: َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشٍم قَاَل: َحدَّ : َحدَّ
ُرو بهُن َخاِلدٍ  َتاَدةَ ،  َحدََّثيِن َعمه اَلِم َعنه َسِعيِد بهِن الهُمَسيِّ ،  َعنه قـَ َعَليهِه َوَسلََّم: " ُحُدوُد اإلهِسه ِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َمهرِ  ُر يف الرََّخاءِ ،  الهُمِحيطَُة ِبِه َأرهبـََعٌة: الهَورَُع َوُهَو ِماَلُك األه َنَّةِ ،  َوالشُّكه ُز اِبجله دَّةِ ،  َوُهَو الهَفوه ،  اُة ِمَن النَّارِ َوُهَو النَّجَ ،  َوالصَّربهُ َعَلى الشِّ
ِمِن "، َوالتـََّواُضعُ   َوُهَو َشَرُف الهُمؤه

 إسناده ضعيف... قال المحقق: [ # 2931]فيض: 
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َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم قَاَل: َحدَّثـََنا وَِكيعٌ   *  -14 ثـََنا ِإسه َيانَ ،  َحدَّ ِرو بهِن قـَيهٍس الهُماَلِئيِّ ،  َعنه ُسفه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َعنه َعمه
 َوِماَلُك ِديِنُكُم الهَورَُع«، هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َفضهُل الهِعلهِم َخريهٌ ِمنه َفضهِل الهِعَباَدةِ 

 حديث صحيح لطرقه.  قال المحقق: [ # 2932]فيض: 
 

قَاَل:    *   - 15 َاِرِث  احله َأيب  بهُن  َاِعيُل  ِإْسه ِإبـهَراِهيمَ َحدََّثيِن  بهُن  ِعيَسى  رَباََن  َأخه قَاَل:  ِهَشاٍم  بهُن  رَباََن َكِثرُي  قـَيهٍس ،  َأخه بهِن  ُمَقاِتِل  َعنه 
َزهِديِّ  ِد«َأهه ، َعنه َسلهَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َحِبيَبا اَّللَِّ َغًدا،  َعنه َعلهَقَمَة بهِن َمرهَثدٍ ، األه  ُل الهَورَِع َوالزُّهه

 ضعيف. قال المحقق: [ # 2933]فيض: 
 

اَلَن قَاَل: َحدََّثيِن َعبهُد الهَعزِيِز بهُن حُمَمَّدٍ   -   16 ثـََنا َخاِلُد بهُن ِخَداِش بهِن َعجه ُحولٍ ،  َعِن ابهِن ُموَسى،  َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  َعنه َمكه
 َتُكنه َأعهَبَد النَّاِس« ،  َوَسلََّم قَاَل أِلَيب ُهَريـهَرَة: »ُكنه َورًِعا يف ِديِن اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه 

 حسن. قال المحقق: [ # 2934]فيض: 

ُرو بهُن َهاِشمٍ   *   - 17 رَباََن َعمه ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد الهَعَتِكيُّ َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح قَاَل: َأخه َعِن ابهِن  ،  َعِن الضَّحَّاكِ ،  ُجَويهرِبٍ َعنه  ،  َحدَّ
ُ ِلُموَسى َعَليهِه السَّاَلُم: »ملَه يـَتَـَقرَّبه ِإيَلَّ ، َعبَّاسٍ   مبِثهِل الهَورَِع«، الهُمتَـَقّرِبُونَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل اَّللَّ

 جدا.إسناده ضعيف  قال المحقق: [ # 2935]فيض: 

َبهدَ   *   - 39 َطَّاِب بهِن ُعثهَماَن الهَفوهِزيِّ وََكاَن يـَُقاُل أَنَُّه ِمَن األه ثـََنا ُعبَـيهُد بهُن ،  الِ َحدََّثيِن الهَقاِسُم بهُن َهاِشٍم قَاَل: َعِن اخله قَاَل: َحدَّ
ََسِديُّ  ََسِديِّ ،  الهَقاِسِم األه َقِع قَاَل: تـََراَءيهُت ِللنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  َأيب الهَمِليحِ َعنه  ،  َعنه الهَعاَلِء بهِن ثـَعهَلَبَة األه َسه َعنه َواثَِلَة بهِن األه
َيهفِ  ِجِد اخله ِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقا،  مبَسه َل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ فـََقاَل يل َأصهَحابُُه: ِإلَيهَك اَي َواثَِلُة تـََنحَّ َعنه َوجه

ِتيَنا أبَِمهٍر أنَهُخذُ  َأَل« قَاَل: فـَُقلهُت أبَِيب أَنهَت َوأُمِّي تـُفه َا َجاَء لَِيسه ِتَك نـَفهُسَك«   .  ُه َعنهَك ِمنه بـَعهِدكَ َعَليهِه َوَسلََّم: »َدُعوُه فَِإَّنَّ قَاَل: »لِتـُفه
ُتوَن«قَاَل: »تَ  ؟ قـُلهُت: وََكيهَف يل ِبَذِلكَ  َتاَك الهُمفه قَاَل: »َتَضُع   ؟  قـُلهُت: وََكيهَف يل ِبَذِلكَ  .  دَُع َما يَرِيُبَك ِإىَل َما اَل يَرِيُبَك َوِإنه َأفـه

ُكُن لِلهَحاَللِ  ؛  َيَدَك َعَلى قـَلهِبكَ  ُكُن لِلهَحَرامِ ، فَِإنَّ الهُفَؤاَد لََيسه ِلَم َيدَُع ا ، َواَل َيسه  لصَِّغرَي خَمَاَفَة َأنه يـََقَع يف الهَكِبرِي«َوِإنَّ الهَورَِع الهُمسه
 فيه عبيد بن القاسم وهو متروك. :الهيثميقال [ # 2936]فيض: 

ثـََنا َخاِلُد بهُن َعبهِد اَّللَِّ   * -41 َُمِحيُّ قَاَل: َحدَّ ٍم اجله ثـََنا حُمَمَُّد بهُن َسالَّ َباينِّ ،  َحدَّ الشَّعهِبِّ قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعِن  ،  َعِن الشَّيـه
نـهَيا ًئا ِمَن الدُّ نـهَيا َما ُهَو َخريهٌ َلُه ِمَّا تـََرَك«، َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: »َما تـََرَك َعبهُد اَّللَِّ َشيـه ُ ِمَن الدُّ  َأاَل َأعهطَاُه اَّللَّ

 حسن. مرسل  قال المحقق: [ # 2937]فيض: 

َحاُق بهُن ِإبـهَراِهيَم بهنِ   *  -  48 ثـََنا ِإسه ثـََنا ِهَشاُم بهُن َعمَّاٍر قَاَل: َحدَّ ُن بهُن ِإبـهَراِهيَم قَاَل: َحدَّ  ِنسهطَاٍس الهُكَثرِييِّ قَاَل:  َحدََّثيِن َعوه
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: َأوهِصيِن اَي َرُسوَل  ،  َحدََّثيِن ُمرهَبعٌ  َا قَاَلته أُمِّ أََنٍس َأَّنَّ ُجِري الهَمَعاِصيَ َعنه  َرةِ   ؛  اَّللَِّ قَاَل: »اهه جه َأفهَضُل اهلِه َا  َوَحاِفِظي َعَلى ،  فَِإَّنَّ
َهادِ  ؛ الهَفَراِئضِ  َا َأفهَضُل اجلِه ِر اَّللَِّ ،  فَِإَّنَّ ِثِري ِمنه ِذكه رِهِ  ؛ َوَأكه ٍء َأَحبَّ ِإلَيهِه ِمنه َكثـهَرِة ِذكه  « فَِإنَِّك اَل ََتهِتنَي اَّللََّ َغًدا ِبَشيه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2938]فيض: 

ثـَرُ   *   -   50 ثـََنا َعبـه َطَّاُب بهُن ُعثهَماَن الهَفوهِزيُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا الهَقاِسُم بهُن ِهَشاٍم قَاَل: َحدَّثـََنا اخله ََسِديُّ قَاَل: َحدََّثيِن   َحدَّ بهُن الهَقاِسِم األه
ََسِديُّ  َقِع قَاَل: قـُلهُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمِن الهَورِعُ ،  َعنه َأيب الهَمِليحِ ،  الهَعاَلُء بهُن ثـَعهَلَبَة األه َسه قَاَل: »الَِّذي يَِقُف ِعنهَد  ،  ؟  َعنه َواثَِلَة بهِن األه

َهِة«   الشُّبـه
 .39تقدم برقم  المحقق:  قال[ # 2939]فيض: 

َحاقَ   -   59 رَباََن َأاَبُن بهُن ِإسه رَباََن يـَعهَلى بهُن ُعبَـيهٍد قَاَل: َأخه َاِعيَل قَاَل: َأخه َحاُق بهُن ِإْسه ثـََنا ِإسه ،  َعنه ُمرَّةَ ،  َعِن الصَّبَّاِح بهِن حُمَمَّدٍ ،  َحدَّ
ََياِء«  -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم    -َعنه َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ   ُيوا ِمَن اَّللَِّ َحقَّ احله َتحه ٍم أِلُاَنٍس ِمنه َأصهَحاِبِه: »اسه قَاُلوا:   .  َذاَت يـَوه

ََياِء ِمَن اَّللَِّ ،  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َعُل َذِلَك قَاَل: »لَيهَس َذِلَك ِمَن احله ََي ِمنَ ،  ِإانَّ لَنَـفه َتحه ََياءِ َوَلِكنه َمِن اسه َفِظ الرَّأهَس َوَما ،   اَّللَِّ َحقَّ احله فـَلهَيحه
َت َوالهِبَلى، َوالهَبطهَن َوَما َوَعى، َحَوى ََياِء« ،  َولهَيذهُكِر الهَموه ََي ِمَن اَّللَِّ َحقَّ احله َتحه  َفَمنه فـََعَل َذِلَك فـََقِد اسه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2940]فيض: 

َبَأاَن َشرِيكٌ   -   69 َعهِد قَاَل: أَنـه ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله اَيِديِّ ،  َحدَّ َعنه أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ،  َعِن ابهِن بـَُريهَدةَ ،  َعنه َأيب رَبِيَعَة اإلهِ
: »اَل تـُتهِبِع النَّظهَرَة النَّظهَرةَ  ُوىَل فَِإنَّ لَ  ؛  هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ ِخَرُة« ، َك األه  َولَيهَسته َلَك اله

 حسن لغيره.  قال المحقق: [ # 2941]فيض: 

َبَأاَن أَبُو ِشَهابٍ   -   70 ثـََنا َخَلُف بهُن ِهَشاٍم قَاَل: أَنـه ِرو بهِن َسِعيدٍ ،  َعنه يُوُنسَ ،  َحدَّ ِرو بهِن َجرِيرٍ ،  َعنه َعمه َعنه  ،  َعنه َأيب ُزرهَعَة بهِن َعمه
َأةِ  - َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  - َجرِيٍر أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ   فـََقاَل: »اصهِرفه َبَصَرَك« ؟ َعنه َنظهَرِة الهَفجه

 .(2159) رواه مسلم في صحيحه قال المحقق: [ # 2942]فيض: 
 

ِقيُّ قَاَل:    -  79 َبَأاَن َسِعيُد بهُن َعبهِد الهَعزِيزِ َحدََّثيِن ُعَمُر بهُن َسِعيٍد الدَِّمشه َعنه اَنِفٍع قَاَل: ُكنهُت َمَع ابهِن ،  َعنه ُسَليهَماَن بهِن ُموَسى،  أَنـه
بَـَعيهِه يف ُأُذنـَيههِ ،  ُعَمَر يف َطرِيٍق " َفَسِمَع زَمَّارََة رَاعٍ  َمعُ ُثَّ قَاَل: »اَي اَنِفُع أَ ،  ُثَّ َعَدَل َعِن الطَّرِيقِ ،  فـََوَضَع ِإصه   . « قـُلهُت: نـََعمه ؟  َتسه

بَـَعيهِه ِمنه ُأُذنـَيههِ  َرَج ِإصه َمعُ ،  ُثَّ َعَدَل َعِن الطَّرِيقِ ،  فََأخه بَـَعيهِه ِمنه ُأُذنـَيههِ   .  « قـُلهُت: اَل ؟  ُثَّ قَاَل: »اَي اَنِفُع أََتسه َرَج ِإصه ُثَّ َعَدَل ،  فََأخه
 َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم َصَنَع«  ُثَّ قَاَل: »َهَكَذا رَأَيهتُ ، ِإىَل الطَّرِيقِ 

 صحيح. قال المحقق: [ # 2943]فيض: 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يُوُسَف الهِفرهاَييبُّ قَاَل: َحدََّثيِن ثـَعهَلَبةُ   -  83 ثـََنا الهَفضهُل بهُن يـَعهُقوَب قَاَل: َحدَّ َعنه جُمَاِهٍد قَاَل: ُكنهُت ،  َعنه لَيهثٍ ،  َحدَّ
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بَـَعيهِه يف ُأُذنـَيهِه ُثَّ َمَشى َت طَبهٍل فََأدهَخَل ِإصه ُت َأرهَخى َيَديههِ ،  َأمهِشي َمَع ابهِن ُعَمَر " َفَسِمَع َصوه َوفـََعَل َذِلَك  ،  فـََلمَّا انـهَقَطَع الصَّوه
ِ َأوه َثاَلثً   فـََعَل«  - َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  -وَل اَّللَِّ  ُثَّ قَاَل: »َهَكَذا رَأَيهُت َرسُ ، َمرََّتنيه

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2944]فيض: 

َبَأاَن مَهَّامٌ   -  86 َبَأاَن يَزِيُد بهُن َهاُروَن قَاَل: أَنـه ثـََنا َأمحهَُد بهُن َمِنيٍع قَاَل: أَنـه رَِمةَ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ  - ُهَريـهَرَة َعِن النَِّبِّ  َعنه َأيب  ،  َعنه ِعكه
َتِمَع َحِديثـَُهمه  - َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  ٍم اَل ُيُِبُّوَن َأنه َيسه َتَمَع ِإىَل َحِديِث قـَوه ُنُك« ، قَاَل: »َمِن اسه  ُأِذيَب يف ُأُذنِِه اله

 صحيح. قال المحقق: [ # 2945]فيض: 
 

َراُن بهُن    -  91 َباءِ ،  ُموَسى الهَبصهِريُّ قَاَل: َحدَّثـََنا مَحَّاُد بهُن زَيهدٍ َحدََّثيِن ِعمه َعنه َأيب َسِعيٍد ،  َعنه َسِعيِد بهِن ُجَبريهٍ ،  َعنه َأيب الصَّهه
َعهَضاُء ُكلَُّها اللَِّساَن تـَُقوُل: اتَّ  َبَح ابهُن آَدَم َكفََّرِت األه ِسُبُه رَفـََعُه قَاَل: " ِإَذا َأصه ِريِّ َأحه ُده َنا    ؛  ِق اَّللََّ ِفيَنااخله تَـَقمه َت اسه تَـَقمه فَِإنََّك ِإِن اسه

َنا " َت اعهَوَججه  َوِإِن اعهَوَججه
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2946]فيض: 

ثـََنا َعبهُد الصََّمِد بهُن    *  -  92 َن الطَّاِئيُّ قَاَل: َحدَّ ،  َعنه َعبهِد الهَعزِيِز بهِن حُمَمَّدٍ ،  َعبهِد الهَواِرثِ َحدََّثيِن أَبُو َعِليٍّ َعبهِد الرَّمحهَِن بهُن َزابَّ
َلمَ  ٍر  ،  َعنه زَيهِد بهِن َأسه َطَّاِب اطََّلَع َعَلى َأيب َبكه ُ    -َعنه أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر بهَن اخله َنُع اَي َخِليَفَة ،  َوُهَو مَيُدُّ ِلَسانَهُ   -َرمِحَُهَما اَّللَّ فـََقاَل: َما َتصه

ٌء ِمَن اجلهَ   ؟  َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَليهِه َوَسلَّمه قَاَل: »لَيهَس َشيه ُكو ِإىَل اَّللَِّ قَاَل: َهَذا َأوهَرَدين الهَمَوارَِد ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسِد ِإالَّ َيشه
 اللَِّساَن َعَلى ِحَدتِِه« 

 حسن. قال المحقق: [ # 2947]فيض: 

ثـََنا أَبُو َحازِمٍ َحدََّثيِن    *  -  104 رَباََن َعبهِد الرَّمحهَِن بهُن َجرِيٍر قَاَل: َحدَّ ِل بهِن َسعهٍد قَاَل: قَاَل ،  حُمَمَُّد بهُن َبِشرٍي قَاَل: َأخه َعنه َسهه
 َغيهظَُه«َوملَه َيشهِف ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َمِن اتَـَّقى اَّللََّ َكلَّ ِلَسانُهُ 

 ضعيف. قال المحقق: [ # 2948]فيض: 

ُرو بهُن َأيب َسَلَمةَ   *  -  112 َبَأاَن َعمه َقاَلينُّ قَاَل: أَنـه ثـََنا يُوُنُس بهُن َعبهِد الرَِّحيِم الهَعسه َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن ،  َعنه َصَدقََة بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َحدَّ
َرَم الهُمَحاِريبُّ قَاَل: قـُلهُت: َأوهِصيِن اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعنه  ،  َعِليٍّ  َوُد بهُن َأصه رَبين َأسه قَاَل: »اَل تـَبهُسطه َيَدَك   .  ُسَليهَماَن بهِن َحِبيٍب قَاَل: َأخه

 َواَل تـَُقله بِِلَساِنَك ِإالَّ َمعهُروفًا«، ِإالَّ ِإىَل َخريهٍ 
 حسن. قال المحقق: [ # 2949]فيض: 

 

َعهدِ   -  115 ثـََنا َسعهَدَويهُه َوَعِليُّ بهُن اجله َعنه َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  َعنه َعِديِّ بهِن َثِبتٍ ،  َعِن الهُفَضيهِل بهِن َمرهُزوقٍ ،  َحدَّ
َبلُ  ِمِننَي مبَا َأَمَر ِبَه الهُمرهَسِلنيَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ طَيٌِّب اَل يـَقه فـََقاَل: }اَي ،   ِإالَّ طَيًِّبا َوِإنَّ اَّللََّ َأَمَر الهُمؤه
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َناُكمه{ [ َوقَاَل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمنه طَيَِّباِت َما رَ 51أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواعهَمُلوا َصاحِلًا{ ]املؤمنون:   زَقـه
َعَث َأغهرَبَ رَاِفًعا َيَديهِه اَي َربِّ اَي َربِّ ،  [172]البقرة:   َربُُه َحَرامٌ ،  َمطهَعُمُه َحَرامٌ   .  ُثَّ ذََكَر الهَعبهَد يُِطيُل السََّفَر َأشه َوَملهَبُسُه ،  َوَمشه

ََرامِ ، َحَرامٌ  َتَجاُب هِلََذا " ، َوُغذَِّي اِبحله  فََأَّنَّ ُيسه
 (.1015والحديث رواه مسلم ) إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2950]فيض: 

َرانَ   *   -   116 ثـََنا الهُمَعاََف بهُن ِعمه َثُم بهُن َخارَِجَة قَاَل: َحدَّ َيـه ثـََنا اهله ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ َرَة بهِن  ،  َعنه َأيب َبكه َعنه َضمه
ٍس    -َعبهِد اَّللَِّ  َعنه أُمِّ  ،  َحِبيبٍ  ِت َشدَّاَد بهِن َأوه َا بـََعَثته ِإىَل النَِّبِّ    -ُأخه ِبَقَدِح َلََبٍ ِعنهَد ِفطهرِِه َوَذِلَك    -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم    - َأَّنَّ

َها َرُسوهَلَا: َأَّنَّ َلَك َهَذا اللَََّبُ  َرِّ فـََردَّ ِإلَيـه َها َرُسوهَلَا: َأَّنَّ َلَك َهِذِه الشَّاُة قـُلهُت:    يف ُطوِل النـََّهاِر َوِشدَِّة احله : ِمنه َشاٍة يل فـََردَّ ِإلَيـه قَاَلته
رَتَيـهتـَُها ِمنه َمايل َفَشِربَ  : اَي َرُسوَل  ،  اشه بـََعثهُت ِإلَيهَك ،  اَّللَِّ فـََلمَّا َكاَن ِمنه َغٍد أََتته أُمُّ َعبهِد اَّللَِّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَلته

َرِّ  فـََقاَل: النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِبَذِلَك أُِمَرِت ،  فـََرَددهَت ِفيِه ِإيَلَّ الرَُّسولَ ،  ِبَذِلَك اللَََّبِ َمرهثِيًَّة َلَك ِمنه ُطوِل النـََّهاِر َوِشدَِّة احله
 َواَل تـَعهَمَل ِإالَّ َصاحِلًا« ، يًِّباالرُُّسُل قـَبهِلي َأالَّ ََتهُكَل ِإالَّ طَ 

 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2951]فيض: 

َحاقَ  *  -  117 ثـََنا حُمَمَُّد بهُن ِإسه رَباََن يَزِيُد بهُن َهاُروَن قَاَل: َحدَّ َعنه َأيب  ، َعنه ُموَسى بهِن َيَسارٍ ، َحدََّثيِن ِإبـهَراِهيُم بهُن َسِعيٍد قَاَل: َأخه
ِمنه َأنه ََيهَعَل ِفيِه َما َحرََّم اَّللَُّ ،  : »أَلَنه ََيهَعَل َأَحدُُكمه يف ِفيِه تـَُرااًب َخريهٌ َلهُ -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم   -ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 َعَليهِه«
 إسناده ضعيف. قال المحقق: [ # 2952]فيض: 

ُعوِديُّ   *  -  118 ثـََنا الهَمسه َعهِد قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بهُن اجله ِبِه ُكلَّ ،  َحدَّ ُ ُغاَلٌم َيَهتِيِه ِبَكسه ٍر َرمِحَُه اَّللَّ َعِن الهَقاِسِم قَاَل: َكاَن أِلَيب َبكه
ئَـُلُه ِمنه أَيهَن َأَصبهتَ  َلٍة َوَيسه ِبهِ   فـَيَـُقوُل: َأَصبهُت ِمنه َكَذا فََأََتُه َذاتَ   ؟  لَيـه َلٍة ِبَكسه ٍر َقده ِظلَّ َصائًِما،  لَيـه ئَـَلهُ ،  َوأَبُو َبكه ، فـََنِسَي َأنه َيسه

ُتَك فـََلمه َأَرَك َسأَلهَتيِن  ،  فـََوَضَع َيَدُه فََأَكلَ  َلٍة َعنه َكسهِب ِإَذا ِجئـه ئَـُليِن ُكلَّ لَيـه ٍر ُكنهَت َتسه َلةَ فـََقاَل الهُغاَلُم: اَي َأاَب َبكه قَاَل:    ؟  َعنهُه اللَّيـه
رِبهين ِمنه أَيهَن ُهوَ  َاِهِليَّةِ  ؟ فََأخه ٍم يف اجله ُم فََأعهُطوين ، قَاَل: َتَكهَّنهُت ِلَقوه ِري َحىتَّ َكاَن الهيَـوه بَةٌ ، فـََلمه يـُعهُطوين َأجه َا َكاَنته َكذه فََأدهَخَل ، َوِإَّنَّ

ٍر َيَدُه يف َحلهِقهِ  رَبَهُ َفَجَعَل يـَتَـَقيَّأُ َفَذَهَب  ،  أَبُو َبكه ٍر َفَضِحَك  ،  الهُغاَلُم فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فََأخه فـََقاَل: ِإيّنِ َكَذبهُت َأاَب َبكه
ِسُبُه قَاَل َضِحًكا َشِديًدا، النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  ُخَل بَ ، َأحه َرُه َأنه َيده ٍر َيكه  طهَنُه ِإالَّ طَيًِّبا« َوقَاَل: »ِإنَّ َأاَب َبكه

 مرسل ضعيف.  قال المحقق: [ # 2953]فيض: 
 

َوَد قَاَل: أَنـهَبَأاَن أَبُو َعَوانَةَ   *  -  119 َسه ِر بهُن َأيب األه ثـََنا أَبُو َبكه ََسنِ ،  َعنه قـََتاَدةَ ،  َحدَّ َعنه ُجنهُدَب بهِن َعبهِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل ،  َعِن احله
َتطَاَع ِمنهُكمه َأالَّ ََيهَعَل يف َبطهِنِه ِإالَّ طَيًِّبا فـَلهيَـ  َعله َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِمَن اسه نهَساِن َبطهُنُه«   ؛  فه  فَِإنَّ َأوََّل َما يـُنهَِتُ ِمَن اإلهِ

 صحيح. المحقق:  قال[ # 2954]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ  * - 128 َزاِميُّ قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِإبـهَراِهيُم بهُن الهُمنهِذِر احلِه َةَ ، َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ، َحدَّ َعنه َعبهِد ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن ُهَبريه
َم َأضهَحى  اَّللَِّ بهِن ُزرَيهرٍ  ِمِننيَ ،  الهغَاِفِقيِّ قَاَل: َدَخلهَنا َعَلى َعِليِّ بهِن َأيب طَاِلٍب يـَوه َنا َخزِيَرًة فـَُقلهَنا اَي َأِمرَي الهُمؤه َلوه َقدَّمهَت ،  فـََقدََّم ِإلَيـه

َنا ِمنه َهَذا الهَبطِّ َوالهِوزِّ َواخلهَريهُ َكِثريٌ  عهُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل ُيَِلُّ لِلهَخِليَفِة قَاَل: اَي ابهَن ُزرَيهٍر ِإيّنِ   .  ِإلَيـه  ْسَِ
ُلهُ  َعٌة َيَهُكُلَها ُهَو َوَأهه َعَتاِن: َقصه َعٌة يُطهِعُمَها "، ِإالَّ َقصه  َوَقصه

 إسناده حسن. قال المحقق: [ # 2955]فيض: 

ثـََنا َعاِصُم بهُن    -   134 ِل بهِن َسعهٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َعنه َأيب َحازِمٍ ،  ُعَمَر بهِن َعِليٍّ الهُمَقدَِّميُّ قَاَل: َحدََّثيِن َأيب َحدَّ  - َعنه َسهه
َ حلَهيَـيههِ -َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم  َليههِ ،  : »َمنه يـَتَـوَكَّله يل َما َبنيه َنَّ ، َورِجه  ِة« أَتـَوَكَّله َلُه اِبجله

 رواه البخاري بلفظ ""من يضمن لي" والترمذي بلفظ "من يتكفل لي" قال المحقق: [ # 2956]فيض: 
 

رَبين    -  135 ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِإدهرِيَس قَاَل: َأخه ِلٍم َعبهُد الرَّمحهَِن بهُن يُوُنَس قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو ُمسه َعنه ،  َجدِّيَعنه  ،  َوَعمِّي،  َأيب َحدَّ
َنَّةَ   - َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم    -َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ   ِخُل النَّاَس اجله َثِر َما يُده ُُلِق« ،  قَاَل: »تـَقهَوى اَّللَِّ   ؟  َعنه َأكه َوَحَسُن اخله

ِخُل النَّاَس النَّارَ  َثِر َما يُده َوفَاِن الهَفُم َوالهَفرهُج«قَاَل: »األهَ  .  َوُسِئَل َعنه َأكه  جه
 حسن. قال المحقق: [ # 2957]فيض: 

َبَأاَن بَِقيَّةُ   *  -  137 ٍر قَاَل: أَنـه ثـََنا َعمَّاُر بهُن َنصه ِر بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن َأيب َمرهَيََ ،  َحدَّ َثِم بهِن َماِلٍك الطَّاِئيِّ قَاَل: قَاَل ،  َعنه َأيب َبكه َيـه َعِن اهله
رهِك اِبَّللَِّ َأعهَظُم ِعنهَد اَّللَِّ ِمنه   نُطهَفٍة َوَضَعَها رَُجٌل يف رَِحٍم اَل حتَِلُّ َلُه« ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما ِمنه َذنهٍب بـَعهَد الشِّ

 مرسل ضعيف.  قال المحقق: [ # 2958]فيض: 
 

ثـََنا حُمَمَُّد بهُن    *  -  162 ثـََنا رَبِيَعُة بهُن ُعثهَمانَ َحدَّ َلِميُّ قَاَل: َحدَّ َسه رَباََن حُمَمَُّد بهُن ُعَمَر األه َعنه حُمَمَِّد بهِن ،  َعبَّاِد بهِن ُموَسى قَاَل: َأخه
َُديهرِ ،  الهُمنهَكِدرِ  ِه رَبِيَعَة بهِن َعبهِد اَّللَِّ بهِن اهله ِريِّ ،  َعنه َعمِّ ُده َفَحَلَف ،   َساَوَم رَُجاًل ِبَشاٍة َلُه َوَأعهطَاُه َثاَلثََة َدرَاِهمَ أَنَّهُ ،  َعنه َأيب َسِعيٍد اخله

َها َفَكرَِه َذِلَك أَبُو َسِعيدٍ ،  فـََلمه َيَِده َهَذا الثََّمنَ ،  فـََتُسوََّق ِِبَا،  اِبَّللَِّ َأاَل يَِبيُعَها ِِبََذا َفذََكَر َذِلَك ،  فـََرَجَع ِإىَل َأيب َسِعيٍد فـََقاَل: ُخذه
 ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم فـََقاَل: »اَبَع آِخَرتِِه ِبُدنـهَياُه« ِلرَ 

 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2959]فيض: 

َيانَ   * -   172 ثـََنا ابهُن َعمَّاِر بهِن ُسفه ثـََنا حُمَمَُّد بهُن يَزِيَد قَاَل: َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم ،  أََنسٍ َعنه  ،  َعنه َأيب ُعَمارَةَ ،  َحدَّ
َتِديَن َما لَيهَس ِعنهَدُه َقَضاُؤُه«، قَاَل: »أَلَنه يـَلهَبَس َأَحدُُكمه أَلهَوااًن َشىتَّ   َخريهٌ َلُه ِمنه َأنه َيسه

 حديث ضعيف. قال المحقق: [ # 2960]فيض: 
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ثـََنا ُسَويهُد بهُن    *  -  173 ثـََنا بَِقيَّةُ َحدَّ َوهَقصِ ،  َعنه يَزِيَد بهِن َعبهِد اَّللَِّ ،  َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: »َمِن ،  َعنه َهاِشٍم األه
اًب ِبَعَشَرِة َدرَاِهَم َويف َُثَِنِه ِدرهَهٌم َحَرامٌ  رَتَى ثـَوه ُ َلُه َصاَلًة َما َكاَن َعَليهِه« ُثَّ ، اشه َبِل اَّللَّ بـَُعيهِه يف ُأُذنـَيهِه فـََقاَل: ُصمََّتا ِإنه ملَه يـَقه  َأدهَخَل ُأصه

ُ َعَليهِه َوَسلَّمَ  عهُتُه ِمنه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّي اَّللَّ  ملَه َأُكنه ْسَِ
 إسناده ضعيف جدا. قال المحقق: [ # 2961]فيض: 

 

ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد الهَعَتِكيُّ َعبهُد    *   -   181 ُرو بهُن َهاِشمٍ َحدَّ ثـََنا َعمه َعِن ابهِن  ،  َعِن الضَّحَّاكِ ،  َعنه ُجَويهرِبٍ ،  الرَّمحهَِن بهُن َصاِلٍح قَاَل: َحدَّ
ُ ِإىَل ُموَسى َعَليهِه السَّاَلُم: اَي ُموسَ  َم الهِقَياَمِة ى ِإنَُّه لَيهَس ِمنه َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل: " َأوهَحى اَّللَّ  َعبهٍد يـَلهَقاين يـَوه

َساَب َعنه َما َكاَن يف َيَديههِ  ُتُه احلِه َنََّة ِبَغريهِ ِحَساٍب "  . . . ِإالَّ الهَورِِعنَي فَِإيّنِ ، ِإالَّ اَنَقشه رُِمُهمه فَُأدهِخُلُهُم اجله  َوُأكه
 شيخ المصنف لم أجد له ترجمة.  قال المحقق: [ # 2962]فيض: 

رَباََن َعبهُد اَّللَِّ بهُن ِعيَسى الهَبصهِريُّ   *   -   183 ََرِويُّ قَاَل: َأخه ثـََنا َهاِشُم بهُن الهَولِيِد اهله ََسِن قَاَل: ،  َعنه يُوُنَس بهِن ُعبَـيهدٍ ،  َحدَّ َعِن احله
رُتَ َعلَ  ُ َأنه َيسه َم الهِقَياَمةِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإَذا َأرَاَد اَّللَّ َنهُ ،  ى َعبهِدِه يـَوه َنُه َوبـَيـه  ُثَّ َغَفَرَها َلُه«،  ُأرَاُه ُذنُوبَُه ِفيَما بـَيـه

 مرسل ضعيف. قال المحقق: [ # 2963]فيض: 
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َعهدِ ثنا َعِليُّ بهُن  *    -   1 عهُت ُسَليهَم بهَن َعاِمٍر ُُيَدِّثُ ،  َعنه يَزِيَد بهِن َُخَريهٍ ،  ثنا ُشعهَبةُ ،  اجله َاِعيَل بهِن َأوهَسطٍ ،  قَاَل: ْسَِ ،  َعنه َأوهَسِط بهِن ِإْسه
ُ َعنهُه يـَُقوُل بـَعهَدَما قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ ٍر الصِّ َع َأاَب َبكه ُ ْسَِ  َعَليهِه َوَسلََّم ِبَسَنٍة: قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ُثَّ قَاَل: »َعَليهُكمه ابِ  ٍر َرمِحَُه اَّللَّ قِ َعَليهِه َوَسلََّم َعاَم َأوََّل َمَقاِمي َهَذا قَاَل " ُثَّ َبَكى أَبُو َبكه ده َنَّ ،  فَِإنَُّه َمَع الهرِبِّ   ؛  لصِّ ،  ةِ َومُهَا يف اجله
ُكمه َوالهَكِذَب فَِإنَُّه َمَع الهُفُجورِ  ًا ِمَن الهُمَعافَاةِ ،  َوَسُلوا اَّللََّ الهُمَعافَاةَ ،  َومُهَا يف النَّارِ ،  َوِإايَّ ًئا بـَعهَد الهَيِقنِي َخريه َت َأَحٌد َشيـه َواَل ،  فَِإنَُّه ملَه يـُؤه

َوااًن« َواَل حَتَاَسُدوا وَُكونُ ، تـََقاطَُعوا َواَل َتَدابـَُروا  وا ِعَباَد اَّللَِّ ِإخه
   قال شعيب: إسناده صحيح.و  (17رواه أحمد ) [ # 2964]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   -  2 ُّ ،  َحدَّ ٍرو الضَِّبِّ رٍ َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن  ،  َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوبَ ،  ثنا َعبهُد اَّللَِّ بهُن الهُمَباَركِ ،  ثنا َداُوُد بهُن َعمه َعنه َخاِلِد  ،  زَحه
َرانَ  َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُم ِمنه جَمهِلٍس َحىتَّ َيده ،  بهِن َأيب ِعمه  ُ ُعَو ِِبَُؤاَلِء الدََّعَواِت  َأنَّ ابهَن ُعَمَر قَاَل: َقلَّ َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيِتَك مَ  َ َمَعاِصيكَ أِلَصهَحاِبِه: »اللَُّهمَّ اقهِسمه لََنا ِمنه َخشه نَـَنا َوَبنيه َوَمَن الهَيِقنِي َما ُِتَوُِّن ، َوِمنه طَاَعِتَك َما تـُبَـلِّغَُنا ِبِه َجنـََّتكَ ، ا َُيُوُل بـَيـه
َيا نـه َنا َمَصاِئَب الدُّ تَـَنا، ِبِه َعَليـه يَـيـه َاِعَنا َوأَبهَصاِراَن َما َأحه َعلهُه الهَواِرَث ِمنَّا،  َوَمتِّعهَنا أبَِْسه َعله َثَهَراَن َعَلى َمنه ظََلَمَناوَ ، َواجه َوانهُصرهاَن َعَلى ، اجه

َنا، َواَل جَتهَعله ُمِصيبَـتَـَنا يف ِديِنَنا، َمنه َعاَداانَ  َلَغ َعِلمه َنا َواَل َمبـه رَبَ مهَِّ نـهَيا َأكه َنا َمنه اَل يـَرهمَحَُنا« ، َواَل جَتهَعِل الدُّ  َواَل ُتَسلَّطه َعَليـه
  (، وقال األلباني: حسن.3502رواه الترمذي )[ # 2965]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *   -   3 ِرو بهِن ُشَعيهبٍ ،  َعِن ابهِن هَلِيَعةَ ،  ثنا َمرهَواُن بهُن حُمَمَّدٍ ،  َشِبيبٍ ثنا َسَلَمُة بهُن  ،  َحدَّ ،  َعنه َجدِّهِ ،  َعنه أَبِيهِ ،  َعنه َعمه
دِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ُمَِّة اِبلهَيِقنِي َوالزُّهه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »جَنَا َأوَُّل َهِذِه األه ََمِل«، اَّللَّ ِل َواأله ُمَِّة اِبلهُبخه ِلُك آِخُر َهِذِه األه  َويـَهه

 حسن لغيره.  :(3340األلباني في صحيح الترغيب )قال [ # 2966]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  9 قَاَل:  ،  َعنه َعبهِد الرَّمحهَِن بهِن بـُُزرهجَ ،  ثَن َسِعيُد بهُن َأيب أَيُّوبَ ،  ان َعبهُد اَّللَِّ بهُن َوههبٍ ،  ِعيَسىَأمحهَُد بهُن    ان،  َحدَّ
عهُت َأاَب ُهَريـهَرةَ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت إِ ، ْسَِ  الَّ َضعهَف الهَيِقنِي«يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  :الهيثميقال [ # 2967]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  13 ِليُّ ،  َحدَّ َسنُ ثنا  ،  َعنه َجرِيِر بهِن َحازِمٍ ،  ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  ثنا حُمَمَُّد بهُن ُعثهَماَن الهِعجه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ،  احلَه
ًا ِمَن الهَيِقنِي َوالهَعاِفَيةِ  نـهَيا َخريه ا يف َهِذِه الدُّ تـَوه ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النَّاَس ملَه يـُؤه َسُن: »َصَدَق َصلَّى اَّللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ« قَاَل احلَه  َفَسُلومُهَا اَّللَّ

َنَّةُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َواِبلهيَـقهنِيِ ُصرِبَ َعَلى ،  َواِبلهَيِقنِي ُأوتَِيِت الهَفَراِئضُ ،  َواِبلهَيِقنِي ُهِرَب ِمَن النَّارِ ،   َعَليهِه َوَسلََّم اِبلهَيِقنِي طُِلَبِت اجله
َقِّ    الهَعاِفَيِة فـََلمَّا نـََزَل الهَباَلُء تـََفارَُقوا« َويف ُمَعافَاِة اَّللَِّ َخريهٌ َكِثرٌي َقده َواَّللَِّ رَأَيـهَناُهمه يـَتَـَقارَبُوَن يف ، احله

 مرسل.  :الموسوعة قال محقق[ # 2968]فيض: 
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ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -  21 َاِعيَل بهِن  ،  ثنا َمنهُصوُر بهُن َأيب ُمَزاِحمٍ ،  َحدَّ قَاَل:  ،  َأيب َكِثريٍ َعنه َُيهََي بهِن  ،  َعنه َأيب َسيَّاٍر الهَمكِّيِّ ،  َعيَّاشٍ َعنه ِإْسه
ُ َعَليهِه َوَسلََّم: »الهَكَرُم التـَّقهَوى  َوالهَيِقنُي الهِغََن« ، َوالشََّرُف التـََّواُضعُ ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 مرسل. : الموسوعة قال محقق[ # 2969]فيض: 

ثـََنا َعبهُد اَّللَِّ   *  -   25 َاِعيلَ ،  الهبَـلهِخيُّ ثنا أَبُو زََكِرايَّ  ،  َحدَّ ُر بهُن ِإْسه َوهزَاِعيِّ ،  ثنا ُمَبشِّ َبةَ ،  َعِن األه ُ ،  َعِن الهَعاَلِء بهِن ُعتـه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ِبِه قـَلهِب  تـَُباِشُر  ِإميَااًن  أَُلَك  ِإيّنِ َأسه يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ  َتُه يل َويَِقيًنا َحىتَّ  ،  َعَليهِه َوَسلََّم َكاَن  مَيهنَـُعيِن ِرزهقًا َقَسمه أَنَُّه اَل  َوِرًضا ِمَن ،  َأعهَلَم 

َت يل«   الهَمِعيَشِة مبَا َقَسمه
 مرسل، إن لم يكن موضوعا. : الموسوعة قال محقق[ # 2970]فيض: 
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 الدنيا أحاديث زائدة من موسوعة ابن أبي 
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 من كتاب اصطناع املعروف 
َحدََّثيِن عبد هللا بن أيب بدر، حدَّثَنا أسباط، حدَّثَنا عبيد هللا بن الوليد، عن عبد هللا بن عبيد بن عمري قال: قَاَل *    -  21

 . "إن أول أهل اجلنة دخوال اجلنة أصحاب املعروف"َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم: 
 ل المتناهية: هذا حديث ال يصح.قال ابن الجوزي في العل: الموسوعة [ # قال محقق2971]فيض: 

 
، عن محاد بن أيب محيد، عن حممد بن املنكدر قال: َحدََّثيِن القاسم بن هاشم، حدَّثَنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب*   -  29

 . "إن هللا ُيب الوجه الطليق ويبغض الوجه النبح"قَاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم: 
 مرسل. : الموسوعة [ # قال محقق2972]فيض: 

 
حدَّثَنا جنم بن عبد احلميد احلماين، حدَّثَنا سعيد بن مسلمة، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسن قال:    *  -  47

اصنع املعروف إىل من هو أهله، وإىل من ليس هو من أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله "قَاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم:  
 . "لهوإن مل تصب أهله، فأنت من أه

 مرسل. : الموسوعة [ # قال محقق2973]فيض: 
 

يقول: حض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال على رجل َيِت    .... هشام بن زايد، َحدََّثيِن معاوية بن  .... حدثين*    -   48
إن رمحة هللا عز وجل على املكفرين  "إليه معروفا، فقال: إين أصنعه ولكن يكفره، فَقاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم:  

 ه. ، وبسط يده، أي سحا، قال عروة: فما أصنع معروفا إال أكفره أحب إيل من أن أشكر "هكذا
 في إسناده هشام بن زياد متروك.: الموسوعة [ # قال محقق2974]فيض: 

 
َحدََّثيِن عبد هللا بن أيب بدر، قَاَل: أخرَبان يزيد بن هارون، أخرَبان هشام بن زايد، عن حممد بن عبد العزيز، عن أيب  *    -   49

،  " رمحة هللا على املكفرين، أان رفيقهم يوم القيامة"بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم قَاَل:  
 . "ن يكفراملؤم"وقال: 

 في إسناده هشام بن زياد متروك.: الموسوعة [ # قال محقق2975]فيض: 
 

لَّم:  َحدََّثيِن صاحل بن عبد هللا القرشي، عن أيب الزبري، َعنه َجاِبِر بهِن َعبهِد هللِا قال: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وس*    - 82
 ."استتمام املعروف خري من ابتدائه"

ِغيِر، َوِفيِه َعْبُد  الهيثمي:[ # قال 2976]فيض:  بِ يُّ َوُهَو َمْتُروٌك.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ ْحَمِن ْبُن َقْيٍس الضَّ  الرَّ
 

قاال: حدَّثَنا عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه، عن    .... حدَّثَنا إبراهيم بن مهدي، حدَّثَنا حممد بن عمران، وحممد بن*    -  99
من سعى يف حاجة أخيه املسلم، كتب له بكل خطوة سبعني "أنس بن مالك قال: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وسلَّم:  

 ."حسنة، وحما عنه سبعني خطيئة، من حني يفارقه حىت يرجع، فإن قضيت احلاجة كان كيوم ولدته أمه
ِحيِم ْبُن َزْيٍد اْلَعمِ يُّ َوُهَو َمْتُروٌك. : الهيثمي[ # قال 2977]فيض:   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه َعْبُد الرَّ
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حدَّثَنا احلسن بن إسحاق، حدَّثَنا عمار املروزي، حدَّثَنا بقية، عن املتوكل بن ُيَي، عن محيد بن العالء، عن أنس *  -  100

 . "من قضى ألخيه حاجة كان كمن خدم هللا عمره"بن مالك قال: قال يل النِب صلى هللا عليه وسلم:  
(، 753األلباني في السلسلة الضعيفة )  ذكره الحافظ الذهبي في ميزان اإلعتدال وحكم عليه بالوضع. وذكرة[ #  2978]فيض:  

 وحكم بوضعه.
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 األهوال من كتاب  
رَباََن مهام، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد هللا *   -  247 ثـََنا يزيد بن هارون، قال: َأخه َحدَّثـََنا عمرو بن حممد الناقد، َحدَّ

بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد هللا قال: بلغين حديث عن رجل من أصحاب النِب صلى هللا عليه وسلم يف القصاص 
ه رحلي، وخرجت إليه إىل الشام، فأتيت الباب، فقلت للبواب: قل له: جابر على مل أْسعه، فاشرتيت بعريا، وشددت علي

الباب، قال: جابر بن عبد هللا؟ قلت: نعم. فخرج إيل، فإذا عبد هللا بن أنيس، فاعتنقين واعتنقته، فقلت: حديث بلغين أنك  
قبل أن أْسعه، فقال: نعم، ْسعت رسول   حتدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القصاص، فخشيت أن أموت، أو َتوت

يوم ُيشر العباد يوم القيامة غرال ِبما، فينادي مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من  "  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
أهل  قرب: أان امللك الداين، ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عليه مظلمة، وال ألحد من  

 . "النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل اجلنة مظلمة، حىت أقصه حىت اللطمة، وال يظلم ربك أحدا
 َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُمَحمٍَّد َضِعيٌف.: الهيثمي[ # قال 2979]فيض: 

 
ثـََنا ابن أيب شيبة، َحدَّثـََنا احلسن بن يونس بن بكري، عن موسى بن علي بن رابح، عن حممد بن املنكدر، عن  *   -  248 َحدَّ

إنه ليأِت العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته، فيجيء الرجل، فيقول: اي "جابر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  
يؤخذ من حسناته، فتجعل يف حسنات الذي سأله، فما يزال كذلك، حىت ما تبقى له حسنة، فإذا جاء رب، ظلمين هذا، ف 

 . "من يسأله نظر إىل سيئاته، فجعلت مع سيئات الرجل، فال يزال يستويف منه، حىت يدخل النار
 [ # قال المحقق: 2980]فيض: 

 
ُيَي بن أيوب، َحدَّثـََنا إْساعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيه، َعنه َأيب ُهَريـهَرَة، أن النِب صلى هللا عليه وسلم   َحدَّثـََنا  -   249
إن املفلس من أميت َيِت يوم القيامة بصالة  "؟ قالوا: املفلس فينا من ال دراهم له وال متاع، فقال:  "تدرون ما املفلس"قال:  

هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا  وصيام وزكاة، وَيِت قد شتم  
 . "من حسناته، فإن قبلت، أو فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاايهم فطرحت عليه، ُث طرح يف النار

  (.2581رواه مسلم ) [ # 2981]فيض: 
 

َحدَّثـََنا أمحد بن حممد بن أيب بكري، َحدَّثـََنا إسحاق بن حممد، َحدَّثـََنا أنس بن أنس، عن املقربي، عن أبيه، َعنه َأيب   -   252
ل من كانت له مظلمة عند أخيه، فليتحلله منها، فإنه ليس ُث دينار وال درهم، قب "ُهَريـهَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قال:  

 . " أن يؤخذ من حسناته، فإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحن عليه
   (.2449رواه البخاري )[ # 2982]فيض: 
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َحدََّثيِن حممد بن احلسني، َحدَّثـََنا ُيَي بن أيب بكري، َحدَّثـََنا زهري بن معاوية، َحدَّثـََنا عمارة بن غزية، عن ُيَي بن  *    -   253
من مات وعليه دين، فليس ابلدينار "راشد، أَّنم جلسوا إىل ابن عمر، فقال: ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  

 ." احلسناتوال ابلدرهم، ولكنها 
 [ # قال المحقق: 2983]فيض: 

 
ثـََنا القاسم بن مالك املزين، عن ليث، عن جماهد، َعِن ابهِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل *    -   254 ثـََنا الوليد بن شجاع السكوين، َحدَّ َحدَّ

ال َتوتن وعليك دين، فإنه ليس ُث دينار وال درهم، إَّنا هي احلسنات جزاء جزاء، وال يظلم "َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم:  
 . "داربك أح
 . فيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف وروى أحمد منه: الهيثمي[ # قال 2984]فيض: 

 
ثـََنا املبارك بن سعيد، عن عمر بن سعيد، عن مطر الوراق، عن عطاء اخلراساين، َعِن   -  255 ثـََنا أبو مهام السكوين، َحدَّ َحدَّ

 درهمٌ  وال دينارٌ  ُثَّ  ليس حسناتِه من  أخذ درهمٌ  أو دينارٌ  وعليه مات من "ابهِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم قال:  
". 

 د.حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواه(، وقال شعيب: 2414رواه ابن ماجه )[ # 2985]فيض: 
 

رَباََن صدقة بن موسى، عن أيب عمران اجلوين، عن يزيد بن  *    -  257 ثـََنا يزيد بن هارون، َأخه َحدََّثيِن علي بن أيب مرَي، َحدَّ
الدواوين عند هللا ثالثة: ديوان ال يعبأ هللا به شيئا، وديوان "اببنوس، عن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

ِركه اِبَّللَِّ شيئا، وديوان ال يغفره هللا، فأما الديوان الذي ال يغفره هللا فالشرك، قال هللا عز وجل: } ال يرتك هللا منه   ِإنَُّه َمن ُيشه
َنَّةَ  ُ َعَليهِه اجله  { وأما الديوان الذي ال يعبأ هللا به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم يوم تركه، أو  فـََقده َحرََّم اَّللَّ

صالة تركها، فإن هللا يغفر ذلك ويتجاوز ما شاء، وأما الديوان الذي ال يرتك هللا منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص  
 . "ال حمالة

َثَنا َصَدَقُة َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َصَدَقُة ْبُن ُموَسى، َوَقْد َضعََّفُه اْلُجْمُهوُر، َوَقاَل ُمْسِلُم ْبُن  :  الهيثمي[ # قال  2986]فيض:   ِإْبَراِهيَم: َحدَّ
 ْبُن ُموَسى َوَكاَن َصُدوًقا، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. 

 
َعهَمشِ *    -  259 َحاُق بهُن يُوُسَف، َعنه َشرِيٍك، َعِن األه ثـََنا ِإسه َتِصِر، َحدَّ ثـََنا أَبُو َعبهِد اَّللَِّ ََتِيُم بهُن الهُمنـه ، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن  َحدَّ

ُ َعَليهِه وَ  ُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ٍء، َأوه "َسلََّم قَاَل:  السَّاِئِب، َعنه زَاَذاَن، َعنه َعبهِد اَّللَِّ بهِن َمسه الهَقتهُل يف َسِبيِل اَّللَِّ ُيَكفُِّر ُكلَّ َشيه
ََمانَِة، فـَيـَُقاُل َلُه: َأدِّ َأَمانـََتَك، َتى ِبَصاِحِب األه ََمانََة، يـُؤه ، َوَقَد َذَهَبِت الدُّنـهيَ  قَاَل: يَُكفُِّر الذُّنُوَب ُكلََّها، ِإالَّ األه ا؟ فـَيَـُقوُل: َأَّنَّ اَي َربِّ

قـَعهرَِها،   ِإىَل  َتِهي  يـَنـه ِفيَها، َحىتَّ  ِوي  فـَيَـهه َها،  ِإلَيـه ِبِه  َهُب  فـَُيذه َاِويَِة،  اهله ِإىَل  ِبِه  اذهَهُبوا  ِمُلَها،  فـَيـَُقاُل:  فـََيحه َئِتَها،  ُهَناَك َكَهيـه فـََيِجُدَها 
َعُد ِِبَا يف اَنِر َجَهنََّم، َحىتَّ ِإذَ  ِبِديَن، قَاَل:  فـََيَضُعَها َعَلى َعاتِِقِه، فـََيصه ، َوَهَوى يف أَثَرَِها أََبَد اله ا رََأى أَنَُّه َقده َخَرَج َذلَّته فـََهَوته

َِديِث، َوَأَشدُّ َذِلَك الهَوَداِئعُ  ََمانَُة يف احله ِم، َواأله ََمانَُة يف الصَّوه ََمانَُة يف الصَّاَلِة، َواأله َمُع ِإىَل  ، قَاَل: فـََلِقيُت الهرَبَاَء، فـَُقلهتُ "َواأله : َأاَل َتسه
؟ قَاَل: َصَدَق.  َما يـَُقوُل َأُخوَك َعبهُد اَّللَِّ
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ُ َعَليهِه وَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ََمانََة يف قَاَل َشرِيٌك: َوحدثنا َعيَّاٌش الهَعاِمِريُّ، َعنه زَاَذاَن، َعنه َعبهِد اَّللَِّ و ِمنهُه، َوملَه يَذهُكِر األه  َسلََّم، بَِنحه
ٍء.  ََمانََة يف ُكلِّ َشيه  الصَّاَلِة، َواأله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.: الهيثمي[ # قال 2987]فيض: 
 

عَ  - 261 ، َعِن ابهِن ُجده ُّ، َحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعنه َداُوَد بهِن َأيب َعبهِد اَّللَِّ ََسُن بهُن مَحَّاٍد الضَِّبِّ اَن، َعنه َجدَّتِِه، َعنه أُمِّ َسَلَمَة،  َحدَّثـََنا احله
ُ َعَليهِه َوَسلََّم َدَعا َخاِدًما َلُه َوبَِيِدِه ِسَواكٌ  َواكِ "، فَأَبهطََأته َعَليهِه، فـََقاَل: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . "َلوهاَل الهِقَصاُص َلَضَربـهُتِك ِِبََذا السِّ

. : الهيثمي[ # قال 2988]فيض:   ِإْسَناُدُه َجيِ ٌد ِعْنَد َأِبي َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيِ 
 

رَباََن أَبُو َجعهَفٍر الرَّاِزيُّ *   -  265 ثـََنا ُعبَـيهُد اَّللَِّ بهُن ُموَسى، َأخه ِليُّ، َحدَّ ُ بهُن َعِليٍّ الهِعجه ، َعنه  َحدَّثـََنا ُحَسنيه ، َعنه َأيب َهاُروَن الهَعبهِديِّ
ِريِّ قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمَن الهُمَهاِجرِيَن، وََكاَن َضِعيًفا، وَ  ُده ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فََأرَاَد َأيب َسِعيٍد اخله َكاَنته َلُه َحاَجٌة ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِكًرا اِبلهَبطهَحاِء، وََكاَن َيَِ  ، فَِإَذا يُء ِمَن اللَّيهِل، فـََيُطوُف اِبلهَكعهَبةِ َأنه يـَلهَقاُه َعَلى َخاَلٍء فـَيـُبهِدي َلُه َحاَجَتُه، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ُمَعسه
َلٍة َحىتَّ َأصه  َر، قَاَل: َفَحَبَسُه الطََّواُف َذاَت لَيـه ِلِه، َفَصلَّى اِبلنَّاِس الهَفجه تَـَوى َعَلى رَاِحَلِتِه،  َكاَن الصُّبهُح رََجَع ِإىَل رَحه َبَح، فـََلمَّا اسه

:  َعَرَض َلُه الرَُّجُل، فََأَخَذ خبِطَاِم اَنقَِتِه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِرُك َحاَجَتكَ "، ِإنَّ يل ِإلَيهَك َحاَجًة، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ ، "فَِإنََّك َسُتده
ِط، ُثَّ مَ فََأََب َأنه َيدََع ِخطَاَم النَّاَقِة، فـََلمَّا َخِشَي َرُسوُل اَّللَِّ َأنه َُيهِبَسُه، فـَتَـُفوَتُه الصَّاَلُة، َخَفَقُه َرسُ  َضى، َفَصلَّى ِِبَِما وُل اَّللَِّ اِبلسَّوه

ِهِه، وََكاَن ِإَذا فـََعَل َذِلَك َعَرُفوا أَنَّ  ِم ِبَوجه َبَل َعَلى الهَقوه َر، فـََلمَّا انـهَفَتَل ِمنه َصاَلتِِه، َأقـه َتَمَع َأصهَحابُُه،  الهَفجه ُه َقده َحَدَث َأمهٌر، قَاَل: فَاجه
ُتُه آنًِفا اِبلسَّوهطِ "فـََقاَل:   ِم فـَلهيَـُقمه "فـََقاَل:    ؟ فـََلمه َيُِبهُه َأَحٌد، فََأَعاَدَها،"أَيهَن الَِّذي َخَفقه ، فـََقاَم الرَُّجُل يـَُقوُل: َأُعوُذ  "ِإنه َكاَن يف الهَقوه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   ، ُثَّ ِبَرُسوِلِه، َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ  ، َحىتَّ َداَن مِ "ادهنُهه ادهنُهه "اِبَّللَِّ نهُه، قَاَل: فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َط، قَاَل:   َ َيَديهِه، َواَنَوَلُه السَّوه ِلَد َرُسوَل "ُخذه َجلهَدُتَك فَاقـهَتصَّ "َعَليهِه َوَسلََّم، َفَجَلَس َبنيه ، قَاَل: فـََقاَل الرَُّجُل: َأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأجه
َعَليهِه َوَسلََّم:    ُ ، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلَد َرُسوَلُه، فـََقاَل "ُخذه َجلهَدُتَك، اَل أبَهَس َعَليهكَ "اَّللَِّ ، قَاَل: َأُعوُذ اِبَّللَِّ َأنه َأجه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم:    َرُسوُل اَّللَِّ  ، فـََقاَم ِإلَيهِه أَبُو  "ِإالَّ َأنه تـَعهُفوَ "َصلَّى اَّللَّ ُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َط، َوقَاَل: َقده َعَفوه ، قَاَل: فَأَلهَقى الرَُّجُل السَّوه
ِبَك، وَ  َأُسوُق  َوَأاَن  الهَعَقَبِة،  َلَة  لَيـه َتذهُكُر   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل:  ُت خبِطَاِمَها  َذرٍّ،  َأَخذه َوِإَذا   ، أَِبَطته تـَُها  ِإَذا ُسقه َفُكنهُت  اَنئٌِم،  أَنهَت 

ُم، فـَُقلهَت يل:   ِط، َوقـُلهُت: َقده َأََتَك الهَقوه َقًة اِبلسَّوه ُتَك َخفه ، َفَخَفقه ، فـََقاَل أَبُو َذرٍّ: ُخذه اَي َرُسوَل اَّللَِّ "اَل أبَهَس َعَليهكَ "اعهرَتََضته
:  فَاقـهَتصَّ  ُ َعَليهِه َوَسلََّم:  "َقده َعَفوهتُ "، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ِمٌن "، ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَي أَيُـَّها النَّاُس، اتَـُّقوا اَّللََّ، َفاَل َيظهِلمه ُمؤه

َم الهِقَياَمةِ  ُ ِمَن الظَّاملِِ يـَوه ِمًنا ِإالَّ انـهتَـَقَم اَّللَّ  . "ُمؤه
 [ # قال المحقق: 2989]فيض: 

 
، عَ   -   266 َُريهِريِّ َاِعيُل بهُن ِإبـهَراِهيَم، َويَزِيُد بهُن َهاُروَن، َعِن اجله ثـََنا ِإْسه ُرو بهُن حُمَمٍَّد، َحدَّ ثـََنا َعمه َرَة، َعنه َأيب ِفَراٍس،  َحدَّ نه َأيب َنضه

َطَّاِب قَاَل: رَأَيهُت َرُسوَل  ِسِه. َعنه ُعَمَر بهِن اخله ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقصُّ ِمنه نـَفه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   ~[ 2990]فيض: 
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َحدَّثـََنا عمرو بن حممد، َحدَّثـََنا ُيَي بن عبد امللك بن أيب غنية، َحدَّثـََنا أيب، عن احلكم، أن رسول هللا صلى هللا *    -   267
 لطمة. .... عليه وسلم أقاد

 مرسل. : الموسوعة [ # قال محقق2991]فيض: 
 

َحدَّثـََنا يوسف، َحدَّثـََنا وكيع، َحدَّثـََنا سفيان، عن األعمش، عن ثبت، أو أيب ثبت، أن رجال دخل مسجد دمشق، *    -   274
فقال: اللهم آنس وحشيت، وارحم غربيت، وارزقين جليسا صاحلا، فسمعه أبو الدرداء، فقال: لئن كنت صادقا، ألان أسعد مبا 

ِسِه{ قال:  قلت منك، ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه  ُهمه ظَاملٌ لِّنَـفه الظامل الذي يؤخذ منه يف مقامه ذلك،  "وسلم يقول: }َفِمنـه
ُهم  : }"وذلك احلزن واهلم َتِصدٌ َوِمنـه َاِت ِبِِذهِن  : } "ُياسب حسااب يسريا"قال:    { مُّقه ُهمه َساِبٌق اِبخلهَريه يدخل اجلنة  "قال:    { اَّللَِّ َوِمنـه

 . " بغري حساب
   ~[ 2992]فيض: 

 
َسِن، عن أيب موسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   -   280 ى َحدَّثـََنا يوسف، َحدَّثـََنا وكيع، َحدَّثـََنا علي بن علي بن رفاعة، َعِن احلَه

َعَليهِه َوَسلََّم:   يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات، فأما عرضتان، فجدال، ومعاذير، وأما الثالثة، فعند ذلك تطري "هللاُ 
 . "حف يف األيدي، فآخذ بيمينه، وآخذ بشمالهالص

 (، وقال األلباني: ضعيف.2425) أخرجه الترمذي[ # 2993]فيض: 
 

َحدََّثيِن إبراهيم بن راشد، َحدَّثـََنا عبد هللا بن رجاء، َحدَّثـََنا عمران القطان، عن قتادة، عن عبد هللا بن شقيق، َعنه *    -  290
 . "من ضرب سوطا ظلما، اقتص منه يوم القيامة"َأيب ُهَريـهَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليهِه َوَسلََّم: 

 .إسناده حسن: لهيثميا[ # قال 2994]فيض: 
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 من كتاب التواضع واخلمول 
حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا عبد هللا بن موسى املدين، عن أسامة بن زيد، عن حفص بن عبد هللا بن أنس، عن جده    -   1

رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم " أنس بن مالك، ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  
 . "على هللا ألبره

 (. 1675) (، ومسلم2703أخرجه البخاري )[ # 2995]فيض: 
 

حدثنا عبد هللا بن أيب زايد، حدثنا سيار بن حامت، عن جعفر بن سليمان، عن ثبت، وعلي بن زيد، عن أنس، عن *    -  2
 . " كم من أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم علي ألبره، منهم الرباء بن مالك"النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

   األلباني: صحيح.(، وقال 3854رواه الترمذي )[ # 2996]فيض: 
 

وروى أيضا عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "طوَب لَلتقياء األثرايء الذين إذا *    -  3
 . "حضروا مل يعرفوا، وإذا غابوا مل يفتقدوا، أولئك مصابيح جمردون من كل فتنة غرباء مشتتة

   ~[ 2997]فيض: 
 

وقال أبو بكر بن سهل التميمي: حدثنا ابن أيب مرَي، حدثنا انفع بن يزيد، عن عياش بن عباس، عن عيسى بن عبد *  - 4
الرمحن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي هللا عنه، أنه دخل املسجد، فإذا هو مبعاذ بن جبل يبكي عند قرب رسول  

معاذ؟ قال: حديث ْسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ْسعته يقول:  هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له: ما يبكيك اي  
إن اليسري من الرايء شرك، وإن هللا ُيب األتقياء األخفياء األثرايء، الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإذا حضروا مل يعرفوا، قلوِبم "

 ."مصابيح اهلدى، ينجون من كل غرباء مظلمة
    فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي متروك ضعيف اإلسناد  العراقي في تخريج إحياء علوم الدين وقال:ذكره  [ #  9829]فيض:  

 
حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا غنام بن علي، عن محيد بن عطاء األعرج، عن عبد هللا بن احلارث، عن عبد هللا بن *    -  5

رب ذي طمرين ال يؤبه له، لو أقسم على هللا ألبره، لو قال:  "مسعود رضي هللا عنه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:  
 . "يعطه من الدنيا شيئا اللهم إين أسألك اجلنة ألعطاه هللا اجلنة ومل

  قال العراقي في تخريج اإلحياء: إسناده ضعيف.[ # 2999]فيض: 
 

 
 

 من كتاب ذم املالهي 
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حدثنا عبيد هللا بن عمرو، عن عبد الكرَي عن قيس بن حبرت، عن ابن عباس، عن النِب   الزمي،حدثنا ُيَي بن يوسف     -   74
 . "كل مسكر حرام"، وهو الطبل، وقال:  "إن هللا تبارك وتعاىل حرم عليكم اخلمر وامليسر والكوبة"صلى هللا عليه وسلم، قال:  

 . إسناده صحيح، وقال شعيب: ( مطوالً 3696أخرجه أبو داود )[ # 3000]فيض: 
 

حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حممد بن يوسف الفراييب، قال: حدثين ثعلبة، عن جماهد، قال: كنت أمشي   -   75
مع ابن عمر، فسمع صوت طبل، فأدخل أصبعيه يف أذنيه، ُث مشي، فلما انقطع الصوت، أرخى يديه، فعل ذلك مرتني أو 

 هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل.ثالًث، ُث قال: 
   ~[ 3001]فيض: 

 
َحاَق السَّيَلِحييِنُّ *    -  77 رَباََن َُيهََي بهُن ِإسه ِر بهِن َسَواَدَة، َعنه  َحدََّثيِن َأيب، َأخه ٍر، َعنه َبكه ، َعنه َُيهََي بهِن أَيُّوَب، َعنه ُعبَـيهِد اَّللَِّ بهِن زَحه

ُ َعَليهِه َوَسلََّم قَاَل:  َر، َوالهَميهِسَر َواله "قـَيهِس بهِن َسعهِد بهِن ُعَباَدَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمه قَاَل  ". ِقنِّنَي َوالهُكوبَةَ ِإنَّ َريبِّ َحرََّم َعَليَّ اخله
 أَبُو زََكِرايَّ الهِقنِّنُي الهُعوُد. 

، َوَضعَّ : الهيثمي[ # قال 3002]فيض:  ، َوِفيِه ُعَبْيُد َّللاَِّ ْبُن َزْحٍر، َوثََّقُه َأُبو َزْرَعِة، َوالنََّساِئيُّ  َفُه اْلُجْمُهوُر.َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ
 

، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، َعنه َعلهَقَمَة بهِن َمرهَثٍد، َعِن سليمان بهِن بـَُريهَدَة، َعنه أَبِيهِ   -  83
َا َصَبَغ َيَدُه يف حلَهِم ِخنهزِيٍر َوَدِمهِ "َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:   ."َمنه َلِعَب اِبلنـَّرهَدِشرِي َفَكَأَّنَّ

  (.2260رواه مسلم ) [ # 3003]فيض: 
 

ثـََنا ُعبَـيهُد هللِا بن عمر، َعنه اَنِفٍع، َعنه َسِعيِد بهِن َأيب ِهنهَد، َعنه  - 84  َأيب ُموَسى، حدثنا أبو خيثمة، َحدَّثـََنا حممد بن عبيد، َحدَّ
 . "َوَرُسوَلهُ َمنه َلِعَب اِبلنـَّرهِد فـََقده َعَصى اَّللََّ "َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليه وَسلَّم، قَاَل: 

 .حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه (، وقال شعيب: 4938رواه أبو داود )[ # 3004]فيض: 
 

َُعيهُد بهُن َعبهِد الرَّمحهَِن, َعنه *  -  85 ثـََنا َمكِّيُّ بهُن ِإبـهَراِهيَم, عن اجله ثـََنا ُعبَـيهُد هللِا بن عمر اجلشمي، َحدَّ ُموَسى بهِن َعبهِد الرَّمحهَِن  َحدَّ
عهَت أَبَيَك يـَُقولُ  َأُل َعبهَد الرَّمحهَِن َما ْسَِ َع حُمَمََّد بهَن َكعهٍب, َوُهَو َيسه ُ َعَليهِه َوَسلََّم، فـََقاَل َعبهُد الرَّمحهَِن:  أَنَُّه ْسَِ  َعنه َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليهِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   عهُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ عهُت َأيب يـَُقوُل: ْسَِ ضَّأُ  َمَثُل الَِّذي يـَلهَعُب اِبلنـَّرهِد ُثَّ يـَُقوُم ُيَصلِّي, َمَثُل الَِّذي يـَتَـوَ "ْسَِ
ِنهزِيِر, ُثَّ يـَُقوُم فـَُيَصلِّي، يقول هللا، عز وجل: ال تقبل صالته  ."اِبلهَقيهِح َوَدِم اخله

، َوِفيِه ُموَسى ْبُن َعْبِد  :  الهيثمي[ # قال  3005]فيض:   ، َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَزاَد: " اَل ُتْقَبُل َصاَلُتُه ". َوالطََّبَراِنيُّ ْحَمِن اْلَخْطِميُّ الرَّ
ِحيِح.   َوَلْم َأْعِرْفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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