سالمة الوصول يف ضعيف األمهات واألصول
راجي رمحة ربه
أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
غفر اهلل له

القسم األول
[النسائي ،أبو داود ،الرتمذي ،املوطأ ،زوائد ابن ماجه]
حقوق الطبع والنشر لكل مسلم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم أغفر
احلمد هلل الّذي ّ
تتم الصاحلات ،اي ّ
رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانكّ ،
بعزته وجالله ّ

لنا وأرمحنا وأرض عنا ،وتقبّل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النّار ،وأصلح لنا شأننا كله ،اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور
اللهم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح ،اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال
كلّها ،وأجران من خزي ال ّدنيا وعذاب األخرةّ .
يهتك السرت ،اي عظيم العفو وحسن التجاوز ،تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا

عليه وسلم.

نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف ترتيب ومجع األحاديث املرفوعة الضعيفة والواردة يف أمهات السنة

وأصوهلا .حيث يورد هذا اجلامع بني دفتيه مجيع األحاديث الضعيفة املرفوعة الواردة يف املوطأ ،سنن النسائي الصغرى،

سنن ايب داود ،سنن الرتمذي ،سنن ابن ماجه ،مسند أمحد ،سنن الدارمي ،صحيح ابن خزمية ،وصحيح ابن حبان.
ونكتفي يف هذا القسم – القسم األول -إبيراد األحاديث الواردة يف السنن األربع واملوطأ.
ونورد فيما يلي بعض خصائص هذا العمل:

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

• أقتصر هذا الكتاب على إيراد األحاديث الضعيفة واملردودة.

• قمنا إبيراد أحكام شيوخنا األجالء حممد انصر الدين األلباين ،عبد القادر األرانؤوط ،وشعيب األرانؤوط
رمحهم هللا مجيعا على األحاديث الواردة يف هذا الكتاب ما تيسر لنا ذلك .وقد جلاءت ألحكام األئمة

املعاصرين من احملدثني لعدم حصويل على أحكام خمتصرة لكافة األحاديث الواردة يف السنن واملوطأ لدى أئمة

األحاديث املتقدمني عدا أحكام اإلمام الرتمذي رمحه هللا تعاىل يف جامعه.

• مت االعتماد على ترتيب وتبويب اإلمام ابن االثري رمحه هللا تعاىل يف جامعه العظيم – جامع األصول -دون أي
تغيري.

• مت االعتماد على ختريج الشيخ عبد القادر األرانؤوط –رمحه هللا تعاىل -والواردة يف جامع األصول ،طبعة دار
ابن كثري.

• مل يورد الكتاب أي زايدة من زايدات رزين (الواردة يف جامع األصول) إال ما كان مذكور يف أحد الكتب
السبعة.

• مت اعتماد رمز (س) للنسائي( ،د) أليب داود( ،ت) للرتمذي( ،ط) للموطأ( ،جه) البن ماجه يف القسم األول.
واعتماد الرموز (حم) ملسند أمحد وزايدات ابنه عبد هللا( ،مي) للدارمي( ،خز) البن خزمية( ،حب) البن حبان
يف القسم الثاين.

• بدأ العمل يف القسم األول برتتيب وجتميع األحاديث املرفوعة الضعيفة يف جامع األصول ،ومن مث مت إضافة
زوائد ابن ماجه الضعيفة على جامع األصول.
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• ويف القسم الثاين مت حتديد زوائد مسند اإلمام أمحد على األصول السابعة وترتيبها يف الكتب واألبواب
والفصول املناسبة .ومن مث انتقلنا إىل حتديد زوائد سنن الدارمي على األمهات الثمانية ودجمها يف مواضعها
املناسبة .وأخريا مت حتديد زوائد صحيحي ابن خزمية وابن حبان على األصول التسعة ودجمت يف مواطنها

املناسبة لنصل إىل ختام القسم الثاين من سالمة الوصول يف ضعيف األمهات واألصول.

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

• مت حتديد زوائد مسند اإلمام امحد على األصول السبعة ابالستعانة بزوائد احلافظ اهليثمي رمحه هللا كما أوردها

يف "غاية املقصد" وابالستعانة بزوائد املسند واملوطأ على األمهات الست كما أورها األستاذ صاحل الشامي يف

زوائده .ومن مث -وزايدة يف التحقق -االستعانة بتخريج مسند األمام أمحد – طبعة الرسالة.

• مت حتديد زوائد سنن الدارمي على األصول الثمانية ابالعتماد على ما أورده د .الزهراين يف كتابة " القطوف
الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية" .كما اعتمدان بعد ذلك على املقارنة املباشرة مع األصول الثمانية.

• مت حتديد زوائد ص حيحي ابن حبان وابن خزمية ابالعتماد على كتب التخريج ،وابالستعانة على زوائد األستاذ
صاحل الشامي لصحيحي ابن خزمية وابن حبان على األصول التسعة.

• احلكم على درجة األحاديث مت وضعها بني قوسني ،ومت إضافة اسم صاحب احلكم خمتصرا إىل جوار احلكم
كما يلي:

 oاأللباين ،للعالمة حممد انصر الدين األلباين :النسائي ،الرتمذي ،أبو داود ،ابن ماجه ،مسند أمحد،
ابن حبان.

 oشعيب ،للشيخ شعيب أرانؤوط :النسائي ،الرتمذي ،أبو داود ،ابن ماجه ،مسند أمحد ،ابن حبان.
 oعبد القادر ،للشيخ عبد القادر أرانؤوط :جامع األصول.
 oشاكر ،للعالمة أمحد حممد شاكر :مسند أمحد.

 oاهليثمي ،للحافظ نور الدين اهليثمي :مسند أمحد ،ابن حبان.
 oالبوصريي ،للحافظ شهاب الدين البوصريي :ابن ماجه.

 oالداراين ،للشيخ حسني سليم أسد الداراين :سنن الدارمي.

 oالزهراين ،للدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين :سنن الدارمي.
 oايسني ،للدكتور ماهر ايسني فحل اهليت :ابن خزمية.
 oاهلاليل ،للمحقق سليم بن عيد اهلاليل :موطأ مالك.

 oاألعظمي ،للمحقق حممد مصطفى األعظمي :ابن خزمية.
 oعبد الباقي :لألستاذ حممد فؤاد عبد الباقي :ابن ماجه.

 oالرسالة :حملققي طبعات الرسالة انشرون .النسائي ،والدارمي.

• يعترب هذا العمل متتما جلامع األحاديث الصحيحة والذي امسيناه غاية املأمول يف صحيح األمهات واألصول
والذي اشتمل على مجيع األحاديث الصحيحة يف األصول األحد عشر (البخاري ،مسلم ،املوطأ ،سنن
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النسائي الصغرى ،سنن ايب داود ،سنن الرتمذي ،سنن ابن ماجه ،مسند أمحد ،سنن الدارمي ،صحيح ابن

خزمية ،صحيح ابن حبان).

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

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

أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
صنعاء  1شعبان  1442ه

m.alshadadi@gmail.com

4

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

العمل:

 .1بلغت األحاديث الضعيفة وما دوهنا (ضعيفة جدا ،وموضوعة)  1861حديثا .على أن هذه األحاديث قد تزيد أو
تنقص نتيجة الختالف أحكام علماء احلديث على بعض هذه األحاديث .وجيب أن نالحظ أن االختالف هذا

سيبقى وال ميكن حله بسهولة نتيجة لعدة أسباب أمهها:

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

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

 )3االختالف يف مساع بعض الرواة من مشاخيهم ،وابلتايل اختالف احلكم على سند احلديث من حيث االتصال
واالنقطاع.

 )4االختالف يف تعيني بعض الرواة وابلتايل اختالف احلكم على رجال احلديث.

 )5االختالف يف احلكم على احلديث ابلشذوذ أو النكارة أو االضطراب يف السند أو املنت.

 )6االختالف يف إعالل بعض األحاديث ببعض العلل احلديثية كاإلعالل ابلوقف أو اإلرسال أو االنقطاع.

 )7االختالف يف تفسري معىن بعض مصطلحات املتقدمني من أئمة احلديث كما هو احلال ابلنسبة ملصطلحات
اإلمام الرتمذي رمحه هللا تعاىل ،فعلى سبيل املثال ،إطالقه على احلديث أبنه حسن مل يعين به احلسن

االصطالحي الذي تبناه املتأخرين من أئمة احلديث ،بل قصد به يف الغالب احلديث احلسن لغريه .وابستقراء

مبسط ألحاديث اإلمام الرتمذي يف اجلامع ميكن مالحظة أن احلديث احلسن عنده قد يشمل الضعيف الذي

مل يشتد ضعفه ،احلسن لغريه وحىت الصحيح لغريه .ولكن يبقى اإلشكال يف مراده من لفظ " حديث حسن

غريب" .وال إشكال أيضا يف فهم أنه قد قصد بلفظ "حديث غريب" احلديث الضعيف والضعيف جدا ،بل
واملنكر املنت أحياان.

 )8االختالف يف طريقة حكم علماء احلديث ،فالبعض يكتفي ابحلكم على اإلسناد ،مع عدم النظر إىل صحة
وثبوت املنت ،فمثال قد يطلق حكمه على حديث متواتر املنت بلفظ "إسناده ضعيف" وال يشري إىل صحة املنت

أو تواتره .والبعض يكتفي ابإلشارة إىل صحة املنت ،دون اإلشارة إىل وجود علة يف اإلسناد ،فيطلق مثال لفظ

"صحيح" كون احلديث اثبت املنت ابلرغم من كون اإلسناد ضعيف أو ضعيف جدا .واألسلم دائما هو اإلشارة

إىل حالة كال من املنت واإلسناد.

 )9االختالف يف قبول بعض املراسيل مثل مراسيل سعيد بن املسيب رمحة هللا تعاىل عليه .فالبعض يعترب هذه
املراسيل يف حكم املوصولة.
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 .2حبسب األحكام الواردة يوجد اختالف يف حتسني (وأحياان تصحيح) وتضعيف ما يقرب من  527حديثا .وإن كان

الراجح يف هذه األحاديث هي كوهنا ضعيف .على أنه يوجد  160حديثا منها يف زوائد سنن ابن ماجه رمحه هللا
تعاىل ،وبقية األحاديث يف جامع األصول .وقد ميزت األحاديث املختلف يف تضعيفها ابلعالمة (* أو ~) .وقد

استخدمت العالمة )~( حصرا لعدد  58حديثا هي الت قال اإلمام الرتمذي فيها :حسن غريب أو حسن ،وهي

ضعيفة أو ضعيفة جدا حبسب بقية األحكام.

 .3ابلنظر إىل األحاديث الواردة ،وجدت أن جل األحاديث الت مت تضعيفها هي مما انفرد به أحد أصحاب األصول
عن أصحاب الكتب الباقية ،كما يتضح ذلك من اجلدول املرفق .فمن إمجايل  1861حديث هناك 1684

حديث هي مما انفرد به أحد أصحاب الكتب األربعة (املوطأ ،النسائي ،أبو داود ،الرتمذي) أو من زوائد ابن

ماجه ،وهذا ما يزيد عن  %90من امجايل عدد األحاديث.

 .4النسبة األكرب من األحاديث الضعيفة هي يف كتاب سنن ابن ماجه رمحة هللا تعاىل عليه ،إذ تتجاوز نسبة األحاديث
الضعيفة لسنن ابن ماجه  %38من إمجايل األحاديث املردودة .كما إن أقل نسبة لألحاديث الضعيفة هي يف كتايب

سنن النسائي وموطأ اإلمام مالك رمحهما هللا تعاىل ،وقد يكون علة هذه النسبة املنخفضة هي قلة عدد اإلنفرادات
هلذين الكتابني اجلليلني.

عدد األحاديث الضعيفة الت انفرد هبا

م

اسم الكتاب

1

املوطأ

 40حديثا

2

سنن النسائي الصغرى (اجملتىب)

 61حديثا

3

سنن أيب داود

 455حديثا

4

سنن الرتمذي

 469حديثا

5

سنن ابن ماجه

 659حديثا

اإلمجايل

 1684حديثا

أحد أصحاب الكتب اخلمسة

 .5أنه ال يوجد حديث واحد رواه أصحاب الكتب اخلمسة (املوطأ ،النسائي ،أبو داود ،الرتمذي ،ابن ماجه) مجيعهم
يعترب حديثا ضعيف .كما أنه ال يوجد سوى حديث واحد (وقد حسنه بعض األئمة) رواه أصحاب الكتب األربعة
(املوطأ ،النسائي ،أبو داود ،الرتمذي) ضمن األحاديث الضعيفة .كما يتضح ذلك من اجلدول أدانه .وهذا مما

يشري إىل النعمة العظيمة الت أنعم هللا هبا على هذه األمة وحفظ هبا دينه وامت هبا نعمته عليهم .وعلى عظيم اهتمام

أئمة احلديث بسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
1

األحاديث الضعيفة املروية يف كتابني

150

2

األحاديث الضعيفة املروية يف ثالث كتب

25

3

األحاديث الضعيفة املروية يف أربع كتب

1

5

األحاديث الضعيفة املروية يف مخس كتب

0
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 .6ندرة األحاديث الضعيفة جدا واملوضوعة ابلنسبة للعدد الكلي الواردة يف األصول السبعة .وبنظرة سريعة ميكن
مالحظة أن ما يزيد عن  %80من األحاديث املوضوعة والضعيفة جدا هي يف سنن ابن ماجه .وقد ميزان هذه
األحاديث بوضع خط حتت رقم احلديث للتنبيه.
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مصادر العمل وطبعاته املعتمدة.
• جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري
اجلزري (املتوىف606 :هـ) ،حتقيق وختريج وتعليق :عبد القادر األرانؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة :األوىل،
 1432ه2011-م.

• اجملتىب من السنن (السنن الصغرى للنسائي) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف:
303هـ) ،حتقيق :عماد الطيار -ايسر حسن -عز الدين ضلي ،مؤسسة الرسالة انشرون ،بريوت ،الطبعة :األوىل،

1435ه 2014 -م.

• اجملتىب من السنن (السنن الصغرى للنسائي) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف:
303هـ) ،حتقيق :حممد انصر الدين األلباين  -مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
الرايض ،الطبعة :األوىل1417 ،ه.

ِّ
الس ِّج ْستاين
• سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
(املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط  -حمَ َّمد ِّ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
َ
 1430هـ  2009 -م.
ِّ
الس ِّج ْستاين (املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :حممد انصر الدين
• سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ّ
األلباين  -مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :الثانية1417 ،ه.
• سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :هـ) ،حتقيق:
حممد انصر الدين األلباين  -مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة:

األوىل1417 ،ه.

• سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :هـ) ،حتقيق:

عزالدين ضلي -عماد الطيار -ايسر حسن ،مؤسسة الرسالة انشرون ،بريوت ،الطبعة :األوىل1432 ،ه-
 2011م.

• سنن ابن ماجه ،ابن ماجه  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط -
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
عادل مرشد َّ -
 1430هـ  2009 -م.

• سنن ابن ماجه ،ابن ماجه  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :حممد انصر الدين

األلباين -علي بن حسن احلليب األثري ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :األوىل1419 ،ه-

 1998م.

• سنن ابن ماجه ،ابن ماجه  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب.
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• مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن
عثمان البوصريي الكناين الشافعي (املتوىف840 :هـ) ،حممد املنتقى الكشناوي ،دار العربية ،بريوت ،الطبعة:

الثانية 1403 ،هـ

• موطأ اإلمام مالك (برواايته الثمانية) ،مالك بن أنس أبو عبد هللا األصبحي ،أبو أسامة :سليم بن عيد اهلاليل
السلفي ،جمموعة الفرقان التجارية ،ديب ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003-م.

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

• خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم لإلمام ابن خزمية :حتقيق الدكتور حممد
مصطفى األعظمي طبعة املكتب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1440 ،ه.

• صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حامت،
الدارمي ،البُست (املتوىف354 :هـ) ،شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية– 1414 ،
1993

• التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حتقيق أبو عبد الرمحن
حممد انصر الدين األلباين ،الطبعة األوىل ،دار ابوزير للنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية 1424 ،هـ
 2003 -م.

• موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ،حسني سليم أسد،
دار الثقافة العربية دمشق ،الطبعة األوىل1990 :م

• زوائد ابن خزمية وابن حبان واملستدرك على الكتب التسعة :إعداد صاحل الشامي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
األوىل1433 ،ه

• زوائد املوطأ واملسند على الكتب الستة لإلمامني مالك وأمحد ،صاحل أمحد الشامي ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة
األوىل.1431 – 2010 ،

• غاية املقصد يف زوائد املسند ،علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين ،حتقيق :خالف حممود عبد السميع ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل.2001 – 1421 ،

• مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد الدارمي،
حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2000 – 1421 ،

• القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية ،مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين1428 – 2007 ،

• مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.

• مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد شاكر  -محزة الزين ،دار احلديث ،الطبعة األوىل،
.1416 1995-

• جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين ،حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،دار املنهاج،
الطبعة األوىل.
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حرف اهلمزة
وفيه عشرة كتب :كتاب اإلميان واإلسالم ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،كتاب األمانة،
كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كتاب االعتكاف ،كتاب إحياء املوات ،كتاب اإليالء،
كتاب األَمساء والكُنى ،كتاب اآلنية ،كتاب األَمل واألَجل.
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الكتاب األول :يف اإلميان واإلسالم
«ثالث
[( * - ]1د) عبد هللا بن معاوية الغاضري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
ٌ
ِّ
نفسه رافِّ َدةً
من فَ َّ
علهن فقد طَعم طَ ْعم اإلميانَ :من َعبد هللا وح َدهَُ ،
وع َ
لم أنه ال إله إال هللا ،وأعطى زكاةَ ماله طيّبَةً هبا ُ
عام ،ومل ي ِّ
عليه كلَّ ٍ
عط اهلَِّرَمة ،وال الد ِّ
َّرنَةَ وال املريضة ،وال َّ
ط اللئيمة ،ولكن من وسط أموالكم ،فإن هللا مل يسألكم
الش َر َ
ُ
خريه .ومل أيمركم ِّّ
بشره» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]15 :عبد القادر :منقطع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد رجاله ثقات ،لكن فيه انقطاع .وقد جاء

موصو ًال من طرق عن عبد هللا بن سالم  -وهو األشعري  -بذكر عبد الرحمن بن جبير بن نفير ،وهو ثقة]
( )1أبو داود في الزكاة رقم ( )1582باب في زكاة السائمة.

[( - ]2ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :إذا رأيتم الرجل
{إَّنَا يـعمر مساجد هللاِّ من آمن ابهلل ِّ
واليوم ا ِّ
ِّ
املسج َد ،فا ْش َه ُدوا لَهُ ابإلميانَّ ،
آلخ ِّر}...
اد
يَعتَ ُ
َْ ََ
فإن هللا عز وجل يقولُ ُ ْ َ َّ :

اآلية [التوبة :اآلية  ».]17أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]31 :الترمذي :هذا حديث غريب حسن] [عبد القادر :ضعيف لضعف دراج أبي السمح في حديثه عن أبي الهيثم] [األلباني:
ضعيف].

( )1الترمذي رقم  3092في التفسير من سورة التوبة.

الكف
[( * - ]3د) أنس  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :ثالثة ِّم ْن أصل اإلميانّ :
عمن قال :ال إله إال هللا ،وال نُ َك ِّّف ُرهُ ب َذنْ ٍ
عم ٍل ،واجلهاد ٍ
ماض ُمن ُذ بَـ َعثَِّين هللا إىل أن يُقاتِّ َل
ب ،وال ُُن ُ
ّ
رجه من اإلسالم بِّ َ
()1
ِّ
ِّ
عدل ِّ
آخر هذه َّ ِّ
عاد ٍل ،واإلميا ُن ابألقدار» .أخرجه أبوداود .
ال ،ال يُـ ْبطلُه َج ْو ُر جائ ٍر وال ُ
َّج َ
األمة الد ّ
ُ
[جامع[ ]32 :عبد القادر :ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نشبة لكن معنى الحديث صحيح] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف
لجهالة يزيد بن أبي ُن ْشَبة] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم  2532في الجهاد :باب في الغزو مع أئمة الجور.

ول َِّّ
ِّ
[( - ]4جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ار َق ُّ
الدنْـيَا عَلَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
َ
«م ْن فَ َ
ِّ
اَّللِّ
ِّ
ِّ
ص َِِّّّ
ِّ
ِّ
ِّ
الص َالةَ ،وإِّيتَاء َّ
ِّْ
اَّللُ َع ْنهُ َرا ٍ
اإل ْخ َال ِّ
ين َّ
ات َو َّ
ض» قَ َ
يك لَهَُ ،وإِّقَ ِّام َّ
الزَكاةَ ،م َ
ادته َال َش ِّر َ
َّلل َو ْح َدهَُ ،و ِّعبَ َ
سَ :و ُه َو د ُ
ال أَنَ ٌ
ِّ
اَّللِِّّ ،يف ِّ
يث ،وا ْختِّ َال ِّ
الرسل ،وبـلَّغُوهُ َعن رِّّهبِّم قَـ ْبل َهر ِّج ْاألَح ِّ
الَّ ِّذي جاء ْ ِّ
اد ِّ
ك ِّيف كِّتَ ِّ
اب َّ
آخ ِّر
ص ِّدي ُق ذَلِّ َ
ف ْاألَ ْه َواءَ ،وتَ ْ
َ
ت بِّه ُّ ُ ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ
َ
ََ
الَ :خلْع ْاألَوَاث ِّن و ِّعب َ ِّ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ
ول َّ
الزَكاةَ} [البقرة:
اَّللُ{ :فَِّإ ْن ََتبُوا} [التوبة ]5 :قَ َ
َما نَـ َز َل ،يَـ ُق ُ
اموا َّ
{وأَقَ ُ
ُ ْ َ َ
ادِتَا َ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ
الزَكاةَ فَِّإ ْخ َوانُ ُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين} [التوبة ]11 :أخرجه ابن
َ ]277وقَ َ
ال ِّيف آيَةٍ أُ ْخ َرى{ :فَِّإ ْن ََتبُوا َوأَقَ ُاموا َّ

ماجه

()1

[ماجه[ ]70 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)70أَبواب ُّ ِ
يم ِ
اب ِفي ِْ
ان
السَّنةَ ،ب ٌ
َْ ُ
اْل َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمِّْ :
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]5جه) َعلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّب -رضي هللا عنه  -قَ َ
«اإلميَا ُن َم ْع ِّرفَةٌ
اَّلل َ
()1
ٍ
ان ،وعَمل ِّاب ْألَرَك ِّ
ْب ،وقَـو ٌل ِّابللِّّ ِّ
الصل ِّ
ئ َه َذا ِّْ
َربأَ .أخرجه ابن ماجه
ان» قَ َ
ال :أَبُو َّ
ْت :ل َْو قُ ِّر َ
ِّابلْ َقل ِّ َ ْ
اإل ْسنَادُ عَلَى َْجمنُون ل ََ
َ
س َ ٌَ ْ

[ماجه[ ]65 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد هذا الحديث ضعيف التفاقهم على ضعف أبي الصلت الهروي] [األلباني :موضوع]
[شعيب :خبر باطل موضوع ،اَفته أبو الصلت ،وهو عبد السالم بن صالح الهروي ،اتهمه غير واحد بالكذب]
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يم ِ
اب ِفي ِْ
ان
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)65ب ٌ
اْل َ

ي بْ ُن َح ٍِّ
[( - ]6جه) َّ
امت الْ ُكوفَةَ ،أَتَـْيـنَاهُ ِّيف نَـ َف ٍر ِّم ْن فُـ َق َه ِّاء أَ ْه ِّل الْ ُكوفَةِّ ،فَـ ُقلْنَا لَهَُ :ح ِّّدثْـنَا َما
يب ،قَ َ
ال :ل ََّما قَ ِّد َم عَ ِّد ُّ
الش ْعِّ ّ
ول َِّّ
ت ِّم ْن َر ُس ِّ
ي بْ َن َح ٍِّ
َسلِّ ْم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
«اي َع ِّد َّ
ال :أَتَـ ْي ُ
َِّمس ْع َ
ت النِّ َّ
امت ،أ ْ
َّيب َ
اَّلل َ
الَ :
ْتَ :وَما ِّْ
اَّللَِّ ،وتُـ ْؤِّم ُن ِّاب ْألَقْ َد ِّ
ار ُكلِّّ َهاِّْ ،
ول َّ
ال« :تَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إَِّّال َّ
خريَها َو َش ِّّرَها،
َين َر ُس ُ
اإل ْس َال ُم؟ فَـ َق َ
تَ ْسلَ ْم» ،قُـل ُ
اَّللَُ ،وأِّّ
()1
ُحل ِّ
ْو َها َوُم ِّّرَها» أخرجه ابن ماجه
جدا]
[ماجه[ ]87 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اب ِفي ا ْلَق َد ِر
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)87ب ٌ
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الكتاب الثاني :يف االعتصام بالكتاب والسنة
[( * - ]7د) سهل بن أيب أمامة  -رضي هللا عنهما  -أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك ابملدينة ،يف زمان عُ َم َر
ِّ
قريب منها ،فلما سلَّم
بن عبد العزيز ،وهو أمريُ املدينة فإذا هو يُصلي صالةً خفيفة َدقيقة ،كأهنا صالةُ ُمساف ٍر ،أو ٌ
قال :يرمحُك هللا ،أرأيت هذه الصالة املكتوبةَ ،أو شيء تَـنَـ ّفلتَه؟ قالَّ :إهنا لَلْمكتوبَةُ ،وإهنا لصالةُ رسول هللا  -صلى هللا
ت عنه ،مث قالَّ :
إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :ال تُش ِّّددوا
ت إال شيئًا َس َه ْو ُ
عليه وسلم  -ما أخطأ ُ
َّد عليكمَّ ،
الصو ِّام ِّع وال ِّّداير،
علي ِّهم ،فتلْك بقاايهم يف َّ
َّدوا على أنفسهم ،ف ُ
على أنفسكم فَـيُ َ
قوما شد ُ
شد َ
ش ِّّد َد ْ
فإن ً
ِّ
كب لننظَُر ِّ
مجيعا ،فإذا بداير
ونعتربَ؟ قال :نعم ،فركبُوا ً
َر ْهبانيَّةً ابتَ َدعوها ما كتبناها عليهم» .مث غَدا من الغد ،فقال أال تر ُ
اب َد أ ْهلُها وانْـ َقضوا وفَـنُوا ،خاويةً على عُ ِّ
أهل
روشها ،فقال :تَـ ْع ِّر ُ
ْ
َ
ف هذه الداير؟ فقال« :ما َ
أعرفَين هبا وأبهلها ،هؤالء ُ
ِّ
ِّ
ِّ
كه ْم البَـغْي واحلس ُدَّ ،
والع ْني تزين ،و ُّ
الكف
إن احلس َد يُطفئ نُور احلسنات،
داير أهلَ ُ
والبغي يص ّد ُق ذلك أو يُ َك ّذبُهَُ ،
ُ
ُ
ص ِّّد ُق ذلك أو يُ َك ِّّذبُهُ» .أخرجه أبو داود (.)1
واجلس ُد واللسا ُن،
وال َق َد ُم
والفرج يُ َ
ُ
َ
[جامع[ ]92 :عبد القادر :في سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الراوي عن سهل بن أبي أمامة مجهول ،لم يوثقه غير ابن

حبان] [ شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد محتمل للتحسين] [األلباني :ضعيف].
( )1أبو داود  581/4رقم ( )4904في األدب ،باب في الحسد.

ول َِّّ
ال " :إِّ ََّّنَا ُمهَا اثْـنَـتَ ِّ
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -أ َّ
[( - ]8جه) َع ْب ِّد َّ
ان ،الْ َك َال ُم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
وا ْهل ْدي ،فَأَحسن الْ َك َالِّم َك َالم َِّّ
َحسن ا ْهلَ ْد ِّي َه ْدي ُحمَ َّم ٍد ،أََال وإِّ َّاي ُكم و ُْحم ِّد َاث ِّ
ور ،فَِّإ َّن َش َّر ْاأل ُُم ِّ
ت ْاأل ُُم ِّ
ور ُْحم َد َاث ُِتَا،
ُ
َ ْ َ
ُ
اَّللَ ،وأ ْ َ ُ
َ َ ُ ْ َُ
ٍ
يبَ ،وإِّ ََّّنَا الْبَعِّي ُد
ض َاللَةٌ ،أ ََال َال يَطُول َّ
َوُكلُّ ُْحم َدثَةٍ بِّ ْدعَةٌَ ،وُكلُّ بِّ ْدعَةٍ َ
س َو قُـلُوبُ ُك ْم ،أََال إِّ َّن َما ُه َو آت قَ ِّر ٌ
َن عَلَْي ُك ُم ْاأل ََم ُد ،فَـتَـ ْق ُ
ظ بِّغَ ِّْريهِّ ،أ ََال إِّ َّن قِّت َ ِّ
ِّ
ما ل َْيس ِِّب ٍ
الش ِّق ُّي َم ْن َش ِّق َي ِّيف بَط ِّ
ت ،أ ََال إِّ ََّّنَا َّ
سو ٌق،
السعِّي ُد َم ْن ُو ِّع َ
ْن أ ُِّّمهَِّ ،و َّ
َ
ال ال ُْم ْؤم ِّن ُك ْف ٌر َوسبَابُهُ فُ ُ
َ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ح ِّاب ْجلِّ ِّّد َوَال ِّاب ْهلَْز ِّلَ ،وَال يَعِّ ُد
ب َال يَ ْ
ب ،فَِّإ َّن الْ َكذ َ
ج َر أَ َخاهُ فَـ ْو َق ثََالث ،أ ََال َوإِّ َّاي ُك ْم َوالْ َكذ َ
َوَال ََي ُّل ل ُم ْسل ٍم أَ ْن يَـ ْه ُ
صلُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ج ِّ
ْرب،
َّ
ور يَـ ْهدي إِّ َىل النَّا َرَ ،وإِّ َّن ِّّ
صبِّيَّهُ ُمثَّ َال يَفي لَهُ ،فَِّإ َّن الْ َكذ َ
الر ُج ُل َ
ورَ ،وإِّ َّن الْ ُف ُ
ب يَـ ْهدي إِّ َىل الْ ُف ُ
ج َ
الص ْد َق يَـ ْهدي إِّ َىل الِّ ِّّ
ِّ
ال لِّلْ َك ِّ
ال لِّ َّ ِّ
اذ ِّ
ب َح َّىت
ص َد َق َوبَـ َّرَ ،ويُـ َق ُ
ْرب يَـ ْه ِّدي إِّ َىل ا ْجلَنَّةَِّ ،وإِّنَّهُ يُـ َق ُ
َوإِّ َّن الِّ َّ
ب َوفَ َج َر ،أ ََال َوإِّ َّن ال َْع ْب َد يَكْذ ُ
بَ :ك َذ َ
لصاد ِّقَ :
()1
ب ِّع ْن َد َّ
اَّللِّ َك َّذ ًااب » أخرجه ابن ماجه
يُكْتَ َ

[ماجه[ ]46 :األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح موقوًفا أكثره عن ابن مسعود ،وهذا إسناد قابل للتحسين] [البوصيري :هذا إسناد
ضعيف]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)46أَبواب ُّ ِ
اجِتَن ِ
اب ا ْلِبَد ِع َوا ْل َج َد ِل
اب ْ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
اَّلل بْ ِّن َع ْم ِّرو بْ ِّن ال َْع ِّ
[( - ]9جه) َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اص -رضي هللا عنه -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
ولَ « :ملْ
اَّلل َ
ِّ ِّ
شأَ فِّ ِّ
ضلُّوا» أخرجه ابن
يل ُم ْعتَ ِّد ًال َح َّىت نَ َ
ضلُّوا َوأَ َ
ااي ْاأل َُم ِّم ،فَـ َقالُوا ِّاب َّلرأْ ِّي ،فَ َ
يه ُم ال ُْم َولَّ ُدو َنَ ،وأَبْـنَاءُ َسبَ َ
يَـ َز ْل أ َْم ُر بَِّين إ ْس َرائ َ

ماجه

()1

ِ
لضعف ِ
ابن أبي الرجال واسمه
[ماجه[ ]56 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف

حارثة]
ِ
اجِتَن ِ
ْي َوا ْل ِقَي ِ
اس
اب َّأ
الر ِ
اب ُّ
اب ْ
السَّنةَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)56أ َْب َو ُ

اَّلل لِّص ِّ
ول َِّّ
ب بِّ ْد َعةٍ
اح ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]10جه) ُح َذيْـ َفة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ال يَـ ْقبَ ُل َُّ َ
اَّلل َ
13

ج ِّم َن ِّْ
ج
ص َدقَةًَ ،وَال َح ًّجاَ ،وَال عُ ْم َرةًَ ،وَال ِّج َه ً
اداَ ،وَال َ
ص َالةًَ ،وَال َ
ص ْوًماَ ،وَال َ
َ
اإل ْس َالِّم َك َما َختْ ُر ُ
ص ْرفًاَ ،وَال عَ ْد ًالَ ،خيْ ُر ُ
()1
ِّ
ِّ
الش َع َرةُ م َن ال َْعج ِّ
َّ
ني» أخرجه ابن ماجه

محمد بن محصن]
[ماجه[ ]49 :األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،آفته َّ
اجِتَن ِ
اب ا ْلِبَد ِع َوا ْل َج َد ِل
اب ْ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)49ب ُ

اَّلل أَ ْن يـ ْقبل َعمل ص ِّ
ول َِّّ
ب بِّ ْد َعةٍ
ِّ
اح ِّ
اَّلل بْ ِّن َعبَّ ٍ
[( - ]11جه) َع ْب ِّد َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أ َََب َُّ َ َ َ َ َ َ
اَّلل َ
()1
َح َّىت يَ َدعَ بِّ ْدعَتَهُ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]50 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناد هذا الحديث كلهم مجهولون .قاله الذهبي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
جدا ،مسلسل بالمجاهيل]
ضعيف ً
اجِتَن ِ
اب ا ْلِبَد ِع َوا ْل َج َد ِل
اب ْ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)50ب ُ
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الكتاب الرابع :يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
[( ~ - ]12د ت) وعنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َّ :-
ص على بين إسرائيل:
«إن َ
دخل الن ْق ُ
أول ما َ

ع ما تَصنع ،فإنه ال َيل لك ،مث يلقاه من الغد ،وهو على
الر ُج َل،
أنه كان
ُ
الرجل يلقى َّ
ود ْ
فيقول له :اي هذا اتق هللاَ ،
ُ
ضرب هللا قُلوب ِّ
بعضهم ببَ ٍ
عض .مث قال{ :لُعِّ َن
حاله ،فال مينعه ذلك أن يكون أكيلَه وشريبَه وقَعي َده ،فلما فعلوا ذلكَ ُ َ َ َ ،
يتناهون عن
ائيل على لسان َ
ص ْوا وكانوا يعتدون * كانوا ال َ
داود وعيسى ابن مرميَ ذلك مبا َع َ
الذين كفروا من بين إسر َ
َّ
سهم}  -إىل قوله -
لبئس ما قَد َ
لبئس ما كانوا يفعلون * ترى ً
َّمت هلم أن ُف ُ
كثريا منهم يَـتَـ َولون الذين كفروا َ
منك ٍر فعلوه َ
لتأم ُر َّن ابملعروف ،ولَتَـْنـ َه ُو َّن عن املنكر ،ولَتأ ُخ ُذ َّن على يَ ِّد
{فاسقون} [املائدة :اآلايت  ]81 - 78مث قال :كالَّ وهللاُ ،
ِّ
ضا ،مث
ض َّ
قصرا» .زاد يف رواية« :أو ليَ ْ
ربن هللاُ ب ُقلوب بعضكم بع ً
الظَّامل ،ولَتَأط ُرنَّهُ على احلق أط ًْرا ،أو لَتَـ ْق ُ
ص ُرنَّهُ على احل ِّّق ً
لَيَـلْعنَـنَّ ُكم كما ل ََعنهم» .هذه رواية أيب داود.

ت بنو إسرائيل يف املعاصيَ ،هن ْتـ ُهم علماؤهم،
ورواية الرتمذي قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ملا وقَـ َع ْ
وب ِّ
بعضهم ببعض ،ولعنهم على لسان داود
وه ْم يف َجمَالِّ ِّس ِّهم ،وآ َكلُوهم و َشاربوهم،
َس ُ
فضرب هللاُ قُـلُ َ
َ
فلم ينتَـ ُهوا ،فجال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان ُمتَّكئًا ،فقال« :ال،
لس ُ
وعيسى ابن مرمي ،ذلك مبا عَ َ
ص ْوا وكانوا يعتدون» َ
فج َ
()1
ِّ
أطرا»
والذي نفسي بيده ،حىت أتطروهم على احلق ً

[جامع[ ]109 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]

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

[( - ]13ت) أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :ملا
الر ُجل منهم يرى أخاه يقع على َّ
مينعهُ ما رأى
الذنْب ،فينهاه عنه ،فإذا كان الغ ُد ،مل ْ
وقع النَّـ ْق ُ
ص يف بين إسرائيل ،كان َّ ُ
منه أن يكون أكيلَه وشريبه و َخليطه ،فضرب هللا قُـلُوب ِّ
بعض ِّهم ببعض ،ونزل فيهم القرآن فقال{ :لعن الذين كفروا من
َ
َ
صوا وكانُوا يعتدون}  -وقرأ حىت بلغ { -ولو كانوا يؤمنون
بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عَ َ
ابهلل والنيب وما أ ِّ
كثريا منهم فاسقون}[ .املائدة :اآلايت.]81 - 78 :
ُنزل إليه ما اختذوهم أولياء َّ
ولكن ً
قال :وكان متكئًا فجلس وقال« :ال ،حىت أتخذوا على يد الظامل ،فَـتَ ِّ
أط ُروه على احلق أط ًْرا» .أخرجه الرتمذي.
وقال :قد رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مبثله ،فيكون هذا احلديث ،هو احلديث
الذي قبله من رواية أيب داود (.)1

[جامع[ ]110 :األلباني :ضعيف][ .شعيب :إسناده ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3051في أبواب تفسير القرآن :باب .48
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الكتاب الامس :يف االعتكاف
ول َِّّ
[( - ]14جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ازةَ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ال ُْم ْعتَكِّ ُ
ف يَـْتـبَ ُع ا ْجلِّنَ َ
اَّلل َ
َ
()1
يض» أخرجه ابن ماجه
َويَـعُ ُ
ود ال َْم ِّر َ

[ماجه[ ] 1777 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده تالف بمرة ،عنبسة بن عبد الرحمن

أيضا ،وعبد الخالق مجهول ،بل قال النسائي:
متروك الحديث وكذا الراوي عنه هياج الخراساني -وهو ابن بسطام التميمي -متروك ً
ليس بثقة]
الصيامِ ،باب ِفي ا ْلمع َت ِك ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1777أَبواب ِ
ِيضَ ،وَي ْش َه ُد ا ْل َجَن ِائَز
ود اْل َمر َ
ف َي ُع ُ
ُْ
َ َ ٌ
َْ ُ
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الكتاب السادس :يف إحياء املوات
[( * - ]15د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :من أحاط حائطًا
أن َ
يف ٍ
موات فهو له» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]132 :عبد القادر :فيه ضعف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره]
( )1أبو داود رقم ( )3077في الخراج ،باب في إحياء الموات.
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الكتاب السابع :يف اإليالء
وح َّرم ،فَ َج َعل
[( - ]16ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :آىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -من نسائهَ ،
وجعل يف اليمني َّ
الكفارة» .أخرجه الرتمذي (.)1
احلرام حالالًَ ،
[جامع[ ]144 :عبد القادر :رجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )1201في الطالق ،باب االيالء ،وأخرجه ابن ماجة (.)2072
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الكتاب الثامن :يف األمساء والكنى
يوم
[( - ]17د) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  -قال :قال
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-إِّنَّ ُكم تُ ْد َعو َن َ
القيامةِّ ِّأبمسائِّ ُكم وأ ِّ
َمساء آابئِّ ُكم ،فَأ ِّ
ِّ
َحسنُوا أَمساءَ ُكم» .أَخرجه أبو داود (.)1
َ
ْ
ْ

[جامع[ ]145 :عبد القادر :رجاله ثقات ،إال أن فيه انقطاعاً بين عبد هللا بن أبي زكريا وأبي الدرداء] [شعيب :رجاله ثقات إال أن عبد
هللا بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4948في األدب ،باب تغيير األسماء.

ِّ ٍ
ب:
[( * - ]18ط) َيىي بن سعيد القطان  -رمحه هللا  :-أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال للَ ْقحة ُحتْلَ ُ

ب هذه؟» فقام رجل ،فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ما امسك؟» فقال له الرجلُ :م َّرةُ ،فقال
«من ََْيلُ ُ
ِّ
رسول هللا  -صلى
رجل ،فقال له ُ
س» ،مث قال« :من ََْيلُ ُ
ب هذه؟» فقام ٌ
له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-اجل ْ
ب ،فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-اجلس» .مث
هللا عليه وسلم « :-ما امسك؟» ،فقال له الرجلَ :ح ْر ٌ
ك؟» .فقال :يَعيش ،فقال
رجل ،فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ما امسُ َ
قال« :من َيلب هذه؟» فقام ٌ
ب» .أَخرجه املوطأ (.)1
له ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ْ :-
«احلُ ْ
[جامع[ ]153 :عبد القادر :مرسل أو معضل][ .الهاللي :صحيح لغيره]

( )1الموطأ  973/2في االستئذان ،باب ما يكره من األسماء ،وهو مرسل أو معضل ،وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن
ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد ،عن عبد الرحمن بن جبير ،عن يعيش الغفاري.

قلت :مسرو ٌق
لقيت عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -قال :من أنت؟ ُ
[( - ]19د) مسروق  -رمحه هللا  -قالُ :
مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول« :األجدع :شيطان» .أخرجه أبو داود (.)1
األج َد ِّع ،قال عمرُ :
بن ْ

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

سعيد] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )4957في األدب ،باب تغيير االسم القبيح ،وأخرجه أحمد ( )211( )31/1وابن ماجة (.)3731

[( - ]20د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :جاءَت امرأةٌ إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت :اي رسول
وحرم
أحل امسيَّ ،
تكرهُ ذلك ،فقال« :ما الَّذي َّ
غالما ،فسميته حمم ًدا ،وكنـ َّْيته أاب القاسم ،فَ ُذكِّر يل :أنَّ َ
هللا ،إين ولد ُ
ت ً
ك َ

أحل امسي؟» .أخرجه أبو داود (.)1
ُك ْنـيَت» أو «ما الذي َّ
حرم كنيت ،و َّ

محمد بن عمران الحجبي لم يعرف إالَّ بهذا الحديث]
[جامع[ ]172 :عبد القادر :في سنده مجهول ومتنه منكر] [شعيب :حديث منكرَّ ،
[األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 4968في األدب ،باب في الرخصة في الجمع بينهما.

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم ول َْيس ِّْ
ت َعلَى َر ُس ِّ
امسي َع ْب َد َّ
[( - ]21جه) َع ْب ِّد َّ
اَّللِّ بْ َن َس َالٍم:
اَّلل بْ ِّن َس َالٍم قَ َ
ال :قَ ِّد ْم ُ
ُ
ول َّ َ
ََ َ َ َ
()1
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،ع ْب َد َّ
اَّللِّ بْ َن َس َالٍم» أخرجه ابن ماجه
س َّم ِّاين َر ُس ُ
اَّلل َ
«فَ َ

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

ير ْاألَسم ِ
ِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ ِ
اء
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3734ك َت ُ
اب َت ْغي ِ ْ َ
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الكتاب العاشر :يف األمل واألجل
«هل تَ ْدرو َن ما َمثَ ُل هذه
[( - ]22ت) بُريدة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ْ :-
ِّ
األج ُل» .أخرجه الرتمذي (.)1
وهذه؟» ورمى حبَ َ
األم ُل ،وهذاك َ
أعلم ،قال« :هذا َ
صاتَ ْني ،قالوا :هللا ُ
ورسولُه ُ

[جامع[ ]186 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :في إسناده بشير بن المهاجر ضعفوه] [األلباني:
ضعيف].

الترمذي رقم ( ) 2874في أبواب األمثال ،باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله.

20

حرف الباء
وفيه أربعة كتب:
كتاب الربِّ ،كتاب البيع ،كتاب البخل وذم املال ،كتاب البنيان والعمارات.
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الكتاب األول :يف الرب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال :اي رسول هللاَ ،م ْن أبَـ ُّر؟
[( * - ]23د) كليب بن منفعة عن جده أنه أتى َ
«أمك وأابك ،وأختك وأخاك ،وموالك الذي يلي ذلكِّ ًّ ،
ور ِّمحًا موصولة» .أخرجه أبو داود (.)1
قالَّ :
حقا واجبًاَ ،

[جامع[ ]189 :عبد القادر :ضعيف-في إسناده «كليب» تفرد ابن حبان بتوثيقه] [ شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد رجاله ثقات غير

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

[( * - ]24د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه َّ -
اج َر إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
أن رجالً من أهل اليمن َه َ
«أذ َان لك؟» قال :ال ،قال« :فارجع إليهما فاستَ ِّ
وسلم  -فقال له« :هل لك أح ٌد ابليمن؟» قال :أبـواي ،قالِّ :
أذ ْهنُما،
ْ
ََ َ
َ
()1
أذ َان لك ِّ
فإن ِّ
ربمها» .أخرجه أبو داود .
فجاه ْد ،وإال فَ َّ
[جامع[ ]196 :عبد القادر :فيه دراج عن أبي الهيثم ،لكنه بمعنى حديث عبد هللا بن عمرو المتقدم] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف

السمح] [األلباني :صحيح]
دراج أبي َّ

( )1أبو داود رقم ( ) 2530في الجهاد ،باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان.

جلوس عند رسول هللا  -صلى
[( - ]25د) أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي  -رضي هللا عنه  -قال :بينا حنن
ٌ
رجل من بين َسلِّمة ،فقال :اي رسول هللا« :هل بَِّقي من ِّّ
ي َشيءٌ أبَـ َّر ُمها بعد موِتما؟»
بر أبَـ َو َّ
هللا عليه وسلم  -إذ جاءه ُ
َ
وصلَة َّ ِّ
فقال« :نعم ،الصالةُ عليهما ،واالستغفار هلما ،وإنْـ َفاذُ عهدمها من بعدمهاِّ ،
ام
وص ُل إال هبما ،وإكر ُ
الرح ِّم الت ال تُ َ
صديقهما» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]204 :عبد القادر :في سنده علي بن عبيد الساعدي ،الراوي عن أبي أسيد ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :علي بن ُعبيد.

مجهول لم يرو عنه سوى ابنه أسيد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 5142في األدب ،باب بر الوالدين ،وأخرجه ابن ماجة رقم ( )3664في األدب ،باب صل من كان أبوك يصل.

[( - ]26د) عمر بن السائب بَـلَغَهُ َّ
يوما ،فأقبل أبوه من
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان
أن
َ
جالسا ً
ً
ِّ
ت
بعض ثَـ ْوبِّهِّ ،فقعد عليه ،مث أقبلت ُّأمه من َّ
َّ
س ْ
الرضاعة ،فوضع له َ
الرضاعة ،فوضع هلا ش َّق ثوبه من جانبه اآلخر ،فجلَ َ

ني يَ َديْه .أخرجه أبو داود (.)1
سهُ بَ َْ
عليه ،مث أقبل أخوه من الرضاعة ،فقام النيب  -صلى هللا عليه وسلم ْ -
فأجلَ َ

[جامع[ ]206 :عبد القادر :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [شعيب :رجاله ثقات إال أنه معضل] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5145في األدب ،باب بر الوالدين.

[( * - ]27د) أبو الطفيل  -رضي هللا عنه  -قال« :رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يَـ ْق ِّس ُم َحلْ ًما
اجلزور ،إ ْذ أقْـبـلَ ِّ
ِّابجلِّ ْعرانة ،وأان يومئذ غُالَمٌ ِّْ
ط
سَ
ت امرأةٌ ،حىت َدنَ ْ
أمح ُل عَظ َْم ُ
َ
َ
ت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فَـبَ َ
()1
ِّ
ت عليه ،فقلتَ :م ْن ه َي؟ فقالوا :هذه ُّأمه الت أرضعته» .أخرجه أبو داود .
س ْ
هلا ِّر َداءه ،فَ َجلَ َ

[جامع[ ]207 :عبد القادر :في سنده من ال يعرف] [ شعيب :حسن بشواهده ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى وعمه عمارة]
[األلباني :ضعيف اْلسناد].

( )1أبو داود رقم ( )5144في األدب ،باب بر الوالدين.

«م ْن كانت له أنثى،
[( - ]28د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ :-
فلم يَئِّ ْد َها ومل يُه ْنها ،ومل يُؤثُِّر ولده ،يعينُّ :
الذكور عليها ،أدخله هللا اجلنة» .أخرجه أبو داود (.)1
22

[جامع[ ]214 :عبد القادر :في سنده ابن حدير وهو ال يعرف ،وباقي رجال السند ثقات] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود ( )5146في األدب ،باب في فضل من عال يتيم ًا.

رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :أان
[( * - ]29د) عوف بن مالك األشجعي  -رضي هللا عنه  -أن َ
ت
الوسطَى َّ
آم ْ
ت من زوجها ،ذا ُ
والسبَّابَة« ،امرأةٌ َ
وامرأةٌ َس ْف َعاءُ اخلدَّيْ ِّن كهاتني يوم القيامة» ْ
بن ُزَريعُ :
وأوَمأ بيده يزي ُد ُ
منْ ِّ
صٍ
سها على يَتاماها ،حىت ابنوا أو ماتوا» .أخرجه أبو داود (.)1
س ْ
َ
ت نَـ ْف َ
ب ومجالَ ،حبَ َ

[جامع[ ]215 :عبد القادر :وفي سنده النهاس بن قهم بن الخطاب البصري ،قال الحافظ في " التقريب " :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره
إن شاء هللا ،وهذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )5149في األدب ،باب في فضل من عال يتيماً.

[( - ]30ت) سعيد بن العاص  -رمحه هللا  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :ما َحنَ َل َوالِّ ٌد َولَ ًدا من
ٍ
س ٍن» أخرجه الرتمذي (.)1
َْحن ٍل أفضل من أدب َح َ
[جامع[ ]218 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :مرسل وفي سنده مجهول وضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( ) 1953في البر والصلة :باب ما جاء في أدب الولد.

ِّ
الرجل
ب
[( - ]31ت) جابر بن مسرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-أل ْن يُـ َؤ ّد َ
ُ
َولَ َده ،خريٌ من أن يتصدق بصاع» .أخرجه الرتمذي (.)1

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

[( - ]32ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
يتيما من
«م ْن قَـبَ َ
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَ :
ض ً
بني املسلمني إىل طَ ِّ
عامه و َشرابِّه أدخلَهُ هللاُ اجلنًّةَ البتَّةَ ،إال أن يكون قد عمل ذنبًا ال يُغفر» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]223 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 1918في البر والصلة ،باب ما جاء في رحمة اليتيم.

َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم« :أ ِّ
ُوصي ْام َرأً ِّأب ُِّّمهِّ،
ال :قَ َ
الس َال ِّم ِّّي  -رضي هللا عنه  -قَ َ
[( - ]33جه) أَبو َس َال َمةَ َّ
ُ
ال النِّ ُّ َ
ََ َ
ُوصي ْامرأً ِّأبَبِّيهِّ ،أ ِّ
ُوصي ْامرأً ِّأب ُِّمهِّ  -ثََال ًاث  -أ ِّ
ُوصي ْامرأً ِّأب ُِّمهِّ ،أ ِّ
أ ِّ
ُوصي ْام َرأً ِّمبَْوَالهُ الَّ ِّذي يَلِّيهَِّ ،وإِّ ْن َكا َن َعلَْيهِّ ِّم ْنهُ أَذًى
َ ّ
َ ّ
َ
()1
يُـ ْؤ ِّذيهِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]3657 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
اب ِب ِر اْل َوالِ َد ْي ِن
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3657ك َت ُ

اَّللِّ ،ما ح ُّق الْوالِّ َدي ِّن َعلَى ول ِّ
[( - ]34جه) أَبو أ َُم َامةَ ،أ َّ
ك َوَان ُر َك»
َد ِّمهَا؟ قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
َن َر ُج ًال قَ َ
الُ :
«مهَا َجنـَّتُ َ
ول َّ َ َ َ ْ
َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3662 :عبد الباقي :في الزوائد :قال ابن معين :على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعيفة كلها .وقال الساجي
اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
اب ِب ِر اْل َوالِ َد ْي ِن
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3662ك َت ُ

[( - ]35جه) سراقَة بْ ِّن مالِّ ٍ
ك ،أ َّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ض ِّل َّ
ودةً
الص َدقَةِّ؟ ابْـنَـتُ َ
ال« :أ ََال أَدُلُّ ُك ْم عَلَى أَفْ َ
ك َم ْردُ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
َ
َُ
()1
ِّ
ب غَ ْريُ َك» أخرجه ابن ماجه
إِّل َْي َ
س َهلَا َكاس ٌ
ك ،ل َْي َ
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[ماجه[ ]3667 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات .إال أن علي بن رباح لم يسمع من سراقة] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف النقطاعه بين علي بن رباح وبين سراقة بن مالك]
ان إَِلى ا ْلبَن ِ
ِ
اْل ْح َس ِ
اب ِب ِر اْل َوالِ ِدَ ،و ِْ
ات
َ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3667ك َت ُ

ول َِّّ
ان قَ َ ِّ
ُّعم ِّ
ت أَنَس بْن مالِّ ٍ
ثَ ،ع ْن َر ُس ِّ
[( - ]36جه) ا ْحلَ ِّ
ال:
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ك َُيَ ِّّد ُ
ار ُ
اَّلل َ
الَ :مس ْع ُ َ َ َ
ث بْ ُن النـ ْ َ
()1
َح ِّسنُوا أ ََد َهبُ ْم» أخرجه ابن ماجه
«أَ ْك ِّرُموا أ َْوَالدَ ُك ْم َوأ ْ

[ماجه[ ] 3671 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الحارث بن النعمان .وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد لينه أبو حاتم] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سعيد بن عمارة وشيخه الحارث]
ان إَِلى ا ْلبَن ِ
ِ
اْل ْح َس ِ
اب ِب ِر اْل َوالِ ِدَ ،و ِْ
ات
َ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3671ك َت ُ

ِّ
ت فِّيهِّ
الَ « :خ ْري بـ ْي ٍ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ني بَـ ْي ٌ
ت ِّيف ال ُْم ْسل ِّم َ
َّيب َ
َُ
[( - ]37جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -عَ ِّن النِّ ِّّ
()1
ِّ
ني بـ ْي ٌ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ساءُ إِّل َْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
س ُن إِّل َْيهَ ،و َش ُّر بَـ ْيت ِّيف ال ُْم ْسلم َ َ
ت فيه يَت ٌ
يَت ٌ
يم يُ َ
يم َُْي َ
[ماجه[ ]3679 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يحيى بن سليمان أبو صالح .قال فيه البخاري :منكر الحديث .وقال أبو حاتم:
مضطرب الحديث .وذكره ابن حبان في الثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان]
ِ
اب َح ِ
ق ا ْلَيِتيمِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3679ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
اَّلل بْ ِّن عَبَّ ٍ
[( - ]38جه) عَبْ ِّد َّ
ال ثََالثَةً ِّم َن
«م ْن عَ َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
ْاألَيـتَ ِّام َكا َن َكمن قَام لَيـلَهُ وصام َهنَارهُ ،وغَ َدا وراح َش ِّ
ت أَ َان َو ُه َو ِّيف ا ْجلَنَّةِّ أَ َخ َويْ ِّن َك َهاتَ ْ ِّ
اه ًرا َس ْيـ َفهُ ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
ني
اَّللَِّ ،وُك ْن ُ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ
()1
ِّ
السبَّابَةَ َوال ُْو ْسطَى " أخرجه ابن ماجه
صبَـ َع ْيهِّ َّ
ْص َق إِّ ْ
أُ ْختَان» َوأَل َ

[ماجه[ ]3680 :عبد الباقي :في الزوائد :وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول .والراوي عنه ضعيف]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،إسماعيل بن إبراهيم مجهول ،والراوي عنه ضعيف]
ِ
اب َح ِ
ق ا ْلَيِتيمِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3680ك َت ُ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
ْرب ،و ِّ
الرِّح ِّم،
َس َرعُ ْ
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
صلَةُ َّ
ني ،قَال ْ
[( - ]39جه) َعائِّ َ
شة أُِّّم ال ُْم ْؤمنِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أ ْ
اَّلل َ
اخلَِّْري ثَـ َو ًااب الِّ ُّ َ
()1
ِّ
َس َرعُ َّ
الرِّح ِّم» أخرجه ابن ماجه
يعةُ َّ
َوأ ْ
الش ِّّر عُ ُقوبَةً ،الْبَـغْ ُيَ ،وقَط َ
[ماجه[ ]4212 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده صالح بن موسى ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،صالح بن موسى الطلحي متروك]
ً

( )1سنن ابن ماجه ( ،)4212أَبواب الز ْ ِ
اب اْلَب ْغ ِي
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ
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الكتاب الثاني :يف البيع
[( * - ]40ت) رفاعة بن رافع  -رضي هللا عنه  -قال :خرجت مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل
ُّجار» ،فاستجابوا ،ورفَـعُوا أعناقَهم وأبصارهم إليه ،فقالَّ :
«إن
شر الت َّ
املصلى ،فرأى الناس يَتبايَـعُو َن ،فقال« :اي َم ْع َ
وص َد َق» أخرجه الرتمذي (.)1
الت َّ
ارا إال َم ِّن اتَّـ َقى هللا ،وبَـ َّر َ
ار يُـْبـ َعثُو َن يوم القيامة فُ َّج ً
ُّج َ

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

( )1الترمذي رقم ( ) 1210في البيوع ،باب ما جاء في التجار ،وأخرجه ابن ماجة رقم ( )2146في التجارات.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َّ :-
ب مسَْ َح
[( * - ]41ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«إن هللاَ َُِّي ُّ
البيعَ ،مسح الشراءَ ،مسح القضاء» .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]246 :الترمذي :هذا حديث غريب] [شعيب :إسناده منقطع] [األلباني :صحيح]
( )1الترمذي رقم ( ) 1319في البيوع ،باب ما جاء في استقراض البعير.

رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ألهل الكيل
[( - ]42ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن َ
السالَِّفةُ قبلكم» .أخرجه الرتمذي ،وقال :وقد ُروي إبسناد
األم ُم َّ
وامليزان« :إنَّكم قد ُولِّّيتُم ْأم َرينَ ،هلَ َك ْ
ت فيهما َ
()1
صحيح موقوفًا عليه

[جامع[ ]253 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث حسين بن قيس ،وحسين بن قيس يضعف في الحديث] [عبد
القادر :فيه حسين بن قيس الرحبي وهو متروك] [األلباني :ضعيف والصحيح موقوف]

( )1الترمذي رقم ( ) 1217في البيوع ،باب ما جاء في المكيال والميزان.

ٍ
[( - ]43د) أم حبيب بنت ذُ َؤ ٍ
حبيب
أم
ت لنا ُّ
«وهبَ ْ
حرملَةَ :
ابن َ
يب بن قيس املزنية  -رضي هللا عنها  -قال ُ
ص ِّفيَّة ،عن صفيةَ َزْو ِّج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّه صاعُ النيب  -صلى هللا عليه
ً
صاعا ،حدَّث ْتنا عن ابن أخي َ
أنس :فَ َج َّربتُهُ ُمدَّيْن ونص ًفا ِّمب ِّّد هشام» .أخرجه أبو داود (.)1
وسلم  .-قال ٌ
[جامع[ ]254 :عبد القادر :في سنده من ال يعرف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 3279في األيمان والنذور ،باب كم الصاع في الكفارة.

اخلَ ْم َر
«م ْن َابع ْ
[( - ]44د) املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ :-
ش ِّّق ِّ
ص اخلنازير» .أخرجه أبو داود (.)1
فَـلْيُ َ

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

لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي] [األلباني :ضعيف]

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

ني قَ ِّم ِّ
يصهِّ ،فجعل يُـ َقبِّّ ُل
[( - ]45د) هبيسة :قالت :استأذَ َن أيب الن َّ
َّيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فدخل بَـْيـنَهُ وبَ َْ
ويَـلْتَ ِّز ُم ،مث قال :اي رسول هللاَ ،ح ِّّدثْينَ :ما َّ
الشيءُ الذي ال ََِّي ُّل َم ْنـعُهُ؟ قال« :املاء» ،قال :ما الشيء الذي ال َيل منعه؟
ِّ
ري
نيب هللا ،ما الشيء الذي ال َيل منعُه؟ قال« :أ ْن تَـ ْف َع َل ْ
ْح»[ .قال :مث ماذا؟ قال« :النَّار»] قال :اي َّ
قال« :الْمل ُ
اخلَ ْ َ
َك» ،أخرجه أبو داود (.)1
َخ ْريٌ ل َ
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[جامع[ ]314 :عبد القادر :في سنده من ال يعرف ،وفي إسناد الخبر اضطراب] [شعيب :إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل ،على
اضطراب في إسناده] [األلباني :ضعيف]

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

رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :ال تَبِّيعُوا ال َق ْيـنَات
[( - ]46ت) أبو أمامة  -رضي هللا عنه  :-أن َ
ٍ
ِّ
الْمغَنِّّي ِّ
ام ،ويف ِّ
َت{ :ومن الناس من
مثل هذا أُنْ ِّزل ْ
ري يف ِّجتَارة فيهن ،وََثنُـ ُه َّن َح َر ٌ
وه َّن ،وال تُـ َعلّ ُم ُ
ات ،وال تَ ْش َرتُ ُ
ُ َ
وه َّن ،وال َخ َ
()1
ِّ
يشرتي َهلَْو احلَديث[ }...لقمان :اآلية  ]6اآلية» .أخرجه الرتمذي .
َ

[جامع[ ]315 :الترمذي :حديث أبي أمامة غريب إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه ،وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد
وضعفه وهو شامي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 1282في البيوع ،باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات ،ورقم ( )3193في تفسير القرآن ،من سورة لقمان،
وأخرجه ابن ماجة رقم ( ) 2168في التجارات ،باب ما ال يحل بيعه.

[( - ]47ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم عن شراء املغَامن
سم» .أخرجه الرتمذي (.)1
حىت تُـ ْق َ
[جامع[ ]316 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده من ال يعرف] [شعيب :إسناده ضعيف جدا] [األلباني :ضعيف]
( )1في الترمذي رقم ( ) 1563في السير ،باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم.

[( * - ]48د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن بيع الغنائم حىت
ٍ
صلِّّ َي الرجل بغري حزام» .أخرجه أبو داود (.)1
رز من كل
سم ،وعن بيع النَّخل حىت َُْي َ
عارض ،وأن يُ َ
تُـ ْق َ

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

أبي هريرة]

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

«من ابع ُحمَ َّفلَةً
[( - ]49د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَ :
ِّ
مثل ،أَو مثْـلَ ْي لَبَنِّها قَ ْم ًحا» .أخرجه أبو داود (.)1
فهو ابخليار ثالثة أايم ،فإن ردَّها َر َّد معها َ

[جامع[ ]332 :عبد القادر :ضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ُجميع بن
عمير التَّيمي] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )3446في اْلجارة :باب من اشترى مصراة فكرهها ،وأخرجه ابن ماجة رقم (.)2240

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

رابن.
وسلم  -عن بيع العُ َ

كارى الدَّابة ،مث يقول للذي
قال مالك :وذلك فيما نَـ َرى  -وهللا أعلم  -أ ْن
يشرتي الرجل العب َد أو الوليدةَ ،أو يَـتَ َ
َ
َين إن أَ َخ ْذ ُ ِّ
كبت ما
دينارا أو درمهًا أو أكثر من ذلك أو َّ
لعةَ أو ر ُ
تكارى منه :أُ ْع ِّط َ
أقل ،على أِّّ
الس َ
يك ً
اشرتى منه أو َ
ت ّ
كت ابتياع السلعة ،أو كراءَ الدَّابَّة ،فما
ك هو من َثن السلعة ،أو من كراء الدابة ،وإن تر ُ
ت منك ،فالذي أعط ْيـتُ َ
كاريْ ُ
تَ َ
(.)1
ك ابطل بغري شيء ،أخرجه املوطأ وأبو داود
أعطيتُ َ
[جامع[ ]337 :عبد القادر :فيه راو لم يسم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1الموطأ  609/2في البيوع :باب ما جاء في بيع العربان ،وأبو داود رقم ( ) 3502في اْلجارة :باب في العربان ،وأخرجه ابن ماجة

رقم ( )2192في التجارات :باب بيع العربان.

26

علي :سيأيت َزمان على الناس
[( - ]51د) شيخ من بين متيم قال :خطبنا علي بن أيب طالب ،أو قال :قال يل ُّ
وض ،يـع ُّ ِّ
الفضل
س ُوا
َع ُ
ض ٌ ََ
ض املُوس ُر فيه على ما يف يده ،ويُـبَايَع املضطرون ،ومل يؤمروا بذلك ،قال هللا تعاىل{ :وال تَـ ْن َ
َ
بينكم} [البقرة :اآلية  ،]238وقد هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن بيع املضطر ،وعن بيع الغرر ،وعن
(.)1
بيع الثمرة قبل أ ْن تُ ِّ
درك .أخرجه أبو داود
[جامع [ ]348 :عبد القادر :في سنده مجهول ،وهو الشيخ من بني تميم] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر وجهالة
الشيخ التميمي] [األلباني :ضعيف]

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

[( * - ]52د) سامل املكي  -رضي هللا عنه َّ -
أن أعرابيًا َّ
حدثَهُ أنَّهُ قَ ِّد َم ِّحبَلُوبَةٍ على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -إىل املدينة ،فنزل على طلحة ِّ
بن عبيد هللا ،فقال له طلحةُ :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى أن
حاضر ٍ
يبيع ِّ
ك ،و َش ِّ
آم َر َك وأهناك .أخرجه أبو داود (.)1
اورينَّ ،
لباد ،ولكن اذهب إىل السوق ،فانظر من يُـبَايعُ َ
حىت ُ
ٌ
[جامع [ ]355 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق] [شعيب :حديث حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد].
( )1رقم ( ) 3441في اْلجارة ،باب النهي أن يبيع حاضر لباد ،وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[( - ]53ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قالَ :و َهب يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -غُالََم ْني
«ردَّهُ،
أ َخ َويْ ِّن ،فَبِّ ْع ُ
ت أح َد ُمهَا ،فقال يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ما فَـ َع َل غُالََماك؟» فأخربتُه ،فقالُ :

ُردَّهُ» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]367 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

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

رسول َّ
ني على الناس
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :لَيَأتَِّ َّ
[( - ]54د س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
أصابَهُ من ُُبَ ِّ
ارهِّ»  -قال ابن عيسى :أصابه من غباره .أخرجه أبو داود
أكل الراب ،فمن مل أيكل َ
زما ٌن ،ال يبقى أح ٌد إال َ
والنسائي (.)1

[جامع[ ]370 :عبد القادر :فيه انقطاع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 3331في البيوع ،باب في اجتناب الشبهات ،والنسائي  243/7في البيوع ،باب اجتناب الشبهات في الكسب.

الس ْع َديْ ِّن يوم خيرب أن
[( - ]55ط) َيىي بن سعيد  -رمحه هللا  :-قالَ :أم َر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َّ -
ٍ
ٍ
«أربَـْيـتُما
كل أربعة بثالثة عينًا ،فقال هلماَ :
يبيعا آنية من املغنم من ذهب أو فضة ،فباعا كلَّ ثالثة أبربعة َعينًا ،أو ّ
فَـ ُردَّا» .أخرجه «املوطأ» (.)1
[جامع[ ]383 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف ْلرساله او اعضاله]
( 632/2 )1في البيوع ،باب بيع الذهب بالفضة تب ًار وعينًا.

فأبيع ابلداننري ،فآ ُخ ُذ مكاهنا
اإلبل ابلبَ ِّ
قيعُ ،
[( - ]56ت د س) ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :كنت أبيع َ
الوِّرق ،وأبيع ِّ
صة،
الورق ،فآخذ مكاهنَا الداننري،
ُ
خارجا من بيت َح ْف َ
فأتيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فوجدتُه ً
َ

أبس به ابلقيمة» .هذه رواية الرتمذي ،وقال الرتمذي :وقد روي موقوفًا على ابن عمر.
فسألته عن ذلك؟ فقال« :ال َ
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وأبيع ابلدراهم وآخ ُذ الداننري ،آخ ُذ
فأبيع ابلداننري وآخ ُذ الدراهمُ ،
ويف رواية أيب داود قال :كنت أبيع اإلبل ابلبقيعُ ،
فقلت :اي رسول هللا
هذه من هذه ،وأ ْع ِّطي هذه من هذه،
فأتيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو يف بيت حفصةُ ،
ُ
الداننري ،آخذ هذه من
فأبيع ابلداننري ،وآخذ الدراهم ،وأبيع ابلدراهم وآخ ُذ
ُروي َد َك ْ
أسأْلك ،إين أبيع اإلبل ابلبقيعُ ،
َ
أبس أن أتخذها بسعر يومها ،ما مل تفرتقا
هذه ،وأعطي هذه من هذه ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ال َ
وبينكما شيء» .ويف أخرى له مبعناه ،واألول أمت ،ومل يذكر «بسعر يومها».

أبسا يف قبض الدراهم من الداننري والداننري من
حنوا من هذه الرواايت .وله يف أخرى :أنه كان ال يرى ً
وأخرج النسائي ً

الدراهم (.)1

[جامع[ ]388 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث سماك بن حرب ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عمر] [عبد القادر:
رجاله ثقات] [شعيب :إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه] [األلباني :ضعيف].

( )1الترمذي رقم ( ) 1242في البيوع ،باب ما جاء في الصرف ،وأبو داود رقم ( )3354و ( )3355في البيوع ،باب في اقتضاء

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

[( - ]57د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما َّ -
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -أم َرهُ أ ْن
اإلبل ،فأمره أ ْن أي ُخ َذ على قالئص الصدقة ،فكان أي ُخ ُذ البعري ابلبعريين إىل إبل الصدقة .أخرجه
شا ،فَـنَ ِّف َد ْ
جي ً
ُجيَ ِّّه َز ْ
ت ُ

أبو داود

()1

[جامع[ ]394 :عبد القادر :في سنده جهالة واضطراب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب]
( )1رقم ( )3357في البيوع ،باب في الرخصة في ذلك.

رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :البيِّّعان ابخليار
[( - ]58س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -أن َ
ان ثَ َ ٍ
يتفرقا ،وأيخ َذ ُك ُّل واحد منهما من البيع ما َه ِّوي ،ويـتَ َخاير ِّ
رضي صاحبُه ْأو
حىت َّ
َ َ َ
الث َم َّرات» .ويف أخرى« :ما َ
ي» .أخرجه النسائي (.)1
َه ِّو َ
[جامع[ ]414 :عبد القادر :رجاله ثقات ،لكن الحسن لم يسمع من سمرة] [األلباني :ضعيف]

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

رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :الشريك
[( - ]59ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
شفيعُّ ،
والشفعةُ يف كل شيء» .أخرجه الرتمذي (.)1
ٌ
قال :وقد ُروي عن ابن أيب ُملَْي َكةَ عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مرسالً .وهو أصح.

[جامع[ ] 418 :عبد القادر :رجاله ثقات إال أنه أعل باْلرسال] [األلباني :منكر] [شعيب :رجاله ثقات إال أن المصنف أعله باْلرسال]
( )1الترمذي رقم ( )1371في األحكام ،باب ما جاء أن الشريك شفيع.

ف يف
[( - ]60د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
أسلَ َ
«م ْن ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ :-
()1
ٍ
شيء فال يصرفه إىل غريه» أخرجه أبو داود
[جامع [ ]425 :عبد القادر :في سنده عطية بن سعد العوفي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 3468في اْلجارة ،باب السلف ال يحول ،وأخرجه ابن ماجة رقم (.)2382
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رسول َّ
اَّللِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :عُ ْه َدةُ الرقيق ثالثة
[( - ]61د) عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه  -أن َ

أايم».

زاد يف رواية« :إ ْن وجد َداء يف الث ِّ
َّالث ٍ
ليال َر َّد بغري بَـيِّّنة ،وإن وجد داءً بعد الثالث ُكلِّّف البينةَ :أنه اشرتاه وبه هذا
ً
الداء» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]443 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو دواد رقم ( 3506و )3507في اْلجارة ،باب عهدة الرقيق.

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« :الت ِّ ِّ
الص ُدو ُق
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]62جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
ني َّ
َّاج ُر ْاألَم ُ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
()1
ال ُْم ْسلِّ ُم َم َع ُّ
الش َه َد ِّاء يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]2139 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده كلثوم بن جوشن القشيري ،ضعيف .وأصل الحديث قد رواه الترمذي من حديث

وشن القشيري مختلف فيه]
أبي سعيد الخدري] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده حسن في الشواهد ،كلثوم بن َج َ
ِ ِ
ِ
ات ،باب ا ْل َح ِث َعَلى اْلم َك ِ
اس ِب
اب الت َج َار َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2139ك َت ُ
َ

ول َِّّ
[( - ]63جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :أَ ْعظَ ُم الن ِّ
َّاس مهًَّا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
()1
ِّ
ِّ
ال ُْم ْؤِّم ُن ،الَّ ِّذي يَـ ْهتَ ُّم ِّأب َْم ِّر دُنْـيَاهُ َوأ َْم ِّر آخ َرتهِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2143 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد الرقاشي والحسن بن محمد بن عثمان وإسماعيل بن بهرام]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
يش ِة
اب ِاالقِْت َص ِاد ِفي َ
طَل ِب ا ْل َم ِع َ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2143ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]64جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
اب ِّم ْن َش ْي ٍء
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
َص َ
«م ْن أ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
َ
()1
فَـلْيَـل َْزْمهُ» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 2147 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف فروة أبي يونس]
ِ ِ
ِ
اب إِ َذا قُ ِس َم لِ َّلر ُج ِل ِر ْز ٌ
ق ِم ْن َو ْج ٍه َفْلَيْل َز ْمهُ
اب الت َج َاراتَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2147ك َت ُ

ِّ
ِّ
ت إِّ َىل الْعِّر ِّ
ُج ِّّه ُز إِّ َىل َّ
ْت
[( - ]65جه) َانفِّع ،قَ َ
ت َعائِّ َ
ني ،فَـ ُقل ُ
اق ،فَأَتَـ ْي ُ
ص َر ،فَ َجه َّْز ُ
الُ :كنْ ُ
الش ِّام َوإِّ َىل م ْ
شةَ أُمَّ ال ُْم ْؤمنِّ َ
تأَ
َ
ِّ
ت إِّ َىل الْعِّر ِّ
ُج ِّّه ُز إِّ َىل َّ
ول
ت َر ُس َ
اق ،فَـ َقال ْ
َك َولِّ َمتْ َج ِّر َك؟ فَِّإِّّين َِّمس ْع ُ
َتَ :ال تَـ ْف َع ْلَ ،ما ل َ
الش ِّام ،فَ َجه َّْز ُ
ني ُكنْ ُ
َهلَاَ :اي أُمَّ ال ُْم ْؤمنِّ َ
تأَ
َ
ِّ
َِّّ
ٍ
اَّلل ِّأل ِّ
ري لَهُ ،أ َْو يَـتَـنَ َّك َر لَهُ» أخرجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
اَّلل َ
ب َُّ َ
ول« :إِّذَا َسبَّ َ
َحد ُك ْم ِّر ْزقًا م ْن َو ْجه ،فَ َال يَ َد ْعهُ َح َّىت يَـتَـغَ ََّ
ابن ماجه

()1

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

ِ ِ
ِ
اب إِ َذا ُق ِس َم لِ َّلر ُج ِل ِر ْز ٌ
ق ِم ْن َو ْج ٍه َفْلَيْل َز ْمهُ
اب الت َج َاراتَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2148ك َت ُ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
اخلَطَّ ِّ
ب َم ْر ُزو ٌق،
[( - ]66جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اب-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :ا ْجلَال ُ
()1
َوال ُْم ْحتَكِّ ُر َملْعُو ٌن» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]2153 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن ُجدعان ،وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن
ثوبان]
ِ ِ
ِ
اب ا ْل ُح ْكَرِة َواْل َج ْل ِب
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2153ك َت ُ
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ول َِّّ
اخلَطَّ ِّ
احتَ َك َر
[( - ]67جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اب-رضي هللا عنه -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ِّن ْ
اَّلل َ
ولَ :
()1
ِّ
اَّللُ ِّاب ْجلُ َذ ِّام َو ِّْ
اإلف َْال ِّ
ض َربَهُ َّ
س» أخرجه ابن ماجه
ني طَ َع َام ُه ْمَ ،
َعلَى ال ُْم ْسل ِّم َ
[ماجه[ ]2155 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
اب ا ْل ُح ْكَرِة َواْل َج ْل ِب
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2155ك َت ُ

اَّللِّ
يل قَـوسا ،فَ َذ َكر ُ ِّ
ك لِّر ُس ِّ
ُيب بْ ِّن َك ْع ٍ
ول َّ
ب-رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :علَّ ْم ُ
ت َر ُج ًال الْ ُق ْرآ َن ،فَأَ ْه َدى إِّ ََّ ْ ً
ْ
ت ذَل َ َ
[( * - ]68جه) أ َّ
()1
ْت قَـ ْو ًسا ِّم ْن َان ٍر» ،فَـ َر َد ْد ُِتَا .أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
ال« :إِّ ْن أَ َخ ْذ َِتَا أَ َخذ َ
َ
[ماجه[ ] 2158 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده مضطرب ،قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم .وقال العالء في
المراسيل عطية بن قيس الكالعي عن أبي بن كعب مرسل] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن َس ْلم]
ِ ِ
ِ
َج ِر َعَلى َت ْع ِليمِ اْل ُقْر ِ
آن
اب ْاأل ْ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2158ك َت ُ

[( - ]69جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ« ،أ َّ
ال أَبُو
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،هنَى َع ْن بَـ ْي ِّع الْعُ ْرَاب ِّن» .قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
َعب ِّد َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ول إِّ ْن َمل أَ ْش َِّرت الدَّابَّةَ فَال ِّّدينَار ِّ
َك،
اريْ ِّن عُ ْربُو ًان ،فَـيَـ ُق ُ
ي َّ
ان ل َ
ْ
ْ
َ
الر ُج ُل َدابَّةً ِّمبائَة دينَا ٍر ،فَـيُـ ْعطيَهُ دينَ َ
اَّلل :الْعُ ْرَاب ُن أَ ْن يَ ْش َِّرت َ
ِّ
الر ُج ُل َّ
يل :يَـ ْع ِّين َو َّ
ول :إِّ ْن أَ َخ ْذتُهُ َوإَِّّال
الش ْيءَ فَـيَ ْدفَ َع إِّ َىل الْبَائِّ ِّع ِّد ْر َمهًا ،أ َْو أَقَلَّ ،أ َْو أَ ْكثَـ َرَ ،ويَـ ُق َ
ي َّ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ،أَ ْن يَ ْش َِّرت َ
َوق َ
()1
َك .أخرجه ابن ماجه
فَال ِّّد ْرَه ُم ل َ
[ماجه[ ] 2193 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك الحديث ،وشيخه عبد هللا بن
عامر األسلمي ضعيف]

ِ ِ
ِ
اب َبْي ِع ا ْل ُعْرَب ِ
ان
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2193ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ وسلَّم عَن ِّشر ِّاء ما ِّيف بطُ ِّ
ون
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( - ]70جه) أبو سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ََ َ ْ َ َ ُ
ضر ِّ
وع َها إَِّّال بِّ َك ْي ٍلَ ،و َع ْن ِّش َر ِّاء ال َْع ْب ِّد َو ُه َو آبِّ ٌقَ ،و َع ْن ِّش َر ِّاء الْ َمغَ ِِّّ
س َمَ ،و َع ْن ِّش َر ِّاء
ْاألَنْـ َع ِّام َح َّىت تَ َ
ض َعَ ،و َع َّما ِّيف ُ ُ
امن َح َّىت تُـ ْق َ
()1
الص َدقَ ِّ
ض ْربَةِّ الْغَائِّ ِّ
ص» أخرجه ابن ماجه
َّ
ضَ ،و َع ْن َ
ات َح َّىت تُـ ْقبَ َ

محمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهوالن ،وشهر ابن حوشب
جدا،
َّ
[ماجه[ ]2196 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
وجهضم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر ،وهذا منها]
ضعيف،
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء ما ِفي ُبطُو ِن ْاألَ ْن َعامِ َو ُضُر ِ
وع َهاَ ،و َضْرَب ِة ا ْل َغ ِائ ِ
اب َّ
ص
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2196ك َت ُ
الن ْه ِي َع ْن شَر َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف بَـ ْع ِّ
ْتَ :اي
ت َر ُس َ
[( - ]71جه) قَـْيـلَة أُِّّم بَِّين أَ َّْنَا ٍر ،قَال ْ
ض عُ َم ِّرهِّ ِّع ْن َد ال َْم ْرَوةِّ ،فَـ ُقل ُ
َت :أَتَـ ْي ُ
اَّلل َ
ول َِّّ
اع َّ
تَ ،ح َّىت أَبْـلُ َغ الَّ ِّذي أ ُِّري ُد،
َر ُس َ
ت بِّهِّ أَقَلَّ ِّممَّا أُ ِّري ُدُ ،مثَّ ِّز ْد ُ
الش ْيءَ ،مسُْ ُ
يع َوأَ ْش َِّرتي ،فَِّإذَا أ ََر ْد ُ
ت أَ ْن أَبْـتَ َ
اَّلل إِِّّّين ْام َرأَةٌ أَبِّ ُ
ول َِّّ
يع َّ
ال َر ُس ُ
ت َح َّىت أَبْـلُ َغ الَّ ِّذي أ ُِّري ُد ،فَـ َق َ
ض ْع ُ
ت بِّهِّ أَ ْكثَـ َر ِّم َن الَّ ِّذي أ ُِّري ُدُ ،مثَّ َو َ
الش ْيءَ ،مسُْ ُ
َوإِّذَا أ ََر ْد ُ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ت أَ ْن أَبِّ َ
ت أَ ْن تَـبـت ِّ
ِّ
اعي َش ْيـئًا ،فَ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت ،وإِّذَا أَر ْد ِّ
«ال تَـ ْفعلِّي اي قَـْيـلَةُ إِّذَا أَر ْد ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت
َْ
ْ
ين ،أُ ْعطيت أَ ْو ُمن ْع َ َ
َ
َعلَْيه َو َسلَّ َمَ َ َ :
استَامي بِّه الَّذي تُ ِّريد َ
()1
ِّ
أَ ْن تَبِّيعِّي َش ْيـئًا ،فَ ِّ ِّ ِّ
ت أَو منَـ ْع ِّ
ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
ْ
ين ،أَ ْعطَْي ْ َ
استَامي بِّه الَّذي تُ ِّريد َ
[ماجه[ ] 2204 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده انقطاع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :يعقوب بن حميد بن كاسب -وإن كان فيه
ضعف -متابع]

ِ ِ
ِ
الس ْومِ
اب َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2204ك َت ُ

ول َِّّ
الش ْم ِّ
وع َّ
س،
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( - ]72جه) َعلِّ ّي-رضي هللا عنه -قَ َ
الس ْوِّم قَـ ْب َل طُلُ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َع ِّن َّ
اَّلل َ
()1
و َعن ذَبْ ِّح ذَو ِّ
ات الد ِّّ
َّر» أخرجه ابن ماجه
َ ْ
َ
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[ماجه[ ] 2206 :األلباني :ضعيف لكن جملة الدر عند مسلم نحوه] [شعيب :إسناده ضعيف ،الربيع بن حبيب -وهو ابن المالح
العبسي -مختلف فيه]

ِ ِ
ِ
الس ْومِ
اب َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2206ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم َعن بـ ْي ِّع الطَّع ِّام ح َّىت َجيْ ِّري فِّيهِّ
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( * - ]73جه) َجابِّر-رضي هللا عنهما -قَ َ
ُ
ول َّ َ
َ َ
ََ َ ْ َ
َ
()1
ِّ
َّ ِّ
صاعُ ال ُْم ْش َِّرتي» أخرجه ابن ماجه
صاعُ الْبَائ ِّعَ ،و َ
الصاعَانَ ،

[ماجه[ ] 2228 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن األنصاري وهو ضعيف]
محمد بن عبد الرحمن]
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى ،وهو َّ
ِ ِ
ِ
اب َّ
ض
الن ْه ِي َع ْن َبْي ِع الطَّ َعامِ َقْب ُل َما َل ْم ُي ْقَب ْ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2228ك َت ُ

وق النَّبِّ ِّ
ول َِّّ
َس ٍ
[( - ]74جه) أَبو أ ِّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ وسلَّم ،ذَ َهب إِّ َىل س ِّ
يد الساعدي -رضي هللا عنه -أ َّ
يط،
َن َر ُس َ
اَّلل َ
ُ
َ
ََ َ
وق»ُ ،مثَّ ذَ َهب إِّ َىل س ٍ
ال« :ل َْيس َه َذا لَ ُكم بِّس ٍ
ِّ
سو ٍق»ُ ،مثَّ َر َج َع إِّ َىل
وق فَـنَظََر إِّل َْيهِّ ،فَـ َق َ
فَـنَظََر إِّل َْيهِّ ،فَـ َق َ
ُ
َ
س َه َذا لَ ُك ْم ب ُ
ْ ُ
ال« :ل َْي َ
َ
()1
ِّ
الس ِّ
اج» أخرجه ابن ماجه
اف فِّيهُِّ ،مثَّ قَ َ
وق فَطَ َ
َه َذا ُّ
ص َّنَ ،وَال يُ ْ
الَ :
ض َربَ َّن َعلَْيه َخ َر ٌ
«ه َذا ُسوقُ ُك ْم ،فَ َال يُـْنـتَـ َق َ

[ماجه[ ]2233 :عبد الباقي :في الزوائد :رواه إسناده ضعاف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم
محمد وعلي ابني الحسن بن أبي الحسن البراد والزبير بن المنذر ابن أبي أسيد]
بن سعيد وجهالة َّ
ِ ِ
ِ
َس َو ِ
اق َوُد ُخولِ َها
اب ْاأل ْ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2233ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :اللَّ ُه َّم َاب ِّر ْك ِّأل َُّم ِّت ِّيف بُ ُك ِّ
ورَها
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]75جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
()1
اخلَ ِّم ِّ
يس» أخرجه ابن ماجه
يَـ ْو َم ْ

محمد
[ماجه[ ] 2237 :عبد الباقي :في الزوائد :عبد الرحمن فمن دونه ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة َّ
بن ميمون المدني ،وله متابعات وشواهد ،ولكن ال يصح منها شيء في تخصيص يوم الخميس بالبكور]
ِ ِ
ِ
اب َما ُيْر َجى ِم َن ا ْلَبَرَك ِة ِفي ا ْلُب ُك ِ
ور
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2237ك َت ُ

ال« :اللَّ ُه َّم َاب ِّر ْك ِّأل َُّم ِّت ِّيف بُ ُك ِّ
[( * - ]76جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -أ َّ
ورَها»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2238 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
الجدعاني]
يعقوب بن حميد بن كاسب وعبد الرحمن بن أبي بكر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اب َما ُيْر َجى ِم َن ا ْلَبَرَكة ِفي ا ْلُب ُك ِ
ور
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2238ك َت ُ

ِّ
الص ِّ
ص ُد ِّ
[( - ]77جه) َع ْب ِّد َّ
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -أَنَّهُ قَ َ
ال :أَ ْش َه ُد َعلَى َّ
اد ِّق ال َْم ْ
صلَّى هللاُ
وق أَِّيب الْ َقاس ِّم َ
()1
ِّ
ال« :بـ ْيع الْمح َّف َال ِّ
اخلَِّالبَةُ لِّ ُم ْسلِّ ٍم» أخرجه ابن ماجه
ت ِّخ َالبَةٌَ ،وَال َِّحتلُّ ْ
عَلَْيه َو َسلَّ َم ،أَنَّهُ َح َّدثَـنَا ،قَ َ َ ُ ُ َ
مرفوعا
[ماجه[ ]2241 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي وهو متهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
ً
الجعفي]
لضعف جابر ،وهو ابن يزيد ُ
ات ،باب بي ِع ا ْلمصَّر ِ
ِ ِ
ِ
اة
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2241ك َت ُ
اب الت َج َار َ ُ َ ْ ُ َ

ول َِّّ
[( - ]78جه) َمسَُرة بْ ِّن ُجنْ َد ٍ
الرقِّ ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب-رضي هللا عنه -قَ َ
يق ثََالثَةُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :عُ ْه َدةُ َّ
اَّلل َ
()1
أ ََّايٍم» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]2244 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناد حديث سمرة رجال إسناده ثقات .إال أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة .وعبدة
بن سليمان روى عنه قبل .وسماع الحسن من سمرة فيه مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات رجال الصحيح ،إال أن الحسن
31

لم يصرح بسماعه من سمرة ،وقد اخُتلف في هذا الحديث أي ًضا ،فمرة ُيروى عن الحسن ،عن سمرة ،ومرة عن الحسن ،عن عقبة بن
عامر ،واختلف كذلك في لفظه]
ِ ِ
ِ
الرِق ِ
يق
اب ُع ْهَد ِة َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2244ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]79جه) عُ ْقبَة بْ ِّن َع ِّام ٍر-رضي هللا عنه -أ َّ
«ال عُ ْه َدةَ بَـ ْع َد أ َْربَ ٍع» أخرجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
اَّلل َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]2245 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
الرِق ِ
يق
اب ُع ْهَد ِة َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2245ك َت ُ

ول َِّّ
ع َع ْيـبًا َملْ يُـبَـيِّّْنهَُ ،ملْ يَـ َز ْل
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
َس َق ِّع ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ْن َاب َ
[( - ]80جه) َواثِّلَة بْ ِّن ْاأل ْ
اَّلل َ
ولَ :
()1
ِّيف م ْق ِّ
ت َّ
اَّللَِّ ،وَملْ تَـ َز ِّل ال َْم َالئِّ َكةُ تَـل َْعنُهُ» أخرجه ابن ماجه
َ
[ماجه[ ]2247 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس ،وشيخه ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وشيخه معاوية بن يحيى]
ِ ِ
ِ
اب َم ْن َب َ
اع َع ْيًبا َف ْلُيَبِيْنهُ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2247ك َت ُ

[( * - ]81جه) َع ْب ِّد َّ
لس ِّْيب ،أَ ْعطَى
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« ،إِّذَا أُِّيتَ ِّاب َّ
الَ :كا َن النِّ ُّ
َّيب َ
()1
مجيعاَ ،كر ِّ
ِّ ِّ
اهيَةَ أَ ْن يُـ َف ِّّر َق بَـْيـنَـ ُه ْم» أخرجه ابن ماجه
أَ ْه َل الْبَـ ْيت َ ً َ

[ماجه[ ] 2248 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ ِ
ِ
اب َّ
الن ْه ِي َع ِن َّ
الت ْفر ِ
الس ْب ِي
ِيق َبْي َن َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2248ك َت ُ

ول َِّّ
ني الْوالِّ َدةِّ وول ِّ
ِّ
ني
ال« :ل ََع َن َر ُس ُ
وسى ،قَ َ
ني ْاأل ِّ
َخ َوبَ َْ
َد َهاَ ،وبَ َْ
اَّلل َ
[( - ]82جه) أَبو ُم َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َم ْن فَـ َّر َق بَ َْ َ َ َ
()1
أ ِّ
َخيهِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2250 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
اب َّ
الن ْه ِي َع ِن َّ
الت ْفر ِ
الس ْب ِي
ِيق َبْي َن َّ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2250ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
ِّ
[( * - ]83جه) َعلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّ ٍ
ار ِّابل ِّّدينَ ِّ
ار،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :ال ّدينَ ُ
اجةٌ بِّ َذ َه ٍ
ْها بِّ َذ َه ٍ
ب
بَ ،وَم ْن َكانَ ْ
ض َل بَـْيـنَـ ُه َما ،فَ َم ْن َكانَ ْ
َوال ِّّد ْرَه ُم ِّابل ِّّد ْرَه ِّمَ ،ال فَ ْ
اجةٌ بَِّوِّر ٍق فَـلْيَ ْ
صطَ ِّرفـ َ
ت لَهُ َح َ
ت لَهُ َح َ
()1
ف َهاءَ َو َهاءَ» أخرجه ابن ماجه
ْها ِّابل َْوِّر ِّقَ ،و َّ
الص ْر ُ
فَـلْيَ ْ
صطَ ِّرفـ َ
محمد
محمد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن َّ
[ماجه[ ]2261 :شعيب :إسناده ضعيف فيه ثالثة مجاهيل ،وهمَّ :
بن علي بن أبي طالب] [األلباني :صحيح]
ِ ِ
ات ،باب صر ِ
ِ
ف َّ
الذ َه ِب ِبا ْل َوِر ِ
ق
اب الت َج َار َ ُ َ ْ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2261ك َت ُ

ول َِّّ
ي ِّيب َعلَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]84جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :أَتَـ ْي ُ
ت لَْيـلَةَ أ ْ
اَّلل َ
ُس ِّر َ
ت تُـرى ِّمن َخار ِّ ِِّّ
ْت :من َه ُؤَال ِّء اي ِّج ْ ِّ
قَـوٍم بطُو ُهنُم َكالْبـي ِّ
الَ :ه ُؤَال ِّء أَ َكلَةُ ِّّ
الرَاب "
يل؟ قَ َ
وت ،فِّ َ
ِّج بُطُوهن ْم ،فَـ ُقل ُ َ ْ
يها ا ْحلَيَّا ُ َ ْ
ْ ُ ْ ُُ
َ َ
ربائ ُ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2273 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف علي بن زيد -وهو ابن ُجدعان -وجهالة أبي الصلت]
الت ْغلِ ِ
ِ ِ
ِ
اب َّ
يظ ِفي الرَِبا
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2273ك َت ُ
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ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمِّّ :
س ُرَها
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]85جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
«الرَاب َس ْبـعُو َن ُح ً
واب ،أَيْ َ
()1
الر ُج ُل أ َُّمهُ» أخرجه ابن ماجه
أَ ْن يَـ ْنكِّ َح َّ

[ماجه[ ] 2274 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر .متفق على تضعيفه] [األلباني :صحيح]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي معشر]
الت ْغلِ ِ
ِ ِ
ِ
اب َّ
يظ ِفي الرَِبا
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2274ك َت ُ

ِّ
[( - ]86جه) َع ْب ِّد َّ
َسلَ ُموا  -لِّ َق ْوٍم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
اَّلل بْ ِّن َس َالٍم ،قَ َ
ال :إِّ َّن بَِّين فَُال ٍن أ ْ
َّيب َ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل إ َىل النِّ ِّّ
ِّ
ِّمن الْيـ ُه ِّ
الَ :ر ُج ٌل ِّم َن
«م ْن ِّعنْ َدهُ؟» فَـ َق َ
اف أَ ْن يَـ ْرتَدُّوا ،فَـ َق َ
ود َ -وإِّ َّهنُ ْم قَ ْد َجاعُوا ،فَأَ َخ ُ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الْيـ ُه ِّ
ول
ال َر ُس ُ
ال :ثََال َُثِّائَةِّ ِّدينَا ٍر بِّ ِّس ْع ِّر َك َذا َوَك َذا م ْن َحائِّط بَِّين فَُال ٍن ،فَـ َق َ
ش ْيء قَ ْد َمسَّاهُ  -أ َُراهُ قَ َ
ود :ع ْن ِّدي َك َذا َوَك َذا  -ل َ
َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َّ
س م ْن َحائط بَِّين فَُالن» أخرجه ابن ماجه
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :بِّس ْع ِّر َك َذا َوَك َذا إِّ َىل أ َ
َج ِّل َك َذا َوَك َذاَ ،ول َْي َ

[ماجه[ ] 2281 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الوليد بن مسلم .وهو مدلس] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
السَل ِ
ِ
وم
اب َّ
َج ٍل َم ْعلُ ٍ
ومَ ،و َو ْز ٍن َم ْعلُ ٍ
ف ِفي َكْي ٍل َم ْعلُ ٍ
وم إَِلى أ َ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2281ك َت ُ

ضاهِّ
ول َِّّ
ال :بَـْيـنَما َْحنن َم َع َر ُس ِّ
[( * - ]87جه) أَبُو ُه َريْـ َرةَ ،قَ َ
ورةً بِّعِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف َس َف ٍر ،إِّ ْذ َرأَيْـنَا إِّبِّ ًال َم ْ
اَّلل َ
ص ُر َ
َ ُ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم ،فَـرجعنَا إِّلَيهِّ ،فَـ َق َ ِّ ِّ ِّ
اإلبِّل ِّألَ ْه ِّل بـيْ ٍ
َّ
ت ِّم َن
ادا َان َر ُس ُ
الش َج ِّر ،فَـثُـْبـنَا إِّلَْيـ َها ،فَـنَ َ
ُ ْ َ َ َ ََْ ْ
ول َّ َ
َ
ال« :إ َّن َهذه ِّْ َ
ِّ
الْمسلِّ ِّمني هو قُو ُِتُم ،وميُْنُـهم بـع َد َِّّ
س ُّرُك ْم ل َْو َر َج ْعتُ ْم إِّ َىل َم َز ِّ
ك َع ْد ًال؟»
ب بِّهِّ أَتُـ َرْو َن ذَلِّ َ
او ِّد ُك ْم فَـ َو َج ْد ُْمت َما فِّ َ
ْ َ ُ ْ َْ
يها قَ ْد ذُه َ
ُ ْ َ َُ
اَّلل ،أَيَ ُ
الش َر ِّ
احتَ ْجنَا إِّ َىل الطَّ َع ِّام َو َّ
ب َوَال
اب؟ فَـ َق َ
قَالُواَ :ال ،قَ َ
ك» ،قُـلْنَا :أَفَـ َرأَيْ َ
ال« :فَِّإ َّن َه َذا َك َذلِّ َ
الُ « :ك ْل َوَال َحتْ ِّم ْلَ ،وا ْش َر ْ
ت إِّ ِّن ْ
()1
َحتْ ِّم ْل» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]2303 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سليط بن عبد هللا .قال فيه البخاري :إسناده ليس بالقائم .قال السندي :قلت
والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ ِ
َن ي ِص ِ
ِ
ْن ص ِ
اب َّ
احِب َها
الن ْه ِي أ ْ ُ َ
اب الت َجاَراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2303ك َت ُ
يب م ْن َها َش ْيًئا إَِّال ِبِإذ ِ َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّمِّ َّ :
[( * - ]88جه) ابْن عُمر ،ر ِّ
ض َي َّ
اب ا ْجلَنَّةِّ»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َع ْنهُ ،قَ َ
«الشاةُ م ْن َد َو ِّّ
ول َّ َ
ََ َ
ُ ْ ََ َ
()1
أخرجه ابن ماجه

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

ِ ِ
ِ
ات ،باب ِات َخ ِاذ ا ْلم ِ
اشَي ِة
اب الت َج َار َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2306ك َت ُ
َ

ِّ
سيِّّ ِّ
اَّللِّ َما َّ
ول َّ
ال« :ال َْماءُ،
الش ْيءُ الَّ ِّذي َال ََِّيلُّ َمْنـعُهُ؟ قَ َ
َتَ :اي َر ُس َ
شةَ ،أ ََّهنَا قَال ْ
ب ،عَ ْن عَائِّ َ
[( - ]89جه) َسعيد بْ ِّن ال ُْم َ
ِّ
اَّللِّ َه َذا ال َْماءُ قَ ْد َع َرفـْنَاهُ ،فَ َما َاب ُل ال ِّْملْ ِّح َوالن ِّ
ول َّ
رياءُ َم ْن أَ ْعطَى
َّار؟ قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
َّار» ،قَال ْ
َت :قُـل ُ
الَ :
ْحَ ،والن ُ
َوالْمل ُ
«اي ُمحَ ْ َ
ضج ْ ِّ
يع ما طَيَّب ذَلِّ َ ِّ
ْك النَّار ،ومن أَ ْعطَى ِّملْحا ،فَ َكأَََّّنَا تَ َ ِّ ِّ
ْحَ ،وَم ْن
ص َّد َق ِِّبَ ِّم ِّ
َان ًرا ،فَ َكأَََّّنَا تَ َ
ص َّد َق ِبَم ِّ َ
ً
ت تل َ ُ َ َ ْ
يع َما أَنْ َ َ
ك الْمل ُ
َ
وج ُد
وج ُد ال َْماءُ ،فَ َكأَََّّنَا أَ ْعتَ َق َرقَـبَةًَ ،وَم ْن َس َقى ُم ْسلِّ ًما َش ْربَةً ِّم ْن َم ٍاءَ ،ح ْي ُ
َس َقى ُم ْسلِّ ًما َش ْربَةً ِّم ْن َم ٍاءَ ،ح ْي ُ
ث َال يُ َ
ث يُ َ
()1
اها» أخرجه ابن ماجه
َحيَ َ
ال َْماءُ ،فَ َكأَََّّنَا أ ْ
[ماجه[ ] 2474 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف لتدليس علي بن غراب،
وجهالة زهير بن مرزوق ،وضعف علي بن زيد بن جدعان]
ِ
ِ
اء ِفي َث َال ٍث
اب ُّ
الرُهو ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2474ك َت ُ
اب ا ْل ُم ْسل ُمو َن ُشَرَك ُ
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ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم م َّر ِِّبَنَـب ِّ
ام ِّيف ِّو َع ٍاء ،فَأَ ْد َخ َل
ت َر ُس َ
[(- ]90جه) أَبو ا ْحلَ ْم َر ِّاء ،قَ َ
الَ :رأَيْ ُ
ات َر ُج ٍل ع ْن َدهُ طََع ٌ
ُ
ول َّ َ
ََ َ َ َ
()1
تَ ،م ْن غَ َّ
س ِّمنَّا» أخرجه ابن ماجه
يَ َدهُ فِّيهِّ ،فَـ َق َ
ك غَ َ
ش ْش َ
ال« :ل ََعلَّ َ
شنَا فَـلَْي َ

[ماجه[ ]2225 :عبد الباقي :في الزوائد :في سنده أبو داود -وهو نفيع بن الحارث األعمى -أحد الضعفاء المتروكين]
جدا ،أبو داود -وهو نفيع بن الحارث األعمى -متروك الحديث]
[األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ ِ
الن ْه ِي َع ِن اْل ِغ ِ
اب َّ
ش
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2225أ َْب َو ُ

ول َِّّ
الص ْب ِّح غَ َدا بِّرايةِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
[(- ]91جه) َسل َْمان ،قَ َ
ص َالةِّ ُّ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ْن غَ َدا إِّ َىل َ
اَّلل َ
ََ
ولَ :
()1
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّْ ِّ
ان ،ومن غَ َدا إِّ َىل ُّ ِّ
يس» أخرجه ابن ماجه
اإلميَ َ َ ْ
السوق غَ َدا ب َرايَة إبْل َ

[ماجه[ ]2234 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عيسى بن ميمون ،متفق على تضعيفه] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده
جداُ ،عبيس بن ميمون متروك الحديث]
ضعيف ً
ِ ِ
َس َو ِ
اق َوُد ُخولِ َها
اب ْاأل ْ
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2234أ َْب َو ُ

ول َِّّ
[(- ]92جه) ِّ
ث فِّ ِّ
ص َه ْي ٍ
ْربَكةُ ،الْبَـ ْي ُع إِّ َىل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
بَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ثََال ٌ
اَّلل َ
صالح بْ ِّن ُ
َ
يه َّن ال ََ
()1
لشعِّ ِّري ،لِّلْبـيْ ِّ
ْرب ِّاب َّ
ت َال لِّلْبَـيْ ِّع» أخرجه ابن ماجه
ضةَُ ،وأَ ْخ َال ُ
ار َ
َ
أَ
َج ٍلَ ،وال ُْم َق َ
ط ال ُِّّ

[ماجه[ ] 2289 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده صالح بن صهيب ،مجهول .وعبد الرحيم بن داود ،قال العقيلي حديثه غير
جدا]
محفوظ .اه  -قال السندي ونصر بن قاسم :قال البخاري حديثه مجهول] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ ِ
اب َّ
الش ِرَك ِة َوا ْل ُم َض َارَب ِة
اب الت َج َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2289أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
[( - ]93جه) أبو هريرة ر ِّ
ض َي َّ
ال :أ ََم َر َر ُس ُ
اَّللُ عَنْهُ ،قَ َ
اَّلل َ
َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ْاألَغْنيَاءَ ِّاب ّختَاذ الْغَنَ ِّمَ ،وأ ََم َر الْ ُف َق َراءَ
()1
ِّ
ِّ
اج ،وقَ َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اجَ ،أيْذَ ُن َّ
اَّللُ ِّهبََالك الْ ُق َرى» أخرجه ابن ماجه
ال« :ع ْن َد ّاختَاذ ْاألَ ْغنيَاء الد َ
ِّاب ّختَاذ الد َ
َّج َ
َّج ِّ َ

[ماجه[ ] 2307 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن عروة تركوه .وقال ابن حبان :يضع الحديث .وعثمان بن عبد الرحمن،

مجهول .والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات] [األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،آفته علي بن عروة ،وهو القرشي الدمشقي]
ِ ِ
ات ،باب ِات َخ ِاذ ا ْلم ِ
اشَي ِة
اب الت َج َار َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2307أ َْب َو ُ
َ

ول َِّّ
«الش ْف َعةُ َك َح ِّل الْعِّ َق ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُّ :
ال» أخرجه ابن ماجه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[(- ]94جه) ابْن عُ َم َر قَ َ
اَّلل َ
ّ

()1

جدا]
[ماجه[ ]2500 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
طَل ِب ُّ
الش ْف َع ِة
اب َ
اب الشفعةَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2500أ َْب َو ُ

ول َِّّ
يك َعلَى َش ِّر ٍ
ش ِّر ٍ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[(- ]95جه) ابْن عُ َم َر قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ال ُش ْف َعةَ لِّ َ
يك ،إِّذَا َسبَـ َقهُ
اَّلل َ
()1
ِّابل ِّّ ِّ
ِّ
صغِّ ٍريَ ،وَال لِّغَائِّ ٍ
ب» أخرجه ابن ماجه
ش َراءَ ،وَال ل َ

جدا]
[ماجه[ ] 2501 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده البيلماني] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
طَل ِب ُّ
الش ْف َع ِة
اب َ
اب الشفعةَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2501أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ
ب الن ِّ
الصبَّاغُو َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]96جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
َّاس َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أَ ْك َذ ُ
اَّلل َ
()1
الص َّواغُو َن» أخرجه ابن ماجه
َو َّ

[ماجه[ ]2152 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف ألن فيه فرقد السبخي ضعيف .وعمر بن هارون كذبه ابن المعين وغيره]
ِ
السبخي :وهو ابن يعقوب]
[األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف َفْرَقد َ
الصَناع ِ
ِ ِ
ات ،باب ِ
ات
َ
اب الت َج َار َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2152أ َْب َو ُ
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الكتاب الثالث من حرف الباء :يف البخل وذم املال
صلَتَ ِّ
ان ال
[( - ]97ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ « :-خ ْ
(.)1
َجتْتَ ِّ
معان يف ُمؤم ٍن :الْبُ ْخل ،وسوءُ اخلُلُ ِّق» .أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]452 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى] [عبد القادر :فيه صدقة بن موسى ضعيف ضعفه
ابن معين وغيره] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )1962في البر والصلة ،باب ما جاء في البخل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-لُعِّ َن َعب ُد ال ِّّد ِّ
ينار،
[( - ]98ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
()1
ولُعِّ َن عَبْ ُد ال ِّّد ْرَهم» .أخرجه الرتمذي

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

( )1الترمذي رقم ( )2375في الزهد ،باب لعن عبد الدينار.

يض يعوده -
[( * - ]99ت س) أبو وائل  -رضي هللا عنه  -قال :جاء معاوية إىل أيب هاشم بن عُْتـبَةَ  -وهو مر ٌ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا
ولكن َ
فقال :اي َخ ُ
فو َج َدهُ يَـ ْبكيَ ،
ص على الدنيا؟ قالَ :كالََّّ ،
ال ،ما يُـ ْب ِّك َ
يك؟ َأو َج ٌع يُ ْشئِّ ُز َكْ ،أم ح ْر ٌ
َ
ِّ
ِّ
عليه وسلم َ -ع ِّه َد إلينا َع ْه ًدا مل آ ُخ ْذ به ،قال :وما ذلك؟ قالَ :مس ْعتُهُ يقولَّ :
كب
«إَّنا يَكْفي م ْن َمج ِّع املال ٌ
ومر ٌ
خادمَ ،
ِّ
اليوم قد مجعت» .هذه رواية الرتمذي.
يف سبيل هللا ،وأج ُدين َ
عني
وأخرجه النسائي عن أيب وائل عن َمسُرة بن َس ْه ٍم  -رجل من قومه  -قالُ :
نزلت على أيب هاشم بن عُْتـبَةَ  -وهو طَ ٌ
يعوده ،فبكى أبو هاشم ...وذكر احلديث (.)1
 -فأَتهُ معاوية ُ

[جامع[ ]461 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة سمرة بن سهم] [األلباني :حسن]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 2328في الزهد ،باب في هم الدنيا وحبها ،والنسائي  219 ،218/8في الزينة ،باب اتخاذ الخادم
والمركب ،وابن ماجة رقم ( )4103في الزهد ،باب الزهد في الدنيا.
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الكتاب الرابع :يف البنيان والعمارات
يل هللاِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-النَّـ َف َقةُ كلُّها يف َسبِّ ِّ
[( - ]100ت) أنس  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
إال البنَاءَ فال خري فيه» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]464 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :سنده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( ) 2484في أبواب صفة القيامة ،باب النهي عن تمني الموت.

[( - ]101د) أنس  -رضي هللا عنه َّ :-
ج يَـ ْوًما وحنن َم َعهُ ،فَـ َرأى قُـبَّةً،
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -خ َر َ
ِّ
ٍ
فس َكت ومحلها يف نفسه ،حىت ملا جاء
«ما َه ِّذه؟» قال ْ
ُم ْش ِّرفَةً ،فقالَ :
أص َحابُهُ :هذه لفالن  -رجل من األنصار َ -
ِّ
الغضب فيه ،واإلعراض عنه،
الرجل
صاحبُهاَ ،سلَّ َم عليه يف الناس ،فأعرض عنه  -صنع ذلك مر ًارا  -حىت عرف
َ
ُ
فرجع
فشكا ذلك إىل أصحابه ،فقال :وهللاِّ ،إين ألُنكر َ
ج ،فرأى قُـبَّـتَ َ
كَ ،
خر َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالواَ :
سواها ابألرض ،فخرج رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ذَات ٍ
يوم ،فلم يَـ َرها قال:
فه َد َم َها ،حىت َّ
الرجل إىل قُـبَّتِّهِّ َ
ُ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
«أما ًّ
وابل على
كل بنَاء ٌ
إن َّ
«ما فعلَت ال ُقبَّةُ؟» قالوا :شكا إلينا صاحبُها إعرا َ
ضك عنه ،فأخربانه فهدمها ،فقالَ :
صاحبِّهِّ ،إال ماال ،إال ماال» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]465 :عبد القادر :في سنده أبو طلحة األسدي الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( )1أخرجه أبو داود رقم ( )5237في األدب ،باب ما جاء في البناء.

ول َِّّ
[( - ]102جه) سعِّ ِّ
يد بْ ِّن حريْ ٍ
ارا فَـلَ ْم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ث ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ْن َاب َ
اَّلل َ
ولَ :
َ
ع َد ًارا أ َْو َع َق ً
َُ
()1
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ار َك فِّيهِّ» أخرجه ابن ماجه
َْجي َع ْل َثََنَهُ ِّيف مثْلهَ ،كا َن قَمنًا أَ ْن َال يُـبَ َ

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

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ،وقد اختلف عليه فيه]
ِ
ار َوَل ْم َي ْج َع ْل َث َمَنهُ ِفي ِم ْثلِ ِه
اع َعَق ًا
اب ُّ
اب َم ْن َب َ
الرُهو ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2490ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( * - ]103جه) ح َذيْـ َفة بْ ِّن الْيم ِّ
ع َد ًارا َوَملْ َْجي َع ْل ََثَنَـ َها ِّيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ان قَ َ
«م ْن َاب َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ُ
ََ
()1
ِّ ِّ
يها» أخرجه ابن ماجه
ار ْك لَهُ فِّ َ
مثْل َهاَ ،ملْ يُـبَ َ

[ماجه[ ]2491 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يوسف بي ميمون .ضعفه أحمد وغيره] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،أبو مالك النخعي متروك ،ويوسف بن ميمون -وهو الصباغ -ضعيف]
ً
ار وَلم يجعل َثمَنه ِفي ِم ْثلِهِ
ِ
ِ
اب ُّ
اب َم ْن َب َ
اع َعَق ًا َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
الرُهونَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2491ك َت ُ
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حرف التاء
وفيه سبعة كتب
كتاب التفسري ،كتاب تالوة القرآن ،كتاب ترتيب القرآن ،كتاب التوبة ،كتاب
التعبري ،كتاب التفليس ،كتاب متين املوت
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الكتاب األول :يف تفسري القرآن ،وأسباب نزوله
ال ِّيف
«م ْن قَ َ
[( - ]104ت د) ُ -جندب بن عبد هللا  -رضي هللا عنه :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
اب هللا  -عز وجل  -برأْيهِّ
كِّتَ ِّ
فأصاب ،فقد أَخطأَ».
َ
أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
[جامع[ ]469 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :وفي سنده سهيل بن أبي حزم ال يحتج به ،ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

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

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من قال يف
[( * - ]105ت)  -ابن عباس -رضي هللا عنهما  :-قال :قال ُ
القرآن بِّغَ ِّْري ِّعل ٍم فَـلْيَـتَـبَـ َّوأْ مقع َده من الن ِّ
َّار».
ِّ
ب علَ َّي ُمتَـ َع ِّّمدا فَـلْيَـتَـبَـ َّوأْ
النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :اتَّـ ُقوا
َ
ويف رواية :أن َّ
احلديث عين إال ما عَل ْمتُم ،فمن َك َذ َ
قعده من الن ِّ
َّارَ ،ومن قال يف القرآن بِّرأْيِّهِّ ،فَليتَـبَـ َّوأْ مقعده من النار» .أخرجه الرتمذي (.)1
َم َ

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

[( * - ]106ت)  -عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  :-قال :كنا مع ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سف ٍر يف
ِّ
ليلةٍ ُمظْلِّمةٍ ،فلم نَ ْد ِّر أين القبلةُ؟ فصلى كلُّ ٍ
لرسول هللا صلى هللا عليه
أصبَ ْحنا ذكران ذلك
رجل منا على حياله ،فلما ْ
وجهُ ا ََّّللِّ} [البقرة ]115 :أخرجه الرتمذي (.)1
وسلم ،فنزلت{ :فأينما تُـ َولُّوا ،فَ َّ
ثم ْ

[جامع[ ]473 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيد هللا ،وأشعث

يضعف في الحديث] [شعيب :إسناده ضعيف جدا] [األلباني :حسن]

( )1الترمذي رقم ( )2960في التفسير ،باب ومن سورة البقرة.

مال اليتيم إال ابلت هي
[( - ]107د س) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :ملا نزل قوله تعاىل{ :وال تقربوا َ
أحسن} [اإلسراء ]34 :وقولهَُّ :
وسيصلَ ْو َن سعرياً}
{إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظُلماً إَّنا أيكلون يف بطوهنم انراً
ْ
ُ
فعزل طعامه من ِّ
طعام اليتيم وشرابهِّ
ضل من ِّ
طعامهِّ ،وشرابَهُ من شرابِّهِّ ،فإذا فَ َ
[النساء ]10 :انْ َ
طلق من كان عندهُ يتيمُ َ َ ،
ِّ ِّ
ِّ
َّ
فاشتد ذلك عليهم ،فذكروا ذلك
فس َد،
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فأنزل هللاُ
س له ،حىت أيكلهُ أو يَ ُ
َشيءٌُ ،حب َ
ِّ
طعام ُه ْم
ك عن اليتامى قُ ْل
تعاىل{ :ويسألونَ َ
ٌ
إصالح هلم خريٌ وإن ُختالطُوهم فإخوانُكم} [البقرة« ]220 :فخلطوا َ
ِّ
بطعامهم ،وشر َاهبُم بشراهبم» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
[جامع[ ]503 :عبد القادر :رجاله ثقات إال أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخره ،والراوي عنه قد سمع منه بعد االختالط] [شعيب:

إسناده ضعيف]

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

ارجتَ َعها قَـ ْب َل أن
[( - ]108ط ت)  -عروة بن الزبري  -رضي هللا عنهما  :-قال :كان الرجل إذا طلق امرأَتَه مث َ
تَن َق ِّ
ت انقضاءَ ِّع َّد ِِّتَا
رج ٌل إىل امرأَتِّهِّ ،فَطلَّقها حىت إذا َشاَرفَ ْ
ض َي ِّع َّد ُِتَا ،كان ذلك له وإن طلَّ َقها َ
ألف مرة ،فَـ َع َم َد ُ
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اك ِّمب ٍ
ِّ
عروف أو تَسريح إبِّ ْح ٍ
سان}
َ
سٌ
ارجتَ َع َها ،مث قال :ال وهللا ،ال آويك إيلَّ ،وال َِّحتلّ َ
ني أَبداً ،فَأنزل هللا {الطَّال ُق َم َّرََت ِّن ْ
ْ ٌ
فإم َ
(.)1
من كان طلَّ َق أو مل يُطَلِّّق .أخرجه املوطأ والرتمذي
فاستقبل الناس الطالق جديداً من ذلكْ :
َ

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

نزلت هذه اآلية{ :وإ ْن تُبدوا ما يف
[( - ]109ت)
السدي  -رمحه هللا  -قال :حدثين من مسع علياً يقول :ملا ْ
ّ
واَّلل على ِّ ٍ
ِّ
َياسبْكم بهِّ َّ ِّ
أن ُف ِّسكم أو ُختْفوهُ ِّ
دير} .أحزنتْنا قال :قُلنا،
ب من يشاءُ َُّ
ملن يشاءُ ويع ّذ ُ
اَّللُ فيَـغْف ُر ْ
كل شيء قَ ٌ
ْ
ْ
ّ
ِّ
ِّ
ف َّ
َُيَ ِّّد ُ
س َخ ْتها {ال يُ َكلّ ُ
اَّللُ
ث أح ُد َان نفسهُ ،فيُ
ُ
فر م ْنهُ وما ال ُ
حاسب به؟ ال ي ْدري ما يُـغْ ُ
يغفر؟ فنزلت هذه اآلية بعدها فَـنَ َ
سبت} [البقرة ]286 :أخرجه الرتمذي (.)1
نفساً إال ُو ْس َعها هلا ما
كسبت وعليها ما ا ْكتَ ْ
ْ
[جامع[ ]530 :شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )2993في التفسير ،باب ومن سورة البقرة.

[( - ]110د) ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :ملا أصاب ُ ِّ
يوم ب ْد ٍر،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قُريشاً َ
َ
ِّ
ِّ
أصاب قُريشاً،
مثل ما
مجع
َ
َ
َوقَد َم املدينَةََ ،
قبل أن يصيبكم ُ
اليهود يف ُسوق بين قينُـ َقا ٍع ،فقال :اي معشر يهود ،أسلموا َ
ْت نفراً من قر ٍ
لعرفت َّأان
ك لو قاتلتنَا
يش كانوا أغماراً ال يعرفون َ
قالوا :اي حممد ،ال َّ
َ
القتال ،إنَّ َ
سك أ ْن قتل َ
نك من ِّنف َ
يغر َ
ك مل تل َ ِّ
ِّ ِّ
فأنز َل َّ
كفروا ستُـغْلَبُو َن إىل قوله{ :فئةٌ تقاتِّ ُل يف سبيل هللا}
الناس ،وأَنَّ َ
ْق مثْـلَناَ ،
اَّللُ تعاىل يف ذلك{ :قُ ْل للَّذ َ
ُ
ين ُ
حنن ُ
()1
 -بب ْد ٍر { -وأُ ْخرى كافرةٌ} [آل عمران .]13 ،12 :أخرجه أبو داود .

[جامع [ ]536 :عبد القادر :في سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب:
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت] [األلباني :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه البخاري :في خلق أفعال العباد ( )53وابو داود رقم ( ) 3001في الخراج ،باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.

يتيمة يف َح ْجر أَِّيب
[( - ]111د) داود بن احلصني  -رمحه هللا  -قالُ :
كنت أَقـ َْرأُ على أم ْ
سعد بنت الربيع  -وكانت َ
ت{ :والذين َعاقَ َدت أَميانُكم} فقالت :ال تقرأ {والذين عاقدت أَميانكم} إَّنا نزلت يف أيب بك ٍر وابنِّهِّ عبد
بكر  -فقرأ ُ
أسلَ َم أ ََمرهُ هللا أن يؤتيَه نصيبَه.
الرمحن ،حني أَب
اإلسالم ،فحلف أبو بكر أن ال يُـ َوِّّرثَهُ ،فلما ْ
َ
زاد يف رواية :فما أَسلم حىت ُمحل على اإلسالم ابلسيف .أخرجه أبو داود (.)1

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

[( * - ]112ت) قتادة بن النعمان  -رضي هللا عنه  -قال كان أهل ٍ
بيت منَّا يقال هلم :بَـنُو أُبَ ْريق :بِّ ْش ٌر ،وبَ ِّشريٌ،
العر ِّ
ب ،مث
ش ٌر ،وكان بشري رجالً منافِّقاً ،يقول ال ِّّ
ومبَ ِّّ
ش ْع َر يَـ ْه ُ
جو به أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث يَـ ْن َحلُهُ بعض َ
ش ْع َر ،قالوا:
يقول :قال فالن كذا وكذا ،قال فالن كذا وكذا ،فإذا مسع أ
َصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ال ِّّ
ُ
بيت حاجةٍ
بيث  -أو كما قال الرجل  -وقالوا :ابن األُب ْريق قاهلا :وكانوا أهل ِّ
ش ْع َر إال هذا اخلَ ُ
وهللاِّ ،ما يقول هذا ال ِّّ
ُ َ
َ
ِّ
التمر و َّ
سار فقدمت
الشعِّريُ ،وكان
وفاقةٍ يف اجلاهلية
الرجل إذا كان له يَ ٌ
َّاس إَّنا طعامهم ابملدينة ُ
واإلسالم ،وكان الن ُ
ُ
ِّ
التمر والشعريُ.
الرجل منها،
َّرمك ،ابتاع
فخص هبا نفسه ،وأما ُ
َّ
ضافطةٌ من الد َ
العيال :فإَّنا طعامهم ُ
ُ
ع
بن زيد ِّمحْالً من الدَّرمك ،فجعله يف َم ْش َربةٍ له ،ويف املشربة
سالحِّ :د ْر ٌ
فقدمت ضافِّطَةٌ من الشام ،فابتاع َع ِّّمي ِّر َ
ٌ
فاعةُ ُ
وسيف ،فَـعُ ِّدي عليه من حتت البيت فَـنُ ِّقب ِّ
ت املشربةُ ،وأُخ َذ الطعام والسالح ،فلما أصبح أَتين عَ ِّّمي ِّرفاعَةُ ،فقال :اي
َ
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ِّ
ِّ
س ْسنَا يف ِّ
الدار،
ي علينا يف ليلتنا هذه ،فنُ ِّق ْ
ب بطعامنا وسالحنا ،قالَ :
شربتُنا ،وذُه َ
بن أخي ،إنه قد عُد َ
فتح ّ
بت َم َ
وسألنا ،فقيل لنا :قد رأينا بين أُبريق استوقدوا يف هذه الليلة ،وال نرى فيما نرى إال على بعض طعامكم ،قال :وكان بنُو
ِّ
فلما
صالح
بن َس ْه ٍل  -رجل منَّا له
وإسالم َّ -
ٌ
ٌ
أُبريق قالوا  -وحنن نسأل يف الدَّار  :-وهللا ما نَري صاحبكم إال لَبي َد َ
اخرتط سي َفه :وقال :أَان أ ِّ
َسرق؟ فَوهللا ليخالطنَّكم هذا السيف ،أَو لتُـبِّّينُ َّن هذه السرقة ،قالوا :إليك عنا أيها
مسع لبي ٌد َ
ش َّ
ت رسول هللا
الرجل ،فما أنت بصاحبها ،فسألنا يف الدار ،حىت مل نَ ُ
أتي َ
ك أهنم أصحاهبا ،فقال يل عمي :اي ابن أخي لو ْ

فقلت :إن أهل بيت منَّا،
فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فذكرت ذلك لَهُ؟ قال قتادة:
صلى هللا عليه وسلم
ُ
ُ
َ
أَهل ٍ
جفاء َع َم ُدوا إىل عمي رفاعة بن زيد َّ
فأما الطعام
فلريُدُّوا علينا سالحناَّ ،
فنقبُوا َم ْش َربَة لهُ ،وأخذوا سالحه وطعامهَ ،
َ
أس ْيد
فال حاجة لنا فيه .فقال ُّ
مسع بَـنُو أُبَ ِّْري َق أَتَـ ْوا رجالً منهم ،يقال لهَ :
سآمر يف ذلك ،فلما َ
النيب صلى هللا عليه وسلمُ :
أانس من أَهل الدار ،فقالوا :اي رسول هللا ،إن قتادة بن النعمان َّ
وعمهُ
بن عروة فكلَّموه يف ذلك ،واجتمع يف ذلك ٌ
وصالح يرموهنم ابلسرقةِّ من غري بـيِّّنَةٍ وال ثَ ٍ
أهل ٍ
عمداً إىل أَهل بيت منَّا ِّ
بت.
إسالم
ٍ
َ
وصالح،
إسالم
ُكر منهم
قال قتادة:
فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلَّمته ،فقال :عم ْد َ
ُ
ٌ
ٌ
ت إىل أَهل بيت ذ َ
ثبت وال بينة؟ قال :فرجعتِّ ،
ترميهم ابلسرقة من غري ٍ
رسول هللاِّ صلى هللا
َين خرجت من بعض مايل ،ومل أكلِّّم َ
ولود ْد ُ
ت أِّّ

رسول هللا صلى هللا عليه
عليه وسلم يف ذلك ،فأَتين عمي رفاعةُ ،فقال :اي ابن أَخي ،ما
صنعت؟ فأَخربتُه مبا قال يل ُ
َ
ِّ
إلي َ ِّ
ني الن ِّ
اك َّ
اَّللُ وال
ث أن نزل القرآ ُن َّ
َّاس مبا أ ََر َ
وسلم ،فقال :هللاُ املستعا ُن ،فلم نَـلْبَ ْ
تاب ابحلَِّّق لتَ ْح ُك َم بَ َْ
{إان أَنْـ َزلنا ْ
ك الك َ
ِّ
ِّ
ت ُكن لِّلْ َخائِّ َ ِّ
استَـغْ ِّف ِّر هللاَ} مما قلت لقتادة َّ
ين
{و ْ
ْ
{إن هللا كان غفوراً رحيماً .وال ُجتَاد ْل عن الَّذ َ
نني َخصيماً} بين أُبَ ْريق َ
ِّ
يستَ ْخ ُفو َن ِّم َن الن ِّ
َّاس وال يَ ْستَ ْخ ُفو َن ِّم َن َّ
اَّللِّ َو ُه َو َم َع ُهم إ ْذ يُـبَـيِّّتُو َن ما
س ُه ْم إِّ َّن هللا ال َُِّي ُّ
ب َم ْن كان َخ َّواانً أَثيماًْ .
َخيْتَانُون أَنْـ ُف َ
ِّ
ادلْتُم عَ ْنـ ُهم ِّيف احلياةِّ الدُّنيا فمن ُجي ِّ
ال يَـ ْرضى من ِّ
اد ُل َّ
اَّللَ عَ ْنـ ُه ْم يَـ ْو َم
َْ
َ
القول وكان هللا مبا يعملون حميطاً .هاأَنْـتُ ْم َه ُؤالء َج َ ْ
القيامةِّ أ َْم من يكو َن َعلَْي ِّهم وكيالً .ومن ْيعمل سوءاً أَو يظْلِّم نَـ ْفسهُ ُمثَّ يستَـغْ ِّف ِّر هللا ِّ
ِّ
جيد َّ
اَّللَ غَفوراً رحيماً} أي :لو
َْ
َ
ْ
َْ ُ ْ َ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ب َخ ِّطيئَةً أَو إِّ َْثاً ُمثَّ
وم ْن يَكْس ْ
ب إِّ َْثاً ِّفإ ََّّنا يَكْسبُهُ على نَـ ْفسه وكان هللا عليماً حكيماًَ .
{وم ْن يَكس ْ
لغفر هلم َ
استغفروا هللا َ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ت طَائَِّفةٌ مْنـ ُهم أن ي ِّ
ض ُل َّ
وك وما
ضلُّ َ
ك َوَر ْمحَتُهُ َهلََّم ْ
{ول َْوال فَ ْ
اَّللِّ َعلَْي َ
يَـ ْرم بِّه بريئاً فَـ َقد ْ
ُ
احتَ َم َل ُهبْتَاانً وإِّ َْثاً مبيناً} قوهلم للبَيد َ
ك ِّمن ٍ
اَّللِّ
شيء وأَنْـز َل هللا َعلَْي َ ِّ
ِّ ُّ
ض ُل َّ
وعلَّمك ما مل تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم َوكا َن فَ ْ
س ُه ْم وما يَ ُ
تاب واحلِّكمةَ َ
ك الك َ
َ ُ
ض ُّرونَ َ ْ
يُضلو َن َّإال أَن ُف َ
ك َعظيماً .ال َخ ْري ِّيف كث ٍري من َْجنواهم إال من أمر بِّص َدقَةٍ أَو معر ٍ
ِّ ِّ
وف أ َْو إِّ ٍ
َعلَْي َ
َ َ
صالح بني النَّاس َ
وم ْن ي ْف َع ْل ذَلك ابْتغَاءَ
ْ َُْ
َ
مرضاةِّ هللاِّ فَ َ ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فلما نزل القرآن أُِّيت ُ
َجراً َع ِّظيماً} [النساءَّ ،]114 -105 :
سوف نُـ ْؤتِّيه أ ْ
َْ
أتيت ِّ
عمي ابلسالح  -وكان شيخاً قد عسا ،أو عشا  -الشك من أيب
ابلسالح ،فَـ َردَّهُ إىل رفاعة ،قال قتادة :ملا ُ ّ
فعرفت َّ
أن
عيسى  -يف اجلاهلية ،وكنت أرى إسالمه مدخوالً ،فلما أتيته قال يل :اي ابن أخي ،هو يف سبيل هللا -
ُ
{ومن
إِّسالمه كان صحيحاً  -فلما َ
نزل القرآ ُن ِّحل َق بُ َ
ش ْريٌ ابملشركني فنزل على ُسالفة بنت سعد بن ُمسَيَّةَ ،فأنزل هللا َ
ول ِّمن بـع ِّد ما تَـب َّني لَه اهل َدى ويـتَّبِّع غَ ْري سبِّ ِّ ِّ
وىل ونُ ْ ِّ ِّ
ت م ِّ
ني نُـ َولِّّه ما تَ َّ
صرياًَّ .
إن هللا ال
شاقِّ ِّق َّ
يُ َ
يل املُْؤمنِّ َ
الر ُس َ ْ َ ْ
َّم َو َساءَ ْ َ
َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ
صله َج َهن َ
ضالالً بَعيداً} [النساء،]116 ،115 :
ك لِّ ْمن يَ َ
ضلَّ َ
شاءُ َوَم ْن يُ ْش ِّر ْك ابهلل فَـ َق ْد َ
يَـغْ ِّف ُر أَن يُ ْش َر َك بِّهِّ ويَـغْ ِّف ُر َما ُدو َن ذَلِّ َ
ٍ
سا ُن بن ٍ
ض َع ْتهُ َعلى رأسها ،مث خرجت به فرمت
اثبت
َّ
فلما نزل على ُسالفةَ ،رماها َح َّ
أببيات من ِّش ْع ٍر ،فأخ َذ ْ
ت َر ْحلَهُ فَـ َو َ
كنت أتتيين ُبري .أخرجه الرتمذي (.)1
إيل ِّش ْع َر َّ
ت َّ
حسان ،ما َ
به يف األبطَ ِّح ،مث قالت :أَ ْه َديْ َ
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[جامع[ ]587 :عبد القادر :في سنده عمر بن قتادة الظفري األنصاري لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1الترمذي رقم ( )3039في التفسير ،باب ومن سورة النساء.

{م ْن
[( - ]113ت) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -قالُ :
كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزل َ
يَـ ْع َم ْل ُسوءاً ُْجي َز به وال َجيِّ ْد له ِّم ْن دون هللا وليّاً وال نصرياً} فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :اي أاب بكر ،أال
َين وجدت يف ظهري انفصاماً،
علي؟» ُ
أعلم إال أِّّ
أُقرئك آية أنزلت َّ
قلت :بَلى اي رسول هللا ،قال« :فأقرأَنيها» ،فال ُ
ْت :اي رسول هللا أبيب أنت وأُمي ،وأَيُّنا مل
يت هلا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «ما شأنُك اي أاب بكر؟» قُـل ُ
فتمطَّ ُ
وإان ملَ ْج ِّزيُّون مبا َع ِّملْنا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أما أنت اي أاب بكر واملؤمنون فتُجزو َن
يَـ ْع َم ْل ُسوءاً؟ َّ
ذنوب ،وأما اآلخرون :فيجتمع ذلك هلم حىت جيْ َزوا به يوم القيامة» .أخرجه
ْقوا هللا وليس لكم ٌ
بذلك يف الدنيا ،حىت تل ُ
وتضعيف (.)1
مقال
الرتمذي ،وقال :يف إسناده ٌ
ٌ
[جامع[ ]589 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في إسناده مقال ،وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث] [األلباني :ضعيف

اْلسناد]

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

[( - ]114ت) علي بن زيد  -رمحه هللا  -عن أمية ،أهنا سألت عائشةَ عن قول هللا تبارك وتعاىل{ :إن تُـ ْب ُدوا ما يف
ِّ
يعمل سوءاً ُْجي َز به} فقالت :ما سألين أح ٌد
أَن ُفسكم أَو ُختُْفوه َُياس ْب ُكم به هللا} [البقرة ]284 :وعن قوله تعاىلَ :
{من ْ
من ُذ
سألت َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال« :هذه معاتبةُ هللاِّ العب َد فيما يُصيبه من َّ
احلمى والنَّكْبَةِّ ،حىت البِّضاعةَ
ُ
يضعُها يف ُك ِّّم قميصهِّ ،فيفقدها ،فيفزع هلا ،حىت إن العب َد ليخرج من ذنوبه ،كما خيرج التِّّ ْرب األمحر من الكِّري» .أخرجه

الرتمذي (.)1

[جامع[ ]590 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة ،ال نعرفه إال من حديث حماد بن سلمة] [عبد القادر :ضعيف]
[األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( )2993في التفسير في آخر سورة البقرة.

[( * - ]115ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللاِّ ،إين
أن رجالً أتى َّ
علي اللَّ ْح َم ،فأنزل هللا تعاىل{ :اي أيُّها الذين آمنوا ال
اللحم
ت
فح َّر ُ
انتشر ُ
أصب ُ
مت َّ
ت للنساء ،وأخ َذتين ْ
إذا ْ
شه َويت َ
ْ
َ

أحل هللا لكم وال تعتدوا َّ
إن هللا ال َيب املعتدين .وكلوا مما رزقكم هللا حالالً طيباً} [املائدة،87 :
ُحتَِّّرُموا طَيِّّبات ما َّ
()1
 .]88أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]600 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد]
( )1رقم ( )3052في التفسير ،باب ومن سورة المائدة.

[( - ]116ت) ابن عباس  -رضي هللا عنه  :-قال :عن متي ٍم الداري يف هذه اآلية{ :اي أيها الذين آمنوا شهادةُ
الناس منها غريي وغري َع ِّدي بن بدَّاء وكاان نصرانيَّ ْني خيتلفان إىل الشام قبل
ضر أح َد ُك ُم املو ُ
بينِّكم إذا ح َ
ت} قال :بَ ِّرئ ُ
ٍ
جام من فضةٍ ،يريد به امللك،
اإلسالم لتجارِتما وقدم عليهما موىل لبين سه ٍم يقال له :بُ َديل بن أيب مرمي بتجارة ،ومعه ٌ
ِّ
اجلام ،فبعناه
ْم جتارته ،فمرض ،فأوصى به إليهما ،وأمر أن يُـبْلغا ما ترك أَهلَه ،قال متيم :فلما مات أخذان ذلك َ
وهو عُظ ُ
أبلف دره ٍم ،مث اقتسمناه أان وعدي بن بدَّاء ،فلما قَ ِّدمنا إىل أهله ،دفعنا إليهم ما كان معنا ،ففقدوا اجلام ،فسألوان عنه؟
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أسلمت بعد قُدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة،
فقلنا :ما ترك غري هذا ،وما دفع إلينا غريه ،قال متيم :فلما
ُ
ِّ
َّ
ت إليهم مخسمائة درهم ،وأخربُِتم َّ
َتوا به
اخلرب ،وأدَّيْ ُ
فأتي ُ
أتَث ُ
ت من ذلكْ ،
أن عند صاحيب مثْـلَها ،فأ ْ
ت أهلَه ،فأخربِتُم َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فسأهلم البَـيِّّنة ،فلم جيدوا ،فأمرهم أن يستحل ُفوهُ مبا يَـ ْعظُم به على أَهل دينه .فحلف،
َ
رد أ َْميا ٌن بعد أ َْمياهنم} فقام
ت} إىل قوله {أو خيافوا أن تُ َّ
ضر أح َد ُك ُم املو ُ
فأنزل هللا{ :أييها الذين آمنوا شهادةُ بينِّكم إذا ح َ
عمرو بن العاص ،ورجل آخر ،فحلفا ،فَـنُ ِّز َع ِّ
ت اخلمسمائة درهم من عدي بن بدَّاء.
ٌ
()1
أخرجه الرتمذي ،وقال :إنه غريب ،وليس إسناده بصحيح .

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

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

[( * - ]117ت) عمار بن ايسر -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أُنزلت املائدة من
لغد فخانوا ،وادَّخروا ورفعوا ٍ
السماء خبزاً وحلماً ،وأُمروا أن ال خيونوا وال يدخروا ٍ
لغد ،فمسخوا قردة وخنازير»
أخرجه الرتمذي ،وقال :وقد روي عن عمار بن ايسر من غري طريق موقوفاً (.)1

[جامع[ ]614 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )3063في التفسير ،باب ومن سورة المائدة.

[( - ]118ت) سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  :-يف هذه اآلية{ :قُ ْل هو القادر على أَن َ
يبعث عليكم عذاابً
َّيب صلى هللا عليه وسلم« :أما َّإهنا لكائنة ،ومل ِّ
أيت أتويلُها
من فوقكم أو من حتت أَرجلكم} [األنعام ]65 :فقال النِّ ُّ
َ

بع ُد» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]617 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1الترمذي رقم ( )3068في التفسير ،باب ومن سورة األنعام.

ت َح َّواءُ،
[( - ]119ت) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ملا َمحَلَ ْ
فسمتهُ ،فعاش» ،وكان ذلك من َو ْحي الشيطان
طاف هبا
َ
إبليس ،وكان ال يعيش هلا ولد ،فقالَِّ :مسّيه عب َد احلارثَّ ،
ُ
وأم ِّره .أخرجه الرتمذي (.)1
ْ

[جامع[ ]629 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،ال نعرفه إال من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ،ورواه بعضهم عن عبد الصمد
ولم يرفعه] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3079في التفسير ،باب ومن سورة األعراف.

ْت لعُثما َن :ما َمحَلَ ُكم على أ ْن َع َم ْد ُمت إىل األنفال،
[( ~ - ]120ت د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :قُـل ُ

وهي من املثاين؟ وإىل براءة وهي من املئني؟ فقرنتم بينهما ،ومل تكتبوا سطر :بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتموها يف
السبع ال ِّطّول؟ ما محلكم على ذلك؟ قال عثمان :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أييت عليه الزمان ،وهو تنزل

عليه السور ذوات العدد ،وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب ،فيقول ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة
الت يذكر فيها كذا وكذا ،فإذا نزلت عليه اآلية ،فيقول :ضعوا هذه اآلية يف السورة الت فيها كذا وكذا ،وكانت األنفال

من أوائل ما نزل ابملدينة ،وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً ،وكانت قصتها شبيهة بقصتها ،فقبض رسول هللا صلى هللا
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عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها ،فمن أجل ذلك قرنت بينهما ،ومل أكتب سطر :بسم هللا الرمحن الرحيم ،ووضعتها يف
السبع الطول .أخرجه الرتمذي وأبو داود

(.)1

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

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

الرحمن الرحيم.

النيب صلى هللا عليه وسلم ويف عُنُقي
[( * - ]121ت) عدي بن حامت [الطائي] -رضي هللا عنه  :-قالُ :
أتيت َّ
عدي ،اْطر ْح عنك هذا الوثَن ،ومسعته يقرأُ َّ
صليب من ٍ
ورهباهنَم أرابابً من دون َّ
اَّلل}
{اختَذوا أ ْ
ٌ
بارهم ُ
َح َ
َ
ذهب ،فقال :اي ُّ َ
استَ َحلُّوهُ ،وإذا َح َّرُموا عليهم شيئاً َح َّرُمو ْه.
َحلُّوا هلم شيئاً ْ
[التوبة ]31 :قال :إِّ َّهنم مل يكونوا يعبدوهنم ،ولكنَّهم كانوا إذا أ َ
أخرجه الرتمذي (.)1

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

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

ِّ
ين يَكْنِّ ُزو َن َّ
ب وال ِّْف َّ
رب
الذ َه َ
[( * - ]122د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :ملا نزلت هذه اآلية{ :والَّذ َ
ضةَ} َك َُ
ذلك على املسلمني ،فقال عمر :أَان أُفَـ ِّرج عنكم ،فانطلق ،فقال :اي نَِّ َّ ِّ
رب َعلى أَصحابك هذه اآلية ،فقال
ُّ
يب هللا ،إِّنه َك َُ
ِّ
يث لتكون
فرض املوار َ
يطيب ما بقي من أموالكم ،وإَّنا َ
[رسول هللا صلى هللا عليه وسلم]« :إِّن هللا مل يَـ ْف ِّرض الزكاة إِّال ل َ
فكرب عُ َم ُر ،مث قال له« :أال أُ ْخربك ُبري ما يَكْنِّ ُز املرءُ؟ املرأة الصاحلة :إذا نظر إليها َس َّرتْهُ ،وإذا َأم َرَها
ملن بعدكم»ََّ ،
أطاع ْته ،وإذا غاب عنها حفظ ْته» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]653 :عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )1664في الزكاة ،باب في حقوق المال.

{إال تَـنْ ِّف ُروا
بن نـُ َف ْيع:
سألت ابن عباس عن هذه اآليةّ :
ُ
[( - ]123د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قالَْ :جن َدةُ ُ
عذاهبُم .أخرجه أبو داود (.)1
يُـ َع ِّّذبْ ُكم عَذاابً أَليماً}؟ قال:
املطر ،فكان َ
َ
فأمسك عنهم َ

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

رجل ،فقال :اي رسول هللا،
[( - ]124ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-قال :أَتى َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم ٌ
الرجل إىل امرأته شيئاً إِّال قَ ْد أتَى هو إليها ،إال أنه مل جيامعها؟ قال:
َقي امرأة ليس بينهما معرفةٌ ،فليس أييت
أر َ
ُ
أيت رجالً ل َ
إن ا ْحلس ِّ ِّ
السيِّّ ِّ
ِّ َّ
ذلك ِّذ ْكرى لِّ َّ
الصالةَ طََرَِّيف الن ِّ
لذاكِّ ِّرين}
فأنزل هللا عز وجل{ :وأَقِّ ِّم َّ
ْب َّ
ئات َ
نات يُذْه َْ
َّهار َوُزلَفاً م َن الليْ ِّل َّ َ َ
يتوضأَ ويصلِّّي ،قال معاذ :فقلت :اي رس َ ِّ
عامة؟ قال« :بل للمؤمنني
أهي له َّ
خاصة ،أم للمؤمنني َّ
ُ
ول هللاَ ،
فأمره أَن َّ ُ َ
عامة» .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]673 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بمتصل] [ عبد القادر :رجاله ثقات ،لكن أعله الترمذي بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى
لم يسمع من معاذ] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( )3113في التفسير ،باب ومن سورة هود.
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ضها على
النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله{ :ونُـ َف ِّّ
ض ُل بع َ
[( * - ]125ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-عن ِّّ
ِّ
بعض يف األُ ُك ِّل} [الرعد ،]4 :قالَّ :
واحلامض» .أخرجه الرتمذي (.)1
واحللو
سي
«الدقَ ُل
والفار ُّ
ُ
ُ

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

[( - ]126ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل:
ٍ
ِّ
ٍ
ت
قع ْ
ْر ُههِّ ،فإذا أُ ْدِّين منه َش َوى ْ
وو َ
صديد .يتَ َج َّرعُه} [إبراهيم ،]16 :قال« :يُـ َق َّر ُ
{ويُس َقى من ماء َ
وج َههَُ ،
ب إىل فيه ،فيك َ
فَـ ْرَوةُ َرأ ِّْسه ،فإذا ِّ
{و ُس ُقوا ماءً َمحيماً فَـ َقطَّ َع أَمعاءَهم} [حممد:
شربَه قَطَّ َع ْأمعاءهَُّ ،
حىت خيرج من ُدبُره» ،قال تعاىلَ :
ٍ
ِّ
بئس َّ
ت ُم ْرتَفقاً} [الكهف .]29 :أخرجه
اب وساءَ ْ
الشر ُ
 ،]15وقال{ :وإ ْن يَ ْستَغيثُوا يُغاثُوا مباء كاملُْه ِّل يَ ْشوي ُ
الو ُجوهَ َ
الرتمذي (.)1
[جامع[ ]678 :الترمذي :هذا حديث غريب] [شعيب :ضعيف] [األلباني :ضعيف].
( )1رقم ( ) 2586في أبواب صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.

ب ،فقال:
[( - ]127ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال :أُِّيتَ َر ُ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم بِّقنا ٍع فيه ُرطَ ٌ
ٍ
رهبا} [إبراهيم]25 ،24 :
اثبت وفَـ ْرعُها يف َّ
الس َم ِّاء .تُ ِّؤيت أُ ُكلَها ُكلَّ حني إبذن ِّّ
َصلُها ٌ
مثل كلمةٍ طيِّّبةٍ {كشجرة طيِّّبَةٍ أ ْ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّت من فوق األرض ماهلا من قَرا ٍر} [إبراهيم ]26 :قال:
كشج َرة خبيثَة اجتُـث ْ
{ومثَ ُل كلمة خبيثة َ
قال« :هي النَّ ْخلةُ»َ ،
«هي احل ْنظَل» .أخرجه الرتمذي.
(.)1
وقال :وقد رواهُ غري ٍ
واحد موقوفاً ،ومل يرفَـعُوهُ
ََ ُ
[جامع[ ]679 :شعيب :رجاله ثقات إال ان حماد تفرد برفعه] [األلباني :ضعيف مرفوعا].

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

ْف ِّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه
[( * - ]128ت س) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :كانت ْام َرأةٌ تُصلِّّي َخل َ
سن الن ِّ
أح ِّ
الصف األول لئال يراها ،ويتأخر بعضهم حىت
َّم ،حىت يكو َن يف
ِّّ
َّاس  -وكان ُ
وسلم حسناءُ من ْ
القوم يت َقد ُ
بعض َ
ِّ
الصف املؤ ِّ
مني ِّم ْن ُك ْم ول َق ْد َعلِّ ْمنا
يكون يف
ِّّ
كع نظر من حتت إِّبطَيهِّ ،فأنزل هللا تعاىل{ :ولَ َق ْد َعل ْمنا املُ ْستَـ ْق ِّد َ
َّخر ،فإذا َر َ
املُست ِّ
أخرين} [احلجر .]24 :أخرجه الرتمذي ،والنسائي (.)1
َْ

[جامع[ ]683 :شعيب :إسناده ضعيف ،ومتنه منكر] [األلباني :صحيح][ .عبد القادر :استظهر ابن كثير بعد أن ذكر كالماً طويالً عن
هذا الحديث أنه كالم أبي الجوزاء]
( )1النسائي  18 / 2في الصالة ،باب المنفرد خلف الصف ،والترمذي رقم ( )3122في التفسير ،باب ومن سورة الحجر.

َ ِّ
ِّ
[( - ]129ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َن
اسةَ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :اتَّـ ُقوا فر َ
ِّ
ٍ
بنور هللا» ،مث قرأ َّ
املؤمنِّ ،فإنه يَنظُُر ِّ
ني} [احلجر .]75 :أخرجه الرتمذي (.)1
للمتَـ َو ِّّمس َ
{إن يف ذلك آلايت ُ

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

[( - ]130ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه َّ :-
َّه ْم
أن َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف قوله تعاىل{ :لَنَ ْسأَلَنـ ُ
عنيَ .ع َّما كانُوا ْيع َملو َن} [احلجر ]93 ،92 :قال :عن قول« :ال إله إال هللاُ» .أخرجه الرتمذي ( .)1وأخرجه
أْ
َمجَ َ
البخاري يف ترمجة ابب.
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[جامع[ ]687 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده ليث بن أبي سليم ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1الترمذي رقم ( )3126في التفسير ،باب ومن سورة الحجر.

كل أ ٍ
ُانس إبِّمامهم}
{يوم نَدعو َّ
[( - ]132ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-عن النيب صلى هللا عليه وسلم َ
عل على
[اإلسراء ]71 :قال« :يُ ْدعى أح ُدهم ،فيُعطى كتابَه بيمينه ،وميُ ُّد له يف ِّج ْس ِّمهِّ ِّستُّون ذراعاً ،ويَـ ْب ُّ
وجههُُ ،
يض ْ
وجي ُ
ِّ
ج من لؤل ٍؤ يتألأل ،فينطلق إىل أصحابه الذين كانوا جيتمعون إليه فريَونه من بعيد ،فيقولون ،اللهم ائْتِّناَ هبذا،
رأسه ََت ٌ
سو ُّد
شروا ل ُك ِّّل ُ
مثل هذا املتبوع على اهلُ َدى ،وأما الكافر :فيُـ ْعطَى كتابَه بشماله ،ويَ َ
فيأتيهم ،فيقول :أبْ ُ
رج ٍل منكم ُ
وجهه ،وُمي ُّد له يف جسمه ِّستو َن ذراعاً ،ويُلبس َتجاً من ان ٍر ،فإذا رآه أصحابُهُ يقولون :نعوذُ ابهلل من شر هذا ،اللَّ ُه َّم ال
ِّ
ِّ
أبعد ُك ُم هللاَّ ،
لكل ٍ
رجل منكم هذا» .أخرجه الرتمذي (.)1
أتتنا به ،فيأتيهم ،فيقولون :اللهم أّ ّخ ْره ،فيقول هلمَ :
فإن ِّّ

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

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

ِّ
ابهلجرةِّ ،فنزلت
[( * - ]133ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ِّمب َّكةَ أ ُِّم َر
ص ْد ٍق وأَ ْخ ِّر ْجين ُخمْرج ِّ
ب أَ ْدخلين م ْد َخل ِّ
واجعل يل من ل ُدنْك ُسلطاانً نَصرياً} [اإلسراء.]80 :
ص ْد ٍق
عليه {وقُ ْل َر ِّّ
ُ
ََ
ْ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]700 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [ عبد القادر :في سنده قابوس بن أبي ظبيان ،لينه الحافظ في " التقريب "]
[األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( )3138في التفسير ،باب ومن سورة بني إسرائيل

[( * - ]134ت) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َن
َ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال« :كا َن ال َك ْنـ ُز ذَهباً
َوفِّضَّة» .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]707 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1الترمذي رقم ( )3153في التفسير ،باب ومن سورة الكهف.

[( - ]135ت) ابن الزبري بن العوام  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إِّ ََّّنا ُِّمسّ َي
(.)1
ِّ
ار» .أخرجه الرتمذي
البَـ ْي ُ
ت ال َْع ُ
تيق؛ ألنهُ مل يَظ َْه ْر َعلَْيه َجبَّ ٌ

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

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

[( - ]136ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-عن النيب صلى هللا عليه وسلم {و ُهم فيها َك ِّ
احلُو َن}
َ ْ
ِّ
حىت
الس ْفلى َّ
وس َ
ط رأ ِّْسهِّ ،وتَ ْس َرتِّخي َش َفتُهُ ُّ
ص َش َفتُهُ الْعُلْيا حىت ت ْبـلُ َغ ْ
َّار ،فَـتَـ َقلَّ َ
[املؤمنون ]104 :قال« :تَ ْشويِّه الن ُ
(.)1
ب ُس َّرتَهُ» .أخرجه الرتمذي
تَ ْ
ض ِّر َ
[جامع[ ]726 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده دراج أبو السمح ،وهو وإن كان صدوق ًا ،إال أنه في روايته
عن أبي الهيثم ضعيف ،وهذا منها] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3175في التفسير ،باب ومن سورة المؤمنين.

[( - ]137ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ومعها َ
خامتُ
ج الدَّابَّةُ َ
«ختْ ُر ُ
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سلَيمان ،وعَصا موسى ،فتجلُو وجه املُ ِّ
ِّ
اخلُو ِّ
َيجتَ ِّمعُو َن ،فيقول هذا :اي
ؤم ِّنَ ،
وختْ ِّط ُم َ
ْ َْ
ان ل ْ
ُْ
َ
أنف الكاف ِّر ابخلامتَ ،ح َّىت إِّ َّن أَ ْه َل ْ َ
مؤمن ،ويقول هذا :اي كافر ،ويقول هذا :اي كافر ،ويقول هذا :اي مؤمن» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]745 :الترمذي :هذا حديث حسن] [ عبد القادر :في سنده علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )3186في التفسير ،باب ومن سورة النمل.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املنكر الذي
[( - ]138ت) أم هانئ  -رضي هللا تعاىل عنها  :-قالتُ :سئِّ َل ُ
ي ِّمب ْن َم َّر هبم يف أَهل األرض.
كانوا أيتونه يف انديهم؟ فقال :كانوا ََْيبِّقو َن فيه ،واخلذ ُ
الس ْخ ِّر ُّ
ْف و ُّ

هذه روايةٌ.
ويف رواية الرتمذي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل{ :وأتتو َن يف ِّ
انديكم امل ْن َك َر} [العنكبوت ]29 :قال:
ِّ
ويس َخرو َن منهم (.)1
كانوا َخيْذفون أَهل األرضْ ،

[جامع[ ]749 :الترمذي :هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف اْلسناد جدا]

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

[( * - ]139ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال :ملا كان يوم ب ْد ٍر ظَ َهر ِّ
ب
ت ُّ
الر ُ
ُ
وم على فارسَ ،
فأعج َ
َ
ذلك املؤمنني ،فنزلت{ :امل .غُلِّب ِّ
األمر من
ت ُّ
وه ْم من ْبع ِّد غَلَبِّهم سيَـغْلِّبون .يف بِّ ْ
ض ِّع َ
الروم .يف أ ْد ََن األرض ُ
َ
سنني ََّّلل ُ
ٍ
ح املؤمنون} [الروم ]4 -1 :قال :ففرح املؤمنون بظهور ِّ
الروم على فارس .أخرجه الرتمذي.
قبل ومن بع ُد ويومئذ يَـ ْف َر ُ
ُ
(.)1
ت}
عليٍ{ :غَلَبَ ْ
نصر ُ
وقال :هكذا قال ُ
بن ّ
[جامع[ ]751 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده عطية بن سعد العوفي ،وهو صدوق يخطئ
كثي اًر] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح بما بعده عند الترمذي]

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

عل هللا لَِّر ٍ
جل من قَلبَ ْني يف َج ْوفِّهِّ}
[( - ]140ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-يف قوله تعاىل{ :ما َج َ
اَّللُ لَِّر ٍ
البن ٍ
[األحزاب ]4 :قال أبو ظبيان :قُلنا ِّ
عل َّ
جل من قَلبَ ْني يف َج ْوفِّهِّ} ما َع َىن
عباس :أرأَيت َ
قول هللا تعاىل {ما َج َ
بذلك؟ قال :قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً يُصلّي ،فَخطََر َخط َْرة ،فقال املنافقون الذي يُصلون معه :أَال ترى
َّ
اَّلل لَِّر ٍ
عل َّ
جل من قَلبَ ْني يف َج ْوفِّهِّ} أخرجه الرتمذي (.)1
أن له قلْبَني :قلباً معكم ،وقلباً معهم؟ فأنزل هللا تعاىل{ :ما َج َ

[جامع[ ]759 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده قابوس بن أبي ظبيان ،وفيه لين] [األلباني :ضعيف اْلسناد].
( )1رقم ( )3197في التفسير ،باب ومن سورة األحزاب.

ت إليه،
[( - ]141ت) أم هانئ  -رضي هللا عنها  :-قالت :خطَبين
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فاعت َذ ْر ُ
ِّ
ك َّ
ك ممَّا أفاءَ َّ
ك
اَّلل عليك
وره َّن وما
ْ
وبنات َع ِّّم َ
ملكت ميينُ َ
آتي َ
اج َ
أج ُ
الاليت ْ
فعذرين ،مث أَنزل هللا{ :إِّان ْ
ت ُ
أحلَلْنا لك أزو َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
وبنات خالك وبنات خاالتك َّ
هاج ْر َن معك }...اآلية [األحزاب ]50 :فلم أ ُك ْن ألح َّل له؛ ألين
عماتك
وبنات َّ
الاليت َ
(.)1
كنت من الطُّ ِّ
لقاء .أخرجه الرتمذي
ت ُ
ملا هاجر ُ

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

َصناف النِّّ ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أ ِّ
ساء ،إال
ُي ُ
[( - ]142ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :هن َ
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املؤمنات املهاجر ِّ
ِّ
بك ُح ْسنُـ ُه َّن
ما كان من
ات بقوله{ :ال َيل لك النِّّساءُ من بع ُد وال أَن تَـبَد َ
َّل ِّهب َّن ِّم ْن ٍ
أزواج ولو أَ ْع َج َ
َ
املؤمنات {وامرأَةً ِّ
ِّ
وحرم ُك َّل ذات ِّدي ٍن غري
فأحل هللاُ فتياتِّكم
ملكت ميينُك}
إال ما
للنيب} َّ
َّ
مؤمنَةً إِّ ْن وهبَ ْ
ْ
ت نفسها ِّّ
ِّ
النيب
اإلسالم ،قال{ :ومن يَ ْك ُف ْر
ابإلميان فقد حبط عملُهُ وهو يف اآلخرةِّ من اخلاسرين} [املائدة ]5 :وقال{ :اي أَيُّها ُّ
ك َّ
هن وما ملكت ميينك ِّممَّا أفاءَ َّ
اَّلل عليك  -إىل قوله  -خالصةً لك من دون
ُجور َّ
الاليت آت َ
َزواج َ
إان أحللنا لك أ َ
يت أ َ
(.)1
أصناف النِّّ ِّ
ِّ
ساء .أخرجه الرتمذي
وحرم ما ِّسوى ذلك من
املؤمنني} َّ

[جامع[ ]768 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :فيه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير اْلرسال واألوهام] [األلباني :ضعيف

االسناد].

( )1التفسير ،باب ومن سورة األحزاب.

[( - ]143ت) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-يف قوله تعاىل{ :وجعلنا ذُ ِّّريَّـتَهُ ُه ُم الباقني} [الصافات]77 :

ام ،وايفث ،ويقال :ايفث ابلثاء والتاء ،ويقال :يَـ َفث» (.)1
وس ٌ
«ح ٌ
امَ ،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :

ويف رواية قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :سام :أَبو العرب ،وحام :أبو احلبش ،وايفث :أبو ِّ
الروم» .أخرجه
ٌ

الرتمذي (.)2

[جامع[ ]781 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث سعيد بن بشير] [عبد القادر :في سنده سعيد بن بشير
األزدي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3228في التفسير ،باب ومن سورة الصافات.
( )2رقم ( ،)3229وفيه عنعنة الحسن عن سمرة.

[( - ]144ت) (أيب بن كعب  -رضي هللا عنه  :)-قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله تعاىل:
ِّ
ٍ
رين ألفاً» .أخرجه الرتمذي (.)1
{وأَرسلناه إىل مائة أَلف أو يزيدو َن} [الصافات ]147:قال« :يزي ُدون ع ْش َ

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

مرض أبو ٍ
قريش ،وجاءه النيب صلى هللا
طالب فجاءتْهُ ٌ
[( - ]145ت) (ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :)-قالَ :
جهل كي مينَعه من اجللوس فيه ،قال :وش َك ْوه إىل أيب ٍ
ٍ
رج ٍل  -فقام أبو ٍ
طالب.
جملس ُ
عليه وسلم  -وعند أيب طالب ُ
فقال :اي ابن أَخي ،ما تُري ُد من ِّ
العجم اجلِّزيةَ .قال:
العرب ،وتُؤ ِّّدي إليهم
تدين هلم هبا
قوم َ
ُ
ك؟ قال :أُري ُد منهم كلمة ُ
ُ
عم .قولوا :ال إله إال هللا .فقالوا :إهلاً واحداً؟ ما مسعنا هبذا يف املِّلَّة اآلخرة.
كلمة واحدة؟ قال :كلمة واحدة ،فقال :اي ِّّ
القرآن ذي ال ِّّذ ْكر .بل الذين كفروا يف ِّعزَّةٍ
إ ْن هذا إال اختال ٌق .قال :فنزل فيهم القرآن {ص .و ِّ
ٍ
وشقاق .كم أَهلكنا من
ِّ
َّ
أجعل اآلهلة
فناد ْوا َ
قبلِّهم من قَـ ْر ٍن َ
والت حني منَاص .وعجبوا أ ْن جاءهم منْذ ٌر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذابَ .
إهلاً واحداً َّ
شوا واصربوا على آهلتِّكم إن هذا لشيءٌ يُراد .ما مسعنا هبذا
إن هذا لشيءٌ عُجاب.
وانطلق املألُ منهم أن ْام ُ
َ
()1
يف ال ِّْملَّةِّ ِّ
اآلخرة إ ْن هذا إال ا ْختِّالق} [ص .]7 - 1 :أَخرجه الرتمذي
[جامع[ ]785 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده يحيى بن عمارة الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني:
ضعيف اْلسناد].

( )1رقم ( )3230في التفسير ،باب ومن سورة ص.
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ{ :اي
[( - ]146ت) (أمساء بنت يزيد  -رضي هللا عنها  :)-قالت:
مسعت َ
ُ
(.)1
يغفر ُّ
اَّللِّ إن َّ
َسرفوا على أنفسهم ال ت ْقنَطُوا من رمحة َّ
نوب مجيعاً} وال يبايل .أخرجه الرتمذي
عبادي الذين أ ْ
الذ َ
َ
اَّلل ُ
[جامع[ ]788 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ثابت عن شهر بن حوشب] [عبد القادر :فيه شهر بن حوشب
ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد].

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

[( - ]147ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قرأ {إِّ َّن الذين قالوا َربُّنا َّ
َن َ
اَّللُ
استقام .أخرجه الرتمذي
من مات عليها ،فهو ِّممَّ ِّن
مث استقاموا} [فُ ِّّ
َ
الناس ،مث َك َف َر أ ْكثَـ ُرهم ،فَ ْ
صلت ]30 :قال :قد قال ُ

(.)1

[جامع[ ]795 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :فيه سهيل بن أبي حزم القطعي ضعيف]
[األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( )3247في التفسير ،باب ومن سورة حم السجدة.

ِّ
{ول ِّ
ص َر بع َد ظُل ِّْمهِّ فأولئك
َسأل عن
كنت أ ُ
عون -رمحه هللا  :-قالُ :
َمن انْـتَ َ
[( - ]148د) ابن ْ
االنتصار؟ وعن قولهَ :
بيل} [الشورى ]41 :فحدَّثين علي بن زيد بن جدعان عن ِّّأم ُحمَ َّم ٍد  -امرأة أبيه  -قال ابن ٍ
ما عليهم ِّم ْن َس ٍ
عون:
ُ
ُ
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه
علي ُ
وزعُموا أ ََّهنا كانت ت ْد ُخ ُل على أُِّّم املؤمنني عائشة ،قالت :قالَت عائشة أُمُّ املؤمنني :د َخ َل َّ
َ
صنَع ِّ
ينب بنت َج ْح ٍ
ينب تُـ َق ِّّح ُم
ك ،وأقْـبَـلَ ْ
سَ
بيده شيئاًُ ،
فقلت بيده حىت فَطَّْنـتُهُ هلاْ ،
جعل يَ ْ ُ
تز ُ
وسلم ،وعندان ز ُ
فأم َ
ش ،فَ َ
ت أ ْن تنتهي ،فقال لعائشةِّ ُ :
شة
علي ،قالت :إِّ َّن عائ َ
فسبَّـتْها ،فَـغَلَبَـتْها ،فانْطَلَ ْ
لعائشة ،فنهاها ،فأبَ ْ
قت ز ُ
«سبّيها» َ
ينب إىل ّ
َ
ِّ
ِّ
قلت له
علت،
صرفَ ْ
ْ
عت بكم ،وفَ ْ
وقَ ْ
ت ،فقالت هلم :إين ُ
ور ِّّ
ب الكعبة  -فانْ َ
فجاءت فاطمة ،فقال هلا :إِّ َّهنا حبَّةُ أَبيك َ -
علي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكلَّمه يف ذلك .أخرجه أبو داود (.)1
كذا وكذا ،فقال يل :كذا وكذا ،قال :وجاء ٌّ

[جامع[ ]798 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ومتنه منكر]
( )1أبو داود رقم ( )4898في األدب ،باب االنتصار.

[( - ]149ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ما ِّمن م ِّ
ؤم ٍن إال وله
َ ْ ُ
ِّ
وابب ُ
ينزل منه ِّر ْزقُه .فإذا مات بَكيَا عليه ،فذلك قوله{ :فما ب َك ْ
صع ُد منه َع َملُهٌُ ،
ابابنٌ :
ابب يَ َ
ت عليهم السماءُ

َرض وما كانوا ُمنظرين}».
واأل ُ

أخرجه الرتمذي ،وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه (.)1

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

[( - ]150ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال{ :كاملُْه ِّل}
َن
َ
[الدخانَ ]45 :ك َع َك ِّر الزَّيْ ِّ
ت فَـ ْرَوةُ وجهه فيه» .أخرجه الرتمذي (.)1
ت ،إذا قَـ َّربَهُ إىل وجههِّ َس َقطَ ْ

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

( )1الترمذي رقم ( )2584و ( ) 2587في أبواب صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ،و ( )3319في التفسير ،باب
ومن سورة سأل سائل.
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[( * - ]151ت) أيب بن كعب  -رضي هللا عنه  :-عن النيب صلى هللا عليه وسلم {وأل َْزَمهم كلمةَ التَّـ ْق َوى} [الفتح:

 ]26قال« :ال إله إال هللا» .أخرجه الرتمذي (.)1

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

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

ُّجوم :الرَك َعتان قَـ ْبل
ابر الن ُ
[( - ]152ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :إِّ ْد ُ
الس ِّ
ِّ
املغرب» .أخرجه الرتمذي (.)1
كعتان بعد
جود :الر َ
الفجر ،وأَ ْد َاب ُر ُّ ُ

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

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

مرفُوعةٍ} [الواقعة :]34 :أ َّ
[( - ]153ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-يف قوله{ :وفُـ ُر ٍ
رسول هللا
َن َ
ش ْ
ِّ
ِّ
واألرض ،مسريةُ ما بيْنِّهما مخسمائة عام .أخرجه الرتمذي(.)1
السماء
صلى هللا عليه وسلم قال :ارتفاعها كما ْبني
[جامع[ ]827 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين] [عبد القادر :رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة] [األلباني:
ضعيف]

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

سول
الر َ
[( - ]155ت) (علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :)-قال :ملا نزلت {اي أيُّها الذي آمنوا إذا انج ْيـتُ ُم َّ
قلت :ال
بني يَ َد ْي جنوا ُك ْم صدقَةً} [اجملادلة ]12 :قال يل ُ
دينار؟» ُ
فق ِّّد ُموا َ
«ما تَرى؟ ٌ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
صف دينا ٍر؟» قلت :ال يطيقونه ،قال« :فَكم؟» قلتَ :شعرية ،قال« :إنك ل ِّ
َزهي ٌد» ،قال :فنزلت:
يُطي ُقونَه ،قال« :فَنِّ ُ
ُ
ْ
ٍ
ف هللا عن هذه األمة».
بني يَ َد ْي َْجنواكم
صدقات }...اآلية [اجملادلة ،]13 :قال« :فَِّيب َخ َّف َ
{أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أ ْن تُـ َق ِّّد ُموا َْ
أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]836 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده علي بن علقمة األنماري الراوي
عن علي ،وقد اختلف فيه] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( )3297في التفسير ،باب ومن سورة المجادلة.

[( - ]156د) حممد بن شهاب الزهري -رمحه هللا  :-يف قوله{ :فَما ْأو َج ْفتُ ْم علَْيهِّ من َخ ْي ٍل وال ِّر ٍ
كاب} [احلشر:
وهو ِّ
حماص ٌر قَـ ْوماً آخرين،
صا َحلَ ُّ
النيب صلى هللا عليه وسلم أَ ْه َل فَ َدك وقُرى  -قد َمسَّاها ،ال أحفظُها ُ -
 ]6قالَ :
كاب} يقول :بغري ٍ
فأرسلُوا إليه ابلصلح قال{ :فَما ْأو َج ْفتُ ْم علَْيهِّ من َخ ْي ٍل وال ِّر ٍ
الزهري :وكانت بنُو النضري
قتال ،قال
ُّ
َ
النيب صلى هللا عليه وسلم بني
قس َمها ُّ
حوها َع ْنـ َوة ،افـْتَتحوها َعلى ُ
َّيب صلى هللا عليه وسلم خالصاً ،مل يَـ ْفتَ ُ
صلح ،فَ َ
للنِّ ِّّ
ِّ
َنصار منها شيئاً ،إال رجلني كانت هبما حاجة .أخرجه أبو داود(.)1
املهاجرين ،مل يُـ ْعط األ َ
[جامع[ ]840 :عبد القادر :منقطع] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني :إسناده ضعيف]

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

[( - ]157ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :من كان له ٌ ِّ
ِّ ِّ
ب عليه فيه زكاةٌ،
مال يُـبَـلّغُهُ َح َّج ْبيت ربِّّه ْأو َِّجي ُ
ِّ
يسأل الرجعةَ ُّ
ابن عبَّ ٍ
ار ،قال :سأتْـلُو عليك
اس ،اتَّ ِّق هللاَِّ ،فإَّنا ُ
فلم يفعلَ ،
سأل َّ
الر َ
الكف ُ
رجل :اي َ
جعةَ عند املوت ،فقال ٌ
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ك ُهم ِّ
ِّ
اَّلل ومن يـ ْفعل ذَ َ ِّ
اخلاس ُرون.
بذلك قُـ ْرآانً {اي أيُّها الَّ َ
لك فأ ُْولئ َ ُ
ذين آمنُوا ال تُـل ِّْه ُكم أ َْموالُ ُكم وال أَوالدُكم عن ذ ْك ِّر َّ َ ْ َ ْ
أجل ٍ
رب لوال أَخ َّْرتين إىل ٍ
رزقْناكم ِّم ْن قَ ِّ
احلني.
ت َ
َص َّد َق وأَ ُك ْن ِّم َن َّ
قريب فأ َّ
بل أن أيِّْيتَ أح َد ُك ُم الْمو ُ
وأنْ ِّف ُقوا مما َ
الص َ
فيقول ِّّ
ِّ
ب َّ
اَّللُ نفساً إذا جاءَ أَجلُها َّ
َن يُؤ ِّّخ َر َّ
الزكاةَ؟ قال :إذا بلَ َغ
ول ْ
واَّللُ خبريٌ مبا تَـ ْعملو َن} [املنافقون ]11 -9 :قال :فما يُوج ُ
ِّ
َّاد والبعريُ .أخرجه الرتمذي (.)1
ُ
ب َّ
احلج؟ قال :الز ُ
املال مائتني فَ َ
صاعداً ،قال :فما يوج ُ
ويف رواية له عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحوه ،قال :واألول أصح.
[جامع[ ]850 :عبد القادر :أبو جناب الكلبي ضعيف ،ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1الترمذي رقم ( )3313في التفسير ،باب ومن سورة المنافقين.

إن من أ ِّ
[( * - ]158ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما ُ :-سئِّ َل عن هذه اآلية {اي أيُّها الذين آمنوا َّ
َزواجكم
النيب صلى هللا
وأَوالد ُكم َع ُد ًّوا لكم فَاح َذروهم}؟ [التغابن ]14 :قال :هؤالء ٌ
رجال أسلموا من مكة ،وأرادوا أ ْن أيتُوا َّ

رسول هللا صلى هللا عليه
أزواج ُه ْم وأوالدُهم أ ْن يَ ْدعُ ُوهم أ ْن أيْتُوا النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما أتَـ ْوا َ
عليه وسلم ،فأَب ُ
إن من ِّ
بوهم ،فأنزل هللا عز وجل {اي أيُّها الذين آمنوا َّ
أزواجكم
َّاس قد فَـ ُق ُهوا يف الدين ،مهَُّوا أ ْن يُعاقِّ ُ
وسلم رأ ُُوا الن َ
فاح َذ ُروهم }...اآلية .أخرجه الرتمذي (.)1
وأوالد ُكم َع ُد ًّوا لكم ْ
[جامع[ ]852 :الترمذي :هذا حديث صحيح] [عبد القادر :سماك بن حرب صدوق ،إال في روايته عن عكرمة فإنها مضطربة] [شعيب:
رجاله ثقات إال ان رواية سماك عن عكرمة مضطربة] [األلباني :حسن].

( )1رقم ( )3314في التفسير ،باب ومن سورة التغابن.

[( - ]159ت)  -أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
«الصعود :ع َقبةٌ
يف النار ،يتصعَّ ُد فيها الكافر سبعني خريفاً ،مثَّ يهوي فيها سبعني خريفاً ،فهو كذلك أبداً» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]864 :الترمذي :هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة .وقد روي شيء من هذا عن عطية ،عن أبي

سعيد ،موقوفا] [عبد القادر :في سنده أيضاً دراج عن أبي الهيثم ،وقد ذكرنا غير مرة أنه ضعيف في روايته عن أبي الهيثم] [األلباني:
ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3323في التفسير ،باب ومن سورة المدثر.

انس من اليهود أل ٍ
ُانس من أصحاب النيب صلى
[( - ]160ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال ٌ
ِّ
النيب صلى هللا عليه وسلم
يعلم نبيُّكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا :ال ندري حىت نسألَه ،فجاء ٌ
هللا عليه وسلم :هل ُ
رجل إىل ِّّ
ِّ
يهود :هل يعلم نبيُّكم َع َد َد َخ َزنة جهنم؟ قال:
ب أصحابُ َ
اليوم ،قال« :ومب غُلِّبُوا؟» قال :سأهلم ُ
ك َ
فقال :اي ُحمَ َّم ُد ،غُل َ
نسأل نبيَّنا ،قال :أَفغُلب ٌ ِّ
نعلم حىت نسأَل
«فما قالوا؟» قال :قالوا :ال ندري حىت َ
َ
قوم ُسئلوا عما ال يعلمون ،فقالوا :ال ُ
ِّ
ِّ
ك -؟
َّرَم ُ
نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيَّهم ،فقالوا :أ َِّران هللا ْ
جهرة ،علي أبعداء هللا ،إين سائلُهم عن تُربة اجلنة  -وهي الد ْ
عدد خزنةِّ جهنم؟ قال :هكذا وهكذا  -يف مرة عشرةٌ ويف م ٍرة تسعةٌ -
قال :فلما جاءوا ،قالوا :اي أاب القاسم ،كم ُ

قالوا :نعم ،قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم« :ما تُـ ْربةُ اجلنةِّ؟» قال :فسكتوا ُهنَـْيـ َهة ،مث قالوا :أخربان اي أاب القاسم،
()1
َّر ِّ
مك» .أخرجه الرتمذي
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :اخلْبـ ُز من الد ْ
[جامع[ ]865 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد] [عبد القادر :في سنده مجالد ليس بالقوي ،وقد تغير
في آخر عمره] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )3324في التفسير ،باب ومن سورة المدثر.
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َن َ ِّ
[( - ]161ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َهل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية{ :هو أ ُ
جيعل معي إهلاً،
َهل أَ ْن أُتَّقى ،فمن اتَّقاين فلم ْ
أهل املغفرة} [املدثر ]56 :قال :قال هللا تبارك وتعاىل« :أان أ ٌ
التَّـ ْقوى و ُ
فأان أهل أن ِّ
أغف َر له» .أخرجه الرتمذي (.)1
ٌ
[جامع[ ]866 :عبد القادر :قال الترمذي :حديث غريب ،وسهيل ليس بالقوي في الحديث ،وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت]
[األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 3325في التفسير ،باب ومن سورة المدثر ،وأخرجه ابن ماجة رقم ( ) 4299في الزهد ،باب ما يرجى من رحمة
هللا يوم القيامة.

يوم
«اليوم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
[( * - ]162ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ
ُ
املوعودُ :
ُ
ٍ
ِّ
ض َل منه،
طلعت
يوم اجلمعة» قال« :وما
اليوم
الشمس وال غََربت على يوم أفْ َ
ُ
يوم عرفة ،والشاه ُدُ :
املشهودُ ،
القيامة ،و ُ
ُ
فيه ساعةٌ ال يواف ُقها عب ٌد ِّ
استجاب هللا له ،وال يستعي ُذ من َش ّر إال أَعاذَه هللا منه» .أخرجه
مؤم ٌن يدعو هللا ُبري إال
ْ
َ
ُ
الرتمذي (.)1
[جامع[ ]875 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث موسى بن عبيدة ،وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث]

[شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن].
( )1في التفسير ،باب ومن سورة البروج.

[( - ]163ت) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  :-أن َ ِّ
ئل عن َّ
والوتْ ِّر؟
الش ْف ِّع َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُس َ

ضها شفع ،وبعضها َوتْـٌر .أخرجه الرتمذي (.)1
قال :هي الصالة ،بع ُ

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

حبان] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

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

رجل إىل احلسن بن علي ،بعد ما َابيَ َع ُم ِّ
ت
عاويَةَ ،فقالَ :س َّو ْد َ
[( - ]164ت) يوسف بن سعد -رمحه هللا :-قال :قام ٌ
س ِّّود وجوهِّ املؤمنني ،فقال :ال تُؤنِّّْبين  -رمحك هللا ِّ -فإ َّن النيب صلى هللا عليه وسلم أ ُِّري بين أ َُميَّةَ
ُو ُجوهَ املؤمنني ،أَو اي ُم َ
على ِّم ْن َِّربهِّ ،فساءهُ ذلك ،فنزلت{ :إان أعطيناك الكوثر} [الكوثر ]1 :اي حمم ُد ،يعين هنراً يف اجلنة ،ونزلت{ :إان أَنزلناه
يف ليلة القدر .وما أدراك ما ليلة القدر .ليلة القدر خري من ألف شهر} [القدر ]3 - 1 :ميلكها بعدك بَـنُو أ َُميَّة اي
()1
ألف شه ٍر ،ال تزي ُد يوماً وال تن ُقص .أخرجه الرتمذي
ض ِّل :فع َد ْدانِّ ،فإذا هي ُ
بن الْ َف ْ
ُحمم ُد ،قال القاسم ُ

[جامع[ ]881 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورده الحافظ ابن
كثير من جهة متنه] [األلباني :ضعيف اْلسناد مضطرب ،ومتنه منكر] [شعيب :منكر]

( )1الترمذي رقم ( )3347في التفسير ،باب ومن سورة القدر.

ث
[( * - ]165ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية» {يومئذ ُحتَ ِّّد ُ
أخبارها؟» قالوا هللا ورسولُهُ أعلم .قالَّ :
«فإن أخبارها :أ ْن تَ ْش َه َد على ُك ِّّل
أخبارها} [إذا زلزلت ]4 :قال« :أتَدرون ما ُ
ٍ
ٍ
بارها» .أخرجه الرتمذي (.)1
َع ْبد أو َأمة مبا َع ِّم َل على ظَهرها ،تقولَ :ع ِّم َل َ
يوم كذا ،كذا وكذا ،فهذا أ ْخ ُ
[جامع[ ]882 :الترمذي :حديث حسن صحيح غريب] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد].
( )1رقم ( )3350في التفسير ،باب ومن سورة إذا زلزلت.
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[( - ]166ت) أيب بن كعب  -رضي هللا عنه َّ :-
بك،
ب لَنا ر َ
س ْ
أن املشركني قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم :انْ ُ
اَّلل أَح ٌدَّ .
تبارك وتعاىل{ :قُ ْل هو َّ
الص َم ُد .مل يَل ْد ومل يُولَ ْد} [اإلخالص ]1 :ألنه ليس شيءٌ يولد إال
اَّلل َّ
فأنزل هللا َ
ثَّ ،
ث {ومل يكن له ُك ُفواً أَح ٌد} قال :مل ي ُك ْن له َشبِّيهٌ وال
يور ُ
ور ُ
وإن هللا ال ميو ُ
ت ،وليس شيءٌ ميو ُ
يمو ُ
ت وال َ
ت إال سيُ َ
َس ُ
(.)1
ِّع ْدل ،وليس كمثله شيءٌ .أخرجه الرتمذي
أصح .
ُيب ،قال :وهذا ُّ
وأخرجه أيضاً ،عن أيب العالية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومل يذكر عن أ ّ

[جامع[ ]893 :عبد القادر :في سند الروايتين أبو جعفر الرازي ،وهو صدوق سيء الحفظ] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن

دون قوله ((والصمد الذي]))....

( )1رقم ( )3361و ( )3362في التفسير ،باب ومن سورة اْلخالص.
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الكتاب الثاني :يف تالوة القرآن وقراءته
[( - ]167ت د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من قَـ َرأ منكم {والتِّّني
والزيـتُون} فانتهى إىل قوله{ :أَلَيس هللا أبح َك ِّم احلاكمني} فلْي ُقل :وأان على ذلك من الشاهدين ،ومن قَرأَ {ال أ ِّ
ُقس ُم بيوم
َ ُ ْ
َّ ْ
َْ
ْ
القيامة} [القيامة ]40 - 1 :فانتهى إىل قوله{ :أليس ذلك بقاد ٍر على أن َُييِّي املوتَى} فليـ ُقل :بلىِّ ،
وعزَّةِّ َربِّّنا ،ومن
َ ْ َ
ْ َ
ث بع َدهُ ي ِّ
َي حدي ٍ
ؤمنُو َن} [املرسالت ]50 - 1 :فليقل :آمنا ابهلل» ،قال إمساعيل (: )1
ُ
قرأ {واملرسالت} فبلغ {فبأ ِّّ

()2
أين مل أح َفظْهُ ،لقد
ذهبت أعي ُد على َّ
ُ
ايب الذي رواه عن أيب هريرة ،وأنْظُُر لَعَّلُه قال :اي ابن أخي ،أتَظُ ُّن ِّّ
الر ُج ِّل األ ْعر ِّّ
ني َح َّجة ،ما فيها حجةٌ إال وأان ِّ
ت عليه .هذه رواية أيب داود.
أعر ُ
البعري الذي َح َج ْج ُ
َح َج ْج ُ
ت ِّستِّّ َ
ف َ

وأخرجه الرتمذي إىل قوله« :وأان على ذلك من الشاهدين» (.)3

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

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

رجل يُصلي فو َق بيته ،وكان إذا قرأ {أليس ذلك بقاد ٍر
[( - ]168د) موسى بن أيب عائشة -رمحه هللا  :-قال :كان ٌ
املوتَى} [القيامة ]40 :قال :سبحانك .فَـبَلى ،فسألوهُ عن ذلك؟ فقال :مسعتُه من ِّ
رسول هللا صلى هللا
على أ ْن َييي ْ
عليه وسلم .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]928 :عبد القادر :منقطع] [شعيب :رجاله ثقات إال أن موسي بن أبي عائشة لم يرو عن أحد من الصحابة ،وروايته إنما هي
عن التابعين ،وقد ذكروا أنه كثير اْلرسال] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )884في الصالة ،باب الدعاء في الصالة.

ْك قالت:
[( - ]169د) عروةُ بن الزبري بن العوام  -رضي هللا عنهما  :-عن عائشة -رضي هللا عنها  -وذُكِّ َر اإلف ُ
الش ِّ
عن ِّ
يطان الرجيمَّ ،
وجههِّ ،وقال :أعُوذُ ابهلل السميع العليم ،من َّ
ف ِّ
{إن
جلس ُ
ش َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَك َ
ِّ
ابإلفك عُصبةٌ منكم[ }...النور]11 :
الذين جا ُؤوا
َ
احلديث مجاعٌة ،عن الزهري ،مل يذكروا هذا الكالم على الشرح،
قال أبو داود :هذا حديث منكر ،وقد روى هذا
َ
وأخاف أن يكو َن ْأم ُر االستعاذة من كالم ُمحَْي ٍد (.)1

[جامع[ ]931 :عبد القادر :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف قطن بن نسير ،وجعفر -وهو ابن سليمان الضبعي -فيه كالم

أيضاً]

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

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وف ِّ
أوس بن ُح َذيفةَ  -رضي هللا عنه  :-قال :قَ ِّد ْمنا على ِّ
[( - ]170د) ِّ
ْد ثقيف،
َ
ٍ
ٍ
ِّ
س َّد ٌد :وكان
أنزل ُ
الف على املغريةِّ بن ُش ْعبةَ ،و َ
األح ُ
فنزلت ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بَين مالك يف قُـبَّة له  -قال ُم َ
يف ِّ
الوفد الذين قَ ِّدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثقيف -فكان أيتينا بعد العشاء ،فيحدَّثنا قائماً ،حىت

ِّ
ِّ
ِّ
قومه قُ ِّريْ ٍ
َري ِّ
ش ،مث يقول« :ال سواءُ ،كنَّا ُمستْضعفني
أكثر ما َُيَ ّدثُنا :ما لَق َي من ْ
او ُ
ح بني ِّر ْجلَْيه من طول القيام ،وكان ُ
ل َُ
ِّ
ِّ
ال عليهم ،ويُ َدالو َن
جال
احلرب بيننا وبينهم ،نُ َد ُ
س َّد ٌد :مبكةَ  -فلما خرجنا إىل املدينة :كانت ِّس ُ
ُم ْست َذلّ َ
ني» -قال ُم َ
لي ُج ْزئي
علينا ،فلما كانت ليلةٌ أبطأ عن الوقت الذي كان أيتينا فيه ،ف ُقلْنا :لقد أ َ
طرأ َع َّ
بطأت ْ
علينا الليلةَ ،فقال :إنه َ
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ِّ
ِّ
أصحاب ِّ
ف ُحتَِّّزبُو َن
ْلت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :كيْ َ
أوس :وسأ ُ
ِّمن ال ُقرآن ،ف َك ِّر ُ
َ
هت أ ْن أجيءَ حىت أُمتَّهُ ،قال ٌ
ص ِّل َو ْح َدهُ .أخرجه أبو داود
ث َع ْش َرةَ ،وحزب ال ُْم َف َّ
ثَ ،
الْ ُق ْرآن؟ قالوا :ثَالَ ٌ
وإح َدى َع ْش َرة ،وثَالَ َ
وس ْب ٌع ،وتِّ ْس ٌعْ ،
سَ ،
ومخْ ٌ

(.)1

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

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

ضعيف]

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

()1
ِّ
[( - ]171ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه َّ :-
ك}
يع ربَّ َ
أن َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم قرأََ :
{ه ْل تَ ْستَط ُ
(.)2
[املائدة .]112 :أخرجه الرتمذي

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

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

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

[( * - ]172ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم وأاب ب ْك ٍر وعُ َم َر وأ َُراهُ قال:
َن َ
وعثمان -كانوا يـ ْقرءون {مالِّ ِّ
ِّ
ابأللف .أخرجه الرتمذي.
ك يوم الدين} [الفاحتة]3 :
َ
ََ
[جامع[ ]945 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )2929في القراءات ،باب فاتحة الكتاب.

َن َ ِّ
ني ابل ِّ
[( ~ - ]173ت د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َعني
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ {وال َْع ُْ

([ })1املائدة[ ]45 :ابلرفع يف األوىل] .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود (.)2

[جامع[ ]951 :الترمذي :حسن غريب] [ عبد القادر :فيه أبو على بن يزيد أخو يونس بن يزيد ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وقال عنه
أبو حاتم :مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1قال ابن الجوزي في " زاد المسير "  367 / 2ق أر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر {النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف

واألذن باألذن والسن بالسن} ينصبون ذلك كله ويرفعون {والجروح} وكان نافع وعاصم وحمزة ينصبون ذلك كله ،وكان الكسائي يق أر {أن

النفس بالنفس} نصباً ويرفع ما بعد ذلك ،قال أبو علي :وحجته أن الواو لعطف الجمل ،ال لالشتراك في العامل ،ويجوز أن يكون حمل
الكالم على المعنى ،ألن معنى {وكتبنا عليهم} قلنا لهم :النفس بالنفس ،فحمل العين على هذا ،وهذه حجة من رفع " الجروح ".

( )2الترمذي رقم ( )2930في القراءات ،وأبو داود رقم ( )3976و ( )3977في الحروف والقراءات.

ني َِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ {يف عَ ْ ٍ
ُيب بن كعب  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
محئَةٍ} خمََّف َفة
َن َ
[( - ]174ت د) أ ُّ

[الكهف .]86 :هذه رواية الرتمذي.
ني َِّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم {يف َع ْ ٍ
ويف رواية أيب داودَّ :
ابن ٍ
محئَةٍ (.})1
ُيب كما أَقْرأهُ ُ
عباس قال :أقـ َْرأَين أ ٌّ
أن َ

[جامع[ ] 956 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي علي بن يزيد] [األلباني :صحيح المتن] [عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث

غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 2935في القراءات ،باب ومن سورة الكهف ،وأبو داود رقم ( )3976في الحروف والقراءات.
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حديث الوحي قال[ :فذلك] قوله جل ثناؤه {حىت إذا
وذكر
َ
[( * - ]175د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قالَ :
وهبم} [سبأ .]23 :أخرجه أبو داود (.)1
فُـ ِّّز َ
ع عن قُـلُ ْ
[جامع[ ]960 :عبد القادر :في سنده عطية بن سعد العوفي أيضاً ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عطية -وهو ابن

العوفي] [األلباني :صحيح]
ْ
سعد َ
( )1رقم ( )3979في الحروف والقراءات.

[( * - ]176ت د) عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما  :-أنهُ قرأَ على ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِّ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ف} .هذه رواية الرتمذي.
ف} فقال{ :من ُ
{م ْن َ
ف} فقالِّ :
ِّ
ض ْع ٍ
ت على عبد هللا بن عُمر َّ
{م ْن
بن َس ْع ٍد ال َْع ْوِّ ُّ
{اَّلل الذي َخلَقكم ِّم ْن َ
يف :قرأَ ُ
ويف رواية أيب داود ،قال َعطيَّةُ ُ
ٍ (})1
علي كما أخذِتُا عليك (.)2
ض ْع
ُ
ف قرأِتُا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ كما قرأِتَا َعلَ َّي ،فأ َخ َذ َّ

[جامع[ ]961 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،ال نعرفه إال من حديث فضيل بن مرزوق] [عبد القادر :في سنده عطية بن سعد

سعد العوفي] [األلباني :حسن]
العوفي ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عطية بن ْ
( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 2937في القراءات ،باب ومن سورة الروم ،وأبو داود رقم ( )3978في الحروف والقراءات.

[( * - ]177د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-عن النيب صلى هللا عليه وسلم ِّ
ض ْع ٍ
ف} .أخرجه أبو
{م ْن َ

داود (.)1

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

العوفي] [األلباني :حسن]
ْ
سعد َ
( )1أبو داود رقم ( )3979في الحروف والقراءات.

[( - ]178د) أم سلمة  -رضي هللا عنها  :-قالت :قِّراءةُ النيب صلى هللا عليه وسلم {بـلَى قد جاءتْ ِّ
ك آاييت
َ
ْرب ِّ
ت وُك ْن ِّ
فكذ ِّ
َّ
ت من الكافرين} [الزمر .]59 :أخرجه أبو داود (.)1
بت هبا و ْ
استَك َ ْ
[جامع[ ]963 :عبد القادر :مرسل ،الربيع لم يدرك أم سلمة] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1أبو داود رقم ( )3990في الحروف والقراءات.

أيت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ َ ِّ
ب َّ
[( * - ]179د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال :ر ُ
أن َمالَهُ
{َيس ُ
أَ ْخل َده} [اهلمزة ]3 :أخرجه أبو داود (.)1

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

( )1أبو داود رقم ( )3995في القراءات..

رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم حديثاً ذكر فيه
َّث ُ
[( - ]180د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قالَ :حد َ
[جربيل وميكال ،فقال ]:جربائل ومكائل.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِّ
الص ِّ
ور ،فقال :عن ميينه جربائل ،وعن يساره ميكائل.
ويف روايةٍ قال :ذكر ُ
ب ُّ
َ
صاح َ
أخرجه أبو داود يف كتاب احلروف (.)1

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

حديث .أبو داود رقم ( )3998و ( )3999في القراءات.
ٍ
رف من
( )1ولذلك أوردناه ها هنا ،وكأنه َ
ط ٌ
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الكتاب الامس :يف تعبري الرؤيا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َع ْن َوَرقَةَ؟ فقالت له خدجيةُ:
[(- ]181ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالتُ :سئِّ َل ُ
ثياب بَ ٍ
ياض،
ك وإنه مات قبل أن تظهر ،فقال ُ
ص َّدقَ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أُريِّتُهُ يف املنام وعليه ُ
إنه كا َن قد َ
ِّ
ولو كان من أَهل الن ِّ
باس غَ ْريُ ذلك» .أخرجه الرتمذي (.)1
َّار لَكا َن عليه ل ٌ

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

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

ول َِّّ
[( - ]182جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
َمسَائِّ َها،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
وها ِّأب ْ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ا ْعتَِّربُ َ
اَّلل َ
َ
()1
الرْؤَاي ِّأل ََّو ِّل َعابِّ ٍر» أخرجه ابن ماجه
اهاَ ،و ُّ
ُّوها بِّ ُكنَ َ
َوَكن َ

[ماجه[ ] 3915 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف يزيد الرقاشي]

ِ
اب َت ْعِب ِ
الر ْؤَيا؟
اب َع َال َم ُت َعَّبُر ِب ِه ُّ
ير ُّ
الر ْؤَياَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3915ك َت ُ
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الكتاب السادس :يف التفليس
ني
«من وجد َع َْ
[( * - ]183د س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمْ :
مالِّهِّ ِّعن َد ٍ
رجل ،فهو أحقُّ ،ويَـْتـبَ ُع املتاع َم ْن ابعهُ» .أخرجه أبو داود ،والنسائي (.)1
[جامع [ ]1023 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :حديث حسن] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 3531في البيوع ،باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده ،والنسائي  313 / 7و 314في البيوع ،باب الرجل يبيع
السلعة فيستحقها مستحق.
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الكتاب السابع :يف متين املوت
[( * - ]184ت) عمر بن أيب سلمة  -رضي هللا عنه  :-عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِّ
ب له ِّم ْن أ ُْمنِّيَّتِّهُ» .أخرجه الرتمذي (.)1
«ليَـ ْنظَُر َّن َ
يتم َّىن ،فإنَّهُ ال ي ْد ِّري ما يُكْتَ ُ
أح ُد ُكم الذي َ
[جامع[ ]1029 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )3605في الدعوات ،باب تحسين األمنية.
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حرف اجليم
ويشتمل على كتابني :كتاب اجلهاد ،وكتاب اجلدال واملِرَاء
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الكتاب األول :يف اجلهاد وما يتعلق به من األحكام واللوازم
ِّ
كل
[( - ]185د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ُ
«اجلهاد وا ٌ
جب عليكم مع ِّّ
خلف كل مسلم :براً كان أَو فاجراً ،وإن َع ِّم َل الكبائر ،والصالة واجبة
أمري :بَراً كا َن أو فاَ ِّجراً ،والصالةُ واجبة عليكم َ
الكبائر» أخرجه أبو داود (.)1
على كل مسلم :براً كان أو فاجراً ،وإن عمل
َ
[جامع[ ]1038 :عبد القادر  :رجاله ثقات ،إال أن العالء بن الحارث كان قد اختلط ،ومكحول لم يسمع من أبي هريرة] [شعيب :رجاله
ثقات لكنه منقطع] [األلباني :ضعيف]

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

َن َ ِّ
[( - ]186ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َقي هللا تعاىل بغري أَث ٍر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :من ل َ
من جهاد ،ل َِّق َي هللا ويف إميانهِّ ثُـل َْمةٌ» .أَخرجه الرتمذي (.)1

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

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

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األنصار :عب َد
ار
ار املهاجرين :عَبْ َد هللا ،وش َع ُ
[( - ]187د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال :كان ش َع ُ
الرمحن .أخرجه أبو داود (.)1

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

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

ْت :اي رسول هللا ،أَ ْخِّربين عن اجلِّ ِّ
هاد
[( - ]188د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  :-قال :قُـل ُ
ك
والغَ ْز ِّو ،فقال« :اي َعب َد هللا بْ َن َعمرو إ ْن
اتلت مرائياً ُمكاثِّراً ،بَـ َعثَ َ
ثك هللا صابراً حمتسباً ،وإن قَ َ
قاتلت صابراً ُحم ْت ِّسباً َبع َ
َ
قاتلت أو قُتِّلتَ ،بعثَك هللا على تلك ِّ
هللا مرائياً مكاثِّراً ،اي عب َد هللاِّ بن عمروَ ،على أي ٍ
احلال» .أخرجه أبو
حال
َ
َ
داود(.)1

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

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

[( - ]189ت) أبو البخرتي [سعيد بن فريوز] -رمحه هللاَّ :-
جيشاً ِّم ْن ُجيُوش املسلمني كان أَمريهم َسل َْما ُن
أن ْ
الفار ِّس ُّي  -حاصروا قَ ِّ
ور فَ ِّ
ص ِّ
ِّ
مسعت رسول
س ،فقال
املسلمون :أالَ ن ْنـ َه ُد إليهم؟ قالَ :دعوين أدعوهم ،كما ُ
َ َُ ْ
صراً م ْن قُ ُ
ُ
ار َ
«إَّنا أَان رجل منكم ِّ
هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ْدعُو ،فأَتهم فقالَّ :
العرب يُ ِّ
أسلَ ْمتُم
فارس ٌّي ،وتَـ ُرون أن
طيعونين ،فَإ ْن ْ
َ
ٌ
فَلكم ِّمثْل الذي لنا ،وعليكم ِّمثل الذي َعل ْيـنَا ،وإ ْن أب ْيـتُم إال ِّدينَكم تَـرْكناكم عليه ،وأعطُوان اجلزيةَ عن ٍ
يد وأنتم
ْ
ُ
ُ
َ
ِّ
مودين  -وإ ْن أبيـتُم َانبذْانكم على سو ٍاء» ،قالوا :ما حنن ابلذي نُ ِّ
ِّ
صاغرون ورطَن [إليهم] ِّاب ِّ ِّ ِّ
عطي
ْ ْ
ََ
لفارسيَّة :وأَنتم غَ ْريُ َحمُ َ
ََ َ
عاه ْم ثالثةَ أَايم إىل ِّمثْ ِّل هذا ،مث قالْ :اهنَ ُدوا
ْ
اجلزيةَ ،ولكنَّا نقاتِّلُ ُكم ،قالوا :اي أَاب عب َد هللا ،أال نَـْنـ َه ُد إليهم؟ قال :ال فَ َد ُ
ص َر .أخرجه الرتمذي (.)1
حوا ذلك الْ َق ْ
إليهم ،فَـنَـ َه ُدوا إليهم ،فَـ َفتَ ُ
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[جامع[ ]1075 :الترمذي :هذا حديث حسن ،ال نعرفه إال من حديث عطاء بن السائب] [عبد القادر :فيه أبو البختري لم يدرك سلمان]
[األلباني :ضعيف]

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

[( * - ]190د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
بعث جيشاً قال:
َن َ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كا َن إذا َ
ِّ
«انطلقوا ِّ
وأح ِّسنُوا،
ابسم هللاِّ ،ال تقتلوا شيخاً فانياً ،وال ِّطفالً صغرياً ،وال ْامرأة ،وال تَـغُلُّواُّ ،
حوا ْ
نائمكم ،وأَصل ُ
وضموا غَ َ
نني» .أخرجه أبو داود (.)1
إن هللاَ َُِّي ُّ
ب ْ
احمل ِّس َ

[جامع[ ]1076 :عبد القادر :في سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان ،وله شواهد يتقوى بها] [شعيب :حسن
لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن الفزر] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )2614في الجهاد ،باب دعاء المشركين.

[( * - ]191ت د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
خ
َن َ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال« :اقتُلوا ُشيو َ
املشركني ،واستَـْبـ ُقوا َشر َخ ُه ْم».
ت منهم .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
يعينَ :م ْن مل يُـ ْنبِّ ْ

[جامع[ ]1079 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :فيه عنعنة الحسن .وفيها الوليد بن مسلم ،والحجاج بن
أرطأة وهما مدلسان] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 2670في الجهاد ،باب قتل النساء ،والترمذي رقم ( ) 1583في السير ،باب ما جاء في النزول على الحكم.

ِّ
جيشاً أو
صام املَُزِّينُّ  -رضي هللا عنه  :-قال :كان ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا َ
بعث ْ
[( * - ]192ت د) ع ُ
يقول هلم« :إذا رأَيتُم َم ْس ِّجداً ،أو مسعتُم ُمؤ ِّذّانً ،فال تقتلوا أحداً» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
َسريَّةُ ،

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

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

[( - ]193د) مسلم بن احلارث بن مسلم [التميمي] قالَّ :
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
إن َأابهُ قالَ :بعثَنا ُ
س ِّريَّةٍ ،فلما بلغنا املُغَار ،استَحثَـثْ ُ ِّ
ابلر ِّ
هلم :قُولوا ،ال إلهَ إال
نني،
َهل احل ِّّ
ْي َّ
ُ
فسب ْق ُ
َ ْ
َ
فقلت ْ
ت فَـ َرسيَ ،
ت أصحايب ،فَـتَـلَ َّقاين أ ُ
ِّ
ِّ
هللاُُ ،حتر ُزوا ،فقالُوها ،فالمين أصحايب ،وقالواَ :حرْمتَـنَا الْغَنيِّمة ،فَـلَ َّما قَد ْمنا على ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أ ْخ َربُوهُ
َ
َ
َ
َّ
«أما َّ
ب لك من ُك ِّّل إنسان منهم كذا وكذا» ،قال
ت ،ف َدعاين ،فَ َّ
صنع ُ
ص ْنع ُ
حس َن يل ما ْ
ابلذي َ
ت ،وقالَ :
إن هللاَ قد َكتَ َ
ابلوصاةِّ ْبع ِّدي»،
ب لك
اب ،مث قال يل ُ
عبد الرمحن :أان نَ ِّس ُ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم« :أَما ِّّ
َ
يت الثَّو َ
إين َسأكتُ ُ
فَـ َف َع َل َو َختَم عليه ،ودفَـ َعهُ إيلَّ .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1087 :عبد القادر :فيه مسلم بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة التابعي] [األلباني:
ضعيف]

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

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َع ْب َد هللا بن ٍ
غالب
بعث ُ
[( - ]194د) جندب بن مكيث  -رضي هللا عنه  :-قالَ :
ِّ ِّ
فخرجنا حىت إذا ُكنَّا ابلكديد ،ل َِّقينَا
الغارةَ على بين املُ َّ
كنت فيهم  -و َأم َر ُه ْم :أ ْن يَ ُ
اللَّْيثِّ ّي يف سرية  -و ُ
شنُّوا َ
لو ِّح ابل َكديدَ ،
ت إىل ِّ
اإلسالمَّ ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ت أُري ُد
وإَّنا َخ َر ْج ُ
ْربص ِّاء اللَّْيثِّ َّي ،فأَ َخذْانهُ ،فقال :إَّنا ِّج ْئ ُ
َ
احلارث بن ال َ ْ
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ف ُقلْنَا :إ ْن تَ ُ ِّ
ش َد ْدانهُ وَاثقاً .أخرجه أبو داود
نك ،فَ َ
وثق ِّم َ
ض َّر َك ِّرابطُنَا يوماً وليلة ،وإ ْن تَ ُ
لن ي ُ
غري ذلك نَ ْستَ ُ
ك ُم ْسلماً ْ
ك َْ

(.)1

[جامع[ ]1089 :عبد القادر :فيه مسلم ابن عبد هللا الجهني ،وهو مجهول وعنعنه ابن إسحاق] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة مسلم
بن عبد هللا] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )2678في الجهاد ،باب األسير يوثق.

[( ~ - ]195د ت) عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما  :-أنه كان يف َس ِّريَّةٍ من َسر َااي ِّ
رسول هللاِّ صلى
الز ْح ِّ
ف،
صنَ ُع ،وقد فَـ َر ْران من َّ
حاصَّ ،
صة ،ف ُك ْن ُ
فلما نَـ َفران ،قُـلْنَا :كيف نَ ْ
َّاس َح ْي َ
ت فيمن َ
هللا عليه وسلم ،قال :فَ َ
حاص الن ُ
ض ِّ
سنا على رسول هللا
َح ٌد ،قال :فَـلَ َّما َدخلْنا املدينَةَ ،قُـلْنَا :لو َعر ْ
وبُؤان ابلغَ َ
ب؟ ف ُقلْنَا :نَ ْد ُخ ُل املدينَةَ فال يَـ َراان أ َ
ضنَا أَن ُف َ
ِّ
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
غري ذلك ذَه ْبـنَا ،قال :فَ َجلَ ْسنَا
صلى هللا عليه وسلم ،فإ ْن كا َن لنَا تَـ ْوبَةٌ أقُ ْمنَا ،وإ ْن كا َن َ
ارو َن ،فأقـْبَل َعلَْيـنَا ،وقال :ال ،بل أنُـ ْتم ال َّ
ارو َن ،قال :فَ َدنَـ ْوان،
قبل صالة الغداةَِّّ ،
ْعك ُ
ج قُمنا إليه ،فقلْناَْ :حن ُن الْ َف َّر ُ
فلما َخ َر َ
فَـ َقبَّـلْنَا ي َدهُ ،فقال :أان فِّئَةُ املسلمني .هذه رواية أيب داود.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف س ِّريَّةٍ ،فحاص الناس حيصةًِّ ،
فقدمنا املدينة ،فَاْختبأان هبا،
ورواية الرتمذي قال :بعثَنا ُ
َ
َ
ُ
ارون ،وأان
ارون ،قَ َ
وقلناَ :هلَكْنا ،مث أتينا َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلنا :اي رسول هللاَْ ،حن ُن َّ
ال :بل أنتم َ
الع َّك ُ
الفر ُ

فئَـتُ ُك ْم (.)1

[جامع[ ]1091 :الترمذي :هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أبي زياد] [عبد القادر :في سنده يزيد بن أبي زياد ،وهو
سيء الحفظ] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 2647في الجهاد ،باب التولي يوم الزحف ،والترمذي رقم ( ) 1716في الجهاد ،باب ما جاء في الفرار يوم

الزحف.

[( - ]196د) عروة بن الزبري بن العوام  -رضي هللا عنهم  :-قال :حدثين أسامةَّ :
رسول هللا صلى هللا عليه
أن َ
ِّ
وح ِّّر ْق.
وسلم كان َع ِّه َد إليه ،قال :أَغ ْر على أُبْىن َ
صباحاًَ ،
قيل أليب مسهر :أُبْ َىن؟ قالَ :حن ُن أ ْعلَ ُم ،هي :يُـبْ َىن :فِّلَ ْس ِّطني .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1099 :عبد القادر :في سنده صالح بن أبي األخضر ،وهو ضعيف يعتبر به] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2616في الجهاد ،باب الحرق في بالد العدو.

[( - ]197د) عبيد بن تعلي الفلسطيين  -رمحه هللا  :-قال :غَزوان مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد ،فأُيت أبربعةِّ
َْ
َ
ِّ
الج من ِّّ
ص ْرباً.
أ ْع ٍ
العدو ،فأ ََمر هبم ف ُقتلُوا َ
ويف رواية :ابلن ِّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم
مسعت َ
صرباً ،فَبل َغ ذلك أاب أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه -فقالُ :
َّبل َ
بع
ينهى عن قَـ ْت ِّل َّ
ص َ ْربِتُا ،فبل َغ ذلك عبد الرمحن بن خالد ،فأ ْع َ
الص ِّْرب ،فوالذي نفسي بيده ،لو كانت دجاجةٌ ما َ
تق أر َ
ٍ
رقاب .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1101 :شعيب :المرفوع منه صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )2687في الجهاد ،باب قتل األسير بالنبل.

ف الن ِّ
[( * - ]198د) ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أعَ ُّ
َّاس قِّْتـلَة:
ِّ
اإلميان» .أخرجه أبو داود (.)1
أ ْه ُل
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[جامع[ ]1102 :عبد القادر :المغيرة بن مقسم الضبي مدلس وال سيما عن إبراهيم بن يزيد ،وقد روى في هذا الحديث ،ولم يصرح
بالسماع] [شعيب :إسناده حسن من أجل هني بن نويرة] [األلباني :ضعيف].

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

اْليمان.

خيل
[( - ]199د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قالَّ :أما بع ُد ،فإن َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم َمسَّى َخ ْيلنَا َ
أيمران  -إذا ِّ
والسكينة إذا قاتلنا .أخرجه
هللا إذا فزعنا ،وكان ُ
فزعنا  -ابجلماعةِّ َّ
والص ِّربَّ ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ
أبو داود (.)1

[جامع [ ]1111 :عبد القادر :في سنده لين ومجاهيل] [األلباني :ضعيف]

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

[( * - ]200ت د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال« :خريُ الصحابةِّ:
َن َ
ٍ
ٍ
ِّ
الرتِّم ِّذي ،وأبو
ش َر ألفاً ِّم ْن قِّلَّةٍ» .أخرجه َّ
ب اثنا َع َ
اجليوش :أربعةُ آالف ،ولن يُـغْلَ َ
أربعةٌ وخريُ السرااي :أربعُمائة ،وخريُ
داود (.)1
[جامع[ ]1112 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،ال يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم] [عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب:
ضعيف وهذا سند رجاله ثقات ،إال أنه قد اختلف في وصله وإرساله] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 1555في السير ،باب ما جاء في السرايا ،وأبو داود رقم ( ) 2611في الجهاد ،باب ما يستحب من الجيوش
والرفقاء والسرايا ،وابن ماجة رقم ( ) 2728في الجهاد ،باب في السرايا ،والدارمي  215 / 2في السير ،باب في خير األصحاب

والسرايا والجيوش.

رسول
جس َد رجل من املشركني ،فأَب ُ
[( - ]201ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أن املشركني أرادوا أن يشرتوا َ
يبيعهم .أخرجه الرتمذي (.)1
هللا صلى هللا عليه وسلم أن َ

[جامع[ ]1118 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ] [األلباني :ضعيف

اْلسناد].

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

[( - ]202د) عثمان بن أيب حازم  -رمحه هللا  :-عن أبيه ،عن جده صخر :أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم غزا
َن َ
ِّ
ص ْخ ٌر ركب يف ٍ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فوجد َ
خيل ُميِّ ُّد َّ
ثَقيفاً ،فلما أ ْن مسع ذلك َ
انصرف ومل يفتح ،فجعل صخر يومئذ عه َد هللا ِّ
ْم ِّ
وذ َّمتهُ :أن ال يفارق هذا القصر ،حىت ينزلوا على ُحك ِّ
رسول هللا صلى
ْ
ََ ٌ
كم ِّ
صخر :أما بع ُد؛ َّ
ْه ْم حىت نزلوا على ُح ِّ
هللا عليه وسلم ،فلم يُ ِّ
فإن
فارقـ ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فكتب إليه ٌ
ثَقيفاً قد نزلَت على حك ِّ
ك اي رسول هللا ،وإين ُمقبِّ ٌل هبم ،وهم يف ٍ
خيل ،فأمر ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «ابلصالةُ
ْم َ
ُ
ِّ
القوم ،فت َكلَّم املغريةُ بن شعبة فقال:
دعا
جامعةٌ» ،فَ َ
عشر دعوات :اللهم ابرك ألمحس يف خيلها ،ورجاهلا ،وأَته ُ
ألمحس َ
َ
القوم إذا أسلموا
عمت ،وقد
اي نيب هللا ،إن صخراً أخذ َّ
ْ
صخر؛ إن َ
دخلت فيما دخل فيه املسلمون ،فدعاهم ،فقال :اي ُ

النيب صلى هللا عليه وسلم ماء كان لبين
فقد أحرزوا دماءهم وأمواهلم ،فادفع إىل املغرية َّ
عمتَهُ ،فدفعها إليه ،وسأل َّ
السلَ ِّم ِّّيني -فأَتوا
يم ،قد هربوا عن اإلسالم ،وتركوا ذلك املاء - :أنزل فيه أان وقومي؟ فأنزله ،وأسلموا  -يعين ُّ
ُسلَ ُ

أسلَ ْمنا ،وأتينا صخراً
صخراً وسألوه :أن يدفع إليهم املاء فأ َََب فأتوا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي َّ
نيب هللاْ ،
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لي ْدفَع إِّلَْيـنَا ماءان ،فأَب علينا ،فدعاه ،فال :اي ص ْخر ،إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا أمواهلم ِّ
ماءه ْم ،فادفع إىل
ود ُ
َ
َ ُ
وجه ِّ
يتغريُ عند ذلك محُْ َرة ،حياء من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
نيب هللا ،قال :ور ُ
اءه ْم ،قال :نعم اي َّ
القوم َم ُ
أيت َ
أخذه اجلارية ،وأخذه املاء .أخرجه أبو داود (.)1
أمرهُ بر ِّّد املاء ،على معىن االستطابةِّ والسؤال ،ولذلك كان
قال اخلطايب :يُشبه أن يكو َن ُّ
النيب صلى هللا عليه وسلم إَّنا َ
أثر احلياء.
يظهر يف وجهه ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
واألصلَّ :
ص ْخ ٍر،
لرسول هللا،
أن
ُ
هرب عن ماله ،فإنّه يكو ُن فيئاً
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعله ل َ
الكافر إذا َ
َ
ينتقل ِّملْ ُكهُ عنه برضاهُ.
وحيث ملكهُ صخراً ،فإَّنا ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم أتَلُّفاً هلم على اإلسالم.
وإَّنا ردَّهُ ُ
ِّ
ردهُ املرأةَ :فيحتمل أن يكون ذلك ،كما فعله يف َس ِّْيب َه ِّ
الغاَّنني عنها.
س
وأما ُ
َ
واز َن ،بعد أن استطَ َ
اب أنْـ ُف َ
سىب؛ ألن
وقد َيتمل :أن ذلك ألهنم نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فرأَى أ ْن يَـ ُر َّد املرأةَ ،وأن ال تُ َ
وس ْبـيَـ ُهم كان موقوفاً على ما يريه هللا فيهم ،فكان ذلك حكمه .وهللا أعلم.
أمواهلم ودماءهم َ

[جامع[ ]1119 :عبد القادر :في سنده عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وأبوه مجهول] [األلباني:
ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )3067في الخراج واْلمارة ،باب في إقطاع األرضين.

مه َدان:
خرج ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت يل َ ْ
[( - ]203د) عامر بن شهر  -رضي هللا عنه  :-قال :ملَّا َ
رَت ٌد لنا ،فإن ِّ
هل َ ٍ
حىت
ت شيئاً َك ِّر ْهناه؟ قلت :نعم،
فجئتَّ ،
وم ْ
ُ
يت لنا شيئاً قَبِّلْناهُ ،وإن َك ِّر ْه َ
رض َ
أنت آت هذا الرجلُ ،
ِّ
ت على رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلمِّ ،
تب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا
فرض ُ
قَ ِّد ْم ُ
يت ْأم َرهُ ،وأسلَ َم قومي ،وَك َ
الرهاوي إىل اليمن مجيعاً،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك بن مرارة
الكتاب إىل عمري ذي ُم َّران ،قال:
وبعث ُ
َ
َ
ّ
كِّ :
ك ذو َخ ْيوان ،قال :فقيل َلع ٍّ
انطل ْق إىل ِّ
فأسلم َع ُّ
بلدك
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،و ُخ ْذ منه األما َن على َ
رسول هللا ،لِّ َع ٍّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :بسم هللا الرمحن الرحيم ،من ُحم َّم ٍد ِّ
ك ِّذي
فقدم
فكتب له ُ
ومالكَ ،
َ
وذمةُ ٍ
ضهِّ ومالِّهِّ ور ِّ
َخيْوان ،إن كان صادقاً ،يف أَر ِّ
حممد ِّ
رسول هللا ،وكتب خالد بن سعيد بن
وذمة هللاَّ ،
قيقهِّ ،فَلهُ األما ُنَّ ،
ْ
َ
العاص» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1121 :عبد القادر :قال المنذري :في إسناده مجالد  -وهو ابن سعيد  -وفيه مقال] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب:
إسناده ضعيف]

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

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ ْه َل َْجنرا َن على أل َف ْي
[( - ]204د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :صاحلَ ُ
رج ٍ
ب ،يُؤدُّوهنَا إىل املسلمني ،وعارية ثالثني ِّد ْرعاً ،وثالثني فَـ َرساً ،وثالثني بعرياً،
النصف يف صفر،
ُحلَّةٍ:
ُ
ُ
والنصف يف َ
ِّ
وثالثني من كل ِّ
ص ٍ
يغزو َن ِّهبا ،واملسلمو َن ضامنو َن هلا حىت يَـ ُردَّوها عليهم ،وإن كان ابليمن َك ْي ٌد
نف من أصناف السالح ُ
س ،وال يُـ ْفتَـنُو َن عن دينهم ،ما مل َُْي ِّدثُوا َح َداثً ،أو أيكلُوا ِّّ
الراب.
رج هلم قَ ٌّ
أو غدرةٌ ،على أن ال يُـ ْه َد َم هلم بِّ َ
يعةٌ ،وال ُخي َ
()1
أخرجه أبو داود

[جامع[ ]1123 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3041في الخراج واْلمارة ،باب في أخذ الجزية.
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ِّ
[( - ]205د) زايد بن حدير  -رمحه هللا  :-قال :قال ٌّ ِّ
ني
وألسبِّ َّ
ئن ِّبق ُ
ب ألقْـتُـلَ َّن املَُقاتِّلَةَْ ،
علي :ل ْ
يت لنَ َ
صارى بين تغْل َ
ُّ
أوالدهم.
كتبت
الذ ِّّريَّة ،فإين ُ
ص ُروا َ
الكتاب بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن ال يُـنَ ِّّ
َ

قال أبو داود :هذا حديث منكر (.)1

[جامع[ ]1124 :عبد القادر :قال أبو داود :هذا حديث منكر ،بلغني عن أحمد  -يعني ابن حنبل  -أنه كان ينكر هذا الحديث إنكا اًر

شديدًا] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1سنن أبي داود " رقم ( )3040في اْلمارة ،باب في أخذ الجزية.

رب
[( - ]206د) العرابض بن سارية [السلمي] -رضي هللا عنه  :-قال :نَـ َزلْنَا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َخ ْي ََ
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي
 ومعه من معه من أصحابهِّ  -وكانُ
صاحب َخ َ
يرب َرجالً مارداً ُم ْنكراً ،فأقبل إىل ِّّ
ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال« :اي ابْن
ب ُ
حممد ،ألكم أن تَذ َ
َران ،وتضربوا نساءان؟ فَـغَض َ
ْحبُوا ُمحَُران ،وأتكلوا َث َ
إن اجلنَّةَ ال َحت ُّل إال لِّم ِّ
ؤم ٍنِّ ،
وإن ِّ
ك ،مث َان ِّدَّ :
اجتمعوا للصالة» قال :فاجتمعوا ،مث صلَّى هبم النيب
فرس َ
كب َ
عوف ،ار ْ
ُ
ِّ
ب أح ُدكم ُ -متَّكئاً على أريكتِّهِّ  -قد يظن أن هللاَ مل َُي ِّّر ْم شيئاً إال ما يف هذا
صلى هللا عليه وسلم ،مث قام فقالَ :أَيس ُ
ِّ
القرآن أو أكثرَّ ،
وإن هللا مل َُِّي َّل لكم أن تدخلوا
ت عن أشياء ،إهنا ل َِّمثْ ُل
ت وهنَْي ُ
ْت وأمر ُ
إين وهللا ،لقد وعظ ُ
القرآن؟ أال ِّّ
(.)1
ٍ
ضرب نسائهم ،وال أكل َثارهم ،إذا أ ْعطَُوا الذي عليهم .أخرجه أبو داود
بيوت أهل الكتاب إال إب ْذن ،وال َ
[جامع[ ]1125 :عبد القادر :في سنده أشعث بن شعبة المصيصي لم يوثقه غير ابن حبان ولبعضه شاهد] [األلباني :ضعيف]
( ) 1في الخراج واْلمارة ،باب في تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (.)3050

[( – ]207د) رجل من جهينة :أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال« :لعلكم تُقاتِّلو َن قوماً فتظْهرو َن عليهم،
َن َ
ح لكم».
ص ٍ
لح ،فال تُصيِّبوا منهم فوق ذلك ،فإنه ال يَ ْ
صاحلونَ ُك ْم على ُ
وذر ِّار ِّيه ْم ،فيُ َ
صلُ ُ
فَيتَّـ ُقونَكم أبمواهلم دو َن أنفسهم َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1126 :عبد القادر :في سنده رجل مجهول] [األلباني :ضعيف]

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

بن أيب ِّ
وبعض ولد حممد بن مسلمة  -رمحهم هللا  -قالوا:
بكر،
ُ
[( - ]208د) حممد بن شهاب الزهري وعبَ ُد هللا ُ
س ِّم َع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ ْن ََْي ِّق َن
ت بقيَّةٌ من أهل خيْ َرب،
فتحصنُوا ،فسألُوا َ
َّ
بِّ ِّقيَ ْ
ُ
سِّّريَُهم ،فَـ َف َع َل ،فَ َ
دماءه ْم ويُ َ
ِّ
ف عليها
َهل فَ َد َك ،فنزلُوا على ِّمثْ ِّل ذلك ،فكانت فَ َد ُك
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َخ َّ
وج ْ
اصة؛ ألنَّهُ مل يُ َ
بذلك أ ُ
ُِّبَْي ٍل وال ر ٍ
كاب .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 1132 :عبد القادر :مرسل وفيه ضعيف وتدليس ابن إسحاق] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3016في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

[( - ]209د) حممد بن شهاب الزهري  -رمحه هللا َّ :-أز بعض خيْ َ ِّ ِّ
صلْحاً ،وال َكتيبَة:
رب ممَّا فُت َح عَ ْنـ َوة ،وبعضاً ُ
َ
(.)1
ٍ
ألف َعذْق .أخرجه أبو داود
ْح ،قيل ملالك :ما الْ َكتِّيبَةُ؟ قال :أرض خيرب ،وهي أربعون َ
صل ٌ
أ ْكثَـ ُرها َع ْنـ َوة ،وفيها ُ

[جامع[ ]1133 :عبد القادر :فيه انقطاع] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3017في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

ِّ
ني من أهل البحرين  -وهم جموس َه َجر
األسبَ ِّذيِّّ َ
رجل م َن ْ
[( - ]210د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال :جاءَ ٌ

قلتَ ،م ْه؟
 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم،َ
ضى هللا ورسولُهُ فيكم؟ قالَ :ش ٌّرُ ،
خرج ،فسألتُهَ :ما قَ َ
فمكث عنده ،مث َ
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ٍ
اإلسالم ،أو ال َقتْل ،قال :وكان عند ِّ
ج ُسئِّ َل؟
قال:
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عب ُد الرمحن بن عوف ،فَـلَ َّما َخ َر َ
ُ
ِّ
ِّ
ذي .أخرجه أبو
َّاس بقول عبد الرمحن ،وتركوا َحديثي أان عن ْ
األسبَ ِّّ
فقال :قَب َل منهم اجلزية ،فقال ابن عباس :فأ َخ َذ الن ُ

داود

()1

[جامع[ ]1149 :عبد القادر :في سنده قشير بن عمرو ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3044في اْلمارة والفيء ،باب في أخذ الجزية.

[( - ]211ط) جعفر بن حممد  -رمحه هللا :-عن أبيه َّ
اجملوس ،فقالَ :ما أدري كيف أصنَ ُع
عمر بن اخلطاب ذكر
َ
أن َ
أمرهم؟ فقال عبد الرمحن بن عوف :أشه ُد ل ِّ
يف ِّ
«سنُّوا هبم ُسنَّةَ أ ِّ
َهل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَـ ُق ُ
ت َ
َسم ْع ُ
ولُ :
ِّ
الكتاب» .أخرجه املوطأَ (.)1

[جامع[ ]1151 :عبد القادر :رجاله ثقات ،لكنه منقطع .وله شواهد] [الهاللي :ضعيف بهذا اللفظ ،وهو منقطع اْلسناد]
( )1الموطأ  278 / 1في الزكاة ،باب جزية أهل الكتاب والمجوس.

ِّ
ْنديَّ :
ب إىل
ي الك ِّّ
[( - ]212د) عيسى بن يونس  -رمحه هللا  -عن ابن لعدي بن عَد ِّّ
ابن عبد العزيز َكتَ َ
أن عُ َم َر َ
من سألَه عن أَموٍر من ِّ
لقول ِّ
الفيء :ذلك ما َح َكم فيه عمر بن اخلطاب ،فَـرآهُ املؤمنون َع ْدالًُ ،موافِّقاً ِّ
رسول هللا صلى
َْ َ ُ
ُ ُ
َ
َ
وعق َد أل ْه ِّل األَ ْد ِّ
هللا عليه وسلم  -جعل هللا احلق على ِّ
ض عليهم
ض األُ ْع ِّطيَةَ َ
اين ِّذ َّمة فيما فَـ َر َ
لسان عمر وقَـلْبِّهِّ  -فَـ َر َ
َ ُ
()1
ب فيها ُِّبُ ُم ٍ
س وال َمغْنَ ٍم .أخرجه أبو داود .
من اجلزية ،ومل يَ ْ
ض ِّر ْ

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

اْلسناد] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

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

[( - ]213د) حرب بن عبيد هللا  -رمحه هللا -عن َج ِّّده أيب أ ُِّّمه عن أبيه :أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال:
َن َ
ِّ
َّ
ور» مكان «خراج».
اج» .ويف رواية «عُ ُ
شٌ
َّصارى ،وليس على املسلمني َخ َر ٌ
اج على اليَـ ُهود والن َ
«إَّنا اخلر ُ
َسلَ ْم ُ َّ
الص َدقَةَ ِّم ْن قَـ ْوِّمي ِّممَّ ْن
ّمين كيف آخ ُذ َّ
أتي ُ
ين اإلسالمَ ،
ت َّ
ويف رواية قالْ :
النيب صلى هللا عليه وسلم فَأ ْ
وعل َ
ت ،فَـ َعل َم َ
ش ُر ُه ْم؟ قالَّ :
ور على
كل ما َعلَّ ْمتَين فقد َح ِّفظْتُهُ ،إال َّ
ت إليه ،فقلت :اي رسول هللا ُّ
«إَّنا العُ ُ
الص َدقَة ،أَفَأَ ْع ُ
لم ،مث رجع ُ
أْ
ش ُ
َس َ
َّصارى واليهود» أخرجه أبو داود (.)1
الن َ

[جامع[ ]1155 :عبد القادر :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :ضعيف]

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

َن َ ِّ
صلُح قِّْبـلَتَ ِّ
[( - ]214ت د) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
ان يف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ال تَ ْ ُ
ٍ ِّ
جزيَةٌ».
أرض َواح َدةٍ ،وليس على مسلم ْ
ت عنه .أخرجه الرتمذي .وأخرج أبو داود منه :ال
مي بعد ما وجبت اجلزية عليه ،بَطَلَ ْ
قال سفيان :معناه :إذا أسلم ال ِّّذ ُّ
بلد و ٍ
تكو ُن قبلتان يف ٍ
احد.
()1
ِّ
وسئِّ َل سفيا ُن
وأخرج يف حديث آخر ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ليس على مسل ٍم جزيةٌ » قالُ :

عن ذلك؟ قال :إذا أسلم ،فال جزية عليه

(.)2

[جامع[ ]1158 :عبد القادر :في سنده قابوس بن أبي ظبيان ،وهو لين] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان]
[األلباني :ضعيف]
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( )1الترمذي رقم ( ) 633في الزكاة ،باب ما جاء ليس على المسلمين جزية ،وأبو داود رقم ( )3053في الخراج واْلمارة ،باب تعشير
أهل الذمة إذا اختلفوا.

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

ومعنَا
رمحهُ هللاُ  :-عن أبيه ،قال :أَت ْيـنَا َ
[( - ]215د) ابن أيب عمرة َ -
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْأر َبعة نَـ َف ٍرَ ،
فَـرس ،فأ ْعطَى كلَّ إنس ٍ
الفرس َس ْه َم ْ ِّ
ني.
ان ِّمنَّا َس ْهماً ،وأعطَى
ٌَ
َ
َ
()1
ويف رواية مبعناه ،إال أنَّه قال :ثَالثَةَ نَـ َف ٍر .وزاد قال :فَكا َن لل َف ِّ
أسه ٍم .أخرجه أبو داود .
ارس ثَالثَةُ ُ
[جامع[ ]1164 :عبد القادر :في سنده المسعودي ،وهو عبد الرحمن بن عبد هللا الكوفي صدوق ،اختلط قبل موته] [شعيب :إسناده
ضعيف]

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

رسول هللا
ئ ِّممَّا جاءَ به ُ
اجلزيَةَ يف َعنُقهِّ فقد بَ ِّر َ
[( * - ]216د) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-قالَ :م ْن َع َق َد ْ
صلى هللا عليه وسلم .أخرجه أبو داود (.)1

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

َن َ ِّ
[( - ]217د) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
«م ْن أَ َخ َذ أ َْرضاً ِِّبِّ ْزيَتِّها فقد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
اإلسالم ظَ ْه َرهُ».
ار كاف ٍر من عُنُ ِّق ِّه فَ َج َعلهُ يف عُنُ ِّق نفسه ،فقد َو َّىل
است َق َ
ال ِّه ْج َرتُه ،ومن نَـ َز َ
َ
ع َ
صغَ َ
س :فَ ِّ ِّ
ِّ
ت
بن َم ْع َدا َن هذا
َ
ْتَ :نع ْم ،قال :فإذا قَ ِّد َم ْ
ك؟ قُـل ُ
يب ح ّدثَ َ
احلديث ،فقال يل :أ َشبِّ ٌ
سم َع م ِّّىن خال ُد ُ
قال سنَا ُن بْ ُن قَـ ْي ٍ َ
فلما قرأَهُ :ترك ما يف
ابن َم ْع َدا َن
القرطاس ،فأ ْعطَْيـتُهُ َّ
ب يل ابحلديث ،قال :فَ َكتبَهُ لَهَُّ ،
فلما قَ ِّد ْم ُ
فاَ ْسألهُ فَـلْيَكْتُ ْ
ت َسألين ُ
َ
ِّ
األرض حني مسع ذلك .أخرجه أبو داود(.)1
يده من
[جامع[ ]1160 :عبد القادر :في سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم ،وهما مجهوالن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو

ابن الوليد -وجهالة شيخه عمارة] [األلباني :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 3082في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج.

[( - ]218د) ُجمَ ِّّمع بن جارية األنصاري  -رضي هللا عنه  :-وكان أَح َد ال ُق َّر ِّاء الذي قَـ َرؤوا ال ُقرآن  -قالَ :ش ِّه ْدان
َّاس يَـ ُهزُّو َن اإلبِّ َل ،فَـ ُقلْناَ :ما للنَّاس؟ فقالوا:
احلُ َديْبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ ،
فلما اْ َ
نصرفـْنَا ع ْنـ َها ،إذَا الن ُ
الناس نُ ِّ
أُوحي إيل ِّ
ران مع ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بِّ ُكر ِّاع
فوج ْدان َ
وج ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فَ ِّس ْ
بلَ ،
ف اإل َ
َ
ِّ
رجل :أفَـ ْت ٌح هو؟
َّاس قرأ علينا َّ
الْغَ ِّم ِّيم ،واقفاً على راحلتهَّ ،
{إان فَـتَ ْحنَا َ
فلما ْ
لك فَـ ْتحاً ُمبيناً} [الفتح ]1 :قال ٌ
اجتَ َم َع الن ُ
ٍ ِّ
َّ ِّ
{وع َد ُكم هللاُ َمغَ ِّامنَ كثريةً أتْخ ُذوهنَا فَـ َع َّج َل ل ُكم َه ِّذهِّ} [الفتح:
فس ُحم َّمد بيده ،إنَّهُ لَف ْت ٌح ،حىت بلَ َغ َ
قال :نعم والذي نَ ُ
ت على أهل احلُديبيَةِّ ،وكانوا ألفاً ومخسمائة ،منهم ثالَثائة فارس،
رب ،فَ َّ
رب ،فَـ ُق ِّس َم ْ
لما اْ َ
نصرفـْنَا غَ َزْوان خيْ َ
 ]20يعينَ :خيْ ََ
والر ِّ
الفارس َس ْه َم ْ ِّ
ش َر سهماً ،فأ ْعطَى ِّ
اج َل َس ْهماً.
نيَّ ،
س َمها على َثانِّيَة َع َ
فَـ َق َ
ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على َثانية عشر
سمها ُ
ويف أخرى ُخمْتصراً قال :قُ ِّس َم ْ
ت خيَربُ على أهل احلُ َديبية ،فَـ َق َ

سهماً ...احلديث .أخرجه أبو داود(.)1

[جامع[ ]1161 :عبد القادر :في سنده عندهم يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )2736في الجهاد ،باب فيمن أسهم له سهماً ،ورقم ( ) 3015في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في حكم أرض

خيبر.
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جت مع ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
[( - ]219د) حشرج بن زايد  -رمحه هللا  :-عن َجدته ِّّأم أبيهَّ :أهنا َخ َر ْ
ِّ
خيربِّ ،
ث إل ْيـنَا ِّ
فج ْئنا ،فرأينا فيه
ت نِّ ْس َوةٍ ،قالت :فَـبَـلَ َغ ذلك
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَـبَـ َع َ
سادسةَ ِّس ِّّ
غزاة ْ َ
خرجنا نَـغْ ِّز ُل َّ
عني به يف سبيل هللا،
«م َع َم ْن َخ َر ْج ُنتَّ؟ َوإب ْذ ِّن َم ْن َخ ْر ُ
الش ْعر ،ونُ ُ
ضب ،فقالَ :
جنتَّ؟» ف ُقلْنَا :اي رسول هللاْ ،
الغَ َ
ونُـنَ ِّ ِّ
َس َه َم لنا ،كما
يق ،قال« :قُ ْم َن إذاًَّ ،
للج ْرحى  -ونَ ْس ِّقي َّ
الس ِّو َ
حىت إذا فتح هللا عليه ْ
رب أ ْ
الس َ
هام  -ومعنا دواءٌ َ
خي َ
او ُل ّ
فقلت هلا :اي َّ
جدةُ ،ما كان ذلك؟ قالت :متَْراً .أخرجه أبو داود (.)1
َسهم للرجال» قالُ :
أْ

[جامع[ ]1168 :عبد القادر :في سنده حشرج -لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد] [األلباني:
ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 2729في الجهاد ،باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة.

[( - ]220ت) الزهري  -رمحه هللا  :-أ َّ
أس َه َم لِّ َق ْوم من اليهود قاتَلوا َم َعهُ .أخرجه
َن َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم ْ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]1170 :عبد القادر :إسناد ضعيف وهو مرسل من مراسيل الزهري] [شعيب :رجاله ثقات إال أنه مرسل]
( )1الترمذي رقم ( )1558في السير ،باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْيو َم بد ٍر سيف أيب ٍ
جهل
[( - ]221د) ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-قالَّ :نفلَين ُ

 -كان قتَلهُ .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1180 :عبد القادر :رجاله ثقات ،إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 2722في الجهاد ،باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه

[( - ]222د) القاسم موىل عبد الرمحن  -رمحه هللا :-عن بعض أصحاب ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالُ :كنَّا
لنرجع إىل ِّرحالنِّا وأ ْخ ِّر َجتُنا منه ممَْلُوءةٌ .أخرجه أبو داود(.)1
أن ُكل ا ْجلََزَر يف الغَ ْز ِّو ،وال نَـ ْق ِّس ُمهُ ،حىت إن كنا
ُ

[جامع[ ]1190 :عبد القادر :فيه ابن حرشف األزدي مجهول ،والقاسم تكلم فيه غير واحد] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ابن

حرشف]

( )1أبو داود رقم ( ) 2706في الجهاد ،باب في حمل الطعام من أرض العدو.

[( - ]223د) عامر الشعيب  -رمحه هللا :-قال :كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم س ْهم ي ْدعَىِّ َّ :
َ ٌُ
الصف َّي ،إ ْن شاءَ
قبل اخلُ ُمس .أخرجه أبو داود (.)1
عبداً ،أو أمة ،أو فَـ َرساًُ ،
خيتاره َ
[جامع[ ]1198 :عبد القادر :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( ) 2991في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في سهم الصفي.

ابن سريين  -عن َس ْه ِّم رسول هللا صلى هللا عليه
[( - ]224د) ابن عون  -رمحه هللا :-قال:
ُ
سألت حممداً  -وهو ُ
ْس من اخلُ ُم ِّ
كل
ب له مع املسلمني بسهم ،وإن مل يَ ْش َه ْدَّ ،
وسلم َّ
والص ُّ
الص َّ
ضر ُ
في :يؤ َخ ُذ له رأ ٌ
في؟ قال :كا َن يُ َ
س ،قبل ِّّ

شيء .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1199 :عبد القادر :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )2992في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في سهم الصفي.

صفيٍ،
[( - ]225د) قتادة  -رمحه هللا  :-قال :كان ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا غَ َزا بِّنَـ ْف ِّسهِّ كان له ْ
سه ُم ّ
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ب له ِّ
بسهم ،ومل ُخيَ َّري .أخرجه أبو داود
ص ِّفيَّةُ من ذلك َّ
أي ُخ ُذهُ من ُ
الس ْه ِّم وكان إذا مل يَـغْ ُز بنفسه ُ
ض ِّر َ
حيث شاءَ ،فكانت َ

()1

[جامع[ ]1200 :عبد القادر :مرسل  ،وفيه سعيد بن بشير ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )2993في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في سهم الصفي مرسالً.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من
[( - ]226د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قالَّ :أما بعد ،فكان ُ
َكتَم غاالًّ فإنه مثله .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1212 :عبد القادر :فيه ثالثة مجاهيل وضعيفان] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 2716في الجهاد ،باب النهي عن الستر على من غل.

هب
[( * - ]227س) أبو رافع  -رضي هللا عنه :-قال :كان ُ
صلَّى ال َْع ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «إذا َ
ص َر ذَ َ
إىل بين ِّ
ث عندهم َّ
عبد األ ْش َه ِّل ،فيتحد ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم ُم ْس ِّرعٌ
حىت ينْ َح ِّد َر للمغرب» ،قال أبو رافع :فبينما ُّ
ِّ
ُف لك ،أ ٍّ
ُف لك ،أ ٍّ
إىل املغرب َم َر ْران ابلبَ ِّقيع ،فقال« :أ ٍّ
ت وظَننْ ُ
استَأْ َخ ْر ُ
ت أَنهُ
رب ذلك يف ذَ ْرعي ،فَ ْ
ُف لك» قال :فَ َك َُ
يُ ِّري ُدين ،فقال« :مالك؟ ْام ِّ
ولكن هذا فُال ٌن،
ث؟ فقال« :ما ذَ َ
ت يب ،قال« :الَّ ،
ث َح َد ٌ
أح َد َ
قلت :أفَّـ ْف َ
اك؟» ُ
ش» ُ
قلتَ :
بـعثْـتُهُ ساعياً على بين فُ ٍ
ع اآلن ِّمثْـلَ َها من ِّ
انر» .أخرجه النسائي (.)1
الن ،فَـغَ َّل ََّنَِّرة ،فَ ُد ِّّر َ
ََ

[جامع[ ]1216 :عبد القادر :في سنده منبوذ المدني من آل أبي رافع ،والفضل بن عبيد هللا بن أبي رافع المدني ،لم يوثقهما غير ابن
حبان] [األلباني :حسن اْلسناد] [الرسالة :إسناده ضعيف]

( )1النسائي  115 / 2في اْلمامة ،باب اْلسراع إلى الصالة من غير سعي.

[( - ]228ط) عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين -رمحه هللا :-بلَغَهُ أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أتَى
َن َ
نزل قبيلة من ال َقبائِّ ِّلَّ ،
وأن الْ َقبيلَةَ َوج ُدوا يف بَـ ْرذَعة َر ُج ٍل منهم ع ْق َد َج ْز ٍع غُلوالً،
َّاس يف قبائلهم يَ ْدعُو هلم ،وأنه َ
الن َ
رب عليهم كما يُ َكِّّرب على امليت .أخرجه املوطأ (.)1
فأَته ْم ُ
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َك ََّ
[جامع[ ]1218 :عبد القادر :إسناده منقطع .قال ابن عبد البر :ال أعلم هذا الحديث روي مسنداً بوجه من الوجوه] [الهاللي :ضعيف]
( )1الموطأ  458 / 2في الجهاد ،باب ما جاء في الغلول بالغ ًا ،وإسناده منقطع.

الروم ،فأُِّيت ٍ
غل،
[( - ]229ت د) صاحل بن حممد بن زائدة  -رمحه هللا :-قال:
أرض ُّ
برجل قد َّ
ُ
مع َم ْسلَ َمةَ َ
دخلت َ
ث عن أبيه عمر  -رضي هللا عنه :-أ َّ
رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم
َن َ
مسعت أَِّيب َُي ِّّد ُ
فسأل ساملاً عن ذلك؟ فقال :إين ُ
سأل ساملاً عنه ،فقال :بِّيعوهُ وتَ َّ
صدقُوا بثمنهِّ.
ص َحفاً .فَ َ
َح ِّرقُوا َمتاعَهُ وا ْ
وج ْد َان يف متاعهِّ ُم ْ
«م ْن غَلَّ فَأ ْ
ض ِّربُوهُ» قال :فَ َ
قالَ :
أخرجه أبو داود ،والرتمذي (.)1

[جامع[ ]1220 :عبد القادر :في سنده صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
صالح بن محمد بن زائدة]

( )1الترمذي رقم ( ) 1461في الحدود ،باب ما جاء في الغال ما يصنع به ،وأبو داود رقم ( )2713في الجهاد ،باب في عقوبة الغال.

[( - ]230د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما َّ :-
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأاب بكر
الغال وضربوه.
وعمر َح ّرقوا متاع ِّّ
زاد يف رواية ومنعوه َس ْه َمهُ .أخرجه أَبو داود(.)1
69

[جامع[ ]1221 :عبد القادر :في سنده زهير بن محمد ،وهو مجهول .وفيه ايضا الوليد بن مسلم وهو مدلس] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )2715في الجهاد ،في عقوبة الغال.

أص َحاب ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أغَ ْران
رج ٍل من ْ
[( - ]231د) أبو سالم احلبشي  -رمحه هللا َ :-ع ْن ُ

رسول هللا
رجل من املسلمني رجالً منهم ،فَضربَهُ فأخطأهُ،
سهُ [ابلسيف] فقال ُ
َ
على َح ٍّي من ُج َه ْيـنَةَ ،فَطَ َ
لب ٌ
وأصاب ن ْف َ
رسول هللا صلى هللا عليه
مات ،فَـلَ َّفهُ ُ
صلى هللا عليه وسلم« :أخوكم اي َم ْع َ
فوج ُدوهُ قد َ
َّاسَ ،
ش َر املسلمني» فابْـتَ َد َرهُ الن ُ
رسول هللا ،أشهي ٌد هو؟ قال« :نعم ،وأان له شهي ٌد».
ودفَنه ،فقالوا :اي َ
وسلم بثيابه َو ِّدمائِّه ،وصلَّى عليه َ
أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]1252 :عبد القادر :في إسناده سالم بن أبي سالم الحبشي الشامي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )2539في الجهاد ،باب في الرجل يموت بسالحه.

اَّللِّ
ول َِّّ
اخلَطَّ ِّ
َّز غَ ِّ
ازًاي ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
[( * - ]232جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اب قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ْن َجه َ
اَّلل َ
ولَ :
()1
ِّ
ِّ
وت أ َْو يَـ ْرِّج َع» أخرجه ابن ماجه
َج ِّرهِّ َح َّىت ميَُ َ
َح َّىت يَ ْستَقلََّ ،كا َن لَهُ مثْ ُل أ ْ

[ماجه[ ]2758 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده صحيح ،إن كان عثمان بن عبد هللا سمع من عمر بن الخطاب رضي هللا عنه .فقد
قال في التهذيب :إن روايته عنه مرسلة] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :حديث صحيح ،وهذا سند رجاله ثقات إال أن عثمان بن عبد هللا

بن سراقة -وهو ابن بنت عمر -مختلف في إدراكه جده عمر]
ِ
ِ
اب َم ْن َج َّه َز َغازًِيا
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2758ك َت ُ

ب ،وأَِّيب الدَّر َد ِّاء ،وأَِّيب هريـرةَ وأَِّيب أُمامةَ الْب ِّ
ِّ
ِّ
اهلِّ ّيَِّ ،و َع ْب ِّد َّ
اَّللِّ بْ ِّن عُ َم َر،
ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ
سنَ ،ع ْن َعل ِّّي بْ ِّن أَِّيب طَال ٍ َ
[( - ]233جه) ا ْحلَ َ
اَّللِّ ب ِّن َعم ٍرو ،وجابِّ ِّر ب ِّن َعب ِّد َِّّ ِّ
ول َِّّ
ثَ ،ع ْن َر ُس ِّ
ص ْ ِّ
ني -رضي هللا عنهمُ -كلُّ ُه ْم َُيَ ِّّد ُ
َو َع ْب ِّد َّ ْ ْ َ َ ْ ْ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اَّلل َوع ْم َرا َن بْ ِّن ا ْحلُ َ
يل َِّّ
«م ْن أ َْر َس َل بِّنَـ َف َقةٍ ِّيف َسبِّ ِّ
ام ِّيف بَـ ْيتِّهِّ ،فَـلَهُ بِّ ُك ِّّل ِّد ْرَه ٍم َس ْبـعُ ِّمائَةِّ ِّد ْرَه ٍمَ ،وَم ْن غَ َزا بِّنَـ ْف ِّسهِّ ِّيف
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
اَّلل َوأَقَ َ
الَ :
ض ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َسبِّ ِّ
{و َّ
يل َّ
شاءُ}
ف لِّ َم ْن يَ َ
اع ُ
اَّللُ يُ َ
اَّللَِّ ،وأَنْـ َف َق ِّيف َو ْجهِّ ذَلِّ َ
ك ،فَـلَهُ بِّ ُك ِّّل د ْرَه ٍم َس ْبـعُمائَة أَلْف د ْرَه ٍم»ُ ،مثَّ تََال َهذه ْاآليَةََ :
()1
[البقرة .]261 :أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2761 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده خليل بن عبد هللا .قال الذهبي :ال يعرف .وكذا قال ابن عبد الهادي] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ألجل الخليل بن عبد هللا]
يل َّ ِ
ِ
ِ
النَفَق ِة ِفي سِب ِ
اب َف ْض ِل َّ
َّللا َت َعاَلى
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2761ك َت ُ
َ

[( - ]234جه) َع ْب ِّد َّ
َّاس ،إِِّّّين
َّاس فَـ َق َ
اَّلل بْ ِّن الزُّبَ ِّْري -رضي هللا عنهما -قَ َ
الَ :خطَ َ
الَ :اي أَيُّـ َها الن ُ
ب عُثْ َما ُن بْ ُن َع َّفا َن الن َ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ت َح ِّديثًا ِّم ْن َر ُس ِّ
ار
ُح ِّّدثَ ُك ْم بِّهِّ إَِّّال ال ِّّ
َِّمس ْع ُ
ص َحابَت ُك ْم ،فَـلْيَ ْخ َ ْرت ُخمْتَ ٌ
ض ُّن بِّ َك ْم َوبِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َملْ ميَْنَـ ْع ِّين أَ ْن أ َ
ول َِّّ
ْف لَْيـلَةٍ
ت َكأَل ِّ
ط لَْيـلَةً ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
«م ْن َرابَ َ
اَّللِّ ُس ْب َحانَهَُ ،كانَ ْ
لِّنَـ ْف ِّسهِّ أ َْو لِّيَ َد ْ
عَِّ ،مس ْع ُ
اَّلل َ
ولَ :
()1
ِّ
صيَ ِّام َها َوقِّيَ ِّام َها» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]2766 :عبد الباقي :في ال زوائد :في إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم .ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما]
[شعيب :إسناده ضعيف ،علته مصعب بن ثابت -وهو ابن عبد هللا بن الزبير -فهو ضعيف ،ثم روايته عن جده عبد هللا بن الزبير

مرسلة]

يل َّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2766ك َتاب ا ْل ِجه ِاد ،باب َف ْض ِل الرِب ِ
اط ِفي َسِب ِ
َّللا
َ
َ َ ُ
ُ
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ِّ
ول َِّّ
ِّ
اَّللُ َح ِّ
«رِّح َم َّ
س
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ين  -رضي هللا عنه-قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ار َ
[( - ]235جه) عُ ْقبَة بْ ِّن َعام ٍر ا ْجلَُه ِِّّّ
()1
ا ْحلََر ِّ
س» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]2769 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فيه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليث ،ضعيف]
محمد بن زائدة ضعيف ،وعمر بن عبد العزيز روايته عن عقبة مرسلة]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،صالح بن َّ
يل َّ ِ
ِ
ِ
ير ِفي سِب ِ
اب َف ْض ِل ا ْل َحَر ِ
الت ْكِب ِ
س َو َّ
َّللا
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2769ك َت ُ
َ

ول َِّّ
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -أ َّ
ال« :غَ ْزَوةٌ ِّيف الْبَ ْح ِّر ِّمثْ ُل َع ْش ِّر
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
[( - ]236جه) أَبو الد ْ
()1
ٍ
ش ِّّح ِّط ِّيف َد ِّمهِّ ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
اَّللِّ ُس ْب َحانَهُ» أخرجه ابن ماجه
ْربَ ،والَّ ِّذي يَ ْس َد ُر ِّيف الْبَ ْح ِّر َكال ُْمتَ َ
غَ َزَوات ِّيف ال َِّّ
[ماجه[ ] 2777 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده معاوية بن يحيى ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،
بقية -وهو ابن الولبد -وليث بن أبي سليم ضعيفان]
ِ
ِ
اب َف ْض ِل َغ ْز ِو اْلَب ْح ِر
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2777ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ل َْو َملْ يَـ ْب َق ِّم َن ُّ
الدنْـيَا إَِّّال يَـ ْوٌم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]237جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
()1
ك َجبَ َل َّ
لَطََّولَهُ َّ
الديْـلَ ِّم َوالْ ُق ْسطَنْ ِّطينِّيَّةَ» أخرجه ابن ماجه
ك َر ُج ٌل ِّم ْن أَ ْه ِّل بَـيْ ِّت ،ميَْلِّ ُ
اَّللُ عَ َّز َو َجلَّ َح َّىت ميَْلِّ َ

[ماجه[ ] 2779 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،قيس -وهو ابن الربيع األسدي -ضعيف ال سيما فيما انفرد به]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2779ك َتاب ا ْل ِجه ِاد ،ب ِ
ين
اب ذ ْك ِر الدَّْيَلمَِ ،وَف ْض ِل َق ْز ِو َ
َ َ ُ
ُ

ِّ
ال :ذُكِّ َر ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
َّيب َ
الش َه َداءُ ع ْن َد النِّ ِّّ
[( - ]238جه) أبو هريرة -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
ض ِّمن َدِّم َّ ِّ
ضلَّتَا فَ ِّ
يد ح َّىت تَـْبـتَ ِّدرهُ َزوجتَاهَُ ،كأ ََّهنُما ِّظ ْئـر ِّ
«ال َجتِّ ُّ
اح ِّم َن
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
صيلَْي ِّه َما ِّيف بَـ َر ٍ
الَ :
ان أَ َ
َ َْ
الش ِّه َ
ف ْاأل َْر ُ ْ
َ َ
()1
ض ،وِّيف ي ِّد ُك ِّل و ِّ
اح َدةٍ ِّم ْنـ ُه َما ُحلَّةٌ َخ ْريٌ ِّم َن ُّ
يها» أخرجه ابن ماجه
الدنْـيَا َوَما فِّ َ
ْاأل َْر ِّ َ َ ّ َ

[ماجه[ ]2798 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف هالل بن أبي زينب] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف شهر بن حوشب]

يل َّ ِ
ِ
ِ
الش َه َاد ِة ِفي َسِب ِ
اب َف ْض ِل َّ
َّللا
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2798ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ
ِّ
[( - ]239جه) عَلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّ ٍ
ب -رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
الَ :كا َن ال ُْمغريَةُ بْ ُن ُش ْعبَةَ إِّذَا غَ َزا َم َع النِّ ِّّ َ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ك لِّر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
ح ُر ْحمَهُ َح َّىت َُْي َم َل لَهُ ،فَـ َق َ
اَّلل َ
َو َسلَّ َم َمحَ َل َم َعهُ ُر ْحمًا ،فَِّإذَا َر َج َع طََر َ
ال لَهُ َعل ٌّيَ :ألَذْ ُك َر َّن ذَل َ َ
()1
ضالَّةً» أخرجه ابن ماجه
فَـ َق َ
الَ :
ْت َملْ تُـ ْرفَ ْع َ
ك إِّ ْن فَـ َعل َ
«ال تَـ ْف َع ْل ،فَِّإنَّ َ

[ماجه[ ] 2809 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو الخليل ،وهو عبد هللا بن أبي الخليل ،ذكره ابن حبان في الثقات وقال

البخاري :ال يتابع عليه .وأبو إسحاق هو مدلس .وقد اختلط بآخر عمره] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده حسن من أجل

أبي الخليل -واسمه عبد هللا بن أبي الخليل -فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2809ك َتاب ا ْل ِجه ِاد ،باب ِ
الس َال ِح
َ َ ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ت بِّيَ ِّد َر ُس ِّ
س َع َربِّيَّةٌ ،فَـ َرأَى َر ُج ًال
[( - ]240جه) َعلِّ ّي -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :كانَ ْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَـ ْو ٌ
ال« :ما ه ِّذهِّ؟ أَل ِّْقها ،وعَلَي ُكم ِّهب ِّذهِّ وأَ ْشب ِّ
ِّ ِّ
س فَ ِّ
اَّللُ لَ ُك ْم ِّهبِّ َما ِّيف ال ِّّد ِّ
اح الْ َقنَا ،فَِّإ َّهنَُما يَ ِّزي ُد َّ
ين،
اه َهاَ ،وِّرَم ِّ
ار ِّسيَّةٌ ،فَـ َق َ َ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ
بِّيَده قَـ ْو ٌ
()1
َوميَُ ّكِّ ُن لَ ُك ْم ِّيف الْبِّ َال ِّد» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2810 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن بسر ضعفه يحيى القطان وغيره .وذكره ابن حبان في الثقات ،لكنه ما
جدا ،ومتنه منكر ،أشعث بن سعيد متروك ،وشيخه عبد هللا بن بسر
أجاد في ذلك] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف ً
أيضا]
ضعيف ً
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( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2810ك َتاب ا ْل ِجه ِاد ،باب ِ
الس َال ِح
َ َ ُ
ُ

«ألَ ْن أُ َشيِّع ُجمَ ِّ
ول َِّّ
س -رضي هللا عنه -عَ ْن َر ُس ِّ
[( - ]241جه) ُم َعاذ بْ ِّن أَنَ ٍ
اه ًدا ِّيف
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
الَ :
اَّلل َ
َّ
()1
يل َِّّ
ِّ ِّ
َسبِّ ِّ
يل ِّم َن ُّ
يها» أخرجه ابن ماجه
َح ُّ
ب إِّ ََّ
الدنْـيَا َوَما فِّ َ
اَّلل فَأَ ُك َّفهُ َعلَى َر ْحله غَ ْد َوةً أ َْو َرْو َحةً ،أ َ

[ماجه[ ] 2824 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة وشيخة زبان بن فائدة ،وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف ،عبد هللا بن لهيعة سيئ الحفظ ،وشيخه زبان ضعيف]
ِ
اة ووَد ِ
ِ
ِ
اع ِه ْم
اب َت ْشِي ِ
يع ا ْلغُ َز َ َ
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2824ك َت ُ

ت أَاب الْورِّد ِّ
[( - ]242جه) َهلِّيعة بْ ِّن عُ ْقبةَ قَ َ ِّ
الس ِّريَّةَ الَِّّت
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ول« :إِّ َّاي ُك ْم َو َّ
َّيب َ
الَ :مس ْع ُ َ َ ْ َ
َ
َ
صاح َ
ب النِّ ِّّ
()1
ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
ت غَلَّ ْ
تَ ،وإِّ ْن غَن َم ْ
ت فَـ َّر ْ
إِّ ْن ل َِّقيَ ْ

[ماجه[ ]2829 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف ابن لهيعة ،وهو موقوف ،وأبو الورد ذكره غير واحد في
الصحابة وال يصح ،إذ ال تثبت الصحبة بمثل هذا اْلسناد]
ِ
ِ
السَرَايا
اب َّ
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2829ك َت ُ

[( - ]243جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
ب َخ ْد َعةٌ» أخرجه ابن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
ال« :ا ْحلَْر ُ
َّيب َ
()1
ماجه

جدا ،مطر بن ميمون متروك] [البوصيريَ :ه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف مطر بن َم ْي ُمون ا ْل ُكوِفي
[ماجه[ ]2834 :شعيب :إسناده ضعيف ً
اْلسكاف َق ِ ِ
النس ِائي والساجي منكر ِ
ِ
الح ِديث]
ال ْاأل َْزِدي َم ْتُروك َ
َ
ال فيه ُ
الب َخارِي َوأَُبو َحاتم َو َّ َ
الحديث َوَق َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ك
ر
ش
م
ل
ا
ور
د
ق
ي
ف
ل
ك
َ
األ
اب
ب
،
اد
ه
ج
ل
ا
اب
ت
ك
)،
2834
(
ماجه
ابن
( )1سنن
َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ
ُُ
ُْ ْ َ

اَّللِّ ِّمن ور ِّاء َعورةِّ
ول َِّّ
ُيب بْ ِّن َك ْع ٍ
ط يَـ ْوٍم ِّيف َسبِّ ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ل َِّرَاب ُ
اَّلل َ
يل َّ ْ َ َ ْ َ
[( - ]244جه) أ َّ
ِّ
ادةِّ ِّمائَةِّ سنَةٍ ِّ
ط يَـ ْوٍم ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
اَّللِّ ِّم ْن
صيَ ِّام َها َوقِّيَ ِّام َهاَ ،وِّرَاب ُ
نيُْ ،حمتَ ِّسبًا ِّم ْن غَ ِّْري َش ْه ِّر َرَم َ
َج ًرا ِّم ْن ِّعبَ َ
ال ُْم ْسل ِّم َ
ضا َن أَ ْعظَ ُم أ ْ
َ
ال ِّ -من ِّعب َ ِّ
ضل ِّعنْ َد َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ْف سنَةٍ ِّ
صيَ ِّام َها
َج ًرا  -أ َُراهُ قَ َ
نيُْ ،حمتَ ِّسبًا ِّم ْن َش ْه ِّر َرَم َ
َوَراء َع ْوَرة ال ُْم ْسل ِّم َ
اَّلل َوأَ ْعظَ ُم أ ْ
ادة أَل ِّ َ
ْ َ
ضا َن أَفْ َ ُ
ِّ ِّ
اَّلل إِّ َىل أَ ْهلِّهِّ سالِّماَ ،مل تُكْتَب عَلَيْهِّ سيِّئَةٌ أَل َ ٍ
َج ُر ِّّ
الرَاب ِّط إِّ َىل
سنَا ُ
تَ ،و ُْجي َرى لَهُ أ ْ
َّ
َ ً ْ
َوقيَام َها ،فَِّإ ْن َردَّهُ َُّ
ْ
ْف َسنَةَ ،وتُكْتَ ُ
ب لَهُ ا ْحلَ َ
()1
يَـ ْوِّم ال ِّْقيَ َامةِّ» أخرجه ابن ماجه

محمد بن يعلى السلمي ضعيف ،وشيخه عمر بن صبح متروك
جداَّ ،
[ماجه[ ]2768 :األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ُبيا]
يلق أ ً
متهم ،ومكحول لم َ
يل َّ ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2768أَبواب ا ْل ِجه ِاد ،باب َف ْض ِل الرِب ِ
اط ِفي َسِب ِ
َّللا.
َ
َ َ ُ
َْ ُ

اَّللِّ
ول َِّّ
[( - ]245جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
س لَْيـلَةٍ ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ك يَـ ُق ُ
ولَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
َ ََ
ولَ " :ح َر ُ
()1
ضل ِّمن ِّ
السنَةُ ثََال َُثِّائَةٍ و ِّستُّو َن يَـ ْوًما ،والْيَـ ْو ُم َكأَل ِّ
ْف َسنَةٍ " أخرجه ابن ماجه
ْف َسنَةٍَّ :
صيَ ِّام َر ُج ٍل َوقِّيَ ِّامهِّ ِّيف أَ ْهلِّهِّ أَل َ
أَفْ َ ُ ْ
َ
َ

[ماجه[ ]2770 :عبد الباقي :في الزوائد :سعيد بن خالد بن أبي الطويل ،قال البخاري فيه وقال أبو عبد هللا الحاكم :روى عن أنس
جدا ،سعيد بن خالد بن أبي الطويل متهم]
أحاديث موضوعة] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
اب َف ْض ِل ا ْل َحَر ِ
الت ْكِب ِ
س َو َّ
ير.
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2770أ َْب َو ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُقو ُلَ « :ش ِّهي ُد
ت َر ُس َ
ت أ ََاب أ َُم َامةَ يَـ ُق ُ
[( - ]246جه) ُسلَْي ِّم بْ ِّن َع ِّام ٍر قَ َ
ولَِّ :مس ْع ُ
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
ِّ
ني َك َق ِّ
ْرب ،والْمائِّ ُد ِّيف الْبح ِّر َكالْمتَ َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني ال َْم ْو َجتَ ْ ِّ
اط ِّع ُّ
اعةِّ َّ
اَّللِّ،
الدنْـيَا ِّيف طَ َ
ْربَ ،وَما بَ َْ
َْ
ش ّحط ِّيف َدمه ِّيف ال َِّّ
ُ
الْبَ ْح ِّر مثْ ُل َش ِّهي َد ِّي ال َِّّ َ َ
ِّ
اح ِّهم ويـغْ ِّفر لِّ َ ِّ
ك الْمو ِّ
ت بِّ َق ْب ِّ
َوإِّ َّن َّ
ْرب
ض ْاأل َْرَو ِّ
اح إَِّّال َش ِّهي َد الْبَ ْح ِّر ،فَِّإنَّهُ يَـتَـ َو َّىل قَـ ْب َ
اَّللَ عَ َّز َو َجلَّ َوَك َل َملَ َ َ ْ
ش ِّهيد ال َِّّ
ض أ َْرَو ْ َ َ ُ
()1
ش ِّه ِّ
يد الْبَ ْح ِّر ُّ
ُّ
وب َوالدَّيْ َن» أخرجه ابن ماجه
وب ُكلَّ َها ،إَِّّال الدَّيْ َن َولِّ َ
الذنُ َ
الذنُ َ
72

جدا]
[ماجه[ ]2778 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
اب َف ْض ِل َغ ْز ِو ا ْلَب ْح ِر.
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2778أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]247جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ح َعلَْي ُك ْم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ
ح َعلَْي ُك ُم ْاآلفَا ُقَ ،و َستُـ ْفتَ ُ
«ستُـ ْفتَ ُ
ني لَْيـلَةًَ ،كا َن لَهُ ِّيف ا ْجلَنَّةِّ َع ُمو ٌد ِّم ْن ذَ َه ٍ
َم ِّدينَةٌ يُـ َق ُ
ينَ ،م ْن َرابَ َ
بَ ،علَْيهِّ َزبَـ ْر َج َدةٌ
ني يَـ ْوًما أ َْو أ َْربَعِّ َ
يها أ َْربَعِّ َ
ط فِّ َ
ال َهلَا قَـ ْز ِّو ُ
ِّ
ضراءَ ،علَيـها قُـبَّةٌ ِّمن ايقُوتَةٍ محَْراءَ ،هلا سبـعو َن أَل َ ِّ
ور الْعِّ ِّ
ص َرا ٍع ِّم ْن ذَ َه ٍ
ص َرا ٍع َزْو َجةٌ ِّم َن ا ْحلُ ِّ
ني» أخرجه
بَ ،علَى ُك ِّّل م ْ
ْف م ْ
َخ ْ َ ُ ْ َ
َ َ َ َْ ُ
ْ َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ]2780 :األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،إسناده مسلسل بالضعفاء ،داود بن المحبر متروك ،وشيخه الربيع بن صبيح
ضعيف ،ويزيد بن أبان ضعيف]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)2780أَبواب ا ْل ِجه ِاد ،ب ِ
ين
اب ذ ْك ِر الدَّْيَل ِم َوَف ْض ِل َق ْز ِو َ
َ َ ُ
َْ ُ

الرج ِّل يـغْ ُزو فَـي ْش َِّرتي ويبِّيع ويـت ِّ
[(- ]248جه) َخ ِّ
َّج ُر ِّيف غَ ْز ِّوهِّ؟ فَـ َق َ
ت َر ُج ًال يَ ْسأ ُ
ار َجة بْ ِّن َزيْ ٍد قَ َ
الَ :رأَيْ ُ
ال لَهُ
ََ ُ ََ
َ
َل أَِّيب عَ ِّن َّ ُ َ
()1
ول َِّّ
أَِّيبُ « :كنَّا َم َع َر ُس ِّ
يعَ ،و ُه َو يَـ َرا َان َوَال يَـْنـ َها َان» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم بِّتَـبُ َ
اَّلل َ
وك نَ ْش َِّرتي َونَبِّ ُ

جدا ،سنيد بن داود ضعيف ،وعلي بن عروة البارقي متروك]
[ماجه[ ]2823 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
الشر ِ
ِ
اء َوا ْلَبْي ِع ِفي ا ْل َغ ْز ِو
اب َ
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2823أ َْب َو ُ

اخلُز ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم قَ َ ِّ
[(- ]249جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -أ َّ
اع ّيِّ:
َن َر ُس َ
ال ألَ ْكثَ َم بْ ِّن ا ْجلَْو ِّن ْ َ
ُ
ول َّ َ
َ
ََ َ
ِّ
الس َر َااي أ َْربَـعُ ِّمائَةٍ،
الرفَـ َقاء أَ ْربَـ َعةٌَ ،و َخ ْريُ َّ
كَ ،اي أَ ْكثَ ُمَ ،خ ْريُ ُّ
ْر ْم عَلَى ُرفَـ َقائِّ َ
س ْن ُخلُ ُق َ
«اي أَ ْكثَ ُم ،اغْ ُز َم َع غَ ِّْري قَـ ْوِّم َ
َ
ك َوتَك ُ
ك ََْي ُ
()1
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
َو َخ ْريُ ا ْجلُيُ ِّ
ش َر أَلْ ًفا م ْن قلَّة» أخرجه ابن ماجه
وش أ َْربَـ َعةُ َ
ب اثْـنَا َع َ
آالفَ ،ول ْ
َن يُـغْلَ َ

[ماجه[ ] 2827 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني وأبو سلمة العاملي وهما ضعيفان .وقال
السيوطي :قال ابن حاتم سمعت أبي يقول العاملي متروك والحديث باطل] [األلباني :ضعيف جدا لكن شطره الثاني خبر صحيح من

محمد الصنعاني ضعيف ،وشيخه أبو سلمة العاملي -واسمه الحكم بن عبد هللا
جدا ،عبد الملك بن َّ
وجه آخر] [شعيب :إسناده ضعيف ً

بن خطاف -متروك ،واتهمه بعضهم بالكذب]
ِ
السَرَايا
اب َّ
اب ا ْل ِج َهادَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2827أ َْب َو ُ
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حرف احلاء
ويشتمل على ستة كتب
كتاب احلج والعمرة ،كتاب احلدود ،كتاب احلضانة ،كتاب احلياء ،كتاب
احلسد ،كتاب احلرص
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الكتاب األول :يف احلج والعمرة
الناس ِّح ُّج ِّ
[( - ]250ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال« :ملا نَزلت{ :وهلل على ِّ
البيت من استطاع
عام؟ فسكت ،فقالوا :اي رسول هللاِّ ،أيف ُك ِّل ٍ
رسول هللاُ ،كلَّ ٍ
عام؟ قال :ال،
إليه َسبيالً} [آل عمران ،]97 :قالوا :اي َ
ّ
ِّ
س ْؤُك ْم }...اآلية
لت :نَـ َع ْم ل ََو َجبَ ْ
ولو قُ ُ
ت ،فأنزل هللا تعاىل{ :اي أيها الذين آمنُوا ال تَسألُوا عن أشياءَ إ ْن تُـ ْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
()1
[املائدة .»]101 :أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]1266 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من حديث علي] [عبد القادر :في سنده منصور بن وردان األسدي الكوفي ،لم
يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 3057في التفسير ،باب ومن سورة المائدة ،ورقم ( ) 814في الحج ،باب ما جاء كم فرض الحج ،وأخرجه ابن

ماجة رقم ( )2884في الحج ،باب فرض الحج.

رجل إىل رسول هللا -صلى هللا عليه
[( - ]251ت) عبد هللا بن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهما -قال :جاء ٌ
َّاد والر ِّ
احلةُ» أخرجه الرتمذي (.)1
وسلم -فقال :ما يُوجب احلَ َّج؟ قال« :الز ُ ّ

[جامع[ ]1268 :الترمذي :هذا حديث حسن  ...وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظ] [عبد

القادر :في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1الترمذي رقم ( )813في الحج ،باب في إيجاب الحج .ورقم ( )3001في التفسير ،باب ومن سورة آل عمران.

ك
«م ْن َملَ َ
[( - ]252ت) علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-
راحلة ،وزادا يُـبَـلَّغُهُ إىل بيت َّ
اَّلل احلرام ،ومل ََيُ َّج ،فال عليه أن ميوت يَـ ُهودايً أو نصرانياً ،وذلك أن هللا تعاىل يقول{ :وهلل
استطاع إليه سبيالً} [آل عمران .»]97 :أخرجه الرتمذي (.)1
على الناس ِّح ُّج البيت من
َ
[جامع[ ]1269 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وفي إسناده مقال ،وهالل بن عبد هللا مجهول ،والحارث
يضعف في الحديث] [عبد القادر :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 812في الحج ،باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج.

ورةَ يف
[( - ]253د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-الَ ُّ
صر َ

اإلسالم» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1270 :عبد القادر :اختلف العلماء في تعيين عمر بن عطاء] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1729في المناسك ،باب ال صرورة في اْلسالم.

[( * - ]254ت) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهماَّ -
النيب -صلى هللا عليه وسلمُ -سئِّ َل عن العمرةِّ :واجبةُ
«أن َّ
ض ُل» .أخرجه الرتمذي (.)1
تم ُروا هو أَفْ َ
هي؟ قال :ال ،وأن تَـ ْع َ
[جامع[ ]1272 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده الحجاج بن أرطأة ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف

اْلسناد]

( )1الترمذي رقم ( ) 931في الحج ،باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم ال؟.

[( * - ]255د) احلارث بن عمرو السهمي -رمحه هللا -قال« :أتيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو مبىن
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ِّ
ت ذات ِّعرق
بارٌك ،قالَ :وَوقَّ َ
اب ،فإذا ر ْأوا َ
أو بعرفات  -وقد أطاف به الناس ،فَتجيءُ األعر ُوجههُ قالوا :هذا وجهُ ُم َ

ألهل العراق» .أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]1285 :عبد القادر :في سنده عتبة بن عبد الملك السهمي ،وهو مجهول ،وفيه أيضًا زرارة بن كريم السهمي ،لم يوثقه غير
ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1أبو داود رقم ( )1742في المناسك ،باب في المواقيت.
~
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ِّ -
ألهل
ت ُ
«وقَّ َ
[( - ]256ت د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -قالَ :
املشرقِّ :
ِّ
يق» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
العق َ

[جامع[ ]1286 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :قال الحافظ في " الفتح" :تفرد به يزيد بن أبي زياد ،وهو ضعيف] [األلباني:
ضعيف-منكر]

( )1الترمذي رقم ( ) 832في الحج ،باب ما جاء في مواقيت اْلحرام ،وأبو داود رقم ( )1740في المناسك ،باب في المواقيت.

وحنن مع رسول هللا -صلى هللا عليه
الرْكبا ُن ميُ ُّ
[( - ]257د) عائشة -رضي هللا عنها -قالت« :كان ُّ
رون بناُ ،
ش ْفناهُ» .أخرجه أبو داود
جاوزوان ك َ
وسلمُ -حمرمات ،فإذا حاذوا بنا َس َدل ْ
إحدا َان ِّجل َ
َت ْ
ْباهبا من رأسها على وجهها ،فإذا َ

(.)1

[جامع[ ] 1304 :شعيب :في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي ،وهو ضعيف ،ولكن يشهد له حديث أسماء الذي بعده
فيقوى] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد]

( )1رقم ( )1833في المناسك ،باب المحرمة تغطي وجهها.

[( - ]258ت) عبد هللا بن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهما « -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كا َن
ِّ
َّهن بِّ ْد ْه ٍن ِّْ ٍ
غري ُمطَيَّ ٍ
ْييب الد ِّ
ب ،وال َق ُّ
ابلرَيان»
ُّهن ّ
ت :تط ُ
يد ُ
غري ُمقتَّت ،يعينَ ْ :

ويف رواية :كان يدَّهن ابلزيت  -وهو حمرم  -غري املقتت.
أخرج الرتمذي الرواية الثانية (.)1

واألوىل ذكرها رزين ومل أجدها يف األصول.

[جامع[ ]1312 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في إسناده فرقد بن يعقوب السبخي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف

اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )962في الحج ،وأخرجه ابن ماجة رقم ( )3083في المناسك ،باب ما يدهن به المحرم.

[( - ]259د ت) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قال« :خرجنا مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف حج أَوعُمرةٍ
ْ
َّ ْ ْ
ِّ ِّ ِّ
فاستقبـلَنا ِّرجل من جر ِّ
ص ْي ِّد
اد ،فجعلنا ن ْ
ض ِّربُهُ ِّأب ْسياطنا َوقسيِّّنا ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمُ -كلُوه ،فإنه من َ
ْ َ ٌْ َ
البَ ْح ِّر» .هذه رواية الرتمذي.
ويف رواية أيب داود ،قال أبو هريرة -رضي هللا عنه« :-أصبنا ضرابً من جر ٍ
بس ْو ِّطهِّ وهو ُْحم ِّرٌم،
اد فكان َّ
الر ُج ُل منَّا ي ْ
ض ِّر ُ
َ
ب َ
ِّ (.)1
فقيل لهَّ :
ْبحر»
صي ِّد ال ْ
ح ،ف ُذكِّ َر ذلك للنيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال« :إَّنا هو من ْ
إن هذا ال يصلُ ُ
ويف أخرى له :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-ا ْجلَرادُ من صيد البحر» ،مل يَ ِّز ْد (.)2
([ )1جامع[ ]1347 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني:
ضعيف جدا] أخرجه الترمذي رقم ( ) 850في الحج ،باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ،وأبو داود رقم ( )1854في المناسك ،باب

في الجراد للمحرم.
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()2

[جامع[ ]1347 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف] أبو داود رقم ( )1853في المناسك ،باب في الجراد للمحرم.

«خر ْجنا مع رسول هللا -صلى هللا عليه
[( * - ]260د) أمساء بنت أيب بكر الصديق-رضي هللا عنها -قالتَ :
ب ِّ
ست عائشةُ إىل جنْ ِّ
رسول
زل ُ
ابلع ْر ِّج نَ َ
وسلمُ -ح َّجاجاًَّ ،
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ونَـ َزلنا ،فَ َجلَ ْ
حىت إذا ُكنَّا َ
ت إىل َج ْن ِّ
ب أيب ،وكانت ِّزمالَةُ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -وزمالَةُ أيب بك ٍر
هللا -صلى هللا عليه وسلم -وجلَ ْس ُ
ِّ
واح َدةً ،مع غُ ٍ
أين
فطلع عليه وليس َ
الم أليب بك ٍر ،فجلس أبو بك ٍر ،يْنـتَظ ُر أن يطْلُ َع عليهَ ،
معهُ بعريُهُ ،فقال أبو بك ٍرَ ،
ضلَلْتُهُ البارحةَ ،قال أبو بك ٍر :بعري واح ٌد تُ ِّ
ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ضربُهُ،
ُ
ضلُّهُ؟ وطَِّف َق ي ْ
بعريُ َك؟ قال :أ ْ
ٌ
َ
ِّ
س ُم» .أخرجه أبو داود (.)1
س ُمُ ،
يصنع ؟ وما يَ ِّزيد على ذلك ،ويتَـبَ َّ
يتَـبَ َّ
انظروا إىل هذا احملرم ما ُ
ويقولُ :

[جامع[ ]1359 :عبد القادر :فيه عنعنة محمد بن إسحاق] [شعيب :إسناده ضعيف ،محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن] [األلباني:

حسن]

( )1رقم ( ) 1818في المناسك ،باب المحرم يؤدب غالمه ،وأخرجه ابن ماجة رقم ( )2933في المناسك ،باب التوقي في اْلحرام.

ت الختِّ ِّ
الع ِّ
[( * - ]261د) سعيد بن جبري قال« :قلت البن ٍ
الف
باس ،عَ ِّج ْب ُ
عباس -رضي هللا عنهما-اي أاب َ
إهالل ِّ
ِّ
أوجب ،فقال :إين
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حني
أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف
َ
ول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ح َّجةٌ واحدةٌِّ ،
ألَ ْعلم الناس بذلكَّ ،إهنا إَّنا كانت من َر ُس ِّ
رج
فم ْن َ
َ
هناك ا ْختَـلَ ُفواَ :خ َ
ُ
ِّ
ابحلج
حاجاً ،فلما صلى يف
ُ
مسجدهِّ بذي احلُلَيفةِّ رْك َعتَـ ْيهِّ ،أوجبَهُ يف َْجملِّ ِّسهَِّّ ،
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمّ -
فأهل ِّّ
سمع ذلك منه أقو ٌ ِّ
ِّ ِّ
ام
ت به انقتُهُ أهلَّ ،وأَ ْد َ
كب ،فَـلَ َّما استَـ َقلَّ ْ
رك ذلك منه أقو ٌ
حني فَرغَ من ركعتيه ،فَ َ
ام ،فَ َحفظَتْهُ عنه ،مث ر َ
 وذلكَّ :رسول هللا -صلى هللا
أه َّل ُ
ت به انَقتُهُ يُ ُّ
َّاس َّإَّنا كانُوا أيتُو َن ْأرساالً ،فسمعوهُ حني استَقلَّ ْ
هل ،فقالواَّ :إَّنا َ
أن الن َ
ف البي ِّ
فلما عال على شر ِّ
أهل،
عليه وسلم -حني استقلَّت بهِّ انقَـتُهُ  -مث مضى ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَّ -
داء َّ
ْ
َ
ِّ
البيداء ،واميُ َّ
أهل حني
اَّللِّ ،لقد
َهل حني عال على شرف
صالَّهُ ،و َّ
ام ،فقالواَّ :إَّنا أ َّ
وأ ْد َر َك ذلك منه أقو ٌ
أوجب يف ُم َ
َ
ِّ
ت به انقَتهُ ،وأهلَّ حني َعال على ِّ
البيداء».
شرف
است َقلَّ ْ
قول ِّ
من أخ َذ بِّ ِّ
غ من َرْك َعتَـ ْيه» .أخرجه أبو داود (.)1
فر َ
عبد هللا بن عبَّاسَّ :
أهل يف ُم َ
قال سعيد بن ُجبري« :فَ ْ
صالَّه ،إذا َ
[جامع[ ]1364 :عبد القادر :في سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني ،وهو صدوق سيء الحفظ ،خلط
بآخره] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا سند محتمل للتحسين]

( )1أبو داود في المناسك ،باب وقت اْلحرام (.)1770

طريق
[( * - ]262د) سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-كا َن إذا أَخ َذ َ
ت به ر ِّ
أهل إذا أشرف على جبل البيداء» .أخرجه أبو داود (.)1
ُح ٍدَّ ،
ال ُف ْر ِّع َّ
است َقلَّ ْ
احلتهُ ،وإذا أخ َذ طَ َ
ريق أ ُ
أهل إذا ُ

[جامع[ ]1365 :عبد القادر :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف .ابن إسحاق لم يصرح بسماعه من أبي الزناد] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )1775في المناسك ،باب وقت اْلحرام.

[( - ]263ت س) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهماَّ :-
«أه َّل يف ُدبُ ِّر
أن النيب -صلى هللا عليه وسلمَ -
()1
الصالةِّ» .أخرجه الرتمذي والنسائي
َّ

[جامع[ ]1368 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه غير عبد السالم بن حرب] [عبد القادر :في سنده خصيف بن
عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني ،وهو صدوق سيء الحفظ ،خلط بآخره] [األلباني :ضعيف]
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( )1الترمذي رقم ( ) 819في الحج ،باب ما جاء متى أحرم النبي صلى هللا عليه وسلم ،والنسائي  162 / 5في الحج ،باب العمل في

اْلهالل.

[( * - ]264د ت) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهماَّ :-
ليب
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال« :يُ ِّّ
املقيم ،أو املعتمر ،حىت يستلم احلجر .هذه رواية أيب داود .قال :وروى موقوفاً على ابن عباس (.)1
ُ
سك عن التلبية يف العمرة ،حني يستلم احلجر» (.)2
ويف رواية الرتمذي عن ابن عباس  -يرفع احلديث ،أنه كان ُمي ُ

[جامع[ ]1370 :عبد القادر :في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وهو صدوق سيء الحفظ جداً ...ومع ذلك فقد صححه
الترمذي وقال :والعمل عليه عند أكثر أهل العلم] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف].

( )1لفظه عند أبي داود :رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.

( )2أخرجه أبو داود رقم ( ) 1817في المناسك ،باب متى يقطع المعتمر التلبية ،والترمذي رقم ( )919في الحج ،باب ما جاء في متى
تقطع التلبية في العمرة.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأبو
َّع ُ
[( * - ]265ت س) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما  -قال «َ :متت َ
ٍ
بكر وعمر وعثمان ،و َّأو ُل من هنى عنها :معاوية» .أخرجه الرتمذي ويف رواية النَّسائي عن
طاوس قال« :قال معاويةُ
ول ابْن عبَّ ٍ
ت من ر ِّ
اس :هذه
قال :ال يَـ ُق ُ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند املروة؟ َ
أين قَ َّ
صر ُ
البن عباس :أعَلِّ ْم َ
ت ِّّ
أس ِّّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم.)1( »-
َّع ُّ
َّاس عن ال ُْم ْتـ َعة ،وقَ ْد متََت َ
على ُم َع َاويةَ ،يَـْنـ َهى الن َ
[جامع[ ]1398 :عبد القادر :اْلسناد حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 822في الحج ،باب ما جاء في التمتع ،والنسائي  153 / 5و 154في الحج ،باب التمتع.

خاصة ،أو ملن
لت :اي َ
خ احلج لنَا َّ
رسول هللاِّ ،فَ ْس ُ
[( - ]266د س) بالل بن احلارث  -رضي هللا عنه  -قال« :قُ ُ

خاصة» .هذه روايةُ أيب داود.
بل لكم َّ
بع َدان؟ قالْ :

اصة ،أم لِّلن ِّ
خاصة» (.)1
وروايةُ النسائي قال:
عامة؟ قال :بَ ْل لنا َّ
احلج لَنَا َخ َّ
َّاس َّ
أفس ُ
ُ
خ ِّّ
«قلت :اي رسول هللاْ ،

[جامع[ ]1423 :عبد القادر :في سنده الحارث بن بالل وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( ) 1808في المناسك ،باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ،والنسائي  179 / 5في الحج ،باب إباحة
فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

َّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أتى
[( - ]267د) سعيد بن املسيب  -رضي هللا عنهما « :-أن َر ُجالً من أصحاب ِّّ
رسول هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم -يف مر ِّ ِّ
عُ َم َر بْ َن اخلَطَّ ِّ
ض فيه
ش ِّه َد ِّع ْن َدهُ أَنَّهُ َِّمس َع َ
اب -رضي هللا عنه  -فَ َ
ضه الذي قُبِّ َ
ََ
 يَـ ْنهى عن الْعُ ْم َرةِّ قَـ ْب َل احلَ ِّّج» .أخرجه أبو داود (.)1[جامع[ ]1427 :عبد القادر :في إسناده أبو عيسى الخراساني التميمي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )1793في المناسك ،باب في إفراد الحج.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مكة.
[( - ]268د) عبد الرمحن بن صفوان  -رضي هللا عنه  -قال« :ملا فَـتَ َح ُ
ت َداري على الطريق  -فَألَنْظُ َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟
يف يَصنَ ُع
ُ
رن َك َ
ْبس َّن ثَيايب  -وكانَ ْ
ُ
قلت :ألل َ
ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد خرج من ْ ِّ
البيت من الباب
أيت َ
لموا َ
ت ،فر ُ
فانطل ْق ُ
الكعبَة هو وأصحابُهُ ،وقَد ْ
استَ ُ
ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و ْسطَ ُه ْم» .أخرجه أبو داود (.)1
ودهم عليه،
ُ
إىل احلطيمَ ،وَو ْ
ضعُوا ُخ ُد َ
[جامع[ ]1438 :عبد القادر :في إسناده يزيد بن أبي زياد ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )1898في المناسك ،باب الملتزم.
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ت مع عبد هللا  -يعين أابه  -فلما ِّج ْئـنَا ُدبُـ َر
[( - ]269د) عمرو بن شعيب عن أبيه -رضي هللا عنهم  -قال« :طُْف ُ
حىت استلم ا ْحلَ َج َر ،فأقام بني الركن والباب.
ضى َّ
قلت :أال تَـتَـ َع َّوذُ؟ قال :نَـعُوذُ ابهلل من النَّار ،مث َم َ
الكعبَةِّ ُ
ص ْد َرهُ
فوضع َ
َ
ووجههُ ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يفعلُه».
أيت َ
وذراعَ ْيهِّ وَك َّفيهِّ هكذا  -وبَسطهما بَسطاً  -مث قال :هكذا ر ُ
َ
أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]1441 :عبد القادر :في إسناده المثنى بن الصباح ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )1899في المناسك ،باب الملتزم ،وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم ( )2962في المناسك ،باب الملتزم.

ابلركن ،فإن وج َد عليه ِّزحاماً مر ومل يـز ِّ
اح ْم ،وإذا رآه
أيت طَ ُاوساً ميَُُّر ُّ
[( * - ]270س) حنظلة -رمحه هللا  -قال« :ر ُ
َُ
َ
ََ

أيت عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -فَـ َعل
ابن عباس :ر ُ
خالياً ،قَـبَّـلَهُ ثالاثً ،مث قال :ر ُ
أيت ابن عباس فعل ذلك ،وقال ُ
ك،
أيت ر َ
ك ما قَـبَّـلْتُ َ
سول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قَـبَّـلَ َ
إين ر ُ
مثل ذلك ،مث قال :إنك َح َج ٌر ال تن َف ُع وال تَ ُ
ض ٌر ،ولوال ِّّ
َ

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فعل ذلك» .أخرجه النسائي (.)1
أيت َ
مث قال عمر :ر ُ

[جامع[ ]1443 :عبد القادر :ضعيف ...ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين] [األلباني :ضعيف اْلسناد

منكر بهذا السياق]

( )1النسائي  227/ 5في الحج ،باب كيف يقبل الحجر.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
أيت َ
ابن عُ َم َر -رضي هللا عنهما« :-هل ر َ
[( * - ]271س) الزهري قال :سألُوا َ
َرَم َل بني الصفا واملروة؟ قال :كان يف مجاعةِّ النَّاس ،فَـ َرَملُوا ،فما أُراهم َرَملُوا إال بَِّرَملِّهِّ» .أخرجه النسائي.
[جامع[ ]1463 :عبد القادر :إسناده صحيح] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [الرسالة :إسناده ضعيف]

النسائي  242 / 5في الحج ،باب الرمل بينهما.

[( * - ]272ت د) عبد هللا بن عباس وعائشة -رضي هللا عنهمَّ -
واف
َّر طَ َ
«أن َّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخ َ
الزايرةِّ إىل الليل» .هذه رواية الرتمذي.
(.)2
()1
َّح ِّر إىل الليل»  .وأخرجه البخاري تعليقاً
وم الن ْ
َّر الطَّواف يَ َ
ويف رواية أيب داود «أخ َ

وصوف بالتدليس،
[جامع[ ]1479 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :رجاله ثقات ،إال أن أبا الزبير َم ُ
ِ
بالعنعنة] [األلباني :ضعيف]
وقد رواه

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 920في الحج ،باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل ،وأبو داود رقم ( )2000في المناسك ،باب اْلفاضة

في الحج ،وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم ( )3059في المناسك ،باب زيارة البيت.

()2

[معلق]  452 / 3في الحج ،باب الزيارة يوم النحر.

«أن أُم سلَي ٍم ب ْن َ ِّ
رسول هللا -صلى
ت َ
است ْفتَ ْ
[( * - ]273ط) أبو سلمة بن عبد الرمحن  -رضي هللا عنه ْ ُ َّ -
لحا َن ْ
تم َ
َّحرِّ ،
يوم الن ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
فأذ َن هلا
ُ
ض ْ
ت  -أو َولَ َد ْ
ض ْ
ت -بع َد ما أفَا َ
وحا َ
ت َ
هللا عليه وسلمَ -

فَ َخ َرجت» .أخرجه املوطأ (.)1

[جامع[ ]1489 :عبد القادر :إسناده صحيح إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليم] [الزرقاني :هذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعا
ألن أبا سلمة لم يسمع أم سليم ،فله شواهد] [الهاللي :ضعيف ْلرساله]

( )1الموطأ  413 / 1في الحج ،باب إفاضة الحائض.

عباس رضي هللا عنهما -فيقيمه عند ُّ
قود ابْ َن ٍ
الش َّقة الثالثةِّ ،ممَّا
[( - ]274د س) عبد هللا بن السائب« :أنَّهُ كان يَ ُ
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عباس :أثَـبَت َّ
الباب ،فيقول له ابن ٍ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان
أن َ
يَلي ُّ
كن الذي يَلي ا ْحلَ َجر مما يَلي َ
الر َ
صلِّّي» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
صلِّّي ها هنا؟ فَـيَـ ُق ُ
وم فَـيُ َ
ولَ :نع ْم ،فَـيَـ ُق ُ
يُ َ

[جامع[ ]1503 :عبد القادر :في إسناده محمد بن عبد هللا السائب المخزومي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( ) 1900في المناسك ،باب الملتزم ،والنسائي  211 / 5في الحج ،باب موضع الصالة من الكعبة.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول «إَّنا ُجعِّل
مسعت َ
[( * - ]275ت د) عائشة -رضي هللا عنها -قالتُ :
ورمي اجلمار :إلقَ ِّامةِّ ذ ْك ِّر هللا» .هذه رواية أيب داود .ويف رواية الرتمذي «إَّنا ُجعِّ َل
الطواف ابلبيت وبني الصفا واملروةُ ،
اجلم ِّ
ني الصفا واملروة ،إلقامةِّ ِّذ ْكر هللا» (.)1
ار ،و َّ
عي بَ َ
مي َ
الس ُ
َر ُ
[جامع[ ]1505 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 902في الحج ،باب ما جاء في كيف يرمي الجمار ،وأبو داود رقم ( )1888في المناسك ،باب في الرمل.

[( - ]276د س) عبد الرمحن بن طارق -رمحه هللا -عن أ ُِّّمهِّ َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا جاز
«أن َ
ِّ
بل البيت فدعا» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
مكاانً م ْن َد ِّار يَـ ْعلى  -نَسيَهُ عُبَـ ْي ُد هللا بن أيب يزيد ْ -
استَـ ْق َ

[جامع[ ]1509 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )2007في المناسك ،باب طواف الوداع ،والنسائي  213 / 5في الحج ،باب الدعاء عند رؤية البيت.

[( * - ]277ت د) عائشة -رضي هللا عنها -قالتَّ :
خرج من عندها وهو
«إن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
أخاف
ت ما دخلتُها ،إين
دخلت الكعبةَ ،ولو
إين
ُ
استَ ْدبر ُ
ُ
ُ
كئيب ،فقالِّّ :
استقبلت من أمري ما ْ
َم ْس ُر ٌ
ورُ ،مثَّ َر َج َع إيلَّ وهو ٌ

ت على َّأمت» .هذه رواية أيب داود.
أ ْن أ ْكو َن قد َش َق ْق ُ

قرير ِّ
جع وهو
فر َ
العني ،طَيِّّ ُ
ب النفسَ ،
ويف رواية الرتمذي قالت« :خرج النيب -صلى هللا عليه وسلم -من عندي ،وهو ُ
ت أ َُّمت من بعدي»
ْت له ،فقال :إين
فعلت ،إين أخاف أَن أَكو َن أَتْـ َع ْب ُ
ت أين مل أكن ُ
دخلت الكعبة ،وود ْد ُ
ُ
حزين ،ف ُقل ُ
ٌ

()1

[جامع[ ]1511 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير ،وهو صدوق
كثير الوهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 837في الحج ،باب ما جاء في دخول الكعبة ،وأبو داود رقم ( )2029في المناسك ،باب دخول الكعبة،

وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم ( )3063في المناسك ،باب دخول الكعبة.

ضمرةَ عن أبيه  -أو ِّ
أيت رسول هللا -
عمهِّ  -قال« :ر ُ
ّ
[( - ]278د) زيد بن أسلم -رمحه هللا -عن رجل من بين َ ْ َ

صلى هللا عليه وسلم -وهو على املنرب بعرفة» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1525 :عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 1915في المناسك ،باب الخطبة على المنبر بعرفة.

[( * - ]279د) أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت :كانت لَْيـلَت الت ي ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه
إيل فِّيها ُ
صريُ َّ
َ
وسلم -مساء ِّ
يوم الن ِّ
صني ،فقال
معةََ ،
آخر من آل أيب أ َُميَّةَ متَـ َق ِّّم َ
بن َز َ
َّحرَ ،
وهب ُ
فصار إيلَّ ،فَ َد َخل َعلَ َّي ُ
َََ
خل معه ُ
ود َ
ضت [أاب عبد هللا؟]» قال :ال[ ،وهللا] اي رسول هللا ،قال« :انْزع
ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لَِّو ْهب« :هل أفَ ْ
يصهُ من رأسه ،مث قال :وِّملَ اي رسول هللا؟ قالَّ :
يوم قد
عنك القميص» قال :فَـنَـ َزعه من رأسهِّ ،ونَـ َز َ
«إن هذا ٌ
ع صاحبُه قَ ِّم َ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُّ
بل أَ ْن تَطُوفوا هبذا
ص لكم إذا أَنْـتُ ْم َرَم ْيـتُ ْم ْ
أُرخ َ
اجلم َرةَ :أ ْن َحتلوا  -يعين :م ْن ُك ِّّل شيء ،إال النّ َ
ساءَ  -فإذا أ َْمس ْيـتُ ْم قَ َ
البيت ِّ
ص ْر ُْمت ُح ُرماً َك َه ْيـئَتِّ ُكم قبل أ ْن تَـ ْرُموا ،حىت تَطُوفُوا به» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1611 :عبد القادر :في سنده أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة ،فإنه وإن كان قد خرج له مسلم ،لم يوثقه أحد] [شعيب:
إسناده ضعيف] [األلباني :حسن صحيح].

( )1أبو داود رقم ( )1999في المناسك ،باب اْلفاضة في الحج.

الر ُج ُل
[( - ]280د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -أن َ
أه َّل َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا َ
ابحلج ،مث ِّ
قد َم َم َّكةَ ،وطاف ابلبيت وبني الصفا واملروة ،فقد َح َّل ،وهي عمرةٌ» .أخرجه أبو داود (.)1
ّ

[جامع[ ] 1622 :شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف النهاس] [األلباني :ضعيف].
( )1أخرجه أبو داود (.)1791

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ابملدينَةِّ عَ ْش َر
[(~ - ]281ت) عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -قال« :أقام ُ
ض ِّّحي» .أخرجه الرتمذي (.)1
نني يُ َ
ِّس َ
[جامع[ ]1625 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( ) 1507في األضاحي ،باب الدليل على أن األضحية سنة.

[( * - ]282ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  -قال :قال
ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمْ :-
«خريُ
األُ ْ ِّ
ش ،و َخ ْريُ الْ َك َف ِّن :ا ْحلُلَّةُ» .أخرجه الرتمذي (.)1
ضحيَة :الْ َك ْب ُ

[جامع[ ]1639 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وعفير بن معدان يضعف في الحديث] [عبد القادر :حسن بشاهده] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( )1517في األضاحي ،باب رقم  ،18وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 3130في األضاحي ،باب ما يستحب من

األضاحي.

ش ْ ِّ
ني ،وقال :أحدمها عين،
َيت َعلياً  -رضي هللا عنه َّ -
ضحى ب َكب َ
[( - ]283ت د) حنش بن املعتمر قال« :رأ ُ
ِّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو
أمرين به  -يعينَّ :
واآلخر :عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقلت له ،فقالَ :

أدعُهُ أبداً» .هذه رواية الرتمذي
قال :أوصاين به  -فال َ
ش ِّ
ْت له :ما هذا؟ فقالَّ :
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
إن َ
بكب َ
ني ،فقل ُ
أيت علياً َ
ويف رواية أيب داود :قال« :ر ُ
ض َّحى ْ
ض ِّّحي عنه»(.)1
ض ِّّح َي عنه ،فأان أُ َ
أوصاين :أ ْن أُ َ
َ
[جامع[ ]1643 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :حديث ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 1495في األضاحي ،باب ما جاء في األضحية عن الميت ،وأبو داود رقم ( )2790في الضحايا ،باب
األضحية عن الميت.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أ ْن
«أم َرَان ُ
[( * - ]284د ت س) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قالَ :
ض ِّّح َي مبُقابَـلَةٍ :وال ُمدابَـ َرةٍ ،وال َش ْرقَاءَ».
نَ ْست ْش ِّر َ
العني واألُ ْذ َن ،وأن ال نُ َ
ف َ
ف أذهنا ،واملدابَرةُ :ما قُ ِّط َع من جانب األذنَّ ،
واخلَرقَاءُ:
والش ْرقَاءُ :امل ْش ُقوقَةُْ .
طع طََر ُ
زاد يف رواية« :واملقابَلةُ :ما قُ َ
املَثْـ ُقوبَةُ» .هذه رواية الرتمذي.
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ِّ
ضح َي
«أم َران ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أَ ْن نَ ْستَ ْش ِّر َ
ف َ
العني واألَذ َن ،وال نُ ّ
ويف رواية أيب داود والنسائي قالَ :
َبع ْوَراءَ ،وال ُمقابلَةٍ وال ُم َدابَرةٍ ،وال َخ ْرقَاءَ ،وال َش ْرقَاءَ».
ضباءَ؟» قال :ال.
قال أبو داود :قال زهري [-وهو ابن معاوية] -فقلت أليب إسحاق [-وهو َّ
«ع ْ
السبِّْيعِّي] -أذكر َ
قلت :فما الشرقاء؟
قطع ُ
قلت :فما املُدابَـ َرةُ؟ قال :يقطع من ُمؤخَّر األُذُنُ ،
طرف األذنُ :
قلت :فما املقابلةُ؟ قال :يُ ُ
لس ِّ
ِّ ِّ
مة.
قال :تُ ُّ
شق األُذُن .قلت :فما اخلرقاء؟ قالُ :ختَْر ُق أذُهنُا ل ّ
وأخرج النسائي مثل رواية الرتمذي األوىل بغري زايدة.
ويف أخرى هلم« :أ َّ
ضباء األُذُ ِّن وال َق ْرن».
ض َّحى بِّع ْ
َن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-هنَى أَن يُ َ
ِّ
ص ِّ
سيَّ ِّ
ف فما فَوقه (.)1
ب؟ قال:
ب :ما األَ ْع َ
املكسور النّ ُ
ُ
ض ُ
قيل البن ال ُْم َ
[جامع[ ]1651 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [ عبد القادر :في إسناده أبو إسحاق السبيعي ،وهو ثقة لكنه اختلط بآخره،
والجملة األولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن] [شعيب :حسن] [األلباني :ضعيف].

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 1498في األضاحي ،باب ما يكره من األضاحي ،وأبو داود رقم ( )2804و ( )2805و ( )2806في

الضحايا ،باب ما يكره من الضحايا ،والنسائي  217/ 7في الضحايا ،باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها ،وباب الشرقاء وهي مشقوقة

األذن ،وباب العضباء ،ورواه أيضًا ابن ماجة مختص ًار رقم ( )3142في األضاحي ،باب ما يكره أن يضحى به.

َتيت عُْتـبةَ بن ٍ
جت
عبد ُّ
السلَمي فقلت :اي أاب الوليد ،إين خر ُ
[( - ]285د) يزيد ذو مصر -رمحه هللا  -قال« :أ ُ َ
ِّ
قلت :سبحان هللا! جتوز
غري ثَـ ْرماءَ ،فكرهتُها ،فما تقول؟ قال :أفال ِّج ْئـتَين هبا؟ ُ
ألتمس الضحااي ،فلم أجد شيئاً ْيعجبُين َ
ُ
ِّ
رسول هللا عن الْمص َّفرة ،واملُستَأ ِّ
ش ُّ
شيِّّ َع ِّة
ك ،وال أ ُشك ،إَّنا هنَى ُ
ْصلَ ِّة والبَ ْخ َقاء واملُ َ
عنك ،وال جتوز عين؟ قال :نعم ،إنك تَ ُ
َ
ُ َ
ْ
استُ ِّ
ِّ
فاملصفرة :الت تستَأْصل أُذُهنُا حىت يـ ْبدو ِّ
َّ
ؤص َل قَـ ْرهنُا من أصله ،والب ْخ َقاءُ:
صماخها،
وال َكسراء.
واملستأصلة :الت ْ
َ
ُ َُ
ضعفاً ،والكسراءُ :الكسريُة» .أخرجه أبو داود (.)1
الت تُـ ْب َخ ُق عينُها ،واملشيِّّعة :الت ال تَـْتـبَ ُع الغَنَ َم َع ْج َفاً َو َ
[جامع[ ]1652 :عبد القادر :في إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول ،ويزيد ذو مصر ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 2803في الضحايا ،باب ما يكره من الضحايا.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف
ت َ
[( - ]286د) غرفة بن احلارث الكندي  -رضي هللا عنه  -قالَ « :ش ِّه ْد ُ
ِّ
ِّ
عي لَهُ [علي -رضي هللا عنه ،]-فقالُ :خ ْذ ِّأبس َفل احلَْربَةِّ،
َح َّجة َ
الو َد ِّاع ،وأُِّيتَ ابلبُدن فقال :ا ْدعُوا يل أاب َ
حس ٍن ،فَ ُد ُ
أردف عليّاً» (.)1
فَـ َف َع َل ،وأخذ ُ
كب بَـغْلتَهُ و َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أبعالها ،مث طََعنا ِّهبا البُ ْد َن فَ َّ
لما فرغَ ر َ

[جامع[ ]1672 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن الحارث الكندي األزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات]
[شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة عبد هللا بن الحارث األزدي] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1766في المناسك ،باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.

[( - ]287ط د) علي  -رضي هللا عنه  -قال« :ملَّا َحنَ َر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بُدنَهُ ،فَـنَ َح َر ثالثني
ِّ ِّ ِّ
ت َسائَِّرَها».
نح ْر ُ
َمرين فَ َ
بيَده ،وأ َ
ويف روايةَّ :
ضهُ» أخرج األوىل أبو داود ( )1والثانية
ض َه ْديِّهِّ َ
«أن َ
وحن َر غَريُهُ بَع َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -حنَ َر بَـ ْع َ
املوطأ (.)2
[جامع[ ]1676 :عبد القادر :في سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق وإسناد الموطأ منقطع] [شعيب :إسناد أبي داود ضعيف

النقطاعه ،ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه] [األلباني :منكر]
( )1وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق.
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( )2أخرجه الموطأ  394 / 1في الحج ،باب العمل في النحر ،وأبو داود رقم ( )1764في المناسك ،باب الهدي إذا عطب قبل أن
يبلغ.

«أن عمر أهدى َجنيباً ،فَأُعطي هبا ثالَثائة ِّ
[( - ]288د) وعنه  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا -صلى
سأل َ
دينار ،فَ َ
رسول هللا صلى
يت هبا ثالَثائة دينا ٍر ،أَفأبِّيعها فأ ْشرتي هبا بُدانً؟ فقال له ُ
يت َجنيباً فَأُ ْع ِّط ُ
إين أه َد ُ
هللا عليه وسلم -فقالّ :

هللا عليه وسلم :-الْ ،احن َرها َّإاي َها» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]1700 :عبد القادر :في سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( )1756في المناسك ،باب تبديل الهدي.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -اشرتى َه ْديه من قُ َد ٍ
[( - ]289ت) عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما« -أ َّ
يد»
َن َّ
َ
(.)1
َن ابن عمر اشرتى َه ْديه من قُ َد ٍ
قال الرتمذي :وقد ُروي« :أ َّ
يد» .وهو أصح ( )2و َّ
اَّلل أعلم.
َ

[جامع[ ]1706 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث الثوري إال من حديث يحيى بن اليمان] [عبد القادر :في سنده يحيى
بن اليمان العجلي ،وهو صدوق عابد يخطئ كثي اًر] [األلباني :ضعيف اْلسناد].

( )1موضع بين مكة والمدينة ،والحديث أخرجه الترمذي رقم ( )907في الحج ،باب رقم (.)68
( )2أي :هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري.

ِّ
هران قال:
مسعت أاب حاض ٍر
[( - ]290د) عمرو بن ميمون -رمحه هللا -قال:
َّ
احلمريي َُيَ ِّّد ُ
ُ
ث :أن ميمو َن بن م َ
اص َر أَ ْه ُل َّ
انتهيت إىل أهل الشام
رجال من قومي ِّهبَ ْد ٍي ،فَـلَ َّما
وبعث َمعي ٌ
الش ِّام ابْ َن الزبري مبكةَ ،
ُ
ُ
عام َح َ
خرجت معتمراً َ
ْضي عُ ْم َريت،
تَّ ،
فلما كان ِّم َن العام املقبِّل َخ َر ُ
رج ْع ُ
َحلَل ُ
حر ُ
اهلدي مبكاين ،مث أ ْ
َمنَـعُوان أن نَد ُخ َل َ
ْت ،مث َ
ت َ
احلرم ،فنَ َ
جت ألَق َ
ِّ
ِّ ِّ
ابن عبَ ٍ
ي
فأتَـ ْي ُ
ْدي ،فإن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -أم َر َ
أصحابَهُ أن يُـ ْبدلُوا اهل ْد َ
اس فسألتُهُ؟ فقال :أبْدل اهل َ
ت َ
ِّ
الذي َحنَروا َعام احل َديبيةِّ يف عُمرةِّ
القضاء .أخرجه أبو داود (.)1
َ ُ
َ
[جامع[ ]1714 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،محمد بن
إسحاق موصوف بالتدليس ولم يصرح بالسماع]

( )1أبوداود رقم ( )1864في المناسك ،باب اْلحصار.

أبمو ِّ
ال الن ِّ
َّاس،
وخ قالَّ :
[( - ]291د) عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -سأله عب ُد الرمحن بن فَـ ُّر ٍ
«إان ُكنَّا نَـتَـبَايَع ْ
بيت على ِّ
مبىن وظَ َّل» .أخرجه أبو داود
املال؟ فقال :أ ََّما ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
فيأيت أح ُدان َمكةَ ،فَـيَ ُ
فبات َ

(.)1

[جامع[ ]1741 :عبد القادر :في سنده حريز أو أبو حريز ،وهو مجهول ،وعبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( ) 1958في المناسك ،باب يبيت بمكة ليالي منى.

ِّ
ت؟ قالَ :ح َج ْجنا مع ِّ
رسول
يل له :أيَرفَ ُع
الرجل يَ َديْه إذا رأَى البَـ ْي َ
ُ
[( - ]292ت د س) جابر  -رضي هللا عنه « -ق َ

هللا -صلى هللا عليه وسلم -فَ ُكنَّا نَـ ْف َعلُهُ» .هذه رواية الرتمذي.
كنت أرى َّ
أن أحداً يفعل هذا إال
يت فَ َ ْريفَ ُع يديهِّ؟ فقال :ما ُ
ويف رواية أيب داود والنسائي« :أنَّه ُسئِّل عن الرجل يَـ َرى البَ َ
اليهود ،وقد َح َج ْجنا مع ِّ
يفعلُهُ» (.)1
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فلم يكن َ
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[جامع[ ]1743 :عبد القادر :في سنده مهاجر بن عكرمة المكي القرشي المخزومي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 855في الحج ،باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت ،وأبو داود رقم ( )1870في المناسك،
باب رفع اليدين إذا رأى البيت ،والنسائي  212 / 5في الحج ،باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فكنَّا
[( - ]293ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه  -قالُ « :كنَّا إذا َحججنا مع ِّّ
ِّ
النساء والصبيان»
نليب عن
ِّّ
ليب عنها غريُها (.)1
أخرجه الرتمذي وقال :هذا حديث غريب ،وقد أمجع أهل العلم أن املرأة ال يُ ِّّ

[جامع[ ]1766 :عبد القادر :في إسناده أشعث بن سوار ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )927في الحج ،باب ما جاء في حج الصبي.

مبىن بَيتاً يُ ِّظلُّك من الشمس؟
[( ~ - ]294ت د) عائشة -رضي هللا عنها -قالت« :قلت :اي رسول هللا أال نَبين ل َ
َك َ

خ لَمن َسبَ َق إليه» أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
فقال :ال ،إَّنا هو ُمنَا ٌ

[جامع[ ]1775 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :مدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك ،وهي مجهولة الحال]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 881في الحج ،باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق ،وأبو داود رقم ( )2019في المناسك ،باب تحريم

حرم مكة ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( )3006و ( )3007في المناسك ،باب النزول بمنى.

[( * - ]295ت) عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهماَّ -
«م ِّن
أن َرجالً قال لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-
َّج ،قال :وما السبيل؟ قال :الزَّادُ والر ِّ
احلاج؟ قالَّ :
احلَةُ».
احلج
ُّ
الع ُّج والث ُّ
َي َّ
ث الت َِّّف ُل ،قال :وأ ُّ
الشعِّ ُ
أفضل؟ قالَ :
ُ
ُ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]1778 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه من حديث ابن عمر إال من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ،وقد تكلم بعض أهل

العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه] [عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف جدا لكن جملة الحج والثج ثبتت من حديث

أخر] [شعيب :حديث ضعيف دون قصة الحج والثج فحسنة]

( )1الترمذي رقم ( )3001في التفسير ،باب ومن سورة آل عمران ،وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2896في المناسك ،باب ما يوجب
الحج ،والبغوي في " شرح السنة ".

[( * - ]296ت) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهماَّ -
الث ِّح َج ٍج:
«أن النيب -صلى هللا عليه وسلمَ -ح َّج ثَ َ
ِّ
َح َّجتَ ِّ
علي من اليمن بيقيَّتها ،فيها
هاجر معها عُمرةٌ ،فساق ثالاثً وستني بَ َدنَة ،وجاء ٌّ
وحجة بعد ما َ
ني قبل أَن يُـ َهاج َرَ ،
َمجل يف ِّ
ب من
أنفهِّ بُـ َرةٌ من فِّضَّةٍ ،فَـنَحرها ،فَ َأم َر ُ
ضعةٍ فَطُبِّ ْ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -م ْن َك ِّّل بَدنَةٍ بِّبَ ْ
خت ،و َش ِّر َ
ٌ
()1
َم َرقِّها» .أخرجه الرتمذي .

[جامع[ ]1784 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده زيد بن حباب وهو صدوق يخطئ في حديث سفيان الثوري]

[شعيب :ضعيف بهذه السياقة] [األلباني :صحيح]

( )1الترمذي رقم ( )815في الحج ،باب ما جاء كم حج النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ( )3076في
المناسك ،باب حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -خرج من اجلِّ ْعرانَةِّ
[( * - ]297ت د س) حمرش الكعيب  -رضي هللا عنه « -أ َّ
َن َ
ََ

84

ِّ
ائت ،فَـلَ َّما َز ِّ
فأصبح ابجلِّ ْعرانَةِّ َكب ٍ
الشمس ِّم َن الغَ ِّد
الت
ليالً ُم ْعتَ ِّمراً ،فد َخ َل مكة ليالً ،فَـ َق َ
َ
ضى عُ ْمرتَهُ ،مث خرج من لَْيـلَتهَ َ ْ ،
ُ
ْن ِّ
الطريق ،طَ ِّ
ريق َمج ٍع بِّبَط ِّ
ج يف بَط ِّ
مرتُهُ على الناس»
حىت َج َام َع
فَّ ،
ْن َس ِّر َ
سر َ
ف ،فمن أجل ذلك َخفيَ ْ
َ
َخ َر َ
ت عُ َ
هذه رواية الرتمذي والنسائي.
ِّ
أحر َم،
«د َخ َل ُّ
ويف رواية أيب داود قالَ :
النيب -صلى هللا عليه وسلم -اجل ْعرانَةَ فَجاءَ إىل املسجد ،فَـ َرَك َع ما َشاء هللا ،مث َ
،
ِّ ِّ
أصبح مبكة ٍ
كبائت» (.)1
فاست ْقبَ َل بَطن َس ِّر َ
ف ،حىت أَتى َ
ُمثَّ استوى على راحلَته ْ
طريق املدينة فَ ْ َ َ

[جامع[ ]1787 :الترمذي :حسن غريب] [عبد القادر :في سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف

بهذه السياقة ،سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم مجهول] [األلباني :رواية الترمذي والنسائي صحيحة ورواية أبي داود صحيحة دون

ركوعه في المسجد]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( )935في الحج ،باب ما جاء في العمرة بالجعرانة ،وأبو داود رقم ( )1996في المناسك ،باب المهلة بالعمرة
تحيض فيدركها الحج ،والنسائي  199 / 5و 200في الحج ،باب دخول مكة ليالً.

ث ،وقَ ِّطي َفةٍ
ِّ
ٍ
[( - ]298جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :ح َّج النِّ ُّ
َّيب َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى َر ْح ٍلَ ،ر ّ َ
()1
ِّ
س ِّ
س ِّ
يهاَ ،وَال مسُْ َعةَ» أخرجه ابن ماجه
اويُ ،مثَّ قَ َ
ال« :اللَّ ُه َّم َح َّجةٌ َال ِّرَايءَ فِّ َ
اوي أ َْربَـ َعةَ َد َراه َم ،أ َْو َال تُ َ
تُ َ

[ماجه[ ]2890 :األلباني :ضعيف ] [شعيب :إسناده ضعيف ،الربيع بن صبيح وشيخه يزيد بن أبان -وهو الرقاشي -ضعيفان]
ِ ِ
ِ
الر ْح ِل
اب اْل َح ِج َعَلى َّ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2890ك َت ُ

اَّللِّ
ول َِّّ
[( - ]299جه) أبو هريرة -رضي هللا عنهَ -ع ْن َر ُس ِّ
ارَ ،وفْ ُد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
اَّلل َ
اج َوالْعُ َّم ُ
ال« :ا ْحلُ َّج ُ
()1
استَـغْ َف ُروهُ غَ َف َر َهلُ ْم» أخرجه ابن ماجه
َج َاهبُ ْمَ ،وإِّ ِّن ْ
إِّ ْن َد َع ْوهُ أ َ

[ماجه[ ]2892 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده صالح بن عبد هللا .قال البخاري فيه :منكر الحديث] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف]

اس ِك ،باب َف ْض ِل ُد َع ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2892ك َتاب ا ْلمَن ِ
اج
اء ا ْل َح ِ
َ ُ
ُ َ

الر ِّ
ول َِّّ
[( - ]300جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
احلَةُ» يَـ ْع ِّين
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
َّادَ ،و َّ
ال« :الز ُ
اَّلل َ
()1
استَطَاعَ إِّلَيْهِّ َسبِّ ًيال} [آل عمران .]97 :أخرجه ابن ماجه
{م ِّن ْ
قَـ ْولَهُ َ
[ماجه[ ] 2897 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ،سويد بن سعيد ضعيف ،وكذلك ابن عطاء]
ِ ِ
ِ
الر ْح ِل
اب اْل َح ِج َعَلى َّ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2897ك َت ُ

ِّ
ِّ
صٍْ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َع ْن َح َّجةٍ َكانَ ْ
استَـ ْف َىت النِّ َّ
نيَ - ،ر ُج ٌل م َن الْ ُف ْر ِّع  -أَنَّهُ ْ
َّيب َ
[( - ]301جه) أَبو الْغَ ْوث بْ ِّن ُح َ
ِّ
ِّ َّ
يب َ َّ
ك
يك» َوقَ َ
اتَ ،وَملْ ََيُ َّج ،قَ َ
«وَك َذلِّ َ
«ح َّج َع ْن أَبِّ َ
َعلَى أَبِّيهِّ َم َ
ال النَِّّ ُّ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ :
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ :
()1
ام ِّيف النَّذ ِّ
ضى عَنْهُ» أخرجه ابن ماجه
ْر ،يُـ ْق َ
ِّّ
الصيَ ُ

[ماجه[ ] 2905 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني ،ضعفه ابن معين .وقيل منكر الحديث متروك .وقال

الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
اب اْل َح ِجَ ،ع ِن ا ْل َمِي ِت
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2905ك َت ُ

ِّ
ول َِّّ
[( - ]302جه) حص ْني بن َعو ٍ
يع أَ ْن ََيُ َّج،
ْت َاي َر ُس َ
ف-رضي هللا عنه -قَ َ
ال :قُـل ُ
اَّلل إِّ َّن أَِّيب أَ ْد َرَكهُ ا ْحلَ ُّجَ ،وَال يَ ْستَط ُ
ُ َ ُْ ْ
()1
يك» أخرجه ابن ماجه
اعةًُ ،مثَّ قَ َ
«ح َّج َع ْن أَبِّ َ
ص َم َ
إَِّّال ُم ْع َِّرت ً
ت َس َ
ضا ،فَ َ
الُ :

[ماجه[ ]2908 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن كريب ،قال أحمد :منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.
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محمد بن كريب
وقال البخاري :منكر الحديث فيه نظر .وضعفه غير واحد] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف بمرةَّ ،

متفق على ضعفه]

ِ ِ
ِ
اب اْل َح ِج َع ِن اْل َح ِي ،إِ َذا َل ْم َي ْس َت ِط ْع
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2908ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]303جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
«ما ِّم ْن ُْحم ِّرٍم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ي ْ ِّ ِّ
ِّ
يب َّ
اد َك َما َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ» أخرجه ابن ماجه
س ،إَِّّال غَابَ ْ
ت بِّ ُذنُوبِّهِّ ،فَـ َع َ
َ
ض َحى ََّّلل يَـ ْوَمهُ ،يُـلَِّّيبَ ،ح َّىت تَغ َ
الش ْم ُ

[ماجه[ ] 2925 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .لضعف عاصم بن عبيد هللا وعاصم بن عمر بن حفص] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

اس ِك ،باب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2925ك َتاب ا ْلمَن ِ
الظ َال ِل لِ ْل ُم ْح ِرمِ
َ ُ
ُ َ

الَ « :كانَ ِّ
اَّلل بْ ِّن عَبَّ ٍ
[( - ]304جه) عَ ْب ِّد َّ
شاةً ُح َفاةًَ ،ويَطُوفُو َن
اس-رضي هللا عنهما -قَ َ
ت ْاألَنْبِّيَاءُ تَ ْد ُخ ُل ا ْحلََر َمُ ،م َ
()1
ضو َن الْمنَ ِّ
ِّ
شاةً» أخرجه ابن ماجه
كُ ،ح َفاةً ُم َ
اس َ
ِّابلْبَـ ْيتَ ،ويَـ ْق ُ َ

[ماجه[ ] 2939 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف من أجل مبارك بن حسان]
ِ ِ
ِ
اب ُد ُخ ِ
ول ا ْل َحَرمِ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2939ك َت ُ

وف
ش ٍام ،يَ ْسأ ُ
[( - ]305جه) ُمحَْي ُد بْ ُن أَِّيب َس ِّويَّةَ ،قَ َ
الرْك ِّن الْيَ َم ِّاينَ ،و ُه َو يَطُ ُ
ت ابْ َن ِّه َ
َل َعطَاءَ بْ َن أَِّيب َرَاب ٍح َع ِّن ُّ
الَِّ :مس ْع ُ
ِّابلْبـ ْي ِّ
ال َعطَاءٌَ :ح َّدثَِّين أَبُو ُه َريْـ َرةَ أ َّ
ال :اللَّ ُه َّم إِِّّّين
الُ " :وكِّ َل بِّهِّ َس ْبـعُو َن َملَ ًكا ،فَ َم ْن قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ت ،فَـ َق َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب الن ِّ
الدنْـيَا َو ْاآلخ َرةَ ،ربَّـنَا آتِّنَا ِّيف ُّ
ُك ال َْع ْف َو َوال َْعافِّيَةَ ِّيف ُّ
ني "
َسأَل َ
َّار ،قَالُوا :آم َ
أْ
سنَةًَ ،وقنَا َع َذ َ
سنَةًَ ،وِّيف ْاآلخ َرة َح َ
الدنْـيَا َح َ
ال َعطَاءٌَ :ح َّدثَِّين أَبُو ُه َريْـ َرةَ ،أَنَّهُ َِّمس َع َر ُسو َل
َس َو ِّد؟ فَـ َق َ
َس َو ِّد ،قَ َ
ك ِّيف َه َذا ُّ
فَـلَ َّما بَـلَ َغ ُّ
ال َاي أ ََاب ُحمَ َّم ٍد َما بَـلَغَ َ
الرْك ِّن ْاأل ْ
الرْك ِّن ْاأل ْ
َِّّ
ضهُ ،فَِّإ ََّّنَا يُـ َف ِّ
ال
اف؟ قَ َ
الر ْمحَ ِّن» قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ش ٍامَ :اي أ ََاب ُحمَ َّم ٍد فَالطََّو ُ
ض يَ َد َّ
ال لَهُ ابْ ُن ِّه َ
«م ْن فَ َاو َ
او ُ
اَّلل َ
ولَ :
ول َِّّ
اف ِّابلْبـ ْي ِّ
ت َس ْبـ ًعا َوَال يَـتَ َكلَّ ُم ،إَِّّال
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
عَطَاءٌَ :ح َّدثَِّين أَبُو ُه َريْـ َرةَ ،أَنَّهُ َِّمس َع َر ُس َ
اَّلل َ
«م ْن طَ َ َ
ولَ :
ت َع ْنهُ َع ْشر سيِّّئَ ٍ
ِّ
اَّللَُ ،و َّ
اَّللِّ َوا ْحلَ ْم ُد ََِّّّللَِّ ،وَال إِّلَهَ إَِّّال َّ
س ْب َحا َن َّ
اتَ ،وُكتِّبَ ْ
اَّللُ أَ ْك َربَُ ،وَال َح ْو َل َوَال قُـ َّوةَ ،إَِّّال ِّاب ََّّللُِِّّ ،حميَ ْ
ت لَهُ
ُ َ
بُ
شرةُ َدرج ٍ
َع ْشر ح ٍ ِّ ِّ
ْك ا ْحلَ ِّ
الر ْمحَةِّ بِّ ِّر ْجلَْيهَِّ ،ك َخائِّ ِّ
ض
اتَ ،وَم ْن طَ َ
اض ِّيف َّ
اف ،فَـتَ َكلَّ َم َو ُه َو ِّيف تِّل َ
الَ ،خ َ
سنَاتَ ،وُرف َع لَهُ هبَا َع َ َ َ َ
ُ ََ
()1
ال َْم ِّاء بِّ ِّر ْجلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]2957 :عبد الباقي :في الزوائدَ :ه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
اس ِك ،باب َف ْض ِل الطَّو ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2957ك َتاب ا ْلمَن ِ
اف
َ
َ ُ
ُ َ

ول َِّّ
از ٍ
ْرباء بْ ِّن عَ ِّ
َح َرْمنَا
ج عَلَْيـنَا َر ُس ُ
ب-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم َوأ ْ
َص َحابُهُ ،فَأ ْ
اَّلل َ
ال َخ َر َ
[( - ]306جه) ال ََ
ول َّ
ف َْجن َعلُ َها
َّاسَ :اي َر ُس َ
«اج َعلُوا ِّح َّجتَ ُك ْم ،عُ ْم َرةً» فَـ َق َ
ِّاب ْحلَ ِّّج ،فَـلَ َّما قَ ِّد ْمنَا َم َّكةَ قَ َ
اَّللِّ قَ ْد أَ ْح َرْمنَا ِّاب ْحلَ ِّّج ،فَ َك ْي َ
الْ :
ال الن ُ
ِّ
ِّ
ضبا َن ،فَـرأ ِّ
ِّ
َت
عُ ْم َرةً؟ قَ َ
ب فَانْطَلَ َقُ ،مثَّ َد َخ َل َعلَى َعائِّ َ
آم ُرُك ْم بِّه ،فَافـ َ
شةَ غَ ْ َ
ال« :انْظُُروا َما ُ
ْعلُوا» فَـ َردُّوا َعلَْيه الْ َق ْو َل ،فَـغَض َ
َ
ضبَهُ َّ
آم ُر أ َْم ًرا ،فََال أُتْـبَ ُع» أخرجه ابن
اَّللُ قَ َ
ب ِّيف َو ْج ِّههِّ ،فَـ َقال ْ
«وَما ِّيل َال أَغْ َ
ك؟ أَغْ َ
ضبَ َ
َتَ :م ْن أَغْ َ
الْغَ َ
بَ ،وأَ َان ُ
ض ُ
الَ :
ض َ
ماجه

()1

[ماجه[ ]2982 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ ِ
ِ
اب َف ْس ِخ اْل َح ِج
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2928ك َت ُ

ول َِّّ
ْحة بْ ِّن عُبَـ ْي ِّد َّ
ول« :ا ْحلَ ُّج ِّج َها ٌد،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
اَّللِّ-رضي هللا عنه -أَنَّهُ َِّمس َع َر ُس َ
اَّلل َ
[( - ]307جه) طَل َ

َوالْعُ ْم َرةُ تَطَُّوعٌ» أخرجه ابن ماجه

()1
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[ماجه[ ] 2989 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن قيس -المعروف بمندل -ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم .والحسن أيضا
جدا]
ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ ِ
ِ
اب اْل ُع ْمَرِة
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2989ك َت ُ

السلَ ِّم ُّي-رضي هللا عنه -أ َّ
[( - ]308جه) َعبَّاس بْ ِّن ِّم ْر َد ٍ
«د َعا ِّأل َُّمتِّهِّ َع ِّشيَّةَ َع َرفَةَ،
اس ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ِّابلْمغ ِّفرةِّ» فَأ ُِّجيب« :إِِّّين قَد غَ َفرت َهلم ،ما خ َال الظَّ ِّامل ،فَِّإِّين آخ ُذ لِّلْمظْلُ ِّ
ت
وم ِّمنْهُ» قَ َ
ت أَ ْعطَْي َ
ب إِّ ْن ِّشئْ َ
َ ّ ْ ْ ُ ُْ َ َ
َي َر ِّّ
ال« :أ ْ
َ ّ ُ َ
َْ َ
الْمظْلُوم ِّمن ا ْجلنَّةِّ ،وغَ َفر َ ِّ ِّ
ِّ
ال:
َل ،قَ َ
يب إِّ َىل َما َسأ َ
اد الد َ
َع َ
َصبَ َح ِّابل ُْم ْز َدلَِّفةِّ ،أ َ
ب َع ِّشيَّـتَهُ ،فَـلَ َّما أ ْ
ت للظَّامل» فَـلَ ْم ُجيَ ْ
َ َ َ َ َ ْ
ُّعاءَ ،فَأُج َ
ال لَهُ أَبو ب ْك ٍر وعُمرِّ :أبَِّيب أَنْ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ول َِّّ
اعةٌ َما
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أ َْو قَ َ
ك َر ُس ُ
ال تَـبَ َّ
ض ِّح َ
فَ َ
َس َ
اَّلل َ
س َم ،فَـ َق َ ُ َ َ َ ُ
ت َوأ ُّمي إ َّن َهذه ل َ
ال« :إِّ َّن َع ُد َّو َِّّ ِّ ِّ
يس ،ل ََّما َعلِّ َم أَ َّن َّ
ك َّ
اَّللَ َع َّز َو َجلَّ ،قَ ِّد
َّك قَ َ
ك؟ أَ ْ
يها ،فَ َما الَّ ِّذي أَ ْ
ت تَ ْ
اَّللُ ِّسن َ
ض َح َ
ض َح َك َ
ض َح ُ
ُك ْن َ
ك فِّ َ
اَّلل إبْل َ
ِّ
ِّ
اب ،فَ َج َع َل ََيْثُوهُ عَلَى َرأ ِّْسهَِّ ،ويَ ْدعُو ِّابل َْويْ ِّل َوالثـُّبُ ِّ
ت ِّم ْن
ور ،فَأَ ْ
ض َح َك ِّين َما َرأَيْ ُ
ْ
الرت َ
استَ َج َ
اب دُعَائيَ ،وغَ َف َر أل َُّم ِّت أَ َخ َذ َُّ
()1
ِّ
ِّ
َج َزعه» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]3013 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن كتانة ،قال البخاري :لم يصح حديثه .ولم أر من تكلم فيه بجرح وال
توثيق] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف عبد القاهر بن السري السلمي ،وجهالة عبد هللا ابن كنانة وأبيه]
ُّع ِ
ِ ِ
ِ
اء ِب َعَرَف َة
اب الد َ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3013ك َت ُ

َسكِّ ِّ
[( - ]309جه) بِّ َالل بْ ِّن َرَاب ٍح -رضي هللا عنه -أ َّ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
«اي بَِّال ُل أ ْ
َّيب َ
ال لَهُ :غَ َداةَ مجَْ ٍع َ
ِّ
ِّ ِّ
ال« :إِّ َّن َّ
ب ُم ِّسيئَ ُك ْم ،لِّ ُم ْح ِّسنِّ ُك ْمَ ،وأَ ْعطَى
َّاس» ُمثَّ قَ َ
اَّللَ تَطََّو َل َعلَْي ُك ْم ِّيف مجَْع ُك ْم َه َذا ،فَـ َو َه َ
َّاس» أ َْو «أَنْصت الن َ
الن َ
()1
َل ،ا ْدفَـعُوا ِّاب ْس ِّم َّ
اَّللِّ» أخرجه ابن ماجه
ُْحم ِّسنَ ُك ْم َما َسأ َ

[ماجه[ ] 3024 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف .أبو سلمة هذا ال يعرف اسمه .وهو مجهول] [األلباني :صحيح] [شعيب:
إسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصي]
اس ِك ،باب اْلوقُ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3024ك َتاب ا ْلمَن ِ
وف ِب َج ْم ٍع
َ ُ ُ
ُ َ

ِّ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
اف ِّّ
شةَ ،وابْن َعبَّ ٍ
الزَاي َرةِّ ،إِّ َىل
َّر طََو َ
[( - ]310جه) َعائِّ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «أَخ َ
()1
اللَّْي ِّل» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]3059 :األلباني :شاذ] [شعيب :إسناده ضعيف ،أبو الزبير موصوف بالتدليس ،وقد رواه بالعنعنة ،وفي سماعه من ابن
عباس وعائشة نظر]
اس ِك ،باب زِيارِة ا ْلبيتِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3059ك َتاب ا ْلمَن ِ
َ ُ َ َ َْ
ُ َ

ت ِّع ْن َد اب ِّن َعبَّ ٍ ِّ
الِّ :م ْن أَيْ َن
سا ،فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل ،فَـ َق َ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن أَِّيب بَ ْك ٍر ،قَ َ
[( - ]311جه) ُحمَ َّمد بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
الُ :ك ْن ُ
ْ
اس َجال ً
ت ِّم ْنـ َها ،فَا ْستَـ ْقبِّ ِّل ال ِّْق ْبـلَةََ ،واذْ ُك ِّر
ف؟ قَ َ
ت ِّم ْنـ َهاَ ،ك َما يَـْنـبَغِّي؟ قَ َ
الِّ :م ْن َزْم َز َم ،قَ َ
ت؟ قَ َ
الَ :وَك ْي َ
ال :فَ َ
ال :إِّذَا َش ِّربْ َ
ش ِّربْ َ
ِّجئْ َ
ول َِّّ
اسم َِّّ
امحَ ِّد َّ
ال« :إِّ َّن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل ،فَِّإ َّن َر ُس َ
ت ،فَ ْ
ضلَّ ْع ِّمْنـ َها ،فَِّإذَا فَـ َر ْغ َ
س ثََال ًاثَ ،وتَ َ
اَّلل َ
َْ
اَّللَ ،وتَـنَـ َّف ْ
()1
ضلَّعُو َنِّ ،م ْن َزْم َز َم» أخرجه ابن ماجه
ني ،إِّ َّهنُ ْم َال يَـتَ َ
ني ال ُْمنَافِّ ِّق َ
آيَةَ َما بَـْيـنَـنَاَ ،وبَ َْ
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد ،وباقي
[ماجه[ ]3061 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيفَّ ،
رجاله ثقات]
ِ ِ
ِ
اب ُّ
الش ْر ِبِ ،م ْن َز ْمَزَم
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3061ك َت ُ

ِّ
ِّ
الَ « :ملْ يُـ َرِّّخ ِّ
يت ِّمبَ َّكةَ ،إَِّّال
[( * - ]312جه) ابْن َعبَّاس-رضي هللا عنهما -قَ َ
َح ٍد ،يَبِّ ُ
ص النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أل َ
()1
لِّلْعبَّ ِّ ِّ
ِّ
الس َقايَةِّ» أخرجه ابن ماجه
اس ،م ْن أ ْ
َ
َج ِّل ّ
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[ماجه[ ]3066 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :صحيح بما قبله ،وهذا إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم] [البوصيري:
هذا إسناد ضعيف إسماعيل بن مسلم البصري ضعفه ابن المبارك وأحمد وابن معين وقال ابن المديني أجمع أصحابنا على ترك

أحاديثه]

ِ ِ
ِ
اب ُّ
الش ْر ِبِ ،م ْن َز ْمَزَم
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3066ك َت ُ

ول َِّّ
الر ُج ُلَ ،ح َّىت
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( * - ]313جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أَ ْن يَـ ْن ِّف َر َّ
اَّلل َ
()1
ِّ
آخر َع ْه ِّدهِّ ِّابلْبـ ْي ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
َ
يَ ُكو َن ُ

[ماجه[ ]3071 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إبراهيم ،هو ابن إسماعيل المكي الفربري .ضعفه أحمد وغيره] [األلباني :صحيح]
جدا ،إبراهيم بن يزيد -وهو الخوزي -متروك]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
طو ِ
ِ ِ
ِ
اع
اف ا ْل َوَد ِ
اب َ َ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3071ك َت ُ

ول َِّّ
ض النـَّع ِّام ،ي ِّ
[( - ]314جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه " -أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
صيبُهُ
اَّلل َ
الِّ :يف بَـ ْي ِّ َ ُ
()1
ال ُْم ْح ِّر ُمَ ،ثََنُهُ " أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3086 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن عبد العزيز ،مجهول .وأبو المهزم ،اسمه يزيد بن سفيان ضعيف]
جدا ،أبو المهزم -واسمه يزيد بن سفيان -متروك]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اء َّ ِ ِ
اس ِك ،باب َج َز ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3086ك َتاب ا ْلمَن ِ
ِم
َ ُ
الصْيدُ ،يص ُيبهُ ا ْل ُم ْحرُ
ُ َ

ِّ ٍ
ب،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
ال« :يَـ ْقتُ ُل ال ُْم ْح ِّرُم ،ا ْحلَيَّةََ ،وال َْع ْق َر َ
َّيب َ
[( - ]315جه) أَبو َسعيد-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الِّ :أل َّ
َن َر ُس َ
يل َهلَا الْ ُف َويْ ِّس َقةُ؟ قَ َ
َو َّ
ُ
ول َّ َ
ْب ال َْع ُق َ
يَ ،والْ َكل َ
السبُ َع ال َْعاد َ
يل لَهُ :ملَ ق َ
ورَ ،والْ َفأ َْرةَ الْ ُف َويْس َقةَ» فَق َ
()1
ظ َهلَا ،وقَ ْد أَ َخ َذ ِّ
ت .أخرجه ابن ماجه
ت الْ َفتِّيلَةَ ،لِّتُ ْح ِّر َق ِّهبَا الْبَـ ْي َ
َو َسلَّ َم ْ
استَـْيـ َق َ َ

[ماجه[ ] 3089 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبي زياد ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف يزيد بن أبي زياد وباقي رجاله ثقات]
ِ ِ
ِ
ِم
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3089ك َت ُ
اب َما َي ْقُت ُل ا ْل ُم ْحرُ

ول َِّّ
يف َر ُس ُ
ضلَةَ ،قَ َ
[( - ]316جه) َعلْ َق َمة بْ ِّن نَ ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وأَبُو بَ ْك ٍرَ ،وعُ َم ُرَ ،وَما تُ ْد َعى ِّرَابعُ
اَّلل َ
ال« :تُـ ُوَِّّ
()1
م َّكةَ ،إَِّّال َّ ِّ
َس َك َن» أخرجه ابن ماجه
استَـغْ َىن أ ْ
اج َس َك َنَ ،وَم ِّن ْ
بَ ،م ِّن ْ
َ
احتَ َ
الس َوائ َ

[ماجه[ ]3107 :األ لباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال علقمة بن نضلة ،وهو تابعي ال تصح صحبته ،فالحديث
مرسل]

َج ِر بي ِ
ِ ِ
ِ
وت َم َّك َة
اب أ ْ ُ ُ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3107ك َت ُ

[( - ]317جه) عَيَّاش ب ِّن أَِّيب ربِّيعةَ الْم ْخز ِّ
ول َِّّ
ال
«ال تَـ َز ُ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وم ِّّي-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ :
َ َ َ ُ
ْ
اَّلل َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كَ ،هلَ ُكوا» أخرجه ابن ماجه
ضيَّـعُوا ذَل َ
َه ِّذهِّ ْاأل َُّمةُ ُِّبَ ٍْريَ ،ما َعظَّ ُموا َهذه ا ْحلُْرَمةََ ،ح َّق تَـ ْعظيم َها ،فَِّإذَا َ

[ماجه[ ] 3110 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف يزيد بن أبي زياد ،وهو الكوفي ،وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك عياش بن أبي ربيعة]
ِ ِ
ِ
اب َف ْض ِل َم َّك َة
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3110ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]318جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
ُح ًدا َجبَ ٌل َُِّيبُّـنَا
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ال :إِّ َّن َر ُس َ
ك-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
ال« :إِّ َّن أ ُ
َ ََ
()1
َو ُِّحنبُّهَُ ،و ُه َو َعلَى تُـ ْر َعةٍ ِّم ْن تُـ َر ِّع ا ْجلَنَّةَِّ ،و َع ْريٌ َعلَى تُـ ْر َعةٍ ِّم ْن تُـ َر ِّع الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه

محمد بن إسحاق
[ماجه[ ]3115 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :القطعة األولى منه صحيحة من طريق آخر ،وهذا إسناد ضعيفَّ ،
مدلس ،وقد رواه بالعنعنة ،وعبد هللا بن مكنف روى عنه اثنان ،أحدهما مدلس ،والثاني صدوق حسن الحديث في أكثر أحواله]
88

ِ ِ
ِ
اب َف ْض ِل ا ْل َم ِديَن ِة
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3115ك َت ُ

[( - ]319جه) أَبو سعِّ ٍ
شاةً ِّم َن ال َْم ِّدينَةِّ ،إِّ َىل
يد-رضي هللا عنه -قَ َ
َص َحابُهُ ُم َ
الَ :ح َّج النِّ ُّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوأ ْ
َّيب َ
َ
()1
ِّ
ِّ
ط ا ْهلَْرَولَة» أخرجه ابن ماجه
َم َّكةَ َوقَ َ
شى خلْ َ
«اربُطُوا أ َْو َساطَ ُك ْمِّ ،أب ُُزِّرُك ْمَ ،وَم َ
الْ :

[ماجه[ ]3119 :األلبا ني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،يحيى بن يمان وحمران بن أعين ضعيفان]
اس ِك ،باب اْل َح ُّج م ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3119ك َتاب ا ْلمَن ِ
اشًيا
َ ُ
َ
ُ َ

ول َِّّ
[( * - ]320جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أ َّ
ض ِّّح،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
«م ْن َكا َن لَهُ َس َعةٌَ ،وَملْ يُ َ
اَّلل َ
الَ :
()1
ص َّال َان» أخرجه ابن ماجه
فَ َال يَـ ْق َربَ َّن ُم َ

[ماجه[ ] 3123 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن عياش ،وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات
والشواهد .وقد ضعفه أبو داود والنسائي .وقال أبو حاتم :صدوق .وقال ابن يونس :منكر الحديث .وذكره ابن حبان في الثقات]

[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]
َض ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3123ك َتاب ْاأل َ ِ
اح ِيَ ،و ِ
اجَب ٌة ِهي أ َْم َال
اب ْاأل َ
َضاح ِيَ ،ب ُ
ُ
َ

[( - ]321جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
ال :إِّ َّن َعلَ َّي بَ َدنَةًَ ،وأَ َان
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أَ ََتهُ َر ُج ٌل فَـ َق َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
()1
ِّ
وسر ِّهبا ،وَال أ ِّ
ْحبَ ُه َّن» أخرجه ابن ماجه
اعَ ،س ْب َع ِّشيَاهٍ ،فَـيَذ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَ ْن يَـْبـتَ َ
َج ُد َها ،فَأَ ْش َِّرتيَـ َها «فَأ ََم َرهُ النِّ ُّ
َّيب َ
ُم ٌ َ َ
[ماجه[ ]3136 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3136ك َتاب ْاأل َ ِ
اب َك ْم ُت ْجزِئُ ِم َن اْل َغَنمَِ ،ع ِن اْلَبَدَن ِة
َضاح ِيَ ،ب ُ
ُ

ِّ
شا نُ َ ِّ ِّ
[( - ]322جه) أَبو سعِّ ٍ
ب ِّم ْن أَلْيَتِّهِّ ،أ َْو أُذُنِّهِّ،
يد ْ
ي-رضي هللا عنه -قَ َ
ال :ابْـتَـ ْعنَا َك ْب ً
َص َ
ض ّحي بِّه ،فَأ َ
َ
اخلُ ْد ِّر ِّّ
اب ال ّذئْ ُ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ض ّح َي بِّه» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «فَأ ََم َرَان ،أَ ْن نُ َ
سأَلْنَا النِّ َّ
َّيب َ
فَ َ

[ماجه[ ]3146 :األلباني :ضعيف اْلسناد جدا] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3146ك َتاب ْاأل َ ِ
َص َاب َها ع ْنَد ُه َش ْي ٌء
اش َتَرى أ ْ
اب َم ِن ْ
ُض ِحَّي ًة َص ِح َ
َضاح ِيَ ،ب ُ
ُ
يحةًَ ،فأ َ

ول َِّّ
ار بْ ِّن َس ْع ٍدُ ،م َؤ ِّذّ ِّن َر ُس ِّ
الر ْمحَن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن َع َّم ِّ
الَ :ح َّدثَِّين أَِّيب،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
[( - ]323جه) َع ْب ُد َّ
اَّلل َ
ض ِّحيَّـتَهُِّ ،عنْ َد طَر ِّ
ول َِّّ
الزقَ ِّ
عَ ْن أَبِّيهِّ ،عَ ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
اق ،طَ ِّر ِّ
يق بَِّين ُزَريْ ٍق بِّيَ ِّدهِّ،
َن َر ُس َ
ف ُّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم «ذَبَ َح أُ ْ
اَّلل َ
َ
()1
ش ْف َرةٍ» أخرجه ابن ماجه
بِّ َ
[ماجه[ ] 3156 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سعد وأبيه وجده]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3156ك َتاب ْاأل َ ِ
ُض ِحَّيَتهُِ ،بَي ِد ِه
اب َم ْن َذَب َح أ ْ
َضاح ِيَ ،ب ُ
ُ

ض ِّ
ول َِّّ
اب َر ُس ِّ
ول َّ
اح ُّي؟
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :اي َر ُس َ
ال :قَ َ
[( - ]324جه) َزيْد بْ ِّن أ َْرقَ َم ،قَ َ
اَّللِّ َما َه ِّذهِّ ا ْألَ َ
ال أ ْ
اَّلل َ
َص َح ُ
ٍ
ِّ
اَّللِّ؟ قَ َ ِّ
الِّ ُ :
ول َّ
ول
وف؟ َاي َر ُس َ
يها َاي َر ُس َ
قَ َ
سنَةٌ» قَالُوا " :فَ ُّ
الص ُ
يم» قَالُوا :فَ َما لَنَا فِّ َ
«سنَّةُ أَبي ُك ْم إِّبْـ َراه َ
ال« :ب ُك ِّّل َش َع َرةَ ،ح َ
()1
ال« :بِّ ُك ِّل َشعرةٍ ِّمن ُّ ِّ
َّ
سنَةٌ» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ قَ َ
ّ ََ َ
الصوفَ ،ح َ

[ماجه[ ] 3127 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو داود .واسمه نفيع بن الحارث .وهو متروك .واتهم بوضع الحديث] [األلباني:
جدا]
ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً

( )1سنن ابن ماجه ( ،)3127أ َْبواب ْاأل َ ِ
اب َث َو ِ
ُض ِحَّي ِة
اب ْاأل ْ
َضاح ِيَ ،ب ُ
َ ُ

ول َِّّ
ض َع َش َفتَـيْهِّ عَلَيْهِّ ،يَـبْكِّي طَ ِّو ًيال،
استَـ ْقبَ َل َر ُس ُ
[( - ]325جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ا ْحلَ َج َرُ ،مثَّ َو َ
الْ :
اَّلل َ
()1
اخلَطَّ ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
ت ،فَِّإذَا ُه َو بِّعُ َم َر بْ ِّن ْ
اب يَـ ْبكِّي ،فَـ َق َ
ربا ُ
ُمثَّ الْتَـ َف َ
«ه ُ
ال َاي عُ َم ُرَ :
اهنَا تُ ْس َك ُ
ب ال َْع ََ
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[ماجه[ ]2945 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن عون الخراساني ،ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما]
محمد بن عون -وهو الخراساني -متروك]
جداَّ ،
[األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ ِ
اسِت َالمِ ا ْل َح َج ِر
اب ْ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2945أ َْب َو ُ

ول َِّّ
[( - ]326جه) َجابِّر ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوأ ََاب بَ ْك ٍرَ ،وعُ َم َرَ ،وعُثْ َما َن «أَفـ َْر ُدوا ا ْحلَ َّج» أخرجه ابن
َن َر ُس َ
اَّلل َ
()1
ماجه

[ماجه[ ]1967 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده القاسم بن عبد هللا ،وهو متروك .وكذبه أحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع]
جدا ،القاسم بن عبد هللا العمري متروك]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :صحيح من غير هذا الوجه ،وهذا إسناد ضعيف ً
ِ ِ
اب ِْ
اْلفَْر ِاد ِبا ْل َح ِج
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2967أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ
ضا َن ِّمبَ َّكةَ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[(- ]327جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
«م ْن أَ ْد َر َك َرَم َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ْف َش ْه ِّر رم َ ِّ
اَّللُ لَهُ ِّمائَةَ أَل ِّ
ب َّ
ب َّ
اَّللُ لَهُ ،بِّ ُك ِّّل يَـ ْوٍم ِّع ْت َق َرقَـبَةٍَ ،وُك ِّّل
ام ِّم ْنهُ َما تَـيَ َّ
يما ِّس َو َ
ص َامهَُ ،وقَ َ
فَ َ
ََ
اهاَ ،وَكتَ َ
ضا َن ،ف َ
س َر لَهَُ ،كتَ َ
ٍ
()1
يل َِّّ
ٍ
س ِّيف َسبِّ ِّ
لَْيـلَةٍ ِّع ْت َق َرقَـبَةٍَ ،وُك ِّّل يَـ ْوٍم محُْ َال َن فَـ َر ٍ
سنَةً» أخرجه ابن ماجه
سنَةًَ ،وِّيف ُك ِّّل لَْيـلَة َح َ
اَّللَ ،وِّيف ُك ِّّل يَـ ْوم َح َ

جدا ،عبد الرحيم بن زيد العمي متروك ،وأبوه زيد بن الحواري ضعيف]
[ماجه[ ]3117 :األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ ِ
انِ ،ب َم َّك َة
اب ِصَيامِ َش ْه ِر َرَم َض َ
اب ا ْل َمَناسكَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3117أ َْب َو ُ

ال :طُْفنَا َم َع أَِّيب ِّع َق ٍ
ال:
ْف ال َْم َق ِّام ،فَـ َق َ
[(- ]328جه) َد ُاو ُد بْ ُن َع ْج َال َن ،قَ َ
ض ْيـنَا طََوافَـنَا ،أَتَـْيـنَا َخل َ
الِّ ،يف َمطَ ٍر ،فَـلَ َّما قَ َ
ت مع أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّْيـنَا رْك َعتَ ْ ِّ
س« :ائْـتَنِّ ُفوا ال َْع َم َل،
ني ،فَـ َق َ
ض ْيـنَا الطََّو َ
ك ِّيف َمطَ ٍر ،فَـلَ َّما قَ َ
اف ،أَتَـْيـنَا ال َْم َق َ
َ
طُْف ُ َ َ
ال لَنَا أَنَ ٌ
ام ،فَ َ َ
()1
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وطُْفنَا َم َعهُ ِّيف َمطَ ٍر» أخرجه ابن ماجه
ال لَنَا َر ُس ُ
فَـ َق ْد غُ ِّف َر لَ ُك ْمَ ،ه َك َذا قَ َ
اَّلل َ

جدا ،داود بن عجالن ضعيف ،وأبو عقال -واسمه هالل
[ماجه[ ] 3118 :حكم األلباني :ضعيف اْلسناد جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ابن زيد بن يسار -متروك ،اتهم برواية الموضوعات عن أنس]
اس ِك ،باب الطَّو ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3118أَبواب ا ْلمَن ِ
ط ٍر
اف ِفي َم َ
َ
َ ُ
َْ ُ َ

90

الكتاب الثاني من حرف احلاء :يف احلدود
ِّ
العرب على ِّ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
انس من
[( - ]329س) سعيد بن املسيب -رمحه هللا -قال« :قَد َم ٌ
اح ليَ ْش َربُوا من ألباهنا فَكانُوا فيها ،مث َع َمدوا
ث هبم ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل لَِّق ٍ
فأسلموا ،مثَّ َم ِّرضوا ،فَـبَـ َع َ
ِّ
إىل الراعي غُالم ِّ
اح ،فَـ َزعُموا أ َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه
َن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فَقتَـلُوهُ ،واستَاقُوا اللّ َق َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف طلبهم ،فَ ِّ
ِّ
ش آل ٍ
أخذوا،
فبعث ُ
حممد الليلةََ ،
وسلم -قال [اللهم] َعطّش َم ْن َعطَّ ْ
(.)1
ش ِّ
رك» .أخرجه النسائي
ومسَ َل أَعيُـنَـ ُه ْم ،قال بعضهم :استاقوا إىل أَرض ال ِّّ
همَ ،
ف َق َ
طع أَيديَهم وأرجلَ ْ
[جامع[ ]1807 :عبد القادر :رجاله ثقات ،إال أنه مرسل .ويشهد له الذي قبله] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 98 / 7 )1و 99في تحريم الدم ،باب تأويل قول هللا عز وجل{ :إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله.

ِّ
[( - ]330د س) أبو الزاند عبد هللا بن ذكوان َّ
«أن َ
قاحهُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ملَّا قطع الذين َسرقوا ل َ
ومسَل أعينهم ابلنار ،عاتبه هللا تعاىل يف ذلك ،فأنزل هللا تعاىلَّ :
ِّ
األرض
ذين َُياربو َن هللا ورسولَهُ ويسعو َن يف
{إَّنا جزاءُ الَّ َ
َ َ
ِّ
فساداً أن يقتَّلوا أَو يصلَّبوا أو تُـ َقطَّع أي ِّد ْيهم وأرجلُهم من ِّخ ٍ
ِّ
زي يف الدنيا وهلَم يف
الف أو يُـْنـ َفوا من
األرض َ
َ ْ
ُ
َُُ
ُ
ذلك هلم خ ُ
اآلخرةِّ
ظيم} [املائدة »]33 :أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
ٌ
عذاب َع ُ

[جامع[ ]1809 :عبد القادر :رجاله ثقات ،إال أنه مرسل .ويشهد له معنى الذي قبله] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني:
ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( ) 4370في الحدود ،باب ما جاء في المحاربة ،والنسائي  100 / 7في تحريم الدم ،باب {إنما جزاء الذين
يحاربون هللا ورسوله}.

«أن امرأةً َخرجت على ِّ
عهد ِّ
[( * - ]331ت د) وائل بن حجر  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا -صلى هللا عليه
ََ
املهاجرين،
وم َّرت بعصابةٍ من
حاجتهُ منها ،فَ
ْ
لها ،فَق َ
فتجلَّ َ
صاحت ،فَانطلَ َقَ ،
ضى َ
جل َ
َ
وسلم -تُري ُد الصالةَ ،فَتلَ َّقاها َر ٌ
فقالتَّ :
وها [به] ،فقالت:
إن ذلك
الرجل فَـ َع َل يب كذا وكذا ،فَانْطَلقوا فأخذوا َّ
جل الذي ظَنَّت أَنَّهُ وقَ َع عليها ،فأتَ َ
الر َ
َ
ام صاحبُها الذي وقَ َع عليها ،فقال :اي
نعم ،هو هذا ،فأتَـ ْوا به َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فلما أ ََم َر به ُ
لري َج َم قَ َ
رسول هللا ،أان ِّ
احبها ،فقال هلا :اذهيب ،فقد غفر هللا ِّ
لك ،وقال للرجل قوالً حسناً ،وقال للرجل الذي وقَ َع عليها:
َ
ص ُ
َ
()1
ِّ
أهل املدينة لَ ُقبِّ َل منهم» .أخرجه الرتمذي وأبو داود .
ُ
ارمجُوه ،وقال :لقد ََت َ
ب توبَة لو ََت َهبا ُ
ت امرأةٌ على َع ْه ِّد ِّ
«استُك ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فَ َد َرأ عنها احلدَّ ،وأقَ َامهُ على
ْرَه ْ
ويف رواية للرتمذي :قالْ :
()2
َص َاهبا» ومل يذكر« :أَنه جعل هلا مهراً»
الذي أ َ
([ )1جامع[ ]1822 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب صحيح] [شعيب :رجاله ثقات لكن سماك بن حرب تفرد به ،وال ُيحتمل تفرد
مثله ،ثم إنه قد اضطرب في متنه] [األلباني :حسن دون قوله ارجموه واألرجح أنه لم يرجم] أخرجه الترمذي رقم ( )1452في الحدود،
باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا ،وأبو داود رقم ( ) 4379في الحدود ،باب في صاحب الحد يجيء فيقر.

([ )2جامع[ ]1822 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وليس إسناده بمتصل] رقم ( ) 1451في الحدود ،باب ما جاء في المرأة إذا

استكرهت على الزنا ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2598في الحدود ،باب المستكره.

[( - ]332ت د س) حبيب بن سامل -رمحه هللاَّ -
«أن َر ُجالً يقال له :عب ُد الرمحن بن ُحنني َوقَ َع على جارية امرأته،
فيك [ب َق ِّ
ضية ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:]-
النعمان بن بَشري وهو أمريٌ على الكوفة ،فقال:
َّ
ألقضني َ
فَـ ُرفِّ َع إىل ْ
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ك ابحلجارة ،فَـ َوج ُدوه أحلَّتْها له ،فَجلَ َدهُ مائة» .هذه
َحلَّتْها لك ،رمجتُ َ
أحلَّتْها لك َجلَ ْدتُ َ
ك مائةَ ،وإن مل تكن أ َ
إن كانت َ

رواية أيب داود.

ويف رواية الرتمذي إىل قوله« :رمجتُك ابحلجارة».

وزاد فيه النسائي« :وكان يـْنـبـ ُز قُـرقُوراً  -يعين :ابن حنني -فقال فيهاِّ :
ني فيك بَِّقضيَّةِّ ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه
ألقض َ َّ
َُ ْ
َ

وسلم.»-

وله يف رواية أخرى خمتصراًَّ :
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف رجل وقع ِبارية
«أن النُعما َن بن بَش ٍري قال :قال ُ
امرأتِّه :إن كانت أحلَّْتها له ِّ
فارمجوه» (.)1
َحلَّْتها ُ
ْ
فاجلدوه ،وإن مل تكن أ َ

[جامع[ ]1824 :عبد القادر :قال الترمذي :حديث النعمان في إسناده اضطراب] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني:
ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 1451في الحدود ،باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ،وأبو داود رقم ( )4458و ( )4459في
الحدود ،باب في الرجل يزني بجارية امرأته ،والنسائي  124 / 6في النكاح ،باب إحالل الفرج ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ()2551

في الحدود ،باب من وقع على جارية امرأته.

[( - ]333د س) سلمة بن احملبق  -رضي هللا عنه َّ -
وقع
«أن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
ضى يف َر ُج ٍل َ
طاوع ْتهُ فهي له ،وعليه لسيدِتا
على َجاريةِّ امرأَتِّهِّ :إ ْن كا َن استَكرههاَّ :أهنا َّ
لسيِّّ َد ِِّتا ِّمثْـلُها ،وإن كانت َ
حرةٌ ،وعليه َ
مثلها».
ويف أخرى« :فهي ومثلها من ماله لسيدِتا» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]1826 :عبد القادر :في سنده قبيصة بن حريث ،واختلف العلماء فيه] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )4460و ( ) 4461في الحدود ،باب في الرجل يزني بجارية امرأته ،والنسائي  124 / 6و 125في

النكاح ،باب إحالل الفرج ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 2552في الحدود ،باب من وقع على جارية امرأته.

أطوف يَوماً على ٍ
أيت
[( * – ]334ت د س) الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه  -قال« :بينا أان
ُ
ضلَّ ْ
ت يلَ ،ر ُ
إبل َ
ِّ
س ابمرأة أبيه ،وهو يقرأ
ت َر ُج ٍل من العرب فضربُوا عُنُقهُ ،فَسأ ُ
وارس معهم لواءٌ َد َخلوا بَـ ْي َ
ْلت عن ذَنبه؟ فقالواَ :ع َّر َ
فَ َ
ِّ
ِّ
النساء} [النساء.»]22 :
كم ِّم َن
سورة النساء ،وقد نزل فيها {وال تَنك ُ
حوا ما نَ َك َح آابؤ ْ
ِّ
ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه
أين تُري ُد؟ فقال :بَـ َعثين ُ
ويف رواية قالَ :
«م َّر يب خايل أبو بُـ ْر َدةَ بْ ُن نيَا ٍر ،ومعه لواءٌ ،فقلتَ :
زوج امرأةَ أبيهِّ :أن آتيه بر ِّ
أسهِّ».
َ َ
وسلم -إىل رجل تَ َّ َ ْ َ
أخرج الرتمذي الرواية الثانية.
رب عُنُـ َقهُ ،وآ ُخ َذ ماله» وقال:
«ع ِّّمي» بدل «خايل» وقال فيها« :أَن أَ ْ
وأخرج أبو داود الروايتني .وقال يف الثانيةَ :
ض َ
(.)1
«نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي

[جامع[ ]1828 :الترمذي :حسن غريب] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :صحيح] [عبد القادر :قال المنذري :وقد اختلف

في هذا الحديث اختالفاً كثي اًر]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 1362في األحكام ،باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه ،وأبو داود رقم ( )4456و ( )4457في الحدود،
باب الرجل يزني بحريمه ،والنسائي  109 / 6و 110في النكاح ،باب نكاح ما نكح اآلباء ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2607في

الحدود ،باب من تزوج امرأة أبيه من بعده.

ْر بْ ِّن ل َْي ٍ
[( - ]335د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهماَّ -
«أن رجالً من بَك ِّ
النيب -صلى هللا عليه
ث أتى َّ
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ِّ
ٍ
ٍ
ب َّ
واَّلل اي
وسلم -فَ َّ
بع َم َّرات ،فَ َجلَ َدهُ مائة ،وكان بِّكراً ،مث َسألُه البَـيِّّنةَ على املرأة ،فقالتَ :ك َذ َ
أقر أنه َز ََن ابمرأة ْأر َ
رسول هللا ،فَجلَ َدهُ ح َّد ِّ
الف ْريَةِّ َثَانني» .أخرجه أبو داود (.)1
َ

[جامع[ ]1832 :عبد القادر :في سنده القاسم بن فياض األبناوي الصنعاني ،وهو مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:

منكر]

( )1أبو داود رقم ( ) 4467في الحدود ،باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة.

[( * - ]336د) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهماَّ -
رسول هللا -صلى هللا عليه
ابمرأةٍ ،فَ َأم َر بهِّ ُ
«أن ُرجالً َ
زَن َ
وسلم -فَ ِّ
ص ٌن ،فَ َأم َر بهِّ فَـ ُرِّج َم».
رب أنَّهُ ُحم َ
ُ
جل َد احلدَّ ،مث أُ ْخِّ َ
()1
َن رجالً َزَن ابمرأةٍ فلم يعلَم إبحصانِّهِّ فَجلِّ َد ،مث عُلِّم إب ِّ ِّ
ويف رواية« :أ َّ
فرِّج َم» أخرجه أبو داود .
َ
ُ
ُ ْ
حصانه ُ
َ
[جامع[ ]1842 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف مرفوعاً والثانية إسنادها صحيح موقوفاً] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف مرفوعا]

( )1أبو داود رقم ( )4438و ( )4439في الحدود ،باب رجم ماعز بن مالك.

«زَن رجل من الي ِّ
ضهم ٍ
لبعض :ا ْذ َهبُوا بنا
هود وامرأةٌ ،فقال بع ُ
[( * - ]337د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قالَ :
َ
ٌ
ث ابلتَّ ْخ ِّف ِّ
نيب من
يف ،فإن أفـْتَاان بِّ ُفتيَا دو َن َّ
النيب فإنه نيبٌّ بُعِّ َ
الرجم قَ َ
بلناها ْ
واحتججنا هبا عند هللا ،قلنا :فُـْتـيَا ٍّ
إىل هذا ِّّ
جالس يف املسجد يف أصحابهِّ فقالوا :اي أَاب القاسم ،ما تَـ َرى يف
النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو
أَنبيائك ،قال :فَأتوا َّ
ٌ
رجل وامرأَةٍ منهم َزنَيا ،فلم ي َكلِّّم ُهم كلمةً حىت أَتى بـ ْي َ ِّ ِّ
ٍ
ش ُد ُكم هللا الذي أنْـ َز َل
قام على الباب فقال :أَنْ ُ
هم ،فَ َ
َ
ُ ْ
ت م ْد َراس ْ
التوراةَ على موسى ،ما َجتِّ ُدو َن يف الت ِّ
َّجبيهُ :أ ْن َُيمل الزَّانِّ ِّ
يان
ص َن؟ قالواَُ :ي َّم ُم ُ
وجيَبَّهُ َو ُْجيلَ ُد  -والت ْ
َّوراة على َم ْن َزَن إذا أ ْ
َح َ
َ
ََ
النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ت َش ٌّ
على محا ٍر وتُـ َقابَ َل أق ِّْفيتُـ ُهما ،ويُ َ
وس َك َ
اب منهم ،فلما رآه ُّ
طاف هبما  -قالَ :
ت] ،أَل َّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم :-فما
َّوراة َّ
َظ به النِّّش َدةَ فقال :اللَّ ُه َّم إ ْذ نَ َ
[س َك َ
جم ،فقال ُّ
َ
ش ْدتَنا ،فَإان َِّجن ُد يف الت َ
الر َ
ٍ
ِّ
ٍ
ٍ
اد
ُسرة من الناس ،فَأر َ
أ ََّو َل ما ْارَختَ ْ
رجل يف أ َ
الرجم ،مث َزَن ٌ
َّر عنه َ
أمر هللا؟ قالَ :زَن ذُو قَـ َرابة من ملك من ُملُوكنا فَأَخ َ
صتُ ْم َ
حىت َجتيء بِّص ِّ
حال قومه ُدونَه ،وقالوا :ال تَـرجم ص ِّ
حوا على هذه العُ ُقوبَةِّ بينهم ،قال
احبَـنَا َّ
اح َ
َر ْمجهُ ،فَ َ ُ ُ ُ
َ َ
ُ ُ َ
بك فَرتُمجَهُ ،فاصطلَ ُ
َّوراة ،فَ َأم َر هبما فَـ ُر ِّمجا».
ُّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم :-فإين أ ْ
كم مبا يف الت َ
َح ُ
ِّ
قال الزهري« :فَـبلغنَا :أن هذه اآلية نزلت فيهم {إان أَنْـزلنا التـ ِّ
َسلَ ُموا}
ونور ََْي ُك ُم ِّهبا النَّبِّيُّو َن الَّذين أ ْ
َ
َّوَراةَ فيها ُه ًدى ٌ
ْ
َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -منهم».
[املائدة ]44 :كان ُّ
ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املدينةَ ،وقد
صنا ،حني قَ ِّد َم ُ
ويف رواية :قالَ :
وام َرأةٌ من اليهود وقد أ ْ
جل ْ
َح َ
«زَن َر ٌ
ِّ
ب ِّمائَةً ِّحبَ ٍ
كان
بل َمط ٍّ
َّجبِّيهِّ :يُ ْ
ووجههُ
ْلي بِّ َقا ٍرُْ ،
وَي َم ُل على محا ٍرُ ،
الرجم مكتوابً عليهم يف التوراة ،فَ ََرتُكوهُ ،وأ َخ ُذوا ابلت ْ
ض َر ُ
ُ
آخرين إىل ِّ
أحب ِّ
ِّ
ارهم فَـبَـ َعثُوا قَوماً ِّ
ِّممَّا يَلي ُد َبر
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالواَ :سلُوهُ
بار من ْ
فاجتَ َم َع ْ
أح ٌ
احلمارَ ،
جاؤوك
ري يف ذلك ،قال{ :فَإ ْن
َ
َع ْن َح ِّّد الزَّاين ...وساق احلديث ،قال فيه :ومل يُ ُكونْوا من أ ْه ِّل دينِّهِّ فَـيَح ُك َم بْيـنَهم ،فَ ُ
خَِّّ
هم} [املائدة .» ]42 :أخرجه أبو داود (.)1
هم ْأو أَ ْع ِّر ْ
ض َع ْن ْ
فَاح ُكم بَينَ ْ
[جامع[ ]1854 :عبد القادر :في سنده رجل مجهول ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا
إسناد محتمل للتحسين] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )4450و ( )4451في الحدود ،باب في رجم اليهوديين.

ود بَِّر ٍ
وامرأةٍ منهم َزنَيا ،فقال :ائْتوين
[( * - ]338د) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال:
ْ
اليه ُ
«جاءت ُ
جل ْ
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أبَ ْعلَ ِّم ْ ِّ
ش َد ُمها :كيف َجتِّدان ْأم َر َه َذيْ ِّن يف التوراةِّ؟ قاال :جت ُد يف التوراةِّ :إذا َش ِّه َد أر َبعةٌ
صوراي ،فَـنَ َ
رجلني منكم ،فَأتَـ ْوهُ اببين ُ
أ ََّهنم رأوا ذَكرهُ يف فَرجها ِّمثل امليل يف املُ ِّ ِّ
هب ُسلْطَانُنا فَ َكرهنا
ُ
كحلَة ُرمجا ،قال :فما مينعُكم أن ْترمجومها؟ قال :ذَ َ
َ
ِّ
ٍ
َكرهُ يف فَرجها مثل ِّ
امليل
[ال َق ْت َل] فَ َد َعا ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ابلشهود ،فجاؤوا أبربعة ،فَذ َك ُروا أهنم رأ َْوا ذ َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بَِّرمجهما».
كحلة ،فَ َأم َر ُ
يف املُ ُ
(.)1
ابلشهود فَ ِّ
ويف رواية حنوه ،ومل يَذ ُكر «ف َد َعا ُّ
شه ُدوا» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]1855 :عبد القادر :األولى في سندها مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ،ليس بالقوي ،وقد تغير في
آخرة عمره ...والرواية الثانية مرسلة] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]

( )1أبو داود رقم ( )4452و ( )4453و ( )4454في الحدود ،باب في رجم اليهوديين.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
[( * - ]339ت) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهماَّ -
أخوف َما
«إن
أن َ
َ
اف على أ َُّمت عمل قَ ِّ
وم ل ٍ
ُوط» .أخرجه الرتمذي (.)1
أ َخ ُ
ََ ُ

[جامع[ ]1860 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ،عن

جابر] [عبد القادر :في سنده القاسم بن عبد الواحد المكي ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وعبد هللا بن محمد بن عقيل ،وهو صدوق في
حديثه لين] [شعيب :إسناد ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1الترمذي رقم ( )1457في الحدود ،باب ما جاء في حد اللوطي ،وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2563في الحدود ،باب من ِ
عمل

عمل قوم لوط.

«م ْن أَتى
[( * - ]340ت د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-
مسعت [من] ِّ
البن ٍ
وها َمعهُ ،قيل ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
عباس :ما َشأ ُن البهيمةِّ؟ قال ما ُ
َهبِّيمةً فَاقتلوهُ واقْتلُ َ
فع ِّهبا ،وقد فُعِّ َل هبا ذلك» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
حلمها ،أو يُـْنـتَ َ
كل ُ
يف ذلك شيئاً ،ولكن أ َُراهُ َك ِّرهَ أ ْن يُؤ َ

[جامع[ ]1863 :الترمذي :ال نعرفه إال من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم]

[ عبد القادر :حديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح] [شعيب :ضعيف] [األلباني :حسن صحيح].

( )1أخرجه الترمذي رقم ( ) 1454في الحدود ،باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ،وأبو داود رقم ( )4464في الحدود ،باب فيمن

أتى بهيمة.

رجل
[( - ]341ت) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -أن َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا قال ٌ
ِّ
لرجل :اي يـ ُه ِّ
فمثْـلُهُ ،ومن وقَع على ِّ
َّثِّ ،
ذات ْحم َرٍم فَاقتلُوهُ ،هذا إذا علِّ َم».
ود ُّ
ين ،فإن قال له :اي ُخمَن ُ
ي ،فَأ ْ
َ َ َ
ٍ َ
ض ِّربُوهُ ع ْشر َ
()1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]1868 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث] [عبد القادر :في سنده

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األنصاري ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1462في الحدود ،باب ما جاء فيمن يقول آلخر :يا مخنث.

[( - ]342د س) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهماَّ -
طع يف
أن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَّ -
«أو ُل َم ْن قَ َ
ِّ
دينار ،أَو عشرةُ دراهم» .هذه رواية أيب داود.
جمَ ٍّن قيمتُه ٌ
ويف رواية النسائي عن عطاء مرسالً قال« :أ ْد ََن ما يـ ْقطَع فيهَ :ث ِّ
ََن املِّ َج ِّّن عشرةُ دراهم».
ُ ُ
ََن امل َج ِّّن ،قال :وَث ُ
ُ
()1
ويف أخرى مسنداً ،قال« :كان َثن املِّ َج ِّّن على عهد ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يُـ َق َّو ُم عَ ْش َرةَ دراهم» .
ُ
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[جامع[ ]1872 :عبد القادر :فيه عنعنة محمد بن إسحاق ،ولكن للحديث شواهد بمعناه] [شعيب :إسناد أبي داود ضعيف الضطراب

محمد بن إسحاق في إسناده] [األلباني :شاذ]
َّ

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )4387في الحدود ،باب ما يقطع فيه السارق ،والنسائي  83 / 8في كتاب قطع السارق ،باب القدر الذي

إذا سرق قطعت يده.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قطع يف قيمةِّ مخسةِّ
[( * - ]343س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
«أن َّ

دراهم» .أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ]1874 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [لرسالة :ضعيف]

( 82 / 8 )1في كتاب قطع السارق ،باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -السارق
[( - ]344س) أمين بن أم أمين احلبشية -رضي هللا عنهما -قال« :مل يقطع ُّ
ٍ
ِّ
إال يف َث ِّ ِّ
دينار».
وَثن امل َج ِّّن يومئذ ٌ
ََن امل َج ِّّنُ ،

ويف رواية« :عشرةُ دراهم».
ويف أخرى« :أقَ ّل من َث ِّ
َن املِّ َج ِّّن» ومل يُعينِّّنهُ.
(.)1
ِّ
أن حلديثه ِّ
ب َّ
صحةً
وأمين ما أحس ُ
أخرجه النسائي ،وقالُ :

وثمن ِ
دينار))
الم َج ِن يومئ ٍذ
[جامع[ ]1875 :عبد القادر :هو مرسل ،ولكن يشهد له حديث ابن عباس] [الرسالة :مرسل ،وقوله (( ُ
ٌ
منكر] [األلباني :منكر]
( 82 / 8 )1في كتاب قطع السارق ،باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.

[( - ]345س) عمرو بن شعيب -رمحه هللا -عن أبيه عن جده ،قال« :كان َثَن املِّ َج ِّّن على عهد ِّ
رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -عشرةَ دراهم».
أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ] 1876 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق ،ولكن له شواهد بمعناه] [األلباني :شاذ] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( )1النسائي  84 / 8في السارق ،باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.

ِّ
[( * - ]346د س) أبو أمية املخزومي  -رضي هللا عنه « -أ َّ
ص قد
َن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أُيتَ بِّل ٍّ
قت؟ فقال :بَلى،
وجد معه متاعٌ ،فقال [له] ُ
اعرتَ َ
ُك َس َر َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-ما إ َخال َ
َ
ف ا ْعِّرتاَفاً ،ومل يُ َ
ف ،فَأَمر بِّهِّ فَـ ُق ِّطعِّ ،
اد عليه َم َّر ِّ
تني  -أو ثالاثً ُ -ك ُّل ذلك يَ َِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وجيءَ به ،فقال له ُ
أع َ
فَ َ
َ
عرت ُ َ َ
ِّ :
ب عليه  -ثالاثً» .هذه رواية أيب
أتوب إليه ،فقال ُ
ْ
َستغفر هللا و ُ
رسول هللا :اللَّ ُه َّم تُ ْ
استغف ِّر هللا وتُ ْ
ب إليه ،فقال الرجل :أ ُ
داود.
()1
مرتني  -أو ثالاثً» ،وال قال يف اآلخر «ثالاثً»
وعند النسائي ِّمثْـلُهُ ،ومل يقل« :فأعاد َّ
[جامع[ ]1878 :عبد القادر :في سنده إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ،لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات] [شعيب:
صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر] [األلباني :ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )4380في الحدود ،باب في التلقين في الحد ،والنسائي  67 / 8في السارق ،باب تلقين السارق.

ٍ
[( - ]347د س) جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال« :جيء إىل ِّ
بسارق
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
رسول هللا َّإَّنا َسر َق ،فقال :اقْطَعوهُ ،قال :فَـ ُق ِّط َعُ ،مثَّ ِّجيءَ به الثانيةَ ،فقال :اقْـتُـلُوهُ ،فقالوا :اي
فقال :اقْتلُوه ،قالوا :اي َ
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رسول هللا ،إَّنا سرق ،فقال :اقطعوه ،فَـ ُق ِّط َع ،مث ِّجيءَ به الثالثة ،فقال :اقتُلوه ،فقالوا :اي رسول هللا ،إَّنا سرق ،فقال:

ُيت به اخلامسةَ ،فقال :اقْـتُـلُوهُ،
اقطعوه ،مث أُيت به الرابعةَ ،فقال :اقتُلوه ،فقالوا :اي َ
رسول هللا ،إَّنا سرق ،قال :اقطعوه ،فأ َ
ورَمينا عليه احلجارة» ،هذه رواية أيب داود.
قال جابر :فانطلقنا به فَـ َقتلنَاهُ ،مثَّ ْ
اج َ ْرترانهُ فأَلقيناهُ يف بئ ٍرَ ،
ِّ ِّ
َّع ِّم .مث َمحَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره ،مث
ويف رواية النسائي مثله ،إىل قوله يف اخلامسة« :اقـْتُلوهُ ،قال :فَانطَلَ ْقنا إىل م ْربَد النـ َ
كش بيديه ورجليهِّ َ ،
مثل ذلك،
َّ
اإلبل ،مث َمحَلُوا عليه الثانيةَ ،ففعل مثل ذلك ،مث محلوا عليه الثالثة ،ففعل َ
فانص َد َعت ُ
مينا عليه ابحلجارةِّ».
فَـ َرَمينَاهُ ابحلجارة ف َقتَـلْناهُ ،مث ألقيناه يف بِّئ ٍر ،مث َر ْ
قال النسائي :هذا حديث منكر ،وأحد رواته ليس ابلقوي (.)1

[جامع [ ]1889 :عبد القادر :في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير بن العوام ،وهو لين الحديث] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف مصعب بن ثابت]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )4410في الحدود ،باب في السارق يسرق م ار ًار ،والنسائي  90 / 8و 91في السارق ،باب قطع اليدين
والرجلين من السارق.

ِّ
[( * - ]348س) احلارث بن حاطب  -رضي هللا عنه « -أ َّ
ص فقال:
َن َ
رسول هللا- ،صلى هللا عليه وسلم -أُيتَ بِّل ٍّ

رسول هللا ،إَّنا سرق ،قال :اقْطَعوا يَ َدهُ ،قال :مث س َر َق،
رسول هللا ،إَّنا َسر َق ،فقال :اقتُلوه ،قالوا :اي َ
اقْـتُـلُوهُ ،فقالوا :اي َ
ِّ
عت ِّرجلُه ،مث سرق على َع ِّ
هد أيب بك ٍر ،حىت قُطعت قوائمه كلُّها ،مث سرق أَيضاً اخلامسةَ ،فقال أَبو بك ٍر :كان
فَـ ُقط ْ ْ
ِّ
ٍ
بن
ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أعلم هبذا حني قال :اقتُلوه ،مث َدفَـ َعهُ إىل فتَية من قريش لي ْقتُـلُوهُ ،منهم عب ُد هللا ُ
الز ِّ
حىت قَتلُوهُ» .أخرجه النسائي
ضربُوهُ َّ
ُّبري ،وكا َن َُي ُّ
ب َ
ب اإلمارةَ ،فقال :أ َِّّم ُروين عليكم ،فَ َّأم ُروه عليهم ،فكان إذا َ
ض َر َ
(.)1
[جامع[ ]1890 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :منكر] [الرسالة :إسناده ضعيف]

النسائي  89/ 8و 90يف السارق ،ابب قطع الرجل من السارق بعد اليد ،وإسناده حسن.

[( - ]349د س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا سر َق العب ُد بِّيعوهُ
ش».
َولو بِّنَ ٍّ
أخرجه أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]1894 :عبد القادر :في سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،وهو صدوق يخطئ] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة] [األلباني :ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( )4412في الحدود ،باب بيع المملوك إذا سرق ،والنسائي  91 / 8في السارق ،باب القطع في السفر.

ِّ
ني ُس ِّر َق هلم َمتَاعٌَّ ،
[( * - ]350د س) أزهر بن عبد هللا احلرازي -رمحه هللا« -أ َّ
فاِتموا أُانساً من
َن قَوماً من ال َكالعيِّّ َ
أتوا
احلاكةِّ ،فَأتَـ ْوا هبم النُّعما َن بن بَش ٍري
هم ،فَ ْ
س ُه ْم أ ََّايماً ،مث خلَّى َسبيلَ ْ
َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -فَحبَ َ
صاحب ِّّ
ٍ
ض ٍ
امتحان؟ فقال هلم النعمانَ :ما ِّش ْئـتُ ْم ،إن شئتم أَ ْن ِّ
ج
رب وال
يت َس ْبيلَ ُه ْم بغري َ
النعمان ،فقالواَ :خلَّ َ
أضرَهبم ،فَإ ْن َخ َر َ

ت هلم من ظُ ِّ
كمك؟ قال :هذا ُح ُكم هللا
ت من ظهورهم ،فقالوا :هذا ُح َ
هوركم مثل ما أَخذ ُ
متاعُكم فذاك ،وإال أَخ َذ ُ
ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]1896 :عبد القادر :في إسناده بقية بن الوليد ،وهو كثير التدليس عن الضعفاء] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية]
[األلباني :حسن]
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( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4382في الحدود ،باب في االمتحان بالضرب ،والنسائي  66 / 8في السارق ،باب امتحان السارق بالضرب
والحبس.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يُـغَ َّرُم
[( - ]351س) عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه  -أن َ
ِّ
ٍ ِّ
يم َعليهِّ احلَدُّ» .أخرجه النسائي (.)1
َ
صاح ُ
ب َس ِّرقَة إذا أُق َ
[جامع[ ]1898 :عبد القادر :مرسل وفي سنده حسان بن عبد هللا األموي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( 93 / 8 )1في السارق ،باب تعليق يد السارق في عنقه.

السنَّةِّ
الس ِّ
ارق يف عُنُ ِّقهِّ :أ َِّم َن ُّ
ضالَةَ عن تعليق يَ ِّد َّ
ألت فَ َ
«س ُ
[( - ]352ت د س) عبد هللا بن حمرييز -رمحه هللا -قالَ :
ٍ
هو؟ فقالِّ :جيء إىل ِّ
ت يف عُنُ ِّقهِّ».
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ت يَ ُدهُ مث أ ََم َر ِّهبا فَـعُلِّّ َق ْ
بسارق ،فَـ ُق ِّط َع ْ
أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]1900 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في إسناده عمر بن علي المقدمي والحجاج بن أرطأة ،وهما مدلسان]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي رقم ( )1447في الحدود ،باب ما جاء في تعليق يد السارق ،وأبو داود رقم ( )4411في الحدود ،باب تعليق يد

السارق في عنقه ،والنسائي  92 / 8في السارق ،باب تعليق يد السارق في عنقه ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2587في الحدود،
باب تعليق اليد في العنق.

َّ
مر
«م ْن َش َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
رب اخلَ َ
[( * - ]353د) قبيصة بن ذؤيب  -رضي هللا عنه  :-أن ّ
عاد فاقتلوهُ  -يف الثالثة ،أو الرابعة  -فأُيتَ ٍ
ب
عاد فاجلِّدوهُ ،فإن َ
اد فاجلِّدوهُ ،فإن َ
فاجلِّدوهُ ،فإن َع َ
ْ
برجل قد َش ِّر َ
()1
ِّ
خصة» أخرجه أبو داود .
القتل ،وكانت ُر َ
فَجل َدهُُ ،مثَّ أيت به فجلدهُ ،مثَّ أيتَ به فجلدهَ ،
ورفَ َع َ
[جامع[ ]1914 :عبد القادر :رجال إسناده ثقات ،إال أنه مرسل] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح]
( )1رقم ( )4485في الحدود ،باب إذا تتابع في شرب الخمر.

[( - ]354د) عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما« -أ َّ
ت يف اخلمر ح ّداً،
َن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مل يَِّق ْ
ِّ
وقال ابن ٍ
فلما َحاذَى
النيب -صلى هللا عليه وسلمَّ -
عباسَ :ش ِّر َ
ب ٌ
قي َمي ُ
يل يف ال َف ِّّج ،فَانطُل َق به إىل ِّّ
رجل فسكر ،فَـلُ َ
العبَّ ِّ
العبَّ ِّ
ك وقال :أَفَـ َعلَها؟
ض ِّح َ
للنيب -صلى هللا عليه وسلم -فَ َ
اس ان َف َ
خل على َ
بِّ َد ِّار َ
لت ،فَ َد َ
اس فَالتَـ َزَمهُ ،فَ َذ َك ُروا ذلك ِّّ
ومل َأي ُْم ْر فِّيهِّ بشيء» .أخرجه أبو داود (.)1

محمد بن علي ابن ركانة ،ثم إن في متنه مخالفة
[جامع[ ]1917 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن جريج] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة َّ
لألحاديث الصحيحة] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )4476في الحدود ،باب الحد في الخمر.

ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمٌّ -
األرض
ام يف
[( - ]355س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«حد يُـ َق ُ
صباحاً».
َخريٌ ألهل األرض من أَ ْن ُميطَُروا ثَالثِّ َ
ني َ
ِّ
األرض َخريٌ ألهلِّ َها من َمطَ ِّر أربعني ليلة» .أخرجه النسائي (.)1
ويف أخرى :قال أبو هريرة« :إقَ َامةُ َح ٍّد يف

[جامع[ ]1924 :عبد القادر :في سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد هللا البجلي ،وهو ضعيف] [األلباني :حسن بلفظ

أربعين ،والرواية الثانية حسنة موقوفة في حكم المرفوع] [الرسالة :إسنادهما ضعيف]

( )1النسائي  76 / 8في السارق ،باب الترغيب في إقامة الحد ،وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2538في الحدود ،باب إقامة الحدود.

ابلزَن ،على ِّ
ف على ِّ
عهد ِّ
[( - ]356ط) زيد بن أسلم  -رضي هللا عنه « -أ َّ
نفسهِّ ِّّ
رسول هللا -صلى
َن رجالً ا ْع َرتَ َ
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وط مكْسو ٍر ،فقال :فَو َق هذا ،فَأُيت بِّ ٍ
رسول هللا بِّسو ٍط ،فَأُيت بِّ ٍ
ٍ
َرتُهُ،
هللا عليه وسلم -فَ َدعا له ُ
س َ
َْ
س ْوط َجديد مل تُقطَ ْع َث َ
َ َ
َ َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فَ ِّ
فقال :فَو َق هذا ،فَأُيت بِّ ٍ
ِّ
الناس،
ب بِّهِّ وال َن ،فَ َأم َر به ُ
ُ
س ْوط قد ُرك َ
جل َد ،مث قال :أُيُّها ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ْف َحتَهُ نُق ْم
ورة َشيئاً فَـلْيَ ْستَ ْرت بس ِّْرت هللا ،فَإنَّه َم ْن يُـ ْبد لَنَا َ
أص َ
قد آ َن لكم أ ْن تَـْنـتَـ ُهوا عن حدود هللاَ ،م ْن َ
اب من هذه ال َقاذُ َ
()1
ِّ
كتاب هللا» .أخرجه املوطأ
عليه َ
[جامع[ ]1926 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف]

ال لجميع
( 825 / 2 )1مرسالً في الحدود ،باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :مرس ً
ال قبله ،وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب ونحوه ،وال أعلم يستند
الرواة ،ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرس ً
بلفظه من وجه  -يعني من حديث مالك  -قال ه ابن عبد البر ،وقال الزرقاني :أخرجه البيهقي ،والحاكم وقال :على شرطهما ،من حديث

ابن عمر ،وصححه ابن السكن وغيره.

احلدود عن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :ا ْد َرؤوا
[( - ]357ت) عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال
ُ
َ
ج فخلّوا سبيلَهََّ ،
طئ يف ِّ
طئ يف العقوبة».
فإن
املسلمني ما ْ
َ
خمر ٌ
استَطعتُ ْم ،فإن كان له َ
العفو َخريٌ من أن ُخيْ َ
اإلمام إ ْن ُخيْ ُ

قال الرتمذي :وقد روي عنها ومل يُرفَع ،وهو أصح.

ود ما استطعتم» .أخرجه الرتمذي (.)1
«ادرؤوا احل ُد َ
ويف رواية خمتصراً قالَ :

[جامع[ ]1932 :عبد القادر :في سنده يزيد بن زياد الدمشقي ،وهو متروك] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )1424في الحدود ،باب ما جاء في درء الحدود.

ول َِّّ
ال« :إِّقَامةُ ح ٍّد ِّمن ح ُد ِّ
[( * - ]358جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -أ َّ
ود َّ
اَّللِّ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
َ َ ْ ُ
()1
ِّ
ني لَْيـلَةً ِّيف بَِّال ِّد َّ
اَّللِّ عَ َّز َو َجلَّ» أخرجه ابن ماجه
َخ ْريٌ م ْن َمطَ ِّر أ َْربَعِّ َ

[ماجه[ ]2537 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره .وقال الدارقطني يضع الحديث] [األلباني:
جدا ،سعيد بن سنان -وهو أبو مهدي الحنفي -متروك]
حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ ِ
ام ِة ا ْل ُحُدوِد
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2537ك َت ُ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ " :م ْن َج َح َد آيَةً ِّم َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]359جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ ورسولُهُ فَ َال سبِّ ِّ
الْ ُقر ِّ
يك لَهَُ ،وأ َّ
الَ :ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
َح ٍد
ب عُنُ ِّقهَِّ ،وَم ْن قَ َ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِّر َ
آن فَـ َق ْد َح َّل َ
ض ْر ُ
يل أل َ
ََ ُ
ْ
َ َ
()1
ِّ
ِّ
ام َعلَْيهِّ " .أخرجه ابن ماجه
يب َحدًّا فَـيُـ َق َ
َعلَْيه إَِّّال أَ ْن يُص َ
[ماجه[ ]2539 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر ،وهو ابن ميمون العدني]
ِ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ ِ
ام ِة ا ْل ُحُدوِد
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2539ك َت ُ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]360جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ا ْدفَـعُوا ا ْحلُ ُد َ
ود َما َو َج ْد ُْمت لَهُ
اَّلل َ
()1
َم ْدفَـ ًعا» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]2545 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم] [األلباني:
جدا ،إبراهيم بن الفضل متروك]
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الشبه ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2545ك َتاب ا ْل ُح ُدوِد ،باب ِ
ات
الس ْت ِر َعَلى اْل ُم ْؤ ِم ِن َوَدف ِ
ْع ا ْل ُحُدوِد ِب ُّ ُ َ
َ ُ
ُ

ِّ
ال :ل ََّما سرقَ ِّ
شةَ بِّْن ِّ
يها قَ َ
ت ال َْم ْرأَةُ
ْحةَ بْ ِّن ُرَكانَةََ ،ع ْن أ ُِّّمهِّ َعائِّ َ
َس َو ِّدَ ،ع ْن أَبِّ َ
ت َم ْسعُود بْ ِّن ْاأل ْ
[( - ]361جه) ُحمَ َّمد بْ ِّن طَل َ
ََ
ِّ
ول َِّّ
ك ،وَكانَ ِّ
ْك الْ َق ِّطي َفةَ ِّمن بـ ْي ِّ
ت َر ُس ِّ
ت ْام َرأَةً ِّم ْن قُـ َريْ ٍ ِّ ِّ
ِّ َّ
اَّلل َ َّ
تِّل َ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
َْ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم أَ ْعظَ ْمنَا ذَل َ َ
ش ،فَج ْئـنَا إ َىل النِّ ِّّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
َّر َخ ْريٌ َهلَا» .فَـلَ َّما
ال َر ُس ُ
ني أُوقِّيَّةً ،فَـ َق َ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم نُ َكلّ ُمهَُ ،وقُـلْنَاَْ :حن ُن نَـ ْف ِّد َيها ِّأب َْربَعِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :تُطَه َ
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ول َِّّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ني قَـ ْو ِّل َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،فَـلَ َّما َرأَى
ُس َامةَ فَـ ُقلْنَاَ :كلِّّ ْم َر ُس َ
َِّمس ْعنَا ل َ
اَّلل َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم ،أَتَـْيـنَا أ َ
ٍ ِّ
ول َِّّ
اَّللِّ َع َّز وج َّل وقَع َعلَى أَمةٍ
ِّ
الِّ َ :
ام َخ ِّطيبًا فَـ َق َ
َر ُس ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ذَلِّ َ
ك ،قَ َ
اَّلل َ
َ
ارُك ْم َعلَ َّي ِّيف َح ّد م ْن ُح ُدود َّ َ َ َ َ
«ما إ ْكثَ ُ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ،والَّ ِّذي نَـ ْف ِّسي بِّي ِّدهِّ لَو َكانَ ْ ِّ
اطمةُ ابْـنَةُ َر ُس ِّ
ول َّ
َت بِّهِّ ،لََقطَ َع ُحمَ َّم ٌد يَ َد َها» أخرجه ابن
َت ِّابلَّ ِّذي نَـ َزل ْ
اَّللِّ ،نَـ َزل ْ
َ ْ
ت فَ َ
م ْن إِّ َماء َّ َ
()1
ماجه

[ماجه[ ] 2548 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،
محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة]
َّ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
اعة في ا ْل ُحُدوِد
الش َف َ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2548ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم ِّيف الَّ ِّذي يـعمل َعمل قَـوِّم ل ٍ
ال:
ُوط قَ َ
[( * - ]362جه) أبو هريرة -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ َ
َْ َ ُ َ َ ْ
ُ ْ ََ َ
()1
ومهَا َِّ
مج ًيعا» أخرجه ابن ماجه
َس َف َلْ ،ار ُمجُ ُ
«ار ُمجُوا ْاألَ ْعلَى َو ْاأل ْ
ْ

[ماجه[ ] 2562 :األلباني :حسن لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر] [البوصيري :هذا إسناد فيه عاصم بن عمر
العمري وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم]
ِ
وط
اب َم ْن َع ِم َل َع َم َل َق ْومِ لُ ٍ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2562ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم« :من وقَع عَلَى ذَ ِّ
ات َْحم َرٍم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]363جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ََ َ َْ َ َ
()1
فَاقْـتُـلُوهُ ،ومن وقَع َعلَى َهبِّ ٍ
يمةَ» أخرجه ابن ماجه
ََ ْ َ َ
يمة فَاقْـتُـلُوهَُ ،واقْـتُـلُوا الْبَ ِّه َ
َ

[ماجه[ ]2564 :األلباني :ضعيف دون الشطر الثاني فهو صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ،إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي

حبيبة -ضعيف ،وداود بن الحصين ثقة إال في روايته عن عكرمة]
ِ
يم ًة
اب َم ْن أََتى َذ َ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2564ك َت ُ
ات َم ْحَرمٍ َو َم ْن أََتى َب ِه َ

ول َِّّ
ال« :إِّذَا َزنَ ِّ
شةَ َح َّدثَـْتـ َها أ َّ
الر ْمحَ ِّن ،أ َّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ت ْاأل ََمةُ
ت عَبْ ِّد َّ
َن عَائِّ َ
[( - ]364جه) عَ ْم َرة بِّنْ َ
اَّلل َ
ت فَ ِّ
ت فَ ِّ
ت فَ ِّ
فَ ِّ
ض ِّف ٍري» َوالض َِّّفريُ :ا ْحلَْب ُل.
وها َول َْو بِّ َ
وهاُ ،مثَّ بِّيعُ َ
اجل ُد َ
اجل ُد َ
اجل ُد َ
اجل ُد َ
وها ،فَِّإ ْن َزنَ ْ ْ
وها ،فَِّإ ْن َزنَ ْ ْ
وها ،فَِّإ ْن َزنَ ْ ْ
ْ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]2566 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمار بن أبي فروة وهو ضعيف كما ذكره البخاري وغيره .وذكره ابن حبان في
الثقات] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عمار بن أبي فروة]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2566ك َتاب ا ْلحدوِد ،باب إِ َق ِ
اْلم ِ
ِ
اء
امة ا ْل ُحُدود َعَلى ِْ َ
ُ ُُ َ ُ َ

الر ُج ُل لِّ َّلر ُج ِّلَ :اي
ال " :إِّذَا قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
الَّ :
َّيب َ
[( - ]365جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهماَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ُوط ُّي فَ ِّ ِّ
َّث فَ ِّ ِّ
الرجل لِّ َّلرج ِّل :اي ل ِّ
ين " أخرجه ابن ماجه
ينَ ،وإِّذَا قَ َ
ْ
ُخمَن ُ ْ
ال َّ ُ ُ ُ َ
اجل ُدوهُ ع ْش ِّر َ
اجل ُدوهُ ع ْش ِّر َ

[ماجه[ ]2568 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل -ضعيف ،وداود بن الحصين
ثقة إال في عكرمة]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2568ك َتاب ا ْل ُح ُدوِد ،باب َح ِد ا ْلَقذ ِ
ْف
َ ُ
ُ

ِّ
ِّ ِّ
ٍ
الس ِّ
ار ِّق ِّيف َث ِّ
ََن ال ِّْم َج ِّّن»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ال« :تُـ ْقطَ ُع يَ ُد َّ
َّيب َ
[( * - ]366جه) َعامر بْ ِّن َس ْعدَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ِّن النِّ ِّّ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2586 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو واقد وهو ضعيف .ضعفه غير واحد وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما
من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي هللا عنهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي

واقد]
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ِ
الس ِار ِ
ق
اب َح ِد َّ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2586ك َت ُ

ِّ
س َجاء إِّ َىل َر ُس ِّ
َن عَ ْم َرو بْ َن َمسَُرةَ بْ ِّن َحبِّ ِّ
ي ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،أ َّ
ص ِّ
ول
[( - ]367جه) عَ ْبد َّ
الر ْمحَن بْ ِّن ثَـ ْعلَبَةَ ْاألَنْ َ
ار ِّّ
يب بْ ِّن عَ ْبد ََشْ ٍ َ
ِّ
َِّّ
َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ٍ
ول َّ
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
اَّللِّ ،إِِّّّين َس َرق ُ
ُ
ْت َمجًَال لبَِّين فَُالن ،فَطَ ِّّه ْرِّين ،فَأ َْر َس َل إِّل َْي ِّه ُم النِّ ُّ َ
اَّلل َ
ِّ
ني
ت يَ ُدهُ» قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ ُق ِّط َع ْ
َو َسلَّ َم فَـ َقالُوا :إِّ َّان افْـتَـ َق ْد َان َمجَ ًال لَنَا« ،فَأ ََم َر بِّهِّ النِّ ُّ
ال ثَـ ْعلَبَةُ " :أَ َان أَنْظُُر إِّل َْيهِّ ح َ
َّيب َ
()1
ول :ا ْحلم ُد َِِّّّ
ت أَ ْن تُ ْد ِّخلِّي ج ِّ
ك أَر ْد ِّ
َّلل الَّ ِّذي طَه ِّ ِّ
َّار " أخرجه ابن ماجه
َوقَـ َع ْ
ت يَ ُدهُ َو ُه َو يَـ ُق ُ َ ْ
سدي الن َ
َّرِّين م ْن َ
َ
ََ

[ماجه[ ]2588 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة األنصاري ،فقد تفرد بالرواية عنه يزيد بن

أبي حبيب]

ِ
الس ِار ِ
ِف
اب َّ
ق َي ْع َتر ُ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2588ك َت ُ

س ،فَـ ُرفِّ َع ذَلِّ َ ِّ
[( - ]368جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
َن َع ْب ًدا ِّم ْن َرقِّ ِّ
اخلُ ُم ِّ
اخلُ ُم ِّ
َّيب
س َس َر َق ِّم َن ْ
يق ْ
ك إ َىل النِّ ِّّ
()1
ال َّ
ضا» أخرجه ابن ماجه
«م ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـلَ ْم يَـ ْقطَ ْعهُ َوقَ َ
ضهُ بَـ ْع ً
اَّللِّ َع َّز َو َجلََّ ،س َر َق بَـ ْع ُ
َ
الَ :
[ماجه[ ] 2590 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جبارة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،جبارة بن
المغلس وحجاج بن تميم ضعيفان]
ِ
ِ
ق
اب اْل َع ْبد َي ْس ِر ُ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2590ك َت ُ

ول َِّّ
ْع ِّيف ََثَ ٍر َوَال َكثَ ٍر»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]369جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
«ال قَط َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]2594 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن سعيد المقبري وهو ضعيف] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده
جدا ،هشام بن عمار كبر فصار يتلقن ،وسعد بن سعيد المقبري ضعيف ،وأخوه عبد هللا بن سعيد متروك ،ومتن الحديث
ضعيف ً
صحيح من حديث رافع]
ِ
ط ُع ِفي َث َم ٍر َوَال َك َث ٍر
اب َال ُي ْق َ
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2594ك َت ُ

ت سع ِّد ب ِّن عُب َ ِّ
ِّ
ال :قِّ ِّ
ٍ
ِّ
ورا:
ني نَـ َزل ْ
ادةَ ح َ
يل ألَِّيب َاثبِّ َ ْ ْ َ
َت آيَةُ ا ْحلُ ُدودَ ،وَكا َن َر ُج ًال غَيُ ً
[( - ]370جه) َسلَ َمة بْ ِّن ال ُْم َحبّ ِّق قَ َ َ
ف ،أَنْـتَ ِّظر ح َّىت أ ِّ
لس ْي ِّ
َجيءَ ِّأب َْربَـ َعةٍ؟
صنَ ُع؟ قَ َ
ك َر ُج ًال ،أ َّ
ضا ِّرَهبُ َما ِّاب َّ
ت َ
الُ :ك ْن ُ
َي َش ْي ٍء ُك ْن َ
ت َم َع ْام َرأَتِّ َ
ك َو َج ْد َ
ت ل َْو أَنَّ َ
أ ََرأَيْ َ
ت تَ ْ
ُ َ
ال :فَ ُذكِّ َر
ادةً أَبَ ًدا ،قَ َ
ب ،أ َْو أَقُ ُ
إِّ َىل َما ذَ َ
ت َك َذا َوَك َذا ،فَـتَ ْ
ولَ :رأَيْ ُ
اك قَ ْد قَ َ
ض ِّربُ ِّوين ا ْحلَ َّد َوَال تَـ ْقبَـلُوا ِّيل َش َه َ
ضى َح َ
اجتَهُ َوذَ َه َ
ف َش ِّ
ذَلِّ َ ِّ
لسيْ ِّ
ْرا ُن
اه ًدا»ُ ،مثَّ قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
«ال ،إِِّّّين أَ َخ ُ
الَ :
ك ا َّ
الَ « :ك َفى ِّاب َّ
اف أَ ْن يَـتَـتَابَ َع ِّيف ذَلِّ َ
َّيب َ
لسك َ
ك للنِّ ِّّ
()1
ريا ُن» أخرجه ابن ماجه
َوالْغَ ْ َ
[ماجه[ ]2606 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،الفضل بن دلهم َّلين ،وقبيصة بن حريث ،قال فيه البخاري :في حديثه
وجهله ابن القطان]
نظر ،وقال النسائي :ال يصح حديثهَّ ،
ِ
اب َّ ِ
امَأرَِت ِه َر ُج ًال
اب ا ْل ُح ُدوِدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2606ك َت ُ
الر ُجل َي ِج ُد َم َع ْ

شرةِّ أَسو ٍ
ول َِّّ
اط» أخرجه ابن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]371جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
«ال تُـ َع ِّّز ُروا فَـ ْو َق َع َ َ ْ َ

ماجه

()1

[ماجه[ ]2602 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عباد بن كثير الثقفي ،قال أحمد بن حنبل :روى أحاديث كذب لم يسمعها .وقال

جدا ،هشام بن عمار كبر فصار يتلقن ،وعباد بن
البخاري تركوه .وكذا قال غير واحد] [األلباني :حسن لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
كثير متروك]
َّعز ِ
ِير
اب الت ْ
اب الحدودَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2602أ َْب َو ُ
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ول َِّّ
الُ :كنَّا ِّع ْن َد َر ُس ِّ
ول
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَ َجاءَهُ َع ْم ُرو بْ ُن قُـ َّرةَ فَـ َق َ
ص ْف َوان بْ َن أ َُميَّةَ قَ َ
اَّلل َ
[( - ]372جه) َ
ش ْقوةَ ،فَما أُر ِّاين أُرَز ُق إَِّّال ِّمن ُدِّّيف بِّ َك ِّّفي ،فَأْذَ ْن ِّيل ِّيف الْغِّنَ ِّاء ِّيف غَ ِّْري فَ ِّ
ِّ
اَّللِّ ،إِّ َّن َّ
َّ
ول
ال َر ُس ُ
شةٍ ،فَـ َق َ
اح َ
ب َعلَ َّي ال ّ َ َ َ ْ
ْ
اَّللَ قَ ْد َكتَ َ
َِّّ
َكَ ،وَال َك َر َامةََ ،وَال نـُ ْع َمةَ عَ ْ ٍ
ك َّ
َي عَ ُد َّو َّ
اَّللُ طَيِّّبًا َح َال ًال،
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّللِّ ،لََق ْد َرَزقَ َ
نيَ ،ك َذبْ َ
«ال آذَ ُن ل َ
اَّلل َ
ت ،أ ْ
اَّلل َعلَْي َ ِّ ِّ ِّ
َح َّل َّ
ك
ْت بِّ َ
ك لََف َعل ُ
ت إِّل َْي َ
َّم ُ
َك ِّم ْن َح َاللِّهَِّ ،ول َْو ُك ْن ُ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل ل َ
فَا ْخ َ ْرت َ
ت تَـ َقد ْ
ت َما َح َّر َم َُّ
ك م ْن ِّر ْزقه َم َكا َن َما أ َ
ك َ ِّ
ب إِّ َىل َّ
ك ُمثْـلَةً،
ْس َ
يعاَ ،و َحلَ ْق ُ
ض َربْـتُ َ
كَ ،
ْت بَـ ْع َد التَّـ ْق ِّد َمةِّ إِّل َْي َ
ك إِّ ْن فَـ َعل َ
اَّللِّ .أ ََما إِّنَّ َ
َوفَـ َعل ُ
ض ْرًاب َوج ً
ت َرأ َ
ْت .قُ ْم َع ِّّينَ ،وتُ ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ام َع ْم ٌروَ ،وبِّهِّ ِّم َن َّ
اخلِّْز ِّي َما َال يَـ ْعلَ ُمهُ إَِّّال َّ
الش ِّّر َو ْ
ْت َسلَبَ َ
َحلَل ُ
ك ِّم ْن أَ ْهلِّ َ
َونَـ َف ْيـتُ َ
كَ ،وأ ْ
اَّللُ
ك ُهنْبَةً لف ْتـيَان أَ ْه ِّل ال َْمدينَة» .فَـ َق َ
ِّ
اَّلل عَ َّز وجلَّ يـوم ال ِّْقيامةِّ
فَـلَ َّما َو َّىل ،قَ َ
ات ِّم ْنـ ُه ْم بِّغَ ِّْري تَـ ْوبَةٍ َح َ
صاةَُ ،م ْن َم َ
ال النِّ ُّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ه ُؤَالء الْعُ َ
َّيب َ
ش َرهُ َُّ َ َ َ ْ َ َ َ
()1
الدنْـيا ُخمَنـَّثًا عُراي ًان َال يستَِّرت ِّمن الن ِّ ٍ
ِّع» أخرجه ابن ماجه
صر َ
ام ُ
َّاس ِّهبُ ْدبَةُ ،كلَّ َما قَ َ
َك َما َكا َن ِّيف ُّ َ
َْ َ ْ ُ َ
[ماجه[ ]2613 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بشر بن نمير البصري .قال فيه يحيى القطان :كان ركنا من أركان الكذب .وقال

أحمد :ترك الناس حديثه وكذا قال غيره .ويحيى بن العالء قال أحمد :يضع الحديث] [األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،يحيى بن

العالء وشيخه بشر بن نمير متهمان بالوضع والكذب]

ِ
ين
اب ا ْل ُم َخَّنث َ
اب الحدودَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2613أ َْب َو ُ
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الكتاب الامس :يف احلسد
«إاي ْكم واحلَس َد ،فَ َّ
[( * - ]373د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
س َد
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
أن َّ
إن احلَ َ
ِّ
ب» .أخرجه أبو داود (.)1
َأيْ ُك ُل احلْسنَات كما أتُ ُك ُل الن ُ
َّار ا ْحلَطَب  -أو قال :العُ ْش َ

[جامع[ ]1963 :عبد القادر :من حديث إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،وجد إبراهيم لم يسم] [شعيب:
حديث حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد] [األلباني :ضعيف]

( )1أبو داود رقم ( )4903في األدب ،باب في الحسد.

102

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف الاء ،وفيه مخسة كتب
كتابُ الُلُقِ ،كتابُ الوفِ ،كتاب خَلْقِ العَالَمِ ،كتاب الِالفَةِ واإلمَارَةِ ،كتابُ
الُلْعِ.
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الكتاب األول :يف الُلُق
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
أوصاين بِّهِّ ُ
[( - ]374ط) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-قالَ « :كا َن آخ ُر َما َ
(.)1
ِّ
ك لِّلن ِّ
َّاس» .أخرجه املوطأ
َح ِّس ْن ُخلُ َق َ
ض ْع ُ
ني َو َ
وسلم -ح َ
ت ِّرجلي يف الغَ ْر ِّز  -أ ْن قالَ :اي ُمعاذُ ،أ ْ
[جامع[ ]1972 :عبد القادر :انظر التفصيل] [الهاللي :سنده ضعيف النقطاعه]

( 902 / 2 )1في حسن الخلق ،باب ما جاء في حسن الخلق ،بغير إسناد ،وهو أحد األحاديث التي وردت في الموطأ بغير سند ،وذكر
العلماء أنها ليست موصولة في كتاب ،قال الزرقاني في شرح الموطأ :كذا ليحيى وابن القاسم والقعنبي ،قال :ورواه ابن بكير عن مالك

بن يحيى ابن سعيد عن معاذ ،وهو مع هذا منقطع جدًا ،وال يوجد مسندًا من حديث معاذ وال غيره بهذا اللفظ ،لكن ورد معناه ،قاله ابن

عبد البر.

104

الكتاب الثالث :يف خَلقِ العالَم
«قلت :اي رسول هللا ،أيْ َن كان َربُّـنَا قَـ ْب َل أَ ْن َخيْلُ َق َخلْ َقهُ؟
[( - ]375ت) أبو رزين العقيلي  -رضي هللا عنه  :-قال:
ُ
قال :كان يف عم ٍاء ما َحتته هواء ،وما فَوقَه هواء ،و َخلَق عر َشه على ِّ
املاء».
ُ َ َ ٌ َ َ َْ ُ
َ َ َ َُ َ ٌ
()1
أخرجه الرتمذي ،وقال :قال أمحد :قال يزيد« :العماءُ :أي ليس معه شيء» .

[جامع[ ]1989 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :فيه وكيع بن حدس ،لم يوثقه غير ابن حبان ضعيف] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3108في التفسير ،باب ومن سورة هود ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 182في " المقدمة " ،باب فيما أنكرت الجهمية.

ِّ
[(~ - ]376د ت) العباس بن عبد املطلب  -رضي هللا عنه  :-قالُ « :ك ُ ِّ
ورسول
صابةٍ،
ُ
نت َجالساً يف البطحاء يف ع َ
ت َسحابَةٌ ،فَـنَظَُروا إليها ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هل
هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم -فيهم ،إ ْذ َم َّر ْ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم:-
حاب ،قال :واملُْز ُن ،قالوا :واملُْز ُن ،قال ُ
اسم هذه؟ قالوا :نعم ،هذه َّ
تدرو َن ما ْ
الس ُ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم :-تَدرو َن كم بُـ ْع ُد ما بني السماء واألرض؟ قالوا:
العنان ،مث قال هلم ُ
والعنان ،قالوا :و َ
َ
ال وهللا ،ما ندري ،قال :فَِّإ َّن بع َد ما بينهماَّ ،إما قال :و ِّ
احدةٌ ،وإِّ َّما اثْـنَـتَ ِّ
السماء الت
ث وسبعُو َن َسنَة ،وبُـ ْع ُد َّ
ان ،وإِّ َّما ثَال ُ
ُ
َ
ات كذلك ،مث فَـوق السماء السابعة َحبر بني أعاله وأس َفلِّهِّ كما بني َمساءٍ
َّد ُه َّن س ْبع َمسَو ٍ
َ
ٌ ََ
ُ ْ
ْ
فَوقَها كذلك ،وكذلك ،حىت َعد َ َ َ َ
مساء إىل ٍ
كبهن ما بني ٍ
إِّىل ٍ
ورِّه َّن العرش ،بني أس َفلِّهِّ
مساء ،وفَو َق ذلك َثََانيةُ ْأو َع ٍ
مساء ،مث فوق ظُ ُه ِّ
ور َّ
ال ،بني أظْالفِّ َّ
ْ
ُ
هن ُ
(.)1
وجل -فوق ذلك» .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود
السماء ،وهللا َّ -
السماء إِّىل َّ
وأ ْعالهُ ِّمثْ ُل ما بني َّ
عز َّ
[جامع[ ]1994 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :عبد هللا بن عميرة لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1الترمذي رقم ( ) 3317في التفسير ،باب ومن سورة الحاقة ،وأبو داود رقم ( )4723في السنة ،باب الجهمية ،وأخرجه أيضًا ابن

ماجة رقم ( )193في " المقدمة " ،باب فيما أنكرت الجهمية.

ِّ
[( - ]377ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :بينما نَ ُّ ِّ
س َوأصحابُه ،إذ
يب هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -جال ٌ
أتى عليهم سحاب ،فقال نَ ُّ ِّ
العنَا ُن،
ََ ٌ
يب هللا -صلى هللا عليه وسلم :-أَتَ ْد ُرو َن َما هذه؟ قالوا :هللاُ ورسوله أعلم ،قال :هذه َ
هذه روااي األرض ،يسوقُها هللا إِّىل قَ ٍ
وم ال يَ ْش ُك ُرونَه ،وال يَ ْدعُونَهُ ،مث قال :هل ت ْدرو َن ما فَوقَكم؟ قالوا :هللاُ ورسولُه أعلم،
ُ
َ
َ
كفوف ،مث قال :هل تَ ْد ُرو َن ما بينكم وبينها؟ قالوا :هللاُ ورسولهُ أعلم ،قال:
وموج َم ٌ
قيعَ :س ٌ
قال :فإهنا َّ
قف َْحمفوظٌٌ ،
الر ُ
بينكم وبينَها َمخسمائةِّ ٍ
عام ،مث قال :هل تدرون ما فَو َق ذلك؟ قالوا :هللاُ ورسولهُ أعلم ،قالَّ :
[فإن فو َق ذلك] َمسَ ِّ
اءين،
الس ِّ
[بـ ْع ُد] ما بينَهما َمخْسمائَةِّ سنةٍ ،مث قال كذلك ،حىت َع َّد سبع َمسَو ٍ
كل َمسَ ِّ
ماء واألرض ،مث
اءين ما بني َّ
ات ،ما بَ َْ
َ
ُ
ني ِّّ
ُ
قال :هل تدرون َما فَو َق ذلك؟ قالوا :هللاُ ورسولُه أعلم ،قالَّ :
ني
رش ،وبينه وبني السماء بُـ ْع ُد ما بَ َْ
الع ُ
إن فَو َق ذلك َ
الس ِّ
األرض ،مث قال :هل تدرون ما حتت
ماءين ،مث قال :هل تدرون ما الذي َحتْتَكم؟ قالوا :هللاُ ورسوله أعلم ،قالَّ :إهنَا
َّ
ُ
أرضني ،بني ُك ِّّل
س َمائَةِّ سنةٍ ،حىت عَ َّد َس ْب َع
َ
ذلك؟ قالوا :هللاُ ورسوله أعلم ،قال :إن حتتها أرضاً أخرى ،بينهما َمسريةُ َمخْ ُ
ض ْني مسريةُ مخسمائة سنة ،مث قال :والذي نَـ ْفس ٍ
ط على هللا،
الس ْفلَىَ ،هلَبَ َ
حممد بيده ،لو أنَّكم َدلَّيتُم حببل إىل األرض ُّ
ْأر َ َ َ
ُ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ
يم} [احلديد.» ]3 :
مث قَرأُ :
{ه َو األ ََّو ُل واآلخ ُر والظَّاه ُر والبَاط ُن َو ُه َو بِّ ُك ِّّل َشيء َعل ٌ
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ط على علم هللا وقدرته وسلطانه،
قال أبو عيسى :قراءة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -اآلية تدل على أنه أرادَ :هلَب َ
وعلم هللا وقدرته وسلطانه يف كل مكان ،وهو على العرش ،كما وصف نفسه يف كتابه .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]1996 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :فيه وكيع بن حدس ،لم يوثقه غير ابن حبان ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3294في التفسير ،باب ومن سورة الحديد..

ايب فقال :اي
[( - ]378د) جبري بن مطعم  -رضي هللا عنه  :-قال« :أتَى َ
رسول هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم -أ ْع َر ٌّ
ض َ ِّ ِّ
َ ِّ ِّ ِّ
وال ،و َهلَ َك ِّ
ال ،و ُهنِّ َك ِّ
ك
استَ ْس ِّق هللاَ لَنَا ،فَِّإ َّان نَستَ ْش ِّف ُع بِّ َ
سَ ،و َ
ام ،فَ ْ
ت ْ
ت األنْـ َع ُ
األم ُ َ
اعت العيَ ُ َ
رسول هللاَ ،جه َدت األن ُف ُ
رسول هللاِّ -
وسبَّ َح ُ
ك ،أَتَ ْدري ما تَـ ُق ُ
يك ،قال ُ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلمَ :-و َْيَ َ
على هللاِّ ،ونَستَ ْش ِّف ُع ابهللِّ َعلَ َ
ول؟ َ
ف ذلك يف وجه أصحابِّهِّ ،مث قال :إنه ال يستَ ْش َفع ابهلل على ٍ
أحد من
صلى هللا عليه وسلم -فَ َما ز َ
حَ ،حىت عُ ِّر َ
ُ
ُ
سبِّّ ُ
ال يُ َ
وَيك ،أتدري َما هللاُ؟ إن َعر َشهُ على َمسَ َاواتِّهِّ َهل َك َذا ،وقال ِّأبصبعِّهِّ  -مثل ال ُق ْبةِّ عليه -
ظم من ذلكَ ،
خلقهَ ،شأ ُن هللا أ ْع ُ
ط ِّ
وإنَّهُ لَيَئِّ ُّ
ابلراكِّ ِّ
الر ِّ
ب».
أطي َ
حل َّ
ط َّ
(.)1
ويف رواية« :إِّ َّن هللا فَو َق َع ِّ
رشهَِّ ،و َع ْر ُشهُ فَو َق َمسَ َاواتِّهِّ ...احلديث» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]1997 :عبد القادر :إسناده ضعيف لجهالة جبير بن محمد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )4726في السنة ،باب الجهمية.

[( - ]379ت) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه َّ :-
ام :أَبُو
«س ٌ
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
(.)1
العر ِّ
ام :أَبُو احلَبَ ِّ
ش» .أخرجه الرتمذي
ث :أبُو ُّ
وايفِّ ُ
وح ٌ
الرومَ ،
بَ ،
َ

[جامع[ ]2014 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :فيه عنعنة الحسن البصري ،وفي سماع الحسن من سمرة كالم] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )3229في تفسير سورة (ص) ،ورقم ( )3927في المناقب ،باب فضل العرب.
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الكتاب الرابع :يف الالفة واإلمارة
ب الن ِّ
َّاس
َح ُّ
[( - ]380ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أ َ
إِّىل هللا يوم القيامة وأ ْد َان ُهم منه َْجملِّساً :إم ٌ ِّ
ض الن ِّ
ام َجائٌِّر».
َّاس إىل هللا تعاىل ،وأَبعدهم منه جملساًَ :إم ٌ
ام َعاد ٌل ،وأَبغَ ُ
َ
ْ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2034 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده عطية بن سعد العوفي ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج المسند ( :)11525إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1329في األحكام ،باب ما جاء في اْلمام العادل.

[( - ]381د) املقدام بن معد يكرب  -رضي هللا عنه َّ :-
ب على
أن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
ض َر َ
(.)1
ت َاي قُ َد ْميُ إ ْن ُم َّ
ت ،ومل تكن أمرياً ،وال كاتباً ،وال َعريفاً» .أخرجه أبو داود
َم ْن َكبَـ ْيهِّ ،مث قال له« :أَفْـلَ ْح َ

[جامع[ ]2035 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2933في الخراج واْلمارة ،باب في العرافة.

رجل من األنصار عن أبيه عن َج ِّّده :أ َّ
َن قوماً َكانُوا على َم ْن ٍ
[( - ]382د) غالب القطان  -رمحه هللا  :-عن ٍ
هل من
املنَاهل ،فَـلَ َّما بـلَغَهم اإلسالم جعل ِّ
ِّ
ب املاء لقومه ِّمائَة من ِّ ِّ
س َم ِّ
بل بينهم،
ُ ََ َ َ
َ ُْ
صاح ُ
اإلب ِّل على أن يُ ْسل ُموا ،فأسلَ ُموا ،وقَ َ
اإل َ
َّيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :ائْ ِّ
النيب ،فَـ ُقل [له] َّ :
إن أيب يُ ِّ
ك
قرئُ َ
ت َّ
وبَ َدا لَهُ أ ْن يَـ ْرَجت َعها ،فَ َ
أر َس َل ابْـنَهُ إىل الن ِّّ
ِّ
س َم ِّ
عل لقومه ِّمائة من ِّ
اإلبِّ َل بينهم ،وبَدا له أ ْن يَـ ْرَِّجت َعها منهم ،أفهو
َ
اإلبل على أ ْن يُ ْسل ُموا ،فَأسلَ ُموا ،وقَ َ
السالم ،وإنَّهُ َج َ
يف ِّ
أح ُّق ِّهبَاْ ،أم ُه ْم؟ فإن قال لك :ال ،أو نعم فَـ ُق ْل لهَّ :
ُك أ ْن َجتْ َع َل يل
إن أيب َش ْي ٌخ كبري ،وهو َعر ُ
املاء ،وإنهُ يَ ْسأَل َ
َ
إن أيب يقرئك السالم ،فقال« :عليك ،وعلى أبيك السالم» ،فقال :إن أيب جعل لِّ ِّ
قومهِّ
ِّ
ُ
الع َرافَةَ بعده ،فَأَته ،وقال لهُ َّ :
ََ َ
إسالم ُه ْم ،مث بَ َدا لَهُ أ ْن يَ َِّ
مائَة من ِّ ِّ
أح ُّق هبا ،أم هم؟ قال« :إ ْن
حس َن
رجت َ
عها منهم ،أَفَـ ُه َو َ
ُ
اإلب ِّل على أ ْن يُسلموا ،فأسلموا َو ُ
ب َدا له أ ْن يسلِّّمها هلم فَـلْي ِّ
إسالم ُه ْم ،وإ ْن مل يُسلِّ ُموا
َسلَ ُموا فلهم
ُ ََ
َح ُّق هبا منهم ،فإن أ ْ
ُ
سلّ ْمها ،وإ ْن بَدا له أ ْن يَـ ْرَِّجت َع َها فهو أ َ
َ
َُ
قُوتِّلُوا على ِّ
ُك أن َجتْ َع َل يل العِّ َرافَةَ بع َدهُ ،فقالَّ :
اإلسالم» ،وقالَّ :
«إن
إن أَيب َشي ٌخ َكبريٌ ،وهو عر ُ
يف املاء ،فإنه يَسأل َ
(.)1
ولكن العُرفَاءَ يف الن ِّ
العِّ َرافَةَ َحقٌّ ،والبُ َّد لِّلن ِّ
َّار» .أخرجه أبو داود
َّاس ِّم ْن ِّع َرافَةٍَّ ،
[جامع[ ]2037 :عبد القادر :في إسناده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2934في الخراج واْلمارة.

ت ِّمنرب ِّ ِّ
ب،
كرةَ َحتْ َ
[( - ]383ت) زايد بن كسيب العدوي  -رمحه هللا  :-قالُ :
ابن َعام ٍر ،وهو َخيْطُ ُ
كنت َم َع أَيب بَ َ
بالل :انْظُروا إىل ِّأمريَان يـلْب ِّ
س ِّ
ياب ِّرقَا ٌق ،فقال أَبو ٍ
رسول
مسعت َ
اق ويَعِّ ُ
اب ال ُف َّ
ظ ،فقال أَبو بكرةَ :اسكتُ ،
وعليه ثِّ ٌ
س ثيَ َ
ََ ُ

السلْطَا َن أ ََهانَهُ هللاُ».
«م ْن أ ََها َن ُّ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
(.)1
«سلطَا َن هللاِّ يف األرض» .أخرجه الرتمذي
ورويُ :

[جامع[ ]2057 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده كسيب العدوي لم يوثقه غير ابن حبان ،وسعد بن أوس

العدوي ،وهو صدوق له أغاليط] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني في ضعيف الجامع ( :)3350ضعيف]
( )1رقم ( )2225في الفتن ،باب رقم (.)47
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ِّ
ِّ
ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه
ب ،كا َن
«الس َج ُّل كات ٌ
[( - ]384د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قالّ :

وسلم .»-أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]2062 :عبد القادر :في سنده يزيد بن كعب العوذي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2935في الخراج واْلمارة ،باب في اتخاذ الكاتب.

بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -فقال يف
عمر ُ
[( - ]385د) أبو فراس [الربيع بن زايد] رمحه هللا :قالَ :خطَبنا ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
صهُ منه» ،فقال
يل ،أُقِّ ُّ
أبع ْ
لريفَـ ْعهُ إِّ َّ
ث عُ َّمايل ليضربوا أب َ
ُخطْبَته« :إين مل َ
ش َارُكم ،وال ليَأْ ُخ ُذوا ْأموال ُك ْم ،فَمن فُع َل بِّه ذَلك فَ َ ْ
بن العاص« :لو َّ
أيت
صهِّ منه؟» قال« :إي والَّذي نَـ ْفسي بيده ،إال أُقِّ ُّ
بعض َر ِّعيتَّهِّ ،أتُِّق ُّ
صهُ ،وقد ر ُ
َّب َ
أن َر ُجالً أَد َ
عمرو ُ
(.)1
ص ِّم ْن نَـ ْف ِّسهِّ» .أخرجه أبو داود
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أقَ َّ
[جامع[ ]2069 :عبد القادر :في سنده أبو فراس النهدي الربيع بن زياد ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4537في الديات ،باب القود من الضربة وقص األمير من نفسه.
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الكتاب الامس :يف اللع
[( * - ]386س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ :-
ت
أن
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :املُنتَ ِّز َعا ُ
ت» .قال احلسن :مل أمسعه من غري أيب هريرة.
تُ :ه َّن املُنَافقا ُ
واملُختَلِّ َعا ُ
أخرجه النسائي ،وقال :احلسن مل يسمع من أيب هريرة شيئاً (.)1

[جامع[ ]2091 :األلباني :صحيح] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 168 / 6 )1في الطالق ،باب ما جاء في الخلع.
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حرف الدال
وفيه ثالثة كتب
كتاب الدُّعاء ،كتاب الدِّيَات ،كتاب الدَّيْن
الكتاب األول :يف الدعاء
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الكتاب األول :يف الدعاء
[( * - ]387ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ :-
«من َس َّرهُ أ ْن
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
()1
ِّ
الش َدائِّ ِّد والْ ُك َر ِّ
يب هللاُ له عند َّ
الر َخ ِّاء» .أخرجه الرتمذي
ُّعاءَ يف َّ
ب فَليُكْثِّ ِّر الد َ
يَ ْستَج َ

[جامع[ ]2102 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده سعيد بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله
ثقات] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( )3379في الدعوات ،باب رقم (.)9

[( * - ]388ت د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما َّ :-
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
أن َّ
ِّ
ٍ
ب لِّغَائِّ ٍ
أسرعَ إجابَة من دعوةِّ غائِّ ٍ
ب» .أخرجه الرتمذي.
َ
«ما م ْن َدعوة َ
ٍ ()1
ِّ
ُّعاء إجابة :دعوةُ غَائِّ ٍ
ب لغائب» .
ع الد َ
أس َر َ
ويف رواية أيب داود« :إِّ َّن ْ

[جامع[ ]2104 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي ،وهو ضعيف في حفظه] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا

أنعم] [األلباني :ضعيف]
إسناد ضعيف ،لضعف عبد الرحمن بن زياد بن ُ
( )1رواه الترمذي رقم ( )1981في البر والصلة ،باب رقم ( ،)50وأبو داود رقم ( )1535في الصالة ،باب الدعاء بظهر الغيب.

[( - ]389د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ :-
سرتوا
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تَ ُ
َّار ،سلُوا هللا بِّبطُ ِّ
ون أ ُك ِّّف ُك ْم وال تَسألُوهُ بِّظُ ِّ
هورَها ،فإذا فَـ َر ْغتُ ْم
ُ
اجلُ ُد َرَ ،وَم ْن نَظََر يف كتاب أخيه بغري إذنه فإَّنا يَـ ْنظُُر يف الن ِّ َ

امسحوا هبا وجوهكم».
فَ َ

يف أيضا
ضعِّ ٌ
قال أبو داود :روي هذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعبُ ،كلُّها واهية ،وهذا الطريق ْأمثَـلُها ،وهو َ

(.)1

ك أو حنومها ،واالستِّغ َفار :أ ْن تُشري إبِّصب ٍع ِّ
واالبتهال:
واح َدةٍ،
َ
ْو َمنكبَـ ْي َ
ويف رواية قال« :إِّ َّن املسألَةَ :أن تَرفَ َع يَ َد َ
َ َ
َ
يك َحذ َ
ديك َمجيعاً».
أَ ْن متَُ َّد يَ َ
يك َمجيعاً ،ورفَع ي َديهِّ وجعل ظُ ُ ِّ
جههُ» .أخرجه أبو داود (.)2
زاد يف أخرى« :أَن متَُ َّد يَ َد َ
هورمهَا ممَا يَلي َو َ
َ َ َ ْ ََ َ

[جامع[ ]2106 :عبد القادر :في إسناده مجاهيل ،ولكن ألكثر فقراته شواهد] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الراوي عن محمد بن كعب
ال ُقَرظي] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1485في الصالة ،باب الدعاء.

( )2رواه أبو داود رقم ( )1489و ( )1490و (.)1491

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا رفَع ي َديهِّ
[( - ]390ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
َ ََْ
ُّع ِّاء مل ََيُطَّ ُه َما حىت َميسح ِّهبِّما َو ْج َههُ» .أخرجه الرتمذي .ويف أخرى له :مل يَـ ُردَّمها (.)1
يف الد َ

[جامع[ ]2110 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3383في الدعوات ،باب رفع األيدي عند الدعاء.

ِّ
اهراً ي َديهِّ
[( - ]391د) سهل بن سعد  -رضي هللا عنه  :-قال« :ما ر ُ
أيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -ش َ ْ
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
قَ ُّ
ابإلهبام الوسطى» .أخرجه أبو
ابلسبّابَةَِّ ،وعَ َق َد
ار َّ
ط يَدعُو على منْ َِّربه ،وال على غَ ِّْريه ،ولكن َرأْيتُهُ يقول هكذا :وأَ َش َ

داود (.)1

[جامع[ ]2113 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث األنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني ،وهو صدوق سيء
الحفظ وله شواهد من جهة المعنى] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1105في الصالة ،باب رفع اليدين على المنبر.

[( - ]392د) السائب بن يزيد  -رضي هللا عنهما  :-عن أبيهَّ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا
«أن َ
(.)1
ِّ
جههُ بَـيَديه» .أخرجه أبو داود
س َح َو َ
َد َعا فَـ َرفَ َع يَ َديْه َم َ

[جامع[ ]2114 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه ،وفيه أيضًا حفص بن هاشم بن عتبة بن
أبي وقاص ،وهو مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حفص بن هاشم بن عتبة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1492في الصالة ،باب الدعاء.

ِّ
ريي  -وكان من الصحابة -
ُّم ِّّ
س إىل أيب ُزه ٍري الن َ
[( - ]393د) أبو مصبح املقرائي -رمحه هللا  :-قالُ « :كنَّا َجنل ُ
ِّ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ
الصحي َفةِّ ،قال أبو
أحسن احلديث ،فإذا َدعا
ث
مثل الطَّابَ ِّع على َّ
فَـيُ َح ِّّد ُ
َ
الرجل منا ب ُدعاء قال :ا ْخت ْمهُ ِبمني ،فَإ َّن آمني ُ
ُ
ُخربكم عن ذلكَ :خرجنا مع رس ِّ
ذات لَْيـلَةٍ ،فَأتَينَا على ٍ
رجل قد أَحلَّ يف املسألة،
ول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
َ
ُزهري :أ ِّ ُ
ب إ ْن َختَ َم ،فقال رجل من القوم :أبي
رسول هللا يَ ْستَ ِّم ُع منه ،فقال ُ
فوقف ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
أوج َ
ٍ
النيب  -صلى هللا
فانصرف
ب،
شيء َخيتِّ ُم اي َ
َ
الرجل الذي سأل َّ
رسول هللا؟ قالِِّ :بمني ،فَِّإنَّهُ إن َختَ َم ِبمني فقد َ
أوج َ
ُ
()1
عليه وسلم -فَأتَى الرجل فقال :اي فالن ،ا ْختم ِبمني َوأَبْ ِّش ْر» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]2124 :عبد القادر :في سنده صبيح بن محرز المقرائي الحمصي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )938في الصالة ،باب التأمين وراء اْلمام.

ُك اجلَنَّةَ،
[( * - ]394د) ابن سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  :-قال :مسعين أيب ،وأان أقول :اللَّ ُه َّم إين أسأل َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
بك ِّمن ِّ
ت رسو َل هللا
يمهاَ ،
ينَِّ ،مس ْع ُ
وهبْ َجتَها ،وكذا وكذا ،وأعوذُ َ
النار َ
َونَع َ
وسالسلها وأغْالهلا ،وكذا وكذا ،فقال يل :اي بُ ّ
 صلى هللا عليه وسلم -يقول« :سي ُكو ُن قَوم يـعتَ ُدو َن يف الدُّعَ ِّاء ،فَِّإ َّاي َك أ ْن تَ ُكو َن منهم ،إِّنَّك إن أ ِّيت اجلَنَّةَ أُ ْع ِّطيتَها
ُعط َ
ٌ َْ
ََ
()1
ِّ
ْت من الن ِّ
ْت منها ،وما فيها من َّ
الش ِّّر» .أخرجه أبو داود .
َّار أُعذ َ
وما فيها من اخلري ،وإ ْن أ ُِّعذ َ
َ

[جامع[ ]2127 :عبد القادر :ابن سعد لم يسم ،فإن كان عمر فال يحتج به] [شعيب :حسن من حديث عبد هللا بن مفضل وهذا إسناد
لم يقمه زياد بن ِمخراق كما قال اْلمام أحمد فيما نقله عنه األثرم .وفيه مولى سعد وهو مبهم] [األلباني :حسن صحيح]
( )1رقم ( )1480في الصالة ،باب الدعاء.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -رجالً يَ ْدعُو يقول:
[( - ]395ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-قال :مسع ُّ
ُك متََام النِّّعمةِّ» ،فقال :أ ُّ ٍ
اخلري» ،قال :فَِّإ َّن متام
«اللَّ َّ
متام النِّّعمةِّ؟ ،قال« :دعوةٌ دعو ُ
هم إِّين أَسأَل َ
َي َشيء ُ
َ
ت هبا أرجو هبا َ
َك فَسلَِّ ،
النارَِّ ،
ِّ
ِّ
الفوز من ِّ
ومس َع
عمةُِّ :د ُخ َ
ول اجلنة ،و َ
اإلكر ِّام ،فقال :قد استُجيِّ َ
النّ َ
بلَ َْ
ومس َع رجالً يقول :اي ذا اجلَالل و َ
العافيةَ».
ُك َّ
«س َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -رجالً وهو يقول« :اللَّ ُه َّم إين أسأل َ
ُّ
سلهُ َ
رب» ،قالَ :
الص ْ َ
ألت هللا البَالء ،فَ َ
(.)1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]2130 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري البصري ،لم يوثقه غير ابن
حبان] [األلباني :ضعيف]
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( )1رقم ( )3524في الدعوات ،باب رقم (.)99

دكم
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-لِّيَ ْس ْ
[( - ]396ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ
أل أ َ
َح ْ
َل ِّش ْس َع نَعلِّهِّ ،إذَا انْـ َقطَ َع».
اجتَهُ ُكلَّ َها ،حىت يسأ َ
َربَّهُ َح َ
ِّ
ْح ،وحىت يسأله ِّش ْس َعهُ إذا انْـ َقطَ َع» .أخرجه الرتمذي (.)1
زاد يف رواية عن اثبت البُـنَاين مرسالً« :حىت يسأَلَه املل َ

[جامع[ ]2135 :الترمذي :هذا حديث غريب] [شعيب :إسناده ضعيف .والرواية الثانية رجالها ثقات لكنها مرسلة] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3607و ( )3608في الدعوات ،باب رقم (.)149

«سلُوا
[( * - ]397ت) أبو مسعود البدري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال َر ُس ُ
ول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
(.)1
َل ،وأَفْ َ ِّ
العب َ ِّ ِّ
رج» .أخرجه الرتمذي
ار ال َف ِّ
ضلِّ ِّه ،فإن هللا َُِّي ُّ
هللاَ من فَ ْ
ض ُل َ
ادة انْتظَ ُ
ب أَن يُسأ َ َ

[جامع[ ]2137 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3566في الدعوات ،باب رقم (.)126

«م ْن َد َعا على َم ْن
[( - ]398ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
(.)1
انتصر» .أخرجه الرتمذي
ظَلَ َمهُ فقد َ

[جامع[ ]2140 :عبد القادر :فيه أبو حمزة ميمون األعور ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3547في الدعوات ،باب رقم (.)115

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا
[( * - ]399ت د) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ

ريب األعلى ثالاثً ،وذلك
كع أحدكم فَـلْيَـ ُقل ثَ َ
ر َ
ريب العظيم ،وذلك أَدانهُ ،وإذا سج َد فليقل :سبحان َ
الث مراتُ :سبحا َن َ

أدانه» .هذه رواية أيب داود.

ريب العظيم ثالاثً ،فقد َمتَّ ُركوعُه ،وذلك أدانه ،وإذا قال يف
ويف رواية الرتمذي« :إذا قال أَحدكم يف ركوعه :سبحان َ

جودهُ ،وذلك أدانه» (.)1
سجوده :سبحان ريب األعلى ثالاثً ،فقد َمتَّ ُس ُ

[جامع[ ]2165 :عبد القادر :قال الترمذي :حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ،عون بن عبد هللا بن عقبة ،لم يلق ابن مسعود]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف النقطاعه]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 886في الصالة ،باب مقدار الركوع والسجود ،والترمذي رقم ( )261في الصالة ،باب ما جاء في التسبيح في

الركوع والسجود.

[( - ]400س) شداد بن أوس  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كا َن يقول يف صالته:
َن َ
ات يف األمر ،والعزميةَ على ُّ ِّ
ُك ُشك ِّ ِّ
ادتِّك ،وأسألُك قَلباً َسليماً،
اللَّ َّ
ُك الثـَّبَ َ
هم إِّين أَسأل َ
سن ِّعبَ َ
ْر ن ْع َمتكُ ،
وح َ
الرشد ،وأسأل َ َ
(.)1
ولِّساانً ص ِّ
ادقاً ،وأسألُك ِّمن َخ ِّري ما تَعلَ ُم ،وأعُوذُ بِّك من َش ِّّر ما تَـ ْعلَ ُم ،وأستغْ ِّف ُر َك لِّ َما تَـ ْعلَ ُم» .أخرجه النسائي
َ َ
[جامع[ ]2183 :عبد القادر :في إسناده ضعف] [األلباني :ضعيف]
( 54 / 3 )1في السهو ،باب نوع آخر من الدعاء.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول
[( - ]401ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال:
مسعت َ
ُ
ِّ ِّ ِّ
مع ِّهبا أَمري ،وتَـلُ َّم ِّهبا َشعثي ،وتَـ ُر ُّد ِّهبا
حني فَـ َرغَ من صالتِّهِّ« :اللَّ َّ
هم إين أسأل َ
لَيلَة َ
ُك َرمحة من عنْد َك َِتدي هبا قَليب ،وجتْ ُ
ٍ
ِّ
غَائيب ،وتَرفَع ِّهبا َش ِّ
اه ِّدي ،وتُزّكِّي ِّهبا َعملي ،وتُـل ِّْهمين ِّهبا ر ْشدي ،وتَـر ُّد ِّهبا أُل َفت ،وتَ ِّ
الله َّم
عصمين ِّهبَا م ْن ُك ِّّل ُسوءُ ،
ُ َ
ُ َ ُ
َ
ُ
الدنْيا و ِّ
ِّ
ف َك َر َامتك يف ُّ
ض ِّاء،
س بَع َدهُ ُك ْف ٌر ،ورمحة أ َان ُل هبا َش َر َ
اآلخ َرةَِّّ ،
وز يف ال َق َ
اللهم إين أسأَلُك ال َف َ
أعطين إمياانً ،ويَقيناً ل َْي َ
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داء ،وعيش ُّ ِّ
الشه ِّ
ف َعملي،
اجت ،وإ ْن قَ َّ
َّص َر على األعداءَّ ،
ضعُ َ
ص َر َرأيي ،و َ
اللهم إين أُنْ ِّز ُل بِّ َ
الس َع َداء ،والن ْ
ونـُ ُز َل ُّ َ
َْ َ
ك َح َ
ور :أَ ْن ُِّجتريَين ِّم ْن َع َذ ِّ
ني البُح ِّ
الص ِّ
ُك اي قَاضي األ ِّ
ِّ
السعري،
اب
شايف ُّ
ت إىل َرمحتك ،فَأَسأل َ
وافْـتَـ َق ْر ُ
دور ،كما ُجتريُ بَ َ
ُمور ،واي ِّ َ
َ
ِّ ِّ
ورِّ ،
ِّ
ومن فِّتنَةِّ ال ُقبُ ِّ
وم ْن َد ْعوةِّ الثـُّبُ ِّ
أحداً ِّمن
ور ،اللهم وما قَ َّ
ص َر َعنهُ َرأْييَ ،وَملْ تَـْبـلُغْه َمسألت ،ومل تَبلُغْهُ نيَّت من َخ ٍري َو َع ْدتَهُ َ
َخ ِّ
العاملني ،اللهم اي ذا احلَْب ِّل
رب
برمحتك اي َّ
َ
ب َ
ك ،أَو َخ ٍري أنْ َ
لق َ
إليك فيه ،وأسأَلُ َكهُ
َ
ت ُمعطيه أحداً من عبادك ،فَإين أرغَ ُ
ِّ
الش ِّ
الوعيد واجلنَّةَ يوم اخلُ ِّ
ِّ
الر ِّ
الش ِّ
ديد ،و ِّ
بني ُّ
َّ
ني
الرَّك ِّع ال
يوم
ُك
األمر َّ
هودُّ ،
شيد أسأَل َ
سجود ،املُوفِّ َ
لود ،مع امل َق َّر َ
َ ََ
األمن َ
َ
ادين مهتدين ،غري ضالِّّني ،وال م ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ك،
نيِّ ،سلْماً ألوليَائِّ َ
ابلعهود ،إِّنَّ َ
حيم َ
ضلّ َ
َ
ُ
ك َر ٌ
َ
ودوٌد ،وإنك تفعل ما تُري ُد ،اللهم اجعلنا َه َ
اإلجابَةُ ،اللهم هذا
كُِّ ،حن ُّ
َ
ك َمن خالََف َ
ك ،ونُـ َعادي بِّ َع َداوتِّ َ
َحبَّ َ
ب ِّحبُبِّّ َ
وح ْرابً ألعدائِّ َ
ك اللهم هذا الد َ
وعليك َ
ك َم ْن أ َ
َ
ُّعاءُ
ي ،ونُوراً من َخلفي ،ونوراً عن
اجعل يل نُوراً يف قَليب ،ونُوراً يف قربي ،ونوراً من بني يَ َد َّ
وعلَ َ
اجلُه ُدَ ،
يك التُّكال ُن ،اللهم َ
ِّ
شري،
َمييين ،ونوراً عن َشايل ،ونوراً من فَوقي ،ونوراً من َحتت ،ونوراً يف َمسعي ،ونوراً يف بصري ،ونوراً يف َش ْعري ،ونوراً يف بَ َ
ِّ
ونوراً يف حلمي ،ونوراً يف دمي ،ونوراً يف ُِّخمّي ،ونوراً يف ِّعظاميِّ َّ ،
واجع ْل يل نوراً،
اللهم أعظم يل نوراً ،وأعطين نوراًَ ،
وقال بِّهِّ ،سبحا َن الذي لَبِّس اجمل َد وتَ َّ ِّ
َّسبيح إال لَهُ ،سبحا َن
ف ِّابلعِّ ِّّز َ
بحا َن الذي تَـ َعطَّ َ
ُ َ
ُس َ
كر َم بِّه ،سبحا َن الذي ال ينبغي الت ُ
()1
ض ِّل والنِّّع ِّم ،سبحا َن ِّذي املَ ِّ
جدوال َكرِّم ،سبحا َن ِّذي اجلَ ِّ
واإلكر ِّام» .أخرجه الرتمذي
الل
ِّذي ال َف ْ
َ
َ
َ
[جامع[ ]2189 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3415في الدعوات ،باب رقم (.)30

[( - ]402د) زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه  :-قالَِّ :
يب هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية :كان
«مس ْع ُ
ت نَ َّ
كل ٍ
ب
ُ
الر ُّ
كل صالةٍ :اللَّهم َربَّـنَا َوَر َّ
أنت َّ
ك َ
شيء ،أان َشهي ٌد أنَّ َ
ب ِّّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول - :يف ُدبُ ِّر ِّّ
ب ُك ِّّل شيء ،أ َان َشهي ٌد أ َّ
كل شيء أان
ور َّ
اللهم َربَّـنَا َوَر َّ
وح َد َك ال شريك لكَّ ،
َن حممداً عب ُد َك ورسولُك ،اللَّ ُه َّم َربَّـنَا َ
ب ِّّ
َك وأهلي يف كل ٍ
أن ِّ
شهي ٌد َّ
ساعة من الدنيا واآلخرةِّ ،اي ذا
ور َّ
اد ُكلَّهم إِّ ْخ َوةٌَّ ،
كل شيء ،اجعلين ُخمْلصاً ل َ
العبَ َ
اللهم َربَّنا َ
ب ِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السموات و ِّ
واألرض
السموات
ب
ور
األرض  -ويف روايةٍَ :ر َّ
اجلَالل واإلكر ِّامْ ،
ب ،هللاُ أكربُ األكربَُّ ،
امسَ ْع واستَج ْ
اللهم نُ َ
(.)1
ِّ
كيل ،هللا أَكربُ األكربُ» أخرجه أبو داود
سيب هللاُ ون َ
عم ال َْو ُ
 هللا أكربُ األكربَُ ،ح َ[جامع[ ]2201 :عبد القادر :في سنده داود بن راشد الطفاوي ،وهو لين الحديث] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1508في الصالة ،باب ما يقول الرجل إذا سلم.

[( * - ]403د) احلارث بن مسلم بن احلارث  -رمحه هللا  :-عن أبيه أ َّ
أس َّر
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
ٍ
ٍ
هم أ ِّ
غر ِّ
َجرين من الن ِّ
ْت من صالةِّ املَ ِّ
قبل أن تُ َكلِّّ َم أحداً
ب ف ُق ْل :اللَّ َّ
ص َرف َ
إليه فقال« :إذا انْ َ
َّار َس ْب َع َمرات  -زاد يف روايةَ :
ِّ
ت يف لَْيـلَتِّ َ ِّ
بح فَـ ُقل كذلك ،فإنَّك إذا ُم َّ
قلت ذلك مث ُم َّ
ت من
يت ُّ
صلَّ َ
 فَإنَّك إذا َب لَك جو ٌار منها ،وإذا َ
الص َ
ك ُكت َ
ِّ
ِّ ِّ
ص هبا إخوانَـنَا».
َس َّرَها [إلينا] ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وحنن َُنُ ُّ
وار منها ،قال احلار ُ
ب لك ج ٌ
ث :أ َ
يَومك ُكت َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]2210 :عبد القادر :حديث حسن ،وقد حسنه الحافظ ابن حجر في " تخريج األذكار "] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )5079و ( )5080في األدب ،باب ما يقول إذا أصبح.

ِّ
ِّ ِّ
عض ب ِّ
نات ِّ
رسول هللا  -صلى هللا
[( - ]404د) عبد احلميد  -موىل بين هاشم  -رمحه هللا  :-عن أ ُّمه وكانت َختْد ُم بَ َ َ
ِّ
َخربِتا :أ َّ
عليه وسلم« :-أ ْ
وحبمدهِّ ،وال
بحني :سبحا َن هللا
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال هلا :قُويل حني تُ ْ
ص َ
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ط بِّ ُك ِّل ٍ
ٍ
دير ،وأ َّ
أعلم أ َّ
شيء ِّعلماً،
َن هللا على كل شيء قَ ٌ
قُـ َّوةَ إِّال ابهلل ،ما شاءَ هللاُ كا َن ،وما مل يشأْ مل يكنُ ،
َن هللاَ قد أحا َ ّ
(.)1
َّ ِّ
صبح» أخرجه أبو داود
ومن قَاهلُ َّن حني ُميسي ُح ِّف َ
صبح ُح ِّف َ
فإهنُ َّن من قَا َهلُ َّن َ
ظ حىت ُميسيَ ،
ظ حىت يُ َ
حني يُ ُ

[جامع[ ]2223 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة سالم الفراء ،وعبد الحميد مولى بني هاشم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )5075في األدب ،باب ما يقول إذا أصبح.

[( - ]405د) عبد هللا بن غنام البياضي  -رضي هللا عنه َّ :-
«م ْن قال
أن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
هم ما أصبح يب من ْنعمةٍ ،أو ٍ
َك احلم ُد ،ولك
صبح :اللَّ َّ
َك ،ل َ
ريك ل َ
ك وح َد َك ،ال َش َ
ك ،فَِّإ َّهنا ِّم ْن َ
أبحد من َخل ِّْق َ
َ
حني يُ ُ
َ
(.)1
ِّ
الشكْر ،فقد أدَّى ُشك ِّ ِّ
ْر لَيلَتِّهِّ» .أخرجه أبو داود
ثل ذلك حني ُمي ْسي ،فقد أدَّى ُشك َ
َ
ُّ ُ
ْر يَـ ْومهَ ،وَم ْن قال م َ

[جامع[ ]2228 :عبد القادر :في إسناده عبد هللا بن عنبسة ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 5073في األدب ،باب ما يقول إذا أصبح.

[( - ]406د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ :-
حني
أن َ
«من قال َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ِّ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ِّج احلَ َّي
ات
وحني تُصبِّحو َن .ولَهُ احلْم ُد يف َّ
واألرض َو َع ِّشيّاً َوح َ
حني ُمتسو َن َ
س ْب َحا َن هللا َ
ني تُظ ِّْه ُرو َنُ .خيْر ُ
يُصبِّ ُ
ح{ :فَ ُ
وخيْرج َ ِّ
ِّ
األرض بع َد م ِّ
ِّ
أدر َك َما فَاتَهُ يف يَـ ْوِّمه
وَييي
وِتا وَك َذلِّ َ
امليت م َن احلَ ِّّي ُْ
ََ َ
ك ُختَْرجو َن} [الرومَ ،]19 - 17 :
م َن املَيِّّت ُ ُ
(.)1
ومن قَا َهلُ َّن حني ُميسي أ ْد َر َك َما فَاتَهُ يف لَيلَتِّه» أخرجه أبو داود
ذلكَ ،
[جامع[ ]2230 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]
( )1رقم ( ) 5076في األدب ،باب ما يقول إذا أصبح.

أقول إذا
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن َ
«علَّ َم ِّين ُ
[( - ]407ت د) أم سلمة  -رضي هللا عنها  :-قالتَ :
ِّ
وأص ِّ
استِّ ْقبَ ِّ
وح ِّ
ابر َهنَ ِّ
ك ،وإِّ ْد ِّ
ُك أ ْن تَـغْ ِّف َر ِّيل».
ك :أَسأَل َ
ضور صلواتِّ َ
وات ُد َعاتِّ َ
ال ل َْيلِّ َ
س ْي ُ
ار َكْ ،
ت :اللَّ ُه َّم ع ْن َد ْ
كُ ،
ْأم َ
ك،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن أقول عند أذان املغرب :اللَّ ُه َّم هذا إِّقـْبَ ُ
ويف روايةٍ قالت« :عَلَّ َمين ُ
ال ل َْيلِّ َ
(.)1
وإ ْد َاب ُر َهنَ ِّ
ك :فَا ْغ ِّف ْر يل» .أخرج الرواية األوىل الرتمذي ،والثانية أبو داود
ت دعاتِّ َ
أصوا ُ
ار َكَ ،و ْ

[جامع[ ]2236 :الترمذي :هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده أبو كثير مولى أم سلمة ،وهو مجهول]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3583في الدعوات ،باب في دعاء أم سلمة ،وأبو داود رقم ( )530في الصالة ،باب ما يقول عند أذان

المغرب.

ُعلِّّ ُمك ما كان
«ص ِّح ُ
َّاد بن أوس ،فقال :أال أ َ
بت شد َ
[( - ]408ت) رجل من بين حنظلة  -رمحه هللا  :-قالَ :
الر ْشد،
ُ
ُك َع ِّزميةَ ُّ
ات يف األمر ،وأَسأَل َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُـ َعلِّّ ُمنَا أن نقول؟  :اللهم إين أسألك الثـَّبَ َ
وأسألك ُشك ِّ
بك من ِّّ
شر ما تعلَ ُم ،وأسألك من خري ما تعلم،
عمتك ،وأَسألك لساانً صادقاً ،وقلباً سليماً ،وأعوذ َ
ْر ن َ
َ
ِّ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ما من مسلم أيخ ُذ
عالم الغُيوب .قال :وقال
ُ
وأستَـغْف ُر َك مما تعلم ،إنك أنت ُ
ضجعه فيقرأ سورة من كتاب هللا ،إال وَّكل هللا به ملَكاً ،فال ي ْقربهُ شيء ِّ
ب» أخرجه الرتمذي
ب مىت َه َّ
يؤذيه حىت يَـ ُه َّ
ُ
ٌ
َم ْ َ
َ
(.)1
[جامع[ ]2245 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده جهالة الرجل من بني حنظلة ،وله شاهد]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3404في الدعوات ،باب سؤال الثبات في األمر.
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[( ~ - ]409ت د) عرابض بن سارية  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يقرأ
َن َ
ِّ
فيهن آية أَفضل من ِّ
ألف آية» .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود (.)1
ينام ،إِّذَا اضطجع ،وقال« :إن َّ
املُسبِّّ َحات قبل أَن َ
[جامع[ ]2253 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده بقية بن الوليد ،وهو صدوق لكن كثر التدليس عن

الضعفاء ،وعبد هللا بن أبي بالل لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3403في الدعوات ،باب ما جاء فيمن يق أر من القرآن عند المنام ،وأبو داود رقم ( )5057في األدب ،باب ما
يقال عند النوم.

[( - ]410د) عائشة  -رضي هللا عنها َّ :-
ظ من الليل،
«أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا استَـيْق َ
مدك ،أستَ ِّ
وحب ِّ
هم ِّزدين علماً ،وال تُزغ قليب بعد إذ
غفرك لِّ َذنيب ،وأَسألك رمحتك ،اللَّ َّ
أنت ،سبحانك اللَّ َّ
قال :ال إلهَ إال َ
هم ِّ َ

الوهاب» .أخرجه أبو داود
َدنك رمحة ،إِّنَّك أنت َّ
َه َديْـتَينَ ،وهب يل من ل َ

(.)1

[جامع[ ]2258 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن الوليد بن قيس التجيبي البصري ،وهو لين الحديث] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 5061في األدب ،باب ما يقال عند النوم.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من قال حني أيْوي
[( - ]411ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-أن َّ
إىل فِّر ِّ
فرت له ذنوبهُ ،وإ ْن كانت عدد ورق
احلي
اشهِّ:
القيوم وأتوب إليه ،ثالث مرات ،غُ ْ
أستغفر هللاَ الذي ال إِّلهَ إال هو ُّ
ُ
ُ
َ

الشجر ،وإن كانت عدد َر ِّ
جل ،وإن كانت عدد أايم الدنيا» .أخرجه الرتمذي
مل عا ٍ

(.)1

[جامع[ ]2259 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد هللا بن الوليد] [عبد القادر :في
سنده عطية بن سعد العوفي ،وهو صدوق ،لكنه يخطئ كثي اًر] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3394في الدعوات ،باب الدعاء عند النوم.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي
[( - ]412ت) بريدة  -رضي هللا عنه  :-قالَ « :شكا خال ُد بن الوليد إىل ِّّ
رب السموات السبع وما أَظَلَّت،
َ
هم َّ
يت إِّىل فراشك ،فقل :اللَّ َّ
األرق ،فقال نيب هللا :إذا َأو َ
الليل من َ
رسول هللا ،ما أَانم َ
ورب ِّ
علي أح ٌد ،أو
تُ ،كن يل جاراً من َش ِّّر َخل ِّْقك كلِّّهم مجيعاً :أ ْن يَـ ْف ُر َ
تَّ ،
َّ
ضلَّ ْ
ني وما أَقَـلَّ ْ
ورب الشياطني وما أَ َ
ط َّ
األرض َ
(.)1
ثناؤك ،وال إلهَ غريك ،ال إله إال أنت» .أخرجه الرتمذي
وجل َ
اركَّ ،
أن يَبغِّ َي َّ
عليَ ،ع َّز َج ُ
[جامع[ ]2264 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بالقوي ،ويروى هذا الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسالً من غير هذا
الوجه] [ عبد القادر :في سنده الحكم بن ظهير ،وهو متروك] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3518في الدعوات ،باب رقم (.)96

رسول هللا  -صلى هللا
[( * - ]413د) أبو مالك األشجعي :ويقال له  -األشعري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ
خرج ،بسم هللا َو َجلْنا ،وابسم هللا
هم إين أسألك خري املَْو َِّ
الرجل بيتَه فليقل :اللَّ َّ
عليه وسلم« :-إِّذَا َو َجلَ
جل ،وخري املَ َ
ُ
(.)1
خرجنا ،وعلى هللا َربِّّنا توكلنا ،مث ليُسلِّّ ْم على أهله» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]2269 :عبد القادر :إسناده صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5096في األدب ،باب ما يقول إذا خرج من بيته.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا سافر،
[( - ]414د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كان ُ
ب ِّ
خلق ِّ
ض رِّّيب وربُّ ِّ
فيك ،ومن ِّّ
عليك،
شر ما يَ ُد ُّ
ك هللا ،أعوذ ابهلل من َش ِّّر ِّك ،ومن َش ِّّر ما َ
فأقبل عليه الليل ،قال :اي ْأر ُ َ
ب ،ومن ساكِّين البـلَ ِّد ،وو ٍ
ِّ
أعوذ ابهلل من أ ٍ
الع ْق َر ِّ
الد وما َولَ َد» أخرجه أبو داود (.)1
َس َود ،ومن احلَيَّة و َ
َ
َسد وأ ُ
َ
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[جامع[ ]2291 :عبد القادر :فيه الزبير بن الوليد الشامي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة الزبير بن الوليد]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2603في الجهاد ،باب ما يقول الرجل إذا نزل منز ًال.

[( - ]415ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ :-
«أن َ
أسهُ
رفع ر َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إِّذا أمهََّهُ ْأم ٌر َ
إىل السماء ،وقال :سبحان هللاِّ العظيم ،وإذا اجتَـ َه َد يف الدُّعاء ،قال :اي َح ُّي اي قيُّوم» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2294 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )3432في الدعوات ،باب ما يقول عند الكرب.

ذات يَوم
[( * - ]416د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال« :دخل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
املسج َد ،فإذا هو ٍ
برجل من األنصار  -يقال له :أبو أُمامة  -جالساً فيه ،فقال :اي أاب أُمامةَ ،مايل أراك جالساً يف
ِّ
املسجد يف غَري ِّ
ب هللا عز
وقت صالة؟ قالُ :مهُومٌ ل َِّزَمتْين ودُيُو ٌن اي َ
رسول هللا ،قال :أال أُعَلّ ُمك كالماً إذا قلتَه أ ْذ َه َ
هم إين أعوذ
ت  :-اللَّ َّ
أمس ْي َ
ك ،وقضى عنك َديْنك؟ فقال :بلى اي رسول هللا ،قال :قل  -إذا أصبَ َ
وجل َمهّ َ
حت وإذا َ
س ِّل ،وأَعوذُ بك من الب ْخ ِّل واجلُْ ِّ
ْب ،وأعوذ بك من غَلَبَةِّ الدَّيْ ِّن وقَ ِّ
هر
بك من اهلَِّّم واحلََز ِّن ،وأعوذُ بك من ْ
العج ِّز وال َك َ
( )1
ِّ
يين» أخرجه أبو داود
ب هللا مهّي ،وقضى عين َد ْ
الرجال ،فقلت ذلك ،فأ َ
َذه َ

[جامع[ ]2296 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1555في الصالة ،باب االستعاذة.

[( - ]417ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :بينا حنن عند ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
ِّ
علي بن أيب طالب ،فقال :أبيب أنت وأ ُِّّمي ،اي رسول هللا يَـتَـ َفلَّت ،هذا القرآ ُن من صدري ،فما أج ُدين أَقد ُر عليه؟
جاءه ُّ
ٍ
هبن ما تَـ َعلَّمت
ُعلِّّ ُمك
فقال له ُ
ت َّ
كلمات ينفعك هللا َّ
هبنَ ،ويَـثْـبُ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-اي أاب احلسن ،أفال أ َ
لث الليل ِّ
استطعت أن تقوم يف ثُ ِّ
ص ِّ
اآلخر،
رسول هللا ،فعلِّّمين ،قال :إذا كان لَيلَةُ اجلُمعة ،فإن
َجل اي َ
َ
يف َ
درك؟ قلت :أ َ
وف أستَـغْ ِّف ُر لكم َرِّّيب} [يوسف،]98 :
{س َ
فإهنا ساعة َمشهودة والدعاء فيها ُمستجاب ،وقد قال أخي يعقوب لبنيهَ :
فصل ْأربَ َع رَك َعات ،تقرأُ يف
يقول :حىت أتيتَ ليلةُ اجلُمعة ،فإن مل تَستَطع فَـ ُقم يف َو َسطها ،فإن مل تستطع فقم يف َّأوهلاِّّ ،
األوىل بفاحتة الكتاب ،ويس ،ويف الثانية بفاحتةِّ الكتاب ،وحم الدُّخان ،ويف الثالثة بفاحتة الكتاب ،وأمل تَـ ْن ِّزيل السجدة،
ِّ
ِّ
لي
ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب ،وتبارك املَُف َّ
صل ،فإذا فَرغْ َ
ص ِّّل عَ َّ
ت من التشهد فامحَد هللا ،وأَحس ِّن الثَّناءَ عليهَ ،و َ
املؤمنات ،وإلخوانك الذين سبـ ُقوك ابإلميان ،مث قل يف ِّ
ِّ
آخر
بيني ،واستغفر للمؤمنني و
وصل على سائر النَ ِّّ
وأ ْ
ََ
َ
َحسنِّّ ،
ف ما ال يعنيين ،وارُزقين حسن النَّظَر فيما يـر ِّ
يك
ذلك :اللَّ َّ
وارمحين أ ْن أَتَ َكلَّ َ
ض َ
ْ
هم ْار َمحين َبرتك املَعاصي أبدا ما أب َق ْيـتَينْ ،
َ
ُْ
ُ َ
ِّ
َعين ،اللَّ َّ ِّ
ِّ
رمحنِ ،باللك ونُور
هم بَد َ
يع السموات واألرض ،ذا اجلَالل واإلكرام ،والعزَّة الت ال تُرام ،أسألك اي هللا ،اي ُ
َو ِّ
وارزقين أن أتْـلَُوه على الن ِّ
بديع
جهك :أَ ْن تُـل ِّْزم قليب ِّحف َ
َّحو الذي يُرضيك عَ ِّّين ،اللَّ َّ
ظ كتابك كما علَّمتينُ ،
هم َ
ِّ
رمحنِ ،باللك ،ونُور وجهك :أن تُـنَـ ِّّوَر
السموات واألرض ،ذا اجلالل ،واإلكرام والعزَّة الت ال ترام ،أسألك اي هللا اي ُ
ِّ
ج به عن قليب ،وأَن تَ ْش َرح به صدري ،وأن تَـغْ ِّس َل به بَ َدين ،فإنه ال يُعينُين
بكتابك بصري ،وأن تُطْل َق به لساين ،وأن تُـ َف ِّّر َ
ثالث ُمجَ ٍع،
أنت ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم[ .اي أاب احلسن] ،تَـ ْف َعل ذلك َ
على احلق غَ ْريُك ،وال يُؤتِّنِّيه إال َ
أو َمخساً ،أو سبعاًُ ،جتَاب ِّ
إبذن هللا ،والذي بعثَين ،ما أخطأ ُمؤمناً قَ ُّ
ط ،قال ابن ٍ
لي إال َمخساً ،أو
عباس :وهللا ما ل َ
َبث عَ ٌّ
ُ

كنت فيما َخال ،ال آ ُخ ُذ إال
سبعاً ،حىت جاء َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف ذلك اجمللس ،فقال :اي رسول هللاُ ،
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حنوها ،فإذا قرأِتُا على
وحنوها ،فإذا قرأِتُن على نفسي تَـ َفلَّ ْ َ
أتعلَّم َ
نت مين ،وإِّين َ
اليوم أربعني آية ،أو َ
أربع آايت [أ] َ
األحاديث،
اليوم
كنت أمسع
َ
َ
احلديث ،فإذا َرددتهُ على نفسي تَـ َفلَّ َ
عيين ،ولقد ُ
كتاب هللا بني ََّ
ت ،وأان أمسع َ
نفسي ،فكأَّنا ُ
ِّ
فإذا َّ
ورب الكعبة أاب احلسن»
ثت هبا مل أَ ْخ ِّر ْم منها حرفاً ،فقال ُ
حتد ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عند ذلك :مؤم ٌن ِّّ
(.)1
أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]2301 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده جيد ومتنه غريب] [شعيب :منكر] [األلباني :موضوع]
( )1رقم ( )3565في الدعوات ،باب في دعاء الحفظ.

[( - ]418ت) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه َّ :-
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا أراد أمراً قال:
«أن َّ
هم ِّخر يل وا ْخ َ ْرت يل».
اللَّ َّ
أخرجه الرتمذي ،وقال :راوي هذا احلديث تَـ َف َّر َد به ،وال يتابع عليه ،وهو ضعيف عند أهل احلديث

(.)1

[جامع[ ]2303 :عبد القادر :في سنده زنفل بن عبد هللا ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3511في الدعوات ،باب رقم (.)90

رسول
بت شدَّاد بن أوس ،فقال :أال أعلِّّ ُمك ما كان ُ
«ص ِّح ُ
[( - ]419ت) رجل من بين حنظلة  -رمحه هللا :-قالَ :
الرشد،
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُـ َعلِّّ ُمنا نقول ،إذا َّ
وع ِّزمية ُّ
روينا أمراً؟ قل :اللَّ َّ
هم إين أَسألك الثـَّبَات يف األمرَ ،
وأسأَلك ُش ِّ ِّ
سن عبادتك ،وأَسألك لساانً صادقاً ،وقلباً سليماً ،وأَعُوذ بك من َش ِّّر ما تعلم ،وأسألك من
كر ن ْع َمتكَ ،و ُح َ
َ
عالم الغُيوب» أخرجه الرتمذي ،وأردفه حبديث آخر يف معىن :إذا أوى إىل
خري ما تعلم ،وأستغفرك ملا تعلم ،إنك أنت ُ
فِّ َراشه ومل يذكر فيه« :إذا َرَّوينَا أمراً» (.)1

[جامع[ ]2304 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :فيه جهالة الرجل من بني حنظلة] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3404في الدعوات ،باب رقم (.)22

ِّ
بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -ثوابً
مر ُ
س عُ ُ
[( - ]420ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  :-قال« :لَب َ
رسول هللا -صلى هللا
وأجتم ُل به يف حيايت ،مث قال:
مسعت َ
جديداً ،فقال :احلمد هلل الذي كساين ما أ َُو ِّاري به َع ْوريتَّ ،
ُ

َجتم ُل به يف حيايت ،مث
عليه وسلم -يقول :من لبس ثوابً جديداً ،فقال :احلمد هلل الذي كساين ما أ َُواري به َع ْوريت ،وأ َّ
عَ َمد إىل الثوب الذي أَ ْخلَق فتصدَّق به ،كان يف َكنف هللا ،ويف ِّح ْف ِّظ هللا ،ويف ِّس ْرت هللا َحيّاً وميتاً» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2306 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه أبو العالء مجهول ال يعرف اسمه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )3555في الدعوات ،باب رقم ( ،)119وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( )3557في اللباس ،باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً

جديداً.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا
[( * - ]421ت د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ

أطعمنا وسقاان ،وجعلنا مسلمني» .هذه رواية الرتمذي .ويف رواية أيب داود« :كان
شرب ،قال :احلمد هلل الذي َ
أَكل أو َ
إذا فرغ من طعامه قال ...وذكر احلديث»

(.)1

[جامع[ ]2307 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3453في الدعوات ،باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ،وأبو داود رقم ( )3850في األطعمة ،باب ما يقول

الرجل إذا طعم ،وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ( )3283في األطعمة ،باب ما يقال إذا فرغ من الطعام.
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رسول هللا -
بن التَّيهان طعاماً ،فدعا َ
[( - ]422د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال« :صنع أبو اهلَْيـثَ ِّم ُ
رسول
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أَثِّيبُوا أخا ُكم ،قالوا :اي َ
صلى هللا عليه وسلم -وأصحابَهُ ،فلما فَـ َرغُوا ،قال ُ
ِّ
ِّ
ِّ
شرابُه ،فَ َدعَ ْوا له ،فذلك إ َاثبَـتُه» أخرجه أبو داود (.)1
جل إِّذَا دُخ َل بَيتُه فأُك َل طَ َع ُامهُ و ُش ِّر َ
ب َ
هللا ،وما إ َاثبتُهُ؟ قال :إن الر َ
[جامع[ ]2314 :عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3853في األطعمة ،باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام.

[( - ]423ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما « :-أ َّ
صوت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا مسع
َن َ
َ
(.)1
الرعد والصو ِّ
ضبك ،وال ِتُلِّكْنا بعذابك ،وعافِّنَا قبل ذلك» أخرجه الرتمذي
اع ِّق ،قال :اللَّ َّ
َّ
هم ال تَـ ْقتُـلْنَا بِّغَ َ
َ

[جامع[ ]2328 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده أبو مطر شيخ الحجاج ابن أرطاة،
وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب ( :)5763إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3446في الدعوات ،باب ما يقول إذا سمع الرعد.

يوم
[( - ]424ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال« :أَ ْكثَـ ُر ما دعا ُّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -
ياي وممايت ،وإليك
عرفةَ يف املوقف :اللهم لك احلم ُد كالذي ُ
سكيَْ ،
وحم َ
نقول ،وخرياً مما نقول ،اللهم لك صاليت ونُ ُ
الص ْد ِّر ،و َشتَ ِّ
ات ِّ
األمر ،اللهم [إين] أعوذ بك من
ووس َو َسةِّ َّ
ب تُـ َراثي ،اللهم إين أعوذ بك من عذاب القربْ ،
مآيب ،ولك َر ِّّ

شر ما جتيءُ به ِّّ
ِّّ
يح» .أخرجه الرتمذي (.)1
الر ُ

[جامع[ ]2333 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي] [ عبد القادر :في سنده قيس بن الربيع األسدي أبو

محمد الكوفي ،وهو صدوق ،لكنه تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3515في الدعوات ،باب رقم (.)93

خلف ِّ
رسول هللا  -صلى هللا
اب [من األنصار] َ
[( - ]425د) عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  :-قالَ :
س َش ٌ
«عطَ َ
ِّ
ضى من أَمر الدنيا
عليه وسلم -وهو يف َّ
باركاً حىت يرضى ربُّنا ،وبعد ما ير َ
الصالة ،فقال :احلمد هلل [محداً] كثرياً طَيّباً ُم َ
الشاب ،مث قال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :من القائِّ ُل الكلمةَ؟ قال :فسكت
واآلخرة ،فلما انصرف ُ
ُّ
تناهت دُو َن عرش
َمن
القائل الكلمة؟ فإنه مل يَـ ُق ْل أبساً ،فقال :اي َ
رسول هللا أان قُلتُها ،ومل أ ُِّر ْد هبا إال خرياً ،قال :ما َ
ُ
(.)1
الرمحن  -عز وجل  .»-أخرجه أبو داود
[جامع[ ]2336 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،شريك سيئ الحفظ ،وعاصم ابن عبيد هللا ضعيف]

( )1رقم ( )774في الصالة ،باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء ،ورواه أيضاً بنحوه الترمذي رقم ( )404في الصالة ،باب ما جاء
في الرجل يعطس في الصالة.

داود،
[( - ]426ت) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-كان من ُدعاء َ
يل من نفسي،
َح َّ
هم إِّين أسألك ُحبَّكَّ ،
ك ،اللَّ َّ
يقول :اللَّ َّ
ب إِّ َّ
الع َمل الذي يُـبَـلِّّغُين حبَّ َ
وحب من َيبُّك ،و َ
هم اجعل ُحبَّك أ َ
ومايل ،وأَ ْهلي ،ومن ِّ
املاء ال ِّ
داود َي ِّّدث عنه ،يقول :كان
بارد ،قال :وكان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا ذُكِّ َر ُ
ش ِّر» .أخرجه الرتمذي (.)1
أَ ْعبَ َد البَ َ
[جامع[ ]2343 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف إال قوله ((كان أعبد البشر))]
( )1رقم ( )3485في الدعوات ،باب رقم (.)74

هم انْـ َفعين مبا
[( - ]427ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-اللَّ َّ
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وزدين علماً ،احلم ُد هلل على كل ٍ
عَلَّمتَين ،وعَلِّّ ْمين ما يَن َفعُينِّ ،
حال ،وأَعوذ ابهلل من َحال أهل النار» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2347 :عبد القادر :قال الحافظ في " التقريب " :محمد بن ثابت عن أبي هريرة مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف ،وله شاهد

حسن] [األلباني :صحيح دون قوله ((والحمد هلل))]

( )1رقم ( )3593في الدعوات ،باب سبق المفردون ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 251في المقدمة ،باب االنتفاع بالعلم والعمل ،ورقم
( )3833في الدعاء ،باب فضل الدعاء.

[( - ]428ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :دعاءٌ َح ِّفظْتُهُ من ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ال
(.)1
ِّ
ظ و ِّ
ك» .أخرجه الرتمذي
أدعُهُ :اللَّ َّ
صيَّـتَ َ
ص َح َ
َ
ْرك ،وأُكثِّ ُر ِّذ ْك َر َك ،وأَتَّبِّ ُع نُ ْ
ك ،وأَح َف ُ َ
هم اجعلين أُ ْعظ ُم ُشك َ

[جامع[ ]2348 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3601في الدعوات ،باب من أدعية النبي صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :قل:
[( - ]429ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-قال« :علَّ َمين ُ
الناس من األهل
هم اجعل َس ِّريريت خرياً من َعالنِّيَت،
واجعل عالنيت صاحلة ،اللَّ َّ
اللَّ َّ
هم إين أَسألك من صاحل ما تُؤيت َ
ْ
َّال ،وال املُ ِّ
واملال ،والولدِّ ،
ضلَّ» .أخرجه الرتمذي (.)1
غري الض ِّّ

[جامع[ ]2359 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :قال الترمذي :ليس إسناده
بالقوي] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3580في الدعوات ،باب اللهم اجعل سريرتي خي ًار من عالنيتي.

هم
[( - ]430ط) َيىي بن سعيد  -رمحه هللا  :-أَن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يقول يف دعائه« :اللَّ َّ
اح ،وج ِّ
ِّ
ْض عين الدَّيْ َن ،وأَغْنين من ال َف ِّ
الشمس وال َق َم َر ُحسبَاانً :اق ِّ
اع َل ِّ
قر ،وأمتِّعين بِّسمعي،
الليل س َكناً ،و
فال َق اإلصبَ ِّ َ
َ

وبَصري ،وقُـ َّويت يف سبيلك» .أخرجه املوطأ (.)1

[جامع[ ]2372 :عبد القادر :إسناده معضل ولكن لفقراته شواهد بالمعنى يقوى بها] [الهاللي :ضعيف]
( )1بالغًا  212 / 1و 213في القرآن ،باب ما جاء في الدعاء.

ٍ
بدعاء كثري مل
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]431ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  -قال« :دعا ُ
ٍ
أدلّكم على ما جيمع ذلك كلَّه؟
رسول هللا،
حن ْفظ منه شيئاً ،فقلنا :اي َ
َ
دعوت بدعاء كثري مل حنفظ منه شيئاً؟ قال :أَال ُ
ِّ
ِّ
تقولون :اللَّ َّ
هم إِّ َّان نسألُك من َخري ما سألك منه نبِّيُّك حممد  -صلى هللا عليه وسلم -ونَـعُوذ بك من َش ِّّر َما استَـ َعاذَ منهُ

نَبيُّك [حممد] -صلى هللا عليه وسلم -وأنت املستعان ،وعليك البالغُ ،وال حول وال قوة إال ابهلل» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]2376 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3516في الدعوات ،باب اللهم إنا نسألك بما سألك به نبيك صلى هللا عليه وسلم.

هم
[( * - ]432د س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أَن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يدعو يقول« :اللَّ َّ
(.)1
شقاق ،والنِّّ َفاق ،وسوء األخالق» .أخرجه أبو داود ،والنسائي
إين أعوذ بك من ال ِّّ

[جامع[ ]2388 :عبد القادر :إسناده ضعيف ] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )1546في الصالة ،باب االستعاذة ،والنسائي  264 / 8في االستعاذة ،باب االستعاذة من الشقاق والنفاق،
وإسناده ضعيف ،وضعفه النووي في " األذكار ".
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يتعوذُ من
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَّ -
[( * - ]433س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُّ
(.)1
ْبِّ ،
خل ،واجلُْ ِّ
مخس :من البُ ِّ
ٍ
وسوء العمر ،وفِّْتـنَةِّ الصدر ،وعذاب القرب» أخرجه النسائي
[جامع[ ]2400 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :إسناد ضعيف]
( 256 / 8 )1في االستعاذة ،باب االستعاذة من البخل (.)5446

«صليت إِّىل َج ِّ
نب رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]434د) عبد الرمحن بن أيب ليلى  -رمحه هللا  :-عن أَبيه قال:
ُ
(.)1
ويل ِّ
ألهل النار» أخرجه أبو داود
وسلم -يف صالة تطوع ،فسمعته يقول :أَعُوذ ابهلل من النارٌ ،
[جامع[ ]2404 :عبد القادر :في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وهو صدوق سيء الحفظ جداً] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف ابن أبي ليلى ،وهو محمد بن عبد الرحمن] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )881في الصالة ،باب الدعاء في الصالة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 1352في إقامة الصالة ،باب ما جاء في القراءة

في صالة الليل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
[( - ]435س) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قالُ :
«أَعوذ ابهلل من ال ُك ْفر والدَّي ِّن ،فقال رجل :اي رسول هللا ،أ ِّ
َتعد ُل ال ُك ْف َر ابلدَّيْ ِّن؟ قال :نعم».
ْ
ٌ
(.)1
هم إِّين أعوذُ بك من الك ْف ِّر والفقر ،قال رجل :ويُع َدالن؟ قال :نعم» .أخرجه النسائي
ويف روايةٍ« :اللَّ َّ

[جامع[ ] 2405 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج صحيح ابن حبان ( :)1026إسناده ضعيف]
( 264 / 8 )1و  265في االستعاذة ،باب االستعاذة من الدين.

ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
«دخلت املسج َد
[( - ]436س) أبو ذر الغفاري  -رضي هللا عنه  :-قال:
ُ
ُ
قلتَ :أو ِّ
لإل ِّ
شياطني؟ قال :نعم» .أخرجه
نس
فيه،
فجلست إليه ،فقال :اي أاب ذَ ّر تَـ َع َّو ْذ من شياطني اجلِّ ِّّن واإلنسُ ،
ُ
ُ

النسائي (.)1

[جامع[ ]2408 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 275 / 8 )1في االستعاذة ،باب االستعاذة من شر شياطين اْلنس (.)5507

[( - ]437ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إِّذَا مررمت برايض اجلنة
َن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -
الرتْ ُع؟ قال ُ
ايض اجلنة؟ قال :املساجدُ ،
فارتَعواُ ،
قلت :اي رسول هللا ،وما ِّر ُ
قلت :وما ّ
 :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب».
(.)1
الرتْع؟ قال :ذكر هللا تعاىل .أخرجه الرتمذي
ويف روايةٍ مثله ،وفيه :قالوا :وما َّ

[جامع[ ]2425 :الترمذي :هذا حديث غريب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3504في الدعوات ،باب أسماء هللا الحسنى بالتفصيل.

مر على شجرةٍ
[( * - ]438ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ -
ايبِّ ِّ
وب
الوَر ُق ،فقال :إن احلم َد هلل ،وسبحان هللا ،وال إِّلَهَ إِّال هللا ،وهللاُ أكربُ ،تُساقِّ ُ
ط ذُنُ َ
سة َ
فتناثر َ
فضرهبا بعصاهَُ ،
الورقَ ،
َ َ
()1
العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة» .أَخرجه الرتمذي .

[جامع[ ]2427 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث غريب ،وال نعرف لألعمش سماعاً من أنس ،إال أنه قد رآه ونظر إليه]
[األلباني :حسن] [شعيب :محتمل للتحسين]

( )1رقم ( )3527في الدعوات ،باب رقم (.)101
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[( - ]439ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ذَات ي ٍ
وم
َ َ
عشر حسنات ،ومن قاهلا :عشراً ُكتبت له مائة،
َص َحابه« :قُولُوا سبحان هللا وحبمده مائةَ مرةٍ ،من قال مرة ُك ْ
أل ْ
تبت له ُ
ومن قاهلا مائة ُكتبت له أَلف حسنة ،ومن زاد زاده هللا ،ومن استغفر غَفر له» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2430 :عبد القادر :في سنده داود بن الزبرقان ،وهو متروك ،ومطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )3466باب رقم (.)62

[( - ]440ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أَبيه عن جده قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
ابلعشيِّ :كان َكمن ح َّج مائةَ حجةٍ ،ومن َِّ
مح َد مائةَ مرةٍ ابلغداة ،ومائة ابلعشي :كان كمن
َ
َ
«م ْن َسبَّ َح مائة ابلغداة ،ومائة َ ّ
محل على مائة فرس يف سبيل هللا  -أو قال :غزا مائةَ غزاة -ومن هلَّ َل مائة ابلغداة ومائة ابلعشي :كان كمن أعتق مائة
رقبة من ول ِّ
كرب هللا مائةَ [مرةٍ] ابلغداة ومائة ابلعشي :مل أيْت يف ذلك اليوم أح ٌد أبَفضل مما جاء به ،إال
َد إمساعيل ،ومن َّ
َ
()1
مثل ما قال ،أو زاد على ما قال» .أخرجه الرتمذي .
من قال َ
[جامع[ ]2431 :عبد القادر :في سنده الضحاك بن حمرة ،وهو ضعيف] [األلباني :منكر]
( )1رقم ( )3467في الدعوات باب رقم (.)63

[( * - ]441ت د) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َص َّر من
َن َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما أ َ
استغفر ،ولو عاد يف ِّ
اليوم سبعني مرة» أخرجه الرتمذي ،وأَبو داود ،إِّال أن الرتمذي قال« :ولو فعله يف اليوم سبعني

مرة» ،وأخرجه عن موىل أليب بكر (.)1

[جامع[ ]2442 :الترمذي :هذا حديث غريب ،إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة ،وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :فيه جهالة مولى

أبي بكر] [شعيب :حديث َح َسن] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( )3554في الدعوات ،باب رقم ( ،)119وأبو داود رقم ( )1514في الصالة ،باب االستغفار.

َن َ ِّ
[( - ]442د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
«من ِّ
لزَم
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ِّ
ِّ
االستغفار جعل هللا لَهُ من كل ِّ
ضٍ
ب» .أَخرجه أبو داود (.)1
ُ َ ُ
يق َخم َرجاًَ ،وم ْن ُك ِّّل َه ٍّم فَـ َرجاًَ ،
ورَزقَهُ من حيث ال ََْيتَس ُ

[جامع[ ]2446 :عبد الق ادر :في سنده الحكم بن مصعب المخزومي الدمشقي ،قال أبو حاتم :مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1518في الصالة ،باب في االستغفار.

َن َ ِّ
[( - ]443ت) متيم الداري  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
قال :أَشه ُد أَن
«م ْن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
تخ ْذ ِّ
ال إِّلَه إِّال هللا وح َدهُ ال شريك لَه ،إهلاً و ِّ
احداً أحداً صمداً ،مل ي ِّ
َح ٌد ،عشر مرات،
َ
َُْ
َ
صاحبَة وال َولَداً ،وَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُفواً أ َ
َ
ََ
َلف أ ِّ
َلف حسنةٍ».
عني أ َ
ب هللاُ لَهُ أَربَ َ
كتَ َ
قال الرتمذي :قال حممد بن إِّمساعيل :أَحد رواته  -وهو اخلليل بن ُم َّرة  -منكر احلديث ،أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]2452 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث] [عبد

القادر :فيه الخليل بن مرة الضبعي ،ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3469في الدعوات ،باب رقم (.)64

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أَال
[( - ]444ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال :قال يل ُ
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ِّ
ٍ
احلليم
العلي
نت مغفوراً ل َ
لك وإِّ ْن ُك َ
غفر هللاُ َ
َك ،قل :ال إِّلَهَ إِّال هللاُ ُّ
العظيم ،ال إِّلهَ إِّال هللاُ
ُ
ُ
أُعَلّ ُمك كلمات إِّذا قُـلْتَـ ُه َّن َ
ِّ
العرش العظيم».
رب
الكرميُ ،ال إِّلهَ إِّال هللاُ ُّ
(.)1
ٍ
رب العاملني» .أخرجه الرتمذي
زاد يف رواية« :احلم ُد هلل ِّّ
[جامع[ ]2454 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق ،عن الحارث ،عن علي] [عبد القادر:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3499في الدعوات ،باب رقم (.)84

مسعت صفيةَ  -رضي هللا
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-قال:
ُ
[( - ]445ت) كنانة  -موىل صفية بنت حيي زوج ِّّ
ٍ
ُسبِّّح هبا ،فقال :لقد
علي
ُ
يدي أربعة آالف نَواة أ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبني ّ
عنها  -تقول« :دخل ّ
حت هبذه؟ أال أُعَلِّّمك أبكثر مما سبَّ ِّ
سبَّ ِّ
حت به؟ فقلت :بلى ،عَلِّّ ْمين ،فقال :قويل :سبحان هللا عدد خلقه»  ...أَخرجه
َ
ُ
(.)1
الرتمذي
[جامع[ ]2459 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :منكر]
( )1رقم ( )3549في الدعوات ،باب رقم (.)117

صبِّح
النيب  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما ِّم ْن ٍ
[( - ]446ت) الزبري بن العوام  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُّ
صباح يُ ْ
العب ُد إِّال منَ ٍ
اد يُـنَادي :سبحان امللك ال ُقدُّوس» .أَخرجه الرتمذي (.)1
ُ
[جامع[ ]2461 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3564في الدعوات ،باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صالة.

[( - ]447ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
الناس يب
َن َ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم قال« :أ َ
َوىل ُ
(.)1
ِّ
يامةِّ أكثَـ ُر ُه ْم َعلَ َّي صالة» أخرجه الرتمذي
َ
يوم الق َ
[جامع[ ]2475 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده عبد هللا بن كيسان الزهري ،لم يوثقه غير ابن حبان]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 484في الصالة ،باب ما جاء في فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.

كتال
«م ْن َس َّرهُ أَن يَ َ
[( - ]448د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ٍ
النيب األ ُِّميِّ ،وأ ِّ
صلَّى علينا أَهل ِّ
ِّابملِّ ِّ
املؤمنني ،وذُ ِّّريِّتِّه
ُمهات
البيت ،فلي ُقل :اللَّ َّ
َ
َزواجهِّ أ َ
هم َ
كيال األ َْو َىف إِّذَا َ
َ
ص ِّّل على حممد ِّّ ّ ّ
ِّ
ك محي ٌد جميد» .أخرجه أبو داود (.)1
وأهل بيته ،كما
اهيم ،إِّنَّ َ
َ
صليت على آل إبر َ
[جامع[ ]2468 :عبد القادر :في سنده حبان ابن يسار الكالبي أبو رويحة ،وهو صدوق اختلط] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )982في الصالة ،باب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد.

ك الطَّ ِّ
ول َِّّ
اه ِّر الطَّيِّّ ِّ
ب
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
شة قَال ْ
[( - ]449جه) عَائِّ َ
ُك ِّاب ِّْمس َ
َسأَل َ
َتَِّ :مس ْع ُ
ول« :اللَّ ُه َّم إِِّّّين أ ْ
اَّلل َ
الْمب ِّ
ك ،الَّ ِّذي إِّذَا ُد ِّع َ ِّ
ت
استُـ ْف ِّر َج َ
ت بِّهِّ َر ِّمحْ َ
اس ُْرتِّمحْ َ
ْت بِّهِّ أَ ْعطَْي َ
تَ ،وإِّذَا ُسئِّل َ
َج ْب َ
ب إِّل َْي َ
تَ ،وإِّذَا ْ
تَ ،وإِّذَا ْ
يت بِّه أ َ
ارك ْاأل َ
َح ِّّ
َُ َ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
شةُ َهل َعلِّم ِّ
ت أ َّ
َن َّ
اب؟»
َتَ :وقَ َ
ت» قَال ْ
ال ذَ َ
بِّهِّ فَـ َّر ْج َ
َج َ
اَّللَ قَ ْد َدلَِّّين َعلَى اال ْس ِّم الَّذي إِّذَا ُدع َي بِّه أ َ
«اي َعائ َ ْ ْ
ات يَـ ْومَ :
ال« :إِّنَّهُ َال يـْنـبغِّي ل ِّ
ول َّ
ت
ت َوأ ُِّّمي فَـ َعلِّّ ْمنِّيهِّ ،قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
شةُ» ،قَال ْ
َك َاي َعائِّ َ
قَال ْ
ت َو َجلَ ْس ُ
َت :فَـتَـنَ َّح ْي ُ
اَّللِِّّ ،أبَِّيب أَنْ َ
َت :فَـ ُقل ُ
ََ
شةُ أَ ْن أُعَلِّّم ِّ
ال« :إِّنَّهُ َال يـْنـبغِّي لَ ِّ
ول َّ
ك ،إِّنَّهُ َال
اَّللِّ ،عَلِّّ ْمنِّيهِّ ،قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
ك َاي عَائِّ َ
ْسهُُ ،مثَّ قُـل ُ
ت فَـ َقبَّـل ُ
َساعَةًُ ،مثَّ قُ ْم ُ
ََ
ْت َرأ َ
َ
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يـْنـبغِّي ل ِّ
تُ ،مثَّ َ َّ
ت رْك َعتَ ْ ِّ
َك أَ ْن تَ ْسأَِّيل بِّهِّ َش ْيـئًا ِّم َن ُّ
وك َّ
ت فَـتَـ َو َّ
اَّللَ،
ْت :اللَّ ُه َّم إِِّّّين أَ ْدعُ َ
الدنْـيَا» ،قَال ْ
نيُ ،مثَّ قُـل ُ
ضأْ ُ
َت :فَـ ُق ْم ُ
ََ
صليْ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت م ْنـ َهاَ ،وَما َملْ أَ ْعلَ ْم ،أَ ْن تَـغْف َر ِّيل
يمَ ،وأَ ْدعُ َ
الر ْمحَ َنَ ،وأَ ْدعُ َ
َوأَ ْدعُ َ
وك ِّأب ْ
وك ال ََّ
ْرب َّ
وك َّ
ك ا ْحلُ ْس َىن ُكلّ َهاَ ،ما َعل ْم ُ
َمسَائ َ
الرح َ
ول َِّّ
َمسَا ِّء الَِّّت َد َعو ِّ
ت ِّهبَا» أخرجه ابن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ ،مثَّ قَ َ
ك َر ُس ُ
ال« :إِّنَّهُ ل َِّفي ْاأل ْ
استَ ْ
َوتَـ ْر َمحَِّين ،قَال ْ
ض َح َ
َت :فَ ْ
اَّلل َ
ْ
()1
ماجه

[ماجه[ ]3859 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي شيبة]
اء ،باب اسمِ َّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3859ك َتاب الد َ ِ
ظمِ
َع َ
َّللا ْاأل ْ
ُّع َ ُ ْ
ُ

ِّ ِّ
ول َِّّ
[( - ]450جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
امسًا،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ني ْ
ال " :إِّ َّن ََّّلل تِّ ْس َعةً َوتِّ ْسعِّ َ
اَّلل َ
ِّ
ِّمائَةً إَِّّال و ِّ
الصم ُد ،ا ْأل ََّو ُلْ ،اآل ِّخر ،الظَّ ِّ
ب ال ِّْوتْـ َرَ ،م ْن َح ِّفظَ َها َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ َو ِّه َيَّ :
اه ُر،
اح ًدا ،إِّنَّهُ ِّوتْـٌرَُِّ ،ي ُّ
اَّللُ ،ال َْواح ُدَ َّ ،
َ
ُ
الر ْمحنِّ َّ ،
ِّ
الْب ِّ
ِّ
اخلَالِّ ُق ،الْبَ ِّ
يم،
اط ُنْ ،
ك ،ا ْحلَقَُّّ ،
ص ِّّوُر ،ال َْملِّ ُ
ار ُ
ئ ،ال ُْم َ
َ
الس َال ُم ،ال ُْم ْؤم ُن ،ال ُْم َه ْيم ُن ،ال َْع ِّز ُيز ،ا ْجلَبَّ ُ
ار ،ال ُْمتَ َكِّّربُُ َ َّ ،
الرح ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال ،ا ْجلليل ،ا ْجل ِّميل ،ا ْحل ُّي ،الْ َقيُّوم ،الْ َق ِّ
ِّ
اخلَبِّريِّ َّ ،
اد ُر ،الْ َقاه ُر،
يم ،الْبَ ُّ
اللَّط ُ
ُ
ار ،ال ُْم ْتـ َع ِّ َ ُ َ ُ َ
السم ُ
يم ،ال َْعظ ُ
يع ،الْبَصريُ ،ال َْعل ُ
يفُ ْ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ودَّ ،
ور،
َّاب ،ال َْو ُد ُ
يب ،الْغَِّ ُّ
ين ،ال َْوه ُ
ور ،ال َْماج ُد ،ال َْواج ُد ،ال َْو ِّايل ،ال َّراش ُد ،ال َْع ُف ُّو ،الْغَ ُف ُ
الش ُك ُ
يب ،ال ُْمج ُ
يم ،الْ َق ِّر ُ
ال َْعل ُّي ،ا ْحلَك ُ
الرِّحيم ،الْمب ِّدئ ،الْمعِّي ُد ،الْب ِّ
ِّ
يلَّ ،
ث،
الر ُّ
الرءُ ُ
يم ،الْ َك ِّرميُ ،التـ َّ
اع ُ
ْربَها ُنَّ ،
ابَّ ،
ب ،ال َْم ِّجي ُد ،ال َْوِّ ُّ
الش ِّهي ُد ،ال ُْمبِّ ُ
َّو ُ
َ
ني ،ال ُْ
وفُ ُ ْ ُ ُ َّ ،
ا ْحلَل ُ
الرافِّع ،الْ َقابِّض ،الْب ِّ
َّار ،النَّافِّع ،الْباقِّي ،الْواقِّيِّ ْ ،
يَّ ،
ط،
ط ،ال ُْمعِّزُّ ،ال ُْم ِّذ ُّل ،ال ُْم ْق ِّس ُ
اس ُ
الش ِّدي ُد ،الض ُّ
ث ،الْ َق ِّو ُّ
ال َْو ِّار ُ
اخلَاف ُ
ُ َ
ضُ َّ ،
ُ َ
َ
ظ ،الْوكِّيل ،الْ َف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يت ،ال َْمانِّ ُع،
اط ُرَّ ،
َّ
الس ِّام ُع ،ال ُْم ْع ِّطي ،ال ُْم ْحيِّي ،ال ُْم ِّم ُ
الرزَّا ُق ،ذُو الْ ُق َّوة ،ال َْمتِّ ُ
ني ،الْ َقائ ُم ،الدَّائ ُم ،ا ْحلَاف ُ َ ُ
ِّ
ِّ
ادي ،الْ َك ِّايفْ ،األَب ُد ،الْع ِّاملِّ َّ ،
ا ْجل ِّامع ،ا ْهلَ ِّ
ُّور ،ال ُْمنِّريُ ،التَّامُّ ،الْ َق ِّدميُ ،ال ِّ
َح ُدَّ ،
الص َم ُد ،الَّذي َملْ يَل ْدَ ،وَملْ
ْوتْـ ُرْ ،األ َ
َ ُ
الصاد ُق ،الن ُ
َ َ ُ
ال ُزه ْري :فَـبـلَغَنَا ِّمن غَ ِّْري و ِّ
اح ٍد ِّم ْن أَ ْه ِّل الْعِّل ِّْم ،أ َّ
«ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
ح بِّ َق ْو ِّلَ :
اَّللُ َو ْح َدهُ
ْ
َح ٌد " قَ َ َ ٌ َ
يُولَ ْدَ ،وَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
َن أ ََّوَهلَا يُـ ْفتَ ُ
َ
اخلَ ْريُ َو ُه َو َعلَى ُك ِّّل َش ْي ٍء قَ ِّد ٌيرَ ،ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن» أخرجه ابن
ْك َولَهُ ا ْحلَ ْم ُد ،بِّيَ ِّدهِّ ْ
اَّللُ ،لَهُ ْاأل ْ
يك لَهُ ،لَهُ ال ُْمل ُ
َال َش ِّر َ
ماجه

()1

[ماجه[ ] 3861 :عبد الباقي :في الزوائد :لم يخرج أحد من األئمة الستة عدد أسماء هللا الحسنى من هذا الوجه وال من غيره غير ابن
ماجة والترمذي ،مع تقديم وتأخير] [حكم األلباني :صحيح دون عد األسماء] [شعيب :إسناده ضعيف بذكر األسماء لضعف عبد الملك
محمد الصنعاني]
بن َّ

اء َّ ِ
اء ،باب أَسم ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3861ك َتاب الد َ ِ
َّللا َع َّز َو َج َّل
ُ
ُّع َ ُ ْ َ

اخلُز ِّ
ول َِّّ
[( - ]451جه) أ ُّم حكِّي ٍم بِّْن ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
ت َر ُس َ
اعيَّةِّ -رضي هللا عنها -قَال ْ
َتَِّ :مس ْع ُ
ت َودَّا ٍع ْ َ
اَّلل َ
َ
()1
«د َعاء الْوالِّ ِّد يـ ْف ِّ
ضي إِّ َىل ا ْحلِّ َج ِّ
اب» أخرجه ابن ماجه
يَـ ُق ُ
ولُ َ ُ ُ :

[ماجه[ ]3863 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال .ألن جميع من ذكر في إسناده من النساء لم أر من جرحهن وال من
وثقهن] [ األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حبابة بنت عجالن وأمها أم حفص وصفية بنت جرير]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3863ك َتاب الد َ ِ
ظُلومِ
اب َد ْع َوِة ا ْل َو ِال ِد َوَد ْع َوِة اْل َم ْ
ُّعاءَ ،ب ُ
ُ

ِّ
[( * - ]452جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
ال« :بِّ ْس ِّم َّ
اَّللِّ،
ج ِّم ْن بَـ ْيتِّهِّ قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن إِّذَا َخ َر َ
()1
ْال ُن َعلَى َّ
اَّللِّ» أخرجه ابن ماجه
َال َح ْو َل َوَال قُـ َّوةَ إَِّّال ِّاب ََّّللِّ ،التُّك َ
[ماجه[ ]3885 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن حسين ،ضعفه أبو زرعة والبخاري وابن حبان] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3885ك َتاب الد َ ِ
الر ُج ُل إِ َذا َخَر َج ِم ْن َبْيِت ِه
اب َما َي ْد ُعو ِب ِه َّ
ُّعاءَ ،ب ُ
ُ
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الر ُجل ِّم ْن َاب ِّ
[( * - ]453جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
ب بَـ ْيتِّهِّ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ال " :إِّذَا َخ َر َ
ج َّ ُ
يت ،وإِّذَا قَا َلَ :ال حو َل وَال قُـ َّوةَ إَِّّال ِّاب ََّّللِّ
ال :بِّس ِّم َِّّ
ب َد ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أ َْو ِّم ْن َاب ِّ
َْ َ
اَّلل قَ َاالُ :هد َ َ
ارهَ ،كا َن َم َعهُ َملَ َكان ُم َوَّك َالن بِّه ،فَِّإذَا قَ َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ال :فَـيـلْ َقاهُ قَ ِّرينَاهُ فَـيـ ُق َ ِّ
ْت عَلَى َّ
ي
يتَ ،وإِّذَا قَ َ
اَّللِّ قَ َاالُ :ك ِّف َ
ال :تَـ َوَّكل ُ
قَ َاالُ :وقِّ َ
َ
يت ،قَ َ َ
والنَ :ماذَا تُ ِّري َدان م ْن َر ُج ٍل قَ ْد ُهد َ
()1
َوُك ِّف َي َوُوقِّ َي؟ "أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]3886 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده هارون بن هارون بن عبد هللا ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن
لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف هارون بن هارون ،لكن للحديث شواهد يحسن]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3886ك َتاب الد َ ِ
الر ُج ُل إِ َذا َخَر َج ِم ْن َبْيِت ِه
اب َما َي ْد ُعو ِب ِه َّ
ُّعاءَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
«ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
اَّللُ َال يَ ْسبِّ ُق َها
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
[( - ]454جه) أ ُّم َهانِّ ٍئ -رضي هللا عنها -قَال ْ
اَّلل َ

َع َم ٌل َوَال تَ ْرتُ ُك ذَنْـبًا» أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3797 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
محمد بن عقبة]
لضعف زكريا بن منظور ،وجهالة حال َّ
ِ
ِ ِ َِّ
َّللا
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3797ك َت ُ
اب َف ْضل َال إَل َه إال َّ ُ

ِّ ٍ
ص َالةِّ الْغَ َداةَِّ :ال
الَ " :م ْن قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ال ِّيف ُدبُ ِّر َ
َّيب َ
[( - ]455جه) أَبو َسعيد-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
اق رقَـبةٍ ِّمن ول ِّ
ٍ ِّ
ِّ
إِّلَهَ إَِّّال َّ
َد
ْكَ ،ولَهُ ا ْحلَ ْم ُد بِّيَ ِّدهِّ ْ
يك لَهُ ،لَهُ ال ُْمل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِّر َ
اخلَ ْريَُ ،و ُه َو َعلَى ُك ِّّل َش ْيء قَد ٌيرَ ،كا َن َك َعتَ َ َ ْ َ
()1
ِّ ِّ
يل " أخرجه ابن ماجه
إ ْمسَاع َ

[ماجه[ ]3799 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عطية العوفي ،وهو ضعيف .وكذلك الراوي عنه] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
محمد بن أبي ليلى وشيخه عطية العوفي]
إسناده ضعيف لضعف َّ
ِ
ِ
َّللا
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3799ك َت ُ
اب َف ْضل َال إَِل َه إَِّال َّ ُ

ِّ
ف إِّ َىل
ني ،قَ َ
يم ا ْجلُ َم ِّح َّيَُ ،يَ ِّّد ُ
ث أَنَّهُ َكا َن َخيْتَلِّ ُ
الَِّ :مس ْع ُ
ص َدقَةُ بْ ُن بَ ِّش ٍريَ ،م ْو َىل الْعُ َم ِّريِّّ َ
[( - ]456جه) َ
ت قُ َد َامةَ بْ َن إِّبْـ َراه َ
ول َِّّ
ص َفر ِّ
ِّ ِّ
اخلَطَّ ِّ
اَّللِّ بْ ُن عُ َم َر ،أ َّ
ال :فَ َح َّدثَـنَا عَ ْب ُد َّ
عَ ْب ِّد َّ
اَّللِّ بْ ِّن عُ َم َر بْ ِّن ْ
َن َر ُس َ
ان ،قَ َ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اب َو ُه َو غُ َال ٌم َوعَلَْيه ثَـ ْو َابن ُم َع ْ َ
َن َع ْب ًدا ِّمن ِّعب ِّ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َح َّدثَـ ُه ْم " :أ َّ
اد َّ
ك،
اَّللِّ قَ َ
ك َولِّ َع ِّظ ِّيم ُسلْطَانِّ َ
َك ا ْحلَ ْم ُد َك َما يَـْنـبَغِّي ِّجلََال ِّل َو ْج ِّه َ
بلَ
الَ :اي َر ِّّ
ْ َ
ِّ
ت ِّابل َْملَ َك ْ ِّ
فَـ َع َّ
ف
الس َم ِّاءَ ،وقَ َاالَ :اي َربَّـنَا ،إِّ َّن َع ْب َد َك قَ ْد قَ َ
صعِّ َدا إِّ َىل َّ
ال َم َقالَةً َال نَ ْد ِّري َك ْي َ
ني ،فَـلَ ْم يَ ْد ِّرَاي َك ْي َ
ضلَ ْ
ف يَ ْكتُـبَاهنَا ،فَ َ
ال َع ْب ُدهُ :ماذَا قَ َ ِّ
ال َّ
َك ا ْحلَ ْم ُد َك َما
ب إِّنَّهُ قَ َ
اَّللُ َع َّز َو َجلََّ :و ُه َو أَ ْعلَ ُم ِّمبَا قَ َ
نَ ْكتُـبُـ َها ،قَ َ
بلَ
الَ :اي َر ِّّ
ال َع ْبدي؟ قَا َالَ :اي َر ِّّ
َ
اها َكما قَ َ ِّ
ال َّ
َج ِّزيَهُ ِّهبَا»
ك ،فَـ َق َ
ك َوعَ ِّظ ِّيم ُسلْطَانِّ َ
يَـْنـبَغِّي ِّجلََال ِّل َو ْج ِّه َ
ال عَ ْبديَ ،ح َّىت يَـلْ َق ِّاين فَأ ْ
اَّللُ عَ َّز َو َجلَّ َهلَُما« :ا ْكتُـبَ َ َ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3801 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده قدامة بن إبراهيم ،ذكره ابن حبان في الثقات .وصدقة بن بشير ،لم أر من جرحه
وال من وثقه .وباقي رجال اْلسناد ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3801ك َتاب ْاأل ََد ِب ،باب َف ْض ِل ا ْلح ِ ِ
ين
امد َ
َ
َ ُ
ُ

ول« :ا ْحلَ ْم ُد ََِّّّللِّ عَلَى ُك ِّل َح ٍ
[( - ]457جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
ال،
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم َكا َن يَـ ُق ُ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ّ
()1
ك ِّم ْن َح ِّ
ال أَ ْه ِّل الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه
ب أَعُوذُ بِّ َ
َر ِّّ

[ماجه[ ] 3804 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده موسى بن عبيدة ،وهو ضعيف .وشيخه محمد بن ثابت مجهول]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3804ك َتاب ْاأل ََد ِب ،باب َف ْض ِل ا ْلح ِ ِ
ين
امد َ
َ
َ ُ
ُ
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ول َِّّ
ت إِّ َىل َر ُس ِّ
ول
ْتَ :اي َر ُس َ
[( * - ]458جه) أ ُّم َهانِّ ٍئ -رضي هللا عنها -قَال ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ ُقل ُ
َت :أَتَـ ْي ُ
اَّلل َ
اَّللَ ِّمائَةَ َم َّرةٍَ ،و َسبِّّ ِّحي َّ
امحَ ِّدي َّ
الَ « :ك ِِّّّربي َّ
َّ
ت ،فَـ َق َ
اَّللَ ِّمائَةَ َم َّرةٍَ ،و ْ
ت َوبَ ُدنْ ُ
ضعُ ْف ُ
ت َو َ
اَّللُِّ ،دلَِّّين َعلَى َع َم ٍل فَِّإِّّين قَ ْد َك ِّ ْرب ُ
اَّللَ
()1
ْج ٍم ُم ْس َر ٍج ِّيف َسبِّ ِّ
ِّمائَةَ َم َّرةٍ َخ ْريٌ ِّم ْن ِّمائَةِّ فَـ َر ٍ
يل َّ
اَّللَِّ ،و َخ ْريٌ ِّم ْن ِّمائَةِّ بَ َدنَةٍَ ،و َخ ْريٌ ِّم ْن ِّمائَةِّ َرقَـبَةٍ» أخرجه ابن ماجه
س ُمل َ

[ماجه[ ]3810 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زكريا ،وهو ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف زكريا بن

محمد بن عقبة بن أبي مالك]
منظور وجهالة حال َّ
ِ
يح
َّسِب ِ
اب َف ْض ِل الت ْ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3810ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّم« :عَلَْي َ ِّ
س ْب َحا َن َّ
اَّللِّ،
ال ِّيل َر ُس ُ
ال :قَ َ
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
[( - ]459جه) أَبو الد ْ
َ
كب ُ
()1
َّ
اايَ ،ك َما َحتُ ُّ
ط َّ
اَّللَُ ،و َّ
َوا ْحلَ ْم ُد ََِّّّللَِّ ،وَال إِّلَهَ إَِّّال َّ
الش َج َرةُ َوَرقَـ َها» أخرجه ابن ماجه
ْن ْ
اخلَطَ َ
اَّللُ أَ ْك َربُ فَِّإهنَا يَـ ْع ِّين ََْيطُط َ

[ماجه[ ]3813 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمر بن راشد ،قال فيه البخاري :حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم.

قال ابن حبان :يضع الحديث ال يحل ذكره إال على سبيل القدح فيه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد]
ِ
يح
َّسِب ِ
اب َف ْض ِل الت ْ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3813ك َت ُ

ِّ
ِّ
ت
[( - ]460جه) ُح َذيْـ َفة-رضي هللا عنه -قَ َ
وه ْم إِّ َىل غَ ِّْريِّه ْم ،فَ َذ َك ْر ُ
ب عَلَى أَ ْهليَ ،وَكا َن َال يَـ ْع ُد ُ
س ِّاين ذَ َر ٌ
الَ :كا َن ِّيف ل َ
ِّ
()1
ذَلِّ َ ِّ
ت ِّم َن ِّاال ْستِّغْ َف ِّ
ار ،تَ ْستَـغْ ِّف ُر َّ
ني َم َّرةً» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ال« :أَيْ َن أَنْ َ
اَّللَ ِّيف الْيَـ ْوم َس ْبعِّ َ
َّيب َ
ك للنِّ ِّّ

[ماجه[ ]3817 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو المغيرة البجلي ،مضطرب الحديث عن حذيفة .قاله الذهبي في الكاشف]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي المغيرة]
ِ
اب ِاال ْسِت ْغ َف ِار
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3817ك َت ُ

ِّ ِّ
شة-رضي هللا عنها -أ َّ
ين إِّذَا
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َكا َن يَـ ُق ُ
[( - ]461جه) َعائِّ َ
َن النِّ َّ
ول« :اللَّ ُه َّم ْ
َّيب َ
اج َعل ِّْين م َن الَّذ َ
()1
استَـغْ َف ُروا» أخرجه ابن ماجه
استَـ ْب َ
َساءُوا ْ
سنُوا ْ
أْ
ش ُرواَ ،وإِّذَا أ َ
َح َ

[ماجه[ ]3820 :عبد الباقي :في الزوائد :على بن زيد وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد:
وهو ابن ُج ْدعان ،وباقي رجاله ثقات]
ِ
اب ِاال ْسِت ْغ َف ِار
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3820ك َت ُ

الَ :م َر ْر ُ ِّ
ال ِّيلَ " :اي َح ِّ
[( - ]462جه) َح ِّ
ازُم أَ ْكثِّ ْر
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ازم بْ ِّن َح ْرَملَةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
َّيب َ
ت ابلنِّ ِّّ
()1
ِّم ْن قَـ ْو ِّلَ :ال َح ْو َل َوَال قُـ َّوةَ إَِّّال ِّاب ََّّللِّ ،فَِّإ َّهنَا ِّم ْن ُكنُ ِّ
وز ا ْجلَنَّةِّ " أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]3826 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3826ك َتاب ْاأل ََد ِب ،باب ما جاء ِفي َال حول وَال قُ َّوَة إَِّال ِب َّ ِ
اّلل
َْ َ َ
ُ
َ ُ َ َ َ
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الكتاب الثاني :يف الديات
رسول هللا -صلى هللا عليه
[( * - ]463د س ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أبيه عن جده قال« :قضى ُ
ت لَب ٍ
وسلم :-أَن َمن قُتِّ َل خطأ ،فَ ِّديَـتُهُ من ِّ
ت َخمَ ٍ
اإل ِّ
وع ْش َرةُ بين
بل ِّمائَةٌ :ثالثُو َن بِّْن َ
ون ،وثالثو َن ِّح َّقةَ ،
اض ،وثالثو َن بِّْن َ ُ
ل ٍ
َبون ذَ َكر» .أخرجه أَبو َداود ،والنسائي.
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من قَـتل متـع ِّمداً ،دفِّع إِّىل أَولِّ ِّ
ويف رواية الرتمذي عن أبيه ،عن جده َّ
ياء
أن َ
َ َ َ َُ َ ّ ُ َ
املقتول ،فَِّإن َشا ُؤوا قَـتَـلُوا ،وإِّن َشاؤوا أَ َخ ُذوا ال ِّّديةَ ،وهي ثالثو َن ِّح َّقة ،وثَالثُو َن ج َذ َعة ،وأَربـعو َن َخلِّ َفة ،وما صاحلوا عليهِّ
َ َْ ُ
ُ
َ
َ َ
َ
()1
ِّ
العقل» .
هلم ،وذلك لتشدي ُد َ
فَـ ُهو ْ
[جامع[ ]2481 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي ،وهو صدوق
يهم ،وسليمان بن موسى األموي الدمشقي األشدق وهو صدوق فقيه ،في حديثه بعض لين ،وخلط قبل موته بقليل ،ومع ذلك فقد

حسنه الترمذي] [شعيب :ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4541في الد يات ،باب الدية كم هي ،والترمذي رقم ( ) 1387في الديات ،باب في الدية كم هي من اْلبل،
والنسائي  43 / 8في القسامة ،باب كم دية شبه العمد.

[( - ]464ت د س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :يف دية
َن َ
بنت لَبونِّ ،
بنت َخماضِّ ،
اخلطَأِِّّ :ع ْشرو َن جذعةِّ ،
وعشرون بين ٍ
خماض ذكور» .قال أَبو داود :وهو
وعشرون َ
وعشرو َن َ
ُ َ

قول عبد هللا .أَخرجه الرتمذي ،وأَبُو داود ،والنسائي

(.)1

[جامع[ ]2482 :عبد القادر :في سنده الحجاج بن أرطاة ،وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف حجاج
بن أرطأة] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1386في الديات ،باب في الدية كم هي من اْلبل؟ وأبو داود رقم ( ) 4545في الديات ،باب الدية كم هي،
والنسائي  43 / 8و 44في القسامة ،باب ذكر أسنان دية الخطأ.

[( - ]465س) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أَبيه عن جده قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
(.)1
ُّلث من ِّديَتِّهِّ» .أخرجه النسائي
الر ُج ِّل ،حىت يَبلُ َغ الث َ
«ع ْق ُل املرأةَ :مثَ ْل َع ْق ِّل َّ
َ

[جامع[ ]2489 :عبد القادر :إسناده ضعيف -انظر التفصيل] [األلباني :ضعيف]

( 44 / 8 )1و 45في القسامة ،باب عقل المرأة ( ،) 4805من حديث إسماعيل بن عياش ،عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب،
وإسماعيل بن عياش الحمصي ،صدوق في روايته عن أهل بلده ،مخلط في غيرهم ،وهذا منها ،وابن جريج ،وهو عبد الملك بن عبد

العزيز األموي المكي ،ثقة فقيه فاضل ،ولكن يدلس ويرسل ،وق ال الحافظ في " تهذيب التهذيب " :وقال الترمذي :قال محمد بن
إسماعيل (يعني البخاري) لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب.

«و َدى ا َلع ِّام َريَّ ِّ
[( - ]466ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
ني
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
املسلمني ،وكان هلما عه ٌد من ِّ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم »-أخرجه الرتمذي (.)1
بدية

[جامع[ ]2492 :عبد القادر :في سنده سعيد بن المرزبان ،وهو ضعيف مدلس] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )1404في الديات ،باب رقم (.)12

[( * - ]467د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كانت قيمة الدية عَلَى عهد ِّ
رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلمَ -ثاَّنائة دينار ،أَو َثانية آالف درهم ،قال :وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من127

عمر ،فقام خطيباً ،فقال :إِّن ِّ
عمر على أهل
دية املسلم ،قال :فكانت كذلك ،حىت استُ ْخ َ
اإلبل قد غَلَت ،ففرضها ُ
لف ُ
الورق :اثين عشر أَلف درهم ،وعلى أهل البقر :مائت بقرة ،وعلى أهل ِّ
الذهب :أَلف دينار ،وعلى أهل ِّ
الشاء :أَلفي
ت ُحلَّةٍ ،قال :وترك دية أهل الذمة ،مل يرفعها فيما رفع من الدية» .أخرجه أبو داود (.)1
شاة ،وعلى أَهل احلُلَ ِّل :مائَ ْ

[جامع[ ]2514 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن
بن عثمان] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( )4542في الديات ،باب الدية كم هي.

[( - ]468د) عطاء بن أيب رابح  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« -قضى يف الدية على
َن َ
أهل ِّ
اإلبل :مائة من اإلبل ،وعلى أهل البقر :مائت بقرة ،وعلى أَهل الشاء :أَلفي شاة ،وعلى أهل احلُلَ ِّل :مائت ُحلَّةٍ،

وعلى أهل القمح :شيئاً مل َيفظه حممد بن إسحاق».

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فذكر مثل ما تقدم -
ويف رواية عنه عن جابر  -رضي هللا عنه  -قال« :فرض ُ

[قال] :وعلى أَهل الطعام شيئاً ال أحفظه» .أخرجه أبو داود (.)1

محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ،ثم إنه اختلف عنه في وصله
[جامع[ ]2516 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيفَّ .
وإرساله]

ال ومسندًا.
( )1رقم ( )4543و ( )4544في الديات ،باب الدية كم هي ،مرس ً

ِّ
[( * - ]469د ت س) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما « :-أ َّ
رسول هللا -
ي قُتِّ َل فجعل ُ
َن رجالً من بين َعد ٍّ

صلى هللا عليه وسلم -ديتَه اثين عشر أَلفاً» هذه رواية أيب داود.
ويف رواية النسائي« :أَن رجالً قتل رجالً على عهد ِّ
النيب  -صلى هللا عليه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فجعل ُّ
ضلِّهِّ} [التوبة ]74 :يف أَخذ الدية».
اه ُم هللا ورسولُهُ ِّم ْن فَ ْ
وسلم -ديتَه اثين عشر ألفاً ،وذلك قوله تعاىل{ :إِّّال أَ ْن أَغنَ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -جعل ال ِّّدية اثين عشر ألفاً».
ويف رواية الرتمذي« :أن َ
(.)1
ابن عباس
ويف أخرى :عن عكرمة ،ومل يذكر َ
محمد بن مسلم وهو صدوق حسن
ال ،وهذا إسناد فيه
َّ
[جامع[ ]2517 :عبد القادر :حديث حسن لطرقه] [شعيب :صحيح مرس ً
الحديث ،إال أنه يخطى أحياناً ،وقد انفرد بوصله] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4546في الديات ،باب الدية كم هي ،والنسائي  44 / 8في القسامة ،باب ذكر الدية من الورق ،والترمذي

رقم ( ) 1388في الديات ،باب الدية كم هي من الدراهم.

[( - ]470د) زايد بن سعد بن ضمرية بن سعد السلمي  -رمحه هللا  :-عن أبيه وجده  -وكاان َش ِّهدا مع ِّ
رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -حنَيناً « :-أ َّ ِّأشج َع يف ِّ
اإلسالم ،وذلك أ َّو ُل ِّغ ٍَري قضى به
َن ُحمَلّ َم بن َجثَّامة قتل رجالً من َ
ُ
ِّ
صن] يف قتل األشجعي؛ ألنه من غَطََفان ،وتكلم األقرع بن
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فتكلم عُيَينَةُ [بن ح ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
حابس دون حملِّّم؛ ألنه من ِّخندف ،فارتفعت األصوات ،وكثرت اخلصومة واللغَط ،فقال ُ
ِّ
ِّ
احلرب واحلزن ما أدخل على نسائي،
ري؟ قال عيينة :ال وهللا ،حىت أُدخل على نسائه من َ
وسلم :-اي عيينة ،أَال تقبل الغ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-اي عيينة ،أَال تقبل
قال :مث ارتفعت األصوات ،وكثرت اخلصومة واللغط ،فقال ُ
الغِّري؟ فقال عيينة مثل ذلك ،إىل أَن قام رجل من بين ل َْي ٍ
ث ،يقال لهُ :م َكيتل ،عليه ِّش َّكةٌ ،ويف يده َد ِّرقَةٌ ،فقال :اي
َ
اسنُ ِّن اليوم وغَِّّ ْري غداً،
آخرهاْ ،
مي أوهلا فن َفر َ
رسول هللا ،إين مل أجد ملا فعل هذا يف غَُّرة اإلسالم َمثالً إال غنماً وردت ،فَـ ُر َ
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فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-بل نعطيكم مخسني من ِّ
اإلبل يف فَـ ْوِّرَان هذا ،ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة،
ص ،فجلس بني يدي ِّ
رسول
وذلك يف بعض أسفاره ،وحملِّّم رجل طويل َ
طرف الناس ،فلم يزالوا حىت َختَلَّ َ
آد ُم ،وهو يف َ
فعلت ،وإين أَتوب إىل هللا  -عز
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وعيناه تدمعان ،فقال :اي رسول هللا ،إين قد فعلت الذي ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أَقتلته بسالحك يف غَُّرة اإلسالم؟ اللهم
وجل  -فاستغفر يل اي رسول هللا .فقال ُ
ال تغفر حمللِّّم بصوت ٍ
موعهُ بطرف ردائه» .قال ابن إسحاق« :فزعم قومه أَن
عال» .زاد يف رواية« :فقام وإنه لَيَـتَـلَ َّقى ُد َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -استغفر له بعد ذلك» .أخرجه أَبو داود

(.)1

[جامع[ ]2518 :عبد القادر :في سنده زياد بن سعد بن ضميرة الضمري السلمي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف
لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 4503في الديات ،باب اْلمام يأمر بالعفو عن الدم.

[( - ]471د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال أُ ْعفي من
َن َ

قتل بعد أخذ الدية» .أخرجه أَبو داود

(.)1

[جامع[ ]2519 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4507في الديات ،باب من يقتل بعد أخذ الدية.

[( * - ]472ط) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-أَن رجالً من بين ُمدلِّج  -يقال له :قتادة  -خذف ابنَه بسيف،
عمر بن اخلطاب ،فذكر ذلك له ،فقال له عمر:
ي يف ُجرحه ،فمات ،فقدم سراقةُ بن ُجع ُ
فأصاب ساقَه ،فَـنُ ِّز َ
شم على َ
يد عشرين ومائة بعري ،حىت أق َدم عليك ،فلما ِّ
ا ْع ُد ْد على م ِّاء قُ َد ٍ
قدم عليه عمر بن اخلطاب أَخذ من تلك ِّ
اإلبل ثالثني
َ
رسول هللا  -صلى هللا
خ املقتول؟ فقال :ها أنذا ،فقالُ :خذها ،فإن َ
ِّح َّقة ،وثالثني َج َذعة ،وأربعني َخلِّ َفة ،مث قال :أَين أَ ُ
(.)1
عليه وسلم -قال« :ليس ٍ
لقاتل شيء» .أخرجه املوطأ
[جامع[ ]2520 :عبد القادر :إسناده منقطع] [الهاللي :ضعيف ،والمرفوع منه صحيح بشواهده]
( 867 / 2 )1في العقول ،باب في ميراث العقل والتغليظ فيه.

رسول هللا -صلى هللا عليه
[( - ]473د) هالل بن سراج بن جمَّاعة  -رمحه هللا  :-عن أبيه ،عن ج ِّّده «أنه أتى َ
وسلم -يطلب ديةَ أخيه ،قتله بنُو َس ُد ٍ
وس من بين ذُ ْه ٍل ،فقال ُ
كنت جاعالً
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-لو ُ
مل ْش ٍ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبائة من ِّ
اإلبل
رك دية َج َعلْتُها ألخيك ،ولكن سأُعطيك منه عُ ْق َىب ،فكتب له ُ
س ُخيَْرج من ُمشركِّي بين ذُ ٍ
من أول ُمخُ ٍ
هل ،فأخذ طائفة منها ،وأَسلمت بنو ذُهل ،فطلبها بع ُد ُجمَّاعةُ إىل أيب بك ٍر ،وأََته
بكتاب ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فكتب له أبو بكر ابثين عشر أَلف صا ٍع من صدقة اليمامة :أربعةِّ آالف
بـ ًّرا ،وأربعةِّ آالف شعريا ،وأربعةِّ ٍ
آالف مترا ،وكان يف كتاب ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-بسم هللا الرمحن الرحيم،
ُ
ً
ً
ٍ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -جملَّاعة بن ُمرارة من بين ُسلَيم :إِّين أ ْعطيته مائة من ِّ
اإلبل من أَول
هذا ٌ
كتاب من حممد ِّّ
ُمخُ ٍ
س ُخي َرج من ُم ْشركي بين ذهل عُ ْقبَة من أخيه» .أَخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]2527 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة سراج بن ُمجَّاعة والدخيل بن إياس] [األلباني :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2990في الخراج ،باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.

ضرب رج ًال َعلَى س ِّ
ف فَـ َقطَع َها ِّمن غَ ِّْري م ْف ِّ
لس ْي ِّ
اريَةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،أ َّ
[( - ]474جه) َِّّنَْرا ُن بْ ُن َج ِّ
ص ٍل،
اع ِّدهِّ ِّاب َّ
َ
َ ْ
َ
َن َر ُج ًال َ َ َ َ ُ
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ول َِّّ
ِّ
اص فَـ َق َ
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،فَأ ََم َر لَهُ ِّابل ِّّديَةِّ فَـ َق َ
الُ « :خ ِّذ ال ِّّديَةَ
استَـ ْع َدى عَلَيْهِّ النِّ َّ
فَ ْ
اَّلل ،إِِّّّين أ ُِّري ُد الْق َ
َّيب َ
ص َ
()1
ِّ
ص ِّ
يها» َوَملْ يَـ ْق ِّ
َاب َر َك َّ
اص .أخرجه ابن ماجه
اَّللُ ل َ
َك فِّ َ
ض لَهُ ِّابلْق َ
[ماجه[ ]2636 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده دهثم بن قران اليماني ،ضعفه أبو داود ،وقال :ليس لجارية عند المصنف سوى

جدا ،دهثم بن قران متروك ،ونمران بن جارية
هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
مجهول]
ات ،باب ما َال َقود ِفيهِ
ِ
ِ
ِ
اب الدَي
ََ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2636ك َت ُ
َ ُ َ

ول َِّّ
[( * - ]475جه) ال َْعبَّاس بْ ِّن َع ْب ِّد ال ُْمطَّلِّ ِّ
«ال قَـ َو َد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
()1
ومةَِّ ،وَال ا ْجلَائَِّفةِّ َوَال ال ُْمنَـ ِّّقلَةِّ» أخرجه ابن ماجه
ِّيف ال َْمأ ُْم َ
[ماجه[ ]2637 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج المهرى ،ضعفه جماعة .واختلف فيه كالم
أحمد ،فمرة ضعفه ومرة قال أرجو أنه صالح الحديث] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ،ومعاذ بن

محمد األنصاري روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" ولم يجرحه أحد]
َّ
ات ،باب ما َال َقود ِف ِ
الدي ِ
ِ
ِ
يه
ََ
اب َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2637ك َت ُ
َ ُ َ

«ال يُـ ْقتَ ُل ُم ْؤِّم ٌن بِّ َكافِّ ٍرَ ،وَال
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
الَ :
َّيب َ
[( * - ]476جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهماَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ذُو َع ْه ٍد ِّيف َع ْه ِّدهِّ» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 2660 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده واه] [البوصيري :هذا إسناد ضعيف]
الدي ِ
ِ
ات ،باب َال ي ْقَتل م ْؤ ِم ٌن ِب َك ِ
ِ
اف ٍر
اب َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2660ك َت ُ
َ ُ ُ ُ ُ

ول َِّّ
لس ْي ِّ
ف»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ْرةَ  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ال قَـ َو َد إَِّّال ِّاب َّ
اَّلل َ
[( - ]477جه) أَبو بَك َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2668 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مبارك بن فضالة وقد عنعنه .وكذا الحسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

ِ ِ
السي ِ
ِ
ف
اب َال َق َوَد إَِّال ِب َّ ْ
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2668ك َت ُ

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صى غُ َال ًما
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوقَ ْد أَ ْخ َ
َّيب َ
[( * - ]478جه) َسلَ َمة بْ ِّن َرْو ِّح بْ ِّن زنْـبَا ٍعَ ،ع ْن َج ّده« ،أَنَّهُ قَد َم َعلَى النِّ ِّّ
()1
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّابل ُْمثْـلَةِّ» أخرجه ابن ماجه
َّيب َ
لَهُ ،فَأَ ْعتَـ َقهُ النِّ ِّّ

[ماجه[ ]2679 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ضعف لضعف إسحاق بن أبي فروة] [األلباني :حسن لغيره] [شعيب :إسناده
جدا .إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة متروك الحديث]
ضعيف ً
ِ ِ
ِ
اب َم ْن َمَّث َل ِب َع ْب ِد ِه َف ُه َو ُحر
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2679ك َت ُ

ال« :ال ُْم ْسلِّ ُمو َن تَـتَ َكافَأُ ِّد َما ُؤ ُه ْم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َّيب َ
[( * - ]479جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهماَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ِّ ِّ
اه ْم» أخرجه ابن ماجه
ْص ُ
َو ُه ْم يَ ٌد َعلَى َم ْن ِّس َو ُ
اه ْم ،يَ ْس َعى بِّذ َّمت ِّه ْم أَ ْد َان ُه ْمَ ،ويُـ َر ُّد َعلَى أَق َ

جداَ .حَنش -وهو الحسين بن قيس الرحبي -متروك الحديث] [البوصيري:
[ماجه[ ]2683 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
َه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف]
ِ ِ
ِ
اؤ ُه ْم
اب ا ْل ُم ْس ِل ُمو َن َتَت َكا َفأُ ِد َم ُ
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2683ك َت ُ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
اه ْم،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
سا ٍر قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ال ُْم ْسل ُمو َن يَ ٌد َعلَى َم ْن ِّس َو ُ
اَّلل َ
[( * - ]480جه) َم ْعقل بْ ِّن يَ َ
()1
َوتَـتَ َكافَأُ ِّد َما ُؤ ُه ْم» أخرجه ابن ماجه
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جدا .عبد السالم بن أبي الجنوب متروك الحديث] [البوصيريَ :ه َذا
[ماجه[ ]2684 :األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
إِ ْسَناد َض ِعيف]
ِ ِ
ِ
اؤ ُه ْم
اب ا ْل ُم ْسلِ ُمو َن َتَت َكا َفأُ ِد َم ُ
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2684ك َت ُ

ار ِّيف قَ ْ ِّ
ال :قَام ِّج ْربائِّ ِّ ِّ ِّ
ْت َعلَى ال ُْم ْختَ ِّ
اعةَ .فَ َما َمنَـ َع ِّين ِّم ْن
اعة قَ َ
ي َّ
الَ :د َخل ُ
الس َ
[( - ]481جه) ِّرفَ َ
يل م ْن ع ْند َ
ص ِّره فَـ َق َ َ َ ُ
يث َِّمس ْعتُهُ ِّمن سلَْيما َن ب ِّن ٍ
ض ْر ِّ
الر ُج ُل عَلَى
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أَنَّهُ قَ َ
ب عُنُ ِّقهِّ إَِّّال َح ِّد ٌ
ك َّ
ال« :إِّذَا أ َِّمنَ َ
َ
َّيب َ
ْ ُ َ ْ ُ
ص َرد ،عَ ِّن النِّ ِّّ
()1
اك الَّ ِّذي َمنَـ َع ِّين ِّم ْنهُ .أخرجه ابن ماجه
َد ِّمهِّ فَ َال تَـ ْقتُـلْهُ» فَ َذ َ
[ماجه[ ]2689 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
الدي ِ
ِ
ات ،باب م ْن أ ِ
ِ
َم َن َر ُج ًال َعَلى َد ِمه َفَقَتَلهُ
اب َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2689ك َت ُ
َ ُ َ

ص ِّام ِّ
َّاد
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن غَْن ٍم قَ َ
ادةُ بْ ُن ال َّ
الَ :ح َّدثَـنَا ُم َعاذُ بْ ُن َجبَ ٍلَ ،وأَبُو عُبَـ ْي َدةَ بْ ُن ا ْجلََّر ِّ
[( - ]482جه) َع ْبد َّ
تَ ،و َشد ُ
احَ ،وعُبَ َ
ول َِّّ
س ،أ َّ
بْ ُن أ َْو ٍ
ت
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ض َع َما ِّيف بَطْنِّ َها إِّ ْن َكانَ ْ
ال« :ال َْم ْرأَةُ إِّذَا قَـتَـلَ ْ
ت عَ ْم ًدا َال تُـ ْقتَ ُل َح َّىت تَ َ
اَّلل َ
()1
ض َع َما ِّيف بَطْنِّ َهاَ ،و َح َّىت يُ ْك َف َل َولَ ُد َها» أخرجه ابن ماجه
َح ِّام ًالَ ،و َح َّىت يُ ْك َف َل َولَ ُد َهاَ ،وإِّ ْن َزنَ ْ
ت َملْ تُـ ْر َج ْم َح َّىت تَ َ

[ماجه[ ]2694 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن أنعم .اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف .وكذلك الراوي عنه عبد هللا
بن لهيعة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
الدي ِ
ِ
ات ،باب ا ْل َح ِ
ِ
ام ِل َي ِج ُب َعَل ْي َها ا ْلَق َوُد
اب َ
َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2694ك َت ُ

ول َِّّ
شط ِّْر َكلِّ َمةٍ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]483جه) أبو هريرة قَ َ
َعا َن َعلَى قَـ ْت ِّل ُم ْؤِّم ٍن َول َْو بِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ " :م ْن أ َ
اَّلل َ
()1
ِّ ِّ
س ِّم ْن َر ْمحَةِّ َّ
ل َِّق َي َّ
اَّللِّ " أخرجه ابن ماجه
وب بَ َْ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل َمكْتُ ٌ
ني َع ْيـنَـ ْيه :آي ٌ
[ماجه[ ]2620 :عبد الباق ي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأنه حديث موضوع]
جدا ،يزيد بن زياد -أو ابن أبي زياد الشامي -متروك]
[األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الت ْغلِ ِ
ِ ِ
اب َّ
يظ ِفي َق ْت ِل ُم ْسلِمٍ ظُْل ًما
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2620أ َْب َو ُ

ول َِّّ
[( - ]484جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
صلَّى
ال« :قَـتَ َل َر ُج ٌل َع ْب َدهُ َع ْم ًدا ُمتَـ َع ِّّم ًدا ،فَ َجلَ َدهُ َر ُس ُ
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ قَ َ
اَّلل َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم مائَةًَ ،ونَـ َفاهُ َسنَةًَ ،و َحمَا َس ْه َمهُ م َن ال ُْم ْسل ِّم َ

[ماجه[ ] 2664 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
إسناده وا ٍه بمرة]

ِ ِ
اب َه ْل ُي ْقَت ُل اْل ُحُّر ِبا ْل َع ْب ِد
اب الدَياتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2664أ َْب َو ُ

ول َِّّ
لس ْي ِّ
ُّع َمان بْ ِّن بَ ِّش ٍري ،أ َّ
ف» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
«ال قَـ َو َد إَِّّال ِّاب َّ
[( - ]485جه) النـ ْ
اَّلل َ

()1

جدا
[ماجه[ ]2667 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي ،وهو كذاب] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
متن الحديث بعدة وجوه]
لضعف جابر الجعفي ،وجهالة أبي عازب واسمه مسلم ابن عمرو ،وقد روي ُ
ِ ِ
السي ِ
ف
اب الدَياتَ ،باب َال َق َوَد إَِّال ِب َّ ْ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2667أ َْب َو ُ
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الكتاب الثالث :يف الدين وآداب الوفاء
َن َ ِّ
[( - ]486د) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َعظم
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن أ َ
الذنُ ِّ
ُّ
ميوت رجل وعليه َديْ ٌن ال يَ َدعُ له قضاء».
وب عند هللا أن يلقاه هبا عب ٌد  -بعد الكبائر الت هنى هللا عنها  -أَن َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]2532 :عبد القادر :في سنده أبو عبد هللا القرشي ،وهو مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال أبي عبد هللا ال ُقرشي]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3342في البيوع ،باب التشديد في الدين.

[( - ]487د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -اشرتى من ِّع ٍري
َن َ
ابلربح على أر ِّامل بين عبد املطلب ،وقال :ال أشرتي شيئاً إِّال
بَـ ْيعاً ،وليس عن َده َثنُهُ ،فَأ ُْربِّح فيه ،فباعه ،فتصدَّق ِّ

وعندي َثنُهُ» .أَخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]2538 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3344في البيوع ،باب في التشديد في الدين.

ول َِّّ
اخلَِّْريَ ،ع ْن َر ُس ِّ
ال« :أ َُّميَا َر ُج ٍل
ب ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
[( * - ]488جه) ُش َع ْيب بْ ِّن َع ْم ٍرو قَ َ
اَّلل َ
الَ :ح َّدثَـنَا ُ
ص َه ْي ُ
()1
اَّللَ َس ِّ
تَ َديَّ َن َديْـنًاَ ،و ُه َو ُْجم ِّم ٌع أَ ْن َال يُـ َوفِّّيَهُ إِّ َّايهُ ،ل َِّق َي َّ
ارقًا» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]2410 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يوسف بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات .وقال أبو حاتم :ال بأس به ،وقال

البخاري في نظر .اه  -وعبد الحميد بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات .وقال أبو حاتم شيخ .اه  -وزياد بن صيفي ذكره ابن حبان في
محمد بن صيفي فيه كالم ،وعبد الحميد بن زياد أو يزيد لين
الثقات] [األلباني :حسن صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف .يوسف بن َّ
محمد بن يوسف فيه]
علي َّ
الحديث ،وشعيب بن عمرو مجهول ،وقد اختلف َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2410ك َتاب َّ ِ
اء ُه
اب َم ِن اد َ
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ
َّان َد ْيًنا َل ْم َيْن ِو َق َض َ

[( * - ]489جه) بـريْ َدة ْاأل ْ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
«م ْن أَنْظََر ُم ْع ِّس ًرا َكا َن لَهُ
َّيب َ
الَ :
َُ
َسلَم ِّّي -رضي هللا عنه َ -ع ِّن النِّ ِّّ
ٍ
ٍ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص َدقَةٌ» أخرجه ابن ماجه
ص َدقَةٌَ ،وَم ْن أَنْظََرهُ بَـ ْع َد حلّه َكا َن لَهُ مثْـلُهُِّ ،يف ُك ِّّل يَـ ْوم َ
بِّ ُك ِّّل يَـ ْوم َ

[ماجه[ ]2418 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نفيع بن الحارث األعمى الكوفي وهو متفق على ضعفه] [األلباني :صحيح]
جداُ ،نفيع أبو داود -وهو ابن الحارث األعمى -متروك الحديث ،لكن للحديث طرق أخرى صحيحة]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2418ك َتاب َّ ِ
ظ ِار اْل ُم ْع ِس ِر
اب إِ ْن َ
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ

[( * - ]490جه) قَـيس ب ِّن ر ِّ
ِّ ِّ
ض عَلْ َقمةَ أَل َ ِّ
ٍ
ج
وم ّيٍ ،قَ َ
ْف د ْرَه ٍم إِّ َىل عَطَائه ،فَـلَ َّما َخ َر َ
ْ ْ ُ
الَ :كا َن ُسلَيْ َما ُن بْ ُن أُذُ َانن يُـ ْق ِّر ُ َ
ِّ
ضاهُ ،فَ َكأ َّ
ْف ِّد ْرَه ٍم إِّ َىل
ث أَ ْش ُه ًرا ُمثَّ أَ ََتهُ ،فَـ َق َ
ب ،فَ َم َك َ
ض ِّين أَل َ
ال :أَق ِّْر ْ
اها ِّم ْنهُ َوا ْشتَ َّد َعلَْيهِّ ،فَـ َق َ
َعطَا ُؤهُ تَـ َقا َ
ضَ
َن َعلْ َق َمةَ غَض َ
ال :أ ََما َو َّ
اَّللِّ إِّ َّهنَا
ْك ْ
ت ِّهبَا ،فَـ َق َ
َعطَائِّي ،قَ َ
ومةَ الَِّّت ِّع ْن َد ِّك ،فَ َجاءَ ْ
ال :نَـ َع ْمَ ،وَك َر َامةًَ ،اي أُمَّ عُْتـبَةَ َهلُ ِّّمي تِّل َ
اخلَ ِّريطَةَ ال َْم ْختُ َ
ِّ
ت ِّم ْنـها ِّدر َمهًا و ِّ
ت
ْت ِّيب؟ قَ َ
اح ًدا ،قَ َ
ال :فَلِّلَّهِّ أَبُ َ
الَ :ما َِّمس ْع ُ
ك َعلَى َما فَـ َعل َ
وك َما َمحَلَ َ
ك الَِّّت قَ َ
لَ َد َرامهُ َ
ض ْيـتَِّينَ ،ما َح َّرْك ُ َ ْ َ
ك تَ ْذ ُكر عَ ِّن اب ِّن مسع ٍ
ت ِّم ِّّين؟ قَ َ ِّ
ود ،أ َّ
«ما ِّم ْن ُم ْسلِّ ٍم
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ك ،قَ َ
الَ :ما َِّمس ْع َ
ِّمنْ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ْ َ ُْ
الَ :
الَ :مس ْعتُ َ ُ
()1
ني إَِّّال َكا َن َكص َدقَتِّها م َّرةً» ،قَ َ ِّ
ك أَنْـبأَِّين ابن مسع ٍ
ضا َم َّرتَ ْ ِّ
ود .أخرجه ابن ماجه
ض ُم ْسلِّ ًما قَـ ْر ً
يُـ ْق ِّر ُ
الَ :ك َذل َ َ ْ ُ َ ْ ُ
َ َ َ
[ماجه[ ] 2430 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف إال المرفوع منه فحسن] [شعيب :حديث حسن ،وهذا
إسناد ضعيف لضعف سليمان بن يسير ،وجهالة قيس ابن رومي]
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( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2430ك َتاب َّ ِ
اب ا ْلَقْر ِ
ض
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]491جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ي ِّيب
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ " :رأَيْ ُ
ت لَْيـلَةَ أ ْ
اَّلل َ
َ
ُس ِّر َ
ِّ
ِّ
َعلَى اب ِّ ِّ
ْتَ :اي ِّج ِّْربي ُل َما َاب ُل الْ َق ْر ِّ
ض ُل م َن
وابَّ :
ض بِّثَ َمانِّيَةَ َع َ
ض أَفْ َ
ش َر ،فَـ ُقل ُ
الص َدقَةُ بِّ َع ْش ِّر أ َْمثَاهلَاَ ،والْ َق ْر ُ
ب ا ْجلَنَّة َمكْتُ ً
َ
()1
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ال :أل َّ
اجة " .أخرجه ابن ماجه
السائ َل يَ ْسأ ُ
الص َدقَة؟ قَ َ
َّ
َن َّ
ض َال يَ ْستَـ ْق ِّر ُ
َل َوع ْن َدهَُ ،وال ُْم ْستَـ ْق ِّر ُ
ض إَِّّال م ْن َح َ

[ماجه[ ] 2431 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدارقطني
وغيرهم] [األلباني :ضعيف جدا] [ شعيب :إسناده ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2431ك َتاب َّ ِ
اب ا ْلَقْر ِ
ض
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ

كِّ َّ :
ْت أَنَس بْن مالِّ ٍ
ال فَـيُـ ْه ِّدي لَهُ؟
ض أَ َخاهُ ال َْم َ
[( - ]492جه) ََْي َىي بْ ِّن أَِّيب إِّ ْس َحا َق ا ْهلُنَائِّ ّيِّ ،قَ َ
الر ُج ُل منَّا يُـ ْق ِّر ُ
الَ :سأَل ُ َ َ َ
ول َِّّ
ضا ،فَأَ ْه َدى لَهُ ،أَ ْو َمحَلَهُ َعلَى الدَّابَّةِّ ،فَ َال يَـ ْرَك ْبـ َها َوَال
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
َح ُد ُك ْم قَـ ْر ً
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا أَقـ َْر َ
اَّلل َ
ضأَ
()1
ك» أخرجه ابن ماجه
يَـ ْقبَـلْهُ ،إَِّّال أَ ْن يَ ُكو َن َج َرى بَـْيـنَهُ َوبَـْيـنَهُ قَـ ْب َل ذَلِّ َ

[ماجه[ ] 2432 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم .وذكره ابن حبان في الثقات.
ويحيى ابن أبي إسحاق ال يعرف حاله] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2432ك َتاب َّ ِ
اب ا ْلَقْر ِ
ض
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]493جه) َع ْب ِّد َّ
ضى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّ َّن الدَّيْ َن يُـ ْق َ
اَّلل َ
ِّمن ص ِّ
اَّللِّ فَـيستَ ِّدين يـتَـ َق َّوى بِّهِّ
ات ،إَِّّال من تَ َديَّن ِّيف ثََال ِّ
ف قُـ َّوتُهُ ِّيف َسبِّ ِّ
ث ِّخ َال ٍلَّ :
ضعُ ُ
الر ُج ُل تَ ْ
احبِّهِّ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ إِّذَا َم َ
ْ َ
يل َّ َ ْ ُ َ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اف َّ
لِّ َع ُد ِّّو َّ
اَّللَ َعلَى نَـ ْفسه الْعُ ْزبَةَ،
ت ع ْن َدهُ ُم ْسل ٌم َال َِّجي ُد َما يُ َك ّفنُهُ َويُـ َو ِّاريه إَِّّال بِّ َديْ ٍنَ ،وَر ُج ٌل َخ َ
اَّلل َو َع ُد ِّّوهَ ،وَر ُج ٌل ميَُو ُ
()1
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اَّلل يـ ْق ِّ
ضي َع ْن َه ُؤَال ِّء يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ " أخرجه ابن ماجه
ح َخ ْشيَةً َعلَى دينه ،فَِّإ َّن ََّ َ
فَـيَـ ْنك ُ
[ماجه[ ] 2435 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشيباني قاضي إفريقية وهو ضعيف .ضعفه أحمد
وابن معين والنسائي وغيرهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن أنعم -وهو عبد الرحمن بن زياد -ضعيف وكذا شيخه

عمران بن عبد المعافري]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2435ك َتاب َّ ِ
َّان ِف ِ
َّللا َع ْنهُ
اب َث َال ٍث َم ِن اد َ
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ
يه َّن َق َضى َّ ُ

يب َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم بِّ َديْ ٍن ،أ َْو ِّحبَ ٍّق،
[( - ]494جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ب نَِّ َّ
اَّلل َ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل يَطْلُ ُ
ول َِّّ
ول َِّّ
ِّ
ص َحابَةُ َر ُس ِّ
فَـتَ َكلَّ َم بِّبَـ ْع ِّ
«م ْه ،إِّ َّن
ال َر ُس ُ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم بِّهِّ ،فَـ َق َ
اَّلل َ
اَّلل َ
ض الْ َك َالِّم ،فَـ َه َّم َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
()1
احب الدَّي ِّن لَه سلْطَا ٌن َعلَى ص ِّ
ِّ
احبِّهِّ ح َّىت يـ ْق ِّ
ضيَهُ» أخرجه ابن ماجه
َ
َ
َ َ
ص َ ْ ُ ُ

[ماجه[ ] 2425 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حنش .واسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي ،ضعفه أحمد وابن معين وأبو
جدا ،حنش -واسمه الحسين بن قيس الرحبي -متروك]
حاتم وأبو زرعة] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الصَد َق ِ
ات ،باب لِص ِ
اح ِب ا ْل َح ِ
ان
ق ُسْل َ
اب َّ
طٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2425أ َْب َو ُ
َ ُ َ
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حرف الذال
ويشتمل على ثالثة كتب
كتاب الذِّكْر ،كتاب الذَّبائح ،كتاب ذم الدنيا
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الكتاب األول :كتاب الذِّكْر
[( - ]495ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
أي العباد
َن َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمُ -سئِّ َلُّ :
أفضل وأرفَ ُع درجة عند هللاِّ يوم القيامة؟ قالَّ :
وم ِّن الغازي يف سبيل هللاِّ؟ قال :لو
الذاكِّ ُرون هللا كثرياً ،قيل :اي َ
رسول هللاَ ،
ُ
َّ ِّ ِّ
ضرب بسيفه [يف الكفار واملشركني] حىت ين َك ِّسر َ ِّ
َفضل منه درجة» .أخرجه الرتمذي
ََ َ
وخيتض َ
َ َ
ب دماً ،فإن الذاك َر هلل أ ُ
(.)1
[جامع[ ]2562 :الترمذي :هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج] [عبد القادر :حديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف] [األلباني:
ضعيف] [شعيب في تخريج المسند ( :)11720إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3373في الدعوات ،باب رقم (.)5

[( - ]496ت) عمارة بن زعكرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-يقول هللا
(.)1
تعاىل :إِّن عبدي ُك َّل َعبدي الذي يذ ُكرين وهو م ٍ
الق قِّ ْرنَهُ» .يعين عند القتال .أَخرجه الرتمذي
ُ
َ ُ

[جامع[ ]2566 :الترمذي :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3575في الدعوات ،باب من أدعية اْلجابة.

َْجن ٍد،

[( - ]497ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
بعث بَـ ْعثاً قِّبَ َل
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -
َن َّ
ِّ
ِّ
يمة من هذا
َس َرعُوا َّ
الر ْج َعةَ ،فقال رجل ممن مل خيرج :ما رأينا بَـ ْعثاً َ
غنائم كثريَة ،وأ ْ
أسرع َرجعة ،وال أفضل غَن َ
فَـغَن ُموا َ
ِّ
قوم َش ِّهدوا صالة
َدلُّكم على قوم
أفضل غنيمة ،وأسر َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-أال أ ُ
البعث ،فقال ُّ
ع رجعة؟ ٌ
َ
وأفضل غنيمة» .أخرجه الرتمذي (.)1
الصبح ،مث جلسوا يذكرون هللا حىت طلعت الشمس ،فأولئك أسرعُ رجعة،
ُّ
ُ

[جامع[ ]2570 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3556في الدعوات ،باب رقم (.)120
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الكتاب الثاني :يف الذبائح
[( - ]498د) عبد هللا بن عباس ،وأبو هريرة -رضي هللا عنهم « :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن
َن َ
َشريطَةِّ الشيطان».
زاد ابن عيسى« :هي َّ
متوت» .أَخرجه أَبو داود
الذبيحةُ يُقطَ ُع منها اجلل ُد ،وال تُـ ْف َرى
األوداجُ ،مثَّ تُ ْرتَ ُك حىت َ
ُ

(.)1

[جامع[ ]2574 :عبد القادر :في سنده عمرو بن عبد هللا األسوار اليمامي ،وهو صدوق فيه لين] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )2826في األضاحي ،باب المبالغة في الذبح.

«قلت :اي
[( - ]499ت د س) أبو العشراء  -رضي هللا عنه  :-وامسه أُسامة ،وقيل :يسار ،عن أَبيه ،أَنه قال:
ُ
رسول هللا ،أما تكون َّ
نت يف فخذها أَجزأ عنك».
َ
الذ َكاة إِّال يف احلَل ِّْق واللَّبَّة؟ قال :لو طَ َع َ
املرتَِّّدي .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود،
قال الرتمذي :قال يزيد بن هارون :هذا يف الضرورة ،وقال أبو داود :هذا ذكاة ُ
والنسائي (.)1

[جامع[ ]2578 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )1481في األطعمة ،باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ،وأبو داود رقم ( )2825في األضاحي ،باب في
ذبيحة المتردية ،والنسائي  228 / 7في الضحايا ،باب ذكر المتردية في البئر التي ال يوصل إلى حلقها.

َن َ ِّ
[( * - ]500س) عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
«ما ِّمن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ْحبُها
ص ُفوراً فما فوقها بغري َح ٍّق إِّال َسألَهُ هللاُ عز وجل َعنها ،قيل :اي
َ
رسول هللا ،وما َح ُّقها؟ قال :يَذ َ
إِّنسان يَـ ْقتُ ُل عُ ْ
(.)1
فيأ ُكلُها ،وال يـ ْقطع رأسها وي ِّ
رمي ِّهبَا» .أخرجه النسائي
َ
َ
َ
[جامع[ ]2576 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 239 / 7 )1في الصيد ،باب إباحة أكل العصافير (.)4349

[( - ]501جه) أبو سعيد اخلدري -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم بَِّر ُج ٍلَ ،و ُه َو َجيُُّر َشاةً
الَ :م َّر النِّ ُّ
َّيب َ
()1
ِّ
سالَِّفتِّ َها» أخرجه ابن ماجه
ِّأبُذُ ِّهنَا ،فَـ َق َ
«د ْ
الَ :
ع أُذُ َهنَاَ ،و ُخ ْذ ب َ

[ماجه[ ] 3171 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم .وهو ضعيف] [حكم األلباني :ضعيف اْلسناد جدا]
محمد بن إبراهيم التيمي ،منكر الحديث]
[شعيب :إسناده ضعيف .موسى بن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب اْل َفَر َعةَ ،وا ْل َعت َيرِة
اب الذَبائ ِحَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3171ك َت ُ

ول َِّّ
ش َف ِّ
[( - ]502جه) َع ْب ِّد َّ
ارَ ،وأَ ْن
ال« :أ ََم َر َر ُس ُ
اَّلل بْ ِّن عُ َم َر -رضي هللا عنهما  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّحبَ ِّّد ال ِّّ
اَّلل َ
()1
َح ُد ُك ْم ،فَـلْيُ ْج ِّه ْز» أخرجه ابن ماجه
تُـ َو َارى عَ ِّن الْبَـ َهائِِّّم» َوقَ َ
ال« :إِّذَا ذَبَ َح أ َ

[ماجه[ ]3172 :عبد الباقي :في الزوائد :مدار اْلسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف .وشيخه قرة أيضا ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف ابن لهيعة وضعف قرة بن حيوئيل]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3172ك َتاب َّ ِ
َح ِسُنوا َّ
الذ ْب َح
اب إِ َذا َذَب ْح ُت ْمَ ،فأ ْ
الذَبائ ِحَ ،ب ٌ
ُ

ول َِّّ
ْر بْ ُن أَِّيب قُ َحافَةَ ،أ َّ
الَ :ح َّدثَِّين أَبُو بَك ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
َن َر ُس َ
[( - ]503جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
ط ،فَـ َقا َلَ :م ْر َحبًا َوأَ ْه ًالُ ،مثَّ أَ َخ َذ
ال لَهُ َولِّعُ َم َر« :انْطَلِّ َقا بِّنَا إِّ َىل ال َْواقِّ ِّف ّيِّ» قَ َ
قَ َ
ال :فَانْطَلَ ْقنَا ِّيف الْ َق َم ِّرَ ،ح َّىت أَتَـْيـنَا ا ْحلَائِّ َ
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ول َِّّ
ِّ
ات الد ِّّ
َّ
َّر» أخرجه ابن
وب» أ َْو قَ َ
ال َر ُس ُ
ال ِّيف الْغَنَ ِّم ،فَـ َق َ
الش ْف َرةَُ ،مثَّ َج َ
ال «ذَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« :إِّ َّاي َكَ ،وا ْحلَلُ َ
اَّلل َ

ماجه

()1

[ماجه[ ]3181 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يحيى بن عبد هللا واهي الحديث] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا .يحيى بن ُعبيد هللا -وهو ابن موهب -متروك الحديث ،وأبوه مجهول]
ً
النه ِي ع ْن َذب ِح َذو ِ
ِ
َّ
َّ
ات الدَّرِ
اب ْ َ ْ َ
اب الذَبائ ِحَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3181أ َْب َو ُ

ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
َّلِّ ،ابلْبَـ َهائِِّّم» أخرجه ابن ماجه
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( - ]504جه) أبو سعيد اخلدري ،قَ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،أَ ْن ميَُث َ

()1

[ماجه[ ] 3185 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم .وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد جدا]
محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث]
جدا .موسى بن َّ
[شعيب :إسناده ضعيف ً
َّ ِ
اب َّ
الن ْه ِي َع ْن َصْب ِر ا ْلَب َه ِائمَِ ،و َع ِن اْل ُم ْثَل ِة
اب الذَبائ ِحَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3185أ َْب َو ُ
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الكتاب األول :يف الرمحة
[( - ]505د) حممد بن إسحاق [بن يسار]  :عن رجل من أَهل الشام يقال له :أبو َم ْنظور ،عن عمه عامر الرام،
النفيلي  -وهو اخلضر :-ولكن كذا قال ،قال :إِّ َان لَبِّ ِّ
أَخي اخلَ ِّ
اايت َوأَل ِّ
ْويةٌ،
ضر ،قال أَبو داود :قال
بالدان إِّ ْذ ُرفِّ َعت لَنا َر ٌ
ُّ
ْتَ :ما َهذا؟ قالواَ :ه َذا لِّواء ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فَأتَيتُهُ وهو
حتت شجرةٍ ،وقد بُ ِّس َ
جالس َ
فَـ ُقل ُ
ط لَهُ
ُ
ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
فجلست ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
َصحابُهُ،
إليهم ،قال :فذكر ُ
ُ
س عليه ،وقد ْ
اجتَ َم َع إِّليه أ َ
كَ
ساءٌ ،وهو َجال ٌ
ِّ
الس َق ُمُ ،مثَّ أَع َفاهُ هللاُ عز وجل منه كان َّ
ضى من ذُنُوبِّهِّ،
َصابه َّ
كفارة ملا َم َ
األمر َ
األسقام و ْ
اض ،فقال :إِّ َّن املُْؤمن إِّذَا أ َ
َ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
َرسلُوه فَـلَم يَ ْد ِّر مل عقلوه؟ ومل
في كا َن
كالبعري َع َقله أَهلُه مث أ َ
وموعظة له فيما يست ْقبلَ ،وإن املُنَافق إذا مرض مثَّ أُ ْع َ
ست منا ،قال:
سول هللا ،وما
رجل ممن حوله :اي ر َ
ضت قط ،قال :قم [عَنَّا] ،فَـلَ َ
األسقام؟ وهللا ما َم ِّر ُ
ُ
أَرسلوه؟ ،فقال ٌ
رجل وعليه كساءٌ ،ويف يَ ِّدهِّ َشيءٌ قَد التَ َّ
لت،
ف عليه ،فقال :اي َ
ك أقـْبَ ُ
رسول هللاِّ ،إِِّّّين ل ََما رأَيتُ َ
فبينما ُ
حنن عن َدهُ إِّ ْذ أَقـْبَ َل ٌ
ضعتُ َّ ِّ
ت بِّغَْي َ ِّ
ت
ات فِّ َر ِّ
اخ طَائِّ ٍر ،فَأَ َخذِت َّ
استَ َد َار ْ
ُن ،فو َ
ت فيها أصو َ
س ِّمع ُ
فَ َم َرر ُ
هن يف كسائي ،فجاءت أ ُُّم ُه َّن ،فَ ْ
ضة شج ٍر ،فَ َ
عليهن ،فلف ْفتها معهن بِّكسائي ،فَـه َّن أ ِّ
ففعلت،
ض ْع ُه َّن،
ت
َّ
فت هلا َع َّ
نهن ،فوقَـ َع ْ
على رأسي ،فك َ
ُ
ُوالء معي ،فقالَ :
ش ُ
ُ
ُ َ
اخ على فِّر ِّ
اخها؟
وم ُه َّن ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم[-ألصحابه]  :أَتَـ ْع َجبُو َن ُلر ْح ِّم ِّّأم الفر ِّ
َبت أ ُُّم َّ
فَأ ْ
هن إِّال ل ُُز َ
َ
اخ بِّفر ِّ
ِّ ِّ
قالوا :نعم ،قال :والذي بَعثَين ِّ
حيث أَ َخذ َِتُ َّن،
ض َع َّ
اخها ،ارجع َّ
هن ِّمن ُ
هبن حىت تَ َ
ابحلق ،هللُ َ
أرحم بعباده من ِّّأم الفر ِّ َ
هن معهن ،فرجع هبن .أَخرجه أبو داود
وأ ُُّم َّ

(.)1

[جامع[ ]2634 :عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3089في الجنائز ،باب األمراض المكفرة للذنوب..

ول َِّّ
الُ :كنَّا َم َع َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف بَـ ْع ِّ
«م ِّن
ض غَ َزَواتِّهِّ ،فَ َم َّر بِّ َق ْوٍم ،فَـ َق َ
[( - ]506جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
اَّلل َ
الَ :
ِّ
ِّ
ت بِّهِّ ،فَأَتَ ِّ
ج التَّـن ِّ
َّيب
ُّور تَـنَ َّح ْ
ت النِّ َّ
ُّورَهاَ ،وَم َع َها ابْ ٌن َهلَا ،فَِّإذَا ْارتَـ َف َعَ ،و َه ُ
ب تَـن َ
الْ َق ْو ُم؟» فَـ َقالُواَْ :حن ُن ال ُْم ْسل ُمو َنَ ،و ْام َرأَةٌ َحتْص ُ
َتِّ :أبَِّيب أَنْ َ ِّ
الر ِِّّ
س َّ
ول َّ
ال:
ني؟ قَ َ
اَّللِّ ،قَ َ
ت َر ُس ُ
اَّللُ ِّأب َْر َح ِّم َّ
ال« :نَـ َع ْم» ،قَال ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َقال ْ
َت :أَنْ َ
امح َ
َ
ت َوأ ُّمي ،أَل َْي َ
ادهِّ ِّمن ْاألُِّم بِّول ِّ
اَّلل ِّأبَرحم بِّعِّب ِّ
َت :فَِّإ َّن ْاألُمَّ َال تُـل ِّْقي َولَ َد َها ِّيف الن ِّ
ب
َد َها؟ قَ َ
َّار ،فَأَ َك َّ
ال« :بَـلَى» ،قَال ْ
«بَـلَى» ،قَال ْ
س َُّ ْ َ َ َ
َ ّ َ
َت :أ ََول َْي َ
ول َِّّ
اَّلل َال يـع ِّّذب ِّمن ِّعب ِّ
ِّ
ِّ
ادهِّ إَِّّال ال َْم ِّ
ار َد ال ُْمتَ َم ِّّر َد،
ْسهُ إِّلَْيـ َها ،فَـ َق َ
َر ُس ُ
اَّلل َ
ال " :إِّ َّن ََّ ُ َ ُ ْ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم يَـ ْبكيُ ،مثَّ َرفَ َع َرأ َ
()1
ولَ :ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
الَّ ِّذي يَـتَ َم َّر ُد َعلَى َّ
اَّللُ " أخرجه ابن ماجه
اَّللَِّ ،وأ َََب أَ ْن يَـ ُق َ

[ماجه[ ]4297 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث ابن عمر ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيى ،متفق على تضعيفه اه  -قال
السندي :قلت أصل الحديث ليس من الزوائد] [األلباني :موضوع] [ شعيب :موضوع ،إسماعيل بن يحيى الشيباني متهم بالكذب ،وعبد

هللا بن عمر بن حفص ضعيف]

ُّه ِد ،باب ما يرجى ِم ْن ر ْحم ِة َّ ِ
ِ
ام ِة
اب الز ْ َ ُ َ ُ ْ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4297أ َْب َو ُ
َّللا َي ْوَم ا ْلقَي َ
َ َ
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الكتاب الثالث :يف الرهن
َن َ ِّ
[( - ]507ط) سعيد بن املسيب  -رمحه هللا  :-أ َّ
الرهن».
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يَـغْلَق ُ
أخرجه املوطأ (.)1

ض ٌل عما ُرِّه َن به ،فيقول املرِتِّن :إِّن مل أتتين حبقي إىل ِّ
أجل كذا فهو يل ،أَو
قال مالك :تفسريه :أن يُرهن الرهن ،وفيه فَ ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فال
ك إِّىل األجل ،قال مالك :وهو الذي هنى عنه ُ
يقول له الراهن :هو لك إِّن مل آتِّ َ
صلُح ،فإن جاء صاحبُه مبا فيه بعد األجل فهو له.
يَ ْ

[جامع[ ]2643 :عبد القادر :مرسل] [الزرقاني :قال ابن عبد البر :أرسله رواة الموطأ ،إال معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة]
[الهاللي :ضعيف] [األلباني في سنن ابن ماجه ( :)481ضعيف]

ال  728 / 2في األقضية ،باب ما ال يجوز من غلق الرهن.
( )1مرس ً

ول َِّّ
[( - ]508جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
الر ْه ُن» أخرجه ابن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
«ال يَـغْلَ ُق َّ
اَّلل َ

ماجه

()1

[ماجه[ ]2441 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى.
وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني .وقال ابن حبان يروى عن الثقات المقلوبات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف موصوًال]
ِ
الر ْه ُن
ق َّ
اب ُّ
اب َال َي ْغَل ُ
الرُهو ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2441ك َت ُ
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الكتاب الرابع :يف الرياء
«من تعلَّ َم
[( * - ]509ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
غري هللا ،فَـلْيَـتَـبَوأْ َم ْق َع َدهُ من الن ِّ
َّار» .أَخرجه الرتمذي (.)1
ِّعلْماً لغري هللا ،أَو أر َ
اد به َ
[جامع[ ]2647 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف

النقطاعه]

( )1رقم ( ) 2657في العلم ،باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا.

عوذُوا ابهللِّ ِّمن
[( - ]510ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-تَ َّ
تعوذُ منه جهنم كل ٍ
ب احلزن؟ قالٍ :
يوم مائة مرة ،قيل :اي رسول
احلزن ،قالوا :اي َ
واد يف جهنم ،تَ َّ
رسول هللا وما ُج ُّ
ُّ َّ
ب َ
ُج ِّّ
(.)1
ومن ي ْدخلُهُ؟ قال :ال ُق َّراءُ املَُراؤو َن ِّأبَعماهلم» .أخرجه الرتمذي
هللاَ ،

[جامع[ ]2649 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ،)2384في الزهد ،باب في الرياء والسمعة.

[( * - ]511ت) أبو هريرة ،وعبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهم  :-قال أبو هريرة :قال رسول هللا  -صلى هللا
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
عليه وسلم« :-يكون يف آخر الزَّمان ٌ ِّ
هم أَحلى
لبسو َن للناس َ
َ
جلود الضَّأن من اللّني ،ألسنَـتُ ْ
رجال َخيْتلُو َن الدُّنيا ابل ّدين ،يَ ُ
وب ال ِّّذ َئ ِّ
ُولئك منهم
ألبعثَ َّن على أ َ
علي َْجي َِّرتئو َن؟ فيب َحلَ ْف ُ
ب ،يقول هللا تعاىل :أيب يَـغْ َرتُّو َن ،أم َّ
تَ ،
من العسل ،وقلُو ُهبم قُـلُ ُ
ِّ
احلليم َح َريا َن».
ف ْتـنَة تَ َدعُ َ
خلقت خلقاً ألسنتُهم أحلى
ورواية ابن عمر أخصر من هذه ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :إن هللا قال :لقد
ُ

علي جيرتئون؟»
الصرب ،فيب
أمر من َّ
من العسل ،وقُلوهبم ُّ
ُتيحنَّهم فتنةً تدع احلليم منهم حريان ،فيب َ
ُ
يغرتُّون ،أم َّ
حلفت :أل َ

أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]2650 :الترمذي :ه ذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :حديث حسن]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2406و ( )2407في الزهد ،باب رقم (.)60
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على ثالثة كتب
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الكتاب األول :يف الزكاة
[( - ]512د) حبيب [بن أيب فضالن ،أو فضالة] املالكي :قال :قال رجل لعمران ابن حصني« :اي أَاب ُجنيد ،إِّنَّكم
ِّ
درهم؟! ومن
كل أربعني درمهاً ٌ
لَتُ َح ّدثُوان أبحاديث ما جن ُدها يف القرآن؟! قال :فغضب عمران ،مث قال للرجل :أوجدمت يف ِّّ
ْمت هذا؟
فعمن أَ َخذ ُ
كل كذا وكذا شاة شاةٌ ،ومن كل كذا كذا بعرياً كذا وكذا ،أَوجدمت هذا يف القرآن؟ قال :ال ،قالَّ :
ِّّ
حنن عن نيب هللا  -صلى هللا عليه وسلم ...-وذكر أَشياء حنو هذا» .أَخرجه أبو داود
أخذمتُوه عنا ،وأَخذانه ُ

(.)1

[جامع[ ]2662 :عبد القادر :وفي سنده صرد بن أبي المنازل ،وحبيب بن أبي فضالن ،لم يوثقهما غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1561في الزكاة ،باب ما تجب فيه الزكاة.

[( * - ]513د س) مسلم بن ثَفنة  -أو ابن شعبة -اليشكري  -رمحه هللا  :-قال« :استعمل انفع بن علقمة أَيب
ِّ ِّ
َتيت شيخاً كبرياً ،يقال لهَ :س ْع ُر بن َديْسم،
ص ِّّدقَهم ،قال :فبعثين أيب يف طائفة منهم ،فأ ُ
على ع َرافَة قومه ،فأمره :أَن يُ َ
ِّ
َي حن ٍو َأتخذون؟ فقلتَُ :نتار ،حىت إِّان نَ ْش ُربُ ضروع
ابن أخي ،وأ َّ
فقلت :إِّن أَيب بعثين إليك  -يعين ألص ّدقَك  -قالَ :
اب ،على عهد ِّ
ش َع ِّ
ابن أخي :فإين ُحمَ ِّّدثُك أين كنت يف ِّش ْع ٍ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ب من هذه ال ِّّ
الغنم ،قال َ
ِّ ِّ
ِّ
ي صدقة
يف غَنم يل ،قال :فجاءين رجالن على بعري ،فقاال يل :إان رسوال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إليك ،لتُؤ ّد َ
عرفت مكاهنَاُ ،ممتَلِّئَة َْحمضاً و َش ْحماً ،فَأَخرجتُها إِّليهما،
ت إِّىل شاةٍ قد
ُ
علي فيها؟ فقاال :شاة ،فَـ َع َم ْد ُ
غنمك ،فقلت :ما َّ
فأي ٍ
شيء أتخذان؟
فقاال :هذه شاةُ الشافع ،وقد هناان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أَن أنخذ شافعاً ،قلتَّ :
اق م ٍ
ِّ
ٍ
الدها  -فأخرجتها
فع َم ْد ُ
عتاط  -واملعتاط :الت مل تلد ولداً ،وقد َحا َن ِّو ُ
قاالَ :عناقاً :ج َذعة أو ثَنيَّة ،قالَ :
ت إِّىل َعنَ ُ
إليهما ،فقاالِّ :
انولنَاها ،فجعالها معهما على بعريمها ،مث انطلقا» .هذه رواية أَيب داود .وله يف أخرى هبذا احلديث ،وقال
فيه« :والشافع :الت يف بطنها ولد».

ويف رواية النسائي مثله ،إىل قوله« :حمضاً وشحماً» مث قال« :فأخرجتها إليهما ،فقاال :هذه الشافع احلائل ،وقد هناان
ت إِّىل عناق معتاط ،واملعتاط :الت مل تلد ولداً ،وقد حان
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن أنخذ شافعاً ،فَـ َع َم ْد ُ
الدها ...وذكر الباقي مثله».ويف أخرى له« :أن علقمة استعمل أَابه على صدقة قومه ...وساق احلديث»
ِّو ُ

(.)1

[جامع[ ] 2677 :عبد القادر :حسن بما قبله] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1581في الزكاة ،باب زكاة السائمة والنسائي  32 / 5في الزكاة ،باب إعطاء السيد المال بغير اختيار

المصدق.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]514س) عبد هللا بن هالل الثقفي  -رضي هللا عنه  :-قال« :جاء رجل إىل ِّّ
ِّ
ت أُقـْتَل بع َدك يف َع ٍ
ناق أَو شاةٍ من الصدقة ،فقال :لوال أهنا تُعطَى فقراءَ املهاجرين ما أخذِتُا» .أَخرجه
فقال :كد ُ ُ
النسائي (.)1

[جامع[ ]2683 :عبد القادر :في سنده عثمان بن عبد هللا ابن األسود ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( 34 / 5 )1في الزكاة ،باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن
[( * - ]515ت د س) عتاب بن أسيد  -رضي هللا عنه  :-قال« :أَمران ُ
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ص العنب كما َُن ُرص النخل ،وأنخ َذ زكاتَه َزبيباً ،كما أنخ ُذ صدقةَ النخل متراً» .أخرجه الرتمذي ،وأَبو داود.
َُنُْر َ
وأَخرجه النسائي أيضاً ،عن ابن املسيب مرسالًَّ :
َّاب بن أَسيد».
«أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أمر عت َ
رومهم وَثارهم»
وللرتمذي أيضاً ،قال« :إِّن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان ُ
يبعث على الناس من َخيُْرص عليهم ُك َ

(.)1

[جامع[ ]2698 :عبد القادر :إسناده منقطع سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن] [األلباني:
ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 644في الزكاة ،باب ما جاء في الخرص ،وأبو داود رقم ( )1603في الزكاة ،باب في خرص العنب،
والنسائي  109 / 5في الزكاة ،باب شراء الصدقة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 1819في الزكاة ،باب خرص النخل والعنب.

ابن َرَواحةَ إِّىل
[( - ]516د) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :كان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
يبعث َ
يهود :أَن أيخذوه بذلك اخلَْر ِّ
ص ،أو يَ ْدفَـعُوهُ إِّليه
كل منه ،مث ُخيَِّّريُ َ
َ
يهود ،فَـيَ ْخ ِّر ُ
ص النخل ،حني تَ ُ
طيب الثمار ،قبل أن يؤ َ
به ،لكي ُحتْ َ َّ
الثمار وتُـ َف َّر ُق».
كل
ُ
صى الزَكاةُ من قبل أَن تُؤ َ
يهود،
بن َرواحة إِّىل َ
ويف رواية قالت وهي تذكر شأ َن خيرب« :كان ُّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يبعث عب َد هللا َ

كل منه» .أَخرجه أَبو داود (.)1
ُ
فيخرص النخل حني يطيب ،قبل أن يُؤ َ

[جامع[ ] 2700 :شعيب :إسناده ضعيف ،النقطاعه] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1606في الزكاة ،باب متى يخرص التمر ،ورقم ( )3413في البيوع ،باب في الخرص.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
يل ُ
[( * - ]517ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-قال« :كتب إِّ َّ
ضر ِّ
اوات - ،وهي البقول  -فقال :ليس فيها شيء».
اخلَ ْ
أخرجه الرتمذي ،وقال[ :إسناد] هذا احلديث ليس بصحيح

(.)1

[جامع[ ]2703 :الترمذي :إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ،وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء ،وإنما

ال] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب:
يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرس ً

الحسن بن عمارة متروك]

( )1رقم ( ) 638في الزكاة ،باب ما جاء في زكاة الخض اروات.

[( - ]518د) ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب  -رضي هللا عنها  :-كانت حتت املِّق َداد [بن عمرو] قالت:
ِّ
ِّج من ُجحر ديناراً ،مث مل يزل ُخيرج ديناراً [ديناراً] حىت أَخرج سبعة
«ذهب املِّ ُ
قداد حلاجة ببقيع اخلَْب َخ ْبة ،فإذا ُج َرذٌ ُخيْر ُ
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه
عشر ديناراً ،مث أخرج خ ْرقة محراء ،يعين فيها ٌ
دينار ،فكانت َثانية عشر ديناراً ،فذهب هبا إىل ِّّ
َهويت إِّىل اجلُ ْحر؟ قال:
وسلم -فأَخربه ،وقال [له]ُ :خ ْذ صدقتها ،فقال له ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هل أ َ
(.)1
ال .قال له :ابرك هللا لك فيها» .أخرجه أَبو داود
[جامع[ ]2706 :ع بد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3087في اْلمارة ،باب ما جاء في الركاز.

[( * - ]519ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-يف
كل َعشرةِّ أَ ْزقَ ٍ
اق ِّمن ٍ
عسلِّ :ز ٌّق» .أَخرجه الرتمذي (.)1
َ
س ِّل ،يف ِّّ َ
الع َ

[جامع[ ]2710 :الترمذي :حديث ابن عمر في إسناده مقال ،وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
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[األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )629في الزكاة ،باب في زكاة العسل.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -خطب
[( - ]520ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أبيه عن ج ِّّده :أن َّ

مال فَليَـتَّجر فيه ،وال يرتكه حىت أتكله الصدقة».
يل يتيماً له ٌ
الناس ،فقال« :أال َمن َو َ

ويف رواية عن عمرو بن شعيب« :أن عمر بن اخلطاب ...فذكر احلديث» .أَخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2715 :الترمذي :في إسناده مقال ،ألن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث] [عبد القادر :في إسناده المثنى بن الصباح،
وهو ضعيف ،وله شواهد مرسلة عند الشافعي وغيره] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 641في الزكاة ،باب ما جاء في زكاة اليتيم.

[( * - ]521د) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال له  -حني بعثه إىل
َن َ
(.)1
احلب ،والشاةَ من الغنم ،والبعري من ِّ
اإلبل ،والبقر من البقر» .أَخرجه أبو داود
اليمن ُ « :-خ ِّذ احلَ َّ
ب من ِّّ

[جامع[ ]2721 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )1599في الزكاة ،باب صدقة الزرع ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 1814في الزكاة ،باب ما تجب فيه الزكاة من األموال.

[( - ]522د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال« :أما بعد ،فإن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان
أيمران :أن ُُنرِّج الصدقة من الذي نُِّع ُّد للبيع» .أَخرجه أبو داود (.)1
ُ

[جامع[ ]2722 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1562في الزكاة ،باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]523د) سعيد بن أبيض  -رمحه هللا :-عن أَبيه أبيض بن محَّال« :أَنَّهُ كلَّ َم َ
يف الصدقة  -حني َوفَد عليه  -أَن ال أيْخذها من أهل َسبَأ؟ فقال :اي أخا سبأ ،البُ َّد من صدقة ،فقال :اي رسول هللا،
قليل ِّمب ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -على
ب ،فصاحل َ
طن ،وقد تَـبَد َ
أر َ
إَّنا زرعُنا ال ُق ُ
َّدت سبأُ ،ومل يبق منهم إِّال ٌ
عمن بقي من سبأ ِّ
مبأرب ،فلم [يزالوا] يُؤدُّوهنا ،حىت قُبِّض رسول هللا -
كل سنةَّ ،
سبعني ُحلَّة من قيمة وفاء بَـ ِّّز املََعافِّر َّ
َبيض
صلى هللا عليه وسلم -مث إن العُ َّم َ
ال انْـتَـ َقضوا عليهم بعد ما قُبض رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فيما صاحل أ ُ
فرد ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول هللا  -صلى هللا
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف احلُلَ ِّل السبعنيَّ ،
بن َمحَّال َ

عليه وسلم -حىت مات أبو بكر ،فلما مات أبو بكر  -رضي هللا عنه  -انتقض ذلك ،وصار [ت] على الصدقة».
أَخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]2723 :عبد القادر :في سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال ،وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال ،لم يوثقهما غير ابن

حبان] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3028في اْلمارة ،باب في حكم أرض اليمن.

[( * - ]524ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أَبيه عن جده «أ َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعث
َن َّ
منَ ِّ
ادايً يف فِّ َجاج مكة :أال إِّ َّن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ،ذك ٍر أو أُنثى ،حر أو عبد ،صغري أو كبريُ :مدَّان من
ُ
(.)1
ع من طعام» .أَخرجه الرتمذي
قمح أَو ِّسواه ،أو صا ٌ
ِيب] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
[جامع[ ]2730 :الترمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َغر ٌ
( )1رقم ( )674في الزكاة ،باب ما جاء في صدقة الفطر.
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[( * - ]525د س) احلسن البصري  -رمحه هللا  :-قال :خطب ابن عباس يف آخر رمضان ،على منرب البصرة،
َخرجوا صدقة صومكم ،و َّ
فقال :أ ِّ
الناس مل يعلموا ،فقالَ :من ها هنا من أهل املدينة؟ قوموا إىل إخوانكم فعلِّّموهم،
كأن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هذه الصدقة :صاعاً من متر ،أو من شعري ،أو
فإهنم ال يعلمون ،مث قال :فرض ُ
ِّ
الس ْع ِّر ،فقال :قد
علي رأَى ُر ْخ َ
ص ّ
نصف صاع من قمح ،على كل حر أو مملوك ،ذكر أو أُنثى صغري أَو كبري ،فلما قدم ّ
أَوسع هللا عليكم ،فلو جعلتُ ُموه صاعاً من كل شيء؟.

صام] .أَخرجه أَبو داود.
[قال محيد  -وهو الطويل  :-وكان احلسن يرى صدقة رمضان على من َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فرض صدقة الفطر على
ويف رواية النسائي ،بعد قوله« :فإهنم ال يعلمون» :أن َ
الكبري والصغري ،و ِّّ
نصف صا ٍع من بُـ ّر ،أو صاعاً من متر أَو شعري .ويف أخرى للنسائي
احلر والعبد ،والذكر واألنثىَ :

خمتصراً :قال ابن عباس  -يف صدقة الفطر « :-صاعاً من طعام ،أَو صاعاً من شعري ،أو صاعاً من متر ،أو صاعاً من
أَقِّط» (.)1
[جامع[ ]2731 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )1622في الزكاة ،باب من روى نصف صاع من قمح ،والنسائي  50 / 5و 51في الزكاة ،باب مكيلة زكاة

الفطر.

رسول هللا ،إن أصحاب الصدقة يَـ ْعتَ ُدو َن
[( * - ]526د) بشري بن اخلصاصية  -رضي هللا عنه  :-قال« :قلنا اي َ
(.)1
علينا ،أَفَـنَكْتُم من أَموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال :ال» أَخرجه أبو داود

[جامع[ ]2741 :عبد القادر :ديسم السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1586و ( )1587في الزكاة ،باب رضى المصدق.

َن َ ِّ
[( - ]527د) جابر بن عتيك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
ب
أتيكم ُرَك ْي ٌ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
«سيَ ْ
ضوهم،
ضون ،فإذا جاؤوكم فَـ َرِّّحبُوا هبم ،و َخلُّوا بينهم وبني ما يبتغون ،فَِّإن عَ َدلُوا فألن ُف ِّسهم ،وإن ظلموا فعليهم ،وأر ُ
ُم ْبـغَ ُ
(.)1
ِّفإن متام زكاتِّ ُك ْم ِّرضاهم ،ولْيَ ْدعُوا لكم» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]2743 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1588في الزكاة ،باب رضى المصدق.

[( - ]528د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال ِّحتلُّ
لغين ،إِّال يف سبيل هللا ،أَو ِّ
ص َّد ُق عليه فيهدي لك ،أو يدعوك»[ .أخرجه أَبو
ابن السبيل ،أو جا ٍر فقري ،يُـتَ َ
الصدقة ٍّ
(.)1
داود]
[جامع[ ]2758 :شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف عطية  -وهو ابن سعد بن جنادة  -وجهالة عمران البارقي] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1637في الزكاة ،باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
َتيت َ
[( - ]529د) زايد بن احلارث الصدائي  -رضي هللا عنه  :-قال« :أ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إِّن
فبايعتُه  -فذكر حديثاً طويالً  -فأَته رجل فقال :أعطين من الصدقة ،فقال له ُ

كنت منهم
َّأها َثانية أَجزاءِّ ،فإن َ
ض حبكْم نَ ٍيب ،وال غريه يف الصدقات ،حىت َح َك َم فيها [هو] ،فَ َجز َ
هللا تعاىل مل يَـ ْر َ
(.)1
ك]» .أخرجه أبو داود
[ح َّق َ
أعطيتُ َ
ك َ
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[جامع[ ]2761 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي ،وهو ضعيف في حفظه] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1630في الزكاة ،باب من يعطى من الصدقة وحد الغني.

[( * - ]530ت) أبو جحيفة  -رضي هللا عنه  :-قال« :قدم علينا م ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فأخذ
ُ َ
ص ّد ُق ِّّ

كنت غالماً يتيماً ،فأَعطاين منها قَـلُوصاً» .أَخرجه الرتمذي (.)1
الصدقة من أغنيائنا ،فجعلها يف فُـ َق َرائنا ،و ُ

[جامع[ ]2672 :عبد القادر :حديث حسن ،حسنه الترمذي وغيره] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 649في الزكاة ،باب ما جاء من أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد في الفقراء.

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّذَا أَ ْعطَْيـتُ ُم َّ
الزَكاةَ فَ َال
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]531جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
()1
اج َعل َْها َمغْنَ ًماَ ،وَال َجتْ َعل َْها َمغْ َرًما " أخرجه ابن ماجه
س ْوا ثَـ َو َاهبَا ،أَ ْن تَـ ُقولُوا :اللَّ ُه َّم ْ
تَـ ْن َ

[ماجه[ ]1797 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي ،وكان مدلسا .والبختري متفق على ضعفه] [األلباني:

الب ْخ َتري بن عبيد متروك الحديث .وسويد بن سعيد ضعيف]
موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
جداَ ،
الزَكاةِ
اج َّ
ال ِع ْنَد إِ ْخَر ِ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)1797ب ُ
اب َما ُيَق ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم ال َّزَكاةَ ِّيف ه ِّذهِّ
[( - ]532جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
ال " :إِّ ََّّنَا َس َّن َر ُس ُ
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
()1
يبَ ،و ُّ
الزبِّ ِّ
سةِِّّ :يف ا ْحلِّنْطَةَِّ ،و َّ
الذ َرةِّ " أخرجه ابن ماجه
ْ
الشعِّ ِّريَ ،والت َّْم ِّرَ ،و َّ
اخلَ ْم َ

[ماجه[ ]1815 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا وصح نحوه بلفظ األربعة فذكرها دون الذرة فهي

العْرَزمي -متروك الحديث]
محمد بن ُعبيد هللا -وهو ابن أبي سليمان
منكرة] [شعيب :إسناده ضعيف بمرةَّ ،
َ ُ
اة ،باب ما َت ِجب ِف ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1815أَبواب َّ ِ
الزَكاةُ ِم َن ْاألَم َو ِ
يه َّ
ال
ُ
َْ ُ
ْ
الزَك َ ُ َ

ول َِّّ
[( - ]533جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ال َْو ْس ُق ِّستُّو َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
()1
صاعًا» أخرجه ابن ماجه
َ

[ماجه[ ] 1833 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث جابر ضعيف التفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد هللا العرزمي .قال :ورواه

محمد بن ُعبيد هللا -وهو
جداَّ .
أصحاب السنن ،خال الترمذي من حديث أبي سعيد] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
رزمي -متروك الحديث]
الع َ
َ
ِ
ِ
ن
َّ
اعا
ص
ُّو
ت
س
ق
س
و
ل
ا
اب
ب
،
اة
ك
الز
اب
و
َب
أ
)،
1833
(
ماجه
ابن
ن
سن
)
1
(
َ َ ً
ْ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ُ

ول َِّّ
ِّ
ت
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]534جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما  -قَ َ
ص َدقَا ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :تُـ ْؤ َخ ُذ َ
اَّلل َ
()1
الْمسلِّ ِّمني َعلَى ِّمي ِّ
اه ِّه ْم» أخرجه ابن ماجه
ُْ َ
َ

[ماجه[ ] 1806 :عبد الباقي :في الزوائد :اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد .قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم] [األلباني :حسن صحيح]
[شعيب :إسناده ضعيف من هذا الطريق]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1806ك َتاب َّ ِ
اب َصَد َق ِة ا ْل َغَنمِ
الزَكاةَ ،ب ُ
ُ

ول َّ
ال« :أَ ِّّد الْعُ ْش َر»،
اَّللِّ ،إِّ َّن ِّيل َْحن ًال ،قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
[( * - ]535جه) أَبو َسيَّ َارةَ ال ُْمتَعِّ ُّي -رمحه هللا تعاىل  -قَ َ
ال :قُـل ُ
()1
اَّللِِّّْ ،
ول َّ
اها ِّيل .أخرجه ابن ماجه
ْتَ :اي َر ُس َ
قُـل ُ
امح َها ِّيل ،فَ َح َم َ

[ماجه[ ]1823 :عبد الباقي :في الزوائد :الحديث مرسل] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه]
اة ،باب َزَك ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1823ك َتاب َّ ِ
اة ا ْل َع َس ِل
الزَك َ ُ
ُ

ول َِّّ
ول َِّّ
[( * - ]536جه) َع َّمار بْ ِّن َس ْع ٍد ُم َؤ ِّذّ ِّن َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «أ ََم َر
َن َر ُس َ
اَّلل َ
اَّلل َ
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ِّ
ِّ ِّ
بِّ ِّ ِّ
صاعًا ِّمن سل ٍ
ْت» أخرجه ابن ماجه
صاعًا م ْن َشع ٍري ،أ َْو َ
صاعًا م ْن متَْ ٍر ،أ َْو َ
ص َدقَة الْفط ِّْر َ
َ
ْ ُ

()1

جدا لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن وعمر ابن حفص -
[ماجه[ ]1830 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
مرسل فعمار بن سعد المؤذن تابعي]
القَرظ المؤذن ،-ثم إنه
وهو ابن عمر بن سعد َ
ٌ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1830ك َتاب َّ ِ
ط ِر
اب َصَد َق ِة ا ْل ِف ْ
الزَكاةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّ َىل الْبَ ْح َريْ ِّن ،أ َْو
ال« :بَـ َعثَِّين َر ُس ُ
ض َرِّم ِّّي -رضي هللا عنه  -قَ َ
[( - ]537جه) ال َْع َالء بْ ِّن ا ْحلَ ْ
اَّلل َ
ط ي ُكو ُن بني ِّْ ِّ ِّ
اج» أخرجه
َح ُد ُه ْم ،فَآ ُخ ُذ ِّم َن ال ُْم ْسلِّ ِّم الْعُ ْش َرَ ،وِّم َن ال ُْم ْش ِّر ِّك ْ
إِّ َىل َه َج َر ،فَ ُك ْن ُ
ت ِّآيت ا ْحلَائِّ َ َ َ َْ
اإل ْخ َوة ،يُ ْسل ُم أ َ
اخلََر َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ]1831 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،المغيرة األزدي مجهول]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1831ك َتاب َّ ِ
اج
اب ا ْل ُع ْش ِر َواْل َخَر ِ
الزَكاةَ ،ب ُ
ُ
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الكتاب الثاني من حرف الزاي :يف الزهد والفقر
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ليست
مسعت َ
[( - ]538ت) أبو ذر الغفاري  -رضي هللا عنه  :-قالُ :
ادةُ يف الدنيا بتحرمي احلالل ،وال إِّضاعة املالِّ ،
ك،
ولكن ُّ
الز ْه ُد :أَن تكون مبا يف يَ ِّد هللا تعاىل أَوثَ َق منك مبا يف يَ َديْ َ
َّه َ
الزَ
(.)1
وأن تكون يف ثواب املصيبة إِّذا أ ِّ
ب منك فيها لو أهنا [أ] ِّبقيَت لك» .أخرجه الرتمذي
ُصبْ َ
ت هبا أرغَ َ
[جامع[ ]2770 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( ) 2341في الزهد ،باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ،ورواه ابن ماجة رقم ( )4100في الزهد في الدنيا.

[(- ]539ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إِّن ِّ
كنت تريدين
اع واللُّحو َق يب فَـلْيك ِّ
ْف ِّ
ِّ
وجمالسةَ األغنياء ،وال تَ ْستَ ْخلِّقي ثَوابً حىت تُـ َرقِّّعيهِّ».
الراكب ،وإِّ َّايك ُ
ك من الدنيا كزاد َّ
اإلسر َ
َ
(.)1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]2771 :الحديث :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده صالح بن حسان النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة ،وهو
متروك] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 1781في اللباس ،باب ما جاء في ترقيع الثوب.

[( * - ]540ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
أحيين
َن َ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اللَّ َّ
هم ْ
شرين يف ُزمرةِّ املساكني يوم القيامة .قال :فقالت عائشةُِّ :ملَ اي رسول هللا؟ قال :إِّهنم
مسكيناً ،وأ َِّمتين مسكيناً ،واح ُ
يدخلون اجلنة قبل األغنياء أبربعني خريفاً ،اي عائشةُ ال تَـرِّّدي املسكني ولو بش ِّّق مترة ،اي عائشة أ ِّ
َحِّّيب املساكني،
َ
ُ
(.)1
وقربيهم ،يـ َق ِّربْ ِّ
ِّّ
ك هللا يوم القيامة» .أَخرجه الرتمذي
ُّ

[جامع[ ]2773 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( )2353في الزهد ،باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم.

[( - ]541ت) عبد هللا بن مغفل  -رضي هللا عنه  :-قال« :جاء رجل إِّىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي
ك  -ثالث مرات  -قال :إِّن كنت ُِّحتبُّين ِّ
فأع َّد
ك ،فقال :انْظُْر ما تقول ،قال :وهللا إِّين أل ُِّحبُّ َ
رسول هللا ،وهللا إين أل ُِّحبُّ َ
(.)1
السيل إىل منتهاه» .أخرجه الرتمذي
للفقر ِّجتفافاً ،فإن الفقر أَسرع إِّىل من َُِّيبُّين من َّ

[جامع[ ]2748 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2351في الزهد ،باب ما جاء في فضل الفقر.

وس مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إِّذ
[( - ]542ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال« :إِّ َّان َجلُلُ ٌ
ب بن عُ َمري ،ما عليه إِّال بُـ ْر َدةٌُ ،م َرقَّعةٌ بَِّف ْر ٍو ،فلما رآه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بَ َكى للذي
طلع علينا ُم ْ
ص َع ُ
َح ُدكم يف
كان فيه من النِّّ ْعمة ،والذي هو فيه اليوم ،مث قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-كيف بكم إِّذا غَ َدا أ َ
حلَّةٍ ،وراح يف حلة أخرى ،وو ِّ
وس َ ْرت ُْمت بيوتَكم كما تُ ْس َرتُ الكعبة؟ قالوا :اي رسول
ورفِّ َع ْ
ض َع ْ
ت بني يديه َ
ت أخرىَ ،
ُ
ص ْح َفةٌ ُ
َُ
ِّ
هللا ،حنن يومئذ َخ ْريٌ منَّا اليوم ،نُ ْك َفى املُْؤنَةََ ،ونَـتَـ َف َّرغُ للعبادة ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-بل أنتم اليوم
خريٌ منكم [يومئذ] » .أَخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2785 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده شيخ لم يسم ،وهو شيخ محمد بن كعب القرظي] [األلباني:
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ضعيف]

( )1رقم ( )2478في صفة القيامة ،باب رقم (.)36

[( - ]543ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال« :ذُكِّر رجل عند ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
َ ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
الوَرعُ بشيء» .أخرجه الرتمذي
آخر بور ٍع ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ال يُع َد ُل َ
بعبادة واجتهاد ،وذُكر ُ

()1

[جامع[ ]2790 :شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1أخرجه الترمذي (.)2519

[( - ]544ت) عطية السعدي  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يبلُ ُغ العب ُد
ْس».
أَن يكون من املتقني» - .ويف رواية « :-ال يبلغ العبد حقيقة التَّـ ْقوى  -حىت يدع ما ال أبس به ،حذراً مما به البَأ ُ
(.)1
أَخرجه الرتمذي

[جامع[ ]2791 :عبد القادر :حديث حسن ،حسنه الترمذي وغيره] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2453في صفة القيامة ،باب رقم (.)20

[( - ]545ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال« :لقد خرجت يف ٍ
يوم ٍ
شات من بيت رسول هللا -
َ ُ
ت َو َسطي ،فحزمتهُ ُبُوص
بت َوسطَهُ فأدخلتُه عُنُقي ،و َش َد َد ُ
ت إهاابً َم ْعطوانً ،فَ َج َّو ُ
صلى هللا عليه وسلم -وقد أَخذ ُ
النخل ،وإين لَشدي ُد اجلوع ،ولو كان يف بيت ِّ
ألتمس
مت منه ،فخرجت
طعام لَطَعِّ ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمٌ -
ُ
ت بيهودي يف مال له ،وهو يَسقي ببَكرة له :فاطلعت عليه من ثـُل َْمةِّ احلائط ،فقال :مالك اي أعرايب؟ هل
شيئاً ،فمرر ُ
فدخلت ،فأعطاين دلوه ،فكلما نزعت َدلْواً أعطاين
َدخل ،ففتح
لك يف َدلْ ٍو بتمرة؟ فقلت :نعمِّ ،
ُ
فافتح الباب حىت أ َ
جئت املسج َد
َرسلت َدل َْوه،
سيب ،فأكلتها ،مث َج َرعت من املاء ف َ
بت ،مث ُ
ش ِّر ُ
ُ
مترة ،حىت إِّذا امتألت ك ِّّفي أ ُ
وقلتَ :ح ْ
()1
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فيه» .أخرجه الرتمذي
ت َ
فوجد ُ
[جامع[ ]2805 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :فيه مجهول لم يسم] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2475في صفة القيامة ،باب رقم (.)35

[( - ]546د) احلجاج بن حسان  -رمحه هللا  :-قال« :دخلنا على أنس بن مالكَّ ،
فحدثْتين أُخت املغرية ،قالت:
قرانن  -أو قُ َّ ِّ
وأنت يومئذ غالم ،ولك ِّ
صومها ،فإن
أسك ،وبَـ َّر َك عليك ،وقال :احلِّ ُقوا هذين ،أَو قُ ُّ
صتَان  -فمسح ر َ
َ
()1
ي اليهود» .أَخرجه أبو داود .
هذا ِّز ُّ
[جامع[ ]2893 :عبد القادر :في سنده المغيرة بنت حسان التيمية ،ال تعرف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بنت حسان]
[األلباني :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )4197في الترجل ،باب ما جاء في الرخصة.

ع ،ورفعنا
[( - ]547ت) أبو طلحة  -رضي هللا عنه  :-قالَ « :ش َك ْوان إِّىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -اجلو َ
(.)1
ثِّيَابَنا عن َح َج ٍر َح َج ٍر إىل بُطونِّنا ،فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -عن َح َج َريْ ِّن» .أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]2811 :الترمذي :هذا حديث غريب :ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده سيار بن حاتم العنزي ،أبو سلمة

البصري ،وهو صدوق له أوهام] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2372في الزهد ،باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.
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ول َِّّ
الر ُج َل قَ ْد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ص ْحبَةٌ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا َرأَيْـتُ ُم َّ
[( - ]548جه) أَبو َخ َّال ٍدَ ،وَكانَ ْ
اَّلل َ
ت ،لَهُ ُ
()1
الدنْـيا ،وقِّلَّةَ م ْن ِّط ٍق ،فَاق َِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْمةَ» أخرجه ابن ماجه
أُ ْعط َي ُز ْه ًدا ِّيف ُّ َ َ َ
ْرتبُوا م ْنهُ ،فَِّإنَّهُ يُـلْقي ا ْحلك َ

[ماجه[ ]4101 :عبد الباقي :في الزوائد :لم يخرج ابن ماجة ألبي خالد سوى هذا الحديث .ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب

الخمسة شيئا] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي فروة]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4101ك َتاب الز ْ ِ
الد ْنَيا
ُّه ِد ِفي ُّ
اب الز ْ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

[( * - ]549جه) س ْهل ب ِّن س ْع ٍد َّ ِّ ِّ
الَ :اي
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َر ُج ٌل ،فَـ َق َ
ي -رضي هللا عنه  -قَ َ
ال :أَتَى النِّ َّ
َّيب َ
َ ْ َ
الساعد ِّّ
ول َِّّ
ول َِّّ
ِّ
َحبَِّّين َّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ا ْزَه ْد ِّيف
ال َر ُس ُ
َّاس؟ فَـ َق َ
َر ُس َ
اَّلل َ
اَّللُ َوأ َ
اَّلل دُلَِّّين عَلَى عَ َم ٍل إِّذَا أَ َان عَملْتُهُ أ َ
َحبَِّّين الن ُ
()1
ِّ
يما ِّيف أَيْ ِّدي الن ِّ
ُّ
ك َّ
َّاس» أخرجه ابن ماجه
َّاس َُِّيبُّ َ
الدنْـيَا َُِّيبَّ َ
اَّللَُ ،وا ْزَه ْد ف َ
ك الن ُ

[ماجه[ ] 4102 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده خالد بن عمرو ،وهو ضعيف متفق على ضعفه .واتهم بالوضع .وأورد له العقيلي
هذا الحديث ،وقال ليس له أصل من حديث الثوري .لكن قال النووي عقب هذا الحديث :رواه ابن ماجة وغير بأسانيد حسنة] [األلباني:

جدا ،خالد بن عمرو القرشي متروك اتهمه بعضهم بالكذب]
صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4012ك َتاب الز ْ ِ
الد ْنَيا
ُّه ِد ِفي ُّ
اب الز ْ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ال َع ْب ُد َّ
ول:
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ال :قَ َ
َس َود بْ ِّن يَ ِّزي َد -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّللَِِّّ :مس ْع ُ
[( * - ]550جه) ْاأل ْ
ت نَبِّيَّ ُك ْم َ
«من جعل ا ْهلموم مهًَّا و ِّ
شعَّب ْ ِّ
اح ًداَ ،ه َّم الْمع ِّ
الدنْـيَاَ ،ملْ يُـبَ ِّ
َحو ِّ
ال ُّ
ال َّ
ادَ ،ك َفاهُ َّ
اَّللُ ِّيف
ت بِّه ا ْهلُُم ُ
ََ
اَّللُ َه َّم ُدنْـيَاهَُ ،وَم ْن تَ َ َ
وم ِّيف أ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُُ َ َ
()1
ك» أخرجه ابن ماجه
َي أ َْو ِّديَتِّهِّ َهلَ َ
أ ِّّ

[ماجه[ ]4106 :األلباني :حسن] [شعيب :إسناده تالف ،نهشل -وهو ابن سعيد الورداني -متهم]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4016ك َتاب الز ْ ِ
الد ْنَيا
اب ا ْل َهمِ ِب ُّ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]551جه) أَبو أ َُم َامةَ -رضي هللا عنه َ -ع ْن َر ُس ِّ
ط الن ِّ
َّاس ِّع ْن ِّدي
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ال« :إِّ َّن أَغْبَ َ
اَّلل َ
ِّ
اذ ،ذُو ح ٍّ ِّ
يف ا ْحل ِّ
ِّ ِّ
ض ِّيف الن ِّ
ت َمنِّيَّـتُهَُ ،وقَلَّ
رب َعلَْيهَِّ ،ع ِّجلَ ْ
ص َالةٍ ،غَام ٌ
َّاسَ ،ال يُـ ْؤبَهُ لَهَُ ،كا َن ِّر ْزقُهُ َك َفافًاَ ،و َ
ظ م ْن َ
َ
ُم ْؤم ٌن َخف ُ َ
ص ََ
()1
ت بَـ َواكِّيهِّ» أخرجه ابن ماجه
تُـ َراثُهَُ ،وقَـلَّ ْ

جدا،
[ماجه[ ] 4117 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
صدقة بن عبد هللا ضعيف ،وأيوب بن سليمان جهله أبو حاتم الرازي والذهبي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4117ك َتاب الز ْ ِ
الد ْنَيا
اب َمَث ُل ُّ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ِّ
ول َِّّ
صٍْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ني -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّللَ َُِّي ُّ
ب َع ْب َدهُ
اَّلل َ
[( - ]552جه) ع ْم َران بْ ِّن ُح َ
()1
ِّ
ِّ
ف ،أ ََاب الْعِّيَ ِّ
ال» أخرجه ابن ماجه
ري ،ال ُْمتَـ َع ِّّف َ
ال ُْم ْؤم َن ،الْ َفق َ

[ماجه[ ] 4121 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده القاسم بن مهران قال العقيلي ال يثبت سماعه من عمران ،وموسى بن عبيدة

جدا ،حماد بن عيسى وموسى بن عبيدة ضعيفان ،والقاسم ابن مهران مجهول ،وال
متروك] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
يثبت له سماع من عمران فيما قال العقيلي]
ُّه ِد ،باب َف ْض ِل اْل ُفَقر ِ
ِ
اء
َ
اب الز ْ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4121ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ِّ
اج ِّرين إِّ َىل َر ُس ِّ
[( - ]553جه) َع ْب ِّد َّ
اَّلل بْ ِّن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ال :ا ْشتَ َكى فُـ َق َراءُ ال ُْم َه َ
ِّ
َّ
ش ُرُك ْم أ َّ
َّل َّ
ني يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ قَـ ْب َل
اَّللُ بِّهِّ َعلَْي ِّه ْم أَغْنِّيَاءَ ُه ْم ،فَـ َق َ
ش َر الْ ُف َق َر ِّاء أ ََال أُبَ ِّّ
«اي َم ْع َ
َن فُـ َق َراءَ ال ُْم ْؤمنِّ َ
الَ :
َو َسل َمَ ،ما فَض َ
ِّ ِّ
ص ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
ك َكأَل ِّ
ْف َسنَةٍ ِّممَّا تَـعُدُّو َن} [احلج:
{وإِّ َّن يَـ ْوًما ِّعنْ َد َربِّّ َ
أَغْنِّيَائِّ ِّه ْم بِّنِّ ْ
ف يَـ ْومَ ،مخْسمائَة عَ ٍام»ُ ،مثَّ تَ َال ُم َ
وسى َهذه ْاآليَةََ :
()1
 ]47أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ]4124 :عبد الباقي :في الزوائد :عبد هللا بن بدينار لم يسمع من عبد هللا بن عمر .وموسى بن عبيدة ضعيف] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة]
ُّه ِد ،باب م ْن ِزَل ِة ا ْل ُفَقر ِ
ِ
اء
َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4124ك َت ُ
اب الز ْ َ ُ َ

اخلُ ْد ِّر ِّي -رضي هللا عنه -قَ َ ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ِّ ٍ
ت َر ُس َ
ني ،فَِّإِّّين َِّمس ْع ُ
ساكِّ َ
ُ
ول َّ َ
[( * - ]554جه) أَبو َسعيد ْ ّ
ال :أَحبُّوا ال َْم َ
()1
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ساكِّ ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
اح ُ
َحيِِّّين م ْسكينًاَ ،وأَمتْ ِّين م ْسكينًاَ ،و ْ
ول ِّيف دُعَائِّه« :اللَّ ُه َّم أ ْ
ش ْرِّين ِّيف ُزْم َرة ال َْم َ

[ماجه[ ] 4126 :عبد الباقي :في الزوائد :أبو المبارك ال يعرف اسمه وهو مجهول .ويزيد بن سنان ضعيف .والحديث صححه الحاكم،
وعده ابن الجوزي في الموضوعات .وقال السيوطي :قال الحافظ صالح الدين بن العالء :الحديث ضعيف السند لكن ال يحكم عليه

بالوضع] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ،يزيد بن سنان ضعيف ،وأبو المبارك مجهول]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)4126كِّتَاب ُّ ِّ
َسةِّ الْ ُف َق َر ِّاء
الز ْهدَ ،اب ُ
ُ
ب ُجمَال َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :اللَّ ُه َّم َم ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]555جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن غَْي َال َن الثَّـ َق ِّف ِّّي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َن ما ِّج ْئ ُ ِّ
ضاءَ،
ب إِّل َْيهِّ لَِّقاءَ َكَ ،و َع ِّّج ْل لَهُ الْ َق َ
آم َن ِّيب َو َ
ت بِّه ُه َو ا ْحلَ ُّق م ْن ع ْند َك ،فَأَقْل ْل َمالَهُ َوَولَ َدهَُ ،و َحبِّّ ْ
ص َّدقَِّينَ ،و َعل َم أ َّ َ
َ
ت بِّهِّ هو ا ْحل ُّق ِّمن ِّعنْ ِّد َك ،فَأَ ْكثِّر مالَهُ وولَ َدهُ ،وأ ِّ
ومن َمل يـ ْؤِّمن ِّيب ،وَمل يص ِّّدق ِّْين ،وَمل يـ ْعلَم أ َّ ِّ
َط ْل عُ ُم َرهُ» أخرجه ابن
ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ
َن َما جئْ ُ ُ َ َ ْ
ََْ ْ
ْ َ ََ َ
ماجه

()1

[ماجه[ ] 4133 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال اْلسناد ثقات .وهو مرسل .وقال :لم يخرج ابن ماجة لعمرو هذا غير هذا الحديث.
وليس له شيء في بقية الكتب الستة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ومتنه منكر]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4133ك َتاب الز ْ ِ
ِين
اب ِفي ا ْل ُم ْكثر َ
ُّهدَ ،ب ٌ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ادة ْاأل ِّ
ِّ
ال :بَـ َعثَِّين َر ُس ُ
ي -رضي هللا عنه -قَ َ
حهُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ،إِّ َىل َر ُج ٍل يَ ْستَ ْمن ُ
[( - ]556جه) نـُ َق َ َ
َسد ِّّ
ول َِّّ
ِّ ٍ
ال« :اللَّ ُه َّم َاب ِّر ْك
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ص َرَها َر ُس ُ
اَّلل َ
َانقَةً ،فَـ َردَّهُُ ،مثَّ بَـ َعثَِّين إِّ َىل َر ُج ٍل آ َخ َر ،فَأ َْر َس َل إِّل َْيه بِّنَاقَة ،فَـلَ َّما أَبْ َ
ول َِّّ
الِّ :
ِّ
ِّ
فِّ َ ِّ
ِّ
ْت لِّر ُس ِّ
يم ْن َجاءَ ِّهبَا»،
ث ِّهبَا» ،قَ َ
يم ْن بَـ َع َ
ال نُـ َق َ
اَّلل َ
«وف َ
يم ْن َجاءَ هبَا؟ قَ َ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :وف َ
يهاَ ،وف َ
ادةُ :فَـ ُقل ُ َ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :اللَّ ُه َّم أَ ْكثِّر م َ ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اج َع ْل ِّر ْز َق
ال َر ُس ُ
ت ،فَـ َق َ
ت فَ َد َّر ْ
حلِّبَ ْ
«و ْ
ُ
ول َّ َ
ْ َ
ُمثَّ أ ََم َر هبَا فَ ُ
ال فَُالن» لل َْمان ِّع ْاأل ََّول َ
ََ َ
ٍ
()1
ث ِّابلنَّاقَةِّ .أخرجه ابن ماجه
فَُال ٍن يَـ ْوًما بِّيَـ ْوم» لِّلَّ ِّذي بَـ َع َ

[ماجه[ ] 4134 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده البراء قد ذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي :مجهول .وباقي رجال اْلسناد
ثقات .وقال :ليس لنقادة شيء في بقية الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف لجهالة البراء السليطي]

ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4134ك َتاب الز ْ ِ
ِين
اب ِفي ا ْل ُم ْكثر َ
ُّهدَ ،ب ٌ
ُ

ول َِّّ
ث لَيَ ٍ
ال،
ال« :أَ ََت َان َر ُس ُ
ص َر ٍد-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَ َم َكثْـنَا ثََال َ
اَّلل َ
[( - ]557جه) ُسلَْي َمان بْ ِّن ُ
()1
َال نَـ ْق ِّد ُر ،أ َْو َال يَـ ْق ِّد ُر َعلَى طَ َع ٍام» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]4149 :عبد الباقي :في الزوائد :التابعي مجهول ،ولم أر من صنف في المسميات ذكره ،وما علمته] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف الختالط المسعودي والنقطاعه]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4149ك َتاب الز ْ ِ
َّ
اب م ِع َ ِ ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ
يشة آل ُم َح َّم ٍد َصلى ُ
ُّهدَ ،ب ُ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ْوًما بِّطََع ٍام ُس ْخ ٍن ،فَأَ َك َل،
ال :أُِّيتَ َر ُس ُ
[( - ]558جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
()1
ِّ ِّ
ام ُس ْخ ٌن ُم ْن ُذ َك َذاَ ،وَك َذا» أخرجه ابن ماجه
فَـلَ َّما فَـ َرغَ ،قَ َ
ال« :ا ْحلَ ْم ُد ََّّللَ ،ما َد َخ َل بَط ِّْين طََع ٌ

[ماجه[ ]4150 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،سويد بن سعيد عمي ،فصار يتلقن ما ليس من حديثه]
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( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4150ك َتاب الز ْ ِ
َّ
اب م ِع َ ِ ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ
يشة آل ُم َح َّم ٍد َصلى ُ
ُّهدَ ،ب ُ َ

ول َِّّ
ال« :أُ ْه ِّدي ِّ
ت ابْـنَةُ َر ُس ِّ
[( - ]559جه) عَلِّ ّي-رضي هللا عنه -قَ َ
يل ،فَ َما َكا َن فِّ َرا ُشنَا لَْيـلَةَ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّ ََّ
اَّلل َ
َ
()1
ك َك ْب ٍ
ش» أخرجه ابن ماجه
أُ ْه ِّديَ ْ
ت إَِّّال َم ْس َ

[ماجه[ ] 4154 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الحارث ومجالد وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
أيضا]
لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني ،-والحارث األعور فيه كالم ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4154ك َتاب الز ْ ِ
َّ
اب ِض َج ِ ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُّهدَ ،ب ُ
ُ
اع آل ُم َح َّم ٍد َصلى ُ

ِّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم بِّ ُقبَّةٍ عَلَى َاب ِّ
ص ِّ
ار،
الَ :م َّر َر ُس ُ
[( - ]560جه) أَنَس -رضي هللا عنه -قَ َ
ب َر ُج ٍل م َن ْاألَنْ َ
اَّلل َ
ول َِّّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ و َسلَّمُ « :ك ُّل َم ٍ
ال يَ ُكو ُن َه َك َذا ،فَـ ُه َو َوَاب ٌل َعلَى
ال َر ُس ُ
اها فَُال ٌن ،قَ َ
فَـ َق َ
«ما َه ِّذه؟» قَالُوا :قُـبَّةٌ بَـنَ َ
اَّلل َ
الَ :
َ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ َّ
َّيب َ َّ
ص ِّ
َل َع ْنـ َها،
سأ َ
ار َّ
ك ،فَـ َو َ
ي ذَلِّ َ
ض َع َها فَ َم َّر النِّ ُّ
صاحبِّه يَـ ْو َم الْقيَ َامة» ،فَـبَـلَ َغ ْاألَنْ َ
َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم بَـ ْع ُد ،فَـلَ ْم يَـ َرَها ،فَ َ
()1
اَّللُ ،يَـ ْر َمحُهُ َّ
ال« :يَـ ْر َمحُهُ َّ
اَّللُ» أخرجه ابن ماجه
ك ،فَـ َق َ
ض َع َها لِّ َما بَـلَغَهُ َعنْ َ
رب أَنَّهُ َو َ
فَأُ ْخِّ َ

[ماجه[ ] 4161 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عيسى بن عبد األعلى ،لم أر من جرحه وال من وثقة .وباقي رجال اْلسناد ثقات.
ورواه أبو داود في سننه بغير هذا اللفظ من هذا الوجه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن عبد األعلى]
ُّه ِد ،باب ِفي ا ْلِبَن ِ
ِ
اء َوا ْل َخَر ِ
اب
اب الز ْ َ ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4161ك َت ُ

ِّ
ِّ
ِّ ٍ
َعنَّاهُ
ج َش ْيـئًا ،فَأ َ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،و ُه َو يُـ َعال ُ
[( - ]561جه) َحبَّةَ ،و َس َواء ،ابْ َ ْ
ين َخالد ،قَ َاالَ :د َخلْنَا َعلَى النِّ ِّّ
وس ُك َما ،فَِّإ َّن ِّْ
َسا ِّم َن ِّّ
س عَلَْيهِّ قِّ ْش ٌرُ ،مثَّ يَـ ْرُزقُهُ َّ
اَّللُ عَ َّز
عَلَْيهِّ ،فَـ َق َ
الَ :
سا َن تَلِّ ُدهُ أ ُُّمهُ أ ْ
َّز ْ
الر ْز ِّق َما َِتَزَ
ت ُرءُ ُ
«ال تَـ ْيأ َ
اإلنْ َ
َمحََر ،ل َْي َ
َو َج َّل» أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 4165 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة سالم أبي شرحبيل]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4165ك َتاب الز ْ ِ
اب التََّوك ِ
ُّل َوا ْلَي ِق ِ
ين
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
آدم بِّ ُك ِّل و ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن ِّم ْن قَـل ِّ
[( - ]562جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ال َْع ِّ
اد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اص ،قَ َ
اَّلل َ
ْب ابْ ِّن َ َ ّ َ
َي و ٍ
الش َعب ُكلَّ َهاَ ،ملْ يُـبَ ِّ
اد أَ ْهلَ َكهَُ ،وَم ْن تَـ َوَّك َل عَلَى َّ
ال َّ
ب» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ َك َفاهُ التَّ َ
شعُّ َ
اَّللُ ِّأب ِّّ َ
ُش ْعبَةً ،فَ َم ِّن اتَّـبَ َع قَـلْبُهُ ُّ َ

()1

[ماجه[ ]4166 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة صالح بن رزيق العطار]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4166ك َتاب الز ْ ِ
اب التََّوك ِ
ُّل َوا ْلَي ِق ِ
ين
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ِّ
ول َّ
اَّللِّ َعلِّّ ْم ِّينَ ،وأَ ْو ِّج ْز،
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
وب ،قَ َ
َّيب َ
[( * - ]563جه) أَبو أَيُّ َ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل إ َىل النِّ ِّّ
ص َالةَ مو ِّّد ٍع ،وَال تَ َكلَّم بِّ َك َالٍم تَـ ْعتَ ِّذر ِّمنْهُ ،وأ ِّْ
ْس عَ َّما ِّيف أَيْ ِّدي الن ِّ
َّاس» أخرجه
قَ َ
ص َالتِّ َ
ال« :إِّذَا قُ ْم َ
ك فَ َ
ت ِّيف َ
ُ
ْ
َ
ص ِّّل َ ُ َ َ
َمج ِّع الْيَأ َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 4171 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات :مجهول] [األلباني :حسن]
[شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن جبير ،وقد اضطرب في إسناده]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4171ك َتاب الز ْ ِ
اب ا ْل ِح ْك َم ِة
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

َّ ِّ ِّ
ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
س يَ ْس َم ُع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]564جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
صلى هللاُ عَلَيْه َو َسل َمَ " :مثَ ُل الذي َْجيل ُ
ِّ
ش ِّر ما َِّمسعَ ،كمثَ ِّل رج ٍل أَتَى ر ِّ
ث َعن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال:
ك ،قَ َ
اعيًا ،فَـ َق َ
َج ِّز ْرِّين َشاةً ِّم ْن غَنَ ِّم َ
الَ :اي َراعي أ ْ
ْمةَُ ،مثَّ َال َُيَ ّد ُ ْ َ
صاحبِّه إَِّّال بِّ َ ّ َ َ َ َ ُ
َ
ا ْحلك َ
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ب فَأَ َخ َذ ِّأبُذُ ِّن َكل ِّ
ال:
يم قَ َ
ْب الْغَنَ ِّم " ،قَ َ
ب فَ ُ
ا ْذ َه ْ
خ ْذ ِّأبُذُن َخ ِّْريَها ،فَ َذ َه َ
يل بْ ُن إِّبْـ َراه َ
ال أَبُو ا ْحلَ َ
س ِّن بْ ُن َسلَ َمةََ :ح َّدثَـنَا إ ْمسَاع ُ
()1
ال فِّيهِِّّ :أبُذُ ِّن َخ ِّْريَها َشاةً .أخرجه ابن ماجه
الَ :ح َّدثَـنَا َمحَّا ٌد ،فَ َذ َك َر َْحن َوهَُ ،وقَ َ
وسى قَ َ
َح َّدثَـنَا ُم َ

[ماجه[ ] 4172 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو
ابن جدعان ،-ولجهالة أوس ابن خالد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4172ك َتاب الز ْ ِ
اب ا ْل ِح ْك َم ِة
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]565جه) أَبو سعِّ ٍ
يد -رضي هللا عنهَ -ع ْن َر ُس ِّ
ض ُع ََِّّّللِّ َد َر َجةً،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
«م ْن يَـتَـ َوا َ
اَّلل َ
الَ :
َ
()1
اَّلل بِّهِّ َدرجةً ،ح َّىت َْجيعلَهُ ِّيف أَس َف ِّل َّ ِّ
اَّللُ بِّهِّ َد َر َجةًَ ،وَم ْن يَـتَ َك َّربُ َعلَى َّ
يَـ ْرفَـعُهُ َّ
ني» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ َد َر َجةً ،يَ َ
السافِّل َ
ْ
ضعُهُ َُّ َ َ َ َ

[ماجه[ ]4176 :األ لباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4176ك َتاب الز ْ ِ
اض ُع
اءةُ ِم َن اْل ِك ْب ِر َوالت ََّو ُ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ
اب ا ْلَبَر َ

اَّللِّ
ال« :إِّ ْن َكانَ ِّ
[( * - ]566جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ت ْاأل ََمةُ ِّم ْن أَ ْه ِّل الْم ِّدينَةِّ لَتَأْ ُخ ُذ بِّيَ ِّد َر ُس ِّ
ول َّ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجت َها» أخرجه ابن ماجه
ب بِّه َح ْي ُ
ث َشاءَ ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَ َما يَـ ْنزِّعُ يَ َدهُ م ْن يَد َها َح َّىت تَذ َ
َ
ت م َن ال َْمدينَةِّ ،يف َح َ
ْه َ

()1

[ماجه[ ] 4177 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف علي بن زيد]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4177ك َتاب الز ْ ِ
اض ُع
اء ُة ِم َن اْل ِك ْب ِر َوالت ََّو ُ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ
اب ا ْلَبَر َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن لِّ ُك ِّّل ِّدي ٍن ُخلُ ًقا،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]567جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
()1
َوإِّ َّن ُخلُ َق ِّْ
اإل ْس َالِّم ا ْحلَيَاءُ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 4182 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف صالح بن حسان وسعيد بن محمد الوراق] [األلباني :حسن] [شعيب:
محمد الوراق ضعيف ،وصالح بن حسان متروك]
جدا ،سعيد بن َّ
إسناده ضعيف ً
ُّه ِد ،باب ا ْل َحي ِ
ِ
اء
َ
اب الز ْ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4182ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم ِّيف ِّجنَ َ ٍ
الُ :كنَّا َم َع َر ُس ِّ
س َعلَى َش ِّف ِّري
ْرباء-رضي هللا عنه -قَ َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
[( * - ]568جه) ال ََ
ازة ،فَ َجلَ َ
()1
«اي إِّ ْخ َو ِّاين لِّ ِّمثْ ِّل َه َذا فَأ َِّعدُّوا» أخرجه ابن ماجه
الْ َق ِّْرب ،فَـبَ َكىَ ،ح َّىت بَلَّ الثـ ََّرىُ ،مثَّ قَ َ
الَ :

[ماجه[ ]4195 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .قال ابن حبان في الثقات :محمد بن مالك لم يسمع من البراء .ثم ذكره في
محمد بن مالك]
الضعفاء[ .األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4195ك َتاب الز ْ ِ
اب التََّوِقي َعَلى ا ْل َع َم ِل
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]569جه) َع ْب ِّد َّ
«ما ِّم ْن َع ْب ٍد ُم ْؤِّم ٍن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
بِّ ،من َخ ْشيةِّ َِّّ
ِّ
ْس ُّ
ج ِّم ْن عَ ْيـنَـ ْيهِّ دُ ُموعٌَ ،وإِّ ْن َكا َن ِّمثْ َل َرأ ِّ
يب َش ْيـئًا ِّم ْن ُح ِّّر َو ْج ِّههِّ ،إَِّّال َح َّرَمهُ َّ
اَّللُ عَلَى
الذ َاب ِّ ْ َ
َخيْ ُر ُ
اَّللُ ،مثَّ تُص ُ
()1
الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]4197 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [ األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف حماد بن أبي حميد]
ُّه ِد ،باب ا ْل ُح ْز ِن وا ْلب َك ِ
ِ
اء
َ ُ
اب الز ْ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4197ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
صلَّى ِّيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]570جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم " :إِّ َّن ال َْع ْب َد إِّذَا َ
اَّلل َ
()1
ِّ
ِّ
ال َّ
اَّللُ عَ َّز َو َجلََّ :ه َذا عَ ْب ِّدي َح ًّقا " أخرجه ابن ماجه
س َن ،قَ َ
الس ِّّر ،فَأ ْ
ال َْع َالنِّيَة ،فَأ ْ
س َنَ ،و َ
صلَّى ِّيف ّ
َح َ
َح َ
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[ماجه[ ] 4200 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية ،وهو مدلس ،وقد عنعنه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،بقية
وهو ابن الوليد -ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة]( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4200ك َتاب الز ْ ِ
اب التََّوِقي َعَلى ا ْل َع َم ِل
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]571جه) َشدَّاد بْ ِّن أ َْو ٍ
ف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
س-رضي هللا عنه -قَ َ
ف َما أ ََختََّو ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن أَ ْخ َو َ
اَّلل َ
اإل ْشر ُ ِّ
ساَ ،وَال قَ َم ًراَ ،وَال َوثَـنًاَ ،ولَكِّ ْن أَ ْع َم ًاال لِّغَ ِّْري َّ
اَّللَِّ ،و َش ْه َوةً َخ ِّفيَّةً»
ت أَقُ ُ
َس ُ
اك ِّاب ََّّلل ،أ ََما إِِّّّين ل ْ
عَلَى أ َُّم ِّتَ ِّْ ،
ول يَـ ْعبُ ُدو َن ََشْ ً
()1
أخرجه ابن ماجه
الجراح اختلط ف ُترك ،وشيخه عامر بن عبد هللا مجهول،
رواد بن َّ
جداَّ ،
[ماجه[ ]4205 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
والحسن بن ذكوان مختلف فيه .وقد روي موقوًفا وهو الصحيح]
ُّه ِد ،باب الرِي ِ
ِ
الس ْم َع ِة
اء َو ُّ
اب الز ْ َ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4205ك َت ُ

ول َِّّ
ال« :ا ْحلس ُد أيْ ُكل ا ْحلسنَ ِّ
[( - ]572جه) أَنَس -رضي هللا عنه -أ َّ
اتَ ،ك َما
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
ََ َ ُ ََ
ِّ
الص َدقَةُ تُط ِّْفئ ْ ِّ
ِّ
ام ُجنَّةٌ ِّم َن الن ِّ
َّار»
َّارَ ،و َّ
بَ ،و َّ
ور ال ُْم ْؤم ِّنَ ،و ِّّ
الصيَ ُ
الص َالةُ نُ ُ
اخلَطيئَةََ ،ك َما يُطْف ُئ ال َْماءُ الن َ
َأتْ ُك ُل الن ُ
َّار ا ْحلَطَ َ
ُ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 4210 :عبد الباقي :في الزوائد :الجملة األولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة .وإسناد حديث أنس بن مالك
جدا ،عيسى بن أبي عيسى الحفاظ متروك .لكن
فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً

لمعظمه ما يشهد له مفرًقا]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4210ك َتاب الز ْ ِ
اب ا ْل َح َس ِد
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]573جه) أَبو ذَ ٍّر-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ال عَ ْق َل َكالتَّ ْدبِّ ِّريَ ،وَال َوَرعَ
اَّلل َ
()1
اخلُلُ ِّق» أخرجه ابن ماجه
ح ْس ِّن ْ
َكالْ َك ِّّ
ب َك ُ
س َ
فَ ،وَال َح َ

[ماجه[ ] 4218 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده القاسم بن محمد المصري ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
محمد مجهوالن]
محمد ضعيف ،وعلي بن سليمان والقاسم بن َّ
ضعيف ،الماضي بن َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4218ك َتاب الز ْ ِ
اب ا ْل َوَر ِع َوالت َّْق َوى
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ال
ف َكلِّ َمةً َ -وقَ َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]574جه) أَبو ذَ ٍّر-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِِّّّين َألَ ْع ِّر ُ
اَّلل َ
{وَم ْن يَـتَّ ِّق َّ
ول َّ
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْر ًجا}
اَّللِّ أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَ َ
َّاس ُكلُّ ُه ْم ِّهبَا لَ َك َف ْتـ ُه ْم " ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
الَ :
عُثْ َما ُن :آيَةً  -ل َْو أَ َخ َذ الن ُ
[الطالق" ]2 :

[ماجه[ ] 4220 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا الحديث رجاله ثقات .غير أنه منقطع .وأبو السليل لم يدرك أبا ذر ،قاله في التهذيب]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4220ك َتاب الز ْ ِ
اب ا ْل َوَر ِع َوالت َّْق َوى
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

اخلُز ِّ
اَّللِّ
ول َّ
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َر ُج ٌل ،فَـ َق َ
اع ِّّي-رضي هللا عنه -قَ َ
ال :أَتَى النِّ َّ
[( * - ]575جه) ُكلْثُوم ْ َ
َّيب َ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّذَا
ال َر ُس ُ
ت؟ فَـ َق َ
َك ْي َ
َسأْ ُ
َسأْ ُ
سنْ ُ
سنْ ُ
ت أِّّ
ت أِّّ
َين قَ ْد أ ْ
ف ِّيل أَ ْن أَ ْعلَ َم إِّذَا أ ْ
اَّلل َ
َين قَ ْد أ َ
تَ ،وإِّذَا أ َ
َح َ
َح َ
()1
قَ َ ِّ
ْت " أخرجه ابن ماجه
َسأ َ
َسأ َ
تَ ،وإِّذَا قَالُوا :إِّنَّ َ
سنْ َ
سنْ َ
ريانُ َ
ت ،فَـ َق ْد أ ْ
ك :قَ ْد أ ْ
ْت ،فَـ َق ْد أ َ
ك قَ ْد أ َ
ال ج َ
َح َ
َح َ

[ماجه[ ] 4222 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال حديث كلثوم الخزاعي ثقات إال أنه مرسل] [األلباني :صحيح] [شعيب :رجاله ثقات غير
كلثوم الخزاعي فقد روى عنه جمع ،وذكره ابن حبان في "الثقات" ،وهو تابعي ال صحبة له ،فهو حسن الحديث ،والحديث مرسل]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4222ك َتاب الز ْ ِ
الثَن ِ
اب َّ
اء ا ْل َح َس ِن
ُّهدَ ،ب ُ
ُ
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ول َِّّ
[( * - ]576جه) أَبو سعِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمََّ :
ح بِّتَـ ْوبَةِّ َع ْب ِّدهِّ ِّم ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يد-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
«َّللُ أَفـ َْر ُ
الر ِّ
ضلَّ ر ِّ
احلَةِّ
ِّ
احلَتَهُ ،بَِّف َالةٍ ِّم َن ْاأل َْر ِّ
ك إِّ ْذ َِّمس َع َو ْجبَةَ َّ
س َّجى بِّثَـ ْوبِّهِّ ،فَـبَـْيـنَا ُه َو َك َذلِّ َ
َر ُج ٍل أَ َ َ
س َهاَ ،ح َّىت إذَا أَ ْعيَا ،تَ َ
ض ،فَالْتَ َم َ
()1
ف الثـَّوب عَن وج ِّههِّ ،فَِّإذَا هو بِّر ِّ
احلَتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
َح ْي ُ
ث فَـ َق َد َها ،فَ َك َ
ش َ ْ َ ْ َْ
َُ َ
[ماجه[ ] 4249 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عطية العوفي وسفيان بن وكيع وهما ضعيفان .وأصل الحديث أخرجه الشيخان

من حديث ابن مسعود وأنس] [األلباني :منكر بهذا اللفظ] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وعطية]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4249ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر الت َّْوَب ِة
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم« :إِّ َّن ص ِّ
[( * - ]577جه) أَبو سعِّ ٍ
الص ِّ
ور
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يد-رضي هللا عنه -قَ َ
اح َِّيب ُّ
َ
ول َّ َ
َ
ُ ْ ََ َ
()1
ِّ
ان النَّظَر م َىت يـ ْؤمر ِّ
ِّأبَيْ ِّد ِّيهما ،أَو ِّيف أَيْ ِّد ِّيهما قَـرَان ِّن ،ي َالحظَ ِّ
ان» أخرجه ابن ماجه
َ ْ ُ
َ ْ
َ َ ُ ََ

[ماجه[ ]4273 :عبد الباقي :في ا لزوائد :إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العوفي] [حكم األلباني :منكر والمحفوظ بلفظ
صاحب القرن] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف ،حجاج -وهو ابن أرطاة -مدلس ورواه بالعنعنة]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4273ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر اْلَب ْع ِث
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
َّاس يَـ ْو َم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم " :يُـ ْع َر ُ
اَّلل َ
[( - ]578جه) أَبو ُم َ
وسى ْاألَ ْش َع ِّر ِّّ
ض الن ُ
ف ِّيف ْاألَي ِّدي ،فَ ِّ
ال ،ومع ِّ
ات :فَأ ََّما َعر َ ِّ ِّ
ض ٍ
آخ ٌذ
ك تَ ِّطريُ ُّ
ال ِّْقيَ َامةِّ ثََال َ
ح ُ
اذ ُيرَ ،وأ ََّما الثَّالِّثَةُ ،فَعِّ ْن َد ذَلِّ َ
ث َع َر َ
ْ
ضتَان ،فَج َد ٌ َ َ َ
الص ُ
ْ
()1
بِّي ِّمينِّهِّ ،و ِّ
آخ ٌذ بِّ ِّش َمالِّهِّ " أخرجه ابن ماجه
َ
َ

[ماجه[ ]4277 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،الحسن -وهو البصري -لم يسمع من أبي موسى فيما ذكر أبو
حاتم وأبو زرعة]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4277ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر اْلَب ْع ِث
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
َّار إَِّّال َش ِّق ٌّي»،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]579جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
«ال يَ ْد ُخ ُل الن َ
()1
ِّ ِّ
ِّ
اعةٍ ،وَمل ي ْرت ْك لَهُ م ْع ِّ
اَّللِّ َوَم ِّن َّ
ول َّ
صيَةً» أخرجه ابن ماجه
الش ِّق ُّي؟ قَ َ
يلَ :اي َر ُس َ
«م ْن َملْ يَـ ْع َم ْل ََّّلل بِّطَ َ َ ْ َ ُ َ
الَ :
ق َ

[ماجه[ ] 4298 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن
لهيعة]
َّللا يوم ا ْل ِقيامةِ
ِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4298ك َتاب الز ْ ِ
ِ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ
اب َما ُيْر َجى م ْن َر ْح َمة َّ َ ْ َ َ َ

[( - ]580جه) أَبو سعِّ ٍ
ال« :إِّ َّن الْ َكافِّ َر لَيَـ ْعظُ ُم َح َّىت إِّ َّن
يد ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َّيب َ
َ
اخلُ ْد ِّر ِّّ
ي-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ضيلَةُ ج ِّ ِّ
ضيلَةِّ جس ِّد أَح ِّد ُكم َعلَى ِّ
ضر ِّسهَِّ ،ك َف ِّ
ِّ
ضرسهُ َألَ ْعظَم ِّمن أُح ٍد ،وفَ ِّ
ِّ
ض ْر ِّسهِّ» أخرجه ابن ماجه
َْ
ََ َ ْ
سده َعلَى ْ
ُ ْ ُ َ
ََ
[ماجه[ ] 4322 :عبد الباقي :في الزوائد :عطية العوفي والراوي عنه ضعيفان .وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي بعضه من حديث

أبي هريرة] [حكم األلباني :ضعيف بهذا التمام ،وصحيح دون قوله وفضيلة] [شعيب :صحيح لغيره إلى قوله" :ألعظم من أحد" ،وهذا
إسناد ضعيف لضعف عطية ،وهو ابن سعد العوفي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4322ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر َّ
اع ِة
الش َف َ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ات لَْيـلَةٍ ،فَ َد َخ َل َعلَْيـنَا ا ْحلَ ِّ
ث بْ ُن أُقَـ ْي ٍ
اَّللِّ بْ ُن قَـ ْي ٍ
[( * - ]581جه) َع ْب ُد َّ
ش ،فَ َح َّدثَـنَا
س ،قَ َ
ار ُ
ت ِّع ْن َد أَِّيب بُـ ْر َدةَ ذَ َ
الُ :ك ْن ُ
ول َِّّ
ث لَْيـلَتَئِّ ٍذ ،أ َّ
ا ْحلَ ِّ
ض َرَ ،وإِّ َّن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
ار ُ
ال« :إِّ َّن ِّم ْن أ َُّم ِّت َم ْن يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ بِّ َ
اعتِّهِّ أَ ْكثَـ ُر ِّم ْن ُم َ
ش َف َ
اَّلل َ
()1
ِّم ْن أ َُّم ِّت َم ْن يَـ ْعظُ ُم لِّلن ِّ
َح َد َزَو َااي َها» أخرجه ابن ماجه
َّار َح َّىت يَ ُكو َن أ َ
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[ماجه[ ] 4323 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن قيس النخعي .ذكره ابن حبان في الثقات .وقال :أحسبه الذي روى
عنه أبو إسحاق عن ابن عباس .وقال :لم يرو عنه غير داود بن هند وليس إسناده بالصافي] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده

ضعيف لجهالة عبد هللا بن قيس ،وباقي رجاله ثقات]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4323ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر َّ
اع ِة
الش َف َ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( * - ]582جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :يُـ ْر َس ُل الْبُ َكاءُ َعلَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَ ْه ِّل الن ِّ
الس ُف ُن
يها ُّ
ري ِّيف ُو ُجوه ِّه ْم َك َه ْيـئَة ْاألُ ْخ ُدود ،ل َْو أ ُْرسلَ ْ
تف َ
ُّموعُُ ،مثَّ يَـ ْب ُكو َن الد َ
َّار ،فَـيَـ ْب ُكو َن َح َّىت يَـْنـ َقط َع الد ُ
َّم َح َّىت يَص َ

ت» أخرجه ابن ماجه
َجلََر ْ

()1

[ماجه[ ] 4324 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف وصح مختص ار دون ذكر
قوله ثم يبكون الدم إلى كهيئة األخدود] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ،وقد توبع]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4324ك َتاب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر َّ
اع ِة
الش َف َ
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ال« :ل ِّ
[( * - ]583جه) أَبو سعِّ ٍ
َش ْربٌ ِّيف ا ْجلَنَّةِّ َخ ْريٌ ِّم َن
يد ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َّيب َ
َ
اخلُ ْد ِّر ِّّ
ي-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ْاأل َْر ِّ
ض َوَما َعلَْيـ َها ُّ
يها» أخرجه ابن ماجه
الدنْـيَا َوَما فِّ َ

[ماجه[ ]4329 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حجاج بن أرطاة وعطية العوفي وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4329ك َتاب الزُّه ِد ،باب ِصَف ِة ا ْلجَّنةِ
َ
ُ ْ َ ُ

ٍ
ول َِّّ
َص َحابِّهِّ:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ُس َامةُ بْ ُن َزيْ ٍد-رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ذَ َ
ات يَـ ْوم ِّأل ْ
اَّلل َ
[( - ]584جه) أ َ
ِّ
ِّ
ش ِّمر لِّل ِّ
ص ٌر َم ِّشي ٌدَ ،و َهنٌَر ُمطَّ ِّرٌدَ ،وفَاكِّ َهةٌ
ور يَـتَ َألَْألَُ ،وَرَْيَانَةٌ َِتْتَـزَُّ ،وقَ ْ
ْجنَّة؟ فَِّإ َّن ا ْجلَنَّةَ َال َخطََر َهلَا ،ه َي َوَر ِّّ
ب الْ َك ْعبَة نُ ٌ
«أ ََال ُم َ ّ ٌ َ
ِّ ٍ ِّ
مجيلَةٌ ،وحلَل َكثِّريةٌ ِّيف م َق ٍام أَب ًداِّ ،يف ح ْربةٍ ونَ ْ ٍ
ِّ ِّ
ضيجةٌ ،وَزوجةٌ حسنَاء َِّ
يمةٍ َهبِّيَّةٍ» قَالُواَْ :حن ُن
َُ ٌ َ َ َ
ض َرةِّ ،يف َدا ٍر َعاليَة َسل َ
ََ َ
َكثريَةٌ نَ َ َ ْ َ َ ْ ُ
()1
ال« :قُولُوا إِّ ْن َشاءَ َّ
ول َّ
ض َعلَْيهِّ .أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ قَ َ
ش ِّّم ُرو َن َهلَاَ ،اي َر ُس َ
اد َو َح َّ
ال ُْم َ
اَّللُ»ُ ،مثَّ ذَ َك َر ا ْجلِّ َه َ

[ماجه[ ]4332 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة الضحاك المعافري]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4332ك َتاب الز ْ ِ
اب ِصَف ِة ا ْل َجَّن ِة
ُّهدَ ،ب ُ
ُ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
ينَ ،وَال فَ ِّق ٍري ،إَِّّال َو َّد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]585جه) أَنَس -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
«ما م ْن غٍَِّّ
()1
يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ أَنَّهُ أُِّيتَ ِّم َن ُّ
الدنْـيَا قُوًَت» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]4140 :عبد الباقي :قال السيوطي :هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات .وأعله بنفيع فإنه متروك وهو مخرج في

جدا]
مسند أحمد] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4140أَبواب الز ْ ِ
اع ِة
اب اْلَقَن َ
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ
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الكتاب الثالث من حرف الزاي :يف الزينة
[( - ]586د ت س) بريدة  -رضي هللا عنه  :-قال« :جاء رجل إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وعليه خامت
من حديد ،فقال :مايل أرى َ ِّ
يح األصنام؟
عليك حلْيَةَ أهل النار؟ مث جاءه ،وعليه خامت من ُ
ص ْف ٍر ،فقال :مايل أجد منك ِّر َ
َي ٍ
شيء أ َِّّ
َخت ُذهُ؟ قالِّ :من َوِّر ٍق ،وال
مث أََته وعليه خامت من ذهب ،فقال :مايل أرى عليك حلية أَهل اجلنة؟ قال :من أ ِّّ
تمهُ ِّمثْـ َقاالً» .هذه رواية الرتمذي.
تُ َّ
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وعليه خامتٌ من َشبَهٍ ،فقال :مايل أجد منك ريح
ويف رواية أيب داود« :أَن رجالً جاء إىل ِّّ
رسول هللا،
األصنام؟ فطرحه ،مث جاء وعليه خامت من حديد ،فقال :مايل أرى عليك ِّحليةِّ أهل النار؟ فطرحه ،فقال :اي َ
من أي شيء َِّّ
أختذهُ؟ ...احلديث» .ويف رواية النسائي مثل أَيب داود ،إِّال أَنَّه قدَّم ِّذ ْكر احلديد على ِّذ ْكر َّ
الشبَه (.)1
السلمي المروزي] [األلباني :ضعيف]
[جامع[ ]2821 :الترمذي :هذا حديث غريب] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن مسلم ُّ
( )1رواه الترمذي رقم ( )1786في اللباس ،باب رقم ( ،)43وأبو داود رقم ( ) 4223في الخاتم ،باب في خاتم الحديد ،والنسائي / 8

 172في الزينة ،باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة.

[( * - ]587س) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
َن رجالً قَ ِّد َم من َْجن َرا َن إِّىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
ك جئتين ويف يدك مجرة من
ض عنه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقال :إِّنَّ َ
وسلم -وعليه خامت من ذهب ،فَأَ ْع َر َ

انر» .ويف أخرى :قال« :أقبل رجل من البحرين إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فسلَّم ،فلم يَـ ُر َّد عليه ،وكان يف يده
فأعرضت عين؟ قال:
وجبَّةُ حري ٍر ،فألقامها ،مث سلم ،فرد عليه السالم ،فقال :اي رسول هللا ،أتيتُك آنِّفاً
َ
خامتٌ من ذهبُ ،
جئت به ليس أبجزأ عنك من حجارة احلََّرة،
ت إِّذاً ِبمر كثري؟ قال :إن ما َ
إنه كان يف يدك مجرة من انر ،قال :لقد ِّجئْ ُ
(.)1
ٍ ِّ
ٍ
ص ْف ٍر» .أَخرجه النسائي
ولكنه متاع احلياة الدنيا ،قال :مباذا أَختَتَّم؟ قالَ :حلْ َقة م ْن َحديد ،أو َوِّر ٍق ،أَو ُ

[جامع[ ]2826 :عبد القادر :إسناده صحيح] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :إسناد ضعيف]

( 170 / 8 )1في الزينة ،باب حديث أبي هريرة واالختالف عليه ،وباب لبس خاتم صفر (.)5206

[( - ]588س) الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه « :-أَن رجالً كان جالساً عند النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
ِّ
ِّ
يب هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إِّصبَـ َعه ،فقال الرجل :مايل اي
ص َرةٌ ،فضرب هبا نَ ُّ
وعليه خامت من ذهب ،ويف يَد النيب خمْ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد
َ
صبَعِّك؟ فأخذه الرجل ،فرمى به ،فرآه ُّ
رسول هللا؟ قال :أال تطرح هذا الذي يف إِّ ْ
فتستعني بثمنه».
تبيعه
يت به ،قال :ما هبذا أَمرتُك ،إَِّّنا أمرتُ َ
ذلك ،فقال :ما فعل اخلامت؟ قالَ :رَم ُ
َ
ك أن َ
(.)1
أَخرجه النسائي ،وقال :هذا حديث منكر

[جامع[ ] 2827 :عبد القادر :في إسناده رجل مجهول ،ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [الرسالة:
إسناده ضعيف]

( 170 / 8 )1و 171في الزينة ،باب حديث أبي هريرة واالختالف عليه.

س الغِّلما ُن شيئاً من الذهب؛ ألنه بلغين :أ َّ
َن
[( - ]589ط) مالك بن أنس  -رمحه هللا  :-قال« :أان أكره أن يَلبَ َ
ِّ
الكبري منهم ،والصغري» أخرجه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن التختم ابلذهب ،فأان أكرهه للرجال:
َ
املوطأ (.)1

[جامع[ ]2830 :عبد القادر :إسناده منقطع ولكن له شواهد بمعناه] [الهاللي :سند ضعيف النقطاعه]
158

( )1بالغاً  912 / 2في اللباس ،باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.

ِّ
ص ٍ
هيب :مايل أَرى عليك خامت الذهب؟
[( - ]590س) سعيد بن املسيب  -رمحه هللا  :-قال« :قال عمر  -يعين ل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .»-أخرجه النسائي
قال :قد رآه من هو خريٌ منك فلم يَعِّ ْبهُ ،قال :من هو؟ قالُ :
(.)1

[جامع[ ]2834 :عبد القادر :قال النسائي في " الكبرى " بعد إيراده :هذا حديث منكر] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 164 / 8 )1و  165في الزينة ،باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال (.)5163

[( - ]591ت س [د]) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إِّذا دخل
َن َ

اخلالء نزع خامته» .أخرجه الرتمذي ،والنسائي

(.)1

[جامع[ ]2842 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :حديث منكر ،كما قال أبو داود] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1746في اللباس ،باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ،والنسائي  178 / 8في الزينة ،باب نزع الخاتم

عند دخول الخالء .ورواه أيضاً أبو داود رقم ( )19في الطهارة ،باب الخاتم يكون فيه ذكر هللا تعالى يدخل به الخالء.

[( - ]592س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :كنت قاعداً عند رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأتتْهُ
ِّ
وارين من ذهب؟ قالِّ :س َو َارين من ان ٍر ،قالت :اي رسول هللا ،طَو ٌق من ذهب؟ قال :طَو ٌق
امرأةٌ ،فقالت :اي رسول هللا ،س َ
من انر ،قالت :قُرطَ ِّ
ني من ذهب؟ قال :قُرطني من انر ،قال :فكان عليها ِّسواران من ذهب فرمت هبما ،قالت :اي
ِّ ِّ
صنَ َع قُرطَ ْ ِّ
ص ِّّف ُرهُ
صلِّ َفت عنده ،قال :ما مينع إِّحدا ُك َّن أن تَ ْ
ني من فضة ،مث تُ َ
رسول هللا ،إِّن املرأةَ إِّذا مل تَـتَـزَّيَ ْن ل َزوجها َ
بزع َفر ٍ
ان أو بعبري؟» .أخرجه النسائي (.)1
َ
[جامع[ ]2843 :عبد القادر :فيه أبو زيد مجهول] [األلباني :ضعيف]

( 159 / 8 )1في الزينة ،باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (.)5142

[( - ]593د س) حممود بن عمرو األنصاري  -رمحه هللا :-أَن مساء بنت يزيد حدَّث ْتهُ :أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا
َن َ
الدة من ٍ
عليه وسلم -قالُّ :
ذهب ،قُـلِّّ َدت يف عنقها مثلها من النار يوم القيامة ،وأَميا امرأة جعلت
«أميا امرأة تَـ َقلَّ َد ْ
ت قِّ َ
يف أُذُهنا ُخرصاً من ٍ
ذهب ،جعل هللا يف أُذُهنا ُخرصاً من النار يوم القيامة» .أَخرجه أبو داود ،والنسائي (.)1
[جامع[ ]2846 :عبد القادر :في سنده محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن األنصاري المدني ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4238في الخاتم ،باب في الذهب للنساء ،والنسائي  157 / 8في الزينة ،باب الكراهية للنساء في إظهار

الحلي.

عمر بن اخلطاب ،ويف
[( - ]594د) عامر بن عبد هللا بن الزبري  -رمحه هللا  :-أَن موالة هلم ذهبت اببنة الزبري إىل َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :إِّن مع كل َج َر ٍ
س شيطا َانً».
مسعت َ
اس ،فقطعها عمر ،وقالُ :
ِّر ْجل ْيـ َها أَجر ٌ
أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]2851 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )4230في الخاتم ،باب ما جاء في الجالجل.

ِّ
رجل قد
[( - ]595د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قالَّ :
«مر على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمٌ -
159

مر آخر
فمر آخر قد خضب ابحلناء ،وال َكتم ،فقال :هذا أحسن من هذا ،مث َّ
خضب ابحلِّنَّاء ،فقال :ما أحسن هذاَّ ،
(.)1
ابلصفرة ،فقال :هذا أحسن من هذا كلِّّه» .أخرجه أبو داود
قد خضب ُّ
[جامع[ ]2861 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )4211في الترجل ،باب ما جاء في خضاب الصفرة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )3627في اللباس ،باب الخضاب
بالصفرة.

[( - ]596د س) كرمية بنت مهام  -رمحها هللا « :-أَن امرأة سألت عائشةَ عن خضاب احلناء؟ فقالت :ال أبس به،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يكره رَيه» .أَخرجه أَبو داود ،والنسائي (.)1
ولكين أكرهه ،فإن ِّحِّّيب َ

[جامع[ ]2871 :عبد القادر :في سنده كريمة بنت همام ،وهي مجهولة] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4164في الترجل ،باب في الخضاب للنساء ،والنسائي  142 / 8في الزينة ،باب كراهية ريح الحناء.

[( - ]597د س) أخت حلذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اي
َن َ
ت به» .أخرجه أبو
معشر النساء ،ما لَ ُك َّن يف الفضة ما حتلَّني به ،أما إنه ليس من ُك َّن امرأةٌ تتحلَّى ذهباً تظهره إِّال عُ ِّّذبَ ْ

داود ،والنسائي

()1

[جامع[ ]2847 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4237في الخاتم ،باب في الذهب للنساء ،والنسائي  156 / 8و 157في الزينة ،باب الكراهية للنساء في
إظهار الحلي والذهب.

«دخلت على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوم الفتح،
[( - ]598ت) مزيدة  -رضي هللا عنه  :-قال:
ُ

وعلى سيفه ذهب وفضة ،قال طالب :فسألته عن الفضة؟ فقال :كانت قبيعةُ السيف فضة» .أخرجه الرتمذي

()1

[جامع[ ]2855 :الترمذي :هذا حديث غريب] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1690في الجهاد ،باب ما جاء في السيوف وحليتها.

كتاب إىل ِّ
رسول هللا -
[( * - ]599د س) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :أومأت امرأة من وراء ِّس ٍْرت بيدها ٌ

صلى هللا عليه وسلم -فقبض النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يده ،وقال :ما أدري ،أي ُد رجل ،أم يد امرأة؟ قالت :بل
ِّ
لغري ِّ
يد امرأة ،قال :لو ِّ
أظفارك»  -يعين :ابحلناء .أخرجه أبو داود ،والنسائي (.)1
ت
كنت امرأَة َّ

[جامع[ ]2872 :عبد القادر :في إسناده مطيع بن ميمون ،وهو لين الحديث ،وصفيه بنت عصمة ،ال تعرف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف مطيع بن ميمون العنبري ،وجهالة صفية بنت عصمة] [األلباني :حسن]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4166في الترجل ،باب في الخضاب للنساء ،والنسائي  142 / 8في الزينة ،باب الخضاب للنساء.

نيب هللا ،ابيِّ ْعين ،قال :ال أُابيِّعُ ِّ
ك حىت
[( - ]600د) عائشة  -رضي هللا عنها « :-أن هند بنت عتبة قالت :اي َّ
(.)1
كف ِّ
يك ،كأهنما َّ
تُـغَِّّريي َّ
كفا َسبُ ٍع» .أخرجه أَبو داود

[جامع[ ]2873 :عبد القادر :في سنده مجاهيل] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ِغبطة وعمتها وجدتها] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4165في الترجل ،باب في الخضاب للنساء.

[( - ]601د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :أُِّيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-مبُ َخن ٍ
َّث قد خضب
َ

يديه ورجليه ابحلناء ،فقال رسول هللا :ما ابل هذا؟ قالوا :يتشبه ابلنساء ،فأمر به فَـنُفي إىل النَّقيع ،فقيل :اي رسول هللا،
أَال نقتله؟ فقال :إِّين ُهنِّيت عن قتل املصلِّّني» .أَخرجه أبو داود (.)1

يسار وأبي هاشم] [األلباني :إسناده ضعيف]
[جامع[ ]2875 :عبد القادر :في سنده مجهوالن] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي ٍ
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( )1رقم ( )4928في األدب ،باب في الحكم في المخنثين.

[( - ]602د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « :-أن رجالً دخل على ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وعليه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قلَّما ي ِّ
واجه رجالً يف وجهه بشيء يكرهه ،فلما خرج قال:
ص ْف َرةٍ ،قال :وكان ُ
أَثَـ ُر ُ
ُ
لو أمرمت هذا أن يغسل هذا عنه» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]2878 :عبد القادر :في سنده سلم بن قيس العلوي البصري] [شعيب :إسناده حسن في الشواهد من أجل َسْلم العلوي]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4182في الترجل ،باب في الخلوق للرجل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مكةَ ،جعل
[( - ]603د) الوليد بن عقبة  -رضي هللا عنه  :-قال« :ملا فتح ُ
ِّ ِّ
َّ
ميس َّين من أجل اخلَلوق».
أَهل مكةَ أيتونه بصبيَاهنم ،فيدعو هلم ابلربكة ،وميسح رؤوسهم ،فجيء يب إليه ،وأان ُخمَل ٌق فلم َ
(.)1
أَخرجه أبو داود

[جامع[ ]2879 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا الهمداني ،ومتُنه منكر] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )4181في الترجل ،باب في الخلوق للرجال.

[( - ]604س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :جاء رجل إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -به ر ْدع من
فاهنَكْهُ ،مث أَته ،فقال له :اذهب فاهنكه ،مث أَته ،فقال له:
َخلوق ،فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-اذهب ْ
اذهب فاهنكه ،مث أَته ،فقال له :اذهب فاهنكه ،مث ال تَـعُد» .أَخرجه النسائي

(.)1

[جامع[ ]2881 :عبد القادر :في سنده عمران بن ظبيان الكوفي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( 152 / 8 )1في الزينة ،باب التزعفر والخلوق.

[( * - ]605د) عمار بن ايسر  -رضي هللا عنه  :-قال« :قدمت على أهلي من سفر ،وقد َّ
تشققت يداي،
فخلَّ ُقوين بزعفران ،فغدوت على ِّ
علي  -زاد يف رواية :ومل
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
فسلمت عليه ،فلم يَـ ُر َّد َّ
ع ،فسلَّمت عليه ،فلم
علي منه ر ْد ٌ
يُـ َرِّّحب يب  -وقال :اذهب فاغسل هذا عنك ،فذهبت فغسلته ،مث جئته وقد بقي َّ
فجئت فسلَّمت عليه ،فرد
يَـ ُر َّد علي ،ومل يُـ َرِّّحب يب ،وقال :اذهب فاغسل هذا عنك ،فذهبت فغسلته حىت أنْـ َقْيـتُهُ،
ُ
ض ِّّم َخ ابلزعفران ،وال اجلُنُ ِّ
َّص
علي َّ
ورحب يب ،وقال :إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر ُبري ،وال املت َ
َّ
ورخ َ
ب ،وقالَ :
للجنُ ِّ
ب :أن يتوضأ».
ب إِّذا انم أو أَكل أو َش ِّر َ
ُ
ويف روايةٍ خمتصراً ،أ َّ
خ
َن َ
ض ِّّم ُ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ثالثة ال تقرُهبم املالئكةُِّ :جي َفةُ الكافر ،واملُتَ َ
ب إِّال أَن يتوضأ» .أخرجه أبو داود يف أول كتابه خمتصراً ،إِّىل قوله« :اذهب فاغسل هذا عنك يف املرة
ابخلَلوق ،واجلُنُ ُ
األوىل ،مث عاد» .أخرجه بطوله ،وأخرج الرواية األخرية أيضاً

(.)1

[جامع[ ]2882 :عبد القادر :فيه عطاء الخراساني ،صدوق يهم كثي اًر ويرسل ويدلس ،ولكن لهذا لحديث شواهد بالمعنى يقوى بها]
[شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( )4176في الترجل ،باب في الخلوق للرجال.

َن َ ِّ
[( - ]606د) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يقبل هللاُ
(.)1
صالة رجل يف جسده شيء من َخلوق» .أَخرجه أبو داود

[جامع[ ]2883 :عبد القادر :في سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد هللا بن ماهان ،وهو صدوق سيء الحفظ] [شعيب:
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إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4178في الترجل ،باب في الخلوق للرجال.

ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إين يل ُمجَّة،
[( * - ]607ط س) أبو قتادة  -رضي هللا عنه  :-قال
أَفَأ َُرِّّجلُها؟ قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-نعم ،وأَ ْك ِّرْمها ،قال :فكان أَبو قتادة ُرَّمبا دهنها يف اليوم مرتني ،من
أجل قول ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-نعم ،وأَكرمها» .أَخرجه املوطأ.
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فأمره أن َُْي ِّس َن إِّليها ،وأن
ويف رواية النسائي ،قال« :كانت له ُمجَّةٌ ضخمةٌ ،فسأل َّ
(.)1
كل يوم»
َيرت َّج َل َّ

[جامع[ ]2884 :عبد القادر :إسناده منقطع عند مالك ووصله النسائي والبزار بإسناد صحيح] [األلباني :ضعيف] [الهاللي :ضعيف]

( )1رواه مالك في " الموطأ "  949 / 2في الشعر ،باب إصالح الشعر ،بإسناد منقطع ،وقد وصله النسائي  183 / 8في الزينة ،باب

اتخاذ الجمة.

[( - ]608ط) عطاء بن يسار  -رمحه هللا  :-قال« :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف املسجد ،فدخل
صالح شعره وحليته ،ففعل،
أيم ُره إبِّ ِّ
اثئر الرأْس واللحية ،فأَشار إليه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بيده ،كأنه ُ
رجل َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أَليس هذا خرياً ِّمن أَن أييتَ أح ُد ُك ْم وهو اثئُِّر الرأس ،كأنه شيطان».
مث رجع ،فقال ُ
أخرجه املوطأ (.)1
[جامع[ ]2886 :عبد القادر :مرسل ،وجاء موصو ًال بمعناه عن جابر وغيره] [الهاللي :ضعيف بهذا الفظ ،واالسناد مرسل]
( 949 / 2 )1في الشعر ،باب إصالح الشعر ،وهو مرسل ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :قال أبو عمر بن عبد البر :ال خالف
عن مالك في إرساله ،وجاء موصوالً بمعناه عن جابر وغيره.

أجزها ،كان رسول هللا
[( - ]609د) أَنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال« :كانت يل ذؤابة ،فقالت يل أُمي :ال ّ

 -صلى هللا عليه وسلم -ميَُدُّها ،وأيخ ُذ هبا» .أخرجه أَبو داود (.)1

[جامع[ ]2895 :عبد القادر :فيه ميمون بن أبان ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )4196في الترجل ،باب ما جاء في الرخصة.

ص
[( * - ]610ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يَـ ُق ُّ
(.)1
من شاربه ،ويقول :إِّن إبراهيم خليل الرمحن كان يفعله» .أَخرجه الرتمذي

[جامع[ ]2910 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )2761في األدب ،باب ما جاء في قص الشارب.

ِّ
ال إِّال يف حج أَو عمرة» .أخرجه
السبَ َ
[( * - ]611د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال« :ما كنا نُـ ْعفي ّ

أبو داود

(.)1

[جامع[ ]2911 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ،وفي متنه اضطراب] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )4201في الترجل ،باب في أخذ الشارب.

[( - ]612ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أبيه عن جده« :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان
َن َ

أيخذ من حليته ،من عرضها ،وطوهلا» .أَخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]2912 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده متروك] [األلباني :موضوع]
( )1رقم ( ) 2763في األدب ،باب ما جاء في األخذ من اللحية.
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ب ال ِّطّيبِّ ،
ِّ
يف َيب النظافة،
ب َِّي ُّ
نظ ٌ
[( * - ]613ت) سعيد بن املسيب  -رمحه هللا ُ :-مس َع يقول« :إِّن هللا طَيِّّ ٌ
ت ذلك ملَُه ِّ
اجر
ود ،فَـنَ ِّظّ ُفوا  -أُراه قال :أَفْنِّيَـتَ ُكم -وال تَ َ
شبَّـ ُهوا ابليهود» .قال :فذكر ُ
كرميٌ َيب الكرم ،جوا ٌد َيب اجلُ َ
بن ِّمسما ٍر ،فقالَّ :
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مثله ،إِّال أنه قال« :نَ ِّظُّفوا
حدثَنيه عا ُ
مر ابن سعد عن أبيه عن ِّّ
(.)1
أَفنيتَكم» .أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]2914 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف لكن قوله ((إن هللا جواد)) صحيح]
[شعيب :حديث ضعيف]

( )1في األدب ،باب ما جاء في النظافة (.)2799

[( * - ]614ت) أبو عثمان النهدي  -رمحه هللا  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إِّذا أ ِّ
ُعطي
أح ُدكم الرَيا َن فال يردَّهِّ ،فإنه خرج من اجلنة» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]2918 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده صحيح] [األلباني :ضعيف] [شعيب :مرسل وفيه حنان
األسدي لم يوثقه غير ابن حبان]

( )1رقم ( ) 2792في األدب ،باب ما جاء في كراهية رد الطيب.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]615س) حممد بن علي بن أيب طالب -رمحه هللا  :-قال :سألت عائشة« :أكان ُ
(.)1
ِّ
بذ َكارةِّ ال ِّطّيب :املِّس ِّ
الع ْن َِّرب» أخرجه النسائي
كو َ
ب؟ قالت :نعمَ ،
ْ
وسلم -يتطيَّ ُ
[جامع[ ]2919 :عبد القادر :في إسناده ضعف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 150 / 8 )1و 151في الزينة ،باب العنبر.

رسول هللا  -صلى
نت النساءَ يف املدينة ،فقال هلا ُ
[( * - ]616د) أم عطية  -رضي هللا عنها « :-أَن امرأة كانت َختِّْ ُ
أحب لِّلبَـ ْعل» .قال أبو داود :هذا احلديث ضعيف ،وراويه
هللا عليه وسلم :-ال تَـْنـ َهكي ،فإن ذلك أحظَى للمرأة ،و ُّ
(.)1
جمهول
[جامع[ ]2936 :عبد القادر :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( )5271في األدب ،باب ما جاء في الختان.

«خرجت أان وصاحب يل يُكْىن أَاب عامر ،رجل
[( - ]617د س) أبو احلصني اهليثم بن ُشفي  -رمحه هللا  :-قال:
ُ
من ِّ ِّ
اصهم رجالً من ِّ
الصحابة  -قال أَبو احلصني :فسبقين
األزد ،يُكْىن أَاب َرَْيَانَة  -من َّ
صلِّّ َي إبِّيلياءَ ،وكان قَ ُّ
املعافر ،لنُ َ
َ
ِّ
َدركتُهُ ،فجلست إىل جانبه ،فسألين :هل أَدركت قَصص أَيب رَيانة؟ قلت :ال ،قال :مسعته
صاحيب إىل املسجد ،مث أ َ
يقول :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن عشر :عن الو ْش ِّر ،والو ْش ِّم ،والن ِّ
كام َعةِّ ِّ
الرجل الرجلَبغري
َّتف ،وعن ُم َ
َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
جل يف أَسفل ثيابه حريراً مثل األَعاجم،
وجيعل على َمنكِّبَيه حريراً
َ
جيعل الر ُ
ش َعا ٍر ،ومكامعة املرأَة املرأَةَ بغري شعار ،وأَن َ
()1
ُّهىب ،وعن رُك ِّ
ُّم ِّ
ور ،ولُبُ ِّ
وس اخلامتَ إِّال لذي سلطان» .أَخرجه أبو داود ،والنسائي
مثل األعاجم ،وعن الن ْ
وب الن ُ
ُ
[جامع[ ]2942 :عبد القادر :في سنده أبو عامر الحجري األزدي المعافري المصري ،واسمه عبد هللا بن جابر ،وهو مجهول] [شعيب:
صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إال لذي سلطان ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4049في اللباس ،باب من كره لبس الحرير ،والنسائي  143 / 8في الزينة ،باب النتف ،ورواه ابن ماجة

مختص ًار رقم ( )3655في اللباس ،باب ركوب النمور.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يكره
[( - ]618د س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
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عشر ِّخ ٍ
وج َّر ِّ
الشيْ ِّ
ج ِّّ
يري َّ
ابلزينة لغري حملِّّها،
اللُّ :
ُّم ابلذهب ،والت َُّ
بَ ،
َّرب َ
اإلزار ،والتخت َ
الص ْف َرةَ  -يعين :اخلَلُوق  -وتَـغْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
وع ْز َل املاء لغري[ ،أو ِّ
وفساد الصيب،
غري َحملّه] ،أَو عن حملّه،
والضرب ابلكعاب ،و ُّ
َ
وع ْق َد التَّمائمَ ،
الرقَى بغري املَُع ِّّوذَاتَ ،
َ
(.)1
غري ُحمَ ِّّرمهِّ» .أخرجه أبو داود ،والنسائي
[جامع[ ] 2943 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :منكر]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4222في الخاتم ،باب ما جاء في خاتم الذهب ،والنسائي  141 / 8في الزينة.

[( - ]619ت) أبو أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-احلِّنَّاءُ،
(.)1
ِّ
املرسلني» .وقال بعض الرواة :فيه« :احلياء» ابلياء .وكذا أَخرجه الرتمذي
السو ُ
والتـ َ
النكاح :من سنن َ
اك ،و ُ
َّعطُّ ُر ،و ّ

[جامع[ ]2950 :عبد القادر :إسناده ضعيف ولكن للحديث طرق] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1080في النكاح ،باب فضل التزويج والحث عليه.

[( - ]620د) رافع بن خديج  -رضي هللا عنه  :-قال« :خرجنا مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف سف ٍر،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-على رو ِّ
ط ِّعه ٍن ُمح ٌر ،فقال :أال أَرى هذه
فرأى ُ
احلِّنا ،وعلى إبلنا أكسيَة فيها ُخيو ُ
ََ
ِّ
احلمرةَ قد َعلتكم؟ فقمنا ِّسراعاً لقول ِّ
األكسيَةَ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حىت نَـ َف َر بعض إِّبلنا ،فأخذان
َ
()1
فنزعناها عنها» .أَخرجه أبو داود .
[جامع[ ]2952 :عبد القادر :في إسناده رجل مجهول من بني حارثة] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الرجل الحارثي] [األلباني:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )4070في اللباس ،باب في الحمرة.

ِِّّ
ِّ
[( - ]621جه) أ ُّم َسلَ َمةَ -رضي هللا عنها « -أ َّ
ُّورةَِّ ،و َسائَِّر
َن النِّ َّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن بَ َدأَ بِّ َع ْوَرته ،فَطََال َها ِّابلن َ
()1
س ِّدهِّ أَ ْهلُهُ» أخرجه ابن ماجه
َج َ

[ماجه[ ] 3751 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا حديث رجاله ثقات .وهو منقطع .وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة ،قاله أبو

زرعة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه]
ِ
اب ِاال ِط َال ِء ِب ُّ
ورِة
الن َ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3751ك َت ُ

ِّ َّ َّ
َّيب َ َّ
[( - ]622جه) أ ُّم َسلَ َمةَ -رضي هللا عنها « -أ َّ
يل َعانَـتَهُ بِّيَ ِّدهِّ» أخرجه ابن
َن النِّ َّ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم اطلَى َوَوِّ َ

ماجه

()1

[ماجه[ ] 3752 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا حديث رجاله ثقات .وهو منقطع .وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة قاله أبو

زرعة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف كسابقه]
ِ
اب ِاال ِط َال ِء ِب ُّ
ورِة
الن َ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3752ك َت ُ
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حرف السني
يشتمل على مخسة كتب كتابُ السَّخَاءِ ،كتاب السَّفَرِ ،كتاب السَّبْق ،كتاب السُّؤال ،كتاب
السِّحر
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الكتاب األول :يف السَّخَاءِ والكرمِ
«الس ِّخ ُّي قريب من هللا،
[( - ]623ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أَن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
ِّ
ِّ ِّ
يل بَعِّيد من هللا ،بَعِّيد من الناس ،بعيد من اجلنة ،قريب من
قريب من الناس ،قر ٌ
يب من اجلَنَّة ،بَعيد من النار .والبَخ ُ
(.)1
أحب إىل هللا تعاىل من عابد ُبيل» ،أَخرجه الرتمذي
خي ُّ
النار ،وجلَا ِّهل َس ُّ
[جامع[ ]2979 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه سعيد بن محمد الوراق ضعيف ومعنى الحديث صحيح] [األلباني:
ضعيف جدا] [شعيب :ضعيف]

( )1رقم ( )1962في البر والصلة ،باب ما جاء في السخاء.
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الكتاب الثاني :يف السفر ،وآدابه
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا بن
[( - ]624ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :بعث ُ
ف فأُصلي مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث
معة ،فغدا أَصحابُه ،وقال :أختَلُّ ُ
يوم اجلُ َ
َرَواحةَ يف َس ِّريَّة ،فوافق ذلك َ
ت
أَحلَُقهم ،فلما صلى مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رآه ،فقال :ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال :أرد ُ
(.)1
فضل غَ ْد َوِِّتِّم» أخرجه الرتمذي
أدر َ
ُصلِّّي معك ،مث أَحلقهم ،قال :لو أنف ْق َ
أن أ َ
كت َ
ت ما يف األرض ما َ

[جامع[ ]2993 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :وفي إسناده ضعف ،ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى
بها] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :حديث ضعيف]

( )1رقم ( ) 527في الصالة ،باب ما جاء في السفر يوم الجمعة.

[( - ]625ط) سعيد بن املسيب  -رمحه هللا  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :الشيطا ُن يَـ ُه ُّم
ابلواحد وابالثنني ،فإذا كانوا ثالثة ما يَـ ُه ُّم ،هبم» .أخرجه املوطأ (.)1

[جامع[ ]2995 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف]

( 978 / 2 )1في االستئذان ،باب ما جاء في الوحدة في السفر ،وهو مرسل ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :قال أبو عمر بن عبد

البر :مرسل باتفاق رواة الموطأ ،ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن

المسيب عن أبي هريرة.

عر ِّ
س
ابت ابملُ َّ
[( - ]626د) ابن عمر  -رضي هللا عنهما « -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذ قَ ِّد َم َ
دي» أخرجه أبو داود (.)1
حىت يغتَ َ
[جامع[ ]3020 :عبد القادر :إسناده ضعيف]

( )1هو في هامش " عون المعبود "  173 / 2في آخر كتاب المناسك.

[( - ]627ت) عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما « -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هناهم أن يَطْرقُوا النساء

ليالً ،قال :فطرق رجالن بع َد هني رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فوج َد كلُّ واحد منهما مع امرأته رجالً» أخرجه

الرتمذي تعليقا (.)1

[جامع[ ]3023 :معلق] [ابن العربي في عارضة األحوذي ( :)365/5لم يصح بحال]

ال.
( )1رواه الترمذي تعليق ًا على حديث جابر الذي قبله رقم ( )2713في االستئذان ،باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله لي ً

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال
[( - ]628د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ترَك ِّ
البحر إال حاجاً أو ُمعتَ ِّمراً ،أو غازايً يف سبيل هللاَّ ،
حتت البحر انراً ،وحتت النار حبراً» أخرجه أبو داود (.)1
فإن َ
ب َ
[جامع[ ]3024 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1رقم ( )2489في الجهاد ،باب في ركوب البحر في الغزو.

ورسول  -صلى هللا عليه وسلم -يف بيت،
ُ
«قدم زي ُد بن حارثَةَ
[( - ]629ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالتَ :

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عرايانً َجيُُّر ثوبه ،وهللا ،ما رأَيتُه عرايانً قبلها وال
فأتى زيد ،فقرع الباب ،فقام إليه ُ
بعدها ،فاعتَـنَقه وقَـبَّلهُ» أَخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]3027 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2733في االستئذان ،باب ما جاء في المعانقة والقبلة.
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رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -تَـلَ َّقي جعفر بن أيب طالب  -رضي هللا عنه،
[( - ]630د) عامر الشعيب «أن َ

فالتَـ َزَمهُ وقبَّل ما بني عينيه» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]3028 :عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5220في األدب ،باب في قبلة ما بين العينين.
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الكتاب الثالث :يف السبق والرمي
[( - ]631د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من أ ْدخل فرساً بني
فَ ِّ
سبق  -فهو قِّمار».
يؤم ُن أن يُ ْسبَ َق  -فليس بقمار .ومن أدخل فرساً بني فرسني  -وقد أ ُِّم َن أن يُ َ
رسني  -وهو ال َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]3036 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2579في الجهاد ،باب في المحلل ،وإسناده ضعيف .وابن ماجة ( )2876وأحمد (.)505/2

[( - ]632ت) عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن هللا لي ِّ
دخ ُل
ُ
ِّ
امي به ،واملُ َّ
أحب
ارموا وارَكبُوا ،وألن ترموا ُّ
َّ
مد به ،وقالُ :
ابلسهم الواحد ثالثةً اجلنّةَ صان َعهُ ََيتَ ُ
سب يف صنعته اخلري ،والر َ
فرسه ،ومالعبته أهلَه ،فإهنن من احلق».
إيلَّ من أن تركبوا ،كلُّ ما يَ ُ
لهو به الرجل املسلم ابطل ،إال ْرميه بقوسه ،وأتديبه َ

أخرجه الرتمذي هكذا مرسالً (.)1

[جامع[ ]3042 :عبد القادر  :مرسل وفيه عنعنة ابن إسحاق] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1637في فضائل الجهاد ،باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل هللا تعالى.

[( - ]633د س) أبو وهب اجلشمي  -رضي هللا عنه  -قال حممد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أيب وهب:
حمجل ،أو أ ْدهم
َغر َّ
كميت أغَ َّر ُحمَ َّجل ،أو أ ْش َقر أ َّ
بكل َ
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :عليكم من اخليل ِّّ

أغر حمجل».
َّ

أغر »..فذكر حنوه .قال حممد بن مهاجر «فسألته :مل فَضَّل
َغر ُحم َّجل ،أو كميت َّ
ويف رواية« :عليكم بكل أَشقر أ َّ
صاحب أَشقر» .هذه رواية أيب
أول من جاء ابلفتح
األشقر؟ قال ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعث َس ِّريَّة فكان َ
ُ

داود.

وأحب األمساء إىل هللا :عبد
س ّموا أبمساء األنبياء،
ُّ
ويف رواية النسائي ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-تَ َ
ِّ
ِّ
حمجل [أو
حوا بَنواصيها
أغر َّ
وأكفاهلا ،وال تُـ َقلِّّدوها األوَتر ،وعليكم بكل ُكميت َّ
وامس ُ
هللا وعبد الرمحن ،وارتَبطُوا اخليل َ
أغر حمجل».
أغر حمجل] ،أو أدهم َّ
أشقر َّ
وقد أخرج أبو داود ِّذ ْكر الت ِّ
َّسمي مفرداً ،وهو مذكور يف كتاب األمساء من حرف اهلمزة ،وأخرج أيضاً هو والنسائي
ّ
َ
ِّ
ِّ
«وذكر الصفة» ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ارتَبِّطُوا اخليل،
التسمي
ابقي الرواية مفردة عن ِّذ ْكر
ّ
(.)1
أعجازها  -أو قالِّ :
وامسحوا بنواصيها و ِّ
أكفاهلا  -وقلِّّدوها ،وال تُقلِّّدوها األوَتر»
[جامع[ ]3044 :شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2544في الجهاد ،باب فيما يستحب من ألوان الخيل ،والنسائي  218 / 6و 219في الخيل ،باب ما
يستحب من شية الخيل.

[( * - ]634د) عتبة بن عبد السلمي  -رضي هللا عنه  -أنه مسع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال
َعرافها ،فإن فيها ِّدفاءَها ،وال أذانهبا ،فإهنا ُّ
مذاهبا».
تَـ ُق ُ
واصي اخليل ،فإن اخلري معقود يف نواصيها ،وال أ َ
صوا نَ َ
صوا نواصي اخليل ،وال ِّ
[م َذ ُّاهبا] ،وأعرافها دفاؤها ،ونواصيها
ويف رواية قال« :ال ت ُق ُّ
معارفها ،وال أذانهبا ،فإن أذانهبا َ
معقود فيها اخلري» .أخرج أبو داود الرواية الثانية ( ،)1واألوىل ذكرها رزين.
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[جامع[ ] 3052 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :صحيح]
( )1رواه أبو داود رقم ( )2542في الجهاد ،باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها.

أحب إىل رسول هللا -صلى هللا عليه
[( * - ]635س) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :مل يكن شيء َّ
(.)1
وسلم -بعد النساء من اخليل» أخرجه النسائي
[جامع[ ] 3056 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :ضعيف]
( 217 / 6 )1و 218في الخيل ( ،)3564باب حب الخيل.

اَّللِّ ب ِّن عَم ِّرو ب ِّن عَو ٍ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ
ِّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ف ال ُْم َزِِّّينّ ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،عَ ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
ُ
ول َّ َ
[( - ]636جه) َكثري بْ ِّن عَبْد َّ ْ ْ ْ ْ
()1
اخلَْي ُل يَـ ْو َم ِّو ْرِّد َها» أخرجه ابن ماجه
َو َسلَّ َم« :يُـبَ َّدأُ ْ

[ماجه[ ]2484 :عبد الباقي :في الزوائد  :في إسناده عمرو بن عوف ضعيف .وفيه حفيده كثير بن عبد هللا ،قال الشافعي ركن من

أركان الكذب .وقال أبو داود كذاب[ ]...األلباني :ضعيف جدا] [ شعيب :إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد هللا المزني ،وأبوه عبد هللا

بن عمرو مجهول لم يرو عنه غيره]
ِ
الرُهو ِن ،باب ِقسمة ا ْلم ِ
ِ
اء
اب ُّ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2484ك َت ُ
َ ُ َْ َ
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الكتاب الرابع :يف السؤال
[( - ]637د) معاوية بن أيب سفيان  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-هنى عن
الغلُوطات» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 3066 :عبد القادر :وفي سنده عبد هللا بن سعد بن فروة البجلي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3656في العلم ،باب التوقي في الفتيا.

171

الكتاب الامس :يف السحر ،والكهانة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من َع َقد عُقدة مث نفث
[( - ]638س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
(.)1
َشرك ،ومن تعلَّق بشيء ُوكِّ َل إليه» أخرج النسائي
سحر فقد أ َ
سحر ومن َ
فيها فقد َ
[جامع[ ]3071 :عبد القادر :سنده عبادة بن ميسرة المنقري ،وهو لين الحديث ،وفيه أيضاً عنعنة الحسن البصري] [األلباني:
ضعيف]

( 112 / 7 )1في التحريم ،باب الحكم في السحرة.
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حرف الشني
وفيه ثالث كتب
كتابُ الشَّراب ،كتاب الشَّركَة ،كتاب الشِّعْر
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الكتاب األول :يف الشَّرَاب
رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]639د) عيسى بن عبد هللا  -رجل من األنصار  -رمحه هللا  -عن أبيه «أن َ
اإل َدواةِّ
فم اإلداوة ،مث
إبد َاوة ،فقال :اخنَ ْ
ففعلت ،ف َ
ُ
يوم أُحد َ
وسلم -دعا َ
فم ِّ َ
شرب من فمها» .ويف نسخة «اخنَث َ
ث َ
اشرب من فمها» .أخرجه أَبو داود (.)1
[جامع[ ]3093 :عبد القادر :ضعيف وله شاهد قبله] [شعيب :ضعيف ،على وهمٍ في إسناده] [األلباني :منكر]
( )1رقم ( )3721في األشربة ،باب في اختناث األسقية.

[( - ]640ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تشربوا

امحدوا هللا إذا َرفعتم».
ومسُّوا هللا إذا أنتم َشربتم ،و ْ
شرب البعري ،ولكن اشربوا َمثىن وثُالثَ ،
واحداً ،ك ُ
ب يَـتَـنَـ َّفس نَـ َفسني» أخرجه الرتمذي (.)1
ويف رواية« :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا َش ِّر َ
[جامع[ ]3097 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده ضعيف ومجهول] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1886في األشربة ،باب ما جاء في التنفس في االناء.

[( - ]641س) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :اشربوا وال تَس َكروا» .أخرجه النسائي ،وقال ،وهذا غري اثبت

(.)1

[جامع[ ] 3147 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد موقوفا لكن صح مرفوعا] [الرسالة :ضعيف]
( 320 / 8 )1في األشربة ،باب األخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حول الكعبة
[( - ]642س) أبو مسعود البدري  -رضي هللا عنه  -قالَ « :ع ِّطش ُّ
ِّ
ِّ
شرب ،فقال رجل:
زمز َم،
َّ
السقايةِّ [ف ّ
ب فقالَّ :
علي ب َذنُوب من َ
فصب عليه ،مث َ
ش َّمهُ] ،فقطَّ َ
فاستَسقى ،فأُِّيتَ بنَبيذ من ّ
أحرام هو اي رسول هللا؟ قال :ال» أخرجه النسائي ،وقال :هذا خرب ضعيف (.)1
[جامع[ ]3157 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 325 / 8 )1في األشربة ،باب األخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر.

[( - ]643س) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال« :إن رجالً جاء إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
الرْكن ،ودفع إليه القدح ،فرفعه إىل فيه ،فوجده شديداً فردَّه على صاحبه ،فقال رجل ِّمن
بق َدح فيه نبيذ ،وهو عند ُّ
ِّ
علي ابلرجل ،فأُيت به ،فأخذ منه القدح ،مث دعا مباء فصبَّه فيه ،مث رفعه إىل فيه،
القوم :اي رسول هللا :أحرام هو؟ فقال َّ
اغتلمت عليكم هذه األوعية فا ْك ِّسروا ُمتوهنَا ابملاء» أخرجه النسائي
ب ،مث دعا مباء أيضاً ،فصبَّهُ فيه ،مث قال :إذا
ْ
فقطَّ َ

( ،)1وقال :هذا احلديث ليس مبشهور وال َيتج به

(.)2

[جامع[ ] 3158 :عبد القادر :وفي سنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 323 / 8 )1و  324في األشربة ،باب األخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر.

«سألت أمَّ َسلَمةَ  -رضي هللا عنها -ما كان النيب  -صلى هللا عليه
[( - ]644د) كبشة بنت أيب مرمي قالت:
ُ
(.)1
ط الزبيب والتمر» .أخرجه أبو داود
جم النَّوى طبخاً ،أو ُنل َ
وسلم -ينهى عنه؟ قالت :كان ينهاان أن ْنع ُ

[جامع[ ]3177 :عبد القادر :إسناده ضعيف وله شواهد قبله ] [شعيب :قولها" :نخلط الزبيب والتمر" صحيح لغيره ،وهذا إسناد

ضعيف لجهالة كبشة بنت أبي مريم] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
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( )1رقم ( )3706في األشربة ،باب في الخليطين.

ِّ
لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -زبيب فيُلقى فيه
[( - ]645د) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :كان يُنبَ ُذ

متر ،أَو متر فيُلقى فيه زبيب».

ويف رواية ،قالت :صفية بنت عطية« :دخلت مع نِّسوة من عبد القيس على عائشة .فسألناها عن التمر والزبيب؟

النيب -صلى هللا عليه وسلم.»-
فقالت :كنت آخ ُذ قَـ ْب َ
فأم ُر ُسه ،مث أسقيه َّ
ضة من متر ،وقَبضة من زبيب ،فأُلقيه يف إانءْ ،
أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]3181 :عبد القا در :إسنادهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3707و ( ) 3708في األشربة ،باب في الخليطين ،وإسنادهما ضعيفان.

ول َِّّ
ت-رضي هللا عنهَ -ع ْن َر ُس ِّ
اخلَ ْم َر ،فَِّإ َّن
ال« :إِّ َّاي َك َو ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
[( - ]646جه) َخبَّاب بْ َن ْاأل ََر ِّّ
اَّلل َ
()1
اايَ ،ك َما أ َّ
َن َش َج َرَِتَا ،تَـ ْف َرعُ َّ
الش َج َر» أخرجه ابن ماجه
َخ ِّطيئَـتَـ َها تَـ ْف َرعُ ْ
اخلَطَ َ
[ماجه[ ]3372 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نمير بن الزبير الشامي األزدي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
َّ
األردني]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف منير بن الزبير :وهو الشامي أبو ذر
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3372ك َتاب ْاأل ْ ِ
اح ُك ِل َش ٍر
اب اْل َخ ْمُرِ ،م ْف َت ُ
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
اخلَ ْم ِّرَ ،ك َعابِّ ِّد
«م ْد ِّم ُن ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]647جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ :
()1
َوثَ ٍن» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3375 :عبد الباقي :في الزوائد :محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي .وقواه ابن حبان .وقال أبو حاتم :يكتب حديثه
محمد بن سليمان ابن األصبهاني مختلف فيه،
وال يحتج به .وباقي رجال اْلسناد ثقات] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيفَّ ،

ويخطئ في حديثه]
وهو إلى الضعف أقرب ُ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3375ك َتاب ْاأل ْ ِ
اب ُم ْد ِم ُن اْل َخ ْم ِر
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
َصنَ ُع لِّر ُس ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ثََالثَةَ آنِّيَةٍ ِّم َن اللَّْي ِّل
شة -رضي هللا عنه -قَال ْ
[( - ]648جه) عَائِّ َ
َتُ « :كنْ ُ
اَّلل َ
تأ ْ َ
()1
ُخمَ َّم َرةً ،إِّ َانءً لِّطَ ُه ِّ
ش َرابِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
ورهَِّ ،وإِّ َانءً لِّ ِّس َواكِّهَِّ ،وإِّ َانءً لِّ َ

[ماجه[ ]3412 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حريش بن خريت ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3412ك َتاب ْاأل ْ ِ
اْل َن ِ
ير ِْ
اب َت ْخ ِم ِ
اء
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمَ ،ع ِّن ا ْختِّنَ ِّ
َس ِّقيَةِّ َوإِّ َّن
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( - ]649جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اث ْاأل ْ
ُ
ول َّ َ
ََ َ
ول َِّّ
ت َعلَْي ِّه ِّم ْنهُ َحيَّةٌ»
َر ُج ًال بَـ ْع َد َما َهنَى َر ُس ُ
ام ِّم َن اللَّْي ِّل إِّ َىل ِّس َق ٍاء ،فَا ْختَـنَـثَهُ ،فَ َخ َر َج ْ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َع ْن ذَلِّ َ
ك ،قَ َ
اَّلل َ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]3419 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح]
َشرِب ِة ،باب ْ ِ ِ
ِ
َس ِقَي ِة
اختَناث ْاأل ْ
اب ْاأل ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3419ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]650جه) َع ِّ
اصم بْ ِّن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن َزيْ ِّد بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
الَ " :هنَا َان َر ُس ُ
اَّللِّ بْ ِّن عُ َم َرَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ف ِّابلْي ِّد الْو ِّ
ِّ
ِّ
َح ُد ُك ْمَ ،ك َما يَـلَ ُغ
اح َدةَِّ ،وقَ َ
عَلَيْه َو َسلَّ َم أَ ْن نَ ْش َر َ
الَ " :ال يَـلَ ْغ أ َ
ب عَلَى بُطُوننَاَ ،و ُه َو الْ َك ْرعَُ ،و َهنَا َان أَ ْن نَـغْ َِّرت َ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ط َّ
ب ِّابللَّْي ِّل ِّم ْن إِّ َان ٍءَ ،ح َّىت َُيَ ِّّرَكهُ،
ين َس ِّخ َ
اَّللُ َعلَْي ِّه ْمَ ،وَال يَ ْش َر ْ
ْبَ ،وَال يَ ْش َر ْ
ب ِّابلْيَد ال َْواح َدةَ ،ك َما يَ ْش َر ُ
ب الْ َق ْو ُم الَّذ َ
الْ َكل ُ
ٍ
إَِّّال أَ ْن ي ُكو َن إِّ َانء ُخمَ َّمرا ،ومن َش ِّر ِّ ِّ
ِّ
اَّلل لَهُ بِّع َد ِّد أَصابِّعِّهِّ حسنَ ٍ
اتَ ،و ُه َو
َّوا ُ
ب َُّ َ
ً ً ََ ْ َ
َ
ض َعَ ،كتَ َ
ب بِّيَده َو ُه َو يَـ ْقد ُر َعلَى إِّ َانء ،يُ ِّري ُد التـ َ
َ ََ
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ِّ ِّ
ُف َه َذا َم َع ُّ
الدنْـيَا " أخرجه ابن ماجه
ح ،فَـ َق َ
ال :أ ٍّ
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ عَلَيْ ِّه َما َّ
ح الْ َق َد َ
الس َال ُم ،إِّ ْذ طََر َ
إ َانءُ ع َ

()1

جدا لضعف بقية :وهو ابن الوليد ،وجهالة شيخه مسلم بن عبد هللا
[ماجه[ ]3431 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
وشيخه زياد بن عبد هللا]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3431ك َتاب ْاأل ْ ِ
الشر ِب ِب ْاألَ ُك ِ
ف َوا ْل َكْر ِع
اب ُّ ْ
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ ٍ
الَ :ر ُس ُ
يها ،فَـ َق َ
[( - ]651جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
ْرعُ فِّ َ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
الَ :م َر ْرَان عَلَى ب ْرَكة ،فَ َج َعلْنَا نَك َ
()1
ْرعُواَ ،ولَكِّ ِّن ا ْغ ِّسلُوا أَيْ ِّديَ ُك ْمُ ،مثَّ ا ْش َربُوا فِّ َ ِّ
ب ِّم َن الْيَ ِّد» أخرجه ابن ماجه
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
س إِّ َانءٌ أَطْيَ َ
«ال تَك َ
يها ،فَإنَّهُ ل َْي َ
[ماجه[ ]3433 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم -وجهالة سعيد بن عامر]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3433ك َتاب ْاأل ْ ِ
الشر ِب ِب ْاألَ ُك ِ
ف َوا ْل َكْر ِع
اب ُّ ْ
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
الَ « :كا َن لِّر ُس ِّ
ب
[( - ]652جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ح قَـ َو ِّار َير يَ ْش َر ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َد ُ
َ
()1
فِّيهِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3435 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مندل بن علي ومحمد بن إسحاق ،وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي ،وابن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3435ك َتاب ْاأل ْ ِ
اب ُّ
اج
ُّج ِ
الش ْر ِبِ ،في الز َ
َشرَِبةَ ،ب ُ
ُ
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الكتاب الثاني :يف الشركة
ث َّ
ريكني ،ما مل َخيُ ْن أح ُدمها
[( * - ]653د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -يرفعه «إن هللا َّ
وجل يقول :أان اثلِّ ُ
عز َّ
الش ْ
ِّ
ت من بينِّهما» أخرجه أبو داود (.)1
خر ْج ُ
صاحبَه ،فإذا خانه َ
[جامع[ ] 3213 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3383في البيوع ،باب في الشركة.

يوم ب ْدر،
كت أان َّ
[( - ]654د س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال« :اشرت ُ
صيب َ
وعمار وسعد فيما نُ ُ
(.)1
فجاء سعد أبسري ِّ
أجيء أان وعمار بشيء» .أخرجه أبو داود والنسائي
ين ،ومل
ْ
[جامع[ ]3214 :عبد القادر :أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن مسعود روى عن أبيه عبد هللا ولم يسمع منه] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3388في البيوع ،باب في الشركة على غير رأس المال ،والنسائي  319 / 7في البيوع ،باب الشركة بغير

مال.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فجعلُوا
[( * - ]655د) السائب بن أيب السائب  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ
«أتيت َّ
كنت
علي ،ويذ ُكروين ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أان أ ْعلَ ُمكم به ،فقلت:
صدقت أبيب وأُميَ ،
َ
يُـثْـنُو َن َّ
الشريك كنت ،ال تُ َد ِّ
اري وال ُمتاري» ،أخرجه أبو داود (.)1
َش ِّريكي ،فَنِّ ْع َم
ُ
[جامع[ ] 3216 :عبد القادر :إسناده مضطرب] [شعيب :رجاله ثقات غير إبراهيم بن مهاجر ،فهو ضعيف الحديث وقد أخطأ فى

إسناده] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )4836في األدب ،باب في كراهية المراء ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2287في التجارات ،باب الشركة والمضاربة.
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حرف الصاد
ويشتمل على عشرة كتب
كتاب الصالة ،كتاب الصَّوم ،كتاب الصَّبْر ،كتاب الصِّدْق ،كتاب الصَّدَقة ،كتاب صِلَةِ الرَّحِم،
كتاب الصُّحْبَة ،كتاب الصَّداق ،كتاب الصَّيْد ،كتاب الصِّفات
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الكتاب األول :يف الصالة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وكان
«علَّ َمين ُ
[( * - ]656د) عبد هللا بن فضالة  -رمحه هللا  -عن أبيه قالَ :
الصلوات اخلمس ،قال :قلتَّ :
إن هذه ساعات يل فيها أشغال ،فَ ُم ْرين أبمر َجامع ،إذا أان
فيما علَّمين :حافِّ ْ
ظ على َّ
ِّ
ص َر ِّ
صران؟ قال صالة قبل طُلوع
فَـ َعلْتُه أجزأَ عين فقال :حاف ْ
الع ْ
ين  -وما كانت من لُغَتنا  -فقلت :وما َ
ظ علي َ
الع َ
الشمس ،وصالة قبل غروهبا» أخرجه أَبو داود (.)1
[جامع[ ]3241 :عبد القادر :في إسناده اختالف ] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا بن فضالة] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( ) 428في الصالة ،باب في المحافظة على وقت الصلوات.

[( * - ]657د) معاذ بن عبد هللا بن خبيب اجلهين قال :رواية [ -هشام بن سعد]« :دخلنا عليه ،فقال المرأته:
الصيب؟ قالت :نعم كان رجل منا يذ ُكر عن ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنه سئل عن ذلك؟ فقال:
صلِّّي
ُّ
مىت يُ َ
(.)1
إذا عرف ميينه من َشاله فمروه ابلصالة» أخرجه أبو داود

[جامع[ ] 3244 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد ،وقد اختلف عليه فيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 497في الصالة ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة.

أشد تعجيالً للظُّهر من ِّ
أيت أحداً كان َّ
رسول هللا -
[( * - ]658ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :ما ر ُ
صلى هللا عليه وسلم -وال من أيب بكر ،وال من عمر» .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]3285 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( ) 155في الصالة ،باب ما جاء في التعجيل بالظهر.

[( - ]659ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال له« :اي علي،
تِّ ،
ت هلا ُكفءاً» أخرجه الرتمذي (.)1
ض َر ْ
واألميُ إذا َو َج ْد َ
ثالاثً ال تُو ِّّخرها :الصالةُ إذا دخل وقتها ،واجلنازةُ إذا ح َ

[جامع[ ]3299 :عبد القادر :الحديث معناه صحيح وإن كان ضعيف السند] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 171في الصالة ،باب ما جاء في الوقت األول من الفضل.

[( * - ]660د) علي بن شيبان  -رضي هللا عنه  -قالِّ :
«قدمنا على ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فكان

العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة» .أخرجه أبو داود (.)1
ؤخر
َ
يُ ُ

محمد بن يزيد
[جامع[ ]3309 :عبد القادر :إسناده ضعيف فيه مجهوالن وله شواهد فهو بها حسن] [شعيب :إسناده ضعيف،
َّ
اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهوالن] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 408في الصالة ،باب في وقت صالة العصر.

[( - ]661د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ال تؤخروا

الصالة لطعام وال غريه» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]3314 :عبد القادر :في سنده محمد بن ميمون الزعفراني ،وهو مختلف فيه] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3758في األطعمة ،باب إذا حضرت الصالة والعشاء.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :الوقت
[( - ]662ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
األول من الصالة ِّرضوا ُن هللا ،و [الوقت] ِّ
اآلخر َع ْف ُو هللا» .أخرجه الرتمذي (.)1
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[جامع[ ]3328 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده يعقوب بن الوليد ،كذبه أحمد وغيره] [األلباني :موضوع]
( )1رقم ( ) 172في الصالة ،باب ما جاء في الوقت األول من الفضل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يكره الصالة نصف
[( - ]663د) أبو قتادة  -رضي هللا عنه « -أن َ

يوم اجلمعة» .أخرجه أبو داود
النهار ،إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم تُ ْس َج ُر إال َ

(.)1

[جامع[ ] 3349 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1083في الصالة ،باب الصالة يوم الجمعة قبل الزوال.

ني
[( * - ]664د) بالل  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال له« :ال تُؤ ِّذّ ْن حىت يستَبِّ َ
(.)1
لك الفجر كذا» َّ ِّ
عرضاً .أخرجه أبو داود
ومد يديه ْ
ُ

[جامع[ ] 3365 :عبد القادر :فيه ضعف وانقطاع] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )534في الصالة ،باب في األذان قبل دخول الوقت.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن
[( - ]665د ت) زايد بن احلارث الصدائي  -رضي هللا عنه  -قال« :أمرين ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَّ -
ص َداء قد أذَّ َن،
قيم ،فقال ُ
أُؤ ِّذّ َن يف صالة الفجر ،فأَذَّنْ ُ
إن أخا ُ
ت ،فأراد بالل أن يُ َ
قيم» .أخرجه الرتمذي (.)1
ومن أَذَّ َن فهو يُ ُ
فجعلت أقول:
يت،
ويف رواية أيب داود ،قال« :ملا كان َّأو ُل أذان الصبح أمرين ُ
ُ
فناد ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
فربََز ،مث انصرف إيلَّ
ُقيم اي رسول هللا؟ فجعل ينظر يف انحية املشرق إىل الفجر ،فيقول :ال ،حىت إذا طلع الفجرَ ،نز َل َ
أ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ :-
صداء هو
وقد
يقيم الصالة ،فقال ُ
َ
إن أخا ُ
تالحق أصحابُه ،فتوضأَ ،فأراد بالل أن َ
فأقمت» (.)1
أذَّ َن ،ومن أذَّ َن فهو يقيم ،قال:
ُ

[جامع[ ]3367 :الترمذي :حديث زياد إنما نعرفه من حديث اْلفريقي» واْلفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث] [عبد القادر :في سنده
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 199في الصالة ،باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ،وأبو داود رقم ( )514في الصالة ،باب في اْلقامة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لبالل« :إذا
[( - ]666ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
الشارب من ُشربه،
اآلكل من أكله ،و
سل ،وإذا
قدر ما يَـ ْف ُرغُ
َ
أذَّ َ
ُ
أقمت فاح ُد ْر ،واجعل بني أَذانك وإقامتك َ
نت فرتَ ْ
ُ
(.)1
واملعتَ ِّ
ص ُر إذا دخل لقضاء حاجته ،وال تقوموا حىت تَـ َرْوِّين» .أخرجه الرتمذي
ُ

[جامع[ ]3370 :الترمذي :حديث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد المنعم ،وهو إسناد مجهول] [عبد القادر:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 195في الصالة ،باب ما جاء في الترسل في األذان.

ضئ» .ويف رواية :أن النيب  -صلى
[( * - ]667ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :ال ينادي ابلصالة إال ُمتَـ َو ِّّ
ضئ» .أخرجه الرتمذي ،قال :واألول أصح (.)1
هللا عليه وسلم -قال« :ال يؤ ِّذّ ُن إال متو ِّّ

[جامع[ ]3372 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )200و ( ) 201في الصالة ،باب ما جاء في كراهية األذان بغير وضوء.

«خرجت مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لصالة الصبح ،فكان
[( - ]668د) أبو بكرة  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ
برجل إال انده ابلصالة ،أو َح َّركه ِّ
برِّجله» .أخرجه أبو داود (.)1
ال َمي ُر ُ
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[جامع[ ]3374 :عبد القادر :إسناده أبو الفضل األنصاري ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1264في الصالة ،باب االضطجاع بعد ركعتي الفجر.

بعض أصحاب ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أن
[( - ]669د) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  -أو ُ

بالالً أخذ يف اإلقامة ،فلما أن قال :قد قامت الصالة ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« ? -أقامها هللا

وأدامها» ،وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان ،واحلديث مذكور يف «فضائل األذان» .من كتاب
الفضائل يف حرف الفاء ،أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ] 3375 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )528في الصالة ،باب ما يقول إذا سمع اْلقامة.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا افتتَح
أيت َ
[( * - ]670د) الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه  -قال« :ر ُ
الصالة رفع يديه إىل قريب من أُذُنَـ ْيه ،مث ال يعود».

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رفع يديه حني
أيت َ
ويف رواية مثله ،ومل يذكر «مث ال يعود» .ويف أخرى ،قال« :ر ُ
(.)1
افتتح الصالة ،مث مل يرفعهما حىت انصرف» .أخرجه أبو داود ،وقال  -يعين :هذا احلديث :ليس بصحيح

[جامع[ ]3384 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وقد خولف حسين بن عبد الرحمن في

إسناده] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )752في الصالة ،باب من لم يذكر الرفع عند الركوع.

[( * - ]671د س) النضر بن كثري السعدي قال« :صلى إىل جنيب عبد هللا بن طاوس يف مسجد اخليف ،فكان إذا
ت ذلك ،فقلت لوهيب بن خالد فقال وهيب:
سجد السجدة األوىل فرفع رأسه منها ،رفع يديه تِّلْقاءَ وجهه ،فأنكر ُ
أيت أيب يصنعه ،وقال أيب رأيت ابن عباس يصنعه ،وال أعلم إال أنه
تصنع شيئاً مل نَـ َر أحداً يصنعه؟ فقال ابن طاوس :ر ُ
قال :كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يصنعُه» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
[جامع[ ] 3397 :عبد القادر :النضر بن كثير السعدي ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف النضر بن كثير السعدي] [األلباني:
صحيح]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 740في الصالة ،باب افتتاح الصالة ،والنسائي  232 / 2في االفتتاح ،باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء

الوجه.

[( * - ]672د) ميمون املكي «أنه رأى عبد هللا بن الزبري  -وصلى هبم  -يُ ِّشري َّ
يقوم ،وحني يركع،
بكفيه حني ُ

وحني يسجد ،وحني ينهض للقيام ،فيقوم فيشري بيديه ،قال :فانطلقت إىل ابن عباس ،فقلت :إين رأيت ابن الزبري صلى
أحببت أَن تنظر إىل صالة رسول هللا  -صلى هللا عليه
ووصفت له هذه اإلشارة ،فقال :إن
صالة مل َأر أحداً يُصلِّّيها،
َ
ُ
وسلمِّ -
فاقتد بصالة عبد هللا بن الزبري» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]3398 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ميمون المكي] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( )739في الصالة ،باب افتتاح الصالة.

الكف يف الصالة ،ويضعهما
[( - ]673د) أبو جحيفة  -رضي هللا عنه  -أن عليّاً قالُّ :
الكف على ِّّ
ض ُع ِّّ
«السنَّةُ :و ْ

حتت السرة» أخرجه رزين (.)1

[جامع[ ] 3410 :عبد القادر :في سنده ضعيف ومجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
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( ) 1كذا في األصل والمطبوع :أخرجه رزين ،ورواه أحمد في " المسند " رقم ( ،)875وأبو داود رقم ( )756في الصالة ،باب وضع

اليمنى على اليسرى في الصالة.

[( - ]674س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه « -رأى رجالً يُصلِّّي ،قد َّ
صف بني قدميه ،فقال :خال ْفت

حت بينهما كان أفضل».
ُّ
السنَّة ،لو َر َاو َ

أعجب إيلَّ» .أخرجه النسائي
ح بينهما كان
ويف أخرى ،قال« :أخطأَ ُّ
السنَّةَ ،لو راَ َو َ
َ

(.)1

[جامع[ ]3411 :عبد القادر :في إسناده انقطاع] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 128 / 2 )1في االفتتاح ،باب الصف بين القدمين في الصالة.

ُّ
السنَّةِّ».
[( - ]675د) عروة بن الزبري  -رضي هللا عنهما  :-قال:
ض ُع اليد على اليد :من ُّ
وو ْ
القدم ْ
«صف َ
نيَ ،

أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 3412 :عبد القادر :في سنده زرعة بن عبد الرحمن لو يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )754في الصالة ،باب وضع اليمنى على اليسرى في الصالة.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يفتتح صالته ببسم
[( - ]676ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كان ُّ

هللا الرمحن الرحيم» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]3418 :الترمذي :ليس إسناده بذاك] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( ) 245في الصالة ،باب من رأى الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم.

[(~ - ]677ت س) ابن عبد هللا بن مغفل  -رمحه هللا  -قال« :مسعين أيب وأان أقرأُ بسم هللا الرمحن الرحيم ،فقال:

ث ،قال :ومل َأر أحداً من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان أبغض إليه
ين ،حمْ َدثَّ ،إايك واحلَ َد َ
أي بُ َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ومع أيب بكر ،ومع عمر ،ومع
احل َد ُ
ث يف اإلسالم  -يعين :منه قال :وقد صلَّ ُ
يت مع َّ

يت فقل{ :احلمد هلل رب العاملني}» .أخرجه الرتمذي.
عثمان ،فلم أمسع أحداً منهم يقوهلا ،فال تَـ ُقلْها ،إذا أنت صلَّ ُ
ويف رواية النسائي ،قال« :كان عبد هللا بن َّ
خلف
يت َ
مغفل إذا مسع أحداً يقرأ :بسم هللا الرمحن الرحيم ،يقول :صلَّ ُ

مسعت أحداً منهم يقرأُ :بسم هللا الرمحن الرحيم»
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
َ
وخلف أيب بكر ،وخلف عمر ،فما ُ

(.)1

[جامع[ ]3420 :الترمذي :حيث حسن] [عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 244في الصالة ،باب ما جاء في ترك الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم ،والنسائي  135 / 2في االفتتاح ،باب
ترك الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم.

آن املَ ِّج ِّ
ت {ق .وال ُقر ِّ
يد}
[( * - ]678س) أم هشام بنت حارثة بن النعمان  -رضي هللا عنها  :-قالت« :ما أخذ ُ
َ ْ
إال من فَ ِّم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يُصلِّّي هبا يف الصبح» .أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ] 3433 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :شاذ والمحفوظ أن ذلك كان في خطبة الجمعة] [الرسالة :إسناده ضعيف بهذه

السياقة]

( 157 / 2 )1في االفتتاح ،باب القراءة في الصبح بـ {ق}.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -سجد يف صالة مث قام
[( - ]679د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-أن َّ

فركع ،فرأ َْوا أنه قرأ {تنزيل السجدة} أخرجه أبو داود

(.)1
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[جامع[ ] 3455 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )807في الصالة ،باب قدر القراءة في صالة الظهر والعصر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قرأ يف صالة املغرب بـ {حم
[( - ]680س) عبد هللا بن عتبة بن مسعود «أن َ
الدخان}» .أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ] 3461 :عبد القادر :في سنده معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني ،لم يوثقه غير ابن حبان
والعجلي] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 169 / 2 )1في االفتتاح ،باب القراءة في المغرب بـ {حم الدخان}.

صليت وراء أحد بعد رسول
[( - ]681د س) سعيد بن جبري قال :مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول« :ما
ُ

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أشبه صالة بصالة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من هذا الفىت  -يعين عمر بن

وسجوده عشر تسبيحات» .أخرجه أبو داود والنسائي
فحزرَان ركوعه عشر تسبيحات،
َ
عبد العزيز  -قالَ :

(.)1

[جامع[ ] 3492 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث حسن دون قوله" :فحزرنا في ركوعه  ،" ...وهذا

إسناد ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 888في الصالة ،باب مقدار الركوع والسجود ،والنسائي  224 / 2و 225في االفتتاح ،باب عدد التسبيح

في السجود.

علي ،إين
[( - ]682ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال له« :اي ُّ
ب لِّنَفسي ،وأكرهُ لك ما أكرهُ لنفسي ال تُـ ْقع بني السجدتني» .أخرجه الرتمذي (.)1
ب لك ما أ ُِّح ُّ
أ ُِّح ُّ
[جامع[ ]3519 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه من حديث علي ،إال من حديث أبي إسحاق ،عن الحارث ،عن علي] [عبد القادر :في

سنده الحارث األعور ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 285في الصالة ،باب ما جاء في كراهية اْلقعاء في السجود.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ينهض يف الصالة على
[( - ]683ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُّ

صدور قدميه» .أخرجه أبو داود
ُ

(.)1

[جامع[ ]3521 :الترمذي :خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث] [عبد القادر :في سنده ضعيف او متروك] [األلباني :ضعيف]
( ) 1لم نجده عند أبي داود ،وإنما هو عند الترمذي رقم ( )288في الصالة ،باب كيف النهوض من السجود.

ُيب بن كعب ،فكان يصلِّّي هلم
[( - ]684د) احلسن [البصري] قال« :إن عمر بن اخلطاب مجع الناس على أ َِّّ
العشر األواخر ختلَّف [فصلى] يف بيته ،وكانوا يقولون:
ت هبم إال يف النصف الباقي ،فإذا كانت
عشرين ليلة ،وال ي ْقنُ ُ
ُ
أيب».
أبَ َق ّ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يقنت يف الوتر قبل الركوع ،قال
قال أبو داود :وروي أن أ َُيب بن كعب قال :إن َ
ُيب بن كعب كان يقنت يف النصف من رمضان».
أبو داود :وروي «أن أ َّ

رسول هللا -
ُيب «أن َ
قال أبو داود :قول احلسن« :وكان ال يقنت هبم إال يف النصف اآلخر» يدل على ضعف حديث أ ّ

صلى هللا عليه وسلم -قنت يف الوتر» (.)1

[جامع[ ]3538 :عبد القادر :في سنده انقطاع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1428و ( )1429في الصالة ،باب القنوت في الوتر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُـ َعلِّّ ُمنا
[( - ]685س) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كان ُ
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النيب
التشهد ،كما يُـ َعلِّّ ُمنا السورة من القرآن :بسم هللا ،وابهلل ،التحيات هلل ،والصلوات ،والطيبات ،السالم عليك أيها ُّ
ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،
(.)1
أسأل هللا اجلنة ،وأعوذ ابهلل من النار» .أخرجه النسائي
ُ

[جامع[ ]3547 :األلباني :ضعيف] [الرسالة :أيمن بن نابل ،صدوق له أوهام ،وهذا منها .فقد وهم في سنده ومتنه]
( 243 / 2 )1في االفتتاح ،باب نوع آخر من التشهد.

دخلت على ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهو
[( - ]686ت) عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ،قال:
ُ
يصلِّّي ،وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ،ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ،وقبض أصابعه ،وبسط
السبابة ،وهو يقول« :اي ُمقلِّّب ال ُقلُ ِّ
ت قَـلِّْيب على دينك» .أخرجه الرتمذي (.)1
وب ثَـبِّّ ْ

[جامع[ ]3557 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :منكر بهذا السياق]
( )1رقم ( )3581في الدعوات ،باب رقم (.)135

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -واضعاً ذراعه
أيت َ
[( - ]687د س) مالك بن َّنري اخلزاعي عن أبيه قال« :ر ُ

اليمىن على فخذه اليمىن ،رافعاً إصبعه السبابة ،قد حنَاها شيئاً» .أخرجه أبو داود والنسائي .ويف أخرى للنسائي ،قال:
إبصبَعِّه» (.)1
«ر ُ
أيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -واضعاً يده اليمىن على فخذه اليمىن يف الصالة يُ ِّشريُ ْ

[جامع[ ]3559 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره دون قوله :قد حناها شيئًا ،وهذا إسناد
ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 991في الصالة ،باب اْلشارة في التشهد ،والنسائي  39 / 3في السهو ،باب احناء السبابة في اْلشارة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا
[( - ]688د ت س) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :كان ُ
ض ِّ
جلس يف الركعتني األُولَيَ ْ ِّ
حرك سعد شفتيه بشيء ،فأقول« :حىت يقوم؟ [فيقول:
ف ،قالُ :ش ْعبَةُ :مث َّ
ني كأنه على َّ
الر ْ

يقوم]» أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي
حىت َ

(.)1

[جامع[ ]3562 :عبد القادر :في سنده انقطاع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 995في الصالة ،باب في تخفيف القعود ،والترمذي رقم ( )366في الصالة ،باب ما جاء في مقدار القعود
في الركعتين األوليين ،والنسائي  243 / 2في االفتتاح ،باب التخفيف في التشهد األول.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا كان
أمران ُ
[( - ]689د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -قال« :أما بع ُدَ ،

ضائها  -فابَدؤوا قبل التسليم ،فقولوا :التحيات ،الطيبات ،والصلوات وامللك هلل[ ،مثَّ
يف وسط الصالة  -أو حني انق َ
سلموا على اليمني] مث َسلِّّ ُموا على قارئكم وعلى أنفسكم» أخرجه أبو داود (.)1
ُ
[جامع[ ] 3567 :عبد القادر :في إسناده مجاهيل] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )975في الصالة ،باب التشهد.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يسلِّّم يف الصالة
[( * - ]690ت) عائشة  -رضي هللا عنها « :-أن َ
(.)1
ش ِّّق األمين شيئاً» .أخرجه الرتمذي
تسليمة واحدة تلقاءَ وجهه ،مث مييل إىل ال ِّّ

[جامع[ ]3569 :الترمذي :حديث عائشة ال نعرفه مرفوعا ،إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،
وتسليمه تسليمة واحدة في الصالة صحيح] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )296في الصالة ،باب رقم (..)222
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السالم
[( * - ]691ت د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
«حذ ُ
ْف َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :

ُسنَّة» .أخرجه الرتمذي وأبو داود

(.)1

[جامع[ ]3570 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن،

وقد اخُتلف في رفعه ووقفه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1004في الصالة ،باب حذف التسليم ،والترمذي رقم ( ) 297في الصالة ،باب ما جاء أن حذف السالم سنة،
وقد روي مرفوعاً وموقوفاً.

السالم
[( - ]692د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -قال« :أمران ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن نَـ ُر َّد َّ
(.)1
ضنا على بعض» .أخرجه أبو داود
على اإلمام ،ونَـتَ َّ
سلِّّم بع ُ
حاب ،وأن يُ َ
[جامع[ ] 3574 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1001في الصالة ،باب الرد على اْلمام.

«الصالةُ َمثْ َىن
[( - ]693ت) الفضل بن العباس  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم قالَّ :
وخت ُّ
ومتس ُكن ،وتُـ ْقنِّ ُع يديك  -يقول :ترفعهما إىل ربك مستقبالً ببطوهنما
كل ركعتنيَ ،
شع ،وت َ
ض ُّرع ْ
َمثْ َىن ،تشهُّد يف ِّّ
وجهك  -وتقول :ايرب ،ايرب ،ومن مل يفعل ،فهو كذا وكذا» .ويف رواية «فهو ِّخداج» أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ] 3590 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )385في الصالة ،باب ما جاء في التخشع في الصالة.

«الصالة مثىن
[( - ]694د) املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب :أن النيب صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
بيديك ،وتقول :اللهم ،اللهم ،فمن مل يفعل ذلك فهو
كن ،وتُـ ْقنِّ َع
َ
ومتس َ
َس ْ
مثىن :أن تشهَّد يف كل ركعتني ،وأن تَـبْأ َ
()1
ِّ
خداج» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ] 3591 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1296في الصالة ،باب في صالة النهار ،ورواه ابن ماجة رقم ( ) 1325في إقامة الصالة ،باب ما جاء في صالة الليل.

ابلظهر توضأ فصلى ،فلما نودي ابلعصر
[( - ]695د ت) أبو غطيف اهلذيل :قالُ :
نودي ُ
كنت عند ابن عمر :فلما َ

عشر
توضأ فصلى ،فقلت له فيه ،فقال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من توضأ على طُ ْهر ُكتب له ُ
حسنات» .أخرجه أبو داود ،وأخرج الرتمذي املسند منه فقط (.)1

[جامع[ ] 3605 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 62في الطهارة ،باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ،والترمذي رقم ( )59في الطهارة ،باب ما جاء في
الوضوء لكل صالة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا
[( - ]696ت) ابن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ

أَحدث  -يعين الرجل  -وقد جلس آلخر صالته ،قبل أن يسلم :فقد جازت صالته».

أخرجه الرتمذي ( )1وقال :ليس إسناده ابلقوي ،وقد اضطربوا يف إسناده ،وقد أخرج أبو داود هذا املعىن بزايدة تتعلق
ابإلمام ،وهو مذكور يف «ابب صالة اجلماعة».

[جامع[ ] 3612 :عبد القادر :في إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 408في الصالة ،باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.
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َّعريَّ ،
«إايكم والت ِّّ
فإن معكم من ال
[( - ]697ت) عبد هللا بن عمر :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
(.)1
يفارقُكم إال عند الغائط ،وحني يـ ْف ِّ
ِّ
الرجل إىل أهله ،فاستحيوهم ،وأ ْك ِّرموهم» أخرجه الرتمذي
ضي
ُ
ُ
[جامع[ ]3625 :الترمذي :هذا حديث غريب] [ عبد القادر :في سنده ليث بن أبي سليم ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب:

إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2801في األدب ،باب ما جاء في االستتار عند الجماع.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال ي ِّ
ني رجل إىل
فض َ َّ
[( - ]698د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ُ

رجل ،وال امرأة إىل امرأة ،إال إىل ولد ،أو والد».

ويف رواية« :إال ولداً أو والداً ،قال :وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 3626 :عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح دون قوله" :إال إلى ولد أو والد"]
( )1رقم ( )4019في الحمام ،باب ما جاء في التعري.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-ماذا
[( - ]699ط د) حممد بن زيد بن قنفد :عن أمه« :أهنا سألت أمَّ سلمةَ َ
زوج ِّّ
تصلي فيه املرأة من الثياب؟ فقالت :تصلي يف اخلمار وال ِّّدرع السابغ إذا كان يُـغَيِّّب ظهور قدميها» أخرجه املوطأ وأبو
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-أتصلي املرأةُ يف ِّد ْرع ومخار ليس
داود ،وأليب داود أيضاً عن أم سلمة« :أهنا سألت َّ
ِّ
أم سلمةَ ،ومل
هور قَ َد َم ْيـ َها» .قال أبو داود :ورواه مجاعة موقوفاً على ِّّ
عليها إزار؟ قال :إذا كان ال ّد ْرعُ سابغاً يغطى ظُ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم.)1( -
يذكروا َّ

[جامع[ ] 3648 :عبد القادر :حديث ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه مالك في " الموطأ "  142 / 1في صالة الجماعة ،باب الرخصة في صالة المرأة في الدرع ،وأبو داود رقم ( )639و ()640

في الصالة ،باب في كم تصلي المرأة ،موقوفاً ومرفوعاً.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يصلِّّي على احلصري،
[( - ]700د) املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُّ

والفروة املدبوغة» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]3659 :عبد القادر :في سنده جهالة وانقطاع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )659في الصالة ،باب الصالة على الحصير.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :هنى أن
[( - ]701ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-أن َ

احلمام ،ومعاطن اإلبل ،وفوق ظهر بيت هللا».
اجمل َزَرة ،واملقربة ،وقارعة الطريق ،ويف َّ
املزبَـلَة ،و ْ
يصلي يف سبعة مواطن :يف ْ

أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]3667 :الترمذي :حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 346في الصالة ،باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه.

[( - ]702د) أبو صاحل الغفاري« :أن عليّاً َّ ِّ
ابل وهو يسري ،فجاءه املؤ ِّذّن يُـ ْؤ ِّذنُه بصالة العصر ،فلما بَـ َرَز منها
مر ببَ َ
أَمر املؤ ِّذّن فأقام الصالة ،فلما فرغ قال :إن ِّحِّّيب  -صلى هللا عليه وسلم -هناين أن أُصلِّّي يف املقربة ،وهناين أن أُصلي
يف أرض اببل ،فإهنا ملعونة» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 3673 :عبد القادر :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف والنهي عن الصالة في المقبرة صحيح

لغيره]
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( )1رقم ( ) 490في الصالة ،باب في المواضع التي ال تجوز فيها الصالة.

النيب  -صلى هللا عليه
[( - ]703ت [د]) عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة :عن أبيه عن جده« :أهنم كانوا مع ِّّ
وسلم -يف مسريه ،فانتَهوا إىل مضيق ،فحضرت الصالةُ ِّ
أسفل منهم ،فأذَّن
فمطروا :السماءُ من فوقهم ،والبِّلَّة من
ْ
َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو على راحلته وأقامَّ ،
فتقدم على راحلته فصلى هبم يومئ إمياء ،جيعل السجود
ُ
أخفض من الركوع» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ] 3679 :عبد القادر :فيه مجهوالن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 411في الصالة ،باب ما جاء في الصالة على الدابة في الطين والمطر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يس ِّ
ب الصالة
[( - ]704ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه « :-أن َ
تح ُّ
ْ

يف احليطان ،قال بعض رواته :يعين :يف البساتني» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]3687 :الترمذي :حديث معاذ حديث غريب] [عبد القادر :في سنده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 334في الصالة ،باب ما جاء في الصالة في الحيطان.

[( * - ]705ط ت د س) أبو ذر الغفاري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا
ميس احلصى ،فإن الرمحة تُـو ِّ
اج ُهه» .أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي.
قام أحدكم إىل الصالة فال َّ
َ
()1
َّعم »،موقوفاً عليه
ذر:
«مسح احلصى ملوضع جبهته مسحة واحدة وتركها خري من ُمحر النـ َ
ورواية املوطأ :قال أبو ّ
ُ

[جامع[ ]3695 :الترمذي :حديث أبي ذر حديث حسن] [عبد القادر :إسناده منقطع وروي موصوال وفي إسناده أبو األحوص مولى
بني ليث أو غفار ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي األحوص] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الموطأ  157 / 1في قصر الصالة في السفر ،باب مسح الحصباء في الصالة بالغاً ،وإسناده منقطع ،وقد رواه موصو ًال كل
من أبي داود رقم ( ) 945في الصالة ،باب في مسح الحصى في الصالة ،والترمذي رقم ( )379في الصالة ،باب رقم (،)167
والنسائي  6 / 3في السهو ،باب النهي عن مسح الحصى في الصالة.

ين ،إايك
[(~ – ]706ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-اي بُ َّ
وااللتفات يف الصالة ،فإن االلتفات يف الصالة َهلَكة ،فإن كان والبُ َّد ففي التطوع ،ال يف الفريضة» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]3707 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :فيه علي بن زيد بن جدعان ،ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 589في الصالة ،باب ما ذكر في االلتفات في الصالة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -غالماً لنا ،يقال له:
[( - ]707ت) أم سلمة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :رأى ُ
(.)1
رابح» .أخرجه الرتمذي
ح ،تَـ ِّّر ْ
ب وجهك» .ويف أخرى «موىل لنا ،يقال لهَ :
ح ،إذا سج َد نَـ َفخ ،فقال :اي أَفْـلَ ُ
أفْـلَ ُ

[جامع[ ]3717 :الترمذي :حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 381في الصالة ،باب في كراهية النفخ في الصالة.

وحنن يف
[( - ]708د س) الفضل بن العباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :أَتان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
ابدية لنا ،ومعه عبَّاس ،فصلَّى يف صحراءَ ليس بني يديه ُس ْرتة ،ومحارة لنا وكلبة تعبثان بني يديه ،فما ابىل ذلك» هذه

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عباساً يف ابدية لنا ،ولنا ُكلَْيبة ومحارة،
رواية أيب داود ،ويف رواية النسائي قال« :زار ُّ
(.)1
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -العصر ومها بني يديه ،فلم تُـ ْز َجرا ،ومل تؤَّخرا»
فصلى ُّ
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[جامع[ ]3723 :عبد القادر :في سنده جهالة وانقطاع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 718في الصالة ،باب من قال :الكلب ال يقطع الصالة ،والنسائي  65 / 2في القبلة ،باب ذكر ما يقطع
الصالة وما ال يقطع.

رسول هللا -
[( - ]709د س) كثري بن كثري بن [املطلب] بن أيب وداعة :عن بعض أهله َي ِّّدثه عن َج ِّّده« :أنه رأى َ
ميرو َن بني يديه ،وليس بينهما ُسرتة  -قال سفيان :ليس
صلى هللا عليه وسلم -يصلَّي مما يلي ابب بين َسهم ،والناس ُّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -طاف
أيت َ
بينه وبني الكعبة ُسرتة» هذه رواية أيب داود ،ويف رواية النسائي قال« :ر ُ

ابلبيت َس ْبعاً ،مث صلى ركعتني حبذائه يف حاشية املقام وليس بينه وبني الطواف واحد» كأنه يريد بقوله واحد :اجلائز
والسرتة ،ويريد ابلطواف :املطاف (.)1

[جامع[ ] 3724 :عبد القادر :في سنده كثير بن المطلب بن وداعة ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2016في المناسك ،باب في مكة ،والنسائي  67 / 2في القبلة ،باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي
وسترته.

مر بني يدي ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]710د) يزيد بن َّنران :قال« :رأيت رجالً بتَـبُ َ
وك ُم ْقعداً ،فذكر أنه َّ

ت عليها بع ُد» .ويف رواية قال« :قطع صالتَنا
شي ُ
ْطع أثرهُ ،قال :فما َم ْ
وسلم -على محار وهو يصلي ،فقال :اللهم اق ْ
قطع هللا أثَـ َرهُ» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]3731 :عبد القادر :في سنده جهالة مولى يزيد بن نمران] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )705و ( )706في الصالة ،باب ما يقطع الصالة.

[( - ]711د) سعيد بن غزوان عن أبيه قال« :نزلت بتبوك أريد احلج ،فإذا رجل ُم ْق َعد ،فسألته عن أمره؟ فقال:
بتبوك إىل ُنْلَة ،فقال:
ث به ما
مسعت أين حي :إن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -نزل َ
ك َحديثاً فال حت ِّّد ْ
َ
سأح ِّّدثُ َ
قطع هللا أثَـ َره ،فما قمت
هذه قِّْبـلَتُنا ،فصلَّى إليها،
فأقبلت وأان غالم أسعى ،حىت َم َر ْر ُ
ُ
ت بينه وبينها ،قال :قَطَ َع صالتناَ ،

عليها إىل يومي هذا» .أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 3732 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )707في الصالة ،باب ما يقطع الصالة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تصلُّوا
[( - ]712د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تصلُّوا خلف
ثني» .ويف رواية أن َّ
قني ،وال املُتَ َح ِّّد َ
خلف النِّّيام ،وال املُتَ َحلّ َ
النائم ،وال املتح ِّّدث» .أخرج الثانية أبو داود ( ،)1واألوىل ذكرها رزين.
[جامع[ ]3737 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف جداً]
( )1رقم ( ) 694في الصالة ،باب الصالة إلى المتحدثين والنيام.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا صلَّى أحدكم
[( - ]713د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ
فليجعل تِّلقاء وجهه شيئاً ،فإن مل جي ْد فلْيـ ْن ِّ
يضره ما
صب عصا ،فإن مل يكن معه عصاً فلْيَ ْخطُ ْ
ط يف األرض خطّاً ،مث ال ُّ
َ
ْ َ
(.)1
أمامه» .قال أبو داود :قالواُّ :
اخلط ابلطول ،وقالوا :ابلعرض مثل اهلالل
َّ
مر َ

[جامع[ ]3739 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )689في الصالة ،باب الخط إذا لم يجد عصا.
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى إىل
َيت َ
[( - ]714د) املقداد بن األسود  -رضي هللا عنه  :-قال« :ما رأ ُ
(.)1
عُود ،وال َعمود ،وال َشجرة ،إال جعله عن ِّ
األميَ ِّن أو األَيْ ِّ
ص ْمداً» .أخرجه أبو داود
حاجبه ْ
سر :وال يَ ْ
ص ِّم ُد إليه َ
َ
ُ
[جامع[ ] 3746 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 693في الصالة ،باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها ،أين يجعلها منه.

كنت يف صالة،
[( - ]715د) ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :إذا َ
تسلم ،مث
َّت مث
ثالث أو أَربع،
فشككت يف َ
سجدت سجدتنيَ ،
َ
ك على أربع ،تشهد َ
وأكثر ظَنِّّ َ
َ
وأنت جالس قبل أن ّ
ُ
(،)1
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم.-
َ
تشهدت أيضاً ،مث تُسلّم» .أخرجه أبو داود وقال :وقد روي عنه ومل يرفعوه إىل ِّّ

[جامع[ ] 3760 :عبد القادر :أبو عبيدة لم يسمع من أبيه] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1028في الصالة ،باب من قال :يتم على أكبر ظنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من َّ
شك يف
[( - ]716د س) عبد هللا بن جعفر  -رضي هللا عنه  :-أن َ
صالته ،فليسجد سجدتني بعد ما يسلِّّم» أخرجه أبو داود والنسائي ،ويف أخرى للنسائي« :فليسجد سجدتني وهو

جالس»

(.)1

[جامع[ ] 3769 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1033في الصالة ،باب من قال بعد التسليم ،والنسائي  30 / 3في السهو ،باب التحري.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -ركع
[( * - ]717ط د) أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة :قال :بلغين :أن َ
ِّ
ِّ
شمالني  -رجل من بين ُزهرة بن
الظهر ،أو
ركعتني من إحدى صاليت النهار:
العصر ،فسلَّم من اثنتني ،فقال له ذو ال ِّّ
صر ِّ
ِّ
صر ِّ
ِّ
يت ،فقال له ذو
ت الصالةُ اي
سيت؟ فقال له ُ
َ
ت الصالةُ ،وال نَ ِّس ُ
رسول هللا ،أم نَ َ
رسول هللا :ما قُ َ
كالب أَقُ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -على الناس ،فقال :أصدق ذو
رسول هللا ،فأقبل َ
بعض ذلك اي َ
ال ِّّ
شمالني :قد كان ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ما بقي من الصالة ،مث سلَّم» .وعن أيب سلمة
رسول هللا ،فأمتَّ ُ
اليدين؟ قالوا :نعم اي َ
بن عبد الرمحن مثل ذلك ،أخرجه املوطأ.

وأخرج أبو داود هذا احلديث جممالً مبثل حديث قبله أليب هريرة .قال« :ومل يسجد سجديت السهو اللتني تُ ْسج َدان إذا
شك حني َّلقاه الناس».
()1
وهذا احلديث يشبه أن يكون من مجلة رواايت حديث أيب هريرة املقدَّم ِّذ ْك ُرهُ ،ولكن حيث مل يَ ِّر ْد له ِّذ ْكر أفردانه
[جامع[ ]3771 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات لكنه مرسل ،وقد اضطرب فيه الزهري] [األلباني :صحيح]

( )1رواه الموطأ  94 / 1في الصالة ،باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا ،وأبو داود رقم ( )1013في الصالة ،باب السهو في

السجدتين.

مامهم ،فقام
[( - ]718س) حممد بن يوسف  -موىل عثمان  -رضي هللا عنه  :-عن أبيه يوسف :أن معاويةَ صلَّى إِّ َ

فتم على قيامه ،مث سجد بنا سجدتني وهو جالس بعد أن أمتَّ الصالةَ ،مث قعد
الناسَّ ،
يف الصالة وعليه جلوس ،فسبَّح ُ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :من نسي شيئاً من صالته فليسج ْد مثل هاتني
مسعت َ
على املنرب فقال :إين ُ
السجدتني» أخرجه النسائي

(.)1

[جامع[ ] 3776 :عبد القادر :في إسناده ضعف] [األلباني :ضعيف]
( 33 / 3 )1في السهو ،باب ما يفعل من نسي شيئًا من صالته.
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ألس َّن».
[( - ]719ط) مالك بن أنس بلغه :أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إين ألنسى ،أو أُنَ َّ
سى ُ

أخرجه املوطأ

()1

[جامع[ ]3779 :عبد القادر :إسناده معضل] [الهاللي :ضعيف]
( 100 / 1 )1في السهو ،باب العمل في السهو بالغاً.

أقص بعد
كنت ُّ
[( - ]720د) أبو متيمة اهلجيمي قال« :ملا بَـ َعثْنا َّ
ب  -قال :أبو داود :يعين إىل املدينة  -قال ُ
الرْك َ
ِّ
يت
عمر رضي هللا عنه ،فلم أنتَه  -ثالث مرات  -مث عاد ،فقال :إين صلَّ ُ
صالة الصبح ،فأسج ُد فيها ،فنهاين ُ
ابن َ
ِّ
مر وعثما َن رضي هللا عنهم ،فلم يسجدوا حىت تطْلُ َع
خل َ
ْف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومع أيب بكر وعُ َ
الشمس» أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 3784 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1415في الصالة ،باب فيمن يق أر السجدة بعد الصبح.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مخس عشرةَ
[( - ]721د) عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  :-قال« :أقرأين ُّ
(.)1
فصل ،ويف سورة احلج سجدَتن» أخرجه أبو داود
ث يف املُ َّ
سجدة يف القرآن ،منها ثال ُ
[جامع[ ]3786 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن منين لم يوثقه غير يعقوب بن سفيان ،ولم يرو عنه سوى الحارث ابن سعيد
العتقي ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )1401في الصالة ،باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )1057في إقامة الصالة،
باب عدد سجود القرآن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :يف القرآن إحدى
[( - ]722د ت) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  :-أن َ
ت مع ِّ
رسول هللا -
عشرةَ سجدة» أخرجه أبو داود وقال :إسناده واه ،ويف رواية الرتمذي :قال أبو الدرداء« :سجد ُ

صلى هللا عليه وسلم -إحدى عشرةَ سجدة ،منها الت يف (النجم)»

(.)1

[جامع[ ]3787 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه جهالة وانقطاع] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود تعليقاً على حديث عمرو بن العاص الذي قبله رقم ( ) 1401في الصالة ،باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في
القرآن ،والترمذي رقم ( ) 568في الصالة ،باب ما جاء في سجود القرآن.

[( - ]723د) ابن عباسَّ :
حتو َل إىل
«أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مل يسج ْد يف شيء من املُفصل منذ َّ
املدينة» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 3801 :عبد القادر :في إسناده ضعف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1403في الصالة ،باب من لم ير السجود في المفصل.

[( - ]724د) سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  :-قال :خرجنا مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من مكة

خر ساجداً ،مث مكث طويالً ،مث
فرفع يديه ،فدعا هللا َّ
وجل [ساعة] ،مث َّ
عز َّ
نري ُد املدينة ،فلما ُكنَّا قريباً من َع ْزَورا نزل َ

خر ساجداً  -قال أبو داود« :وذكر أمحد بن صاحل :ثالاثً  -قال :إين سألت ريب؟
قام فرفع يديه [فدعا هللا] ساعة ،مث َّ
فسألت ريب ألمت ،فأعطاين ثـُلُث
رفعت رأ ِّْسي،
فخرَرت ساجداً لريب شكراً ،مث
ت ألُمت ،فأعطاين ثـُلُ َ
ُ
ُ
وش َف ْع ُ
ث أُمتَ ،
ث ِّ
ت ساجداً لريب»
رفعت رأسي،
فسألت ريب ألُمت ،فأعطاين الثُـلُ َ
اآلخر ،ف َخ َرر ُ
ُ
ت لريب ساجداً شكراً ،مث ُ
فخرر ُ
أ َُّمتْ ،
أخرجه أبو داود (.)1
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[جامع[ ] 3805 :عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2775في الجهاد ،باب في سجود الشكر.

رسول هللا
[( * - ]725د) أم ورقة [بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير] بن نوفل األنصارية  -رضي هللا عنها «أن َ

املرضى ،وأُداوي
قلت له :اي َ
 صلى هللا عليه وسلم -ملا غزا بدراً قالتُ :رسول هللا ،ائذن يل يف الغزو معك ،أ َُم َّر ُ
ض َ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-قِّ ِّّري يف بيتك ،فإن هللا يرزقك
اجلرحى ،لعلَّ هللا يرزقين الشهادة ،فقال هلا
ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن تَـت ِّ
تسمى الشهيدة ،قال :كانت قد قر ِّ
أت القرآن ،فاستأذَ ِّ
الشهادة ،فكانت ِّ
َّخذ
نت َّ
ّ
يف دارها مؤ ِّذّانً ،فأذن هلا ،قال :وكانت قد َدبَّرت غالماً هلا وجارية ،فقاما إليها ابلليل فغماها بقطيفة هلا حىت ماتت،

عمر ،فقام يف الناس فقالَ :من كان عنده من َهذين علم؟ أو من رآمها فلْيجيء هبما [فأمر هبما]
وذهبا،
َ
فأصبح ُ
ِّ
واألو ُل أمت -
صلِّبا ،فكاان َّأول
مصلوب ابملدينة» ويف رواية :عن ِّّأم ورقةَ بنت عبد هللا بن احلارث هبذا احلديث َّ -
فَ ُ
ِّ ِّ
أهل دارها،
قال« :وكان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
يزورها يف بيتها ،وجعل هلا مؤذّانً يؤذّن هلا ،و َ
أمرها أن تؤمَّ َ
(.)1
أيت مؤ ِّذّهنا شيخاً كبرياً» أخرجه أبو داود
ابن خالد األنصاري]  -فأان ر ُ
قال عبد الرمحن[ - :يعين َ
[جامع[ ] 3828 :عبد القادر :في سنده مجهول الحال] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )591و ( )592في الصالة ،باب إمامة النساء.

[( - ]726د) [عبد هللا] بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما « :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
يقبل [هللا] منهم صالة :من تقدَّم قوماً وهم له كارهون ،ورجل أتى الصالة ِّدابراً  -وال ِّّدابر :أن أيتيها بعد أن
ثالثة ال ُ
(.)1
حمرَرهُ» أخرجه أبو داود
تفوتَهُ ومن ا ْعتَـبَد َّ

[جامع[ ]3830 :عبد القادر :في سنده ضعيفان ...ولكن الفقرة األولى من الحديث صحيحة ،لها شواهد كثيرة] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )593في الصالة ،باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون.

يقوم يف الركعة األوىل
[( - ]727د) عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه «أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان ُ

ْع قَ َدم» .أخرجه أبو داود (.)1
من صالة الظهر ،حىت ال يُ ْس َم َع َوق َ

[جامع[ ] 3839 :عبد القادر :في إسناده جهالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 802في الصالة ،باب ما جاء في القراءة في الظهر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حني يقام للصالة يف املسجد :إذا
[( - ]728د) سامل أبو النضر :قال «كان ُ
(.)1
صل] ،وإذا رآهم مجاعة صلى» .أخرجه أبو داود
رآهم قليالً جلس [مل يُ ِّّ

[جامع[ ]3840 :عبد القادر :مرسل وفيه عنعنة ابن جريج] [األلباني :ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات وهو مرسل]
( )1رقم ( )545في الصالة ،باب في الصالة تقام ولم يأت اْلمام ينتظرونه قعوداً.

ُّرقي :عن علي بن أيب طالب مثل ذلك .أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث سامل (.)1
[( - ]729د) أبو مسعود الزَ

[جامع[ ]3841 :عبد القادر :فيه أبو مسعود الزرقي مجهول وفيه عنعنة ابن جريج] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )546في الصالة ،باب في الصالة تقام ولم يأت اْلمام ينتظرونه قعوداً.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-ال يصلي اإلمام
[( * - ]730د) املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ

يتحول» أخرجه أبو داود (.)1
يف موضعه الذي صلى فيه املكتوبة حىت َّ

[جامع[ ] 3842 :عبد القادر :في سنده ضعف وانقطاع] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
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( )1رقم ( )616في الصالة ،باب اْلمام يتطوع في مكانه.

«أيعجز أح ُدكم أن يتقدَّم أو يتأخر عن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
[( * - ]731د) أبو هريرة قال :قال ُ
ُ
السبحة» أخرجه أبو داود (.)1
ميينه أو عن َشاله» زاد يف حديث محاد «يف الصالةِّ  -يعين :يف ُّ
[جامع[ ]3843 :عبد القادر :في إسناده مجاهيل] [شعيب :إسناده ضعيف جداً] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( ) 1006في الصالة ،باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأبو
«م َّر يب ُ
[( - ]732س) مسعود غالم فروة األسلمي  -رضي هللا عنه :قالَ :
بكر ،فقال يل أبو بكر :اي مسعود ِّ
ويبعث لنا بزاد ودليل ،فجئت
ائت أاب متيم  -يعين مواله  -فقل له َيملْنا على بعري
ْ

ِّ
ووط ٍ
النيب
ْب من َلْب ،فجعلت آخذ هبم يف إخفاء الطريق،
وحضرت الصالةُ ،فقام ُّ
إىل مواله فأخربتُه ،فبعث معي ببعري َ
-صلى هللا عليه وسلم -وقام معه أبو بكر عن ميينه ،وقد عرفت اإلسالم ،وأان معهما ،فجئت فقمت خلفهما ،فدفع

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف صدر أيب بكر ،فقمنا خلفه» أخرجه النسائي
ُ

(.)1

[جامع[ ]3854 :عبد القادر :في سنده بريدة بن سفيان بن فروة األسلمي ،وليس بالقوي ،ولكن له شواهد بمعناه في صف االثنين

خلف اْلمام[ ]،األلباني :ضعيف اْلسناد] [الرسالة :إسناده ضعيف]

( 84 / 2 )1و 85في اْلمامة ،باب موقف اْلمام إذا كانوا ثالثة واالختالف في ذلك.

[( - ]733د) أبو مالك األشعري  -رضي هللا عنه  :-قال« :أال أح ِّّدثُ ُكم بصالةِّ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
فصف ِّّ
َّ
َّ
جال،
وسلم-؟ قال :فأقام الصالةَ،
الر َ
وصف َخلْ َف ُه ْم الغِّلْما َن ،مث صلَّى هبم ،فذكر صالتَه ،مث قال :هكذا صالةُ
 قال عبد األعلى :ال ِّأحسبُه إال قال :أ َُّمت» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 3855 :عبد القادر :في سنده شهر بن حوشب ،وقد ضعف لسوء حفظه وله شاهد قبله] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
شهر بن حوشب ،وباقي رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 677في الصالة ،باب مقام الصبيان في الصف.

وس ُّدوا اخللَ َل» أخرجه أبو
[( - ]734د) أبو هريرة قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ :-
«توسطوا اإلمامُ ،

داود

(.)1

"س ُّدوا ال َخَلل" صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف ،أم يحيى بن بشير -
[جامع[ ]3870 :عبد القادر :فيه مجهوالن] [شعيب :قولهُ :
واسمها أمة الواحد بنت يامين -لم يرو عنها غير ابنها ،وهو مجهول الحال أيضاً] [األلباني :ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح]
( )1رقم ( )681في الصالة ،باب مقام اْلمام من الصف.

ُس ْي ِّد ِّ
رسول هللا -
يؤمهم ،قال« :فجاء ُ
ضري أنه كان ُّ
بن ُح َ
[( * - ]735د) حصني  -من ولد سعد بن معاذ :عن أ َ
صلى هللا عليه وسلم -يعوده ،قال :اي رسول هللا ،إن إمامنا مريض ،فقال :إذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قُـعُوداً» أخرجه أبو
داود وقال :هذا احلديث ليس مبتصل (.)1

[جامع[ ]3888 :عبد القادر :إسناده منقطع ،وحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري لم يوثقه غير ابن حبان]
محمد بن صالح] [األلباني :صحيح]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف َّ

( )1رواه أبو داود رقم ( )607في الصالة ،باب اْلمام يصلي من قعود.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
علي قال« :قال
ُ
[( - ]736د) أبو إسحاق [السبيعي] عن احلارث [األعور] عن ّ
ح على اإلمام يف الصالة».
وسلم -ال يُـ ْفتَ ُ
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يسمع من احلارث إال أربعة أحاديث ليس هذا احلديث منها
أخرجه أبو داود ،وقال :أبو إسحاق مل
ْ

(.)1

[جامع[ ]3925 :عبد القادر :في إسناده الحارث بن عبد هللا األعور الهمداني ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف

الحارث -وهو ابن عبد هللا الهمداني األعور-ثم هو منقطع]

( )1رواه أبو داود رقم ( )908في الصالة ،باب النهي عن التلقين.

رجل فقال :أُصلِّّي يف بيت ،مث آيت املسج َد فأج ُد
[( - ]737ط د) أبو أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه « :-سأله ُ
ِّ
ِّ
سهم مجْع ،أو ِّمثْ َل َس ِّ
هم
صل معه ،فإن من َ
َ
صنَ َع ذلك فإن له َ
اإلمام يُصلّي ،أفأُصلّي َم َعهُ؟ فقال أبو أيوب :نعمِّّ ،
مجْع» .أخرجه املوطأ .ويف رواية أيب داود قال« :سأله رجل من [بين] ِّ
أسد ِّ
بن ُخزميةَ قال :يصلِّّي أح ُدان يف منزله
ُ
وتقام الصالةُ ،فأُصلِّّي معهم ،فأجد يف نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب :سأَلْنا عن ذلك
الصالة ،مث أييت املسج َد ُ
()1
سهم مجَْع»
َّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقال :فذلك له ُ
[جامع [ ]3928 :عبد القادر :في سنده مجهول ،ولكن يشهد له األحاديث التي قبله] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الرجل من بني

أسد ،وباقي رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الموطأ  133 / 1في صالة الجماعة ،باب إعادة الصالة مع اْلمام ،وأبو داود رقم ( )578في الصالة ،باب فيمن صلى في
منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو يف الصالة،
[( - ]738د) يزيد بن عامر  -رضي هللا عنه  :-قال:
«جئت َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رآين جالساً ،فقال :أمل تُ ِّسلْم
فجلست ،ومل
أدخل َم َع ُهم يف الصالة ،فلما انصرف ُ
ُ
ْ
ِّ
كنت قد
تدخل مع الناس يف
أسلمت ،قال :فما منعك أن
رسول هللا ،قد
اي يزي ُد؟ قلت :بلى اي َ
صالِتم؟ قال :إين ُ
ُ
َ
ِّ
كنت قد
جئت الصالةَ
فصل معهم ،وإن َ
َ
ب أن قد صلَّيتم ،فقال :إذا َ
صلَّ ُ
َ
يت يف منزيل [وأان] أحس ُ
فوجدت النَّاس ِّّ
()1
يت ،تكن لك انفلة ،وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود .
صلَّ َ
[جامع[ ]3930 :عبد القادر :في سنده نوح بن صعصعة ،وهو مجهول الحال ،ولكن يشهد له األحاديث التي قبله] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 577في الصالة ،باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا قضى
[( - ]739ت د) ابن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  :-أن َّ
(.)1
من خلْ َفهُ ممن أمتَّ الصالةَ» أخرجه أبو داود
اإلمام الصالةَ وتشهَّد فأح َدث قبل أن يتكلَّم فقد ْ
ُ
متت صالتُه وصالةُ ْ

[جامع[ ]3939 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم األفريقي ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد
الرحمن بن زياد بن أنعم] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )617في الصالة ،باب اْلمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة ،ورواه أيضًا الترمذي رقم ( )408في الصالة ،باب
ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
[( * - ]740د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
يصةُ (.)1
«اجلمعةُ على َمن مسع النداء» .أخرجه أبو داود وقال :رواه مجاعة ،ومل يرفعوه ،وإَّنا أسنده قَبِّ َ

[جامع[ ] 3943 :عبد القادر :في سنده مجهوالن] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن هارون وأبي سلمة بن
ُنبيه] [األلباني :ضعيف والصحيح وقفه]
( )1رقم ( )1056في الصالة ،باب من تجب عليه الجمعة.
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النيب
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أمران ُّ
[( - ]741ت) رجل من أهل قباء :عن أبيه  -وكان من أصحاب ِّّ
(.)1
صلى هللا عليه وسلم أن نشه َد اجلمعةَ من قُباءَ» .أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]3947 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وال يصح في هذا الباب ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء]
[عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )501في الصالة ،باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اجلمعةُ على من آواه الليل
[(- ]742ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أن َّ

إىل أهله» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]3948 :الترمذي :حديث إسناده ضعيف] [عبد القادر :إسناده تالف] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 502في الصالة ،باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال« :من ترك
[( - ]743د س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-أن َ

اجلمعة من غري عذر ،فليتصدَّق بدينار ،فإن مل جيد ،فبنصف دينار».

بن َوبْـ َرةَ [العُ َج ْيفي البصري] :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من فاتتهُ اجلمعةُ
قال أبو داود :وقال قدامة ُ
من غري عذر فليتصدَّق بدرهم ،أو ِّ
صاع حنطة ،أو نصف صاع» قال أبو داود :ويف رواية عن قتادة
نصف درهم ،أو ِّ
صف ُم ٍّد» وقال :عن مسرة ،وأخرج النسائي املسند األول فقط (.)1
«م ّداً أو نِّ َ
هكذا ،إال أنه قالُ :

[جامع[ ] 3956 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )1053و ( ) 1054في الصالة ،باب كفارة من ترك الجمعة ،والنسائي  89 / 3في الجمعة ،باب كفارة من
ترك الجمعة من غير عذر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا تشهَّد قال:
[( - ]744د ت س) ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-أن َ
«احلمد هلل ،نستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،من يهده هللا فال ِّ
هادي له،
مض َّل له ،ومن يضلل فال
َ
وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسولهُ ،أرسله ابحلق بشرياً ونذيراً بني يَ َدي الساعة ،من يطع هللا
يضر هللا شيئاً».
يضر إال نفسه ،وال ُّ
ورسوله فقد َرشد ،ومن يعصهما فإنه ال ُّ
ويف رواية :أن يونس [بن يزيد] سأل ابن شهاب عن تشه ِّ
ُّد ِّ
يوم اجلمعة ...فذكر
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -

حنوه ،قال« :ومن يعصهما قد غوى ،ونسأل [هللا] ربَّنا أن جيعلنا ممن يطيعه ،ويطيع رسوله ،ويتبع رضوانه ،وجيتنب
حنن به وله» .أخرجه أبو داود (.)1
سخطه ،فإَّنا ُ
[جامع[ ]3975 :عبد القادر :في سنده مجهوالن ولكن للحديث طرق يقوى بها] [شعيب :الرواية األولى صحيحة دون قوله" :أرسله

بالحق بشي اًر ونذي اًر " ....إلى آخر الحديث ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عياض .والرواية الثانية رجالها ثقات لكنه مرسلة]

[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1097و ( ) 1098في الصالة ،باب الرجل يخطب على قوس.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :كلُّ كالم ال يبدأ ابحلمد
[( - ]745د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ

أجذم» أخرجه أبو داود
هلل فهو ُ

()1

[جامع[ ] 3980 :عبد القادر :في سنده قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل ،وهو صدوق له مناكير] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف قرة
وهو ابن عبد الرحمن بن َح ْيويل -والضطراب متنه] [األلباني :ضعيف]194

( )1رقم ( )4840في األدب ،باب الهدي في الكالم ،وروي بلفظ " :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أقطع " ،رواه ابن ماجة

رقم ( )1894في النكاح ،باب خطبة النكاح.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من
[( - ]746ت) معاذ بن أنس اجلهين  -رضي هللا عنه  :-قال :قال ُ
(.)1
رقاب الناس يوم اجلمعة اخت َذ ِّجسراً إىل جهنم» أخرجه الرتمذي
ختطَّى َ

[جامع[ ]3997 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 513في الصالة ،باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة.

فجمع بنا ،فنظرت فإذا ُجلُّ َم ْن
بيت املقدسَّ ،
ت مع معاويةَ َ
[( * - ]747د) يعلى بن شداد بن أوس :قال« :شهد ُ
أصحاب ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهم ُْحمتَـبُو َن و ِّ
اإلمام خيطب» .أخرجه أبو داود (.)1
يف املسجد
ُ
()2
ص َعة بن صوحان ،وسعيد بن املسيب،
عمر ََْيتَيب واإلمام خيطب  ،وأنس بن مالك[ ،وشريح]ْ ،
وصع َ
وقال :وكان ُ
ابن َ
وإبراهيم النَّخعي ،ومكحول ،وإمساعيل بن حممد بن سعد ،ونُعيم بن سالمة قال :ال أبس هبا[ ،قال أبو داود] :ومل
س ّيِّ.
يبلغين أن أحداً كرهه إال عُبادة بن نُ َ

[جامع[ ] 4001 :عبد القادر :في سنده سليمان بن عبد هللا بن الزبرقان ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده حسن] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 1111في الصالة ،باب االحتباء واْلمام يخطب.

([ )2معلق] أثر ابن عمر المعلق هذا ،وصله ابن أبي شيبة في " المصنف " :حدثنا أبو خالد األحمر ،عن محمد ابن عجالن ،عن
نافع ،عن ابن عمر أنه كان يحتبي واْلمام يخطب ،ثم ساقه بسندين آخرين عن ابن عمر.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وشهدت معه الفتح ،فأقام مبكة
[( - ]748د) عمران بن حصني :قال «غزو ُ
ت مع ِّّ
(.)1
فإان َس ْفر» أخرجه أبو داود
َثاين عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني ،ويقول :اي أهل البلد :صلُّوا أربعاً َّ

فر" ،وهذا إسناد
[جامع[ ]4016 :عبد القادر :في سنده ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره دون قوله" :يا أهل البلد صلوا أربعاً ،فإنا َس ٌ
ضعيف من أجل علي بن زيد] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1229في الصالة ،باب متى يتم المسافر.

خرج من م َكةَ قبل غروب
[( * - ]749د س) جابر  -رضي هللا عنه  :-أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -غابت
الشمس،
ف ،وبينهما عشرة أميال ،ويف رواية أن َ
بس ِّر َ
َ
فجمع بني العشاءيْن َ
(،)1
ِّ
ف ،قال هشام بن سعد :بينهما عشرة أميال .أخرج الثانية أبو داود والنسائي
له
س ِّر َ
الشمس مبكة ،فجمع بينهما ب َ
ُ
واألوىل ذكرها رزين.
[جامع[ ] 4036 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1215في الصالة ،باب الجمع بين الصالتين ،والنسائي  287 / 1في مواقيت الصالة ،باب الجمع بين
المغرب والعشاء.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى الظهر والعصر أبذان واحد بعرفةَ
[( - ]750د) جعفر بن حممد :عن أبيه «أن َّ
 -ومل يُسبِّّح بينهما  -وإقامتني ،وصلى املغرب والعشاءَ ِبَ ْمع ،أبذان واحد وإقامتني ،ومل يُسبِّّح بينهما» أخرجه أبو

داود (.)1

[جامع[ ]4043 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل]
( )1رقم ( ) 1906في المناسك ،باب صفة حجة النبي صلى هللا عليه وسلم.
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[( - ]751ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :من مجع بني صالتني من غري عذْر فقد أتى ابابً من أبواب

الكبائر» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 4044 :عبد القادر :في سنده متروك] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 188في الصالة ،باب ما جاء في الجمع بين الصالتين في الحضر.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -الظهر
[(~ - ]752ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال« :صلَّ ُ
يت مع ِّّ
()1
والس َفر،
ضر َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف احل َ
يف السفر ركعتني ،وبع َدها ركعتني»  .ويف رواية قال« :صلَّ ُ
يت مع ِّّ
العصر
يت معه يف احلضر الظهر أربعاً ،وبع َدها ركعتني،
ُ
فصلَّ ُ
وصليت معه يف السفر الظهر ركعتني ،وبع َدها ركعتني و َ
ضر وال َس َفر ،وهي َو ُتر
صل بعدها شيئاً ،واملغرب يف احلضر والسفر سواءَ :
كعات ،ال تن ُقص يف َح َ
ثالث َر َ
ركعتني ،ومل يُ ِّّ
وبعدها رْكعتَ ْ ِّ
ني» أخرجه الرتمذي (.)2
النَّهارْ ،
[جامع[ ]4048 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد منكر المتن] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 551في الصالة ،باب ما جاء في التطوع في السفر.
( )2رقم ( ) 552في الصالة ،باب ما جاء في التطوع في السفر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -ثانية
[( - ]753د ت) الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه  :-قال:
«صحبت َ
ُ

عشر سفراً ،فما رأيتُه ترك ركعتني إذا زاغت الشمس قبل الظهر» أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1

[جامع[ ]4049 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده أبو بسرة الغفاري التابعي ،لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي]
[شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1222في الصالة ،باب التطوع في السفر ،والترمذي رقم ( ) 550في الصالة ،باب ما جاء في التطوع في

السفر.

َيت
ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عن الركعتني قبل املغرب؟ فقال :ما رأ ُ
[( * - ]754د) طاوس :قال« :سئل ُ
أَحداً على عهد ِّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلِّّيهما ،ورخص يف الركعتني بعد العصر» .أَخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]4070 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :أعله صاحب "عون المعبود" بشعيب هذا ،فقال :وعندي أن
هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاووس ،وتفرد بروايته عن طاووس]

( )1رقم ( )1284في الصالة ،باب الصالة قبل المغرب.

[( - ]755د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
ومها ولو
َن َ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تَ َدعُ ُ

طردتكم اخلَْي ُل» .أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ] 4075 :عبد القادر :في سنده ابن سيالن ،وهو مجهول الحال] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ابن سيالن] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )1258في الصالة ،باب في تخفيفهما.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُـ ْؤ ِّذنُه بصالة الغداة،
[( - ]756د) بالل  -رضي هللا عنه « :-أَنه أتى
َ
الصبح ،فأصبح جداً ،قال :فقام بالل فآذَنَهُ ابلصالة ،وَتبع أذانَه،
شغَلَ ْ
فَ َ
ت عائشةُ بالالً أبمر سأل ْته عنه ،حىت فَ َ
ض َحهُ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فلما خرج صلى ابلناس ،فأخربه أن عائشةَ َشغَلَْتهُ أبمر سأل ْتهُ عنه حىت
فلم خيرج ُ
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أصبحت جداً،
ت ركعت الفجر ،فقال :اي رسول هللا ،إِّنَّك
َ
كنت َرَك ْع ُ
أصبح جداً ،وأَنه أبطأ عنه ابخلروج ،فقال :إِّين ُ
(.)1
أصبحت لركعتهما وأَحسنتُهما وأَمجلتُهما» .أَخرجه أبو داود
أكثر مما
قال :لو أ
ُ
ُ
َصبحت َ

[جامع[ ] 4076 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات إال أنه منقطع بين ُعبيد هللا بن زيادة وبين بالل بن رباح]
( )1رقم ( )1257في الصالة ،باب في تخفيفهما.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يصلِّّي ركعت
[( * - ]757س) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :كان ُّ
وخيَِّّف ُف ُه َما» .أَخرجه النسائي ،وقال :هذا حديث منكر (.)1
الفجر إذا مسع األَذانُ ،

[جامع[ ] 4079 :عبد القادر :فيه عنعنة األعمش وحبيب ابن أبي ثابت] [األلباني :صحيح]
( )1رواه النسائي  256 / 3في قيام الليل ،باب وقت ركعتي الفجر.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :أربع
مسعت َ
[( - ]758ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-قالُ :
ب ِّمبثْلِّ ِّه َّن يف َّ
ح هللاَ َ
تلك الساعةَ ،مث قرأَ{ :يَـتَـ َفيَّـ ُؤ ِّظاللُهُ
الس َحر ،وما من شيء إِّال َو ُه َو يُسبِّّ ُ
س ُ
قبل الظهر ،وبعد الزوال ُحتْ َ
والشمائِّ ِّل س َّجداً ََِّّّللِّ وهم َد ِّ
عَ ْن اليَ ِّم ِّ
اخ ُرو َن} [النحل .»]48 :أَخرجه الرتمذي (.)1
ني َّ َ ُ
َُْ
[جامع[ ]4102 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3127في التفسير ،باب ومن سورة النحل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[(~ - ]759ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :إََِّّّنا صلى ُ
ركعتني بعد العصر  -ألنه اشتغل بِّ ِّقسمةِّ مال أَته  -عن الركعتني اللتني بعد الظهر ،فصالمها بعد العصر ،مث مل يَـعُ ْد
هلما» .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]4107 :الترمذي :حديث ابن عباس حديث حسن] [عبد القادر :هو من رواية جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس ،وقد سمع جرير من عطاء بعد اختالطه] [األلباني :ضعيف اْلسناد ،وقوله" :ثم لم يعد لهما" منكر]

( )1رقم ( ) 184في الصالة ،باب ما جاء في الصالة بعد العصر.

«سألت عائشةَ عَن صالةِّ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟
[( - ]760د) شريح بن هانئ  -رمحه هللا  :-قال:
ُ
فقالت :ما صلَّى العِّشاء ُّ
بع ركعات ،أَو َّ
ست ركعات ،ولقد ُم ِّط ْران َم َّرة من الليل ،فطََرحنَا له
قط فدخل بيت إِّال صلَّى أر َ
()1
األرض بشيء من ثيابه ُّ
قط» .أخرجه أبو داود
نِّطْعاً ،فكأين أنظر إِّىل ثَـ ْقب فيه ينبُع منه املاء ،وما رأيته ُمتَّقياً
َ

[جامع[ ]4121 :عبد القادر :في سنده مقاتل بن بشير العجلي الكوفي ،لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1303في الصالة ،باب الصالة بعد العشاء.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يُوتُِّر بِّثالث،
[( - ]761ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
()2
()1
ِّ
أح ٌد}» .أخرجه الرتمذي
يقرأُ فيهن بتسع ُس َور من املفصل ،يقرأ يف كل ركعة بثالث سور ،آخ ُر ُه َّن{ :قُ ْل ُه َو هللاُ َ

[جامع[ ]4143 :عبد القادر :في سنده الحارث األعور ،وهو ضعيف جدًا] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1في األصل والمطبوع :يق أر فيهن سبع سور ،وفي جميع نسخ الترمذي :بتسع سور ،وقد رواه أيضاً أحمد في المسند رقم ()678
وعدد أسماء السور التسع وهي{ :ألهاكم التكاثر} و {إنا أنزلناه في ليلة القدر} و {إذا زلزلت} و {والعصر} و {إذا جاء نصر هللا

والفتح} و {إنا أعطيناك الكوثر} و {قل يا أيها الكافرون} و {تبت يدا أبي لهب وتب} و {قل هو هللا أحد}.

( )2رقم ( )460في الصالة ،باب ما جاء في الوتر بثالث.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( * - ]762د ت) خارجة بن حذافة  -رضي هللا عنه  :-قال« :خرج علينا يوماً ُ
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وسلم -فقال :قد َّ
َّعم ،وهي الوتر ،فجعلها لكم فيما بني العشاء اآلخرة إِّىل
أمدكم هللا بصالة هي خري لكم من محُْر النـ َ
طلوع الفجر» .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود (.)1

[جامع[ ]4149 :عب د القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن راشد الزوفي وعبد هللا

ابن أبي ُمَّرة َّ
الزوفي ،ثم هو منقطع أيضاً] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1418في الصالة ،باب استحباب الوتر ،والترمذي رقم ( )452في الصالة ،باب ما جاء في فضل الوتر.

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلِّّي
[(~ - ]763ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
(.)1
نقول :ال يصلِّّيها» .أخرجه الرتمذي
الضحى ،حىت نقول :ال يَ َدعُها ،ويَ َدعُها حىت َ

[جامع[ ]4206 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 477في الصالة ،باب ما جاء في صالة الضحى.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -على الناس يف
[( - ]764د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :خرج
ُ
ُيب بن كعب يصلِّّي هبم،
رمضا َن وهم يصلُّون يف انحية املسجد ،فقال :ما هؤالء؟ قيل :هؤالء انس ليس معهم قرآن ،وأ َُّ
َصابُوا]َ ،ونِّ ْع َم ما صنَـعُوا».
وهم يصلُّون بصالته ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم[ :-أ َ
أخرجه أَو داود ( ،)1وقال :هذا احلديث ليس ابلقوي ،مسلم بن خالد ضعيف.

[جامع[ ] 4219 :عبد القادر :في إسناده مسلم بن خالد المخزومي ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد
الزنجي بسبب سوء حفظه]

( )1رقم ( )1377في الصالة ،باب في قيام شهر رمضان.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]765د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال« :أصابنا مطر يف يوم فطر ،فصلَّى بنا ُ

وسلم -يف املسجد» .أخرجه أَبو داود (.)1

[جامع[ ] 4236 :عبد القادر :في سنده عيسى بن عبد األعلى ،وهو مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيي ُعبيد هللا
التيمي وجهالة عيسى بن عبد األعلى بن أبي فروة]
( )1رقم ( ) 1160في الصالة ،باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر.

ت مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( * - ]766د س) عبد هللا بن السائب  -رضي هللا عنه  :-قال« :شهد ُ
جيلس للخطبة
وسلم -صالةَ العيد يوم الفطرَّ ،
تكبري العيد ،فلما قضى الصالةَ قال :إِّان ُنطُب ،فمن َّ
فكرب َ
أحب أن َ
فليذهب» .قال أبو داود :هذا يروى مرسالً.
يذهب
فليجلس ،ومن أحب أَن
ْ
َ
ْ
َّ
فلينصرف ،ومن
ينصرف
أحب أن
ْ
َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -صلى العيد ،فقال :من َّ
ويف رواية النسائي« :أن َّ
(.)1
أَحب أن يُقيم للخطبة فليُِّق ْم»

[جامع[ ]4247 :عبد القادر :مرسل ،وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه اخُتلف في وصله وإرساله ،والصحيح
المرسل] [األلباني :صحيح]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1155في الصالة ،باب الجلوس للخطبة ،والنسائي  185 / 3في العيدين ،باب التخيير بين الجلوس في
الخطبة للعيدين.

ض ْ ِّ
ني لنا ،حىت
[( - ]767د س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال« :بينما أان وغالم من األنصار نَـ ْرمي غَ َر َ
ت كأهنا تَـنُّومة ،فقال أحدان لصاحبه:
ض ْ
إِّذا كانت الشمس قِّ ْي َد ُرحمني أو ثالث يف عني الناظر من األُفق ،اسودَّت حىت آ َ
انطلِّ ْق بنا إِّىل املسجد ،فوهللا لي ِّ
ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف أ َُّمته َح َداثً ،قال:
حدثَ َّن شأ ُن هذه الشمس
ُ
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َطو ِّل ما قام بنا يف صالة قَ ُّ
فدفَعنا ِّفإذا هو ِّ
كع بنا
ابرز،
َ
مع له صوَتً ،قال :مث ر َ
ط ،ال نَ ْس ُ
فاستقدم فصلَّى ،فقام بنا كأ َ
قط ،ال نسمع له صوَتً ،قال :مث سجد كأَطول ما سجد بنا يف صالة ُّ
كأَطول ما ركع بنا يف صالة ُّ
قط ،ال نسمع له
ِّ
الشمس جلوسه يف الركعة الثانية ،مث سلَّم فَ َح ِّم َد هللا وأثىن
صوَتً ،مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك ،قال :فوافق جتلِّّي
النيب  -صلى هللا عليه وسلم»-
عليه ،وشهد أن ال إِّله إِّال هللاُ ،وشهد أنه عب ُده ورسوله ...مث ساق ُ
ابن يونس ُخطبَةَ ِّّ
أخرجه أبو داود.
رسول هللا -صلى هللا
وأخرجه النسائي ،ومل يذكر حىت آضت كأهنا تنومة وقال فيه« :فدفعنا إِّىل املسجد ،قال :فوافقنا َ

عليه وسلم -حني خرج إِّىل الناس ،قال :فاستق َدم» والباقي مثله.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -خطب حني انكسفت الشمس ،فقال :أما بع ُد.» ...
وله يف أخرى« :أن َّ
وله وللرتمذي« :أ َّ
نسمع له صوَتً».
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى بنا يف كسوف ال
َن َ
ُ
وحيث أخرج الرتمذي هذا ال َق ْدر مل نُعلم عليه عالمته ،وأشران إِّىل ما أخرج منه (.)1

[جامع[ ] 4278 :عبد القادر :في سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان[ ].شعيب :إسناده ضعيف لجهالة
ثعلبة بن ِعَباد العبدي] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1184في الصالة ،باب من قال[ :صالة الكسوف] أربع ركعات ،والنسائي  140 / 3في الكسوف ،باب نوع
آخر من صالة الكسوف ،ورواه أيضًا الترمذي مختص ًار رقم ( ) 562في الصالة ،باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف ،وابن ماجة

مختص اًر أيضاً رقم ( ) 1264في إقامة الصالة ،باب ما جاء في صالة الكسوف.

ت الشمس على ِّ
[( - ]768د س) النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما  :-قالَ « :كس َف ِّ
عهد ِّ
رسول هللا  -صلى
َ
ُ
هللا عليه وسلم -فجعل يصلِّّي ركعتني ركعتني ،ويسأل عنها حىت اجنَلَ ِّ
الشمس» .أخرجه أبو داود.
ت
ُ
ِّ
«انكسفت الشمس على عهد ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم فخرج َجيُُّر ثوبه فَ ِّزعاً ،حىت
ويف رواية النسائي قال:
ُ
الشمس والقمر ال ينكسفان إِّال ملوت عظيم من
زل يُصلِّّي حىت اجنلت ،قال :إِّن الناس يزعمون أن
أتى املسج َد ،فلم يَ ْ
َ
العظماء ،وليس كذلك ،إِّن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ،ولكنهما آيتان من آايت هللا  -عز
ِّ
كأحدث صالة صلَّيتموها من املكتوبة».
وجل -إِّن هللا إِّذا بدا لشيء من َخل ِّْقهِّ خشع لهِّ ،فإذا رأَيتم ذلك فصلوا

وله يف أخرى« :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -صلّى حني انكسفت الشمس مثل صالتنا ،يركع ويسجد».
َن َ
وله يف أخرىَّ :
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -خرج يوماً مستعجالً إِّىل املسجد ،وقد انكسفت الشمس ،فصلى
«أن َّ
القمر ال ينخسفان إِّال ملوت عظيم من عظماء أهل
حىت اجنلت ،مث قال :إن أهل اجلاهلية كانوا يقولون :إِّن
الشمس و َ
َ
ث هللا يف خلقه ما
الشمس
األرض ،وإن
والقمر ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ،ولكنهما َخليقتان من خلقهَُْ ،ي ِّد ُ
َ
َ
(.)1
ث هللاُ أمراً»
شاء ،فأيهما اُنسف فصلُّوا حىت
تنجلي ،أو َُْي ِّد َ
َ
[جامع[ ] 4281 :عبد القادر :في إسناده انقطاع واضطراب] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :منكر]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1193في الصالة ،باب من قال :يركع ركعتين في صالة الكسوف ،والنسائي  145 - 141 / 3في
الكسوف ،باب نوع آخر من صالة الكسوف.

[( - ]769د) أيب بن كعب  -رضي هللا عنه  :-قال« :انكسفت الشمس على عهد ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ّ
ُ
ِّ ِّ
َّ
مخس ركعات ،وسجد سجدتني ،مث قام الثانية ،فقرأ بسورة من
وسلم -فصلى هبم ،فقرأ بسورة من الطَّول ،وركع َ
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ال ِّطَّول ،وركع مخس ركعات ،وسجد سجدتني ،مث قام الثانية ،فقرأ بسورة من ال ِّطّول ،مث ركع مخس ركعات ،وسجد
(.)1
سجدتني ،مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو ،حىت ْاجنَلَى كسوفُها» .أَخرجه أَبو داود
[جامع[ ]4282 :عبد القادر :في سنده أبو جعفر الرازي ،وهو سيء الحفظ] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1182في الصالة ،باب من قال :أربع ركعات في صالة الكسوف.

[( - ]770د س) قبيصة بن خمارق اهلاليل  -رضي هللا عنه  :-قال« :كسفت الشمس على عهد ِّ
رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فخرج ِّ
فزعاً َجيُُّر ثوبه ،وأان معه يومئذ ابملدينة ،فصلى ركعتني ،فأطال فيهما القيام مث انصرف
ِّ
ِّ
اآلايت ِّّ
كأحدث صالة صلَّيتموها من املكتوبة».
خيوف هللا هبما عباده ،فإذا رأيتموها فصلُّوا
واجنلت ،مث قال :إَّنا هذه
ويف رواية« :إِّن الشمس كسفت ...وذكر مبعناه ...حىت بدت النجوم» .أخرجه أبو داود.
جير ثوبه،
ويف رواية النسائي قال« :كسفت الشمس وحنن إِّ ْذ ذاك مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فخرج فَ ِّزعاً ُّ
فصلى ركعتني أطاهلما ،فوافق انصرافُه ْاجنِّالء الشمسِّ ،
فحم َد هللا وأثىن عليه ،مث قال :إِّن الشمس والقمر آيتان من
َ
َح َد ِّ
ث صالة مكتوبة
آايت هللا ،وإِّهنما ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياتهِّ ،فإذا رأَيتم من ذلك شيئاً ،فصلُّوا كأ ْ

صلَّيتموها».

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ركعتني ركعتني ،حىت اجنلت ،مث قال :إن
ويف أخرى« :إِّن الشمس اُنسفت ،فصلِّّى ُّ
وجل َُي ِّدث يف خلقه ما شاء ،وإن هللا
الشمس والقمر ال ينخسفان ملوت أحد ،ولكنهما َخلْقان من خلقه ،وإن هللا َّ
عز َّ

ث هللا أمراً» (.)1
عز
َّ
وجل إِّذا جتلَّى لشيء من خلقه َخشع له ،فَأيهما حدث فصلُّوا حىت ينجلي أو َُي ِّد َ
َّ
[جامع[ ] 4283 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )1185و ( ) 1186في الصالة ،باب صالة الكسوف ،والنسائي  144 / 3في الكسوف ،باب نوع آخر من
صالة الكسوف.

[( - ]771د) النضر [بن عبد هللا بن مطر القيسي] :قال« :كانت ظلمة على ِّ
بن مالك،
عهد أَنس،
ُ
َنس َ
فأتيت أ َ
فقلت :اي أاب محزةَ ،هل كان [مثل] هذا يصيبكم على ِّ
عهد ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقالَ :م َعاذَ هللا ،إِّن
ُ ُ
ُ
()1
كانت الريح لَتَ ْشتَ ُّد فنُبادر املسج َد ،خمافةَ أن تكون القيامةُ» .أخرجه أبو داود .
النيب
ُ
قلت :قال اخلطايب يف «معامل السنن» :يشبه أن يكون اختالف الرواايت يف صالة الكسوف ،ويف عدد ركعاِتا :أن َّ
 صلى هللا عليه وسلم -قد صالها َدفَـ َعات ،فكانت إِّذا طالت مدة الكسوف َم َّد يف صالته ،وإِّذا مل تَطُ ْل مل يُ ِّط ْل.[جامع[ ]4285 :عبد القادر :فيه النضر بن عبد هللا بن مطر القيسي لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب :النضر بن
عبد هللا بن مطر القيسي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو مجهول الحال] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1196في الصالة ،باب الصالة عند الظلمة ونحوها.

[(- ]772ط) أنس بن مالك  -رمحه هللا  :-بلغه« :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يقول :إِّذا أنشأت
َن َ

ت :فتلك َع ْني غُ َديقة» .أَخرجه املوطأ (.)1
َْحبريَّة مث تشاءَ َم ْ

[جامع[ ]4299 :عبد القادر :إسناده معضل] [الهاللي :موضوع ،وهذا سند ضعيف العضاله]
( 192 / 1 )1بالغًا في االستسقاء ،باب االستمطار بالنجوم.

[( * - ]773ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
رب على جنازة ،فرفع
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -ك ََّ
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يديه مع أول تكبرية ،وضع اليمىن على اليسرى» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]4306 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف ،ولكن صحيح المعنى] [األلباني:

حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1077في الجنائز ،باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة.

رسول هللا -
ت َم ْروا َن يسأل أاب هريرة :كيف مسعت َ
[( * - ]774د) علي بن َشاخ  -وقيلَ :شاس :قال« :شهد ُ
صلِّّي على اجلنازة؟ قال :أ ََم َع الذي قلت؟ قال :نَعم  -قال :كالم كان بينهما قبل ذلك  -قال
صلى هللا عليه وسلم -يُ َ
رهبا ،وأنت خلقتَها ،وأنت هديتَها إِّىل ِّ
أبو هريرة :مسعتُه يقول :اللهم أنت ُّ
وحها ،وأَنت أعلم
اإلسالمَ ،وأَنت
َ
قبضت ُر َ
ِّّ
بسرها ،وعالنيِّتها ،جئنا شفعاء ،فاغفر هلا» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 4317 :عبد القادر :علي بن شماخ لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات  ،وذكره الحافظ ابن حجر في " أمالي األذكار

" من طريق الطبراني في الدعاء ،وقال :هذا حديث حسن ،انظر " الفتوحات الربانية " البن عالن [ ]176 / 4شعيب :إسناده ضعيف
الختالف في إسناده ورواية بعضهم له موقوفاً] [األلباني :صحيح]
علي بن َش َّماخ ،و
ٍ
لجهالة ِ

( )1رقم ( )3200في الجنائز ،باب الدعاء للميت.

رسول هللا -صلى هللا
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى عليه ُ
[( - ]775د) البهي :قال« :ملا َ
اهيم ُ
مات إِّبْر ُ
ابن ِّّ

عليه وسلم -يف املقاعد» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]4321 :عبد القادر :مرسل والبهي ،وهو عبد هللا مولى مصعب بن الزبير ،مضطرب الحديث] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه

مرسل] [األلباني :ضعيف منكر]

( )1رقم ( )3188في الجنائز ،باب في الصالة على الطفل.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى على ابنه وهو ابن سبعني ليلة» .أَخرجه
[( - ]776د) عطاء بن أيب رابح« :أن َّ

أبو داود

(.)1

[جامع[ ]4322 :عبد القادر :مرسل] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني :ضعيف منكر]
( )1رقم ( )3188في الجنائز ،باب في الصالة على الطفل ،مرسالً أيضاً.

«الطفل ال
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
[( * - ]777ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-أن َّ
ُ
ث حىت يَ ْستَ ِّه َّل» .أَخرجه الرتمذي (.)1
ور ُ
صلَّى عليه ،وال يَ ِّر ُ
يُ َ
ث وال يُ َ

[جامع[ ]4323 :الترمذي :هذا حديث قد اضطرب الناس فيه[ ]...شعيب :إسناده ضعيف ،وقد أختلف في رفعة ووقفه ورجح الترمذي

وقفه] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )1032في الجنائز ،باب ما جاء في ترك الصالة على الجنين حتى يستهل ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (.)1508

[( * - ]778د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من صلى على جنازة
َن َ

يف املسجد فال شيء له  -ويف نسخة :فال شيء عليه  .»-أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]4335 :عبد القادر :في سنده صالح مولى التوأمة ،وقد تغير بأخرة] [شعيب :إسناده ضعيف .صالح مولى التوأمة قد اختلط،
وهو ضعيف فيما انفرد به] [األلباني :حسن لكن بلفظ فال شيء له]

( )1رقم ( ) 3191في الجنائز ،باب الصالة على الجنازة في المسجد.

«من كانت له
[( - ]779ت) عبد هللا بن أيب أوىف  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :-
ِّ
ِّ
آدم فليَ َّ
النيب
إِّىل هللا حاجة ،أو إِّىل أحد من بين َ
ليصل ركعتني ،مث ليُـثْ ِّن على هللا ،ولْيُ ِّّ
توضأُ ولْيُ ْحس ِّن الوضوءَ ،مث ِّّ
صل على ِّّ
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ِّ
العرش العظيم :احلم ُد هلل رب العاملني،
رب
 صلى هللا عليه وسلم -مث ليقل :ال إِّله إِّال هللااحلليم الكرميُ ،سبحان هللا ِّّ
ُ
ِّ
موجبات
أسألك
ع يل ذنباً إِّال غفرتَهُ ،وال مهّاً
كل بِّّر ،والسالمةَ من كل إِّمث ،ال تد ْ
َ
َ
رمحتك ،وعز َ
ائم مغفرتك ،والغنيمةَ من ِّّ
(.)1
إِّال فَـ َّر ْجتَه ،وال حاجة هي َ ِّ
ضى إِّال قضيتَها اي أرحم الرامحني» .أخرجه الرتمذي
لك ر ً

[جامع[ ]4358 :الترمذي :هذا حديث غريب وفي إسناده مقال] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( )479في الصالة ،باب ما جاء في صالة الحاجة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 1384في إقامة الصالة ،باب ما جاء في
صالة الحاجة.

ت هذه الصالةَ [أَو ِّمثْل هذهِّ
[( * - ]780د) األزرق بن قيس :قال« :صلَّى بنا إمام لنا ،يُكْىن أاب ِّرْمثَة ،فقال :صلَّْي ُ
َ
الصالةِّ] َ ِّ
الصف املقدَّم عن ميينه ،وكان رجل قد
وعمر يقومان يف
ِّّ
مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وكان أبو بكر ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -صالتَه ،مث سلم عن ميينه وعن يساره ،حىت
شهد التكبرية األوىل من الصالة ،فصلَّى ُ
ِّ
الر ُج ُل الذي أ ْد َر َك معه التكبرية األوىل من الصالة
سهُ  -فقام َّ
رأينا بياض َخدَّيْه ،مث ان َفتَ َل كانْفتال أيب ِّرْمثةَ  -يعين :نَـ ْف َ
صل،
عمر ،فأخذ مبنكبه فهزَّه ،مث قال :اجلس فإنه مل يَـ ْهلِّ ْ
أهل الكتاب إِّال أهنم مل يكن بني صلواِتم فَ ْ
فوثَ َ
ليش َفعَ ،
ب ُ
ك ُ
(.)1
َصاب هللاُ بك اي ابن اخلطاب» .أخرجه أبو داود
فرفع ُّ
ص َرهُ ،فقال :أ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بَ َ

[جامع[ ] 4368 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف المنهال بن خليفة] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 1007في الصالة ،باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.

ِّ
[( - ]781جه) َس ِّاملَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،أ َّ
الص َالةِّ ،فَ َذ َك ُروا الْبُو َق،
َّاس لِّ َما يُِّه ُّم ُه ْم إِّ َىل َّ
استَ َ
َن النِّ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ْ
َّيب َ
شَ
ار الن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّ
ار يُـ َقا ُل
ي النِّّ َداءَ تِّل َ
وس ،فَ َك ِّرَههُ م ْن أ ْ
فَ َك ِّرَههُ م ْن أ ْ
ْك اللَّْيـلَةَ َر ُج ٌل م َن ْاألَنْ َ
َج ِّل الن َ
َّص َارى ،فَأ ُِّر َ
َج ِّل الْيَـ ُهودُ ،مثَّ ذََك ُروا النَّاقُ َ
ول َِّّ
ول َِّّ
اخلَطَّ ِّ
ص ِّ
لَهُ َع ْب ُد َّ
اَّللِّ بْ ُن َزيْ ٍدَ ،وعُ َم ُر بْ ُن ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ل َْي ًال ،فَأ ََم َر َر ُس ُ
ي َر ُس َ
ار ُّ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اَّلل َ
اب ،فَطََر َق ْاألَنْ َ
ِّ ِّ
ِّ
اَّللِّ
ول َّ
َّوِّم ،فَأَقَـ َّرَها َر ُس ُ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «بِّ َال ًال بِّهِّ ،فَأَذَّ َن» قَ َ
الُّ :
ص َالةِّ الْغَ َداةَِّّ :
الز ْه ِّر ُّ
يَ ،وَز َ
اد بِّ َال ٌل ِّيف ن َداء َ
الص َالةُ َخ ْريٌ م َن النـ ْ
()1
ول َّ
ت ِّمثْ َل الَّ ِّذي َرأَىَ ،ولَكِّنَّهُ َسبَـ َق ِّين .أخرجه ابن ماجه
ال عُ َم ُرَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم .قَ َ
اَّللِّ ،قَ ْد َرأَيْ ُ
َ
[ماجه[ ] 707 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن خالد .ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم] [األلباني :ضعيف
محمد بن خالد بن عبد هللا الواسطي متروك الحديث ،لكن صح الحديث من طريق وهب
جداَّ ،
وبعضه صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
بن بقية الواسطي]

ان ،و ُّ ِ ِ
ِ
اب َب ْد ِء ْاألَ َذ ِ
ان
السَّن ُة فيهَ ،ب ُ
اب ْاألَ َذ ِ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)707ك َت ُ

ول َِّّ
ار بْ ِّن َس ْع ٍدُ ،م َؤ ِّذّ ِّن َر ُس ِّ
الر ْمحَ ِّن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن عَ َّم ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ ،ح َّدثَِّين أَِّيبَ ،ع ْن
[( * - ]782جه) عَبْ ُد َّ
اَّلل َ
ِّ
ول َِّّ
أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
ك»
صبَـ َع ْيهِّ ِّيف أُذُنَـ ْيهَِّ ،وقَ َ
َن َر ُس َ
ص ْوتِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أ ََم َر بِّ َال ًال أَ ْن َْجي َع َل إِّ ْ
ال« :إِّنَّهُ أ َْرفَ ُع ل َ
اَّلل َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 710 :عبد الباقي :في الزوائد :رواه الترمذي بإسناد صححه .وإسناد المصنف ضعيف لضعف أوالد سعد]
القَرظ وجهالة أبيه]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد َ
ان ،و ُّ ِ ِ
ِ
السَّن ِة ِفي ْاألَ َذ ِ
ان
اب ُّ
السَّن ُة فيهَ ،ب ُ
اب ْاألَ َذ ِ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)710ك َت ُ

ول َِّّ
ني يَ َد ْي َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
[( * - ]783جه) أَبو َرافِّ ٍع -رضي هللا عنه  -قَ َ
«رأَيْ ُ
ت بِّ َال ًال يُـ َؤ ِّذّ ُن بَ َْ
اَّلل َ
الَ :
()1
مثْىن مثْىن ،وي ِّقيم و ِّ
اح َدةً» أخرجه ابن ماجه
َ َ َ َ َُ ُ َ
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محمد منكر
عمر بن َّ
جداُ ،م َّ
[ماجه[ ]732 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
محمد بن ُعبيد هللا متروك]
الحديث ،وأبوه َّ
ان ،و ُّ ِ ِ
ِ
اب إِفَْر ِاد ِْ
ام ِة
السَّن ُة فيهَ ،ب ُ
اب ْاألَ َذ ِ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)732ك َت ُ
اْل َق َ

ول َِّّ
ِّ
«م ْن أَ ْد َرَكهُ ْاألَذَا ُن ِّيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]784جه) عُثْ َمان  -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
ِّ ِّ
الر ْج َعةَ ،فَـ ُه َو ُمنَافِّ ٌق» أخرجه ابن ماجه
اجةٍَ ،و ُه َو َال يُ ِّري ُد َّ
جَ ،ملْ َخيْ ُر ْج حلَ َ
ال َْم ْسجدُ ،مثَّ َخ َر َ

[ماجه[ ]734 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فيه ابن أبي فروة ،واسمه إسحاق بن عبد هللا ضعفوه .وكذلك عبد الجبار بن

جدا ،عبد الجبار بن عمر ضعيف ،وابن أبي فروة -واسمه إسحاق بن عبد هللا-
عمر] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
متروك الحديث]
ان ،و ُّ ِ ِ
ِ
اب إِ َذا أ ََّذ َن َوأَْن َت ِفي اْل َم ْس ِج ِد َف َال َت ْخُر ْج
السَّن ُة فيهَ ،ب ُ
اب ْاألَ َذ ِ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)734ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
ص َالةِّ الْ َف ْج ِّر يَـ ْو َم
الَ :كا َن َر ُس ُ
ص َعب بْ ِّن َس ْع ٍدَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
[( * - ]785جه) ُم ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم " يَـ ْق َرأُ ِّيف َ
اَّلل َ
()1
ِّ
اإلنْس ِّ
ان " أخرجه ابن ماجه
يلَ ،و َه ْل أَتَى َعلَى ِّْ َ
ا ْجلُ ُم َعة :امل تَـ ْن ِّز ُ

[ماجه[ ]822 :عبد الباقي :في الزوائد :إ سناد حديث سعد ضعيف التفاقهم على ضعف الحارث بن نبهان .والحديث من رواية ابن

جدا ،الحارث بن نبهان متروك الحديث ،وقد أخطأ في
عباس أخرجه مسلم وغيره] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
إسناد هذا الحديث ،وخالفه الحسين بن واقد]
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)822ك َت ُ ِ
اء ِة ِفي َص َال ِة ا ْل َف ْج ِر َي ْوَم ا ْل ُج ُم َع ِة
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب اْلقَر َ
اب إ َق َ

ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَْيهِّ
اب َر ُس ِّ
َص َح ِّ
[( - ]786جه) أبو سعيد اخلدري -رضي هللا عنه  -قَ َ
اجتَ َم َع ثََالثُو َن م ْن أ ْ
الْ " :
ُ
ول َّ َ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
و َسلَّم ،فَـ َقالُوا :تَـ َعال َْوا َح َّىت نَِّقيس قِّراءةَ َر ُس ِّ
ف ِّمْنـ ُه ْم
يما َملْ َْجي َه ْر فِّيهِّ ِّم َن َّ
الص َالةِّ ،فَ َما ا ْختَـلَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،ف َ
َ ََ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اسوا
الرْك َعة ْاأل َ
ني آيَةًَ ،وِّيف َّ
اسوا ق َراءَتَهُ ِّيف َّ
صف م ْن ذَل َ
الرْك َعة ْاألُ ْخ َرى قَ ْد َر النّ ْ
ُوىل م َن الظُّ ْه ِّر ،بَِّق ْد ِّر ثََالث َ
كَ ،وقَ ُ
َر ُج َالن ،فَـ َق ُ
()1
ص ِّ
ني ْاألُ ْخ َريَ ْ ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ني ِّم َن الظُّ ْه ِّر " أخرجه ابن ماجه
ف ِّم َن َّ
ذَلِّ َ
ص ِّرَ ،علَى قَ ْد ِّر النِّّ ْ
ك ِّيف ال َْع ْ

[ماجه[ ] 828 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .زيد العمى ضعيف .والمسعودي اختلط بآخر عمره .وأبو داود سمع منه بعد

االختالط] [األلباني :ضعيف لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم دون لفظة القياس] [شعيب :إسناده ضعيف]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب اْل ِقَراء ِة ِفي ُّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)828ك َت ُ ِ
الظ ْه ِر َواْل َع ْص ِر
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
َ
اب إ َق َ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " يَـ ْق َرأُ ِّيف ال َْمغْ ِّر ِّ
ب :قُ ْل َاي أَيُّـ َها
[( - ]787جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
ال َكا َن النِّ ُّ
َّيب َ
()1
الْ َكافِّ ُرو َنَ ،وقُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد " .أخرجه ابن ماجه
اَّللُ أ َ

[ماجه[ ]833 :األلباني :شاذ والمحفوظ أنه كان يق أر بهما في سنة المغرب] [شعيب :ضعيف ،أحمد بن بديل ضعفه ابن عدي]
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اء ِة ِفي َص َال ِة ا ْلم ْغر ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)833ك َت ُ ِ
ِب
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب اْلقَر َ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( * - ]788جه) أَبو سعِّ ٍ
ص َالةَ لِّ َم ْن َملْ يَـ ْق َرأْ ِّيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يد -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
«ال َ
اَّلل َ
َ
()1
ِّ ِّ
ٍ
ضةٍ أ َْو غَ ِّْريَها» أخرجه ابن ماجه
ورةٍِّ ،يف فَ ِّري َ
ُك ِّّل َرْك َعة ِّاب ْحلَ ْم ُد ََّّلل َو ُس َ

[ماجه[ ]839 :عبد الباقي :في الزوائد :ضعيف .وفي إسناده أبو سفيان السعدي .قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه .لكن تابع أبا
سفيان قتادة كما رواه ابن حبان في صحيحه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
السَّن ُة ِفيها ،باب اْل ِقر ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)839ك َت ُ ِ
ف ِْ
اْل َمامِ
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اءة َخ ْل َ
َ َ ُ ََ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
ام ،فَ ِّق َراءَةُ ِّْ
اإل َم ِّام لَهُ قِّ َراءَةٌ»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]789جه) َجابِّر قَ َ
«م ْن َكا َن لَهُ إِّ َم ٌ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ] 850 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي كذاب .والحديث مخالف لما رواه الستة] [األلباني :حسن] [شعيب:
الجعفي ،-وأبو الزبير -لم يصرح بسماعه من جابر]
إسناده ضعيف لضعف جابر -وهو ُ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)850ك َت ُ ِ
اب إِ َذا َقَأَر ِْ
ام َفأَْن ِصُتوا
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اْل َم ُ
اب إ َق َ

ِّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّذَا
نيَ ،وَكا َن َر ُس ُ
[( * - ]790جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
َّاس التَّأْم َ
اَّلل َ
ال :تَـ َر َك الن ُ
وب عَلَي ِّهم وَال الضَّالِّّني} [الفاحتة ،]7 :قَ َ ِّ
ف ْاأل ََّو ِّل ،فَ َ ْريتَ ُّج ِّهبَا
قَ َ
ني» َح َّىت يَ ْس َم َع َها أَ ْه ُل َّ
الص ِّّ
ال{ " :غَ ِّْري ال َْمغْ ُ
ال« :آم َ
َ
ض ِّ ْ ْ َ
()1
ال َْم ْس ِّج ُد .أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]853 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو عبد هللا ال يعرف .وبشر ضعفه أحمد .وقال ابن حبان :يروى الموضوعات.
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح ،وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن رافع وجهالة

أبي عبد هللا ابن عم أبي هريرة]
ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب اْل َجه ِر ِب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)853ك َت ُ ِ
ين
امة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
آم َ
ْ
َ َ ُ
اب إ َق َ

ِّ
ول َِّّ
ال
ني» قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّذَا قَ َ
ت َر ُس َ
[( * - ]791جه) َعلِّ ّي-رضي هللا عنه -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«وَال الضَّالّ َ
اَّلل َ
الَ :
()1
ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
«آم َ

[ماجه[ ]854 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف] [البوصيري :هذا إسناد فيه مقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن
بن أبي ليلى ضعفه الجمهور وقال أبو حاتم محله الصدق وباقي رجاله ثقات]
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)854ك َت ُ ِ
ين
ام ِة َّ
اب اْل َج ْه ِر ِبآم َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( * - ]792جه) عُ َم ْري بْ ِّن َحبِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ْرفَ ُع يَ َديْهِّ َم َع ُك ِّّل
الَ « :كا َن َر ُس ُ
يب-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
()1
الص َالةِّ ال َْمكْتُوبَةِّ» أخرجه ابن ماجه
تَ ْكبِّريَةٍ ِّيف َّ

[ماجه[ ] 861 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف .وعبد هللا لم يسمع من أبيه .حكاه العالئي عن

ابن جريج] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ،هشام بن عمار كبر فصار يتلقن ،ورِفدة بن قضاعة ضعيف ،وعبد هللا بن
عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)861ك َت ُ ِ
الرُكوِع
اب َرف ِ
ْسهُ ِم َن ُّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
ْع ا ْلَيَد ْي ِن إِ َذا َرَك َعَ ،وإِ َذا َرَف َع َأر َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( * - ]793جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن يَـ ْرفَ ُع يَ َديْهِّ ِّع ْن َد ُك ِّّل
َن َر ُس َ
اَّلل َ
()1
تَ ْكبِّريَةٍ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 865 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .التفاقهم على ضعف عمر بن رياح] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
جدا ،عمر بن رياح متروك الحديث]
ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)865ك َت ُ ِ
الرُكوِع
اب َرف ِ
ْسهُ ِم َن ُّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
ْع ا ْلَيَد ْي ِن إِ َذا َرَك َعَ ،وإِ َذا َرَف َع َأر َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
صلِّّي« ،فَ َكا َن إِّذَا
ت َر ُس َ
صة بْ َن َم ْعبَ ٍد-رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :رأَيْ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ َ
اَّلل َ
[( * - ]794جه) َوابِّ َ
()1
ب َعلَْيهِّ ال َْماءُ َال ْستَـ َق َّر» أخرجه ابن ماجه
ص َّ
َرَك َع َس َّوى ظَ ْه َرهَُ ،ح َّىت ل َْو ُ

[ماجه[ ]872 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده طلحة بن زيد ،قال البخاري وغيره :منكر الحديث .وقال أحمد بن المديني :يضع

الرقي متروك الحديث ،قال أحمد وعلي ابن المديني
جدا ،طلحة بن زيد القرشي َّ
الحديث] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
وأبو داود :كان يضع]

الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)872ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اب ُّ
الرُكوِع ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ال :ذُكِّر ِّ
ت ا ْجلُ ُدودُ ِّعنْ َد َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ ،و ُه َو ِّيف
اَّلل َ
[( - ]795جه) أَبو ُج َح ْيـ َفةَ-رضي هللا عنه -قَ َ َ
ال آ َخ ُرَ :ج ُّد فَُال ٍن ِّيف ِّْ
ال آ َخ ُر:
ال َر ُج ٌلَ :ج ُّد فَُال ٍن ِّيف ْ
ال آ َخ ُرَ :ج ُّد فَُال ٍن ِّيف الْغَنَ ِّمَ ،وقَ َ
اإلبِّ ِّلَ ،وقَ َ
اخلَْي ِّلَ ،وقَ َ
الص َالةِّ ،فَـ َق َ
َّ
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اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم ص َالتَه ،ورفَع رأْسهِّ ،من ِّ
الرقِّ ِّ
ال« :اللَّ ُه َّم َربَّـنَا
الرْك َعةِّ ،قَ َ
ضى َر ُس ُ
َج ُّد فَُال ٍن ِّيف َّ
آخ ِّر َّ
يق ،فَـلَ َّما قَ َ
ول َّ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ْ
ِّ
السمو ِّ
اتَ ،وِّم ْلءَ ْاأل َْر ِّ
تَ ،وَال ُم ْع ِّط َي لِّ َما
ت ِّم ْن َش ْي ٍء بَـ ْع ُد ،اللَّ ُه َّم َال َمانِّ َع لِّ َما أَ ْعطَْي َ
ضَ ،وِّم ْلءَ َما ِّش ْئ َ
َول َ
َك ا ْحلَ ْم ُد ،م ْلءَ َّ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
س َك َما
ك ا ْجلَدُّ» َوطََّو َل َر ُس ُ
تَ ،وَال يَـْنـ َف ُع ذَا ا ْجلَ ِّّدِّ ،م ْن َ
َمنَـ ْع َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
اَّلل َ
ص ْوتَهُ اب ْجلَ ّد ،ليَـ ْعلَ ُموا أَنَّهُ ل َْي َ
يَـ ُقولُو َن .أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 879 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو عمر وهو مجهول ال يعرف حاله] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
الم ْنِبهي]
لسوء حفظ شريك وجهالة أبي عمر :وهو َ
ِ
ِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)879ك َت ُ ِ
الرُكوِع
ول إِ َذا َرف ِ
ْسهُ م َن ُّ
ام ِة َّ
الص َالةَ ،و ُّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
ْع َأر َ
اب َما َيُق ُ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّْيـتُ ْم َعلَى َر ُس ِّ
[( * - ]796جه) َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم،
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
ال :إِّذَا َ
اج َع ْل
ال :فَـ َقالُوا لَهُ :فَـ َعلِّّ ْمنَا ،قَ َ
ض عَلَْيهِّ ،قَ َ
َح ِّسنُوا َّ
الص َالةَ عَلَْيهِّ ،فَِّإنَّ ُك ْم َال تَ ْد ُرو َن ،ل ََعلَّ ذَلِّ َ
ك يُـ ْع َر ُ
ال ،قُولُوا« :اللَّ ُه َّم ْ
فَأ ْ
ِّ
نيَ ،و َخ َِّ
اخلَ ِّْريَ ،وقَائِّ ِّد
ك ،إِّ َم ِّام ْ
نيُ ،حمَ َّم ٍد َع ْب ِّد َك َوَر ُسولِّ َ
كَ ،وبَـ َرَكاتِّ َ
كَ ،وَر ْمحَتَ َ
ص َالتَ َ
امت النَّبِّيِّّ َ
نيَ ،وإِّ َم ِّام ال ُْمت َِّّق َ
ك َعلَى َسيِّّ ِّد ال ُْم ْر َسل َ
َ
ِّ
الر ْمحَةِّ ،اللَّ ُه َّم ابـعثْهُ م َقاما َْحمم ً ِّ ِّ ِّ
ص ِّل َعلَى ُحمَ َّم ٍد ،و َعلَى ِّ
اخلَ ِّْري ،وَر ُس ِّ
َّ
آل ُحمَ َّم ٍد،
ول َّ
َ
َْ َ ً ُ
ْ َ
ودا ،يَـغْبطُهُ به ْاأل ََّولُو َن َو ْاآلخ ُرو َن ،الل ُه َّم َ ّ
ِّ ِّ
ِّ
ك َِّ
محي ٌد َِّجمي ٌد ،اللَّ ُه َّم َاب ِّر ْك َعلَى ُحمَ َّم ٍد ،و َعلَى ِّ
ت َعلَى
آل ُحمَ َّم ٍدَ ،ك َما َاب َرْك َ
يم ،إِّنَّ َ
صلَّْي َ
َك َما َ
َ
يمَ ،و َعلَى آل إِّبْـ َراه َ
ت َعلَى إِّبْـ َراه َ
()1
ِّ ِّ
ِّ
ك َِّ
محي ٌد َِّجمي ٌد» أخرجه ابن ماجه
يم ،إِّنَّ َ
يمَ ،وعَلَى آل إِّبْـ َراه َ
إِّبْـ َراه َ
[ماجه[ ] 906 :عبد الباقي :في الزوائد :رجاله ثقات .إال أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه األول من اآلخر فاستحق
الترك ،كما قاله ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح -وقد توبع المسعودي]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)906ك َت ُ ِ
الص َال ِة َعَلى َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
النِب ِي َصلى ُ
اب إ َق َ

الِّ :
ِّ
ِّ
ِّ
صلِّّي عَلَ َّي،
«ما م ْن ُم ْسل ٍم يُ َ
َّيب َ
[( * - ]797جه) عَامر بْ ِّن َربِّ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َ َ
يعةَ-رضي هللا عنه -عَ ِّن النِّ ِّّ
()1
إَِّّال صلَّ ْ ِّ
ِّ
ك أ َْو لِّيُكْثِّ ْر» أخرجه ابن ماجه
صلَّى َعلَ َّي ،فَـلْيُ ِّق َّل ال َْع ْب ُد ِّم ْن ذَلِّ َ
ت َعلَْيه ال َْم َالئ َكةُ َما َ
َ

[ماجه[ ]907 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .ألن عاصم بن عبيد هللا قال فيه البخاري وغيره منكر الحديث]
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا -وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب -وباقي رجاله ثقات]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)907ك َت ُ ِ
الص َال ِة َعَلى َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
النِب ِي َصلى ُ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]798جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
«م ْن نَ ِّس َي َّ
الص َالةَ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
يق ا ْجلَنَّةِّ» أخرجه ابن ماجه
َعلَ َّيَ ،خ ِّط َئ طَ ِّر َ
[ماجه[ ] 908 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف لضعف جبارة] [األلباني :حسن صحيح] [شعيب :إسناده ضعيفُ ،جبارة
بن المغلِس متروك الحديث]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)908ك َت ُ ِ
الص َال ِة َعَلى َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
النِب ِي َصلى ُ
اب إ َق َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم سلَّم تَسلِّيمةً و ِّ
الس ِّ
ي-رضي هللا عنه -أ َّ
َن َر ُس َ
اح َدةً
اع ِّد ُّ
[( * - ]799جه) َس ْهل بْ ِّن َس ْع ٍد َّ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ
()1
تِّلْ َقاءَ َو ْج ِّههِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]918 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد المهيمن ،قال فيه البخاري :منكر الحديث] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس]
السَّن ُة ِفيها ،باب م ْن يسَّلم َتسلِيم ًة و ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)918ك َت ُ ِ
اح َد ًة
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َ َّ
ت َر ُس َ
[( * - ]800جه) َسلَ َمةَ بْ ِّن ْاألَ ْك َو ِّع-رضي هللا عنه -قَ َ
سلَّ َم َم َّرةً
«رأَيْ ُ
اَّلل َ
الَ :
صلى ،فَ َ
()1
و ِّ
اح َدةً» أخرجه ابن ماجه
َ
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[ماجه[ ] 920 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف يحيى بن راشد] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
يحيى بن راشد]

السَّن ُة ِفيها ،باب م ْن يسَّلم َتسلِيم ًة و ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)920ك َت ُ ِ
اح َد ًة
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ
اب إ َق َ

ول :إِّذَا صلَّى ُّ ِّ
[( * - ]801جه) أ ُّم َسلَ َمةَ -رضي هللا عنها -أ َّ
سلِّّ ُم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َكا َن يَـ ُق ُ
َن النِّ َّ
الص ْب َح ح َ
َ
َّيب َ
ني يُ َ
()1
ُك ِّعل ًْما َانفِّ ًعاَ ،و ِّر ْزقًا طَيِّّبًاَ ،وعَ َم ًال ُمتَـ َقبَّ ًال» أخرجه ابن ماجه
َسأَل َ
«اللَّ ُه َّم إِِّّّين أ ْ

[ماجه[ ]925 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات .خال مولى أم سلمة فإنه لم يسمع .ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات
ذكره وال أدري ما حاله] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام مولى أم سلمة]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)925ك َت ُ ِ
َّسلِيمِ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
ال َب ْعَد الت ْ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما ُيَق ُ
اب إ َق َ

ِّ
َح ُد ُك ْم َما لَهُ ِّيف أَ ْن ميََُّر
ال :قَ َ
[( - ]802جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :ل َْو يَـ ْعلَ ُم أ َ
()1
بني ي َدي أ ِّ
الص َالةَِّ ،كا َن َألَ ْن ي ِّقيم ِّمائَةَ َع ٍامَ ،خ ْري لَهُ ِّمن ْ ِّ
اها» أخرجه ابن ماجه
ضا ِّيف َّ
َخيهُِّ ،م ْع َِّرت ً
اخلَط َْوة الَِّّت َخطَ َ
َ َْ َ ْ
ٌ َ
ُ َ

[ماجه[ ]946 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبيد هللا بن عبد الرحمن بن
موهب ضعيف ،وعمه -وهو عبيد هللا بن
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)946ك َت ُ ِ
ام ِة
اب إ َق َ

عبد هللا بن موهب -مجهول الحال]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب اْل ُمُر ِ
ور َبْي َن َيَد ِي ا ْل ُم َصلِي
َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ

ِّ
صلِّّي ِّيف ُح ْج َرةِّ أُِّمّ َسلَ َمةَ»
[( - ]803جه) أُمّ َسلَ َمةَ -رضي هللا عنها -قَال ْ
َتَ :كا َن النِّ ُّ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« ،يُ َ
َّيب َ
ني يَ َديْهِّ َع ْب ُد َّ
ال :بِّيَ ِّدهِّ َه َك َذا،
ت أُِّّم َسلَ َمةَ ،فَـ َق َ
اَّللِّ ،أ َْو عُ َم ُر بْ ُن أَِّيب َسلَ َمةَ ،فَـ َق َ
ال بِّيَ ِّدهِّ ،فَـ َر َج َع ،فَ َم َّر ْ
ب بِّْن ُ
فَ َم َّر بَ َْ
ت َزيْـنَ ُ
()1
ول َِّّ
ب» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
صلَّى َر ُس ُ
ض ْ
فَ َم َ
الُ :
اَّلل َ
ت ،فَـلَ َّما َ
«ه َّن أَغْلَ ُ

[ماجه[ ] 948 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ضعف .ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه .وكالهما ال يعرف] [األلباني:
محمد]
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة قيس أبي َّ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)948ك َت ُ ِ
الص َال َة
ط ُع َّ
اب َما َي ْق َ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ال« :إِّ َّن ِّم َن ا ْجلََف ِّاء أ َّ
[( - ]804جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
الر ُج ُل
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
َن يُكْثَِّر َّ
اَّلل َ
()1
ِّ
ِّ ِّ
ص َالتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
َم ْس َح َج ْبـ َهته قَـ ْب َل الْ َف َر ِّاغ م ْن َ

[ماجه[ ] 964 :عبد الباقي :في الزوائد :اتفقوا على ضعف هارون] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف هارون بن
هارون]

الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)964ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اب َما ُي ْكَرُه ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
الِّ َ :
[( - ]805جه) َعلِّي-رضي هللا عنه -أ َّ
ت ِّيف
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ك َوأَنْ َ
َصابِّ َع َ
«ال تُـ َف ّق ْع أ َ
اَّلل َ
ّ
()1
الص َالةِّ» أخرجه ابن ماجه
َّ

[ماجه[ ] 965 :عبد الباقي :في الزوائد :في السند الحارث األعور وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
الحارث :وهو ابن عبد هللا األعور]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)965ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اب َما ُي ْكَرُه ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ط،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ال« :الْبُـ َزا ُقَ ،وال ُْم َخا ُ
َّيب َ
[( - ]806جه) َعد ّ
ي بْ ِّن َاثبتَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ْن َج ّدهَ ،ع ِّن النِّ ِّّ
()1
الشيْطَ ِّ
الص َالةِِّّ ،م َن َّ
ان» أخرجه ابن ماجه
اس ِّيف َّ
َوا ْحلَيْ ُ
ضَ ،والنـ َ
ُّع ُ

[ماجه[ ]969 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير أجمعوا على ضعفه] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف شريك]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)969ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اب َما ُي ْكَرُه ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ
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اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :اثْـنَ ِّ
ان فَ َما فَـ ْوقَـ ُه َما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي-رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
ول َّ َ
[( - ]807جه) أَبو ُم َ
وسى ْاألَ ْش َع ِّر ِّّ
ََ َ

اعةٌ» أخرجه ابن ماجه
َمجَ َ

()1

جدا ،الربيع بن بدر
[ماجه[ ] 972 :عبد الباقي :في الزوائد :الربيع وولده بدر ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
متروك ،ووالده وجده مجهوالن]
ِ
ِ
الص َالة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)972ك َت ُ ِ
يهاَ ،باب ِاال ْثَن ِ
اع ٌة
امة َّ
ان َج َم َ
السَّن ُة ف َ
َ
اب إ َق َ

ال :قِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
َّيب َ َّ
ت،
س َرةَ ال َْم ْس ِّج ِّد تَـ َعطَّلَ ْ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :إ َّن َم ْي َ
[( - ]808جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ َ
يل للنِّ ِّّ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َج ِّر» أخرجه ابن ماجه
فَـ َق َ
ال النِّ ُّ
ب لَهُ ك ْف َال ِّن م َن ْاأل ْ
َّيب َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
س َرةَ ال َْم ْسجد ُكت َ
«م ْن عَ َّم َر َم ْي َ

[ماجه[ ] 1007 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
عمرو بن عثمان الكالبي وليث بن أبي سليم]
الص ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1007ك َت ُ ِ
ف
اب َف ْض ِل َم ْي َمَن ِة َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ وسلَّم َْحنو بـ ْي ِّ
صلَّْيـنَا َم َع َر ُس ِّ
ت ال َْم ْق ِّد ِّ
ْرباء-رضي هللا عنه -قَ َ
س َثََانِّيَةَ
اَّلل َ
الَ :
ََ َ َ َ
[( - ]809جه) ال ََ
ول َِّّ
ص ِّرفَ ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،إِّذَا
ش ْه َريْ ِّنَ ،وَكا َن َر ُس ُ
ت ال ِّْق ْبـلَةُ إِّ َىل الْ َك ْعبَةِّ بَـ ْع َد دُ ُخولِّهِّ إِّ َىل ال َْم ِّدينَةِّ بِّ َ
عَ َ
اَّلل َ
ش َر َش ْه ًراَ ،و ُ
س أَ ْكثَـر تَـ َقلُّب وج ِّههِّ ِّيف َّ ِّ ِّ
اَّلل ِّمن قَـل ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ يَـ ْه َوى الْ َك ْعبَةَ،
َ َْ
ْب نَبِّيِّّه َ
َ
الس َماءَ ،و َعل َم َُّ ْ
صلَّى إِّ َىل بَـ ْيت ال َْم ْقد ِّ َ
ول َِّّ
ِّ
فَ ِّ ِّ
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
ض ،يَـ ْنظُُر َما َأيْتِّيهِّ بِّهِّ،
يل ،فَ َج َع َل َر ُس ُ
ني َّ
ص َرهُ َو ُه َو يَ ْ
ص َع ُد بَ َْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُـ ْتبِّعُهُ بَ َ
اَّلل َ
َ
صع َد ج ِّْرب ُ
ِّ
السم ِّاء} [البقرةْ ]144 :اآليةَ ،فَأَ ََت َان ٍ
فَأَنْـ َز َل َّ
ت إِّ َىل
آت ،فَـ َق َ
ص ِّرفَ ْ
ب َو ْج ِّه َ
ال :إِّ َّن الْقْبـلَةَ قَ ْد ُ
َ
ك ِّيف َّ َ
اَّللُ{ :قَ ْد نَـ َرى تَـ َقلُّ َ
س و َْحنن رُكوعٌ فَـتح َّولْنَا ،فَـبـنَـيـنَا عَلَى ما م َ ِّ
اَّللِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الْ َك ْعبَةَِّ ،وقَ ْد َ َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ص َالتِّنَا ،فَـ َق َ
َْ
ضى م ْن َ
َ َ
ََ
صل ْيـنَا َرْك َعتَ ْني إ َىل بَـيْت ال َْم ْقد ٍ َ ُ ُ
اَّلل َع َّز وج َّل{ :وما َكا َن َّ ِّ ِّ
صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمِّ :
ص َالتِّنَا إِّ َىل بـ ْي ِّ
ت ال َْم ْق ِّد ِّ
يع
يل َك ْي َ
ف َحالُنَا ِّيف َ
ُ
َ
اَّللُ ليُض َ
ََ
س؟» فَأَنْـ َز َل َُّ َ َ
َ
ََ َ َ
«اي ج ِّْرب ُ
()1
إِّميَانَ ُك ْم} [البقرة .]143 :أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]1010 :حكم األلباني :منكر فيه زيادات كثيرة] [شعيب :علقمة بن عمرو الدارمي صدوق له غرائب ،وأبو بكر بن ِعاش
أيضا ،لكن سماعه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي]
صدوق ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1010ك َت ُ ِ
اب ا ْل ِقْبَل ِة
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
الص ِّام ِّ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن َاثبِّ ِّ
تَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
[( - ]810جه) َع ْب ِّد َّ
َن َر ُس َ
ت بْ ِّن َّ
اَّلل بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
ُ
ول َّ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َو َسلَّ َم َ َّ
صى»
ساءٌ ُمتَـلَ ِّّف ٌ
ف بِّهِّ ،يَ َ
ض ُع يَ َديْه َعلَْيه ،يَقيه بَـ ْر َد ا ْحلَ َ
«صلى ِّيف بَِّين َع ْبد ْاألَ ْش َه ِّل َو َعلَْيه ك َ
َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم «فَصلَّى بِّنَا ِّيف مس ِّج ِّد ب ِّين عَ ْب ِّد ْاألَ ْش َه ِّل ،فَـرأَيْـتُهُ و ِّ
اض ًعا يَ َديْهِّ ِّيف
ويف رواية أخرى ،قَ َ
ََ َ َ
ُ
الَ :جاءَ َان النِّ ُّ َ
َْ َ
َ َ
ثَـ ْوبِّهِّ إِّذَا َس َج َد»
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]1032 ،1031 :األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،إبراهيم بن إسماعيل األشهلي ضعيف ،وعبد هللا بن عبد

الرحمن -وسماه بعضهم :عبد الرحمن بن عبد الرحمن -مجهول]
السجوِد عَلى ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
الثَي ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1032(،)1031ك َت ُ ِ
اب ِفي ا ْل َح ِر َوا ْلَبْرِد
ام ِة َّ
اب ُّ ُ َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
صلِّّي ِّابلْبِّْئ ِّر الْعُلْيَا
ت َر ُس َ
سا َنَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
[( * - ]811جه) َع ْبد َّ
الَ :رأَيْ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «يُ َ
اَّلل َ
الر ْمحَن بْ ِّن َك ْي َ
()1
ِّيف ثَـ ْو ٍ
ب» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]1050 :عبد الباقي :في إسناده مقال .ألن عبد الرحمن بن كيسان ومحمد بن حنظلة ذكرهما ابن حبان في الثقات .ومعروف
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بن مشكان لم أر من تكلم فيه .وأبو إسحاق الشافعي ثقة فتخلص من هذا أن إسناده ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده

محتمل للتحسين]

السَّن ُة ِفيها ،باب َّ ِ ِ
الثو ِب ا ْلو ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1050ك َت ُ ِ
اح ِد
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
الص َالة في َّ ْ
َ
َ َ ُ
اب إ َق َ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّ ْح َدى َع ْش َرةَ َس ْج َدةً،
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ " :س َج ْد ُ
َّيب َ
[( - ]812جه) أَبو الد ْ
ت َم َع النِّ ِّّ
َّحل ،وب ِّين إِّ ْسرائِّيل ،ومرَميُ ،وا ْحل ُّج ،وس ْج َدةُ الْ ُفرقَ ِّ
انَ ،و ُسلَْي َما ُن
يها ِّم َن ال ُْم َف َّ
ص ِّل َش ْيءٌْ :األَ ْع َر ُ
افَ ،و َّ
س فِّ َ
الر ْع ُدَ ،والن ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
ل َْي َ
()1
الس ْج َدةَُ ،وِّيف صَ ،و َس ْج َدةُ ا ْحلََو ِّام ِّيم " أخرجه ابن ماجه
ورةِّ الن َّْم ِّلَ ،و َّ
ُس َ
[ماجه[ ] 1056 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عثمان بن فائد وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،
عثمان بن فائد وعاصم بن رجاء ضعيفان ،والمهدي بن عبد الرحمن مجهول]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1056ك َت ُ ِ
اب َع َد ِد ُس ُجوِد ا ْل ُقْر ِ
آن
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( - ]813جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
«اي أَيُّـ َها
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
الَ :خطَبَـنَا َر ُس ُ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
الَ :
صلُوا الَّ ِّذي بـيـنَ ُكم وبني ربِّ ُكم بِّ َكثْـرةِّ
ال َّ ِّ
احلةِّ قَـ ْبل أَ ْن تُ ْشغَلُوا ،و ِّ
اَّللِّ قَـ ْبل أَ ْن متَُوتُوا ،وَاب ِّد ُروا ِّاب ْألَ ْعم ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ َ َْ َّ ْ َ
الن ُ
الص َ َ
َّاس تُوبُوا إ َىل َّ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّذ ْك ِّرُكم لَهُ ،وَكثْـرةِّ َّ ِّ
ص ُروا َو ُجتْ َربُواَ ،وا ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
ض َعلَْي ُك ُم ا ْجلُ ُم َعةَ ِّيف
اَّللَ قَ ِّد اف َْرتَ َ
الس ِّّر َوال َْع َالنيَة ،تُـ ْرَزقُوا َوتُـ ْن َ
ْ
الص َدقَة ِّيف ّ
َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ام
َم َقامي َه َذاِّ ،يف يَـ ْومي َه َذاِّ ،يف َش ْه ِّري َه َذا ،م ْن عَامي َه َذا إِّ َىل يَـ ْوم ال ِّْقيَ َامةِّ ،فَ َم ْن تَـ َرَك َها ِّيف َحيَ ِّايت أ َْو بَـ ْع ِّديَ ،ولَهُ إِّ َم ٌ
ِّ
َع ِّ
اد ٌل أَو جائِّرِّ ْ ،
ِّ
ودا َهلَا ،فَ َال َمجَ َع َّ
ص َالةَ لَهَُ ،وَال َزَكاةَ لَهُ،
ح ً
اَّللُ لَهُ ََشْلَهَُ ،وَال َاب َر َك لَهُ ِّيف أَ ْم ِّره ،أ ََال َوَال َ
است ْخ َفافًا هبَا ،أ َْو ُج ُ
ْ َ ٌ
ب َّ
ايب
اَّللُ َعلَْيهِّ ،أ ََال َال تَـ ُؤَّم َّن ْام َرأَةٌ َر ُج ًالَ ،وَال يَـ ُؤمَّ أَ ْع َر ِّ ٌّ
ب ََت َ
وب ،فَ َم ْن ََت َ
ص ْو َم لَهَُ ،وَال بَِّّر لَهُ َح َّىت يَـتُ َ
َوَال َح َّج لَهَُ ،وَال َ
()1
اجر م ْؤِّمنًا ،إَِّّال أَ ْن يـ ْق َهرهُ بِّسلْطَ ٍ
ِّ
ِّ
اف َس ْيـ َفهُ َو َس ْوطَهُ» أخرجه ابن ماجه
انَ ،خيَ ُ
ُم َهاج ًراَ ،وَال يَـ ُؤمَّ فَ ٌ ُ
َ َ ُ
[ماجه[ ]1081 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده تالف ،علي بن زيد بن جدعان ضعيف،
محمد العدوي الراوي عنه متروك وقد اتهمه بعضهم ،والوليد بن بكير لين الحديث]
وعبد هللا بن َّ
ض اْلجمعةِ
ِ
السَّن ُة ِفيها ،ب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1081ك َت ُ ِ
امة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ َ ٌ
اب في َفْر ِ ُ ُ َ
اب إ َق َ

ت َم َع َع ْب ِّد َّ
الَ :رابِّ ُع أ َْربَـ َعةٍ َوَما َرابِّ ُع
اَّللِّ إِّ َىل ا ْجلُ ُم َعةِّ فَـ َو َج َد ثََالثَةً َوقَ ْد َسبَـ ُقوهُ ،فَـ َق َ
[( - ]814جه) َعلْ َق َمة ،قَ َ
الَ :خ َر ْج ُ
ِّ
ول َِّّ
أَربـعةٍ بِّبعِّ ٍ
سو َن ِّم َن َّ
اَّللِّ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ َعلَى قَ ْد ِّر
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
يد ،إِِّّّين َِّمس ْع ُ
اَّلل َ
َْ َ َ
ول« :إِّ َّن الن َ
َّاس َْجيل ُ
()1
ِّ
ال« :رابِّع أَربـعةٍ ،وما رابِّع أَربـعةٍ بِّبعِّ ٍ
اح ِّهم إِّ َىل ا ْجلمع ِّ
اتْ ،األ ََّو َل َوالث ِّ
يد» أخرجه ابن ماجه
َّاينَ َوالثَّالِّ َ
ُُ َ
ث»ُ ،مثَّ قَ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ
َرَو ْ

[ماجه[ ]1094 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات ،لكن اخُتلف على عبد المجيد بن
عبد العزيز في إسناده]

السَّن ُة ِفيها ،باب ما ج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1094ك َت ُ ِ
َّه ِج ِ
ير إَِلى ا ْل ُج ُم َع ِة
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اء في الت ْ
َ َ ُ َ َ َ
اب إ َق َ

ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
الَ :ح َّدثَِّين أَِّيبَ ،ع ْن
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
[( - ]815جه) عَ ْب ُد َّ
َّيب َ
الر ْمحَن بْ ُن َس ْعد بْ ِّن عَ َّمار بْ ِّن َس ْعدُ ،م َؤذّن النِّ ِّّ
ِّ
شر ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أَنَّهُ َكا َن «يُـ َؤ ِّذّ ُن يَـ ْو َم ا ْجلُم َعةِّ َعلَى َع ْه ِّد َر ُس ِّ
اك»
اَّلل َ
ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِّذَا َكا َن الْ َف ْيءُ مثْ َل ال ّ َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1101 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الرحمن بن سعد ،أجمعوا على ضعفه ،وأما أبوه فقال ابن القطان :ال يعرف
حاله وال حال أبيه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وجهالة أبيه]
السَّن ُة ِفيها ،باب ما جاء ِفي وق ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1101ك َت ُ ِ
ْت اْل ُج ُم َع ِة
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ
َ َ ُ َ َ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ار بْ ِّن َس ْع ٍدَ ،ح َّدثَِّين أَِّيبَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
الر ْمحَن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن َع َّم ِّ
َن َر ُس َ
[( - ]816جه) َع ْب ُد َّ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ِّ
ِّ
ب ِّيف ا ْحلَْر ِّ
ب َعلَى قَـ ْو ٍ
صا» أخرجه ابن ماجه
ب َعلَى َع ً
ب ِّيف ا ْجلُ ُم َعة َخطَ َ
سَ ،وإِّذَا َخطَ َ
ب َخطَ َ
َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،كا َن «إِّذَا َخطَ َ
208

()1

[ماجه[ ] 1107 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف أوالد سعد وأبيه عبد الرحمن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف ،عبد الرحمن بن سعد ضعيف ،وأبوه مجهول]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1107ك َت ُ ِ
طَب ِة َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة
اء ِفي ا ْل ُخ ْ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ وسلَّمَ ،كا َن «إِّذَا َ ِّ ِّ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( * - ]817جه) َجابِّر بْ ِّن عَ ْب ِّد َّ
رب َسلَّ َم»
َن النِّ َّ
َّيب َ
صع َد الْمنْ ََ
ََ َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1109 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن لهيعة -
واسمه عبد هللا -سيئ الحفظ]

الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1109ك َت ُ ِ
طَب ِة َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة
اء ِفي ا ْل ُخ ْ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
ود
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]818جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
س َدتْ ُك ُم الْيَـ ُه ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
«ما َح َ
()1
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
ني ،فَأَ ْكثِّ ُروا م ْن قَـ ْو ِّل آم َ
س َدتْ ُك ْم َعلَى آم َ
َعلَى َش ْيءَ ،ما َح َ
[ماجه[ ]857 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .التفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
إسناده ضعيف بمرة ،طلحة بن عمرو -وهو الحضرمي المكي -متروك الحديث]
السَّن ُة ِفيها ،باب اْل َجه ِر ِب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)857ك َت ُ ِ
ين
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
آم َ
ْ
َ َ ُ
اب إ َق َ

ت رأْس َ ِّ
السج ِّ
ِّ
[( - ]819جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
ود ،فَ َال تُـ ْق ِّع
ال :قَ َ
ك ،قَ َ
ال ِّيل النِّ ُّ
َّيب َ
ك م َن ُّ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا َرفَـ ْع َ َ َ
َ ََ
()1
ك ،وأَل ِّْز ْق ظَ ِّ
ِّ
ك ِّاب ْأل َْر ِّ
ض» أخرجه ابن ماجه
اه َر قَ َد َم ْي َ
ض ْع أَلْيَـتَـ ْي َ
ْبَ ،
ك بَ َْ
ني قَ َد َم ْي َ َ
َك َما يُـ ْقعي الْ َكل ُ

محمد -وهو ابن زيد  -متروك ،واتهمه بعضهم بالوضع]
جدا ،العالء أبو َّ
[ماجه[ ]896 :األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)896ك َت ُ ِ
اب اْل ُجلُ ِ
الس ْج َد َتْي ِن
ام ِة َّ
وس َبْي َن َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( - ]820جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
ض ْع
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
َح ُد ُك ْم ،فَـلْيَ َ
ال« :إِّذَا تَـثَاءَ َ
اَّلل َ
بأَ
()1
يَ َدهُ َعلَى فِّيهَِّ ،وَال يَـ ْع ِّوي ،فَِّإ َّن َّ
ك ِّم ْنهُ» أخرجه ابن ماجه
الش ْيطَا َن يَ ْ
ض َح ُ

[ماجه[ ]968 :عبد الباقي :في الزوائد :ف ي إسناده عبد هللا بن سعيد .اتفقوا على ضعفه] [األلباني :موضوع بهذا اللفظ وصحيح بدون
جدا ،عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك ،وباقي رجاله ثقات]
وال يعوي] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)968ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اب َما ُي ْكَرُه ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :يَـ ْرَك ُع قَـ ْب َل ا ْجلُ ُم َعةِّ أ َْربَـ ًعاَ ،ال
[( - ]821جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
الَ :كا َن النِّ ُّ
َّيب َ
()1
يـ ْف ِّ
ص ُل ِّيف َش ْي ٍء ِّم ْنـ ُه َّن» أخرجه ابن ماجه
َ

جدا ،مبشر بن
[ماجه[ ] 1129 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده مسلسل بالضعفاء] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
عبيد متروك متهم ،وبقية -وهو ابن الوليد -وعطية العوفي ضعيفان]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1129ك َت ُ ِ
الص َال ِة َقْب َل اْل ُج ُم َع ِة
اء ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ِّ ِّ
ِّ َّ
َّيب َ َّ
اخلَْوَالِِّّينّ-رضي هللا عنه -أ َّ
سبِّّ ِّح
[( * - ]822جه) أَبو ِّعنَـبَةَ ْ
َن النِّ َّ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ « ،كا َن يَـ ْق َرأُ ِّيف ا ْجلُ ُم َعة ب َ
()1
يث الْغَ ِّ
اشيَةِّ» أخرجه ابن ماجه
ك ْاألَ ْعلَى َو َه ْل أَ ََت َك َح ِّد ُ
اس َم َربِّّ َ
ْ

[ماجه[ ]1120 :عبد الباقي :في الزوائد :سعيد بن سنان ضعيف .وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بسند آخر]
جدا ،سعيد بن سنان متروك ،وبعضهم اتهمه ،وأبو عنبة الخوالني مختلف في صحبته]
[األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1120ك َت ُ ِ
الص َال ِة َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة
اء ِة ِفي َّ
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اء في ا ْلقَر َ
َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ
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[( * - ]823جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
«م ْن أَ ْد َر َك ِّم َن ا ْجلُ ُم َعةِّ َرْك َعةً
َن النِّ َّ
َّيب َ
الَ :
()1
فَـلْي ِّ
ص ْل إِّلَْيـ َها أُ ْخ َرى» أخرجه ابن ماجه
َ
[ماجه[ ] 1121 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمرو بن حبيب متفق على ضعفه] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف عمر بن حبيب]
ِ
ِ
ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1121ك َت ُ ِ
يم ْن أ َْدَر َك ِم َن ا ْل ُج ُم َعة َرْك َع ًة
امة َّ
الص َالةَ ،و ُّ
َ
اء ف َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ال« :إِّ َّن أَ ْهل قُـبَاء َكانُوا ُجيَ ِّّمعُو َن َم َع َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
[( * - ]824جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
َ َ
()1
يَـ ْو َم ا ْجلُ ُم َعةِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1124 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن عمر وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا
إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1124ك َت ُ ِ
اء ِم ْن أ َْي َن ُت ْؤَتى ا ْل ُج ُم َع ُة
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
َح ُد ُك ْم أَ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]825جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
سى أ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم« :أ ََال َه ْل َع َ
يـت ِّ
يل أ َْو ِّميلَ ْ ِّ
ْس ِّم ٍ
الصبَّةَ ِّم َن الْغَنَ ِّم عَلَى َرأ ِّ
ني ،فَـيَـتَـ َع َّذ َر عَلَيْهِّ الْ َك َألُ ،فَ َ ْريتَِّف َعُ ،مثَّ َجتِّيءُ ا ْجلُ ُم َعةُ فَ َال َجيِّيءُ َوَال يَ ْش َه ُد َها،
َّخ َذ ُّ
َ
()1
ِّ
َو َِّجتيءُ ا ْجلُ ُم َعةُ فَ َال يَ ْش َه ُد َهاَ ،و َِّجتيءُ ا ْجلُ ُم َعةُ فَ َال يَ ْش َه ُد َهاَ ،ح َّىت يُطْبَ َع َعلَى قَـلْبِّه» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1127 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده
ضعيف ،معدي بن سليمان ضعيف بمرة]
السَّن ُة ِفيها ،ب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1127ك َت ُ ِ
يم ْن َتَر َك اْل ُج ُم َع َة ِم ْن َغ ْي ِر ُعذ ٍْر
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ َ ٌ
اب ف َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( * - ]826جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َع ْن ِّاال ْحتِّبَ ِّاء
الَ « :هنَى َر ُس ُ
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
اَّلل َ
()1
يَـ ْو َم ا ْجلُ ُم َعةِّ» يَـ ْع ِّين َو ِّْ
ب .أخرجه ابن ماجه
اإل َم ُ
ام َخيْطُ ُ

[ماجه[ ]1134 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية وهو مدلس .وشيخه وإن كان الترمذي قد وثقه وإال فهو مجهول]
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]
الص َال ِة و ِاال ْحِتب ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1134ك َت ُ ِ
اء َو ِْ
اء ِفي ا ْل َحَل ِ
ام
ق َي ْوَم ا ْل ُج ُم َع ِة َقْب َل َّ
ام ِة َّ
َ
السَّن ُة ف َ
َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اْل َم ُ
اب إ َق َ
َي ْخطُ ُب

ِّ
[( * - ]827جه) َع ِّدي بْ ِّن َاثبِّ ٍ
تَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
الَ :كا َن النِّ ُّ
استَـ ْقبَـلَهُ
ام َعلَى ال ِّْمنْ َِّربْ ،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «إِّذَا قَ َ
َّيب َ
ّ
()1
أَصحابهُ بِّوج ِّ
وه ِّه ْم» أخرجه ابن ماجه
ْ َ ُ ُُ

[ماجه[ ] 1136 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات إال أنه مرسل] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده مرسل ،وقد اخُتلف فيه
على عدي بن ثابت]

السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
اسِت ْقَب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1136ك َت ُ ِ
ال ِْ
اْل َما ِم َو ُه َو َي ْخطُ ُب
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اء في ْ
َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم " :من َّ ِّ ٍ ِّ
ت
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]828جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ََ َ َْ َ
ُ
ول َّ َ
صلى يف يَـ ْوم ث ْن َ ْ
ِّ
ني بَـ ْع َد الظُّ ْه ِّرَ ،ورْك َعتَ ْ ِّ
ني قَـ ْبل الظُّ ْه ِّرَ ،ورْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
ِّ
ال:
ني  -أَظُنُّهُ قَ َ
ين لَهُ بَـ ْي ٌ
ت ِّيف ا ْجلَنَّةَ ،رْك َعتَ ْني قَـ ْب َل الْ َف ْج ِّرَ ،وَرْك َعتَ ْ َ
َ
َ
َع ْش َرةَ َرْك َعةً ،بُِّ َ
()1
ِّ
الَ :ورْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
ش ِّاء ْاآل ِّخ َرةِّ  " -أخرجه ابن ماجه
ني بَـ ْع َد الْعِّ َ
قَـ ْب َل ال َْع ْ
ص ِّر َ -وَرْك َعتَ ْني بَـ ْع َد ال َْمغْ ِّرب  -أَظُنُّهُ قَ َ َ
[ماجه[ ] 1142 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن األصبهاني وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف والحديث صحيح بلفظ وأربع
محمد بن سلمان بن األصبهاني]
ركعات قبل الظهر] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف َّ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1142ك َت ُ ِ
لسَّن ِة
ام ِة َّ
اء ِفي ِثْنَت ْي َع ْشَرَة َرْك َع ًة ِم َن ا ُّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ
210

ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ني ِّع ْن َد ِّْ
اإلقَ َامةِّ» أخرجه
[( - ]829جه) َعلِّ ّي-رضي هللا عنه -قَ َ
صلِّّي َّ
الَ :كا َن النِّ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «يُ َ
َّيب َ

ابن ماجه

()1

َع َور ُمتَّفق على
[ماجه[ ]1147 :شعيب :إسناده ضعيف لضعف الحارث] [البوصيريَ :ه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف ا ْل َح ْرث ُه َو ْابن عبد هللا ْاأل ْ
ضعفه]
ِ
ِ
الص َالة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1147ك َت ُ ِ
الرْك َع َتْي ِن َقْب َل ا ْل َف ْج ِر
اء ِفي َّ
امة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
ص َالةِّ َر ُس ِّ
ب
[( - ]830جه) قَابُوسَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
َح َّ
شةَ :أ ُّ
ال :أ َْر َس َل أَِّيب إِّ َىل َعائِّ َ
اَّلل َ
َي َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن أ َ
ِّ
َتَ « :كا َن يصلِّّي أَربـعا قَـ ْبل الظُّ ْه ِّر ،ي ِّطيل فِّ ِّ ِّ
ِّ
امَ ،و َُْي ِّس ُن فِّ ِّ
ود»
الرُكوعَ َو ُّ
ب عَلَْيـ َها؟ قَال ْ
يه َّن ُّ
ج َ
يه َّن الْقيَ َ
الس ُ
إِّل َْيه أَ ْن يُـ َواظ َ
ُ ُ
ُ َ َْ ً َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1156 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال .ألن قابوس مختلف فيه .وضعفه ابن حبان والنسائي .ووثقه ابن معين
وأحمد .وباقي الرجال ثقات] [األلباني :ضعيف]
الرَكع ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1156ك َت ُ ِ
ات َقْب َل الظُّ ْه ِر
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اء في ْاأل َْرَب ِع َّ َ
َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

ار ِّ
ت َم َع َّ ِّ
اَّلل بْ ِّن ا ْحلَ ِّ
ال :أ َْر َس َل ُم َع ِّ
[( - ]831جه) عَبْ ِّد َّ
َل أُمَّ َسلَ َمةَ،
سأ َ
ث ،قَ َ
اويَةُ إِّ َىل أُِّّم َسلَ َمةَ ،فَانْطَلَ ْق ُ
الر ُسول فَ َ
ث س ِّ
ِّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم بَـْيـنَ َما ُه َو يَـتَـ َو َّ
َت :إِّ َّن َر ُس َ
فَـ َقال ْ
اعيًاَ ،وَكثُـ َر ِّع ْن َدهُ
اَّلل َ
ضأُ ِّيف بَـ ْي ِّت للظُّ ْه ِّرَ ،وَكا َن قَ ْد بَـ َع َ َ
الْم َه ِّ
ج إِّل َْيهِّ ،فَ َ َّ ُّ
َت :فَـلَ ْم يَـ َز ْل
س يَـ ْق ِّس ُم َما َجاءَ بِّهِّ ،قَال ْ
اج ُرو َن َوقَ ْد أَمهََّهُ َشأْ ُهنُ ْم ،إِّ ْذ ُ
ب الْبَ ُ
ض ِّر َ
اب ،فَ َخ َر َ
ُ
صلى الظ ْه َرُ ،مثَّ َجلَ َ
الس ِّ
اعي أَ ْن أ ِّ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِّ
صلَّْيـتُـ ُه َما
نيُ ،مثَّ قَ َ
الَ « :شغَلَِّين أ َْم ُر َّ
َك َذلِّ َ
ك َح َّىت ال َْع ْ
ُصلّيَـ ُه َما بَـ ْع َد الظُّ ْه ِّر ،فَ َ
َ
ص ِّرُ ،مثَّ َد َخ َل َمنْ ِّزِّيل فَ َ َ
()1
ص ِّر» أخرجه ابن ماجه
بَـ ْع َد ال َْع ْ

[ماجه[ ]1159 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبي زياد ،مختلف فيه .فيكون اْلسناد حسنا إال أنه كان يدلس وقد
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم  -الركعتين بعد
عنعنه .ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ] [األلباني :منكر] [شعيب :صالة النبي َ -صلى َّ ُ
العصر صحيحة ،وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي]
الرَكع ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
ات َقْبل ُّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1159ك َت ُ ِ
الظ ْه ِر
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
اء في ْاأل َْرَب ِع َّ َ
َ
َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف بَِّين َع ْب ِّد ْاألَ ْش َه ِّل،
ال :أَ ََت َان َر ُس ُ
يج-رضي هللا عنه -قَ َ
[( * - ]832جه) َرافِّع بْ ِّن َخ ِّد ٍ
اَّلل َ
()1
ِّ ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ال« :ارَكعُوا َهاتَ ْ ِّ
ني ِّيف بُـيُوتِّ ُك ْم» أخرجه ابن ماجه
ني َّ
صلَّى بِّنَا ال َْمغْ ِّر َ
فَ َ
ب ِّيف َم ْسجد َانُ ،مثَّ قَ َ ْ

بن الضحاك متروك الحديث
[ماجه[ ]1165 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف بمرة ،عبد الوهاب ُ
متابعا -يرويه عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده ،وهذا منها] [األلباني :حسن]
وهو -وإن كان
ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
الرْك َع َتْي ِن َب ْع َد اْلم ْغر ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1165ك َت ُ ِ
ِب
اء ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
َ
اب إ َق َ

ال« :أَوتِّر بِّو ِّ
ِّ
الَ :ك ْي َ ِّ
ب بْ ُن َع ْب ِّد َّ
ال :إِِّّّين
اح َدةٍ» ،قَ َ
َل ابْ َن عُ َم َر َر ُج ٌل فَـ َق َ
الَ :سأ َ
اَّللِّ ،قَ َ
ف أ ُْوت ُر؟ قَ َ ْ ْ َ
[( - ]833جه) ال ُْمطَّل ُ
اَّللِّ ورسولِّهِّ» ،ي ِّري ُد :ه ِّذهِّ سنَّةُ َِّّ
ِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " أخرجه
رياءُ ،فَـ َق َ
شى أَ ْن يَـ ُق َ
أَ ْخ َ
اَّلل َوَر ُسوله َ
ُ َ ُ
«سنَّةُ َّ َ َ ُ
الُ :
َّاس الْبُـتَ ْ َ
ول الن ُ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1176 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات إال أنه منقطع .قال البخاري :ال أعرف للمطلب سماعا من أحد الصحابة]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1176ك َت ُ ِ
اء ِفي ا ْل ِوْت ِر ِبَرْك َع ٍة
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ت َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]834جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا َدعَ ْو َ
اَّللَ فَا ْدعُ
اَّلل َ
()1
اط ِّن َك َّفيك ،وَال تدع بِّظُه ِِّّ
بِّب ِّ
ك» أخرجه ابن ماجه
س ْح ِّهبِّ َما َو ْج َه َ
ورمهَا ،فَِّإذَا فَـ َر ْغ َ
ْ َ َ َْ ُ ُ
َ
ت فَ ْام َ
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[ماجه[ ]1181 :عبد الباقي :في ا لزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف صالح بن حسان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
جدا ،صالح بن حسان األنصاري متروك]
ضعيف ً
ِ
ُّع ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1181ك َت ُ ِ
ام ِة َّ
اء َو َم َس َح ِب ِه َما َو ْج َههُ
اب َم ْن َرَف َع َيَد ْيه ِفي الد َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
الس َف ِّر رْك َعتَ ْ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «يُ َ ِّ ِّ
نيَ ،ال يَ ِّزي ُد
الَ :كا َن َر ُس ُ
[( * - ]835جه) َس ِّاملَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
اَّلل َ
صلّي يف َّ َ
()1
ال :نَـ َع ْم .أخرجه ابن ماجه
ْتَ :وَكا َن يُوتُِّر؟ قَ َ
عَلَْي ِّه َماَ ،وَكا َن يَـتَـ َه َّج ُد ِّم َن اللَّْي ِّل» .قُـل ُ

[ماجه[ ]1193 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا
إسناد ضعيف لضعف جابر]

الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1193ك َت ُ ِ
الس َف ِر
ام ِة َّ
اء ِفي ا ْل ِوْت ِر ِفي َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
«س َّن َر ُس ُ
ص َالةَ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم َ
اَّلل َ
[( * - ]836جه) ابْن عَبَّاس َوابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َاالَ :
()1
الس َف ِّر رْك َعتَ ْ ِّ
الس َف ِّر ُسنَّةٌ» أخرجه ابن ماجه
ص ٍرَ ،وال ِّْوتْـ ُر ِّيف َّ
ام غَ ْريُ قَ ْ
نيَ ،و ُمهَا متََ ٌ
َّ َ

[ماجه[ ]1194 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر] [البوصيري :إسناد ضعيف لضعف

جابر]

الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1194ك َت ُ ِ
الس َف ِر
ام ِة َّ
اء ِفي ا ْل ِوْت ِر ِفي َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
اف أ َْو
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
َصابَهُ قَ ْيءٌ أ َْو ُرعَ ٌ
شة-رضي هللا عنها -قَال ْ
[( - ]837جه) عَائِّ َ
«م ْن أ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
()1
ضأْ ُمثَّ لِّيَ ْ ِّ
ف ،فَـلْيَـتَـ َو َّ
ك َال يَـتَ َكلَّ ُم» أخرجه ابن ماجه
ص ِّر ْ
ص َالتِّهَِّ ،و ُه َو ِّيف ذَلِّ َ
ْب َعلَى َ
ْي ،فَـلْيَـ ْن َ
س أ َْو َمذ ٌ
قَـلَ ٌ

[ماجه[ ]1221 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إسماعيل بن عياش .وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة]
[األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة ،وهذا منها]
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َجاء ِفي ا ْلِبَن ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1221ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اء َعَلى َّ
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

َّيب صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم َّ ِّ
سا َعلَى َميِّينِّهِّ،
[( - ]838جه) َوائِّل بْ ِّن ُح ْج ٍر-رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :رأَيْ ُ
ُ ْ ََ َ َ
ت النِّ َّ َ
«صلى َجال ً
()1
َو ُه َو َو ِّج ٌع» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1224 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جابر الجعفي وهو متهم] [شعيب :إسناده ضعيف ،جابر -وهو ابن يزيد
الجعفي -ضعيف ،وأبو حريز مجهول]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1224ك َت ُ ِ
اء ِفي َص َال ِة ا ْل َمر ِ
ِيض
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ات
ض َر ُس ُ
[( - ]839جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ضهُ الَّ ِّذي َم َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َم َر َ
ال " :ل ََّما َم ِّر َ
اَّلل َ
فِّيهَِّ ،كا َن ِّيف بـ ْي ِّ
ول َّ
َت
َك أ ََاب بَ ْك ٍر؟ قَ َ
شةَُ :اي َر ُس َ
شةَ ،فَـ َق َ
ال« :ا ْدعُوهُ» قَال ْ
َت َعائِّ َ
ال« :ا ْدعُوا ِّيل َعلِّيًّا» قَال ْ
ت َعائِّ َ
اَّللِّ نَ ْدعُو ل َ
َ
ول َّ
ول َّ
ال :نَـ َع ْم،
اس؟ قَ َ
ض ِّلَ :اي َر ُس َ
َك عُ َم َر؟ قَ َ
صةَُ :اي َر ُس َ
َت أُمُّ الْ َف ْ
ال« :ا ْدعُوهُ» قَال ْ
اَّللِّ نَ ْدعُو ل َ
اَّللِّ نَ ْدعُو ل َ
َح ْف َ
َك ال َْعبَّ َ
ول َِّّ
ول َِّّ
ِّ
وموا َع ْن َر ُس ِّ
ت ،فَـ َق َ
اجتَ َمعُوا َرفَ َع َر ُس ُ
س َك َ
فَـلَ َّما ْ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اَّلل َ
ال عُ َم ُر :قُ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َرأ َ
ْسهُ ،فَـنَظََر فَ َ
ص ِّّل ِّابلن ِّ
ول َّ
اَّللِّ إِّ َّن أ ََاب
شةَُ :اي َر ُس َ
لص َالةِّ ،فَـ َق َ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ ،مثَّ َجاءَ بِّ َال ٌل يُـ ْؤ ِّذنُهُ ِّاب َّ
ت َعائِّ َ
َّاس» فَـ َقالَ ْ
«م ُروا أ ََاب بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
الُ :
صر ومىت َال يـر َ ِّ
ِّ
ِّ
صلِّّي ِّابلن ِّ
صلَّى
َّاس يَـ ْب ُكو َن ،فَـلَ ْو أ ََم ْر َ
ج أَبُو بَ ْك ٍر فَ َ
ت عُ َم َر يُ َ
َّاس ،فَ َخ َر َ
اك يَـ ْبكيَ ،والن ُ
بَ ْك ٍر َر ُج ٌل َرقي ٌق َح ٌ َ َ َ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
ني ،وِّر ْج َالهُ َختُطَّ ِّ
ان ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِّابلن ِّ
ض،
َّاس ،فَـ َو َج َد َر ُس ُ
ج يُـ َه َ
ادى بَ َْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِّيف نَـ ْفسه خ َّفةً ،فَ َخ َر َ
ني َر ُجلَ ْ ِّ َ
اَّللِّ
ِّ
ول َّ
ك ،فَ َجاءَ َر ُس ُ
َي َم َكانَ َ
ب لِّيَ ْستَأ ِّْخ َر ،فَأ َْوَمأَ إِّل َْيهِّ النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ ْ
َّاس َسبَّ ُ
حوا ِّأبَِّيب بَ ْك ٍر فَ َذ َه َ
فَـلَ َّما َرآهُ الن ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ
َ َّ
ِّ
َّاس َأيْ َمتُّو َن ِّأبَِّيب
َّيب َ
س َع ْن َميينهَ ،وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،والن ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم فَ َجلَ َ
ام أَبُو بَ ْك ٍرَ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر َأي َْمتُّ ابلنِّ ِّّ
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ول َِّّ
ث َكا َن بـلَ َغ أَبو ب ْك ٍر  -قَ َ ِّ
ال ابْ ُن عَبَّ ٍ
يع َوَك َذا
اسَ :وأَ َخ َذ َر ُس ُ
بَ ْك ٍر ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ِّم َن ال ِّْق َراءَةِّ ِّم ْن َحيْ ُ
الَ :وك ٌ
اَّلل َ
َ ُ َ
()1
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم ِّيف مر ِّ
ك .أخرجه ابن ماجه
ات َر ُس ُ
السنَّةُ  -قَ َ
ُّ
ضهِّ ذَلِّ َ
ال :فَ َم َ
ُ
ول َّ َ
َ َ َ ََ

[ماجه[ ] 1235 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده صحيح ورجاله ثقات  .إال أبا إسحاق اختلط بأخر عمره وكان مدلسا .وقد رواه
بالعنعنة .وقد قال البخاري :ال نذكر ألبي إسحاق سماعا من األرقم بن شرحبيل] [األلباني :حسن دون ذكر علي] [شعيب :رجاله ثقات،

أيضا ورواه بالعنعنة]
إال أن أبا إسحاق السبيعي كان قد شاخ ونسي ،وهو يدلس ً
َّللا صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم ِفي مر ِضهِ
ِ
ول َّ ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ص َالة َرس ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1235ك َت ُ ِ
ام ِة َّ
ََ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم َع ِّن الْ ُقنُ ِّ
وت ِّيف الْ َف ْج ِّر» أخرجه ابن ماجه
َت « ُهنِّ َي َر ُس ُ
[( - ]840جه) أ ُّم َسلَ َمةَ ،قَال ْ
ُ
ول َّ َ
ََ َ

()1

[ماجه[ ] 1242 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .قال الدارقطني محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد هللا بن نافع
كلهم ضعفاء .وال يصح لنافع سماع من أم سلمة] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده مسلسل بالضعفاء]
السَّن ُة ِفيها ،باب ما جاء ِفي ا ْل ُقُن ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1242ك َت ُ ِ
وت ِفي َص َال ِة ا ْل َف ْج ِر
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ َ ُ َ َ َ
اب إ َق َ

[( - ]841جه) ابْن أَِّيب َرافِّ ٍعَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
الص َالةِّ»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «قَـتَ َل َع ْق َرًاب َو ُه َو ِّيف َّ
َن النِّ َّ
َّيب َ
()1
أخرجه ابن ماجه

جدا]
[ماجه[ ] 1247 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مندل وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1247ك َت ُ ِ
الص َال ِة
اء ِفي َق ْت ِل اْل َحَّي ِة َوا ْل َع ْقَر ِب ِفي َّ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ار بْ ِّن َس ْع ٍد ُم َؤ ِّذّ ِّن َر ُس ِّ
الر ْمحَن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن َع َّم ِّ
الَ :ح َّدثَِّين أَِّيب،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
[( * - ]842جه) َع ْب ُد َّ
اَّلل َ
ُوىل سبـعا قَـبل ال ِّْقراءةِّ ،وِّيف ْاآل ِّخرةِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
َع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم « َكا َن يُ َكِّّربُ ِّيف الْعي َديْ ِّن ِّيف ْاأل َ َ ْ ً ْ َ َ َ َ
َ
()1
سا قَـ ْب َل ال ِّْق َراءَةِّ» أخرجه ابن ماجه
َمخْ ً

[ماجه[ ] 1277 :عبد الباقي :في الزوائد :حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف .لضعف عبد الرحمن بن سعد ،وأبوه ال
يعرف حاله] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد ،وجهالة أبيه]
ِ
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1277ك َت ُ ِ
اء ِفي َك ْم ُي َكِبُر ِْ
ام ِفي َص َالة اْلع َيد ْي ِن
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اْل َم ُ
اب إ َق َ

الر ْمحَن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن َع َّم ِّ
الَ :ح َّدثَِّين أَِّيبَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَا َلَ :كا َن
ار بْ ِّن َس ْع ٍد ال ُْم َؤ ِّذّ ِّن قَ َ
[( - ]843جه) َع ْب ُد َّ
()1
ضع ِّ
اف ْ ِّ ِّ
ِّ
ري ِّيف ُخطْبَةِّ الْعِّي َديْ ِّن» أخرجه ابن ماجه
النِّ ُّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم «يُ َكِّّربُ بَ َْ
ني أَ ْ َ
َّيب َ
اخلُطْبَة ،يُكْث ُر التَّ ْكب َ

[ماجه[ ] 1287 :عبد الباقي :في الزوائد :حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف .لضعف عبد الرحمن بن سعد .وأبوه ال
يعرف حاله] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد ،وجهالة أبيه]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1287ك َت ُ ِ
طَب ِة ِفي اْل ِع َيد ْي ِن
اء ِفي ا ْل ُخ ْ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ب
ج َر ُس ُ
[( - ]844جه) َجابِّر-رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ْو َم فِّطْ ٍر أ َْو أَ ْ
اَّلل َ
الَ « :خ َر َ
ض َحى ،فَ َخطَ َ
()1
ِّ
ام» أخرجه ابن ماجه
قَائ ًما ُمثَّ قَـ َع َد قَـ ْع َدةً ُمثَّ قَ َ
[ماجه[ ]1289 :عبد الباقي :في الزوائد :رواه النسائي في الصغرى من حديث جابر إال قوله (يوم فطر أو أضحى) .وإسناد ابن ماجة
فيه سعيد بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه .وأبو بحر ضعيف] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي بحر]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1289ك َت ُ ِ
طَب ِة ِفي اْل ِع َيد ْي ِن
اء ِفي ا ْل ُخ ْ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
يد م ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اشيًا،
الَ « :كا َن َر ُس ُ
[( * - ]845جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
ج إِّ َىل الْع َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم َخيْ ُر ُ
()1
ويـرِّجع م ِّ
اشيًا» أخرجه ابن ماجه
ََْ ُ َ
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[ماجه[ ]1295 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الرحمن بن عبد هللا العمري ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده
جدا ،عبد الرحمن بن عبد هللا العمري متروك]
ضعيف ً
ِِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
يد م ِ
اب ما َجاء ِفي ا ْل ُخُر ِ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1295ك َت ُ ِ
اشًيا
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
وج إَلى ا ْلع َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ال :أَ ْخ َربَِّين أَِّيبَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
الر ْمحَن بْ ُن َس ْع ِّد بْ ِّن َع َّم ِّ
ار بْ ِّن َس ْع ٍد قَ َ
[( - ]846جه) َع ْب ُد َّ
ُ
َن النِّ َّ َ
اب الْ َف ِّ ِّ
ار سعِّ ِّ
َص َح ِّ
يد بْ ِّن أَِّيب ال َْع ِّ
ف ِّيف
ص َر َ
ج إِّ َىل الْعِّي َديْ ِّن َسلَ َ
اصُ ،مثَّ عَلَى أ ْ
ساطيطُ ،مثَّ انْ َ
ك عَلَى َد ِّ َ
َو َسلَّ َم « َكا َن إِّذَا َخ َر َ
َ
()1
ار بْ ِّن َاي ِّس ٍر َو َد ِّ
ار َع َّم ِّ
ج َعلَى َد ِّ
الطَّ ِّر ِّ
ار أَِّيب ُه َريْـ َرةَ إِّ َىل الْبَ َال ِّط» أخرجه ابن ماجه
يق ْاألُ ْخ َرى ،طَ ِّر ِّيق بَِّين ُزَريْ ٍقُ ،مثَّ َخيْ ُر ُ

[ماجه[ ]1298 :عبد الباقي :هذا اْلسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وابيه كما نبه عليه في الزوائد] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف ،عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف ،وأبوه مجهول]
وج يوم اْل ِع ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1298ك َت ُ ِ
الر ُجوِع ِم ْن َغ ْي ِرِه
ِيق َو ُّ
يد ِم ْن َ
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
طر ٍ
َ
اء في ا ْل ُخُر ِ َ ْ َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

ِّ
َّ
ي ِّعي ًدا ِّاب ْألَنْـبَ ِّ
س
ار ،فَـ َق َ
[( * - ]847جه) َع ِّامر ،قَ َ
اض ْاألَ ْش َع ِّر ُّ
الَ :ش ِّه َد ِّعيَ ٌ
الَ :
«ما ِّيل َال أ ََرا ُك ْم تُـ َقلّ ُ
سو َن َك َما َكا َن يُـ َقل ُ
()1
ول َِّّ
ِّع ْن َد َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم» أخرجه ابن ماجه
اَّلل َ

[ماجه[ ]1302 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلرساله ،فعياض
األشعري مختلف في صحبته ،ولضعف شريك :وهو ابن عبد هللا النخعي]
يس يوم ا ْل ِع ِ
ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1302ك َت ُ ِ
يد
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
َ
اء في التَّْقل ِ َ ْ َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم « َكا َن ُخيْر ِّ ِّ ِّ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]848جه) ابْن َعبَّ ٍ
ساءَهُ ِّيف الْعِّي َديْ ِّن»
ُ
َن النِّ َّ َ
ُ
ََ َ
ِّج بَـنَاته َون َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1309 :عبد الباقي :في الزوائد :حديث ابن عباس ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن
لغيره ،وهذا سند ضعيف ،حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن]
السَّن ُة ِفيها ،باب ما جاء ِفي ُخر ِ ِ
النس ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1309ك َت ُ ِ
اء ِفي اْل ِع َيد ْي ِن
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
ُ
وج َ
َ َ ُ َ َ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
اجتَمع ِّعي َد ِّ
ان َعلَى َع ْه ِّد َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
[( * - ]849جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
الَ َ ْ :
()1
صلَّى ِّابلن ِّ
ف» أخرجه ابن ماجه
َّاسُ ،مثَّ قَ َ
ف فَـلْيَـتَ َخلَّ ْ
«م ْن َشاءَ أَ ْن َأيِّْيتَ ا ْجلُ ُم َعةَ فَـلْيَأ ِِّْتَاَ ،وَم ْن َشاءَ أَ ْن يَـتَ َخلَّ َ
فَ َ
الَ :

[ماجه[ ] 1312 :عبد الباقي :في الزوائد :ضعيف لضعف جبارة ومندل] [حكم األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ،جبارة
من مغلس ومندل بن علي ضعيفان]
ِ
ِ
السَّن ُة ِفيها ،باب ما َج ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1312ك َت ُ ِ
اج َت َم َع ا ْل ِع َيد ِ
ان ِفي َي ْو ٍم
امة َّ
الص َالةَ ،و ُّ
يما إِ َذا ْ
َ
اء ف َ
َ َ ُ َ
اب إ َق َ

ِّ
ِّ َّ
َّيب َ َّ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]850جه) ابْن َعبَّ ٍ
ح ِّيف بِّ َال ِّد
َن النِّ َّ
الس َال ُ
س ّ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم « َهنَى أَ ْن يُـلْبَ َ
()1
ِّْ
ض َرةِّ ال َْع ُد ِّّو» أخرجه ابن ماجه
اإل ْس َالِّم ِّيف الْعِّي َديْ ِّن إَِّّال أَ ْن يَ ُكو َن ِّحبَ ْ

[ماجه[ ]1314 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف جدا]
جدا ،نائل بن نجيح ضعيف ،وإسماعيل بن زياد متروك]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
س ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1314ك َت ُ ِ
اء ِفي لُ ْب ِ
الس َال ِح ِفي َي ْومِ ِعي ٍد
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( - ]851جه) ابْن َعبَّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «يَـغْتَ ِّس ُل يَـ ْو َم ال ِّْفط ِّْر َويَـ ْو َم
الَ :كا َن َر ُس ُ
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
()1
ض َحى» أخرجه ابن ماجه
ْاألَ ْ

[ماجه[ ] 1315 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف .وحجاج بن تميم ضعيف أيضا .قال العقيلي روى عن
ميمون بن مهران أحاديث ال يتابع عليها عن جده الفاكه] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف جبارَة بن مغًلس
وحجاج بن تميم]
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الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ِاالغِْتس ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1315ك َت ُ ِ
ال ِفي ا ْل ِع َيد ْي ِن
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

اَّللِّ
ول َّ
ص ْحبَةٌ ،أَ َّن َر ُس َ
[( - ]852جه) عَ ْبد َّ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن عُ ْقبَةَ بْ ِّن الْ َفاكِّهِّ بْ ِّن َس ْع ٍد ،عَ ْن َج ِّّدهِّ الْ َفاكِّهِّ بْ ِّن َس ْع ٍدَ ،وَكانَ ْ
ت لَهُ ُ
َّح ِّر َويَـ ْو َم َع َرفَةَ»َ ،وَكا َن الْ َفاكِّهُ َأي ُْم ُر أَ ْهلَهُ ِّابلْغُ ْس ِّل ِّيف َه ِّذهِّ ْاأل ََّايِّم.
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن يَـغْتَ ِّس ُل يَـ ْو َم ال ِّْفط ِّْر َويَـ ْو َم الن ْ
َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1316 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد فيه يوسف بن خالد .قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق .قال السندي قلت

وكذبه غير واحد .وقال ابن حبان كان يضع الحديث] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده تالف ،يوسف بن خالد -وهو ابن عمير

جدا وعبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول]
السمتي -ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ِاالغِْتس ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1316ك َت ُ ِ
ال ِفي ا ْل ِع َيد ْي ِن
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

«يف ُك ِّل رْكعتَ ْ ِّ ِّ
ِّ ٍ
يمةٌ» أخرجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
الَ َ ّ ِّ :
َّيب َ
ني تَ ْسل َ
[( - ]853جه) أَبو َسعيد-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1324 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو سفيان السعدي .قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف الحديث]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ص َال ِة َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1324ك َت ُ ِ
اللْي ِل َو َّ
الن َه ِار َم ْثَنى َم ْثَنى
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( - ]854جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
َت أُمُّ ُسلَْي َما َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :قَال ْ
اَّلل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ريا يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ " أخرجه ابن ماجه
سلَْي َما َنَ :اي بُ ََّ
ين َال تُكْث ِّر النـ ْ
َّو َم ِّابللَّْي ِّل فَِّإ َّن َكثْـ َرةَ النـ َّْوم ِّابللَّْي ِّل تَ ْرتُ ُك ال َّر ُج َل فَق ً
بْ ِّن َد ُاو َد ل ُ

()1

محمد
[ماجه[ ]1332 :البوصيريَ :ه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سنيد بن داود ،ويوسف بن َّ
بن المنكدر]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ِقَيامِ َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1332ك َت ُ ِ
اللْي ِل
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
َّ
َّه ِّ
ار»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]855جه) َجابِّر ،قَ َ
«م ْن َكثُـ َر ْ
س َن َو ْج ُههُ ِّابلنـ َ
ت َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ص َالتُهُ ِّابلل ْي ِّل َح ُ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1333 :عبد الباقي :معنى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة .لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت.
وقد تواردت أقوال األئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط ال التعمد .وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال في

مرفوعا ،والصواب أنه من كالم شريك]
الحديث إلى ثبوته .اه  -السندي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :باطل
ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
اب ما َجاء ِفي ِقَيامِ َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1333ك َت ُ ِ
اللْي ِل
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
َ
َ
يهاَ ،ب ُ َ
اب إ َق َ

السائِّ ِّ
اصَ ،وقَ ْد ُك َّ
ال :قَ ِّد َم عَلَْيـنَا َس ْع ُد بْ ُن أَِّيب َوقَّ ٍ
ت عَلَْيهِّ،
ب ،قَ َ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن َّ
[( - ]856جه) عَ ْبد َّ
سلَّ ْم ُ
ف بَ َ
ص ُرهُ ،فَ َ
ال :مرحبا ِّابب ِّن أ ِّ
ول َِّّ
ت ِّابلْ ُقر ِّ
الصو ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
ت َر ُس َ
فَـ َق َ
آنَِّ ،مس ْع ُ
َخي ،بَـلَغَِّين أَنَّ َ
الَ :م ْن أَنْ َ
ت؟ فَأَ ْخ َ ْربتُهُ ،فَـ َق َ َ ْ َ ً ْ
اَّلل َ
س ُن َّ ْ
ْ
ك َح َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ ِّ
س
ول« :إ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن نَـ َز َل حبُ ْزن ،فَإذَا قَـ َرأْمتُُوهُ فَابْ ُكوا ،فَإ ْن َملْ تَـ ْب ُكوا فَـتَـبَا َك ْواَ ،وتَـغَنـ َّْوا به فَ َم ْن َملْ يَـتَـغَ َّن به فَـلَْي َ
()1
ِّمنَّا» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1337 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو رافع .اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف أبي رافع]
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1337ك َت ُ ِ
الص ْو ِت ِبا ْل ُقْر ِ
آن
اب ِفي ُح ْس ِن َّ
امة َّ
يهاَ ،ب ٌ
السَّن ُة ف َ
َ
اب إ َق َ
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ِّ
ول َِّّ
ِّ
س ِّن الن ِّ
ص ْو ًَت
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]857جه) َجابِّر-رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّن م ْن أ ْ
َّاس َ
اَّلل َ
َح َ
()1
ِّابلْ ُقر ِّ
شى َّ
اَّللَ» أخرجه ابن ماجه
آن ،الَّ ِّذي إِّذَا َِّمس ْعتُ ُموهُ يَـ ْق َرأَُ ،ح ِّس ْبـتُ ُموهُ َخيْ َ
ْ

[ماجه[ ]1339 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع والراوي عنه] [األلباني :صحيح]
[ شعيب :حسن لغيره إن شاء هللا ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع] [الحويني :ضعيف]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1339ك َت ُ ِ
الص ْو ِت ِبا ْل ُقْر ِ
آن
اب ِفي ُح ْس ِن َّ
ام ِة َّ
يهاَ ،ب ٌ
السَّن ُة ف َ
َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمََّ :
«َّللُ أَ َش ُّد أَذَ ًان إِّ َىل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ضالَة بْ ِّن عُبَـ ْي ٍد-رضي هللا عنه -قَ َ
[( * - ]858جه) فَ َ
اَّلل َ
()1
آن َجيهر بِّهِِّّ ،من ص ِّ
ِّ
الرج ِّل ا ْحلس ِّن َّ ِّ
اح ِّ
ب الْ َق ْيـنَةِّ إِّ َىل قَـْيـنَتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
ْ َ
الص ْوت ِّابلْ ُق ْر ْ َ ُ
َّ ُ َ َ

[ماجه[ ]1340 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ميسرة مولى فضالة]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1340ك َت ُ ِ
الص ْو ِت ِبا ْل ُقْر ِ
آن
اب ِفي ُح ْس ِن َّ
ام ِة َّ
يهاَ ،ب ٌ
السَّن ُة ف َ
َ
اب إ َق َ

اَّللِّ
ول َِّّ
ول َّ
ْتَ :اي َر ُس َ
ت َر ُس َ
سةَ-رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ ُقل ُ
ال :أَتَـ ْي ُ
اَّلل َ
[( - ]859جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن َعبَ َ
ْتَ :هل ِّمن س َ ٍ
ب إِّ َىل َّ
ط»
اَّللِّ ِّم ْن أُ ْخ َرى؟ قَ َ
ك؟ قَ َ
ف اللَّْي ِّل ْاأل َْو َس ُ
ال« :نَـ َع ْمَ ،ج ْو ُ
َسلَ َم َم َع َ
َم ْن أ ْ
اعة أَقـ َْر ُ
«ح ٌّر َو َع ْب ٌد» قُـل ُ ْ ْ َ
الُ :

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1364 :عبد الباقي :في الزوائد :عبد الرحمن بن البيلماني قيل ال يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إال من سرف ويزيد
بن طلق .قال ابن حبان :يروي المراسيل] [حكم األلباني :صحيح إال الجملة األخيرة منه] [شعيب :ضعيف بهذا السياق ،يزيد بن طلق

مجهول ،وابن البيلماني ضعيف]
َي ساع ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
ات َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1364ك َت ُ ِ
ْض ُل
ام ِة َّ
اللْي ِل أَف َ
اء ِفي أ ِ َ َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ب والْعِّ َ ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
ين
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
شة ،قَال ْ
[( - ]860جه) َعائِّ َ
صلَّى ،بَ َْ
«م ْن َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
شاء ،ع ْش ِّر َ
ني ال َْمغْ ِّر ِّ َ
()1
َرْك َعةً بَ َىن َّ
اَّللُ لَهُ بَـْيـتًا ِّيف ا ْجلَنَّةِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1373 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه .قال فيه اْلمام أحمد :من الكذابين الكبار
جم ٌع على ضعفه ،ووصفه غير واحد من النقاد بالوضع
وكان يضع الحديث] [األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،يعقوب بن الوليد ُم َ
والكذب]
السَّن ُة ِفيها ،باب ما جاء ِفي َّ ِ
ِب وا ْل ِع َش ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1373ك َت ُ ِ
اء
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
الص َالة َبْي َن ا ْل َم ْغر ِ َ
َ َ ُ َ َ َ
اب إ َق َ

ال َهلُ ْمِّ :ممَّ ْن أَنْـتُ ْم؟
قَ َ
ْت
فَـ َق َ
ال عُ َم ُرَ :سأَل ُ

ِّ
الَ :خرج نَـ َفر ِّمن أَ ْه ِّل الْعِّر ِّ
اق إِّ َىل عُ َم َر فَـلَ َّما قَ ِّد ُموا َعلَْيهِّ،
[( - ]861جه) َعاص ِّم بْ ِّن َع ْم ٍرو ،قَ َ َ َ ٌ ْ
َ
قَالُواِّ :من أَ ْه ِّل الْعِّر ِّ
الر ُج ِّل ِّيف بَـيْتِّهِّ،
ال :فَبِِّّإ ْذ ٍن ِّج ْئـتُ ْم؟ قَالُوا :نَـ َع ْم ،قَ َ
اق ،قَ َ
ص َالةِّ َّ
سأَلُوهُ عَ ْن َ
ْ
َ
ال :فَ َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َّ
ور ،فَـنَـ ِّّو ُروا بُـيُوتَ ُك ْم» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
َر ُس َ
ص َالةُ َّ
الر ُج ِّل ِّيف بَـ ْيته فَـنُ ٌ
ال« :أ ََّما َ
اَّلل َ

[ماجه[ ]1375 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،عاصم بن عمرو روايته عن عمر مرسلة كما قال أبو زرعة]
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1375ك َت ُ ِ
اء ِفي َّ
ط ُّوِع ِفي ا ْلَبْي ِت
الت َ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
[( - ]862جه) َع ْب ِّد َّ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ج َعلَْيـنَا َر ُس ُ
َسلَ ِّم ّيِّ ،قَ َ
الَ " :م ْن َكانَ ْ
اَّلل بْ ِّن أَِّيب أ َْو َىف ْاأل ْ
اَّلل َ
الَ :خ َر َ
اَّللِّ ،أَو إِّ َىل أ ٍ ِّ
اَّلل ا ْحللِّيم الْ َك ِّرميُ ،سبحا َن َِّّ
ضأْ ولْيص ِّل رْكعتَ ْ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب
اَّلل َر ِّّ
َحد م ْن َخلْقه ،فَـلْيَـتَـ َو َّ َ ُ َ ّ َ َ
ُْ َ
َ
اجةٌ إِّ َىل َّ ْ
لَهُ َح َ
نيُ ،مثَّ ليَـ ُق ْلَ :ال إِّلَهَ إَِّّال َُّ َ ُ
ِّ
ِّ ِّ
الْعر ِّ ِّ
ِّ
وجب ِّ
َسأَل َ ِّ
يمةَ ِّم ْن ُك ِّّل بٍِّّر،
كَ ،و َع َزائِّ َم َمغْ ِّف َرت َ
ات َر ْمحَتِّ َ
ب ال َْعال َِّم َ
ني ،اللَّ ُه َّم إِِّّّين أ ْ
ش ال َْعظ ِّيم ،ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َر ِّّ
ُك ُم َ
َْ
كَ ،والْغَن َ
و َّ ِّ
ض ْيـتَـ َها ِّيلُ ،مثَّ
ضا إَِّّال قَ َ
َك ِّر ً
اجةً ِّه َي ل َ
َسأَل َ
ُك أ ََّال تَ َد َ
الس َال َمةَ م ْن ُك ِّّل إِّ ٍْمث ،أ ْ
ع ِّيل ذَنْـبًا إَِّّال غَ َف ْرتَهَُ ،وَال مهًَّا إَِّّال فَـ َّر ْجتَهَُ ،وَال َح َ
َ
()1
ِّ ِّ
اَّللَ ِّم ْن أ َْم ِّر ُّ
َل َّ
َّر " أخرجه ابن ماجه
يَ ْسأ ُ
الدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َما َشاءَ ،فَِّإنَّهُ يُـ َقد ُ
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[ماجه[ ] 1384 :عبد الباقي :هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب ،وفي إسناده مقال .ألن فائد بن عبد الرحمن
جدا ،فائد بن عبد الرحمن متروك]
يضعف في الحديث] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1384ك َت ُ ِ
اج ِة
ام ِة َّ
اء ِفي َص َالة ا ْل َح َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
اَّلل بْ ِّن أَِّيب أ َْو َىف-رضي هللا عنه -أ َّ
ش َر بَِّرأ ِّ
[( - ]863جه) َع ْب ِّد َّ
ْس أَِّيب
َن َر ُس َ
«صلَّى يَـ ْو َم بُ ِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
اَّلل َ
()1
َج ْه ٍل رْك َعتَ ْ ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
َ

[ماجه[ ]1391 :األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،سلمة بن رجاء مختلف فيه والراجح ضعفه ،وشعثاء -وهي بنت عبد هللا

جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر]
األسديةَّ -
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1391ك َت ُ ِ
الس ْجَد ِة ِع ْنَد ُّ
الش ْك ِر
اء ِفي َّ
ام ِة َّ
الص َال ِة َو َّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ِّ
سيِّّ ِّ
ادةَ بْ َن ِّربْعِّ ٍي أَ ْخ َربَهُ أ َّ
ال َّ
ال :قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ب :إِّ َّن أ ََاب قَـتَ َ
اَّللُ
اَّلل َ
[( * - ]864جه) َسعي ُد بْ ُن ال ُْم َ
ّ
ك َمخْس صلَو ٍ
ِّ
ظ َعلَْي ِّه َّن لَِّوقْتِّ ِّه َّن أَ ْد َخلْتُهُ ا ْجلَنَّةََ ،وَم ْن
ت ِّع ْن ِّدي َع ْه ًدا أَنَّهُ َم ْن َحافَ َ
َع َّز َو َج َّل« :اف َْرتَ ْ
اتَ ،و َع ِّه ْد ُ
ض ُ
ت َعلَى أ َُّمت َ َ َ َ
()1
ظ َعلَْي ِّه َّن فَ َال َع ْه َد لَهُ ِّع ْن ِّدي» أخرجه ابن ماجه
َملْ َُيَافِّ ْ
[ماجه[ ] 1403 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
ِ
وجهالة شيخه ُضبارة بن عبد هللا]
بقية بن الوليد،
الصَلو ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1403ك َت ُ ِ
ات اْل َخ ْم ِ
اء ِفي َف ْر ِ
ظ ِة َعَل ْي َها
س َوا ْل ُم َحا َف َ
ام ِة َّ
السَّن ُة ف َ
ض َّ َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ِّ
اَّللِّ أَفْتِّنَا ِّيف بـ ْي ِّ
ول َّ
ت
ْتَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم -رضي هللا عنه -قَال ْ
َت :قُـل ُ
َّيب َ
َ
[( - ]865جه) َم ْي ُمونَةَ ،م ْوَالة النِّ ِّّ
ِّ ِّ
ص َالةً فِّيهِّ َكأَل ِّ
ال َْم ْق ِّد ِّ
س قَ َ
ش ِّر َوال َْم ْن َ
ض ال َْم ْح َ
ْت :أ ََرأَيْ َ
ص َالةٍ ِّيف غَ ِّْريهِّ» قُـل ُ
ال« :أ َْر ُ
ت إِّ ْن َملْ
ْف َ
صلُّوا فيه ،فَِّإ َّن َ
ش ِّر ائْـتُوهُ فَ َ
()1
ِّ
ك فَـ ُه َو َك َم ْن أَ ََتهُ» أخرجه ابن ماجه
َستَ ِّط ْع أَ ْن أ ََحتَ َّم َل إِّل َْيهِّ؟ قَ َ
ج فِّيهِّ ،فَ َم ْن فَـ َع َل ذَلِّ َ
أْ
ال« :فَـتُـ ْهدي لَهُ َزيْـتًا يُ ْس َر ُ

[ماجه[ ]1407 :عبد الباقي :في الزوائد :روى أبو داود بعضه .وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات .وهو أصح من طريق
أبي داود] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1407ك َت ُ ِ
الص َالة في َم ْس ِجد َبْيت ا ْل َم ْقد ِ
س
اء في َّ
ام ِة َّ
الص َال ِةَ ،و ُّ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
الرج ِّل ِّيف بـ ْيتِّهِّ
ِّ
[( - ]866جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
َ
«ص َالةُ َّ ُ
َ
بِّ ٍ
س و ِّع ْش ِّرين ص َالةً ،وص َالتُهُ ِّيف الْمس ِّج ِّد الَّ ِّذي ُجي َّمع فِّيهِّ ُِّبَم ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ص َالةٍ،
س مائَة َ
َ َ َ َ
ص َالةَ ،و َ
َ
ْ
َ ُ
َْ
ص َالتُهُ ِّيف َم ْسجد الْ َقبَائ ِّل ُبَ ْم ٍ َ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني أَل ِّ
ني أَل ِّ
ص َالةٌ ِّيف ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِّام
ص َالتُهُ ِّيف َم ْسجدي ُبَ ْمس َ
ْصى ُبَ ْمس َ
ص َالةَ ،و َ
ْف َ
ص َالةَ ،و َ
ْف َ
ص َالتُهُ ِّيف ال َْم ْسجد ْاألَق َ
َو َ
()1
ِّمبِّائَةِّ أَل ِّ
ص َالةٍ» أخرجه ابن ماجه
ْف َ

[ماجه[ ]1413 :عبد ال باقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .ألن أبا الخطاب الدمشقي ال يعرف حاله .ورزيق فيه مقال] [األلباني:
جدا]
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة ِفي ا ْلمس ِج ِد ا ْلج ِ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1413ك َت ُ ِ
ام ِع
اء ِفي َّ
ام ِة َّ
َ
السَّن ُة ف َ
َْ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
ك ،فَِّإ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]867جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ك قَ َد َم ْي َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :أَل ِّْز ْم نَـ ْعلَْي َ
اَّلل َ
ني ص ِّ
ِّ
ِّ
ك» أخرجه
ي َم ْن َخلْ َف َ
احبِّ َ
كَ ،وَال َجتْ َعل ُْه َما َع ْن َميِّينِّ َ
ني ِّر ْجلَْي َ
اج َعل ُْه َما بَ َْ
َخلَ ْعتَـ ُه َما فَ ْ
كَ ،وَال َع ْن َمي ِّ َ
كَ ،وَال َوَراءَ َك ،فَـتُـ ْؤذ َ
ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1432 :عبد الباقي :في الزوائد :روى أبو داود بعض هذا الحديث .وفي إسناده عبد هللا بن سعيد ،متفق على تضعيفه] [حكم
األلباني :ضعيف جدا وما بين طرفيه قوي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1432ك َت ُ ِ
ام ِة
اب إ َق َ

جدا]
[شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف ً
الص َال ِة ،و ُّ ِ
وض ُع َّ
الص َال ِة
الن ْع ُل إِ َذا ُخلِ َع ْت ِفي َّ
َّ
اء ِفي أ َْي َن ُت َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
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ان معلَّ َقتَ ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمَ « :خ ْ ِّ
ان ِّيف أَ ْعنَ ِّ
ني
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]868جه) ابْن عُ َم َر قَ َ
اق ال ُْم َؤ ِّذّنِّ َ
صلَتَ ُ َ
ُ
ول َّ َ
ََ َ
()1
ني ،ص َال ُِتُم و ِّ
لَل ِّ ِّ
صيَ ُام ُه ْم» أخرجه ابن ماجه
ْم ْسلم َ َ ْ َ
ُ

[ماجه[ ] 712 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده تالف .مروان بن
سالم  -متروك الحديث -وبقية  -ضعيف ومدلس]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)712كتاب الصالة ،باب السنة في األذان.
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الكتاب الثاني من حرف الصاد :يف الصوم
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
[( - ]869د ت س) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-قال« :جاء أعرايب إىل ِّّ
هالل رمضا َن  -فقال :أتشه ُد أن ال إِّله إِّال هللا؟ قال :نعم ،قال:
اهلالل  -قال احلسن يف حديثه :يعين َ
أيت َ
فقال :إِّين ر ُ
بالل ،أ ِّذّن يف الناس :أَ ْن صوموا غداً».
رسول هللا؟ قال :نعم ،قال :اي
ُ
ُ
أتشه ُد أن حممداً
ويف رواية عن عكرمة« :أهنم َش ُّكوا يف ِّ
هالل رمضا َن َم َّرة ،فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا ،فجاء أعرايب من احلََّرةِّ يشه ُد
رسول هللا؟ قال :نعم،
أنه رأى
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :أتشه ُد أن ال إِّله إِّال هللا ،وأين ُ
َ
اهلالل ،فأُيتَ به ُّ

اهلالل ،فأَمر بالالً ،فنادى يف الناس :أن يقوموا وأن يصوموا» .أخرجه أبو داود.
وشه َد أنه رأى َ
ِّ
القيام أحد إِّال محادُ بن سلمة ،قال أبو داود :هذه
وقال :رواه مجاعة عن مساك بن حرب عن عكرمة مرسالً ،ومل يذكر َ
القيام قبل الصيام.
كلمة مل يقلها إِّال محاد« :وأن تقوموا» ،ألن قوماً يقولونُ :
ِّ
اهلالل ،فقال :أتشه ُد أن ال
أيت َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إِّين ر ُ
ويف رواية الرتمذي :قال« :جاء أعرايب إىل ِّّ
إِّله إِّال هللا؟ أَتشه ُد أن حممداً رسول هللا؟ قال :نعم ،قال :اي بالل ،أ ِّذّن يف الناس :أن يصوموا غداً» .قال الرتمذي:

وروي عن عكرمة مرسالً .وأخرجه النسائي مثل الرتمذي ،وقال« :أن حممداً عب ُده ورسولُهُ».
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-أن صوموا» .أخرجه أيضاً مرسالً عن عكرمة ،ومل يذكر لفظه
وله يف أخرى« :فنادى ُّ
(.)1

[جامع[ ]4383 :عبد القادر :رواية سماك عن عكرمة مضطربة ،ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها] [شعيب :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2340و ( ) 2341في الصيام ،باب في شهادة الواحد على رؤية الهالل ،والترمذي رقم ( )691في الصوم،
باب ما جاء في الصوم بالشهادة ،والنسائي  132 / 4في الصوم ،باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان.

[( - ]870ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ثالث ال
َن َ
واالحتالم» .أخرجه الرتمذي (.)1
الصائم :احلجامةُ ،والقيءُ،
يُـ ْف ِّط ْرن
ُ
َ

[جامع[ ]4407 :الترمذي :حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ] [عبد القادر :في إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 719في الصوم ،باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :قال
[( - ]871د) زيد بن أسلم :عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب ِّّ
(.)1
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يُـ ْف ِّطر من قاء ،وال من احتلم ،وال من احتجم» .أخرجه أبو داود

[جامع[ ]4408 :عبد القادر :وفي سنده جهالة ،وقد روى من غير وجه وال يثبت] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام شيخ زيد بن أسلم]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2376في الصوم ،باب في الصائم يحتلم نها اًر في شهر رمضان.

[( - ]872ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال« :جاء رجل إِّىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
اشتكت َع ْيين ،أَفأَكتَ ِّح ُل وأَان صائم؟ قال :نعم» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]4418 :الترمذي :ليس بالقوي ،وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب شيء ،أبو عاتكة يضعف] [شعيب:
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إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( ) 726في الصوم ،باب ما جاء في الكحل للصائم.

[( - ]873د) عبد الرمحن بن النعمان [بن معبد بن هوذة] :عن أبيه عن جده« :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
َن َ
وسلم -أمر ِّ ِّ
املرَّوح عند النوم ،وقال :ليَـتَّقهِّ الصائم».
ابإل َْثد َ
أخرجه أبو داود ،وقال :قال يل َيىي بن َمعني :هو حديث منكر ،يعين :حديث الكحل

()1

[جامع[ ]4409 :عبد القادر :النعمان بن معبد بن هوذة مجهول ،ولكن للحديث شواهد بمعناه كما في الذي قبله] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف ،عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ضعيف ،ووالده النعمان بن معبد مجهول]

( )1رقم ( )2377في الصوم ،باب في الكحل عند النوم للصائم.

صمتُم
أسلَ َم أتت َ
[( - ]874د) عبد الرمحن بن مسلمة :عن عمه «أن ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقالُ :
ِّ
يوم عاشوراء (.)1
يومكم هذا؟ قالوا :ال ،قال :فأمتُّوا بقيَّة يومكم ،واقضوه» .أخرجه أبو داود ،وقال :يعين َ

[جامع[ ]4443 :عبد القادر :عبد الرحمن بن مسلمة مجهول] [شعيب :حديث صحيح لغيره دون قوله" :فاقضوه" فإنها زيادة تفرد بها
عبد الرحمن ابن مسلمة وهو مجهول] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2447في الصوم ،باب في فضل عاشوراء ،ورواه أيضاً النسائي  192 / 4في الصوم ،باب إذا لم يجمع من الليل هل
يصوم ذلك اليوم من التطوع.

النيب  -صلى هللا عليه
[( - ]875س) حفصة بنت عمر  -رضي هللا عنهما  :-قالت« :أربع مل يكن يَ َدعُ َّ
هن ُّ

وسلم :-صيام عاشوراء ،والعشر ،وثالثة أَايم من كل شهر ،وركعتان قبل الفجر» .أخرجه النسائي (.)1
[جامع[ ] 4453 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( 220 / 4 )1في الصوم ،باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر.

أم سلمةَ ،فسألتها عن الصيام؟ فقالت :كان
[( * - ]876د س) هنيدة اخلزاعي :عن أمه قالت:
ُ
«دخلت على ِّّ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أيمرين أن أصوم ثالثة أايم من كل شهر ،أوهلُا االثنني واخلميس» .أخرجه أبو داود.
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يصوم من كل شهر ثالثة أايم :االثنني واخلميس من هذه
ويف رواية النسائي« :كان ُ
اجلمعة ،واإلثنني من املقبلة».

ويف أخرى« :أول اثنني من الشهر ،مث اخلميس ،مث اخلميس الذي يليه».
(.)1
ويف أخرى« :كان أيمر بصيام ثالثة أايمِّ :
أول مخيس ،واالثنني ،واالثنني»

[جامع[ ]4468 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :حديث ضعيف الضطرابه] [األلباني :منكر]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2452في الصيام ،باب من قال :االثنين والخميس ،والنسائي  220 / 4و  221في الصوم ،باب كيف
يصوم ثالثة أيام من كل شهر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يصوم من الشهر:
[(~ - ]877ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت« :كان ُ

السبت ،واألحد ،واالثنني ،ومن الشهر اآلخر :الثالاثء ،واألربعاء ،واخلميس» .أَخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]4470 :الترمذي :هذا حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 746في الصوم ،باب ما جاء في صوم يوم االثنين والخميس.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]878د ت) مسلم القرشي  -رضي هللا عنه  :-قال« :سألت  -أو سئلَ -
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وسلم -عن صيام الدهر ،فقال :إِّن ألَهلك عليك َح ّقاً ،فصم رمضان ،والذي يليه ،وكلَّ أربعاء ،ومخيسِّ ،فإذا أنت قد
(.)1
صمت الدهر كلَّه» .أخرجه الرتمذي ،وأبو داود

[جامع[ ]4472 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وفي الباب عن عائشة رضي هللا عنها] [عبد القادر :في سنده عبيد هللا بن مسلم
القرشي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف؛ لجهالة عبيد هللا بن مسلم القرشي]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2432في الصيام ،باب في صوم شوال .والترمذي رقم ( ) 748في الصوم ،باب ما جاء في صوم يوم
األربعاء والخميس.

انطلق ،فأَته بعد
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مث
[( - ]879د) جميبة الباهلية :عن أبيها أو عمها «أَنه أَتى َ
َ

الباهلي الذي جئتُك عام
أنت؟ قال :أان
ت حالتُهُ ،وهيئتُه ،فقال :اي َ
َسنَة ،وقد تَـغَ َّريَ ْ
رسول هللا ،أَما تعرفين؟ قال :ومن َ
ُّ
رسول هللا  -صلى هللا
أكلت طعاماً منذ
س َن اهليئة؟ قال :ما
فارقتك إِّال بليل ،فقال ُ
َ
ُ
َّأول ،قال :فما غَ َّريَ َك ،وُك َ
نت َح َ
عليه وسلم :-فلم َّ
كل شهر ،قلتِّ :ز ْدين َّ
صم
بت
شهر َّ
َ
عذ َ
فإن يب قُـ َّوة ،قالُ :
نفسك؟ مث قالُ :
صم َ
الص ِّْرب ،ويوماً من ِّّ
ص ْم من احلُُرِّم،
ص ْم من احلُُرم واتركُ ،
ص ْم من احلُُرم واتْـ ُر ْكُ ،
ص ْم ثالثة ،قلتِّ :زدين ،قالُ :
يومني ،قلت :زدين ،قالُ :
فضمها ،مث أرسلها» .أخرجه أبو داود
واتْـ ُرك ،وقال أبصابعه الثالثةَّ ،

(.)1

[جامع[ ]4487 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُمجيبة الباهلية] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2428في الصوم ،باب في صوم أشهر المحرم.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :الغنيمةُ الباردةُ:
[( * - ]880ت) عامر بن مسعود  -رضي هللا عنه  :-أن َّ
(،)1
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
الصوم يف الشتاء» .أخرجه الرتمذي وقال :هو مرسل ألن عامر ابن مسعود مل يدرك َّ
ُ

.

[جامع[ ]4490 :عبد القادر :مرسل وفي سنده أيضاً نمر بن عريب ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
صحيح]

( )1رقم ( )797في الصوم ،باب ما جاء في الصوم في الشتاء.

[( * - ]881د) املغرية بن فروة :قال« :قام معاويةُ يف الناس بِّ َديْ ِّر ِّم ْس َحل ،الذي على ابب ِّمحْص ،فقال :اي أيُّها
مالك
يوم كذا ،وكذا ،وإِّين متق ِّّدم ابلصيام ،فمن َّ
أحب أن يفعلَه فليفعله[ ،قال] :فقام إليه ُ
الناس ،إِّان قد رأينا اهلالل َ
ُ
ئي ،فقال :اي معاويةُ ،أَشيء مسعتَه من ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أم شيء من رأيك؟ فقال :بل
بن ُهبَ ْريَةَ السبَ ُّ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول :صوموا الشهر ِّ
وس َّره».
مسعت َ
ُ

قال األوزاعيِّ :
«س ُّرهَُّ :أولُه» .أخرجه أبو داود.

وزاد رزين :وقال غريه« :أوسطه» ،وقال مجاعة :هو آخره ،حني ِّ
يستس ُّر اهلالل ،وهو الذي عَىن معاويةُ

(.)1

[جامع[ ] 4519 :عبد القادر :المغيرة بن فروة وهو الثقفي أبو األزهر الدمشقي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده حسن]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2329ورقم ( )2330ورقم ( )2331في الصوم ،باب في التقدم.

صوم ِّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ِّ
[( - ]882د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه « :-أ َّ
َن َ
يوم عرفةَ
(.)1
بعرفةَ» .أخرجه أبو داود

[جامع[ ]4520 :عبد القادر :في سنده مهدي بن حرب العبدي لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة مهدي

اله َجري] [األلباني :ضعيف]
َ
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( )1رقم ( )2440في الصوم ،باب في صوم يوم عرفة بعرفة.

[(~ - ]883ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-قال هللا عز وجل:
يل :أعجلُهم فِّطراً» .أخرجه الرتمذي (.)1
ُّ
أحب عبادي إِّ َّ

[جامع[ ]4555 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف ،ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )700في الصوم ،باب ما جاء في تعجيل اْلفطار.

[( - ]884د) معاذ بن زهرة :بلغه أ َّ
ت،
َن َ
ص ْم ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -كان إِّذا أفطر قال :اللهم لك ُ
(.)1
ت» .أخرجه أبو داود ،وهو مرسل
ك أَفْطَْر ُ
وعلى ِّر ْزقِّ َ

[جامع[ ]4560 :عبد القادر :مرسل وللحديث شواهد يقوى بها] [شعيب :حديث مرسل] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2358في الصوم ،باب القول عند اْلفطار.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يستاك
أيت َ
[( - ]885د ت خ) عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  :-قال« :ر ُ

ُحصي» .أخرجه أبو داود.
وهو صائم ما ال أَعُدُّ ،وال أ ْ

يتسو ُك وهو صائم».
أيت َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ما ال أُحصي َّ
وعند الرتمذي قال« :ر ُ
وأخرجه البخاري تعليقا ،قال :ويُ ْذ َك ُر عن عامر بن ربيعة ...وذكر احلديث (.)1

[جامع[ ]4568 :شعيب :إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد هللا] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2364في الصوم ،باب السواك للصائم ،والترمذي رقم ( ) 725في الصوم ،باب ما جاء في السواك للصائم،
وذكره البخاري تعليق ًا  136 / 4في الصوم ،باب سواك الرطب واليابس للصائم ،وقد وصله أبو داود والترمذي.

«من نزل بقوم فال
[(- ]886ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ومن [تطوعاً] إِّال إبذهنم» ،أَخرجه الرتمذي ،وقال :هذا حديث منكر ،ال نعرف أحداً من الثقات [روى هذا
ص َّ
يَ ُ

احلديث] عن هشام بن عروة (.)1

[جامع[ ] 4573 :عبد القادر :في سنده أيوب بن واقد الكوفي ،وهو متروك] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( ) 789في الصوم ،باب ما جاء فيمن نزل بقوم فال يصوم إال بإذنهم.

[( * - ]887ت) أم عمارة بنت كعب األنصارية  -رضي هللا عنها « :-أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
َن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إِّن
دخل عليها ،فقدَّمت إِّليه طعاماً ،فقال هلاُ :كلي ،فقالت :إِّين صائمة ،فقال ُ
الصائم تُ ِّ
ِّ
طعامهُ حىت يفرغوا  -ورمبا قال[ :حىت] يشبعوا».
َ
صلّي عليه املالئكة إِّذا أُك َل ُ
صلَّت عليه
ويف رواية ليلى عن موالِتا :أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :الصائم إِّذا أَ َك َل عنده املفاطريُ َ
املالئكةُ».
ويف أخرى حنو األوىل ،ومل يذكر فيها «حىت يفرغوا ،أو يشبعوا» ،أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]4574 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده صحيح] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف]
( )1رقم ( )784و ( )785و ( ) 786في الصوم ،باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده.

[( - ]888د) سلمة بن احملبق اهلذيل  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من كان
له ُمحولة أيوي إِّىل ِّشبَع فليصم رمضا َن حيث أدركه».
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ويف رواية قال« :من أدركه رمضا ُن يف السفر » ...وذكر معناه .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 4603 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2410و ( )2411في الصوم ،باب فيمن اختار الصيام.

ِّ
ي لنا طعام ،فأكلنا
[( - ]889ط د ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-قالت:
ُ
وح ْف َ
«كنت أان َ
صةُ صائمتني ،فأُهد َ

رسول هللا،
بنت أَبيها  -اي َ
منه ،فدخل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقالت حفصة - :وبَ َد َرتْين ابلكالم ،و ْ
كانت َ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
إِّين أ
ي لنا طعام ،فأَفطران عليه ،فقال ُ
ُ
َصبحت أان وعائشةُ صائمتني متطوعتني ،فأُ ْهد َ
()1
 :اق ِّ
ْضيَا مكانَهُ يوماً آ َخ َر» .أخرجه املوطأ ،والرتمذي ،وأبو داود

[جامع[ ]4612 :شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُزَميل] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الموطأ  306 / 1في الصيام ،باب قضاء التطوع.

[( - ]890ت د خ) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
َن َ
أفطر يوماً
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من َ
ضه صوم ِّ ِّ
غري ر ْخصة ،وال مرض ،مل ي ْق ِّ
صامهُ» أخرجه الرتمذي.
ُ
من رمضا َن ،من ِّ ُ َ
الدهر ُكلّه ،وإِّن َ
(.)1
وأخرجه أَبو داود ،ومل يذكر :املرض ،وال «كلِّّه وإِّن صامه»
وأخرجه البخاري تعليقا ،قال :ويُ ْذ َك ُر عن أيب هريرة رفعه ،وقال« :على غري عُذْر ،وال َم َرض ...احلديث» (.)2

ِ
المطوس -واسمه يزيد بن المطوس -وجهالة
[جامع[ ]4615 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .لضعف ابن
أبيه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )723في الصوم ،باب ما جاء في اْلفطار متعمدًا ،وأبو داود رقم ( )2396في الصوم ،باب التغليظ فيمن

أفطر عمداً.

( 139 / 4 )2تعليق ًا في الصوم ،ب اب إذا جامع في رمضان ،أقول :وقد وصله أبو داود والترمذي في الرواية المتقدمة ،وهي ضعيفة.

صيام
«من َ
مات وعليه ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
[( - ]891ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-عن ِّّ
(.)1
شهر ،فلْيُطْعِّم مكان كل يوم مسكيناً» .أخرجه الرتمذي ،وقال :الصحيح :أنه موقوف على ابن عمر
[جامع[ ]4620 :الترمذي :حديث ابن عمر ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه ،والصحيح عن ابن عمر موقوف] [عبد القادر :إسناده
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )718في الصوم ،باب ما جاء في الكفارة.

ول َِّّ
[( - ]892جه) الْ َق ِّ
الر ْمحَ ِّن ،أَنَّهُ َِّمس َع ُم َع ِّ
ولَ :كا َن َر ُس ُ
اويَةَ بْ َن أَِّيب ُس ْفيَا َن َعلَى ال ِّْم ْن َِّرب يَـ ُق ُ
اسم أَِّيب َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
َّمَ ،وَم ْن
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ول َعلَى ال ِّْم ْن َِّرب ،قَـ ْب َل َش ْه ِّر َرَم َ
ام يَـ ْو َم َك َذا َوَك َذاَ ،و َْحن ُن ُمتَـ َق ِّّد ُمو َن ،فَ َم ْن َشاءَ فَـلْيَـتَـ َقد ْ
ضا َنِّّ :
«الصيَ ُ

َشاءَ فَـلْيَـتَأَخ َّْر» أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1647 :األلباني :ضعيف مع مخالفته لحديث أبي هريرة] [شعيب :ضعيف ،العالء بن الحارث كان قد اختلط ،وحديثه هذا

مخالف لما روى البخاري في "صحيحه]".
ِ
ِ
اء ِفي ِصَيامِ َي ْو ِم َّ
الش ِك
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1647ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
الر ْمحَ ِّن ب ِّن َعو ٍ
ِّ
الس َف ِّر،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ف ،قَ َ
ضا َن ِّيف َّ
«صائِّ ُم َرَم َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
[( - ]893جه) َع ْبد َّ ْ ْ
()1
ش ْي ٍء .أخرجه ابن ماجه
ض ِّر» قَا َل أَبُو إِّ ْس َحا َقَ :ه َذا ا ْحلَ ِّد َ
س بِّ َ
َكال ُْم ْف ِّط ِّر ِّيف ا ْحلَ َ
يث ل َْي َ
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[ماجه[ ] 1666 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده انقطاع .أسامة بن زيد متفق على تضعيفه .وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع

من أبيه شيئا .قاله ابن معين والبخاري] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،أسامة بن زيد -وهو الليثي -فيه كالم ،وأبو
سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه]
ِ
ِ
اء ِفي ِْ
السَف ِر
اْل ْف َ
ط ِار ِفي َّ
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1666ك َت ُ
اب َما َج َ

ِّ
ٍ
[( * - ]894جه) أَبو مر ُز ٍ
ث أ َّ
ص ِّ
ج
وق ،قَ َ
ار َّ
يَُ ،يَ ِّّد ُ
ت فَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ضالَةَ بْ َن عُبَـ ْيد ْاألَنْ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َخ َر َ
َْ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ول َّ
َج ْلَ ،ولَك ِّّين
ومهُ ،قَ َ
ب ،فَـ ُقلْنَاَ :اي َر ُس َ
ومهُ ،فَ َد َعا ِّإبِّ َانء ،فَ َ
اَّلل إِّ َّن َه َذا يَـ ْوٌم ُك ْن َ
ت تَ ُ
ش ِّر َ
َعلَْي ِّه ْم ِّيف يَـ ْوم َكا َن يَ ُ
ال« :أ َ
ص ُ
ص ُ
()1
ت» أخرجه ابن ماجه
قِّ ْئ ُ
[ماجه[ ]1675 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي بالعنعنة .وأبو مرزوق ال يعرف اسمه ولم

يسمع من فضالة .ففي الحديث ضعف وانقطاع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي مرزوق

حنش الصنعاني ،وهو ثقة]
وهم ،فبينهما فيه ٌ
وفضالة ،وتصريحه بالسماع منه ٌ
الصيامِ ،باب ما َجاء ِفي َّ ِ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1675ك َتاب ِ
يء
ُ
الصائمِ َيق ُ
َ َ ُ َ َ

ِّ
ِّ
ول َِّّ
ِّ
ص ِّ
الصائِِّّم
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
ال َّ
شة -رضي هللا عنها  -قَال ْ
[( - ]895جه) عَائِّ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« :م ْن َخ ِّْري خ َ
اَّلل َ
()1
ِّ
اك» أخرجه ابن ماجه
الس َو ُ
ّ

[ماجه[ ]1677 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مجالد وهو ضعيف .لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة .رواه البخاري وأبو
داود والترمذي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد]
السو ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1677ك َتاب ِ
الصيامِ ،باب ما َج ِ ِ
لص ِائمِ
اك َوا ْل ُك ْح ِل لِ َّ
اء في َ
ُ
َ َ ُ َ َ

ول َِّّ
ِّ
صائِّ ٌم» أخرجه
َت« :ا ْكتَ َح َل َر ُس ُ
شة -رضي هللا عنها  -قَال ْ
[( * - ]896جه) َعائِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َو ُه َو َ
اَّلل َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1678 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار] [األلباني :صحيح] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد ،-ولضعف الزبيدي -واسمه سعيد بن عبد الجبار]
السو ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1678ك َتاب ِ
الصيامِ ،باب ما َج ِ ِ
لص ِائمِ
اك َوا ْل ُك ْح ِل لِ َّ
اء في َ
ُ
َ َ ُ َ َ

ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم  -رضي هللا عنها -قَال ْ
َتُ :سئِّ َل النِّ ُّ
َّيب َ
َّيب َ
[( - ]897جه) َم ْي ُمونَةَ ،م ْوَالة النِّ ِّّ
()1
َعن رج ٍل قَـبَّل ْامرأَتَهُ و ُمهَا صائِّم ِّ
ال« :قَ ْد أَفْطََرا» أخرجه ابن ماجه
ان ،قَ َ
ْ َُ
َ َ َ َ َ
[ماجه[ ]1686 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي يزيد الضني]
ِ
ِ
لص ِائمِ
اء ِفي ا ْلُقْبَل ِة لِ َّ
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1686ك َت ُ
اب َما َج َ

[( - ]898جه) ابْن عَبَّ ٍ
الس َح ِّر عَلَى
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
«استَعِّينُوا بِّطَ َع ِّام َّ
الْ :
َّيب َ
اس -رضي هللا عنهما -عَ ِّن النِّ ِّّ
()1
ِّ
َّه ِّ
ارَ ،وِّابلْ َق ْيـلُولَةِّ َعلَى قِّيَ ِّام اللَّْي ِّل» أخرجه ابن ماجه
صيَ ِّام النـ َ
[ماجه[ ] 1693 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف زمعة بن صالح]

ِ
ِ
الس ُح ِ
ور
اء ِفي ُّ
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1693ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
[( - ]899جه) َع ْب َد َّ
ام
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اَّللِّ بْ َن َع ْم ٍرو -رضي هللا عنها  -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«ص َ
ولَ :
اَّلل َ
()1
وح َّ
ض َحى» أخرجه ابن ماجه
الد ْه َر ،إَِّّال يَـ ْو َم ال ِّْفط ِّْر َويَـ ْو َم ْاألَ ْ
نُ ٌ

[ماجه[ ] 1714 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن
لهيعة :وهو عبد هللا]
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الصيامِ ،باب ما َج ِ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1714ك َتاب ِ
الس َال ُم
وح َعَل ْي ِه َّ
اء في صَيا ِم ُن ٍ
ُ
َ َ ُ َ َ

ول َِّّ
ُّعم ِّ
ت َر ُس َ
ان -رضي هللا عنهما  -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
[( * - ]900جه) أبو سعيد اخلدري ،عَ ْن قَـتَ َ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ادةَ بْ ِّن النـ ْ َ
()1
ام يَـ ْو َم َع َرفَةَ غُ ِّف َر لَهُ َسنَةٌ أ ََم َامهَُ ،و َسنَةٌ بَـ ْع َدهُ» أخرجه ابن ماجه
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
صَ
«م ْن َ
ولَ :
[ماجه[ ] 1731 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة .نعم قد جاء له شاهد
صحيح] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده وا ٍه بمرة ،إسحاق بن عبد هللا -وهو ابن أبي فروة -متروك الحديث ،وقد تابعه زيد بن

أيضا فال اعتبار بمتابعته]
أسلم إال أن الراوي عنه عمر بن ُصهبان وهو متروك ً
ِ
ِ
اب ِصَيامِ َي ْومِ َعَرَف َة
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1731ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمَ « ،هنَى َعن ِّ
صيَ ِّام َر َج ٍ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]901جه) ابْن َعبَّ ٍ
ب» أخرجه ابن
ُ
َن النِّ َّ َ
ْ
ََ َ

ماجه

()1

[ماجه[ ] 1743 :عبد الباقي :في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على ضعفه] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف داود بن عطاء]

ِ
ِ
َش ُه ِر ا ْل ُحُرمِ
اب ِصَيا ِم أ ْ
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1743ك َت ُ

ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ٍ
يم ،أ َّ
ال لَهُ َر ُس ُ
وم أَ ْش ُه َر ا ْحلُُرِّم ،فَـ َق َ
ُ
ول َّ َ
ص ُ
ُس َامةَ بْ َن َزيْدَ ،كا َن يَ ُ
َن أ َ
[( - ]902جه) ُحمَ َّمد بْ ِّن إِّبْـ َراه َ
()1
ِّ
ات .أخرجه ابن ماجه
وم َش َّو ًاال َح َّىت َم َ
ص ُ
«ص ْم َش َّو ًاال» فَ َرتَ َك أَ ْش ُه َر ا ْحلُُرمُ ،مثَّ َملْ يَـ َز ْل يَ ُ
َو َسلَّ َمُ :

[ماجه[ ] 1744 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده صحيح إال أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :هذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل]
ِ
ِ
َش ُه ِر ا ْل ُحُرمِ
اب ِصَيامِ أ ْ
اب الصَيامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1744ك َت ُ

ول َِّّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]903جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :لِّ ُك ِّّل َش ْي ٍء َزَكاةٌَ ،وَزَكاةُ
اَّلل َ
()1
ول َِّّ
ِّ
ص ِّْرب» أخرجه ابن ماجه
ال َر ُس ُ
اد ُْحم ِّرٌز ِّيف َح ِّديثِّهَِّ :وقَ َ
ف ال َّ
س ِّد َّ
ص ُ
الص ْو ُم» َز َ
ام نِّ ْ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم ِّّ
«الصيَ ُ
اَّلل َ
ا ْجلَ َ

[ماجه[ ] 1745 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد الحديث من الطريقين معا ضعيف .فيه موسى بن عبيدة الربذي .ومدار الطريقين
عليه وهو متفق على تضعيفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف موسى بن ُعبيدة]
ِ
ِ
الص ْومِ َزَكاةُ ا ْل َج َس ِد
اب ِفي َّ
اب الصَيامَِ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1745ك َت ُ

«ال يَـغْ ُدو يَـ ْو َم ال ِّْفط ِّْر َح َّىت
[( - ]904جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما  -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،
الَ :كا َن النِّ ُّ
َّيب َ
()1
ِّ
ِّ
ص َدقَةِّ ال ِّْفط ِّْر» أخرجه ابن ماجه
يأ ْ
َص َحابَهُ م ْن َ
يُـغَ ّد َ

[ماجه[ ] 1755 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .قد تسلسل بالضعفاء .ألن عمر بن صهبان ومن دونه ضعفاء]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ُمسلسل بالضعفاء]
ِ
ِ
َن َي ْخُر َج
اب ِفي ْاألَ ْك ِل َي ْوَم ا ْل ِف ْ
ط ِر َقْب َل أ ْ
اب الصَيامَِ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1755ك َت ُ

ول َِّّ
[( * - ]905جه) عَ ِّطيَّة ب ِّن س ْفيا َن ب ِّن عَب ِّد َِّّ
الَ :ح َّدثَـنَا وفْ ُد َان الَّ ِّذين قَ ِّد ُموا عَلَى َر ُس ِّ
يعةَ ،قَ َ
ْ َُ ْ ْ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اَّلل بْ ِّن َربِّ َ
َ
َ
ِّ
َعلَْيهِّ و َسلَّم ِّإبِّ ْس َالِّم ثَِّق ٍ
اموا َما بَِّق َي
يف قَ َ
ضا َن« ،فَ َ
الَ :وقَ ِّد ُموا َعلَْيهِّ ِّيف َرَم َ
ب َعلَْي ِّه ْم قُـبَّةً ِّيف ال َْم ْس ِّجد ،فَـلَ َّما أ ْ
َسلَ ُموا َ
ض َر َ
صُ
َ َ
()1
َعلَْي ِّه ْم ِّم َن َّ
الش ْه ِّر» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 1760 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس .وقد رواه بالعنعنة عن عيسى بن عبد هللا .قال

محمد بن
ابن المديني :وتفرد بالرواية عنه وقال عيسى بن عبد هللا مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده حسن إن شاء هللاَّ ،

إسحاق قد صرح بسماعه من عيسى بن عبد هللا كما في "السيرة النبوية" البن هشام]
الصيامِ ،ب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1760ك َتاب ِ
ان
َسَل َم ِفي َش ْه ِر َرَم َض َ
َ َ ٌ
يم ْن أ ْ
ُ
اب ف َ
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ول َِّّ
ال ِّيف الْم ْعتَكِّ ِّ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]906جه) ابْن َعبَّ ٍ
ف
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
«ه َو يَـ ْعكِّ ُ
ف ُ
اَّلل َ
ُ
()1
ات َكع ِّام ِّل ا ْحلسنَ ِّ
الذنُوب ،وُْجيرى لَهُ ِّمن ا ْحلسنَ ِّ
ات ُكلِّّ َها» أخرجه ابن ماجه
َ
ُّ َ َ َ
ََ
َ ََ

[ماجه[ ]1781 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك] [األلباني :ضعيف]
السَبخي -وجهالة حال َعبيدة العمي]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف َفرقد -وهو ابن يعقوب َّ
اب ِاال ْعِت َك ِ
ِ
ِ
اب ِفي َث َو ِ
اف
اب الصَيامَِ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1781ك َت ُ

ِّ ِّ ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ام لَْيـلَ َِّت الْعي َديْ ِّن ُحمْتَسبًا ََّّلل َملْ
«م ْن قَ َ
َّيب َ
الَ :
[( - ]907جه) أَبو أ َُم َامةَ-رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
وب» أخرجه ابن ماجه
ميَُ ْ
ت قَـلْبُهُ يَـ ْو َم متَُو ُ
ت الْ ُقلُ ُ

[ماجه[ ]1782 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لتدليس بقية] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية بن
الوليد]

الصيامِ ،ب ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1782ك َتاب ِ
ام ِفي َلْيَل َت ِي ا ْل ِع َيد ْي ِن
َ َ ٌ
ُ
يم ْن َق َ
اب ف َ
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الكتاب الثالث من حرف الصاد :وهو كتاب الصرب
[( * - ]908ط) عطاء بن يسار :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إِّذا مرض العب ُد بعث هللا إِّليه
َن
َ
ملَكني ،فقال :انظرا ماذا يقول لع َّو ِّ
اده؟ فَِّإ ْن هو إِّذا جاؤوه َِّ
مح َد هللا وأثىن عليهَ ،رفَـ َعا ذلك إِّىل هللا  -وهو أَعلم -
ُ
َ
ِّ
علي إِّ ْن توفيَّـتُهُ أ ْن أُدخلَه اجلنةَ ،وإِّن أان َشفيتُه أَن أُبْ ِّدله حلماً خرياً من حلمه ،ودماً خرياً من دمه ،وأن
فيقول :لعبدي َّ
(.)1
أك ِّّفر [عنه] سيئاتِّهِّ» .أخرجه املوطأ
[جامع[ ]4630 :عبد القادر :إسناده منقطع  ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :وصله ابن عبد البر من طريق عباد بن كثير المكي،
قال :وليس بالقوي ،وثقه بعضهم ،وضعفهم ابن معين وغيره ،عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري] [الهاللي :صحيح لغيره]

( 940 / 2 )1في العين ،باب ما جاء في أجر المريض.

ت عن بِّ ِّ
الل ِّ
فقلت :إِّ َّن فيه ملعتَرباً،
ابن أيب بُـ ْردةَُ ،
ُخرب ُ
[( - ]909ت) شيخ من بين مرة :قال« :قَ ِّد ْم ُ
ت الكوفةَ ،فأ ِّ ْ
تغري من العذاب والض َّْر ِّ
ب ،وإِّذا هو يف قُشاش،
كل شيء منه قد َّ
فأتيتُه وهو حمبوس يف داره الت [كان قد] بَ َىن ،وإِّذا ُّ
فكيف
[اليوم]،
وأنت يف حالك هذه
َ
ك من ِّغ ِّري غُبارَ ،
ك أنْـ َف َ
وأنت متُْ ِّس ُ
ك متُُّر بنا َ
فقلت له :احلمد هلل اي بالل ،لقد رأيتُ َ
َ
فقلت :من بين ُم َّرةَ ِّ
ك به؟
َنت؟
نفع َ
ُح ِّّدثُ َ
ُ
ص ْربُ َك اليوم؟ فقال يلِّ :ممَّ ْن أ َ
ك حديثاً ،عسى هللاُ أن يَ َ
َ
ابن عَبَّاد ،فقال :أال أ َ
ِّ
ِّ
قلت :هات ،قال :حدَّثين أبو بردةَ عن أيب موسى :أ َّ
َن َ
صيب عبداً نَكْبةٌ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال تُ ُ
ِّ ٍ ِّ
ت أيْ ِّدي ُك ْم} ...
سبَ ْ
{وَما َ
فما فوقها أو دوهنا ،إِّال بذنب ،وما يعفو هللا عنه أَكثر ،قال :وقرأَ :
أصابَكم من ُمصيبَة فَب َما َك َ
اآلية [الشورى .» ]30 :أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]4635 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده مجهوالن] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3249في التفسير ،باب ومن سورة الشورى.
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الكتاب الامس :يف الصدقة
[( - ]910ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ملَّا َخ َ
لق هللاُ
ت ،فَـتَـعَّجب ِّ
ت املالئكةُ من ِّشدَّةِّ ِّ
ت
اجلبال،
األرض جعلت َمتِّي ُد وتَ َك َّفأُ ،فأرساها ابجلِّبال،
َّ
ْ
فاستقر ْ
فقالت :اي َربَّنا ،هل خل ْق َ
َ
ََ
أشد من ِّ
ت خلقاً أ َّ
خلقاً َّ
النار ،قالوا:
اجلبال؟ قال :نعم ،احلدي َد ،قالوا[ :ايرب] ،فهل َخلَ ْق َ
َشد من احلديد؟ قال :نعمَ ،
أشد من ِّ
ت خلْقاً َّ
ت خلقاً َّ
املاء؟ قال :نعم،
أشد من النار؟ قال :نعم ،املاءَ ،قالوا[ :ايرب] ،فهل َخلَ ْق َ
[ايرب] فهل َخلَ ْق َ
أشد من ِّّ
ِّّ
ت خلقاً َّ
ابن آدم ،إِّذا تصدَّق بصدقة بيمينه فأَ ْخ َفاها عن
الر ِّ
يح ،قالوا[ :ايرب] ،فهل َخلَ ْق َ
الر َ
يح؟ قال :نعم َ
َشاله» .أخرجه الرتمذي

(.)1

ِ
الو ْج ِه] [عبد القادر :في سنده سليمان بن أبي سليمان
[جامع[ ]4646 :الترمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
ِيب َال َن ْع ِرُفهُ َم ْرُف ً
يث َغر ٌ
وعا إَِّال م ْن َه َذا َ
الهاشمي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3366في التفسير ،باب رقم (.)2

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
[( - ]911ت) فاطمة بنت قيس  -رضي هللا عنها  :-قالت« :سئل أو
سألت َ
ُ
ِّ
وه ُك ْم قِّبَ َل
س ِّ َّ
الرب أ ْن تُـ َولُّوا ُو ُج َ
عن الزكاة؟ فقال :إن يف املال ح ّقاً سوى الزكاة ،مث تال هذه اآلية الت يف البقرة{ :ل َْي َ
الرب من آمن ِّابهللِّ والي ِّ
وم ِّ
املَ ْش ِّر ِّق واملَغْ ِّر ِّ ِّ
اآلخ ِّر َواملَالئِّ َكةِّ َوالكِّتَ ِّ
ال على ُحبِّّهِّ ذَوي ال ُق ْرََب
ني وآتَى املَ َ
اب والنَّبِّيِّّ َ
َ َ
ب َولَك َّن ِّ َّ َ ْ َ َ
ِّ
الرقَ ِّ
لني َويف ِّّ
السبِّ ِّ
اه ُدوا
ام َّ
يل َو َّ
ني َوابْ َن َّ
الصالةَ َوآتَى الزكاةَ َواملُوفُو َن بِّ َع ْه ِّده ْم إِّذَا َع َ
السائِّ َ
ساكِّ َ
اب َوأقَ َ
والْيَـتَ َامى َوال َْم َ
والصابِّ ِّرين يف البأ ِّ
ِّ ِّ
ْس أُولئِّ َ ِّ
ني البَأ ِّ
ك ُه ُم املُتَّـ ُقو َن} [البقرة » ]177 :أخرجه
ص َدقُوا َوأُولئِّ َ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
ين َ
َ
ك الَّذ َ
َّ َ
(.)1
الرتمذي
[جامع[ ]4659 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بذاك] [عبد القادر :في سنده أبو حمزة ميمون األعور ،وهو ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )659و ( )660في الزكاة ،باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة.

ِّ
[( - ]912د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-قالُ « :كنَّا عن َد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إِّ ْذ جاءَ
فأعرض
أصبت هذه من َم ْع ِّدن ،فخذها فهي صدقة ،ما أملك غريَها،
رسول هللا،
ضة من ذَ َهب ،فقال :اي َ
ُ
رجل مبثل بَـيْ َ
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأَته من قِّبَل ُرْكنه األمين ،فقال مثل ذلك ،فأَعرض عنه ،مث أَته من قِّبَل ُرْكنه
عنه ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فحذفه هبا ،فلو أصاب ْته ألوجعته،
األيسر ،فأعرض عنه ،مث أَته من خلفه ،فأخذها ُ
فيقول :هذه صدقة ،مث يقعد
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أيْيت أح ُدكم ِبميع ما ميلك،
أو ل ََع َق َرتْه ،فقال
ُ
ُ
الناس ،خريُ الصدقة ما كان عن ِّ
يَ ْستَكِّ ُّ
ظهر غىن» .أخرجه أبو داود (.)1
ف َ

[جامع[ ]4671 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق] [شعيب :رجاله ثقات .محمد بن إسحاق  -وهو ابن يسار  -مدلس وقد عنعن]
[األلباني :ضعيف إنما يصح منه جملة خير الصدقة]

( )1رقم ( )1673في الزكاة ،باب الرجل يخرج من ماله.

ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
[( - ]913جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ص ُّ
ص ُفوفًا -
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
َّاس يَـ ْو َم الْقيَ َامة ُ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم " :يَ ُ
اَّلل َ
َ
ف الن ُ
ِّ
الر ُج ُل م ْن أَ ْه ِّل الن ِّ
ك
الر ُج ِّل فَـيَـ ُق ُ
َوقَ َ
َّار َعلَى َّ
ال :ابْ ُن َّنٍَُْري أَ ْه ُل ا ْجلَنَّةِّ  -فَـيَ ُم ُّر َّ
س َق ْيـتُ َ
استَ ْس َق ْي َ
ولَ :اي فَُال ُن أ ََما تَ ْذ ُك ُر يَـ ْو َم ْ
ت فَ َ
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ولَ :اي فَُال ُن
ال :ابْ ُن َّنٍَُْري َ -ويَـ ُق ُ
ورا؟ فَـيَ ْش َف ُع لَهُ قَ َ
الر ُج ُل فَـيَـ ُق ُ
َش ْربَةً؟ قَ َ
ال :فَـيَ ْش َف ُع لَهَُ ،وميَُُّر َّ
ول :أ ََما تَ ْذ ُك ُر يَـ ْو َم َان َولْتُ َ
ك طَ ُه ً
()1
َك ،فَـيَ ْش َف ُع لَهُ " أخرجه ابن ماجه
تل َ
أ ََما تَ ْذ ُك ُر يَـ ْو َم بَـ َعثْـتَِّين ِّيف َحا َجةِّ َك َذا َوَك َذا فَ َذ َه ْب ُ

[ماجه[ ] 3685 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف يزيد بن أبان الرقاشي]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3685ك َتاب ْاأل ََد ِب ،باب َف ْض ِل صَد َق ِة ا ْلم ِ
اء
َ ُ
ُ
َ
َ

229

الكتاب السابع :يف الصحبة
[(~ - ]914ت) أم سلمة  -رضي هللا عنها  :-قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُّ :-
ماتت
«أميا امرأة ْ
(.)1
ِّ
وزوجها ر ٍ
دخلت اجلنةَ» .أخرجه الرتمذي
اض عنها،
ُ
[جامع[ ]4707 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1161في الرضاع ،باب ما جاء في حق الزوج على المرأة.

الرجل فيما
أل
سُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يُ َ
ُ
[( - ]915د) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-عن ِّّ

ضرب امرأَتَهُ؟» .أخرجه أبو داود (.)1
َ

[جامع[ ] 4713 :عبد القادر :في سنده داود بن يزيد األودي ،ضعيف ،وعبد الرحمن المسلي ،وهو شبه المجهول] [شعيب :إسناده
المسلي] [األلباني :ضعيف]
ضعيف لجهالة عبد الرحمن ُ

( ) 1أخرجه أبو داود والنسائي ،وهو عند أبي داود رقم ( )2147في النكاح ،باب في ضرب النساء.

يت أاب هريرة ابملدينة ،فلم َأر رجالً َّ
أشد
[( - ]916د) أبو نضرة العبدي :قال :حدثين شيخ من طُفاوة قال« :نَـثَـ َّو ُ
أقوم على ضيف منه ،قال :فبينا أان عنده يوماً ،وهو على سرير له ،ومعه كِّيس فيه حصى أو نَوى -
تشمرياً ،وال َ
وأسفل منه جارية له سوداءُ  -وهو يسبِّّح هبا ،حىت إِّذا أنْـ َف َد ما يف الكيس ألقاه إِّليها ،فأعادته يف الكيس فدفعتْه إِّليه،
ُ
عين وعن ِّ
ُوع ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ ُ
فقال :أَال أُح ِّّدثُ َ
قلت :بلى ،قال :بينا أان أ َ
ك ِّّ
ك يف املسجد ،إِّ ْذ جاءَ
َّو ِّس َّي؟ ثالث مرات  -فقال رجل :اي
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
فدخل املسج َد ،فقال :من َّ
أحس الفىت الد ْ
َ
فنهضت،
يل ،فوضع ي َده َعلَ َّي ،فقال يل معروفاً،
ك يف جانب املسجد ،فأقبل ميشي حىت انتهى إِّ َّ
ُ
وع ُ
رسول هللا ،هو ذا يُ َ
ِّ
ٌّ
ص َّفان من
ص َّفان من رجال
وصف من نساء  -أو َ
فانطلق ميشي ،حىت أتى مقامه الذي يصلّي فيه ،فأقبل عليهم ،ومعه َ
سبِّّح ِّّ
ٌّ
ص ِّّف ِّق النِّّساءُ ،قال :فصلَّى
نساء،
الر ُ
وصف من رجال  -فقال :إِّن َّ
جال ،ولْيُ َ
نساينَ الشيطا ُن شيئاً من صاليت فَـلْيُ َ
ِّ
سكم  -زاد يف رواية [-هاهنا]  :مث محد هللا
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومل ينس من صالته شيئاً ،فقال :جمال َ
وأثىن عليه ،مث قالَّ :أما بع ُد قال :مث اتفقوا  -مث أقبل عليهم ا ِّّ
جال ،فقال :هل ِّم ْن ُكم الرجل إِّذا أتى أهله فأغلق عليه
لر ُ
اببه ،وألْ َقى عليه ِّس ْرته ،واستَ َرت ِّ
فعلت كذا؟ قال:
ْت كذاُ ،
بس ْرت هللا؟ قالوا :نعم ،قال :مث جيلس بعد ذلك ،فيقول :فعل ُ
َ ْ َ
ِّ
ِّ
وتطاولت
أقبل على النساء .فقال :هل م ْن ُك َّن من ُحتَ ّد ُ
نت ،فجثَ ْ
ث؟ فس َك ْ َ
ت فَتاة َكعاب على إِّحدى ُرْكبَـتَـ ْيهاَ ،
فَ َ
س َكتوا ،مث َ
ِّ
ليتح َّدثْنه،
سمع كالمها،
ْ
ليتحدَّثون ،وإِّ َّهنُ َّن َ
فقالت :اي رسول هللا ،إِّ َّهنم َ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لرياها ،ويَ َ
ت شيطاانً يف ِّ ِّ
الناس
فقال :هل تدرون ما َمثَ ُل ذلك؟ إََِّّّنا َمثَ ُل ذلك ،مثَ ُل شيطانة لقيَ ْ
الس ّكة ،فقضى منها حاجتَه ،و ُ
ّ
ِّ
يب الرجال :ما ظهر ِّرَيُهُ ،ومل يظهر لونه ،أال وإِّن طيب النِّّساء ،ما ظهر لونُه ،ومل يظهر رَيُه،
ينظرون إِّليه ،أَال وإِّن ط َ
أَال ال ي ِّ
ني رجل إِّىل َر ُجل ،وال امرأة إِّىل امرأة ،إِّال إِّىل ولد أو والد ،وذكر اثلثة فنسيتُها» .هكذا قال أبو داود ،وهو
فض َ َّ
ُ
(.)1
أَخرجه
[جامع[ ]4728 :عبد القادر :سنده سعيد بن إياس الجريري ،وكان قد اختلط قبل موته ،وفيه أيضًا جهالة الشيخ من طفاوة] [شعيب:
إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي ،وباقي رجاله ثقات ،ولبعض فقرات هذا الحديث طرق وشواهد تقويه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2174في النكاح ،باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله.

يعود املريض،
[( - ]917ت) أَنَس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
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كاف
يوم بين قُـ َريْظَةَ على محار خمطوم حبَبْل من لِّيف ،عليه إِّ ُ
كب احلمار ،وجييب دعوة العبد ،وكان َ
ويشه ُد اجلنازة ،وير ُ
(.)1
ليف» .أَخرجه الرتمذي

[جامع[ ]4736 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث مسلم ،عن أنس» ،ومسلم األعور يضعف] [عبد القادر :في سنده مسلم
بن كيسان الضبي األعور ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )1017في الجنائز ،باب رقم ( ،)32ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 4178في الزهد ،باب البراءة من الكبر والتواضع.

[( - ]918د) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  :-قال« :خرج علينا ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -متَـ َوّكِّئاً
(.)1
على عصى ،فقمنا إِّليه .فقال :ال تقوموا كما يقوم األعاجم ،يع ِّظّم بعضهم بعضاً» .أخرجه أبو داود

[جامع[ ]4747 :عبد القادر :إسناده ضعيف ومعنى الحديث صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف لكن النهي عن فعل

فارس في صحيح مسلم]

( )1رقم ( )5230في األدب ،باب في قيام الرجل للرجل.

ْرةَ يف شهادة،
[( - ]919د) [أبو عبد هللا  -موىل آلل أيب بردة] - :عن سعيد بن أيب احلسن :قال« :جاء أبو بَك َ
النيب -
جيلس فيه ،وقال :إِّ َّن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ذا [وهنى ُّ
فقام له رجل من جملسه ،فأََب أن َ

ْسه» .أَخرجه أبو داود
صلى هللا عليه وسلم ]-أن ميسح
الرجل يده بثوب َمن مل يك ُ
ُ

(.)1

[جامع[ ] 4750 :عبد القادر :أبو عبد هللا مولى آل أبي بردة ،مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد هللا مولى آل أبي
بردة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 4827في األدب ،باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه.

ط َحلْقة ،فقال حذيفة :ملعون على
[( * - ]920د ت) أبو جملز الحق بن محيد السدوسي« :أَن رجالً قعد وس َ

ط احلَلْقة».
لسان حممد  -صلى هللا عليه وسلم -أو لعن هللا على لسان حممد  -صلى هللا عليه وسلم -من جلس َو ْس َ
أخرجه الرتمذي.
ويف رواية أيب داود خمتصراً« :أ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لعن من جلس َو ْسط احلَلْقة» (.)1
َن َ
[جامع[ ]4756 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [شعيب :رجاله ثقات ،إال أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4826في األدب ،باب الجلوس وسط الحلقة ،والترمذي رقم ( )2754في األدب ،باب ما جاء يف كراهية
القعود وسط احللقة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأان جالس
مر يب ُ
[( - ]921د) عمرو بن الشريد  -رمحه هللا :-عن أبيه قالَّ :
ت على ألية يدي ،فقال« :أتقعد قعدة املغضوب عليهم» .أَخرجه
هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ،واتَّ َكأْ ُ
أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 4760 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن جريج] [شعيب :رجاله ثقات إال أن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز -مدلس،
وقد عنعن]

( )1رقم ( )4848في األدب ،باب في الجلسة المكروهة.

ِّ
[( - ]922د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه :-أ َّ
احتَ َىب
َن َ
جلس ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -كان إذا َ
بيديه» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 4761 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده واه بمرة .عبد هللا بن إبراهيم -وهو الغفاري -مجمع على ضعفه ونكارة
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وربيح بن عبد الرحمن :ضعيف]
حديثه ،ونسبه ابن حبان والحاكم إلى الوضع ،وإسحاق بن َّ
محمد األنصاري :مجهولُ ،
( )1رواه أبو داود رقم ( )4846في األدب ،باب في جلوس الرجل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إِّذا جلس ،وجلسنا
[( - ]923د) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان ُ
بعض ما يكون عليه  -فيَـ ْع ِّرف ذلك أصحابه فَـيَثبُـتُو َن» .أخرجه أبو داود (.)1
حولَه فقام فأراد الرجوع :نَـ َزع نعليه  -أو َ

[جامع[ ]4762 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف تمام بن نجيح ،وجهالة كعب االيادي] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )4854في األدب ،باب إذا قام من مجلس ثم رجع.

[( - ]924د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه
َن َ
ك دم حرام ،أو فرج حرام ،أو اقْتِّطَاعُ مال بغري حق» .أخرجه
«اجملالس ابألمانة ،إِّال ثالثةَ:
وسلم -قال:
[جمالس] َس ْف ُ
َ
ُ
(.)1
أبو داود
[جامع[ ]4767 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .لجهالة ابن أخي جابر بن عبد هللا] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4869في األدب ،باب في نقل الحديث.

[( - ]925ت) يزيد بن نعامة الضيب  -رمحه هللا :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إِّذا آخى
واسم أَبيهِِّّ ،
الرجل فليسألهُ عن امسهِّ ،
وممَّ ْن هو؟ فإنَّهُ أوصلُّ للمودة» .أخرجه الرتمذي (.)1
الرجل
َ
ُ

[جامع[ ]4774 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وال يصح إسناده] [عبد القادر :من حديث سعيد بن سلمان  -أو سليمان  -الربعي ،عن
يزيد بن نعامة الضبي ،وكالهما لو يوثقهما غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2394في الزهد ،باب ما جاء في إعالم الحب.

[( * - ]926د) أبو ذر الغفاري  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أفضل
ِّ
ض يف هللا» .أخرجه أبو داود (.)1
األعمالُّ :
احلب يف هللا ،والبُـغْ ُ

[جامع[ ] 4780 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وْلبهام الراوي عن

أبي ذر] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4599في السنة ،باب مجانية أهل األهواء وبغضهم.

[( * - ]927د) جابر بن عبد هللا ،وأبو طلحة  -رضي هللا عنهم  :-أ َّ
رسول هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
َن َ
ِّ
ك فيه حرمتُهُ ،وينتَـ َقص فيه ِّمن ِّعر ِّ
ب فيه
ضهِّ ،إِّال َخ َذلَهُ هللاُ يف مو ِّطن َُِّي ُّ
نته ُ
«ما من ُمسلم َخيْ ُذل ْام َرءاً مسلماً يف موضع تُ َ
َ ُ ُ
َ
ْ ْ
ينصر مسلماً يف موضع يُنت َقص فيه من عرضه ،ويُنتهك فيه من ُحرمته ،إِّال نصرهُ هللاُ يف موطن
صرتَهُ ،وما من امرئ ُ
نُ َ
(.)1
ص َرتُهُ» .أخرجه أبو داود
َُِّي ُّ
ب فيه نُ ْ
[جامع[ ]4805 :عبد القادر :حديث حسن بشواهده] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن ُسليم] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4884في األدب ،باب من رد عن مسلم غيبة.

[( - ]928ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما أكرم شاب
ِّ
ض هللاُ لهُ َمن يُكرمهُ عن َد ِّسنِّّه» .أخرجه الرتمذي (.)1
شيخاً لسنِّّه إِّال قيَّ َ
[جامع[ ]4810 :الترمذيَ :ه َذا َح ِديث َغرِيب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2023في البر ،باب رقم (.)75
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
[( - ]929د) قيس بن سعد بن عبادة  -رضي هللا عنهما  :-قال« :زاران ُ
ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟
فقلت :أَال أتذَ ُن
السالم عليكم ورمحةُ هللا ،فَـ َر َّد أيب ر ّداً َخ ِّفيّاً،
منزلنا ،فقال:
ُ
ُ
فرد سعد
السالم عليكم ورمحةُ هللاَّ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
فقالَ :د ْعهُ حىت يُكْثِّ َر علينا من السالم ،فقال ُ
ُ

رسول هللا  -صلى هللا عليه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
السالم عليكم ورمحةُ هللا ،مث َر َج َع ُ
ر ّداً خفيّاً ،مث قال ُ
ُ
تسليمك ،وأردهُ عليك ر ّداً خفيّاً ،لتُكْثِّ َر علينا من السالم،
كنت أمسع
وسلم -واتَّـبَعهُ سعد ،فقال :اي َ
َ
رسول هللا ،إِّين ُ
ِّ
ْحفة مصبوغة َبزعفران -
قال :فانصرف معه ُّ
انولَهُ مل َ
بغسل فاغتسل ،مث َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -وأَمر له سعد ْ
ك
أو َو ْرس  -فاشتمل هبا ،مث رفع ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يديه ،وهو يقول :اللَّ َّ
ك ورمحَتَ َ
هم اجعل صلواتِّ َ
على آل سعد ِّ
ب
بادةَ ،قال :مث
أصاب ُ
بن عُ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من الطعام ،فلما أراد االنصراف ،قَـ َّر َ
َ
رسول هللا
ب َ
له سعد محاراً قد وطَّأْ عليه بقطيفة ،فركب ُ
اصح ْ
قيسَ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال سعد :اي ُ
ت،
 صلى هللا عليه وسلم[ -قال قيس]  :فصحبتُه ،فقال يل ُرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-اركب معي ،فأَبَـ ْي ُ
(.)1
فانصرفت» .أخرجه أبو داود
تنصرف ،قال:
كب ،وإِّ َّما أن
َ
ُ
مث قال :إِّ َّما أن تر َ
[جامع[ ] 4818 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )5185في األدب ،باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان.

ِّ
«أستأذ ُن على أ َُّمي؟ فقال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
[( - ]930ط) عطاء بن يسار أن رجالً سأل َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-استأذن عليها ،فقال الرجل :إين خادمها؟
نعم ،فقال :إين معها يف البيت؟ فقال ُ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-استأذن عليهاُِّ ،
فاستأذ ْن عليها»
ب أن تراها عُراينةَ؟ قال :ال ،قال:
فقال
ُ
أحت ُّ
أخرجه املوطأ (.)1

[جامع[ ] 4826 :عبد القادر :إسناده منقطع] [الزرقاني :قال أبو عمر :مرسل صحيح .ال أعلمه يستند من وجه صحيح وال صالح]
[الهاللي :ضعيف]

( 963 / 2 )1في االستئذان ،باب االستئذان.

[( * - ]931س) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -قال« :كان يل من ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
فدخلت ،وإن وجدته فارغاً ِّ
أذ َن يل».
ساعةُ آتيه فيها ،فإذا أتيتُه أستأذنتُه ،فإن وجدتُه يصلي تَـنَ ْحنَح
ُ
ويف رواية «كان يل من ِّ
دخلت ابلليل
فكنت إذا
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -م ْد َخل ابلليل ،ومدخل ابلنهار،
ُ
ُ
تَـنَ ْحنَح يل» .أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ]4827 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 12 / 3 )1في السهو ،باب التنحنح في الصالة.

[( - ]932ت) أبو ذر الغفاري  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من كشف سرتاً
َيل له أن أيتيهَ ،ولو أنه حني أدخل بصره
ص َرهُ يف البيت قبل أن يُؤذَن له ،فرأى َع ْورة أهله ،فقد أتى ح ّداً ال ُّ
فأدخل بَ َ
ِّ
غري ُمغْلَق ،فنظر ،فال خطيئةَ عليه ،إَّنا
استقبله رجل ففقأ عينه ،ما َع َّري ُ
ت عليه ،وإن م َّر رجل على ابب ال سرت لهَ ،
(.)1
اخلطيئةُ على أهل البيت» .أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]4834 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وفي الباب عن أبي هريرة ،وأبي أمامة] [عبد القادر :في سنده عبد هللا بن لهيعة وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]
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( )1رقم ( ) 2708في االستئذان ،باب ما جاء في االستئذان قبالة البيت.

ين ،إذا
[(~ - ]933ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -قال :قال يل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -اي بُ ََّ
ِّ
سالمك بركة عليك وعلى أهل بيتك» أخرجه الرتمذي (.)1
َ
ْن ُ
دخلت على أهلك فَسلّم ،يَك ْ

[جامع[ ]4838 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2699في االستئذان ،باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-السالم قبل
[( - ]934ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه -قال :قال ُ

الكالم» .أخرجه الرتمذي ،وقال :وهبذا اإلسناد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تدعوا أحداً إىل الطعام
حىت يسلِّّ َم» قال الرتمذي :هذا حديث منكر (.)1
[جامع[ ]4840 :عبد القادر :في سنده عنبسة ابن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان وهما متروكان] [األلباني :موضوع]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2700في االستئذان ،باب ما جاء في السالم قبل الكالم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
آخر ،فقال:
ُ
[( - ]935د) معاذ بن أنس  -رضي هللا عنه  :-مبعناه ،وزاد« :مث أَتَى ُ

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وقال :أربعون ،مث قال :هكذا تكون الفضائل» .أخرجه أبو داود
ومغفرتهَّ ،
فرد عليه ُ

(.)1

[جامع[ ] 4854 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :ضعيف بهذه الزيادة] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )5196في األدب ،باب كيف السالم.

[( - ]936د) غالب بن ُخطَّاف البصري القطان :قال« :إِّان جللوس بباب احلسن البصري ،إِّذ جاء رجل ،فقال:
حدَّثين أَيب عن جدي قال :بعثين أيب إِّىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :ائْتِّهِّ فأقرئه السالم ،قال :فأَتيته،
فقلت :إِّن أيب يُقرئك السالم ،فقال :عليك وعلى أبيك السالم» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 4857 :عبد القادر :في سنده مجاهيل] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه]
( )1رقم ( )5231في األدب ،باب في الرجل يقول :فالن يقرئك السالم.

جئت:
[( - ]937ت) عكرمة بن أيب جهل  -رضي هللا عنه  :-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوم ُ

ابلراكب املهاجر» .أخرجه الرتمذي (.)1
«م ْر َحباً َّ
َ

[جامع[ ]4860 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بصحيح] [عبد القادر :في سنده موسى بن مسعود الهذلي ،وهو صدوق سيء
الحفظ] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )2736في االستئذان ،باب ما جاء في مرحباً.

[( - ]938د) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  :-قال« :كنا نقول يف اجلاهلية :أنْـ َع َم هللاُ بك َع ْيناً ،وأَنْعِّ ْم
صباحاً ،فلما كان ِّ
اإلسالم هنُينا عن ذلك» .أخرجه أَبو داود.
قال أبو داود :قال معمر« :يكره أن يقول الرجل :أنعم بك عيناً ،وال أبس أن يقول :أنعم هللا عينك» (.)1

[جامع[ ] 4862 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات إال أنه منقطع] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )5227في األدب ،باب في الرجل يقول :أنعم هللا بك عيناً.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]939د) ابن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي :عن أبيه عن جده قال« :ضحك ُ
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وسلم -فقال له أبو بكر  -أو عمر  :-أضحك هللا ِّسنَّك ...وساق احلديث» .أخرجه أبو داود ،ومل يذكر (وساق
احلديث)

(.)1

السَلمي ،وجهالة ابن كنانة -
إلسري ُّ
[جامع[ ]4865 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد القاهر بن َّ
واسمه عبد هللا -وأبيه] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 5234في األدب ،باب في الرجل يقول للرجل :أضحك هللا سنك.

[( * - ]940ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  :-عن أَبيه عن جده قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
تسليمهم ِّ
ف».
شبَّـ ُهوا أبهل الكتاب فإن
اإلشارةُ ابألصابع واأل ُك ِّّ
« :ليس ِّمنا َمن تَشبَّه بغريان ،ال تَ َ
َ
تسليم اليهودِّ :
وتسليم
اإلشارةُ ابألصابع،
ويف رواية« :ليس منا من تشبه بغريان ،ال تشبَّهوا ابليهود وال ابلنصارى ِّفإن
َ
َ
النصارىِّ :
ابألكف».
اإلشارةُ
ِّّ
أخرج الثانية الرتمذي ( ،)1واألوىل ذكرها رزين.

[جامع[ ]4864 :الترمذي :هذا حديث إسناده ضعيف] [عبد القادر :في سنده ابن لهيعة ،وهو ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب:

إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2696في االستئذان ،باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسالم.

[( - ]941ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من متام التحية:

األ ْخ ُذ ابليد» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]4877 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2731في االستئذان ،باب ما جاء في المصافحة.

ري من الشام:
[( - ]942د) أيوب بن بشري بن كعب العدوي عن رجل من عَنَزةَ أنه قال:
«قلت أليب ذَ ٍّر ُ
ُ
حيث ُس َّ
ِّ
حديث ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :إذاً أُ ْخ ِّربُك به ،إال أن يكون ِّس ّراً،
َلك عن حديث من
إين أ ُِّري ُد أن أسأ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ي ِّ
حكم إذا لَ َقْيـتُ ُموه؟ قال :ما ِّلقيتُه قط إال
بسر :هل كان ُ
قلت :إنه ليس َّ
َُ
صاف ُ
ت أنه أرسل إيلَّ ،فأتيتهُ وهو على َسريره ،فالتزمين،
وبع َ
ت ،فَأُ ْخ ْرب ُ
ث إيلَّ ذات يوم ،ومل أ ُك ْن يف أهلي ،فَ ِّج ْئ ُ
صافحينَ ،

أجود» أخرجه أبو داود
أجود و َ
فكانت تلك َ

(.)1

العَنزي] [األلباني :ضعيف]
[جامع[ ]4878 :عبد القادر :في سنده جهالة الرجل من عنزة] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة َ
( )1رقم ( )5214في األدب ،باب في المعانقة.

ِّ
يذهب الغِّ ُّل،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :تصافحوا
[( - ]943ط) عطاء بن أيب مسلم اخلراساين أن َ

الشحنَاء» .أخرجه املوطأ (.)1
وِت َ
َاد ْوا َحتَابُّوا ،وتذهب ْ

[جامع[ ]4880 :عبد القادر :مرسل وإسناده معضل] [الهاللي :ضعيف بهذا اللفظ]
( 908 / 2 )1مرسالً في حسن الخلق ،باب ما جاء في المهاجرة.

ِّ ِّ ِّ
س ثالاثً ،فإن
[( - ]944د ت) عبيد بن رفاعة الزرقي قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمََ « -شّت العاط َ

شئت فال» أخرجه الرتمذي ،وقال .هذا حديث غريب ،وإسناده جمهول ( ،)1وأخرجه أبو
ت فشم ْته ،وإن َ
زاد ،فإن ش ْئ َ

داود (.)2
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[جامع[ ]4885 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وإسناده مجهول ] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حميدة أو عبيدة ،وعبيد بن رفاعة:
ليست له صحبة] [األلباني :ضعيف]

( ) 1قال الحافظ في " الفتح " :إسناده حسن ،والحديث مع ذلك مرسل.

( )2رواه أبو داود رقم ( )5036في األدب ،باب كم مرة يشمت العاطس ،والترمذي رقم ( ) 2745في األدب ،باب ما جاء كم يشمت

العاطس.

[( - ]945ت) عدي بن اثبت [األنصاري الكويف] عن أبيه عن جده رفعه قال« :العُطاس والنُّعاس والتثاؤب يف

عاف :من الشيطان» .أخرجه الرتمذي (.)1
الر ُ
احليض والقيء و ُّ
الصالة ،و ُ

[جامع[ ]4889 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث شريك ،عن أبي اليقظان] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2749في األدب ،باب ما جاء أن العطاس في الصالة من الشيطان.

«متام عيادة
[( - ]946ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ :-

ومتام حتياتكم بينَكم :املصافحةُ»
يضع أح ُدكم ي َده على جبهته  -أو قال :على يده  -فيسأله :كيف هو؟ ُ
املريض :أن َ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]4898 :الترمذي :هذا إسناد ليس بالقوي] [عبد القادر :في سنده علي بن يزيد صاحب القاسم ابن عبد الرحمن ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2732في االستئذان ،باب ما جاء في المصافحة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا دخلتم على
[( - ]947ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -أن َ
(.)1
سه» .أخرجه الرتمذي
مريض فَـنَـ ِّّفسوا له يف أجله ،فإن ذلك ال ُّ
يرد شيئاً ويُطيِّّ ُ
ب نَـ ْف َ

[جامع[ ]4899 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده موسى بن إبراهيم التيمي ،وهو منكر الحديث] [األلباني :ضعيف

جدا]

( )1رقم ( )2088في الطب ،باب رقم (.)35

ضد َُنْل يف حائط رجل من األنصار ،قال :ومع
[( - ]948د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال« :كان له َع ُ
يبيعهُ ،فأَب ،فطلب إليه أن يُناقِّلهُ،
َّ
[وي ُ
ش ُّق عليه] ،فطلب إِّليه أن َ
الر ُج ِّل أهلُه ،فكان َمسَُرةُ يَ ْد ُخ ُل إِّىل ُنله فيتأذّى بهَ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فذكر ذلك له،
فأَب ،فأتى
فطلب إِّليه ُ
صاحب احلائط َ
َ
ُ
يبيعهُ ،فأَب ،فطلب إِّليه أن يُناقِّلَهُ ،فأَب ،فقال :فَـ َهبْهُ له ،ولك كذا وكذا أجراً ،أمراً َرغَّبهُ فيه ،فأَب ،فقال:
وسلم -أن َ
فاقلع َُنْلَهُ» .أخرجه أبو داود (.)1
ار ،وقال ُ
أنت ُم َ
َنصاري :اذهب ْ
ضّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لأل ِّّ

[جامع[ ]4926 :عبد القادر :في سنده انقطاع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3636في األقضية ،باب أبواب من القضاء.

[( - ]949د) عائشة  -رضي هللا عنها « :-أنه ا ْعتَلَّ بعري َ ِّ ِّ
رسول
ض ُل ظَ ْهر ،فقال ُ
ينب فَ ْ
َ
لصفيَّةَ بنت ُحيَ ّي ،وعند َز َ

رسول هللا  -صلى هللا
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لزينب :أعطيها بعرياً ،فقالت :أَان أُعطي تلك اليهوديةَ؟
فغضب ُ
َ
ِّ ِّ
صفر» .أخرجه أبو داود (.)1
احملرم،
َ
وبعض َ
عليه وسلم -فهجرها ذا احل َّجة و َ
[جامع[ ]4939 :عبد القادر :في سنده سمية ،وهي مجهولة] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُسمية] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 4602في السنة ،باب ترك السالم على أهل األهواء.
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َن َ ِّ
[( * - ]950د) عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه  :-أ َّ
«من َرأى عورة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :

وؤدة» .أخرجه أبو داود (.)1
َ
أحيا َم َ
فسرتَها ،كا َن َك َمن ْ

[جامع[ ] 4943 :عبد القادر :فيه أبو الهيثم مولى عقبة ابن عامر واسمه كثير ،وهو مجهول] [شعيب :حديث حسن لغيره ،وهذا إسناد
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1أخرجه أبو داود والنسائي ،ولم نجده عند النسائي ،ولعله في " الكبرى " ،وهو عند أبي داود رقم ( )4891في األدب ،باب في
الستر عن المسلم.

كاتب عقبةَ ِّ
بن عامر ،قال« :كان لنا جريان يشربون اخلمر ،فنهيتُهم فلم
[( * - ]951د) دخني بن عامر احلجريُ :
ينتهوا ،فقلت لعقبةَ بن عامر :إِّن جرياننا ِّ
هؤالء يشربو َن ،وإِِّّّين هنيتُـ ُهم فلم ينتهواَ ،وإِّين َدا ٍع هلم ُّ
ط فقالَ :د ْعهم ،مث
الشر َ

فقلت :إِّن جرياننا قد أَبَـ ْوا أن ينتهوا عن شرب اخلمر ،وأان دا ٍع هلم ُّ
الش َرط ،فقال :وَيك،
رجعت إِّىل عقبةَ َّ
مرة أخرىُ ،
ُ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول :فذكر معىن حديث عقبة بن عامر»
مسعت
دعهم ،فإين
َ
ُ
(.)1
ِّ
ْهم وِت َّ
َد ْدهم» .أخرجه أبو داود
ويف رواية قال« :ال تفعل ،ولكن عظ ْ

.

[جامع[ ] 4946 :عبد القادر :فيه أبو الهيثم مولى عقبة ابن عامر واسمه كثير ،وهو مجهول] [شعيب :حديث حسن لغيره ،وهذا إسناد
ضعيف لجهالة أبي الهيثم] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4892في األدب ،باب في الستر عن المسلم.

«كنت عند ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وعنده
[( * - ]952ت د) أم سلمة  -رضي هللا عنها  :-قالت:
ُ
ِّ
احتَ ِّجبا منه ،فقلنا:
ميمونةُ ُ
ابن ِّّأم مكتوم  -وذلك بعد أن أُم ْران ابحلجاب  -فدخل علينا ،فقالْ :
بنت احلارث ،فأقبل ُ
ان أنتما؟ أَلَستُما تُـ ْب ِّ
صرَان ،وال يـ ْع ِّرفُـنَا؟ قال :أَفَـعمياو ِّ
ِّ
ص َرانِّهِّ؟» .أخرجه الرتمذي ،وأبو
اي َ
َ
ْ َ
َ َ
س هو أعمى ال يُـ ْب ُ
رسول هللا ،أَل َْي َ
داود (.)1
[جامع[ ]4959 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده نبهان مولى أم سلمة] [شعيب :إسناده ضعيف .نبهان
مولى أم سلمة في عداد المجهولين] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4112في اللباس ،باب في قوله عز وجل{ :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ،والترمذي رقم ()2779
في األدب ،باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول وهو
مسع َ
[( - ]953د) أبو أُسيد [مالك بن ربيعة]  -رضي هللا عنه َ :-
خارج من املسجد ،وقد اختلط الرجال مع النِّّ ِّ
ساء يف الطريق« :استَأ ِّْخ ْر َن ،فليس لَ ُك َّن أن َحت ُق ْق َن الطَّ ِّريقَ ،علي ُك َّن
ِّ ِّ
ِّ
ُصوقِّها بهِّ».
ليتعلق
وهبا
لص ُق ابجلدار ،حىت إِّ َّن ثَ َ
ُ
ابجلدار من ل ُ
حبافَّات الطَّريق فكانت املرأة تَ َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 4960 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة شداد بن أبي عمرو وأبي اليمان]
( )1رقم ( ) 5272في األدب ،باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق.

ميشي
[( - ]954د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال« :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن َ
الر ُج ُل بني املرأتني» .أخرجه أبو داود (.)1
َّ

[جامع[ ] 4962 :عبد القادر :في سنده داود بن أبي صالح الليثي المدني] [شعيب :إسناده ضعيف جدًا] [األلباني :موضوع]
( )1رقم ( ) 5273في األدب ،باب في مشي النساء مع الرجال.
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]955ت د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  :-قال« :أ ََما بع ُدِّ ،فإن َ
وسكن معه فَِّإنَّهُ مثْـلُهُ».
قالَ :م ْن َج َام َع املُ ْش ِّر َك
َ
(،)1
ويف رواية قال« :ال تُساكِّنوا املشركني ،وال ِّ
جتامعُوهم ،فَ َمن سا َكنَـ ُهم أو َج َام َع ُهم فهو منهم» .أخرج الثانية الرتمذي
واألوىل ذكرها رزين (.)2
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل]
[جامع[ ]4968 :عبد القادر :إسناده ضعيف وله شاهد عند الترمذي وأبي داود] [شعيب :إسناده
ٌ
( )1رقم ( )1605في السير ،باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين.
( )2وقد رواه أبو داود رقم ( )2787في الجهاد ،باب في اْلقامة بأرض الشرك.

ص ِّ
ول َّ
ال« :يَـتَ َكلَّ ُم ال َّر ُج ُل
الس َال ُم ،فَ َما ِّاال ْستِّْئ َذا ُن؟ قَ َ
ال :قُـلْنَاَ :اي َر ُس َ
ي قَ َ
اَّللَِّ ،ه َذا َّ
وب ْاألَنْ َ
[( - ]956جه) أَبو أَيُّ َ
ار ِّّ
()1
تَسبِّيحةً ،وتَ ْكبِّريةً ،و َحتْ ِّمي َدةً ،ويـتَـنَ ْحنَح ،ويـ ْؤ ِّذ ُن أَ ْهل الْبـ ْي ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
َ َ
ُ َُ
ََ
ْ َ َ َ َ

[ماجه[ ]3707 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو سورة .قال فيه البخاري :منكر الحديث ويروي عن أبي أيوب مناكير ال يتابع
عليها] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي َسورة]
ِ
اب ِاال ْسِتْئ َذ ِ
ان
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3707ك َت ُ

الِّ ِّ :
ول َّ
صائِّ ًماَ ،وَملْ يَـعُ ْد
اَّللِّ؟ قَ َ
ت َاي َر ُس َ
[( * - ]957جه) َجابِّر قَ َ
ْتَ :ك ْي َ
َصبَ ْح َ
ال :قُـل ُ
«ُبَ ٍْري ،م ْن َر ُج ٍل َملْ يُ ْ
فأ ْ
صبِّ ْح َ
()1
ِّ
يما» أخرجه ابن ماجه
َسق ً
[ماجه[ ] 3710 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن مسلم ،هو ابن مؤمن المكي ،ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن مسلم]
ِ
اب َّ ِ
َصَب ْح َت
ال َلهَُ :ك ْي َ
فأْ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3710ك َت ُ
الر ُجل ُيَق ُ

ول َِّّ
[( - ]958جه) أَبو أُس ْي ٍد َّ ِّ ِّ
اس بْ ِّن َع ْب ِّد ال ُْمطَّلِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم لِّل َْعبَّ ِّ
بَ ،و َد َخ َل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي قَ َ
اَّلل َ
َ
الساعد ِّّ
الس َال ُم َوَر ْمحَةُ َّ
َصبَ ْحتُ ْم؟» قَالُواُِّ :بَ ٍْري َْحن َم ُد
اَّللِّ َوبَـ َرَكاتُهُ ،قَ َ
َعلَْي ِّه ْم فَـ َق َ
ك َّ
الَّ :
الَ « :ك ْي َ
«الس َال ُم َعلَْي ُك ْم» ،قَالُواَ :و َعلَْي َ
فأْ
()1
َمحَ ُد َّ
ول َّ
َّ
اَّللَ» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ؟ قَ َ
ت ِّأبَبِّينَا َوأ ُِّّمنَا َاي َر ُس َ
ت ُِّبَ ٍْري ،أ ْ
اَّللَ ،فَ َك ْي َ
َصبَ ْح ُ
َصبَ ْح َ
ال« :أ ْ
فأ ْ
[ماجه[ ]3711 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبد هللا بن عثمان ضعيف ،ومالك بن حمزة قال البخاري في "الضعفاء":

ال يتابع عليه]

ِ
اب َّ ِ
َصَب ْح َت
ال َلهَُ :ك ْي َ
فأْ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3711ك َت ُ
الر ُجل ُيَق ُ

[( - ]959جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك قَ َ
ص ِّر ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا ل َِّق َي َّ
الَ :كا َن النِّ ُّ
ف َو ْج َههُ َعنْهُ
الر ُج َل فَ َكلَّ َمهَُ ،ملْ يَ ْ
َّيب َ
َ
ِّ
ِّ
ع ي َدهُ من ي ِّده ح َّىت ي ُكو َن ُهو الَّ ِّذي يـ ْن ِّزعُ َها ،وَمل يـر متَـ َق ِّّدما بِّرْكبـتَـ ْيهِّ
ِّ
ص ِّر ُ
فَ ،وإِّذَا َ
َح َّىت يَ ُكو َن ُه َو الَّذي يَـ ْن َ
َ ْ َُ ُ ً ُ َ
َ
صافَ َحهَُ ،ملْ يَـ ْن ِّز ْ َ ْ َ َ َ
َ
()1
َجلِّيسا لَهُ قَ ُّ
ط» أخرجه ابن ماجه
ً
[ماجه[ ] 3716 :عبد الباقي :في الزوائد :مدار الحديث على زيد العمي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف إال جملة المصافحة فهي
الع ِمي]
ثابتة] [شعيب :حسن دون قصة المتقدم بالركبتين ،وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي يحيى الطويل وشيخه زيد َ
ِ
ِ
اب إِ ْكَارمِ َّ
يسهُ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3716ك َت ُ
الر ُج ِل َجل َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« :م ِّن ا ْعت َذر إِّ َىل أ ِّ
َخيهِّ ِّمبَ ْع ِّذ َرةٍ فَـلَ ْم يَـ ْقبَـل َْهاَ ،كا َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ودان قَ َ
[( - ]960جه) ُج َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ َ َ َ
()1
َعلَيهِّ ِّمثْل َخ ِّطيئَةِّ ص ِّ
اح ِّ
ب َمك ٍ
ْس» أخرجه ابن ماجه
َ
ْ ُ

[ماجه[ ] 3718 :عبد الباقي :في الزوائد :رجاله ثقات إال أنه مرسل .قال أبو حاتم :جودان هذا ليست له صحبة وهو مجهول]
[ األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن جريج مدلس وقد عنعن]،
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ِ
اب اْل َم َع ِاذ ِ
ير
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3718ك َت ُ
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الكتاب الثامن :يف الصداق
«من أعطى
[( * - ]961د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
يف صداق امرأة ِّم ْلءَ َّ
استَ َحلَّ» .ويف رواية قالُ « :كنّا على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه
كف ْيه َس ِّويقاً أو متراً فقد ْ
وسلم -نستمتع ابل ُق ْبضة من الطعام ،على معىن املُتْعة» ،أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 4979 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( )2110في النكاح ،باب قلة المهر.

واخلامت  -إىل أن قال« :وما
[( * - ]962د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال حنو هذه القصة ،ومل يذكر اإلز َار
َ
ظ من القرآن؟ قال :سورةَ البقرة والت تَلِّيها ،قال :قُ ْم فعلِّّ ْمها عشرين آية ،وهي امرأتُك» أخرجه أبو داود عقيب
حتف ُ
احلديث األول (.)1

[جامع[ ]4978 :عبد القادر ، :وفي سنده عسل أبو قرة البصري ،وهو ضعيف ،ولكن للحديث شواهد بمعناه ،فهو حديث حسن]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف ِعسل  -وهو ابن سفيان التيمي] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2112في النكاح ،باب في التزويج على العمل بعمل.

جت على نَـ ْعلَني» فقال هلا رسول هللا -
[( * - ]963ت) عبد هللا بن عامر :عن أبيه «أن امرأة من بين فَـ َز َارةَ َّ
تزو ْ
ِّ
ِّ
فأجازه» .أخرجه الرتمذي (.)1
«أرضيت من ن ْف ِّسك
صلى هللا عليه وسلم:-
ومالك بنعلني؟ قالت :نعمَ ،
[جامع[ ]4980 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج المسند
( :)15679إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1113في النكاح ،باب ما جاء في مهور النساء.

[( - ]964د) عائشة  -رضي هللا عنهما  -قال« :أمرين رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن أُ ْد ِّخ َل امرأة على
زوجها قبل أن يُـ ْع ِّطيَها شيئاً» أخرجه أبو داود ،وقال :خيثمةُ مل يسمع من عائشة (.)1

[جامع[ ]4995 :عبد القادر :قال ابن القطان :ينظر في سماع خيثمة من عائشة] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2128في النكاح ،باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً.
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الكتاب التاسع :يف الصيد
[( - ]965ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قالُ « :هنِّينا عن صيد ِّ
اجملوسيِّ» أخرجه الرتمذي (.)1
كلب
ّ
[جامع[ ]5006 :الترمذي :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1466في الصيد ،باب ما جاء في صيد كلب المجوس ،وابن ماجة (.)3209

[( - ]966د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما ألْ َقاه

جزَر عنه فكلوه ،وما مات فيه وطََفا ،فال أتكلوه» وروي موقوفاً على جابر أخرجه أبو داود (.)1
البحر أو َ

[جامع[ ] 5010 :عبد القادر :في إسناده يحيى بن سليم الطائفي ،ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3814في األطعمة ،باب في أكل الطافي من السمك.

ِّ ِّ
الُ « :هنِّينَا َعن ِّ
[( - ]967جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
وس»
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
ْ َ
ص ْيد َكلْبِّ ِّه ْمَ ،وطَائ ِّره ْم ،يَـ ْع ِّين ال َْم ُ
ج َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3209 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حجاج بن أرطاة .وهو مدلس .وقد رواه بالعنعنة .والحديث رواه الترمذي إال قوله
وطائرهم] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد هللا النخعي -وحجاج بن أرطاة مدلس وقد

عنعن]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3209ك َتاب َّ ِ
اب َصْي ِد َك ْل ِب ا ْل َم ُج ِ
َس َوِد ا ْلَب ِهيمِ
وسَ ،وا ْل َكْل ِب ْاأل ْ
الصْيدَ ،ب ُ
ُ

ادَ ،علَى ْاألَطْب ِّ
[( - ]968جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
اق» أخرجه
ك ،قَ َ
اديْ َن ا ْجلََر َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـتَـ َه َ
َّيب َ
َ
ََ
الُ « :ك َّن أَ ْزَو ُ
اج النِّ ِّّ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3220 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو سعيد البقال واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي وهو ضعيف]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي سعد البقال]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3220ك َتاب َّ ِ
اب َصْي ِد ا ْل ِحيَت ِ
انَ ،وا ْل َجَر ِاد
الصْيدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
الص َر ِّد،
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( * - ]969جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َع ْن قَـ ْت ِّل ُّ
اَّلل َ
()1
ض ْف َد ِّعَ ،والن َّْملَةَِّ ،وا ْهلُ ْد ُه ِّد» أخرجه ابن ماجه
َوال ِّّ

[ماجه[ ] 3223 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
جدا .إبراهيم بن الفضل -وهو المخزومي -متروك الحديث]
ضعيف ً
الصي ِد ،باب ما يْنهى ،عن َق ْتلِهِ
ِ
َْ
اب َّ ْ َ ُ َ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3223ك َت ُ

اَّللِّ ِّج ْئـتُ َ ِّ
ول ِّيف الثَّـ ْعلَ ِّ
اش ْاأل َْر ِّ
َحنَ ِّ
ول َّ
ب
ضَ ،ما تَـ ُق ُ
ْت َاي َر ُس َ
[( - ]970جه) ُخ َزْميَة بْ ِّن َج ْزٍء ،قَ َ
َسأَل َ
ال :قُـل ُ
َك َع ْن أ ْ
ك أل ْ
ِّ
ول ِّيف ال ِّّذئْ ِّ
ول َّ
ب أَ َح ٌد فِّيهِّ َخ ْريٌ؟» أخرجه ابن
ب؟ قَ َ
اَّللِّ َما تَـ ُق ُ
ْت َاي َر ُس َ
قَ َ
ب؟» قُـل ُ
«و َأيْ ُك ُل ال ّذئْ َ
الَ :
«وَم ْن َأيْ ُك ُل الثـ َّْعلَ َ
الَ :

ماجه

()1

[ماجه[ ] 3235 :عبد الباقي :الحديث ال يخلو عن ضعف كما ذكره الترمذي .وفي الزوائد أشار إلى الضعف] [األلباني :ضعيف]
محمد بن إسحاق]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق ،وعنعنة َّ
الصي ِد ،باب ِ
ِ
الذ ْئ ِب ،و َّ
الث ْعَل ِب
َ
اب َّ ْ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3235ك َت ُ

اَّللِّ -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( * - ]971جه) َجابِّر بْ ِّن عَ ْب ِّد َّ
َّبَ ،ولَكِّ ْن
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ « :ملْ َُيَ ِّّرِّم الض َّ
َن النِّ َّ
َّيب َ
()1
قَ ِّذره ،وإِّنَّه لَطَعام ع َّامةِّ ِّ ِّ
اَّلل َع َّز وج َّل لَيـْنـ َفع بِّهِّ غَ ْري و ِّ
اح ٍدَ ،ول َْو َكا َن ِّع ْن ِّدي َألَ َكلْتُهُ» أخرجه ابن ماجه
الر َعاءَ ،وإِّ َّن ََّ َ َ َ ُ
ََ
َُ َ ُ َ ُ َ ّ
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[ماجه[ ]3239 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات .إال أنه منقطع .حكى الترمذي في الجامع عن البخاري ،أن قتادة لم
يسمع من سليمان بن قيس اليشكري] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3239ك َتاب َّ ِ
اب َّ
الض ِب
الصْيدَ ،ب ُ
ُ

اَّللِّ ِّج ْئـتُ َ ِّ
اش ْاأل َْر ِّ
َحنَ ِّ
ول ِّيف َّ
ول َّ
ب؟
ض؟ َما تَـ ُق ُ
ْت َاي َر ُس َ
[( - ]972جه) ُخ َزْميَة بْ ِّن َج ْزٍء ،قَ َ
َسأَل َ
ال :قُـل ُ
َك َع ْن أ ْ
ك أل ْ
الض ِّّ
ول َّ
ت
اَّللِّ قَ َ
ْت :فَِّإِّّين آ ُك ُل ِّممَّا َملْ ُحتَِّّر ْمَ ،وِّملَ؟ َاي َر ُس َ
ُح ِّّرُمهُ» قَ َ
قَ َ
الَ :
ال« :فُِّق َد ْ
ت أ َُّمةٌ ِّم َن ْاأل َُم ِّمَ ،وَرأَيْ ُ
ال :قُـل ُ
«ال آ ُكلُهَُ ،وَال أ َ
ول ِّيف ْاأل َْرنَ ِّ
ول َّ
ْت :فَِّإِّّين آ ُك ُل ِّممَّا َملْ ُحتَِّّر ْمَ ،وِّملَ؟ َاي
ب؟ قَ َ
اَّللِّ َما تَـ ُق ُ
ْتَ :اي َر ُس َ
الَ :
ُح ِّّرُمهُ» ،قُـل ُ
َخلْ ًقا َرابَِّين» قُـل ُ
«ال آ ُكلُهَُ ،وَال أ َ
()1
ول َّ
ت أ ََّهنَا تَ ْد َمى» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ قَ َ
َر ُس َ
ال« :نُـبِّّْئ ُ
[ماجه[ ] 3245 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3245ك َتاب َّ ِ
اب ْاأل َْرَن ِب
الصْيدَ ،ب ُ
ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم« :ي ُكو ُن ِّيف ِّ
آخ ِّر الزَّم ِّ
[( - ]973جه) َمتِّيم الد ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي ،قَ َ
َسنِّ َمةَ
ان ،قَـ ْومٌ َجيُبُّو َن أ ْ
ول َّ َ
َ
ُ ْ ََ َ َ
َّار ِّّ
()1
ِّْ
ت» أخرجه ابن ماجه
ب الْغَنَ ِّم ،أ ََال ،فَ َما قُ ِّط َع ِّم ْن َح ّيٍ ،فَـ ُه َو َميِّّ ٌ
اإلبِّ ِّلَ ،ويَـ ْقطَعُو َن أَ ْذ َان َ

[ماجه[ ] 3217 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو بكر الهذلي .وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف

الهذلي -واسمه ُسلمى ،وقيلَ :روح بن عبد هللا -متروك الحديث ،وهشام بن عمار وشهر بن حوشب ضعيفان]
ً
جدا .أبو بكر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمة َوهي َحَّي ٌة.
اب َّ
الصْيدَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3217أ َْب َو ُ
اب َما قُط َع م ْن ا ْلَب ِه َ
َ
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الكتاب العاشر :يف الصفات
ك ربُّـنَا ِّمن قُـنُ ِّ
وط ِّعب ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمِّ َ « :
ادهَِّ ،وقُـ ْر ِّ
ب ِّغ َِّريهِّ»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]974جه) أَبو َرِّزي ٍن ،قَ َ
ُ
ول َّ َ
َ
ضح َ َ ْ
ََ َ
()1
ِّ
ول َّ
ريا .أخرجه ابن ماجه
ب ،قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
قَ َ
الر ُّ
ك َّ
ب يَ ْ
اَّللِّ ،أ ََو يَ ْ
ض َح ُ
ال« :نَـ َع ْم» ،قُـل ُ
ض َح ُ
ال :قُـل ُ
َن نَـ ْع َد َم م ْن َر ٍّ
ْت :ل ْ
ك َخ ْ ً
[ماجه[ ] 181 :عبد الباقي :في الزوائد :وكيع ذكره ابن حبان في الثقات .وباقي رجاله احتج بهم مسلم] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف]
ِ
ِج
اب ِفي ِذ ْك ِر ا ْل َخ َوار ِ
اب ُّ
السَّنةَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)181أ َْب َو ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم " :بـْيـنَا أَ ْهل ا ْجلنَّةِّ
[( - ]975جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ُ َ
ََ َ َ
ِّيف نَعِّ ِّ
الس َال ُم عَلَْي ُك ْم َاي أَ ْه َل
ف عَلَْي ِّه ْم ِّم ْن فَـ ْوقِّ ِّه ْم ،فَـ َق َ
الر ُّ
ب قَ ْد أَ ْش َر َ
الَّ :
وس ُه ْم ،فَِّإذَا َّ
يم ِّه ْم ،إِّ ْذ َسطَ َع َهلُ ْم نُ ٌ
ور ،فَـ َرفَـعُوا ُرءُ َ
ِّ
ك قَـو ُل َِّّ
ا ْجلنَّةِّ قَ َ ِّ
ال فَـيَـ ْنظُُر إِّل َْي ِّه ْمَ ،ويَـ ْنظُُرو َن إِّل َْيهِّ ،فََال يَـلْتَ ِّفتُو َن
ب َرِّحي ٍم} [يس ،]58 :قَ َ
{س َال ٌم قَـ ْوًال م ْن َر ٍّ
اَّللَ :
الَ :وذَل َ ْ
َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ورهُ َوبَـ َرَكتُهُ َعلَْي ِّه ْم ِّيف د َاي ِّره ْم .أخرجه ابن ماجه
ب َع ْنـ ُه ْمَ ،ويَـْبـ َقى نُ ُ
إِّ َىل َش ْيء م َن النَّع ِّيمَ ،ما َد ُاموا يَـ ْنظُُرو َن إِّل َْيهَ ،ح َّىت ََْيتَج َ

()1

العباداني والفضل بن عيسى الرقاشي]
[ماجه[ ]184 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي عاصم َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)184أَبواب ُّ ِ
ِج
اب ِفي ِذ ْك ِر ا ْل َخ َوار ِ
السَّنةَ ،ب ٌ
َْ ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّ َّن َّ
ف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]976جه) أبو سعيد اخلدري ،قَ َ
ك إِّ َىل ثََالثَةٍ :لِّ َّ
لص ِّّ
اَّللَ لَيَ ْ
ض َح ُ
اَّلل َ
()1
الص َالةِّ ،ولِّ َّلرج ِّل يصلِّّي ِّيف جو ِّ
ْف الْ َكتِّيبَةِّ " .أخرجه ابن ماجه
ف اللَّْي ِّلَ ،ولِّ َّلر ُج ِّل يُـ َقاتِّ ُل ،أ َُراهُ قَ َ
الَ :خل َ
ِّيف َّ َ ُ ُ َ
َْ

[ماجه[ ]200 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد
الهمداني -وجهالة عبد هللا ابن إسماعيل]
السَّن ِة ،ب ِ
يما أَْن َكَر ْت ا ْل َج ْه ِمَّي ُة
اب ُّ
َ ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)200أ َْب َو ُ
اب ف َ
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حرف الضاد

244

الكتاب األول :يف الضِّيافة
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :إِّ َّن ِّمن ُّ ِّ
ج
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]977جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
ول َّ َ
السنَّة ،أَ ْن َخيْ ُر َ
َ
ََ َ
()1
ض ْي ِّفهِّ ،إِّ َىل َاب ِّ
ب الد ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه
َّ
الر ُج ُل َم َع َ

[ماجه[ ] 3358 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن عروة أحد الضعفاء المتروكين .قال ابن حبان :يضع الحديث] [األلباني:
موضوع] [شعيب :موضوع ،آفته علي بن عروة ،فقد اتُّهم بوضع الحديث]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3358كتاب األطعمة ،باب الصداقة.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف الطاء ،ويشتمل على مخسة كتب :كتاب الطهارة ،كتاب الطعام ،كتاب
الطّبِ والرُّقَى ،كتاب الطَّالق ،كتاب الطِّيَرَة والعَدْوَى
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الكتاب األول :يف الطهارة
[( - ]978ت د) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ليلةَ
ضأ منه» .أخرجه الرتمذي ،وأخرجه
ك  -أو َرْك َوتك – قلت :نبيذ ،قال :مترة طيِّّبة ،وماء طهور ،فتو ّ
اجلن« :ما يف إِّ َد َاوتِّ َ
ّ
أبو داود ،ومل يذكر« :فتوضَّأ منه» (.)1

[جامع[ ]5047 :الترمذي :أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ال تعرف له رواية غير هذا الحديث] [عبد القادر :ضعيف ال يثبت]
[شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 88في الطهارة ،باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ،وأبو داود رقم ( )84في الطهارة ،باب الوضوء بالنبيذ من
حديث أبي زيد عن عبد هللا بن مسعود.

َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم ....-هبذه القصة،
[( * - ]979د) عبد هللا بن معقل بن مقرن قال «صلى أعر ّ
ايب مع ِّّ

ابل عليه من الرتاب فألْ ُقوه ،وأهري ُقوا على مكانه ماء»
النيب  -صلى هللا عليه وسلمُ :-خ ُذوا ما َ
قال فيه :وقال  -يعين َّ
نيب  -صلى هللا عليه وسلم .-أخرجه أبو داود
ابن معقل مل يُدرك ال َّ
قال أبو داود :وهو مرسلُ ،

(.)1

[جامع[ ] 5056 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات لكنه مرسل] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( )381في الطهارة ،باب األرض يصيبها البول.

[( * - ]980د ت س) عبد هللا بن عكيم :قال« :قُ ِّرئ علينا كتاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أبرض
ِّ
صب».
ُج َه ْيـنَة ،وأان يومئذ غالم شاب ،يقول فيه :ال تَستَمتعُوا من امليتة إبهاب وال َع َ
ويف أخرى «أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كتب إىل ُجهينة قبل موته بشهرين :ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال

عصب» أخرجه أبو داود.

كتاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب».
ويف رواية الرتمذي قال« :أَتان ُ
ويف أخرى «قبل موته بشهرين».

وأخرج النسائي الرواية األوىل (.)1

[جامع[ ]5086 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في " الناسخ والمنسوخ ":
وحديث ابن عكيم مضطرب جداً] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4127و ( )4128في اللباس ،باب من روى أن ال ينتفع باهاب الميتة ،والترمذي رقم ( )1729في اللباس،
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ،والنسائي  175 / 7في الفرع والعتيرة ،باب ما يدبغ به جلود الميتة.

[( - ]981د) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  :-لَما قَ ِّدم عبد هللا بن عباس البَصرةَ ،فكان َُي ِّّدث عن أيب

كنت مع رسول هللا  -صلى هللا
موسى ،فكتب عبد هللا إىل أيب موسى يسأله عن أشياء ،فكتب إليه أبو موسى« :إين ُ
ْريتَ ْد
ول ،فأتى َد ِّمثاً يف أصل ِّج َدار ،فبال ،مث قال :إذا أراد أحدكم أن يبُ َ
ذات يوم ،فأراد أن يبُ َ
عليه وسلمَ -
ول فَـل َ ْ
لِّبولِّه» .أخرجه أبو داود عن أيب التَّـيَّاح عن شيخ ،ومل ي ِّ
سمه (.)1
ُ ّ
[جامع[ ]5088 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي التياح] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( )3في الطهارة ،باب الرجل يتبوأ لبوله.

[( - ]982د) معقل بن أيب معقل األسدي  -رضي هللا عنه  -قال« :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أ ْن
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نَستقبِّل ِّ
القبلَتني ببول أو غائط» .أخرجه أبو داود (.)1
ْ َ

[جامع[ ]5101 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة] [األلباني :منكر]
( )1رقم ( ) 10في الطهارة ،باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

يبول مستَـ ْقبل ِّ
الق ْبـلَةَ»
[( - ]983ت) أبو قتادة  -رضي هللا عنه « :-أنه رأى النيب  -صلى هللا عليه وسلمْ ُ ُ -
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 5104 :عبد القادر :في سنده ابن لهيعة ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )10في الطهارة ،باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة.

ول قائماً ،فقال:
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أبُ ُ
[( - ]984ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال« :رآين ُّ

ْت قائماً بع ُد» .أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :إَّنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي بن أيب
عمر ال تَـبُ ْل قائماً ،فما بُـل ُ
اي ُ
الس ْختِّيَاين وتكلَّم فيه.
املخارق ،وهو ضعيف عند أهل احلديث ،ضعفه أيوب َّ

أسلمت» ،وهذا أصح من حديث عبد
ْت قائماً ُمنْ ُذ
ُ
عمر« :ما بُـل ُ
وروى عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر قال :قال ُ

الكرمي.

قال [الرتمذي]  :ومعىن النهي عن البول قائماً :على التأديب ،ال على التحرمي.
(.)2
وأنت قائم»
ي عن ابن مسعود قال« :إنه من اجلفاء أن َ
تبول َ
قال :وقد ُر ِّو َ

[جامع[ ]5108 :عبد القادر :معلق وإسناده ضعيف] [الترمذي :إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق ،وهو ضعيف عند
الس ْخِتَياني َّ
وتكلم فيه]
أهل الحديث ،ضعفه أيوب َّ
( )1رواه الترمذي بغير إسناد تعليقاً على حديث عائشة رقم ( )12في الطهارة ،باب ما جاء في النهي عن البول قائماً ،وإسناده
ضعيف.

( ) 2هذا األثر عن ابن مسعود معلق بغير إسناد ،ولم نقف على من وصله.

مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال
[( - ]985د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قالُ :
(.)1
ط ِّ
كاش َف ْ ِّ
ت على ذلك» أخرجه أبو داود
ض ِّرابن الغائ َ
خيرج الرجالن يَ ْ
ني عن َع ْوَرتَـ ْيهما يتحدَّاثن ،فإن هللا ميَْ ُق ُ

[جامع[ ] 5112 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة هالل بن عياض] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )15في الطهارة ،باب كراهية الكالم عند الحاجة.

النيب  -صلى هللا عليه
[( * - ]986د ت) أنس بن مالك وعبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهم  -قاال« :كان ُّ

وسلم -إذا أراد احلاجة مل يَـ ْرفَ ْع ثَـ ْوبَه حىت يَ ْدنُـ َو من األرض».

ابن عمر« :كان
أخرجه الرتمذي[ ،وقال] :هكذا ُروي عن األعمش عن أنس .وروي أيضاً عن األعمش قال :قال ُ

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا أراد احلاجة ...وذكر مثله» .وكال احلديثني مرسل ،وأخرجه أبو داود عن عمر،
ُّ
وقال :وقد رواه األعمش عن أنس

(.)1

[جامع[ ]5113 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :صحيح]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 14في الطهارة ،باب ما جاء في االستتار عند الحاجة ،وأبو داود رقم ( )14في الطهارة ،باب كيف التكشف
عند الحاجة.

[( - ]987د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من ا ْكتَ َح َل فلْيُوتِّْر ،من فعل
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جم َر فليُوتِّْر ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج ،ومن أكل فما َختَلَّ َل
ومن ال فال َح َرج ،ومن ْ
فقد أحسنَ ،
استَ َ
فلْيَـل ِّْفظْ ،وما الك بلسانِّهِّ فلْيَـْبـتَلِّ ْع ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج ،ومن أتى الغائط فلْيَ ْستَِّ ْرت ،فإن مل جي ْد إال أن
ب مبقاعد بين آدم ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال َحرج» ،أخرجه
َ
جيمع َكثيباً من َرْمل فلْيَ ْست ْدبِّ ْرهُ ،فإن الشيطان يَـل َْع ُ

أبو داود

(.)1

[جامع [ ]5114 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف ،حصين الحبراني مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )35في الطهارة ،باب االستتار في الخالء.

[( * - ]988د ت س) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل

ضع خا َمته» أخرجه أبو داود
اخلالءَ َو َ

(.)1

[جامع[ ]5123 :الترمذي :حديث حسن صحيح غريب] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )19في الطهارة ،باب الخاتم يكون فيه ذكر هللا يدخل به الخالء ،ورواه الترمذي رقم ( )1746في اللباس ،باب ما جاء في
لبس الخاتم باليمين ،والنسائي  178 / 8في الزينة ،باب نزع الخاتم عند دخول الخالء.

[( - ]989ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :جاءين جربيل ،فقال :اي
توضأت فانْـتَ ِّ
ضح» أخرجه الرتمذي (.)1
حممد ،إذا
َ

[جامع[ ]5129 :الترمذي :هذا حديث غريب .وسمعت محمدا ،يقول :الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 50في الطهارة ،باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.

عمر خل َفه ب ُكوز
[( - ]990د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :ابل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقام ُ
فعلت لكانت ُسنَّة»
لت أن أتوضأ ،ولو ُ
ت كلَّما بُ ُ
من ماء ،فقال :ما هذا اي عمر؟ فقال :ماء نتوضأ به ،قال :ما أ ُِّم ْر ُ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5131 :عبد القادر :في س نده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن يحيي التوأم وجهالة أم عبد هللا بن أبي

مليكة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )42في الطهارة ،باب في االستبراء ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( ) 327في الطهارة ،باب من بال ولم يمس ماء.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف سفر ،فأُِّيتَ مباء فقال
[( - ]991س) القيسي  -رضي هللا عنه « :-أنه كان مع ِّّ
على يديه من اإلانء ،فغسلهما مرة ،وغسل وجهه ِّ
وذراعيه مرة مرة ،وغسل رجليه بيمينه كلتيهما» .أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ]5150 :عبد القادر :في سنده عمارة بن عثمان بن حنيف ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب في تخريج

المسند ( :)23118إسناده ضعيف]

( 79 / 1 )1في الطهارة ،باب غسل الرجلين باليدين (.)113

[( * - ]992د) طلحة بن ُم ِّّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ميسح رأسه مرة
صرف :عن أبيه عن جده قال« :ر ُ
أيت َّ
ال ،وهو أول القفا» .قال ُمسدَّد« :مسح رأسه من مقدَّمه إِّىل مؤخَّره ،حىت أخرج يديه من حتت
واحدة ،حىت بلغ ال َق َذ َ

أُذنيه».

[قال مسدد :فحدَّثت به َيىي ،فأنكره] أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]5152 :عبد القادر :إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده] [شعيب :إسناده ضعيف ،ليث -وهو ابن أبي سليم -ضعيف،
ومصرف والد طلحة مجهول] [األلباني :ضعيف]
ُ
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( )1رقم ( ) 132في الطهارة ،باب صفة وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-فغسل
[( * - ]993ت د) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  :-قال «توضأ ُّ

وجهه ثالاثً ،ويديه ثالاثً ،ومسح برأسه ،وقال :األُذُانن من الرأس» .قال محَّاد :ال أ ْدري «األُذانن من الرأس» من قول
أيب أمامة ،أم من قول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ أخرجه الرتمذي.

وعند أيب داود :أنه ذكر وضوء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :وكان ميسح املَأْقَ ْني ،قال :وقال :األُذانن من
الرأس» .قال محاد[ :ال أدري] ...احلديث

(.)1

[جامع[ ]5153 :الترمذي :هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن
حوشب] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 37في الطهارة ،باب ما جاء أن األذنين من الرأس ،وأبو داود رقم ( )134في الطهارة ،باب صفة وضوء
النبي صلى هللا عليه وسلم.

أيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يتوضأ ،وعليه
[( - ]994د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :ر ُ
عمامة قِّط ِّْريَّة ،فأدخل يده من حتت العمامة فمسح مقدَّم رأسه ،ومل يَـْنـ ُقض العمامة» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5163 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبد العزيز بن مسلم -وهو المدني -وأبو معقل مجهوالن]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )147في الطهارة ،باب المسح على العمامة.

«دخلت على رسول هللا  -صلى هللا
[( - ]995د) طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ
ِّ
ِّ
وحليتِّهِّ على ص ْد ِّره ،فرأيته يـ ْف ِّ
ص ُل بني املضمضة واالستنشاق» .أخرجه
َ
َ
يل من وجهه َ
عليه وسلم -وهو يتوضأ واملاءُ يَس ُ
أبو داود (.)1

[جامع[ ]5189 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )139في الطهارة ،باب في الفرق بين المضمضة واالستنشاق.

[( - ]996ت) أُيب بن كعب  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن للوضوء شيطاانً
اس املاء» .أخرجه الرتمذي (.)1
يقال له :ال َْوَهلَا ُن ،فاتقوا َو ْس َو َ

[جامع[ ]5207 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( ) 57في الطهارة ،باب ما جاء في كراهية اْلسراف في الوضوء بالماء.

ف هبا بعد
[( - ]997ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :كان لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ -خ ْرقَة يُن ِّّ
ش ُ

الوضوء» أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]5208 :الترمذي :ليس بالقائم وال يصح في هذا الباب شيء] [عبد القادر :فيه سليمان بن أرقم ،وهو ضعيف] [األلباني:
ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )53في الطهارة ،باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة.

[( - ]998ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -قال« :رأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا توضأ مسح وجهه

بطرف ثوبه» أخرجه الرتمذي (.)1
َ

[جامع[ ]5209 :الترمذي :هذا حديث غريب وإسناده ضعيف] [عبد القادر :في سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم
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األفريقي ،وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( ) 54في الطهارة ،باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء.

[( - ]999د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال صالة ملن ال وضوء

له ،وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5210 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة وال ألبيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )101في الطهارة ،باب التسمية على الوضوء.

مسعت رسول هللا -
[( * - ]1000ت) رابح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن ُح َويطب :عن جدته عن أبيها قالتُ :

صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال وضوءَ ملن مل يذكر اسم هللا عليه» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5211 :الترمذي :قال أحمد بن حنبل :ال أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:

حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 25في الطهارة ،باب ما جاء في التسمية عند الوضوء.

[( - ]1001د ت س) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما « :-أنه رأى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -انم وهو
ساجد ،حىت غَ َّ
ت؟ قال :إن الوضوءَ ال جيب إال على
فقلت :اي رسول هللا ،إنك قد َِّّنْ َ
ط  -أو نَـ َفخ  -مث قام يُصلِّّيُ ،
ت ِّ
مفاصلُه» .أخرجه الرتمذي.
اس َ ْرت َخ ْ
من انم ُمضطجعاً ،فإنه إذا ا ْ
ضطَ َج َع ْ
وينام وين ُفخ ،مث يقوم فيُصلِّّي ،وال يتوضأ ،فقلت
وعند أيب داود« :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يسجدُ ،
ت؟ فقال :إَّنا الوضوء على من انم مضطجعاً».
يت ومل تتوضأ وقد َِّّنْ َ
له :صلَّ َ
زاد يف رواية «فإنه إذا اضطجع اسرتخت مفاصله».

قال أبو داود :قوله« :إَّنا الوضوء على من انم مضطجعاً» حديث منكر ،مل يَـ ْر ِّوه إال يزيد [أبو خالد] الداالين عن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حمفوظاً.
قتادة ،وروى َّأولَه له مجاعة عن ابن عباس ،ومل يذكروا شيئاً من هذا ،وقال :كان ُّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذات ليلة ،فقمت عن يساره ،فجعلين عن ميينه،
ويف رواية النسائي قال:
ُ
«صليت مع ِّّ
فصلى ،مث اضطجع ورقد ،فجاءه املؤ ِّذّن فصلى ومل يتوضأ» (.)1
[جامع[ ] 5240 :عبد القادر :إسناده ضعيف في المرفوع] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 77في الطهارة ،باب ما جاء في الوضوء من النوم ،وأبو داود رقم ( )202في الطهارة ،باب الوضوء من
النوم ،والنسائي  30 / 2في األذان ،باب إيذان المؤذنين األئمة بالصالة.

النيب -
مصر عبد هللا ُ
[( - ]1002د) عبيد بن َثامة املرادي قال« :قدم علينا َ
بن احلارث بن َجزء من أصحاب ِّّ
ِّ
صلى هللا عليه وسلمِّ -
سابع سبعة  -أو سادس ستة  -مع رسول هللا
مصر ،قال :لقد رأيتُين َ
فسمعتُه َُي ّدث يف مسجد َ
َ

فمر بالل ،فناداه ابلصالة ،فخرجنا ،فَ َم َر ْران برجل ،وبُـ ْرَمتهُ على النار ،فقال له
 صلى هللا عليه وسلم -يف دار رجلَّ ،ض َعة ،فلم يزل يَعلِّ ُكها حىت
متك؟ قال :نعم ،أبيب أنت وأمي ،فتناول منها بَ ْ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-أطابت بُـ ْر َ
ُّ
(.)1
أح َر َم ابلصالة وأان أنظر إليه» .أخرجه أبو داود
ْ

[جامع[ ] 5258 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :ضعيف بهذا السياق] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )193في الطهارة ،باب ترك الوضوء مما مست النار.

[( * - ]1003د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -شرب لبناً فلم
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ميضمض ،ومل يتوضأ ،وصلَّى» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5264 :عبد القادر :في سنده في سنده مطيع بن راشد ،وهو مجهول] [شعيب :إسناده محتمل للتحسين] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )197في الطهارة ،باب الرخصة في ذلك.

[( * - ]1004د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :بينما رجل يُصلِّّي ُمسبِّل إزاره ،قال له رسول هللا  -صلى هللا

فذهب فَـتَوضأ مث جاء ،فقال رجل :اي رسول هللا ،مالك أمرتَه أن يتوضأ؟ قال :إنه كان
عليه وسلم :-اذهب فتوضأ،
َ
ِّ
يقبل صالةَ رجل ُمسبل إزاره» أخرجه أبو داود (.)1
يُصلّي وهو ُمسبل إز َاره ،وإن هللا ال ُ
[جامع[ ] 5267 :عبد القادر :إسناده صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 4086في اللباس ،باب ما جاء في إسبال اْل زار.

أيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1005د) أوس بن أيب أوس الثقفي  -رضي هللا عنه  -قال« :ر ُ
ضأةَ  -فتوضأ ،ومسح على نَـ ْعلَيهِّ ،وقَ َد َم ْيهِّ» أخرجه أبو داود.
أتَى كِّظَ َامةَ قوم  -يعين :املِّي َ
ويف رواية ُمسدَّد مل يذكر امليضأة والكِّظامة (.)1

[جامع[ ]5280 :عبد القادر :في سنده عطاء العامري الطائفي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف ،عطاء العامري والد
يعلى مجهول] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )160في الطهارة ،باب المسح على الجوربين.

[( - ]1006د) أُيب بن عمارة  -رضي هللا عنه  -وكان قد صلَّى مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ -
القْبـلَتَ ْ ِّ
ني
سح على اخلفني؟ قال :نعم ،قال :يوماً؟ [قال :يوماً] ،قال :ويومني؟ [قال :ويومني] ،قال:
أنه قال« :اي رسول هللاْ ،أم ُ
ت».
وثالثة أايم؟ قال :نعم ،وما ش ْئ َ
أخرجه أبو داود ،وقال يف رواية« :حىت بلغ سبعاً ،قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-نِّ ْع َم ما بَ َدا لك».
قال أبو داود :وقد اختلف يف إسناده ،وليس هو ابلقوي (.)1

[جامع[ ]5286 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف جداً]،
( )1رقم ( ) 158في الطهارة ،باب التوقيت في المسح.

[( * - ]1007ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما « :-سئل عن التيمم ،فقالَّ :
إن هللا قال يف كتابه حني
ذَ َكر الوضوء{ :فَاغْ ِّسلُوا وجوه ُكم وأي ِّدي ُكم إىل املرافِّ ِّق} [املائدة ،]6 :وقال يف التيمم{ :فَامسحوا بِّوج ِّ
وه ُك ْم
ْ َ ُ ُُ
ُُ َ ْ َْ َ
َ
السنَّة يف القطعَّ :
الس ِّ
الس ِّ
الكفني،
ارقَةُ فَاقْطَعُوا أيْ ِّديَـ ُهما} [املائدة ]38 :وكانت ُّ
ار ُق َو َّ
{و َّ
َوأيْدي ُك ْم} [املائدة ]6 :وقالَ :
إَّنا هو الوجه َّ
والكفني - .يعين :التيمم »-أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5293 :الترمذي :حديث حسن غريب صحيح] [عبد القادر :في سنده محمد بن خالد القرشي ،وهو مجهول] [األلباني:
ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )145في الطهارة ،باب ما جاء في التيمم.

كل شعرة
[( - ]1008د ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :حتت ِّّ
َجنَابَة ،فاغْ ِّسلُوا َّ
ش َر» أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1
الش ْع َر ،وأنْـ ُقوا البَ َ

[جامع[ ] 5316 :عبد القادر :في إسناده الحارث بن وجيه ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه ،وقد
ضعفه المصنف به] [األلباني :ضعيف]
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( )1رواه أبو داود رقم ( ) 248في الطهارة ،باب الغسل من الجنابة ،والترمذي رقم ( ) 106في الطهارة ،باب ما جاء أن تحت كل شعرة
جنابة ،وابن ماجة (.)597

[( * - ]1009د) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من تَـ َر َك
ِّ
عاديت رأسي ،فمن مثَّ عاديت رأسي،
علي :فمن َمثَّ
ُ
موضع شعرة من جنابة مل يغسلها ،فُع َل به كذا وكذا من النار .قال ّ
عاديت رأسي ثالاثً ،وكان َجيُُّز َش ْع َره» أخرجه أبو داود (.)1
فمن َمثَّ
ُ
[جامع[ ]5317 :عبد القادر :إسناده صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف مرفوعاً] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )249في الطهارة ،باب الغسل من الجنابة.

[( - ]1010د) شعبة« :أن ابن عباس كان إذا اغتسل من اجلنابةِّ يُفرغُ بيده اليمىن على يده اليسرى سبع مرار ،مث
فقلت :ال أدري ،فقال :ال أمَّ لك ،وما مينعك أن تدري؟ مث
يغسل فرجه  -فَـنَ ِّس َي َمرة كم أفرغ ،فسألين :كم أفرغْت؟ ُ
يتوضأ وضوءَه للصالة ،مث يفيض على جلده املاء ،مث يقول :هكذا كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يتطهَّر»
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5326 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره دون غسل اليد سبعاً ،فال تصح ،وهذا إسناد ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )246في الطهارة ،باب الغسل من الجنابة ،وأخرجه أحمد (.)2801( )307/1

والغسل من اجلنابة سبع
[( - ]1011د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال« :كانت الصالةُ مخسني،
ُ
ِّ
يزل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يسأل حىت ُجعلت الصالة
سل البول من الثوب سبع مرار ،فلم ْ
مرار ،وغَ ُ
وغسل البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (.)1
وغسل اجلنابة مرة،
مخساً،
ُ
ُ
[جامع[ ] 5341 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )247في الطهارة ،باب الغسل من الجنابة.

[( - ]1012ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :رمبا اغتسل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من اجلنابة مث

إيل وأان مل أغتسل» أخرجه الرتمذي (.)1
جاء فاستَ ْدفأ يب ،فضممته َّ

[جامع[ ]5342 :الترمذي :هذا حديث ليس بإسناده بأس] [عبد القادر :في سنده حريث بن أبي مطر ،وهو ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )123في الطهارة ،باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ،ورواه أيضاً ابن ماجة حديث رقم ( )580في الطهارة،
باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل.

أسه ابخلِّطْمي
[( - ]1013د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يغسل ر َ
ب عليه املاء» أخرجه أبو داود (.)1
ص ُّ
وهو ُجنبَْ ،جيتَ ِّزئ بذلك ،وال يَ ُ

[جامع[ ] 5344 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الرجل من بني سواءة ،وشريك -وهو ابن عبد هللا
النخعي -سيئ الحفظ] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )256في الطهارة ،باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي.

َّص للجنب إذا
[( * - ]1014ت د) عمار بن ايسر  -رضي هللا عنه « :-أن النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -رخ َ

أراد أن أيكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصالة».

أخرجه الرتمذي ،وانتهت رواية أيب داود عند قوله« :يتوضأ» وقال أبو داود :بني َيىي وعمار بن ايسر يف هذا احلديث
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رجل.

ب إذا أراد أن أيكل توضأ» (.)1
علي وابن عمر وعبد هللا بن عمرو« :اجلُنُ ُ
وقال ّ

[جامع[ ]5351 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 225في الطهارة ،باب من قال :يتوضأ الجنب ،والترمذي رقم ( )613في الصالة ،باب في الرخصة للجنب في

األكل والنوم.

[( - ]1015د س) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تدخل

املالئكة بيتاً فيه صورة وال كلب وال جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]5354 :عبد القادر :في سنده نجي الحضرمي ،وهو مجهول] [شعيب :صحيح لغيره دون قوله" :وال جنب" ،وهذا إسناد
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 227في الطهارة ،باب في الجنب يؤخر الغسل ،والنسائي  141 / 1في الطهارة ،باب في الجنب إذا لم
يتوضأ.

ِّ
«أر َدفَين
[( - ]1016د) أمية بنت أيب الصلت  -رضي هللا عنها  -عن امرأة من بين غفار  -قد مساها يل  -قالتْ :
رحلِّه قالت :فوهللا لَنَـ َزل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إىل
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -على َحقيبة ْ
ت إىل الناقة
الصبح ،فأانخ،
ونزلت عن َحقيبة َر ْحلِّه ،فإذا هبا دم م ِّّين وكانت أول حيضة حضتُها ،قالت :فَـتَـ َقبَّ ْ
ض ُ
ُ
ك نُِّفس ِّ
َك؟ لعلَّ ِّ
َّم ،قال :ما ل ِّ
ت؟ قلت :نعم،
واستحيَ ُ
ْ
يت ،فلما رأى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ما يب ،ورأى الد َ
ْ
خذي إانء من ماء فاطْرحي فيه ِّملْحاً ،مث اغْسلِّي ما أصاب ِّ
احلقيبة من الدم ،مث عُودي
فأصلِّحي من نفسكَ ،ث ُ
قالْ :
لِّمرَك ِّ
َّر من
خيرب َر َ
بك ،قالت :فلما فتح رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -
ض َخ لنا من الفيء ،قالت :وكانت ال تَطَه ُ
َْ
حيضة إال جعلت يف طهورها ملحاً ،وأوصت به أن جيعل يف غُسلها حني ماتت» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5359 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أمية بنت أبي الصلت وهي تابعية ال َت ِص ُّح

بن الفضل -وإن كان ضعيفاً  -متابع ،ومحمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً -صرح بالتحديث عند أحمد والبيهقي]
صحبُتها وسلم ُة ُ
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 313في الطهارة ،باب االغتسال من الحيض ،وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[( * - ]1017ط) عبيد هللا بن السباق املدين الثقفي -رمحه هللا  :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال يف

ميس
ضره أن َّ
مجعة من ا ْجلُ َم ِّع« :اي معشر املسلمني ،إن هذا يوم جعله هللا عيداً ،فاغتسلوا ،ومن كان عنده طيب فال يَ ُ
منه ،وعليكم ابلسواك» أخرجه «املوطأ» (.)1
[جامع[ ]5363 :عبد القادر :إسناده منقطع ووصله ابن ماجه ( )1098من حديث ابن عباس بإسناد حسن] [الهاللي :ضعيف]
( 65 / 1 )1و  66في الطهارة ،باب ما جاء في السواك.

[( - ]1018س) أم قيس بنت حمصن  -رضي هللا عنها  -قالت« :تُويف ابينِّ ،
فجزعت عليه ،فقلت للذي يغسله:

ال تغسل ابين ابملاء البارد فتقتُله ،فانطلق عُكاشة بن حمصن إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأخربه بقوهلا،
(.)1
رت ما عمرت» .أخرجه النسائي
فتبسم ،مث قال :ما قالت  -طال عمرها -؟ فال نَعلَ ُم امرأة َع ِّم ْ
ّ
[جامع[ ] 5375 :عبد القادر :في سنده أبو الحسن مولى أم قيس ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 29 / 4 )1في الجنائز ،باب غسل الميت بالحميم (.)1882

[( - ]1019د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يغتسل من أربع :من
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ويوم اجلمعة ،ومن احلجامة ،ومن غَ ْس ِّل امليت» أخرجه أبو داود
اجلنابةَ ،

(.)1

[جامع[ ]5378 :عبد القادر :في سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي ،وهو لين الحديث] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف

مصعب بن شيبة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3160في الجنائز ،باب في الغسل من غسل الميت.

[( - ]1020د) عثيم بن كليب  -رمحه هللا  :-عن أبيه عن جده ،أنه جاء إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
احلِّق »-قال :وأخربين
فقال :قد
ُ
أسلمت ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم« :-أل ِّْق عنك َشعر الكفر  -يقولْ :
(.)1
نت» أخرجه أبو داود
آلخر معه :أل ِّْق عنك َش ْعر الكفر ،وا ْختَِّ ْ
آخر «أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال َ
ُ
[جامع[ ] 5382 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( ) 356في الطهارة ،باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.

[( - ]1021د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:

وامنَـعُوا منها
احلمامات ،فال يدخلنَّها
ُ
ح لكم أرض العجم ،وستجدون فيها بُيوَتً يقال هلاَّ :
الرجال إال أب ُُزرْ ،
َ
«ستُـ ْفتَ ُ

النساء ،إال مريضة أو نُفساءَ» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع [ ]5384 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وضعف شيخه عبد

الرحمن بن رافع] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4011في الحمام في فاتحته.

[( * - ]1022ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من أتى حائضاً يف
()1
فرجها ،أو امرأة يف ُدبُ ِّرها ،أو كاهناً ،فقد كفر مبا أُنْ ِّز َل على حممد  -صلى هللا عليه وسلم »-أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]5387 :األلباني :صحيح] [شعيب :محتمل للتحسين] [الترمذي ... :وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل

إسناده]

( )1رقم ( )135في الطهارة ،باب في كراهية إتيان الحائض ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )639في الطهارة ،باب النهي عن إتيان

الحائض.

[( - ]1023ط د) عائشة  -رضي هللا عنها « :-كانت مضطجعة مع رسول هللا يف ثوب واحد ،وإهنا وثبَت َوثْبة
مالك؟ لعلَّك نَِّف ِّ
شديدة .فقال هلا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
ست  -يعين احليضةَ  -قالت :نعم ،قالُ :ش ِّّدي

على نفسك َإزار ِّك ،مث عُ ِّ
ِّ
مضجعك» أخرجه «املوطأ» (.)1
ودي إىل
َ

ويف رواية أيب داود عن عمارة بن غراب :أن عمة له حدَّث ْته« :أهنا سألت عائشة ،فقالت :إحداان حتيض وليس هلا
ولزوجها إال فراش واحد؟ فقالت عائشة :أ ِّ
ُخربك ما صنع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-دخل ليالً وأان حائَض،
وأو َجعه الربد ،فقال :ا ْدين
فمضى إىل مسجده  -قال أبو داود :تعين مسجد بيته  -فلم ينصرف حىت غَلَبَـ ْت ِّين
عينايْ ،
َ
فخذي ،فوضع خدَّه وصدره على فخذي،
فكشفت عن
مين ،فقلت :إين حائض ،فقال :وإ ْن ،اكشفي عن فخذيك،
َّ
ُ
ِّّ
ت عليه حىت َدفِّئ ،فنام» (.)2
وحنَـ ْي ُ
َ

([ )1جامع[ ] 5401 :عبد القادر :مرسل ،قال ابن عبد البر :لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ،وال أعلم أنه روي بهذا

اللفظ من حديث عائشة البتة] رواه الموطأ  58 / 1في الطهارة ،باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.

([ )2جامع[ ] 5401 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبد الرحمن بن زياد -وهو اْلفريقي -ضعيف ،وعمارة
بن غراب مجهول ،وعمته ال تعرف] رواه أبو داود رقم ( )270في الطهارة ،باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع.
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نزلت عن املِّ ِّ
ب
[( - ]1024د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت:
«كنت إذا ِّح ْ
ت ُ
ض ُ
ُ
ثال على احلصري ،فلم نَـ ْق ُر ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومل نَ ْد ُن منه حىت نطهر» أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 5402 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )271في الطهارة ،باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

النيب  -صلى هللا عليه
استُ ِّحي َ
ضت ،فأمرها ُّ
[( * - ]1025د) عكرمة بن عبد هللا« :أن أمَّ َحبيبة بنت جحش ْ
()1
أت شيئاً من ذلك َّ
توضأَت وصلَّت» .أخرجه أبو داود
وسلم -أن تنتظر أايم أقرائها ،مث تغتسل وتُصليِّ ،فإ ْن َر ْ
[جامع[ ]5425 :عبد القادر :منقطع ...وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها] [شعيب :رجاله ثقات لكن فيه انقطاع]
[األلباني :صحيح]

( )1رقم ( ) 305في الطهارة ،باب من لم يذكر الوضوء إال عند الحدث.

ول َِّّ
«ال يَـ ْقبَ ُل َّ
ص َالةً بِّغَ ِّْري طُ ُهو ٍرَ ،وَال
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ْرةَ ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّللُ َ
اَّلل َ
[( * - ]1026جه) أَبو بَك َ
()1
ص َدقَةً ِّم ْن غُلُ ٍ
ول» أخرجه ابن ماجه
َ

يف لِ َضع ِ
ف اْل َخلِ ِ
يل
جدا .الخليل بن زكريا متروك] [البوصيري :إِ ْسَن ُاد ُه َض ِع ٌ
[ماجه[ ]274 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ْ
ْب ِن َزَكرَِّيا]
ِ
ِ
ور
َّللا َص َال ًة ِب َغ ْي ِر طُ ُه ٍ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)274ك َت ُ
اب َال َي ْقَب ُل َّ ُ

ِّ
ِّ
ظ
يث قَ َ
الص َالةَُ ،وَال َُيَافِّ ُ
استَـ َق ْمتُ ْمَ ،و َخ ْريُ أَ ْع َمالِّ ُك ُم َّ
[( - ]1027جه) أَبو أ َُم َامةَ ،يَـ ْرفَ ُع ا ْحلَ ِّد َ
يمواَ ،ونِّع َّما إِّ ِّن ْ
الْ :
«استَق ُ
()1
ض ِّ
وء إَِّّال ُم ْؤِّم ٌن» أخرجه ابن ماجه
َعلَى ال ُْو ُ
[ماجه[ ] 279 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف التابعي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف إسحاق
بن أسيد ،وجهالة أبي حفص الدمشقي]
ِ
ِ
ظ ِة َعَلى ا ْل ُو ُض ِ
وء
اب ا ْل ُم َحا َف َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)279ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( * - ]1028جه) أَبو أ َُم َامةَ ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
الس َو َ
ضاةٌ
اك َمط َْه َرةٌ لِّلْ َف ِّمَ ،م ْر َ
اَّلل َ
س َّوُكوا؛ فَِّإ َّن ّ
ال« :تَ َ
لسو ِّ
ِّ
ِّ
اف أَ ْن أَ ُش َّق
َين أَ َخ ُ
لِّ َّ
اكَ ،ح َّىت لَ َق ْد َخ ِّش ُ
ض َعلَ َّي َو َعلَى أَُّم ِّتَ ،ول َْوَال أِّّ
يت أَ ْن يُـ ْف َر َ
لر ِّّ
يل إَِّّال أ َْو َ
ص ِّاين ِّاب ّ َ
بَ ،ما َجاءَِّين ج ِّْرب ُ
()1
يت أَ ْن أُح ِّفي م َق ِّ
اد َم فَ ِّمي» أخرجه ابن ماجه
َستَ ُ
َعلَى أ َُّم ِّت ،لََف َر ْ
اك َح َّىت لَ َق ْد َخ ِّش ُ
ضتُهُ َهلُ ْمَ ،وإِِّّّين َأل ْ
ْ ََ

[ماجه[ ]289 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف ،لضعف علي
بن يزيد األلهاني]
ِ
السو ِ
ِ
ِ
اك
اب َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)289ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1029جه) أَبو أ َُم َامةَ ،أ َّ
ول:
َح ُد ُك ْم إِّذَا َد َخ َل ِّم ْرفَـ َقهُ أَ ْن يَـ ُق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
الَ " :ال يَـ ْعج ْز أ َ
الش ْيطَ ِّ
س الن ِّ
يث الْم ْخبِّ ِّ
اخلَبِّ ِّ
س ِّنَ :و َح َّدثَـنَا أَبُو َح ٍِّ
ك ِّم َن ِّّ
ثَّ ،
َّج ِّ
الر ْج ِّ
ال:
سْ ،
امت قَ َ
الرِّج ِّيم " قَ َ
ان َّ
اللَّ ُه َّم إِِّّّين أَعُوذُ بِّ َ
ُ
ال أَبُو ا ْحلَ َ
الش ْيطَ ِّ
س الن ِّ
يث الْم ْخبِّ ِّ
اخلَبِّ ِّ
َح َّدثَـنَا ابْ ُن أَِّيب َم ْرَميَ ،فَ َذ َك َر َْحن َوهَُ ،وَملْ يَـ ُق ْل ِّيف َح ِّديثِّهِِّّ " :م َن ِّّ
ثَّ ،
َّج ِّ
الر ْج ِّ
ان
الِّ :م َن ْ
س ،إِّ ََّّنَا قَ َ
ُ
()1
الرِّج ِّيم .أخرجه ابن ماجه
َّ

[ماجه[ ]299 :األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،علي بن يزيد ضعيف ،وقال يحيى بن معين :علي بن يزيد ،عن القاسم،
عن أبي أمامة هي ضعاف كلها]
ِ
ِ
الر ُج ُل إِ َذا َد َخ َل ا ْل َخ َال َء
ول َّ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)299ك َت ُ
اب َما َيُق ُ
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ِّ
[( - ]1030جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ال:
ج ِّم َن ْ
اخلََال ِّء ،قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ " :كا َن النِّ ُّ
َّيب َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِّذَا َخ َر َ
()1
ِّ ِّ ِّ
ب َع ِّّين ْاألَذَى َو َعافَ ِّاين» أخرجه ابن ماجه
«ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي أَ ْذ َه َ

[ماجه[ ]301 :عبد الباقي :في الزوائد :هو متفق على تضعيفه .والحديث بهذا اللفظ غير ثابت] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف إسماعيل بن مسلم وهو المكي متفق على تضعيفه]
ِ
ِ
ول إِ َذا َخَر َج ِم َن ا ْل َخ َال ِء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)301ك َت ُ
اب َما َيُق ُ

ول َِّّ
«اي عُ َم ُر َال تَـبُ ْل قَائِّ ًما»
ول قَائِّ ًما ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوأَ َان أَبُ ُ
الَ " :ر ِّآين َر ُس ُ
[( - ]1031جه) عُ َمر ،قَ َ
اَّلل َ
الَ :
()1
ْت قَائِّ ًما بَـ ْع ُد .أخرجه ابن ماجه
فَ َما بُـل ُ
[ماجه[ ]308 :عبد الباقي :في الزوائد :متفق على تضعيفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي أُمية عبد الكريم
بن أبي المخارق]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)308ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ِفي ا ْلبو ِل َق ِ
اع ًدا
َْ
ََ َُ َ َ ٌ
ُ

ول
ت ِّهبَا َر ُس َ
[( - ]1032جه) عُثْ َمان بْ َن َع َّفا َن ،قَ َ
ت ذَ َك ِّري بِّيَ ِّم ِّيين ُمنْ ُذ َابيَـ ْع ُ
تَ ،وَال َم ِّس ْس ُ
تَ ،وَال متََنـ َّْي ُ
«ما تَـغَنـ َّْي ُ
الَ :
()1
َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم» أخرجه ابن ماجه
اَّلل َ

ألئمه،
الهنائي -ضعفه غير واحد
َ
[ماجه[ ]311 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ،الصلت بن دينار -وهو األزدي ُ
وقال أحمد وعمرو بن علي والدارقطني :متروك]
ِ
ين ،و ِاالسِتْن َج ِ
ِ
ِ
اه ِة م ِ َّ
اء ِبا ْلَي ِم ِ
ين
س الذ َك ِر ِبا ْلَيم ِ َ ْ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)311ك َت ُ
اب َكَر َ َ

اَّللِّ
[( * - ]1033جه) جابِّر ب ِّن عَب ِّد َِّّ
ال :ح َّدثَِّين أَبو سعِّ ٍ
ي ،أَنَّهُ َش ِّه َد عَلَى َر ُس ِّ
ول َّ
يد ْ
اخلُ ْد ِّر ُّ
َ ْ ْ
ُ َ
اَّلل-رضي هللا عنهما -قَ َ َ
()1
ٍ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم :أَنَّهُ « َهنَى أَ ْن نَ ْستَـ ْقبِّ َل الْق ْبـلَةَ بِّغَائِّط أ َْو بِّبَـ ْو ٍل» أخرجه ابن ماجه
َ
[ماجه[ ] 320 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا الحديث والحديث اآلتي في إسنادهما ابن لهيعة] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة]
ِ
ِ
اسِت ْقَب ِ
اب َّ
ال ا ْل ِقْبَل ِة ِبا ْل َغ ِائ ِط َوا ْلَب ْو ِل
الن ْه ِي َع ِن ْ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)320ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
[( * - ]1034جه) أَبو ٍ
ول
سعيد ْ
ب قَائِّ ًماَ ،وأَ ْن أَبُ َ
ال :إِّ َّن َر ُس َ
ي ،قَ َ
اخلُ ْد ِّر َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « :هنَ ِّاين أَ ْن أَ ْش َر َ
اَّلل َ
()1
ُم ْست ْقبِّ َل ال ِّْق ْبـلَةَ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]321 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف كسابقه]
ِ
ِ
اسِت ْقَب ِ
اب َّ
ال ا ْل ِقْبَل ِة ِبا ْل َغ ِائ ِط َوا ْلَب ْو ِل
الن ْه ِي َع ِن ْ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)321ك َت ُ

ول َِّّ
ال
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمِّ :يف َكنِّ ِّيفهُِّ ،م ْستَـ ْقبِّ َل ال ِّْق ْبـلَةِّ " قَ َ
ت َر ُس َ
[( * - ]1035جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
الَ " :رأَيْ ُ
اَّلل َ
ِّ
الِّ :
ك لِّ َّ
الص ْح َر ِّاءَ ،ال
ص َد َق أَبُو ُه َريْـ َرةَ أ ََّما قَـ ْو ُل أَِّيب ُه َريْـ َرةَ ،فَـ َق َ
يب ،فَـ َق َ
«يف َّ
ْت ذَلِّ َ
يسى ،فَـ ُقل ُ
ص َد َق ابْ ُن عُ َم َرَ ،و َ
الَ :
ع َ
لش ْعِّ ِّّ
يف ل َْي ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت " أخرجه ابن
استَـ ْقبِّ ْل فِّيهِّ َح ْي ُ
ث ِّش ْئ َ
س فيه ق ْبـلَةٌْ ،
يَ ْستَـ ْقب ِّل الْق ْبـلَةََ ،وَال يَ ْستَ ْدب ْرَها» َوأ ََّما قَـ ْو ُل ابْ ِّن عُ َم َر ،فَإ َّن الْ َكن َ َ
()1
ماجه
[ماجه[ ]323 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد ضعيف ،عيسى الحناط هو أحد الضعفاء المتروكين]
ِ
الر ْخص ِة ِفي َذلِ َك ِفي اْل َكِن ِ
ِ
َّ
الص َحارِي
احِت ِه ُدو َن َّ
يفَ ،وإَِب َ
اب الط َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)323ك َت ُ
اب ُّ َ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ وسلَّم قَـوٌم يكْر ُهو َن أَ ْن يستَـ ْقبِّلُوا بِّ ُفر ِّ
َت :ذُكِّر ِّعنْ َد َر ُس ِّ
وج ِّه ُم
شة ،قَال ْ
[( - ]1036جه) عَائِّ َ
ُ
ول َّ َ
َْ
ُ
ََ َ ْ َ َ
َ
()1
استَـ ْقبِّلُوا ِّمبَْق َع َدِّيت ال ِّْق ْبـلَةَ» أخرجه ابن ماجه
ال ِّْقْبـلَةَ ،فَـ َق َ
اه ْم قَ ْد فَـ َعلُ َ
ال« :أ َُر ُ
وهاْ ،
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[ماجه[ ]324 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف على نكارة فيه ،خالد بن أبي الصلت على ضعفه لم يسمع من عراك]
ِ
الر ْخص ِة ِفي َذلِ َك ِفي اْل َكِن ِ
ِ
الص َحارِي
احِت ِه ُدو َن َّ
يفَ ،وإَِب َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)324ك َت ُ
اب ُّ َ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
َح ُد ُك ْم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اينَّ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
اد الْيَ َم ِِّّ
يسى بْ ِّن يَـ ْز َد َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا َاب َل أ َ
[( - ]1037جه) ع َ
()1
ث م َّر ٍ
ات» أخرجه ابن ماجه
فَـلْيَـ ْن ُْرت ذَ َك َرهُ ثََال َ َ

[ماجه[ ]326 :عبد الباقي :في الزوائد :يزداد ويقال له ازداد ال يصح له صحبة .وزمعة ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف زمعة بن صالح ،وعيسى بن يزداد وأبوه مجهوالن]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)326ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ِاالسِتبر ِ
اء َب ْع َد ا ْلَب ْو ِل
َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ
ُ

ِّ
ِّ
اجتِّهُِّ ،مثَّ
[( * - ]1038جه) أَنَس -رضي هللا عنه -قَ َ
الُ « :ك ْن ُ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِّيف َس َف ٍر فَـتَـنَ َّحى حلَ َ
ت َم َع النِّ ِّّ
()1
ضٍ
وء ،فَـتَـ َو َّ
ضأَ» أخرجه ابن ماجه
َجاءَ فَ َد َعا بِّ َو ُ
[ماجه[ ]332 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه]
ِ
اع ِد لِْلبر ِاز ِفي ا ْل َف َض ِ
ِ
اء
اب التََّب ُ ََ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)332ك َت ُ

ِّ
[( * - ]1039جه) يَـ ْعلَى بْ ِّن ُم َّرةَ ،أ َّ
ب إِّ َىل الْغَائِّ ِّط أَبْـ َع َد» أخرجه ابن
َن النِّ َّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « :كا َن إِّذَا ذَ َه َ

ماجه

()1

ُسيدي ضعيف] [البوصيري :هذا إسناد ضعيف لضعف
[ماجه[ ]333 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ،يونس بن خباب األ َ
يونس بن خباب]
ِ
اع ِد ِلْلبر ِاز ِفي ا ْل َف َض ِ
ِ
اب َّ
اء
اب التََّب ُ ََ
الط َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)333ك َت ُ

ول َِّّ
ار ِّ
ث ال ُْم َزِِّّينّ ،أ َّ
[( * - ]1040جه) بَِّالل بْ ِّن ا ْحلَ ِّ
اجةَ أَبْـ َع َد» أخرجه
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن إِّذَا أ ََر َ
اَّلل َ
اد ا ْحلَ َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 336 :عبد الباقي :في إسناده كثير بن عبد هللا ضعيف .قال الشافعي هو ركن من أركان الكذب] [األلباني :صحيح لغيره]
[ شعيب :إسناده ضعيف ،كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني متفق على ضعفه]
ِ
اع ِد لِْلبر ِاز ِفي ا ْل َف َض ِ
ِ
اء
اب التََّب ُ ََ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)336ك َت ُ

ِّ
اد أَ ْن يـ ْق ِّ
ض َي
[( * - ]1041جه) يَـ ْعلَى بْ ِّن ُم َّرةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ قَ َ
الُ :ك ْن ُ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِّيف َس َف ٍر ،فَأ ََر َ َ
ت َم َع النِّ ِّّ
ول َِّّ
ني»  -قَ َ ِّ
ال ِّيل« :ائْ ِّ
ْك ْاألَ َشاءَتَ ْ ِّ
ار  " -فَـ ُق ْل َهلَُما :إِّ َّن َر ُس َ
اجتَهُ ،فَـ َق َ
ت تِّل َ
يع :يَـ ْع ِّين النَّ ْخ َل ِّّ
الَ :وك ٌ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
َح َ
الصغَ َ
ِّ
اجتَهُُ ،مثَّ قَ َ
ال ِّيل» ائْتِّ ِّه َما ،فَـ ُق ْل َهلَُما :لِّ َ ْرتِّج ْع ُكلُّ
رت ِّهبِّ َما .فَـ َق َ
اجتَ َم َعتَا .فَ ْ
عَلَيْه َو َسلَّ َم َأي ُْم ُرُك َما أَ ْن َجتْتَ ِّم َعا « .فَ ْ
ضى َح َ
استَ ََ
()1
و ِّ
ْت َهلَُما .فَـ َر َج َعتَا .أخرجه ابن ماجه
اح َدةٍ ِّم ْن ُك َما إِّ َىل َم َك ِّاهنَا " فَـ ُقل ُ
َ

[ماجه[ ]339 :عبد الباقي :في الزوائد :له شاهد من حديث أنس ومن حديث عمر .رواهما الترمذي في الجامع] [األلباني :صحيح]
[شعيب :قال البوصيري :إسناده ضعيف ،ألن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى ابن مرة]
ِ
ِ
اب ِاال ْرِتَي ِاد لِ ْل َغ ِائ ِط َوا ْلَب ْو ِل
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)339ك َت ُ

ول َِّّ
ش ْع ِّ
َين ِّ
[( - ]1042جه) ابْن َعبَّ ٍ
آوي لَهُ ِّم ْن
ب فَـبَ َ
«ع َد َل َر ُس ُ
اس قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّ َىل ال ِّّ
الَ ،ح َّىت أِّّ
الَ :
اَّلل َ
()1
ِّ
فَ ِّّ
ني َاب َل» أخرجه ابن ماجه
ك َوِّرَك ْيهِّ ح َ

[ماجه[ ]341 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .قال البخاري محمد بن ذكوان منكر الحديث .وذكره ابن حبان في الثقات ثم
أعاده في الضعفاء .وقال سقط االحتجاج به .وضعفه النسائي والدارقطني] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
ِ
اب ِاال ْرِتَي ِاد لِ ْل َغ ِائ ِط َوا ْلَب ْو ِل
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)341ك َت ُ
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ول َِّّ
َح ُد ُك ْم ِّيف ال َْم ِّاء النَّاقِّ ِّع» أخرجه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1043جه) ابْن عُ َم َر قَ َ
«ال يَـبُول َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
َن أ َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]345 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .ابن أبي فروة اسمه إسحاق ،متفق على تركه .وأصله في الصحيحين بلفظ "

جدا كما قال البوصيري ،ابن أبي فروة -وهو إسحاق
الماء الدائم "] [حكم األلباني :صحيح بلفظ الماء الدائم] [شعيب :إسناده ضعيف ً

بن عبد هللا -متفق على تركه]
ِ
الر ِ
النه ِي َع ِن ا ْلبو ِل ِفي ا ْلم ِ
ِ
اك ِد
اء َّ
اب َّ ْ
َْ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)345ك َت ُ
َ

سلَّ َم
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم َو ُه َو يَـبُ ُ
[( - ]1044جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
َّيب َ
الَ :
ول ،فَ َ
«م َّر َر ُج ٌل عَلَى النِّ ِّّ
()1
الس َال َم» أخرجه ابن ماجه
َعلَْيهِّ ،فَـلَ ْم يَـ ُر َّد َعلَْيهِّ ،فَـلَ َّما فَـ َر َ
ض ،فَـتَـيَ َّم َم ُمثَّ َر َّد َعلَْيهِّ َّ
غ َ
ب بِّ َك َّف ْيهِّ ْاأل َْر َ
ض َر َ
[ماجه[ ]351 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف مسلمة بن علي ،وقال البخاري وأبو زرعة :منكر الحديث .وقال

الحاكم :يروى عن األوزاعي وغيره المنكرات والموضوعات .وقال السندي لكن الحديث جاء من رواية أبي الجهيم وابن عمر] [حكم

ني الشامي -متروك]
األلباني :صحيح بلفظ الجدار مكان األرض] [شعيب :إسناده ضعيف ً
جدا ،مسلمة بن علي -وهو أبو سعيد ال ُخ َش ُّ
ِ
ِ
ِ
اب َّ ِ َّ
ول
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)351ك َت ُ
الر ُجل ُي َسل ُم َعَل ْيه َو ُه َو َيُب ُ

شة ،أ َّ
ال ابْ ُن عُ َم َر :فَـ َعلْنَاهُ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن يَـغْ ِّس ُل َم ْق َع َدتَهُ ثََال ًاث» قَ َ
[( - ]1045جه) َعائِّ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
()1
ورا " أخرجه ابن ماجه
فَـ َو َج ْد َانهُ َد َواءً َوطُ ُه ً
[ماجه[ ]356 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده مسلسل بالضعفاء]
اء ِبا ْلم ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)356ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ِاالسِتْن َج ِ
اء
ََ َُ َ َ ُ ْ
ُ
َ

ِّ ٍ ِّ
ول َِّّ
ِّ
َصنَ ُع لِّر ُس ِّ
شة قَال ْ
[( - ]1046جه) َعائِّ َ
َتُ « :ك ْن ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ثََالثَةَ آنيَة م َن اللَّْي ِّل ُخمَ َّم َرةً ،إِّ َانءً
تأ ْ َ
()1
لِّطَ ُه ِّ
ش َرابِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
ورهَِّ ،وإِّ َانءً لِّ ِّس َواكِّهَِّ ،وإِّ َانءً لِّ َ

[ماجه[ ]361 :عبد الباقي :في الزوائد :ضعيف .التفاقهم على ضعف حريش بن الخريت] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف َحريش بن ِ
الخرِيت]
ِ
اْل َن ِ
ِ
اب َت ْغ ِطَي ِة ِْ
اء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)361ك َت ُ

ول َِّّ
الص َالةَ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1047جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ا ْهلَِّّرةُ َال تَـ ْقطَ ُع َّ
اَّلل َ
()1
ِّأل ََّهنَا ِّمن متَ ِّاع الْبـ ْي ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
ْ َ َ
[ماجه[ ]369 :عبد الباقي :في الزوائد :رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار ،وهو محمد بن بشار]

[األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن موقوًفا ،عبيد هللا بن عبد المجيد خالفه عبد هللا بن وهب عن ابن أبي الزناد فوقفه ،وابن أبي الزناد

الح َسن]
حديثه من باب َ

ِ
ِ
َّ
الر ْخ َص ِة ِفي َذلِ َك
وء ِب ُس ْؤِر ا ْل ِهَّرِةَ ،و ُّ
اب الط َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)369ك َت ُ
اب ا ْل ُو ُض ُ

َّيب صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم وأَ ْهلُه يـغْت ِّسلُو َن ِّمن إِّ َان ٍء و ِّ
اح ٍدَ ،وَال يَـغْتَ ِّس ُل أَ َح ُد ُمهَا
[( - ]1048جه) عَلِّ ّي ،قَ َ
ُ ْ ََ َ َ َُ َ
الَ « :كا َن النِّ ُّ َ
ْ
َ
()1
ض ِّل ص ِّ
احبِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
بَِّف ْ َ

[ماجه[ ]375 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف الحارث :وهو ابن عبد هللا

األعور]

ِ
ِ
الن ْه ِي َع ْن َف ْض ِل َو ُض ِ
اب َّ
وء ا ْل َمْأر َِة
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)375ك َت ُ

ٍ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم قَ َ ِّ
ِّ
اس أ َّ
اَّلل بْ ِّن َعبَّ ٍ
[( - ]1049جه) َع ْب ِّد َّ
ك َماءٌ؟»
َن َر ُس َ
«م َع َ
ُ
ول َّ َ
ال البْ ِّن َم ْسعُود ،لَْيـلَةَ ا ْجل ِّّنَ :
ََ َ
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ول َِّّ
ِّ
ِّ
ال:
ب عَلَ َّي» .قَ َ
ال َر ُس ُ
يحةٍ ،فَـ َق َ
قَ َ
ص َّ
ورُ ،
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :متََْرةٌ طَيِّّبَةٌ َوَماءٌ طَ ُه ٌ
اَّلل َ
الَ :ال .إَِّّال نَبِّي ًذا ِّيف َسط َ
()1
ت َعلَْيهِّ ،فَـتَـ َو َّ
ضأَ بِّهِّ .أخرجه ابن ماجه
صبَـ ْب ُ
فَ َ
[ماجه[ ] 385 :عبد الباقي :حديث ابن عباس قد تفرد به المصنف .في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة]
النِب ِ
ِ
ِ
وء ِب َّ
يذ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)385ك َت ُ
اب ا ْل ُو ُض ُ

َصي ُد ،وَكانَ ْ ِّ
[( * - ]1050جه) ابن ال ِّْفر ِّ
ت أ ِّ
يها َماءًَ ،وإِِّّّين تَـ َو َّ
ت ِّمبَ ِّاء الْبَ ْح ِّر،
اس ّيِّ ،قَ َ
ضأْ ُ
الُ :ك ْن ُ
َج َع ُل فِّ َ
ت ِّيل ق ْربَةٌ أ ْ
ْ َ
َ
()1
ول َِّّ
فَ َذ َكر ُ ِّ
ك لِّر ُس ِّ
ور َما ُؤهُ ،ا ْحلِّ ُّل َمْيـتَـتُهُ» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
الُ :
اَّلل َ
«ه َو الطَّ ُه ُ
ْ
ت ذَل َ َ

[ماجه[ ]387 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال هذا إسناد ثقات .إال أن مسلما لم يسمع من الفراسي .وإنما سمع من ابن الفراسي .وال
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
صحبة له] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة مسلم بن َمخشي ،وابن الفراسي لم يدرك النبي َ -صلى َّ ُ
َو َسَّل َم  ،-فهو مرسل]
ِ
وء ِبم ِ
ِ
اء ا ْلَب ْح ِر
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)387ك َت ُ
اب ا ْل ُو ُض ِ َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
[( - ]1051جه) َع ْنـبسة ب ِّن سعِّ ٍ
ت أَمةً لِّرقَـيَّةَ بِّنْ ِّ
ت َر ُس ِّ
يدَ ،ع ْن َجدَّتِّهِّ أُِّّم أَبِّيهِّ ،أُِّّم َعيَّ ٍ
ُ
ول َّ َ
ََ ْ َ
اشَ ،وَكانَ ْ َ ُ
()1
ِّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ ،وأَ َان قَائِّ َمةٌَ ،و ُه َو قَاع ٌد» أخرجه ابن ماجه
ض ُئ َر ُس َ
َو َسلَّ َم ،قَال ْ
ت أ َُو ِّّ
َتُ « :كنْ ُ
اَّلل َ

[ماجه[ ] 392 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده مجهول .و" عبد الكريم " مختلف فيه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف عبد الكريم بن روح ،وجهالة أبيه وجده]
ِ
ِ
ين َعَلى ُو ُضوِئ ِه َفَي ُص ُّب َعَل ْي ِه
اب َّ
الر ُج ِل َي ْس َت ِع ُ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)392ك َت ُ

«ال و ُ ِّ
[( * - ]1052جه) أَبو سعِّ ٍ
يد ،أ َّ
اس َم َّ
اَّللِّ عَلَْيهِّ» أخرجه
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِّر ْ
َّيب َ
َ
الُ َ :

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]397 :األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ُربيح بن عبد الرحمن وكثير بن زيد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)397ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ما َج ِ
َّس ِمَي ِة ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء
اء في الت ْ
ُ
ََ َُ َ َ ُ َ َ

ول َِّّ
ضوءَ لَهَُ ،وَال
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1053جه) َسعِّيد بْ َن َزيْ ٍد ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
ص َالةَ لِّ َم ْن َال ُو ُ
«ال َ
اَّلل َ
()1
و ُ ِّ
اس َم َّ
اَّللِّ عَلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِّر ْ
ُ

ِ
المري -وهو ثمامة بن وائل -ضعيف]
[ماجه[ ]398 :األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ،أبو ثفال ُ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)398ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ما َج ِ
َّس ِمَي ِة ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء
اء في الت ْ
ُ
ََ َُ َ َ ُ َ َ

[( - ]1054جه) س ْهل ب ِّن س ْع ٍد َّ ِّ ِّ
ضوءَ لَهَُ ،وَال
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
الَ :
ص َالةَ لِّ َم ْن َال ُو ُ
«ال َ
َّيب َ
َ ْ َ
الساعد ِّّ
يَ ،ع ِّن النِّ ِّّ
اَّللِّ َعلَيهِّ ،وَال ص َالةَ لِّمن َال ي ِّ
و ُ ِّ
ار» أخرجه ابن
ص َالةَ لِّ َم ْن َال َُِّي ُّ
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِّر ْ
ب ْاألَنْ َ
َّيبَ ،وَال َ
اس َم َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ
صَ
ُ
صلّي َعلَى النِّ ِّّ
()1
ماجه

[ماجه[ ] 400 :عبد الباقي :في الزوائد :ضعيف التفاقهم على ضعف عبد المهيمن .وقال السندي :لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد
تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن .رواه الطبراني في المعجم الكبير] [األلباني :منكر بالشطر الثاني] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف

عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)400ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ما ج ِ
َّس ِمَي ِة ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء
اء في الت ْ
ُ
ََ َُ َ َ ُ َ َ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم تَـ َو َّ
[( * - ]1055جه) َع ْب ِّد َّ
س َح
ت َر ُس َ
اَّلل بْ ِّن أَِّيب أ َْو َىف ،قَ َ
«رأَيْ ُ
اَّلل َ
الَ :
ضأَ ثََال ًاث ثََال ًاثَ ،وَم َ
()1
ْسهُ َم َّرةً» أخرجه ابن ماجه
َرأ َ
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[ماجه[ ]416 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا اْلسناد ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده تالف بمرة ،فائد بن عبد الرحمن
متروك ال يشتغل به]

ِ
ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء َثَال ًثا َثَال ًثا
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)416ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـتَـ َو َّ
ضأُ ثََال ًاث ثََال ًاث» أخرجه ابن
الَ « :كا َن َر ُس ُ
ي قَ َ
اَّلل َ
[( * - ]1056جه) أَبو َمالك ْاألَ ْش َع ِّر ِّّ

ماجه

()1

[ماجه[ ] 417 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا اْلسناد ضعيف .وليث هو بن أبي سليم .قال السندي :وشهر قد تكلموا فيه]
[األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم -وشهر بن حوشب]،
ِ
ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء َثَال ًثا َثَال ًثا
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)417ك َت ُ

ول َِّّ
ُيب بْ ِّن َك ْع ٍ
ب أ َّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم َدعَا ِّمبَ ٍاء ،فَـتَـ َو َّ
ضأَ َم َّرةً َم َّرةً ،فَـ َق َ
َن َر ُس َ
«ه َذا َو ِّظي َفةُ
الَ :
اَّلل َ
[( - ]1057جه) أ َّ
ض ِّ
ني َم َّرتَ ْ ِّ
ضأَ َم َّرتَ ْ ِّ
ضوءٌ َم ْن تَـ َو َّ
ص َالةًُ ،مثَّ تَـ َو َّ
ضأْهَُ ،ملْ يَـ ْقبَ ِّل َّ
ضوءٌ َم ْن َملْ يَـتَـ َو َّ
ضأَهُ،
نيُ ،مثَّ قَ َ
وء» أ َْو قَ َ
«ه َذا ُو ُ
ال " ُو ُ
ال ُْو ُ
الَ :
اَّللُ لَهُ َ
اَّلل كِّ ْفلَ ْ ِّ ِّ
ِّ
َج ِّر»ُ ،مثَّ تَـ َو َّ
ني ِّم ْن قَـ ْبلِّي» أخرجه ابن
ضأَ ثََال ًاث ثََال ًاث ،فَـ َق َ
ضوئِّيَ ،وُو ُ
«ه َذا ُو ُ
ضوءُ ال ُْم ْر َسل َ
الَ :
ني م َن ْاأل ْ
أَ ْعطَاهُ َُّ

ماجه

()1

[ماجه[ ]420 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زيد هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه .ورواه اْلمام أحمد في مسنده عن أبي
إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء َمَّرًةَ ،و َمَّرَتْي ِنَ ،وَثَال ًثا
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)420ك َت ُ
اب َما َج َ

ِّ
ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
اَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو ،أ َّ
س ْع ٍدَ ،و ُه َو يَـتَـ َو َّ
ول َّ
[( - ]1058جه) َع ْب ِّد َّ
«ما َه َذا
ضأُ ،فَـ َق َ
َن َر ُس َ
الَ :
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َم َّر ب َ
()1
ض ِّ
ت َعلَى َهنَ ٍر َجا ٍر» أخرجه ابن ماجه
اف ،قَ َ
ف» فَـ َق َ
وء إِّ ْس َر ٌ
الس َر ُ
َّ
ال« :نَـ َع ْمَ ،وإِّ ْن ُكنْ َ
ال :أَِّيف ال ُْو ُ

[ماجه[ ] 425 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .لضعف حيي بن عبد هللا وابن لهيعة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
المعافري]
ضعيف لضعف عبد هللا بن لهيعة ُ
وحيي بن عبد هللا َ
اهي ِة التَّع ِدي ِفيهِ
وء وَكر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء في ا ْلَق ْصد في ا ْل ُو ُض ِ َ َ َ
َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)425ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ار َ ِّ
ضأَ َع َر َك َع ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّذَا تَـ َو َّ
ض ال َْع ْر ِّكُ ،مثَّ
الَ « :كا َن َر ُس ُ
[( - ]1059جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
ض ْيه بَـ ْع َ
اَّلل َ
()1
َشب َ ِّ
َصابِّعِّهِّ ِّم ْن َحتْتِّ َها» أخرجه ابن ماجه
ك حلْيَـتَهُ ِّأب َ
َ

[ماجه[ ] 432 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
عبد الواحد بن قيس]

ِ
اب ما َجاء ِفي َت ْخلِ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)432ك َت ُ َّ ِ
يل اللِ ْحَي ِة
اب الط َه َارة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ َ َ

ول َِّّ
الرأ ِّ
ْس»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1060جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمْ :
«األُذُ َان ِّن ِّم َن َّ
اَّلل َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]445 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث أبي هريرة ضعيف ،لضعف عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد هللا] [األلباني:
محمد بن عبد هللا بن
العَقيلي البصري -متروك الحديث .وشيخه َّ
صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
جدا ،عمرو بن الحصين -وهو ُ
عالثة ضعيف الحديث]
ِ
ِ
اب َّ
الر ِ
اب ْاألُ ُذَن ِ
ْس
ان ِم َن َّأ
الط َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)445ك َت ُ

ول َِّّ
اَّللِّ بْ ِّن أَِّيب َرافِّ ٍعَ ،ع ْن أَبِّيهِّ أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َكا َن «إِّذَا تَـ َو َّ
[( - ]1061جه) عُبَـ ْيد َّ
ضأََ ،ح َّر َك َخامتََهُ»
َن َر ُس َ
اَّلل َ
()1
أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ]449 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد هللا] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع منكر الحديث ،وكذا أبوه]
جدا ،فإن َمعمر بن َّ
ضعيف ً
ِ
اب الطَّ َه َارِة َوسَنِن َهاَ ،ب ُ ِ ِ
َصا ِب ِع
( )1سنن ابن ماجه ( ،)449ك َت ُ
اب َت ْخليل ْاأل َ
ُ

ول َِّّ
ِّ
«علَّم ِّين ِّج ْ ِّ
[( - ]1062جه) َزيْد بْ ِّن َح ِّ
ضوءََ ،وأَ َم َرِّين أَ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ارثَةَ ،قَ َ
يل ال ُْو ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ َ :
َ
ربائ ُ
()1
ض ِّ
ِّ
وء» أخرجه ابن ماجه
ج ِّم َن الْبَـ ْو ِّل بَـ ْع َد ال ُْو ُ
ض َحَ ،حتْ َ
أَنْ َ
ت ثَـ ْوِّيب ،ل َما َخيْ ُر ُ

[ماجه[ ]462 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة] [األلباني :حسن دون األمر] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف ابن لهيعة -وهو عبد هللا -على اضطراب في إسناده ومتنه]
ِ
ِ
الن ْض ِح َب ْع َد ا ْل ُو ُض ِ
اء ِفي َّ
وء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)462ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ال« :تَـ َو َّ
ض َح فَـ ْر َجهُ» أخرجه ابن ماجه
ضأَ َر ُس ُ
[( * - ]1063جه) َجابِّر ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـنَ َ
اَّلل َ

()1

[ماجه[ ] 464 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى]
قيس -وهو ابن الربيع -وشيخه ابن أبي ليلى ،وهو َّ
ِ
ِ
الن ْض ِح َب ْع َد ا ْل ُو ُض ِ
اء ِفي َّ
وء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)464ك َت ُ
اب َما َج َ

ِّ ٍ
الَ " :م ْن تَـ َو َّ
س َن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ضأَ ،فَأ ْ
َّيب َ
َح َ
[( - ]1064جه) أَنَس بْ ِّن َمالك -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
ث م َّر ٍ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ات :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إَِّّال َّ
ضوءَُ ،مثَّ قَ َ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِّر َ
ال ُْو ُ
َن ُحمَ َّم ًدا عَبْ ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،فُتِّ َح لَهُ
ال ،ثََال َ َ
()1
َثََانِّيَةُ أَبْـ َو ِّ
اب ا ْجلَنَّةِِّّ ،م ْن أَيِّّ َها َشاءََ ،د َخ َل " .أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]469 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زيد العمي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،دو َن ذكر
العدد ،وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي]
ِ
ِ
ال َب ْع َد اْل ُو ُض ِ
وء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)469ك َت ُ
اب َما ُيَق ُ

ِّ
َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ
[( - ]1065جه) ابْن َعبَّ ٍ
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
الَ « :كا َن نَـ ْو ُمهُ ذَلِّ َ
ُ
س ،يَـ ْع ِّين النِّ َّ َ
كَ ،و ُه َو َجال ٌ
()1
َو َسلَّ َم» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]476 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف لضعف حريث] [حكم األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
ُحريث بن أبي مطر]
ِ
ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء ِم َن َّ
الن ْومِ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)476ك َت ُ

ول َِّّ
س فَـ ْر َجهُ ،فَـلْيَـتَـ َو َّ
ضأْ»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
وب ،قَ َ
«م ْن َم َّ
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
[( * - ]1066جه) أَبو أَيُّ َ
ولَ :

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 482 :عبد الباقي :في إسناده إسحاق بن أبي فروة .اتفقوا على ضعفه] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،سفيان بن وكيع -وهو ابن الجراح -ضعيف ،وإسحاق بن أبي فروة -وهو ابن عبد هللا بن أبي فروة المدني -متروك الحديث]
ً
ِ
ِ
س َّ
َّ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء ِم ْن َم ِ
الذ َك ِر
اب الط َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)482ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
«ال تَـتَـوضَّئُوا ِّمن أَلْب ِّ
ان الْغَنَ ِّم،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ض ٍْري ،قَ َ
ُس ْي ِّد بْ ِّن ُح َ
اَّلل َ
ْ َ
[( - ]1067جه) أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ َ :
()1
وتَـوضَّئُوا ِّمن أَلْب ِّ
ان ِّْ
اإلبِّ ِّل» أخرجه ابن ماجه
ْ َ
ََ

[ماجه[ ]496 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه .وقد خالفه غيره] [األلباني :ضعيف]
[ شعيب :إسناده ضعيف الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن ،وقد اضطرب فيه]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء ِم ْن لُ ُحومِ ِْ
اْلِب ِل
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)496ك َت ُ
اب َما َج َ
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ول« :تـوضَّئوا ِّمن ُحل ِّ
ول َِّّ
ِّ
وم ِّْ
[( - ]1068جه) َع ْب َد َّ
اإلبِّ ِّل،
ت َر ُس َ
اَّللِّ بْ َن عُ َم َر ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ َ َ ُ ْ ُ
وَال تـتـوضَّئوا ِّمن ُحل ِّ
ِّ
ِّ
وم الْغَنَ ِّم ،وتَـوضَّئُوا ِّمن أَلْب ِّ
ان ِّْ
صلُّوا ِّيف
صلُّوا ِّيف ُم َر ِّ
اح الْغَنَ ِّمَ ،وَال تُ َ
اإلبِّ ِّلَ ،وَال تَـ َوضَّئُوا م ْن أَلْبَان الْغَنَ ِّمَ ،و َ
ْ َ
َ ََ َ ُ ْ ُ
ََ
()1
مع ِّ
اط ِّن ِّْ
اإلبِّ ِّل» أخرجه ابن ماجه
ََ

[ماجه[ ]497 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس .وقد رواه بالعنعنة .رجاله ثقات وخالد بن يزيد مجهول

الحال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره دون قوله" :وتوضؤوا من ألبان اْلبل ،وال توضؤوا من ألبان الغنم" وهذا إسناد ضعيف
لضعف بقية بن الوليد الحمصي ،وجهالة حال خالد بن يزيد بن عمر]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء ِم ْن ُل ُحومِ ِْ
اْلِب ِل
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)497ك َت ُ
اب َما َج َ

الس ِّ
ول َِّّ
ضوا ِّم َن اللَّ َ ِّ
ي ،أ َّ
ْب؛ فَِّإ َّن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اع ِّد ُّ
[( * - ]1069جه) َس ْهل بْ ِّن َس ْع ٍد َّ
«م ْ
ض ِّم ُ
اَّلل َ
الَ :

لَهُ َد َمسًا» أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]500 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن .قال فيه البخاري :منكر الحديث] [األلباني :صحيح]
[ شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد]
ِ
اب ا ْلم ْضم َض ِة ِم ْن ُش ْر ِب َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)500ك َت ُ َّ ِ
اللَب ِن
اب الط َه َارة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ َ َ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1070جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ب ِّم ْن لَبَنِّ َهاُ ،مثَّ َد َعا ِّمبَ ٍاء،
ب َر ُس ُ
ك قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َشاةًَ ،و َش ِّر َ
اَّلل َ
َ
الَ " :حلَ َ
()1
ال« :إِّ َّن لَهُ َد َمسًا» أخرجه ابن ماجه
ض فَاهَُ ،وقَ َ
فَ َم ْ
ض َم َ

[ماجه[ ]501 :األلباني :ضعيف عن أنس ،وثبت عنه خالفه] [شعيب :صحيح لغيره دون قصة حلب الشاة ،وهذا إسناد ضعيف
لضعف زمعة بن صالح] [البوصيري :هذا إسناد ضعيف]
ِ
اب ا ْلم ْضم َض ِة ِم ْن ُش ْر ِب َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)501ك َت ُ َّ ِ
اللَب ِن
اب الط َه َارة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ َ َ

ول َِّّ
شة أ َّ
صلِّّي َوَال يَـتَـ َو َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن يَـتَـ َو َّ
َن َر ُس َ
[( * - ]1071جه) َعائِّ َ
ضأَُ ،و ُرَّمبَا فَـ َعلَهُ
ضأُُ ،مثَّ يُـ َقبِّّ ُل َويُ َ
اَّلل َ
()1
ِّيب» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]503 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حجاج بن أرطاة .وهو مدلس .وقد رواه بالعنعنة .وزينب قال فيها الدارقطني ال

تقوم بها حجة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف ،حجاج -وهو ابن أرطأة -مدلس وقد عنعن ،وزينب

السهمية مجهولة]

ِ
ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء ِم َن اْل ُقْبَل ِة
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)503ك َت ُ

ات بِّو ُ ٍ
وء و ِّ
ِّ
اَّللِّ «يصلِّّي َّ ِّ
ْت َما َه َذا؟
ش ٍر قَ َ
ض ُل بْ ُن ُمبَ ِّّ
[( * - ]1072جه) الْ َف ْ
اح ٍد» فَـ ُقل ُ
الَ :رأَيْ ُ
ت َجابَِّر بْ َن َع ْبد َّ ُ َ
ض َ
الصلَ َو ُ
ول َِّّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم» أخرجه
صنَ َع َر ُس ُ
ت َر ُس َ
فَـ َق َ
«رأَيْ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَ ْ
صنَ ُع َه َذا ،فَأَ َان أ ْ
اَّلل َ
َصنَ ُع َك َما َ
اَّلل َ
الَ :
ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]511 :األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف الفضل بن ُمبشر -وهو األنصاري] [البوصيري :هذا إسناد
ضعيف ،الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور]
ِ
وء ِل ُك ِل ص َال ٍة و َّ ِ ِ
ِ
وء و ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
اح ٍد
الصَل َوات ُكل َها ِب ُو ُض ٍ َ
َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)511ك َت ُ
َ

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ضر ِّ
ٍ
اخلَطَّ ِّ
ت َع ْب َد َّ
ت
اَّللِّ بْ َن عُ َم َر بْ ِّن ْ
يل قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
اب ِّيف َْجملسه ِّيف ال َْم ْسجد ،فَـلَ َّما َح َ َ
[( - ]1073جه) أَبو غُطَْيف ا ْهلُ َذِِّّّ
ِّ ِّ ِّ
ضر ِّ
ام فَـتَـ َو َّ
ام فَـتَـ َو َّ
اد إِّ َىل َْجملِّ ِّسهِّ ،فَـلَ َّما
َّ
صلَّىُ ،مثَّ َع َ
صلَّىُ ،مثَّ َع َ
ت ال َْع ْ
ضأَ َو َ
ص ُر قَ َ
ضأَ َو َ
الص َالةُ قَ َ
اد إِّ َىل َْجملسه ،فَـلَ َّما َح َ َ
ضةٌ ،أَم سنَّةٌ الْو ُ ِّ
ح َ ِّ
ك َّ
ام فَـتَـ َو َّ
ص َالةٍ،
َصلَ َح َ
اد إِّ َىل َْجملِّ ِّسهِّ ،فَـ ُقل ُ
صلَّىُ ،مثَّ َع َ
ْت :أ ْ
ضوءُ ع ْن َد ُك ِّّل َ
ضأَ َو َ
ب قَ َ
ض َرت ال َْمغْ ِّر ُ
َ
اَّللُ ،أَفَ ِّري َ ْ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الَ :ال ل َْو تَـ َو َّ
ْت :نَـ َع ْم ،فَـ َق َ
قَ َ
ت بِّه َّ
ص َالة ُّ
ت إِّ ََّ
َصلَّْي ُ
ضأْ ُ
يلَ ،وإِّ َىل َه َذا م ِّّين؟ فَـ ُقل ُ
ال :أ ََوفَط ْن َ
الصلَ َوات ُكلَّ َهاَ ،ما َملْ
الص ْب ِّح ،ل َ
تل َ
263

ول َِّّ
ضأَ عَلَى ُك ِّل طُ ْه ٍر ،فَـلَهُ عَ ْشر حسنَ ٍ
«م ْن تَـ َو َّ
اتَ ،وإِّ ََّّنَا
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ُح ِّد ْ
ثَ ،ولَكِّ ِّّين َِّمس ْع ُ
أْ
اَّلل َ
ولَ :
ُ ََ
ّ
()1
ت ِّيف ا ْحلسنَ ِّ
ات» أخرجه ابن ماجه
َر ِّغ ْب ُ
ََ

[ماجه[ ] 512 :عبد الباقي :في الزوائد :مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد اْلفريقي وهو ضعيف .ومع ضعفه كان يدلس .ورواه

أبو داود والترمذي بغير ذكر القصة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد اْلفريقي ،وجهالة أبي

ُغطيف]
ِ
ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وء َعَلى الطَّ َه َارِة
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)512ك َت ُ

[( - ]1074جه) أبو سعيد اخلدري ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ ،سئِّ َل َع ِّن ا ْحلِّيَ ِّ
ني َم َّكةَ َوال َْم ِّدينَةِّ ،تَ ِّر ُد َها
َن النِّ َّ
اض الَِّّت بَ َْ
َّيب َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ور» أخرجه ابن ماجه
ارةِّ ِّم ْنـ َها؟ فَـ َق َ
ال « َهلَا َما َمحَلَ ْ
رب طَ ُه ٌ
السبَاعَُ ،والْك َال ُ
بَ ،وا ْحلُ ُم ُرَ ،وعَ ِّن الطَّ َه َ
ت ِّيف بُطُوهنَاَ ،ولَنَا َما غَ ََ
ّ

[ماجه[ ]519 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الرحمن بن زيد .قال فيه الحاكم :روى عن أبيه أحاديث موضوعة .قال ابن

الجوزي :أجمعوا على ضعفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم]
ِ
ِ
اب ا ْل ِحَي ِ
اض
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)519ك َت ُ

[( - ]1075جه) أَبو أُمامةَ الْب ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
سهُ َش ْيءٌ إَِّّال َما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اهلِّ ِّّي قَ َ
ََ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم« :إ َّن ال َْماءَ َال يُـنَ ّج ُ
()1
ب عَلَى ِّر َِّيهِّ َوطَ ْع ِّمهِّ َول َْونِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
غَلَ َ

[ماجه[ ]521 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف رشدين] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره دون قوله" :إال ما
سندا]
غلب على ريحه وطعمه ولونه" ،وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد ،وهذه الزيادة لم تصح ً
ِ
ِ
اب ا ْل ِحَي ِ
اض
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)521ك َت ُ

الَ :جاءَ أَ ْع َر ِّ ٌّ ِّ
ال :اللَّ ُه َّم ْارمحَْ ِّين َو ُحمَ َّم ًدا،
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
َس َق ِّع ،قَ َ
[( * - ]1076جه) َواثِّلَة بْ ِّن ْاأل ْ
َّيب َ
ايب إ َىل النِّ ِّّ
ت و ِّ
َّيب
ول ،فَـ َق َ
ش َج يَـبُ ُ
ك» قَ َ
َح ًدا ،فَـ َق َ
ال :فَ َ
ك أ َْو َويْـلَ َ
اس ًعاَ ،و َْيَ َ
َوَال تُ ْش ِّر ْك ِّيف َر ْمحَتِّ َ
ال أ ْ
َص َح ُ
ك إِّ َّاي َان أ َ
ال« :لَ َق ْد َحظَْر َ َ
اب النِّ ِّّ
ِّ ٍ
ول َِّّ
ِّ
ب َعلَْيهِّ "
ال َر ُس ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :م ْه ،فَـ َق َ
ص َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
س ْج ٍل م ْن َماء ،فَ َ
اَّلل َ
َ
«دعُوهُ»ُ ،مثَّ َد َعا ب َ
()1
أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]530 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث واثلة بن األسقع ضعيف التفاقهم على ضعف عبد هللا الهذلي .قال الحاكم يروى
جدا ،عبيد هللا بن أبي حميد
عن أبي المليح عجائب .وقال البخاري منكر الحديث] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الهذلي متروك الحديث]

ِ
ِ
اب ْاأل َْر ِ
ف ُت ْغ َس ُل
ض ُي ِص ُيب َها ا ْلَب ْو ُلَ ،ك ْي َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)530ك َت ُ

اَّللِّ
[( * – ]1077جه) أَبو ُهريـرةَ قَ َ ِّ
اَّللِّ إِّ َّان نُ ِّري ُد الْمس ِّج َد ،فَـنَطَأُ الطَّ ِّر َ ِّ
ول َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
سةَ ،فَـ َق َ
يلَ :اي َر ُس َ
َْ
َْ َ
يق النَّج َ
ال :ق َ
ضا»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمْ :
ض َها بَـ ْع ً
ض يُطَ ِّّه ُر بَـ ْع ُ
«األ َْر ُ
َ

[ماجه[ ]532 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فإن اليشكري مجهول .قال الذهبي وشيخه مما اتفقوا على ضعفه] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ
ِ
اب ْاأل َْر ِ
ط ِهُر َب ْع ُض َها َب ْع ًضا
ض ُي َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)532ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]1078جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ت َم َع َر ُس ِّ
«ه ْل ِّم ْن َم ٍاء،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف َس َف ٍر فَـ َق َ
ك قَ َ
الُ :ك ْن ُ
الَ :
اَّلل َ
َ
()1
س َح َعلَى ُخ َّف ْيهُِّ ،مثَّ َحلِّ َق ِّاب ْجلَْي ِّ
فَـتَـ َو َّ
ش فَأ ََّم ُه ْم» أخرجه ابن ماجه
ضأَ َوَم َ

[ماجه[ ]548 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف منقطع .قال أبو زرعة :عطاء الخراساني لم يسمع من أنس ،وقال العقيلي
عمر بن المثنى :حديثه غير محفوظ] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح بغير هذه السياقة ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل َم ْس ِح َعَلى اْل ُخ َّف ْي ِن
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)548ك َت ُ
اب َما َج َ
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ي أ َّ
ص ِّ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ْحةُ بْ ُن َانفِّ ٍع قَ َ
الَّ :
ار ُّ
«الصلَ َوا ُ
َن النِّ َّ
َّيب َ
وب ْاألَنْ َ
الَ :ح َّدثَِّين أَبُو أَيُّ َ
[( - ]1079جه) طَل َ
ت
ْ
ْتَ :وَما أ ََداءُ ْاأل ََمانَةِّ ،قَ َ
ال« :غُ ْس ُل ا ْجلَنَابَةِّ ،فَِّإ َّن َحتْ َ
سَ ،وا ْجلُ ُم َعةُ إِّ َىل ا ْجلُ ُم َعةَِّ ،وأ ََداءُ ْاألَ َمانَةَِّ ،ك َّف َارةٌ لِّ َما بَـْيـنَـ َها» قُـل ُ
اخلَ ْم ُ
()1
ُك ِّّل َش َع َرةٍ َجنَابَةً» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 598 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف ألن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
صحيح لغيره دون قوله" :وأداء األمانة ...،غسل الجنابة " ...إلخ .وهذا إسناد ضعيف النقطاعه]
ِ
ِ
اب َت ْح َت ُك ِل َش َعَرٍة َجَن َاب ٌة
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)598ك َت ُ

ول َِّّ
ادى ِّأبَ ْعلَى صوتِّهِّ
ِّ
َتَ :د َخ َل َر ُس ُ
[( - ]1080جه) أُمُّ َسلَ َمةَ ،قَال ْ
ص ْر َحةَ َه َذا ال َْم ْس ِّج ِّد ،فَـنَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم َ
اَّلل َ
َْ
()1
«إِّ َّن ال َْم ْس ِّج َد َال ََِّي ُّل ِّجلُنُ ٍ
بَ ،وَال ِّحلَائِّ ٍ
ض» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]645 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .محدوج لم يوثق .وأبو الخطاب مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
اله َجري ومحدوج ُّ
الذ ْهلي]
ضعيف لجهالة أبي الخطاب َ
َ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)645ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،ب ِ
اجِتَن ِ
اب ا ْل َح ِائ ِ
ض ا ْل َم ْس ِج َد
اء ِفي ْ
ََ َُ َ َ ٌ
ُ
اب في َما َج َ

ت لِّلنُّـ َف ِّ
ول َِّّ
ِّ
ني يَـ ْوًما ،إَِّّال أَ ْن تَـ َرى الطُّ ْه َر
الَ :كا َن َر ُس ُ
[( - ]1081جه) أَنَس قَ َ
«وقَّ َ
ساء أ َْربَعِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم َ
َ
()1
ك» أخرجه ابن ماجه
قَـ ْب َل ذَلِّ َ
[ماجه[ ]649 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ،سالم بن ُسَليم -وهو الطويل -متروك الحديث]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)649ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،باب ُّ ِ
س
النَف َساءَ ،ك ْم َت ْجل ُ
ََ َُ َ َ ُ
ُ

شة أ َّ
َت َم ْوَالةٌ َهلَا ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َد َخ َل َعلَْيـ َها ،فَا ْختَـبَأ ْ
[( * - ]1082جه) َعائِّ َ
ال النِّ ُّ
َن النِّ َّ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
َّيب َ
()1
ِّ
ال «ا ْختَ ِّم ِّري ِّهبَ َذا» أخرجه ابن ماجه
ش َّق َهلَا ِّم ْن ِّع َم َامتِّهِّ ،فَـ َق َ
َت :نَـ َع ْم ،فَ َ
ت؟» فَـ َقال ْ
ض ْ
«حا َ
عَلَيْه َو َسلَّ َم َ

[ماجه[ ]654 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الكريم وهو ابن المخارق ضعفه اْلمام أحمد وغيره .بل قال ابن عبد البر

الم ِ
خارق -وهو
مجمع على ضعفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم -وهو ابن أبي ُ

متابع]

ِ
ِ
اض ِت ا ْل َجارَِي ُة َل ْم ُت َص ِل إَِّال ِب ِخ َم ٍار
اب إِ َذا َح َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)654ك َت ُ

[( * - ]1083جه) َع ْبد ا ْجلَبَّ ِّ
ض ِّم ْنهُ،
ار بْ ِّن َوائِّ ٍلَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم «أُِّيتَ بِّ َدلْ ٍو ،فَ َم ْ
الَ :رأَيْ ُ
ت النِّ َّ
ض َم َ
َّيب َ
()1
فَم َّج فِّيهِّ ِّمس ًكا ،أَو أَطْيب ِّمن ال ِّْمس ِّ
استَـْنـثَـ َر َخ ِّ
ار ًجا ِّم َن َّ
الدل ِّْو» أخرجه ابن ماجه
كَ ،و ْ
ْ ََ َ ْ
ْ
َ

[ماجه[ ] 659 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده منقطع .ألن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه شيئا " .قاله ابن معين وغيره]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث حسن]
ِ
اْل َن ِ
ِ
اب ا ْل َم ِج ِفي ِْ
اء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)659ك َت ُ

ول َِّّ
ج َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ ُّ
ال أَبُو بَ ْك ٍر:
ط» ،قَ َ
شة ،قَال ْ
[( - ]1084جه) َعائِّ َ
ت ،أ َْو َما َرأَيْ ُ
«ما نَظَْر ُ
اَّلل َ
َتَ :
ت فَـ ْر َ
()1
شةَ " أخرجه ابن ماجه
" َكا َن أَبُو نـُ َع ْي ٍم يَـ ُق ُ
ولَ :ع ْن َم ْوَالةٍ لِّ َعائِّ َ

[ماجه[ ]662 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الراوي عن عائشة]
َخ ِ
ِ
ِ
َن يرى َعورَة أ ِ
اب َّ
يه
َْ
الن ْه ِي أ ْ َ َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)662ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم «ا ْغت ِّ
ٍ
اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]1085جه) ابْن َعبَّ ٍ
س َل م ْن َجنَابَة ،فَـ َرأَى ل ُْم َعةً َملْ
َن النِّ َّ َ
ُ ْ ََ َ ََ
()1
ِّ ِّ ِّ
ي ِّ
ص َر َش ْع َرهُ َعلَْيـ َها .أخرجه ابن ماجه
ال ِِّبُ َّمتِّهِّ ،فَـبَـلَّ َها َعلَْيـ َها» قَ َ
ص ْبـ َها ال َْماءُ ،فَـ َق َ
ال إِّ ْس َحا ُق ِّيف َحديثه :فَـ َع َ
ُ
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جدا ،أبو
[ماجه[ ] 663 :عبد الباقي :في الزوائد :أبو على الرحبى ،اجمعوا على ضعفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
علي الرحبي -واسمه حسين بن قيس الواسطي -متروك]
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ف َي ْصَن ُع
اءَ ،ك ْي َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)663ك َت ُ
اب َم ِن ا ْغ َت َس َل م َن ا ْل َجَن َابةَ ،فَبق َي م ْن َج َسده لُ ْم َع ٌة َل ْم ُيصْب َها ا ْل َم ُ

ال :إِِّّّين اغْتسل ُ ِّ
ِّ
ِّ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
[( - ]1086جه) َعلِّ ّي :قَ َ
صلَّْي ُ
ْت م َن ا ْجلَنَابَةَ ،و َ
َّيب َ
ََ
ال َجاءَ َر ُج ٌل إ َىل النِّ ِّّ
ول َِّّ
ض ِّع الظُّْف ِّرَ ،مل ي ِّ
ت قَ ْدر مو ِّ
ت
ال َر ُس ُ
ص ْبهُ ال َْماءُ ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ل َْو ُكنْ َ
َصبَ ْح ُ
الْ َف ْج َرُ ،مثَّ أ ْ
اَّلل َ
ُْ
ت ،فَـ َرأَيْ ُ َ َ ْ
()1
مس ْح َ ِّ ِّ
َك» أخرجه ابن ماجه
َج َزأ َ
ت َعلَْيه بِّيَد َك ،أ ْ
ََ

[ماجه[ ] 664 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد هللا] [شعيب :إسناده ضعيف ،سويد بن سعيد ضعيف،
ومحمد بن عبيد هللا -وهو العرزمي -متروك الحديث ،وسعد بن معبد الهاشمي والد الحسن مجهول الحال ،لم يرو عنه غير ابنه ولم

يوثقه غير ابن حبان]
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َي ْصَن ُع
اءَ ،ك ْي َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)664ك َت ُ
اب َم ِن ا ْغ َت َس َل م َن ا ْل َجَن َابةَ ،فَبق َي م ْن َج َسده ُل ْم َع ٌة َل ْم ُيصْب َها ا ْل َم ُ

ول َِّّ
[( - ]1087جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
ول قَائِّ ًما»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَ ْن يَـبُ َ
الَ « :هنَى َر ُس ُ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
الر ْمح ِّن الْم ْخز ِّ
ِّ
ي ِّيف ح ِّد ِّ
ت ُحمَ َّم َد بْ َن يَ ِّزي َد أ ََاب َع ْب ِّد َّ
يث
ول :قَ َ
وم َّي ،يَـ ُق ُ
اَّللِّ ،يَـ ُق ُ
تأْ
ولَِّ :مس ْع ُ
َِّمس ْع ُ
َمحَ َد بْ َن َع ْبد َّ َ َ ُ
الُ :س ْفيَا ُن الثـ َّْو ِّر ُّ َ
ول قَ ِّ
الر ْمحَ ِّن ،وَكا َن ِّمن َشأ ِّ
ْن ال َْع َر ِّ
ب الْبَـ ْو ُل
الر ُج ُل أَ ْعلَ ُم ِّهبَ َذا ِّم ْنـ َها قَ َ
اع ًدا " قَ َ
شةَ :،أَ َان َرأَيْـتُهُ يَـبُ ُ
ال أ ْ
َمحَ ُد بْ ُن عَبْ ِّد َّ
الَّ :
عَائِّ َ
ْ
َ
()1
قَائِّما ،أ ََال تَـراهُ ِّيف ح ِّد ِّ
ول ال َْم ْرأَةُ» أخرجه ابن ماجه
ول َك َما تَـبُ ُ
ول« :قَـ َع َد يَـبُ ُ
سنَةَ ،يَـ ُق ُ
يث َع ْب ِّد َّ
َ
ً
َ
الر ْمحَ ِّن ابْ ِّن َح َ
جدا،
[ماجه[ ] 309 :عبد الباقي :في الزوائد :عدي بن الفضل ،اتفقوا على ضعفه] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
عدي بن الفضل -وهو التيمي البصري -متروك]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)309ك َتاب الطَّهارِة وسَنِنها ،بابِ :في ا ْلبو ِل َق ِ
اع ًدا
َْ
ََ َُ َ َ ٌ
ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم َال يكِّل طُ ُهورهُ إِّ َىل أ ٍ
[( - ]1088جه) ابْن َعبَّ ٍ
ص َدقَـتَهُ الَِّّت
الَ « :كا َن َر ُس ُ
اس قَ َ
َحدَ ،وَال َ
ُ
ول َّ َ
َ
ََ َ َ ُ َ
()1
ص َّد ُق ِّهبَا ،يَ ُكو ُن ُه َو الَّ ِّذي يَـتَـ َوَّال َها بِّنَـ ْف ِّسهِّ» أخرجه ابن ماجه
يَـتَ َ

[ماجه[ ]362 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .لضعف مطهر بن الهيثم] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف
طهر بن الهيثم متروك ،وشيخه علقمة مجهول]
جداُ ،م َ
ً
ِ
اْل َن ِ
ِ
اب َت ْغ ِطَي ِة ِْ
اء
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)362ك َت ُ

اح َدةً و ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم و ِّ
ال :تَـ َو َّ
ضوءُ َم ْن َال
اح َدةً ،فَـ َق َ
ضأَ َر ُس ُ
[( - ]1089جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
«ه َذا ُو ُ
الَ :
ول َّ َ
َ
ُ ْ ََ َ َ
ض ِّ
يـ ْقبل َّ ِّ
ني ثِّْنـتَ ْ ِّ
ضأَ ثِّْنـتَ ْ ِّ
وء»َ ،وتَـ َو َّ
ص َالةً إَِّّال بِّهِّ» ُمثَّ تَـ َو َّ
ال" :
ضأَ ثََال ًاث ثََال ًاثَ ،وقَ َ
ني ،فَـ َق َ
ضوءُ الْ َق ْد ِّر ِّم َن الْ ُو ُ
«ه َذا ُو ُ
الَ :
اَّللُ منْهُ َ
َ َُ
ِّ
ِّ
ِّ
يل َِّّ ِّ
ضوءُ َخلِّ ِّ
يمَ ،وَم ْن تَـ َو َّ
ال عنْ َد فَـ َراغهِّ :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إَِّّال
ضأَ َه َك َذاُ ،مثَّ قَ َ
ضوئِّيَ ،وُو ُ
ضوءَ ،و ُه َو ُو ُ
َسبَ ُغ ال ُْو ُ
َه َذا أ ْ
اَّلل إِّبْـ َراه َ
()1
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،فُتِّ َح لَهُ َثََانِّيَةُ أَبْـ َو ِّ
اَّللَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َّ
اب ا ْجلَنَّةِّ ،يَ ْد ُخ ُل ِّم ْن أَيِّّ َها َشاءَ " أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 419 :عبد الباقي :في الزوائد :في اْلسناد زيد العمى ،وهو ضعيف .وعبد الرحيم متروك بل كذاب .ومعاوية بن قرة لم يلق

ابن عمر] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُو ُض ِ
وء َمَّرًة َو َمَّرَتْي ِن َوَثَال ًثا
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)419ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َر ُج ًال يَـتَـ َو َّ
ف»
ضأُ ،فَـ َق َ
الَ :رأَى َر ُس ُ
[( - ]1090جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
فَ ،ال تُ ْس ِّر ْ
«ال تُ ْس ِّر ْ
الَ :
اَّلل َ

أخرجه ابن ماجه

()1

محمد بن
[ماجه[ ] 424 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .بقية مدلس] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده تالف ،آفته
َّ

الفضل -وهو ابن عطية العبدي -فقد كذبوه]
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ية التَّع ِدي ِف ِ
وء وَكراه ِ
ِ
ِ
يه
اء ِفي ا ْلَق ْص ِد ِفي ا ْل ُو ُض ِ َ َ َ
َ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)424ك َت ُ
اب َما َج َ

س َّ
ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
ك»
الذ َك ِّر ،فَـ َق َ
الُ :سئِّ َل َر ُس ُ
[( - ]1091جه) أَبو أ َُم َامةَ ،قَ َ
ال« :إِّ ََّّنَا ُه َو ِّجزء ِّمنْ َ
صلى هللاُ عَلَْيه َو َسل َم عَ ْن َم ِّّ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 484 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جعفر بن الزبير .وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه] [األلباني :ضعيف جدا]
جدا ِمن أجل جعفر بن الزبير -وهو الحنفي -فهو متروك الحديث]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
الر ْخ َص ِة ِفي َذلِ َك
اب ُّ
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)484ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمِّ َ :
َح ُد ُك ْم ِّأب َْر ِّ
[( - ]1092جه) َع ْبد َّ
ض فَ َالةٍ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود قَ َ
ُ
ول َّ َ
«ال يَـغْتَسلَ َّن أ َ
ََ َ
()1
ْح َال يُـ َو ِّاريهِّ ،فَِّإ ْن َملْ يَ ُك ْن يَـ َرى ،فَِّإنَّهُ يُـ َرى» أخرجه ابن ماجه
َوَال فَـ ْو َق َسط ٍ

[ماجه[ ]615 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة .وقيل أجمعوا على ترك حديثه .وأبو
عبيدة قيل لم يسمع من أبيه عبد هللا بن مسعود] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف من أجل الحسن بن عمارة فهو

متروك الحديث ،وأبو عبيدة -وهو ابن عبد هللا بن مسعود -لم يسمع من أبيه]
ِ
ِ
اء ِفي ِاال ْسِتَت ِار ِع ْنَد ا ْل ُغ ْس ِل
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)615ك َت ُ
اب َما َج َ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ
[( - ]1093جه) َعلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّب -رضي هللا عنه  -قَ َ
ت إِّ ْح َدى َزنْ َد َّ
س َر ْ
سأَل ُ
ُ
ْت النِّ ِّّ َ
ي ،فَ َ
ال :انْ َك َ
()1
َّ
س َح َعلَى ا ْجلَبَائِّ ِّر» ،أخرجه ابن ماجه
َو َسل َم« ،فَأ ََم َرِّين أَ ْن أ َْم َ

[ماجه[ ] 657 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمر بن خالد .كذبه اْلمام أحمد وابن معين .وقال البخاري منكر الحديث .وقال
جدا،
وكيع وأبو زرعة يضع الحديث .وقال الحاكم يروى عن زيد بن على الموضوعات] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده تالف ً

عمرو بن خالد -وهو القرشي -كذبه بعضهم وتركه آخرون]
ِ
ِ
اب ا ْل َم ْس ِح َعَلى ا ْل َجَب ِائ ِر
اب الطَّ َه َارِة َو ُسَنن َهاَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)657ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ
شةَ أ َّ
ْرةَ قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،ع ْن َعائِّ َ
الَ :وَكا َن قَ ْد أَ ْد َر َك النِّ َّ
ُ
َن النِّ َّ َ
َّيب َ
[( - ]1094جه) أَبو عُذ َ
وها ِّيف الْميا ِّز ِّر ،وَمل يـرِّّخ ْ ِّ ِّ
ِّ
الرج َ ِّ
لر َج ِّ
َّص لِّ ِّّ
س ِّاء» أخرجه ابن
ال ،أَ ْن يَ ْد ُخلُ َ
ساءَ َع ِّن ا ْحلَ َّم َامات ُمثَّ َرخ َ
َو َسلَّ َمَ « :هنَى ِّّ َ
َ َ َ ْ َُ
ص للنّ َ
ال َوالنّ َ

ماجه

()1

[ماجه[ ]3749 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي ُعذرة]
ِ
اب ُد ُخ ِ
ول ا ْل َح َّمامِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3749ك َت ُ
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الكتاب الثاني من حرف الطاء :يف الطعام
[( - ]1095ت) عبد هللا بن عكراش بن ذؤيب  -عن أبيه قال« :بعثين بنو مرة بن عُبَـيَد بصدقات أمواهلم إىل
ت [عليه] املدينة ،فوجدته جالساً بني املهاجرين واألنصار ،قال :فأخذ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فَـ َق ِّد ْم ُ
ِّ
ْت
والو ْذ ِّر ،فأقبلنا أنكل منها ،فَ َخبط ُ
بيدي ،فانطلَق يب إىل بيت أم سلمة ،فقال :هل من طعام؟ فأُتينَا ِبفنة كثرية الثَّريد َ
بيدي يف نواحيها ،وأكل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من بني يديه ،فقبض بيده اليسرى على يدي اليمىن ،مث
ِّ
اش ُك ْل من موضع واحد ،فإنه طعام واحد ،مث أُتينا بطبَق فيه ألوان التمر ،أو الرطب  -شك عبيد هللا -
قال :اي ع ْكر ُ
وجالت يَ ُد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف الطَّبق ،فقال :اي ِّع ْكراشُ ،ك ْل من حيث
ي،
فجعلت آكل من بني يَ َد َّ
ْ
ُ
شئت ،فإنه غري لون واحد ،مث أُتينا ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يديه ومسح بِّبلَل َّ
وجهه
مباء ،فغَسل
ُ
َ
كفيه َ
غريت النار»
أسه ،وقال :اي عكراش ،هذا الوضوء مما َّ
وذراعيه ور َ

أخرجه الرتمذي ،وقال :هذا حديث غريب ،تفرد به العالء بن الفضل ،ويف احلديث قصة (.)1

[جامع[ ]5446 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1849في األطعمة ،باب ما جاء في التسمية على الطعام.

حم
[( - ]1096د) عائشة -رضي هللا عنها  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تَـ ْقطَعُوا اللَّ َ
ِّ
ابلس ّكِّني ،فإنه من ِّ
سوهُ َهنْساً ،فإنه أ ْهنَأُ و ْأم َرأُ» أخرجه أبو داود (.)1
َ
ّ
صنيع األعاجم ،و ْاهنَ ُ

[جامع[ ] 5451 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف كما قال المصنف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3778في األطعمة ،باب في أكل اللحم.

«كنت آكل مع رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( * - ]1097د ت) صفوان بن أمية  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ
العظْم ،فقال :ا ْدن العظْم من فِّيك؛ فإنه أ ْهنَأُ و ْأمرأُ» أخرجه أبو داود.
حم بيدي من َ
وسلم -فآ ُخ ُذ اللَّ َ
زوجين أيب ،فدعا انساً ،فيهم ص ْفوان بن أمية ،فقال :إن رسول هللا -
ويف رواية الرتمذي عن عبد هللا بن احلارث قالَّ :
سوا اللَّ ْح َم َهنْساً ،فإنه أهنأُ وأمرأُ» (.)1
صلى هللا عليه وسلم -قالْ :
«اهنَ ُ
[جامع[ ]5452 :عبد القادر :إسناده ضعيف ،ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف،
لضعف عبد الرحمن بن معاوية والنقطاعه] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3779في األطعمة ،باب في أكل اللحم والترمذي رقم ( ) 1836في األطعمة ،باب ما جاء أنه قال :انهسوا

اللحم نهساً.

[( - ]1098د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما « -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن اجلُلُ ِّ
وس
ِّ
ورخَّص يف أكل
على املائدة يُ ْش َر ُ
ب اخلَ ْم ُر عليها ،وأ ْن أيكل رجل أو يشرب ُم ْنـبَطحاً على بطنه  -ويف نسخة :وجهه َ -
()1
حب َم ْقلِّ ٍّي وحنوه متكئاً» أخرجه أبو داود
[جامع[ ]5456 :عبد القادر :قال أبو داود :هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ،وهو منكر] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:

منكر]

( )1أخرجه أبو داود رقم ( ) 3774في األطعمة ،باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره.

[( - ]1099ت) أمُّ عاصم  -وهي أمُّ ولد ِّ
شةُ ِّْ
صعة،
لسنان بن سلمة  -قالت :دخل علينا نُبي َ
اخلري وحنن أنكل يف قَ ْ
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رت له القصعةُ» أخرجه
استَـغْ َف ْ
فَح ّدث أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من أكل يف قَ ْ
سهاْ ،
ص َعة مث َحلَ َ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5464 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج المسند (:)20724

إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )1805في األطعمة ،باب ما جاء في اللقمة تسقط.

ت يف التوراة :أن بَـ َرَكةَ الطَّعام الوضوءُ بع َده،
[( - ]1100ت د) سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه  -قال :قرأ ُ
ت يف التوراة ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأخربتُه مبا قرأ ُ
فذكر ُ
ت ذلك ِّّ
ضوء قبلَه ،والوضوء بع َده» أخرجه الرتمذي ،وأبو داود (.)1
الو ُ
«بركة الطعام ُ

[جامع[ ]5465 :الترمذي :ال نعرف هذا الحديث إال من حديث قيس بن الربيع ،وقيس بن الربيع يضعف في الحديث] [عبد القادر:
إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف كما قال المصنف ،من أجل قيس بن الربيع] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1847في األطعمة ،باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ،وأبو داود رقم ( )3761في األطعمة ،باب
غسل اليد قبل الطعام.

«جتَ َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1101ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قالَ :
شأ رجل عند ِّّ
(.)1
ِّ
فقالُ :ك َّ
يوم القيامة» أخرجه الرتمذي
ف عنَّا ُج َ
أكثرهم شبَعاً يف الدنيا أط َْوُهلُم ُجوعاً َ
شاءَك ،فإن َ

[جامع[ ]5477 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ،وفي الباب عن أبي جحيفة] [عبد القادر :إسناده ضعيف ،ولكن
يشهد له معنى الحديث الذي بعده] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1رقم ( )2480في صفة القيامة ،باب صور من الفضائل.

[( - ]1102ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :تَـ َع َّ
ش ْوا ولو
(.)1
ِّ
هرمة» .أخرجه الرتمذي
ب َك ٍّ
ف من َح َ
شف ،فإن تَـ ْر َك َ
العشاء َم َ

[جامع[ ]5481 :الترمذي :هذا حديث منكر ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف جدا] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1857في األطعمة ،باب ما جاء في فضل العشاء.

[( - ]1103ت د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما « :-أن رسول هللا أخ َذ بِّ ِّ
يد َْجم ُذوم ،فَوضعها معه يف
(.)1
ص َعة ،وقالُ :ك ْل ،ثَِّقة ابهلل ،وتَـ َوُّكالً عليه» أخرجه الرتمذي وأبو داود
ال َق ْ

[جامع[ ]5486 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ُم َّ
فضل بن فضالة]
[األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3925في الطب ،باب في الطيرة ،والترمذي رقم ( ،)1818باب ما جاء في األكل مع المجذوم.

[( - ]1104ط) سليمان بن يسار :قال« :دخل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بَـ ْيت ميمونة بنت احلارث،
فإذا ِّ
ضباب فيها بَـ ْيض ،ومعه عبد هللا بن عباس وخالد بن الوليد ،فقال :من أين لكم هذا؟ قالت :أ ْه َدتْه يل أخت ُه َزيلة
ضرين
بنت احلارث ،فقال لعبد هللا بن عباس وخالد بن الوليدُ :كال ،فقاال :أو ال أت ُكل أنت اي رسول هللا؟ فقال :إين َحتْ ُ
من هللا ِّ
حاضرة ،قالت ميمونة :أنَ ْسقيك اي رسول هللا من لْب عندان؟ فقال :نعم ،فلما شرب قال :من أين لكم هذا؟
ك الت ِّ
ك جاريتَ ِّ
قالت :أ ْه َدته يل أخت ُه َزيلة ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أرأيتِّ ِّ
استَ َأمرتِّيين يف
كنت ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك ،تَـر َعى عليها ،فإنه خري ِّ
ِّ ِّ
لك».
ع ْتقها؟ أ ْعطيها أ ْختَكَ ،وصلي هبا َرمحَ ْ
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أخرجه «املوطأ» ،وَيتمل أن تكون من مجلة رواايت احلديث الذي قبله ،ولكنه حيث أخرجه مرسالً عن سليمان بن

يسار أفـ َْر ْدانه منه (.)1

[جامع[ ]5493 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف]

( 967 / 2 )1في االستئذان ،باب ما جاء في أكل الضب مرسالً ،قال ابن عبد البر :وقد رواه بكير بن األشج عن سليمان بن يسار
عن ميمونة.

[( - ]1105د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال يوماً رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
ولْب ،فقام رجل من القوم َّ
فاختَ َذ ذلك ،فجاءه به ،فقال :يف
«و ِّد ْد ُ
بسمن َ
ت أن عندي ُخبزة بيضاءَ من بُـ َّرة مسَْراءَُ ،ملَبَّـ َقةً ْ
َ
ب ،قالْ :ارفَعه».
أي شيء كان َّ
الس ْم ُن؟ قال :يف عُ َّكةِّ َ
ضّ
ِّّ
أخرجه أبو داود ،وقال :هذا حديث ُمن َكر (.)1

[جامع[ ]5498 :أبو داود :هذا حديث ُمن َكر] [شعيب :إسناده ضعيف جداً] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3818في األطعمة ،باب في الجمع بين لونين من الطعام ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )3341في األطعمة ،باب الخبز
الملبق بالسمن.

[( * - ]1106د) عبد الرمحن بن شبل  -رضي هللا عنه « :-أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -هنى عن أكل حل ِّ
َم
َّب» أخرجه أبو داود (.)1
الض ِّّ

[جامع[ ] 5499 :عبد القادر :انظر التفصيل أدناه] [شعيب :حديث منكر] [األلباني :حسن]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3796في األطعمة ،باب في أكل الضب ،من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن
عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل ،وحسن إسناده الحافظ في " الفتح " ،وقال :وحديث ابن عياش عن الشاميين

قوي ،وهؤالء شاميون ثقات ،وال يغتر بقول الخطابي ،ليس إسناده بذاك ،وقول ابن حزم :فيه ضعفاء ومجهولون ،وقول البيهقي :تفرد

به إسماعيل بن عياش ،وليس بحجة ،وقول ابن الجوزي :ال يصح ،ففي كل ذلك تساهل ال يخفى ،فإن رواية إسماعيل بن عياش عن

الشاميين قوية عند البخاري ،وقد صحح الترمذي بعضها ،وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " في الجمع بين هذا الحديث واألحاديث

التي قبله 576 - 574 / 9 ،في الذبائح والصيد ،باب الضب.

أبرنَب قد
[( - ]1107د) خالد بن احلويرث« :أن عبد هللا بن َع ْمرو كان ِّّ
ابلصفاح  -مكان مبكة  -وأن رجالً جاء ْ

بن عمرو ،ما تقول؟ :قال :قد جيء هبا إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأان جالس
صادها .فقال :اي عبد هللا َ
معه ،فلم أيكلْها ،ومل ي ْنهَ عن أكلها ،وزعم أهنا حتيض» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5500 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3792في األطعمة ،باب في أكل األرنب ،وإسناده ضعيف.

[( - ]1108ت) خزمية بن جزء  -رضي هللا عنه  -قال« :سألت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن [أكل]

الذئب أحد فيه خري؟» .أخرجه الرتمذي
الضَّبُع؟ فقالَ :أو أيكل الضَّبُ َع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقالَ :أو أيكل
َ

(.)1

[جامع[ ]5503 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بالقوي] [ع بد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1الترمذي رقم ( )1793في األطعمة ،باب ما جاء في أكل الضبع.

أج ُد فِّيما أ ِّ
[( - ]1109د) َّنيلة [الفزاري] قال« :كنت عند ابن عمر ،فسئِّل عن أكل ال ُق ْنـ ُف ِّذ؟ فتَال{ :قُل ال ِّ
ُوح َي
َ
ْ
ُ
ِّ
س ْأو فِّ ْسقاً أ ُِّهلَّ لِّغَ ِّْري َّ
اَّللِّ به فَ َم ِّن
إيلَّ ُحمََّرماً عَلَى طَاع ٍم يَط َْع ُمهُ إالَّ أ ْن يَ ُكو َن َميتَةً أو َدماً َمس ُفوحاً أو َحلْ َم خنْ ِّزي ٍر فإنَّهُ ِّر ْج ٌ
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ك غَ ُف ِّ
ضطَُّر غَ ْري اب ٍغ وال عَ ٍ
اد َّ
يم} [األنعام ]145 :فقال شيخ عنده :مسعت أاب هريرة يقول :ذُكِّ َر ال ُق ْنـ ُف ُذ
اْ
فإن َربَّ َ ٌ
ور َرح ٌ
ََ
اخلَبائِّ ِّ
ث ،فقال ابن عمر :إ ْن كان قال هذا رسول هللا -
عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقالَ :خبِّيثَة من ْ َ
صلى هللا عليه وسلم -فهو كما قال» أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]5504 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن ُنميلة وأبيه ،وْلبهام الراوي عن أبي هريرة]
[األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3799في األطعمة ،باب في أكل حشرات األرض.

[( - ]1110د ت) سفينة  -رضي هللا عنه  -قال« :أكلت مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -حلْ َم ُحبَارى»
أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1

[جامع[ ]5505 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
ُبريه بن عمر بن سفينة] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3797في األطعمة ،باب في أكل لحم الحبارى ،والترمذي رقم ( )1829في األطعمة ،باب ما جاء في أكل

الحبارى.

[( - ]1111د) سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه  -قال« :سئل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن اجلراد؟
ِّ
ُح ِّّرُمه» .أخرجه أبو داود (.)1
فقال :أ ْكثَـ ُر ُجنُود هللا ،ال آ ُكلُه ،وال أ َ
[جامع[ ]5508 :عبد القادر :مرسل] [شعيب :مرسل] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3813في األطعمة ،باب في أكل الجراد.

[( - ]1112ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما « -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -د َعا على اجلراد،
اد ،واقـْتُل كِّباره ،وأ ْهلِّك صغَاره ،واقْطع َدابِّره ،و ُخ ْذ أبفواهها عن مع ِّ
ايشنا و ْأرزاقِّنا ،إنك مسيع
فقال :اللَّهم أ ْهلِّك اجلر َ
ََ
َ َ
ََ
َ
الدعاء ،فقال رجل :اي رسول هللا ،كيف تَ ْدعُو على اجلراد وهو جند من أج ِّ
ناد هللا أ ْن يَـ ْقطع دابَِّره؟ فقال رسول هللا -
ْ
(.)1
البحر» أخرجه...
صلى هللا عليه وسلم« :-إنه نثْـ َرةُ ُحوت يف ْ
[جامع[ ] 5509 :عبد القادر :موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه ،وهو كثير الغرائب والمناكير] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،ومتنه منكر]

( ) 1كذا في األصل بياض بعد قوله :أخرجه ،وفي المطبوع :أخرجه رزين ،وقد رواه الترمذي رقم ( )1824في األطعمة ،باب ما جاء
في الدعاء على الجراد ،وابن ماجة رقم ( )3221في الصيد ،باب صيد الحيتان والجراد.

«صحبت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فلم أمسع
[( - ]1113د) ِّملقام بن تَلِّب  -رمحه هللا  -عن أبيه قال:
ُ

حلشرة األرض حترمياً» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5515 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ِم ْلقام بن التَّلِب] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3798في األطعمة ،باب في أكل حشرات األرض.

َيل
[( - ]1114د) الفجيع العامري  -رضي هللا عنه « :-أنه أتى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :ما ُّ
س َره يل عُ ْقبة:
صطبح  -قال :أبو نـُ َع ْيم [وهو الفضل بن دُ َك ْني] :فَ َّ
طعامكم؟ قلنا :نَـغْتَبِّ ُق ونَ ْ
لنا [من] املْيـتَة؟ قال :ما ُ
ِّ
فأح َّل هلم امليتة على هذه احلال» .أخرجه أبو داود (.)1
قَ َدح غ ْدوة ،وقَدح َعشيَّة  -قال :ذاك وأيب اجلُوعَُ ،
[جامع[ ]5517 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عقبة بن وهب بن عقبة العامري مقبول حيث يتابع ،ولكنه

271

انفرد بهذا الحديث] [األلباني :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3817في األطعمة ،باب في المضطر إلى الميتة.

صلَّى رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]1115د) املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه  -قال:
أكلت ثُوماً
ُ
ُ
فأتيت ُم َ
وسلم -وقد سبِّقت بركعة  -فلما دخلت املسجد وجد النيب  -صلى هللا عليه وسلمِّ -ريح الث ِّ
فلما قضى صالتَه
ُّومَّ ،
ُ
ُ ُ
َ ُّ
َ
ت إىل رسول هللا
«من أكل من هذه الشجرة فال يَـ ْق َربنَّا ،حىت يذهب رَيُها  -أو رَيه  »-فلما
قضيت الصالةُ جئْ ُ
ُ
قالَ :
وب الصدر،
طيين ي َدك،
 صلى هللا عليه وسلم-ُ
ُ
فقلت :لَتُـ ْع ِّّ
ص ُ
كم قميصي إىل صدري ،فإذا أان َم ْع ُ
فأدخلت يده يف ِّّ

فقال« :إن لك عُ ْذراً» أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]5525 :عبد القادر :وفي سنده أبو هالل الراسبي محمد بن سليم ،وهو صدوق فيه لين] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3826في األطعمة ،باب في أكل الثوم.

[( - ]1116د) أبو زايد خيار بن سلمة :أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت« :إن آخر طعام أكله رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5534 :عبد القادر :في إسناده بقية بن الوليد ،وهو كثير التدليس عن الضعفاء ،وقد رواه بالعنعنة] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف بقية ولم يصرح بالسماع] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3829في األطعمة ،باب في أكل الثوم.

[( - ]1117د) غالب بن أِبر  -رضي هللا عنه « :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ -
أذ َن له :أن يُطْعِّ َم أ ْهلَه
حرمتُها من أجل َج َّوال القرية».
يف سنة أصابَـْتـ ُهم من حلم احلمر األهلية ،وقال له :أطْعِّ ْم أهلك من َِّمسني ُمحُرك ،فإَّنا َّ
«أصابَـ ْتنا َسنَة ،فلم يكن يف مايل شيء أُطْعِّ ُم أهلي ،إال شيء من ُمحُر ،وقد كان
أخرجه أبو داود ،وهذا لفظه ،قالَ :
فقلت :اي
احلمر األهلية،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ -
فأتيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
ُ
حرم حلوم ُ
حرمت حلوم احلمر األهلية ،فقال :أطْعِّ ْم
السنَةُ ،ومل يكن يف مايل ما أُطْعِّ ُم أهلي إال ِّمسَا َن ُمحُر ،وإنك َّ
رسول هللا أصابتنا َّ
ك ...احلديث» (.)1
أ ْهلَ َ

[جامع[ ] 5554 :عبد القادر :مضطرب] [شعيب :إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :إسناده ضعيف مضطرب]
( )1رواه أبو داود رقم ( )3809في األطعمة ،باب في لحوم الحمر األهلية.

[( - ]1118د س) خالد بن الوليد  -رضي هللا عنه « :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن أكل
حلوم ِّ
اخليل والبغال واحلمري».
كل ذي انب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي.
زاد يف رواية «و ِّّ

يوم َخيرب فَأتَ ِّ
كوا :أن الناس
ت
اليهود ،فَ َ
ويف أخرى أليب داود قال :غزو ُ
ُ
ش ْ
ت مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ َ -
عاه ِّدين إال حب ِّّقها ،وحرام
أس َرعُوا إىل حظائِّرهم ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أال ال حتلُّ أموال املُ َ
قد ْ
عليكم محر األهلية و َخ ْيـلُها وبِّغاهلا ،وكلُّ ذي انب من السباع ،وكلُّ ِّذي ِّخمْلب من الطري» (.)1

[جامع[ ]5559 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي ،-ولضعف صالح بن
يحيى بن المقدام ،وجهالة أبيه ،على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3790في األطعمة ،باب في أكل لحوم الخيل ،و ( )3806في األطعمة ،باب النهي عن أكل السباع،
والنسائي  202 / 7في الصيد ،باب تحريم أكل لحوم الخيل.
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[( - ]1119د ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل اهلِِّّّر،

وأكل َثنه .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]5563 :الترمذي :حديث غريب] [عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله،
وهذا إسناد ضعيف لضعف ُعمر بن زيد الصنعاني ،لكنه متابع] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3807في األطعمة ،باب النهي عن أكل السباع ،ورواه أيضًا رقم ( ) 1280في البيوع ،باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب
والسنور ،ورواه أيضاً النسائي ،وابن ماجة (.)3250

علي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :هل
[( * - ]1120ت) أم هانئ -رضي هللا عنها  -قالت« :دخل َّ
ِّ
ِّ
سةُ ،و َخ ُّل ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-قَـ ِّّربِّيهِّ ،فما أقْـ َف َر بيت من
عندكم شيءُ؟ ُ
سر ايب َ
فقلت :ال ،إال ك َ
أ ُُدم فيه َخلٌّ» ،أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]5565 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :ضعيف] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )1842في األطعمة ،باب ما جاء في الخل.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أخذ
[( * - ]1121د) يوسف بن عبد هللا بن سالم  -رضي هللا عنه  -قال :ر ُ
أيت َّ
(.)1
ِّ
ام هذه» أخرجه أبو داود
سرة من ُخ ْبز َشعري ،فوضع عليها مترة ،فقال« :هذه َ
إد ُ
ك َ

[جامع[ ] 5573 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده هالك من أجل محمد بن أبي يحيى -وهو األسلمي -فهو متروك الحديث]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3830في األطعمة ،باب في التمر ،ورواه أيضاً أبو داود رقم ( )3259و ( )3260في األيمان والنذور ،باب في الرجل
يحلف أن ال يتأدم.

ِّ
الطعام إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
ب
«أح ُّ
[( - ]1122د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قالَ :
احليس» .أخرجه أبو داود (.)1
اخلبز ،والث َِّّري ُد من ْ
وسلم -الث َِّّري ُد من ْ
[جامع[ ] 5580 :عبد القادر :في إسناده رجل مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3783في األطعمة ،باب في أكل الثريد ،وقال أبو داود :وهو ضعيف.

[( - ]1123ت) عبد هللا املزين  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-إذا اشرتى أح ُدكم
حلماً فَـلْيُكثِّر َمرقَـتَه ،فإن مل جيِّ ْد حلماً أصاب َم َرقاً ،وهو أح ُد اللَّ ْح َمني» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5581 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1833في األطعمة ،باب ما جاء في إكثار المرقة.

~
ِّ
ب اللحم إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
أح َّ
[( - ]1124ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :ما كان ال ّذراَعُ َ
ِّ
عج ُل إليه ،ألنه أ ْع َجلُها نُضجاً» .أخرجه الرتمذي (.)1
وسلم-؛ ولكن كان ال َجي ُد اللَّحم إال غبّاً ،فكان يُ َ

[جامع[ ]5583 :الترمذي :هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1839في األطعمة ،باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

[( * - ]1125د) محيد بن عبد الرمحن احلمريي  -رمحه هللا  -عن رجل من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه
ِّ ِّ
أقرَهبما ابابًَّ ،
أقرهبما ابابً أقرهبما
فإن َ
وسلم :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا اجتَمع َداعيان فأج ْ
ب َ
بق» أخرجه أبو داود (.)1
ِّجواَراً ،وإن سبق أح ُدمها فأجب الذي َس َ
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[جامع[ ] 5592 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده حسن من أجل أبي خالد الداالني] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3756في األطعمة ،باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق.

«طعام
[( - ]1126ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
ُ
ِّ
ومن َمسَّع َمسَّع هللا به» أخرجه الرتمذي (.)1
الوليمة أ ََّو َل يوم :حقُّ ،والثاينُ :سنَّة ،وطعام يوم الثالثُ :مس َعةَ ،
َ

[جامع[ ]5603 :الترمذي :حديث ابن مسعود ال نعرفه مرفوعا إال من حديث زياد بن عبد هللا ،وزياد بن عبد هللا كثير الغرائب
والمناكير] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1097في النكاح ،باب ما جاء في الوليمة.

[( - ]1127د) األعور الثقفي  -رضي هللا عنه -وامسه زهري بن عثمان عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

قال« :ال َْوليمةُ أ ََّو َل يوم حق ،والثاينَ :معروف ،والثالث :مسُْ َعة ورايء» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5604 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3745في األطعمة ،باب في كم تستحب الوليمة.

[( - ]1128س) احلارث بن عمرو [السهمي الباهلي] -رضي هللا عنه [ « :-أنه] ل َِّق َي رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم -يف ح َّجة الوداع ،وهو على انقته العضباء ،فأتيتُه من ِّ
أحد ِّش َّقيه ،فقلت :اي رسول هللا ،أبيب أنت وأمي
َ
َ
صين دوهنَم ،فقلت :اي رسول هللا ،استغفر يل،
شق اآلخر أرجو أن َخيُ َّ
استَـغْ ِّف ْر يل ،فقال :غَ َف َر هللا لكم ،مث أتيتُه من ال ِّّ
ْ
عرت،
رت ،ومن شاء مل يَ ِّ ْ
فقال بيديه :غفر هللا لكم ،فقال رجل من الناس :اي رسول هللاَ ،
تائر وال َف َر ُ
ائع؟ قالَ :من شاء عَ ََ
الع ُ
ع ،يف الغنم أُ ْ ِّ
أصابِّ َعهُ ،إال واحدة» .أخرجه النسائي (.)1
ع ،ومن شاء مل يُـ ْف ِّر ْ
ومن شاء فَـ َر َ
ضحيَـتُها ،وقَـبَ َ
ض َ
[جامع[ ] 5623 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( 168 / 7 )1و 169في الفرع والعتيرة في فاتحته (.)4226

[( * - ]1129س) لقيط بن عامر العقيلي  -رضي هللا عنه  -قال :قلت :اي رسول هللا ،إان كنا نذبح ذابئح يف
ِّ
بن
اجلاهلية يف رجب ،فنأكل ونُطع ُم من جاءان؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال أبس به ،قال وكيع ُ
(.)1
أدعُه» أخرجه النسائي
عُدس :فال َ
[جامع[ ]5624 :عبد القادر :في سنده وكيع بن عدس وهو مجهول] [األلباني :صحيح لغيره] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 171 / 7 )1في الفرع والعتيرة ،باب تفسير الفرع (.)4233

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« :إِّ َّن طَعام الْو ِّ
اح ِّد ،يك ِّ
اخلَطَّ ِّ
ْفي ِّاالثْـنَ ْ ِّ
ني،
[( * - ]1130جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اب ،قَ َ
ول َّ َ
َ
ََ َ
ُ ْ ََ َ
()1
ِّ
ْفي الث ََّالثَةَ و ْاألَربـعةَ ،وإِّ َّن طَعام ْاألَربـعةِّ ،يك ِّ
ني ،يك ِّ
وإِّ َّن طَع ِّ
الستَّةَ» أخرجه ابن ماجه
ْفي ْ
َ ََ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ
ام االثْـنَ ْ ِّ َ
سةَ َو ّ
اخلَ ْم َ

[ماجه[ ] 3255 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ،عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
[ شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3255ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
طعامِ ا ْلو ِ
اح ِدَ ،ي ْك ِفي ِاال ْثَنْي ِن
اب َ َ َ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1131جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
ب أَ ْن يُكْثِّ َر َّ
ري بَـ ْيتِّهِّ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك ،قَ َ
َح َّ
اَّلل َ
«م ْن أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ََ
اَّللُ َخ ْ َ
()1
فَـلْيَـتَـ َو َّ
ض َر غَ َدا ُؤهَُ ،وإِّذَا ُرفِّ َع» أخرجه ابن ماجه
ضأْ إِّذَا َح َ
[ماجه[ ] 3260 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جبارة وكثير ،وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،
لضعف كثير بن ُسليم ،وجبارة بن المغلس وان كان ضعيًفا قد توبع]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3260ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب ا ْل ُو ُض ِ
وءِ ،ع ْنَد الطَّ َعامِ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
274

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :إِّذَا و ِّ
ض َع ِّ
ت ال َْمائِّ َدةُ ،فَـلْيَأْ ُك ْل ِّممَّا يَلِّيهَِّ ،وَال
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1132جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
ُ
ول َّ َ
ُ
ََ َ
()1
ِّ
ني ي َدي جلِّ ِّ
يسهِّ» أخرجه ابن ماجه
يَـتَـنَ َاو ْل م ْن بَ ْ ِّ َ ْ َ

[ماجه[ ]3273 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3273ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
يك
اب ْاألَ ْك ِلِ ،م َّما َيلِ َ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ وسلَّمُ « :كلُوا َِّ
اخلَطَّ ِّ
يعاَ ،وَال
[( - ]1133جه) عُ َمر بْ َن ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اب -رضي هللا عنه  -قَ َ
مج ً
اَّلل َ
ََ َ
اعةِّ» أخرجه ابن ماجه (.)1
ْربَكةَ َم َع ا ْجلَ َم َ
تَـ َف َّرقُوا ،فَِّإ َّن ال ََ

[ماجه[ ]3287 :حكم األلباني :ضعيف جدا والجملة األولى ثابتة] [شعيب :حسن بسابقه-عند المصنف -وشواهده ،وهذا إسناد
ضعيف لضعف عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير] [البوصيري :هذا إسناد ضعيف وهو طرف حديث تقدم في باب طعام الواحد يكفي

لالثنين وتقدم الكالم عليه هناك وله شاهد من حديث وحشي رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3287ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اع َعَلى الطَّ َعامِ
اب ِاال ْجِت َم ِ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
شة ،أ َّ
ام َع ِّن الطَّ َع ِّامَ ،ح َّىت يُـ ْرفَ َع» أخرجه ابن
َن َر ُس َ
[( - ]1134جه) َعائِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « :هنَى أَ ْن يُـ َق َ
اَّلل َ

ماجه

()1

[ماجه[ ]3294 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف منير بن الزبير ،ثم هو منقطع فإن مكحوًال لم يسمع من
عائشة]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3294ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب َّ
غ ا ْلَق ْوُم
َن َي ُك َّ
ف َيَد ُهَ ،حتَّى َي ْفُر َ
ام َع ِن الطَّ َعامَِ ،حتَّى ُيْرَف َعَ ،وأ ْ
الن ْه ِي أ ْ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
َن ُيَق َ

ول َِّّ
ِّ
ضع ِّ ِّ
ِّ
وم َر ُج ٌلَ ،ح َّىت
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1135جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
ت ال َْمائ َدةُ ،فََال يَـ ُق ُ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا ُو َ
اَّلل َ
ِّ ِّ
سى أَ ْن
تُـ ْرفَ َع ال َْمائِّ َدةَُ ،وَال يَـ ْرفَ ُع يَ َدهَُ ،وإِّ ْن َشبِّ َعَ ،ح َّىت يَـ ْف ُر َ
غ الْ َق ْو ُمَ ،ولْيُـ ْع ِّذ ْر ،فَِّإ َّن َّ
يسهُ ،فَـيَـ ْقبِّ ُ
ض يَ َدهَُ ،و َع َ
الر ُج َل ُخيْج ُل َجل َ
()1
اجةٌ» أخرجه ابن ماجه
يَ ُكو َن لَهُ ِّيف الطَّ َع ِّام َح َ

[ماجه[ ] 3295 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد األعلى بن أعين ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف عبد األعلى]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3295ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب َّ
غ ا ْلَق ْوُم
َن َي ُك َّ
ف َيَد ُهَ ،حتَّى َي ْفُر َ
ام َع ِن الطَّ َعامَِ ،حتَّى ُيْرَف َعَ ،وأ ْ
الن ْه ِي أ ْ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
َن ُيَق َ

اَّللِّ ،أَنَّهُ َِّمس َع َع ْب َد َّ
س َّمى ُحمَ َّم َد بْ َن َع ْب ِّد َّ
اَّللِّ بْ َن
الَ :ح َّدثَِّين َش ْي ٌخِّ ،م ْن فَـ ْه ٍم قَ َ
[( - ]1136جه) ِّم ْس َعر قَ َ
الَ :وأَظُنُّهُ يُ َ
ول َِّّ
ِّ
الَ :والْ َق ْو ُم يُـلْ ُقو َن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ريا أَنَّهُ َِّمس َع َر ُس َ
َج ْع َف ٍرَُ ،يَ ِّّد ُ
اَّلل َ
ث ابْ َن الزُّبَ ِّْريَ ،وقَ ْد َحنَ َر َهلُ ْم َج ُز ً
ورا ،أ َْو بَع ً
()1
ول َِّّ
لِّر ُس ِّ
ب اللَّ ْح ِّمَ ،حلْ ُم الظَّ ْه ِّر» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم اللَّ ْح َم يَـ ُق ُ
اَّلل َ
ول« :أَطْيَ ُ
َ

[ماجه[ ] 3308 :عبد الباقي :قال السندي :لم يذكر في الزوائد حال إسناده إال أنه ذكر ما يشعر بقوة اْلسناد] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لجهالة الشيخ ال َفهمي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3308ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب َّ
الل ْحمِ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]1137جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ني يَ َد ْي َر ُس ِّ
«ما ُرفِّ َع ِّم ْن بَ ْ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم،
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
الَ :
َ
()1
فَ ْ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ط ،وَال ُِّ
سةٌ» أخرجه ابن ماجه
محلَ ْ
ض ُل ش َواء قَ ُّ َ
ت َم َعهُ طنْف َ

[ماجه[ ] 3310 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ،جبارة وكثير بن سليم وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف جبارة وكثير]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3310ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
الشو ِ
ِ
اء
اب َ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
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ال« :بـرَكةٌ أَو بـرَكتَ ِّ
ِّ َّ ِّ
اَّللِّ َ َّ
ِّ ٍ
ول َّ
ان» أخرجه
َتَ :كا َن َر ُس ُ
شة ،قَال ْ
[( - ]1138جه) َعائِّ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم إذَا أُِّيتَ بلَ َْب ،قَ َ َ َ ْ َ َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3321 :عبد الباقي :في الزوائد :أم سالم الراسبية وجعفر بن برد لم أر من تكلم فيهما بجرح وال توثيق .وباقي رجال اْلسناد
ثقات] [األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،أم سالم الراسبية تفرد عنها جعفر بن برد ،ولم يؤثر توثيقها عن أحد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3321ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب الزَّْي ِت
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
يخ» أخرجه
الَ :كا َن َر ُس ُ
[( * - ]1139جه) َس ْهل بْ ِّن َس ْع ٍد ،قَ َ
بِّ ،ابلْبِّ ِّطّ ِّ
«أيْ ُك ُل ُّ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
الرطَ َ

ابن ماجه

()1

تالف ،يعقوب بن الوليد بن أبي هالل َّ
كذبه غير واحد من أهل العلم]
[ماجه[ ]3326 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ٌ
ط ِعم ِة ،باب ا ْل ِق َّث ِ
ِ
ط ِبُ ،ي ْج َم َع ِ
ان
اء َو ُّ
الر َ
اب ْاألَ ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3326ك َت ُ

ال يـ ْب َىن  -فَأَتَـوهُ بِّرقَ ٍ
اق ِّم ْن
[( - ]1140جه) ابْن َعطَ ٍاءَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
الَ :ز َار أَبُو ُه َريْـ َرةَ قَـ ْوَمهُ  -يَـ ْع ِّين قَـ ْريَةً ،أَظُنُّهُ قَ َ ُ
ْ ُ
()1
ول َِّّ
رقَ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َه َذا بِّ َع ْينِّهِّ قَ ُّ
ط» أخرجه ابن ماجه
«ما َرأَى َر ُس ُ
اق ْاأل َُو ِّل ،فَـبَ َكىَ ،وقَ َ
اَّلل َ
الَ :
ُ

[ماجه[ ] 3338 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عطاء ،واسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ،وهو ضعيف]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن عطاء]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3338ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
الرَق ِ
اق
اب ُّ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]1141جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ ِّ
احتَ َذى
س َر ُس ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ُّ
الص َ
وفَ ،و ْ
اَّلل َ
َ
ال :لَب َ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم ب ِّشعا ،ولَبِّس َخ ِّشنًا» ،فَ ِّق ِّ
ال:
س ِّنَ ،ما الْبَ ِّش ُع قَ َ
ال« :أَ َك َل َر ُس ُ
وف " َوقَ َ
ص َ
ول َّ َ
ال َْم ْخ ُ
يل لل َ
ْح َ
َ
ُ ْ ََ َ َ ً َ َ
()1
ظ َّ
الشعِّ ِّريَ ،ما َكا َن يُ ِّسيغُهُ ،إَِّّال ِِّبُْرعَةِّ َم ٍاء» أخرجه ابن ماجه
«غَلِّي ُ

[ماجه[ ]3348 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف .نوح بن ذكوان ،متفق على تضعيفه .قال أبو عبد هللا الحاكم :يروى عن
جدا لضعف بقية -وهو ابن الوليد -ونوح بن ذكوان وجهالة يوسف
الحسن كل معضلة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
بن أبي كثير]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3348ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب ُخ ْب ِز َّ
الش ِع ِ
ير
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ِّ
ِّ
ت
ت َسل َْما َنَ ،وأُ ْك ِّرهَ َعلَى طَ َع ٍام َأيْ ُكلُهُ ،فَـ َق َ
ين ،قَ َ
الَ :ح ْسِّيب ،إِِّّّين َِّمس ْع ُ
الَِّ :مس ْع ُ
[( * - ]1142جه) َعطيَّة بْ ِّن َعام ٍر ا ْجلَُه ِِّّّ
()1
ول َِّّ
ول« :إِّ َّن أَ ْكثَـ َر الن ِّ
َّاس ِّشبَـ ًعا ِّيف ُّ
الدنْـيَا ،أَط َْوُهلُ ْم ُجو ًعا يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
َر ُس َ
اَّلل َ

[ماجه[ ] 3351 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سعيد بن محمد الوراق الثقفي ضعفوه .ووثقه ابن حبان والحاكم]
محمد الثقفي متفق على ضعفه ،وقال الدارقطني :متروك]
جدا ،سعيد بن َّ
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3351ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اه ِة ِ
الشَب ِع
اب ِاالقِْت َص ِاد ِفي ْاألَ ْك ِلَ ،وَكَر َ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]1143جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
َس َرعُ إِّ َىل
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمْ :
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
«اخلَ ْريُ أ ْ
اَّلل َ
َ
()1
الْبـ ْي ِّ
شىِّ ،م َن َّ
الش ْف َرةِّ إِّ َىل َسنَ ِّام الْبَعِّ ِّري» أخرجه ابن ماجه
ت الَّ ِّذي يُـغْ َ
َ

[ماجه[ ]3356 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جبارة وكثير ،وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف

ُجبارة وكثير]
الضيا َفةِ
ِ
ط ِعمة ،باب ِ
ِ
َ
اب ْاألَ ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3356ك َت ُ

ول َِّّ
َسرعُ إِّ َىل الْبـ ْي ِّ
[( - ]1144جه) ابْن َعبَّ ٍ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمْ :
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
َ
«اخلَ ْريُ أ ْ َ
()1
الَّ ِّذي يُـ ْؤَك ُل فِّيهِِّّ ،م َن َّ
الش ْف َرةِّ إِّ َىل َسنَ ِّام الْبَعِّ ِّري» أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ] 3357 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده جبارة ،وهو ضعيف .وعبد الرحمن بن نهشل غلط .والصواب حدثنا المحاربي عن
صوبه الحافظان
عبد الرحمن عن نهشل .وهو ابن سعد .ونهشل ساقط] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده واهٍ ،نهشل بن سعيد -كما َّ

المزي وابن حجر -متروك وكذبه الطيالسي وإسحاق بن راهويه ،وجبارة بن المغلس ضعيف ،لكن جبارة توبع]
ط ِعم ِة ،باب ِ
ِ
الضَيا َف ِة
اب ْاألَ ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3357ك َت ُ

ِّ ِِّّ
ِّ
ص ْد ِّر ال َْم ْجلِّ ِّ
ال :بِّ ْس ِّم
س ،فَـ َق َ
[( - ]1145جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
الَ :د َخ َل َعلَْيه عُ َم ُرَ ،و ُه َو َعلَى َمائ َدته ،فَأ َْو َس َع لَهُ َع ْن َ
ال« :إِِّّّين َأل ِّ
ال َع ْب ُد َّ
َّ
اَّللَِّ :اي
َج ُد طَ ْع َم َد َس ٍمَ ،ما ُه َو بِّ َد َس ِّم اللَّ ْح ِّم» فَـ َق َ
ب بِّيَ ِّدهِّ ،فَـلَ ِّق َم لُ ْق َمةًُ ،مثَّ ثَ َّىن ِّأبُ ْخ َرىُ ،مثَّ قَ َ
اَّللُِّ ،مثَّ َ
ض َر َ
ِّ
ِّ
ت إِّ َىل ُّ ِّ
ت بِّ ِّد ْرَه ٍم ِّمن الْم ْه ُز ِّ
ْت
ب َّ
ولَ ،و َمحَل ُ
ني ِّألَ ْش َِّرتيَهُ ،فَـ َو َج ْدتُهُ غَالِّيًا ،فَا ْش َرتَيْ ُ
ني ،إِِّّّين َخ َر ْج ُ
الس ِّم َ
ري ال ُْم ْؤمنِّ َ
َ َ
السوق أَطْلُ ُ
أَم َ
ول َِّّ
اجتَم َعا ِّعنْ َد َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم
َّد ِّعيَ ِّايل عَظ ًْما عَظ ًْما ،فَـ َق َ
عَلَْيهِّ بِّ ِّد ْرَه ٍم مسَْنًا ،فَأ ََر ْد ُ
ت أَ ْن يََرتَد َ
اَّلل َ
ال عُ َم ُرَ :
«ما ْ َ
ِّ
ِّ
ال َعب ُد َِّّ
قَ ُّ
ال:
ك ،قَ َ
ْت ذَلِّ َ
ني ،فَـلَ ْن َْجيتَ ِّم َعا ِّع ْن ِّدي ،إَِّّال فَـ َعل ُ
ري ال ُْم ْؤمنِّ َ
ص َّد َق ِّاب ْآل َخ ِّر» قَ َ ْ
َح َد ُمهَاَ ،وتَ َ
ط ،إَِّّال أَ َك َل أ َ
اَّللُ :خ ْذ َاي أَم َ
()1
«ما ُك ْن ُ ِّ
ْع َل» أخرجه ابن ماجه
ت ألَفـ َ
َ
[ماجه[ ] 3361 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد حسن .فيه يحيى بن عبد الرحمن بن عبيد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف ،يونس بن أبي يعفور سيئ الحفظ ،كثير الخطأ]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3361ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
السم ِن َو َّ
الل ْحمِ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
اب ا ْل َج ْم ِع َبْي َن َّ ْ

ول َِّّ
«ال َأتْ ُكلُوا
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ال :إِّ َّن َر ُس َ
ين ،قَ َ
َص َحابِّهَِّ :
[( - ]1146جه) عُ ْقبَة بْ َن َع ِّام ٍر ا ْجلَُه ِّ َّ
ال ِّأل ْ
اَّلل َ
()1
الْبصل» ُمثَّ قَ َ ِّ ِّ
الينءَ .أخرجه ابن ماجه
الَ :كل َمةً َخفيَّةً ِّّ
َََ

[ماجه[ ] 3366 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف .وعثمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما بجرح وال
توثيق] [حكم األلباني :صحيح دون قوله ثم قال] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن نعيم والمغيرة بن نهيك]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3366ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
الثومِ ،واْلبص ِل ،وا ْل ُكَّر ِ
اث
اب أَ ْك ِل ُّ َ َ َ َ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ِّ
ال أُ ْه ِّد ِّ
ِّ
ب ِّمن الطَّائِّ ِّ
الُ « :خ ْذ
ف ،فَ َد َع ِّاين فَـ َق َ
ُّع َمان بْ ِّن بَ ِّش ٍري ،قَ َ
[( - ]1147جه) النـ ْ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،عنَ ٌ َ
َ
ي للنِّ ِّّ
ك» فَأَ َكلْتُهُ قَـ ْبل أَ ْن أُبْلِّغَهُ إِّ َّاي َها ،فَـلَ َّما َكا َن بَـ ْع َد لَيَ ٍ
ال ،قَ َ
ود ،فَأَبْلِّغْهُ أ َُّم َ
«ما فَـ َع َل الْعُْنـ ُق ُ
َه َذا الْعُْنـ ُق َ
ود؟ َه ْل أَبْـلَغْتَهُ
ال ِّيلَ :
َ
()1
س َّم ِّاين غُ َد َر " أخرجه ابن ماجه
ْتَ :ال .قَ َ
ك؟» قُـل ُ
أ َُّم َ
ال :فَ َ

محمد ،ولم يؤثر
[ماجه[ ]3368 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن به ِعرق ،فقد َّ
تفرد بالرواية عنه ابنه َّ
توثيقه عن غير ابن حبان]

ط ِعم ِة ،باب أَ ْك ِل ِ
ِ
الث َم ِار
اب ْاألَ ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3368ك َت ُ

ْحةُ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :وبِّيَ ِّدهِّ َس َف ْر َجلَةٌ فَـ َق َ
ْحة ،قَ َ
الَ :د َخل ُ
الُ :
َّيب َ
«دونَ َك َهاَ ،اي طَل َ
[( - ]1148جه) طَل َ
ْت َعلَى النِّ ِّّ
()1
اد» أخرجه ابن ماجه
فَِّإ َّهنَا ُِّجت ُّم الْ ُف َؤ َ
[ماجه[ ]3369 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد الملك الزبيري مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف
محمد الطَّلحي ليس بذاك القوي ،ومن فوقه مجاهيل :نقيب وأبو سعيد وعبد الملك]
جدا ،إسماعيل بن َّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب أَ ْكل الث َم ِار
اب ْاألَ ْ
طع َمةَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3369ك َت ُ

[( - ]1149جه) جابِّر ،وأَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك  -رضي هللا عنهما -أ َّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ :كا َن إِّذَا َدعَا عَلَى
َن النِّ َّ
َّيب َ
َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا ْجلر ِّ
ِّ
ك
اد قَ َ
ال« :اللَّ ُه َّم أَ ْهلِّ ْ
ضهَُ ،واقْطَ ْع َدابَِّرهَُ ،و ُخ ْذ ِّأبَفْـ َواه َهاَ ،ع ْن َم َعايِّشنَا َوأ َْرَزاقنَا ،إِّنَّ َ
ك كِّبَ َارهَُ ،واقـْتُ ْل صغَ َارهَُ ،وأَفْس ْد بَـ ْي َ
ََ
ف تَ ْدعُو َعلَى ج ْن ٍد ِّمن أَجنَ ِّ
اد نَـثْـرةُ ا ْحل ِّ
ِّ
اد َّ
ول َّ
وت
اَّللِّ بِّ َقط ِّْع َدابِّرهِّ قَ َ
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُس َ
ُّع ِّاء» فَـ َق َ
اَّللِّ َك ْي َ
يع الد َ
ُ ْ ْ
ال« :إِّ َّن ا ْجلََر َ َ ُ
َمس ُ
()1
ال َه ِّ
وت يَـْنـثُـ ُرهُ .أخرجه ابن ماجه
اش ٌم :قَ َ
ِّيف الْبَ ْح ِّر» قَ َ
ال ِّزَاي ٌد :فَ َح َّدثَِّين َم ْن َرأَى ا ْحلُ َ
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[ماجه[ ]3221 :عبد الباقي :قال الدميري :هو مما انفرد به المصنف ولم يذكره صاحب الزوائد] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده
محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث]
جدا ،موسى بن َّ
جدا ،ومتنه منكر ً
ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3221ك َتاب َّ ِ
اب َصْي ِد ا ْل ِحيَت ِ
انَ ،وا ْل َجَر ِاد
الصْيدَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
«سيِّّ ُد طََع ِّام أَ ْه ِّل ُّ
الدنْـيَا،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
[( - ]1150جه) أَبو الد ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
َوأَ ْه ِّل ا ْجلَنَّةِّ اللَّ ْح ُم» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3305 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد هللا .لم أر من جرحهما وال من وثقها.
وسليمان بن عطاء ضعيف .قال السندي :قلت قال الترمذي وقد اتهم بالوضع] [حكم األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث]
ً
ِ
ِ
ِ
طاِي ِب َّ
َ
الل ْحمِ
أ
اب
ب
،
ة
م
ع
ط
َ
األ
اب
ت
ك
،
)
3305
(
ماجه
ابن
ن
سن
)
1
(
َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،إِّ َىل َحلٍْم قَ ُّ
ط ،إَِّّال
«ما ُد ِّع َي َر ُس ُ
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
[( - ]1151جه) أَبو الد ْ
الَ :
()1
ِّ
ي لَهُ َحلْ ٌم قَ ُّ
ط ،إَِّّال قِّبَـلَهُ» أخرجه ابن ماجه
َج َ
أَ
ابَ ،وَال أُ ْهد َ

جدا]
[ماجه[ ]3306 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده إسناد الحديث المتقدم] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3306ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب َّ
الل ْحمِ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1152جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
«سيِّّ ُد إِّ َد ِّام ُك ُم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ
()1
ِّ
ْح» أخرجه ابن ماجه
الْمل ُ

[ماجه[ ] 3315 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ،عيسى بن أبي عيسى الخياط :قال في تقريب التهذيب :متروك] [األلباني:
جدا ،عيسى بن أي عيسى -وهو الحناظ الغفاري -متروك ،والرجل الراوي عن أنس مجهول]
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ط ِعم ِةِ ،ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
ِ
اب اْل ِم ْل ِح
طع َمةَ ،ب ُ
ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3315ك َت ُ
اب ْاألَ ْ َ

ول َِّّ
ِّ ِّ
ارٌك»
ال َر ُس ُ
ول :قَ َ
[( - ]1153جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ ،يَـ ُق ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ « :كلُوا الزَّيْ َ
اَّلل َ
تَ ،وادَّهنُوا بِّه ،فَِّإنَّهُ ُمبَ َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]3320 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن سعيد المقبري .قال في تقريب التهذيب :متروك] [األلباني :ضعيف
جدا ،عبد هللا بن سعيد -وهو ابن أبي سعيد المقبري -متروك]
جدا بزيادة فإنه طيب وقال عنه ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3320ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب الزَّْي ِت
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
اخلَلَ َق ِّاب ْجل ِّد ِّ
يد،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ « :كلُوا الْبَـلَ َح ِّابلت َّْم ِّرُ ،كلُوا ْ
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
شة ،قَال ْ
[( - ]1154جه) َعائِّ َ
اَّلل َ
َ
()1
اخلَلَ َق ِّاب ْجل ِّد ِّ
فَِّإ َّن َّ
يد» أخرجه ابن ماجه
آد َمَ ،ح َّىت أَ َك َل ْ
بَ ،ويَـ ُق ُ
الشيْطَا َن يَـغْ َ
ول بَِّق َي ابْ ُن َ
َ
ض ُ

[ماجه[ ] 3330 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو زكريا يحيى بن محمد ،ضعفه ابن معين وغيره .وقال ابن عدي :أحاديثه

مستقيمة سوى أربعة أحاديث .قال السندي :قلت :وقد عد هذا الحديث من جملة تلك األحاديث[ ] .األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده

محمد بن قيس]
جدا ،آف ُته يحيى بن َّ
ضعيف ً
ِ
ط ِعم ِةَ ،ب ُ ِ
َّم ِر
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3330ك َت ُ
اب أَ ْكل ا ْلَبَل ِحِ ،بالت ْ
اب ْاألَ ْ َ

ال :أ ََّو ُل ما َِّمس ْعنَا ِّابلْ َفالُوذَ ِّج ،أ َّ ِّ
[( - ]1155جه) ابْن َعبَّ ٍ
َّيب
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
يل َعلَْيهِّ َّ
الس َال ُم ،أَتَى النِّ َّ
َ
َن ج ِّْرب َ
اض َعلَْي ِّه ْم ِّم َن ُّ
ج،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ال :إِّ َّن أ َُّمتَ َ
ض ،فَـيُـ َف ُ
ح َعلَْي ِّه ُم ْاأل َْر ُ
َ
الدنْـيَاَ ،ح َّىت إِّ َّهنُ ْم لَيَأْ ُكلُو َن الْ َفالُوذَ َ
ك تُـ ْفتَ ُ
َّيب صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم« :وما الْ َفالُوذَج» ؟ قَ َ ِّ
َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ
السمن وال َْعسل َِّ
فَـ َق َ
يعا ،فَ َ
ُ
ش ِّه َق النِّ ُّ َ
مج ً
ال النِّ ُّ َ
ُ ْ َ َ َ ََ
ُ
الَ :خيْلطُو َن َّ ْ َ َ َ َ
()1
ك َش ْه َقةً .أخرجه ابن ماجه
َو َسلَّ َم لِّ َذلِّ َ
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[ماجه[ ] 3340 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عثمان بن يحيى ما علمت فيه جرحا .ومحمد بن طلحة لم أعرفه .وعبد الوهاب
قال فيه أبو داود :يضع الحديث .وقال الحاكم :روى أحاديث موضوعة] [األلباني :منكر اْلسناد] [شعيب :موضوع ،آفته عبد الوهَّاب بن

الضحاك ،فهو متروك وكذبه أبو حاتم]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3340ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
اب ا ْلَفالُوَذ ِج
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ِّ
السر ِّ
ول َِّّ
ِّ
[( - ]1156جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ف ،أَ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّن م َن َّ َ
()1
ت» أخرجه ابن ماجه
َأتْ ُك َل ُك َّل َما ا ْشتَـ َه ْي َ

[ماجه[ ] 3352 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف .ألن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه .وقال الدميري :هذا الحديث مما
جدا لضعف بقية بن الوليد ونوح بن ذكوان وجهالة يوسف ابن أبي كثير]
أنكر عليه] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اْلسر ِ
ط ِعم ِة ،ب ِ
ِ
اش َت َه ْي َت
َن َتأْ ُك َل ُك َّل َما ْ
اف ،أ ْ
اب م َن ِْ ْ َ
اب ْاألَ ْ َ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3352ك َت ُ

ِّ
س َح َهاُ ،مثَّ
شة ،قَال ْ
[( - ]1157جه) َعائِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم الْبَـ ْي َ
َتَ :د َخ َل النِّ ُّ
َّيب َ
ت ،فَـ َرأَى ك ْس َرةً ُملْ َقاةً ،فَأَ َخ َذ َها فَ َم َ
()1
ت َع ْن قَـ ْوٍم قَ ُّ
ت إِّل َْي ِّه ْم» أخرجه ابن ماجه
أَ َكلَ َهاَ ،وقَ َ
اد ْ
شةُ أَ ْك ِّرِّمي َك ِّرميًا ،فَِّإ َّهنَا َما نَـ َف َر ْ
«اي َعائِّ َ
ط ،فَـ َع َ
الَ :

[ماجه[ ]3353 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الوليد بن محمد ،وهو ضعيف .قال السندي :قلت :أشار الدميري إلى أنه متهم
جدا متروك]
جدا ،الوليد بن َّ
محمد الموقري ضعيف ً
بالوضع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3353ك َتاب ْاألَ ْ ِ ِ
النه ِي َع ْن إِْلَق ِ
اء َّ
الط َعامِ
اب َّ ْ
طع َمةَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]1158جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
«ال تَ َدعُوا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
()1
ف ِّم ْن متَْ ٍر ،فَِّإ َّن تَـ ْرَكهُ يُـ ْه ِّرُم» أخرجه ابن ماجه
شاءََ ،ول َْو بِّ َك ٍّ
ال َْع َ

[ماجه[ ]3355 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إبراهيم بن عبد السالم وهو ضعيف .وقد رواه الترمذي عن أنس وقال :إنه حديث

منكر] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :خبر باطل ،إبراهيم بن عبد السالم متروك واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث ،وعبد هللا بن
القداح فيما قاله الحافظ ابن حجر ،وهو واهي الحديث]
ميمون :هو َ
ط ِعم ِة ،باب َتر ِك ا ْلع َش ِ
ِ
اء
اب ْاألَ ْ َ َ ُ ْ
َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3355ك َت ُ
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الكتاب الثالث من حرف الطاء :يف الطب والرُّقى
احتَـ َق َن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أصابَهُ ُج ْرح ،فَ ْ
[( - ]1159ط) زيد بن أسلم  -رمحه هللا  :-أن رجالً يف زمن ِّّ
رح ابلدَّم ،وأن الرجل َدعا ُرجلني من بين أَّنْار فنظرا إليه ،فزعما :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال هلما:
اجلُ ُ
ِّ
ب خري اي رسول هللا؟ فزعم زيد أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أنْـ َز َل
أيُّكما أطَ ُّ
ب؟ فقاالَ :أو يف الطّ ِّّ
الدواء الذي أنزل األ ْد َواءَ» أخرجه «املوطأ»

(.)1

[جامع[ ]5629 :عبد القادر :مرسل وله شواهد بمعناه يقوى بها] [الهاللي :إسناده ضعيف]
( 943 / 2 )1و 944في العين ،باب تعالج المريض.

مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1160د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قالُ :
أتيت إن أان ِّ
ش ْع َر من قِّبَ ِّل نفسي».
يقول« :ما أ َُابيل ما
يمة ،أو قلت ال ِّّ
بت تِّْرَايقاً ،أو تَـ َعلَّ ْق ُ
شر ُ
ُ
ت َمت َ
َّص فيه قوم ،يعين :الرتاي َق]
للنيب  -صلى هللا عليه وسلمَّ -
خاصة ،وقد رخ َ
أخرجه أبو داود[ ،وقال :هذا كان ِّّ

(.)1

[جامع[ ] 5633 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التُنوخي] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3869في الطب ،باب في الترياق.

[( - ]1161ت) أمساء بنت عميس  -رضي هللا عنها  :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال هلا« :مبَ
تَستَ ِّ
ني؟ فقالتُّ :
ابلسنا ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم« :-لو
ار ٌّ
ابلش ْربُم ،فقال َح ٌّ
يت َّ
استَ ْم َ
ش ُ
مش َ
جار ،قالت :مث ْ
ْ

السنَا» .أخرجه الرتمذي
أن شيئاً كان فيه شفاء من املوت لكان يف َّ

(.)1

[جامع[ ]5646 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه زرعة بن عبد الرحمن ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2083في الطب ،باب ما جاء في السنا.

[( - ]1162ت) ثوابن  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا أصاب أح َدكم
ِّ
وليستقبل ِّج ْريَـتَه ،فيقول :بسم هللا،
فليستنق ْع يف هنر جار،
احلمى ،فإن احلمى قطعة من النار ،فليُطفئها عنه ابملاء:
َّ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
س فيه ثالث غَ َمسات ثالثةَ أايم،
اللهم ا ْشف َعب َدك ،وص ّدق رسولَك ،بعد صالة الصبح قبل طلوع الشمس ،ولْيَـْنـغَم ْ
يربأ يف ثالث فخمس ،فإن مل يربأ يف مخس فسبع ،فإن مل يربأ يف سبع فتسع ،فإهنا ال تكاد ُجتَ ِّ
او ُز تسعاً إبذن هللا
فإن مل َ
(.)1
عز وجل» أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]5654 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2085في الطب ،باب رقم (.)33

ري
[( * - ]1163ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن َخ َ
ود ،واحلِّجامةُ ،و ِّ
املش ُّي ،فلما اشتكى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لَدَّه أصحابُه،
السعُو ُ
ما تَ َد َاويْـتُم بهَّ :
ط ،واللَّ ُد ُ
ََ
فلما فرغ قال :لُدُّوهم فَـلَدُّوهم إال العباس».
ويف رواية مثله إىل قوله« :املشي» وقال« :وخري ما ا ْكتحلتم به اإلَث ُد ،فإنه َْجيلو البصر ،ويُـنْبت الشعر ،قال :وكان

ْحلَة يكتحل منها عند النوم ثالاثً يف كل عني» أخرجه الرتمذي
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -له ُمك ُ

()1

[جامع[ ]5661 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف إال فقرة اْلكتحال باْلثمد فصحيحة] [شعيب :إسناده ضعيف جدا،
وبعضه حسن لغيره]
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( )1رقم ( )2048و ( ) 2049في الطب ،باب ما جاء في السعوط وغيره.

ت الزيت
[( * - ]1164ت) زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يَـْنـ َع ُ
والو ْرس من ذات اجلنب ،قال قتادة :يَـلُدُّه ،ويُـلَ ُّد من اجلانب الذي يشتكيه.
َ
البحري والزيت»
ويف رواية قال« :أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن نتداوى من ذات اجلنب ابل ُقسط
ِّّ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5662 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده ميمون أبو عبد هللا البصري الكندي ،وهو ضعيف ،ولكن
له شواهد بمعناه يقوى بها] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2079و ( )2080في الطب ،باب ما جاء في دواء ذات الجنب ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )3467في الطب ،باب دواء
ذات الجنب.

[( - ]1165ط) مالك بن أنس  -رمحه هللا  -بلغه :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إ ْن كان دواء
يبلغ الداءَ ،فإن احلِّ َج َامةَ تَـْبـلُغه» أخرجه «املوطأ» (.)1

[جامع[ ]5670 :عبد القادر :إسناده معضل] [الهاللي :ضعيف ،وهذا سند ضعيف العضاله]
( )1بالغاً  974 / 2في االستئذان ،باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام.

بنت أيب بكرة :أن أابها
[( - ]1166د) أبو بكرة بكار [بن عبد العزيز بن أيب بكرة] قال« :أخربتين َّ
عمت َكيِّّسة ُ
ِّ
يوم الدَّم ،وفيه
يوم الثالاثء ُ
كان ينهى أهلَه عن احلجامة يوم الثالاثء ،ويَـ ْزعُ ُم عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن َ
ساعة ال يَرقَأُ» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5682 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز ،وجهالة عمته] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3862في الطب ،باب متى تستحب الحجامة.

داوى به ،وتُـ َقاة
[( * - ]1167ت) أبو خزامة عن أبيه قال:
أيت ُرقَاة نَ َ
«قلت :اي رسول هللا أر َ
ُ
سرتقي هباَ ،
ود َواء نتَ َ
نَـتَّقيها :هل ُتر ُّد من قَ َد ِّر هللا شيئاً؟ قال :هو من قَ َد ِّر هللا» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5696 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2066في الطب ،باب ما جاء في الرقى واألدوية.

فخرجت
فدخلت فاغتسلت فيه،
«م َر ْران بسيل
ُ
ُ
[( * - ]1168د) سهل بن حنيف  -رضي هللا عنه  -قالَ :
ابب  -راوية
َْحم ُموماً ،فَـنُ ِّم َي ذلك إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقالُ :م ُروا أاب اثبت فَـلْيَـتَـ َع َّو ْذ ،قالت َّ
الر ُ
الرقَى صاحلة؟ فقال :ال ُرقية إال يف نفس ،أو ُمحَة ،أو لَ ْدغَة» أخرجه أبو داود (.)1
احلديث  -قلت :اي سيِّّدي ،و ُّ

[جامع[ ] 5702 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :المرفوع منه صحيح لغيره ،وهذا إسناد حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3888في الطب ،باب ما جاء في الرقى

[( - ]1169ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما « :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يُعلِّّمهم
الكبري ،أعوذ ابهللِّ
رقَى احل َّمى ،ومن األوجاع كلِّّها :بسم هللاِّ
ِّ
ِّ
كل ِّع ْرق نعَّار ،ومن َش ِّّر َح ِّّر النار» أخرجه
ُ
ُ
العظيم ،من ِّّ

الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]5707 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2076في الطب ،باب رقم ( ،)26وأخرجه أحمد ( )2729( )300/1وابن ماجة (.)3526
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[( - ]1170د) اثبت بن قيس بن َشاس «أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -دخل عليه وهو مريض ،فقال:

ث عليه،
الباس َّ
ْحان ،فجعله يف قَ َدح ،مث نَـ َف َ
رب الناس ،عن اثبت بن قيس بن َشاس ،قال :مث أخذ تُـ َراابً من بُط َ
اكشف َ

صبَّه عليه» أخرجه أبو داود (.)1
[مباء] ،مث َ

[جامع[ ]5713 :عبد القادر :يوسف بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة يوسف بن محمد بن ثابت بن
قيس بن شماس]

( )1رقم ( )3885في الطب ،باب ما جاء في الرقى.

األسر ،وهو ْ ِّ
يذكر َّ
باس البول ،فعلَّمهُ
احت ُ
أن أابه أصابَهُ ْ ُ
[( - ]1171د) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه « -أَته رجل ُ
ِّ
َّس
ُرقـْيَة َمسعها من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
«م ِّن ا ْشتكى شيئاً فليقل :ربُّنا هللا الذي يف السماء ،تَقد َ
ِّ
رب
اايان ،أنت ُّ
امسُكْ ،أم ُرك يف السماء واألرض ،كما رمحتُك يف السماء ،فاجعل رمحتك يف األرض واغف ْر لنا ُحوبَنا و َخطَ َ
الطَّيِّّبني ،فأنزل ِّشفاء من ِّشفائِّك ،ورمحة من ْ ِّ
ربأ ،وأمره أن يرقيه به ،فرقاه ،فربأ».
رمحَتك على هذا َ
الو َج ِّع ،فَـيَ ْ َ
أخرجه أبو داود ،وأول حديثه :عن أيب الدرداء :أنه مسع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :من ا ْشتكى منكم

َشيئاً ،أو اشتكى أخ له ،فليقل » ...وذكر احلديث ،ومل يذكر جميءَ الرجل إليه ،وما قال له

(.)1

[جامع[ ] 5717 :عبد القادر :إسناده ضعيف .مداره على زيادة بن محمد ،وهو منكر الحديث] [شعيب :إسناده ضعيف من أجل زيادة
بن محمد] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3892في الطب ،باب كيف الرقى.

سيك املرادي
[( - ]1172د) َيىي بن عبد هللا بن حبري [بن ريسان املرادي اليماين] قال :أخربين َمن مسع فَـ ْروة بن ُم َ
يقول« :قلت :اي رسول هللا ،عندان أرض يقال هلا :أرض أبني ،وهي أرض ِّريفنا ِّ
ومريَتِّنا ،وهي وبَيئَة  -أو قال :وابؤها
ُ
ُ ْ ََ
ُ
شديد -؟ فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-دعها عنك ،فإن من ال َقر ِّ
ف» أخرجه أبو داود (.)1
ف التَّـلَ َ
َ
[جامع[ ]5736 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيفْ ،لبهام الرجل الذي سمع فروة بن ُمسيك ،وجهالة يحيى بن
عبد هللا بن َبحير] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3923في الطب ،باب في الطيرة.

اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]1173جه) ابْن َعبَّ ٍ
«ما تَ ْشتَ ِّهي؟»
اد َر ُج ًال ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :ع َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ال لَهَُ :
ِّ
َّيب
ث إِّ َىل أَ ِّخيهِّ» ُمثَّ قَ َ
ال :أَ ْشتَ ِّهي ُخ ْبـ َز بُـ ٍّر ،فَـ َق َ
فَـ َق َ
«م ْن َكا َن ِّع ْن َدهُ ُخ ْبـ ُز بُـ ٍّر ،فَـلْيَـْبـ َع ْ
ال النِّ ُّ
ال :النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
َح ِّد ُك ْم َش ْيـئًا ،فَـلْيُطْعِّ ْمهُ» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا ا ْشتَـ َهى َم ِّر ُ
َ
يض أ َ
[ماجه[ ]3440 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .وهو مكرر (])1439
ِ
ِ
ِيض َي ْش َت ِهي َّ
اب ا ْل َمر ِ
الشي َء
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3440ك َت ُ
ْ

[( - ]1174جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،علَى َم ِّر ٍ
ال:
ودهُ ،قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
يض يَـعُ ُ
الَ :د َخ َل النِّ ُّ
َّيب َ
َ
()1
ال« :نَـ َع ْم» فَطَلَبُوا لَهُ .أخرجه ابن ماجه
ال :أَ ْشتَ ِّهي َك ْع ًكا ،قَ َ
«أَتَ ْشتَ ِّهي َش ْيـئًا» قَ َ

[ماجه[ ]3441 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .وهو
مكرر (])1440

ِ
ِ
ِيض َي ْش َت ِهي َّ
اب ا ْل َمر ِ
الش ْي َء
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3441ك َت ُ

ِّ ِّ
«علَْي ُكم ِّابلْبغِّ ِّ ِّ
ِّ
َت :قَ َ
شة ،قَال ْ
[( - ]1175جه) َعائِّ َ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ْ َ :
ساءَ
يض النَّاف ِّع التَّـلْبينَة» يَـ ْع ِّين ا ْحلَ َ
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اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ وسلَّم إِّذَا ا ْشتَ َكى أ ِّ ِّ ِّ
ْربَمةُ عَلَى الن ِّ
َح ُد
«وَكا َن َر ُس ُ
قَال ْ
ُ
ول َّ َ
َّارَ ،ح َّىت يَـْنـتَ ِّه َي أ َ
َ
َح ٌد م ْن أَ ْهلهَ ،ملْ تَـ َز ِّل ال ُْ
ََ َ
َتَ :
()1
ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
ربأُ أ َْو ميَُو ُ
طََرفَـ ْيه ،يَـ ْع ِّين يَ ْ َ

عرف
[ماجه[ ]3446 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيفَ ،كل َثم ،ويقال لها :أم كلثوم ،قال الحافظ في "التقريب" :ال ُي َ

حالها]

ِ
ِ
اب َّ
التْلِبيَن ِة
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3446ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
ِّ
ث
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1176جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
س َل ثََال َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
«م ْن لَع َق ال َْع َ
()1
ِّ ِّ
ٍ
يم ِّم َن الْبَ َال ِّء» أخرجه ابن ماجه
غَ َد َواتُ ،ك َّل َش ْه ٍرَ ،ملْ يُص ْبهُ َعظ ٌ

[ماجه[ ]3450 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده لين .ومع ذلك فهو منقطع .قال البخاري :ال نعرف لعبد الحميد سماعا من أبي هريرة]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وجهالة شيخه عبد الحميد بن سالم ،وقال البخاري :ال نعرف لعبد

سماعا من أبي هريرة]
الحميد
ً
ِ
ِ
اب ا ْل َع َس ِل
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3450ك َت ُ

ال " :أُ ْه ِّد ِّ
ِّ َّ
َّيب َ َّ
[( - ]1177جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
س َم
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
َ
س ٌل ،فَـ َق َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ ،ع َ
ي للنِّ ِّّ
()1
ول َّ
ال« :نَـ َع ْم» أخرجه ابن ماجه
اَّللِّ ،أَ ْز َدادُ أُ ْخ َرى؟ قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
ت ل ُْع َق ِّتُ ،مثَّ قُـل ُ
بَـْيـنَـنَا ل ُْع َقةً ،ل ُْع َقةً ،فَأَ َخ ْذ ُ

[ماجه[ ] 3451 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي حمزة .اسمه إسحاق بن الربيع .وكذلك عمر بن سهل]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف ،أبو حمزة العطار فيه ضعف ،وحديثه يصلح لالعتبار والحسن -وهو البصري-

مدلس ولم يصرح بسماعه من جابر بن عبد هللا]
ِ
ِ
اب ا ْل َع َس ِل
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3451ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
صلَّى َم َع َر ُس ِّ
يم بْ ُن أَِّيب َع ْبـلَةَ ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ُيب بْ َن أُِّّم َح َر ٍامَ ،وَكا َن ،قَ ْد َ
[( * - ]1178جه) إِّبْـ َراه ُ
ت أ ََاب أ َِّّ
ول َِّّ
السن ِّ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ال ِّْق ْبـلَتَ ْ ِّ
ُّوت ،فَِّإ َّن فِّ ِّ
يه َما
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ني ،يَـ ُق ُ
لس َىنَ ،و َّ
«علَْي ُك ْم ِّاب َّ
ولَِّ :مس ْع ُ
ولَ :
اَّلل َ
ِّ
ول َّ
ال ابْ ُن أَِّيب عَ ْبـلَةَ:
ال عَ ْم ٌرو :قَ َ
ت» قَ َ
ام؟ قَ َ
يلَ :اي َر ُس َ
اَّللَِّ ،وَما َّ
ِّش َفاءً ِّم ْن ُك ِّّل َد ٍاء ،إَِّّال َّ
ال« :ال َْم ْو ُ
الس ُ
الس َ
ام» ،ق َ
الش ِّ
ال آ َخرو َن :بل ُهو ال َْعسل الَّ ِّذي ي ُكو ُن ِّيف ِّزقَ ِّ
الس ْم ِّنَ ،و ُه َو قَـ ْو ُل َّ
شبِّ ُّ
اع ِّر:
اق َّ
َّ
ت ،ال ِّّ
السنُّو ُ
َ
تَ ،وقَ َ ُ َ ْ َ َ ُ
[البحر الطويل]
لسن ِّ
ُّوت َال أَلْس فِّ ِّ
ار ُه ْم أَ ْن يَـتَـ َق َّر َدا.
الس ْم ُن ِّاب َّ
ُه ُم َّ
يه ْمَ ...،و ُه ْم ميَْنَـعُو َن َج َ
َ
()1
أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]3457 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمرو بن بكر السكسكي .قال فيه ابن حبان :روى عن إبراهيم بن أبي عبلة

جدا ،عمرو بن
األوابد والطامات .ال يحل االحتجاج به .لكن قال الحكم :إنه إسناد صحيح] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
السكسكي ،متروك]
بكر َّ
السُّن ِ
ِ
ِ
وت
السَنا َو َّ
اب َّ
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3457ك َت ُ

ت،
[( - ]1179جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ت ُمثَّ َجلَ ْس ُ
صلَّْي ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َه َّج ْر ُ
الَ :ه َّج َر النِّ ُّ
ت ،فَ َ
َّيب َ
َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم ،فَـ َق َ ِّ ِّ
ول َّ
ص ِّّل ،فَِّإ َّن ِّيف
اَّللِّ ،قَ َ
ْت :نَـ َع ْمَ ،اي َر ُس َ
ت إِّ ََّ
ب َد ْر ْد؟» قُـل ُ
فَالْتَـ َف َ
ال« :قُ ْم فَ َ
ُ
يل النِّ ُّ َ
ال« :اش َكن َ
ََ َ
ِّ
َّ ِّ ِّ
اد بْ ُن
الَ :ح َّدثَـنَا أَبُو َسلَ َمةَ قَ َ
ص ٍر قَ َ
س ِّن الْ َقطَّا ُن قَ َ
الَ :ح َّدثَـنَا ذَ َّو ُ
يم بْ ُن نَ ْ
الَ :ح َّدثَـنَا إِّبْـ َراه ُ
الص َالة ش َفاءً» َح َّدثَـنَا أَبُو ا ْحلَ َ
ال :أَبو عَب ِّد َِّّ
َّث بِّهِّ رجل ِّألَ ْهلِّهِّ
عُلْبةَ ،فَ َذ َكر َْحنوهُ ،وقَ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ك ِّابلْ َف ِّ
ب َد ْر ْد يَـ ْع ِّين تَ ْشتَكِّي بَطْنَ َ
ار ِّسيَّةِّ قَ َ ُ ْ
َ
ال فيه :اش َكن َ
َ َ َ
اَّلل َحد َ َ ُ ٌ
()1
ِّ
استَـ ْع َد ْوا َعلَْيه .أخرجه ابن ماجه
فَ ْ
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[ماجه[ ] 3458 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم .وقد ضعفه الجمهور] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
إسناده ضعيف لضعف َذواد بن ُعْلبة وليث -وهو ابن أبي ُسليم]-
ِ
ِ
ِ
اء
اب َّ
الص َال ُة شَف ٌ
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3458ك َت ُ

ول َِّّ
[( * - ]1180جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -أ َّ
اد ا ْحلِّ َج َامةَ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
«م ْن أ ََر َ
اَّلل َ
الَ :
َ
()1
شر ،أَو إِّح َدى و ِّع ْش ِّرين ،وَال يـتَـبـيَّ ْغ ِّأب ِّ
ِّ
َّم فَـيَـ ْقتُـلَهُ» أخرجه ابن ماجه
فَـلْيَـتَ َح َّر َس ْبـ َعةَ عَ َ
َحد ُك ُم الد ُ
َ
َ َ ََ
ش َر ،أ َْو ت ْس َعةَ عَ َ َ ْ ْ َ

[ماجه[ ] 3486 :عبد الباقي :في الزوائد :إن اْلسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم .وأشار إلى أن المتن صحيح] [األلباني:
صحيح] [شعيب :إسناده مسلسل بالضعفاء ،وانفرد ابن ماجه بإخراجه]
ِ
ِ
َي ْاألََّيامِ ُي ْح َت َج ُم
اب ِفي أ ِ
اب الط ِبَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3486ك َت ُ

ال :اي َانفِّع قَ ْد تَـبـيَّ َغ ِّيب الد ُ ِّ
اج َعلْهُ َرفِّي ًقا ،إِّ ِّن
ال :قَ َ
[( * - ]1181جه) َانفِّع ،قَ َ
س ِّيل َح َّج ًاما َو ْ
ال ابْ ِّن عُ َم َر ،قَ َ َ ُ
َّم فَالْتَم ْ
َ َ
ول َِّّ
ت ،وَال َجتْعلْهُ َش ْي ًخا َكبِّريا ،وَال صبِّيًّا ِّ
ول« :ا ْحلِّ َج َامةُ َعلَى
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ريا ،فَِّإِّّين َِّمس ْع ُ
ْ
اَّلل َ
ً َ َ َ
استَطَ ْع َ َ َ
صغ ً
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّّ
الر ِّ
اخلَ ِّم ِّ
احتَ ِّج ُموا َعلَى بَـ َرَكةِّ َّ
اجتَنِّبُوا ا ْحلِّ َج َامةَ،
اَّللِّ ،يَـ ْو َم ْ
يس َو ْ
يق ،أ َْمثَ ُل َوفيه ش َفاءٌَ ،وبَـ َرَكةٌَ ،وتَ ِّزي ُد ِّيف ال َْع ْق ِّلَ ،وِّيف ا ْحلِّْفظ ،فَ ْ
اَّلل فِّيهِّ
ت ،ويـوم ْاأل ِّ
يـو َم ْاأل َْربِّ َع ِّاء ،وا ْجلم َعةِّ ،و َّ ِّ
احتَ ِّج ُموا يَـ ْو َم ِّاالثْـنَ ْ ِّ
نيَ ،والث َُّال َاث ِّء ،فَِّإنَّهُ الْيَـ ْو ُم الَّ ِّذي َع َ
َحدَ ،حتَِّّرًاي َو ْ
اىف َُّ
الس ْب َ َ ْ َ َ
َْ
َ ُُ َ
ِّ
ِّ
ص إَِّّال يَـ ْو َم ْاأل َْربِّ َع ِّاء ،أ َْو لَْيـلَةَ ْاأل َْربِّ َع ِّاء» أخرجه
وب ِّم َن الْبَ َال ِّءَ ،و َ
ض َربَهُ ِّابلْبَ َالء يَـ ْو َم ْاأل َْربِّ َعاء ،فَِّإنَّهُ َال يَـ ْب ُدو ُج َذ ٌ
امَ ،وَال بَـ َر ٌ
أَيُّ َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ]3487 :األلباني :حسن] [ شعيب :إسناده مسلسل بالضعفاء ،سويد بن سعيد وعثمان بن مطر والحسن بن أبي جعفر ضعفاء]
ِ
ِ
َي ْاألََّيامِ ُي ْح َت َج ُم
اب ِفي أ ِ
اب الط ِبَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3487ك َت ُ

ِّ
اابَ ،وَال َجتْ َعلْهُ َش ْي ًخاَ ،وَال
ال :قَ َ
[( * - ]1182جه) َانفِّع ،قَ َ
اج َعلْهُ َش ًّ
َّم فَأْتِِّّين ِّحبَ َّج ٍامَ ،و ْ
يب الد ُ
ال ابْ ُن عُ َم َرَ ،اي َانف ُع تَـبَـيَّ َغ ِّ َ
ول َِّّ
ول« :ا ْحلِّ َج َامةُ عَلَى ِّّ
الر ِّ
يق أ َْمثَ ُلَ ،و ِّه َي تَ ِّزي ُد ِّيف
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
الَ :وقَ َ
صبِّيًّا ،قَ َ
ال ابْ ُن عُ َم َرَِّ ،مس ْع ُ
اَّلل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
اخلَ ِّم ِّ
اس ِّم َّ
اجتَنِّبُوا ا ْحلِّ َج َامةَ يَـ ْو َم
ظ ح ْفظًا ،فَ َم ْن َكا َن ُْحمتَ ِّج ًما ،فَـيَـ ْو َم ْ
ال َْع ْق ِّلَ ،وتَ ِّزي ُد ِّيف ا ْحلِّْفظَ ،وتَ ِّزي ُد ا ْحلَافِّ َ
اَّللَ ،و ْ
يسَ ،علَى ْ
ِّ
ت ،ويـوم ْاأل ِّ
ا ْجلم َعةِّ ،ويـو َم َّ ِّ
احتَ ِّج ُموا يَـ ْو َم ِّاالثْـنَ ْ ِّ
اجتَنِّبُوا ا ْحلِّ َج َامةَ يَـ ْو َم ْاأل َْربِّ َع ِّاء ،فَِّإنَّهُ الْيَـ ْو ُم الَّ ِّذي
نيَ ،والث َُّال َاثءَ ،و ْ
َحدَ ،و ْ
الس ْب َ َ ْ َ َ
ُُ َ َ ْ
ِّ
()1
ِّ
ُص ِّ ِّ
ِّ
ص إَِّّال ِّيف يَـ ْوم ْاأل َْربِّ َع ِّاء ،أَ ْو لَْيـلَةِّ ْاأل َْربِّ َع ِّاء» أخرجه ابن ماجه
وب ِّابلْبَ َالءَ ،وَما يَـ ْب ُدو ُج َذ ٌ
امَ ،وَال بَـ َر ٌ
يب فيه أَيُّ ُ
أ َ
[ماجه[ ]3488 :عبد الباقي :في الزوائد :قال الذهبي ،في ترجمة عبد هللا بن عصمة عن سعيد بن ميمون :مجهول .وكذا قال المزي
في التهذيب] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن -وهو الطرائفي -وجهالة عبد هللا بن عصمة
وسعيد بن ميمون]

ِ
ِ
َي ْاألََّيامِ ُي ْح َت َج ُم
اب ِفي أ ِ
اب الط ِبَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3488ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
َّو ِّاء الْ ُق ْرآ ُن» أخرجه ابن ماجه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1183جه) عَلِّ ّي قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ « :خ ْريُ الد َ

()1

[ماجه[ ] 3501 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الحارث األعور وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
الحارث :وهو األعور ،وسعاد بن سليمان قال أبو حاتم الرازي :ليس بقوي في الحديث]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3501ك َتاب ِ
الط ِب ،باب ِاالسِت ْش َف ِ
اء ِبا ْلُقْر ِ
آن
َ ُ ْ
ُ

ول َِّّ
شةَ ِّمن ا ْحلَيَّةِّ َعلَى َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَأََم َر
[( * - ]1184جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن َح ْزٍم ،قَ َ
«ع َر ْ
ض ُ
ت النـ ْ
الَ :
اَّلل َ
َّه َ َ
()1
ِّهبَا» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3519 :عبد الباقي :في الزوائد :قال الترمذي هذا مرسل .وأبو بكر هو أبو محمد بن عمرو بن حزم فإنه لم يدرك جده]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [ شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع]
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ِ
ِ
اب ُرقَْي ِة اْل َحَّي ِة َوا ْل َع ْقَر ِب
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3519ك َت ُ

يك
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـعُودُِّين ،فَـ َق َ
[( - ]1185جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ال ِّيل «أ ََال أ َْرقِّ َ
الَ :جاءَ النِّ ُّ
َّيب َ
بِّرقـْيةٍ جاءِّين ِّهبا ِّج ْ ِّ
يكَ ،و َّ
ال« :بِّ ْس ِّم َّ
ول َّ
يكِّ ،م ْن ُك ِّّل َد ٍاء
اَّللِّ قَ َ
ْتِّ :أبَِّيبَ ،وأ ُِّّمي بَـلَى َاي َر ُس َ
اَّللُ يَ ْش ِّف َ
اَّللِّ أ َْرقِّ َ
يل؟» قُـل ُ
َُ ََ َ َ
ربائ ُ
()1
ِّ ِّ
ِّ
ث م َّر ٍ
يكِّ ،من َش ِّر النـ َّ ِّ
ِّ ٍ ِّ
ات " أخرجه ابن ماجه
س َد» ثََال َ َ
ف َ ْ ّ
َّفا َاثت ِّيف الْعُ َقدَ ،وم ْن َش ِّّر َحاسد إذَا َح َ

[ماجه[ ]3524 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر العمري ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

َّ
اب ما َع َّوَذ ِب ِه َّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3524ك َت ُ ِ ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،و َما ُع ِوَذ ِب ِه
النب ُّي َصلى ُ
اب الطبَ ،ب ُ َ

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ص ْ ِّ
ني ،أ َّ
«ما
ص ْف ٍر فَـ َق َ
َن النِّ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ " :رأَى َر ُج ًال ِّيف يَده َحلْ َقةٌ م ْن ُ
َّيب َ
[( - ]1186جه) ع ْم َران بْ ِّن ا ْحلُ َ
الَ :
()1
ال :ه ِّذهِّ ِّمن الْو ِّ
ِّ ِّ
ال« :انْ ِّز ْع َها فَِّإ َّهنَا َال تَ ِّزي ُد َك إَِّّال َو ْهنًا» أخرجه ابن ماجه
اهنَةِّ .قَ َ
َهذه ا ْحلَلْ َقةُ؟» قَ َ َ َ َ

[ماجه[ ] 3531 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده حسن .ألن مبارك هذا هو ابن فضالة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف،

مبارك -وهو ابن فضالة -مدلس ،وقد عنعن ،ولم يصرح بسماعه من الحسن ،لكن تابعه أبو عامر الخزاز :وهو ضعيف وقد خولفا في
رفعه كما سيأتي ،والحسن -وهو البصري -لم يسمع من عمران ،فهو منقطع]
ِ
ِ
اب َت ْعلِ ِ
َّم ِائمِ
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3531ك َت ُ
يق الت َ

الشاةِّ
ول َِّّ
ال ي ِّ
ك ِّيف ُك ِّّل َع ٍام َو َج ٌع ِّم َن َّ
َت أُمُّ َسلَ َمةََ :اي َر ُس َ
[( - ]1187جه) ابْن عُ َم َر قَ َ
ال :قَال ْ
صيبُ َ
اَّلل َال يَـ َز ُ ُ
()1
ِّ
آد ُم ِّيف ِّطينَتِّ ِّه» أخرجه ابن ماجه
ْت ،قَ َ
وم ِّة الَِّّت أَ َكل َ
وب َعلَ َّي َو َ
َصابَِّين َش ْيءٌ مْنـ َها ،إَِّّال َو ُه َو َمكْتُ ٌ
«ما أ َ
الَ :
ال َْم ْس ُم َ

[ماجه[ ] 3546 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو بكر العنسي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف بقية بن الوليد وجهالة شيخه أبي بكر العنسي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3546ك َتاب ِ
الط ِب ،باب ِ
الس ْح ِر
َ ُ
ُ

ت جالِّ ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم إِّ ْذ
الر ْمحَن بْ ِّن أَِّيب لَْيـلَى ،عَ ْن أَبِّيهِّ أَِّيب لَْيـلَى قَ َ
[( - ]1188جه) عَبْد َّ
َّيب َ
الُ :كنْ ُ َ ً
سا عنْ َد النِّ ِّّ
ال« :ما وجع أ ِّ
ِّ
ب
ب فَأْتِِّّين بِّهِّ» .قَ َ
ال :بِّهِّ ل ََم ٌم ،قَ َ
يك؟» قَ َ
ايب فَـ َق َ
َجاءَهُ أَ ْع َر ِّ ٌّ
َخ َ
ال« :ا ْذ َه ْ
ال :إِّ َّن ِّيل أَ ًخا َوج ًعا ،قَ َ َ َ َ ُ
ال :فَ َذ َه َ
ت ِّمن أ ََّو ِّل الْبـ َقرةِّ ،وآيـت ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اب ،وأَرب ِّع آاي ٍ
ني ي َديْهِّ ،فَ ِّ
{وإِّ َهلُ ُك ْم
َ َ َ ََ
فَ َجاءَ بِّه ،فَأ ْ
ْ
سهُ بَ َْ َ
سم ْعتُهُ َع َّوذَهُ بَِّفاحتَة الْكتَ ِّ َ َْ َ
ني م ْن َو َسط َهاَ ،
َ
َجلَ َ
ت ِّمن َخ ِّامتَتِّها ،وآيةٍ ِّمن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ث ٍ
ِّ
الَ { :ش ِّه َد َّ
َح ِّسبُهُ قَ َ
اَّللُ أَنَّهُ
آل ع ْم َرا َن أ ْ
َ ََ ْ
آاي ْ
إِّلَهٌ َواح ٌد} [البقرةَ ،]163 :وآيَة الْ ُك ْرس ّيَِّ ،وثََال َ
َال إِّلَهَ إَِّّال هو} [آل عمران ]18 :وآيةٍ ِّمن ْاألَ ْعر ِّ
اف{ :إِّ َّن َربَّ ُك ُم َّ
اَّللُ الَّ ِّذي َخلَ َق} [األعرافْ ]54 :اآليَةََ ،وآيَةٍ ِّم َن
َُ
ََ َ َ
الْم ْؤِّمنِّني{ ،ومن ي ْدعُ مع َِّّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
{وأَنَّهُ تَـ َع َاىل َج ُّد َربِّّنَا َما َّاختَ َذ
ُ َ ََ ْ َ َ َ
اَّلل إِّ َهلًا آ َخ َر َال بُـ ْرَها َن لَهُ بِّه} [املؤمنونَ ،]117 :وآيَة م َن ا ْجل ِّّنَ ،
ت ِّمن ِّ
ِّ
ث آاي ٍ
ِّ
ت ِّمن أ ََّو ِّل َّ ِّ
احبةً وَال ولَ ًدا} [اجلن ،]3 :و َع ْش ِّر آاي ٍ
آخ ِّر ا ْحلَ ْش ِّرَ ،وقُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد،
َ
اَّللُ أ َ
ْ
ْ
الصافَّاتَ ،وثََال َ
َ
َ
ص َ َ َ
()1
ايب ،قَ ْد بـرأَ ل َْي ِّ
َوال ُْم َع ِّّوذَتَ ْ ِّ
ْس .أخرجه ابن ماجه
ني ،فَـ َق َ
س بِّه َأب ٌ
ام ْاألَ ْع َر ِّ ُّ َ َ َ
[ماجه[ ] 3549 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف واسمه يحيى بن أبي حية .ورواه الحاكم في
المستدرك من طريق أبي جناب وقال :هذا الحديث محفوظ صحيح] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي جناب :وهو

يحيى بن أبي حية الكلبي ،وقد اضطُرب في إسناده]
ِ
ِ
اب ا ْل َف َز ِع َو ْاألََر ِ
ق َو َما ُيَت َعَّوُذ ِم ْنهُ
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3549ك َت ُ

ني ،والْ َك ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ
ِّ
اه ِّل» أخرجه
[( - ]1189جه) َعلِّ ّي قَ َ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،حب َج َامة ْاألَ ْخ َد َع ْ ِّ َ
ال« :نَـ َز َل ج ِّْرب ُ
يل َعلَى النِّ ِّّ

ابن ماجه

()1
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[ماجه[ ] 3482 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أصبغ بن نباتة التيمي الحنظلي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
إسناده تالف ،سعد اْلسكاف -وهو ابن طريف -واألصبغ بن نباتة متروكان ،واتهم ابن حبان اْلسكاف بالوضع]
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة.
اب الط ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3482ك َت ُ
اب َم ْوض ِع ا ْلح َج َ
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الكتاب الرابع :يف الطالق
رب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن رجل طلَّق
[( - ]1190س) حممود بن لبيد  -رضي هللا عنه  -قال« :أُ ْخِّ َ
ب بكتاب هللا عز وجل وأان بني أظهركم ،حىت قام رجل فقال :اي
امرأته َ
ثالث تَطْليِّقات مجيعاً ،فقام غَضبا َن ،وقال :أَيُـل َْع ُ
رسول هللا ،أَال أَقتُـلُه؟» أخرجه النسائي (.)1

[جامع[ ]5744 :عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]

( 142 / 6 )1في الطالق ،باب الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ (.)3401

النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1191ت د) عبد هللا بن يزيد بن ُركانة  -عن أبيه عن جده قال:
ُ
«أتيت َّ
فقلت :اي رسول هللا ،إين َّ
قلت :واحدة ،قال :آهللِّ؟ قلت :آهللِّ ،قال :فهو ما
ت هبا؟ ُ
طلقت امرأيت ألبتَّة ،فقال :ما أر ْد َ

ت» أخرجه الرتمذي وأبو داود.
أ ََر ْد َ
ويف رواية أليب داود َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ألهنم ولد الرجل ،وأهله
«أن ُركانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة ،فَردَّها إليه ُّ
أعلمَّ ،
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -واحدة».
إن ركانة إَّنا طلَّق امرأته ألبتَّة ،فجعلها ُّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
رب بذلك َّ
ويف أخرى أليب داود« :أن ُركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته ُس َه ْي َمةَ ألبتَّة ،فأ ْخ ََ
ت إال واحدة؟ قال ركانةُ :وهللا
ت إال واحدة ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-وهللا ما َأر ْد َ
وقال :وهللا ما ّأر ْد ُ
ت إال واحدة؟ فردَّها إليه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فطلَّقها الثانيةَ يف زمان عمر ،والثالثةَ يف زمان
ما أرد ُ
عثمان» (.)1
[جامع[ ]5745 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وسألت محمدا عن هذا الحديث ،فقال« :فيه اضطراب»] [شعيب:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )1177في الطالق ،باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ،وأبو داود رقم ( )2196في الطالق ،باب نسخ
المراجعة بعد التطليقات الثالث ،ورقم ( )2206و ( )2207و ( )2208في الطالق ،باب في البتة.

علمت أحداً قال يف «أمرك بِّ ِّ
يدك» إهنا ثالث ،إال
[( - ]1192د ت س) محاد بن زيد  -قال «قلت أليوب :هل
َ
ُْ
احلسن؟ قال :ال إال احلسن ،مث قال :اللهم غَ ْفراً ،إال ما حدَّثين قتادة عن كثري موىل ِّ
ابن مسرةَ عن أيب سلمةَ عن أيب
ت كثرياً موىل ابن ِّمسرةَ ،فسألتُه؟ فلم ِّ
يعرفْه،
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال :ثالث ،قال أيوب :فَـلَقيِّ ُ
هريرة عن ِّّ
ت إىل قتادةَ ،فأخربتُه ،فقال :نَ ِّس َي» .أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي (.)1
رج ْع ُ
فَ َ

[جامع[ ]5752 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ،وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
حدثنا سليمان بن حرب ،عن حماد بن زيد بهذا ،وإنما هو عن أبي هريرة موقوف] [شعيب :رجاله ثقات لكن الحديث أ ِ
ُعل بوجوه منها:
الوقف كما ذكره الترمذي عن البخاري ،ومنها :إنكار كثير للحديث] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2204في الطالق ،باب في أمرك بيدك ،والترمذي رقم ( ) 1178في الطالق ،باب ما جاء في أمرك بيدك،
والنسائي  147 / 6في الطالق ،باب أمرك بيدك.

[( - ]1193ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-كل طالق جائز،

إال طال َق املَْعتُوه واملغلوب على عقله» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5762 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن ،وعطاء بن عجالن ضعيف ذاهب الحديث]
[عبد القادر :إسناده ضعيف في المرفوع] [األلباني :ضعيف جدا والصحيح موقوف]
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( )1رقم ( )1191في الطالق ،باب ما جاء في طالق المعتوه ،وإسناده ضعيف في المرفوع.

[( - ]1194ت د) عائشة  -رضي هللا عنها -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :طال ُق األمة
(.)1
وقرُؤها حيضتان» .أخرجه الرتمذي وأبو داود
تطليقتانْ ،

[جامع[ ]5773 :الترمذي :هذا حديث غريب  ،ال نعرفه مرفوعا إال من حديث مظاهر بن أسلم] [عبد القادر :ضعيف والصواب وقفه]

[شعيب :إسناده ضعيف؛ لضعف ُمظاهر  -وهو ابن أسلم المخزومي المدني ]-
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1182في الطالق ،باب ما جاء أن طالق األمة تطليقتان ،وأبو داود رقم ( )2189في الطالق ،باب في سنة

طالق العبد ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2080في الطالق ،باب في طالق األمة وعدتها.

[( - ]1195د س) أبو حسن  -موىل بين نوفل قال« :قلت البن عباس :مملوك كانت حتته مملوكة ،فطلقها
ت له واحدة ،قَضى بذلك رسول هللا  -صلى هللا
تطليقتني ،مث َعتَـ َقا بعد ذلك ،هل يصح له أن خيطبها؟ قال :نعم ،بَِّقيَ ْ
عليه وسلم »-أخرجه أبو داود والنسائي.
فسألت ابن عباس؟ فقال :إن
«كنت أان وامرأيت مملوكني ،فطَّلقتُها تطليقتني ،مث أُ ْعتِّقنَا مجيعاً،
ويف رواية للنسائي قال:
ُ
ُ

راجعتَها كانت عندك على واحدة ،قضى بذلك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.»-
ايب :مل يذهب إىل هذا أحد من العلماء فيما أعلم ،ويف إسناده مقال ،ومذهب عامة الفقهاء :أن اململوكة إذا
قال اخلطَّ ُّ
كانت حتت مملوك ،فطلقها تطليقتني :أهنا ال تصلح له إال بعد زوج

(.)1

[جامع[ ] 5775 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2187و ( ) 2188في الطالق ،باب في سنة طالق العبد ،والنسائي  154 / 6و 155في الطالق ،باب

طالق العبد.

ت أن أُ ْعتِّ َق عبديْن يل ،فأمرين رسول هللا  -صلى هللا
[( - ]1196د س) عائشة  -رضي هللا عنها -قالت« :أرد ُ

عليه وسلم -أن أب َدأ ابلرجل قبل املرأة» .أخرجه أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]5779 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف ُعبيد هللا بن َعبد الرحمن بن َعبد هللا بن َموهب]
[األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2237في الطالق ،باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته ،والنسائي  161 / 6في الطالق ،باب
خيار المملوكين يعتقان.

[( * - ]1197د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :طلَّق عب ُد يَ ِّزي َد  -أبو ُركانة وإ ْخ َوتِّه  -أُمَّ ركانةَ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :ما يُغين عين إال كما تُغين هذه
وإخوته ،ونكح امرأة من ُم َزينَةَ ،فجاءت إىل ِّّ
ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَِّ -
الشعرةُ  -لشعرة أخذِتَا من رأسها ِّّ -
ففر ْق بيين وبينه،
محيَّة ،فدعا بِّ ُركانَةَ
فأخذت َّ
ِّ
سائه :أَتَـ َرْو َن فالانً يُ ْشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ،وفالانً البنه اآلخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا:
وإخوته ،مث قال جلُلَ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لعبد يزيد :طلِّّ ْقها ،ففعل ،مث قال :راجع امرأتَك أُمَّ ُركانَةَ ،فقال :إين طلقتُها
نعم ،قال ُّ
ِّ
ثالاثً اي رسول هللا؟ قال :قد َعلِّم ُ ِّ
وه َّن لِّ َّ
عد ِِّتِّ َّن} [الطالق]1 :
{اي أَيُّـ َها الن ُّ
َّيب إذَا طَلَّ ْقتُ ُم النِّّساءَ فَطَلّ ُق ُ
ْ
تْ ،أرجعها ،وتال َ
».

أخرجه أبو داود[ ،وقال« :وحديث انفع بن عُجري وعبد هللا بن يزيد بن ركانة -يعين احلديث الذي تقدَّم يف الفرع
النيب -
األول يف الصريح من الفصل األول من كتاب الطالق عن أبيه عن جده أن ُركانة طلق امرأته ألبتة ،فردها إليه ُّ
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النيب -
صلى هللا عليه وسلم - »-أصح ،ألهنم َول ُد الرجل ،وأهله أعلم به «أن ركانة إَّنا طلَّق امرأته ألبتة ،فجعلها ُّ
()1
صلى هللا عليه وسلم -واحدة» ]
[جامع[ ] 5785 :عبد القادر :حديث مضطرب] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( ) 2196في الطالق ،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث و ( )2206و ( )2207و ( )2208في الطالق ،باب في

البتة.

أحل هللا شيئاً
[( - ]1198د) حمارب بن داثر  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما َّ
أبغض إليه من الطالق» أخرجه أبو داود.

ض احلالل إىل هللا الطال ُق»
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أبْـغَ ُ
ويف رواية له عن حمارب عن ابن عمر عن ِّّ

(.)1

مرسل] [األلباني:
[جامع[ ]5788 :عبد القادر :رجح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه
ٌ
ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( )2177و ( )2178في الطالق ،باب في كراهية الطالق..

ِّ
ِّ
حاجةَ له هبا[ ،وال يريد إمساكها]
[( - ]1199ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلّق امرأته ،مث يُراجعُها ،وال َ
ِّ ِّ
إال ِّّ
ليطول عليها بذلك َّ
ك فَـ َقد ظَلَ َم
ض َّ
وم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِّ َ
العدةَ ،لتُ َ
ار هبا ،فأنزل هللا تعاىل {وال متُْ ِّس ُ
كوه َّن ض َراراً لتَـ ْعتَ ُدوا َ

سهُ} [البقرة ]231 :يعظهم هللا بذلك» .أخرجه املوطأ (.)1
نَـ ْف َ

[جامع[ ]5791 :عبد القادر :إسناده منقطع] [الهاللي :ضعيف]
( 588 / 2 )1في الطالق ،باب جامع الطالق.

ٍ
ِّ ِّ
ب نَـ ْف ِّسي
ت عُ ْقبَةَ ،فَـ َقال ْ
[( * - ]1200جه) الزُّبَ ْري بْ ِّن ال َْع َّو ِّام ،أَنَّهُ َكانَ ْ
ت ِّع ْن َدهُ أُمُّ ُكلْثُوم بِّْن ُ
َت لَهُ َوه َي َحام ٌل :طَيِّّ ْ
ِّ
ِّ ٍ
الَ :ما َهلَا؟ َخ َدعَتْ ِّينَ ،خ َدعَ َها َّ
َّيب
ت ،فَـ َق َ
ج إِّ َىل َّ
ض َع ْ
الص َالةِّ ،فَـ َر َج َع َوقَ ْد َو َ
اَّللُُ ،مثَّ أَتَى النِّ َّ
بِّتَطْلي َقة ،فَطَلَّ َق َها تَطْلي َقةًُ ،مثَّ َخ َر َ
()1
ِّ
َجلَهُ ،ا ْخطُْبـ َها إِّ َىل نَـ ْف ِّس َها» أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
«سبَ َق الْكتَ ُ
َ
اب أ َ
الَ :

[ماجه[ ]2026 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات .إال أنه منقطع .وميمون هو ابن مهران .وأبو أيوب روايته عن الزبير
مرسلة .قاله المزني في التهذيب] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن ميمون -وهو ابن مهران الجزري -لم

ُيدرك الزبير بن العوام ،ثم قد اختلف على الثوري في إسناده]
طَّلَق ِة اْل َح ِ
ِ
اب الطَّ َال ِ
طِن َها َباَن ْت
ام ِل إِ َذا َو َض َع ْت َذا َب ْ
اب ا ْل ُم َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2026ك َت ُ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّع ِّ
ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ت الْ َم ْرأَةُ
ال« :إِّذَا اد َ
َّيب َ
[( - ]1201جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْيبَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ْن َج ّدهَ ،ع ِّن النِّ ِّّ
الش ِّ
ك بِّ َ ِّ ٍ
ادةُ َّ
اه ِّدَ ،وإِّ ْن نَ َك َل،
ف بَطَلَ ْ
ف َزْو ُج َها ،فَِّإ ْن َحلَ َ
استُ ْحلِّ َ
طََال َق َزْو ِّج َها ،فَ َجاءَ ْ
ت َعلَى ذَلِّ َ
ت َش َه َ
شاهد َع ْد ٍلْ ،
()1
فَـنُ ُكولُهُ ِّمبَنْ ِّزلَةِّ َش ِّ
از طََالقُهُ» أخرجه ابن ماجه
اه ٍد آ َخ َرَ ،و َج َ

[ماجه[ ] 2038 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عمرو بن
أبي سلمة فيه ضعف]

ِ
اب الطَّ َال ِ
ق
اب َّ
الر ُج ِل َي ْج َح ُد الطَّ َال َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2038ك َت ُ

ول َِّّ
[( * - ]1202جه) أَبو ذَ ٍّر الْغِّ َف ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن َّ
اخلَطَأَ،
اَّللَ قَ ْد َجتَ َاوَز َع ْن أ َُّم ِّت ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي ،قَ َ
اَّلل َ
ار ِّّ
()1
استُك ِّ
ْر ُهوا َعلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
َوالنِّّ ْسيَا َنَ ،وَما ْ

[ماجه[ ]2043 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
أيضا]
جدا ،وشهر ضعيف ،ثم قد اختلف في إسناده ً
تالف بمرة ،أبو بكر الهذلي متروك الحديث ،وأيوب بن سويد ضعيف ً
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ِ
الن ِ
ق ا ْل ُم ْكَرِه َو َّ
ط َال ِ
اب الطَّ َال ِ
اسي
اب َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2043ك َت ُ

ِّ
ِّ
«ال طََال َق قَـ ْب َل
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
الَ :
َّيب َ
[( * - ]1203جه) َعلي بْ ِّن أَِّيب طَالب -رضي هللا عنه  -عَ ِّن النِّ ِّّ
()1
اح» أخرجه ابن ماجه
النِّّ َك ِّ

[ماجه[ ] 2049 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب:

جدا]
جدا ،جويبر -وهو ابن سعيد األزدي -ضعيف ً
إسناده ضعيف ً
ط َال ق َقبل ِ
ِ
اب الطَّ َال ِ
اح
الن َك ِ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2049ك َت ُ
اب َال َ َ ْ َ

اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]1204جه) ابْن عَبَّ ٍ
َل ال َْم ْرأَةُ َزْو َج َها
«ال تَ ْسأ ُ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
الَ :
َن النِّ َّ
َّيب َ
()1
الطََّال َق ِّيف غَ ِّْري ُك ْن ِّههِّ فَـت ِّج َد ِّريح ا ْجلنَّةِّ ،وإِّ َّن ِّرَيها لَي ِّ
ِّ
ني َع ًاما» أخرجه ابن ماجه
َ
وج ُد م ْن َم ِّسريَة أ َْربَعِّ َ
َ َ َ ََ ُ َ

[ماجه[ ]2054 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن ثوبان]
ق ،باب َكر ِ
ِ
اهَي ِة ا ْل ُخ ْل ِع لِ ْل َمْأر َِة
اب الطَّ َال ِ َ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2054ك َت ُ

ت َاثبِّ ِّ
[( * - ]1205جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
ت بْ ِّن قَـ ْي ِّ
س بْ ِّن
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
الَ :كانَ ْ
ت َس ْه ٍل َحتْ َ
ت َحبِّيبَةُ بِّنْ ُ
ِّ
اَّللِّ ،لَوَال َخمَافَةُ َِّّ
ول َِّّ
ََش ٍ
ول
ال َر ُس ُ
ت ِّيف َو ْج ِّههِّ ،فَـ َق َ
َتَ :اي َر ُس َ
يما ،فَـ َقال ْ
ص ْق ُ
اَّلل ،إِّذَا َد َخ َل عَلَ َّي لَبَ َ
اَّللَ ،و َّ ْ
َّاسَ ،وَكا َن َر ُج ًال َدم ً
َِّّ
ِّ
ِّ
ول
ال :فَـ َف َّر َق بَـْيـنَـ ُه َما َر ُس ُ
َّت َعلَْيهِّ َح ِّدي َقتَهُ ،قَ َ
َت :نَـ َع ْم ،قَ َ
ال :فَـ َرد ْ
ين َعلَْيهِّ َح ِّدي َقتَهُ؟» قَال ْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أَتَـ ُر ّد َ
()1
َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم .أخرجه ابن ماجه
اَّلل َ

[ماجه[ ] 2057 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس .وقد عنعنه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره،
وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة]-
ِ
ِ
اب َّ
الط َال ِ
اها
َع َ
ط َ
اب ا ْل ُم ْخَتلِ َعة َتأْ ُخ ُذ َما أ ْ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2057ك َت ُ

ول َِّّ
آىل ِّأل َّ
شة« ،أ َّ
َت
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،إِّ ََّّنَا َ
َّت َعلَْيهِّ َه ِّديَّـتَهُ» ،فَـ َقال ْ
ب َرد ْ
[( - ]1206جه) َعائِّ َ
اَّلل َ
َن َزيْـنَ َ
()1
ِّ
آىل ِّم ْنـ ُه َّن .أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَ َ
َعائِّ َ
شةُ :لَ َق ْد أَق َْمأَتْ َ
ب َ
ك ،فَـغَض َ

[ماجه[ ] 2060 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حارثة بن محمد بن أبي الرجال .وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي
محمد -وهو ابن أبي الرجال]
وغيرهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وحارثة بن َّ
ِ
اب ِْ
اب الطَّ َال ِ
يال ِء
اْل َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2060ك َت ُ

ِّ
ص ِّ
[( - ]1207جه) ابْن َعبَّ ٍ
ار ْام َرأَةً ِّم ْن بَـلْعِّ ْج َال َن ،فَ َد َخ َل ِّهبَا
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ج َر ُج ٌل م َن ْاألَنْ َ
ال " :تَـ َزَّو َ
فَـب َ ِّ
ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَ َد َعا ا ْجلَ ِّ
سأَ َهلَا،
َصبَ َح ،قَ َ
ات عنْ َد َها ،فَـلَ َّما أ ْ
َّيب َ
َ
الَ :ما َو َج ْد ُِتَا َعذ َ
اريَةَ فَ َ
ْراءَ ،فَـ ُرف َع َشأْ ُهنَا إ َىل النِّ ِّّ
()1
اها ال َْم ْه َر " .أخرجه ابن ماجه
فَـ َقال ْ
َت :بَـلَى ،قَ ْد ُك ْن ُ
ْراءَ ،فَأ ََم َر ِّهبِّ َما فَـتَ َال َعنَا َوأَ ْعطَ َ
ت َعذ َ

[ماجه[ ] 2070 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق .وقد قال البراز هذا الحديث ال يعرف إال بهذا
محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن]
اْلسناد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيفَّ .
ِ
اب اللِ َع ِ
اب الطَّ َال ِ
ان
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2070ك َت ُ

ِّ ِّ
[( - ]1208جه) عَ ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
ب ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،عَ ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
س ِّاء َال
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ال " :أ َْربَ ٌع م َن النّ َ
ت الْمملُ ِّ
ِّ
ت الْمسلِّ ِّم ،والْيـ ُه ِّ
م َال َعنَةَ بـْيـنَـ ُه َّن :الن ْ ِّ
ت ا ْحلُِّّر " أخرجه
وكَ ،وال َْم ْملُوَكةُ َحتْ َ
وديَّةُ َحتْ َ
ت ال ُْم ْسل ِّمَ ،وا ْحلَُّرةُ َحتْ َ َ ْ
َّص َرانيَّةُ َحتْ َ ُ ْ َ َ
َ
ُ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ] 2071 :عبد الباقي :في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
ابن عطاء :وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني]
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ِ
اب اللِ َع ِ
اب الطَّ َال ِ
ان
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2071ك َت ُ

ضتَ ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم« :طََال ُق ْاألَمةِّ اثْـنَـتَ ِّ
ان»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1209جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
انَ ،و ِّع َّد ُِتَا َح ْي َ
ُ
ول َّ َ
َ
ََ َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2079 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث ابن عمر عطية العوفي متفق على تضعيفه .وكذلك عمر بن شبيب الكوفي.

والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر .ورواه أصحاب السنن سوى النسائي من طريق عائشة] [األلباني :ضعيف]

[شعيب :إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي -والصحيح أنه موقوف على ابن عمر]
ق ْاألَم ِة و ِعدِ
ِ
اب الطَّ َال ِ
َّت َها
اب ِفي َ
قَ ،ب ٌ
ط َال ِ َ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2079ك َت ُ

ِّ
ول َِّّ
ت ِّم ْن َر ُس ِّ
شة ،أ َّ
ت َعلَْيهِّ،
ني أُ ْد ِّخلَ ْ
ت ا ْجلَْو ِّن تَـ َع َّوذَ ْ
[( - ]1210جه) َعائِّ َ
َن َع ْم َرةَ بِّْن َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ح َ
اَّلل َ
()1
ِّ ٍ
َّع َها بِّثَ َالثَةِّ أَثْـ َو ٍ
اب َر ِّازقِّيَّةٍ .أخرجه ابن ماجه
فَـ َق َ
سا فَ َمتـ َ
ال« :لََق ْد عُذْت ِّمبَُعاذ» ،فَطَلَّ َق َهاَ ،وأ ََم َر أ َ
ُس َامةَ ،أ َْو أَنَ ً

[ماجه[ ] 2037 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبيد بن القاسم .قال ابن معين فيه :كان كذابا خبيثا .وقال صالح بن محمد:
كذاب كان يضع الحديث] [األلباني :منكر بذكر أسامة أو أنس ،صحيح بلفظ فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين] [شعيب:

جداُ ،عبيد بن القاسم متروك الحديث]
إسناده ضعيف ً
ِ
اب ُم ْت َع ِة الطَّ َال ِ
اب الطَّ َال ِ
ق
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2037ك َت ُ
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الكتاب الامس :يف الطِّريَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما جيري جمراها ،واألحاديث فيها
مشرتكة
[( * - ]1211د) عروة بن عامر القرشي قال« :ذُكِّر ِّ
ت ال ِّطّ َريَةُ عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
َ
أنت ،وال يدفع السيئاتِّ
ِّ
سنُها ُ
الفأل ،وال تَـ ُر ُّد مسلماً ،فإذا رأى أح ُدكم ما يكره فليقل :اللهم ال أييت ابحلسنات إال َ
أْ
َح َ
حول وال قوة إال بك» أخرجه أبو داود (.)1
إال أنت ،وال َ
[جامع[ ] 5801:عبد القادر :حبيب بن أبي ثابت مدلس ،وقد عنعنه] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن عروة بن
عامر مختلف في صحبته] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3919في الطب ،باب في الطيرة.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال
[( * - ]1212ت) حكيم بن معاوية  -رضي هللا عنهما  -قال :مسعت َّ
ؤم ،وقد يكون اليُمن يف الد ِّ
ِّ
والفرس» .أخرجه الرتمذي (.)1
َّار ،واملرأةِّ،
ُش َ
[جامع[ ]5807 :عبد القادر :إسناده ضعيف  ،قال الحافظ في " الفتح " :وفي إسناده ضعف مع مخالفته لألحاديث الصحيحة]
[األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )2826في األدب ،باب ما جاء في الشؤم.

[( * - ]1213د) قَطن بن قبيصة عن أبيه قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :العِّيَافَةُ والطَّريةَ
والطَّر ُق :من اجلِّْب ِّ
ت».
ْ
()1
ط .
َّج ُر ،والعِّيافةُ :اخل ُ
أخرجه أبو داود[ ،وقال] :الطَّْر ُق :الز ْ
[جامع[ ]5810 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3907في الطب ،باب في الخط وزجر الطير.

هام ،وال صفر ،وال ََيُ َّل
[( - ]1214ط) ابن عطية أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال عدوى وال َ
املص ِّح ،ولْيحلُ ِّل ِّ
ض على ِّ
ِّ
املص ُّح حيث شاء ،فقالوا :اي رسول هللا وما ذاك؟ قال :إنه أذى» أخرجه املوطأ (.)1
املمر ُ
ّ َ

[جامع[ ]5814 :عبد القادر :فيه ضعف وانقطاع ،وقد صح معناه من طرق عن أبي هريرة] [الهاللي :ضعيف بهذا اللفظ]
( 946 / 2 )1في العين ،باب عيادة المريض والطيرة.

[( * - ]1215ت) حابس التميمي  -رضي هللا عنه -أنه مسع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال شيء

والعني حقٌّ» أخرجه الرتمذي (.)1
يف اهلام،
ُ

[جامع[ ]5815 :الترمذي :هذا حديث غريب ] [األلباني :ضعيف ولكن قوله ((العين حق)) صحيح] [شعيب :صحيح لغيره]
( )1رقم ( )2062في الطب ،باب ما جاء أن العين حق.

[( - ]1216د) أبو متيمة [طريف بن جمالد] اهلجميي  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
مسع رجالً يقول المرأته :اي أُ َخيةُ[ ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أختك هي؟»] ف َك ِّره ذلك وهنى عنه.
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5819 :عبد القادر :مرسل] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2210و ( ) 2211في الطالق ،باب في الرجل يقول المرأته :يا أختي.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف العني
ويشتمل على ستة كتب :كتاب العلم ،كتاب العَفْو واملغفرة ،كتاب العِتق
والتدبري ،والكتابة ومُصَاحَبة الرقيق ،كتاب العِدَّة واالسترباء ،كتاب العارِيَّة،
كتاب العُمرى والرُّقْبى
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الكتاب األول :يف العِلْم
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من خرج يف
[( - ]1217ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  :-أن َ
طلب العلم فهو يف سبيل هللا حىت يرجع» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]5827 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2643في العلم ،باب فضل طلب العلم ،وإسناده ضعيف ،ورواه بعضهم فلم يرفعه ،ولكن له شاهد بمعناه عند ابن ماجة

رقم ( )227من حديث أبي هريرة.

«من طلب العلم كان َّ
كفارة
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
[( - ]1218ت) سخربة  -رضي هللا عنه  -عن ِّّ

ملا مضى» .أخرجه الرتمذي ،وقال :هو ضعيف اإلسناد (.)1

[جامع[ ]5828 :الترمذي :هذا حديث ضعيف اْلسناد] [عبد القادر :فيه أبو داود األعمى نفيع بن الحارث ،ويقال له :نافع ،متروك]
[األ لباني :موضوع]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2650في العلم ،باب فضل طلب العلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :تَـ َعلَّموا الفرائض
[( - ]1219ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أن َ
والقرآن ،وعَلِّّموا الناس ،فَِّإين َم ْقبُوض».
أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :وروي عن ابن مسعود حنوه مبعناه.

[جامع[ ]5829 :الترمذي :هذا حديث فيه اضطراب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2092في الفرائض ،باب ما جاء في تعليم الفرائض.

[(~ - ]1220ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-لن يَ ْشبَ َع
املؤمن من َخ ْري يسمعه ،حىت يكون ُم ْنـتَـ َهاهُ اجلنة» .أخرجه الرتمذي (.)1
ُ

[جامع[ ]5831 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2687في العلم ،باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة.

ِّ
ْمةُ
[( - ]1221ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-الكلمةُ احلك َ
ضالَّةُ املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق هبا» .أَخرجه الرتمذي (.)1
َ

[جامع[ ]5832 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إبراهيم بن الفضل المخزومي ،ضعيف في الحديث] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )2688في العلم ،باب ما جاء في عالم المدينة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )4169في الزهد ،باب الحكمة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
[( - ]1222د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -أن َ
()1
ضة عادلة» .أخرجه أبو داود
«العلم ثالثة ،وما ِّس َوى ذلك فهو فَ ْ
ضل :آية ُْحم َك َمة ،أو ُسنَّة قائمة ،أَو فَ ِّري َ
ُ

[جامع[ ]5833 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي ،وعبد الرحمن بن رافع التنوخي ،وهما ضعيفان]
[شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2885في الفرائض ،باب ما جاء في تعليم الفرائض ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )54في المقدمة ،باب اجتناب الرأي
والقياس.

[( - ]1223ت) أبو هارون العبدي [البصري عمارة بن جوين] قال« :كنا أنيت أاب سعيد ،فيقول :مرحباً بوصيةِّ
َْ َ
ُ
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ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إن
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :إن الناس لكم تَـبَع ،وإن رجاالً
ِّ
أيتونكم من أقطار األرض َّ
صوا هبم خرياً».
يتفقهو َن يف ال ّدين ،فإذا أَتَـ ْوُكم ْ
فاستَـ ْو ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أيتيكم رجال من قِّبَل املشرق يتعلَّمونِّ ،فإذا جاؤوكم فاستوصوا
ويف رواية :أن َّ
هبم خرياً ،قال :وكان أَبو سعيد إذا رآان قال :مرحباً بوصية ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .»-أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]5839:الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث أبي هارون عن أبي سعيد] [عبد القادر :في سنده متروك] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2652و ( )2653في العلم ،باب ما جاء في االستيصاء بمن طلب العلم ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )247في المقدمة،
باب الوصاة بطلب العلم.

أخاف
مسعت منك حديثاً كثرياً،
[( - ]1224ت) يزيد بن سلمة  -رضي هللا عنه  -قال:
«قلت :اي َ
ُ
رسول هللا ،إِّين ُ
ُ
أن ينسيين َّأولَه ِّ
آخ ُره ،فَح ِّّدثْين بكلمة تكون مجاعاً ،قال :اتَّق هللا فيما تعلم» أخرجه الرتمذي (.)1
ُ
ُ َ

[جامع[ ]5840 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بمتصل ،وهو عندي مرسل] [عبد القادر :في سنده انقطاع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2684في العلم ،باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة.

[( - ]1225ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان رجل من األنصار جيلس إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ُ
احلديث ،فَـيُـ ْع ِّجبُهُ وال ََْي َفظُه ،فَشكا ذلك إِّىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
َ
وسلم -فيسمع من ِّّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
نك احلديث فَـيُـ ْع ِّجبُين وال أح َفظه ،فقال ُ
عليه وسلم -فقال :اي َ
رسول هللا ،إِّين ألمسَ ُع ِّم َ
وسلم :-استَعِّ ْن بِّيَ ِّمينك ،و ْأوَمأ بيده إىل اخلط».
أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :اخلليل بن ُم َّرة أح َد ُرواة هذا احلديث ،منكر احلديث.
[جامع[ ]5860 :عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2668في العلم ،باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم.

«دخلت على ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبني
[( - ]1226ت) زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ

القلم على أُذنك؛ فإنه أذكر للمايل» ،أخرجه الرتمذي (.)1
يديه كاتب ،فسمعتُه يقول :ضع َ

[جامع[ ]5865 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف ،وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان
يضعفان في الحديث] [عبد القادر :عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث] [األلباني :موضوع]

( )1رقم ( )2715في االستئذان ،باب في وضع القلم على األذن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا كتب
[( - ]1227ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ح للحاجة» .أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :هذا حديث منكر.
أحدكم كتاابً فَـلْيُ َِّرتّبْه ،فإنه ْأجنَ ُ

[جامع[ ] 5866 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث منكر] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2714في االستئذان ،باب ما جاء في تتريب الكتاب وأخرجه ابن ماجة (.)3774

[( - ]1228د) املطلب بن عبد هللا بن َح ْنطب قال« :دخل زيد بن اثبت على معاوية ،فسأله معاويةُ عن حديث،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أمران أن ال نكتب شيئاً من
فأ ْخ َربَه به ،فأمر معاويةُ إِّنساانً يكتُـبُه ،فقال له زيد :إن َ

حديثه ،فمحاه» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 5868 :عبد القادر :مرسل إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3647في العلم ،باب في كتاب العلم.
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ول َِّّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1229جه) أَبو أ َُم َامةَ ،قَ َ
ضَ ،وقَـ ْب ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
ضهُ
«علَْي ُك ْم ِّهبَ َذا الْعل ِّْم قَـ ْب َل أَ ْن يُـ ْقبَ َ
اَّلل َ
ال« :الْع ِّامل والْمتَـعلِّّم َش ِّري َك ِّ
صبَـ َع ْيهِّ ال ُْو ْسطَى َوالَِّّت تَلِّي ِّْ
ري ِّيف
امَ ،ه َك َذاُ .مثَّ قَ َ
ني إِّ ْ
أَ ْن يُـ ْرفَ َع» َو َمجَ َع بَ َْ
ان ِّيف ْاأل ْ
اإل ْهبَ َ
َج ِّرَ ،وَال َخ ْ َ
َ َُ ُ َ ُ
()1
َسائِّ ِّر الن ِّ
َّاس» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 228 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن يزيد والجمهور على تضعيفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف ،عثمان بن أبي عاتكة ضعيف في روايته عن علي بن يزيد ،وعلي بن يزيد ضعيف]
السَّن ِة ،باب َف ْض ِل ا ْلعَلم ِ
طَل ِب اْل ِع ْلمِ
اء َوا ْل َح ِث َعَلى َ
اب ُّ
َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)228أ َْب َو ُ
َُ

ول َِّّ
[( * - ]1230جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن ِّم َن الن ِّ
َّاس
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م َفاتِّيح لِّلْ َخ ِّْري ،مغَالِّ َ ِّ
وَب لمن جعل َّ ِّ
لش ِّر ،وإِّ َّن من الن ِّ ِّ
يح ل َّ
اخلَ ِّْري َعلَى يَ َديْهِّ،
يح ْ
لش ِّّر َمغَال َ
َ
اَّللُ َم َفات َ
َّاس َم َفات َ
َ َ
يق ل َّ ّ َ َ
يق للْ َخ ِّْري ،فَطُ َ َ ْ َ َ َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
يح َّ
َوَويْ ٌل ل َم ْن َج َع َل َّ
الش ِّّر َعلَى يَ َديْه» أخرجه ابن ماجه
اَّللُ َم َفات َ

[ماجه[ ] 237 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد فانه متروك] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده
محمد بن أبي حميد ،قال أحمد :أحاديثه مناكير ،وقال البخاري وابن معين وابن أبي حاتم :منكر الحديث]
ضعيفَّ ،
( )1سنن ابن ماجه ( ،)237أَبواب ُّ ِ
احا لِ ْل َخ ْي ِر
ان ِم ْف َت ً
اب َم ْن َك َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
[( - ]1231جه) َس ْه ِّل بْ ِّن َس ْع ٍد ،أ َّ
اخلََزائِّ ِّن
ْك ْ
ال« :إِّ َّن َه َذا ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ري َخ َزائِّ ُنَ ،ولِّتِّل َ
اَّلل َ
اخلَ ْ َ
لش ِّر ،وويل لِّعب ٍد جعلَه َّ ِّ
ِّ
م َفاتِّيح ،فَطُوَب لِّعب ٍد جعلَه َّ ِّ
احا ل َّ
َلش ِّّرِّ ،مغْ َالقًا لِّلْ َخ ِّْري» أخرجه
احا لِّلْ َخ ِّْري ،مغْ َالقًا لِّ َّ ّ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ
َ َْ َ َ ُ
اَّللُ م ْفتَ ً
اَّللُ م ْفتَ ً
َ ُ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 238 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد ،وابن معين ،وأبو داود ،والنسائي ،وغيرهم]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)238أَبواب ُّ ِ
احا ِل ْل َخ ْي ِر
ان ِم ْف َت ً
اب َم ْن َك َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ِّ
[( * - ]1232جه) س ْهل ب ِّن مع ِّ
اذ بْ ِّن أَنَسَ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،أ َّ
َج ُر
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
«م ْن َعلَّ َم عل ًْما فَـلَهُ أ ْ
َّيب َ
َ ْ َُ
الَ :
()1
من عَ ِّمل بِّهَِّ ،ال يـْنـ ُق ِّ
َج ِّر ال َْع ِّام ِّل» أخرجه ابن ماجه
ص م ْن أ ْ
َ ُ
َْ َ

[ماجه[ ] 240 :عبد الباقي :هو في الزوائد :وقد تكلم في إسناده فقال فيه :سهل بن معاذ ضعفه ابن معين ووثقه العجلي وذكره ابن
حبان في الثقات والضعفاء .ويحيى بن أيوب قيل انه لم يدرك سهل بن معاذ .ففيه انقطاع .والمتن ثابت المعنى]

سهال ،بينهما َزَّبان بن فائد ،وزبان ضعيف
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ ،ويحيى بن أيوب لم يدرك ً
أيضا]
ً
ِ
اب َث َو ِ
اب ُم َع ِلمِ َّ
اس اْل َخ ْيَر
اب ُّ
الن َ
السَّنةَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)240أ َْب َو ُ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
ْح ُق ال ُْم ْؤِّم َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1233جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّن ممَّا يَـل َ
ِّ ِّ ِّ
شرهُ ،وولَ ًدا ص ِّ
ِّمن عَملِّهِّ وح ِِّّ
ص َح ًفا َوَّرثَهُ ،أ َْو َم ْس ِّج ًدا بَـنَاهُ ،أ َْو بَـْيـتًا ِّالبْ ِّن
احلًا تَـ َرَكهَُ ،وُم ْ
سنَاته بَـ ْع َد َم ْوته عل ًْما عَلَّ َمهُ َونَ َ َ َ َ َ
ْ َ ََ َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السبِّ ِّ
ْح ُقهُ م ْن بَـ ْعد َم ْوتِّه» أخرجه ابن ماجه
َّ
يل بَـنَاهُ ،أ َْو َهنًْرا أ ْ
َج َراهُ ،أ َْو َ
ص َدقَةً أَ ْخ َر َج َها م ْن َماله ِّيف ص َّحته َو َحيَاته ،يَـل َ

[ماجه[ ]242 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده غريب .ومرزوق مختلف فيه .وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى
الذهلي به] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مرزوق بن أبي الهذيل]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)242أَبواب ُّ ِ
اب َث َو ِ
اب ُم َعلِمِ َّ
اس اْل َخ ْيَر
الن َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ضل َّ ِّ
[( - ]1234جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
الص َدقَة أَ ْن يَـتَـ َعلَّ َم ال َْم ْرءُ
ال« :أَفْ َ ُ
()1
ال ُْم ْسلِّ ُم ِّعل ًْما ُمثَّ يُـ َعلِّّ َمهُ أَ َخاهُ ال ُْم ْسلِّ َم» أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ]243 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فإسحاق بن إبراهيم ضعيف وكذلك يعقوب .والحسن لم يسمع من أبي هريرة،
قاله غير واحد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)243أَبواب ُّ ِ
اب َث َو ِ
اب ُم َعلِمِ َّ
اس اْل َخ ْيَر
الن َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ِّ
َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم ِّيف يـوٍم َش ِّد ِّ
َّاس
[( - ]1235جه) أَبو أ َُم َامةَ ،قَ َ
يد ا ْحلَِّّر َْحن َو بَِّق ِّ
ُ
«م َّر النِّ ُّ َ
َ َ َ َْ
الَ :
يع الْغَ ْرقَدَ ،وَكا َن الن ُ
ال وقَـر ذَلِّ َ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص ْو َ ِّ ِّ
َّم ُه ْم أ ََم َامهُ؛ لِّئَ َّال يَـ َق َع ِّيف نَـ ْف ِّسهِّ َش ْيءٌ ِّم َن
ميَْ ُ
شو َن َخلْ َفهُ ،فَـلَ َّما َمس َع َ
س َح َّىت قَد َ
ت النّ َع َ َ
ك يف نَـ ْفسه ،فَ َجلَ َ
()1
الْكِّ ِّْرب» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]245 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف رواته] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف من أجل علي بن
يزيد]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)245أَبواب ُّ ِ
َن يو َ ِ
اه
طأَ َعقَب ُ
اب َم ْن َكرَِه أ ْ ُ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

[( - ]1236جه) ابْن َعبَّ ٍ
ال " :إِّ َّن أُ َان ًسا ِّم ْن أ َُّم ِّت
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َّيب َ
اس -رضي هللا عنهماَ -ع ِّن النِّ ِّّ
ص ِّ
ِّ
َسيَـتَـ َف َّق ُهو َن ِّيف ال ِّّد ِّ
ك،
اه ْمَ ،ونَـ ْعتَ ِّزُهلُ ْم بِّ ِّدينِّنَاَ ،وَال يَ ُكو ُن ذَلِّ َ
يب م ْن ُدنْـيَ ُ
ينَ ،ويَـ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َنَ ،ويَـ ُقولُو َنَ :أنِّْيت ْاأل َُم َراءَ فَـنُ ُ
َكما َال ُْجيتَىن ِّمن الْ َقتَ ِّ
اد إَِّّال َّ
اخلَطَ َااي .أخرجه
احَ ،كأَنَّهُ يَـ ْع ِّين ْ
ك َال ُْجيتَ َىن ِّم ْن قُـ ْرِّهبِّ ْم إَِّّال " قَ َ
لصبَّ ِّ
الُ :حمَ َّم ُد بْ ُن ا َّ
الش ْو ُكَ ،ك َذلِّ َ
َ َ
َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ]255 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .وعبيد هللا بن أبي بردة ال يعرف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لجهالة عبيد هللا بن المغيرة بن أبي بردة ،فقد تفرد بالرواية عنه يحيى بن عبد الرحمن الكندي ،ولم يوثقه أحد ،وقال الذهبي :مجهول]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)255أَبواب ُّ ِ
اع ِبا ْل ِع ْلمِ َوا ْل َع َم ِل ِب ِه
اب ِاال ْنِتَف ِ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
ب
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1237جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :تَـ َع َّوذُوا ِّاب ََّّلل م ْن ُج ِّّ
ِّ
الٍ :
اَّللِّ ،وما ج ُّ ِّ
َّم ُكلَّ يَـ ْوٍم أ َْربَـ َع ِّمائَةِّ َم َّرةٍ» ،قَالُواَ :اي
ا ْحلُْز ِّن» قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ َ َ ُ
ب ا ْحلُْزن؟ قَ َ َ
َّم ،يُـتَـ َع َّوذُ منْهُ َج َهن ُ
«واد ِّيف َج َهن َ
اَّللِّ من ي ْد ُخلُه؟ قَ َ ِّ ِّ ِّ
ض الْ ُق َّر ِّاء إِّ َىل َِّّ ِّ
ني ِّأبَ ْع َم ِّاهلِّ ْمَ ،وإِّ َّن ِّم ْن أَبْـغَ ِّ
ال
ورو َن ْاأل َُم َراءَ» قَ َ
َر ُس َ
ول َّ َ ْ َ ُ
ال «أُع َّد للْ ُق َّراء ال ُْم َرائِّ َ
ين يَـ ُز ُ
اَّلل الَّذ َ
()1
يب« :ا ْجلََوَرةَ» أخرجه ابن ماجه
ال ُْم َح ِّارِّ ُّ

[ماجه[ ] 256 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عمار بن سيف الضبي وجهالة أبي معاذ]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)256أَبواب ُّ ِ
اع ِبا ْل ِع ْلمِ َوا ْل َع َم ِل ِب ِه
اب ِاال ْنِتَف ِ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
ِّ
ْم
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
[( * - ]1238جه) ُح َذيْـ َفة -رضي هللا عنه -قَ َ
ولَ :
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
«ال تَـ َعلَّ ُموا الْعل َ
ِّ
لِّتُـب ُ ِّ
ك فَـ ُه َو ِّيف الن ِّ
ص ِّرفُوا ُو ُجوهَ الن ِّ
َّار» أخرجه ابن
اروا بِّهِّ ُّ
َّاس إِّل َْي ُك ْم ،فَ َم ْن فَـ َع َل ذَلِّ َ
الس َف َهاءَ ،أ َْو لِّتَ ْ
َ
اهوا بِّه الْعُلَ َماءَ ،أ َْو لتُ َم ُ
()1
ماجه

[ماجه[ ]259 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده تالف ،بشير بن ميمون متروك]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)259أَبواب ُّ ِ
اع ِبا ْل ِع ْلمِ َوا ْل َع َم ِل ِب ِه
اب ِاال ْنِتَف ِ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم« :من تَـعلَّم الْعِّلْم لِّيـب ِّ
اه َي
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1239جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ول َّ َ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ
()1
بِّهِّ الْعُلَ َماءََ ،وُجيَ ِّ
ف بِّهِّ ُو ُجوهَ الن ِّ
َّاس إِّل َْيهِّ ،أَ ْد َخلَهُ َّ
َّم» أخرجه ابن ماجه
ص ِّر َ
ي بِّهِّ ُّ
الس َف َهاءََ ،ويَ ْ
ار َ
اَّللُ َج َهن َ

جدا ،عبد هللا بن سعيد المقبري
[ماجه[ ]260 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ً
متروك]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)260أَبواب ُّ ِ
اع ِبا ْل ِع ْلمِ َوا ْل َع َم ِل ِب ِه
اب ِاال ْنِتَف ِ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
ِّ
اهيم ،قَ َ ِّ
ت أَنَس بْن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
ت َر ُس َ
ك ،يَـ ُق ُ
وس ُ
ولَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
الَ :مس ْع ُ َ َ َ
[( * - ]1240جه) يُ ُ
ف بْ ُن إِّبْـ َر َ
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«م ْن ُسئِّ َل عَ ْن ِّعلْ ٍم فَ َكتَ َمهُ أُ ْجلِّ َم يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ بِّلِّ َج ٍام ِّم ْن َان ٍر» أخرجه ابن ماجه
يَـ ُق ُ
ولَ :

()1

[ماجه[ ]264 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث أنس فيه يوسف بن إبراهيم .قال البخاري :هو صاحب عجائب .وقال ابن حبان:
جدا]
روى عن أنس من حديثه ما ال يخل بالرواية .اه  .-واتفقوا على ضعفه] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)264أَبواب ُّ ِ
اب َم ْن ُسِئ َل َع ْن ِع ْلمٍ َف َك َت َمهُ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
ات يَـ ْوٍم ِّم ْن بَـ ْع ِّ
[( - ]1241جه) عَ ْب ِّد َّ
ض ُح َج ِّرهِّ ،فَ َد َخ َل
ج َر ُس ُ
اَّلل بْ ِّن عَ ْم ٍرو ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ذَ َ
اَّلل َ
الَ :خ َر َ
ال َْم ْس ِّج َد ،فَِّإذَا ُه َو ِّحبَلْ َقتَ ْ ِّ
امهَا يَـ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َنَ ،ويَ ْدعُو َن َّ
اَّللََ ،و ْاألُ ْخ َرى يَـتَـ َعلَّ ُمو َن َويُـ َعلِّّ ُمو َن ،فَـ َق َ
ني ،إِّ ْح َد ُ
ال النِّ ُّ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمُ « :كلٌّ َعلَى َخ ٍْريَ ،ه ُؤَال ِّء يَـ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َنَ ،ويَ ْدعُو َن َّ
اه ْمَ ،وإِّ ْن َشاءَ َمنَـ َع ُه ْمَ ،و َه ُؤَال ِّء يَـتَـ َعلَّ ُمو َن
اَّللَ ،فَِّإ ْن َشاءَ أَ ْعطَ ُ
()1
ويـعلِّّمو َن ،وإِّ ََّّنَا بعِّثْ ُ ِّ
س َم َع ُه ْم .أخرجه ابن ماجه
ََُ ُ َ ُ
ت ُم َعلّ ًما» فَ َجلَ َ
[ماجه[ ] 229 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .داود وبكر وعبد الرحمن كلهم ضعفاء] [األلباني :ضعيف]
أنعم اْلفريقي]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
جدا ،داود بن الزبرقان :متروك ،وبكر بن خنيس ضعيف ،وكذا عبد الرحمن بن زياد :وهو ابن ُ
ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)229باب َف ْض ِل اْلعَلم ِ
طَل ِب ا ْل ِع ْلمِ
اء َوا ْل َحث َعَلى َ
َ ُ
ُ َ

ِّ ِّ
ِّ ٍ
َّ
ض ِّر ْجلَْيهِّ،
يل ،قَ َ
ودهُ َح َّىت َم َألْ َان الْبَـ ْي َ
س ِّن نَـعُ ُ
ت ،فَـ َقبَ َ
الَ :د َخلْنَا َعلَى ا ْحلَ َ
[( - ]1242جه) ال ُْم َعلى بْ ُن ه َاللَ ،ع ْن إ ْمسَاع َ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَْيهِّ
الَ :د َخلْنَا عَلَى َر ُس ِّ
ض ِّر ْجلَْيهُِّ ،مثَّ قَ َ
ُمثَّ قَ َ
الَ :د َخلْنَا عَلَى أَِّيب ُه َريْـ َرةَ نَـعُودُهُ َح َّىت َم َألْ َان الْبَـ ْي َ
ت ،فَـ َقبَ َ
ُ
ول َّ َ
ِّ
ام ِّم ْن بَـ ْع ِّدي يَطْلُبُو َن
ض ِّر ْجلَْيهُِّ ،مثَّ قَ َ
ت َو ُه َو ُم ْ
َو َسلَّ َم َح َّىت َم َألْ َان الْبَـ ْي َ
ال« :إِّنَّهُ َسيَأْتِّي ُك ْم أَقـ َْو ٌ
ضطَ ِّج ٌع ِّجلَْنبِّه ،فَـلَ َّما َرآ َان قَـبَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ال« :فَأَ ْد َرْكنَا َو َّ
اَّللِّ أَقـ َْو ًاما َما َر َّحبُوا بِّنَاَ ،وَال َحيَّـ ْوَانَ ،وَال َعلَّ ُموَان ،إَِّّال بَـ ْع َد أَ ْن
وه ْم» ،قَ َ
وه ْمَ ،و َعلّ ُم ُ
ْم ،فَـ َر ّحبُوا ِّهبِّ ْمَ ،و َحيُّ ُ
الْعل َ
()1
ب إِّل َْي ِّه ْم فَـيَ ْج ُفوَان» أخرجه ابن ماجه
ُكنَّا نَذ َ
ْه ُ

[ماجه[ ]248 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فإن المعلى بن هالل كذبه أحمد وابن معين وغيرهما .ونسبه إلى وضع
الحديث غير واحد .وإسماعيل ،هو ابن مسلم .اتفقوا على ضعفه] [األلباني :موضوع] [شعيب :خبر موضوع ،المعلى بن هالل بن سويد

الحضرمي كذبه أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو داود وغيرهم ،وقال البخاري :تركوه]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)248باب ا ْلوص ِ
طَلَب ِة ا ْل ِع ْلمِ
اة ِب َ
َ ُ َ َ

ِّ
ِّ
ال :ل َْو أ َّ
[( * - ]1243جه) عَبْ ِّد َّ
ضعُوهُ ِّعنْ َد أَ ْهلِّهِّ،
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -قَ َ
ْمَ ،وَو َ
َن أَ ْه َل الْعل ِّْم َ
صانُوا الْعل َ
ِّ
ادوا بِّهِّ أَ ْهل َزم ِّاهنِّم ،ولَكِّنـَّهم ب َذلُوهُ ِّألَ ْه ِّل ُّ ِّ
ت نَبِّيَّ ُكم صلَّى هللا َعلَْيهِّ
اه ْم ،فَـ َهانُوا َعلَْي ِّه ْمَِّ ،مس ْع ُ
َس ُ
الدنْـيَا ليَـنَالُوا بِّهِّ م ْن ُدنْـيَ ُ
ُ
ْ َ
َ َ ْ َ ُْ َ
لَ
اح ًدا ،ه َّم ِّ
ول« :من جعل ا ْهلموم مهًَّا و ِّ
شعَّب ْ ِّ
َحو ِّ
ال ُّ
آخ َرتِّهَِّ ،ك َفاهُ َّ
َ
الدنْـيَا َملْ
ت بِّه ا ْهلُُم ُ
اَّللُ َه َّم ُدنْـيَاهَُ ،وَم ْن تَ َ َ
وم ِّيف أ ْ َ
َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ
()1
يُـبَ ِّ
ال َّ
ك» .أخرجه ابن ماجه
َي أ َْو ِّديَتِّ َها َهلَ َ
اَّللُ ِّيف أ ِّّ

[ماجه[ ]257 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فيه نهشل بن سعيد .قيل إنه يروي المناكير .وقيل بل الموضوعات]

[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده تالف ،نهشل -وهو ابن سعيد بن وردان الورداني -كذبه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه،
وقال أبو حاتم :ليس بقوي ،متروك الحديث ،ضعيف الحديث ،وقال النسائي :متروك الحديث ،وقال مرة :ليس بثقة ،وال يكتب حديثه]
اع ِبا ْل ِع ْلمِ َوا ْل َع َم ِل ِب ِه
اب ِاال ْنِتَف ِ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)257ب ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم« :إِّذَا لَعن ِّ
آخ ُر َه ِّذهِّ ْاأل َُّمةِّ أ ََّوَهلَا ،فَ َم ْن َكتَ َم َح ِّديثًا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1244جه) َجابِّر ،قَ َ
ول َّ َ
ََ
ُ ْ ََ َ
()1
فَـ َق ْد َكتَ َم َما أَنْـ َز َل َّ
اَّللُ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 263 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حسين بن أبي السري ،كذاب .وعبد هللا بن السري ،ضعيف .وفي األطراف أن عبد
جدا]
هللا بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر .وذكر أن بينهما وسائط .ففيه انقطاع أيضا] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :ضعيف ً
اب َم ْن ُسِئ َل َع ْن ِع ْلمٍ َف َك َت َمهُ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)263ب ُ
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ول َِّّ
ِّ
«م ْن َكتَ َم ِّعل ًْما ِّممَّا يَـْنـ َف ُع َّ
اَّللُ بِّهِّ ِّيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1245جه) أبو سعيد اخلدري ،قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
اَّللُ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ بِّلِّ َج ٍام ِّم َن الن ِّ
َّاس أ َْم ِّر ال ِّّد ِّ
أ َْم ِّر الن ِّ
ين ،أَ ْجلَ َمهُ َّ
َّار» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]265 :عبد الباقي :في إسناده محمد بن داب ،كذبه أبو زرعة وغيره ونسب إلى الوضع] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
محمد بن داب ،قال أبو زرعة :ضعيف الحديث ،يكذب]
جداَّ ،
إسناده ضعيف ً
اب َم ْن ُسِئ َل َع ْن ِع ْل ٍم َف َك َت َمهُ.
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)265ب ُ

ول َِّّ
[( - ]1246جه) َجابِّر ،أ َّ
ارٌك»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
الرت َ
ال« :تَـ ِّّربُوا ُ
اَّلل َ
صُ
اب ُمبَ َ
ح َهلَا ،إِّ َّن َُّ
ح َف ُك ْم أ َْجنَ ُ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 3774 :عبد الباقي :في الزوائد .قال السندي :قلت :قال السيوطي :هذا أحد األحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين
جدا لضعف بقية -وهو ابن الوليد -وجهالة
القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
شيخه أبي أحمد الدمشقي]
ِ
ِيب ا ْل ِك َت ِ
اب َت ْتر ِ
اب
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3774ك َت ُ
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الكتاب الثالث :يف العتق والتدبري ،والكتابة ،ومصاحبة الرقيق
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يدخل اجلنة
[( - ]1247ت) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -أن َ
َس ّيِّءُ املَلَكةِّ» أخرجه الرتمذي (.)2
[جامع[ ]:الترمذي :هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه] [عبد القادر :في سنده
فرقد بن يعقوب السبخي ،وهو لين الحديث] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1947في البر والصلة ،باب ما جاء في اْلحسان إلى الخدم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1248د) رافع بن مكيث  -رضي هللا عنه  -وكان ممن شهد احلديبية أن َ
«ح ْس ُن املَلَ َكةِّ َّنََاء ،وسوءُ اخلُلُ ِّق ُش ْؤم» .أخرجه أبو داود.
قالُ :
وسوءُ اخلُلُق ُشؤم» (.)1
«ح ْس ُن امللَكة ميُْنُ ،
ويف رواية له ُ
[جامع[ ] 5886 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )5162و ( )5163في األدب ،باب في حق المملوك.

[( - ]1249ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا ضرب

خادمه فذكر هللا :فَ ْارفَعوا أيديَكم» .أخرجه الرتمذي
أح ُدكم َ

(.)1

[جامع[ ]5893 :عبد القادر :في سنده أبو هارون العبدي عمارة ابن جوين ،وهو متروك] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1951في البر والصلة ،باب ما جاء في أدب الخادم.

[( - ]1250د) التلب بن ثعلبة  -رضي هللا عنه « :-أن رجالً أعتق نصيباً له من مملوك ،ومل يكن له مال :فلم
(.)1
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لشريكه شيئاً» .أخرجه أبو داود
ض ِّّم ْنه ُ
يُ َ

[جامع[ ]5908 :عبد القادر :في سنده ملقام بن التلب ،وهو مجهول ،ولكن له شواهد يقوى بها] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )3948في العتق ،باب فيمن روي أنه ال يستسعى.

[( - ]1251د) سالمة بنت معقل  -هي امرأة من خارجة قيس عيالن -قالت« :قدم يب ِّ
عمي يف اجلاهلية ،فباعين
ّ

ك ،فقالت يل امرأتُه:
بن احلَباب ،مث َهلَ َ
سر بن عمرو  -فَـ َولَد ُ
ت له عبد الرمحن َ
من احلُبَاب بن عمرو  -أخي أيب اليَ َ
اآلن وهللا تُ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقلت :اي رسول هللا ،إين امرأة من خارجة قيس
باعني يف َديْنِّه،
فأتيت َ
ُ
َعيالن ،قدم يب ِّ
ت له عبد الرمحن
سر بن عمرو ،فولد ُ
ّ
عمي املدينة يف اجلاهلية ،فباعين من احلباب بن عمرو أخي أيب اليَ َ
يل احلباب بن
بن احلباب ،فقالت امرأتُه :اآلن وهللا تُباعني يف َدينه ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-من َو ُّ
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :أعتقوها ،فإذا مسعتم
سر بن عمرو .فبعث إِّليه ُ
عمرو؟ قيل :أخوه أبو اليَ َ
ضكم منها ،قالت :فأعتقوين ،وقَ ِّد َم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رقيق،
علي فَائْـتُوين به أُعَ ِّّو ْ
برقيق قدم َّ
فعوضهم مين غالماً» .أخرجه أبو داود
ّ

(.)1

[جامع[ ] 5912 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3953في العتق ،باب في عتق أمهات األوالد.

[( - ]1252ط) عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري «أن أ َُّمه أرادت أن تُعتق ،فأخَّرت ذلك إىل أن تُصبح ،فماتت،
300

رسول هللا  -صلى
بن عبادة َ
قال عبد الرمحن :فقلت للقاسم بن حممد :أَيَـْنـ َفعُها أن أُ ْعتق عنها؟ قال القاسم :أتى سع ُد ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-نعم».
هللا عليه وسلم -فقال :إِّن أُمي هلكت ،فهل يْنـ َفعُها أن أعتق عنها؟ فقال ُ
أخرجه املوطأ (.)1

[جامع[ ]5926 :عبد القادر :إسناده منقطع وعبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري مجهول] [الهاللي :ضعيف]
( 779 / 2 )1في العتق ،باب عتق الحي عن الميت.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا كان
[( * - ]1253د ت) أم سلمة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال لنا ُ
ِّ
ِّ
عند ُم َكاتَ ِّ
ب منه» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
ب
َّ
إحداكن ما يُؤ ّدي فَـلْتَ ْحتَج ْ
[جامع[ ]5941 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :حسن بشواهده] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1261في البيوع ،باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ،وأبو داود رقم ( )3928في العتق ،باب
المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2520في العتق ،باب المكاتب.

ال« :الْم َدبَّـر ِّمن الثُّـلُ ِّ
[( - ]1254جه) ابْن عُ َم َر ،أ َّ
ت عُثْ َما َن
ث» قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
اجةََِّ :مس ْع ُ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ال ابْ ُن َم َ
ُ ُ َ
ال أَبو َعب ِّد َِّّ
ِّ
يث «الْم َدبَّـر ِّمن الثُّـلُ ِّ
َص ٌل» أخرجه ابن
يَـ ْع ِّين ابْ َن أَِّيب َش ْيـبَةَ ،يَـ ُق ُ
س لَهُ أ ْ
ث» قَ َ ُ ْ
ولَ :ه َذا َخطَأٌ .يَـ ْع ِّين َحد َ ُ ُ َ
اَّلل« :ل َْي َ

ماجه

()1

[ماجه[ ] 2514 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن ظبيان ،ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد .وكذبه ابن معين أيضا]
جدا ،علي بن ظبيان متروك ،والجمهور على تضعيفه .وقد روي هذا الحديث موقوًفا وهو
[األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً

أصح]

ِ
اب ا ْل ِع ْت ِ
اب اْل ُم َدَّب ِر
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2514ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]1255جه) ابْن عَبَّ ٍ
ت أ ََمتُهُ ِّمنْهُ ،فَ ِّه َي ُم ْعتَـ َقةٌ َع ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم« :أ َُّميَا َر ُج ٍل َولَ َد ْ
اَّلل َ
()1
ُدبُ ٍر ِّم ْنهُ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2515 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس تركه ابن المديني وغيره .وضعفه أبو

حاتم وغيره .وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد هللا]
ُمه ِ
ِ
اب ا ْل ِع ْت ِ
ات ْاأل َْوَال ِد
اب أ َّ َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2515ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
اهيم ِّع ْن َد َر ُس ِّ
[( - ]1256جه) ابْن َعبَّ ٍ
ال« :أَ ْعتَـ َق َها َولَ ُد َها»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
اس قَ َ
ال :ذُكِّ َر ْ
اَّلل َ
ت أ ُُّم إِّبْـ َر َ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2516 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الحسين بن عبد هللا وقد تقدم فيه الكالم آنفا] [األلباني :ضعيف] [شعيب:

جدا]
إسناده ضعيف ً

ُمه ِ
ِ
اب ا ْل ِع ْت ِ
ات ْاأل َْوَال ِد
اب أ َّ َ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2516ك َت ُ

ِّ
اَّللِّ ب ِّن مسع ٍ
اهيمَ ،عن ج ِّّدهِّ عُم ٍْري و ُهو مو َىل اب ِّن مسع ٍ
ود ،أ َّ
ال لَهَُ :اي
ود قَ َ
َن َع ْب َد َّ ْ َ ْ ُ
[( - ]1257جه) إِّ ْس َحا َق بْ ِّن إِّبْـ َر َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ول َِّّ
س ِّّم َمالَهُ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ك ِّع ْتـ ًقا َهنِّيئًا .إِِّّّين َِّمس ْع ُ
عُ َم ْريُ ،إِِّّّين أَ ْعتَـ ْقتُ َ
اَّلل َ
ول« :أ َُّميَا َر ُج ٍل أَ ْعتَ َق غُ َال ًماَ ،وَملْ يُ َ
()1
ُك؟ أخرجه ابن ماجه
فَال َْم ُ
ال لَهُ» فَأَ ْخِّ ْربِّين َما َمال َ
[ماجه[ ]2530 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي ،قال فيه البخاري :ال يتابع في رفع حديث .وقال

ابن عدي :ليس له إال حديثان .وقال مسلمة ثقة .وذكره ابن حبان في الثقات .وشيخه عمير ذكره ابن حبان في الثقات .والمطلب بن
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زياد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم .وباقيهم ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،إسحاق بن إبراهيم بن عمران

بن عمير وجده مجهوالن ،وقد اضطرب إسحاق في حديثه هذا]
ِ
اب ا ْل ِع ْت ِ
ال
اب َم ْن أ ْ
َع َت َ
ق َع ْبًدا َوَلهُ َم ٌ
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2530ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ُسئِّ َل َع ْن
َن َر ُس َ
اَّلل َ
َّيب َ
[( - ]1258جه) َم ْي ُمونَة ب ْنت َس ْعدَ ،م ْوَالة النِّ ِّّ
()1
ال« :نَـع َال ِّن أُج ِّ
ول ِّ
اه ُد فِّ ِّ
يه َماَ ،خ ْريٌ ِّم ْن أَ ْن أُ ْعتِّ َق َولَ َد ِّّ
َد ِّّ
الزَان» أخرجه ابن ماجه
الزَان ،فَـ َق َ ْ
َ
َ

[ماجه[ ]2531 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو يزيد الضني قال ابن عبد الغني منكر الحديث .وقال البخاري مجهول .وكذا
قال الذهبي .وقال الدارقطني ليس بمعروف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي يزيد الضني ،ومتنه منكر]
ِ
ق َوَل ِد ِ
اب ِع ْت ِ
اب ا ْل ِع ْت ِ
الزَنا
قَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2531ك َت ُ

ول َِّّ
الص ِّّد ِّ
«ال يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ َسيِّّ ُئ ال َْملَ َكةِّ».
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يق قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
[( - ]1259جه) أَبو بَ ْك ٍر ِّّ
اَّلل َ
اَّللِّ ،أَلَيس أَ ْخربتَـنَا أ َّ ِّ
وه ْم َك َك َر َامةِّ أ َْوَال ِّد ُك ْم،
ني َويَـتَ َامى؟ قَ َ
قَالُواَ :اي َر ُس َ
ال« :نَـ َع ْم ،فَأَ ْك ِّرُم ُ
َن َه ِّذه ْاأل َُّمةَ أَ ْكثَـ ُر ْاأل َُم ِّم ممَْلُوكِّ َ
ول َّ ْ َ َ ْ
يل َِّّ
ك يك ِّ
س تَـ ْرتَبِّطُهُ تُـ َقاتِّ ُل َعلَْيهِّ ِّيف َسبِّ ِّ
وه ْم ِّممَّا َأتْ ُكلُو َن» ،قَالُوا :فَ َما يَـْنـ َفعُنَا ِّيف ُّ
يك،
الدنْـيَا؟ قَ َ
ْف َ
َوأَطْعِّ ُم ُ
اَّلل ،ممَْلُوُك َ َ
ال« :فَـ َر ٌ
()1
وك» أخرجه ابن ماجه
صلَّى فَـ ُه َو أَ ُخ َ
فَِّإذَا َ
[ماجه[ ]3691 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده فرقد السبخي .وهو وإن وثقه ابن معين في رواية ،فقد ضعفه في أخرى .وضعفه

البخاري وغيره] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف فرقد الشجي]
ان إَِلى اْلمم ِال ِ
ِ
اْل ْح َس ِ
اب ِْ
يك
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3691ك َت ُ
ََ
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الكتاب الامس :يف العاريَّة
صعة،
[( - ]1260ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « -أن
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -استعار قَ ْ
فضاعت ،فضمنها هلم» .أخرجه الرتمذي (.)1
ْ

[جامع[ ]5996 :الترمذي :هذا حديث غير محفوظ] [عبد القادر :تفرد به سويد ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد جدا]

( )1رقم ( )1360في األحكام ،باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر.

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :من أ ِّ
[( * - ]1261جه) َع ْم ِّرو بْ ِّن ُش َع ْي ٍ
ع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
بَ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
ُود َ
ُ
ول َّ َ
ََ َ َْ
()1
ض َما َن َعلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
َو ِّد َيعةً فَ َال َ

[ماجه[ ]2401 :عبد الباقي :هذا إسناده ضعيف .لضعف المثنى والراوي عنه] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ،أيوب بن
سويد والمثنى -وهو ابن الصباح -ضعيفان]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2401ك َتاب َّ ِ
يع ِة
اب ا ْل َوِد َ
الصَد َقاتَ ،ب ُ
ُ
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حرف الغني
ويشتمل على سبعة كتب
كتاب الغزوات ،كتاب الغَيْرة ،كتاب الغضب والغيظ ،كتاب الغصب ،كتاب
الغِيبة ،كتاب الغناء ،كتاب الغدر
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الكتاب األول :يف الغزوات والسَّرايا والبُعوث
يوم بدر
«عبَّأَان ُ
[( - ]1262ت) عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه  -قالَ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
ليالً» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع ]6021 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده محمد بن حميد الرازي ،وهو ضعيف]
[األلباني :ضعيف اْلسناد] [

( )1رقم ( ) 1677في الجهاد ،باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال.

[( - ]1263ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال« :ملا كان يوم بدر َ -و ِّجيءَ ابألُسارى  -قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ما تقولون يف هؤالء األُسارى؟  -فذكر يف احلديث قصة  -فقال رسول هللا  -صلى هللا
ضرب عُنُق ،قال عبد هللا :فقلت :اي رسو َل هللا ،إِّال َس ْه َل بن بيضاء،
عليه وسلم :-ال يَـْنـ َفلِّ َ َّ
نت أحد منهم إال بِّفداء ،أو َ
فإين مسعته يذكر ِّ
ف أن تقع
اإلسالم ،قال :فسكت ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :فما رأيتين يف يوم أ ْخ َو ُ
علي حجارة من السماء ِّم ِّّين يف ذلك اليوم ،حىت قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إال َس ْه َل بن بيضاء ،قال:
َّ
ِّ
أسرى حىت يُـثْ ِّخ َن يف األرض } ...إىل آخر اآلايت[ .األنفال67 :
يب أن يكون له ْ
ونزل القرآن بقول عمر{ :ما كان لنَِّ ٍّ
 .»]71 -أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6039 :الترمذي :هذا حديث حسن ،وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه] [عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1714في السير ،باب ما جاء في المشورة ،ورقم ( )3085في التفسير ،باب ومن سورة األنفال.

[( - ]1264د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -جعل فِّداءَ ِّ
أهل
«أن َ
اجلاهليةِّ يومئذ أربَعمائة» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 6041 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس] [األلباني :صحيح دون األربعمائة]
( )1رقم ( )2691في الجهاد ،باب في فداء األسير بالمال.

[( * - ]1265ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :ملا فرغ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من
بدر قيل له :عليك العِّريُ ،ليس دوهنا شيء ،قال :فناداه العباس من َواثقه :ال يصلح لك؛ ألن هللا وعدك إِّحدى
الطائفتني ،وقد أعطاك هللا ما وعدك ،قال :صدقت» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 6044 :عبد القادر :سماك بن حرب روايته عن عكرمة خاصة مضطربة ،وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن ،ومع ذلك فقد قال
الترمذي :هذا حديث حسن] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3081في التفسير ،باب ومن سورة األنفال.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن فرغَ من
ضباب قال:
[( - ]1266د) ذو اجلوشن  -رجل من بين ال ِّّ
ُ
«أتيت َّ

ك اببن القرحاء لتتخذه ،قال :ال حاجةَ يل فيه،
فقلت :اي حممد ،قد جئتُ َ
أهل بدر  -اببن فرس يل ،يقال هلا :ال َق ْرحاءُُ ،
كنت ألقيضه اليوم بغَُّرة ،قال :فال حاجة يل فيه» .أخرجه
ضك به املختارة من دروع بدر ،فقلت :ما ُ
شئت أن أُقِّي َ
وإن َ
أبو داود (.)1

[جامع[ ]6049 :عبد القادر :حديث ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2786في الجهاد ،باب حمل السالح إلى أرض العدو.
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[( * - ]1267د) بنت حميصة عن أبيها  -رضي هللا عنهما  -أنه ملا أعلم هللا رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -مبا

يهود فاقتلوه ،قالت:
ََّت به
اليهود من الغَ ْدر ،قال ُ
مه ْ
«م ْن ظََفرمت به من رجال َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
صةُ على َش ْيبةَ  -رجل من جتار اليهود ،وكان يالبسهم  -فقتله ،قالت :وكان ِّ
عمي ُحويصة إذ ذاك مل يسلم،
فَوثَب ُحمَيِّّ َ
ُ
ّ

ب شحم يف بطنك من ماله ،قالت ،فقال له:
عدو هللا ،أما وهللا ل َُر َّ
أس َّن من أيب ،فجعل ُحويصة يضربَه ويقول :أي َّ
وكان َ

إين قتلتُه ألنه أمرين بذلك َمن لو أمرين بقتلك ما تركتُك ،فأسلم عمي عند ذلك».

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ...-إىل قوله :من ماله» (.)1
أخرج أبو داود منه قوله« :قال ُ

[جامع[ ]6055 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة ِ
ابنة ُمحيصة ومولى زيد بن ثابت]
[األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3002في الخراج واْلمارة ،باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.

أحد َّ
رسول هللا -
الناس ،كان ُ
[( * - ]1268س) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :ملا كان ُ
يوم ُ
ووىل ُ

فالتفت
بن عبيد هللا ،فأدركهم املشركون،
َ
صلى هللا عليه وسلم -يف انحية يف اثين عشر رجالً من األنصار ،فيهم طلحةُ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-كما
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقالَ :من للقوم؟ فقال طلحةُ :أان ،فقال ُ
ُ

التفت فإذا املشركون ،فقالَ :من
أنت] ،فقاتل حىت قُتل ،مث
أنت ،فقال رجل من األنصار :أان اي َ
َ
رسول هللا[ ،فقالَ :
َ

أنت ،فقاتل حىت قُتل ،مث مل
للقوم ،فقال طلحةُ :أان ،قال :كما أنت ،فقال رجل من األنصار :أان اي ر َ
سول هللا ،فقال َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
يزل يقول ذلك ،وخيرج إليهم رجل من األنصار ،فيقاتل قتال َمن قَـ ْبله ،حىت بقي ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-من للقوم؟ فقال طلحةُ :أان فقاتل[ ،طلحةُ] قِّتال
وطلحةُ بن عبيد هللا ،فقال ُ
قلت:
س ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-لو َ
األح َد َعشر ،حىت ُ
َ
ض ِّربت ي ُده ،ف ُقطعت أصابعُه ،فقالَ :ح ِّّ
رد هللا املشركني» أخرجه النسائي (.)1
والناس ينظرون ،مث َّ
ك املالئكة
بسم هللا ل ََرفَـ َع ْت َ
ُ

[جامع[ ]6068 :عبد القادر :جود إسناده الحافظ في " الفتح " [ ]277 / 7األلباني :حسن من قوله فقطعت أصابعه] [الرسالة:
ضعيف]

( 29 / 6 )1و 30في الجهاد ،باب ما يقول من يطعنه العدو.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-من أيتيين ُبرب سعد
[( - ]1269ط) َيىي بن سعيد« :أنه ملا كان يوم أحد قال ُ

رسول هللا ،فذهب الرجل يطوف بني القتلى حىت وجده ،فقال له سعد بن الربيع :ما
بن الربيع؟ فقال رجل :أان اي
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -آلتيه ُبربك ،قال :فاذهب إليه فأق ِّْرئْهُ مين السالم ،وأخربه أين
شأنك؟ قال :بعثين ُ
ت اثْنت عشرة طعنةُ ،كلُّها قد أُنْ ِّفذت مقاتلي ،واسأله أن يستغفر يل ،وأخرب قومك :أنه ال عذر هلم عند هللا إن قُتل
طُعِّ ْن ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وفيهم عني تَط ِّْرف ،أو أحد حي».
ُ
أخرجه «املوطأ» وليس فيه «واسأله أن يستغفر يل» وال «عني ِّ
تطرف» (.)1

[جامع[ ]6075 :عبد القادر :إسناده معضل] [ابن عبد البر :هذا الحديث ال أحفظه ،وال أعرفه مسنداً ،وهو محفوظ عند أهل السير]

( 466 / 2 )1في الجهاد ،باب الترغيب في الجهاد.

[( * - ]1270ت د) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال« :خرج عُب ْدان إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه

إليك رغبة يف دينك ،وإَّنا
وسلم -يوم احلديبية قبل الصلح ،فكتب إليه مواليهم يقولون :اي حممد ،وهللا ما خرجوا َ
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خرجوا َه َرابً من ِّّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من
الر ِّّق ،فقال انس[ :صدقوا اي رسول هللا] ُردَّهم إليهم،
فغضب ُ
َ
يبعث هللا عليكم َمن يضرب رقابكم على هذا ،وأَب أن يَـ ُردَّهم،
ذلك ،وقال :ما أُراكم تَنتهون اي معشر قريش ،حىت َ
وقال :هم عُتَـ َقاءُ هللا» .أخرجه أبو داود.
يوم احلديبية خرج إِّلينا انس من املشركني ،منهم سهيل بن عمرو ،وأانس من رؤساء
ويف رواية الرتمذي قال« :ملا كان ُ
إليك انس من أبنائنا وإخواننا و ِّأرقَّائنا ،وليس هبم فِّ ْقه يف ال ِّّدين ،وإَّنا خرجوا
املشركني ،فقالوا :اي رسول هللا ،قد خرج َ

فِّراراً من أموالنا ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
وضياعنا ،فارددهم إلينا ،فإن مل يكن هلم فِّ ْقه يف الدين َسنُـ َف ِّّق ُه ُهم ،فقال ُ
َ
ِّ
ب ِّرقَابَ ُكم ابلسيف على ال ّدين ،قد امتحن هللا قلوهبم
وسلم :-اي معشر قريش ،لَتَـْنـتَـ ُه َّن أو لَيَـْبـ َعثَ َّن هللا عليكم من يَ ْ
ض ِّر ُ
َّعل ،وكان قد أعطى عليّاً نعلَه َخي ِّ
رسول هللا؟ قال :هو َخ ِّ
ص ُفها ،مث
على اإلميان ،قال أبو بكر وعمرَ :من هو اي َ
اص ُ
ف النـ ْ
علي م ِّ
تعمداً فليتبوأ مقع َدهُ من النار» (.)1
علي فقال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-من كذب َّ ُ ّ
التفت إلينا ّ

[جامع[ ]6111 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث ربعي بن حراش عن علي] [شعيب:

الروايتان إسنادهما ضعيف] [األلباني :رواية أبي داود صحيحة ورواية الترمذي ضعيفة اْلسناد ما عدا الجملة األخيرة فهي صحيحة

متواترة]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2700في الجهاد ،باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون ،والترمذي رقم ( )3716في
المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

«رسول هللا  -صلى هللا
[( - ]1271د) [حممد بن شهاب] الزهري  -رمحه هللا  -أن سعيد بن املسيب أخربه أن:
َ

خيرب َع ْنـ َوة» .أخرجه أبو داود (.)1
عليه وسلم -افْـتَـتَ َح بعض َ

[جامع[ ] 6130 :عبد القادر :إسناده صحيح إال أنه مرسل] [شعيب :صحيح ،وهذا إسناد رجاله ثقات ،ولكنه مرسل] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 3017في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1272د) [حممد بن شهاب] الزهري  -رمحه هللا  -قال :بلغين «أن َ
افتتح خيرب َع ْنـ َوة بعد القتال ،ونزل َم ْن نَـ َز َل من أهلها على اجلالء بعد القتال» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]6131 :عبد القادر :إسناده معضل] [شعيب :رجاله ثقات ،لكنه مرسل]
( )1رقم ( )3018في الخراج واْلمارة ،باب ما جاء في حكم أرض خيبر بالغاً.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حدَّثه،
[( - ]1273د) عبد هللا بن سلمان  -رمحه هللا  -أن رجالً من أصحاب ِّّ
رسول
والس ْيب ،فجعل الناس يتبايعون غنائمهم ،فجاء رجل ،فقال :اي َ
خيرب أخرجوا غنائمهم من املتاع َّ
قال« :ملا فَ ْ
تحنَا َ
َبيع وأَبْـتَاعُ حىت
رحبت؟ قال :ما ز ُ
وَيك ،وما َ
اليوم ِّرحباً ما رحبه أحد من أهل هذا الوادي قالَ :
هللا ،لقد َرِّ ْحب ُ
ت َ
لت أ ُ
ؤك ِّ
رسول هللا؟ قال:
ُبري ربح؟ فقال :ما هو اي َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-أال أُنَـبِّّ َ
ُ
رحبت ثالَثائةِّ أُوقية ،فقال له ُّ
()1
ركعتني بعد الصالة» .أخرجه أبو داود .

[جامع[ ]6132 :عبد القادر :فيه عبيد هللا بن سلمان وهو مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُعبيد هللا بن سلمان] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2785في الجهاد ،باب في التجارة في الغزو.

[( * - ]1274د) عمرو بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي قال :حدَّثين َج ِّّدي عن أبيهَّ :
أن
فتح مكة« :أربعة ال أُومنهم يف ِّح ّل ،وال حرم  -ومسَّاهم  -وقال:
َ
يوم ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال َ
307

تلت إحدامها ،وأُفْلِّتَ ِّ
وقَـْيـنَـتَني كانتا لِّم ْقيَس ِّ
فأسلمت» .أخرجه أبو داود (.)1
ت األُخرى،
ْ
صبَابَةَ ،ف ُق ْ
بن ُ
َ

[جامع6149 :م ] [عبد القادر :فيه عمرو بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة
عمرو بن عثمان] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2684في الجهاد ،باب قتل األسير وال يعرض عليه اْلسالم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف غزوة
[( * - ]1275د) واثلة بن األسقع  -رضي هللا عنه  -قال« :اندى ُ
ص َحابَةِّ ِّ
فطفقت يف املدينة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
تبوك،
ُ
فخرجت إىل أهلي[ ،فَأَقْـبَـل ُ
ُ
ْت] -وقد خرج َّأو ُل َ

وطعامه معنا؟
سهمه على أن حنملَه عُ ْقبَة،
ُ
سهمه ،فإذا شيخ من األنصار ،فقال :لنا ُ
َيمل رجالً له ُ
أُاندي :أال َمن ُ
فخرجت مع ِّ
س ْقتُـ ُه َّن حىت
فقلت :نعم ،قال :فَ ِّس ْر على بَـ َركة هللا،
ُ
ُ
خري صاحب ،حىت أَفاءَ هللا علينا ،فأصابين قَ ُ
الئص ،فَ ُ
ِّ
هن ُم ْقبِّالت ،فقال :ما أرى
أتيتُه ،فخرج فقعد على َح ِّقيبَة من
هن ُم ْدبَِّرات ،مث قالُ :س ْق َّ
حقائب إبله ،مث قالُ :س ْق َّ
ِّ
ِّ
فغري سهمك أردان»
قلت :إَِّّنا هي غَنيمتُك الت
ُ
صك إال كِّ َراماًُ ،
شرطت لك ،قالُ :خ ْذ قالئ َ
قالئ َ
صك اي ابن أخيَ ،
أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]6188 :عبد القادر :فيه عمرو ابن عبد هللا السيباني لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي] [شعيب :إسناده حسن] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2676في الجهاد ،باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم.
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الكتاب الثالث :يف الغضب والغَيْظ
[( * - ]1276د) أبو وائل القاص [عبد هللا بن ِبري الصنعاين] قال« :دخلنا على عروة بن حممد السعدي ،فكلَّمه
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-إن
رجل ،فأَغضبه ،فقام فتوضأ ،فقال :حدَّثين أيب عن جدي عطية ،قال :قال ُ
الغضب من الشيطان ،وإِّن الشيطان ُخلق من النار ،وإَّنا تطفأ النار ابملاء ،فإذا غَ ِّ
ضب أح ُدكم فليتوضأ» أخرجه أبو
ُ

داود (.)1

[جامع[ ]6201 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 4784في األدب ،باب ما يقال عند الغضب.
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الكتاب الامس :يف الغيبة والنميمة
«من َمحَى
[( * - ]1277د) معاذ بن أنس اجلهين  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ومن رمى مؤمناً بشيء يُريد َش ْينه بهُ :حبس يوم
مؤمناً من منافق بعث هللا َملَكاً َيمي حلمه َ
يوم القيامة من انر جهنمَ ،
(.)1
القيامة على ِّج ْسر من جسور جهنم ،حىت خيرج مما قال» أخرجه أبو داود

[جامع[ ]6218 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة إسماعيل بن يحيى المعافري ،وضعف سهل بن معاذ]
[األلباني :حسن]

( )1رقم ( )4883في األدب ،باب من رد عن مسلم غيبة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال
[( - ]1278ت د) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
سليم الصدر».
يُـبَـلِّّغُين أحد عن أحد من أصحايب شيئاً ،فإين أ ُِّح ُّ
ب أن َ
أخرج إِّليهم وأان ُ
فانتهيت إىل رجلني
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
قال عبد هللا :فأُِّيتَ ُ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبال ،فقسمه ُّ
َّار اآلخرة ،فثَـبَ ُّ
فأتيت
ت حىت مسعتُهاُ ،
جالسني ،ومها يقوالن :وهللا ،ما أراد حممد بقسمته الت قسمها وجه هللا ،وال الد َ
صرب.
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأخربتُه ،فامحَّر ُ
وجهه ،فقالَ :د ْعين عنك ،فقد أُوذي موسى أبكثر من هذا فَ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يبَـلِّّغين أحد عن أحد شيئاً».
ويف رواية قال :قال ُ
أخرجه الرتمذي ،وأخرج أبو داود من أوله طرفاً إىل قوله« :سليم الصدر» ( ،)1وقد تقدَّم يف غزوة حنني للبخاري
ومسلم عن ابن مسعود هذا املعىن بزايدة ذكر قسمة غنائم حنني (.)2

[جامع[ ]6222 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا اْلسناد رجل] [شعيب :إسناده ضعيف .لجهالة زيد بن
زائد] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3893في المناقب ،باب فضل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأبو داود رقم ( )4860في األدب ،باب في

رفع الحديث من المجلس.

( )2تقدم الحديث برقم ( )6150في الغزوات فليراجع.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف الفاء
ويشتمل على ثالثة كتب
كتاب الفضائل ،كتاب الفرائض ،كتاب الفت
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الكتاب األول :يف الفضائل واملناقب
الناس خيوضون يف األحاديث،
[( - ]1279ت) احلارث بن عبد هللا اهلمداين األعور قال« :مرر ُ
ت يف املسجد ،فإذا ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-
علي فأخربتُه ،فقالَ :أوقد فَـ َعلوها؟ قلت :نعم ،قال :أما إين
مسعت َ
ُ
ُ
فدخلت على ّ
كتاب هللا ،فيه نَبأُ ما قبلَكم ،وخربُ ما بع َدكم،
يقول :أال إِّ َّهنا ستكون فتنةُ ،
ج منها اي رسول هللا؟ قالُ :
املخر ُ
قلت :فما َ

ومن ابْـتَـغَى اهلُ َدى يف غريه أضلّه هللا ،وهو َح ْب ُل
وحكم ما بينَكم ،هو ال َف ْ
صل ليس ابهلزلَ ،من تركه من جبَّار قَ َ
صمه هللاَ ،
ُ
هللا املتني ،وهو ال ِّّذ ْكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم ،وهو الذي ال تَ ِّزي ُغ به األهواء ،وال تَـلْتَبِّس به األل ِّ
ْسنَةُ ،وال يَ ْشبَ ُع
ُ
ُ
اجلن إِّ ْذ مسع ْته حىت قالواَّ :
الر ّد ،وال تنقضي عجائبه ،هو الذي مل تَـ ْنتِّهِّ ُّ
منه العلماءُ ،وال َخيْلَ ُق عن كثرة َّ
{إان َمس ْعنَا قُـ ْرآانً
الر ْش ِّد فَ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ومن
عَ َجباً .يَـ ْه ِّدي إىل ُّ
آمنَّا به} [اجلنَ ]2 - 1 :من قال به َ
ومن عَم َل بِّه أُج َرَ ،ومن حكم به عَ َدلَ ،
ص َد َقَ ،
َ
ِّ
أعور» أخرجه الرتمذي (.)1
ْها َ
ي إِّىل صراط مستقيمُ ،خذ َ
إليك اي ُ
َد َعا إِّليه ُهد َ
[جامع[ ]6231 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده مجهول ،وفي الحارث مقال] [عبد القادر :ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2908في ثواب القرآن ،باب في فضل القرآن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعثاً  -وهم ذَوو
[(~ - ]1280ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال:
«بعث ُ
َ
َحدثِّ ِّهم ِّسنَّاً ،فقال :ما معك أنت اي فالن؟
فاستَـ ْق َرأَهم ،فقرأَ ُّ
كل رجل ما معه من القرآن ،فأتى على رجل من أ ْ
َع َدد ْ -
قال :معي كذا وكذا ،وسورةُ البقرة ،قال :أمعك سورة البقرة؟ قال :نعم ،قال :اذهب فأَنت أَمريُهمِّ ،فإهنا إن كادت
رسول هللا أن أتعلّمها إال خشية أن ال أقوم مبا فيها،
لتستحصي ال ِّّدين ُكلَّه فقال رجل من أشرافهم :وهللا ما منعين اي َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-تعلّموا القرآن ،وعلِّّموه ،واقرؤوه ،وقوموا به ،فإن َمثَل القرآن ملن تعلَّمه
فقال ُ
فقرأه وقام به :كمثل ِّجراب َْحم ُ ِّ
كل مكانَ ،وَمثَ َل َمن تعلَّمه ويرقُد وهو يف جوفهِّ :
كمثل ِّج َراب
ش ّو م ْسكاً ،يَـ ُف ُ
وح رَيه يف ِّّ
أُوكِّ َي على ِّم ْسك» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6241 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده عطاء مولى أبي أحمد ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2879في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :لكل شيء سنام،
[( - ]1281ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
(.)1
َّ
وإن سنام القرآن سورةُ البقرة ،وفيها آية هي سيدةُ آي القرآن :آيةُ الكرسي» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6246 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه] [عبد
القادر :إسناده ضعيف ،ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2881في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :لكل شيء
[( - ]1282ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ
ِّ
القرآن يس ،ومن قرأها كتب له بقراءِتا قراءة القرآن عشر مرات»  -زاد يف رواية« :دون يس» أخرجه
وقلب
قلبُ ،
(.)1
الرتمذي
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[جامع[ ]6255 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده هارون أبو محمد شيخ مجهول] [األلباني :موضوع]
( )1رقم ( )2889في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل يس.

«من قرأ الدخان يف
[( - ]1283ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-

ألف َملَك».
ليلة،
أصبح يَستغفر له سبعون َ
َ
قال الرتمذي :عمر بن أيب خثعم يضعف :قال حممد  -يعين البخاري  :-هو منكر احلديث.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من قرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له» أخرجه
ويف رواية :قال :قال ُ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6256 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :الرواية االولى موضوعة ،والثانية ضعيفة]
( )1رقم ( )2890و ( ) 2891في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل (حم الدخان).

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من قال حني
[( - ]1284ت) معقل بن يسار  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
يصبح [ثالث مرات] :أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،وقرأ ثالث آايت من آخر (سورة احلشر)َ ،وَّك َل
ميسي ،وإِّن مات يف يومه مات شهيداً ،ومن قرأها حني ميسي فكذلك»
هللا به سبعني ألف َملك يصلّون عليه حىت َ
(.)1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6258 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده خالد بن طهمان ،وهو صدوق اختلط قبل موته] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2923في ثواب القرآن ،باب فضل آخر الحشر.

ض أصحاب ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]1285ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قالَ « :
ب بَـ ْع ُ
ض َر َ
النيب -
وسلمِّ -خبَاءه على قرب ،وهو ال َيسب أنه قرب ،فإذا قرب إنسان يقرأ فيه (سورةَ املُلك) ،حىت ختمها ،فأتى َّ
ضربت ِّخبائي على قرب وأان ال أحسب أنه قربِّ ،فإذا قَ ْربُ إنسان يقرأ (سورة
رسول هللا،
صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي َ
ُ

النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-هي املانعة ،وهي املنجية تُنجيه من عذاب القرب» أخرجه
امللك ) ...حىت ختمها ،فقال ُّ

الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6260 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف و إنما يصح قوله((هي

المانعة))]

( )1رقم ( )2892في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل سورة الملك.

[( - ]1286ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه َّ :-
«من قرأ{ :قل
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ِّ
نوب مخسني سنة ،إِّال أن يكون عليه َديْن ،ومن أراد أن ينام على فراشه فنام
هو هللا أحد} َّ
كل يوم مائت مرةُ ،حم َي عنه ذُ ُ
الرب يوم القيامة[ :اي عبدي] ،ا ْد ُخ ْل على ميينك اجلَنَّةَ» أخرجه
على ميينه ،مث قرأ {قل هو هللا أحد} مائة مرة ،قال له ُّ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6267 :الترمذي :هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2900في ثواب القرآن ،باب ما جاء في سورة اْلخالص.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لرجل من أصحابه:
[( - ]1287ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ

ك {قُ ْل ُه َو هللا أحد} ؟ قال :بلى ،قال:
«هل
َيس َم َع َ
َ
تزوجت اي فالن؟ قال :ال وهللا ،وال عندي ما أَتَـ َزَّو ُ
ج به ،قال :أل َ
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صر هللا والفتح} ؟ قال :بلى ،قالُ :ربُ ُع القرآن ،قال :أليس معك {قُ ْل اي
ُ
ثلث القرآن ،قال :أليس معك {إِّذا َجاءَ نَ ُ
لزل ِّ
معك {إِّذا ُز ِّ
َت} ؟ قال :بلى ،قال :ربع القرآن ،قال:
أَيُّـ َها الكافرون} ؟ قال :بلى ،قالُ :ربُ ُع القرآن ،قال :أَليس َ

تَـ َزَّو ْج ،تَـ َزَّو ْج»

(.)1

لزل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من قرأ {إِّذا ُز ِّ
َت} عُ ِّدلَت له بنصف القرآن ،ومن قرأ
ويف رواية قال :قال ُ
(.)2
{قُ ْل َاي أَيُّـ َها الكافِّ ُرو َن} عدلت له بربع القرآن ومن قرأ {قُ ْل ُه َو هللا أحد} عدلت له بثلث القرآن» أخرجه الرتمذي
()1

[جامع[ ]6273 :عبد القادر :إسناده ضعيف ،ومع ذلك فقد حسنه الترمذي ،قال الحافظ في " الفتح " :فلعله تساهل فيه لكونه

من فضائل األعمال] [األلباني :ضعيف] رواه الترمذي رقم ( ) 2897في ثواب القرآن ،باب ما جاء في {إذا زلزلت}.

()2

[جامع[ ]6273:الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن دون فضل ((زلزلت))] رقم ()2895

في ثواب القرآن ،باب ما جاء في {إذا زلزلت}.

«من قرأَ الدخان
[( - ]1288ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ُكلَّها ،وأول {حم .غافر  -إِّىل قوله  -إِّل َْيهِّ ِّ
ومن قرأها حني
املصريُ} وآية الكرسي حني ميسيُ ،ح ِّف َ
حَ ،
ظ هبا حىت يُصبِّ ُ
()1
يُصبح ُحفظ هبا حىت ُميسي» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6274 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف ...ولبعضه شاهد في فضل آية الكرسي] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2882في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ،وأول حديثه " من ق أر {حم .غافر} إلى قوله{ :إليه
المصير} " وليس عند جملة " من ق أر الدخان كلها.

ِّ
لزل ِّ
[( - ]1289ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال{« :إِّذا ُز ِّ
القرآن ،و {قُ ْل ُه َو هللا
نصف
َت} تَـ ْع ِّد ُل َ
(.)1
أحد} تَ ِّ
ث القرآن ،و {قُ ْل َاي أَيُّـ َها الكافِّ ُرو َن} تعدل ُربُ َع القرآن» أخرجه الرتمذي
عد ُل ثُـلُ َ

[جامع[ ]6275 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح دون فضل ((زلزلت))] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )2896في ثواب القرآن ،باب ما جاء في {إذا زلزلت}.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم« -كان ال ينام حىت
[( * - ]1290ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن َّ
ْك} ».
ار َك الَّ ِّذي بِّيَ ِّدهِّ املُل ُ
يقرأ {امل .تنزيل} ،و {تَـبَ َ

ضالن على كل سورة يف القرآن بسبعني حسنة» أَخرجه الرتمذي (.)1
قال طاوس« :تَف ُ

[جامع[ ]6277 :عبد القادر :في سنده ليث بن أبي سليم ،وهو ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( ) 2894في ثواب القرآن ،باب ما جاء في فضل سورة (تبارك).

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
[( - ]1291ت) أبو أمامة [الباهلي] -رضي هللا عنه  -قالُ :
«ما أ َِّذن هللا تبارك وتعاىل لشيء ما أذن لِّعبد يقرأ القرآن يف جو ِّ
الرب لَيُ َذ ُّر على رأس العبد ما دام يف
ف الليل ،وإن ِّ َّ
َْ
اد إِّىل هللا مبثل ما خرج منه».
ب العِّبَ ُ
وما تَـ َق َّر َ
ُمصالهَ ،
قال أبو النضر :يعين القرآ َن ،ومنه بدأ األمر به ،وإليه يرجع احلكم فيه.
(.)1
الرب » ...احلديث
أخرجه الرتمذي ،وأول حديثه« :ما أذن هللا لعبد يف شيء
أفضل من ركعتني يصليهما ،وإِّن ِّ َّ
َ
[جامع[ ]6284 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( )2913في ثواب القرآن ،رقم (.)17
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ب إىل
[( - ]1292ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رجل« :اي َ
أح ُّ
رسول هللاُّ ،
أي األعمال َ
ُّ ِّ
املرحتل  -قال :وما ُّ
ارحت َل»
املرحتل؟ قال[ :الذي] يضرب من أول القرآن إىل آخره ،كلما َحلَّ َ
احلال
ُ
هللا؟ قال :احلال َ ُ
()1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6286 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي] [عبد القادر:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )2949في القراءات ،باب رقم (.)4

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-يقول
[(~ - ]1293ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
الرب تبارك وتعاىلَ :من َشغَلَهُ قراءةُ القرآن عن مسألت :أعطيتُهُ أفضل ما أُ ْع ِّطي السائلني» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6287 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2927في ثواب القرآن ،باب رقم (.)25

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1294د) سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه  -رضي هللا عنه  -قال« :إن َ
أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت
وعمل بهِّ ،أُلبِّس والداه َتجاً يوم القيامة ،ضوؤه
قال :من قرأ القرآن
ُ
َ
فيكم ،فما ظنكم ابلذي عَ ِّم َل هبذا؟» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 6288 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف زبان بن فائدة ،وسهل بن معاذ] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1453في الصالة ،باب في ثواب قراءة القرآن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من قرأ
[( - ]1295ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
وحرم حر َامهُ ،أدخله هللا بِّهِّ اجلنةَّ ،
وشفعه يف عشرة من أهل بيته ،كلُّهم قد وجبت هلم
فأحلَّ حاللَهَّ ،
القرآن فَاستظهرهَ ،

النار» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6289 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وليس إسناده بصحيح] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( )2907في ثواب القرآن ،ما جاء في فضل قارئ القرآن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن
[( * - ]1296ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلَ ِّر ِّ
ب» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6300 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2914في ثواب القرآن ،باب رقم (.)18

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما من امرئ
[( - ]1297د) سعد بن عبادة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ِّ
ال
َج َذ َم» .أخرجه أبو داود ( ،)1زاد رزين «واقرؤوا إن شئتم {قَ َ
يقرأ القرآن مث يَنساه إال لَق َي هللا عز وجل يوم القيامة أ ْ
ت ب ِّ
سى} [طه]126 - 125 :
صرياًَ .
ب ِّملَ َح َ
آايتُـنَا فَـنَ ِّسيتَـ َها َوَك َذلِّ َ
ك أَتَـ ْت َ
قال َك َذلِّ َ
َر ِّّ
ش ْرتَِّين أَ ْع َمى َوقَ ْد ُك ْن ُ َ
ك َ
ك اليَـ ْو َم تُـ ْن َ
»

[جامع[ ] 6301 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عيسى  -وهو ابن فائد] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1474في الصالة ،باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه.

علي
[( - ]1298د ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ
ض ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :عُ ِّر َ
ت َّ
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أعظم من سورة من
علي
ور أ َُّمت ،حىت ال َق َذاةَ ُخي ِّر ُجها الرجل من املسجد ،وعُ ِّر ْ
ضت َّ
ُ
أُ
ُج ُ
ذنوب أ َُّمت ،فلم َأر فيها ذنباً َ
القرآن  -أو آية  -أُوتيها [رجل] ،مث نَ ِّسيَها» أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1

[جامع[ ]6302 :الترمذي :حديث ضعيف] [عبد القادر :عبد العزيز بن عبد المجيد فيه مقال ،وفيه عنعنة ابن جريج] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 461في الصالة ،باب في كنس المسجد ،والترمذي رقم ( )2917في ثواب القرآن ،باب ما تقرب العبد بمثل

القرآن.

آمن ابلقرآن من
[( - ]1299ت) صهيب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما َ
(.)1
استحلَّ َحم ِّ
ارَمهُ» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6304 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2919في ثواب القرآن ،باب اسألوا هللا بالقرآن.

النيب  -صلى هللا عليه
[( - ]1300ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :جلس انس من أصحاب ِّّ
س ِّم َع حديثهم ،فقال
وسلم -يتذاكرون ،وهم ينتظرون خروجه ،قال :فخرج حىت إذا َد َان منهم مسعهم يتذاكرون ،فَ َ
ضهم :عَ َجباً! إِّن هللا تبارك وتعاىل َّاختذ من خلقه خليالً ،اختذ [من] إبراهيم خليال ،وقال آخر :ماذا أبعجب من كالم
بع ُ
وروحه ،وقال آخر :ماذا أبعجب من
موسىَ ،كلَّمه [هللا] تكليماً ،وقال آخر :ماذا أبعجب من َجعله عيسى كلمةَ هللا َ
آدم ،اصطفاه هللا عليهم.
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
زاد رزين :وخل َقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،مث اتفقا ،فسلَّم ُ
خليل هللا ،وهو كذلك ،وإن موسى َجن ُّي هللا ،وهو
مسعت كالمكم وعجبكم :إن إِّبراهيم
على أصحابه ،وقال :قد
ُ
ُ
حبيب هللا وال فخر ،وأان
وح هللا وكلمتُه ،وهو كذلك ،وإن آدم اصطفاه هللا ،فهو كذلك ،أال وأان
كذلك ،وإن عيسى ُر ُ
ُ
ِّ
ش َّفع يوم
أكرم األولني واآلخرين على هللا وال فخر ،وأان أ ََّو ُل شافِّع وأول ُم َ
حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر ،وأان ُ
القيامة وال فخر ،وأان أول من َُي ِّّرك َحلَق اجلنة ،فيفتح هللا يل فيُدخلنيها ومعي فقراءُ املؤمنني وال فخر» .أخرجه
الرتمذي حنو ذلك بتقدمي وأتخري (.)1

[جامع[ ]6324 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3620في المناقب ،باب رقم (.)3

~
النار مسلماً رآين،
النيب  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال َمت ُّ
[( - ]1301ت) جابر  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُّ
س ُ

أيت طلحةَ ،وقال َيىي :وقال يل موسى:
بن عبد هللا ،وقال موسى :قد ر ُ
أو رأى من رآين ،قال طلحةُ :فقد ر ُ
أيت جابر َ

وقد رأيتين ،وحنن نرجو هللا» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6359 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :فيه موسى بن إبراهيم لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3857في المناقب ،باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم وصحبه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
[( - ]1302ت) عبد هللا بن مغفل  -رضي هللا عنه  -قال:
مسعت َ
ُ
«لِّيـبـلِّّغ احلاضر الغائب ،هللا هللا يف أصحايب ،ال تَـت ِّ
ضهم
وم ْن أبغ َ
َّخ ُذ ُ
َ َ َ
بحيب أحبَّهمَ ،
َُ
وهم غَ َرضاً بعدي ،فمن أحبَّهم فَ ِّّ
ُ
فببغضي أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاين ،ومن آذاين ،فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا ،فيوشك أن أيخذه ،ومن أيخذه هللا
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فيوشك أَن ال يُـ ْفلِّتَه» .أخرجه الرتمذي ،ومل يذكر «لِّيُبلّغ احلاضر الغائب» ،وانتهى حديثه عند قوله« :فيوشك أن
أيخذه» (.)1

[جامع[ ]6363 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3861في المناقب ،باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إِّذا رأيتم
[( - ]1303ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
(.)1
الذين يسبّون أصحايب ،فقولوا :لعنةُ هللا على َش ِّّركم» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6364 :الترمذي :هذا حديث منكر ال نعرفه من حديث عبيد هللا ابن عمر إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 3865في المناقب ،باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما من
[( - ]1304ت) بريدة بن احلصيب  -رضي هللا عنه  -قال :قال يل ُ
(.)1
يوم القيامة» أخرجه الرتمذي
ت أبرض إال بُعِّ َ
أحد من أصحايب ميو ُ
ث هلم نوراً وقائداً َ

[جامع[ ]6368 :الترمذي :هذا حديث غريب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3864في المناقب ،باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.

مسعت أُذُين من يف رسول هللا -
مسعت علي بن أيب طالب يقولْ :
[( - ]1305ت) عقبة بن علقمة اليشكري قالُ :

اي يف اجلنة» أخرجه الرتمذي (.)1
صلى هللا عليه وسلم -وهو يقول« :طلحةُ والزبريُ َج َ
ار َ
[جامع[ ]6373 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3741في المناقب ،باب مناقب طلحة بن عبيد هللا.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن اجلنة
[(~ - ]1306ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ

وسل َْما َن» .أخرجه الرتمذي (.)1
وعمارَ ،
عليّ ،
تَ ْشتَا ُق إىل ثالثةّ :

[جامع[ ]6374 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3798في المناقب ،باب مناقب سلمان الفارسي رضي هللا عنه.

«رِّح َم هللا
[( - ]1307ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-

زوجين ابنتَهَ ،و َمحَلَين إىل دار اهلجرة ،وصحبين يف الغار ،وأَعتَ َق بالالً من ماله ،رحم هللا عمر ،يقول احلق وإن
أاب بكرَّ ،
احلق معه
احلق [وما له من صديق] ،رحم هللا عثمان ،تَ ْستَ ِّحي منه املالئكة ،رحم هللا علياً ،اللهم أ َِّد ِّر َّ
كان ُم ّراً ،تَـ َركه ُّ
حيث دار» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6382 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( ) 3715في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

[( - ]1308د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ي الليلةَ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أ ُِّر َ
صاحلَّ ،
ط برسول هللا ،ونيط عمر أبيب بكر ،ونيط عثمان بعمر ،قال جابر :فلما قُمنا من عند رسول
كأن أاب بكر نِّي َ
َر ُجل َ

ط بعضهم ببعض،
الرجل الصاحلُ،
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قلناَّ :أما
ُ
فرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأما نَـ ْو ُ
ُ

فهم ُوالةُ األمر الذي بعث هللا به نبيّه  -صلى هللا عليه وسلم »-أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ] 6385 :عبد القادر :عمرو بن أبان لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات] [شعيب :رجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن
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عثمان] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4636في السنة ،باب في الخلفاء.

أيت َّ
يل من السماء،
[( - ]1309د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -أن رجالً قال« :اي َ
رسول هللا ،ر ُ
كأن َدلْواً ُدَِّّ
ِّ ِّ
عمر ،فأخذ بعراقِّ ْيها ،فشرب حىت تَضلَّ َع ،مث جاء عثما ُن،
فجاء أبو بكر ،فأَخذ ب َعراق ْيها ،فشرب ُش ْرابً ضعيفاً ،مث جاء ُ
ِّ
ت ،وانْـتُ ِّ
َّ
ضح عليه منها شيء» أخرجه أبو
ش ِّط ْ
علي ،فأخذ بعراقِّ ْيها ،فَانْت ُ
فأخذ بعراق ْيها ،فشرب حىت تضل َع ،مث جاء ّ
داود (.)1
[جامع[ ] 6387 :عبد القادر :في سنده عبد الرحمن الجرمي األزدي والد أشعث لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده حسن من
أجل أشعث بن عبد الرحمن] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4637في السنة ،باب في الخلفاء.

والعباس يستأذانن ،فقاال:
علي
[( * - ]1310ت) أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -قال:
ُ
ُ
«كنت جالساً إ ْذ جاء ّ
اي أسامةُِّ ،
استأذ ْن لنا على ِّ
والعباس يستأذانن ،قال:
علي
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
فقلت :اي َ
ُ
ُ
رسول هللاّ ،
ك
قلت :ال ،قال :لكين أدري ،ائْ َذن هلما ،فدخال ،فقاال :اي َ
رسول هللا ،جئناك نسألكُّ :
أي أ ْهلِّ َ
أتدري ما جاء هبما؟ ُ
أحب أهلي إيلََّ :من [قد] أنْـ َع َم هللا عليه
بنت حممد ،قاال :ما جئناك نسألك عن أهلك ،قالُّ :
ُّ
أحب إليك؟ قال :فاطمةُ ُ

ك
علي بن أيب طالب ،فقال
ْت َّ
عم َ
العباس :اي رسول هللا َج َعل َ
ُ
وأنعمت عليه :أسامةُ ُ
ُ
بن زيد ،قاال :مث َم ْن؟ قال[ :مث] ّ
()1
ك ابهلجرة» أخرجه الرتمذي
آخرهم ،قال :إن علياً سب َق َ
َ
[جامع[ ]6392 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3821في المناقب ،باب مناقب أسامة بن زيد رضي هللا عنهما.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن هللا تبارك وتعاىل
[(~ - ]1311ت) بريدة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
علي منهم  -يقول ذلك ثالاثً  -وأبو ذر،
ب أربعة ،وأخربين أنه َُِّيبُّهم ،قيل :اي َ
رسول هللا َِّمسّ ِّه ْم لنا ،قالٌّ :
أمرين حبُ ِّّ
واملقداد ،وسلما ُن ،أمرين حببِّّهم ،وأَخربين أنه َُِّيبُّهم» .أخرجه الرتمذي (.)1
ُ

[جامع[ ]6393 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث شريك] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3720في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )149في المقدمة.

[( - ]1312ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن كلَّ
وابناي ،وجعفر،
ش َر ،قلناَ :م ْن هم؟ قال :أان،
ُعطي سبعةَ ُجنَبَاءَ رفقاء  -أو [قال]ُ :رقَـبَاءَ -
وأعطيت أان أربعةَ عَ َ
ُ
َ
نَ ّ
يب أ َ

بن مسعود[ ،وأبو ذر،
بن عُ َمري ،وبالل ،وسلما ُن،
وم ْ
وعمرُ ،
ُ
بن ايسر ،وعبد هللا ُ
وعمار ُ
ص َعب ُ
ومحزةُ ،وأبو بكرُ ،
(.)1
واملقداد]» أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]6396 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ،وقد روي هذا الحديث عن علي موقوف ًا] [عبد القادر :في سنده
كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3787في المناقب ،باب مناقب الحسن والحسين ابني علي ابن أبي طالب رضي هللا عنهم.

يل ،فأخ َذ
[( - ]1313د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أَتين جرب ُ
ك حىت أَنظر إِّليه،
ابب اجلنة الذي تدخل منه أ َُّمت ،فقال أبو بكر :اي َ
كنت َم َع َ
ت أين ُ
رسول هللاَ ،و ِّد ْد ُ
بيدي ،فأراين َ
أول من يدخل اجلنة من أ َُّمت» أخرجه أبو داود (.)1
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-أما إِّنَّك اي أاب بكر ُ
فقال ُ
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[جامع[ ] 6404 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4652في السنة ،باب في الخلفاء.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ال ينبغي
مسعت َ
[( - ]1314ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالتُ :

لقوم فيهم أبو بكر أن يَـ ُؤَّمهم غريُه» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6415 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه يرقي بها] [األلباني :ضعيف جدا]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3674في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال أليب
[( * - ]1315ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال« :إن َ

أنت صاحيب على احلَْوض ،وصاحيب يف الغار» أخرجه الرتمذي (.)1
بكرَ :

[جامع[ ]6423 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف ،ولبعضه شواهد]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3671في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

[( - ]1316ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال عمر أليب بكر :اي خري الناس بع َد ِّ
رسول هللا  -صلى
َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ما
مسعت َ
قلت ذاك ،فلقد ُ
هللا عليه وسلم -فقال أبو بكر :أما إِّنَّك إ ْن َ
ِّ
الشمس على رجل خري من عُ َم َر» أخرجه الرتمذي (.)1
طلعت
ُ

[جامع[ ] 6427 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]
( )1رقم ( )3685في المناقب ،باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.

أعز
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اللهم َّ
[( * - ]1317ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن َّ
بن اخلطاب ،فأصبح ،فغدا عمر على ِّ
بعمر ِّ
اإلسالم أبيب جهل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
بن هشام ،أو َ

فأسلم» أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6429 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده
ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 3684في المناقب ،باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
ت َ
«استَأْذَنْ ُ
[( * - ]1318د ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قالْ :
ِّ
سنا اي أُ َخ َّي من ُدعائك  -أو قال :أ ْش ِّرْكنا اي أُ َخ َّي يف دعائك  -قال عمر :فقال كلمة
العُ ْمرة ،فأذ َن يل ،وقال يل :ال تَـ ْن َ

س ُّرين َّ
أن يل هبذا الدنيا» أخرجه أبو داود.
ما يَ ُ

سنا»،
وعند الرتمذي «أنه استأذن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف العمرة ،فقالْ :
أي أخي ،أ ْش ِّرْكنا يف دعائك وال تَـنْ َ

مل يزد (.)1

[جامع[ ] 6444 :عبد القادر :في سنده عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر الخطاب ،وهو ضعيف ،ومع ذلك فقد قال الترمذي :هذا

حديث حسن صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1498في الصالة ،باب في الدعاء ،والترمذي رقم ( )3557في الدعوات باب رقم (.)121

[( * - ]1319ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان خيرج على
«أن َ

س ِّ
مان
أصحابه من املهاجرين واألنصار ،فال يرفع طَْرفَهُ َّأوالً إال إىل أيب بكر وعمر ،كاان ينظران إليه ،وينظر إليهماَ ،ويَـتَـبَ َّ
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عامة».
س ُم إليهما خاصة ،وإىل سائر أصحابه َّ
إليهَ ،ويَـتَـبَ َّ

س ُم إليهما»
«ويَـتَـبَ َّ
أخرجه الرتمذي ،ويف حديثه «فال يرفع إليه أحد منهم بَ َ
ص َرهُ إال أبو بكر وعمر ...احلديث» وآخره َ

(.)1

[جامع[ ]6459 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3669في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -خرج ذات يوم،
[( - ]1320ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما « -أن َ

ث يوم
فدخل املسجد ،وأبو بكر وعمر ،أح ُدمها عن ميينه ،واآل َخر عن َشاله ،وهو آخذ أبيديهما ،وقال :هكذا نُـْبـ َع ُ

القيامة» .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6460 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3670في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أاب بكر
[( - ]1321ت) عبد هللا بن حنطب  -رضي هللا عنه  -قال« :رأى ُ

والبصر» أخرجه الرتمذي (.)1
السمع
وعمر ،فقال :هذان
ُ
ُ

[جامع[ ]6461 :الترمذي :هذا حديث مرسل ،وعبد هللا بن حنطب لم يدرك النبي صلى هللا عليه وسلم] [عبد القادر :مرسل]..
[األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3672في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما من نيب
[(~ - ]1322ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن َ

اي
اي من أهل السماء ،فجربيل وميكائيل ،وأما وزير َ
إال له وزيران من أهل السماء ،ووزيران من أهل األرض ،فأما وزير َ
من أهل األرض ،فأبو بكر وعمر» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6462 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3680في المناقب ،باب مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.

أول َم ْن
[( - ]1323ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-أَان ُ
ننتظر أهل َم َّكةَ ،حىت حنشر بني
األرض يوم القيامة ،مث أبو بكر ،مث عمر ،فنأيت
ش ُّق عنه
تَـ ْن َ
ُ
َ
البقيع فيُحشرون معي ،مث ُ
(.)1
أهل احلرمني» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6465 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وعاصم بن عمر العمري ليس بالحافظ عندي وعند أهل الحديث] [عبد القادر:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3693في المناقب ،باب مناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.

«لكل نيب
[( - ]1324ت) طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّّ :-

رفيق ،ورفيقي يعين يف اجلنة عثما ُن» أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6472 :الترمذي :هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي ،وهو منقطع] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3699في المناقب ،باب مناقب عثمان بن عفان رضي هللا عنه.

النيب  -صلى هللا عليه وسلمِ -بنازة رجل
[( - ]1325ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :أُِّيتَ ُّ
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ِّ
ض
صل عليه ،فقيل :اي رسول هللا ،ما رأَيناك تر َ
كت الصالة على أحد قبل هذا؟ قال :إنه كان يَـْبـغُ ُ
ليُصلّ َي عليها ،فلم يُ ّ
عثمان ،فأَبغضه هللا» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6479 :عبد القادر :ضعيف جدا] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]
( )1رقم ( )3710في المناقب ،باب مناقب عثمان بن عفان رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بني
[(~ - ]1326ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال« :ل ََّما آ َخى ُ
فسمعت
آخيت بني أصحابِّك ومل تُـ َؤاخ بيين وبني أحد ،قال:
رسول هللا
علي تَ ْد َم ُع عيناه ،فقال له :اي َ
ُ
َ
أصحابه ،جاءه ٌّ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول له :أنت أخي يف الدنيا واآلخرة» أخرجه الرتمذي (.)1
َ
[جامع[ ]6487 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3722في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

يوم االثنني،
[( - ]1327ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :بُعث ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
َّ
يوم الثالاثء» أخرجه الرتمذي (.)1
علي َ
وصلى ّ

[جامع[ ]6484 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( ) 3730في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -جيشاً،
[( * - ]1329ت) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  -قال« :بعث ُ
علي بن أيب طالب ،فمضى يف َّ ِّ
النيب
فاستعمل عليهم َّ
الس ِّريَّة ،فأصاب جارية ،فأنكروا عليه ،وتَعاقَ َد أربعة من أصحاب ِّّ

علي ،وكان املسلمون
 صلى هللا عليه وسلم -فقالوا :إذا لقينا َرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أخربانه مبا صنع ّ
قدمت
سلَّ ُموا عليه ،مث انصرفوا إىل ِّرحاهلم ،فلما
ْ
إذا رجعوا من سفر بَ َدؤوا برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فَ َ
ِّ
َّ
علي بن أيب
السريّةُ ،فسلموا على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قام أح ُد األربعة ،فقال :اي رسول هللا ،أمل تَـ َر إىل ّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مث قام الثاين ،فقال مثل مقالته ،فأعرض عنه،
طالب ،صنع كذا وكذا؟ فأ ْعرض عنه ُ
الثالث ،فقال مثل مقالته ،فأعرض عنه ،مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا ،فأقبل إليهم رسول هللا  -صلى هللا
مث قام إِّليه
ُ

علي؟ إن عليّاً
عليه وسلم -والغَ َ
ض ُ
ب يُ َ
علي؟ ما تريدون من ّ
علي؟ ما تريدون من ّ
عرف يف وجهه  -فقال :ما تُريدون من ّ
يل ُك ِّّل مؤمن بعدي» أخرجه الرتمذي (.)1
مين وأان منه ،وهو َوِّ ُّ
[جامع[ ]6492 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث جعفر بن سليمان] [عبد القادر :إسناده
ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3713في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

[( - ]1330ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :كان عند ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -طَ ْري،
اللهم ائتين أبح ِّ ِّ
علي ،فأكل معه» أخرجه الرتمذي (.)1
فقالَّ :
َ ّ
ب خلقك إليك ُ
أيكل معي هذا الطري ،فجاء ّ

[جامع[ ]6494 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 3723في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

ف املنافقني  -حنن معاشر األنصار -
[( - ]1331ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :إ ْن كنا لَنَـ ْع ِّر ُ

علي بن أيب طالب» .أخرجه الرتمذي (.)1
ببغضهم َّ
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[جامع[ ]6498 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف ويشهد لمعناه الحديثان اللذان بعده] [شعيب :إسناده
ضعيف جدا] [األلباني :ضعيف اْلسناد جدا]

( )1رقم ( ) 3718في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

[( - ]1332ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-أَن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :أان مدينةُ
()1
وعلي اب ُهبا» أخرجه الرتمذي
العلمّ ،

[جامع[ ]6501 :الترمذي :هذا حديث غريب منكر] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3725في المناقب ،باب مناقب عل ي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،ولفظه عند الترمذي " :أنا دار الحكمة وعلي بابها .

لعلي« :اي
[( - ]1333ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمّ -
ِّ
ِّ
ب يف هذا املسجد غريي ،وغريَك».
ُّ
علي ،ال ََيلُّ ألحد [أن] ُجين َ
ص َرد :ما معىن هذا احلديث؟ قال :ال َيل ألحد
أخرجه الرتمذي [وقال] :قال علي بن املنذر :قلت لضرار بن ُ
وغريك (.)1
يستطرقه ُجنُباً غريي َ
[جامع[ ]6502 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه .وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث

واستغربه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3729في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
«كنت إذا
[(~ - ]1334ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال:
سألت َ
ُ
ُ
ُّ
سكت ابتدأين» أخرجه الرتمذي (.)1
وسلم -أعطاين ،وإذا
[جامع[ ]6504 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3724في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه...

[( * - ]1335ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :دعا ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -علياً
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ما انتجيتُه،
يوم الطائف فانْـتَجاه ،فقال الناس :لقد طال َجنواه مع ابن عَ ِّّمه ،فقال ُ

ولكن هللا انْـتَ َجاهُ» أخرجه الرتمذي (.)1
َّ

َنتجي معه.
وقال :ومعىن قوله« :ولكن هللا انتجاه» ،يقول :إن هللا أمرين أن أ َ

[جامع[ ]6505 :الترمذي :حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث األجلح ،وقد رواه غير ابن فضيل عن األجلح] [عبد القادر:

إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف األجلح]

( )1رقم ( )3728في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

[( - ]1336س) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال« :كانت يل منزلة من رسول هللا  -صلى هللا عليه

انصرفت إىل
نيب هللا ،فإن تنحنح
وسلم -مل تكن ألحد من اخلالئق،
ُ
ُ
فكنت [آتيه] ُكلَّ َس َحر ،فأقول :السالم عليك اي َّ
دخلت عليه» أخرجه النسائي (.)1
أهلي ،وإال
ُ

[جامع[ ] 6507 :عبد القادر :في سنده نجي الحضرمي ،لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 12 / 3 )1في السهو في الصالة ،باب التنحنح في الصالة(.)1211

~
علي،
[( - ]1337ت) أم عطية  -رضي هللا عنها  -قالت :بعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم -جيشاً فيهم ّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول [وهو رافع يديه]« :اللهم ال ُمتِّْتين حىت تُ ِّريَين عليّاً» أخرجه
قالت:
فسمعت َ
ُ
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الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6510 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3738في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
[( * - ]1338ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه  -قالُ :
بن ِّ
فلينظر إىل طلحةَ ِّ
عبيد هللا» أخرجه الرتمذي (.)1
«م ْن َس َّرهُ أن يَـنْظَُر إىل شهيد ميشي على وجه األرض،
َ
ْ

[جامع[ ]6516 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده الصلت بن دينار ،وهو متروك] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]
[األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )3740في المناقب ،باب مناقب طلحة بن عبيد هللا ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )125في المقدمة.

كنت جالساً مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( * - ]1339ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قالُ :
وسلم -فأقبل سعد إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-هذا خايل،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال ُ
ُِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من
فلريين ْامرؤ َخالَهُ» .أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :كان سعد من بين ُزهرة ،وكانت ُّ
أم ِّّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم« -هذا خايل».
بين زهرة ،فلذلك قال ُّ

[جامع[ ]6532 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،ورواه أيضًا الحاكم  498 / 3وصححه ووافقه الذهبي] [شعيب:

إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )3753في المناقب ،باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه.

ج من خراسان
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
[( - ]1340ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«ختْ ُر ُ

تنصب إبيلياءَ» أخرجه الرتمذي (.)1
راايت سود ،فال يردُّها شيء حىت
َ

[جامع[ ]6546 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده رشدين بن سعد ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )2270في الفتن ،باب رقم (.)79

حامل
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1341ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :كان ُ
َ
ِّ
اكب
رجل :نعم املرَكب ر َ
علي على عاتقه ،فقال ُ
كبت اي غالم ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-ونعم الر ُ
احلسن بن ّ
(.)1
هو» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6553 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3785في المناقب ،باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما.

أي ِّ
أهل بيتك
النيب  -صلى هللا عليه وسلمُّ -
«سئل ُّ
[( - ]1342ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قالُ :
ويضمهما إليه» .أخرجه الرتمذي
ش ُّمهما،
أحب إليك؟ فقال:
ُّ
ُّ
ابين ،فَـيَ ُ
ُ
احلسن واحلسني ،وكان يقول لفاطمة :ادعي يل ّ

(.)1

[جامع[ ]6554 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده يوسف بن إبراهيم التميمي ،وهو ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3772في المناقب ،باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما.

أم سلمةَ وهي تبكي،
[( - ]1343ت) سلمى  -امرأة من األنصار  - :-رضي هللا عنها  -قالت:
ُ
دخلت على ِّّ
323

فقلت :ما يـبْ ِّ
اب
أيت اآلن َ
كيك؟ قالت :ر ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -تعين يف املنام -وعلى رأسه وحليته الرت ُ
ُ
()1
ت قَـ ْتل احلسني آنفاً .أخرجه الرتمذي .
فقلت :ما لك اي رسول هللا؟ فقال :شهد ُ
وهو يبكيُ ،
[جامع[ ]6567 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه جهالة سلمى امرأة من األنصار] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3774في المناقب ،باب مناقب الحسن والحسين رضي هللا عنهما.

ورسول هللا  -صلى هللا عليه
ُ
[(~ - ]1344ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قدم زيد بن حارثة املدينةَ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عُ ْرايانً َجيُُّر ثوبه ،وهللا ما رأيتُهُ عُ ْرايانً قبلَه
وسلم -يف بيت ،فَـ َق َرعَ الباب ،فقام إليه ُ
(.)1
وال بع َده ،فا ْعتَـنَـ َقهُ وقبَّله .أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]6570 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2733في االستئذان ،باب ما جاء في المعانقة والقبلة.

كنت
[( - ]1345ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-لو ُ
(.)1
ِّ
ابن ِّّأم عبد» أخرجه الرتمذي
ؤمراً أحداً منهم من غري مشورة َّ
ألمر ُ
ُم ّ
ت عليهم َ

[جامع[ ]6586 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3810في المناقب ،باب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

~
ت؟ قال :إين إن
استَ ْخلَ ْف َ
[( - ]1346ت) حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه  -قال« :قالوا :اي رسول هللا لو ْ
ِّ
أقرأكم عبد هللا بن مسعود فَاقْرؤوه».
استَ ْخلَ ْف ُ
ْ
ت َ
فعص ْيـتُم خليفت عُ ّذبْـتُم ،ولكن ما حدَّثكم حذيفةُ فص ّدقوه ،وما َ
(.)1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6596 :الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو حديث شريك] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3814في المناقب ،باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم« -رأى يف بيت الزبري مصباحاً،
[( * - ]1347ت) عائشة  -رضي هللا عنها  :-أن َّ
ِّ
ت ،فال تُس ُّموه حىت أ َِّ
فسماه عب َد هللا ،وحنّكه بتمرة» أخرجه الرتمذي
س ْ
ُمسّيَهّ ،
َ
فقال :اي عائشةُ ،ما أرى أمساءَ إال قد نُف َ

(.)1

[جامع[ ]6608 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن] [شعيب :ضعيف بهذه السياقة]
( )1رقم ( ) 3826في المناقب ،باب مناقب عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنهما.

{وإ ْن
[( * - ]1348ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :تال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هذه اآلية َ
رسول هللا -
تَـتَـ َولَّ ْوا يَ ْستَـ ْب ِّد ْل قَوماً غَ َْريُك ْم ُمثَّ الَ يَ ُكونُوا ْأمثَالَ ُك ْم} [حممد ]38 :قالوا :ومن يُ ْستَـ ْب َد ُل بنا؟ قال :فضرب ُ
صلى هللا عليه وسلم -على َمنْكِّب َسلما َن ،مث قال :هذا وقومه».
ويف رواية قال« :قال انس من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -من هؤالء الذين ذكر هللا :إ ْن تولَّينا
رسول هللا
استُـ ْبدلوا بنا ،مث ال يكونوا أمثالنا؟ قال :وكان سلمان ِبنب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :فضرب ُ
ْ
 صلى هللا عليه وسلم -على فَ ِّخ ِّذ سلمان ،وقال :هذا وأصحابه ،والذي نفسي بيده ،لو كان اإلميا ُن َمنُوطاً ابلثـ َُّرَّاي()1
لَتَـنَ َاولَه رجال من فارس» أخرجه الرتمذي
الع َجم.
وقد أخرج البخاري ومسلم حنو هذا إال أنه يف ذكر غري هذه اآلية ،وسيجيء يف ذكر فضل َ
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[جامع[ ]6618 :الترمذي :هذا حديث غريب في إسناده مقال] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )3256و ( )3257في التفسير ،باب ومن سورة محمد.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
[( - ]1349ت) طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه  -قالُ :

«عمرو بن العاص من صاحلي قريش»

أخرجه الرتمذي ،وقال :إسناده ليس مبتصل ،ابن أيب مليكة مل يدرك طلحة

(.)1

[جامع[ ] 6653 :عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3844في المناقب ،باب مناقب عمرو بن العاص رضي هللا عنه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال
[( * - ]1350ت) عبد الرمحن بن أيب عمرية  -رضي هللا عنه  -قال :إن َ
ملعاوية« :اللهم اجعلْه هادايً مهدايًِّ ،
واهد به» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6656 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ،وهو ثقة إمام،

ولكن اختلط في آخر عمره ،فلم يتميز حديثه] [األلباني :صحيح] [شعيب :رجاله ثقات ،إال أن سعيد بن عبد العزيز ،الذي مدار الحديث

عليه ،اختلط اخر عمره]

( )1رقم ( ) 3841في المناقب ،باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه.

ِّ
ص
بن سعد عن محْ َ
ري َ
[( * - ]1351ت) أبو إدريس اخلوالين  -رمحه هللا  :-قال :ملا عزل عمر بن اخلطاب عُ َم ْ َ
َوَو َّىل معاويةَ ،قال الناس :عزل عُ َم ْرياًَّ ،
رسول هللا -
مسعت َ
ووىل معاوية ،فقال عُ َمري :ال تذكروا معاوية إال ُبري ،فإين ُ
(.)1
صلى هللا عليه وسلم -يقول« :اللهم ا ْه ِّد به» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]6657 :الترمذي :هذا حديث غريب .وعمرو بن واقد يضعف] [عبد القادر :في سنده عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص،
وهو متروك] [األلباني :صحيح بما قبله] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 3842في المناقب ،باب مناقب معاوية بن أبي سفيان.

«أي الناس
[( * - ]1352ت) مجيع بن عمري التيمي  -رمحه هللا  :-قال:
ئلت ُّ
س ْ
ُ
دخلت مع عمت على عائشة ،فَ ُ
أحب إىل ِّ
علمت
زوجها ،إ ْن كان ما
كان َّ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ قالت :فاطمة ،قيل :من الرجال؟ قالتُ :

ص َّواماً قَـ َّواماً» أخرجه الرتمذي
َ

(.)1

[جامع[ ]6671 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3873في المناقب ،باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم.

أحب النساء إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1353ت) بريدة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان َّ

علي».
فاطمةُ ،ومن الرجال ّ

قال إبراهيم النخعي :يعين :من أهل بيته .أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6672 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :منكر] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 3867في المناقب ،باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقد
علي ُ
[( - ]1354ت) صفية بنت حيي  -رضي هللا عنها  -قالت :دخل َّ
ت ذلك له ،فقال :أال قُ ِّ
لت :كيف تكوانن خرياً مين ،وزوجي حممد ،وأيب هارون،
بلغين كالم عن حفصة وعائشةَ ،فذكر ُ
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ِّ
ِّ
النيب -
حنن أ ْز ُ
ّ
وعمي موسى؟ وكان الذي قالتا :حنن على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أكرم منها ،وقالواُ :
واج ِّّ
()1
ِّ
عمه» .
صلى هللا عليه وسلم -وبنا ُ
ت ّ
يهود،
علي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأان أبكي ،وكانت حفصة قالت هلا :اي ابنةَ َ
ويف أخرى قالت« :دخل َّ
نيب ،وإهنا
فأخربتُه ،فقال ُ
نيب ،وإن َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أال تَـت َِّّق َ
عمها ّ
ني هللا اي حفصة؟ إهنا البنةُ ّ
ِّ
يهودي» أخرجه الرتمذي (.)2
ين عليها؟ قالت :بنت
لَتَ ْح َ
ّ
نيب ،فَب َم تَـ ْف َخر َ
ت ّ

[جامع[ ]6691 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده هاشم بن سعيد الكوفي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 3891في المناقب ،باب مناقب أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم.
( ) 2هذه الرواية لم نجدها عند الترمذي وهي بمعنى الحديث الذي قبله.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
«أحبُّوا
[(~ - ]1355ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
(.)1
ِّ
ِّ
أهل بيت حلُِّّيب» أخرجه الرتمذي
هللا ملا يَـغْذوكم من نعمه ،وأحبُّوين حلُ ِّّ
ب هللا ،وأحبُّوا َ

[جامع[ ]6700 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده عبد هللا ابن سليمان النوفلي وهو
مجهول] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3792في المناقب ،باب مناقب أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان مير بباب فاطمة
[( * - ]1356ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ

أهل البيت{ :إَّنا يريد هللا ليذهب عنكم
إذا خرج إىل الصالة حني نزلت هذه اآلية ،قريباً من ستة أشهر ،يقول :الصالةَ َ

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً} .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6704 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ،إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة] [عبد القادر :حديث حسن،
ورواه أيضاً الحاكم  158 / 3وصححه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3204في التفسير ،باب ومن سورة األحزاب.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أخذ بيد حسن
[( * - ]1357ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه « :-أن َّ

وأمهما كان معي يف درجت يوم القيامة» أخرجه الرتمذي (.)1
ب هذين وأابمها َّ
أح َّ
أحبَّين و َ
وحسني ،وقال :من َ

[جامع[ ]6706 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث جعفر بن محمد إال من هذا الوجه] [عبد القادر :حديث حسن]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث ضعيف]

( )1رقم ( ) 3734في المناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

[( - ]1358ت) زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
لعلي وفاطمةَ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمّ -
ِّ
واحلسن و ِّ
ِّ
ْم ملن سالَمتم» أخرجه الرتمذي (.)1
احلسني« :أان َح ْرب ملن حاربتم ،وسل ٌ

[جامع[ ]6707 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه صبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3869في المناقب ،باب مناقب فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
[( * - ]1359ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن أاب طلحة قال :قال ُ
ُ ِّ
ص ُرب» أخرجه الرتمذي (.)1
قومك السالم ،فإهنم ما
علمت :أع َّفة ُ
«أق ِّْريء َ

[جامع[ ]6725 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده محمد بن ثابت البناني ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف ولكن
صح الشطر الثاني منه]

( )1رقم ( )3899في المناقب ،باب مناقب األنصار وقريش.
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-لَيَ ْد ُخلَ َّن
[(~ - ]1360ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
احب اجلمل األمحر ( »)1أخرجه الرتمذي (.)2
اجلنَّةَ من ابيع َ
حتت الشجرة ،إال ص َ

[جامع[ ]6740 :عبد القادر :هذا حديث حسن غريب ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف بهذه السياقة]
( ) 1انظر خبر صاحب الجمل األحمر في " صحيح مسلم " رقم ( )2880في صفات المنافقين وأحكامهم.
( )2رقم ( )3862في المناقب ،باب فيمن سب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ابب أمت
[( - ]1361ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
ضاغَطُون عليه ،حىت تكادُ مناكبهم
ضه مسرية الراكب املسرع اجملَ ِّّود ثالاثً ،مث إهنم يَـتَ َ
 -الذي يدخلون منه اجلنة  -عر ُ

تزول».

وزاد رزين «وهم شركاء الناس يف سائر األبواب» أخرجه الرتمذي

(.)1

وقال :سألت حممداً [يعين البخاري] عن هذا احلديث؟ فلم يعرفه ،وقال :خلالد ابن أيب بكر مناكري عن سامل بن عبد

هللا.

[جامع[ ]6754 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده خالد بن أبي بكر ،وفيه لين] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2551في صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة أبواب الجنة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -تال قوله تعاىل:
[( - ]1362ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما « -أن َ
ٍ ِّ
ٍ ِّ
َّ
وم} [احلجر 43 :و ]44وقال :ابب منها
َّم ل ََم ْو ِّع ُد ُه ْم أ ْ
سٌ
َمجَعِّ َ
{وإن َج َهن َ
نيَ .هلَا َس ْبـ َعةُ أَبْـ َواب ل ُك ِّّل ابب مْنـ ُهم ُج ْزءٌ َم ْق ُ
ملن سلَّ السيف على أمت ،أو قال :على أمة حممد» أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6759 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :قال الحافظ في " التهذيب " :قال أبو حاتم :حديث جنيد عن ابن عمر

مرسل] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3122في التفسير ،باب ومن سورة الحجر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-قد أجاركم
[( - ]1363د) أبو مالك األشعري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ِّ
ِّ
ِّ
الباطل على أهل احل ِّّق ،وأن ال
أهل
هللا من ثالث خالل :أن ال يدعُ َو عليكم نبيُّكم فَـتَـ ْهل ُكوا مجيعاً ،وأن ال يُظ ِّْه َر َ
جتتمعوا على ضاللة» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 6760 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف لكن الجملة الثالثة صحيحة]
( )1رقم ( )4253في الفتن ،باب ذكر الفتن ودالئلها.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أمت
[( * - ]1364د) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
هذه أمة مرحومة ،ليس عليها عذاب يف اآلخرة ،عذا ُهبا يف الدنياِّ :
نت والزالزل والقتل» أخرجه أبو داود (.)1
الف َُ
َْ ُ َ

[جامع[ ]6762 :عبد القادر :في إسناده المسعودي ،قال ابن حبان :اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك] [شعيب :إسناده ضعيف]
[األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )4278في الفتن ،باب ما يرجى في القتل.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن هللا
[( - ]1365ت) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ت فِّ ِّ
يه ْم وما كان هللا ُم َع ِّّذ َهبُ ْم َو ُه ْم يَ ْستَـغْ ِّف ُرون} [األنفال ]33 :فإذا
علي أمانني ألمت {وما كان هللا لِّيُـ َع ِّّذ َهبُ ْم َوأَنْ َ
أنزل َّ
كت فيهم االستغفار إىل يوم القيامة» أخرجه الرتمذي (.)1
ت تر ُ
ض ْي ُ
َم َ
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[جامع[ ]6764 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ابن جابر البجلي الكوفي وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )3082في التفسير ،باب ومن سورة األنفال.

احلي:
[( - ]1366ت) أبو عامر األشعري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«نع َم ُّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمْ :-
األس ُد ،واأل ْشع ِّريُّو َن ،ال ي ِّف ُّرون يف ِّ
القتَ ِّ
ال ،وال يَـغُلُّون ،هم ِّم ِّّين وأان ِّم ْنـ ُهم ،قال عامر ابنه :فحدَّثت بذلك معاوية ،فقال:
ْ
َ
َ

وإيل ،فقلت :ليس كذا حدثين أيب ،ولكنه حدثين قال:
ليس كذا قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :هم مين َّ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول :هم مين وأان منهم ،قال :فأنت أعلم حبديث أبيك» أخرجه الرتمذي
مسعت َ
ُ

(.)1

[جامع[ ]6801 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده عبد هللا بن مالذ وهو مجهول ومالك بن مسروح لم يوثقه غير
ابن حبان] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3942في المناقب ،باب في ثقيف وبني حنيفة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
[( - ]1367ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أن رجالً من قيس جاء َ
ِّ
العن محري؟ فأعرض عنه ،فأعاد عليه ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
اه ُهم َسالم،
ري ،أفـ َْو ُ
َ
«رح َم هللا محْ ََ
وأيْ ِّديهم طَ َعام ،وهم أ ْه ُل ْأمن وإميان».
ويف رواية قال :كنَّا عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فجاء رجل ،أحسبه من قَـ ْيس ،فقال :اي رسول هللا :ال َْع ْن
شق
ِّمحْ َري؟ فأعرض عنه ،مث جاء من الشق اآلخر ،فأعرض عنه ،مث جاءه من الشق اآلخر ،فأعرض عنه ،مث جاءه من ال ِّّ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
ري ...وذكر احلديث» أخرج الرتمذي
اآلخر ،فأعرض عنه فقال ُ
َ
«رح َم هللا محْ ََ
الثانية ( )1وذكر األوىل رزين.

[جامع[ ]6803 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 3935في المناقب ،باب في فضل اليمن ،وإسناده ضعيف.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-األ ْزدُ :أزدُ هللا
[( - ]1368ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ليت أيب كا َن
يف األرض ،يريد الناس أن يضعوهم ،وأيَب هللا إال أن يرفعهم ،ولَيَأتَِّ َّ
ني على النَّاس َزَمان يقول الرجل فيه :اي َ
أ ْزدايً ،أو اي ليت ِّّأمي كانت أ ْزِّديَّة» أخرجه الرتمذي ( ،)1وقال :وقد ُر ِّوي موقوفاً على أنس ،وهو عندان أصح.

[جامع[ ]6804 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده صالح بن عبد الكبير بن شعيب ،وهو مجهول] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )3933في المناقب ،باب في فضل اليمن.

ال ثَقيف،
أح َرقَـ ْتنا نِّبَ ُ
[( * - ]1369ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن الصحابة قالوا« :اي َ
رسول هللا ْ
اللهم ا ْه ِّد ثَِّقيفاً» أخرجه الرتمذي (.)1
فا ْدعُ هللا َعلَْيهم ،فقالَّ :

[جامع[ ]6807 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :فيه عنعنة أبي الزبير] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح]
( )1رقم ( )3937في المناقب ،باب في ثقيف وبني حنيفة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو يكره
[( - ]1370ت) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  -قال« :مات ُ
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ثالثة أحياء من العرب :ثَِّقيفاً ،وبين َحنِّي َفةَ ،وبين أ َُميَّة» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6812 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3938في المناقب ،باب في ثقيف وبني حنيفة.

[(~ - ]1371ت) سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه  -قال :قال يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال
ضين ِّ
ضين» أخرجه
ينك ،قلت :اي َ
تُبغِّ ْ
رب فَـتُـ ْبغِّ ُ
ك ،وبِّ َ
ضَ
رسول هللا ،كيف أُبْغِّ ُ
فتفار َق ِّد َ
ك َهداين هللا؟ قال :تُبِّ َ
الع َ
غض َ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6813 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :قابوس فيه لين وأبوه لم يدرك سلمان] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3923في المناقب ،باب في فضل العرب من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان.

ش
[( - ]1372ت) عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -أن َ
«م ْن غَ َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
العرب مل يدخل يف شفاعت ،ومل تنله موديت» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 6814 :عبد القادر :في سنده حصين بن عمر وهو متروك] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف جدا]
( )1رقم ( )3924في المناقب ،باب فضل العرب.

[( - ]1373ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :ذُكِّر ِّ
ت األعاجم عند ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
َ
()1
فقال :ألان ِّهبِّم أو بِّب ِّ
عض ِّهم ْأوثَ ُق ِّمين بكم أو ببعضكم» أخرجه الرتمذي .
ْ ْ َ
[جامع[ ]6816 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده صالح بن أبي صالح الكوفي مولى عمرو بن حريث ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3928في المناقب ،باب في فضل العجم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :فَ ِّقيه
[( - ]1374ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
ِّ
الش ْي ِّ
أشد على َّ
واحد ُّ
طان من ألْف َعابِّد» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6819 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده روح بن جناح ،وهو ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده
ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 2683في العلم ،باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة.

[( - ]1375ط) مالك بن أنس  -رمحه هللا  -أنه مسع َمن يَثِّ ُق به من أهل العلم« :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
مار َّأمتِّه :أن ال يَـْبـلُغُوا من العمل مثل
ُري أعمار الناس قبله  -أو ما شاء هللا من ذلك  -فكأنَّهُ تَـ َق َ
اص َر أ ْع َ
وسلم -أ َ
(.)1
الذي بلغ غريُهم يف طُول العُ ُم ِّر ،فأعطاه هللا ليلةَ القدر ،خري من ألف شهر» .أخرجه «املوطأ»
[جامع[ ] 6837 :عبد القادر :قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :قال ابن عبد البر :هذا أحد األحاديث األربعة التي ال توجد في غير
ال ،وليس فيها حديث منكر ،وال ما يدفعه أصل]
الموطأ ال مسندًا وال مرس ً
( 321 / 1 )1في االعتكاف ،باب ما جاء في ليلة القدر.

علي  -بعد ما ابيع معاوية  -فقال:
[( - ]1376ت) يوسف بن سعد  -رمحه هللا  -قال« :قام رجل إىل احلسن بن ّ
ي
َّ
س ِّّو َد وجوه املؤمنني ،فقال :ال تُؤنِّّْبين َ
سو َ
رمحك هللا ،فإن َّ
دت ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أ ُِّر َ
وجوهَ املؤمنني ،أو اي ُم َ
{إان أنْـ َزلْنَاهُ ِّيف
اك ال َك ْوثَـ َر} اي ُحمَم ُد ،يعين :هنراً يف اجلنة ،ونزلتَّ :
لت َّ
{إان أ ْعطَْيـنَ َ
بين أُميَّةَ على منربه ،فساءه ذلك ،فنز ْ
القدر َخ ْري ِّم ْن أل ِّ
ْف َش ْه ٍر} ميَْلِّ ُكها بعدك بَـنُو َأميَّةَ اي حمم ُد» .قال القاسم بن
لَْيـلَةِّ ال َق ْد ِّرَ .وَما أَ ْد َر َ
اك َما لَْيـلَةُ ال َق ْد ِّر .ليلةُ ِّ ٌ
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ص .أخرجه الرتمذي (.)1
الفضل :فعددان ،فإذا هي ُ
ألف شهر ،ال تزي ُد يوماً ،وال تن ُق ُ

[جامع[ ]6838 :الترمذي :هذا حديث غريب] [األلباني :ضعيف اْلسناد مضطرب ،ومتنه منكر] [شعيب :منكر]
( )1رقم ( )3347في التفسير ،باب ومن سورة ليلة القدر.

الص ْوِّم
«سئل ُ
أي َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُّ :-
[( - ]1377ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قالُ :
ض ُل؟ قال :صدقة يف َرَمضان» .أخرجه
ض ُل بعد رمضا َن؟ قال :شعبا ُن ،لتَـ ْع ِّظ ِّيم َرَمضا َن ،قال :و ُّ
أي الصدقة أفْ َ
أفْ َ
الرتمذي (.)1

[جامع[ ]6860 :الترمذي :هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بالقوي] [عبد القادر :في سنده صدقة بن موسى وفيه
مقال] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 663في الزكاة ،باب ما جاء في فضل الصدقة.

ِّ
[( - ]1378ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
ب إىل هللا
أح ُّ
أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما م ْن أايم َ
ِّ
كل ليلة منها بقيام ل َْيلةِّ ال َق ْدر».
صيام كل يوم منها بصيام سنةُ ،
أن يُتعبَّ َد له فيها من َع ْش ِّر ذي احلجة ،يَـ ْعد ُل ُ
وقيام ِّّ

أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]6864 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده مسعود بن واصل وهو لين الحديث ،والنهاس بن قهم ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 758في الصوم ،باب ما جاء في العمل أيام العشر.

رؤي
[( - ]1379ط) طلحة بن عبيد هللا بن كريز  -رمحه هللا  :-أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما َ
ظ منه يف يوم عرفة ،وما ذاك إال ملا يرى من تَـنَـزُّل الرمحة،
أح َق ُر ،وال أغْيَ ُ
الشيطا ُن يوماً هو فيه ْ
أصغَ ُر ،وال أ ْد َح ُر وال ْ
(.)1
نوب العِّ ِّ
الذ ِّ
وجتاوز هللا عن ُّ
يوم بَ ْدر ،فإنَّه قَ ْد رأى جربيل يَـ َزعُ املالئكة» أخرجه «املوطأ»
ي َ
ظام ،إال ما أ ُِّر َ

[جامع[ ]6866 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف]

ال  422 / 1في الحج ،باب جامع الحج ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :وصله الحاكم في " المستدرك " عن أبي الدرداء.
( )1مرس ً

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ليلة ،فإذا هو
ت َ
[( - ]1380ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :فَـ َق ْد ُ
قيع ،فقالِّ :
ك،
رسول هللا ،إين
قلت :اي َ
ابلبَ ِّ
افني أن َ
بعض نسائِّ َ
ك َ
ظننت أنَّ َ
ُ
ور ُسولُه؟ ُ
أكنت َخت َ
أتيت َ
َييف هللا عليك َ
ص ِّ
ألكثر من َع َد ِّد شعر غَنَ ِّم كلْب».
ف من شعبان إىل َمس ِّاء الدُّنيا ،فَـيَـغْ ِّف ُر
فقال :إن هللا تبارك وتعاىل ُ
ينزل لَْيـلَةَ النِّّ ْ
َ
(.)1
أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]6868 :الترمذي :حديث عائشة ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الحجاج ،وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث] [عبد
القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 739في الصوم ،باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان.
~
النيب  -صلى هللا عليه
[( - ]1381ت) كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف  -رمحه هللا  -عن أبيه عن جده عن ِّّ

يسأل هللا العب ُد فيها شيئاً إال آَته هللا [إايه] ،قالوا :اي رسول هللا ،أيَّةُ ساعة هي؟
وسلم -قال« :إن يف اجلمعة ساعة ال ُ
قال :حني تُقام الصالة إىل انْصر ٍ
اف منها» أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]6873 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :صحيح لغيره دون تعيين ساعة اْلجابة]
( )1رقم ( )490في الصالة ،باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة.
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أصوم بع َد شهر
أي َشهر َأت ُمرين أن
[(~ - ]1382ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -سأله رجل ،فقالُّ :
َ
يسأل عن هذا إال رجالً مسعته يسأل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأان قاعد
َرمضان؟ فقال له :ما
مسعت أحداً ُ
ُ
كنت صائِّماً بعد ِّ
أصوم بعد ِّ
فص ْم
عن َده ،فقال :اي رسول هللاُّ ،
شهر رمضا َن؟ قال :إن َ
شهر رمضانُ ،
أي شهر أتمرين أن َ
ويتوب فيه على قوم آخرين .أخرجه الرتمذي (.)1
شهر هللا ،فيه يوم َتب فيه على قَوم،
ُ
املُ َح َّرم ،فإنَّهُ ُ

[جامع[ ]6879 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )741في الصوم ،باب ما جاء في صوم المحرم.

[( - ]1383ط س) حممد بن عمران األنصاري :عن أبيه قالَ :ع َد َل إيلَّ عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -وأان
السرحة؟ فقلت :أرد ُ ِّ
ري ذلك؟ قلت:
انزل حتت َس ْرحة بطريق مكة ،فقال يل :ما أنزلك حتت هذه َّ
ت ظلَّها ،قال :هل غَ ْ َ
ني من ِّمىن -ونَـ َفح ِّ
شبَ ْ ِّ
بيده حنو
مسعت َ
كنت بني األ ْخ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :إذا َ
ال ،قال ابن عمرُ :
َ
املشرق َّ -
الس َر ُر ،به سرحة  -زاد رزين :مل تُـ ْعبَل ،مث اتفقوا ُ -س َّر َحتْتَها َس ْبعو َن نبيّاً» أخرجه
فإن هناك وادايً يقال لهُّ :
«املوطأ» والنسائي (.)1
[جامع[ ] 6905 :عبد القادر :محمد بن عمران لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج المسند (:)6233

إسناده ضعيف]

( )1رواه الموطأ  424 / 1في الحج ،باب جامع الحج ،والنسائي  248 / 5و 249في الحج ،باب ما ذكر في منى.

«احتكار الطَّ ِّ
عام يف
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
[( - ]1384د) يعلى بن أمية  -رضي هللا عنه  -أن َ
ُ
()1
احلََرِّم إحلَاد فيه» أخرجه أبو داود

[جامع[ ]6909 :عبد القادر :في سنده مجاهيل] [األلباني :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2020في المناسك ،باب تحريم حرم مكة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان جالساً ،وقرب َيفر يف
[( - ]1385ط) َيىي بن سعيد  -رمحه هللا  :-أن َ
قلت؟
ضجع املؤمن ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-بئس ما َ
املدينة ،فاطَّلع رجل يف القرب ،فقال :بئس َم َ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال
ت القتل يف سبيل هللا ،فقال ُ
فقال الرجل :إين مل أ ُِّر ْد هذا اي رسول هللا ،إَّنا أرد ُ
أحب إىل أن يكون قربي هبا منها ،ثالث مرات» أخرجه «املوطأ»
ِّمثْل للقتل يف سبيل هللا ،ما على األرض بُـ ْقعة [هي] ُّ
(.)1

[جامع[ ]6939 :عبد القادر :إسناده منقطع ،قال ابن عبد البر :هذا الحديث ال أحفظه مسندًا ،ولكن معناه موجود من رواية مالك

وغيره] [الهاللي :ضعيف]

( 462 / 2 )1مرسالً ،في الجهاد ،باب الشهداء في سبيل هللا.
~
«آخر قرية من قرى
[( - ]1386ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال النيب  -صلى هللا عليه وسلمُ :-

اإلسالم خراابً املدينة» أخرجه الرتمذي

()1

[جامع[ ]6957 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جنادة عن هشام] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 3915في المناقب ،باب ما جاء في فضل المدينة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن ال ِّّدين
[( * - ]1387ت) عمرو بن عوف  -رضي هللا عنه  -أن َ
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ِّ
ِّ
ليأر ُز إىل احلجاز ،كما ِّ
ِّ
ين من احلجاز َم ْع ِّقل األ ُْر ِّويَّة من رأس اجلبل ،إن ال ِّّدين بدأ
أتر ُز احليةُ إىل ُجحرها ،وليَـ ْعقلَ َّن ال ّد ُ
،
الناس [من بَـ ْعدي] من ُسنَّت» .أخرجه الرتمذي
غريباً ،وسيعود كما بدأ فطوَب للغرابء وهم الذين يُ ْ
صلحون ما أفسد ُ
(.)1

[جامع[ ]6974 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده كثير ابن عبد هللا المزني ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )2432في اْليمان ،باب ما جاء أن اْلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]1388د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال:
مسعت َ
ُ
ِّ
ار
وسلم -يقول« :ستكون هجرة بعد هجرة،
فخيار أهل األرض :ألزمهم ُم َ
هاج َر إبراهيم ،ويبقى يف كل أرض إذ ذاك شر ُ
ُ
ضوهم ،تَـ ْق َذرهم نَـ ْفس هللا عز وجل ،وحتشرهم النار مع ِّ
أهلها ،تَ ِّ
الق َردةِّ واخلنازير» أخرجه أبو داود (.)1
لفظهم أر ُ
ُ
ُ

[جامع[ ] 6987 :عبد القادر :في سنده شهر بن حوشب ،وهو ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2482في الجهاد ،باب سكنى الشام.

[( - ]1389د) ميمونة  -موالةُ ِّ
رسول هللا،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنها  -قالت :قلت :اي َ
أفْتِّنَا يف بيت املقدس؟.

ج يف قناديله.
قال :ائتوه فصلُّوا فيه  -وكانت البالد إذ ذاك َح ْرابً  -فإن مل أتتوه [وتصلُّوا فيه] فابعثوا بزيت يُ ْس َر ُ
أخرجه أبو داود (.)1
تشد ِّّ
ُّ
الرحال إال لثالثةِّ مساج َد» فلم نُعِّ ْد ِّذ ْكرها هاهنا.
وقد تقدَّم يف «فضل مكة» أحاديث «ال
[جامع[ ]6994 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )457في الصالة ،باب في السرج في المساجد.

[( - ]1390د) الزبري بن العوام  -رضي هللا عنه  -قال« :ل ََّما أقبلنا مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من
ِّ
ِّ
الس ْدرة ،وقف ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف طََرف ال َق ْرن األسود َحذْوها ،واستقبل َُِّنباً
ليَّةَ ،حىت إذا ُكنَّا عند ّ
ف الناس كلُّهم ،مث قال :إن صيد وج ِّ
حمرم هلل ،وذلك قبل
وعضاهه حرم َّ
ببصره [وقال مرة :واديَه] ووقف حىت اتّـ َق َ
َّ
ُ
نزوله الطائف وحصاره على ثقيف» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 6995 :عبد القادر :في إسناده محمد بن عبد هللا بن إنسان الطائفي وأبوه ،وهما لينان في الحديث] [شعيب :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2032في المناسك ،باب في مال الكعبة.

ِّ
حاجني ،فإذا رجل ،فقال لنا :إىل جنبكم
[( - ]1391د) إبراهيم بن صاحل بن درهم :قالُ :
مسعت أيب يقول :انطلقنا ّ
ِّ
الع َّ
شار ركعتني ،أو أربعاً ،ويقول:
قرية يقال هلا :األُبُـلَّة؟ قلنا :نعم ،قالَ :من يضمن يل منكم أن يصلّ َي يل يف مسجد َ

الع َّ
شار يوم
مسعت َ
هذه أليب هريرةُ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :إن هللا تبارك وتعاىل يبعث من مسجد َ
القيامة ُشهداءَ ال يقوم مع شهداء بدر غريُهم» أخرجه أبو داود (.)1
وقال رزين :وقال أبو داود :املسجد هو مما على النهر.

[جامع[ ] 6996 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن صالح بن درهم] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4308في المالحم ،باب في ذكر البصرة.
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من توضأ
[( - ]1392ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -أن َ

سنَات» أخرجه الرتمذي (.)1
على طُهرَ :
كتب هللا له به َع ْش َر َح َ

[جامع[ ]7022 :الترمذي :إسناده ضعيف] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )59في الطهارة ،باب ما جاء في الوضوء لكل صالة ،ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجة ،وإسناده ضعيف.

سبع
[( - ]1393ت) ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من أذَّن َ
ِّ
كتب هللا له براءة من النار».
سنني حمتسباًَ ،
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7034 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده جابر الجعفي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )206في الصالة ،باب ما جاء في فضل األذان ،ورواه أيضًا أبو داود وابن ماجة.

أمر صلى»
[( - ]1394د) حذيفة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا َح َزبَه ٌ

أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 7050 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة محمد بن عبد هللا]
( )1رقم ( ) 1319في الصالة ،باب وقت قيام النبي صلى هللا عليه وسلم من الليل.

صالَّه
[( - ]1395د) معاذ اجلهين  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من قعد يف ُم َ
كانت أكثر من
حني
ُ
سبِّّح ركعت الضُّحى ،ال يقول إال خرياً ،غَ َف َر هللا له خطاايه وإن ْ
ينصرف من صالة الصبح ،حىت يُ َ
(.)1
َزبَ ِّد البحر» أخرجه أبو داود
[جامع[ ]7060 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيفَ .زَّبان بن فائد ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1287في الصالة ،باب صالة الضحى.

صلَّى بعد
[( - ]1396ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«م ْن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
(.)1
املغرب ِّس َّ
بينهن بسوء ،عُ ِّدلن له بعبادة ثِّنت عشرةَ سنة» أخرجه الرتمذي
ت ركعات ،مل يتكلَّ ْم فيما َّ
«م ْن صلَّى بعد املغرب عشرين ركعة بىن هللا له بيتاً يف اجلنة»
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -
وقالُ :روي عن عائشة عن ِّّ

(.)2

[جامع[ ]7066 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده عمر بن أبي خثعم ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 435في الصالة ،باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب.

( )2ورواه ابن ماجة موصوالً رقم ( ) 1373في إقامة الصالة ،باب ما جاء في الصالة بين المغرب والعشاء.

يوم اجلمعة
[( - ]1397د) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  :-قال وهو على املنرب يف الكوفة خيطب« :إِّذا كان ُ
غَ َد ِّ
الرابئِّ ِّ
ث  -ويُـبَ ِّطّئُوهنم عن اجلمعة ،وتغدو املالئكةُ،
ت الشياطني براايِتا إِّىل األسواق فريمون الناس َّ
ابلرتابيث  -أو َّ

خيرج ِّ
الر ُج َل من ساعة ،و َّ
فيجلسون على أبواب املسجد ،ويكتبون َّ
اإلمامِّ ،فإذا جلس جملساً
الر ُج َل من ساعتني ،حىت َ
َنصت ،ومل
يستمكن فيه من االستماع والنظر ،فأنصت ومل يَـلْ ُغ ،كان له كِّ ْفالن من األجر ،فإن أنى ُ
حيث ال يستمع ،فأ َ
ينصت ،كا َن لهُ كِّ ْف ِّ
يل ُغ ،كان له كِّ ْفل من األَجر ،فإن جلس جملِّساً يستَمكِّن فيه ِّمن االستِّماع والنظر ،فَـلَغَا وَمل ِّ
الن ِّمن
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ال يوم اجلمعةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لس َجملساً ال يَستَمكن فيه االستماع والنظر َولَغَاَ ،كا َن لَهُ ك ْفل من ِّو ْزر ،قالَ :وَمن قَ َ َ
ِّو ْزر ،فَإن َج َ
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لِّص ِّ
احبِّهِّ :أنْ ِّ
مسعت رسول هللا  -صلى هللا
لك شيء ،وقال يف آخر ذلك:
ص ْ
ُ
ليس لَهُ يف مجعتِّهِّ تِّ َ
َ
ت فقد لَغَاَ ،
ومن لغا فَ َ

عليه وسلم -يقول ذلك» .أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 7108 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام مولى امرأة عطاء الخراساني] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1051في الصالة ،باب فضل الجمعة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :عليكم
[( * - ]1398ت) بالل ،وأبو أمامة  -رضي هللا عنهما  :-أن َ
بقيام الليل ،فإنه من َدأ ِّ
ومط َْردة
وم ْنـ َهاة عن اآلاثم ،وتكفري للسيئاتَ ،
ْب الصاحلني قَـْبـلَكم ،وإِّ َّن قيام الليل قُـ ْربَة إِّىل هللاَ ،
للد ِّ
َّاء عن اجلسد» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7110 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث بالل إال من هذا الوجه وال يصح من قبل إسناده] [عبد القادر :حديث

حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده تالف]

( )1رقم ( )3543و ( )3544في الدعوات ،باب رقم (.)112

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من حافظ على ش ْفعةِّ
[( - ]1399ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
َ
(.)1
ت له ذُنُوبُهُ وإن كانت مثل َزبَ ِّد البحر» أخرجه الرتمذي
الضُّحى ،غُ ِّف َر ْ

[جامع[ ] 7118 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 476في الصالة ،باب ما جاء في صالة الضحى.

صلَّى الضُّحى ثنت
[( - ]1400ت) أنس  -رضي هللا عنه  :-قال ُ
«م ْن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-

عشرةَ ركعة بىن هللا له قصراً من ذهب يف اجلنة».
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7119 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف ،ولكن للحديث شواهد يعتضد بها] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 473في الصالة ،باب ما جاء في صالة الضحى.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذَ َك َر رمضا َن،
[( * - ]1401س) عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه « :-أن َّ
ففضَّله على الشهور ،فقال :من قام رمضا َن إمياان واحتسااب خرج من ذُنوبِّه ِّ
كيوم ولدتْهُ ُّأمهُ» أخرجه النسائي وقال :هذا
ُ
ً
َْ
ً َ

خطأ ،والصواب :أنَّه عن أيب هريرة.

وقامه إمياانً واحتساابً».
صامه َ
«م ْن َ
ويف أخرى  -فذكر مثله  -وقالَ :
ِّ
ج من ذنوبه
وسنَـ ْن ُ
ويف أخرى قال« :إن هللا فَـ َر َ
ض َ
ت لكم ق َ
صيام رمضا َنَ ،
خر َ
يامه ،فمن صامه وقامه إمياانً واحتساابً َ
كيوم ولدتْه ُّأمه» (.)1
[جامع[ ]7122 :عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :ضعيف]

( )1رواه النسائي  158 / 4في الصيام ،باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً (. )2208

«حتْ َفةُ الصائم:
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالُ :
[( - ]1402ت) احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ُّ
اجملمر» أخرجه الرتمذي (.)1
الد ْه ُن و َ

[جامع[ ]7149 :الترمذي :هذا حديث غريب ،ليس إسناده بذاك] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :ضعيف]
( )1رقم ( )801في الصوم ،باب ما جاء في تحفة الصائم.
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«م ْن
[( - ]1403ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
طاف ابلبيت سبعني مرة خرج ِّمن ذُنوبِّه ِّ
(.)1
كيوم ولدتْهُ ُّأمهُ» أخرجه الرتمذي
ََ َ ْ ُ
َ
[جامع[ ]7155 :الترمذي :حديث ابن عباس حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )866في الحج ،باب ما جاء في فضل الطواف.

أه َّل ِّحبَ َّجة أو
[( - ]1404د) أم سلمة  -رضي هللا عنها  -أن َ
«م ْن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت له اجلنةُ» َشك الراوي،
َّر ،أو َو َجبَ ْ
عُ ْمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام ،غُف َر له ما تقدَّم م ْن ذَنْبه وما أتخ َ
(.)1
أيتهما قال .أخرجه أبو داود
[جامع[ ]7156 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف لجهالة حال ُحكيمة] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1741في المناسك ،باب في المواقيت.

ِّ
آدمي
[(~ - ]1405ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما عمل ّ
الدم ليقع من هللا مبكان
يوم النحر َّ
أحب إىل هللا من إهراقه الدماء ،إهنا لتأيت يوم القيامة ب ُقروهنا وأشعارها وأظالفها ،وإن َ
يقع يف األرض ،فَطيبوا هبا نفساً» أخرجه الرتمذي (.)1
قبل أن َ
[جامع[ ]7162 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام بن عروة إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده أبو
المثنى سليمان بن يزيد المدني ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )1493في األضاحي ،باب ما جاء في فضل األضحية.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عام تبوك
[( - ]1406س) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :كان ُ
وشر الناس؟ َّ
الناس وهو مسند ظهره إىل راحلته ،فقال« :أال أخربكم ِّ
إن ِّم ْن خري الناس :رجالً عمل
ُبري الناسَّ ،
خيطُب َ
يف سبيل هللا على ظهر فرسه ،أو على ظهر بعريه ،أو على قدمه ،حىت أيتيَه املوت ،وإن من َش ِّّر الناس رجالً يقرأ كتاب

هللا ال يرعوي إىل شيء منه» أخرجه النسائي

(.)1

[جامع[ ]7184 :عبد القادر :وفي إسناده أبو الخطاب المصري ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 11 / 6 )1و 12في الجهاد ،باب فضل من عمل في سبيل هللا على قدمه (.)3106

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :ستفتح عليكم
[( - ]1407د) أبو أيوب  -رضي هللا عنه  :-أنه مسع َ
األمصار ،وستكون جنود ُجمَنَّدة ،يُقطَع عليكم فيها بُعوث ،يكره الرجل منكم البَـ ْعث فيها ،فيتخلَّص من قومه ،مث
ُ
ِّ
ِّ
َّ
ث كذا؟ أال فذلك األجريُ إىل آخ ِّر قَطْرة
يتصفح
ث كذا؟ من أكفه بَـ ْع َ
نفسه عليهم ،يقولَ :م ْن أ ْكفه بَـ ْع َ
القبائل ،يَـ ْع ِّرض َ
َ
من دمه» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]7208 :عبد القادر :في سنده أبو سورة ابن أخي أبي أيوب األنصاري ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2525في الجهاد ،باب في الجعائل في الغزو.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -غَزوة اهلند ،فإن
[( - ]1408س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :وع َدان ُ
أدركتُها أ ِّ
احملرر» أخرجه النسائي (.)1
أفضل الشهداء ،وإن
كنت
رجعت فأان أبو هريرة َّ
ُ
قتلت ُ
ُنفق فيها نفسي ومايل ،فإن ُ
َ

[جامع[ ] 7209 :عبد القادر :في سنده جبر بن عبيدة ،قال الحافظ في " التهذيب " :قرأت بخط الذهبي :ال يعرف من ذا ،والخبر منكر]
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[األلباني :ضعيف اْلسناد]

( 42 / 6 )1في الجهاد ،باب غزوة الهند (.)3174

رسول هللا -
مسعت َ
بن اخلطاب يقولُ :
[( * - ]1409ت) فضالة بن عبيد  -رضي هللا عنه  -قالُ :
عمر َ
مسعت َ
ِّ
ِّ
صلى هللا عليه وسلم -يقولُّ :
ص َد َق هللا حىت قُتل ،فذلك الذي
الع ُد َّو فَ َ
«الشهداءُ أربعةَ :ر ُجل ُمؤمن َجيِّّ ُد اإلميان ،لق َي َ

س َوةَ
الناس إليه أعيُـنَهم يوم القيامة هكذا  -ورفع ر َ
يَـ ْرفَع ُ
سوةَ عُمر أراد أم قَـلَنْ ُ
سوتُه ،فال أدري أقَـلَنْ ُ
أسهُ حىت َسقطت قَـلَنْ ُ
ِّ
ِّ
الع ُد َّو َّ
ش ْوك طَلْح من
ضرب ِّجل ُدهُ بِّ َ
فكأَّنا ُ
ورجل ُمؤمن َجيِّّ ُد اإلميان ،لَق َي َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؟  -قالُ :
ِّّ
ْب ،أَته س ْهم غَرب فَـ َقتـلَه ،فهو يف الدرجة الثانية ،ورجل م ِّ
ِّ
اجلُْ ِّ
ص َد َق
ؤمن َخلَ َ
َ ُ
الع ُد َّو ،فَ َ
ط عمالً صاحلاً وآ َخر سيئاً ،لَق َي َ
َُ ُ
َ ُ
ِّ
ص َد َق هللا حىت قُتِّ َل ،فذلك يف
أس َر َ
هللا حىت قُتِّ َل فذلك يف الدرجة الثالثة ،ورجل ُمؤمن ْ
الع ُد َّو ،فَ َ
ف على نفسه ،لقي َ
(.)1
الدرجة الرابعةِّ» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]7224 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة
أبي يزيد الخوالني]

( )1رقم ( ) 1644في فضائل الجهاد ،باب ما جاء في الشهداء عند هللا.

[( - ]1410د) عبد اخلبري بن اثبت بن قيس بن َشاس :عن أبيه عن جده  -رضي هللا عنه  -قال« :جاءت امرأة
إىل ِّ
بعض
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقال هلا :أم خالَّد ،وهي تسأل عن ابن هلا قتل يف سبيل هللا؟ فقال هلا ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-ج ْئ ِّ
أصحاب ِّ
تسألني عن ابنك وأنت ُمنتقبة؟ فقالت :إ ْن أ ُْرَزأ ابْين ،فلم أ ُْرَزأ
ت
َ
أهل الكتاب»
َحيَائي ،فقال هلا ُ
أج ُر شهيدينْ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ابنُك له ْ
قالت :ومل؟ قال :ألنه قتلهُ ُ
أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ] 7230 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ومتنه منكر] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2488في الجهاد ،باب فصل قتال الروم على غيرهم من األمم.

[( - ]1411د) أبو مالك األشعري  -رضي هللا عنه َّ -
ص َل يف
أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من فَ َ
ِّ
سبيل هللا ،فمات أو قتل ،فهو َشهيد ،أو وقَ َ
صهُ فرسه أو بعريُه ،أو لَ َدغَته َه َّامة ،أو مات على فراشهِّّ ،
أبي َح ْتف شاءَ
(.)1
هللا ،فإنَّهُ َش ِّهيد ،وإن له اجلنة» .أخرجه أبو داود
[جامع[ ] 7232 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2499في الجهاد ،باب ما جاء فيمن مات غازياً.

[( - ]1412ط) أبو النضر  -رمحه هللا  -بلغه َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لشهداء أحد« :هؤالء
أن َ
أشهد عليهم ،فقال أبو بكر ِّ ِّ
أسلَ ْمنا كما أسلموا ،وجاهدان
َسنَا اي رسول هللا إبخواهنم؟ ْ
ّ
الص ّديق  -رضي هللا عنه  -أل ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-بلى ،ولكن ال أدري ما ُحتْ ِّدثون بعدي؟ فبكى أبو بكر ،مث
كما جاهدوا؟ قال ُ
بكى[ ،مث] قالَّ :إان لكائنون بعدك» أخرجه «املوطأ» (.)1
[جامع[ ] 7234 :عبد القادر :إسناده منقطع ومعناه يستند من وجوه صحاح كثيرة] [الهاللي :ضعيف]
( )1بالغًا  461 / 2و 462في الجهاد ،باب الشهداء في سبيل هللا.

[( - ]1413ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه َّ -
أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :الدُّعاءُ ُم ُّخ العبادةِّ»

أخرجه الرتمذي (.)1
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[جامع[ ]7237 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف بهذا اللفظ]

( )1رقم ( )3368في الدعوات ،باب رقم (.)2

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم قال« :من فُتِّ َح له
[( - ]1414ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ابب الد ِّ
أحب إليه من أن يُسأل العافيةَ ،وإن الدُّعاء يَـْنـ َف ُع مما نَـ َز َل ومما
الرمحةِّ ،وما ُسئِّ َل هللا شيئاً َّ
أبواب َّ
ُّعاء ،فُتِّ َح ْ
ت له ُ
يرد القضاءَ إال الدُّعاءُ ،فعليكم ابلدُّعاء» أخرجه الرتمذي (.)1
مل يَـ ْن ِّز ْل وال ُّ

[جامع[ ]7238 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المكي المليكي ،وهو ضعيف في
الحديث] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3542في الدعوات ،باب رقم (.)112

[(~ - ]1415ت) ابن عباس  -رضي هللا عنه  -جاءه سائل ،فقال له ابن عباس :أتَ ْش َه ُد أن ال إله إال هللاَّ ،
وأن

سألت ،وللسائل حق ،إنه َحلَ ّق علينا أن نصلك ،فأعطاه
وتصوم ،قال :نعم ،قال:
رسول هللا؟ قال :نعم ،قال:
حممداً ُ
َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولِّ :
يكسو مسلماً ثوابً إال كان يف حفظ هللا
مسعت َ
ثوابً ،مث قالُ :
َ
«ما م ْن مسلم ُ
ما دام عليه منه ِّخ ْرقَة» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7253 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده خالد بن طهمان الكوفي وهو صدوق اختلط] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2486في صفة القيامة ،باب رقم (.)42

[( - ]1416ت) أنس  -رضي هللا عنه َّ -
ب
أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن الصدقَةَ تُط ِّْف ُئ غَ َ
ض َ
(.)1
الس ِّ
وء» أخرجه الرتمذي
ب ،وتَ ْدفَ ُع ِّميتَة ُّ
َّ
الر ِّّ

[جامع[ ] 7255 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح الشطر األول منه] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 664في الزكاة ،باب ما جاء في فضل الصدقة.

س َن
[( - ]1417د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من توضَّأ ْ
فأح َ
الوضوء ،وعاد أخاه املسلم حمتسباً ،ب ِّ
وع َد عن النار َمسريةَ ستني خريفاً» قال اثبت :قلت :وما اخلريف اي أاب محزة؟ قال
ُ
أنس :العام .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]7271 :عبد القادر :في سنده الفضل بن دلهم الواسطي وهو لين] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3097في الجنائز ،باب في فضل العيادة على وضوء.

«م ْن عاد مريضاً،
[( * - ]1418ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
أت من اجلنة منزالً» أخرجه الرتمذي (.)1
طبت،
وطاب ممَْشاك ،وتَ َّبو َ
أو َز َار أخاً له يف هللا ،انداه مناد :أ ْن َ
َ

[جامع[ ]7273 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده أبو سنان القسملي واسمه عيسى بن سنان ،وهو لين]
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2009في البر والصلة ،باب ما جاء في زيارة اْلخوان ،ورواه أيضًا ابن ماجة في " سننه " رقم ( )1443في الجنائز ،باب

ما جاء في ثواب من عاد مريضاً.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1419س) أبو سعيد وأبو هريرة  -رضي هللا عنهما  -قاال :خطبنا ُ

كل رجل منَّا يبكي ،ال يدري :على ماذا حلف ،مث رفع
ب،
َّ
فقال« :والذي نفسي بيده  -ثالث مرات ،مث أ َك َّ
فأكب ُّ
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ِّ
ويصوم رمضا َن،
الصلوات اخلمس،
صلِّّي
رأسه ويف وجهه البُ ْش َرى ،فكانت َّ
ُ
َّعم ،قال :ما من عبد يُ َ
أحب إلينا من محُْ ِّر النـ َ
أبواب اجلنة ،وقيل له :ادخل بسالم» أخرجه النسائي (.)1
الكبائر
وجيتنب
ِّج الزكاةَ،
ُ
السبع ،إال فُتِّ َح ْ
ت له ُ
َ
وخيْر ُ
ُ
َ
[جامع[ ]7284 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :ضعيف]
( 8 / 5 )1في الزكاة ،باب وجوب الزكاة (.)2438

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن
[( - ]1420د) معاذ بن أنس اجلهين  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ضاعف على النفقة يف سبيل هللا بسبعمائة ِّ
ض ْعف» أخرجه أبو داود (.)1
الصالةَ
ُ
والصيام وال ِّّذ ْك َر تُ
َ

[جامع[ ]7286 :عبد القادر :في سنده زبان بن فائدة وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2498في الجهاد ،باب في تضعيف الذكر في سبيل هللا تعالى.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1421ت) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
ف امليزان ،واحلم ُد هلل متل ُؤهُ ،وال إله إال هللا ،ليس هلا دون هللا حجاب حىت ختلُص إليه» أخرجه الرتمذي
:
ص ُ
«التسبيح نِّ ْ
ُ
(.)1

[جامع[ ]7305 :الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
األفريقي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3513في الدعوات ،باب رقم (.)92

ش َر
[( - ]1422ت) جابر  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ثالثة من َّ
كن فيه نَ َ
والش َف َقةُ على الوالدين ،واإلحسا ُن إىل املَملُ ِّ
هللا عليه َكنَـ َفهُ ،وأ ْد َخلَه جنـَّتَهُِّ ،رفْق ابلضعيفَّ ،
وك» أخرجه الرتمذي (.)1
ْ
ْ

[جامع[ ]7312 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )2496في صفة القيامة ،باب رقم (.)49

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[(~ - ]1423ت) [عبد هللا] بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -أن َ
قال« :ثالثة على ُكثْ ِّ
بان املِّس ِّ
وحق مواليه ،ورجل أمَّ قوماً وهم به
حق هللا َّ
ك  -أراهُ قال :يوم القيامة  -عبد أدَّى َّ
ْ
األولون ِّ
واآلخ ُرون»
كل يوم وليلة» ،ويف رواية حنوه ،وزاد فيه «يَـغْبِّطُ ُهم َّ
راضون ،ورجل يُنادي ابلصلوات اخلمس يف ِّّ
أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]7313 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2569في صفة الجنة ،باب رقم (.)25

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لبالل ابن احلارث
[( - ]1424ت) عمرو بن عوف  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا؟ قال :اعلم َّ
ِّ
األجر
ت بعدي ،كان له من
يوماً« :اعلم اي بالل ،قال :ما أعلم اي َ
أن من أحيا ُسنَّة من ُسنَّت ِّأميتَ ْ
ِّمثْ ُل َم ْن عمل هباِّ ،م ْن غري أن يَـْنـ ُقص ذلك من أجورهم شيئاً ،ومن ابت َدع بِّ ْد َعة ضاللَة ال يرضاها هللا ورسولُه كان عليه
ِّ
ينقص ذلك من أوز ِّ
ار الناس شيئاً» أخرجه الرتمذي (.)1
مثْ ُل آاثم َم ْن عمل هبا ،ال ُ

[جامع[ ] 7320 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2679في العلم ،باب ما جاء في األخذ في السنة واجتناب البدع.

ين إن
[(~ - ]1425ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اي بُ ََّ
ِّ
ِّ
ين ،وذلك من ُسنَّت ،ومن أحيا ُسن َِّّت فقد
قَ َد ْر َ
ْعل ،مث قال :اي بُ ََّ
ت أن تُ ْ
صبِّ َح ومتُْس َي ولَيس يف قلبك غ ّ
ش ألحد فَافـ َ
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أحياين ،ومن أحياين كان َمعي يف اجلنة» أخرجه الرتمذي ،وقال :ويف احلديث قصة طويلة (.)1
ْ

[جامع[ ]7321 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2680في العلم ،باب ما جاء في األخذ في السنة واجتناب البدع.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما ِّم ْن حافظني
[( - ]1426ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َ
ِّ
الع ْب ِّد يف ليل أو هنار ،فيج ُد هللا تعاىل يف أول الصحيفة ِّ
وآخرها خرياً إال قال هللا
َرفعا إىل هللا تعاىل ما َحفظا من َع َم ِّل َ
ت لعبدي ما بني طََر َيف الصحيفة» .أخرجه الرتمذي (.)1
أين قد غَ َف ْر ُ
تعاىل ملالئكته :أ ْش ِّه ُدكم ِّّ

[جامع[ ] 7326 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )981في الجنائز ،باب رقم (.)9

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُّ :-
«أميا
[( - ]1427د ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
أطعم مؤمناً على ُجوع أطعمه هللا يوم القيامة ِّمن َثار اجلنة ،و ُّأميا مؤمن سقى مؤمناً على ظمإ سقاهُ هللا يوم القيامة
مؤمن َ

من الرحيق املختوم ،و ُّأميا مؤمن كسى مؤمناً على عُ ْري َكساهُ هللا يوم القيامة ،من ُحلل اجلنة» أخرجه الرتمذي ،وقال:

قد روي موقوفاً على أيب سعيد ،وهو أصح وأشبه ،وأخرجه أبو داود ،وقدَّم الكسوةَ ،مث الطعام ،مث الشراب

(.)1

[جامع[ ]7330 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود ( ) 1682في الزكاة ،باب في فضل سقي الماء ،والترمذي رقم ( )2451في صفة القيامة ،باب رقم (.)18

أكل
[( - ]1428ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
«م ْن َ
ِّ
ِّ
اليوم يف الناس كثري ،قال:
الناس بوائَِّقهُ ،دخل اجلنة ،قال رجل :اي َ
رسول هللا ،إن هذا َ
طَيباً ،وعَم َل يف ُسنَّة ،وأم َن ُ
()1
فسيكون يف قرون بعدي» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]7331 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2522في صفة القيامة ،باب رقم (.)61

الرجل يَـ ْع َم ُل العمل فَـيُ ِّس ُّرهُ ،فإذا اطُّلِّع
رسول هللا،
[( - ]1429ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أن رجالً قال :اي َ
ُ
ِّ
أج ُر العالنية» .أخرجه الرتمذي
عليه أعجبه ذلك؟ فقال ُ
الس ِّّر ،و ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-له أجران :أجر ّ
(.)1

فس َر بعض أهل العلم هذا احلديث إذ اطُّلِّع عليه وأ ْع َجبه :إَّنا معناه يعجبه ثناءُ الناس عليه ابخلري ،لقول
وقال :قد َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم« :-أنتم شهداء هللا يف األرض  ،فيعجبه ثناء الناس عليه هلذا ،فأما إذا أعجبه ليعلم الناس
ِّّ
ظم على ذلك ،فهذا ِّرايء» وقال بعض أهل العلم :إذا اطُّلع [عليه] فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله،
كرم ويُـ َع َ
منه اخلري ويُ َ

مثل أجورهم ،فهذا له مذهب أيضاً.
فيكو ُن له ُ

[جامع[ ]7332 :الترمذي :هذا حديث غريب] [األلباني :ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات ،إال أن أبي سنان الشيباني له أوهام وقد خالفه

االعمش والثوري فروياه مرسال]

( )1رقم ( )2385في الزهد ،باب رقم (.)49

[( - ]1430ط) َيىي بن سعيد  -رمحه هللا  :-أن رجالً جاءه املوت يف زمن ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
«و َْيَك ،ما يُ ْد ِّريك لو أن هللا
فقال رجل :هنيئاً له ،مات ومل يُـْبـتَل مبرض ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
(.)1
ابْتالهُ مبرض َّ
فكفر عنه من سيئاتِّه؟» أخرجه «املوطأ»
339

[جامع[ ]7346 :عبد القادر :مرسل صحيح اْلسناد] [الهاللي :ضعيف]
( 942 / 2)1في العين ،باب ما جاء في أجر المريض.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إَّنا مثَ ُل املؤمن إذا َم ِّرض
[( - ]1431ت) أنس  -رضي هللا عنه  -أن َ
ص َفائها وخلوصها».
كالربََدةِّ تقع من َّ
وص َّح َ
السماء يف َ
َ
(.)1
أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]7358 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :حديث موضوع]
( )1رواه الترمذي رقم ( )2087في الطب ،باب رقم (.)34

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-من قَدَّم
[( - ]1432ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ِّ
صناً َحصيناً.
ثالثة مل يَـ ْبلغُوا احلِّْن َ
ث كانوا له ح ْ
ِّ
ت واحداً؟ قال :وواحداً ،ولكن إَّنا ذلك
قال أبو ذر :قَدَّمت اثنني؟ قال :واثنني ،فقال أ َُّ
َّم ُ
بن كعب َسيّ ُد ال ُق َّراء :قَد ْ
ُيب ُ
عند الصدمة األوىل» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7361 :الترمذي :هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه] [عبد القادر :أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود لم يسمع
من أبيه وأبو محمد مولى عمر مجهول] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1061في الجنائز ،باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً.

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّمِّ :
«خيَ ُارُك ْم َم ْن تَـ َعلَّ َم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ص َعب بْ ِّن َس ْع ٍد ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
[( * - ]1433جه) ُم ْ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
()1
ِّ
ئ» أخرجه ابن ماجه
الْ ُق ْرآ َن َو َعلَّ َمهُ» ،قَ َ
ْع َدِّين َم ْق َع ِّدي َه َذا أُق ِّْر ُ
«وأَ َخ َذ بِّيَدي ،فَأَقـ َ
الَ :

جدا ،الحارث بن نبهان
[ماجه[ ]213 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً

متروك]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)213أَبواب ُّ ِ
آن َو َعَّل َمهُ
اب َف ْض ِل َم ْن َت َعَّل َم اْل ُقْر َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
ِّ
«اي أ ََاب ذَ ٍّرَ ،ألَ ْن تَـغْ ُد َو
ال ِّيل َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1434جه) أَبو ذَ ٍّر -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
َك ِّمن أَ ْن تُ ِّ ِّ
اب َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
فَـتَـ َعلَّ َم آيَةً ِّم ْن كِّتَ ِّ
َ
اَّللَ ،خ ْريٌ ل َ ْ
صلّ َي مائَةَ َرْك َعةَ ،وَألَ ْن تَـغْ ُد َو فَـتَـ َعلَّ َم َاب ًاب م َن الْعل ِّْم ،عُم َل بِّه أ َْو َملْ يُـ ْع َم ْلَ ،خ ْريٌ
()1
ِّ
ْف َرْك َعةٍ» أخرجه ابن ماجه
صلِّّ َي أَل َ
م ْن أَ ْن تُ َ

[ماجه[ ]219 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا بن زياد البحراني ،وضعف علي بن زيد بن ُجدعان .وضعفه
البوصيري في "الزوائد"]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)219أَبواب ُّ ِ
آن َو َعَّل َمهُ
اب َف ْض ِل َم ْن َت َعَّل َم اْل ُقْر َ
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمَ " :جيِّيء الْ ُقرآ ُن يـوم ال ِّْقيامةِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1435جه) ابْن بُـ َريْ َدةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ قَ َ
ُ
ول َّ َ
ُ ْ َْ َ َ َ
ََ َ
()1
الش ِّ
ِّ
اح ِّ
الر ُج ِّل َّ
ار َك " أخرجه ابن ماجه
ب فَـيَـ ُق ُ
َك َّ
كَ ،وأَظ َْمأْ ُ
ت لَْيـلَ َ
َس َه ْر ُ
ول :أَ َان الَّذي أ ْ
ت َهنَ َ

[ماجه[ ] 3781 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده صحيح رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف يحتمل التحسين] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف بشير بن المهاجر]

ِ
اب َث َو ِ
اب ا ْل ُقْر ِ
آن
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3781ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم قَ َ ِّ
[( - ]1436جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أ َّ
يب َرفِّي ٌق ِّيف ا ْجلَنَّةِّ،
َن َر ُس َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
ال« :ل ُك ِّّل نَِّ ٍّ
()1
يها عُثْ َما ُن بْ ُن عَ َّفا َن» أخرجه ابن ماجه
َوَرفِّ ِّيقي فِّ َ
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[ماجه[ ]109 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقهم] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
جدا ،عثمان بن خالد -وهو أبو عثمان المدني العثماني القرشي -متروك الحديث]
إسناده ضعيف ً
السَّن ِةَ ،ف ْضل ُع ْثم َ ِ
اب ُّ
َّللا َع ْنهُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)109أ َْب َو ُ
ان َرض َي َّ ُ
ُ َ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ل َِّقي عُثْ َما َن ِّع ْن َد َاب ِّ
[( - ]1437جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أ َّ
ال:
ب ال َْم ْس ِّج ِّد ،فَـ َق َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
َ
()1
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ص َد ِّ
يل أَ ْخ َربَِّين أ َّ
َن َّ
ص ْحبَتِّ َها» أخرجه ابن ماجه
اَّللَ قَ ْد َزَّو َج َ
اق ُرقَـيَّةَ ،عَلَى مثْ ِّل ُ
ك أُمَّ ُكلْثُوم ِّمبثْ ِّل َ
َ
«اي عُثْ َما ُنَ ،ه َذا ج ِّْرب ُ

جدا كسابقه]
[ماجه[ ] 110 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد هذا الحديث كالذي قبله] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
السَّن ِةَ ،ف ْضل ُع ْثم َ ِ
اب ُّ
َّللا َع ْنهُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)110أ َْب َو ُ
ان َرض َي َّ ُ
ُ َ

ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
ني َسيِّّ َدا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1438جه) ابْن عُ َم َر-رضي هللا عنهما -قَ َ
س ُْ
س ُن َوا ْحلُ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم« :ا ْحلَ َ
()1
َشبَ ِّ
ومهَا َخ ْريٌ ِّم ْنـ ُه َما» أخرجه ابن ماجه
اب أَ ْه ِّل ا ْجلَنَّةَِّ ،وأَبُ ُ

[ماجه[ ]118 :عبد الباقي :في الزوائد :رواه الحاكم في المستدرك من طريق المعلى بن عبد الرحمن كالمصنف .والمعلى اعترف
بوضع ستين حديثا في فضل علي ،قاله ابن معين .فاْلسناد ضعيف .وأصله في الترمذي والنسائي من حديث حذيفة بغير زيادة "

وأبوهما خير منهما "] [شعيب :إسناده تالف ،المعلى بن عبد الرحمن متهم بالوضع]
ِ
السَّن ِةَ ،ف ْضل َعلِ ِي ب ِن أَِبي َ ِ
اب ُّ
َّللا َع ْنهُ
ْ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)118أ َْب َو ُ
طال ٍب َرض َي َّ ُ
ُ

ال عَلِّ ٌّي« :أَ َان عَب ُد َِّّ
ِّ
ِّ ِّ
[( - ]1439جه) عَبَّاد بْ ِّن عَبْ ِّد َّ
يق
ال :قَ َ
اَّللِّ ،قَ َ
الص ِّّد ُ
ْ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ ،وأَ َان ِّّ
اَّلل َوأَ ُخو َر ُسوله َ
()1
ت قَـبل الن ِّ ِّ
ابَّ َ ،
ني» أخرجه ابن ماجه
س ْب ِّع ِّسنِّ َ
ْاألَ ْك َربَُ ،ال يَـ ُقوُهلَا بَـ ْع ِّدي إَِّّال َك َّذ ٌ
َّاس ل َ
صل ْي ُ ْ َ

[ماجه[ ]120 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا اْلسناد صحيح .رجاله ثقات] [األلباني :باطل] [شعيب :إسناده ضعيف ،عباد بن عبد هللا
وهو األسدي الكوفي -قال البخاري :فيه نظر ،وذكره العقيلي في "الضعفاء"]ِ
السَّن ِةَ ،ف ْضل َعلِ ِي ب ِن أَِبي َ ِ
اب ُّ
َّللا َع ْنهُ
ْ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)120أ َْب َو ُ
طال ٍب َرض َي َّ ُ
ُ

[( - ]1440جه) ال َْعبَّاس بْ ِّن َع ْب ِّد ال ُْمطَّلِّ ِّ
الُ :كنَّا نَـلْ َقى النَّـ َف َر ِّم ْن قُـ َريْ ٍ
ش َو ُه ْم يَـتَ َح َّدثُو َن
ب -رضي هللا عنه -قَ َ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ك لِّر ُس ِّ
الر ُج َل ِّم ْن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَـ َق َ
«ما َاب ُل أَقـ َْو ٍام يَـتَ َح َّدثُو َن ،فَِّإذَا َرأ َُوا َّ
اَّلل َ
الَ :
فَـيَـ ْقطَعُو َن َحديثَـ ُه ْم ،فَ َذ َك ْرَان ذَل َ َ
()1
أَ ْه ِّل بـي ِّت قَطَعوا ح ِّديثَـهم ،و َِّّ
ْب َر ُج ٍل ِّْ
اإلميَا ُن َح َّىت َُِّيبَّـ ُه ْم ََِّّّللِّ َولِّ َق َرابَتِّ ِّه ْم ِّم ِّّين» أخرجه ابن ماجه
َْ
اَّلل َال يَ ْد ُخ ُل قَـل َ
ُ َ ُْ َ

[ماجه[ ]140 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات .إال أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة]
[األلباني :ضعيف] [ شعيب :إسناده ضعيف ،أبو سبرة النخعي لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ،وقال ابن معين :ال أعرفه ،ومحمد

بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب]
ِ
ِ
َِّ
السَّن ِةَ ،ف ْض ُل ا ْل َعَّب ِ
اب ُّ
َّللا َع ْنهُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)140أ َْب َو ُ
اس ْب ِن َع ْبد اْل ُمطل ِب َرض َي َّ ُ

اَّللِّ ب ِّن عَم ِّرو ب ِّن عَو ٍ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ
ِّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ف ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،عَ ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
ُ
ول َّ َ
[( - ]1441جه) َكثريُ بْ ُن عَبْد َّ ْ ْ ْ ْ
()1
ِّ
ص ِّ
ص ِّ
«رِّح َم َّ
ار» أخرجه ابن ماجه
ارَ ،وأَبْـنَاءَ أَبْـنَاء ْاألَنْ َ
ارَ ،وأَبْـنَاءَ ْاألَنْ َ
اَّللُ ْاألَنْ َ
صَ
َو َسلَّ َمَ :

[ماجه[ ]165 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا بهذا اللفظ ،صحيح بلفظ اللهم اغفر لألنصار وأبناء
ِ
وشيخه كثير بن عبد هللا]
األنصار] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن مخلد
السَّن ِةَ ،ف ْض ُل ْاألَ ْن َص ِار
اب ُّ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)165أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ
«ما ِّم ْن َدا ٍع يَ ْدعُو إِّ َىل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1442جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ف يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ َال ِّزًما لِّ َد ْع َوتِّهَِّ ،ما َد َعا إِّل َْيهَِّ ،وإِّ ْن َد َعا َر ُج ٌل َر ُج ًال» أخرجه ابن ماجه
َش ْي ٍء إَِّّال ُوقِّ َ

[ماجه[ ]208 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي

سليم -وقد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث]
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( )1سنن ابن ماجه ( ،)208أَبواب ُّ ِ
اب َم ْن َس َّن ُسَّن ًة َح َسَن ًة أ َْو َسِيَئ ًة
السَّنةَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1443جه) عَلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّب -رضي هللا عنه  -قَ َ
ت لَْيـلَةُ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّذَا َكانَ ْ
اَّلل َ
النِّّص ِّ ِّ
يها لِّغُ ُر ِّ
الش ْم ِّ
وب َّ
س إِّ َىل َمسَ ِّاء ُّ
ارَها ،فَِّإ َّن َّ
ول :أ ََال ِّم ْن
الدنْـيَا ،فَـيَـ ُق ُ
ْ
اَّللَ يَـ ْن ِّز ُل فِّ َ
وموا لَْيـلَ َها َو ُ
ص ُ
ف م ْن َش ْعبَا َن ،فَـ ُق ُ
وموا َهنَ َ
()1
ُعافِّيَهُ أ ََال َك َذا أ ََال َك َذاَ ،ح َّىت يَطْلُ َع الْ َف ْج ُر " أخرجه ابن ماجه
ُم ْستَـغْ ِّف ٍر ِّيل فَأَغْ ِّف َر لَهُ أ ََال ُم ْس َ ْرت ِّز ٌق فَأ َْرُزقَهُ أ ََال ُم ْبـتَـلًى فَأ َ

[ماجه[ ] 1388 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف ،لضعف ابن أبي يسرة واسمه أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي يسرة.
قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين :يضع الحديث] [حكم األلباني :ضعيف جدا أو موضوع] [شعيب :إسناده تالف بمرة ،ابن أبي سبرة

محمد القرشي -رموه بالوضع]
وهو أبو بكر بن عبد هللا بن َِّ
الص َال ِة ،و ُّ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1388ك َت ُ ِ
اج ِة
ام ِة َّ
اء ِفي َص َالة ا ْل َح َ
السَّن ُة ف َ
يهاَ ،ب ُ
َ
اب َما َج َ
اب إ َق َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم :لِّبِّ َال ٍل «الْغَ َداءُ َاي بِّ َال ُل»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1444جه) ُسلَْي َمان بْ ِّن بُـ َريْ َدةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
اَّلل َ
ول َِّّ
ت َاي بِّ َال ُل أ َّ
َن
ال َر ُس ُ
صائِّ ٌم ،قَ َ
فَـ َق َ
«أنْ ُك ُل أ َْرَزاقَـنَاَ ،وفَ ْ
ض ُل ِّر ْز ِّق بَِّال ٍل ِّيف ا ْجلَنَّةِّ ،أَ َش َع ْر َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
ال :إِِّّّين َ
()1
الصائِّم تُسبِّ ِّ
امهَُ ،وتَ ْستَـغْ ِّف ُر لَهُ ال َْم َالئِّ َكةُ َما أُكِّ َل ِّع ْن َدهُ» أخرجه ابن ماجه
ح عظَ ُ
َّ َ َ ّ ُ

[ماجه[ ] 1749 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن عبد الرحمن .متفق على تضعيفه .وكذبه ابن حاتم واألزدي] [حكم
محمد بن عبد الرحمن هذا -وهو ال ُقشيري -كذاب ،وبقية -وهو ابن الوليد -ضعيف]
األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،آفته َّ
الص ِائمِ إِ َذا أ ُِك َل ِع ْنَد ُه
اب ِفي َّ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)1749ب ٌ

ول َِّّ
[( - ]1445جه) أَبو سعِّ ٍ
وسا ِّع ْن َد َر ُس ِّ
ود َع ْب ِّد
يد ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
ي ،قَ َ
اخلُ ْد ِّر ُّ
ال :أَتَـ ْت ُك ْم ُوفُ ُ
اَّلل َ
الُ :كنَّا ُجلُ ً
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الْ َق ْي ِّ
ول َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،وبَق َي ْاألَ َش ُّج
ك ،إِّ ْذ َجاءُوا فَـنَـ َزلُوا ،فَأَتَـ ْوا َر ُس َ
َح ًدا ،فَـبَـْيـنَا َْحن ُن َك َذل َ
اَّلل َ
سَ ،وَما نَـ َرى أ َ
خ ر ِّ
ول َِّّ
ض َع ثِّيَابَهُ َجانِّبًاُ ،مثَّ َجاء إِّ َىل َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
ص ِّر ُّ
احلَتَهَُ ،وَو َ
ال لَهُ
اَّلل َ
ال َْع َ
ي ،فَ َجاءَ بَـ ْع ُد ،فَـنَـ َز َل َم ْن ِّزًال فَأَ َان َ َ
َ
اَّللِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
صلَتَ ْ ِّ
ول َّ
ني َُِّيبُّـ ُه َما َّ
الَ :اي َر ُس َ
ْم َوالتُّـ َؤ َدةَ» ،قَ َ
َر ُس ُ
«اي أَ َش ُّج إِّ َّن فِّ َ
يك َخلَ ْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
اَّللُ َوَر ُسولُهُ ،ا ْحلل َ
ول َِّّ
ْت َعلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه
ال َر ُس ُ
ث ِّيل؟ قَ َ
ْت َعلَْيهِّ ،أ َْم َش ْيءٌ َح َد َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :بَ ْل َش ْيءٌ ُجبِّل َ
أَ َش ْيءٌ ُجبِّل ُ
اَّلل َ

()1

[ماجه[ ]4187 :عبد الباقي :في الزوائد :عمارة بن جوين -أبو هارون العبدي -كذبه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة .وقال ابن عبد
جدا]
البر :أجمعوا على أنه ضعيف الحديث] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4187أَبواب الز ْ ِ
اب اْل ِح ْلمِ
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :إِّذَا َمجَ َع َّ
اخلََالئِّ َق يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ،
اَّللُ ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1446جه) أَبو بُـ ْر َدةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
اَّلل َ
الس ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
وس ُك ْم ،قَ ْد َج َعلْنَا ِّع َّدتَ ُك ْم فِّ َداءَ ُك ْم ِّم َن الن ِّ
َّار "
ج ُدو َن لَهُ طَ ِّو ًيالُ ،مثَّ يُـ َق ُ
الْ :ارفَـعُوا ُرءُ َ
جود ،فَـيَ ْس ُ
أُذ َن أل َُّمة ُحمَ َّمد ِّيف ُّ ُ

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]4291 :عبد الباقي :في الزوائد :روى مسلم معناه .وأتم سوق الحديث عن أبي بردة عن أبيه بإسناد أصح من هذا .ومع ذلك

جدا ،جبارة بن المغلس ضعيف ،وعبد األعلى بن أبي المساور
فقد أعله البخاري] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً

متروك]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)4291أَبواب الزُّه ِد ،باب ِصَف ِة أ َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -
َْ ُ ْ َ ُ
ُمة ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
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الكتاب الثاني من حرف الفاء :يف الفرائض واملواريث
ث»
[( * - ]1447ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :القاتل ال ير ُ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7377 :الترمذي :هذا حديث ال يصح] [عبد القادر :في سنده إسحاق بن عبد هللا ابن أبي فروة ،وهو متروك] [شعيب:

إسناده ضعيف جدا] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( ) 2109في الفرائض ،باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل.

فورثه ابناً له ُمسلماً ،وقال :قال
[( * - ]1448د) أبو األسود الدؤيل  -رمحه هللا  :-قال :أُِّيت معاذ مبرياث يهوديَّ ،

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-اإلسالم يعلُو وال يُـ ْعلى ،ويزيد وال يَـْنـ ُقص».
ُ

املسلم
فورث
ويف رواية عن عبد هللا بن بُريدة :أن أ َخوين اختصما إىل َيىي بن يَـ ْع َمر ،أحدمها مسلم ،واآلخر يهوديَّ ،
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
منهما ،وقال :حدَّثين أبو األسود :أن رجالً حدَّثه أن ُمعاذاً قالُ :
فورث املسلم».
«اإلسالم يزي ُد وال يَـْنـ ُقصَّ ،
ّ ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم .»-أخرج أبو داود
ويف أخرى «أن معاذاً أُيتَ مبرياث
يهودي وارثُهُ مسلم ،مبعناه عن ِّّ
الثانية والثالثة ( )1واألوىل ذكرها رزين.

[جامع[ ] 7381 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :إسناده ضعيف ْلبهام الرجل الذي حدث أبا األسود] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2912و ( )2913في الفرائض ،باب هل يرث المسلم الكافر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1449د ت) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  :-أن رجالً جاء َ
آخر ،فلما َو َّىل دعاه،
يل من مرياثِّهِّ؟ قال :لك ُّ
س ،فلما َو َّىل دعاهُ ،فقال« :لك ُس ُدس ُ
الس ُد ُ
فقال :إن ابين مات ،فما َ
األخر طُعمة» أخرجه أبو داود والرتمذي.
فقال :إن ُّ
س َ
الس ُد َ
السدس (.)1
قال أبو داود :قال قتادة :فال يَ ْد ُرون مع أي شيء َّ
ورثَهُ؟ قال قتادة :أقل شيء ُوِّّرث اجلدُُّّ :
[جامع[ ]7385 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2896في الفرائض ،باب ما جاء في ميراث الجد ،والترمذي رقم ( )2100في الفرائض ،باب ما جاء في

ميراث الجد.

[( - ]1450ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال يف اجلدَّة مع ابنهاَّ :
رسول هللا
أول َج ّدة أط َْعمها ُ
«إهنا ُ

 -صلى هللا عليه وسلمُ -سدساً مع ابنها وابنُها َح ّي» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7390 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه] [عبد القادر :في سنده محمد بن سالم الهمذاني وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2103في الفرائض ،باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها.

أم األب -
األم  -ويف روايةّ :
[( - ]1451ط ت د) قبيصة بن ذؤيب  -رضي هللا عنه  -قال« :جاءت اجلَ َّدةُ أمُّ ِّّ
علمت ِّ
إىل أيب بكر ،تسأله مرياثَها ،فقال :ما ل ِّ
لك يف ُسنَّةِّ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
َك يف كتاب هللا َشيء ،وما
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ت َ
وسلم -شيئاً ،فارجعي حىت َ
س ،فقال املغرية بن شعبة :حضر ُ
أسأل الناس ،فسأل النا َ
معك غريُك؟ فقال حممد بن َم ْسلمة ،فقال مثل ما قال املغريةُ ،فأنْـ َف َذه هلا
وسلم -أعطاها ُّ
دس ،فقال أبو بكر :هل َ
الس َ
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مالك يف كتاب هللا َشيء ،وما كان القضاء الذي قُ ِّ
اجلدةُ األخرى إىل عمر تسألُه مرياثَها ،فقالِّ :
جاءت َّ
ضي
أبو بكر ،مث
ْ
َ
به إال لغريك ،وما أان بزائد يف الفرائض شيئاً ،ولكن هو ِّ
ت
ذاك ُّ
الس ُدس ،فإن اجتمعتما فيه ،فهو بينكما ،وأيَّـتُكما َخلَ ْ
به ،فهو هلا» أخرجه «املوطأ» والرتمذي وأبو داود (.)1

[جامع[ ]7391 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الموطأ  513 / 2في الفرائض ،باب ميراث الجدة ،والترمذي رقم ( ) 2101في الفرائض ،باب ما جاء في ميراث الجدة ،وأبو
داود رقم ( )2894في الفرائض ،باب ميراث الجدة.

[( * - ]1452ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال« :إنكم تَـ ْقرؤون هذه اآلية ِّ
{م ْن بَـ ْع ِّد َوصيَّةٍ تُوصو َن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قضى ابلدَّين قبل الوصية ،وإن أعيان بين األم
ِّهبا أو َديْ ٍن} [النساء ]12 :وإن َ
الرجل يرث أخاه ألبيه وأمه ،دون أخيه ألبيه» .أخرجه الرتمذي (.)1
العالَّت:
يتوارثون دون بين َ
ُ

[جامع[ ]7396 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ،وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث
والعمل على هذا عند أهل العلم] [عبد القادر :في سنده الحارث بن عبد هللا وهو األعور ،وقد ضعفه الجمهور] [األلباني :حسن]

[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2095في الفرائض ،باب ما جاء في ميراث اْلخوة من األب واألم.

تصدَّق
[( - ]1453ط) مالك بن أنس  -رمحه هللا  -قال :بَـلَغَين «أن رجالً من األنصار من بلحارث بن اخلزرج َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقال:
املال ،وهو َُنْل ،فسأل عن ذلك َ
ث ابنُهما َ
ص َدقَة ،فهلَكا ،فَـ َوِّر َ
على أبَـ َويْه بِّ َ
ث» أخرجه «املوطأ» (.)1
عليك املريا ُ
ك ،وردَّها َ
ت يف ص َدقَتِّ َ
ُجر َ
لقد أ ْ
[جامع[ ] 7416 :عبد القادر :إسناده منقطع] [الهاللي :ضعيف]
( )1بالغًا  760 / 2في األقضية ،باب صدقة الحي عن الميت.

[( - ]1454ت) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  -عن أبيه عن جده َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
أن َ
(.)1
ث املال» أخرجه الرتمذي .وقال :ليس إسناده ابلقوي
ث الوالءَ َمن ير ُ
«يَ ِّر ُ

[جامع[ ]7423 :الترمذي :ليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :في سنده ابن لهيعة ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2115في الفرائض ،باب ما جاء فيمن يرث الوالء.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رجل ،فقالَّ :
إن عندي
[( * - ]1455د) بريدة  -رمحه هللا  -قال« :أتى َ
فاذهب فالتمس َأزِّد ّايً َح ْوالً ،فأَته بعد احلول ،فقال :مل أجد
أزدايً أدفعه إليه ،قال:
مرياث رجل من األزد،
ُ
ْ
ولست أجد ّ
دايً أدفعه إليه ،قال[ :فانطلق] ،فانظروا أول ُخزاع ٍي تلقاه فادفعه إليه ،فلما َّ
علي ابلرجل ،فلما جاءه قال:
وىل قالَّ :
َأز ّ
ّ
رب ُخزاعةَ فادفعه إليه».
انظر ُك ْ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مبرياثه ،فقال :التمسوا له واراثً ،أو ذا
ويف رواية قال« :مات رجل من خزاعةَ ،فأُِّيتَ ُّ

رب من خزاعة».
رحم ،فلم جيدوا له واراثً ،وال ذا رحم ،فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أعطوه ال ُك ْ َ
أكرب رجل من خزاعة» أخرجه أبو داود (.)1
ويف أخرى «انظروا َ

[جامع[ ] 7433 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2903و ( )2904في الفرائض ،باب ميراث ذوي األرحام.

ع واراثً ،إال غالماً له كان أعتقه،
[( * - ]1456د ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رجالً مات ومل ي َد ْ
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رسول هللا  -صلى
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-هل له أحد؟ قالوا :ال ،إال غالم له أعتقه ،قال :فجعل ُ
فقال ُ
هللا عليه وسلم -مرياثه له» أخرجه أبو داود.

رسول هللا  -صلى هللا
ع واراثً إال غالماً له كان أعتقه ،فجعل ُ
وأخرجه الرتمذي خمتصراً ،قال« :إن رجالً مات ،ومل يَ َد ْ

عليه وسلم -مرياثه له» (.)1

[جامع[ ]7434 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2905في الفرائض ،باب ميراث ذوي األرحام ،والترمذي رقم ( )2107في الفرائض ،باب رقم (.)14

«صنعت سيفي على َس ْي ِّ
[( - ]1457ت) حممد بن سريين  -رمحه هللا  -قال:
ُ
ف َمسَُرةَ ،وزعم مسرةُ :أنه صنع َسي َفهُ
على ِّ
سيف ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وكان َحنَ ِّفيّاً» أخرجه الرتمذي (.)1
قال الرتمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وقد تكلم َيىي ابن سعيد القطان يف عثمان بن سعد
الكاتب ،وضعفه من قبل حفظه.

[جامع[ ]7445 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده عثمان بن سعد البصري ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1683في الجهاد ،باب ما جاء في صفة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

[( * - ]1458ت) جابر  -رضي هللا عنه  -قال« :إن لِّواء ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوم َد َخل َّ
مكةَ كان
ََ
َ

أبيض» أخرجه الرتمذي
َ

(.)1

[جامع[ ]7447 :عبد القادر :في سنده شريك القاضي ،وهو صدوق يخطئ كثي اًر[ ]،األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )1679في الجهاد ،باب ما جاء في األلوية ،ورواه أيضاً أبو داود رقم ( )2952في الجهاد ،باب الرايات واأللوية.

[( - ]1459د) مساك [بن حرب]  -رمحه هللا  :-عن رجل من قومه عن آخر منهم ،قال« :رأيت رايةَ ِّ
رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -صفراءَ» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 7449 :عبد القادر :في سنده جهالة] [األلباني :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2593في الجهاد ،باب في الرايات واأللوية.

ول َِّّ
ِّ
«اي أ ََاب ُه َريْـ َرةَ تَـ َعلَّ ُموا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1460جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
ص ُ ِّ
سىَ ،و ُه َو أ ََّو ُل َش ْي ٍء يُـْنـ َزعُ ِّم ْن أ َُّم ِّت» أخرجه ابن ماجه
وها ،فَِّإنَّهُ نِّ ْ
ض َو َعلّ ُم َ
الْ َف َرائِّ َ
ف الْعل ِّْم َو ُه َو يُـ ْن َ

[ماجه[ ] 2719 :عبد الباقي :في الزوائد :قلت :أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح اْلسناد .وفيما قاله نظر .فإن حفص بن
عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم .وقال ابن حبان :ال يجوز االحتجاج به بحال ،وقال ابن عدي :قليل

العطاف متروك
الحديث .وحديثه ،كما قال البخاري ،منكر] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
جدا .حفص بن عمر بن أبي َ
الحديث]
ِ
اب ا ْل َح ِث َعَلى َت ْعلِيمِ اْل َفَرِائ ِ
اب ا ْل َفَرِائ ِ
ض
ضَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2719ك َت ُ

ول َِّّ
اس -رضي هللا عنهما« -أ َّ
[( * - ]1461جه) ابْن عَبَّ ٍ
ث َج َّدةً ُس ُد ًسا» أخرجه
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم َوَّر َ
اَّلل َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2725 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ليث بن سليم ،وهو ضعيف مدلس] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :حسن
لغيره ،وهذا إسناد ضعيف .شريك  -وهو ابن عبد هللا القاضي وليث -وهو ابن أبي سليم -ضعيفان]
اث ا ْلجد ِ
ض ،باب ِمير ِ
ِ
ِ
َّة
َ
اب ا ْل َفَرائ ِ َ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2725ك َت ُ
345

ِّ
ول َِّّ
اخلَطَّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
ال عُ َم ُر بْ ُن ْ
ث َألَ ْن يَ ُكو َن َر ُس ُ
ال :قَ َ
يل قَ َ
اب " :ثََال ٌ
اَّلل َ
[( - ]1462جه) ُم َّرة بْ ِّن َش َراح َ
()1
يها :الْ َك َاللَةَُ ،و ِّّ
يل ِّم َن ُّ
اخلَِّالفَةُ " أخرجه ابن ماجه
الرَابَ ،و ْ
َح ُّ
ب إِّ ََّ
الدنْـيَا َوَما فِّ َ
بَـيَّـنَـ ُه َّن أ َ

[ماجه[ ] 2727 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات إال أنه منقطع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح دون قوله:
"والخالفة" ،وهذا إسناد رجاله ثقات لكن مرة بن شراحيل روايته عن عمر مرسلة ،وقد روي الحديث من وجه آخر متصل ،إال أنه قال
فيه :الجد ،بدل :الخالفة]

ِ
اب ا ْل َفَرِائ ِ
اب ا ْل َك َال َل ِة
ضَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2727ك َت ُ

ول َِّّ
َت آيةُ اللِّّع ِّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم« :أ َُّميَا
ال َر ُس ُ
ان قَ َ
[( - ]1463جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
ال :ل ََّما نَـ َزل ْ َ َ
ٍ
ت بِّ َقوٍم من لَي ِّ
ت ِّمن َِّّ
ٍ
َن يُ ْد ِّخلَ َها َجنـَّتَهَُ ،وأ َُّميَا َر ُج ٍل أَنْ َك َر َولَ َدهُ َوقَ ْد َع َرفَهُ،
اَّلل ِّيف َش ْيءَ ،ول ْ
س ْ َ
س م ْنـ ُه ْم ،فَـلَْي َ
ْام َرأَة أَ ْحلََق ْ ْ َ ْ ْ َ
()1
وس ْاألَ ْش َه ِّ
ض َحهُ َعلَى ُرءُ ِّ
ب َّ
اد» أخرجه ابن ماجه
اَّللُ ِّم ْنهُ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةَِّ ،وفَ َ
ْ
احتَ َج َ

[ماجه[ ] 2743 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف .فيه يحيى بن حرب .وهو مجهول ،قاله الذهبي في الكاشف] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
اب ا ْل َفَرِائ ِ
اب َم ْن أَْن َكَر َوَل َد ُه
ضَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2743ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
اَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو -رضي هللا عنه -أ َّ
[( - ]1464جه) َع ْبد َّ
ال:
ام يَـ ْو َم فَـ ْت ِّح َم َّكةَ فَـ َق َ
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َ
اَّلل َ
احبه ،فَِّإذَا قَـتل أَح ُد ُمهَا ِّ
ث ِّمن ِّديتِّها وم ِّاهلا ،ما َمل يـ ْقتل أَح ُد ُمهَا ِّ
ِّ ِّ
«الْمرأَةُ تَ ِّر ُ ِّ ِّ ِّ ِّ
صاحبَهُ
ص َُ
َ
َ
ََ َ
ث م ْن ديَة َزْوج َها َوَمالهَ ،و ُه َو يَ ِّر ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َْ
()1
ث ِّمن ِّديتِّهِّ ومالِّهِّ َشيـئًا ،وإِّ ْن قَـتل أَح ُد ُمهَا ص ِّ
ث ِّم ْن ِّديَتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
ث ِّم ْن َمالِّهِّ َوَملْ يَ ِّر ْ
احبَهُ َخطَأً َوِّر َ
َ
عَ ْم ًدا َملْ يَ ِّر ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
[ماجه[ ] 2736 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن سعيد ،وهو المصلوب .قال أحمد :حديثه موضوع .وقال مرة :عمدا كان
يضع .وقال أبو أحمد الحاكم كان يضع الحديث ،صلب على الزندقة .وقال الحاكم أبوعبد هللا :ساقط بال خالف] [األلباني :موضوع]

[شعيب :إسناده حسن إن شاء هللا تعالى]
ض ،باب ِمير ِ
ِ
ِ
اث ا ْلَق ِات ِل
اب ا ْل َفَرائ ِ َ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2736ك َت ُ
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الكتاب الثالث :من حرف الفاء يف الفت واألهواء واالختالف
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-كيف أنتم وأئمة من
[( - ]1465د) أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه قال :قال ُ
بعدي يستأثرون هبذا ال َفيء؟ قلت :أما والذي بعثك ابحلق ،أضع سيفي على عاتقي ،مث أضرب به حىت ألقاك ،أو
(.)1
ك قالَ :أوال أدُلُّك على خري من ذلك؟ تصرب حىت تلقاين» أخرجه أبو داود
أ ْحلََق َ

[جامع[ ] 7458 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4759في السنة ،باب في قتل الخوارج.

[( - ]1466د) وابصة [بن معبد] األسدي أن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم[-يقول]  - :فذكر بعض حديث أيب بكرة  -وقال« :قَـ ْتالها كلُّهم يف النار» وقال فيه :قلت« :مىت ذاك اي ابن
اهلرج ،حيث ال أيمن الرجل جليسه ،قلت :فما أتمرين إن أدركين ذلك الزمان؟ قال :تَ ُك ُّ
ف
مسعود؟ قال :تلك أايم ْ
شق،
لسانك ويدك ،وتكون ِّحلْساً من أحالس بيتك ،قال :فلما قُتِّ َل عثمان :طار قليب َمطاره ،فركبت حىت أتيت ِّد َم َ
فلقيت ُخ َرمي بن فاتك ،فحدَّثتُهُ ،فحلف ابهلل الذي ال إله إِّال هو ،لسمعتُه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كما

حدثنيه ابن مسعود» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 7463 :عبد القادر :في سنده القاسم بن غزوان ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة القاسم بن غزوان
وعمرو بن وابصة] [األلباني :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 4258في الفتن ،باب في النهي عن السعي في الفتنة.

ِّ
تناس ْوا؟ وهللا ما
[( * - ]1467د) حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه  -قال« :وهللا ما أَ ْد ِّري أنَسي أصحايب ،أم َ

ترك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من قائد فتنة إىل انقضاء الدنيا ،يبل َغ من معه ثالَثائة فصاعداً ،إال قد مسَّاه لنا
ابمسه واسم أبيه واسم قبيلته» أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ] 7483 :عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ابن فزوخ وأسامة بن زيد -وهو الليثي -فيه ضعف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4243في الفتن ،باب ذكر الفتن ودالئلها.

[( - ]1468د) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :يكون يف

هذه األمة أربع فنت ،يف آخرها القتل» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 7486 :عبد القادر :في سنده رجل مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الراوي عن عبد هللا ابن مسعود] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )4241في الفتن ،باب ذكر الفتن ودالئلها.

[( - ]1469د ت) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه
«إهنا ستكو ُن فِّْتـنَة تَستِّ ِّ
وسلمَّ :-
العرب ،قتالها يف النار ،اللسا ُن فيها ُّ
أشد من َوق ِّْع السيف» أخرجه الرتمذي وأبو
نطف
َ
ْ

داود

(.)1

[جامع[ ] 7500 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي ُسليم -وجهالة زياد] [األلباني:
ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4265في الفتن ،باب في كف اللسان ،والترمذي رقم ( )2179في الفتن ،باب رقم (.)16
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ِّ
[( - ]1470د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
«ستَ ُكون ف ْتـنَة َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ص َّماءُ
(.)1
اف اللسان فيها كوقوع السيف» أخرجه أبو داود
ف هلا استشرفت [له] وإشر ُ
بَكْماءُ عمياءَُ ،م ْن أَ ْش َر َ

[جامع[ ]7501 :عبد القادر :إسناده ضعيف ولبعضه شواهد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني ،وقد اخُتلف
في إسناد هذا الحديث ومتنه] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4264في الفتن ،باب في كف اللسان.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ليس ِّمنَّا َم ْن
[( * - ]1471د) جبري بن مطعم  -رضي هللا عنه  -أن َ
دعا إىل عصبيَّة ،وليس منا من قاتل عصبيَّة ،وليس منا من مات على عصبيَّة» أخرجه أبو داود (.)1

محمد بن عبد الرحمن
[جامع[ ] 7522 :عبد القادر :إسناده ضعيف وله شاهد صحيح فهو حسن به] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف َّ
بن أبي َلِب َيبة] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5121في األدب ،باب في العصبية.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -خطبنا
[( - ]1472د) سراقة بن مالك بن جعشم  -رضي هللا عنه  -أن َ
ريكم املدافِّ ُع عن عشريته ،ما َملْ أيمث» أخرجه أبو داود (.)1
فقالَ « :خ ْ ُ

[جامع[ ] 7523 :عبد القادر :في سنده أيوب بن سويد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف

أيوب بن ُس َويد] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5120في األدب ،باب في العصبية.

ني
[( * - ]1473د) واثلة بن األسقع  -رضي هللا عنه  -قال :قلت :اي رسول هللا ،ما العصبية؟ قال« :أن تُعِّ َ
ك على الظُّل ِّْم» .أخرجه أبو داود (.)1
وم َ
قَ َ
[جامع[ ]7525 :عبد القادر :في سنده سلمة بن بشر الدمشقي ،وابنة واثلة بن األسقع ،لم يوثقهما غير ابن حبان] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :حديث حسن ،سلمة بن بشر روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع]

( )1رقم ( )5119في األدب ،باب في العصبية.

عمر رضي هللا عنه يف طريق من طُُر ِّق املدينةِّ ،إذ
[( - ]1474د) عبد الرمحن بن ُمسري قال:
ُ
«كنت آخذاً بيد ابن َ
مسعت رسول هللا -
أتَى على رأس منصوب ،فقالَ :ش ِّق َي قاتِّ ُل هذا ،فلما أن مضى ،قال :وما أرى هذا إال قد ِّش ِّق َيُ ،
شى إىل رجل من أمت ليقتله ،فليقل هكذا ،فالقاتل يف النار ،واملقتول يف اجلنة»
صلى هللا عليه وسلم -يقول :من َم َ
(.)1
أخرجه أبو داود

[جامع[ ]7542 :عبد القادر :فيه عبد الرحمن بن سمير لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن الراوي
عن ابن عمر] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 4260في الفتن ،باب في النهي عن السعي في الفتنة.

[( - ]1475ت) ابن أخي عبد هللا بن سالم قال :ملا أريد عثمان  -رضي هللا عنه -جاء عبد هللا بن سالم ،فقال له
هم عين ،فإنَّك خارجاً خري يل منك داخالً،
عثمان :ما جاء بك؟ قال :جئت يف نُ ْ
صرتك ،قال :اخرج إىل الناس فاطردُ ْ

سماين رسول هللا  -صلى هللا عليه
الناس ،إنه كان امسي يف اجلاهلية فالانً ،فَ َّ
قال :فخرج عبد هللا بن َس َ
الم ،فقال :أيُّها ُ
ِّ ِّ
ْرب ُمت َّ
يف آايت من كتاب هللا ،نزل َّ
وسلم -عبد هللا ،ونزل َّ
فآم َن و ْ
إن هللاَ
يف {و َش ِّه َد شاه ٌد م ْن بين إسرائيل على مثله َ
استَك َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الكتاب}
ْم
ال يهدي ال َق ْو َم الظَّ َ
املني} [األحقاف ]10 :ونزلت يفَّ {قُ ْل َكفى ابهلل َش ِّهيداً بَيين وبَـْيـنَ ُكم َ
وم ْن عنْ َدهُ عل ُ
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ِّ
[الرعدَّ ]43 :
جاوَرتْكم يف بَلِّدكم هذا الذي نزل فيه نَبِّيُّ ُكم ،فاهللَ هللا يف
إن هلل َسيْفاً َمغْ ُموداً عنكم ،وإن املالئ َكةَ قد َ
ِّ ِّ
املغمود عنكم فال يُـغْ َمد إىل يوم
ف هللا
سلُّ َّن َس ْي َ
َ
هذا ُ
الرجل أن تقتلوه ،فوهللا لَئن قَـتَلتُ ُموه لَتَط ُْر ُد ّن جريانَ ُكم املالئكةَ ،ولَتَ ُ
القيامة ،قال :فقالوا :اقتلوا الي ِّ
ي ،واقْـتُـلُوا عثمان .أخرجه الرتمذي (.)1
هود َّ
َ
[جامع[ ]7544 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3253في التفسير ،باب ومن سورة األحقاف.

ِّ
ص ْ ِّ
الَ :ما
ْت َاي ِّع ْم َرا ُن قَ َ
ني ،قَ َ
َص َحابُهُ ،فَـ َقالُواَ :هلَك َ
ال :أَتَى َانفِّ ُع بْ ُن ْاألَ ْزَر ِّق َوأ ْ
[( * - ]1476جه) ع ْم َران بْ ِّن ا ْحلُ َ
ِّ
ِّ
ال َّ
ين ُكلُّهُ ََِّّّللِّ}
الَ :ما الَّ ِّذي أَ ْهلَ َك ِّين؟ قَالُوا :قَ َ
ْت ،قَالُوا :بَـلَى ،قَ َ
َهلَك ُ
{وقَاتِّلُ ُ
وه ْم َح َّىت َال تَ ُكو َن ف ْتـنَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
اَّللَُ :
اَّللِّ
اه ْم ،فَ َكا َن ال ِّّدين ُكلُّهُ ََِّّّللِّ ،إِّ ْن ِّش ْئـتُ ْم َح َّدثْـتُ ُك ْمَ ،ح ِّديثًا َِّمس ْعتُهُ ِّم ْن َر ُس ِّ
ول َّ
[األنفال ،]39 :قَ َ
اه ْم َح َّىت نَـ َف ْيـنَ ُ
ال :قَ ْد قَاتَـلْنَ ُ
ُ
ول َِّّ
ول َِّّ
ت َِّمس ْعتَهُ ِّم ْن َر ُس ِّ
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم؟ قَ َ
ال :نَـ َع ْمَ ،ش ِّه ْد ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَالُواَ :وأَنْ َ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
اَّلل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
وهم قَاتَـلُ ُ ِّ
وه ْم أَ ْكتَافَـ ُه ْم،
عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ ،وقَ ْد بَـ َع َ
ث َجيْ ً
ح ُ
ني إِّ َىل ال ُْم ْش ِّركِّ َ
شا م َن ال ُْم ْسل ِّم َ
وه ْم قتَ ًاال َشدي ًدا ،فَ َمنَ ُ
ني ،فَـلَ َّما لَ ُق ُ ْ
ِّ
ِّ
ال :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِّلَهَ إَِّّال َّ
ني ِّاب ُّلرْم ِّح ،فَـلَ َّما غَ ِّشيَهُ ،قَ َ
اَّللُ ،إِِّّّين ُم ْسلِّ ٌم ،فَطََعنَهُ
فَ َح َم َل َر ُج ٌل م ْن ُحلْ َم ِّت َعلَى َر ُج ٍل م َن ال ُْم ْش ِّركِّ َ
ول َِّّ
ِّ
ت؟» َم َّرةً أ َْو َم َّرتَ ْ ِّ
ول َّ
ني،
ْت ،قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
فَـ َقتَـلَهُ ،فَأَتَى َر ُس َ
صنَـ ْع َ
اَّللِّ َهلَك ُ
«وَما الَّذي َ
اَّلل َ
الَ :
ول َِّّ
ِّ
الَ :اي
ت َما ِّيف قَـلْبِّهِّ؟» قَ َ
ال لَهُ َر ُس ُ
صنَ َع ،فَـ َق َ
ت َع ْن بَطْنِّهِّ فَـ َعلِّ ْم َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :فَـ َه َّال َش َق ْق َ
اَّلل َ
فَأَ ْخ َربَهُ ِّابلَّذي َ
ول َّ
ت تَـ ْعلَ ُم َما ِّيف قَـلْبِّهِّ»،
ت أَ ْعلَ ُم َما ِّيف قَـلْبِّهِّ ،قَ َ
َر ُس َ
ْت َما تَ َكلَّ َم بِّهَِّ ،وَال أَنْ َ
ت قَبِّل َ
ال« :فََال أَنْ َ
ت بَطْنَهُ لَ ُكنْ ُ
اَّللِّ ل َْو َش َق ْق ُ
ول َِّّ
ِّ
َصبَ َح َعلَى ظَ ْه ِّر ْاأل َْر ِّ
ض،
ت َع ْنهُ َر ُس ُ
قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـلَ ْم يَـلْبَ ْ
ريا َح َّىت َم َ
س َك َ
ات ،فَ َدفَـنَّاهُ فَأ ْ
اَّلل َ
ث إَِّّال يَس ً
ال :فَ َ
ِّ
ِّ
َصبَ َح َعلَى ظَ ْه ِّر ْاألَ ْر ِّ
سوا،
فَـ َقالُوا :ل ََع َّل َع ُد ًّوا نَـبَ َ
شهُ ،فَ َدفَـنَّاهُُ ،مثَّ أ ََم ْرَان غل َْمانَـنَا ََْي ُر ُسونَهُ ،فَأ ْ
ض ،فَـ ُقلْنَا :ل ََع َّل الْغل َْما َن نَـ َع ُ
ش َع ِّ
ض ،فَأَلْ َق ْيـنَاهُ ِّيف بَـ ْع ِّ
َصبَ َح َعلَى ظَ ْه ِّر ْاأل َْر ِّ
اب،
ْك ال ِّّ
ض تِّل َ
فَ َدفَـنَّاهُُ ،مثَّ َح َر ْسنَاهُ ِّأبَنْـ ُف ِّسنَا ،فَأ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
ص ْ ِّ
ني َعلَى َر ُج ٍل ِّم َن
ال :بَـ َعثَـنَا َر ُس ُ
ني ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف َس ِّريَّةٍ ،فَ َح َم َل َر ُج ٌل م َن ال ُْم ْسل ِّم َ
اَّلل َ
وعن ع ْم َرا َن بْ ِّن ا ْحلُ َ
ض لَتَـ ْقبَ ُل َم ْن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وقَ َ
ني ،فَ َذ َك َر ا ْحلَ ِّد َ
رب النِّ ُّ
يثَ ،وَز َ
ال« :إِّ َّن ْاأل َْر َ
اد فِّيهِّ ،فَـنَـبَ َذتْهُ ْاأل َْر ُ
ال ُْم ْش ِّركِّ َ
َّيب َ
ض :فَأُ ْخِّ َ
()1
ِّ
يم ُح ْرَمةَِّ ،ال إِّلَهَ إَِّّال َّ
ُه َو َش ٌّر ِّم ْنهَُ ،ولَكِّ َّن َّ
اَّللُ» أخرجه ابن ماجه
َح َّ
اَّللَ أ َ
ب أَ ْن يُ ِّريَ ُك ْم تَـ ْعظ َ
السميط وعمران اثنين]
[ماجه[ ]3930 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ْلعضاله ،فإن بين ُ
ِ
ِ
ِ
َّللا
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3930ك َت ُ
الَ :ال إَِل َه إَِّال َّ ُ
اب ا ْل َكف َع َّم ْن َق َ

ول َِّّ
[( - ]1477جه) عَبْ ُد َّ
وف
ت َر ُس َ
اَّللِّ بْ ُن عُ َم َر  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم يَطُ ُ
الَ :رأَيْ ُ
اَّلل َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س ُحمَ َّم ٍد بِّيَ ِّدهَِّ ،حلُْرَمةُ ال ُْم ْؤِّم ِّن أَ ْعظَ ُم
ِّابلْ َك ْعبَةَِّ ،ويَـ ُق ُ
ولَ :
«ما أَطْيَـبَك َوأَطْيَ َ
ب ِّرَيَكَ ،ما أَ ْعظَ َمك َوأَ ْعظَ َم ُح ْرَمتَكَ ،والذي نَـ ْف ُ
()1
ِّع ْن َد َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ريا» أخرجه ابن ماجه
اَّلل ُح ْرَمةً م ْنكَ ،مالهَ ،و َدمهَ ،وأَ ْن نَظُ َّن به إَِّّال َخ ْ ً

[ماجه[ ] 3922 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال .ونصر بن محمد شيخ ابن ماجة ،ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في
محمد شيخ المصنف]
الثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف نصر بن َّ
ِ
ِ
اب ُحْرَم ِة َدمِ اْل ُم ْؤ ِم ِن َو َم ِال ِه
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3932ك َت ُ

اَّللِّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :ال ُْم ْؤِّم ُن أَ ْك َر ُم َعلَى َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1478جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ  -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
()1
َع َّز َو َجلَِّّ ،م ْن بَـ ْع ِّ
ض َم َالئِّ َكتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 3947 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف يزيد بن سفيان أبي المهزم] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
جدا ،أبو المهزم يزيد بن سفيان متروك]
ضعيف ً
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( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3947ك َتاب ا ْل ِف َت ِن ،باب ا ْلمسلِمو َن ِفي ِذ َّم ِة َّ ِ
َّللا َع َّز َو َج َّل
ُ
َ ُ ُْ ُ

[( - ]1479جه) عَبَّاد بْ ِّن َكثِّ ٍري َّ
َّيب
ت أَِّيب يَـ ُق ُ
الش ِّام ّيِّ ،عَ ِّن ْام َرأَةٍ ِّم ْنـ ُه ْم يُـ َق ُ
س ْيـلَةُ ،قَال ْ
ولَ ،سأَل ُ
َتَِّ :مس ْع ُ
ْت النِّ َّ
ال َهلَا فُ َ
ِّ ِّ
ول َِّّ ِّ
ني
الر ُج ُل قَـ ْوَمهُ؟ قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
الَ :
صبِّيَّةِّ أَ ْن َُِّي َّ
ب َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ ُقل ُ
صبِّيَّةِّ أَ ْن يُعِّ َ
«الَ ،ولَك ْن م َن ال َْع َ
اَّلل أَم َن ال َْع َ
َ
()1
الر ُج ُل قَـ ْوَمهُ َعلَى الظُّل ِّْم» أخرجه ابن ماجه
َّ

[ماجه[ ]3949 :عبد الباقي :في الزوائد :روى أبو داود بعض هذا الحديث .وهو قلت يا رسول هللا ما العصبية؟ قال (أن يعين الرجل
قومه على الظلم)] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه]
ِ
ِ
اب ا ْل َع َصِبَّي ِة
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3949ك َت ُ

ِّ ٍ
«ما ِّم ْن ُم ْسلِّ َم ْ ِّ
ني الْتَـ َقيَا
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َّيب َ
الَ :
[( * - ]1480جه) أَنَس بْ ِّن َمالك -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ول ِّيف الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه
َسيَافِّ ِّه َما ،إَِّّال َكا َن الْ َقاتِّ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
ِّأب ْ

جدا ،مبارك بن سحيم متروك ،وسويد بن سعيد ضعيف]
[ماجه[ ]3936 :األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
اب إِ َذا ا ْل َتَقى ا ْل ُم ْسلِ َم ِ
ان ِب َس ْيَف ْي ِه َما
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3963ك َت ُ

الِّ :
ول َِّّ
[( - ]1481جه) أَبو أ َُم َامةَ  -رضي هللا عنه  -أ َّ
«م ْن َش ِّّر الن ِّ
َّاس َمنْ ِّزلَةً ِّعنْ َد
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
()1
اَّللِّ يـوم ال ِّْقيامةَِّ ،عب ٌد أَ ْذهب ِّ
آخ َرتَهُ بِّ ُدنْـيَا غَ ِّْريهِّ» أخرجه ابن ماجه
َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ

[ماجه[ ]3966 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب،
يتابع ،وسويد بن سعيد قد توبع .ثم هو مضطرب اْلسناد]
وعبد الحكم السدوسي يعتبر به عند المتابعة ،ولم َ
ِ
ِ
اب إِ َذا ا ْل َتَقى ا ْل ُم ْسلِ َم ِ
ان ِب َس ْيَف ْي ِه َما
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3966ك َت ُ

ول َِّّ
ج يَـ ْوًما إِّ َىل َمس ِّج ِّد َر ُس ِّ
اخلَطَّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم،
[( - ]1482جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
اَّلل َ
اب  -رضي هللا عنه  -أَنَّهُ َخ َر َ
ْ
ِّ ِّ
ال :يُـ ْبكِّ ِّيين َش ْيءٌ َِّمس ْعتُهُ ِّم ْن
يك؟ قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ْبكِّي؟ فَـ َق َ
الَ :ما يُـ ْبكِّ َ
َّيب َ
فَـ َو َج َد ُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل قَاع ًدا ع ْن َد قَ ِّْرب النِّ ِّّ
ول« :إِّ َّن ي ِّسري ِّ ِّ
ول َِّّ
ول َِّّ
َر ُس ِّ
ادى
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَِّ ،مس ْع ُ
الرَايء ِّش ْر ٌكَ ،وإِّ َّن َم ْن َع َ
اَّلل َ
اَّلل َ
َ َ ّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللَ ِّابل ُْم َحا َربَةِّ ،إِّ َّن َّ
ََِّّّللِّ َولِّيًّا ،فَـ َق ْد َاب َرَز َّ
اَّللَ َُِّي ُّ
ين إِّذَا غَابُوا َملْ يُـ ْفتَـ َق ُدواَ ،وإِّ ْن َح َ
ض ُروا َملْ
ب ْاألَبْـ َر َار ْاألَتْقيَاءَ ْاألَ ْخفيَاءَ ،الَّذ َ
()1
ِّ
رباءَ ُمظْلِّ َمةٍ» أخرجه ابن ماجه
يُ ْد َع ْواَ ،وَملْ يُـ ْع َرفُوا قُـلُو ُهبُ ْم َم َ
صابِّ ُ
يح ا ْهلُ َدىَ ،خيُْر ُجو َن م ْن ُك ِّّل غَ ْ َ

[ماجه[ ] 3989 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا .عيسى بن عبد الرحمن -وهو ابن فروة ُّ
الزَرقي -متروك الحديث]
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َال َم ُة م َن ا ْلف َت ِن
اب َم ْن ُتْر َجى َلهُ َّ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3989ك َت ُ

ِّ َّ ِّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
س ِّيف ال َْم ْس ِّج ِّد ،إِّ ْذ
َت :بَـْيـنَ َما َر ُس ُ
شة  -رضي هللا عنه  -قَال ْ
[( - ]1483جه) َعائِّ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َجال ٌ
ِّ
ِّ
َد َخلَ ِّ
ساءَ ُك ْم َع ْن
ت ْام َرأَةٌ ِّم ْن ُم َزيْـنَةَ تَـ ْرفُ ُل ِّيف ِّزينَةٍ َهلَا ِّيف ال َْم ْس ِّج ِّد ،فَـ َق َ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
«اي أَيُّـ َها الن ُ
َّاس ْاهنَْوا ن َ
الزينَةَ ،وتَـب ْخ َرت َن ِّيف الْمس ِّ
الزينَةِّ ،والتـَّب ْخ ُِّرت ِّيف الْمس ِّج ِّد ،فَِّإ َّن ب ِّين إِّ ْسرائِّيل َمل يـلْعنُوا ح َّىت لَبِّ ِّ
ل ُْب ِّ
اج ِّد» أخرجه
سا ُؤ ُه ُم ِّّ َ َ ْ
َ َ َُْ َ
َ
س ِّّ َ َ
َْ
ََ
سنَ
َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ]4001 :عبد الباقي :في ال زوائد :في إسناده داود بن مدرك .قال فيه الذهبي في كتاب الطبقات :نكره ال يعرف .وموسى ابن

عبيدة ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .موسى بن ُعبيدة -وهو الربذي -ضعيف ،وشيخه داود ابن مدرك
مجهول]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4001ك َتاب ا ْل ِف َت ِن ،ب ِ ِ ِ
النس ِ
اء
َ ُ
ُ
اب ف ْتَنة َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّمِّ َ :
[( - ]1484جه) أَبو سعِّ ٍ
َح ُد ُك ْم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يد  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ُ
ول َّ َ
«ال ََْيق ْر أ َ
َ
ََ َ
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اَّللِّ َكيْ َ ِّ
ول َّ
ول َّ
ال " :يَـ َرى أ َْم ًرا ََِّّّللِّ عَلَيْهِّ فِّيهِّ َم َق ٌ
ول فِّيهِّ ،فَـيَـ ُق ُ
الُ ،مثَّ َال يَـ ُق ُ
سهُ؟ قَ َ
سهُ» ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
اَّللُ
ف ََْيق ُر أ َ
َح ُد َان نَـ ْف َ
نَـ ْف َ
ولَ :خ ْشيَةُ الن ِّ
شى "
َّاس ،فَـيَـ ُق ُ
ول ِّيف َك َذا َوَك َذا؟ فَـيَـ ُق ُ
ك أَ ْن تَـ ُق َ
َح َّق أَ ْن َختْ َ
ي ُك ْن َ
َع َّز َو َج َّل لَهُ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةَِّ :ما َمنَـ َع َ
تأَ
ول :فَِّإ َّاي َ
()1
أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]4008 :عبد الباقي :في الزوا ئد :إسناده صحيح رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات إال أن أبا البختري -
واسمه سعيد بن فيروز -لم يسمع من أبي سعيد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4008ك َتاب ا ْل ِف َت ِن ،باب ْاألَم ِر ِباْلمعر ِ
وف َو َّ
الن ْه ِي َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
َ ُْ
ُ
َ ُ ْ

ول َِّّ
از ٍ
ْرباء بْ ِّن َع ِّ
اىل:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف قَـ ْولِّهِّ تَـ َع َ
اَّلل َ
[( - ]1485جه) ال ََ
()1
اَّللُ َويَـل َْعنُـ ُه ُم َّ
اب ْاأل َْر ِّ
{يَـل َْعنُـ ُه ُم َّ
ض» أخرجه ابن ماجه
الال ِّعنُو َن} [البقرة ،]159 :قَ َ
«د َو ُّ
الَ :

[ماجه[ ]4021 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الليث وهو ابن سليم ضعيف] [حكم األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف ليث :وهو ابن أبي ُسليم]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)4021ك َتاب ا ْل ِف َت ِن ،باب ا ْلع ُقوباتِ
َ ُ ُ َ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ب  -رضي هللا عنه َ -ع ْن َر ُس ِّ
ُيب بْ ِّن َك ْع ٍ
ي بِّهِّ َو َج َد ِّرَيًا
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَنَّهُ لَْيـلَةَ أ ْ
اَّلل َ
ُس ِّر َ
[( - ]1486جه) أ َّ
الَ :ه ِّذهِّ ِّريح قَ ِّْرب الْم ِّ
الِّ :
ك أ َّ
يل َما َه ِّذهِّ ِّّ
َن
اشطَةِّ َوابْـنَـْيـ َها َوَزْو ِّج َها ،قَ َ
يح الطَّيِّّبَةُ؟» قَ َ
الَ :وَكا َن بَ ْدءُ ذَلِّ َ
ُ
الر ُ
طَيِّّبَةً ،فَـ َق َ َ
َ
«اي ج ِّْرب ُ
ِّ
ب ِّيف صومعتِّهِّ ،فَـيطَّلِّع َعلَيهِّ َّ ِّ
اف ب ِّين إِّسرائِّيل وَكا َن ممََُّرهُ بِّر ِّ
ِّ
ْ ِّ
ب ،فَـيُـ َعلِّّ ُمهُ ِّْ
اه ٍ
اإل ْس َال َم ،فَـلَ َّما بَـلَ َغ
َْ ََ َ ُ ْ
الراه ُ
َ
اخلَض َر َكا َن م ْن أَ ْش َر َ ْ َ َ َ
ضر ،وأَ َخ َذ َعلَْيـ َها أَ ْن َال تُـ ْعلِّمهُ أَح ًدا ،وَكا َن َال يـ ْقر ِّ
ضرَ ،زَّوجهُ أَبوهُ ْامرأَةً فَـعلَّم َها ْ ِّ
ْ ِّ
ساءَ ،فَطَلَّ َق َها ُمثَّ َزَّو َجهُ أَبُوهُ
ََ ُ
اخلَ ُ َ
اخلَ ُ َ ُ َ َ َ
ب النّ َ
َ َ َ
ِّ
ت َعلَْيهِّ ْاألُ ْخ َرى ،فَانْطَلَ َق َه ِّ
ت إِّ ْح َد ُ
ارًاب َح َّىت أَتَى َج ِّز َيرةً
ش ْ
امهَاَ ،وأَفْ َ
َح ًدا ،فَ َكتَ َم ْ
أُ ْخ َرى ،فَـ َعلَّ َم َها َوأَ َخ َذ َعلَْيـ َها أَ ْن َال تُـ ْعل َمهُ أ َ
ت ْ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ك؟
شى ْاآل َخ ُرَ ،وقَ َ
َح ُد ُمهَاَ ،وأَفْ َ
يلَ :وَم ْن َرآهُ َم َع َ
ال :قَ ْد َرأَيْ ُ
ِّيف الْبَ ْح ِّر ،فَأَقـْبَ َل َر ُج َالن ََْيتَطبَان فَـ َرأ ََايهُ ،فَ َكتَ َم أ َ
اخلَض َر ،فَق َ
سئِّ َل ،فَ َكتَ َم َوَكا َن ِّيف ِّدينِّ ِّه ْم أ َّ
ط ابْـنَةَ فِّ ْر َع ْو َن،
ب قُتِّ َل ،قَ َ
قَ َ
شُ
ج ال َْم ْرأَةَ الْ َك ِّامتَةَ ،فَـبَـْيـنَ َما ِّه َي متَْ ُ
َن َم ْن َك َذ َ
ال :فَـتَـ َزَّو َ
ال :فَُال ٌن ،فَ ُ
ط ،فَـ َقال ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ج ،فَأ َْر َس َل إِّل َْي ِّه ْم ،فَـ َر َاو َد ال َْم ْرأَةَ َوَزْو َج َها
ط ال ُْم ْش ُ
إِّ ْذ َس َق َ
س فِّ ْر َع ْو ُن ،فَأَ ْخ َربَ ْ
ت أ ََاب َهاَ ،وَكا َن لل َْم ْرأَة ابْـنَان َوَزْو ٌ
َت :تَع َ
أَ ْن يـرِّجعا َعن ِّدينِّ ِّهما ،فَأَبـيا ،فَـ َق َ ِّ ِّ
ك إِّلَْيـنَا ،إِّ ْن قَـتَـلْتَـنَا أَ ْن َجتْ َعلَنَا ِّيف بـ ْي ٍ
ِّ
ت ،فَـ َف َع َل ،فَـلَ َّما
سا ًان ِّم ْن َ
َ
َ ََ
َْ َ ْ
ال :إِّّين قَاتلُ ُك َما ،فَـ َق َاال :إ ْح َ
()1
َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ وسلَّم ،وج َد ِّرَيًا طَيِّّبةً ،فَسأ َ ِّ
يل فَأَ ْخ َربَهُ .أخرجه ابن ماجه
أْ
ُ
ي ِّابلنِّ ِّّ َ
َ
ََ َ ََ
ُس ِّر َ
َ
َل ج ِّْرب َ
[ماجه[ ] 4030 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير]
ِ
ِ
الصْب ِر َعَلى ا ْلَب َال ِء
اب َّ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4030ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]1487جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -أ َّ
اد ْاأل َْم ُر إَِّّال
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
«ال يَـ ْز َد ُ
اَّلل َ
َ
اس ،وَال الْم ْه ِّد ُّ ِّ ِّ
اعةُ إَِّّال َعلَى ِّش َر ِّ
ِّش َّدةًَ ،وَال ُّ
يسى ابْ ُن
وم َّ
الس َ
َّاس إَِّّال ُش ًّحاَ ،وَال تَـ ُق ُ
ار النَّ ِّ َ َ
الدنْـيَا إَِّّال إِّ ْد َاب ًراَ ،وَال الن ُ
ي إ َّال ع َ
َم ْرَميَ» أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]4039 :حكم األلباني :ضعيف جدا إال جملة الساعة فصحيحة] [شعيب :صحيح لغيره ،دون قوله" :وال المهدي إال عيسى ابن
محمد بن خالد الجندي ،والحسن -وهو البصري -مدلس وقد عنعن]
مريم" فمنكرة ،وهذا إسناد ضعيف لضعف َّ
ِ
ِ
الصْب ِر َعَلى ا ْلَب َال ِء
اب َّ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4039ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ُس ِّري بِّر ُس ِّ
[( - ]1488جه) َع ْبد َّ
اَّلل بْ ِّن َم ْسعُود -رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ال " :ل ََّما َكا َن لَْيـلَةَ أ ْ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْمُ ،مثَّ
يسى فَـتَ َذا َك ُروا َّ
يمَ ،وُم َ
سأَلُوهُ عَ ْنـ َها ،فَـلَ ْم يَ ُك ْن عنْ َدهُ م ْنـ َها عل ٌ
الساعَةَ ،فَـبَ َدءُوا ِّإبِّبْـ َراه َ
َو َسلَّ َم ،لَق َي إِّبْـ َراه َ
يم فَ َ
وسىَ ،وع َ
سأَلُوا موسى ،فَـلَم ي ُكن ِّع ْن َدهُ ِّم ْنـها ِّعلْم ،فَـر َّد ا ْحل ِّد ُ ِّ ِّ
ال :قَ ْد عُ ِّه َد إِّ ََّ ِّ
يما ُدو َن َو ْجبَتِّ َها ،فَأ ََّما
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ ،فَـ َق َ
َ ٌ ُ َ
َْ ْ
َ ُ َ
يل ف َ
يث إ َىل ع َ
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ِّ ِّ
ِّ
وج الد َّ ِّ
َو ْجبَـتُـ َها فَ َال يَـ ْعلَ ُم َها إَِّّال َّ
وج،
َّاس إِّ َىل بِّ َالده ْم فَـيَ ْستَـ ْقبِّلُ ُه ْم َأي ُ
ْج ُ
اَّللُ ،فَ َذ َك َر ُخ ُر َ
َّجال ،قَا َل :فَأَنْ ِّز ُل ،فَأَقْـتُـلُهُ فَ َ ْريج ُع الن ُ
ومأْجوج وهم ِّ
ب يَـ ْن ِّسلُو َن} [األنبياء ،]96 :فَ َال ميَُُّرو َن ِّمبَ ٍاء إَِّّال َش ِّربُوهَُ ،وَال بِّ َ ٍ ِّ
{م ْن ُك ِّل َح َد ٍ
ْس ُدوهُ ،فَـيَ ْجأ َُرو َن
ََ ُ ُ َ ُ ْ
ش ْيء إ َّال أَف َ
ّ
اَّللِّ ،فَأَ ْدعُو َّ
ض ِّم ْن ِّر َِّي ِّه ْم ،فَـيَ ْجأ َُرو َن إِّ َىل َّ
اَّللِّ ،فَأَ ْدعُو َّ
إِّ َىل َّ
الس َماءَ ِّابل َْم ِّاء ،فَـيَ ْح ِّملُ ُه ْم
اَّللَ ،فَ ُْري ِّس ُل َّ
نت ْاأل َْر ُ
اَّللَ أَ ْن ُميِّيتَـ ُه ْم ،فَـتَـ ْن ُُ
كَ ،كانَ ِّ
فَـيُـل ِّْق ِّ
اعةُ ِّم َن الن ِّ
َّاس،
ف ا ْجلِّبَ ُ
ت َّ
س ُ
ض َم َّد ْاأل َِّد ِّمي ،فَـعُ ِّه َد إِّ َيلَّ َم َىت َكا َن ذَلِّ َ
الس َ
الَ ،ومتَُ ُّد ْاألَ ْر ُ
يه ْم ِّيف الْبَ ْح ِّرُ ،مثَّ تُـنْ َ
ك ِّيف كِّتَ ِّ
اب َّ
اىلَ :ح َّىت إِّذَا
َكا ْحلَ ِّام ِّل الَِّّت َال يَ ْد ِّري أَ ْهلُ َها َم َىت تَـ ْف َج ُؤ ُه ْم بِّ ِّوَال َد ِِّتَا " قَ َ
اَّللِّ تَـ َع َ
يق ذَلِّ َ
ص ِّد ُ
امَ " :وُو ِّج َد تَ ْ
ال ال َْع َّو ُ
()1
ت أيْجوج ومأْجوج وهم ِّ
ِّ
{م ْن ُك ِّل َح َد ٍ
ب يَـ ْن ِّسلُو َن} [األنبياء " ]96 :أخرجه ابن ماجه
فُت َح ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ْ
ّ

[ماجه[ ] 4081 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده صحيح .رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُمؤثر
بن َع َفازة ،ومع ذلك فقد صحيح البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة"]
ِ
ال ،و ُخر ِ ِ
ِ
ِ
وج
يسى ْاب ِن َمْرَي َمَ ،و ُخُر ِ
ْج َ
وجَ ،و َمأ ُ
ْج َ
وج َيأ ُ
اب ِف ْتَنة الد َ
َّج ِ َ ُ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4081ك َت ُ
وج ع َ

ول َِّّ
ال :بَـْيـنَما َْحنن ِّع ْن َد َر ُس ِّ
[( - ]1489جه) َع ْبد َّ
اَّلل  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،إِّ ْذ أَقـْبَ َل فِّْتـيَةٌ
اَّلل َ
َ ُ
ِّمن ب ِّين َه ِّ
ْتَ :ما نَـ َزا ُل نَـ َرى ِّيف
ري ل َْونُهُ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،اغْ َرْوَرقَ ْ
ال ،فَـ ُقل ُ
آه ُم النِّ ُّ
اش ٍم ،فَـلَ َّما َر ُ
َّيب َ
ْ َ
ت َع ْيـنَاهُ َوتَـغَ ََّ
ِّ
ٍ
اَّللُ لَنَا ْاآل ِّخ َرةَ َعلَى ُّ
ار َّ
ْر ُههُ ،فَـ َق َ
َو ْج ِّه َ
ال« :إِّ َّان أَ ْه ُل بَـ ْيت ا ْختَ َ
الدنْـيَاَ ،وإِّ َّن أَ ْه َل بَـ ْي ِّت َسيَـلْ َق ْو َن بَـ ْعدي بََالءً
ك َش ْيـئًا نَك َ
ِّ
ص ُرو َن،
ت ُسو ٌد ،فَـيَ ْسأَلُو َن ْ
َوتَ ْش ِّري ًدا َوتَط ِّْري ًداَ ،ح َّىت َأيِّْيتَ قَـ ْوٌم ِّم ْن قِّبَ ِّل ال َْم ْش ِّر ِّق َم َع ُه ْم َر َااي ٌ
ري ،فَ َال يُـ ْعطَ ْونَهُ ،فَـيُـ َقاتلُو َن فَـيُـنْ َ
اخلَْ َ
ِّ
وها َج ْوًرا ،فَ َم ْن أَ ْد َر َك
وها إِّ َىل َر ُج ٍل م ْن أَ ْه ِّل بَـ ْي ِّت فَـيَ ْملَ ُؤ َها قِّ ْسطًاَ ،ك َما َملَئُ َ
فَـيُـ ْعطَ ْو َن َما َسأَلُوا ،فَ َال يَـ ْقبَـلُونَهَُ ،ح َّىت يَ ْدفَـعُ َ
()1
ْج» أخرجه ابن ماجه
ك ِّم ْن ُك ْم ،فَـلْيَأ ِِّْتِّ ْم َول َْو َح ْبـ ًوا َعلَى الثَّـل ِّ
ذَلِّ َ
[ماجه[ ]4082 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث منكر ،ويشبه أن يكون موضوعا]
ِ
ِ
وج ا ْل َم ْه ِد ِي
اب ُخُر ِ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4082ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :يَـ ْقتَتِّ ُل ِّعنْ َد َكنْ ِّزُك ْم ثََالثَةٌ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1490جه) ثَـ ْو َابن  -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
صري إِّ َىل و ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ود ِّم ْن قِّبَ ِّل ال َْم ْش ِّر ِّق ،فَـيَـ ْقتُـلُونَ ُك ْم قَـ ْت ًال َملْ يُـ ْقتَـلْهُ قَـ ْوٌم»
ت ُّ
اح ٍد ِّم ْنـ ُه ْمُ ،مثَّ تَطْلُ ُع َّ
الر َااي ُ
الس ُ
ُكلُّ ُه ُم ابْ ُن َخلي َفةُ ،مثَّ َال يَ ُ َ
ْج ،فَِّإنَّهُ َخلِّي َفةُ َّ
ي " أخرجه ابن
َح َفظُهُ فَـ َق َ
ال  -فَِّإذَا َرأَيْـتُ ُموهُ فَـبَايِّعُوهُ َول َْو َح ْبـ ًوا َعلَى الثَّـل ِّ
اَّللِّ ال َْم ْه ِّد ُّ
ُ -مثَّ ذَ َك َر َش ْيـئًا َال أ ْ

ماجه

()1

[ماجه[ ]4084 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده صحيح] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف .أبو قالبة -واسمه عبد هللا
بن زيد الجرمي -مدلس وقد عنعن]
ِ
ِ
وج ا ْل َم ْه ِد ِي
اب ُخُر ِ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4084ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ث بن ج ْزٍء ُّ ِّ
اَّلل بْ ِّن ا ْحل ِّ ِّ
[( - ]1491جه) َع ْبد َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ار ْ َ َ
َ
الزبَـ ْيد ِّّ
()1
«خيْرج َان ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ي» يَـ ْع ِّين ُسلْطَانَهُ .أخرجه ابن ماجه
س م َن ال َْم ْش ِّرق ،فَـيُـ َوطّئُو َن لل َْم ْهد ِّّ
َو َسلَّ َمٌ ُ ُ َ :

[ماجه[ ]4088 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمرو بن جابر الحضرمي وعبد هللا بن لهيعة وهما ضعيفان] [األلباني :ضعيف]
جدا .أبو زرعة عمرو بن جابر الحضرمي ،من غالة الشيعة ضعيف في حديثه]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
وج ا ْل َم ْه ِد ِي
اب ُخُر ِ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4088ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]1492جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
ول« :إِّ َّن أ َُّم ِّت َال َجتْتَ ِّم ُع َعلَى
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ك ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
َ َ
()1
لسو ِّ
َ ٍ
ِّ
اد ْاألَ ْعظَِّم» أخرجه ابن ماجه
ض َاللَة ،فَِّإذَا َرأَيْـتُ ُم ا ْخت َالفًا فَـ َعلَيْ ُك ْم ِّاب َّ َ

[ماجه[ ] 3950 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو خلف األعمى -واسمه حازم بن عطاء -وهو ضعيف .وقد جاء الحديث

بطرق في كلها نظر .قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي] [األلباني :ضعيف جدا دون الجملة األولى] [شعيب :إسناده
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جدا لضعف معان بن رفاعة السالمي ،وشيخه أبو خلف األعمى متروك ورماه ابن معين بالكذب .وقوله" :إن أُمتي ال تجتمع
ضعيف ً
على ضاللة" صحيح بمجموع شواهده]
ِ
ظمِ
َع َ
اب َّ
الس َو ِاد ْاأل ْ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3950أ َْب َو ُ

ول َِّّ
ِّ
يها ُم ْؤِّمنًا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1493جه) أَبو أ َُم َامةَ ،قَ َ
ح َّ
«ستَ ُكو ُن فِّ ٌَ
نت يُ ْ
الر ُج ُل فِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
صبِّ ُ
()1
ِّ ِّ
َحيَاهُ َّ
اَّللُ ِّابلْعِّل ِّْم» أخرجه ابن ماجه
َوميُْسي َكاف ًرا ،إَِّّال َم ْن أ ْ

[ماجه[ ]3954 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .قال ابن معين :على بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها،
وقال البخاري وغيره في على بن يزيد :منكر الحديث] [األلباني :ضعيف جدا وهو صحيح دون جملة العلم] [شعيب :إسناده ضعيف

جدا ،علي بن يزيد -وهو األلهاني -متفق على ضعفه منكر الحديث]
ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3954أَبواب ا ْل َِ
ِ
اب َما َي ُكو ُن ِم ْن ا ْل ِف َت ِن
ب
،
ن
ت
ف
َ ُ
َْ ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« :إِّ َّاي ُكم وال ِّْف ِّ ِّ
يها ِّمثْ ُل َوقْ ِّع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1494جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
سا َن فِّ َ
ْ َ ََ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
نت ،فَإ َّن اللّ َ
()1
الس ْي ِّ
ف» أخرجه ابن ماجه
َّ

[ماجه[ ] 3968 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف .وأبوه لم يسمع من ابن عمر] [األلباني:
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متفق على تركه .ومحمد بن الحارث -وهو ابن زياد بن
جداَّ ،
ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً

الربيع الحارثي -وهو ضعيف]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)3968أَبواب ا ْل ِف َت ِن ،باب َك ِ
ف اللِ َس ِ
ان ِفي ا ْل ِف ْتَن ِة
َ ُ
َْ ُ

ِّ
ول َِّّ
ان يـنَ ِّ
ِّ
[( - ]1495جه) أَبو سعِّ ٍ
ِّ
اد َاي ِّنَ :ويْ ٌل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يد ،قَ َ
صبَ ٍ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ " :ما م ْن َ
اَّلل َ
اح إَِّّال َوَملَ َك ُ
َ
()1
ِّ
ال ِّمن النِّّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الر َج ِّ
لِّ ِّ ِّ
ساء م َن ِّّ
ال " أخرجه ابن ماجه
ّ
ساءَ ،وَويْ ٌل للنّ َ
لر َج َ َ

[ماجه[ ]3999 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده خارجة بن مصعب ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده شديد
الضعف .خارجة بن مصعب قال الحافظ في "التقريب" :متروك وكان ُيدلس عن الكذابين]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3999أَبواب ا ْل ِف َت ِن ،ب ِ ِ ِ
النس ِ
اء
َ ُ
َْ ُ
اب ف ْتَنة َ

[( - ]1496جه) ابْن عُ َم َر ،أ َّ
ال« :إِّ َّن َّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
اد أَ ْن يُـ ْهلِّ َ
ك عَبْ ًدا ،نَـ َزعَ
اَّللَ عَ َّز َو َجلَّ إِّذَا أ ََر َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ت ِّم ْنه ْاألَمانَةُ ،فَِّإذَا نُ ِّز َع ْ ِّ
ِّم ْنه ا ْحلياء ،فَِّإذَا نَـز َ ِّ
ِّ
ِّ
ت م ْنهُ
َ
ع م ْنهُ ا ْحلَيَاءََ ،ملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َمقيتًا ممََُّقتًا ،فَِّإذَا َملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َمقيتًا ممََُّقتًا ،نُ ِّز َع ْ ُ َ
ُ ََ َ
ِّ
يما
ت ِّم ْنهُ َّ
ت ِّم ْنهُ َّ
الر ْمحَةُ ،فَِّإذَا نُ ِّز َع ْ
ْاأل ََمانَةَُ ،ملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َخائِّنًا ُخمََّوًان ،فَِّإذَا َملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َخائِّنًا ُخمََّوًان ،نُ ِّز َع ْ
الر ْمحَةَُ ،ملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َرج ً
()1
ِّ
ت ِّمنْهُ ِّربْـ َقةُ ِّْ
اإل ْس َالِّم» أخرجه ابن ماجه
يما ُملَعَّنًا ،نُ ِّز َع ْ
ُملَعَّنًا ،فَِّإذَا َملْ تَـلْ َقهُ إَِّّال َرج ً

[ماجه[ ] 4054 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سعيد بن سنان ،وهو ضعيف مختلف في اسمه] [األلباني :موضوع] [شعيب:
جدا .سعيد بن سنان -وهو الحنفي الحمصي -متروك الحديث .واتهمه بعضهم بالوضع]
إسناده ضعيف ً
اب ْاألَماَنةِ
ِ
اب َذ َه ِ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4054أ َْب َو ُ
َ

ول َِّّ
[( - ]1497جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ادةَ ،قَ َ
ك -رضي هللا عنهَ -ع ْن أَِّيب قَـتَ َ
اَّلل َ
َ
()1
ت بَـ ْع َد ال ِّْمائَـتَ ْ ِّ
ني» أخرجه ابن ماجه
ْ
«اآل َاي ُ

[ماجه[ ]4057 :األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عون بن عمارة .وقد حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد
من أهل العلم]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)4057أَبواب ا ْل ِف َت ِن ،باب ْاآلي ِ
ات
َ ُ َ
َْ ُ

ول َِّّ
[( - ]1498جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ك -رضي هللا عنه -عَ ْن َر ُس ِّ
ال " :أ َُّم ِّت عَلَى َمخْ ِّ
س
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
اَّلل َ
َ
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ِّ
ات :فَأَربـعو َن سنَةٍ ،أَ ْهل بِّ ٍر وتَـ ْقوىُ ،مثَّ الَّ ِّذين يـلُو َهنُم إِّ َىل ِّع ْش ِّر ِّ ِّ ٍ
طَبـ َق ٍ
ين يَـلُو َهنُ ْم،
اح ٍم َوتَـ َو ُ
ين َومائَة َسنَة ،أَ ْه ُل تَـ َر ُ
َْ ُ َ
َ
ََ ْ
اص ٍلُ ،مثَّ الَّذ َ
َ
ُ ّ َ َ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َّجا ".
إِّ َىل ستّ َ
َّجا الن َ
ج ،الن َ
ج ا ْهلَْر ُ
ني َومائَة َسنَة أَ ْه ُل تَ َدابُ ٍر َوتَـ َقاطُ ٍعُ ،مثَّ ا ْهلَْر ُ
ول َِّّ
اتُ ،ك ُّل طَبـ َقةٍ
ِّ
س طَبـ َق ٍ
وعن أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أ َُّم ِّت َعلَى َمخْ ِّ َ
َ
َْ
َصح ِّايب فَأَ ْهل ِّعلْ ٍم وإِّميَ ٍ
ني ،فَأَ ْه ُل بٍِّّر
ني إِّ َىل الث ََّمانِّ َ
ني ْاأل َْربَعِّ َ
انَ ،وأ ََّما الطَّبَـ َقةُ الثَّانِّيَةَُ ،ما بَ َْ
أ َْربَـعُو َن َع ًاما ،فَأ ََّما طَبَـ َق ِّتَ ،وطَبَـ َقةُ أ ْ َ
َ
ُ
()1
َوتَـ ْق َوى»ُ ،مثَّ ذََك َر َْحن َوهُ .أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 4058 :األلباني :ضعيف] [شعيب :الرواية األولى إسنادها ضعيف لضعف يزيد الرقاشي وجهالة عبد هللا بن معقل ،ومتنه
باطل كما قال أبو حاتم والرواية الثانية إسنادها ضعيف لجهالة أبي معن والمسور بن الحسن وخازم العنزي]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4058أَبواب ا ْل ِف َت ِن ،باب ْاآلي ِ
ات
َ ُ َ
َْ ُ

ول َِّّ
اديةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
[( - ]1499جه) عَ ْب ُد َّ
ب ِّيب َر ُس ُ
اَّللِّ بْ ُن بُـ َريْ َدةَ ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم ،إِّ َىل َم ْوض ٍع ِّابلْبَ َ
ال :ذَ َه َ
ول َِّّ
ِّ
«ختْرج الدَّابَّةُ ِّمن َه َذا الْمو ِّ
يب ِّم ْن َم َّكةَ ،فَِّإذَا أ َْر ٌ ِّ
قَ ِّر ٍ
ض ِّع،
ال َر ُس ُ
سةٌ َح ْوَهلَا َرْم ٌل ،فَـ َق َ
اَّلل َ
َْ
ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ ُ َ :
ض َايب َ
ايَ ،ه ِّذهِّ َه َك َذاَ ،و َه َك َذا.
فَِّإذَا فِّ ْرتٌ ِّيف ِّش ٍْرب» قَ َ
ت بَـ ْع َد ذَلِّ َ
ال ابْ ُن بُـ َريْ َدةَ :فَ َح َج ْج ُ
ك بِّ ِّسنِّ َ
صا لَهُ فَِّإذَا ُه َو بِّ َع َ
ني ،فَأ ََرا َان َع ً
ص َ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]4067 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده ضعيف ،ألن خالد بن عبيد قال البخاري :في حديثه نظر .وقال ابن حبان
جدا .خالد بن ُعبيد -وهو العتكي
والحاكم :يحدث عن أنس بأحاديث موضوعة] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً

المروزي -متروك الحديث]

ش ا ْلبيَد ِ
ِ
اء
اب َج ْي ِ َ ْ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4067أ َْب َو ُ

اَّللِّ ب ِّن عَم ِّرو ب ِّن عَو ٍ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ
ِّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ف ،عَ ْن أَبِّيهِّ ،عَ ْن َج ِّّدهِّ ،قَ َ
ُ
ول َّ َ
[( - ]1500جه) َكثري بْ ِّن عَبْد َّ ْ ْ ْ ْ
ِّ
اعةُ ح َّىت تَ ُكو َن أَ ْدَن م ِّ
ِّ
«اي َعلِّ ُّيَ ،اي َعلِّ ُّيَ ،اي
ني بِّبَـ ْوَالءَ» ُمثَّ قَ َ
َو َسلَّ َمَ :
وم َّ
سال ِّح ال ُْم ْسل ِّم َ
ال َ
«ال تَـ ُق ُ
الس َ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ ََ
ال " :إِّنَّ ُكم ستـ َقاتِّلُو َن ب ِّين ْاألَص َف ِّر ،ويـ َقاتِّلُهم الَّ ِّذ ِّ
ِّ
الِّ :أبَِّيبَ ،وأ ُِّّمي ،قَ َ
َعلِّ ُّي »،قَ َ
ج إِّل َْي ِّه ْم ُروقَةُ
ْ َُ
َ
ين م ْن بَـ ْعد ُك ْمَ ،ح َّىت َختْ ُر َ
َ
ْ َُ ُ ُ
از ،الَّ ِّذين َال َخيَافُو َن ِّيف َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
اإل ْس َالِّم ،أَ ْه ُل ا ْحلِّ َج ِّ
َّسبِّ ِّ
يح َوالتَّ ْكبِّ ِّري ،فَـيُصيبُو َن غَنَائ َم َملْ
اَّلل ل َْوَمةَ َالئ ٍم ،فَـيَـ ْفتَت ُ
حو َن الْ ُق ْسطَنْطينيَّةَ ِّابلت ْ
َ
ِّ
صيبوا ِّمثْـلَ َها ،ح َّىت يـ ْقتَ ِّسموا ِّاب ْألَتْ ِّرسةِّ ،وأيِّْيت ٍ
ِّ
ج ِّيف بِّ َال ِّد ُك ْم ،أ ََال َو ِّه َي كِّذْبَةٌ فَ ْاآل ِّخ ُذ َان ِّدمٌ،
آت فَـيَـ ُق ُ
يُ ُ
يح قَ ْد َخ َر َ
ول :إِّ َّن ال َْمس َ
َ ََ
َ َ ُ
()1
َوالت ِّ
َّار ُك َان ِّد ٌم " .أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]4094 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده كثير بن عبد هللا كذبه الشافعي وأبو داود .وقال ابن حبان :روى عن أبيه عن
جده نسخة موضوعة ال يحل ذكرها في كتب وال الرواية عنه إال جهة التعجب] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف .كثير بن

عبد هللا بن عمرو بن عوف ضعفه الجمهور ،إال أن البخاري كان حسن الرأي فيه ،وكذلك تلميذه الترمذي ،واتهمه بعضهم]
ِ
اب ا ْل َم َال ِحمِ
اب ا ْلف َت ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4094أ َْب َو ُ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف القاف
ويشتمل على تسعة كتب
كتاب القَدَر ،كتاب القناعة ،كتاب القضاء ،كتاب القتل ،كتاب القصاص،
كتاب القسامة ،كتاب القِراض ،كتاب القصص ،كتاب القيامة
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الكتاب األول :يف القدر
ِّ
«من سعادةِّ
[( - ]1501ت) سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمْ :-
ابن آدم :تَرُكه استخارةَ هللاِّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ضى هللا»
ومن شقاوة ابن آدمَ :س َخطُهُ مبا قَ َ
آدم :رضاه مبا قضى هللا ،وم ْن شقاوة ِّ َ
ابن َ
أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]7592 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في إسناده محمد بن أبي حميد األنصاري الزرقي المدني ،لقبه حماد ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2152في القدر ،باب ما جاء في الرضى بالقضاء.

ِّ
كل َّأمة
[( - ]1502د) حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ل ِّّ
تعودوهم،
جنازِتم ،ومن َم ِّرض منهم فال
َجمُوسَ ،
وس هذه األمة الذين يقولون :ال قَ َد َر ،من مات منهم فال تشهدوا َ
ُ
وجمُ ُ
ال ،وحق على هللا أن يـل ِّ
ْح َق ُه ْم ابلدجال» أخرجه أبو داود (.)1
هم شيعةُ الد َّ
ُ
َّج ِّ َ
[جامع[ ]7600 :عبد القادر :في إسناده عمر مولى غفرة ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4692في السنة ،باب في القدر.

ِّ
ِّ
هم الكالم» أخرجه...
سوهم وال تُفاحتُُو ْ
[( - ]1503د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -مثلَه  -وزاد «فال ُجتال ُ

(.)1

[جامع[ ] 7601 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لسوء حفظ ابن لهيعة :وهو عبد هللا ،ولجهالة حكيم بن شريك
الهذلي]

( )1وقد رواه أبو داود رقم ( )4720في السنة ،باب في القدر من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال " :ال تجالسوا أهل القدر وال تفاتحوهم الحديث " وسيأتي بعد حديثين ،وإسناده ضعيف.

[( - ]1504د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :القدريةَ
عود ُوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم» أخرجه أبو داود (.)1
وس هذه َّ
األمةِّ ،إن َم ِّر ُ
ضوا فال تَ ُ
جمُ ُ

[جامع[ ] 7602 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4691في السنة ،باب في القدر.

[( - ]1505د) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال ُجتالسوا أهل

القدر وال تفاحتوهم» أخرجه أبو داود (.)2

[جامع[ ]7603 :عبد القادر :في سنده حكيم بن شريك الهذلي المصري ،قال الحافظ في " التقريب " :مجهول] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4720في السنة ،باب في القدر.

«ص ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
نفان
[(~ - ]1506ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
(.)1
من َّأمت ليس هلم يف اإلسالم نصيب :املُْرِّجئَةُ وال َق َد ِّريّة» أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]7604 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2150في القدر ،باب ما جاء في القدرية.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ليس ِّ
البن
[( * - ]1507ت) عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -أن َ
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اري عورتَهِّ ،
آدم حق يف سوى هذه اخلصال :بيت يس ُكنهَ ،وثَـ ْوب يُو ِّ
ْف ِّ
اخلبز واملاء» أخرجه الرتمذي.
وجل ُ
وقال النضر بن َشَيلِّ :
ْف اخلبز» يعين ليس معه إدام (.)1
«جل ُ

[جامع[ ]7613 :الترمذي :حديث صحيح] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( )2342في الزهد ،باب رقم (.)30

ول َِّّ
[( - ]1508جه) ابْن َعبَّ ٍ
اس َو َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم" :
ال َر ُس ُ
اَّللِّ  -رضي هللا عنهما -قَ َاال :قَ َ
اَّلل َ
()1
ِّ
ص ْنـ َف ِّ
ِّ
يب :أَ ْه ُل ِّْ
ان ِّم ْن أ َُّم ِّت لَيْس َهلَُما ِّيف ِّْ
اإل ْر َج ِّاءَ ،وأَ ْه ُل الْ َق َد ِّر» أخرجه ابن ماجه
اإل ْس َالِّم نَص ٌ
َ
جدا]
[ماجه[ ]73 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)73أَبواب ُّ ِ
يم ِ
اب ِفي ِْ
ان
السَّنةَ ،ب ٌ
َْ ُ
اْل َ

اَّللِّ
ول َّ
[( - ]1509جه) َع ْبد َّ
ت َر ُس َ
شةَ ،فَ َذ َك َر َهلَا َش ْيـئًا ِّم َن الْ َق َد ِّر ،فَـ َقال ْ
اَّلل بْ ِّن أَِّيب ُملَْي َكةَ ،أَنَّهُ َد َخ َل َعلَى َعائِّ َ
َتَِّ :مس ْع ُ
«م ْن تَ َكلَّ َم ِّيف َش ْي ٍء ِّم َن الْ َق َد ِّر ُسئِّ َل َعنْهُ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةَِّ ،وَم ْن َملْ يَـتَ َكلَّ ْم فِّيهِّ َملْ يُ ْسأ َْل َعنْهُ»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
َ
ولَ :
()1
أخرجه ابن ماجه
جدا]
[ماجه[ ] 84 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد هذا الحديث ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)84أَبواب ُّ ِ
اب ِفي ا ْلَقَد ِر
السَّنةَ ،ب ٌ
َْ ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« :إِّ َّن َجمُوس ه ِّذهِّ
[( - ]1510جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما -قَ َ
َ َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
ْاأل َُّمةِّ ال ُْم َك ِّّذبُو َن ِّأبَقْ َد ِّ
ار َّ
سلِّّ ُموا َعلَْي ِّه ْم»
اَّللِّ ،إِّ ْن َم ِّر ُ
ضوا فَ َال تَـعُ ُ
وه ْمَ ،وإِّ ْن ل َِّقيتُ ُم ُ
وه ْمَ ،وإِّ ْن َماتُوا فَ َال تَ ْش َه ُد ُ
ود ُ
وه ْم فََال تُ َ

أخرجه ابن ماجه

()1

محمد بن المصفى وبقية بن
جدا ،مسلسل بالمدلسينَّ ،
[ماجه[ ]92 :األلباني :حسن دون جملة التسليم] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الوليد يدلسان تدليس التسوية ،وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالتحديث]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)92أَبواب ُّ ِ
اب ِفي ا ْلَقَد ِر
السَّنةَ ،ب ٌ
َْ ُ
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الكتاب الثاني :يف القناعة والعفة
[( * - ]1511ت) أبو أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :قال هللاَّ :
إن
الس ِّر ،وكان ِّ
ط أوليائي عنديِّ :
ِّ
خفيف ِّ
غامضاً يف
مؤمن
احلاذ ،ذو ح ٍّ
أغْبَ َ
ُ
س َن َ
ظ من الصالةْ ،
عبادة ربِّّه ،وأطاعه يف ّ ّ
أح َ
ت
ت َمنِّيَّـتُهُ ،قَلَّ تُـ َراثُهُ ،قَـلَّ ْ
الناس ،ال يُشار إليه ابألصابع ،وكان ِّر ْزقُه َكفافاً فصرب على ذلك ،مث نَـ َق َر بيده ،فقال :عُ ِّّجلَ ْ
بواكيه».
علي ِّّريب لِّيَ ْج َع َل يل بطحاءَ مكة ذَهباً ،فقلت :ال اي
«ع َرض َّ
وهبذا اإلسناد :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ت َِّ
ك وش َك ْرتُك».
مح ْدتُ َ
ك ،وإذا شبِّ ْع ُ
إليك وذ َك ْرتُ َ
عت َ
ض َّر ُ
عت ت َ
رب ،ولكن أشبَ ُع يوماً ،وأجوعُ يوماً ،فإذا ُج ُ
ِّّ
أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7614 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2348في الزهد ،باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه.

[( - ]1512ط) عبد هللا بن أيب بكر [بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري] عن أبيهَّ :
رسول هللا  -صلى هللا
«أن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
رسول هللا  -صلى
ب ُ
عليه وسلم -استعمل ُرجالً من بين عبد األ ْش َه ِّل على الصدقة ،فلما قَد َم سأله بعرياً منها ،فَـغَض َ
حتمر عيناه
ف الغضب يف وجهه  -وكان مما يُـ ْع َر ُ
امحََّر َو ْج ُهه ،وعُ ِّر َ
هللا عليه وسلم -حىت ْ
ف [به الغضب يف وجهه] :أن َّ
رهت َم ْنـ َعهُ ،وإ ْن أعطيتُهُ أعطيتُه ماال يصلح
 مث قال :ما ُلح يل وال له ،فإن منعته َك ُ
ابل رجال يسألين أحدهم ما ال يَ ْ
ص ُ

رسول هللا ،ال أسألك منها شيئاً أبداً» أخرجه املوطأ (.)1
يل وال له؟ فقال الرجل :اي َ

[جامع[ ] 7630 :عبد القادر :مرسل] [الزرقاني :رواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر عن أبيه عن أنس]
[الهاللي :ضعيف]

( 1000 / 2 )1في الصدقة ،باب ما يكره من الصدقة.

ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أسأل اي رسول
[( - ]1513د س) ابن الفراسي  -رمحه هللا  -أن أابه قال

كنت [سائالً] وال بد ،فاسأل الصاحلني» أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
هللا؟ قال« :ال ،وإن َ

[جامع[ ]7633 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة مسلم بن َم ْخشي وابن الفراسي] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 1646في الزكاة ،باب في االستعفاف ،والنسائي  95 / 5في الزكاة ،باب سؤال الصالحين.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1514د) أنس بن ملك  -رضي هللا عنه  -أن ُرجالً من األنصار «أتى َّ
ِّ
ب فيه من املاء ،قال:
سُ
ط بع َ
س بع َ
ضهُ ،وقَـ ْعب نَ ْش َر ُ
ضه ،ونَـ ْب ُ
يسأله ،فقالَ :أما يف بيتك شيء؟ قال :بَـلَى ،حلْس نَـلْبَ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بيده ،وقال :من يشرتي هذين؟ قال رجل[ :أان]
ائتين هبما فأَته هبما ،فأخذمها ُ

آخذها بدرهم ،قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-م ْن يزيد على درهم؟  -مرتني أو ثالاثً  -قال رجل :أان
بدرمه ِّ
األنصاري ،وقال :ا َش ِّرت أبحدمها طعاماً ،فانبِّذْه إىل أهلك،
ني ،فأعطامها إايه ،فأخذ الدرمهني فأعطامها
َّ
آخذمها َ ْ
هب
ش َّد فيه
ُ
واشرت ابآلخر قَدُّوماً فائْتِّين به ،فأَته به ،ف َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عوداً بيده ،مث قال :اذَ ْ
ِّ
َّك َمخْسة عشر يوماً ،ففعل ،فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم ،فاشرتى ببعضها ثوابً ،وببعضها
ب َوبِّ ْع ،وال َأريَـن َ
فاحتَط ْ
يوم القيامة ،إن
طعاماً ،فقال له ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هذا ْخري لك من أن جتيء املسألة نُكْتَة يف وجهك َ
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ح إال لثالث :لذي فقر ُم ْدقِّع ،أو لذي غُ ْرم ُم ْف ِّظع ،أو لذي دم ُم ِّوجع» أخرجه أبو داود.
املسألة ال تَ ْ
صلُ ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قَ َدحاً ِّوحلْساً ،وقالَ :م ْن يشرتي هذا احلِّلْس
واختصره [الرتمذي] ،وقال:
«ابع ُّ
َ
وال َق َدح؟ فقال رجل :أَخ ْذِتُما ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ :-م ْن يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درمهني،
بد ْرَهم؟ فقال ُّ
ُ
َ

فباعهما منه».

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قدحاً ِّ
وحلْساَ ًً فيمن يزيد» وحيث
«ابع ُّ
وأخرج النسائي منه أخصر من هذا ،قالَ :
(.)1
ت هلما عالمة
أخرجا من احلديث هذا القدر مل نثبِّ ْ

[جامع[ ] 7641 :عبد القادر :في سنده أبو بكر الحنفي عبد هللا ،ال يعرف حاله] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة حال أبي بكر
الحنفي ،وللقطعة األخيرة منه وهي قوله" :إن المسألة " ...شواهد تصح بها] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه وأبو داود رقم ( )1641في الزكاة ،باب ما تجوز فيه المسألة ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2198في التجارات ،باب بيع

المزايدة ،ورواه مختص ًار الترمذي رقم ( ) 1218في البيوع ،باب ما جاء في بيع من يزيد ،والنسائي  259 / 7في البيوع ،باب البيع
فيمن يزيد.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« ]:-ال
[( - ]1515د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال[ :قال ُ
سأل بَِّوجهِّ هللا إال اجلنة» أخرجه أبو داود (.)1
يُ ُ

[جامع[ ]7644 :شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف سليمان  -وهو ابن قرم بن معاذ التميمي الضبي] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1671في الزكاة ،باب كراهية المسألة بوجه هللا تعالى.
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الكتاب الثالث :يف القضاء وما يتعلَّق به
[( - ]1516ت) عبد هللا بن موهب  -رمحه هللا  -أن عثمان بن عفان قال البن عمر :اق ِّ
ْض بني الناس ،قال :أ ََو
رسول هللا  -صلى هللا عليه
مسعت َ
تُـ َعافِّيين اي أمري املؤمنني؟ قال :وما تكره من ذلك وقد كان َ
أبوك يقضي؟ قال :ألين ُ
اج َعهُ بعد ذلك» أخرجه الرتمذي
ي أن
«م ْن كان قاضياً فقضى َ
ينقلب منه َك َفافاً ،فما ر َ
وسلم -يقولَ :
ابلع ْد ِّل ،فَـبَا ْحلَ ِّر ِّّ
َ

(.)1

[جامع[ ]7656 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :فيه عبد الملك بن أبي جميلة ،قال الحافظ في " التقريب " :مجهول....
وعبد هللا بن موهب لم يسمع من عثمان رضي هللا عنه] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1322في األحكام ،باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في القاضي.

[( - ]1517د) عبد الرمحن بن بشري األزرق قال« :د َخل رج ِّ
الن من ِّ
أبواب كِّْن َدة  -وأبو مسعود األنصاري جالس
َ َُ
حصى فرماه به ،مث قال:
يف َحلْ َقة  -فقاال :أال َر ُجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من احلَلْ َقة :أان ،فأخذ أبو مسعود َك َّفاً من َ
سرع إىل احلكم» .أخرجه أبو داود (.)1
َم ْه؟! إنه كان يَكره التَ ُّ

[جامع[ ]7657 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة رجاء األنصاري] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3577في األقضية ،باب في طلب القضاء والتسرع إليه.

[(~ - ]1518ت د) أنس  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالْ :
«من ابْـتَغى القضاءَ
ِّ
ومن أ ِّ
س ِّّدده».
وسأل فيه شفعاءَُ ،وكل إىل نفسهَ ،
ُكرهَ عليه ،أنزل هللا عليه ملَكاً يُ َ
ِّ
س ّددهُ» أخرجه الرتمذي.
ويف رواية« :من سأل القضاءَ ُوك َل إىل نفسهَ ،وَم ْن ُجِّ َ
رب عليه ،ينزل عليه ملك يُ َ
ب القضاء واستعان عليهُ ،وكل إليه،
مسعت َ
ويف رواية أيب داود قالُ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
«م ْن طَلَ َ
ِّ
س ِّّدده» (.)1
َ
وم ْن َمل يطلبه ،ومل يَ ْستَع ْن عليه ،أنزل هللا َملَكاً يُ َ

[جامع[ ]7658 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3578في األقضية ،باب في طلب القضاء والتسرع إليه ،والترمذي رقم ( )1323و ( )1324في األحكام،
باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في القاضي.

ب قضاء املسلمني
[( - ]1519د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
«م ْن طَلَ َ

وره عدلَه ،فله النار» أخرجه أبو داود (.)1
ب َع ْدلُهُ َج ْوَره ،فله اجلنةَ ،
ب َج ُ
وم ْن غَلَ َ
حىت يناله ،مث غَلَ َ

[جامع[ ] 7659 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة موسى بن نجدة] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3575في األقضية ،باب في القاضي يخطئ.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إِّىل اليمن،
[( * - ]1520ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -قال :بَـ َعثَين ُ
ت إليك؟ ال تُ ِّ
يْب شيئاً بغري إذين ،فإنه غُلول {ومن يَـغْلُ ْل
ص َ َّ
ت ،فقال :أتدريِّ :ملَ بَـ َعثْ ُ
أرس َل يف أَثري ،فَـ ُر ِّدد ُ
فَـلَ َّما ِّس ْر ُ
ت َ
(.)1
ِّ
فام ِّ
ك» أخرجه الرتمذي
ض لِّ َع َملِّ َ
يوم القيامة} [آل عمران ]161 :هلذا َد َع َ
وتكْ ،
َأيْت ِّمبَا غَ َّل َ

[جامع[ ]7666 :الترمذي :حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )1335في األحكام ،باب في هدايا األمراء.
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النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ل ََّما
[( - ]1521د ت) احلارث بن عمرو  -يرفعه إىل معاذ  -رضي هللا عنه  -أن َّ

ض لك قضاء؟ قال :أقْضي بكتاب هللا ،قال :فإن مل جتد
أراد أن َ
يبعث معاذاً إىل اليمن ،قال له« :كيف تقضي إذا َع َر َ
ِّ
سنَّةِّ رسول هللا ،قال :فإن مل جتد يف ُسنَّةِّ رسول هللا؟ قال :أجتهد رأيي ،وال آلُو ،قال:
يف كتاب هللا؟ قال :أقضي ب ُ
رسول ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ص ْد َرهُ ،وقال :احلمد هلل الذي َوفَّق َ
فضرب ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
رسول هللا».
وسلم -لِّ َما يُرضي َ
ِّ
بكتاب هللا ،قال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول هللا مبَ أقضي؟ قال:
سأل َ
ويف رواية« :أن ُم َعاذاً َ
فإن مل أجد؟ قال :بِّسنَّةِّ ِّ
ك ما عند هللا ،واجتهد رأيَك،
رسول هللا ،قال :فإن مل أجد؟ قال :استَ ِّد َّق الدنيا ،وتَـ َعظَّ ْم يف عَ ْينِّ َ
ُ
فسيس ِّّددك هللا للحق» أخرجه أبو داود.
ويف رواية الرتمذي :عن احلارث بن َعمرو ،عن رجل من أصحاب معاذَّ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعث
«أن َ
ِّ
رسول هللا» ومل يذكر «وال آلو».
رسول
معاذاً إىل اليمن ،فقال :كيف تَـ ْقضي؟ ...وذكر الرواية األوىل إىل قوله:
َ
ِّ
ويف رواية عن احلارث عن أ ٍ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بنحوه (.)1
ُانس من أهل محْص عن معاذ عن ِّّ

[جامع[ ]7673 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام أصحاب
معاذ وجهالة الحارث بن عمرو] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3592و ( ) 3593في األقضية ،باب اجتهاد الرأي في القضاء ،والترمذي رقم ( )1327و ( )1328في
األحكام ،باب ما جاء في القاضي كيف يقضي.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أن
[( - ]1522د) عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنهما  -قال« :قضى ُ

اخلصمني يقعدان بني يَ َدي احل َكم» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 7667 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت والنقطاعه] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3588في األقضية ،باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي.

[( - ]1523د) عوف بن مالك  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم «قضى بني رجلني ،فقال
أن َ
الع ْجز،
يب هللا ونعم الوكيل ،فقال ُ
ُّ
وم على َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إِّن هللا يَـلُ ُ
املقضي عليه ل ََّما أدبرَ :ح ْس َ
سيب هللا ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (.)1
ولكن َ
عليك ابل َك ْيس ،فإذا غلبك أمر ،فقل َح َ

[جامع[ ] 7670 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف بقية بن الوليد على ضعفه مدلس وقد عنعن ،سيف -وهو
الشامي -قال الذهبي :ال يعرف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3627في األقضية ،باب الرجل يحلف على حقه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -ج ْيشاً إىل
ث ُ
[( * - ]1524د) الزبيب العنربي  -رضي هللا عنه  -قال« :بَـ َع َ
فاستَاقُ ُ ِّ
ت فَـ َر ِّسي،
نيب هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال :فَـ َركِّ ْب ُ
الع ْن َرب ،فَأَ َخ ُذ ُ
وه ْم ُبرْكبَةَ من انحية الطائف ْ
بين َ
وه ْم إىل ِّّ
فَسبَـ ْقتُـ ُه ْم إىل ِّ
رسول هللا ورمحةُ هللا وبركاتُه ،أ ََت َان ُجنْ ُدك
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقلت:
عليك اي َ
السالم َ
ُ
َ
ِّ
يب هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هل لكم
فأخذوان ،وقد ُكنَّا أسلَ ْمنا وخ ْ
َّع ِّم ،فلما قَد َم بَـل َْع ْن َرب ،قال يل نَ ُّ
ض َرْمنَا آذان النـ َ
ك؟ قلتَ :مسُرةُ ،رجل من بين العنرب،
نعم ،قالَ :م ْن بَـيِّّنَـتُ َ
أسلَ ْمتُ ْم قَب َل أن تُؤ َخ ُذوا يف هذه األايم؟ ُ
بَـيِّّنَة على أنكم ْ
قلتْ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-قد أَب
ورجل آخر َمسَّاه له ،فشهد الرجل ،و َأَب مسرةُ أن يشه َد ،قال :فقال يل ُ
فحلفت ابهلل :لقد أسلمنا يوم كذا وكذا،
قلت :نعم ،فاستحلفين
ُ
مسرةُ أن يشه َد ،أفتحلف مع شاهدك اآلخر؟ ُ
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ِّ
األم ِّ
سوا
َّعم ،فقال
ُ
ص َ
وال ،وال متََ ُّ
و َخ ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
اف ْ
اذهبُوا فقامسُوهم أنْ َ
ض َرْمنا آذان النـ َ
ذَ َر ِّار ِّيه ْم ،ولوال َّ
كم ِّعقاالً ،فقال الزُّبَيب :فَ َد َعتين أ ُِّّمي ،فقالت :هذا الرجل أخذ
أن هللا ال َيب ضاللةَ َ
الع َم ِّل ما َرَزأْ َان ْ
ْت إىل ِّ
ت بتَـلْبيبه ،وقمت معه
احبِّسهُ ،فأخذ ُ
ِّز ْربيَّت ،فانصرف ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأخربته ،فقال يلْ :

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إلينا قائمني ،فقال :ما تريد أبسريك؟ فأرسلتُه من يدي ،فقال رسول
مكاننا ،مث نظر ُ
ت من يَ ِّدي،
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -للرجلُ :ر َّد عليه زربيَّة ِّّأمه الت أخذت منها ،فقال :اي رسول هللاَّ ،إهنا َخ َر َج ْ
آصعاً من طعام،
قال :فا ْختَـلَ َع ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
سيف الرجل فأَعطانِّيه ،وقال للرجلَ :
ب فَ ِّز ْده ُ
اذه ْ
فأعطاين آصعاً من شعري» أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]7685 :عبد القادر :حسن بشواهده] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عمار بن ُش َعيث[ ]،األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3612في األقضية ،باب القضاء باليمين والشاهد.

[( * - ]1525د س) أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه « -أ ّن َر ُجلَني تعارضا ،وادَّعَيَا بعِّرياً على عهد رسول هللا

َّيب  -صلى هللا عليه وسلم -بينهما نصفني» .ويف
كل واحد منهما شاهدين ،فَـ َق َّ
 صلى هللا عليه وسلم -فبعث ُّسمةُ الن ُّ
رواية« :أن َر ُجلَ ِّ
َّعيا بَعِّرياً أو دابة إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ليست لواحد منهما بَـيِّّنة ،فجعله النيب -
ني اد َ

صلى هللا عليه وسلم -بينهما» أخرجه أبو داود.

ويف رواية النسائي« :أن َر ُجلَني اختصما إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف دابة ،ليس لواحد منهما بيِّّنة ،فقضى هبا

بينهما» (.)1

[جامع[ ]7687 :عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :حديث معل عند أهل الحديث] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3613و ( )3614و ( ) 3615في األقضية ،باب القضاء باليمين والشاهد ،والنسائي  248 / 8في القضاة،
باب القضاة فيمن لم تكن له بينة.

لرجل حلَّفهُ:
[( - ]1526د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال ُ
(.)1
ِّ
لف ابهللِّ الذي ال إله إال هو ما له عندك شيء» يعين للمدَّعي .أخرجه أبو داود
«اح ْ

[جامع[ ] 7690 :عبد القادر :إسناده ضعيف ويشهد له ما قبله] [شعيب :إسناده ضعيف .عطاء بن السائب اختلط بأخرة ،وقد تفرد
بهذا الحديث] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رقم ( )3620في األقضية ،باب كيف اليمين.

[( - ]1527ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال جتوز شهادةُ
ألهل البيت ،وال ظنني يف ٍ
خائن وال خائنة ،وال ٍ
جمرب شهادة ،وال ال َقانِّع ِّ
والء
جملود َح ّداً وال ذي ِّغمر على أخيه ،وال َّ
وال قرابة» قال الفزاري« :القانع» :التابع .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7692 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده يزيد بن زياد الدمشقي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2299في الشهادات ،باب ما جاء فيمن ال تجوز شهادته.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم« -قام خطيباً ،فقال:
[( - ]1528ت د) أمين بن خرمي [األسدي] -رمحه هللا  :-أن َّ
ِّ
الناس ،عَ َدلت شهادةُ الز ِّ
اجتَنِّبُوا ِّّ
األواثن
س ِّم َن
ُّور إشراكاً ابهلل ،مث قرأ ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم{ :-فَ ْ
أيُّها ُ
الر ْج َ
ول الز ِّ
ُّور} [احلج.»]30 :
واجتَنِّبُوا قَ َ
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ف ألمين َمسَاعاً من النيب -
أخرجه الرتمذي ،وقال :وقد اختلفوا يف رواية هذا احلديث [عن سفيان بن زايد] ،وال نَـ ْع ِّر ُ

صلى هللا عليه وسلم.-

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الصبح ،فلما انصرف قام قائماً،
وأخرجه أبو داود عن خرمي بن فاتك قال« :صلى ُ
ُّور ِّ ِّ
َت شهادةُ الز ِّ
كني بِّه} » (.)1
فقالَ :ع َدل ْ
ري ُمشر َ
ابإلشراك [ابهلل] -ثالث مرات  -مث قرأ اآلية إىل قوله{ :غَ َ
[جامع[ ]7698 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف وله شاهد في الصحيحين من حديث أنس] [شعيب :إسناده
ضعيف ،أبو سفيان العصفري -واسمه زياد -وحبيب بن النعمان مجهوالن] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2300و ( ) 2301في الشهادات ،باب ما جاء في شهادة الزور ،وأبو داود رقم ( )3599في األقضية ،باب

في شهادة الزور ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2372في األحكام ،باب شهادة الزور.

[( * - ]1529د) أبو َّنلة  -األنصاري  -رضي هللا عنه  -قال :بينما هو جالس عن َد ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلمِّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ِبنازة ،فقال :اي حممد ،هل تت َكلَّ ُم هذه اجلنازة؟ فقال ُ
وع ْن َدهُ رجل ِّم َن اليهودُ :م َّر َ

َهل الكتاب فال
أعلم ،قال
اليهودي :إِّهنا تتكلَّم ،فقال ُ
ُّ
وسلم :-هللا ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ما َح ّدث ُكم أ ُ
ِّ
تُ ِّ
ور ُسلهِّ ،فإن كان ابطالً مل تص ِّّدقُوه ،وإن كان ح ّقاً مل تك ِّّذبوه» أخرجه أبو
َ
ص ّدقُوهم ،وال تُ َك ّذبوهم ،وقولوا :آمنَّا ابهلل ُ
(.)1
داود
[جامع[ ]7704 :عبد القادر :في سنده ابن أبي نملة لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3644في العلم ،باب رواية حديث أهل الكتاب.

[( - ]1530د) هرماس بن حبيب التميمي العنربي -رمحه هللا  -رجل من أهل البادية ،عن أبيه ،عن جده ،أنه

الزمه ،مث قال :اي أخا بين متيم ،ما تريد أن تفعل
قال:
«أتيت َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بغرمي يل ،فقال يلَ :
أبَسريك؟» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]7709 :عبد القادر :في سنده مجاهيل] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب وأبيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3629في األقضية ،باب في الحبس في الدين وغيره.

ِّ
ول َِّّ
[( - ]1531جه) َع ْبد َّ
ني
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ " :ما م ْن َحاكِّ ٍم ََْي ُك ُم بَ َْ
اَّلل َ
َّاس إَِّّال جاء يـوم ال ِّْقيامةِّ وملَ ٌ ِّ
ٍ
ني َخ ِّري ًفا "
الس َم ِّاء ،فَِّإ ْن قَ َ
ْسهُ إِّ َىل َّ
ال :أَل ِّْقهِّ ،أَلْ َقاهُ ِّيف َم ْه َواة أ َْربَعِّ َ
ك آخ ٌذ بِّ َق َفاهُُ ،مثَّ يَـ ْرفَ ُع َرأ َ
الن ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2311 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مجالد وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف مجالد:
وهو ابن سعيد الهمداني]

الت ْغلِ ِ
يظ ِفي ا ْل َحي ِ
ِ
اب َّ
الر ْش َوِة
ف َو َّ
اب ْاأل ْ
ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2311ك َت ُ

ول َِّّ
[( - ]1532جه) َمسَُرة بْ ِّن ُجنْ َد ٍ
ضاعَ لِّ َّلر ُج ِّل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا َ
اَّلل َ
ِّ
َح ُّق بِّهَِّ ،ويَـ ْرِّج ُع ال ُْم ْش َِّرتي َعلَى الْبَائِّ ِّع ِّابلث ََّم ِّن» أخرجه ابن ماجه
ع ،أ َْو ُس ِّر َق لَهُ َمتَا ٌ
َمتَا ٌ
ع ،فَـ َو َج َدهُ ِّيف يَد َر ُج ٍل يَبِّيعُهُ ،فَـ ُه َو أ َ

()1

[ماجه[ ]2331 :عبد الباقي :في الزوائد :روى بعضه أبو داود .وفي إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج -وهو ابن أرطاة -فقد رواه بالعنعنة]
ِ
اه
ق َلهُ َش ْي ٌء َف َو َج َد ُه ِفي َي ِد َر ُج ٍل ْ
اب َم ْن ُس ِر َ
اب ْاأل ْ
اش َتَر ُ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2331ك َت ُ
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ول َِّّ
شةَ :أَ ْخِّ ِّرب ِّيين َع ْن ُخلُ ِّق َر ُس ِّ
[( - ]1533جه) قَـ ْيس بْ ِّن َو ْه ٍ
صلَّى
بَ ،ع ْن َر ُج ٍل ِّم ْن بَِّين ُس َواءَةَ ،قَ َ
ْت لِّ َعائِّ َ
ال :قُـل ُ
اَّلل َ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
َتَ :كا َن َر ُس ُ
ك ل ََعلَى ُخلُ ٍق َع ِّظي ٍم} [القلم]4 :؟ قَال ْ
هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَال ْ
{وإِّنَّ َ
ُ
ول َّ َ
َت " :أ ََوَما تَـ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َن َ
َت :فَسبـ َقتْ ِّين ح ْفصةُ ،فَـ ُقل ُ ِّ
وسلَّم مع أ ْ ِّ
ْج ِّ
اريَةِّ :انْطَلِّ ِّقي
صنَـ َع ْ
صنَـ ْع ُ
َ َ
ت لَهُ َح ْف َ
ت لَهُ طََع ًاماَ ،و َ
َص َحابِّه ،فَ َ
ْت لل َ
صةُ طَ َع ًاما ،قَال ْ َ َ
ََ َ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل صلَّى هللا َعلَْيه وسلَّم ،فَأَ ْك َفأ َِْتَا فَانْ َكسر ِّ
ني يَ َد ْي َر ُس ِّ
ص َعةُ،
ص َعتَـ َها ،فَـلَح َق ْتـ َهاَ ،وقَ ْد مه ْ
ََّت أَ ْن تَ َ
ت الْ َق ْ
فَأَ ْك ِّفئِّي قَ ْ
ض َع بَ َْ
ُ
ول َّ َ
ََ
ََ َ
ول َِّّ
ث
َت :فَ َج َم َع َها َر ُس ُ
يها ِّم َن الطَّ َع ِّام َعلَى النِّّطَ ِّع ،فَأَ َكلُواُ ،مثَّ بَـ َع َ
ام ،قَال ْ
َوانْـتَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوَما فِّ َ
اَّلل َ
ش َر الطَّ َع ُ
َت :فَما رأَي ُ ِّ
ك ِّيف و ْجهِّ َر ُس ِّ
ول
صةَ ،فَـ َق َ
بِّ َق ْ
الُ « :خ ُذوا ظَْرفًا َم َكا َن ظَْرفِّ ُك ْمَ ،وُكلُوا َما فِّ َ
يها» ،قَال ْ َ َ ْ
ص َع ِّت ،فَ َدفَـ َع َها إِّ َىل َح ْف َ
ت ذَل َ َ
()1
َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم .أخرجه ابن ماجه
اَّلل َ

[ماجه[ ] 2333 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف للجهالة بالتابعي] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :أصل الحديث صحيح،
وهذا إسناد ضعيف ْلبهام الرجل من بني سواءة الراوي عن عائشة ،وشريك بن عبد هللا -وهو النخعي -سيئ الحفظ]
ِ
ِ
يم ْن َك َسَر َش ْيًئا
اب ْاأل ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2333ك َت ُ
اب ا ْل ُح ْكمِ ف َ

شا أَتَـوا امرأَةً َك ِّ
اس -رضي هللا عنهما " -أ َّ
[( - ]1534جه) ابْن عَبَّ ٍ
اهنَةً ،فَـ َقالُوا َهلَا :أَ ْخ ِّ ِّربينَا أَ ْشبَـ َهنَا أَثَـ ًرا
َن قُـ َريْ ً ُ ْ َ
بِّص ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ب ال َْم َق ِّام ،فَـ َقال ْ ِّ
اح ِّ
ساءًُ ،مثَّ
ش ْيـتُ ْم َعلَْيـ َها ،أَنْـبَأْتُ ُك ْم ،قَ َ
الس ْهلَةُِّ ،مثَّ َم َ
َ
ساءً َعلَى َهذه ّ
ال :فَ َج ُّروا ك َ
َت :إ ْن أَنْـتُ ْم َج َر ْر ُْمت ك َ
ول َِّّ
ت أَثَـر َر ُس ِّ
ك
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َقال ْ
َم َ
َتَ :ه َذا أَقـ َْربُ ُك ْم إِّل َْيهِّ َشبَـ ًهاُ ،مثَّ َم َكثُوا بَـ ْع َد ذَلِّ َ
اَّلل َ
َّاس َعلَْيـ َها ،فَأَبْ َ
ص َر ْ َ
شى الن ُ
()1
ِّ
ث َّ
ين َسنَةً ،أ َْو َما َشاءَ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم " أخرجه ابن ماجه
اَّللُُ ،مثَّ بَـ َع َ
اَّللُ ُحمَ َّم ًدا َ
ع ْش ِّر َ
[ماجه[ ] 2350 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده صحيح ورجاله ثقات] [األلباني :منكر ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،فإن رواية
سماك عن عكرمة فيها اضطراب]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2350ك َتاب ْاألَح َكامِ ،باب ا ْلَقا َفةِ
ُ ْ
َ ُ

ول َِّّ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما« -أ َّ
[( * - ]1535جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،خلَ َع ُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل
َن َر ُس َ
اَّلل َ
ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
استَـ ْع َملَِّين.
ال ُم َعاذٌ :إِّ َّن َر ُس َ
استَـ ْع َملَهُ َعلَى الْيَ َم ِّن» فَـ َق َ
ص ِّين ِّمبَ ِّايلُ ،مثَّ ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ْ
م ْن غَُرَمائِّهُ ،مثَّ ْ
استَ ْخلَ َ
اَّلل َ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2357 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سلمة المكي ال يعرف حاله .وعبد هللا بن مسلم قال فيه ابن حبان يرفع الموقوف
ويسند المرفوع ال يجوز االحتجاج به] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ
اب َت ْفلِ ِ
يس ا ْل ُم ْعَدمِ َوا ْلَبْي ِع َعَل ْي ِه لِغَُرَم ِائ ِه
اب ْاأل ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2357ك َت ُ

ِّ
ِّ
َّيب صلَّى هللا عَلَْيهِّ
اَّللِّ بْن ي ِّزي َد ،مو َىل الْم ْنـبعِّ ِّ
ص َر ،عَ ْن ُس َّر ٍق« ،أ َّ
ث ،عَ ْن َر ُج ٍل م ْن أَ ْه ِّل م ْ
ُ
َن النِّ َّ َ
[( * - ]1536جه) عَ ْب ُد َّ ُ َ َ ْ ُ َ
()1
ني الطَّالِّ ِّ
ب» أخرجه ابن ماجه
ادةَ َّ
از َش َه َ
َج َ
الر ُج ِّلَ ،وَميِّ َ
َو َسلَّ َم ،أ َ

[ماجه[ ]2371 :عبد الباقي :في الزوائد :التابعي مجهول .ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف] [األلباني:
صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الرجل المصري]
الش ِ
َح َكامِ ،باب ا ْلَق َض ِ
ِ
اه ِد َوا ْلَي ِم ِ
اء ِب َّ
ين
اب ْاأل ْ
َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2371ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
اَّللِّ -رضي هللا عنهما« -أ َّ
[( - ]1537جه) َجابِّر بْ ِّن عَبْ ِّد َّ
ادةَ أَ ْه ِّل
َن َر ُس َ
از َش َه َ
َج َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم ،أ َ
()1
ِّ
اب بـ ْع ِّ
ض ِّه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض» أخرجه ابن ماجه
الْكتَ ِّ َ

[ماجه[ ] 2374 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني]
ِ
َه ِل ا ْل ِك َت ِ
ض
اب َب ْع ِض ِه ْم َعَلى َب ْع ٍ
اب َش َه َاد ِة أ ْ
اب ْاأل ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2374ك َت ُ
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ول َِّّ
ِّ
«ح ِّرميُ الْبِّْئ ِّر َم ُّد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1538جه) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّر َشائِّ َها» أخرجه ابن ماجه
محمد]
[ماجه[ ]2487 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف منصور بن صقير ،وكذا شيخه ثابت بن َّ
ِ
اب َحرِيمِ ا ْلِبْئ ِر
اب ُّ
الرهُو ِنَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2487ك َت ُ

ِّ
َن قَـ ْوًما ا ْختَ َ ِّ
اريَةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،أ َّ
[( - ]1539جه) َِّّنَْران بْ ِّن َج ِّ
ص َكا َن بَـْيـنَـ ُه ْم،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِّيف ُخ ٍّ
َّيب َ
ص ُموا إ َىل النِّ ِّّ
ضي بـْيـنَـ ُهم ،فَـ َق َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين يَلِّ ِّ
ال:
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَ ْخ َربَهُ ،فَـ َق َ
يه ُم ال ِّْق ْم ُ
فَـبَـ َع َ
َّيب َ
ث ُح َذيْـ َفةَ يَـ ْق َ ْ
ضى للَّذ َ
ط ،فَـلَ َّما َر َج َع إ َىل النِّ ِّّ
()1
ت» أخرجه ابن ماجه
س ْن َ
َص ْب َ
ت َوأ ْ
«أ َ
َح َ
[ماجه[ ] 2343 :عبد الباقي :في الزوائد :نمران بن جارية ذكره ابن حبان في الثقات .وقال ابن القطان :حاله مجهول .قال السندي:
جدا]
قلت دهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان في ذكره في الثقات] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الر ُج َال ِن ُي ْد َعَي ِ
ص
اب َّ
ان ِفي ُخ ٍ
اب ْاأل ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2343أ َْب َو ُ

ول قَ َدم َش ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
اه ِّد الز ِّ
ب َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1540جه) ابْن عُ َم َر ،قَ َ
اَّللُ
َن تَـ ُز َ ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :ل ْ
ُّور َح َّىت يُوج َ
()1
َّار» أخرجه ابن ماجه
لَهُ الن َ

[ماجه[ ] 2373 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه .وكذبه اْلمام أحمد] [األلباني :موضوع]
علي أنه متروك الحديث ،وكذبه بعضهم]
جداَّ ،
[شعيب :إسناده ضعيف ً
محمد بن الفرات اتفقوا َّ
الز ِ
اب َش َه َاد ِة ُّ
ور
اب ْاأل ْ
َح َكامَِ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2373أ َْب َو ُ

ول َِّّ
«ال تَـ ْق ِّ
ني َوَال
ض َ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم إِّ َىل الْيَ َم ِّن قَ َ
ال " :ل ََّما بَـ َعثَِّين َر ُس ُ
[( - ]1541جه) ُم َعاذُ بْ ُن َجبَ ٍل ،قَ َ
الَ :
اَّلل َ
()1
تَـ ْف ِّ
يل فِّيهِّ» أخرجه ابن ماجه
ك أ َْم ٌر ،فَ ِّق ْ
ب إِّ ََّ
صلَ َّن إَِّّال ِّمبَا تَـ ْعلَ ُم ،وإ ْن أَ ْش َك َل عَلَيْ َ
ف َح َّىت تَـبَـيَّـنَهُ أ َْو تَكْتُ َ

محمد بن سعيد بن حسان]
[ماجه[ ]55 :عبد الباقي :هذا المتن مما انفرد به المصنف] [األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،آفته َّ
اجِتَن ِ
ْي َوا ْل ِقَي ِ
اس
اب َّأ
الر ِ
اب ْ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)55ب ُ
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الكتاب الرابع :يف القتل
«ح ُّد الساحر
[( - ]1542ت) جندب بن عبد هللا  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قالَ :

ضربة ابلسيف» أخرجه الرتمذي
َ

(.)1

[جامع[ ]7733 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل

حفظه] [عبد القادر :وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1460في الحدود ،باب ما جاء في حد الساحر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1543ت د) عبد الرمحن بن أيب ليلى  -رضي هللا عنه  -عن أبيه أن َ
الع ْه َد الذي أَخ َذ عليكم نوح،
«سئِّ َل عن ِّجنان البيوت؟ فقال :إذا رأيتم منهن شيئاً يف مساكنكم ،فقولوا :نَـنْ ُ
ش ُد َك َ
ُ
فاقتلوه َّن» أخرجه الرتمذي
شدك العهد الذي أَخذ عليكم سليمان بن داود أن ال تؤذوا وال ترتا َؤْوا لنا ،فإن عُد َن
ونن ُ
ُ
(.)1
وأبو داود
[جامع[ ]7749 :عبد القادر :في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدًا] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )1485في األحكام ،باب ما جاء في قتل الحيات ،وأبو داود رقم ( )5260في األدب ،باب في قتل الحيات.

ِّ
س زمزم ،وإن فيها
[( - ]1544د) العباس بن عبد املطلب  -رضي هللا عنه  -قال« :اي رسول هللا َّإان نريد أن نَكْن َ

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بقتلهن» أخرجه أبو داود (.)1
من هذه اجلنّان  -يعين احليات الصغار  -فأمر ُّ

[جامع[ ]7754 :عبد القادر :إسناده منقطع] [شعيب :رجاله ثقات ،لكن قال المنذري في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس ابن
عبد المطلب نظر ،واألظهر أنه مرسل] [األلباني :صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس]

( )1رقم ( )5251في األدب ،باب في قتل الحيات.
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الكتاب الامس :يف القصاص
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال أُعفي من
[( - ]1545د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن َ
قتل بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (.)1
َ

[جامع[ ] 7769 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 4507في الديات ،باب من يقتل بعد أخذ الدية.

«م ْن
[( ~ - ]1546د ت س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ع عبده جدعناه» .أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي.
وم ْن َج َد َ
قتل عب َده قتلناهَ ،
خصى عبده خصيناه».
وزاد النسائي يف رواية أخرى «ومن َ
ويف رواية أليب داود :مث إن احلسن نَ ِّس َي هذا احلديث فكان يقول« :ال يُـ ْقتَ ُل ُح ٌّر بعبد» (.)1

[جامع[ ]7778 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :فيه عنعنة الحسن البصري ،وفي سماعه من سمرة خالف] [شعيب:
إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )4515و ( )4516و ( )4517و ( ) 4518في الديات ،باب من قتل عبده ،أو مثل به أيقاد منه ،والترمذي

رقم ( ) 1414في الديات ،باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ،والنسائي  21 / 8في القسامة ،باب القود من السيد للمولى.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -شاة
[( * - ]1547د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه « -أن امرأة من اليهود أه َدت إىل ِّّ

النيب  -صلى هللا عليه وسلم .»-أخرجه أبو داود (.)1
ومة ،قال :فما َع َرض هلا ُّ
مسم َ
ُ

[جامع[ ] 7792 :عبد القادر :حديث صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )4509في الديات ،باب فيمن سقى رجالً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه.

[( * - ]1548س) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما « -أن رجالً وقع يف ٍ
أب كان له يف اجلاهلية ،فلطمه
ِّ
صعِّ َد
سوا السالح ،فبلغ ذلك َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فَ َ
العباس ،فجاء ُ
ُ
قومه ،فقالوا :لَنَـلْطمنَّه ،كما لطمه ،فَـلَب ُ
العباس مين وأان منه،
أي أهل األرض تعلمون أكر َم على هللا عز وجل؟ قالوا :أنت ،قال :فإن
املنرب ،فقال :أيُّها الناسّ ،
َ
استَـغْ ِّف ْر لنا» أخرجه النسائي
سبُّوا َمو ََتان فتُؤذوا أحياءان ،فجاء القوم فقالوا :اي َ
رسول هللا ،نعوذ ابهلل من غضبك ،فَ ْ
ال تَ ُ

()1

[جامع[ ] 7798 :عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :ضعيف]
( 33 / 8 )1في القسامة ،باب القود من اللطمة.

ص من
أيت َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُِّق ُّ
[( - ]1549س) أبو فراس  -رمحه هللا  -عن عمر قال« :ر ُ

نفسه» أَخرجه النسائي

()1

[جامع[ ] 7802 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 34 / 8 )1في القسامة ،باب القصاص من السالطين.

«د َّق رجل من قريش ِّس َّن رجل من األنصار،
[( - ]1550ت) أبو السفر  -سعيد بن أمحد  -رمحه هللا  -قالَ :
فاستع َدى عليه معاويةَ ،فقال ملعاوية :اي أمري املؤمنني ،إن هذا َّ
دق ِّس ِّّين ،فقال له معاويةَُّ :إان َسنُرضيك ،وأحلَّ اآل َخ ُر

رسول هللا
مسعت َ
على معاويةَ ،فأبْـ َرَمه ،فقال معاويةُ :شأنَك بصاحبك  -وأبو الدرداء جالس عنده  -فقال أبو الدرداءُ :
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صدَّق به إال رفعه هللا به درجة،
صاب بشيء من جسده فَـيَـتَ َ
 صلى هللا عليه وسلم -يقول :ما من رجل يُ َِّ
َّ
وحط عنه به خطيئة ،فقال األنصاري :أ َ
انيَ ،وَوعاهُ
نت مسعتَه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ قال :مسعتُه أُذُ َ
جرم ال أُ َخيِّّبُك ،فأمر له مبال» أخرجه الرتمذي (.)1
قليب ،قال :فإين أذَ ُرها له ،قال معاويةُ :ال َ

[جامع[ ]7804 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده منقطع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1393في الديات ،باب ما جاء في العفو.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقالَّ :
إن هذا قتل
[( * - ]1551س) بريدة  -رضي هللا عنه « -أن رجالً جاء إىل ِّّ
أعظم ألجرك ،و َخري لك وألخيك
أخي ،قال :اذهب فاقتله كما قتل أخاك ،فقال له الرجل :اتَّق هللا ،واعف عين ،فإنه ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فسأله؟ فأخربه مبا قال له ،قال :فأعتقه ،قالَ :أما
يوم القيامة ،قال :فخلَّى عنه ،فأُ ْخِّرب ُّ
سل هذا فيم قتلين؟» أخرجه النسائي (.)1
إنَّه كان خرياً مما هو صانع بك يوم القيامة ،يقول :اي ربْ ،

[جامع[ ] 7806 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 18 / 8 )1في القسامة ،باب القود.

ِّ
[( - ]1552د س) عائشة  -رضي هللا عنها َّ -
ني أن
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :على املُْقتَتِّل َ
األوىل فاألوىل ،وإن كانت امرأة»
يَـ ْن َح ِّج ُزواَ ،
أخرجه أبو داود ،ويف رواية النسائي «األول فاألول»

(.)1

[جامع[ ] 7808 :عبد القادر :في سنده حصن بن عبد الرحمن ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4538في الديات ،باب عفو النساء عن الدم ،والنسائي  39 / 8في القسامة ،باب عفو النساء عن الدم.
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الكتاب السادس :يف القسامة
[( - ]1553د) عمرو بن شعيب  -رمحه هللا  -عن أبيه عن جده َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-قَـتَ َل
«أن َ
الرغاء على َش ِّّ ِّ
واملقتول منهم؟» أخرجه أبو
القاتل
حرةِّ ،قال:
ُ
ابل َقسامة رجالً من بين نضر بن مالك بِّبَحرةِّ ُّ
ط [لَيَّة] البَ َ
ُ
داود (.)1
[جامع[ ]7816 :عبد القادر :إسناده معضل] [شعيب :إسناده معضل] [األلباني :ضعيف معضل]
( )1رقم ( ) 4522في الديات ،باب القتل بالقسامة ،وإسناده معضل.
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الكتاب الثامن :يف القصص
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
مسعت َ
[( * - ]1554ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قالُ :
«كان فيمن كان قبلكم رجل امسه الكِّ ْفل ،وكان ال ينزِّعُ عن شيء ،فأتى امرأة علم هبا حاجة ،فأعطاها عطاء كثرياً -

كيك؟ قالت :ألن هذا عمل ما ِّ
ت وبكت ،فقال :ما يـ ْب ِّ
عملتُه
ويف رواية :ستني ديناراً  -فلما أرادها على نفسها :ارتَـ َع َد ْ
ُ
ك ما أعطيتُ ِّ
أنت هذا من خمافة هللا؟ فأان أحرى ،ا ْذ َهيب فلَ ِّ
قطّ ،وما محلين عليه إال احلاجة ،فقال :تفعلني ِّ
ك ،ووهللا ال
فأصبح مكتوب على اببه :إن هللا تعاىل قد غفر للك ْف ِّل ،فعجب الناس من ذلك ،حىت
أعصيه أبداً ،فمات ِّمن ليلته،
َ
يب زماهنم بشأنه».
َ
أوحى هللا تعاىل إىل نَ ِّّ

النيب  -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ِّّدث حديثاً ،لو مل أمسْعه إال َم َّرة أو مرتني ،حىت عَ َّد سبع
ويف رواية قال:
ُ
«مسعت َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول :كان الكفل من بين إسرائيل ال
مسعت َ
ولكين مسعته أكثر من ذلكُ ،
مراتِّّ ،
يتورع من ذَنْب َع ِّملَهُ ،فأتته امرأة ،فأعطاها ستني ديناراً على أن يطأَها .وذكر احلديث ،ومل يذكر يف آخره حديث الوحي
َّ
إىل نيب زماهنم» .أخرج الثانية الرتمذي ( ،)1واألوىل ذكرها رزين.

[جامع[ ]7823 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف]
( )1رقم ( )2498في صفة القيامة ،باب رقم (.)49
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الكتاب التاسع :يف القيامة وما يتعلق هبا أوالً وآخراً
علي  -ونظر إىل ابنه احلسن -
[( - ]1555د) أبو إسحاق[ ،عمرو بن عبد هللا السبيعي]  -رمحه هللا  -قال :قال ّ
صلْبهِّ رجل يسمى ابسم نبيِّّكم،
فقال« :إن ابين هذا سيِّّد ،كما مسَّاه ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وسيخرج من ُ
يُ ْشبِّ ُههُ يف اخلُلُق ،وال يُ ْشبِّهه يف اخلَل ِّْق ...مث ذكر قصة ،ميأل األرض عَ ْدالً» أخرجه أبو داود ،ومل يذكر القصة (.)1

[جامع[ ] 7837 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي داود] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 4290في المهدي ،وإسناده ضعيف ،ولكن ألكثره شواهد تقدمت في األحاديث التي قبله.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول -
[( * - ]1556د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال :مسعت َ
ُانس يسريون يف البحر ،فَـنَ ِّف َد طَ َع ُام ُهم ،فَـ ُرفِّعت هلم جزيرة ،فخرجوا يريدون اخلبز فلقيتهم
وهو على املنرب « :-بينما أ ٌ
اجلساسةُ ،قلت أليب سلمة :ما اجلساسة؟ قال :امرأة َجتُر شعر جلدها ورأسها ،قالت :يف هذا القصر ...فذكر احلديث،
َّ
وسأل عن ُنل بيسان ،وعن عني ُزغَ َر ،قال :هو املسيح ،فقال أبو سلمةَّ :
إن يف هذا احلديث شيئاً ما حفظته ،قال:
شهد جابر أنه ابن صياد ،قلت :فإنه قد مات ،قال :وإن مات ،قلت :فقد أسلم ،قال :وإن أسلم ،قلت :فإنه قد

دخل املدينةَ ،قال :وإن دخل املدينة» أخرجه أبو داود هكذا

(.)1

[جامع[ ]7839 :عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :إسناده ضعيف .فقد اضطرب فيه الوليد بن عبد هللا بن ُجميع] [األلباني :ضعيف
اْلسناد]
( )1رقم ( )4328في المالحم ،باب في خبر الجساسة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( ~ - ]1557د ت) أبو عبيدة بن اجلراح  -رضي هللا عنه  -قال:
مسعت َ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
قومه الدجال ،وإين أنذركموه ،فوصفه لنا ُ
نيب بعد نوح إال وقد أنذر َ
يقول« :إنه مل يكن ّ
ض من رآينَِّ ،
وسلم -فقال :لعله َسيُ ِّ
ومس َع كالمي ،قالوا :اي رسول هللا ،فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال :مثلها  -يعين
درُكه بَـ ْع ُ َ ْ َ
(.)1
اليوم  -أو خري» أخرجه أبو داود والرتمذي
َ
[جامع[ ]7851 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( )4756في السنة ،باب في الدجال ،والترمذي رقم ( )2235في الفتن ،باب ما جاء في الدجال.

[(~ - ]1558ت) أبو بكرة  -رضي هللا عنه َّ -
«ميكث أبو الدجال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
أن َ
ُ
ت
وأ ُُّمه ثالثني عاماً ال يولد هلما ولد ،مث يولد هلما غُالم أ ْع َو ُرُّ ،
أضر شيء ،وأقلُّه منفعة ،تنام عيناه ،وال ينام قلبه ،مث نَـ َع َ
ض ِّ
ب ِّ
اخيَّة ،طويلة
لنا ُ
اللحم ،كأن أنْـ َفهُ ِّم ْنـ َقار ،وأ ُُّمه امرأة فِّر َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أبَويْهِّ ،فقال :طَُوالَ ،
ض ْر ُ
الثَّ ْديَ ْ ِّ
بن العوام،
ني ،قال أبو بكرة :فسمعنا مبولود قد ولد على هذه الصفة يف يهود املدينة ،قال:
ُ
فذهبت أان والزبريُ ُ
عت ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فيهما ،فقلنا :هل لكما ولد؟ فقاال :مكثنا ثالثني
حىت دخلنا على أبويه ،فإذا نَ ُ
ِّ
أضر شيء ،وأقله منفعة ،تنام عينه ،وال ينام قلبه ،فخرجنا ِّمن عندمها ،فإذا
أعورُّ ،
عاماً ال يولد لنا ولد ،مث ُول َد لنا غالم ُ
ت ما قلنا؟ قال:
هو ُم ْن َج ِّدل يف الشمس يف قطيفة ،وله َ ْ
مه َه َمة ،فكشف عن رأسه ،فقال :ما قلتما؟ قلنا :وهل َِّمس ْع َ
عيناي ،وال ينام قليب» أخرجه الرتمذي (.)1
نعم ،تنام
َ

[جامع[ ]7858 :الترمذي :حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حماد بن سلمة] [عبد القادر :في سنده علي بن زيد بن جدعان،
وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
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( )1رقم ( )2249في الفتن ،باب ما جاء في ذكر ابن صائد.

[( - ]1559د) بريدة [بن احلصيب]  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث «يقاتلكم
قوم صغار األعني  -يعين الرتك  -قال :تسوقوهنم ثالث ِّمرار ،حىت تلحقوهم ِبزيرة العرب ،فأما يف السياقة األوىل:

صطَلَمون» أو كما قال .أخرجه أبو
بعض ويَ ُ
هلك بعض ،وأما يف الثالثة ،فيُ ْ
ب منهم ،وأما يف الثانية :فينجو ٌ
فينجو من َه َر َ

داود

(.)1

[جامع[ ]7872 :عبد القادر :في سنده بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي ،قال عنه الحافظ :صدق لين الحديث] [شعيب :إسناده
ضعيف .بشير بن المهاجر ضعيف عند التفرد ،وقد تفرد بهذا الخبر] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4305في المالحم ،باب في قتال الترك.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-والذي
[( * - ]1560ت) حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
(.)1
ث ُدنياكم ِّشرارُكم» أخرجه الرتمذي
إمامكم ،وجتتلدوا أبسيافكمَ ،ويَ ِّر َ
نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تقتلوا َ

[جامع[ ]7879 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )2171في الفتن ،باب ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )4043في الفتن ،باب

أشراط الساعة.

ت يف
[( - ]1561ت) املستورد بن شداد  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-بُعِّثْ ُ
نَـ َفس الساعة ،فسبقتُها كما سبقت هذه هلذه  -إلصبعيه :السبابةِّ والوسطى» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]7885 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )2214في ا لفتن ،باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم " :بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى ".
رسول هللا  -صلى هللا
مسعت َ
[( - ]1562د) سالمة بنت احلر [أخت خرشة بن احلر]  -رضي هللا عنها  -قالتُ :
عليه وسلم -يقولَّ :
أهل املسجد اإلمامةَ ،فال جيدون إماماً يصلِّّي هبم» أخرجه أبو
«إن من أشراط الساعة :أن يتدافع ُ
داود (.)1

[جامع[ ] 7908 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،طلحة أم غراب وعقيلة مجهولتا الحال] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 581في الصالة ،باب في كراهية التدافع على اْلمامة.

[( - ]1563ت) حممد بن أيب رزين  -رمحه هللا  -عن ِّّأمه قال« :كانت أمُّ احلرير إذا مات أحد من العرب َّ
اشتد
عليها ،فقيل هلا :إان نر ِّ
اك إذا مات رجل من العرب اشتد ِّ
رسول هللا  -صلى
مسعت
عليك؟ قالت:
موالي يقول :قال ُ
ُ
َ
هللا عليه وسلم :-من اقرت ِّ
هالك العرب».
اب الساعةِّ ُ
قال حممد بن أيب َرزين :وموالها :طلحة بن مالك [اخلزاعي] .أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]7913 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3925في المناقب ،باب في فضل العرب.

ت
[( - ]1564ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا فعلَ ْ
حل هبا البالءُ ،قيل :وما هي اي َ
املغنم ُد َوالً ،واألمانةُ مغْنماً ،وال ّزكاةُ
صلَة َّ
عشرةَ َخ ْ
رسول هللا؟ قال :إذا كان ُ
مخس َ
أ َُّمت َ
وبر صدي َقهُ ،وجفا أابه ،وار ِّ
عيم القوم
مغرماً ،وأطاع الرجل زوجتَهُ ،وع َّق أ َُّمهَّ ،
تفعت األصوا ُ
ت يف املساجد ،وكان َز ُ
َ
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ت القيان واملعازف ،ولَعن ِّ
واخت َذ ِّ
شره ،و ُش ِّرب اخلمر ،ولبس احلريرُِّّ ،
ْكرَم الرجل خمافة ِّّ
أرذَهلَم ،وأ ِّ
آخ ُر هذه األمة َّأوهلا،
َ
ََ
ُ
ُ
ْريتَ ِّقبُوا عند ذلك رَياً محراءَ ،وخسفاً أو َمسخاً» .أخرجه الرتمذي (.)1
فل َ ْ
[جامع[ ]7925 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده ضعف وانقطاع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2211في الفتن ،باب ما جاء في عالمة حلول المسخ.

ُّ ِّ
[( - ]1565ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا اختذ الفيءُ
وأدَن صدي َقهُ ،وأقصى
دُوالً ،واألمانةُ مغنماً ،والزكاة مغرماً ،وتُـعُلِّّم العلم لغري ال ِّّدين ،وأطاع الرجل امرأتَهَّ ،
وعق أ َُّمهَ ،
ِّ
أابه ،وظَ ِّ
ُكرَم الرجل خمافةَ ِّّ
زعيم القوم أرذَهلَم ،وأ ِّ
وظهرت
شره،
هرت األصوا ُ
ت يف املساجدَ ،
وساد القبيلةَ فاس ُق ُهم ،وكان ُ
املعازف ،و ُشربت اخلمور ،ولَعن ِّ
آخ ُر هذه األمة َأوهلا ،فلريتقبوا عند ذلك رَياً محراءَ ،وزلزلة ،وخسفاً،
تو
ُ
القينا ُ
ُ ََ
ٍ
كنظام ٍ
وآايت تتتابع ٍ
ابل قطع سلكه فتتابع» أخرجه الرتمذي (.)1
ومسخاً ،وقذفاً،

[جامع[ ]7926 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2212في الفتن ،باب ما جاء في عالمة المسخ والخسف.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :-عُمرا ُن بيت
[( - ]1566د ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
خروج
[خروج] امللحمة،
يثرب:
اب َ
ب ،وخر ُ
اب يَـثْ ِّر َ
املقدس :خر ُ
وفتح القسطنطينيةُ :
وخروج امللحمة :فتح قسطنطينيةُ ،
ُ
ُ
الدجال ،مث ضرب بيده على فخذ الذي حدَّثه  -أو َمنْكِّبه  -مث قال :إن هذا حلقٌّ ،كما أنك قاعد هاهنا - ،أو كما
بن جبل» أخرجه أبو داود (.)1
أنك قاعد  -يعين معاذَ َ

وخروج
وفتح القسطنطينة،
ويف رواية له وللرتمذي قال :قال ُ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-امللحمةُ الكربىُ ،
الدجال :يف سبعة أشهر» (.)2

[جامع[ ]7931 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :حديث ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4294في المالحم ،باب في أمارات المالحم.

( )2رواه أبو داود رقم ( ) 4295في المالحم ،باب تواتر المالحم ،والترمذي رقم ( ) 2239في الفتن ،باب ما جاء في عالمات خروج

الدجال ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )4092في الفتن ،باب المالحم.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :بني امللحمة
[( - ]1567د) عبد هللا بن بسر  -رضي هللا عنه  -أن َ
املسيح الدجال يف السابعة» أخرجه أبو داود (.)1
خيرج
وفتح املدينة ِّس ُ
ُ
ت سننيُ ،

[جامع[ ] 7932 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي -وجهالة ابن أبي
بالل] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4296في المالحم ،باب في تواتر المالحم ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )4093في الفتن ،باب المالحم.

صاحب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1568د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :ذَ َكر ُ
َ
الصور ،وقال :عن ميينه جربيل ،وعن يساره :ميكائيل» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 7945 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( )3999في الحروف والقراءات.

الناس يوم
[( - ]1569ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-يُـ ْع َر ُ
ض ُ
ِّ
الصحف يف األيدي،
العرضةُ الثالثةُ] ،فعند ذلك تطري
عرضتان ،فجدال َ
ُ
ومعاذ ُير [وأما ْ
عرضات ،فأما ْ
القيامة ثالث َ
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ِّ
فآخذ بيمينه ،وآخذ بشماله» أخرجه الرتمذي ،وقال :ال يصح هذا احلديث ،من قِّبَ ِّل أن احلسن مل يَسمع من أيب هريرة،
وقد رواه بعضهم عن احلسن عن أيب موسى (.)1

[جامع[ ]7976 :الترمذي :ال يصح هذا الحديث] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2427في صفة القيامة ،باب ما جاء في العرض.

[( - ]1570ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما من دا ٍع دعا
أن َ
إىل شيء إال كان موقوفاً يوم القيامة ،الزماً به ال يفارقه وإن دعا رجل رجالً ،مث قرأ {وقِّ ُفوهم إهنم مسؤولون}

[الصافات »]24 :أخرجه الرتمذي

(.)1

[جامع[ ]7983 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3226في التفسير ،باب ومن سورة الصافات.

«جياءُ اببن آدم يوم
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالُ :
[( - ]1571ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -أن َّ
صنعت؟
وأنعمت عليك ،فماذا
وخولتُك،
ف بني يدي هللا تعاىل ،فيقول هللا تعاىل :أعطيتك َّ
القيامة كأنه بَ َذج ،فيوقَ ُ
َ
ُ
رب مجعتُه
َّم َ
فيقول :اي رب ،مجعتُه وَثرتُه ،وتركتُه أكثر ما كان ،فارجعين آتِّ َ
ت ،فيقولِّّ :
ك به ،فيقول له :أرين ما قد ْ
ضى به إىل النار» أخرجه الرتمذي (.)1
آتك به ،فإذا عب ٌد مل يُق ِّّدم خرياً ،فيُم َ
[وَثَّرتُه] وتركتُه أكثر ما كان ،فارجعين َ

[جامع[ ]7971 :الترمذي :روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن ،قوله ولم يسندوه ،وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من

قبل حفظه] [عبد القادر :إسناده ضعيف وله شاهد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2429في صفة القيامة ،باب رقم (.)7

[( - ]1572ت) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه  -قالَّ :
نيب حوضاً ِّ
ليتباهو َن :أيُّهم
تر ُدهُ َّأمته ،وإهنم
ْ
«إن ِّّ
لكل ّ
أكثر واردة [وإين ألرجو أن أكو َن أكثرهم واردة]» أخرجه الرتمذي (.)1
ُ

[جامع[ ]7992 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( ) 2445في صفة القيامة ،باب ما جاء في صفة الحوض.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
ت فقال ُ
كي ُ
[( * - ]1573د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :ذكر ُ
ت النار فبَ ْ
ت ،فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قالَّ :أما يف ثالثة مو ِّ
اط َن ،فال يذكر
ت النار فَـبَ َك ْي ُ
َكر ُ
وسلم :-ما يبكيك؟ ُ
َ
قلت :ذ ْ
أح ٌد أحداً :عند امليزان حىت يعلم ِّ
أخيف ميزانُه ،أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه :يف ميينه ،أم يف
(.)1
َشاله ،أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا و ِّ
جيوز» أخرجه أبو داود
ضع بني ظهري جهنم حىت َ
ُ
[جامع[ ] 8008 :عبد القادر :حسن يشهد له الذي قبله] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4755في السنة ،باب ذكر الميزان.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
«إن يف اجلنة مائةَ
[( - ]1574ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن َّ
إحداهن لوسع ْتهم» .أخرجه الرتمذي (.)1
درجة ،لو أن العاملني اجتمعوا يف
َّ
[جامع[ ]8034 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2534في صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة درجات الجنة.

مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1575ت) أمساء بنت أيب بكر  -رضي هللا عنهما  -قالتُ :
يستظل بظلِّّها مائة راكب  -شك َيىي -
وذكر سدرة املنتهى  -قال «يسري الراكب يف ِّظل ال َفنَن منها :مائة سنة ،أو
ُّ
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فيها فِّراش الذهب ،كأن َثرها ِّ
الل» أخرجه الرتمذي (.)1
الق ُ
َ

[جامع[ ]8038 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2544في صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة ثمار الجنة.

[( - ]1576ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن املرأةَ
من ِّ
نساء ِّ
سبعني ُحلَّةَ ،حىت يُرى خمُّها ،وذلك أبن هللا عز وجلَّ يقول{ :كأ ََّهنن
بياض َساقِّها ِّمن ور ِّاء
َ
أهل اجلنة ُلريَى ُ
اليَاقوت واملرجان} [الرمحن ]58 :فأما الياقوت ،فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً مث استصفيته أل ُِّريتَهُ من ورائها»
أخرجه الرتمذي ،وقال :وروي عن ابن مسعود ،ومل يرفعه ،وهو أصح (.)1

[جامع[ ]8045 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2535و ( )2536و ( )2537في صفة الجنة ،باب في صفة أهل الجنة...

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أعرايب فقال:
[( - ]1577ت) أبو أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه  -قال :أتى ّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إن أ ِّ
رسول هللا ،إين ِّ
ُتيت بفرس
ب اخليْ َل ،أيف اجلنة خيْل؟ قال ُ
«اي َ
أح ُّ
ْت اجلنة أ َ
ُدخل َ
شئت».
لت عليه ،مث طار بك ُ
حيث َ
ح ِّم َ
من ايقوتة ،له جناحان ،فَ ُ
تابع عليها
قال الرتمذي :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :راوي هذا احلديث
ٌ
ضعيف يروي املناكري عن أيب أيوب ،فال يُ ُ

(.)1

[جامع[ ]8048 :الترمذي :هذا حديث ليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2547في صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة خيل الجنة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-هل يف اجلنة خيل؟
[( - ]1578ت) بريدة -رضي هللا عنه  -أن َر ُجالً سأل َ

ك اجلنةَ فال تشاء أن ُحتْ َم ْل فيها على فَـ َرس من ايقوتة محراءَ،
فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إن هللا أد َخلَ َ
شئت ،إال كان ،فقال آخر :هل يف اجلنة من إبل؟ فلم يقل له ما قال لصاحبه ،فقال إن
تطريُ بك يف اجلنة حيث َ
(.)1
نفسكَّ ،
ك» أخرجه الرتمذي
ولذ ْ
ت ع ْيـنُ َ
يُ ْد ِّخل َ
ْك هللا اجلنةَ يكن لك فيها ما اشتهت ُ
[جامع[ ] 8049 :عبد القادر :سماع عاصم من المسعودي بعد االختالط] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2546في صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة خيل الجنة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
[( - ]1579ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
«إن يف اجلنةَ
ت ،فال نَبِّي ُد ،وحنن الناعمات ،فال
تس َم ِّع اخلالئق مبثلها ،يقلن :حنن اخلالدا ُ
ْجملتَ َمعاً للحور العني ،يرفَـ ْع َن أبصوات مل ْ
وَب ملن كان لنا وُكنَّا له» أخرجه الرتمذي (.)1
نس َخ ُ
َس ،وحنن الراضيا ُ
ط ،طَ َ
ت ،فال ْ
نبأ ُ

[جامع[ ]8050 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2567في صفة الجنة ،باب ما جاء في كالم الحور العين.

لقيت أاب هريرة ،فقال يل :اسأل هللا أن جيمع بيننا يف س ِّ
وق
[( - ]1580ت) سعيد بن املسيب رمحه هللا  -قالُ :
ُ
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ :-
«أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا
اجلنة ،فقلت :أفيها سوق؟ قال :نعم ،أخربين ُ

فيها بفضل أعماهلم ،مث يؤذَ ُن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أايم الدنيا ،فيزورون َّ
ويرب ُز هلم عر ُشهُ ،ويتبدَّى هلم يف
رهبم ْ
ومنابر من
ومنابر من َزبَـ ْر َجد،
ومنابر من ايقوت،
روضة من رايض اجلنة ،فيوضع هلم منابِّر من نور ،ومنابر من لؤلؤ،
ُ
ُ
ُ
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ذهب ،ومنابر من فضة ،وجيلس أدانهم  -وما فيهم دين  -على ُكثْ ِّ
بان املسك الكافور ،وما يَـ َرْون َّ
أن أصحاب
تتمارون يف رؤية
قلت :اي
َ
ض َل منهم جملساً ،قال أبو هريرةُ :
الكراسي أف َ
هل َ
رسول هللا ،هل نَرى ربَّنا؟ قال :نعمْ :
ضره
الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا :ال ،قال :كذلك ال تتمارون يف رؤية ربِّّكم ،وال يبقى يف ذلك اجمللس رجل إال حا َ

هللا تبارك وتعاىل حماضرة ،حىت يقول للرجل منهم :اي فالن بن فالن ،أتذكر يوم كذا وكذا ،إذ قلت كذا وكذا؟ فيُ َذ ّكره
ِّ
ت منزلتَك هذه ،فبينما هم على
بسعةَ مغفريت بَـلَغْ َ
ببعض غَ َدراتِّه يف الدنيا ،فيقول :اي ِّّ
رب ،أفلم تغفر يل؟ فيقول :بلى َ
ذلك ِّ
فأمطرت عليهم طيباً مل جيدوا مثل رَيه شيئاً قط ،ويقول ربُّنا تبارك وتعاىل :قوموا إىل
غشي ْتـ ُهم سحابَة من فوقهم،
َ
ت به املالئكة ،فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله ،ومل
ت لكم من الكرامة ،فخذوا ما اشتهيتم ،فنأيت ُسوقاً قد ح ّف ْ
ما أعدد ُ
تسمع اآلذان ،ومل خيطُر على القلوب ،فيحمل لنا ما اشتهينا بغري بيع وال شراء ،ويف ذلك السوق يلْقى أهل اجلنةِّ
ْ
ُ

وعهُ ما عليه من اللباس ،فما
بع ُ
فريُ َ
ضهم بعضاً ،فيقبل الرجل من منزلته املرتفعة فيلقى من هو دونه  -وما فيهم َدين َ -

َيزن فيها ،مث ننصرف إىل
يصري عليه ما هو
أحسن منه ،وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن َ
ُ
آخر سالمه عليه حىت َ
ينقضي ُ
ْنَ :م ْرحباً وأهالً ،لقد جئت َّ
زران
وإن لك من اجلمال أفْ َ
ض َل مما فارقتَـنَا عليه ،فنقول :إان ْ
منازلنا فتتلقاان أزواجنا ،فيَـ ُقل َ
ِّ
ب مبثل ما انقلبنا» .أخرجه الرتمذي (.)1
اليوم ربَّنا اجلبارُّ ،
وَيق لنا أن نن َقل َ

[جامع[ ]8052 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2552في صفة الجنة ،باب ما جاء في سوق الجنة.

[( - ]1581ت) على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إن يف اجلنة

لسوقاً ما فيها شراء وال بيع إال الصور من الرجال والنساء ،فإذَا اشتهى الرجل صورة دخل فيها» أخرجه الرتمذي (.)1
ُ

[جامع[ ]8053 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2553في صفة الجنة ،باب ما جاء في سوق الجنة.

[( - ]1582ت ط) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أُوقِّ َد على النار
َّت ،مث أُوقِّ َد عليها ُ
ت ،مث أُوقِّ َد عليها ألف سنة حىت ابْـيَض ْ
ألف سنة حىت امحَّر ْ
ألف سنة حىت استو ّدت ،فهي سوداءُ
مظلمة» أخرجه الرتمذي (.)1

قال الرتمذي :وروي موقوفاً على أيب هريرة ،وهو أصح.

القار :الزفت» (.)2
ويف رواية املوطأ أنه قال« :أتروهنا محراء كناركم هذه؟ هلي أسود من القار ،و ُ

([ )1جامع[ ] 8056 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] رقم ( )2594في صفة جهنم ،باب رقم (.)8
([ )2جامع[ ]8056 :عبد القادر :إسناده صحيح] رواه مالك في الموطأ  994 / 2في صفة جهنم ،موقوف ًا على أبي هريرة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-لسر ِّ
ادق
[( - ]1583ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
َ

بع ُج ُدرُ ،كثُف كلُّ جدار :مسريةُ أربعني سنة» أخرجه الرتمذي (.)1
النار أر ُ

[جامع[ ]8057 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد ،وفي رشدين مقال] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف] [شعيب في تخريج المسند ( :)11234إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2587في صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( * - ]1584ت) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال :قال
ُ
أن رصاصة مثل هذه  -وأشار إىل مثل اجلمجمةِّ ِّ -
لت من السماء إىل األرض  -وهي مسرية
أرس ْ
وسلم« :-لو َّ َ َ
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غت األرض قبل الليل ،ولو َّأهنا ِّ
لسارت أربعني خريفاً الليل والنهار ،قبل
أرسلَ ْ
مخسمائة سنة  -لبَـلَ ْ
ت من َرأس السلسة َ
أن تبلغ أصلَها ،أو قعرها» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8058 :الترمذي :إسناد حسن صحيح] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2591في صفة جهنم ،باب رقم (.)6

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ويل :واد
[( - ]1585ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ

يف جهنم ،يهوي فيه الكافر أربعني خريفاً قبل أن يبلُ َغ قعره» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8061 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث ابن لهيعة] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )3164في التفسير ،باب ومن سورة األنبياء.

[( - ]1586ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه َّ -
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :لو أن َدلْواً
(.)1
أهل الدنيا» .أخرجه الرتمذي
من غساق يُهراق يف الدنيا ََ
ألننت َ

[جامع[ ]8063 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد ،وفي رشدين مقال] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 2587في صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.

مات
[( - ]1587ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«من َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ِّم ّن أهل اجلنة من صغري أو كبري ،يدخلون اجلنة [يُـ َردُّون] بين ثالثني يف اجلنة ،ال يزيدون عليها أبداً ،وكذا أهل النار».
وهبذا اإلسناد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
«إن عليهم التيجا َن ،إن أدَن لؤلؤة منها لتُضيءُ ما بني املشرق
واملغرب» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8079 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين] [عبد القادر :إسناده ضعيف ولبعضه شواهد] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( ) 2565في صفة الجنة ،باب ما جاء ألدنى أهل الجنة من الكرامة.

[( - ]1588ت) أبو رزين [العقيلي] -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يكون

ألهل اجلنة ولد» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8082 :معلق] [عبد القادر :روى أحمد في " المسند "  14 / 4عن أبي رزين العقيلي حديثاً طويالً فيه :الصالحات
للصالحين تلذونهن مثل ل ذاتكم في الدنيا ،ويلذذن بكم ،غير أن ال توالد " ،وإسناده ضعيف]

( )1أخرجه الترمذي عقب الحديث الذي قبله رقم ( ) 2566في صفة الجنة ،باب ما جاء ألدنى أهل الجنة منزلة ،من غير سند.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أدَن أهل
[( - ]1589ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ

بني اجلابية إىل
اجلنة :الذي له َثانون َ
صب له قُـبَّة من لؤلؤ َ
وزبَـ ْرجد وايقوت ،كما َْ
ألف خادم ،واثنتان وسبعون زوجة ،وتُـ ْن ُ

صنعاءَ» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8088 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 2565في صفة الجنة ،باب ما جاء ما ألدنى أهل الجنة من الكرامة.

[( - ]1590ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن أدَن
أن َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وأكرمهم على هللاَ :من ينظر إىل
وس ُر ِّرهِّ مسريةَ ألف سنة،
ُ
أهل اجلنة منزلة :ل ََم ْن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه ُ
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم{ :-وجوهٌ يومئِّ ٍذ َان ِّ
ضرةٌ .إىل رهبا َان ِّظرةٌ} [القيامة،22 :
وجهه غُ ْدوة وعَ ِّشيَّة ،مث قرأ ُ
ُُ َ َ

 »]23أخرجه الرتمذي ،وقال :قد ُروي عن ابن عمر ،ومل يرفعه

(.)1

[جامع[ ] 8090 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2556في صفة الجنة ،باب رقم ( ،)17ورقم ( )3327في التفسير ،باب ومن سورة القيامة.

[( * - ]1591ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالِّ :
أول
علي ُ
أن َ
ض َّ
«عر َ
ِّ
ونصح ملواليه» أخرجه الرتمذي (.)1
أحس َن ِّع َ
بادة هللا َ
ثالثة يدخلون اجلنة :شهيد ،وعفيف متع ّفف ،وعبْ ٌد َ

[جامع[ ]8094 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1642في فضائل الجهاد ،باب ما جاء في ثواب الشهداء.

[( - ]1592ت) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-يُـلْقى على أهل
ِّ
من وال يغين من جوع،
النار اجلوعُ ،فيَـ ْعدل ما هم فيه من العذاب ،فيستغيثون ،فيُغاثون بطعام من ضريع ال يُ ْس ُ
صةَّ ،
فيتذكرون أهنم كانوا ُجيِّيُزون الغُصص يف الدنيا ابلشراب ،فيستغيثون
فيستغيثون ابلطعام ،فيغاثون بطعام ذي غُ َّ
ابلشراب ،فيدفع إليهم احلميم بكالليب احلديد ،فإذا أُ ْدِّينَ من وجوههمَ ،ش َوت ُوجوههم ،فإذا دخل بطوهنَم ،قطَّ ْع ما
ك أتتي ُكم ُر ُسلُكم ابلبينات قالوا بلى
خزنَةَ جهنم،
عساهم خي ِّّففون عنا ،فيقولون هلم{ :أوملْ تَ ُ
ُ
يف بطوهنم ،فيقولون :ادعوا َ
ك لِّيَـ ْق ِّ
ض علينا
{اي َمالِّ ُ
قالوا فادعوا وما دعاءُ الكافرين إال يف ضالل} [غافر ]50 :فيقولون :ادعوا مالكاً ،فيقولونَ :
ربُّك} فيجيبهم{ :إنَّكم ماكِّثُون} [الزخرف.» ]77 :
ئت أن بني دعائهم وإجابة مالك هلم :مقدار ألف عام ،فيقولون :ادعوا ربَّكم ،قال جتدون خرياً منه،
قال األعمش :نُـبِّّ ُ
ِّ
ِّ
فإان ظاملون} [املؤمنون،106 :
أخرجنا منها فإ ْن عدان َّ
فيقولون{ :ربَّنا غَلَبَ ْ
ت علينا ش ْق َوتُنا وُكنَّا قوماً ضالّني .ربَّنا ْ
 ]107قال :فيجيبهم {اخسئُوا فيها وال تُ َكلِّّمون} [املؤمنون ]108 :فعند ذلك يئسوا من كل خري ،وعند ذلك
أيخذون يف الزفري واحلسرة و ِّ
الويل .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 8102 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2589في صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة طعام أهل النار.

[( * - ]1593ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
صب
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن احلميم ليُ ُّ
الص ْهر ،مث يُعاد كما كان»
ميرق من قدميه :وهو َّ
ص إىل جوفه ،فَـيَ ْسلُ َ
على رؤوسهم ،فين ُفذ حىت خيْلُ َ
ت ما يف جوفه حىت ُ
()1
أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]8103 :الترمذي :حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2585في صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.

[( - ]1594ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
الكافر
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن
َ
(.)1
يتوطؤه الناس» أخرجه الرتمذي
خنيَّ ،
ب لسانَهُ ال َف ْر َس َخ وال َف ْر َس ْ
لَيَ ْس َح ُ

[جامع[ ]8106 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من األئمة ،وأبو

المخارق ليس بمعروف] [عبد القادر :في سنده أبو المخارق مغراء العبدي وهو مجهول] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2583في صفة جهنم ،باب ما جاء في عظم أهل النار.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَّ :
[( - ]1595ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
إن رجلني ِّممَّن يدخل
أن َ
378

النار يشتَ ُد صياحهما فيها ،فيقول هللا تعاىل :أخرجومها ،مث يقال هلما :ألي شيء [اشتدَّ] صياحكما؟ فيقوالن :فعلنا
َ
أنفسكما يف النار حيث كنتما ،فينطلقان ،فيلقي أح ُدمها نفسه
ذلك َ
لرتمحَنا ،فيقول :إن رمحت لكما :أن تنطلقا فتُل ْقيا َ
الرب تبارك وتعاىل« :ما َمنَـ َعك أن
يف النار ،فيجعلها هللا عليه برداً وسالماً ،ويقوم اآل َخر ،فال يُلقي نفسه ،فيقول له ُّ
ِّ
الرب
رب ،إين ألرجو أن ال تعي َدين فيها بع َد أ ْن أخرجتين منها ،فيقول ُّ
سَ
ك كما ألقى صاحبُك نفسه؟ فيقولِّّ :
تُلقي نَـ ْف َ
تبارك وتعاىل :لك رجاؤك ،فيدخالن معاً اجلنة برمحة هللا» أخرجه الرتمذي (.)1
[جامع[ ]8121 :الترمذي :إسناد هذا الحديث ضعيف] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2602في صفة جهنم ،باب رقم (.)10

[( * - ]1596د) أبو رزين العقيلي  -رضي هللا عنه  -قال :قلت« :اي رسول هللا ،أكلُّنا يرى ربَّه خمْلياً به يوم
القيامة؟ قال :نعم ،قلت :وما آيةُ ذلك يف خلقه؟ قال :اي أاب رزين ،أليس كلُّكم يرى القمر ليلةَ ِّ
قلت:
البدر خملياً به؟ ُ
أجل وأعظم» أخرجه أبو داود (.)1
بلى ،قال :فاهلل ُ
أعظمَّ ،إَّنا هو خلق من خلق هللا  -يعين القمر  -فاهلل ّ

[جامع[ ]8127 :عبد القادر :في سنده وكيع بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن ُحدس،
ويقال :ابن ُعُدس] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )4731في السنة ،باب في الرؤية ،وأيضاً ابن ماجة رقم ( )180في المقدمة ،باب فيما أنكرت الجهمية.

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :يَ ْش َف ُع يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ ثََالثَةٌْ :األَنْبِّيَاءُ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1597جه) عُثْ َمان بْ ِّن عَ َّفا َن ،قَ َ
اَّلل َ
()1
ُمثَّ الْعُلَ َماءُُ ،مثَّ ُّ
الش َه َداءُ " أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 4313 :عبد الباقي :في الزوائد في إسناده عالق بن أبي مسلم .الحديث ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده تالف
بمرة ،عنبسة بن عبد الرحمن متروك ،واتهمه أبو حاتم بالوضع ،وعالق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إال عنبسة]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4313أَبواب الز ْ ِ
اب ِذ ْك ِر َّ
اع ِة
الش َف َ
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ

ِّ
ِّ
ول َِّّ
[( - ]1598جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ني ُج ْزءًا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن َان َرُك ْم َه ِّذه ُج ْزءٌ م ْن َس ْبعِّ َ
اَّلل َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ِّابل َْماء َم َّرتَ ْ ِّ
نيَ ،ما انْـتَـ َف ْعتُ ْم هبَاَ ،وإِّ َّهنَا لَتَ ْدعُو َّ
يها» أخرجه ابن
َّمَ ،ول َْوَال أ ََّهنَا أُط ِّْفئَ ْ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل أَ ْن َال يُعي َد َها ف َ
م ْن َان ِّر َج َهن َ
()1
ماجه

[ماجه[ ] 4318 :عبد الباقي :في الزوائد :أخرجه الحاكم كما رواه المصنف وقال :صحيح اْلسناد على شرط الشيخين .وبعضه في
جدا،
الصحيحين من حديث أبي هريرة] [األلباني :ضعيف جدا بهذا التمام وصحيح دون قوله وإنها لتدعو] [شعيب :إسناده ضعيف ً

نفيع أبو داود -وهو ابن الحارث األعمى -متروك]
( )1سنن ابن ماجه ( ،)4318أَبواب الز ْ ِ
اب ِصَف ِة َّ
الن ِار
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّمِّ :
اَّللُ ا ْجلَنَّةَ ،إَِّّال َزَّو َجهُ َّ
َح ٍد يُ ْد ِّخلُهُ َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1599جه) أَبو أ َُم َامةَ ،قَ َ
اَّللُ
ول َّ َ
«ما م ْن أ َ
ُ ْ ََ َ َ
َّار ،ما ِّم ْنـه َّن و ِّ
ني ،وسبعِّني ِّمن ِّم ِّ ِّ ِّ
ني ِّمن ا ْحل ِّ ِّ
ِّ
َع َّز َو َج َّل ثِّْنـتَ ْ ِّ
اح َدةٌ إَِّّال َوَهلَا قُـبُ ٌل
ني َو َس ْبعِّ َ
ني َزْو َجةً ،ث ْنـتَ ْ ِّ َ ُ
رياثه م ْن أَ ْه ِّل الن ِّ َ ُ َ
ور الْع ِّ َ َ ْ َ ْ َ
ِّ ٍ ِّ ِّ
ث أَ ْهل ا ْجلنَّةِّ
رياثِّهِّ ِّم ْن أَ ْه ِّل الن ِّ
َش ِّه ٌّيَ ،ولَهُ ذََك ٌر َال يَـْنـثَِّين» قَ َ
ال ِّه َ
شُ
َّار ،فَـ َوِّر َ ُ َ
َّار ،يَـ ْع ِّين ِّر َج ًاال َد َخلُوا الن َ
ام بْ ُن َخالد " :م ْن م َ
()1
نِّساء ُهمَ ،كما وِّرثَ ِّ
ت ْام َرأَةُ فِّ ْر َع ْو َن .أخرجه ابن ماجه
ََ ْ َ ُ
[ماجه[ ]4337 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال .وخالد بن يزيد بن أبي مالك وثقه العجلي .وأحمد بن صالح المصري ضعفه
جدا ،خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف
أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً

واتهمه بعض النقاد]

( )1سنن ابن ماجه ( ،)4337أَبواب الز ْ ِ
اب ِصَف ِة ا ْل َجَّن ِة
ُّهدَ ،ب ُ
َْ ُ
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الكتاب األول :يف الكسب واملعاش
ود َحيبة ،ابنتا عُلَيبَةَ  -وكانتا ربيبت قَـْيـلَةَ
ََّتي صفيَّةُُ ،
[( - ]1600د) عبد هللا بن حسان العنربي قال :حدَّثين جد َ
جدةَ أبيهما  -أهنا أ ْخ َربِْتُما ،قالتِّ :
ِّ
«قد ْمنا على ِّ
خمرمةَ ،وكانت َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فتقدَّم صاحيب
بنت َ
َ

اكتب
 تعين ُح َر َيث بن حسان واف َد بين بكر بن وائل  -فبايعهُ على اإلسالم ،عليه وعلى قومه ،مث قال :اي رسول هللاْ ،
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
جياوزها إلينا منهم [أح ٌد] إال ُمسافِّر أو جماور ،فقال ُ
بيننا وبني بين متيم ابلدهناء :أن ال َ
ِّ
رسول
غالم
قالت :فلما رأيتُه قد أمر له هبا ُش ِّخص يب ،وهي داري ووطين ،فقلت :اي َ
ابلدهناءْ ،
وسلم :-اكتب له اي ُ
ومرعى الغنم ،ونساءُ متيم وأبناؤها وراءَ ذلك،
هللا ،إنه مل يسألك َّ
الس ِّويَّة إذ سألك ،إَّنا هذه الدهناءُ عندك ُمقيَّ ُد اجلملْ ،
ِّ
صدقت املسكينةُ ،املُ ِّسلم أخو املسلِّم ،يسعهما املاء والشجر ،ويتعاوانن على ال َفت ِّ
ِّ
َّان» قال أبو
غالم،
ُ ُ
فقال :أمسك اي ُ
ُ
ُ
ُ
(.)1
داود :ال َفتَّا ُن :الشيطا ُن

ودحيبة ابنتي ُعليبة] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
[جامع[ ]8151 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة صفية ُ
( )1رواه أبو داود رقم ( )3070في الخراج واْلمارة ،باب إقطاع األرضين ،وإسناده ضعيف ،ورواه الترمذي مختص اًر ،وقال :هذا حديث
ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن حسان.

[( - ]1601د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
ض َر
«أن َ
بري ُح ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أقطع الز َ
ِّ
ط» أخرجه أبو داود (.)1
سوطَهُ ،فقال :أعطوه من حيث بلغ السو ُ
فر َسهُ حىت قام ،مث َرمى ْ
فرسه ،فأجرى َ
َ
[جامع[ ] 8153 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر -وهو العمري[ ]-األلباني :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( )3072في الخراج واْلمارة ،باب في إقطاع األرضين.

[( - ]1602د) عمرو بن حريث  -رضي هللا عنه  -قالَّ :
«خط يل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -داراً
ابملدينة ب َقوس ،وقال :أ ْزي ُدك؟ أزي ُدك؟» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 8155 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة خليفة والد فطر] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3060في الخراج واْلمارة ،باب في إقطاع األرضين.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فبايعتُه ،فقالَ :م ْن َسبَ َق إىل
[( - ]1603د) أمسر بن مضرس [الطائي] قالُ :
أتيت َّ
يتعاد ْو َن يتخاطُّون» أخرجه أبو داود (.)1
ماء مل يَسبِّقهُ إليه مسلم فهو له ،فخرج الناس َ

[جامع[ ] 8159 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3071في الخراج واْلمارة ،باب في إقطاع األرضين.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن كسب
[( * - ]1604د) رافع بن خديج  -رضي هللا عنه  -قال« :هنى ُ
ِّ
أين هو؟» أخرجه أبو داود (.)1
األمة حىت يُـ ْعلَم م ْن َ

[جامع[ ]8166 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُعبيد هللا بن ُهرير] [األلباني :حسن لغيره]
( )1رقم ( )3427في البيوع ،باب في كسب اْلماء.

[( * - ]1605د ت) جابر عن عبد هللا رضي هللا عنهما قال« :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن أكل
اهلِّ ِّر وَثنه» أخرجه ِّ
الرتمذي.
ّ
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ويف رواية أيب داود« :هنى عن ِّ
َثن اهلِِّّّر» (.)1

[جامع[ ]8171 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :حديث صحيح .وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر
بن زيد الصنعاني ولكنه متابع] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1280في البيوع ،باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إايكم
[( - ]1606د) أبو سعيد اخلدري -رضي هللا عنه  :-أن
َ
قص منه».
وال ُقسامة ،قلنا :وما ال ُقسامة؟ قال الشيءُ يكون بني الناس فينتَ ُ
ويف رواية حنوه قال« :الرجل يكون على ِّ
ظ هذا» .أخرجه أبو داود (.)1
ظ هذا ،وح ِّّ
الفئام من الناس ،فيأخذ من ح ِّّ
ُ
[جامع[ ] 8176 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :حديث محتمل للتحسين] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2783و ( )2784في الجهاد ،باب في كراء المقاسم.

مسعت رسول هللا
مسعت رجالً يقولُ :
[( - ]1607د) سليم بن مطري :من أهل وادي ال ُقرى عن أبيه ،أنه حدَّثه قالُ :
ت؟ قالوا :اللهم نعم ،مث قال :إذا
أمر الناس وهناهم ،مث قال« :هل بَـلَّغْ ُ
 صلى هللا عليه وسلم -يقول يف حجة الوداع َلك فيما بينها ،وعاد العطاء ُر َشاً ف َدعوهُ فقيلَ :م ْن هذا؟ قالوا :هذا ذو الزوائد ،صاحب ِّ
رسول هللا -
جتاح َف ْ
ت قريش املُ َ
َ
ُ
ُ
صلى هللا عليه وسلم.»-
ابلسوي َد ِّاء إذا أان َبر ُجل قد جاءَ ،كأنه يطلب دواء  -أو
حاجاً ،حىت إذا كانوا ُّ
ويف رواية قال :حدَّثين أيب ُمطَري :أنه خرج ّ
ظ الناس وأيمرهم
من مسع َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف حجة الوداع  -وهو يَعِّ ُ
ُح َ
ضضاً  -فقال :أخربين ْ
ْك ،وكان عن ِّدين ِّ
ت قريش على املُل ِّ
أحدكم
جتاح َف ْ
وينهاهم  -فقال« :اي أيها الناس ،خذوا العطاء ما كان عطاء ،فإذا َ
ف َدعُوهُ» أخرجه أبو داود (.)1
طير ،وجهالة حال أبيه] [األلباني :ضعيف]
[جامع[ ]8178 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ُسَليم بن ُم َ
( )1رقم ( )2958و ( ) 2959في الخراج واْلمارة ،باب في كراهية االفتراض في آخر الزمان.

قطع من أُذين غُالم -
[( - ]1608د) أبو ماجدة وقيل :ابن ماجدة [السهمي] قال:
ُ
قطعت من أذُن غالم - :أو َ
ِّ
حجاماً،
فرفعنا إىل عمر ،فقال عمر :إن هذا قد بلغ القصاص ،ادعوا يل َّ
حاجاً ،فاجتمعنا إليهَ ،
فقد َم علينا أبو بكر ّ
وهبت خلالت غُالماً،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :إين قد
تص منه ،فلما ُدعي ابحلجام قال:
مسعت َ
لي ْق َّ
ُ
ُ
قصاابً» أخرجه أبو داود (.)1
حجاماً ،وال صائغاً ،وال َّ
سلِّّميه َّ
وأان أرجوا أن يُ َ
بارك هلا فيه ،فقلت هلا :ال تُ َ

[جامع[ ] 8181 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3430و ( )3431و ( )3432في البيوع ،باب في الصائغ.

ول َِّّ
ولُ :كنَّا ِّع ْن َد َر ُس ِّ
ت عُْتـبَةَ بْ َن النُّد ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َرأَ
َّر ،يَـ ُق ُ
[( - ]1609جه) عُلَ ّي بْ ِّن َرَاب ٍح ،قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
ني ،أَو َع ْشراَ ،علَى ِّع َّفةِّ
ِّ
ِّ ِّ
وسى ،قَ َ
طسمَ ،ح َّىت إِّذَا بَـلَ َغ قِّ َّ
وسى َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َ
ال« :إِّ َّن ُم َ
صةَ ُم َ
سهُ ََثَ ِّاينَ سن َ ْ ً
َج َر نَـ ْف َ
()1
فَـ ْرِّجهَِّ ،وطَ َع ِّام بَطْنِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]2444 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف ألن فيه بقية وهو مدلس .وليس لبقية هذا عند ابن ماجة سوى هذا

جدا ،بقية من الوليد مدلس تدليس التسوية ،ومثله ينبغي أن يصرح بالسماع
الحديث] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
أيضا ،وشيخه مسلمة بن علي متروك]
في جميع طبقات السند على ضعف فيه ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2444كتاب الرهون ،باب إجارة األجير على طعامه بطنه
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يب َِّّ
ِّ
[( - ]1610جه) ابْن َعبَّ ٍ
ك
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اصةٌ ،فَـبَـلَ َغ ذَلِّ َ
اب نَِّ َّ
ص َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َخ َ
اَّلل َ
َص َ
ال« :أ َ
ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم ،فَأَتَى بستَا ًان لِّرج ٍل ِّمن الْيـ ُه ِّ
ِّ
ِّ
ود،
يت بِّهِّ َر ُس َ
يب فِّيهِّ َش ْيـئًا لِّيُ ِّق َ
ُ
ول َّ َ
ُْ َُ َ َ
َعليًّا ،فَ َخ َر َ
س َع َم ًال يُص ُ
ََ َ
ج يَـلْتَم ُ
شرةَ عَجوةً ،فَجاء ِّهبا إِّ َىل نَِّ ِّيب َِّّ
ود ُّ ِّ ِّ
شر َدلْواُ ،كلُّ َدلْ ٍو بِّتَمرةٍ ،فَ َخ َّريهُ الْيـ ُه ِّ
فَ ْ
صلَّى هللاُ
اَّلل َ
ي م ْن متَْ ِّرهَ ،س ْب َع عَ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
استَـ َقى لَهُ َس ْبـ َعةَ عَ َ َ ً
َْ
ّ
()1
َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 2446 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حنش -واسمه حسين بن قيس ضعفه -أحمد وغيره] [األلباني :ضعيف جدا]
جدا ،حنش -وهو حسين بن قيس -متروك]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2446كتاب الرهون ،باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة

ِّ
ص ِّ
ول َّ
ك
الَ :اي َر ُس َ
ار ،فَـ َق َ
[( - ]1611جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّللِّ َما ِّيل أ ََرى ل َْونَ َ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل م َن ْاألَنْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ص ِّ
ي يَ ْس ِّقي
الْ :
ُم ْن َك ِّفئًا؟ قَ َ
ار ُّ
ص» ،فَانْطَلَ َق ْاألَنْ َ
«اخلَ ْم ُ
ب ،فَِّإذَا ُه َو بِّيَـ ُهود ٍّ
ي إِّ َىل َر ْحله ،فَـلَ ْم َِّجي ْد ِّيف َر ْحله َش ْيـئًا ،فَ َخ َر َ
ج يَطْلُ ُ
ار ُّ ِّ ِّ
ص ِّ
ص ِّ
ي أَ ْن َال َأيْ ُخ َذ َخ ِّد َرةً،
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
ك؟ قَ َ
َُنْ ًال ،فَـ َق َ
الُ :ك ُّل َدلْ ٍو بِّتَ ْم َرةٍَ ،وا ْش َرتَ َ
ار ُّ
َس ِّقي َُنْلَ َ
ي :أ ْ
ط ْاألَنْ َ
ال ْاألَنْ َ
ي للْيَـ ُهود ِّّ
ِّ ِّ ِّ
استَـ َقى بِّنَ ْح ٍو ِّم ْن َ ِّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم .أخرجه
َوَال ََت ِّرَزةًَ ،وَال َح َ
ش َفةًَ ،وَال َأيْ ُخ َذ إَِّّال َجلْ َدةً ،فَ ْ
َّيب َ
صاعَ ْني ،فَ َجاءَ به إ َىل النِّ ِّّ
ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 2448 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما]
جدا ،عبد هللا بن سعيد -وهو ابن أبي سعيد المقبري -متروك]
[األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2448كتاب الرهون ،باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
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الكتاب الثاني :يف الكذب
[( - ]1612ط) صفوان بن سليم رضي هللا عنه قال« :قلنا :اي رسول هللا أيكو ُن املؤمن جباانً؟ قال :نعم ،قيل:
()1
أيكون ُبيالً؟ قال :نعم ،قيل :أيكون املؤمن َّ
كذاابً؟ قال :ال» أخرجه املوطأ

[جامع[ ]8183 :عبد القادر :مرسل وقد روي بمعناه مرفوعا وموقوفا] [الهاللي :ضعيف] [ابن عبد البر :ال أحفظه مسنداً من وجه
ثابت وهو حديث حسن مرسل]

ال في الكالم ،باب ما جاء في الصدق والكذب.
( 990 / 2 )1مرس ً

[(~ - ]1613ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
ب
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إذا ك َذ َ
ك ميالً من نَنت ما جاء به» .أخرجه الرتمذي (.)1
العب ُد تباعَ َد عنه املَلَ ُ

[جامع[ ]8184 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي ،وهو
ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 1979في البر والصلة ،باب ما جاء في الصدق والكذب.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
مسعت َ
[( - ]1614د) سفيان بن أسيد احلضرمي  -رضي هللا عنه  -قالُ :
كاذب» أخرجه أبو داود (.)1
ث َ
ت خيَانة أن حت ِّّد َ
«كرب ْ
هو لك به ُمص ِّّدقَ ،
يقولُ :
وأنت له به ُ
أخاك حديثاً َ

[جامع[ ] 8187 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد ،وجهالة ضبارة] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4971في األدب ،باب في المعاريض.

ِّ
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-
[( - ]1615ط) صفوان بن سليم الزرقي  -رمحه هللا  -أن رجالً قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ال خري يف الكذب ،فقال الرجل :اي رسول هللاِّ ،
ِّ
أفأع ُدها
ب امرأيت؟ فقال ُ
«أ ْكذ ُ
اح عليك» أخرجه املوطأ (.)1
وأقول هلا؟ فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ال ُجنَ َ
[جامع[ ]8189 :عبد القادر :مرسل ،وإسناده منقطع .قال أبو عمر :ال أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه] [الهاللي :ضعيف]
ال في الكالم ،باب ما جاء في الصدق والكذب.
( 989 / 2 )1مرس ً
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الكتاب الثالث :يف الكرب والعجب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يزال
[(~ - ]1616ت) سلمة بن األكوع  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
ب يف اجلبَّارين فيصيبه ما أصاهبم» أخرجه الرتمذي (.)1
الرجل يذهب بنفسه ،حىت يُكْتَ َ

[جامع[ ]8213 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 2001في البر والصلة ،باب ما جاء في الكبر.

385

حرف الالم
ويشتمل على ستة كتب
كتاب اللباس ،كتاب اللقطة ،كتاب اللعان ،كتاب اللقيط ،كتاب اللهو واللعب،
كتاب اللعن والسب
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الكتاب األول :يف اللباس
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فصرعه
[( - ]1617ت د) حممد بن ركانة  -رضي هللا عنه  -قال« :إن ُركانة
صارع َّ
َ
فر ُق ما بيننا وبني املشركني:
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال ركانةُ:
ُ
ومسعت َّ
ُّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقولْ :
العمائم على القالنس» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
ُ

[جامع[ ]8235 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وإسناده ليس بالقائم] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي

الع ْسَقالني فمن فوقه]
الحسن َ

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4078في اللباس ،باب في العمائم ،والترمذي رقم ( )1785في اللباس ،باب رقم (.)42

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
عم َمين ُ
[( - ]1618د) عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه  -قال« :لقد َّ
(.)1
يديِّ ،
ومن خلفي أصابع» أخرجه أبو داود
بعمامة ،فس َدهلَا من بني َّ

[جامع[ ] 8238 :عبد القادر :في سنده مجهوالن] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الشيخ المدني ،وجهالة سليمان بن َخَّربوذ] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )4079في اللباس ،باب العمائم.

[( - ]1619ت) أبو كبشة األَّناري  -رضي هللا عنه  -قال« :كانت ِّ
عمامةُ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
بطْحة  -تعين ِّ
الطئَة».
ُ َ
ِّ
حاب ِّ
ام أص ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بُطْحاً».
ويف رواية قال« :كانت ك َم ُ
أخرج الرتمذي الرواية الثانية ،وقال :هذا حديث منكر ( )1والرواية األوىل أخرجها رزين.

[جامع[ ] 8242 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( )1783في اللباس ،باب رقم (.)40

ِّ
رسول هللا  -صلى
كم
قميص ُ
[( * - ]1620د ت) أمساء بنت يزيد بن السكن  -رضي هللا عنها  -قالت« :كان ُّ

الر ْس ِّغ» أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1
هللا عليه وسلم -إىل ُّ

[جامع[ ]8245 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب]
[األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1765في اللباس ،باب ما جاء في القمص ،وأبو داود رقم ( )4027في اللباس ،باب ما جاء في القميص.

شرب لفاطمة ِّشرباً ِّم ْن نطاقها»
[( * - ]1621ت) أُم سلمة  -رضي هللا عنها «أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلمََ -

أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 8257 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]
( )1رقم ( ) 1732في اللباس ،باب ما جاء في جر ذيول النساء.

[( * - ]1622د) حممد بن سريين «أن عائشة  -رضي هللا عنها  -كانت إذا ِّ
أم
أتت البصرةَ نزلت على صفيةَ ِّّ
ِّ
فقالتَّ :
إيل
الطلحات ،فرأت بنات هلا،
إن َ
طلحةَ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -دخل ويف حجريت جارية ،فأل َقى َّ
ْ
نيِّ ،
َح ْق َوه ،وقالُ :ش ّقيهِّ ُش َّقتَ ْ ِّ
نصفاً ،والفتاة الت عند أُِّّم سلمةَ نصفاً ،فإين ال أُراها إال قد حاضت ،أو ال
فأعطي هذه ْ
أُرامها إال قد حاضتا» أخرجه أبو داود

(.)1
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[جامع[ ] 8266 :عبد القادر :منقطع] [شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد منقطع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 642في الصالة ،باب المرأة تصلي بغير خمار.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1623د) دحية [بن خليفة] الكليب  -رضي هللا عنه  -قال« :أُِّيتَ ُ
ِّ
ِّ
ص ْد َعني ،فاقطع أحدمها قميصاً ،وأعط اآلخر امرأتك ختتمر به ،فلما
بقبَاط َّي ،فأعطاين منها قُـ ْبطيَّة ،فقالْ :
اص َدعها َ
أ ْدبـر قال :وأم ِّر امرأتك أن جتعل حتته ثوابً ال ي ِّ
ص ُفها» أخرجه أبو داود (.)1
َ
ُ
ََ
َ

[جامع[ ] 8267 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4116في اللباس ،باب في لبس القباطي.

[( - ]1624د) أم سلمة  -رضي هللا عنها َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -دخل عليها وهي ختتمر،
«أن َ

فقال :لَيَّة ،ال لَيَّـتَ ْني» أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ]8269 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :رجاله ثقات غير وهب مولى أبي أحمد ،فقد اخُتلف في تعيينه] [األلباني:
ضعيف]
( )1رقم ( )4115في اللباس ،باب في االختمار.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف نعل واحدة».
[( - ]1625ت) عائشة  -رضي هللا عنها قالت« :رمبا مشى ُ
ت يف ٍ
نعل واحدة» .أخرجه الرتمذي ،وقال :وهذا أصح (.)1
ش ْ
ويف رواية عن القاسم بن حممد عن عائشة «أهنا َم َ

[جامع[ ] 8278 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :المرفوع منكر والموقوف صحيح] [شعيب :المرفوع إسناده ضعيف والموقوف
إسناده صحيح]

( )1رقم ( )1778و ( )1779في اللباس ،باب رقم (.)36

[( - ]1626د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قالِّ :
السنَّةِّ إذا جلَس الرجل :أن خيْلَع ْنعلَيهِّ
«م َن ُّ
َ
ُ
َ َ
ض ْع ُهما ِبَنْبهِّ» أخرجه أبو داود (.)1
فلْيَ َ

[جامع[ ]8279 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن هارون ،وهو مجهول وباقي رجاله ثقات] [األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب:
إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )4138في اللباس ،باب في االنتقال.

رسول هللا -
مسعت َ
[( - ]1627ت) ميمونة بنت سعد وكانت خادماً لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أهنا ْ
ِّ
الرافِّلَةِّ يف ِّّ
نور هلا» أخرجه الرتمذي
«مثَ ُل َّ
صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
الزينة يف غري أهلها ،كمثل ظُلْمة يوم القيامة ال َ
(.)1

[جامع[ ]8286 :الترمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث موسى بن عبيدة ،وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه،

وهو صدوق] [عبد القادر :في سنده موسى بن عبيدة الربذي ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1167في الرضاع ،باب رقم (.)13

~
أيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف ليلةٍ
[( - ]1628ت) جابر بن مسرة  -رضي هللا عنه  -قال« :ر ُ
أحسن
فجعلت أنظر إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وإىل القمر ،وعليه ُحلَّةٌ محراءُ ،فإذا هو عندي
إضحيان،
ُ
ُ

من القمر» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8308 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وهو كما قال ،ورواه الحاكم  187 / 1وصححه ووافقه الذهبي]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف األشعث بن سوار]
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( )1رقم ( ) 2812في األدب ،باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.

«مر رجل وعليه ثوابن أمحران فسلم على النيب
[( ~ - ]1629ت د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قالَّ :

 -صلى هللا عليه وسلم -فلم يرد عليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم .»-أخرجه الرتمذي وأبو داود

(.)1

[جامع[ ]8312 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى] [األلباني :ضعيف اْلسناد]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4069في اللباس ،باب في الحمرة ،والترمذي رقم ( ) 2808في األدب ،باب ما جاء في كراهية لبس
المعصفر للرجال.

«كنت يوماً عند زينب امرأةِّ رسول هللا
[( - ]1630د) [حريث بن األبج السليحي أن] امرأة من بين أسد قالت:
ُ

نصبُ ُغ ثياابً هلا مبُغْرة ،فبينما حنن كذلك إذ طلع علينا رسول هللا  -صلى هللا عليه
 صلى هللا عليه وسلم -وحنن ْعلمت َّ
فعلت،
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد كره ما
ينب ذلك
ْ
ْ
وسلم -فلما رأى املغرة رجع ،فلما ر ْ
أت ز ُ
ت كل محْرة ،مث َّ
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجع فاطَّلَع ،فلما مل ير شيئاً دخل»
فأخذت فغسلت ثياهبا ،وو َار ْ
ْ
أخرجه أبو داود (.)1

السلِيحي] [األلباني :إسناده ضعيف]
األبح َّ
[جامع[ ]8313 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُحريث بن َ
( )1رقم ( )4071في اللباس ،باب في الحمرة.

أيت رجالً [ببخارى] على بَـغْلَة بيضاءَ على رأسهِّ عمامةُ
[( - ]1631د) سعد بن عثمان الرازي الدشتكي قال« :ر ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم »-أخرجه أبو داود (.)1
َخ ٍّز سوداءَ ،وقال :كسانيها ُ
[جامع[ ] 8325 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )4038في اللباس ،باب ما جاء في الخز.

[( - ]1632د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قالَّ :
«إن ملك الروم أهدى لرسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلمُ -مستَـ َقة من سندس ،فلبسها ،فكأين أنظر إىل يديه تَ َذبذابن ،مث بعث هبا إىل جعفر فلبسها[ ،مث جاءه] ،فقال له

النجاشيِّ»
لتلبسها ،قال :فما أصنع هبا؟ قال :أرسل هبا إىل أخيك
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم إين مل أُ ْعطكها َ
ّ
(.)1
أخرجه أبو داود

[جامع[ ] 8338 :عبد القادر :في سنده علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ومتنه منكر] [شعيب :إسناده
ضعيف]

( )1رقم ( ) 4047في اللباس ،باب من كره لبس الحرير ،في سنده علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف.

[( - ]1633ت) [عبد هللا] بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :كان
أن َ
ِّ
على موسى  -عليه السالم َّ َ -
صوف ،ونعالن من
وجبّةُ صوف ،وكساءُ صوف ،وُك َّمةُ ُ
اويل ُ
صوفُ ،
يوم كلمه ربُّه سر ُ
()1
ِّجل ِّ
ْد محا ٍر َميَّت» أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]8351 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده حميد بن علي أو ابن عطاء األعرج ،وهو ضعيف] [األلباني:
ضعيف جدا]

( )1رقم ( ) 1734في اللباس ،باب ما جاء في لبس الصوف.

«استكسيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( * - ]1634د) عتبة بن عبد السلمي  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ

سى أصحايب» أخرجه أبو داود (.)1
خي َ
فكساين ْ
شتني ،فلقد رأيتُين وأان أَ ُك َ
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[جامع[ ]8357 :عبد القادر :في سنده عقيل بن مدرك لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده حسن .عقيل بن ُمدرك ،قال عنه
الحافظ الذهبي في "تاريخ اْلسالم" :شامي صدوق ،وهو كما قال ،وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده صالحة ،وهذا منها]
[المنذري :في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال]

( )1رقم ( ) 4032في اللباس ،باب في لبس الصوف والشعر.

ول َِّّ
ِّ
الص ِّام ِّ
ت -رضي هللا عنه  -أ َّ
«صلَّى ِّيف ََشْلَةٍ قَ ْد َع َق َد
َن َر ُس َ
ادة بْ ِّن َّ
[( - ]1635جه) عُبَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
()1
َعلَْيـ َها» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 3552 :األلباني :ضعيف اْلسناد] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف األحوص بن حكيم ،وخالد بن معدان لم يسمع من عبادة]
اس ،ب ِ
ِ
ِ
ول َّ ِ َّ
اس َرس ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب اللَب ِ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3552ك َت ُ
اب لَب ِ ُ
َّللا َصلى ُ

ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
َح ًداَ ،وَال
ت َر ُس َ
س ُّ
شة  -رضي هللا عنها  -قَال ْ
[( - ]1636جه) عَائِّ َ
«ما َرأَيْ ُ
بأَ
َتَ :
صلى هللاُ عَلَْيه َو َسل َم يَ ُ
()1
ب» أخرجه ابن ماجه
يُط َْوى لَهُ ثَـ ْو ٌ

[ماجه[ ] 3554 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن
لهيعة -واسمه عبد هللا -سيئ الحفظ .وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة"]
اس ،ب ِ
ِ
ِ
ول َّ ِ َّ
اس َرس ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب اللَب ِ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3554ك َت ُ
اب لَب ِ ُ
َّللا َصلى ُ

ول َِّّ
[( - ]1637جه) أَنَس  -رضي هللا عنه  -قَ َ ِّ
احتَ َذى
س َر ُس ُ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ُّ
الص َ
وفَ ،و ْ
اَّلل َ
ال« :لَب َ
()1
ص َ ِّ
س ثَـ ْوًاب َخ ِّشنًا َخ ِّشنًا» أخرجه ابن ماجه
ال َْم ْخ ُ
وفَ ،ولَب َ

[ماجه[ ] 3556 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نوح بن ذكوان ضعيف .وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه] [األلباني :ضعيف]
جدا]
[شعيب :إسناده ضعيف ً

ِ
ول َّ ِ َّ
اس َر ُس ِ
اب لَِب ِ
اب اللَِب ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3556ك َت ُ
َّللا َصلى ُ

ول َِّّ
الص ِّام ِّ
ات
ج َعلَْيـنَا َر ُس ُ
ت  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ادة بْ ِّن َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ذَ َ
[( - ]1638جه) عُبَ َ
اَّلل َ
الَ « :خ َر َ
()1
يـوٍم و َعلَيهِّ جبَّةٌ ر ِّ
وميَّةٌ ِّمن ص ٍ
ضيِّّ َقةُ الْ ُك َّم ْ ِّ
س َعلَْيهِّ َش ْيءٌ غَ ْريَُها» أخرجه ابن ماجه
وف َ
صلَّى بِّنَا فِّ َ
ني ،فَ َ
ْ ُ
َْ َ ْ ُ ُ
يها ،ل َْي َ

[ماجه[ ] 3563 :عبد الباقي :في الزوائد :قلت :قال الحافظ أبو نعيم :خالد لم يلق عبادة بن الصامت ولم يسمع منه .وكذا قال أبو
حاتم .واألحوص ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف األحوص بن حكيم ،وخالد بن معدان لم يسمع من

عبادة]

الص ِ
ِ
اب لُ ْب ِ
اب اللَِب ِ
وف
س ُّ
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3563ك َت ُ

ول َِّّ
ار ِّس ِّي  -رضي هللا عنه  " -أ َّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم :تَـ َو َّ
َن َر ُس َ
ب ُجبَّةَ
اَّلل َ
ضأَ ،فَـ َقلَ َ
[( - ]1639جه) َسل َْمان الْ َف ّ
ص ٍ
وف َكانَ ْ ِّ
س َح ِّهبَا َو ْج َههُ "
ُ
ت عَلَيْه .فَ َم َ

[ماجه[ ] 3564 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محفوظ بن علقمة عن سلمان ،يقال إنه مرسل كما في التهذيب .وباقي رجال
اْلسناد ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده حسن إن سلم من االنقطاع بين محفوظ بن علقمة وسلمان]
الص ِ
ِ
اب لُ ْب ِ
اب اللَِب ِ
وف
س ُّ
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3564ك َت ُ

ِّ
ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
[( - ]1640جه) ابْن عَبَّ ٍ
ول َّ
ري
الَ « :كا َن َر ُس ُ
اس  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
س قَ ِّم ً
يصا قَص َ
صلى هللاُ عَلَْيه َو َسل َم يَـلْبَ ُ
()1
الْيَ َديْ ِّن ،والطُّ ِّ
ول» أخرجه ابن ماجه
َ

[ماجه[ ] 3577 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مسلم بن كيسان الكوفي ،وهو متفق على تضعيفه .ومدار اْلسناد عليه.
والحديث رواه البزار من حديث أنس .وله شاهد من حديث أسماء بنت السكن رواه الترمذي وقال حديث حسن] [األلباني :ضعيف]

[شعيب :إسناده ضعيف لضعف مسلم :وهو ابن كيسان المالئي الكوفي ،وأبو غسان :هو مالك بن إسماعيل النهدي]
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ِ
اب ُكمِ ا ْلَق ِم ِ
اب اللَِب ِ
يص َك ْم َي ُكو ُن؟
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3577ك َت ُ

َّيب صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم قَ َ ِّ ِّ
اطمةَ ،أَو ِّألُِّّم سلَمةَ« :ذَيْـلُ ِّ
[( * - ]1641جه) أَبو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أ َّ
ك
َن النِّ َّ َ
ال ل َف َ ْ
َ َ
ُ ْ ََ َ
()1
ع» أخرجه ابن ماجه
ِّذ َرا ٌ

[ماجه[ ]3582 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو المهزم وهو متفق على تضعيفه .واسمه يزيد بن سفيان وقيل عبد الرحمن]
جدا ،أبو المهزِم -واسمه يزيد بن سفيان -متروك]
[األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
اب َذْي ِل ا ْل َمْأر َِة َك ْم َي ُكو ُن
اب اللَِب ِ
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3582ك َت ُ

ول النِّّ ِّ ِّ
«يف ذُيُ ِّ
الِّ :
شة -رضي هللا عنها -أ َّ
َت
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ربا» ،فَـ َقال ْ
[( * - ]1642جه) عَائِّ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
ساء ش ْ ً
َ
()1
ع» أخرجه ابن ماجه
ج ُسوقُـ ُه َّن» ،قَ َ
َعائِّ َ
ال« :فَ ِّذ َرا ٌ
شةُ« :إِّذًا َختْ ُر َ
جدا]
[ماجه[ ]3583 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو المهزم وقد تقدم أيضا] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
اب َذْي ِل ا ْل َمْأر َِة َك ْم َي ُكو ُن
اب اللَِب ِ
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3583ك َت ُ

ٍ
الِّ َ :
ض َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
ب ُش ْه َرة ،أَ ْع َر َ
اَّللُ
س ثَـ ْو َ
َّيب َ
«م ْن لَب َ
[( - ]1643جه) أَبو ذَ ّر -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ض َعهُ» أخرجه ابن ماجه
ض َعهُ َم َىت َو َ
عَنْهُ َح َّىت يَ َ
[ماجه[ ]3608 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
اس ،باب م ْن َل ِبس ُشهرًة ِمن ِ
ِ
ِ
الثَي ِ
اب
َ َْ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3608ك َت ُ
اب اللَب ِ َ ُ َ

ول َِّّ
ِّ
س َن َما
ص َه ْيب ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اخلَ ِّْري -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّن أ ْ
اَّلل َ
[( - ]1644جه) ُ
َح َ
()1
اد ،أَرغَب لِّنِّ ِّ ِّ
ص ُد ِّ
ور َع ُد ِّّوُك ْم» أخرجه ابن ماجه
ضْبـتُ ْم بِّهِّ َهلََذا َّ
ا ْختَ َ
ب لَ ُك ْم ِّيف ُ
سائ ُك ْم في ُك ْمَ ،وأَ ْهيَ ُ
الس َو ُ ْ ُ َ

[ماجه[ ]3625 :عبد الباقي :في الزوائد وإسناده حسن .هذا الحديث معارض لحديث النهي عن السواد .وهو أقوى إسنادا .وأيضا
النهي يقدم عند المعارضة] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،عبد الحميد بن صيفي لين الحديث ،وأبوه صيفي لم يوثقه
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم  -من النهي عن الخضاب
غير ابن حبان ،ودفاع بن دغفل ضعيف .ومتنه منكر لمخالفته ما َّ
صح عن النبي َ -صلى َّ ُ
بالسواد]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)3625ك َتاب ِ
اب ا ْل ِخ َض ِ
اللَب ِ
الس َو ِاد
اب ِب َّ
اسَ ،ب ُ
ُ

َن ْامرأَةً أَتَ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم فَأَ ْخ َربَتْهُ أ َّ
َن َزْو َج َها ِّيف بَـ ْع ِّ
ض
ت النِّ َّ
َّيب َ
[( - ]1645جه) أَبو أ َُم َامةَ -رضي هللا عنه -أ َّ َ
()1
ال َْمغَ ِّ
اها  »-أخرجه ابن ماجه
ص ِّّوَر ِّيف بَـ ْيتِّ َها َُنْلَةً« ،فَ َمنَـ َع َها  -أ َْو َهنَ َ
ازي ،فَ ْ
استَأْذَنَـ ْتهُ أَ ْن تُ َ

[ماجه[ ] 3652 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عفير بن معدان ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف ُعفير بن معدان ،وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة"]
ِ
اب اللَِب ِ
الص َو ِر ِفي ا ْلَبْي ِت
اب ُّ
اسَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3652ك َت ُ

ول َِّّ
ِّ
اَّللَ بِّهِّ ِّيف قُـبُ ِّ
س َن َما ُز ْرُمتُ َّ
ورُك ْم،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َّر َد ِّاء قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّن أ ْ
اَّلل َ
[( - ]1646جه) أَبو الد ْ
َح َ
()1
ومس ِّ
اض» أخرجه ابن ماجه
اج ِّد ُك ْم ،الْبَـيَ ُ
ََ َ

[ماجه[ ]3568 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده واه ،مروان بن سالم -وهو الغفاري-
َّ
متَفق على ترك حديثه ،واتهمه أبو عروبة الحراني والساجي بالوضع]
اض ِمن ِ
الثَي ِ
اب
اب ا ْلَبَي ِ َ
( )1سنن ابن ماجه (َ ،)3568ب ُ
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الكتاب الثاني :يف اللقطة
[( * - ]1647د) سهل بن سعد  -رضي هللا عنه َّ -
ني
س ٌْ
«أن َّ
س ٌن ُ
بن أيب طالب دخل على فاطمةَُ ،
علي َ
وح َ
وح َ
اذهب
علي ،فوجد ديناراً ابلسوق ،فجاء إىل فاطمةَ فأخربها ،فقالت:
يبكيان ،فقال :ما يبكيهما؟ قالت :اجلوعُ ،فخرج ٌّ
ْ
إىل ٍ
نت هذا الذي يزعُ ُم أنَّه
اليهودي فاشرتى به دقيقاً ،فقال
اليهودي ،فخ ْذ لنا دقيقاً ،فجاء إىل
فالن
ُّ
اليهوديَ :
أنت َخ َُ
ِّّ
ّ
اذهب إىل
علي حىت جاء به فاطمةَ فأخربها ،فقالت:
ُ
رسول هللا؟ قال :نعم ،قال :فخذ دينارك ولك الدقيق ،فخرج ٌّ
ْ
ت ،وأرسلت إىل
وخبز ْ
صبَ ْ
فعجنَ ْ
فالن اجلَزَّار ،فخذ لنا بدرهم حلماًَ ،
ت َ
ت ونَ َ
فرَهن الدينار بدرهم حلم ،فجاء به َ
فذهب َ
رسول هللا ،أذكره لك ،فإن رأيتَهُ حالالً أكلناه ،وأكلت َمعنا ،من شأنه كذا وكذا ،فقال :كلوا
أبيها فجاءهم ،فقالت :اي َ
الدينار ،فأمر به رسول هللا  -صلى هللا عليه
واإلسالم
ش ُد هللا
غالم يَـنْ ُ
بسم هللا ،فأكلوا منه ،فبينما هم مكاهنم إذا ٌ
َ
َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-اي علي اذهب إىل
وسلم -ف ُد ِّع َي له ،فسأله؟ فقال :سقط ِّمين يف السوق ،فقال ُّ
َّار ،فقل لهَّ :
اجلَز ِّ
علي ،فأرسل به ،فدفعه
إن َ
إيل ابلدينارَ ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول لك :أرسل َّ
ودرمهُ َ
ك َّ

[رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ]-إليه» أخرجه أبو داود (.)1
ُ

[جامع[ ]8363 :عبد القادر :في سنده موسى بن يعقوب الزمعي ،وهو صدوق سيء الحفظ] [شعيب :حسن بالسياقة السالفة قبله.
وهذا إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب الزمعي] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( )1716في اللقطة في فاتحته.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال يف ضالة اإلبل
[( * - ]1648د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه « -أن َ

املكتومة :غرامتُها ومثلُها معها» أخرجه أبو داود

(.)1

[جامع[ ]8368 :عبد القادر :قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " :لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل] [شعيب:
إسناده ضعيف] [األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )1718في اللقطة في فاتحته.

ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
ص لنا ُ
[( - ]1649د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :ر ّخ َ

العصا والسوط واحلبْل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».

ويف رواية عن جابر  -ومل يذكر النيب صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]8376 :الحافظ في فتح الباري ( :)103/5في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه] [عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب:
إسناده ضعيف الضطرابه] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1717في اللقطة في فاتحته.
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الكتاب الثالث :يف اللعان وحلاق الولد
«زَّوجين أهلي أمة هلم ِّ
روميَّة،
[( * - ]1650د) احلسن بن سعد موىل احلسن بن علي بن أيب طالب ،عن رابح قالَ :
َ
َدت غالماً أسود مثلي ،فسميتُه :عبد هللا ،مث وقعت عليها ،فولدت يل غالماً أسود مثلي ،فسميتُه عبيد
فدخلت هبا فول ْ
ِّ
الوزغات ،فقلت
وحنَّة ،فراطَنها بلسانه ،فولدت غالماً ،كأنه َوَزغة من َ
هللا ،مث طَِّ َ
ْب هلا غالم من أهلي ُرومي ،يقال له :يُ َ
هلا :ما هذا؟ قالت :هذا ليوحنَّة ،فرفَـ ْعنا إىل عثمان بن عفان ،فسأهلما ،فاعرتفا ،فقال هلما :أتر ِّ
أقضي بينكما
ضيان أن
ُ َ
ْ
َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قضىَّ :
أن الول َد للفر ِّ
اش ،فجلدها
بقضاء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ إن َ
وجلَده ،وكاان مملوَك ْني» أخرجه أبو داود (.)1
َ
[جامع[ ] 8395 :عبد القادر :حسن بشواهده] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة رباح] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2275في الطالق ،باب الولد للفراش.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول  -حني نزلت
[( - ]1651د س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أنه مسع َ
أدخلت على قوم من ليس منهم ،فليست من هللا يف شيء ،ولن ي ِّ
دخلَها هللا جنـَّتَهُّ ،
وأميا رجل
آيةُ املالعنة « :-أميا امرأة
ْ
ُ

جحد ولده وهو ينظر إليه ،احتجب هللا منه يوم القيامة ،وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين» أخرجه أبو داود

والنسائي (.)1

[جامع[ ] 8405 :عبد القادر :انظر التفصيل] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة عبد هللا بن يونس] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2263في الطالق ،باب التغليظ في االنتفاء ،والنسائي  179 / 6في الطالق ،باب التغليظ في االنتفاء من

الولد ،ورواه أيضاً الدارمي  153 / 2في النكاح ،باب من جحد ولده وهو يعرفه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال
[( * - ]1652د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن َ
ساعى يف اجلاهلية فقد َحلِّ َق بعصبته ،ومن ادَّعى ولداً من غري ِّر ْش َدةٍ فال ِّ
يورث»
ُمساعاةَ يف اإلسالمَ ،من َ
يرث وال َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]8407 :عبد القادر :في سنده مجهول ] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف ْلبهام راويه عن سعيد بن جبير] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2264في الطالق ،باب في ادعاء ولد الزنا.
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الكتاب الامس :يف اللهو واللعب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن
[( - ]1653ت د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :هنَى ُ
التحريش بني البهائم» أخرجه الرتمذي وأبو داود.

وأخرجه الرتمذي أيضاً مرسالً عن جماهد عن النَّيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقال :هو أصح

(.)1

[جامع[ ] 8414 :شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى القتات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]

( ) 1وهو كما قال الترمذي ،وقد رواه أبو داود رقم ( ) 2562في الجهاد ،باب في التحريش بين البهائم ،والترمذي رقم ( )1708و
( ) 1709في الجهاد ،باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم.

«م ْن قتل
[( * - ]1654س) الشريد  -رضي هللا عنه  -قالُ :
مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
عج إىل هللا عز وجل يوم القيامة ،يقول اي ربَّ :
إن فالانً قتلين عبثاً ،ومل يقتلين ملنفعة» أخرجه النسائي (.)1
عصفوراً عبثاً َّ
ْ
[جامع[ ]8419 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :إسناده ضعيف]
( 239 / 7 )1في الضحايا ،باب من قتل عصفو ًار بغير حقها.
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الكتاب السادس :يف اللعن والسّبّ
[( - ]1655د) عائشة  -رضي هللا عنها « -أهنا س ِّر ْ ِّ
النيب -
سرقَها ،فجعل ُّ
قت مل َ
ُ
ْح َفةٌ هلا فجعلت تدعو على من َ
()1
سبِّّخي عنه ،قال أبو داود :ال تسبِّّخي عنه :ال ُختَِّّففي عنه» أخرجه أبو داود .
صلى هللا عليه وسلم -يقول :ال تُ َ
[جامع[ ]8440 :عبد القادر :وفي سنده حبيب بن أبي ثابت ،وهو مدلس ،وقد رواه بالعنعنة] [شعيب :إسناده ضعيف ،حبيب -وهو

ابن أبي ثابت -روايته عن عطاء -وهو ابن أبي رباح -ليست بمحفوظة] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )1497في الصالة ،باب الدعاء ،ورقم ( )4909في األدب ،باب فيمن دعا على من ظلمه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ :-
«ستَّة َلع ْنـتُـ ُهم
[( - ]1656ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال
ُ
[ولعنهم هللا] وكلُّ نيب جمابِّّ :
واملستحل
احملرف لكتاب هللا  -ويف رواية :الزائد يف كتاب هللا  -واملك ِّّذب بقدر هللا،
ّ
ُ ِّ
حلرم هللا ،واملتَسلِّّط ابجلربوت ليُعِّ َّز من أَذل هللا ،ويُ َّ
سنَّت»
حرم هللا من ِّع ْرتَيت،
َعز هللا،
ذل من أ َّ
واملستحل ما َّ
ُّ
والتارك ل ُ
َ
()1
أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]8456 :عبد القادر :رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،وقال الترمذي :وقد روي عن علي بن الحسين عن النبي صلى هللا

عليه وسلم مرسالً ،وهذا أصح] [األ لباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2155في القدر ،باب رقم (.)17

أم
[( - ]1657ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :ل ََع َن ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ثالثةَ :رجالً َّ
قوماً وهم له ِّ
ب» .أخرجه الرتمذي (.)1
وزوجها عليها ساخط ،ورجالً مسع َّ
حي على الفالح مث مل ُجيِّ ْ
كار ُهو َن ،وامرأةً ابتت ُ

[جامع[ ]8457 :الترمذي :حديث أنس ال يصح] [عبد القادر :في سنده محمد بن القاسم كذبوه] [األلباني :ضعيف اْلسناد جدا]
[شعيب :إسناده ضعيف جدا]

( )1رقم ( )358في الصالة ،باب ما جاء فيمن أم قوم ًا وهم له كارهون.

[( - ]1658ط) حممد بن عبد الرمحن  -رمحه هللا  -أنه مسع أ َُّمه َعمرةَ ِّ
رسول هللا -
بنت عبد الرمحن تقول« :لعن ُ
َْ

اش القبور .أخرجه املوطأ
صلى هللا عليه وسلم-
املختفي واملختفيَةَ» يعين نبَّ َ
َ

()1

[جامع[ ] 8460 :عبد القادر :إسناده منقطع ،قال ابن عبد البر :وأسنده يحيى بن صالح وعبد هللا بن عبد الوهاب كالهما عن مالك
عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة] [الهاللي :ضعيف ،وروي موصوال وال يصح]

( 238 / 1 )1في الجنائز ،باب ما جاء في االختفاء.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حرف امليم
ويشتمل على ستة كتب
كتاب املواعظ والرقائق ،كتاب املزارعة ،كتاب املدح ،كتاب املزح ،كتاب
املوت ،كتاب املساجد
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الكتاب األول :يف املواعظ والرقائق
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
[( - ]1659ت) أمساء بنت عميس  -رضي هللا عنها -قالت :مسعت َ
رب واعتدى ،ونَ ِّس َي اجلبَّار األعلى ،بئس العب ُد
«بئس العب ُد َع ْب ٌد َختَيَّل واختال ،ونَ ِّس َي
الكبري املتعال ،بئس العب ُد عب ٌد َجتَ ََّ
َ
ِّ
نسي املبتدأ واملنتهى ،بئس العب ُد عب ٌد َخيْتِّل ال ِّّدين
سي املقابر والبلَى ،بئس العب ُد عب ٌد عَتَا وطَغَى ،و َ
عب ٌد سها وهلا ،ونَ َ
ب يُ ِّذلُّه» أخرجه الرتمذي (.)1
ابلشهوات بئس العب ُد عب ٌد طَ َم ٌع يقوده ،بئس العب ُد عب ٌد هوى يُضلُّه ،بِّئس العبد عب ٌد َرغَ ٌ
[جامع[ ]8471 :الترمذي :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2450في صفة القيامة ،باب رقم (.)18

[(~ - ]1660ت) شداد بن أوس  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال َكيِّّس َم ْن
أن َ
ِّ
دا َن نفسهِّ َ ،
ومتىن على هللا» أخرجه الرتمذي.
واها َّ
سهُ َه َ
وعم َل ملا بعد املوت ،والعاج ُز َم ْن أتْـبَ َع نَـ َف َ
َ
()1
اسب يوم القيامة .
حاسبَها يف الدنيا قبل أن َُي َ
وقال :قوله« :دان نفسه» يعينَ :

[جامع[ ]8475 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني ،وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف]
[شعيب في تخريج المسند ( :)17123إسناده ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2461في صفة القيامة ،باب رقم (.)26

[( - ]1661ط) عبد هللا بن أيب بكر [بن حممد بن عمرو بن حزم] َّ
األنصاري كان يصلِّّي يف حائطه،
«أن أاب طلحة
َّ
َّد يلتمس َخمَْرجاً ،فال جي ُد ،فأعجبه ذلك ،فَـتَبِّ َعهُ بصره ساعة ،مث رجع إىل صالته ،فإذا هو ال
فطار دبْ ِّس ٌّي ،فَطَِّف َق يرتد ُ
يدري كم صلَّى؟ فقال :لقد أصابين يف مايل هذا فِّْتـنَة ،فجاء إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فذكر له الذي
شئت» أخرجه املوطأ (.)1
أصابه يف صالته ،وقال :اي َ
ضعهُ حيث َ
رسول هللا ،هو صدقةٌ فَ َ

[جامع[ ] 8489 :عبد القادر :إسناده منقطع ،قال ابن عبد البر :هذا الحديث ال أعلمه يروى من غير هذا الوجه ،وهو منقطع]
[الهاللي :ضعيف]

( 98 / 1 )1في الصالة ،باب النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها.

[( * - ]1662ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-ما رأيت مثل

النار انم هارهبا ،وال مثل اجلنة انم طالبها» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8487 :الترمذي :هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد هللا ،ويحيى بن عبيد هللا ضعيف عند أكثر أهل الحديث]
[عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رقم ( )2604في صفة جهنم ،باب رقم (.)10
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الكتاب الثاني :يف املزارعة
افع بن َخديج ،أان وهللا
بن اثبت« :يَـغْ ِّف ُر هللا لر ِّ
[( * - ]1663د س) عروة بن الزبري  -رمحه هللا -قال :قال زي ُد ُ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-إ ْن كان هذا
رجالن من األنصار قد اقتتال ،فقال ُ
أعلم ابحلديث منه ،إَّنا أَته ُ
شأنُكم فال تُكْروا املزارعَ ،فَ ِّ
ْروا املزارعَ» أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
سم َع قوله :ال تُك ُ
ُ
َ

[جامع[ ] 8498 :عبد القادر :في سنده الوليد بن أبي الوليد ،وهو لين الحديث] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده حسن من أجل
عبد الرحمن بن إسحاق وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد هللا بن أحمد بن حنبل ،والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو

زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خي اًر]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3390في البيوع ،باب في المزارعة ،والنسائي  50 / 7في المزارعة ،باب النهي عن كراء األرض بالثلث
والربع.

«م ْن
مسعت َ
[( - ]1664د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -قالُ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
(.)1
مل يَ َذ ِّر املخابرةَ فَـلْيَأْذَ ْن ِّحبَرب من هللا ورسوله» أخرجه أبو داود

[جامع[ ]8513 :عبد القادر :في سنده عبد هللا بن رجاء وهو ثقة تغير حفظه قليالً] [شعيب :رجاله ثقات وفيه عنعنة أبي الزبير]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3406في البيوع ،باب في المخابرة.
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الكتاب الرابع :يف املزح واملداعبة
ضري  -رضي هللا عنه  -قالَّ :
ث
اح ،فبينا هو َُي ِّّد ُ
[( - ]1665د) أُسيد بن ُح َ
«إن رجالً من األنصار كان فيه ُم َز ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُِّ -باصرته بِّ ِّ
عود كان يف يده ،فقالِّ :
أصربين اي رسول هللا
ضحكهم ،إ ْذ طََعنَهُ ُ
القوم يُ ْ
فقال :اصطَِّرب ،قالَّ :
قميصهُ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
علي قميص ،فرفع
ُ
إن عليك قميصاً ،وليس َّ
َ
رسول هللا» أخرجه أبو داود (.)1
ت هذا اي َ
شحه ،قال :إَّنا أرد ُ
فاحتَ َ
ضنَه ،وجعل يُـ َقبِّّل َك َ
[جامع[ ] 8525 :عبد القادر :في سنده حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ،وهو ثقة لكنه تغير] [شعيب :رجاله ثقات،
أسيد بن ُح َضير] [األلباني :صحيح اْلسناد]
إال أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك َ
( )1رقم ( )5224في األدب ،باب في قبلة الجسد.

ِّ
[( - ]1666جه) أ ُّم َسلَ َمةَ  -رضي هللا عنها  -قَال ْ
ج أَبُو بَ ْك ٍر ِّيف ِّجتَ َارةٍ إِّ َىل بُ ْ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
َتَ :خ َر َ
ص َرى قَـ ْب َل َم ْوت النِّ ِّّ
ط بن حرملَةَ ،وَكا َان َش ِّه َدا ب ْدرا ،وَكا َن نُـع ْيما ُن َعلَى الز ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ ٍ
ط َر ُج ًال
َّادَ ،وَكا َن ُس َويْبِّ ُ
ََ
َ ً َ
َعلَْيه َو َسل َم ب َعامَ ،وَم َعهُ نُـ َع ْي َما ُنَ ،و ُس َويْب ُ ْ ُ َ ْ َ َ
ال َهلُ ْم ُس َويْبِّطٌ:
ال :فَ َم ُّروا بَِّق ْوٍم فَـ َق َ
َّك .قَ َ
الَ :ح َّىت َجيِّيءَ أَبُو بَ ْك ٍر ،قَ َ
ال لِّنُـ َع ْي َما َن :أَطْعِّ ْم ِّين ،قَ َ
َّاحا ،فَـ َق َ
ال :فَ َأل ُِّغيظَن َ
َمز ً
ال :إِّنَّهُ َع ْب ٌد لَهُ َك َال ٌمَ ،و ُه َو قَائِّ ٌل لَ ُك ْم :إِِّّّين ُح ٌّر ،فَِّإ ْن ُك ْنـتُ ْم إِّذَا قَ َ
تَ ْش َرتُو َن ِّم ِّّين َع ْب ًدا ِّيل؟ قَالُوا :نَـ َع ْم ،قَ َ
ال لَ ُك ْم َه ِّذهِّ ال َْم َقالَةَ
ِّ
ضعوا ِّيف عُنُ ِّقهِّ
ِّ
تَـ َرْكتُ ُموهُ ،فَ َال تُـ ْف ِّس ُدوا َعلَ َّي َع ْب ِّدي ،قَالُواَ :ال بَ ْل نَ ْش َِّرتيهِّ ِّم ْن َ
صُ ،مثَّ أَتَـ ْوهُ فَـ َو َ ُ
ك ،فَا ْش َرتَْوهُ م ْنهُ بِّ َع ْش ِّر قَ َالئ َ
ت بِّ َع ْب ٍد ،فَـ َقالُوا :قَ ْد أَ ْخ َربََان َخ َربَ َك .فَانْطَلَ ُقوا بِّهِّ،
ِّع َم َامةً  -أ َْو َح ْب ًال  -فَـ َق َ
َس ُ
ال نُـ َع ْي َما ُن :إِّ َّن َه َذا يَ ْستَـ ْه ِّز ُ
ئ بِّ ُك ْم َوإِِّّّين ُح ٌّر ل ْ
ِّ
ِّ
صلَّى
صَ ،وأَ َخ َذ نُـ َع ْي َما َن .قَ َ
ك قَ َ
فَ َجاءَ أَبُو بَ ْك ٍر ،فَأَ ْخ َربُوهُ بِّ َذلِّ َ
َّيب َ
ال :فَاتَّـبَ َع الْ َق ْو َم َوَر َّد َعلَْي ِّه ُم الْ َق َالئ َ
ال :فَـلَ َّما قَد ُموا َعلَى النِّ ِّّ
()1
َص َحابُهُ ِّمنْهُ َح ْوًال» أخرجه ابن ماجه
هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وأَ ْخ َربُوهُ قَ َ
ض ِّح َ
ال« :فَ َ
ك النِّ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوأ ْ
َّيب َ
[ماجه[ ]3719 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زمعة بن صالح وهو وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره .وقد ضعفه
أحمد وابن معين وغيرهما] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح]
ِ
اح
اب اْل ُم َز ِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3719ك َت ُ
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الكتاب الامس :يف املوت وما يتعلَّق به أوالً وآخراً
[( - ]1667د) معقل بن يسار  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :اقرؤوا سورة يس
على موَتكم» .أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ] 8552 :عبد القادر :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3121في الجنائز ،باب القراءة عند الميت.

[( - ]1668س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :مات ميت من آل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
فاجتمع النساءُ يبكني عليه ،فقام عمر  -رضي هللا عنه  -ينهاهن
ويطردهن ،فقال ُ
َّ
والقلب مصاب ،والعه َد قَ ِّريب» أخرجه النسائي (.)1
العني دامعة،
َ :د ْعهن اي عمر ،فإن َ
َ
[جامع[ ]8565 :عبد القادر :في سنده سلمة بن األزرق وهو مجهول] [األ لباني :ضعيف]
( 19 / 4 )1في الجنائز ،باب الرخصة في البكاء على الميت.

[( - ]1669د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :ل ََع َن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -النائحةَ
واملستمعةَ» أخرجه أبو داود (.)1

الع ْوفي-
[جامع[ ] 8583 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن عطية -وهو ابن سعد َ
وأبيه ِ
وجده] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1رقم ( )3128في الجنائز ،باب في النوح.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
وحوا َعلَي ،فإن َ
[( * - ]1670س) قيس بن عاصم  -رضي هللا عنه « -قال :ال تَـنُ ُ

وسلم -مل يُـنَ ْح عليه» .أخرجه النسائي

()1

[جامع[ ]8584 :عبد القادر :فيه حكيم بن قيس بن عاصم المنقري التميمي البصري ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :صحيح

اْلسناد] [الرسالة :إسناده محتمل للتحسين]

( 16 / 4 )1في الجنائز ،باب النياحة على الميت.

[( * - ]1671ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يَـْنـ َهى َع ِّن
أن َ
َّعي ،وقال« :إاي ُكم والنعي ،فإنه ِّمن َعم ِّل اجلاهلية» ،قال عبد هللا بن مسعود :والنَّعي :أذا ٌن ابمليِّّ ِّ
ت.
النـ ْ
ْ
َ
ُ
ي عنه من طريق ،ومل يرفعه ،ومل يذكر فيه «والنعي أذا ٌن ابمليت» وقال :هذا أصح (.)1
أخرجه الرتمذي ،وقال :قد ُر ِّو َ

[جامع[ ]8586 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 984في الجنائز ،باب ما جاء في كراهية النعي.

بنت ِّ
رسول هللا -
ت فيمن غَ َّ
سل أمَّ ُكلْثُوم َ
[( - ]1672د) ليلى بنت قانف الثقفية  -رضي هللا عنها -قالتُ « :ك ْن ُ
ع ،مث
صلى هللا عليه وسلم -عند وفاِتا ،فكان ُ
أول ما أعطاان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-احل ْق َو ،مث ال ِّّد ْر َ
ت بع ُد يف الثوب ِّ
ِّ
ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عند الباب معه كفنها،
اآلخر ،قالت:
ُ
ْحفةَ ،مث أُ ْد ِّر َج ْ
اخلمار مث املل َ
َ
()1
يْـنَ ِّ
اها ثوابً ثوابً» أخرجه أبو داود .
اولُنَ َ
[جامع[ ] 8592 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم ،ولالختالف في تعيين داود هذا الذي هو
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من بني عروة بن مسعود] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )3157في الجنائز ،باب في كفن المرأة.

[( - ]1673د) عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه َّ -
ِّ
الكفن
أن َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قال« :خريُ
ا ُحللَّةُ ،وخري األضحيةِّ
الكبش األقر ُن» أخرجه أبو داود (.)1
ُ
ُ

ِ
عبادة وجهالة حاتم بن أبي نصر ،وضعف
[جامع[ ]8594 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُن َس ٍي والد ُ
سعد] [األلباني :ضعيف]
هشام بن ْ
( )1رقم ( ) 3156في الجنائز ،باب كراهية المغاالة في الكفن.

رسول هللا  -صلى
مسعت َ
[( * - ]1674د) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال« :ال تَغال َْوا يف َك َف ٍن ،فإين ُ
ب َسلْباً َس ِّريعاً» أخرجه أبو داود (.)1
هللا عليه وسلم -يقول :ال تَـغَال َْوا يف الكفن فإنه يُ ْسلَ ُ

[جامع[ ] 8597 :عبد القادر :في سنده عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي ،وفيه مقال] [شعيب :حسن لغيره ،عمرو بن هاشم حديثه
حسن في الشواهد] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3154في الجنائز ،باب كراهية المغاالة في الكفن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن
[( - ]1675د ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنهما -قال :سألنا َ

أهل النار ،إن
املشي َ
خلف اجلنازة؟ فقال« :مبا دون اخلَبَب ،فإن كان خرياً َع َّجلتْ ُم ُوه إليه ،وإن كان ّ
شراً فال يُـبَـعَّد إال ُ

اجلنازة متبوعة ،ليس معها َمن تقدَّمها» .أخرجه الرتمذي وأبو داود (.)1

[جامع[ ]8609 :الترمذي :هذا حديث غريب ال يعرف من حديث عبد هللا بن مسعود إال من هذا الوجه] [عبد القادر :إسناده ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة ،ولضعف الراوي عنه وهو يحيى بن عبد هللا التيمي]

( )1رواه الترمذي رقم ( )1011في الجنائز ،باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ،وأبو داود رقم ( )3184في الجنائز ،باب اْلسراع
بالجنازة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا تَبِّع
[( * - ]1676د ت) عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه  -قال :كان ُ
رسول
نصنع اي حممد ،قال :فقال لنا ُ
فعرض له َح ْربٌ من اليهود ،فقالَّ :إان هكذا ُ
جنازةَ مل يقعُد حىت تُـ َوضع يف اللَّ ْحدَ ،
هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-خالفوهم واجلسوا» أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1

[جامع[ ]8621 :الترمذي :هذا حديث غريب ،وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف] [األلباني :حسن]

( )1رواه الترمذي رقم ( ) 1020في الجنائز ،باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع ،وأبو داود رقم ( )3176في الجنائز ،باب القيام
للجنازة.

«أصيب رجالن من املسلمني يوم الطائف ،فحمال إىل رسول
[( - ]1677س) عبد هللا بن معية  -رمحه هللا -قال:
َ

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأمر أن يُ ْدفَنا حيث أُصيبا ،وكان ابن ُم َعيَّة ولد على عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
» أخرجه النسائي

(.)1

[جامع[ ] 8641 :عبد القادر :مرسل] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( )1مرسالً  79 / 4في الجنائز ،باب أين يدفن الشهيد.

يعوده،
ض أَته ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -
بن الرباء ل ََّما َم ِّر َ
وحوح «أن طلحةَ َ
[( - ]1678د) احلصني بن َ
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تِّ ،
اينْ أهله».
فقال :إين ال أُراه إال قد َح َدث به املو ُ
فآذنُوين به ،وعَ ِّّجلُوا ،فإنه ال ينبغي جليفة مسلم أن ُحتْبَس بني ظَ ْهر َ
أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 8643 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عزرة -أو عروة -بن سعيد األنصاري وجهالة أبيه]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3159في الجنائز ،باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.

[( - ]1679د س) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما -قال« :قَ َ ْربان مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه

رسول هللا اببَه وقف،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وانصرفنا معه ،فلما حاذَى ُ
وسلمَ -ميّتاً ،فلما فرغنا انصرف ُ
فإذا حنن ابمرأة ُم ِّقبلَة  -قال :أظنُّه عرفها  -فلما ذهبت ،فإذا هي فاطمةُ ،فقال هلا رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم :-ما أخرجك ،اي فاطمةُ من ِّ
رسول هللا أهل هذا البيتَّ ،
ت إليهم ميَّـتَهم  -أو
أتيت اي
ُ
فرمحْ ُ
بيتك؟ قالتُ :
ََ
ك بـلَغْ ِّ
ِّ
ت معهم ال ُك َدى؟ فقالت :معاذ هللا ،وقد مسعتك
َع َّزيُـتُـ َهم به  -فقال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-لعلَّ َ
فسألت ربيعة بن سيف عن
تذكر فيها ما تذكر ،قال :لو بلغت معهم ال ُكدى  -فذكر تشديداً يف ذلك  -قال:
ُ
الكدى؟ فقال :القبور ،فيما ِّ
أحسب».
أيت اجلنة حىت يراها ج ُّد ِّ
أخرجه أبو داود ،وأخرجه النسائي بنحوه ،وقال يف آخره «فقال :لو بلَغْتِّها معهم ما ر ِّ
أبيك»
َ

(.)1

[جامع[ ]8665 :عبد القادر :في سنده ربيعة بن سيف المعافري ،وفيه مقال] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3123في الجنائز ،باب في التعزية ،والنسائي  27 / 4في الجنائز ،باب النعي.

[( - ]1680ت) أبو برزة األسلمي  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من َعزَّى
أن َ
(.)1
ثَ ْكلَى ُك ِّسي بُـ ْرداً يف اجلنة» .أخرجه الرتمذي

[جامع[ ]8681 :الترمذي :هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1076في الجنائز ،باب في فضل التعزية.

[( - ]1681ت) عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من عزَّى
أن َ

مثل أجره» أخرجه الرتمذي (.)1
مصاابً فله ُ

[جامع[ ]8682 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث علي بن عاصم] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )1073في الجنائز ،باب ما جاء في أجر من عزى مصابًا.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ملَا مات عثمان
[( - ]1682ط) أبو النضر موىل عمر بن عبيد هللا قال« :قال ُ

ت ،ومل تَـلَبس منها بشيء» أخرجه املوطأ (.)1
بن مظعونَ ،وُم ّر ِبنازته ،ذَ َه ْب َ

[جامع[ ]8686 :عبد القادر :إسناده منقطع  ،قال الزرقاني في " شرح الموطأ " :وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد عن
القاسم عن عائشة] [الهاللي :ضعيف]

( 242 / 1 )1في الجنائز ،باب جامع الجنائز.

«د َخ َل ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوماً
[( - ]1683ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قالَ :
شغَلَكم عما أرى ،أكثروا ِّذ ْكر َه ِّ
ِّ
ِّ
هادم اللَّ َذ ِّ
مصالّه ،فرأى أُانساً َّ ِّ
اد َم
ات لَ َ
كأهنم يُكْثرون ،فقالَ :أما إنَّكم لو أكثرمت ذ ْكر َ
ُ َ
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ات ،فإنه مل ِّ
اللَّ َذ ِّ
بيت
الوحدة ،أان بيت الرتاب ،أان ُ
بيت الغُْربة ،أان ُ
أيت على القرب يوم إال تكلَّم فيه ،يقول :أان ُ
بيت ْ
إيل ،فإذ
الدود
أحب من ميشي على ظهري َّ
واهلوام ،فإذا ُدفِّ َن العبد املؤمن قال له القرب :مرحباً وأهالًَ ،أما إ ْن َ
ِّّ
كنت ملن ِّّ
ك اليومِّ ،
إيل ،فسرتى صنيعي بك ،قال :فيتَّسع له َم ُّد بصره ،ويُفتَح له ابب إىل اجلنة ،وإذا ُدفِّ َن العبد
ت َّ
وص ْر َ
َولِّيتُ َ
كنت ل َِّم ْن أبغض من ميشي على ظهري إيلَّ ،فإذ
الفاجر  -أو الكافر  -يقول له القرب :ال مرحباً وال أهالً ،أما إ ْن َ
ك اليومِّ ،
رسول هللا -
إيل ،فسرتي صنيعي بك ،فالتأم عليه حىت تلتقي وختتلف أضالعه ،قال :وقال
ُ
ت َّ
وص ْر َ
َوليتُ َ َ
أبصابع يديه فشبَّكها  -مث يُـ َقيَّض له تسعون تِّنِّّيناً  -أو قال :تسعةٌ وتسعون تنِّّيناً  -ولو َّ
أن واحداً منها نفخ يف األرض
رسول هللا  -صلى هللا عليه
بعث إىل احلساب ،قال :وقال
شه َ
ما
ُ
وختْ ِّدشه حىت يُ َ
أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا ،فَت ْنـ َه ُ
ْ
رايض اجلنةِّ ،أو ُحفرةٌ من ِّ
ضةٌ من ِّ
حفر النار».
وسلم :-إ ََّّنا القربُ َرو ْ
أخرجه الرتمذي ،إال أنه قال« :سبعون» (.)1

والذي ذكره رزين هكذا.

[جامع[ ]8696 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
إسناده ضعيف ،ولبعض فقراته شواهد صحيحة]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2462في صفة القيامة ،باب رقم (..)27

ت
[( - ]1684ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« -ما من أحد ِّميو ُ
إال نَ ِّد َم ،إن كان ُْحم ِّسناً ،ندم أن ال يكون ازداد ،وإن كان مسيئاً ،ندم أن ال يكون نزع» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8711 :الترمذي :ه ذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه ،ويحيى بن عبيد هللا قد تكلم فيه شعبة ،وهو :يحيى بن عبيد هللا بن
موهب مدني] [عبد القادر :إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف جدا]
( )1رقم ( )2405في الزهد ،باب رقم (.)59

اس -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]1685جه) ابْن َعبَّ ٍ
«ما تَ ْشتَ ِّهي؟»
اد َر ُج ًال ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،ع َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
الَ :
ث إِّ َىل أ ِّ
ِّ
صلَّى
َخيهِّ» ُمثَّ قَ َ
ال :أَ ْشتَ ِّهي ُخ ْبـ َز بُـ ٍّر ،قَ َ
قَ َ
«م ْن َكا َن ِّع ْن َدهُ ُخ ْبـ ُز بُـ ٍّر ،فَـلْيَـْبـ َع ْ
ال النِّ ُّ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
َح ِّد ُك ْم َش ْيـئًا ،فَـلْيُطْعِّ ْمهُ» أخرجه ابن ماجه
هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا ا ْشتَـ َهى َم ِّر ُ
يض أ َ

[ماجه[ ] 1439 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده صفوان بن هبيرة ذكره ابن حبان في الثقات .وقال النفيلي ال يتابع على حديثه.

قلت وقال في تقريب التهذيب لين الحديث] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،صفوان بن هبيرة لين الحديث]
ِ
ِ
اء ِفي ِعَي َاد ِة اْل َمر ِ
ِيض
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1439ك َت ُ
اب َما َج َ

[( - ]1686جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َعلَى َم ِّر ٍ
ال:
ودهُ ،فَـ َق َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
يض يَـعُ ُ
الَ :د َخ َل النِّ ُّ
َّيب َ
َ
()1
ال :نَـ َع ْم ،فَطَلَبُوا لَهُ .أخرجه ابن ماجه
«أَتَ ْشتَ ِّهي َش ْيـئًا؟ أَتَ ْشتَ ِّهي َك ْع ًكا؟» قَ َ

[ماجه[ ]1440 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف يزيد -وهو ابن أبان

وشيخ ابن ماجه سفيان بن وكيع]
الرقاشي-
ِ
ِ
ِ
اء ِفي ِعَي َاد ِة اْل َمر ِ
ِيض
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1440ك َت ُ
اب َما َج َ

اخلَطَّ ِّ
ْت عَلَى
[( - ]1687جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
ال :قَ َ
اب -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا َد َخل َ
ال ِّيل النِّ ُّ
َّيب َ
()1
َم ِّر ٍ
َك؛ فَِّإ َّن ُد َعاءَهُ َك ُد َع ِّاء ال َْم َالئِّ َكةِّ» أخرجه ابن ماجه
يض ،فَ ُم ْرهُ أَ ْن يَ ْدعُ َو ل َ

ِجاله ِثَقات إَِّال أَنه ُم ْنَقطع] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن
[ماجه[ ]1441 :البوصيريَ :ه َذا إِ ْسَناد ر َ
ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب]
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ِ
ِ
اء ِفي ِعَي َاد ِة اْل َمر ِ
ِيض
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1441ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
[( - ]1688جه) عَ ْب ِّد َّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم " :لَ ِّّقنُوا َم ْوََت ُك ْم:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن َج ْع َف ٍر -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
اَّللِّ َكي َ ِّ
ِّ ِّ
ب الْعر ِّ ِّ
اَّلل ا ْحللِّيم الْ َك ِّرميُ ،سبحا َن َِّّ
َحيَ ِّاء؟
ني " قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ ْ
ب ال َْعال َِّم َ
ف ل ْأل ْ
ش ال َْعظ ِّيم ،ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َر ِّّ
ُْ َ
اَّلل َر ِّّ َ ْ
َال إِّلَهَ إَِّّال َُّ َ ُ

َج َو ُد» أخرجه ابن ماجه
قَ َ
َج َو ُدَ ،وأ ْ
ال« :أ ْ

()1

[ماجه[ ] 1446 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال إسحاق بن عبد هللا بن جعفر -وهو ابن أبي طالب -فإنه لم
يؤثر توثيقه عن أحد]

ِ
ِ
اب ما َجاء ِفي َتْل ِق ِ ِ ِ ِ َِّ
َّللا
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1446ك َت ُ
ين ا ْل َميت َال إَل َه إال َّ ُ
َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ َ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
شة -رضي هللا عنها -أ َّ
َن َر ُس َ
[( * - ]1689جه) َعائِّ َ
يم َهلَا َخيْنُـ ُقهُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َد َخ َل َعلَْيـ َها َوع ْن َد َها َمح ٌ
ك ،فَِّإ َّن ذَلِّ َ ِّ
يم ِّ
مح ِّ
«ال تَـْبـتَئِّ ِّسي َعلَى َِّ
سنَاتِّهِّ» أخرجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َما ِّهبَا قَ َ
ال َهلَا َ
ال َْم ْو ُ
ت ،فَـلَ َّما َرأَى النِّ ُّ
َّيب َ
ك م ْن َح َ
()1
ابن ماجه

[ماجه[ ] 1451 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،تفرد به هشام
بن عمار ،وكان َّ
يتلقن بعدما كبر فتكلم فيه بعض أهل العلم من أجل ذلك]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ُي ْؤ َجُر ِفي َّ
الن ْز ِع
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1451ك َت ُ
اب َما َج َ

ِّ
اه ْم ُمنَا ٍد ِّم َن
[( * - ]1690جه) ابْن بُـ َريْ َدةََ ،ع ْن أَبِّيهِّ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،ان َد ُ
َّيب َ
ال :ل ََّما أَ َخ ُذوا يف غُ ْس ِّل النِّ ِّّ
()1
الد ِّ
ول َِّّ
ِّ
«ال تَـنْ ِّزعُوا عَ ْن َر ُس ِّ
يصهُ» أخرجه ابن ماجه
َّاخ ِّلَ :
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم قَ ِّم َ
اَّلل َ

[ماجه[ ]1466 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [األلباني :منكر] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ
ِ
َّ
اء ِفي ُغ ْس ِل َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1466ك َت ُ
النِب ِي َصلى ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ت فَاغْ ِّسلُ ِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا أَ َان ُم ُّ
س ْب ِّع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1691جه) َعلِّ ّي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
وين ب َ
()1
قِّ َر ٍ
ب ِّم ْن بِّْئ ِّري ،بِّْئ ِّر غَ ْر ٍ
س» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ]1468 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
ِ
ِ
َّ
اء ِفي ُغ ْس ِل َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1468ك َت ُ
النِب ِي َصلى ُ
اب َما َج َ

ِّ
[( - ]1692جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ال َهلُ ُم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
ال :ل ََّما قُبِّ َ
َّيب َ
َ
ض إِّبْـ َراه ُ
يم ابْ ُن النِّ ِّّ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب َعلَْيهَ ،وبَ َكى .أخرجه ابن ماجه
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ " :ال تُ ْد ِّر ُجوهُ ِّيف أَ ْك َفانه َح َّىت أَنْظَُر إِّل َْيه ،فَأَ ََتهُ ،فَانْ َك َّ
النِّ ُّ
َّيب َ

[ماجه[ ]1475 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف أبي شيبة ،واسمه :يوسف بن إبراهيم

التميمي الجوهري الواسطي]

ِ
ِ
ِ
اء ِفي َّ
ِج ِفي أَ ْك َف ِان ِه
الن َ
ظ ِر إَِلى ا ْل َمِيت إِ َذا أ ُْدر َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1475ك َت ُ
اب َما َج َ

[( - ]1693جه) َعب ُد َِّّ
ٍ
ازةً فَـلْيَ ْح ِّم ْل ِِّبَ َوانِّ ِّ
الس ِّر ِّ
ير ُكلِّّ َها؛ فَِّإنَّهُ ِّم َن
ب َّ
«م ِّن اتَّـبَ َع ِّجنَ َ
ْ
اَّلل بْ ُن َم ْسعُود -رضي هللا عنهَ -
()1
ع» أخرجه ابن ماجه
ُّ
عَ ،وإِّ ْن َشاءَ فَـلْيَ َد ْ
السنَّةُِّ ،مثَّ إِّ ْن َشاءَ فَـلْيَـتَطََّو ْ

[ماجه[ ] 1478 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال اْلسناد ثقات لكن الحديث موقوف .حكمه الرفع .وأيضا هو منقطع .فإن أبا عبيدة لم
يسمع من أبيه .قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن أبا عبيدة -وهو ابن

عبد هللا بن مسعود -لم يسمع من أبيه]
ِ
ِ
اء ِفي ُش ُهوِد اْل َجَن ِائ ِز
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1478ك َت ُ
اب َما َج َ
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ال:
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أَنَّهُ َرأَى ِّجنَ َازةً يُ ْس ِّرعُو َن ِّهبَا ،فَـ َق َ
َّيب َ
[( - ]1694جه) أَبو ُم َ
وسى -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
السكِّينَةُ» أخرجه ابن ماجه
«لِّتَ ُك ْن َعلَْي ُك ُم َّ

[ماجه[ ] 1479 :عبد الباقي :في الزوائد :ليث هو ابن سليم ضعيف .وتركه يحيى بن القط ان وابن معين وابن مهدي .ومع ضعفه
فالحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ليث]
ِ
ِ
اء ِفي ُش ُهوِد اْل َجَن ِائ ِز
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1479ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
[( - ]1695جه) أُمُّ َش ِّر ٍ
ص ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَ ْن نَـ ْق َرأَ َعلَى
َت« :أ ََم َرَان َر ُس ُ
اريَّةُ -رضي هللا عنه -قَال ْ
اَّلل َ
يك ْاألَنْ َ
()1
ازةِّ بَِّف ِّاحتَةِّ الْكِّتَ ِّ
اب» أخرجه ابن ماجه
ا ْجلِّنَ َ

[ماجه[ ]1496 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ،وكذا الراوي عنه حماد بن جعفر]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1496ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ ِ
اء ِة َعَلى اْل ِجَن َازِة
ُ
اء في ا ْلقَر َ
َ
َ ُ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وَال أَبُو بَ ْك ٍر َوَال
ح لَنَا َر ُس ُ
[( - ]1696جه) َجابِّر -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
الَ :
«ما أ ََاب َ
()1
الص َالةِّ َعلَى الْميِّّ ِّ
ت .أخرجه ابن ماجه
عُ َم ُر ِّيف َش ْي ٍءَ ،ما أ ََاب ُحوا ِّيف َّ
ت» يَـ ْع ِّين َملْ يُـ َوقِّّ ْ
َ

[ماجه[ ]1051 :عبد الباقي :في الزوائد :حجاج بن أرطاة قد كان كثير التدليس مشهو ار بذلك .وقد رواه بالعنعنة] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف ،حجاج -وهو ابن أرطأة -مدلس ،وقد رواه بالعنعنة]
ِ
ُّع ِ
ِ
الص َال ِة َعَلى اْل ِجَن َازِة
اء ِفي َّ
اء ِفي الد َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1501ك َت ُ
اب َما َج َ

َّيب صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم «صلَّى َعلَى عُثْما َن بْ ِّن مظْع ٍ
[( - ]1697جه) عُثْ َمان بْ ِّن َع َّفا َن -رضي هللا عنه -أ َّ
ون،
َ ُ
ََ َ َ
ُ
َن النِّ َّ َ
َ
()1
رب َعلَْيهِّ أ َْربَـ ًعا» أخرجه ابن ماجه
َوَك ََّ

[ماجه[ ] 1502 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا الحديث في إسناده خالد بن إلياس وقد اتفقوا على تضعيفه] [األلباني :ضعيف]
جدا ،خالد بن إلياس -ويقال :ابن إياس -متروك الحديث]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
الت ْكِب ِ
اء ِفي َّ
ير َعَلى اْل ِجَن َازِة أَْرَب ًعا
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1502ك َت ُ
اب َما َج َ

اَّللِّ ب ِّن أَِّيب أَو َىف ْاألَسلَ ِّم ِّي ص ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ِّ
ب َر ُس ِّ
اح ِّ
ي ،قَ َ
[( * - ]1698جه) ا ْهلَ َج ِّر ُّ
صلَّْي ُ
ت َم َع َع ْبد َّ ْ
ُ
ول َّ َ
ْ ّ َ
الَ :
ْ
ت الْ َقوم يسبِّحو َن بِّهِِّّ ،من نَـو ِّ
ث بـ ْع َد َّ ِّ ِّ
وسلَّم عَلَى ِّجنَ َ ِّ ٍ
ال :فَ ِّ
احي
سم ْع ُ ْ َ ُ َ ّ ُ
رب عَلَْيـ َها أ َْربَـ ًعا ،فَ َم َك َ َ
ْ َ
ازة ابْـنَة لَهُ ،فَ َك ََّ
ََ َ
الراب َعة َش ْيـئًا ،قَ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َّ
صلَّى
ْع َلَ ،ولَك ْن َر ُس ُ
ك ،قَ َ
سلَّ َم ُمثَّ قَ َ
ُّ
سا؟ قَالُواَ :ختََّوفـْنَا ذَل َ
ال :أَ ُكْنـتُ ْم تَـ َرْو َن أِّّ
اَّلل َ
الَ :ملْ أَ ُك ْن ألَفـ َ
َين ُم َكِّّربٌ َمخْ ً
الص ُفوف ،فَ َ
()1
ول َما َشاءَ َّ
سلِّّ ُم» أخرجه ابن ماجه
اَّللُ أَ ْن يَـ ُق َ
اعةً ،فَـيَـ ُق ُ
هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم « َكا َن يُ َك ِّّربُ أ َْربَـ ًعاُ ،مثَّ ميَْ ُك ُ
ث َس َ
ولُ ،مثَّ يُ َ

[ماجه[ ]1503 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي .ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن
معين والنسائي وغيرهم] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف الهجري]
ِ
ِ
الت ْكِب ِ
اء ِفي َّ
ير َعَلى اْل ِجَن َازِة أَْرَب ًعا
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1503ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ
اَّللَِّ ،ع ْن أَبِّيهَِّ ،ع ْن َج ِّّدهِّ ،أ َّ
[( * - ]1699جه) َكثِّري بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
سا» أخرجه
َن َر ُس َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « ،ك ََّ
رب َمخْ ً

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1506 :البوصيريَ :ه َذا إِ ْسَناد َض ِعيف] [األلباني :صحيح لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن علي الرافعي
وكثير بن عبد هللا ،وأبوه عبد هللا بن عوف المزني مجهول لتفرد ابنه ِ
كثر بالرواية عنه]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1506ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
يم ْن َكَّبَر َخ ْم ًسا
ُ
َ
اء ف َ
َ ُ َ
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اَّللِّ -رضي هللا عنهما -أ َّ
[( - ]1700جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
«صلُّوا َعلَى َم ْوََت ُك ْم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِّ َّ
الَ :
َّيب َ
()1
َّه ِّ
ار» أخرجه ابن ماجه
ِّابللَّْي ِّل َوالنـ َ

[ماجه[ ] 1522 :عبد الباقي :في الزوائد :قلت ابن لهيعة ضعيف .والوليد مدلس] [شعيب :إسناده ضعيف ،ابن لهيعة -وهو عبد هللا-
سيئ الحفظ]

ِ ِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1522ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
يها َعَلى ا ْل َمِي ِت َوَال ُي ْد َف ُن
اء في ْاأل َْوَقات َّالتي َال ُي َصَّلى ف َ
ُ
َ
َ ُ َ

ش َعلَى قَ ِّْربهِّ
ول َِّّ
«س َّل َر ُس ُ
[( - ]1701جه) أَبو َرافِّ ٍع -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َس ْع ًداَ ،وَر َّ
اَّلل َ
الَ :
()1
َماءً» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1551 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مندل بن علي ضعيف .ومحمد بن عبيد هللا متفق على ضعفه] [األلباني:

جدا ،مندل بن علي ضعيف ،ومحمد بن عبيد هللا بن أبي رافع متروك ،والحصين والد داود لين
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الحديث]
ِ
ِ
اب ما َجاء ِفي إِ ْد َخ ِ
ال اْل َمِي ِت ا ْلَق ْبَر
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1551ك َت ُ
َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ َ

ول َِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
[( - ]1702جه) أَبو سعِّ ٍ
يد -رضي هللا عنه -أ َّ
استُـ ْقبِّ َل
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« ،أُخ َذ م ْن قبَ ِّل الْق ْبـلَةَ ،و ْ
اَّلل َ
َ
()1
استِّ ْقبَ ًاال» أخرجه ابن ماجه
ْ

[ماجه[ ] 1552 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عطية العوفي وضعفه اْلمام أحمد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف عطية :وهو ابن سعد العوفي]
ِ
ِ
اب ما َجاء ِفي إِ ْد َخ ِ
ال اْل َمِي ِت ا ْلَق ْبَر
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1552ك َت ُ
َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ َ

ِّ
سيِّّ ِّ
ال« :بِّ ْس ِّم َّ
اَّللِّ،
ض َع َها ِّيف اللَّ ْح ِّد ،قَ َ
ب ،قَ َ
ازةٍ ،فَـلَ َّما َو َ
ض ْر ُ
الَ :ح َ
ت ابْ َن عُ َم َر ِّيف ِّجنَ َ
[( - ]1703جه) َسعيد بْ ِّن ال ُْم َ
الش ْيطَ ِّ
اَّللِّ ،و َعلَى ِّملَّةِّ َر ُس ِّ
اَّللِّ» فَـلَ َّما أ ُِّخ َذ ِّيف تَ ْس ِّويَةِّ اللَِّّ ِّ
ال« :اللَّ ُه َّم أَ ِّج ْرَها ِّم َن َّ
َوِّيف َسبِّ ِّ
ول َّ
انَ ،وِّم ْن
ْب َعلَى اللَّ ْح ِّد قَ َ
يل َّ َ
ِّ
ض َعن ج ْنـبـْيـ َها ،و ِّ
َع َذ ِّ
ْتَ :اي ابْ َن عُ َم َر أَ َش ْيءٌ َِّمس ْعتَهُ ِّم ْن
ك ِّر ْ
ض َوا ًان» قُـل ُ
وح َهاَ ،ولَ ِّّق َها ِّمنْ َ
َ َ
ص ّع ْد ُر َ
اب الْ َق ِّْرب ،اللَّ ُه َّم َجاف ْاأل َْر َ ْ َ َ
ول َِّّ
ول َِّّ
ال« :إِِّّّين إِّذًا لَ َق ِّ
اد ٌر عَلَى الْ َق ْو ِّل ،بَل َشيءٌ َِّمس ْعتُهُ ِّم ْن َر ُس ِّ
َر ُس ِّ
صلَّى
ك؟ قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،أ َْم قُـلْتَهُ بَِّرأْيِّ َ
اَّلل َ
اَّلل َ
ْ ْ
()1
هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم» أخرجه ابن ماجه
[ماجه[ ] 1553 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حماد بن عبد الرحمن ،وهو متفق على تضعيفه] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
ابن صبيح -مجهول]
إسناده ضعيف ،هشام بن عمار كان يتلقن ،وحماد بن عبد الرحمن الكلبي ضعيف ،وإدريس األودي -وهو ُ
ِ
ِ
اب ما َجاء ِفي إِ ْد َخ ِ
ال اْل َمِي ِت ا ْلَق ْبَر
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1553ك َت ُ
َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ َ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَِّإذَا َر ُج ٌل
السلَ ِّم ِّّي -رضي هللا عنه -قَ َ
[( - ]1704جه) ْاألَ ْد َرع ُّ
الِّ :ج ْئ ُ
س النِّ َّ
ت لَْيـلَةً أ ْ
َّيب َ
َح ُر ُ
ِّ
ِّ
ول َّ
ات ِّابل َْم ِّدينَةِّ ،فَـ َف َرغُوا ِّم ْن
ْتَ :اي َر ُس َ
اَّللَِّ ،ه َذا ُم َر ٍاء ،قَا َل :فَ َم َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ ُقل ُ
ج النِّ ُّ
َّيب َ
ق َراءَتُهُ َعاليَةٌ ،فَ َخ َر َ
ِّ
ِّج َه ِّ
ب َّ
«ارفُـ ُقوا بِّهَِّ ،رفَ َق َّ
ال:
اَّللَ َوَر ُسولَهُ» قَ َ
شهُ ،فَـ َق َ
اَّللُ بِّهِّ ،إِّنَّهُ َكا َن َُِّي ُّ
ازهِّ ،فَ َح َملُوا نَـ ْع َ
ال النِّ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمْ :
َّيب َ
ول َّ
ال« :أ َْو ِّسعُوا لَهُ ،أ َْو َس َع َّ
َج ْل،
ت عَلَيْهِّ ،فَـ َق َ
َص َحابِّهَِّ :اي َر ُس َ
اَّللُ عَلَيْهِّ» فَـ َق َ
َو َح َف َر ُح ْف َرتَهُ فَـ َق َ
اَّللِّ ،لَ َق ْد َح ِّزنْ َ
ضأ ْ
ال بَـ ْع ُ
ال« :أ َ
()1
ب َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ» أخرجه ابن ماجه
إِّنَّهُ َكا َن َُِّي ُّ

[ماجه[ ] 1559 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة]
ِ
ِ
اء ِفي َح ْف ِر ا ْلَقْب ِر
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1559ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ
ِّ
«ما
وس ،فَـ َق َ
ج َر ُس ُ
[( - ]1705جه) َعلِّ ّي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
الَ :
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَِّإذَا ن ْس َوةٌ ُجلُ ٌ
الَ :خ َر َ
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ِّ
«هل تُ ْدلِّ َ ِّ
ِّ
الِّ َ :
يم ْن
ْنَ :ال ،قَ َ
ْنَ :ال ،قَ َ
ازةَ ،قَ َ
ْن :نَـْنـتَ ِّظ ُر ا ْجلِّنَ َ
الَ :
ني ف َ
ْن» ،قُـل َ
«ه ْل َحتْمل َ
ْن» قُـل َ
«ه ْل تَـغْسل َ
س ُك َّن» قُـل َ
الْ َ :
ُْجيل ُ
()1
ات غَ ْري مأْجور ٍ
ال« :فَارِّج ْعن مأ ُْزور ٍ
ات» أخرجه ابن ماجه
ْنَ :ال ،قَ َ
ََ ُ َ
ْ ََ َ
يُ ْدِّيل» ،قُـل َ

[ماجه[ ] 1578 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1578ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،باب ما جاء ِفي ِاتب ِ ِ
النس ِ
اء ا ْل َجَن ِائَز
ُ َ
َ
اع َ
َ ُ َ َ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ وسلَّم« :النِّّياحةُ َعلَى الْميِّّ ِّ
ت،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1706جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
َ َ
َ
ََ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ث يـوم ال ِّْقيامةِّ عَلَْيـ َها سرابِّيل ِّمن قَ ِّطر ٍ
ِّ
انُ ،مثَّ يُـ ْعلَى
ب قَـبْ َل أَ ْن متَُ َ
وت ،فَِّإ َّهنَا تُـْبـ َع ُ َ ْ َ َ َ
م ْن أ َْم ِّر ا ْجلَاهليَّة ،فَِّإ َّن النَّائ َحةَ إِّ ْن َملْ تَـتُ ْ
ََ ُ ْ َ
()1
َعلَْيـ َها ،بِّ ِّد ْر ٍع ِّم ْن َهلَ ِّ
ب الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1582 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمر بن راشد قال فيه اْلمام أحمد :حديثه ضعيف ليس بمستقيم .وقال ابن
معين ضعيف .وقال البخاري :حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم .وقال ابن حبان :يضع الحديث ال يحل ذكره إال على
سبيل القدح فيه .وقال الدارقطني في العلل متروك] [شعيب :إسناده ضعيف ،عمر بن راشد اليمامي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري]
ِ
ِ
ِ
اب ِفي َّ
اح ِة
الن ْه ِي َع ِن النَي َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1582ك َت ُ

وك ،فَـ َقال ْ ِّ
ش -رضي هللا عنه -أَنَّهُ قِّيل َهلا :قُتِّل أَ ُخ ِّ
اَّلل ،وإِّ َّان ََِّّّللِّ وإِّ َّان إِّل َْيهِّ
[( - ]1707جه) محَْنَة بِّْن ِّ
ت َج ْح ٍ
َ
َتَ :رمحَهُ َُّ َ
َ َ َ
ول َِّّ
ر ِّ
اجعُو َن ،قَالُوا :قُتِّل َزوج ِّ
ش ْعبَةًَ ،ما
ال َر ُس ُ
اح ْزَانهُ ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن لِّلزَّْو ِّج ِّم َن ال َْم ْرأَةِّ لَ ُ
ك ،قَال ْ
اَّلل َ
َتَ :و ُ
َ ُْ
َ
()1
ٍ
ِّ
ِّ
ش ْيء» أخرجه ابن ماجه
ه َي ل َ

[ماجه[ ]1590 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن عمر العمري وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
محمد الفروي وعبد هللا بن عمر العمري ضعيفان]
ضعيف ،إسحاق بن َّ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1590ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َجاء ِفي ا ْلب َك ِ
اء َعَلى اْل َمِي ِت
ُ
ُ
َ
َ ُ َ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم عَ ِّن ال َْم َراثِّي» أخرجه
الَ « :هنَى َر ُس ُ
[( - ]1708جه) ابْن أَِّيب أ َْو َىف -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1592 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الهجري ،وهو ضعيف جدا ضعفه غير واحد] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف إبراهيم الهجري]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1592ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َجاء ِفي ا ْلب َك ِ
اء َعَلى اْل َمِي ِت
ُ
ُ
َ
َ ُ َ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
اَّللِّ بْ َن أَِّيب بَك ِّ
[( * - ]1709جه) َع ْبد َّ
ْر بْ ِّن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن َع ْم ِّرو بْ ِّن َح ْزٍمَُ ،يَ ِّّد ُ
صلَّى هللاُ
َّيب َ
ث َع ْن أَبيهَ ،ع ْن َج ّدهَ ،ع ِّن النِّ ِّّ
الِّ ِّ :
ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ
ساهُ َّ
اَّللُ ُس ْب َحانَهُ ِّم ْن ُحلَ ِّل الْ َك َر َامةِّ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ» أخرجه ابن
َعلَْيه َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ َ
«ما م ْن ُم ْؤم ٍن يُـ َع ِّّزي أَ َخاهُ مبُصيبَة ،إ َّال َك َ
ماجه

()1

[ماجه[ ] 1601 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في الثقات .وقال الذهبي في الكاشف ثقة .وقال
البخاري فيه نظر .وباقي رجاله على شرط مسلم] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف قيس أبي عمارة]
ِ
ِ
اء ِفي َث َو ِ
اب َم ْن َعزَّى ُم َص ًابا
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1601ك َت ُ
اب َما َج َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :ل ِّ
ي
َس ْق ٌ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1710جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ني يَ َد َّ
ط أُقَ ِّّد ُمهُ بَ َْ
ُ
ول َّ َ
ََ َ
()1
ب إِّ َيلَّ ِّم ْن فَ ِّ
ار ٍ
س أُ َخلِّّ ُفهُ َخل ِّْفي» أخرجه ابن ماجه
َح ُّ
أَ

[ماجه[ ]1607 :عبد الباقي :في الزوائد :قلت قال المزي في التهذيب واألطراف يزيد لم يدرك أبا هريرة .ويزيد بن عبد الملك وإن وثقه
ابن سعد ،فقد ضعفه أحمد وابن معين وخلف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي وخالد بن
مخلد ،ثم إنه منقطع ،فيزيد بن رومان لم يسمع من أبي هريرة]
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ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1607ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
يب ِب ِس ْق ٍط
يم ْن أُص َ
ُ
َ
اء ف َ
َ ُ َ

ط لَري ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
اغ ُم َربَّهُ ،إِّذَا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1711جه) عَلِّ ّي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
الس ْق َ َُ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم " :إِّ َّن ّ
ط الْمر ِّ
ِّ
ِّ
ك ا ْجلَنَّةَ ،فَـيَ ُ ِّ
ال أَبُو
س َرِّرهَِّ ،ح َّىت يُ ْد ِّخلَ ُه َما ا ْجلَنَّةَ " .قَ َ
َّار ،فَـيُـ َق ُ
اغ ُم َربَّهُ أَ ْد ِّخ ْل أَبَـ َويْ َ
أَ ْد َخ َل أَبَـ َويْه الن َ
الس ْق ُ ُ َ
ال :أَيُّـ َها ّ
ج ُّر ُمهَا ب َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ب .أخرجه ابن ماجه
َعل ّيٍ :يُـ َراغ ُم َربَّهُ ،يُـغَاض ُ
[ماجه[ ] 1608 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف مندل بن علي] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف مندل وأسماء بنت عابس قال الحافظ :ال ُيعرف حالها]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1608ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
يب ِب ِس ْق ٍط
يم ْن أُص َ
ُ
َ
اء ف َ
َ ُ َ

«والَّ ِّذي نَـ ْف ِّسي بِّيَ ِّدهِّ إِّ َّن
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َّيب َ
الَ :
[( - ]1712جه) ُم َعاذ بْ ِّن َجبَ ٍل -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ط ،لَيج ُّر أ َُّمهُ بِّ ِّ
ِّ
ِّ
سبَـ ْتهُ» أخرجه ابن ماجه
س َر ِّره إِّ َىل ا ْجلَنَّة إِّذَا ْ
الس ْق َ َ ُ
ّ
احتَ َ
َ

[ماجه[ ]1609 :عبد الباقي :في الزوائد :في إ سناده يحيى بن عبيد هللا بن موهب ،وقد اتفقوا على ضعفه] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبيد هللا]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1609ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
يب ِب ِس ْق ٍط
يم ْن أُص َ
ُ
َ
اء ف َ
َ ُ َ

ول َِّّ
ِّ
ادةٌ»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1713جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
«م ْو ُ
ت غُ ْربَةٍ َش َه َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1613 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،الهذيل بن الحكم منكر الحديث]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1613ك َتاب ا ْل َجَن ِائ ِز ،باب ما َج ِ
ِيبا
يم ْن َم َ
ات َغر ً
ُ
َ
اء ف َ
َ ُ َ

الَ « :كسر َعظ ِّْم الْميِّّ ِّ
ت َك َك ْس ِّر َعظ ِّْم
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
َّيب َ
َ
ُْ
[( - ]1714جه) أ َّم َسلَ َمةَ -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ا ْحلَ ِّي ِّيف ِّْ
اإل ِّْمث» أخرجه ابن ماجه
ّ

[ماجه[ ] 1617 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عبد هللا بن زياد مجهول .ولعله عبد هللا بن زياد بن سمعان المدني أحد

المتروكين] [األلباني :ضعيف]

ِ
ِ
اب ِفي َّ
ظا ِم ا ْل َمِي ِت
الن ْه ِي َع ْن َك ْس ِر ِع َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1617ك َت ُ

ول َِّّ
ادوا أَ ْن ََْي ِّفروا لِّر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،بَـ َعثُوا
[( * - ]1715جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ال :ل ََّما أ ََر ُ
اَّلل َ
ُ َ
ْحةَ َوَكا َن ُه َو الَّ ِّذي ََْي ِّف ُر ِّألَ ْه ِّل ال َْم ِّدينَةَِّ ،وَكا َن
ض ِّر ِّ
إِّ َىل أَِّيب عُبَـ ْي َدةَ بْ ِّن ا ْجلََّر ِّ
احَ ،وَكا َن يَ ْ
ح َك َ
يح أَ ْه ِّل َم َّكةََ ،وبَـ َعثُوا إِّ َىل أَِّيب طَل َ
ض َر ُ
ِّ ِّ
ْح ُد ،فَـبَـ َعثُوا إِّل َْي ِّه َما َر ُسول ْ ِّ
وج ْد أَبُو عُبَـ ْي َدةَ ،فَـلَ َح َد
َني ،فَـ َقالُوا :اللَّ ُه َّم ِّخ ْر لَِّر ُسولِّ َ
ْحةَ ،فَجيءَ بِّهَ ،وَملْ يُ َ
ك ،فَـ َو َج ُدوا أ ََاب طَل َ
يَـل َ
ضع َعلَى س ِّر ِِّّ
ال :فَـلَ َّما فَـرغُوا ِّمن ِّجه ِِّّ
ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
لِّر ُس ِّ
َّاس
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ْ َ
اَّلل َ
َ
ازه يَـ ْو َم الث َُّال َاثءُ ،و َ
يره ِّيف بَـ ْيتهُ ،مثَّ َد َخ َل الن ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َعلَى َر ُس ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َْر َس ًاال يُ َ ُّ
ول َّ
ساءََ ،ح َّىت إِّذَا فَـ َرغُوا أَ ْد َخلُوا
اَّلل َ
صلو َن َعلَْيهَ ،ح َّىت إذَا فَـ َرغُوا أَ ْد َخلُوا النّ َ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ف الْمسلِّمو َن ِّيف الْم َك ِّ
الص ْبـيَا َن ،وَملْ يَـ ُؤمَّ النَّاس َعلَى َر ُس ِّ
ان الَّ ِّذي َُْي َف ُر لَهُ،
ِّّ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َ
َ
َح ٌد ،لَ َقد ا ْختَـلَ َ ُ ْ ُ
َ
َ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ت َر ُس َ
َص َحابِّهِّ ،فَـ َق َ
ال قَائِّلُو َن :يُ ْدفَ ُن ِّيف َم ْس ِّج ِّدهَِّ ،وقَ َ
فَـ َق َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر :إِِّّّين َِّمس ْع ُ
ال قَائِّلُو َن :يُ ْدفَ ُن َم َع أ ْ
ُ
ول َّ َ
ِّ َّ َّ ِّ
ِّ
اش َر ُس ِّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
يف
ض» قَ َ
َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ض نَِّيبٌّ إَِّّال دُفِّ َن َحيْ ُ
ث يُـ ْقبَ ُ
«ما قُبِّ َ
ال :فَـ َرفَـعُوا ف َر َ
ولَ :
صلى هللاُ عَلَيْه َو َسل َم الذي تُـ ُوَِّّ
ِّ
ِّ
ط اللَّْي ِّل ِّم ْن لَْيـلَةِّ ْاأل َْربِّ َع ِّاءَ ،ونَـ َز َل ِّيف ُح ْف َرتِّهِّ َعلِّ ُّي بْ ُن أَِّيب طَالِّ ٍ
ب،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،و َس َ
َعلَْيه ،فَ َح َف ُروا لَهُُ ،مثَّ ُدف َن َ
ول َِّّ
اس ،وقُـثَم أَ ُخوهُ و ُش ْقرا ُن َم ْو َىل َر ُس ِّ
يل َو ُه َو أَبُو لَْيـلَى،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ ،وقَ َ
َوالْ َف ْ
اَّلل َ
ال :أ َْو ُ
َ َ
ض ُل بْ ُن ال َْعبَّ ِّ َ ُ
س بْ ُن َخ ْوٍِّّ
ول َِّّ
اَّللَ و َحظَّنَا ِّم ْن َر ُس ِّ
لِّ َعلِّ ِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّ ٍ
ال لَهُ َعلِّ ٌّي :انْ ِّز ْلَ ،وَكا َن ُش ْق َرا ُن َم ْوَالهُ،
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
ب :أَنْ ُ
اَّلل َ
ش ُد َك َّ َ
ّ
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ال :و َِّّ
ِّ َّ
اَّللِّ َ َّ
ول َّ
َح ٌد بَـ ْع َد َك أَبَ ًدا،
أَ َخ َذ قَ ِّطي َفةً َكا َن َر ُس ُ
س َها أ َ
س َها ،فَ َدفَـنَـ َها ِّيف الْ َق ِّْرب َوقَ َ َ
اَّلل َال يَـلْبَ ُ
صلى هللاُ عَلَيْه َو َسل َم يَـلْبَ ُ
()1
ول َِّّ
ت َم َع َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم .أخرجه ابن ماجه
فَ ُدفِّنَ ْ
اَّلل َ

[ماجه[ ] 1628 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد فيه الحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس الهاشمي ،تركه أحمد بن حنبل وعلي
بن المديني والنسائي .وقال البخاري يقال إنه كان يتهم بالزندقة .وقواه ابن عدي .وباقي رجال اْلسناد ثقات]

[األلباني :ضعيف ] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد هللا]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1628ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،ب ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ َ
َ ُ
اب ذ ْك ِر َوَفاته َوَدفْنه َصلى ُ

اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيهِّ وسلَّم ،وإِّ ََّّنَا وجهنَا و ِّ
الُ « :كنَّا َم َع َر ُس ِّ
ُيب بْ ِّن َك ْع ٍ
اح ٌد،
ب -رضي هللا عنه -قَ َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ َ َُْ َ
[( - ]1716جه) أ َّ
()1
ض نَظَْرَان َه َك َذا َو َه َك َذا» أخرجه ابن ماجه
فَـلَ َّما قُبِّ َ

ُبي بن
[ماجه[ ] 1633 :األلباني :صحيح إن كان الحسن سمعه من أبي] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،الحسن البصري لم يدرك أ َّ
كعب]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1633ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،ب ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ َ
َ ُ
اب ذ ْك ِر َوَفاته َوَدفْنه َصلى ُ

ِّ ِّ
َّاس
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم -رضي هللا عنها -أ ََّهنَا قَال ْ
َّيب َ
َتَ :كا َن الن ُ
[( - ]1717جه) أ ُّم َسلَ َمةَ ب ْنت أَِّيب أ َُميَّةََ ،زْو ِّج النِّ ِّّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم« ،إِّذَا قَام الْمصلِّّي يصلِّّيَ ،مل يـع ُد بصر أ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّيف َع ْه ِّد َر ُس ِّ
ول
يف َر ُس ُ
ول َّ َ
َ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َُ َ
ُ ْ ََ َ
َحده ْم َم ْوض َع قَ َد َم ْيه ،فَـلَ َّما تُـ ُوَِّّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم ،فَ َكا َن النَّاس إِّذَا قَام أَح ُدهم يصلِّّيَ ،مل يـع ُد بصر أ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يف أَبُو بَ ْك ٍر َوَكا َن
َّ َ
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َْ َ َُ َ
ُ
ُ ْ ََ َ
َحده ْم َم ْوض َع َجبينه ،فَـتُـ ُوَِّّ
عُمر ،فَ َكا َن النَّاس إِّذَا قَام أَح ُدهم يصلِّّيَ ،مل يـع ُد بصر أ ِّ ِّ
ِّ
ضع ال ِّْق ْبـلَةِّ ،وَكا َن عُثْما ُن بْن عَ َّفا َن ،فَ َكانَ ِّ
ت ال ِّْف ْتـنَةُ،
َ َ ُْ ُ َ
َحده ْم َم ْو َ
ْ َْ َ َُ َ
َ ُ
ُ
َُ
َ
()1
ِّ
َّاس َميِّينًا َوَشَ ًاال» أخرجه ابن ماجه
فَـتَـلَ َّف َ
ت الن ُ
محمد بن
[ماجه[ ] 1634 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة موسى بن عبد هللا بن أبي أمية ،وكذا الراوي عنه
َّ
إبراهيم السهمي]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1634ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،ب ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ َ
َ ُ
اب ذ ْك ِر َوَفاته َوَدفْنه َصلى ُ

ول َِّّ
الص َالةَ عَلَ َّي
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َّر َد ِّاء -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم« :أَ ْكثِّ ُروا َّ
اَّلل َ
[( - ]1718جه) أَبو الد ْ
ِّ
ِّ
ال:
غ ِّم ْنـ َها» قَ َ
ص َالتُهَُ ،ح َّىت يَـ ْف ُر َ
ض ْ
صلِّّ َي َعلَ َّي ،إَِّّال عُ ِّر َ
ت َعلَ َّي َ
َن يُ َ
َح ًدا ل ْ
يَـ ْو َم ا ْجلُ ُم َعة؛ فَِّإنَّهُ َم ْش ُهو ٌد ،تَ ْش َه ُدهُ ال َْم َالئ َكةَُ ،وإِّ َّن أ َ
ِّ
ال« :وبـ ْع َد الْمو ِّ
ِّ
اَّللَ َح َّر َم َعلَى ْاأل َْر ِّ
يب َّ
ت ،إِّ َّن َّ
اَّللِّ َح ٌّي يُـ ْرَز ُق»
قُـل ُ
اد ْاألَنْبِّيَاء ،فَـنَِّ ُّ
سَ
ض أَ ْن َأتْ ُك َل أ ْ
َْ
ْتَ :وبَـ ْع َد ال َْم ْوت؟ قَ َ َ َ
َج َ
أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1637 :عبد الباق ي :في الزوائد :هذا الحديث صحيح إال أنه منقطع في موضعين .ألن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة،
قاله العالء .وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة ،قاله البخاري] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه وجهالة زيد بن
أيمن وهو لم يسمع من عبادة بن نسي ،وعبادة لم يسمع من أبي الدرداء]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1637ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،ب ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم
ُ َ
َ ُ
اب ذ ْك ِر َوَفاته َوَدفْنه َصلى ُ

[( - ]1719جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
ضا إَِّّال بَـ ْع َد
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
ود َم ِّري ً
«ال يَـعُ ُ
ال َكا َن النِّ ُّ
َّيب َ
َ
()1
ثََال ٍ
ث» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]1437 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مسلمة بن علي قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث .وقال ابن

جدا ،مسلمة بن ُعَلى متروك ،وقال أبو
عدي أحاديثه غير محفوظة .واتفقوا على تضعيفه] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف ً
حاتم ،هذا حديث باطل موضوع]
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِفي عَي َادة اْل َمر ِ
ِيض
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1437ك َت ُ
اب َما َج َ
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ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :م َىت تَـْنـ َق ِّط ُع َم ْع ِّرفَةُ ال َْع ْب ِّد ِّم َن الن ِّ
ال:
َّاس ،قَ َ
ْت َر ُس َ
وسى ،قَ َ
الَ :سأَل ُ
اَّلل َ
[( - ]1720جه) أَبو ُم َ
()1
«إِّذَا َعايَ َن» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1453 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده نصر بن حماد ،كذبه يحيى بن معين وغيره .ونسبه أبو الفتح األزدي لوضع
ِ
ابن معين في رواية عنه،
الحديث] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده واه ،نصر بن حماد -وهو البجلي -متروك الحديث ،وكذبه ُ
وموسى بن كردم مجهول]
ِ
ِ
اء ِفي ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ُي ْؤ َجُر ِفي َّ
الن ْز ِع
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1453ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
[( - ]1721جه) عَبْد َّ
س ْل َم ْوََت ُك ُم ال َْمأ ُْمونُو َن» أخرجه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن عُ َم َر ،قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« :ليُـغَ ّ

ابن ماجه

()1

[ماجه[ ] 1461 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية ،وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة .ومبشر بن عبيد ،قال فيه أحمد :أحاديثه
كذب موضوعة .وقال البخاري :منكر الحديث .وقال الدارقطني :متروك الحديث يضع األحاديث ويكذب] [األلباني :موضوع] [شعيب:

موضوع ،مبشر بن عبيد -وهو الحمصي -متروك ،ورماه أحمد بالوضع ،وبقية يدلس ويسوي ،وقد رواه بالعنعنة]
ِ
ِ
اء ِفي ُغ ْس ِل ا ْل َمِي ِت
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1461ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ
صلَّى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1722جه) َعلِّ ّي ،قَ َ
«م ْن غَ َّ
س َل َميِّّتًاَ ،وَك َّفنَهَُ ،و َحنَّطَهَُ ،و َمحَلَهَُ ،و َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
َعلَْيهِّ ،وَمل يـ ْف ِّ ِّ
ج ِّم ْن َخ ِّطيئَتِّهِِّّ ،مثْ َل يَـ ْوِّم َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ» أخرجه ابن ماجه
َُْ
ش َعلَْيه َما َرأَىَ ،خ َر َ
[ماجه[ ] 1462 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف .فيه عمر بن خالد كذبه أحمد وابن معين] [األلباني :ضعيف جدا]
أيضا]
[شعيب :إسناده واهٍ ،عمرو بن خالد -وهو أبو خالد القرشي -متروك ،وعباد بن كثير -وهو البصري -متروك ً
ِ
ِ
اء ِفي ُغ ْس ِل ا ْل َمِي ِت
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1462ك َت ُ
اب َما َج َ

ِّ
ول َِّّ
ني ،وأَبو بَـ ْرَزةَ ،قَ َاالَ :خر ْجنَا َم َع َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّيف ِّجنَ َازةٍ ،فَـ َرأَى
اَّلل َ
[( - ]1723جه) ع ْم َران بْ ِّن ا ْحلُ َ
ص ْ ِّ َ
َ
ول َِّّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
شو َن ِّيف قُ ُم ٍ
صنْ ِّع
ال َر ُس ُ
ص ،فَـ َق َ
قَـ ْوًما قَ ْد طََر ُحوا ،أ َْرِّديَـتَـ ُه ْم ميَْ ُ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« :أَبِّف ْع ِّل ا ْجلَاهليَّة َأتْ ُخ ُذو َن؟ أ َْو بِّ ُ
اَّلل َ
ا ْجل ِّ
ِّ
ودوا
ص َوِّرُك ْم» قَ َ
اهلِّيَّةِّ تَ َ
شبَّـ ُهو َن؟ لَ َق ْد َمهَ ْم ُ
ال :فَأَ َخ ُذوا أ َْرِّديَـتَـ ُه ْمَ ،وَملْ يَـعُ ُ
ت أَ ْن أَ ْدعُ َو َعلَْي ُك ْم َد ْع َوةً تَـ ْرجعُو َن ِّيف غَ ِّْري ُ
َ
()1
ك .أخرجه ابن ماجه
لِّ َذلِّ َ

[ماجه[ ] 1485 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد ضعيف .فيه نفيع بن الحارث -أبو داود األعمى -تركه غير واحد .ونسبه يحيى

بن معين وغيره للوضع .وعلي بن الحزور كذلك متروك الحديث .وقال البخاري :منكر الحديث روي عنه عجائب .وقال مرة فيه نظر]

[األلباني :موضوع] [شعيب :موضوع ،نفيع -وهو أبو داود األعمى -كذاب متهم بالوضع ،وعلي بن الحزور متروك]
ِ
ِ
اء ِفي َّ
َّسُّل ِب َم َع ا ْل ِجَن َازِة
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1485ك َت ُ
الن ْه ِي َع ِن الت َ
اب َما َج َ

ِّ
«صلُّوا عَلَى أَطْ َفالِّ ُك ْم ،فَِّإ َّهنُ ْم ِّم ْن
ال :قَ َ
[( - ]1724جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ال النِّ ُّ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َّيب َ
()1
أَفـْر ِّ
اط ُك ْم» أخرجه ابن ماجه
َ

[ماجه[ ]1509 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده البختري بن عبيد .قال فيه أبو نعيم األصبهاني والحاكم والنقاش :روى عن أبيه
موضوعات .وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني .وكذبه األزدي .وقال يعقوب بن شيبة :مجهول] [األلباني :ضعيف

جدا ،البختري بن ُعبيد متروك ،وأبوه ُعبيد -وهو ابن سلمان الطابخي -مجهول]
جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
الص َال ِة عَلى ِ
ِ
ِ
الط ْف ِل
اء ِفي َّ
َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1509ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ال :ل ََّما م َ ِّ
اهيم ابْن َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم _
[( - ]1725جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل _ َ
َ
ات إِّبْـ َر ُ ُ
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ول َِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َمَ ،وقَ َ
صلَّى َر ُس ُ
اش ل ََعتَـ َق ْ
اش لَ َكا َن ص ّدي ًقا نَبِّيًّاَ ،ولَْو عَ َ
ال« :إِّ َّن لَهُ ُم ْرض ًعا ِّيف ا ْجلَنَّةَ ،ول َْو عَ َ
اَّلل َ
َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
اس ُِّرت َّق ق ْبط ٌّي» أخرجه ابن ماجه
أَ ْخ َوالُهُ الْق ْب ُ
طَ ،وَما ْ
[ماجه[ ]1511 :عبد الباقي :في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط ،قال فيه البخاري :سكتوا عنه .وقال ابن المبارك

ارم به .وقال ابن معين :ليست بثقة .وقال أحمد :منكر الحديث .وقال النسائي :متروك الحديث] [األلباني :صحيح دون جملة العتق]

جدا ،إبراهيم بن عثمان -وهو العبسي -متروك]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
َّللا صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم وِذ ْك ِر وَف ِاتهِ
ِ
ول َّ ِ
ِ
ِ
الص َالة َعَلى ْاب ِن َرس ِ
اء ِفي َّ
َ
ُ َْ ََ َ َ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1511ك َت ُ
َ
ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ
اسم ابْن َر ُس ِّ
َت َخ ِّدجيَةَُ :اي
س ْني بْ ِّن َعلِّ ّيٍ ،قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَال ْ
اَّلل َ
يف الْ َق ُ ُ
ال :ل ََّما تُـ ُوَِّّ
[( - ]1726جه) ا ْحلُ َ
ول َِّّ
ول َِّّ
ت لُبـْيـنَةُ الْ َق ِّ
اَّللُ أَبْـ َقاهُ ح َّىت يستَك ِّ
اس ِّم ،فَـلَ ْو َكا َن َّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن
ال َر ُس ُ
ضاعَهُ ،فَـ َق َ
َر ُس َ
ْم َل َر َ
اَّلل َ
اَّلل َد َّر ْ َ
َ َْ
ض ِّ
ال رسو ُل َِّّ
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ ْن
ك َاي َر ُس َ
اعهِّ ِّيف ا ْجلَنَّةِّ» قَال ْ
َت :ل َْو أَ ْعلَ ُم ذَلِّ َ
ام َر َ
اَّلل َ
متََ َ
اَّلل َهلََّو َن َعلَ َّي أ َْم َرهُ ،فَـ َق َ َ ُ
()1
ول َِّّ
َمسَ َع ِّ
ِّش ْئ ِّ
ُص ِّّد ُق َّ
ت َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ " أخرجه ابن ماجه
َتَ :اي َر ُس َ
اَّللَ تَـ َع َاىل فَأ ْ
ص ْوتَهُ» قَال ْ
ت َد َع ْو ُ
اَّلل بَ ْل أ َ
ك َ
[ماجه[ ] 1512 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد هشام بن أبي الوليد لم أر من وثقه وال من جرحه .قال السندي :قلت بل نقل أنه قال

في التقريب :إنه متروك .وعبد هللا بن عمران األصبهاني ثم الرازي ،قال فيه :أبو حاتم صالح ،وذكره ابن حبان في الثقات .وباقي رجال

جدا ،هشام بن أبي الوليد متروك ،وأمه مجهولة]
اْلسناد ثقات] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
ول َّ ِ َّ
الص َال ِة َعَلى ْاب ِن َر ُس ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َوِذ ْك ِر َوَف ِات ِه
اء ِفي َّ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1512ك َت ُ
َّللا َصلى ُ
اب َما َج َ

ت ،وج ِّ
ول َِّّ
ِّ
ٍ
اه ُدوا َم َع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َس َق ِّع ،قَ َ
[( - ]1727جه) َواثِّلَة بْ ِّن ْاأل ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
«صلُّوا َعلَى ُك ِّّل َميِّّ َ َ
()1
ُك ِّّل أ َِّم ٍري» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1525 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عتبة بن يقظان وهو ضعيف .والحارث بن نبهان مجمع على ضعفه] [األلباني:
جدا ،الحارث بن نبهان متروك ،وعتبة بن يقظان ضعيف ،وأبو سعيد -وهو الشامي -مجهول كما
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
قال الدارقطني والذهبي وابن حجر]
ِ
ِ
َه ِل ا ْل ِقْبَل ِة
اب ِفي َّ
الص َال ِة َعَلى أ ْ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ٌ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1525ك َت ُ

ِّ
ُصيب ِّمبُ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
س ْ ِّ
صيبَةٍ ،فَ َذ َك َر
ال :قَ َ
يها ،قَ َ
ال النِّ ُّ
نيَ ،ع ْن أَبِّ َ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
«م ْن أ َ
[( - ]1728جه) فَاط َمة ب ْنت ا ْحلُ َ
()1
اَّلل لَه ِّمن ْاأل ِّ
ِّ
م ِّ
يب» أخرجه ابن ماجه
َح َد َ
اعاَ ،وإِّ ْن تَـ َق َ
اسِّ ْرت َج ً
ب َُّ ُ َ ْ
ث ْ
صيبَـتَهُ ،فَأ ْ
ُ
َج ِّر مثْـلَهُ يَـ ْو َم أُص َ
اد َم َع ْه ُد َهاَ ،كتَ َ

[ماجه[ ]1600 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ضعف لضعف هشام بن زياد .وقد اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن
أمه وال يعرف لهما حال .قيل ضعفه اْلمام أحمد .وقال ابن حبان :روى الموضوعات عن الثقات] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:

جدا ،هشام بن زياد متروك ،وأمه ال ُيعرف حالها]
إسناده ضعيف ً
ِ
ِ
الصْب ِر َعَلى اْل ُم ِص َيب ِة
اء ِفي َّ
اب ا ْل َجَنائ ِزَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1600ك َت ُ
اب َما َج َ

ول َِّّ
ِّ
ات
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1729جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
ضا َم َ
ات َم ِّري ً
«م ْن َم َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
ِّ ِّ
يح َعلَْيهِّ بِّ ِّر ْزقِّهِّ ِّم َن ا ْجلَنَّةِّ» أخرجه ابن ماجه
ي َوِّر َ
َش ِّهي ًداَ ،وُوق َي ف ْتـنَةَ الْ َق ِّْربَ ،وغُد َ
محمد بن أبي عطاء متروك]
جدا ،إبراهيم بن َّ
[ماجه[ ]1615 :األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1615ك َتاب ا ْلجَن ِائ ِز ،باب ما ج ِ
ِيضا
ات َمر ً
يم ْن َم َ
ُ َ
َ ُ َ َ َ
اء ف َ
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الكتاب السادس :يف املساجد وما يتعلَّق هبا ،وبناءُ مسجد رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم
«إان ُم ِّط ْران
ابن عُ َم َر عن احلصا الذي كان يف املسجد ،فقالَّ :
[( - ]1730د) أبو الوليد  -رمحه هللا -قال:
ُ
سألت َ
ِّ
رسول هللا  -صلى
فأصبحت
ذات ليلة،
األرض ُم ْبـتَـلَّة ،فجعل الرجل جييء ابحلصا يف ثوبه ،فيبسطه حتته ،فلما قضى ُ
َ
ُ
هللا عليه وسلم -صالتَه قال :ما أحسن هذا!» (.)1
[جامع[ ] 8722 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبي الوليد] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( )458في الصالة ،باب في حصى المسجد.

النيب -
[( - ]1731د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال أبو بدر  -وهو شجاعُ بن الوليد -أراه قد رفعه إىل ِّّ
صلى هللا عليه وسلم« -إن احلصاة لَتُـنَ ِّ
اشد هللا الذي خيرجها من املسجد لي َدعها» .أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]8723 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف مرفوعاً ،والصحيح وقفه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )460في الصالة ،باب في حصى المسجد.

()1
أيت واثلةَ بن األسقع  -رمحه هللا -يف مسجد ِّد َم ْش َق
[( - ]1732د) أبو سعيد  -رضي هللا عنه  -قال« :ر ُ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يفعله».
فعلت هذا؟ قال :ألين ر ُ
وري ،مث مسحه برجله فقيل له :مل َ
أيت َّ
بَ َ
ص َق على البُ ِّّ

أخرجه أبو داود (.)2

[جامع[ ]8736 :عبد القا در :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،الفرج بن فضالة ضعيف مجهول] [األلباني :ضعيف]

( )1هو أبو سعيد الحميري الحمضي صاحب واثلة بن األسقع ،وفي المطبوع من جامع األصول :أبو سعيد الخدري ،وهو خطأ.
( )2رقم ( ) 484في الصالة ،باب في كراهية البزاق في المسجد.

[( - ]1733د) عثمان بن أيب العاص  -رضي هللا عنه َّ -
جيعل
«أن َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أ ََم َرهُ :أن َ
مسج َد ِّ
أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 8764 :عبد القادر :في سنده محمد بن عبد هللا بن عياض لم يوثقه غير ابن حبان ،وباقي رجاله ثقات] [شعيب :إسناده
محمد بن عبد هللا بن عياض] [األلباني :ضعيف]
ضعيف لجهالة َّ

( )1رقم ( )450في الصالة ،باب في بناء المسجد.

ول َِّّ
ِّ
«م ْن بَ َىن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1734جه) َعلِّي بْ ِّن أَِّيب طَالِّب -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
َم ْس ِّج ًدا ِّم ْن َمالِّهِّ ََِّّّللِّ ،بَ َىن َّ
اَّللُ لَهُ بَـْيـتًا ِّيف ا ْجلَنَّةِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 737 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناد حديث علي ضعيف .والوليد بن مسلم مدلس وقد رواه بالعنعنة .وشيخه ابن لهيعة

ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف ،الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ،لكنه قد توبع ،وشيخه ابن

لهيعة سيئ الحفظ ،وعروة لم يسمع من علي]
ِ
ِ
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)737ك َتاب اْلمس ِ ِ
اب َم ْن َبَنى َّّلل َم ْس ِج ًدا
اجد َوا ْل َج َم َ
اعاتَ ،ب ُ
ُ ََ

ول َِّّ
ش ِّّرفُو َن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1735جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :أ ََرا ُك ْم َستُ َ
اَّلل َ
()1
ِّ
م ِّ
ت الْيـ ُهودُ َكنَائِّس َها ،وَكما َش َّرفَ ِّ
ِّ
ارى بِّيَـ َع َها» أخرجه ابن ماجه
ت الن َ
ساج َد ُك ْم بَـ ْعديَ ،ك َما َش َّرفَ َ
َّص َ
َ َ َ
ََ
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[ماجه[ ]740 :عبد الباقي :ف ي الزوائد :إسناده ضعيف .فيه جبارة بن المغلس وهو كذاب .وقد أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس
مرفوعا بغير هذا السياق] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس ،وقد أخطأ في سند هذا الحديث ومتنه]
ِِ
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
يد ا ْلم َس ِ
اج ِد
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)740ك َت ُ
اب َت ْشي َ

ول َِّّ
ِّ
اخلَطَّ ِّ
«ما َساءَ َع َم ُل قَـ ْوٍم
[( - ]1736جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اب-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ط ،إَِّّال َز ْخرفُوا مس ِّ
قَ ُّ
اج َد ُه ْم» أخرجه ابن ماجه
َ ََ
[ماجه[ ] 741 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو إسحاق كان يدلس .وجبارة كذاب] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف جبارة بن المغلس]
ِِ
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
يد ا ْلم َس ِ
اج ِد
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)741ك َت ُ
اب َت ْشي َ

ال «إِّذَا س ِّقي ْ ِّ
[( - ]1737جه) َانفِّع ،عَ ِّن ابْ ِّن عُمر وسئِّل عَ ِّن ا ْحلِّيطَ ِّ
صلُّوا
ت ،فَـ َق َ
يها ال َْع ِّذ َرا ُ
ان تُـلْ َقى فِّ َ
ت م َر ًارا ،فَ َ
َُ
ََ َ ُ َ
()1
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم .أخرجه ابن ماجه
فِّ َ
َّيب َ
يها» يَـ ْرفَـعُهُ إ َىل النِّ ِّّ

[ماجه[ ]744 :عبد الباقي :في الزوائد :إ سناده ضعيف .فيه محمد بن إسحاق .كان يدلس .وقد رواه بالعنعنة] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان -وهو ابن سيار الكالبي موالهم]-
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
وز ِبَناء ا ْلم َس ِ
اج ِد
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)744ك َت ُ
اب أ َْي َن َي ُج ُ ُ َ

ال " :سبع مو ِّ
ول َِّّ
ِّ
اخلَطَّ ِّ
اب -رضي هللا عنه -أ َّ
وز
[( - ]1738جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
َن َر ُس َ
اط َن َال َجتُ ُ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم قَ َ َ ْ ُ َ َ
ت َِّّ
ِّ
اهر بـ ْي ِّ
امَ ،و َعطَ ُن ِّْ
اإلبِّ ِّلَ ،و َحمَ َّجةُ الطَّ ِّر ِّيق " أخرجه ابن ماجه
يها َّ
فِّ َ
اَّللَ ،وال َْم ْق َربَةَُ ،وال َْم ْزبَـلَةَُ ،وال َْم ْج َزَرةَُ ،وا ْحلَ َّم ُ
الص َالةُ :ظَ ُ َ

()1

[ماجه[ ]747 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،أبو صالح -وهو عبد هللا بن صالح كاتب الليث -سيئ الحفظ ،وقد سقط
من رواية ابن ماجه عبد هللا بن عمر العمري ،وهو ضعيف كذلك]
ِ
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال ُة
يها َّ
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اب اْل َم َواض ِع َّالتي ُت ْكَرُه ف َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)747ك َت ُ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم قَ َ ِّ
[( - ]1739جه) ابْن عُمر-رضي هللا عنهماَ -ع ْن َر ُس ِّ
ال َال تَـْنـبَغِّي ِّيف
صٌ
ال " :خ َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
ََ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض فِّيهِّ بَِّق ْو ٍ
ش ُر فِّيهِّ نَـ ْب ٌلَ ،وَال ميَُُّر فِّيهِّ بِّلَ ْح ٍم نَـيِّّ ٍئَ ،وَال
سَ ،وَال يُـ ْن َ
حَ ،وَال يُـْنـبَ ُ
ال َْم ْسجدَ :ال يُـتَّ َخ ُذ طَ ِّري ًقاَ ،وَال يُ ْش َه ُر فيه س َال ٌ
()1
ضرب فِّيهِّ حدٌّ ،وَال يـ ْقت ُّ ِّ ِّ ِّ
َح ٍدَ ،وَال يُـتَّ َخ ُذ ُسوقًا " أخرجه ابن ماجه
َ َ َُ
يُ ْ َ ُ
ص فيه م ْن أ َ

[ماجه[ ] 748 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة .قال ابن عبد البر :أجمعوا على أنه
جدا .زيد بن جبيرة متروك]
ضعيف] [األلباني :ضعيف وصحت منه الخصلة االولى] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
اب ما ُي ْكَرُه ِفي ا ْلم َس ِ
اج ِد
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)748ك َت ُ
َ
اعاتَ ،ب ُ َ

ال« :جنِّّبوا مس ِّ
ِّ َّ
َّيب َ َّ
َس َق ِّع-رضي هللا عنه -أ َّ
اج َد ُك ْم
َن النِّ َّ
[( - ]1740جه) َواثِّلَة بْ ِّن ْاأل ْ
صلى هللاُ عَلَْيه َو َسل َم قَ َ َ ُ َ َ
ِّ
ود ُكم ،وس َّل سيوفِّ ُكم ،و َِّّ
ص ْبـيانَ ُكم ،و َجمَانِّينَ ُكم ،و ِّشراء ُكم ،وبـْيـع ُكم ،و ُخصوماتِّ ُكم ،ورفْع أ ْ ِّ
ِّ
اخت ُذوا َعلَى
ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
َص َوات ُك ْمَ ،وإِّقَ َامةَ ُح ُد ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َ ْ َ
()1
ِّ
اهر ،و َِّ
ِّ
وها ِّيف ا ْجلُ َم ِّع» أخرجه ابن ماجه
مجّ ُر َ
أَبْـ َواهبَا ال َْمطَ َ َ
[ماجه[ ] 750 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف .فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه] [األلباني :ضعيف]
جدا ،الحارث بن نبهان متروك ،وعتبة بن يقظان ضعيف ،وأبو سعيد -وهو الشامي -مجهول]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
اب ما ُي ْكَرُه ِفي ا ْلم َس ِ
اج ِد
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)750ك َت ُ
َ
اعاتَ ،ب ُ َ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1741جه) أَبو سعِّ ٍ
ج أَذًى
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ
«م ْن أَ ْخ َر َ
اخلُ ْد ِّر ِّّ
()1
ِّم َن ال َْم ْس ِّج ِّد ،بَ َىن َّ
اَّللُ لَهُ بَـْيـتًا ِّيف ا ْجلَنَّةِّ» أخرجه ابن ماجه
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[ماجه[ ] 757 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده فيه انق طاع ولين .فإن فيه سلمان بن يسار ،وهو ابن أبي مريم لم يسمع عن أبي
محمد بن صالح المدني ،على انقطاع في
سعيد .ومحمد بن صالح فيه لين] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف
َّ

إسناده]

اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
ير اْلم َس ِ
طِييِب َها
اج ِد َوَت ْ
اب َت ْ
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)757ك َت ُ
ط ِه ِ َ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1742جه) أَبو سعِّ ٍ
ج ِّم ْن
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ " :م ْن َخ َر َ
اخلُ ْد ِّر ِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي َه َذا ،فَِّإِّّين َملْ أَ ْخ ُر ْج أَ َش ًراَ ،وَال بَطًَرا،
الص َالةِّ ،فَـ َق َ
بَـ ْيتِّهِّ إِّ َىل َّ
ُك حبَ ِّّق َّ
ُك حبَ ِّّق ممَْ َ
َسأَل َ
ني َعلَْي َ
َسأَل َ
السائل َ
كَ ،وأ ْ
ال :اللَّ ُه َّم إِِّّّين أ ْ
شا َ
ُك أَ ْن تُعِّي َذِّين ِّم َن الن ِّ
َّارَ ،وأَ ْن تَـغْ ِّف َر ِّيل ذُنُ ِّ
ويب ،إِّنَّهُ َال
َسأَل َ
ضاتِّ َ
كَ ،وابْتِّغَاءَ َم ْر َ
ت اتَِّّقاءَُ ،س ْخ ِّط َ
َوَال ِّرَايءًَ ،وَال مسُْ َعةًَ ،و َخ َر ْج ُ
ك ،فَأ ْ
()1
ِّ
ت ،أَقـْبل َّ ِّ
ْف ملَ ٍ
الذنُ َ ِّ
يَـغْ ِّف ُر ُّ
ك " أخرجه ابن ماجه
اَّللُ عَلَْيه بَِّو ْج ِّههَ ،و ْ
استَـغْ َف َر لَهُ َس ْبـعُو َن أَل ِّ َ
وب إ َّال أَنْ َ َ َ

[ماجه[ ] 778 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناده مسلسل بالضعفاء] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عطية
العوفي]

اج ِد وا ْلجم ِ
ِ
الص َال ِة
اب اْل َم ْش ِي إَِلى َّ
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
اعاتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)778ك َت ُ

[( - ]1743جه) عُ َمر بْ ِّن ْ َّ ِّ
صلَّى ِّيف
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،أَنَّهُ َكا َن يَـ ُق ُ
«م ْن َ
َّيب َ
ولَ :
اخلَطاب -رضي هللا عنهَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
ُوىل ِّمن ص َالةِّ الْعِّ َ ِّ
اَّللُ لَهُ ِّهبَا ِّع ْتـ ًقا ِّم َن الن ِّ
ب َّ
َّار» أخرجه ابن ماجه
ني لَْيـلَةًَ ،ال تَـ ُفوتُهُ َّ
َم ْس ِّج ٍد َمجَاعَةً أ َْربَعِّ َ
الرْك َعةُ ْاأل َ ْ َ
شاءَ ،كتَ َ

[ماجه[ ] 798 :عبد الباقي :في الزوائد :فيه إرسال وضعف] [األلباني :حسن دون قوله ال تفوته الركعة األولى من صالة العشاء]

[شعيب :إسناده ضعيف ،إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده ،وهذا منها ،ثم إن عمارة بن غزية لم يسمع من

أنس فيما قاله الترمذي والدارقطني]
اج ِد وا ْلجماع ِ
ات ،باب ص َال ِة ا ْل ِع َش ِ
ِ
اع ٍة
اء َوا ْل َف ْج ِر ِفي َج َم َ
اب اْل َم َس ِ َ َ َ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)798ك َت ُ
َ ُ َ
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حرف النون
ويشتمل على مثانية كتب
كتاب النبوة ،كتاب النكاح ،كتاب النذر ،كتاب النصح ،كتاب النوم ،كتاب
النفاق ،كتاب النجوم
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الكتاب األول :يف النبوة
[( * - ]1744ت) جابر بن مسرة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان يف َساقَ ْي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
قلت :أكحل العينني ،وليس أبكحل  -صلى هللا عليه
ُمحُوشة ،وكان ال يضحك إِّال تَـبَ ُّ
ت إليه ُ
كنت إذا نظر ُ
سماً ،و ُ
وسلم »-أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8790 :الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 3648في المناقب ،باب ما جاء في صفة النبي صلى هللا عليه وسلم.

رجالً التقم أُذُ َن النيب  -صلى هللا عليه
[( * - ]1745د ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :ما ر ُ
أيت ُ
ع يَ َده» أخرجه أبو داود.
وسلم -فَـيُـنَ ِّّحي رأسه ،وما رأيت رجالً أخذ بيده فرتك يده ،حىت يكون الرجل هو الذي يَ َد َ
ويف رواية الرتمذي قال« :كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا استقبله الرجل فصافحه ال ينزِّع يده من يده حىت
الرجل هو يصرفه ،ومل يُـ َر ُم َق ِّّدماً ركبتيه بني يدي جليس
وجهه عن وجههِّ ،حىت يكون
يكون الرجل ينزع يده ،وال يصرف َ
ُ
له» (.)1

[جامع[ ]8821 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف .مبارك -وهو ابن فضالة -مدلس
وقد عنعن] [األلباني :ضعيف إال جملة المصافحة فهي ثابتة]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4794في األدب ،باب في حسن العشرة ،والترمذي رقم ( )2492في صفة القيامة ،باب رقم (.)47

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -جيلس معنا يف
[( - ]1746د س) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُ

بعض بيوت أزواجه ،فح ّدثَنا يوماً ،فقمنا حني قام ،فنظران إىل
املسجد َُي ّدثنا ،فإذا قام قمنا قياماً حىت نراه قد َد َخ َل َ
بعريي هذين،
أعرايب قد أدركه فَ َجبَ َذه بردائه،
فحمر رقَبته ،وكان ِّرداء خشناً فالتفت إِّليه ،فقال األعرايب :امحلين على َّ
ّ

وأستغفر هللا ،ال،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ال،
فإنك ال حتملين من مالك ،وال من مال أبيك ،فقال
ُ
ُ
ك الت جبذتين ،فكل ذلك يقول األعرايب :وهللا ال
وأستغفر هللا ،ال ،وأستغفر هللا ،ال أمحلك حىت تُِّقي َدين من َج ْب َذتِّ َ
أقيدكها ...فذكر احلديث ،قال :مث دعا رجالً فقال له :امحل له بعرييه هذين :على بعري شعرياً ،وعلى اآلخر متراً ،مث
ص ِّرفُوا على بركة هللا عز وجل» أخرجه أبو داود.
التفت إلينا ،فقال :انْ َ

وعند النسائي مثله إىل قوله« :ال أقيدكها ،مث قال  :فقال ذلك ثالث مرات ،كل ذلك يقول :ال وهللا ال أُقيدك ،فلما
عزمت على َم ْن َِّمس َع
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
مسعنا قول األعرايب ،أقبلنا إليه ِّس َراعاً،
فالتفت إلينا ُ
ُ
َ
كالمي أن ال يربح مقامه حىت آذَن له ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لرجل من القوم :اي فالن ،امحل له

على بعري شعرياً ،وعلى بعري متراً ،مث قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-انصرفوا».
ط املسجد أدركه رجل » ...وذكره (.)1
وس َ
وقال يف رواية« :فقمنا معه حىت ملا بلغ ْ

[جامع[ ] 8829 :عبد القادر :في سنده هالل بن أبي هالل المدني مولى بني كعب ،قال الذهبي :ال يعرف] [األلباني :ضعيف] [شعيب:

محمد -وهو هالل بن أبي هالل المدني -روى عن أبي هريرة وأبيه أبي هالل المدني وميمونة بنت سعد خادم النبي-صلى
هالل والد َّ
محمد بن هالل المدني وخالد بن سعيد بن أبي مريم وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات.
هللا عليه وسلم ،-وروى عنه ابنه َّ

( )1رواه أبو داود رقم ( )4775في األدب ،باب في الحلم ،والنسائي  33 / 8و  34في القسامة ،باب القود في الجبذة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقسم
[( * - ]1747د س) أبو سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال« :بينا ُ
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعُ ْرجون كان معه ،فجرح وجهه ،فقال له
رجل،
فأكب عليه ،فَطَ َعنَهُ ُ
قسماً ،أقبل ُ
ّ
ت اي رسول هللا» أخرجه أبو داود والنسائي (.)1
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
تعال فاستَ ِّق ْد ،قال :بل َع َف ْو ُ
[جامع[ ]8833 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدة بن ُمسافع] [األلباني:
ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4536في البر ،باب القود من الضربة ،والنسائي  32 / 8في القسامة ،باب القود من الطعنة.

[(~- ]1748ت) عبد هللا بن سالم  -رضي هللا عنه  -قال« :مكتوب يف التوراة :صفة حممد  -صلى هللا عليه
وسلم -وعيسى بن مرمي عليه السالم يدفن معه» ،فقال أبو مودود املدين :قد بقي يف البيت ِّ
موض ُع قرب .أخرجه
ُ
َ َ
(.)1
الرتمذي
[جامع[ ]8838 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3621في المناقب ،باب رقم (.)1

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا نزل
[( * - ]1749ت) عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُ
ي النحل ،فأُنْ ِّزل عليه يوماً فمكثنا ساعة ،مث ُس ِّّري عنه ،فقرأ{ :قد أَفلَ َح املؤمنون}
عليه الوحي :يُ ْس َمع عند وجهه ك َد ِّو ِّّ
إىل عشر آايت منها من أوهلا [املؤمنون ]10-1 :وقال :من أقام هذه العشر آايت دخل اجلنة ،مث استقبل ِّ
الق ْبلة ورفع
يديه وقال :اللهم ِّز ْدان وال تنقصنا ،وأ ْك ِّرمنا وال ُِتِّنَّا ،وأَ ْع ِّطنَا وال َحتْ ِّرمنا ،وآثِّران وال تُؤثْر علينا ،اللهم ِّ
وارض عنا»
أرضنا َ

أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8847 :عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3171في التفسير ،باب ومن سورة المؤمنين.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-خيرج رجل من
[( - ]1750د) هالل بن عمرو قال :مسعت علياً يقول :قال ُ
وراء النهر ،يقال له :احلارث ،على مقدمته رجل يقال له :منصور ،يُـ َو ِّطّئ  -أو ميَُ ّكِّ ُن  -آلل حممد كما َّ
ت قريش
مكنَ ْ
ِّ
نصره ،أو قال :إجابتُه» أخرجه أبو داود (.)1
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وجب على كل مؤم ٍن ُ

[جامع[ ] 8891 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام شيخ أبي داود فيه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4290في المهدي.

«كنت مع ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبكة،
[( - ]1751ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال:
ُ

فخرجنا يف بعض نواحيها ،فما استقبلَه َش َجر وال جبل إال وهو يقول :السالم عليك اي رسول هللا» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8893 :الترمذي :هذا حديث ضعيف] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3630في المناقب ،باب رقم (.)8

[( * - ]1752ت س) صفوان بن عسال  -رضي هللا عنه  -قال :قال بعض اليهود لصاحبه« :اذهب بنا إىل هذا

رسول هللا  -صلى هللا
نيب ،إنه لو مسعك كان له أربعة أعني ،فأتيا َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال صاحبه :ال تقل ٌّ
َّ
عليه وسلم -فسأاله عن تِّسع آايت بيِّّنات ،فقال هلم :ال تشركوا ابهلل شيئاً ،وال تَ ْس ِّرقوا ،وال تَـ ْزنوا ،وال تَـ ْقتُلوا النفس
ٍ
ِّ
صنَةً ،وال
الت َّ
حرم هللا إال ابحلق ،وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله ،وال تَ ْس َحروا ،وال أتْكلوا الراب ،وال تَـ ْقذفوا ُحمْ َ
تُـ َولُّوا األدابر يوم الزَّحف ،وعليكم خاصة اليهود :أن ال تَع ُدوا يف السبت ،فَـ َقبَّال يده ورجله ،وقاال :نشهد أنك نيب،
نيب ،وإان ُناف إن اتَّبعناك أن تقتلنا اليهود»
فقال :ما مينعكما أن تَـتَّبِّعاين؟ قاال :إن داود دعا ربَّه أن ال يز َ
ال من ذريته ٌّ
417

أخرجه الرتمذي والنسائي (.)1

[جامع[ ]8929 :عبد القادر :وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] ِ[شعيب :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )2733في االستئذان ،باب ما جاء في قبلة اليد والرجل ،والنسائي  111 / 7في تحريم الدم ،باب السحر.

418

الكتاب الثاني من حرف النون :يف النكاح
[( * - ]1753س) عمر بن أيب سلمة عن أم سلمة «ملا انقضت ِّعدَِّتا بعث إليها أبو بكر خيطبها ،فلم َتزّو ْجه،
أخرب رسول هللا  -صلى هللا عليه
فبعث ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عمر بن اخلطاب خيطبها عليه ،فقالتْ ِّ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
صبِّيَة ،ليس أحد من أوليائي شاهد ،فأتى َ
وسلم -أين امرأة غَ ْريَى ،وأين امرأةٌ ُم ْ
ِّ
ْهب غَ ْريتَ ِّ
ِّ
ك ،وأما
فذكر ذلك له ،فقال :ارجع إليها ،وقل هلاَّ :أما قولك :إين امرأة غَ ْريَى ،فسأدعو هللا عز وجل فَـيُذ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
أوليائك شاهد
صبيانك ،وأما قولك :ليس أح ٌد من أوليائي شاهد ،فليس أحد من
ستُ ْك َف ْني
قولك :إين امرأة مصبية ،فَ َ
فزوجه» أخرجه النسائي
فزو ْج َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمّ -
ْرهُ ذلك ،فقالت البنها :اي عمر ،قُ ْم ّ
وال غائب يَك َ
(.)1
[جامع[ ] 8947 :عبد القادر :حديث صحيح] [األلباني :ضعيف] [الرسالة :ضعيف]
( 81 / 6 )1في النكاح ،باب إنكاح االبن أمه.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم أُمامةَ ِّ
بنت عبد املطلب،
[( - ]1754د) رجل من بين سليم قال:
ُ
َ
«خطبت إىل ِّّ

فأنكحين من غري أن يتشهد» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 8971 :عبد القادر :في سنده جهالة واضطراب] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2120في النكاح ،باب في خطبة النكاح.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أعلنوا هذا
[( * - ]1755ت) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال ُ

النكاح ،واجعلوه يف املساجد ،واضربوا عليه ابلدُّفوف» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]8975 :الترمذي :هذا حديث غريب حسن في هذا الباب »،وعيسى بن ميمون األنصاري يضعف في الحديث] [عبد القادر:
حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف إال اْلعالن] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 1089في النكاح ،باب ما جاء في إعالن النكاح.

[( * - ]1756ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :إَّنا كانت املتعة يف أول اإلسالم ،كان الرجل
يق َدم البلدة ليس له هبا معرفة ،فيتزوج املرأة ب َق ِّ
در ما يرى أنه يقيم ،فتحفظ له متاعه ،وتُصلح له َش ْيأهُ ،حىت إذا نزلت
اآلية {إِّال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنُم} [املؤمنون ]6 :قال ابن عباس :فكلُّ فرج سوامها فهو حرام» أخرجه

الرتمذي

(.)1

[جامع[ ] 8989 :عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :منكر] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( ) 1122في النكاح ،باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة.

[( - ]1757د) ميمونة بنت كردم  -رضي هللا عنها  -قالت« :خرجت مع أيب يف َح َّجة رسول هللا  -صلى هللا
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فدان إِّليه أيب وهو على انقة له ،ومع رسول هللا  -صلى هللا
أيت َ
عليه وسلم -فر ُ
لناس وهم يقولون :الطَّْبطَبِّيَّة ،الطَّْبطَبِّيَّة ،فدان إليه أيب ،فأخذ
عليه وسلمِّ -د َّرة َك ِّد َّرةِّ ال ُكتَّاب،
ُ
فسمعت [األعر َ
اب و] ا َ
ب َق َد ِّمهَّ ،
ت جيش َعثْـ َرا َن ،فقال طارق بن املرقِّّعَ :م ْن يعطيين ُرحماً
فأقر له ،ووقف عليه ،واستمع منه ،فقال :إين حضر ُ
بثوابِّه؟ فقلت :وما ثوابُه؟ قالِّّ :
علمت أن قد ُولد
ت عنه حىت
أزوجه َ
ُ
أول بنت تكون يل ،فأعطيته ُرحماً على ذلك ،مث ِّغ ْب ُ
419

ت ،مث جئتُه وقلت :ج ّه ْز إيلَّ أهلي ،فحلف أن ال يفعل حىت أ ْ ِّ
صداقاً جديداً ،غري الذي كان بيين
له جارية ،وبلَغَ ْ
ُصدقَها َ
َ
ِّ
أي النساء هي
ُص ِّدقَه غري الذي كنت أعطيته ،فقال ُ
وبينه ،وحلفت أن ال أ ْ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-وب َقرن ِّّ
اليوم؟ قال :قد ر ِّ
ت إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
أت ال َقتري ،قال :أرى لك أن ترتَكها ،قال :فراعين ذلك ،ونظر ُ

وسلم -فلما رأى ذلك مين قال :ال أتمث ،وال َأيمثُ صاحبُك » أخرجه أبو داود (.)1

ِ
قسم]
[جامع[ ]8999 :عبد القادر :في سنده سارة بنت مقسم الثقفية ال تعرف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت م َ
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2103في النكاح ،باب في تزويج من لم يولد.

[( * - ]1758د ت س) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالُّ :
«أميا
أن َ
امرأةٍ َزَّوجها وليّان ،فهي لألول منهما ،و ُّأميا رجل ابع بيعاً من َر ُجلَني ،فهو لألول منهما» أخرجه أبو داود والرتمذي
والنسائي (.)1

[جامع[ ]9003 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات]
[شعيب :رجاله ثقات ،وفي سماع الحسن من سمرة خالف مشهور] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2088في النكاح ،باب إذا أنكح الوليان ،والترمذي رقم ( )1110في النكاح ،باب ما جاء في الوليين
يزوجان ،والنسائي  314 / 7في البيوع ،باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق.

نكح
[( - ]1759د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا َ
العب ُد بغري إذن مواليه فنكاحه ابطل»
أخرجه أبو داود وقال :هذا احلديث ضعيف ،وهو موقوف ،وهو قول ابن عمر (.)1

[جامع[ ] 9005 :عبد القادر :ضعيف موقوف من قول ابن عمر] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2079في النكاح ،باب في نكاح العبد بغير إذن سيده.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالِّ :
[( * - ]1760د) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
«آم ُروا
أن َ
بناِتن» أخرجه أبو داود (.)1
النساء يف َّ

[جامع[ ] 9015 :عبد القادر :في سنده رجل مجهول] [شعيب :حديث حسن ,وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجالً
مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2095في النكاح ،باب في االستئمار.

[( - ]1761ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالُّ :
«أميا ٍ
رجل نكح
أن َ
نكاح ابنتها ،وإن مل يكن دخل هبا ،فلينكح ابنتَهاُّ ،
وأميا ٍ
رجل نكح امرأةً فال َيلُّ له أن
امرأة ،فدخل هبا ،فال َيلُّ له ُ
ينكح أ َُّمها ،دخل هبا أو مل يدخل» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]9023 :الترمذي :هذا حديث ال يصح من قبل إسناده] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1117في النكاح ،باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم ال.

[( * - ]1762د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه  -رضي هللا عنه  -قال :قلت لرسول هللا  -صلى هللا عليه
ِّ
الرضاع؟ قال :غَُّرةٌ :عب ٌد أو أمة» أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي ،إال أن أاب داود
ب عين َم َّ
ذمةَ َّ
وسلم« :-ما يُذْه ُ
قال« :الغرةُ :العب ُد أو األمة» (.)1
420

[جامع[ ]9054 :الترمذي :حديث حسن صحيح] [عبد القادر :في سنده حجاج بن حجاج األسلمي ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب:
إسناده محتمل للتحسين] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2064في النكاح ،باب في الرضخ عند الفصال ،والترمذي رقم ( ) 1153في الرضاع ،باب ما جاء ما يذهب

مذمة الرضاع ،والنسائي  108 / 6في النكاح ،باب حق الرضاع وحرمته.

أصحاب ِّ
ِّ
رسول هللا -
ص َرة بن أكثم  -من
[( - ]1763د) سعيد بن املسيب عن رجل من األنصار  -يقال له :بَ ْ
رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -قال« :تزوجت امرأةً على أهنا بِّكْر يف ِّسرتها ،فدخلت عليها فإذا هي ُح ْبـلَى ،فقال يل ُ

ت
 صلى هللا عليه وسلم :-هلا الصدا ُق مبااستحللت من فرجها ،والولد عب ٌد لكَّ ،
ض َع ْ
وفرق بيننا ،وقال :إذا و َ
َ
فحدُّوها» أخرجه أبو داود (.)1
[فاجلدوها  -أو قالُ ]:

قال اخلطايب :هذا حديث ال أعلم أحداً من الفقهاء قال به ،وهو مرسل ،وال أعلم أحداً من العلماء اختلف يف أن ول َد
الزان  -إذا كان من ُح َّرة ُ -ح ٌّر[ ،فكيف يستعبده؟] قال :ويشبه أن يكون معناه  -إن ثبت اخلرب  :-أنه أوصى به
خرياً ،وأمره [ابصطناعه] وتربيته واقتنائه ،لينتفع ُبدمته إذا بلغ ،فيكون كالعبد له يف الطاعة ،مكافأةً له على إحسانه،

ص َّح احلديث  -أن يكون منسوخاً.
[وجزاءاً ملعروفه] وَيتمل  -إن َ

[جامع[ ] 9078 :عبد القادر :مرسل] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )2131و ( ) 2132في النكاح ،باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى.

[( - ]1764ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َّ
رد ابنته زينب على
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ -
«أن َ
أيب العاص بن الربيع مبه ٍر جديد ونكاح جديد» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]9084 :الترمذي :هذا حديث في إسناده مقال] [عبد القادر :في سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )1142في النكاح ،باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ،ورواه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2010في النكاح ،باب
الزوجين يسلم أحدهما قبل اآلخر.

[( - ]1765ط) حممد بن شهاب بلغه« :أن نساءاً ُك َّن يف عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يُ ْسلِّ ْم َن
ِّ
بنت الوليد بن املغرية ،وكانت حتت صفوان بن أمية،
ارِّ ،مْنـ ُه َّن ُ
أبرض ِّه َّن ،وهن غري مهاجرات ،وأزواجهن حني ْ
أسلَ ْم َن ُك َّف ٌ
ِّ
وهب بن
يوم الفتح ،وهرب صفوان من اإلسالم ،فبعث إليه ُ
فأسلَ َم ْ
ت َ
ابن َع ّمه َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -
عُمري برداء ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إىل اإلسالم،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أماانً لصفوان ،ودعاه ُ
َ
رضي أمراً قَبِّلَهُ وإال س َّريه شهرين ،فلما ِّ
ِّ
قد َم صفوان على ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
ََ
وأن يَـ ْق َدم عليه ،فإن َ
بردائه ،انداه على رؤوس الناس ،فقال :اي حممدَّ ،
إن هذا وهب بن عُ َمري جاءين بردائك ،وزعم أنك دعوتين إىل ال ُق ُدوم
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-انزل أاب وهب ،فقال:
عليك ،فإن
رضيت أمراً قَبِّلْتُهُ ،وإال َس َّ ْريتَين شهرين ،فقال ُ
ُ
رسول
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-بل لك تَ ِّسريُ أربعة أشهر ،فخرج ُ
ال وهللا ،ال أنزل حىت تُـبَِّّني يل ،فقال له ُ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قِّبَ َل َه َو ِّاز َن ِّحبُنَني ،فأرسل إىل صفوان يستعريه أداةً وسالحاً ِّعنْ َدهُ ،فقال صفوان :أطوعاً أم
كرهاً؟ فقال :بل طَْوعاً ،فأعاره األداة والسالح الذي عنده ،مث خرج مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو
كافر ،فشهد ُحنَـ ْيناً والطائف وهو كافر وامرأته ُم ْسلِّ َمةٌ ،ومل يُـ َف ِّّر ْق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بينه وبني امرأته
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أسلَ َم صفوان ،واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» .قال ابن شهاب :كان بني إسالم صفوان وبني [إسالم]
حىت ْ
حنو من شهر .أخرجه املوطأ (.)1
امرأته ٌ

[جامع[ ] 9085 :عبد القادر :إسناده منقطع قال ابن عبد البر :ال أعلمه يتصل من وجه صحيح ...وشهرة هذا الحديث أقوى من

إسناده إن شاء هللا ،وقد روى بعضه مسلم] [الهاللي :ضعيف]

( 543 / 2 )1و 544بالغاً في النكاح ،باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله.

[( - ]1766ط) حممد بن شهاب َّ
«أن أم حكيم بنت احلارث بن هشام  -كانت حتت عكرمة بن أيب جهل -
ْرمةُ [بن أيب جهل] من اإلسالم حىت قَ ِّدم اليمن ،فارحتلت أُمُّ حكيم حىت ِّ
زوجها ِّعك ِّ
ت
قد َم ْ
َ
فأسلمت يوم الفتح ،وهرب ُ
رسول هللا
فدع ْتهُ إىل اإلسالم فأسلم ،وقَ ِّد َم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عام الفتح ،فلما رآه ُ
عليه اليمنَ ،
(.)1
 صلى هللا عليه وسلمَ -وثب إليه فَ ِّرحاً ،وما عليه رداء حىت ابيَـ َعهُ ،فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه املوطأ[جامع[ ]9086 :عبد القادر :مرسل] [الهاللي :ضعيف]

( 545 / 2 )1في النكاح ،باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
مسعت َ
[( - ]1767د) أمساء بنت يزيد [بن السكن]  -رضي هللا عنها  -قالتُ :
وسلم -يقول« :ال تقتلوا أوالدكم ِّس ّراً ،فإن الغَيل يدرك الفارس ،فيُ َد ْعثِّره عن فرسه» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]9111 :عبد القادر :في سنده الم هاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب:

إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3881في الطب ،باب في الغيل ،وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم ( )2012في النكاح ،باب الغيل.

ول َِّّ
ِّ
ِّ
اح ِّم ْن ُسن َِّّت،
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
شة  -رضي هللا عنها  -قَال ْ
[( * - ]1768جه) َعائِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :النّ َك ُ
فَمن َمل يـ ْعمل بِّسن َِّّت فَـلَْيس ِّم ِّين ،وتَـزَّوجوا ،فَِّإِّّين م َكاثِّر بِّ ُكم ْاألُمم ،ومن َكا َن ذَا طَو ٍل فَـلْيـنْكِّح ،ومن َمل َجيِّ ْد فَـعلَْيهِّ
َ
ْ َ ْ ََ ْ ْ
ُ ٌ ُ َ َ ََ ْ
َ ّ ََ ُ
َْ َْ َ ْ ُ
()1
الص ْو َم لَهُ ِّو َجاءٌ» أخرجه ابن ماجه
لصيَ ِّام ،فَِّإ َّن َّ
ِّاب ِّّ

[ماجه[ ]1846 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني ،لكن له شاهد صحيح]
جدا ،عيسى بن ميمون -وهو المدني -متروك الحديث]
[األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اح ،باب ما جاء ِفي َف ْض ِل ِ
ِ
ِ
اح
الن َك ِ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1846ك َت ُ
اب الن َك ِ َ ُ َ َ َ

اد ال ُْم ْؤِّم ُن
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،أَنَّهُ َكا َن يَـ ُق ُ
استَـ َف َ
«ما ْ
َّيب َ
ولَ :
[( - ]1769جه) أَبو أ َُم َامةَ  -رضي هللا عنه  -عَ ِّن النِّ ِّّ
ِّ
اَّلل َخ ْريا لَهُ ِّمن َزوجةٍ ص ِّ
ِّ
ِّ
احلَةٍ ،إِّ ْن أ ََم َرَها أَطَ َ ِّ
اب َع ْنـ َها
ْس َم َعلَْيـ َها أَبَـ َّرتْهَُ ،وإِّ ْن غَ َ
ْ َْ َ
بَـ ْع َد تَـ ْق َوى َّ ً
اع ْتهَُ ،وإ ْن نَظََر إلَْيـ َها َس َّرتْهَُ ،وإ ْن أَق َ
()1
ص َح ْتهُ ِّيف نَـ ْف ِّس َها َوَمالِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
نَ َ

[ماجه[ ]1857 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده علي بن يزيد ،قال البخاري :منكر الحديث .وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه.
والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه .وله شاهد من حديث عبد هللا بن عمر] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده

ضعيف ،لضعف عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد]
ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1857ك َتاب ِ
النس ِ
اء
الن َك ِ
اب أَف َ
احَ ،ب ُ
ُ
ْض ِل َ

ول َِّّ
[( - ]1770جه) َع ْبد َّ
«ال تَـ َزَّو ُجوا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِّن َع ْم ٍرو  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َمَ :
اَّلل َ
النِّّساء ِّحلسنِّ ِّه َّن ،فَـعسى حسنُـ ُه َّن أَ ْن يـر ِّديـ ُه َّن ،وَال تَـزَّوج ُ ِّ ِِّّ
وه َّن
سى أ َْم َوا ُهلُ َّن أَ ْن تُطْغِّيَـ ُه َّنَ ،ولَكِّ ْن تَـ َزَّو ُج ُ
ُْ َ َ َ ُ
ََ ُْ
َ َ ُْ
وه َّن أل َْم َواهل َّن ،فَـ َع َ
()1
ِّ
َعلَى ال ِّّد ِّ
ض ُل» أخرجه ابن ماجه
ت دي ٍن أَفْ َ
ينَ ،وَأل ََمةٌ َخ ْرَماءُ َس ْو َداءُ ذَا ُ
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[ماجه[ ] 1859 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده اْلفريقي وهو عبد هللا بن زياد بن أنعم ضعيف .والحديث رواه ابن حبان في
صحيحه بإسناد آخر] [األ لباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف اْلفريقي]
ات ِ
يج َذ ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1859ك َتاب ِ
الد ِ
ين
اب َت ْز ِو ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ
ص ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ار ُّ
ُ
ول َّ َ
[( * - ]1771جه) عُْتـبَة بْ ِّن عُ َو ِّْمي بْ ِّن َساع َدةَ ْاألَنْ َ
()1
َو َسلَّ َم« :عَلَْي ُك ْم ِّاب ْألَبْ َك ِّ
ضى ِّابلْيَ ِّس ِّري» أخرجه ابن ماجه
اهاَ ،وأَنْـتَ ُق أ َْر َح ًاماَ ،وأ َْر َ
ب أَفـ َْو ً
ار ،فَِّإ َّهنُ َّن أَ ْع َذ ُ

[ماجه[ ] 1861 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن طلحة .قال فيه أبو حاتم :ال يحتج به .وقال ابن حبان :هو من الثقات
ربما أخطأ .وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة ،قال البخاري :لم يصح حديثه] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد

الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة وجهالة أبيه]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1861ك َتاب ِ
يج ْاأل َْب َك ِار
اب َت ْز ِو ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
[( - ]1772جه) أَنَس بْن مالِّ ٍ
اد
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ك -رضي هللا عنه  -قَ َ
الَِّ :مس ْع ُ
«م ْن أ ََر َ
اَّلل َ
ولَ :
ََ
()1
أَ ْن يـلْ َقى َّ ِّ
َّرا ،فَـلْيَـتَـ َزَّو ِّج ا ْحلََرائَِّر» أخرجه ابن ماجه
َ
اَّللَ طَاه ًرا ُمطَه ً

[ماجه[ ] 1862 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف كثير بن سليم .وسالم هو ابن سليمان بن سوار .قال ابن عدي عنده
مناكير .وقال العقيلي في حديثه مناكير] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف سالم ابن سوار -وهو ابن سليمان بن

سوار ابن أخي شبابة -وضعف كثير بن ُسليم]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1862ك َتاب ِ
يج ا ْل َحَرِائ ِر َوا ْل َولُوِد
اب َت ْز ِو ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ِّ
حوا ،فَِّإِّّين ُم َكاثٌِّر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1773جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :انْك ُ
()1
بِّ ُك ْم» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1863 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي متفق على تضعيفه] [حكم األلباني :صحيح]
جدا ،طلحة -وهو ابن عمرو المكي -متروك الحديث ،ويعقوب بن ُحميد بن كاسب ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1863ك َتاب ِ
يج ا ْل َحَرِائ ِر َوا ْل َولُوِد
اب َت ْز ِو ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ِّ
اع بـيْ ٍ
[( - ]1774جه) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه « -أ َّ
ت
ج عَائِّ َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
شةَ عَلَى َمتَ ِّ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم تَـ َزَّو َ
()1
ِّ
سو َن ِّد ْر َمهًا» أخرجه ابن ماجه
قَ
يمتُهُ َمخْ ُ

[ماجه[ ] 1890 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عطية العوفي ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عطية

العوفي وأبي هشام الرفاعي]
َ
اق ِ
ِ
النساءِ
ِ
اب الن َك ِ
احَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1890ك َت ُ
اب َصَد ِ َ

ِّ
ِّ
ض ِّربُوا
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم قَ َ
احَ ،وا ْ
[( - ]1775جه) َعائِّ َ
َّيب َ
ال« :أَ ْعلنُوا َه َذا النّ َك َ
شة  -رضي هللا عنها َ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
َعلَْيهِّ ِّابلْغِّ ْرَاب ِّل» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ]1895 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي .اتفقوا على ضعفه .بل نسبة ابن حبان
جدا ،خالد بن إلياس
والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع] [األلباني :ضعيف دون الشطر األول فهو حسن] [شعيب :إسناده ضعيف ً
أيضا]
وهو ابن ْصخر العدوي -متروك الحديث ،وقد تابعه عيسى بن ميمون األنصاري وهو مثله -متروك ً
اح ،باب إِ ْع َال ِن ِ
ِ
ِ
اح
الن َك ِ
اب الن َك ِ َ ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1895ك َت ُ

شةُ ذَ َ ٍ ِّ
ص ِّ
ول
ار ،فَ َجاءَ َر ُس ُ
[( * - ]1776جه) ابْن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ت َعائِّ َ
ال :أَنْ َك َح ْ
ات قَـ َرابَة َهلَا م َن ْاألَنْ َ
َِّّ
ول
ال َر ُس ُ
َتَ :ال ،فَـ َق َ
ال« :أَ ْه َديْـتُ ُم الْ َفتَاةَ؟» قَالُوا :نَـ َع ْم ،قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
ال« :أ َْر َسلْتُ ْم َم َع َها َم ْن يُـغَِّّين» ،قَال ْ
اَّلل َ
َِّّ
ِّ
ار قَـ ْوٌم فِّ ِّ
ول :أَتَـْيـنَا ُك ْم أَتَـْيـنَا ُك ْم فَ َحيَّا َان َو َحيَّا ُك ْم "
يه ْم غَ َز ٌل ،فَـلَ ْو بَـ َعثْـتُ ْم َم َع َها َم ْن يَـ ُق ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم " :إِّ َّن ْاألَنْ َ
اَّلل َ
صَ
423

أخرجه ابن ماجه

()1

[ماجه[ ]1900 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده مختلف فيه من أجل األجلح .وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس.
وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس] [األلباني :ضعيف] [شعيب :حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف األجلح]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1900ك َتاب ِ
اء والد ِ
ِ ِ
ُّف
الن َك ِ
اب ا ْلغَن َ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم أَ ْن ُجنَ ِّّه َز
شةَ ،وأُم َسلَ َمة -رضي هللا عنهما -قَالَتَا« :أ ََم َرَان َر ُس ُ
[( - ]1777جه) عَائِّ َ
اَّلل َ
ِّ
اطمةَ ح َّىت نُ ْد ِّخلَ َها َعلَى َعلِّيٍ ،فَـ َعم ْد َان إِّ َىل الْبـ ْي ِّ
ش ْوَان ِّم ْرفَـ َقتَ ْ ِّ
ت ،فَـ َف َر ْشنَاهُ تُـ َر ًااب لَيِّّنًا ِّم ْن أَ ْع َر ِّ
ني لِّي ًفا،
ْح ِّاءُ ،مثَّ َح َ
اض الْبَط َ
َ
فَ َ َ
ّ َ
ت ،لِّيـلْ َقى َعلَْيهِّ
فَـنَـ َف ْشنَاهُ ِّأبَي ِّدينَاُ ،مثَّ أَطْعمنَا متَْرا وَزبِّيبا ،وس َق ْيـنَا ماء َعذْاب ،و َعم ْد َان إِّ َىل عُ ٍ
ِّ
ب الْبـ ْي ِّ
ود ،فَـ َع َر ْ
ْ
ُ
ضنَاهُ ِّيف َجان ِّ َ
َْ ً َ ً َ َ َ ً ً َ َ
()1
س فَ ِّ
ِّ ِّ
س َن ِّم ْن عُ ْر ِّ
اط َمةَ» أخرجه ابن ماجه
الس َقاءُ ،فَ َما َرأَيْـنَا عُ ْر ًسا أ ْ
الثـ َّْو ُ
بَ ،ويُـ َعلَّ َق َعلَْيه ّ
َح َ

[ماجه[ ] 1911 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده الفضل بن عبد هللا وهو ضعيف وجابر الجعفي متهم] [األلباني :ضعيف]
الجعفي -ثالثتهم
[شعيب :إسناده مسلسل بالضعفاء ،سويد بن سعيد ،والمفضل بن عبد هللا -وهو الكوفي -وجابر -وهو ابن يزيد ُ

ضعفاء]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1911ك َتاب ِ
يم ِة
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ
اب ا ْل َولِ َ

ِّ
ول َِّّ
ِّ
يمةُ أ ََّو َل يَـ ْوٍم َحقٌّ،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1778جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم« :ال َْول َ
()1
َوالث ِّ
ث ِّرَايءٌ َومسُْ َعةٌ» أخرجه ابن ماجه
َّاينَ َم ْع ُر ٌ
وفَ ،والثَّالِّ َ

[ماجه[ ] 1915 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده أبو مالك النخعي .وهو ممن اتفقوا على ضعفه .وقد رواه الترمذي في جامعه من
جدا ،عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك الحديث]
حديث عبد هللا بن مسعود] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
اح ،باب إِجاب ِة الد ِ
ِ
ِ
َّاعي
اب الن َك ِ َ ُ َ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1915ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّذَا أَتَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
السلَ ِّم ِّّي-رضي هللا عنه -قَ َ
[( - ]1779جه) عُْتـبَة بْ ِّن َع ْب ٍد ُّ
اَّلل َ
()1
َح ُد ُك ْم أَ ْهلَهُ فَـلْيَ ْستَِّ ْرتَ ،وَال يَـتَ َج َّر ْد َجتَُّر َد ال َْع ْريَيْ ِّن» أخرجه ابن ماجه
أَ

[ماجه[ ] 1921 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لجهال ة تابعيه] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف األحوص
بن حكيم]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1921ك َتاب ِ
اع
َّست ُِّر ِع ْنَد ا ْل ِج َم ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ
اب الت َ

ول َِّّ
ج َر ُس ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم
شة -رضي هللا عنه -قَال ْ
[( - ]1780جه) َعائِّ َ
ت ،أ َْو َما َرأَيْ ُ
«ما نَظَْر ُ
اَّلل َ
َتَ :
ت فَـ ْر َ
()1
قَ ُّ
شةَ .أخرجه ابن ماجه
ال أَبُو بَ ْك ٍر :قَ َ
ط» ،قَ َ
ال أَبُو نـُ َع ْي ٍمَ :ع ْن َم ْوَالةٍ لِّ َعائِّ َ

لج َهاَلة تابعيه]
[ماجه[ ]1922 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،مولى عائشة لم يسم] [البوصيري :إِ ْسَناد َض ِعيف َ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1922ك َتاب ِ
اع
َّست ُِّر ِع ْنَد ا ْل ِج َم ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ
اب الت َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّم أَ ْن يـعز َل َع ِّن ا ْحل َّرةِّ
اخلَطَّ ِّ
[( - ]1781جه) عُ َمر بْ ِّن ْ
الَ « :هنَى َر ُس ُ
اب -رضي هللا عنه -قَ َ
ُ ْ َ َ َ َُْ
ول َّ َ
ُ
()1
إَِّّال ِّإبِّ ْذ ِّهنَا» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 1928 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لضعف
ابن لهيعة والنقطاعه]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1928ك َتاب ِ
اب ا ْل َع ْز ِل
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ٍ
ِّ
ج بِّغَ ِّْري إِّ ْذ ِّن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1782جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أ َُّميَا َع ْبد تَـ َزَّو َ
()1
موالِّيهِّ فَـ ُهو َز ٍ
ان» أخرجه ابن ماجه
َ
ََ
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[ماجه[ ] 1960 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مندل وهو ضعيف] [األلباني :حسن لغيره] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف َم ْنَدل
-وهو ابن علي الفهري]

( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1960ك َتاب ِ
يج ا ْل َع ْب ِد ِب َغ ْي ِر إِذ ِ
ْن َسِي ِد ِه
اب َت ْز ِو ِ
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ص ِّفيَّةَ بِّْن ِّ
شة -رضي هللا عنه -أ َّ
ت ُحيَ ٍّي ِّيف َش ْي ٍء،
َن َر ُس َ
[( - ]1783جه) َعائِّ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،و َج َد َعلَى َ
اَّلل َ
ول َِّّ
َك أَ ْن تُـر ِّ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ وسلَّم عَ ِّّين ،ول ِّ
شةَُ ،هل ل ِّ
ت
ضي َر ُس َ
ت :نَـ َع ْم ،فَأَ َخ َذ ْ
َك يَـ ْوِّمي؟ قَالَ ْ
ص ِّفيَّةَُ :اي عَائِّ َ
فَـ َقال ْ
اَّلل َ
َت َ
ْ
َ
ََ َ
ْ
ِّ
ول َِّّ
ِّ ِّ
ٍ
ت إِّ َىل َج ْن ِّ
َّيب
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
ب َر ُس ُ
وح ِّرَيُهُُ ،مثَّ قَـ َع َد ْ
ال النِّ ُّ
ارا َهلَا َم ْ
اَّلل َ
صبُوغًا بَِّز ْع َف َران ،فَـ َر َّش ْتهُ ِّابل َْماء ليَـ ُف َ
مخَ ً
ِّ
ك َع ِّّين ،إِّنَّهُ ل َْيس يـوم ِّ
شةُ ،إِّلَْي ِّ
ض ُل َّ
اَّللِّ يُـ ْؤتِّيهِّ َم ْن يَ َ
ك فَ ْ
ك» ،فَـ َقال ْ
«اي َعائِّ َ
َت :ذَلِّ َ
شاءُ ،فَأَ ْخ َربَتْهُ
َ
َ َْ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّاب ْأل َْم ِّر ،فَـر ِّ
ض َي َع ْنـ َها .أخرجه ابن ماجه
َ
[ماجه[ ] 1973 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده سمية البصرية .وهي ال تعرف ،كذا قاله صاحب المي ازن] [األلباني :ضعيف]
[شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ُسمية الراوية عن عائشة]
ِ
ِ
ِ
اح ،باب ا ْلمْأر َِة َتهب يومها لِص ِ
احَبت َها
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1973ك َت ُ
َ ُ َْ َ َ َ
اب الن َك ِ َ ُ َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّمِّ :
ني ِّاالثْـنَ ْ ِّ
ض ِّل َّ
ني
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1784جه) أَبو ُر ْه ٍم ،قَ َ
اعةِّ ،أَ ْن يُ َ
«م ْن أَفْ َ
الش َف َ
ش َّف َع بَ َْ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ
()1
اح» أخرجه ابن ماجه
ِّيف النِّّ َك ِّ

[ماجه[ ] 1975 :عبد الباقي :في الزوائد :هذا إسناد مرسل .وأبو رهم هذا اسمه أحزاب بن أسيد (بفتح الهمزة وقيل بضمها) قال
البخاري :هو تابعي .وقال أبو حاتم :ليست له صحبة .وذكره ابن حبان في الثقات] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1975ك َتاب ِ
اب َّ
يج
اع ِة ِفي الت َّْز ِو ِ
الن َك ِ
الشَف َ
احَ ،ب ُ
ُ

ول َِّّ
ِّ
ِّ
وس
َت :ل ََّما قَ ِّد َم َر ُس ُ
شة -رضي هللا عنه -قَال ْ
[( - ]1785جه) َعائِّ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ال َْمدينَةَ َو ُه َو َع ُر ٌ
اَّللِّ صلَّى هللا عَلَيْهِّ
ِّ ِّ
بِّ َ ِّ ِّ ِّ
ص ِّ
ار فَأَ ْخ َ ْرب َن عَ ْنـ َها ،قَال ْ
ت فَ َذ َهبْ ُ
ت َوتَـنَـ َّقبْ ُ
َت :فَـَتـنَ َّك ْر ُ
ُ
ت ،فَـنَظََر َر ُسو ُل َّ َ
ساءُ ْاألَنْ َ
صفيَّةَ بنْت ُحيَ ّيٍ ،جئْ َن ن َ
ف رأَيْ ِّ
ْت:
ضنَِّين ،فَـ َق َ
ت؟» قَال ْ
َو َسلَّ َم إِّ َىل َع ْي ِّين فَـ َع َرفَِّين ،قَال ْ
َت :قُـل ُ
احتَ َ
َس َر ْع ُ
َت :فَالْتَـ َف َ
ت ال َْم ْش َي ،فَأَ ْد َرَك ِّين فَ ْ
ت ،فَأ ْ
الَ « :ك ْي َ َ
()1
ط يـ ُه ِّ
ِّ
ِّ
ود َّاي ٍ
ت .أخرجه ابن ماجه
أ َْرس ْل ،يَـ ُهوديَّةٌ َو ْس َ َ

[ماجه[ ] 1980 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده ضعيف لضعف علي بن جدعان] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
محمد الراوية عن عائشة]
لضعف علي بن زيد -وهو ابن ُجدعان -وجهالة أم َّ
اح ،باب حس ِن مع َ ِ
ِ
النس ِ
ِ
اء
اب الن َك ِ َ ُ ُ ْ ُ َ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)1980ك َت ُ
اشَرِة َ

ِّ
ار ِّ
[( - ]1786جه) َع ْبد الْملِّ ِّ
ش ٍامَ ،ع ْن أَبِّيهِّ« ،أ َّ
ك بْ ِّن ا ْحلَ ِّ
ج أُمَّ َسلَ َمةَ ِّيف
ث بْ ِّن ِّه َ
َن النِّ َّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،تَـ َزَّو َ
َ
()1
ال ،و َمجَ َع َها إِّل َْيهِّ ِّيف َش َّو ٍ
ٍ
ال» أخرجه ابن ماجه
َش َّو َ

[ماجه[ ]1991 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن إسحاق .وقد عنعنه .وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا
الحديث عند المصنف .وليس له شيء في األصول الخمسة] [األلباني :مرسل] [شعيب :ضعيف الضطرابه ،فقد اختلف فيه على ابن

إسحاق]

ِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)1991ك َتاب ِ
النس ِ
اء
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ
اء ِب َ
اب َم َتى ُي ْس َت َح ُّب اْلِبَن ُ

َّيب صلَّى هللا عَلَيْهِّ وسلَّم ْامرأَةٌ مع َها صبِّيَّ ِّ
ال :أَتَ ِّ
ت
[( - ]1787جه) أَبو أ َُم َامةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
ان َهلَا ،قَ ْد َمحَلَ ْ
َ َ َ َ ََ َ
ُ
ت النِّ َّ َ
ت ،والِّ َد ٌ ِّ
اَّللِّ صلَّى هللا َعلَيهِّ وسلَّمِّ :
ني إِّ َىل
ال َر ُس ُ
ود ْاآل َخ َر ،فَـ َق َ
يم ٌ
َح َد ُمهَا َو ِّه َي تَـ ُق ُ
ات ،ل َْوَال َما َأيْتِّ َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ َ
أَ
اتَ ،رح َ
«حام َال ٌ َ
()1
ِّ
صلِّّيَا ُِتُ َّن ا ْجلَنَّةَ» أخرجه ابن ماجه
أَ ْزَواج ِّه َّنَ ،د َخ َل ُم َ
425

[ماجه[ ]2013 :عبد الباقي :في الزوائد :رجال إسناده ثقات إال أنه منقطع] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه
ومؤمل :هو ابن إسماعيل سيئ الحفظ]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2013ك َتاب ِ
اب ِفي ا ْل َمْأر َِة ُت ْؤِذي َز ْو َج َها
الن َك ِ
احَ ،ب ٌ
ُ

ام ا ْحلََال َل»
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ،قَ َ
الَ :
«ال َُيَ ِّّر ُم ا ْحلََر ُ
َّيب َ
[( - ]1788جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهماَ -ع ِّن النِّ ِّّ
()1
أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 2015 :عبد الباقي :في إسناده عبد هللا بن عمر وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف إسحاق
العمري]
بن َّ
محمد ال َفزوي وعبد هللا بن عمر ُ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2015ك َتاب ِ
ام ا ْل َح َال َل
الن َك ِ
احَ ،ب ُ
ُ
ِم ا ْل َحَر ُ
اب َال ُي َحرُ
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الكتاب الثالث من حرف النون :يف النذور
[( * - ]1789د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال« :جاء رجل إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

رسول هللا  -صلى هللا عليه
متشي إىل البيت  -أو قال :أن حتج ماشية  -فقال ُ
فقال :اي َ
رسول هللا ،إن أخت نَ َذ َرت أن َ
فلتحج راكبة ،ولتك ّفر ميينها» أخرجه أبو داود (.)1
وسلم :-إن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئاً،
َّ
[جامع[ ] 9144 :عبد القادر :حديث صحيح] [شعيب :إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 3295في األيمان والنذور ،من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.

«خرجت مع أيب يف َح َّجةِّ ِّ
رسول هللا  -صلى هللا
[( - ]1790د) ميمونة بنت كردم  -رضي هللا عنها  -قالت:
ُ
ص ِّري ،فدان
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
الناس يقولونُ :
أيت َ
رسول هللا ،فَ َج َعل ُ
ُ
عليه وسلم -فر ُ
ْت أبِّدُّهُ بَ َ
ومسعت َ
فسمعت األعراب والناس يقولون :الطَّْبطَبِّيَّة ،الطبطبية ،فدان إليه أيب
إليه أيب وهو على انقة له ،معه ِّد ّرة َك ِّد َّرة ال ُكتَّاب،
ُ
ت إ ْن ُولِّ َد يل َولَ ٌد ذ َك ٌر أن ْأحنَ َر على
فأخذ بق َدمه ،قالت :فأقَـ َّر له ،ووقف فاستمع منه ،فقال :اي َ
رسول هللا ،إين نذر ُ
رسول هللا  -صلى هللا
رأس بُـ َوانَةَ ،يف َعقبة من الثناايِّ ،ع َّدةً من الغَنَ َم  -قال :ال أعلم إال َّأهنا قالت :مخسني  -فقال ُ
عليه وسلم :-هل هبا من األواثن شيء؟ قال :ال ،قال :فأو ِّ
ف مبا نذرت به هلل ،قالت :فجمعها ،فجعل يذحبها،
ْ
()1
ت منه شاةٌ ،فطلبها وهو يقول :اللهم أو ِّ
ف عَين نذري ،فظفر هبا فذحبها» .أخرجه أبو داود .
فانفلتَ ْ
ْ
[جامع[ ] 9149 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسم]
( )1رقم ( ) 3314في األيمان والنذور ،باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
[( - ]1791س) عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  -قال:
مسعت َ
ُ
طاعة هللا ،فذلك هلل وفيه الوفاء ،ومن كان نذر يف معصية هللا ،فذلك للشيطان وال
«النذر نذران :فمن كان نَ َذ َر يف َ
وفَاء فيه ،ويك ِّّفره ما يك ِّّفر اليمني»

رسول هللا  -صلى هللا عليه
«سئِّل عن رجل نذر ال ي ْش َه ُد الصالةَ يف مسجد قومه؟ فقال عمران :مسعت َ
ويف رواية :أنه ُ
وسلم -يقول :ال نذر يف غَضب ،و َّ
كفارته كفارةُ ميني» أخرجه النسائي (.)1
[جامع[ ] 9157 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( 28 / 7 )1و 29في األيمان والنذور ،باب كفارة النذر.

«م ْن نَ َذ َر
[( - ]1792د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
فكفارته كفارة مينيَ ،وَم ْن نَ َذ َر نَ ْذراً ال يطيقهَّ ،
فكفارته كفارةُ مينيَ ،وَم ْن نَ َذ َر نَ ْذراً يف معصيةَّ ،
س ِّّمهَّ ،
فكفارته كفارة
نَ ْذراً مل يُ َ
ميني ،وَم ْن نَ َذر نَ ْذراً أطاقَهُ ،فَـلْيَ ِّ
ف بِّهِّ» ويف رواية :إنه موقوف .أخرجه أبو داود (.)1
َ
َ
[جامع[ ] 9158 :عبد القادر :الموقوف أصح] [شعيب :األصح وقفه] [األلباني :ضعيف مرفوعا]
( )1رواه أبو داود رقم ( )3322في األيمان والنذور ،باب من نذر نذ اًر ال يطيقه.
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الكتاب الامس :يف النصح واملشورة
[( * - ]1793د) علي بن سهل أن أابه  -رضي هللا عنه  -قال« :بعثنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
غَزاة ،فلما بـلَغْنَا املغَار استَ ْحثَـ ْت ُ ِّ
احليِّ ،فقلت هلم :قولوا :ال إله إال هللا ُحتْ ِّر ُزوا
سبَـ ْق ُ
َ
َ
َ
ت فَـ َرسي ،فَ َ
ت أصحايب ،فَـتَـلَ َّق ِّاين ُ
أهل ّ
فالمين أصحايب ،وقالواَ :ح َرْمتَـنَا الغنيمة ،فلما قَ ِّد ْمنا على رسول هللا  -صلى هللا عليه
منا أموالكم ودماءكم ،فقالوهاَ ،
ِّ
كتب لك من كل إنسان منهم خرياً،
وح َّ
صنَـ ْع ُ
وسلم -أخربوه ابلذي َ
ت ،فَ َد َع ِّاين َ
س َن يل فعلي ،وقالَ :أما إن هللا قد َ
يل» أخرجه أبو داود (.)1
قومك ،فكتب يل كتاابً ،وختم عليه ،ودفَـ َعهُ إِّ ََّ
ابلوصاة على َ
وقالَ :أما إين سأكتب لك َ
[جامع[ ] 9170 :عبد القادر :رجاله ثقات] [شعيب :إسناده ضعيف ،لجهالة التابعي] [األلباني :ضعيف]
( )1أبو داود رقم ( ) 5080في األدب ،باب ما يقول إذا أصبح ،ورجاله ثقات.

ول َِّّ
ِّ
َح ُد ُك ْم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1794جه) َجابِّر  -رضي هللا عنهما  -قَ َ
استَ َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّذَا ْ
اَّلل َ
ار أ َ
شَ
()1
أَ َخاهُ فَـلْيُ ِّش ْر َعلَْيهِّ» أخرجه ابن ماجه

[ماجه[ ] 3747 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده ابن أبي ليلى .واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوه عبد الرحمن

محمد بن عبد
األنصاري القاضي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :صحيح لغيره ،وهذا إسناد ضعيف ،ابن أبي ليلى -واسمه َّ
الرحمن -سيئ الحفظ ،وقد توبع]
ِ
اب اْل ُم ْس َت َش ُار ُم ْؤَت َم ٌن
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3747ك َت ُ
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الكتاب السادس :يف النوم ،وهيئته ،والقعود
ِّ
اش رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حنواً
[( - ]1795د) بعض آل أم سلمة  -رضي هللا عنها  -قال« :كان فر ُ
ضع لإلنسان يف قربه ،وكان املسج ُد عند رأسه» أخرجه أبو داود (.)1
مما يُو َ

[جامع[ ]9180 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :قال المنذري :ال يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قالبة هل له صحبة أم ال؟ وقال
ابن حجر في "المطالب العالية" :مرسل حسن] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )5044في األدب ،باب كيف يتوجه.

ضطَ ِّج ٌع َعلَى بَط ِّْين،
[( - ]1796جه) أَبو ذَ ٍّر  -رضي هللا عنه  -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َوأَ َان ُم ْ
يب النِّ ُّ
َّيب َ
الَ :م َّر ِّ َ
()1
ِّ ِّ
ال« :اي جنَـ ْي ِّدب ،إِّ ََّّنَا َه ِّذهِّ ِّ
ض ْج َعةُ أَ ْه ِّل الن ِّ
َّار» أخرجه ابن ماجه
فَـ َرَك َ
ض ِّين بِّ ِّر ْجله َوقَ َ َ ُ ُ

[ماجه[ ]3724 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده محمد بن نعيم .لم أر من جرحه وال من وثقه .ويعقوب بن حميد مختلف فيه.
وباقي رجال اْلسناد ثقات] [شعيب :إسناده ضعيف ،يعقوب بن حميد وإسماعيل بن عبد هللا -وهو ابن أبي أُويس -ليسا بالقويين،

ومحمد بن نعيم مجهول الحال]

ِ
اب َّ
اع َعَلى ا ْل َو ْج ِه
الن ْه ِي َع ِن ِاال ْض ِط َج ِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3724ك َت ُ

صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َعلَى َر ُج ٍل َانئٍِّم ِّيف ال َْم ْس ِّج ِّد
[( - ]1797جه) أَبو أ َُم َامةَ  -رضي هللا عنه  -قَ َ
الَ :م َّر النِّ ُّ
َّيب َ
()1
ِّ ِّ
ال« :قُم واقـْعُ ْد ،فَِّإ َّهنَا نَـومةٌ ج َهن ِّ
َّميَّةٌ» أخرجه ابن ماجه
ُم ْنـبَ ِّط ٍح َعلَى َو ْج ِّههِّ ،فَ َ
َْ َ
ض َربَهُ بِّ ِّر ْجله َوقَ َ ْ َ

[ماجه[ ] 3725 :األلباني :ضعيف] [شعيب :حديث حسن ،وهذا إسناد ضعيف]
ِ
اب َّ
اع َعَلى ا ْل َو ْج ِه
الن ْه ِي َع ِن ِاال ْض ِط َج ِ
اب ْاأل ََد ِبَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)3725ك َت ُ
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الكتاب الثامن :يف النجوم
ك
[( - ]1798س) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
سَ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :-لو أ َْم َ
،
ت طائفةٌ من الناس كافرين ،يقولون :س ِّقينا بِّن ِّ
وء املِّ ْج َدح» .أخرجه
َصبَ َح ْ
ُ َ
هللا ال َقطْر عن عباده مخس سنني مث أرسله ،أل ْ
النسائي (.)1

[جامع[ ]9200 :عبد القادر :في سنده عتاب بن حنين ،لم يوثقه غير ابن حبان] [األلباني :ضعيف]
( 165 / 3 )1في االستسقاء ،باب كراهية االستمطار بالكواكب.

430

حرف اهلاء
ويشتمل على ثالثة كتب
كتاب اهلجرة ،كتاب اهلدية ،كتاب اهلبة
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الكتاب األول :يف ذكر اهلجرتني
[( - ]1799ت) جرير [بن عبد هللا  -رضي] هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :إن هللا تعاىل
()1
دار هجرتك :املدينة ،أو البحرين ،أو قِّنِّّسرين» أخرجه الرتمذي
أوحى إِّيلََّّ :
أي هؤالء الثالثة نزل َ
ْت ،فهي ُ
[جامع[ ]9208 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :موضوع] [شعيب :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )3919في المناقب ،باب فضل المدينة.
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الكتاب الثاني :يف اهلدية
[(~ - ]1800ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال« :إن كِّسرى أهدى إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
َْ
(.)1
وسلمَ -ه ِّديَّة ،ف َقبِّ َل ِّمنه ،وإن امللوك أه َد ْوا إليه ،فَـ َقبِّ َل منهم» أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]9224 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده ثوير بن أبي فاختة ،وهو ضعيف ،ولكن للحديث شواهد
بمعناه يرتقي بها] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ثوير]

( )1رقم ( ) 1576في السير ،باب ما جاء في قبول هدايا المشركين.

[( - ]1801د) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :إن ملك ذي يَـ َز ْن :أهدى إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
.
وسلمُ -حلَّةً محراء ،ف َقبِّلها واشرتى له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أيضاً ما أهدى إليه»
ويف رواية «أن ملك ذي يَـ َز ْن أهدى إىل ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ -حلَّةً أخذها بثالثة وثالثني بعرياً [أو ثالث
وثالثني انقة] فَـ َقبِّلَها» .أخرج أبو داود الرواية الثانية (.)1

[جامع[ ]9227 :عبد القادر :في سنده عمارة بن زاذان الصيدالني وهو صدوق كثير الخطأ] [شعيب :إسناده ضعيف .عمارة بن زاذان،
يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 4034في اللباس ،باب لبس الرفيع من الثياب.

[( - ]1802د) إسحاق بن عبد هللا بن احلارث  -رمحه هللا  -قال« :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
(.)1
ضع وعشرين قَـلُوصاً ،فأهداها إىل ذي يزن» أخرجه أبو داود
اشرتى ُحلَّةً ببِّ ْ

[جامع[ ] 9228 :عبد القادر :مرسل ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ثم هو مرسل ،ألن إسحاق بن عبد هللا بن
الحارث تابعي] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )4035في اللباس ،باب لبس الرفيع من الثياب.

[( - ]1803س) عبد الرمحن بن علقمة الثقفي  -رضي هللا عنه  -قال« :قَ ِّد َم وفْ ُد ٍ
ثقيف على ِّ
رسول هللا  -صلى
َ
هللا عليه وسلم -ومعهم هدية ،فقال :أهديَّةٌ أم صدقة؟ فإن كانت هديَّةً ،إَّنا يُـْبـتَـغَى به وجهُ ِّ
رسول هللا وقضاءُ احلاجة،
وإن كانت صدقةً ،فإَّنا يبتغى هبا وجهُ هللا  -عز وجل  -قالوا :ال ،بل هديَّةٌ ،فَـ َقبِّلَها منهم ،وقعد معهم يُسائِّلهم
سائِّلُونَهُ ،حىت صلَّى الظهر والعصر» أخرجه النسائي (.)1
ويُ َ

[جامع[ ] 9229 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف اْلسناد]
( 279 / 6 )1في العمرى ،باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.
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الكتاب الثالث :يف اهلبة
فأتيت رسول هللا  -صلى
[( * - ]1804د) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :أردت اخلروج إىل خيرب،
ُ
شر
أتيت وكيلي فخذ منه مخسةَ ع َ
هللا عليه وسلم -فسلّمت عليه ،وقلت :إين أردت اخلروج إىل خيرب ،فقال :إذا َ
ض ْع يَ َد َك على تَرقُـ َوتِّهِّ» أخرجه أبو داود (.)1
َو ْسقاً ،فإن ابتغى منك آيةً فَ َ

[جامع[ ]9243 :عبد القادر :فيه عنعنة ابن إسحاق  ،ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص " وقد علق البخاري طرفاً منه

في الخمس] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3632في األقضية ،باب في الوكالة وفيه عنعنة ابن إسحاق ،ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص " وقد

علق البخاري طرفاً منه في الخمس.

ول َِّّ
«الرجل أ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1805جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
َح ُّق ِّهببَته َما َملْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ُ ُ َّ :
()1
ب ِّم ْنـ َها» أخرجه ابن ماجه
يُـثَ ْ

[ماجه[ ] 2387 :عبد الباقي :في الزوائد :إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف

مرفوعا ،إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ،وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة كما قال البيهقي ،والصحيح أنه من قول
ً
عمر]
ِ
ِ
ِ
اء َث َواِب َها
اب ا ْل ِهَباتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2378ك َت ُ
اب َم ْن َو َه َب هَب ًة َر َج َ

ول َِّّ
ب بْ ِّن مالِّ ٍ
[( * - ]1806جه) َخ ْريَةْ ،ام َرأَةَ َك ْع ِّ
َت :إِِّّّين
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّحبُلِّ ٍّي َهلَا ،فَـ َقال ْ
ك ،أَتَ ْ
اَّلل َ
َ
ِّ
«ال َجي ُ ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
استَأْذَنْ ِّ
ت
ال َهلَا َر ُس ُ
ْت ِّهبَ َذا ،فَـ َق َ
ص َّدق ُ
وز لل َْم ْرأَة ِّيف َماهلَا إَِّّال ِّإبِّ ْذ ِّن َزْو ِّج َها ،فَـ َه ِّل ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ َ :
اَّلل َ
تَ َ
ول َِّّ
«هل أ َِّذنْ َ ِّ
ِّ
ب بْ ِّن مالِّ ٍ
ص َّد َق
ك ،فَـ َق َ
ث َر ُس ُ
َت :نَـ َع ْم ،فَـبَـ َع َ
َك ْعبًا؟» قَال ْ
ت خلَ ْريَةَ أَ ْن تَـتَ َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِّ َىل َك ْع ِّ َ
الْ َ :
()1
ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم ِّم ْنـ َها .أخرجه ابن ماجه
ال :نَـ َع ْم ،فَـ َقبِّلَهُ َر ُس ُ
ِّحبُلِّيِّّ َها؟» فَـ َق َ
اَّلل َ

[ماجه[ ] 2389 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يحيى وهو غير معروف في أوالد كعب .فاْلسناد ضعيف] [األلباني :صحيح]
[شعيب :إسناده ضعيف ،عبد هللا بن يحيى وأبوه مجهوالن]
ِ
ِ
اب َع ِطَّي ِة ا ْل َمْأر َِة ِب َغ ْي ِر إِذ ِ
ْن َز ْو ِج َها
اب ا ْل ِهَباتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2389ك َت ُ
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الكتاب األول :يف الوصية
[( ~ - ]1807د ت) شهر بن َح ْو َشب أن أاب هريرة  -رضي هللا عنه َ -ح ّدثَهَُّ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه
أن َ
ار ِّ
فتجب هلما النار،
ان يف الوصية،
وسلم -قال :إن
ض َّ
ض ُرمها املوت ،فَـيُ َ
الرجل ليعمل واملرأةَ بطاعة هللا ستني سنة ،مث َي ُ
ُ
َ
ِّ ِّ ٍ
ض ٍّ
ار وصيةً من هللا}  -إىل قوله { -وذلك الفوز
غري ُم َ
مث قرأ َّ
[علي] أبو هريرة {م ْن بَـ ْعد وصية َ
يوصى هبا أو َديْن َ
العظيم} [النساء .]13 ،12 :أخرجه أبو داود والرتمذي (.)1
[جامع[ ]9246 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في إسناده شهر بن حوشب ،وهو ضعيف ،ولكن له شاهد بمعناه]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ،وقد انفرد به] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 2867في الوصايا ،باب ما جاء في كراهية اْلضرار في الوصية ،والترمذي رقم ( )2118في الوصايا ،باب

رقم (.)2

[( - ]1808د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ألن يتصدَّق
أن َ
املرء يف حياته ِّ
وص َّحته بدرهم خري له من أن يتصد َق عند موته مبائة» أخرجه أبو داود (.)1
ُ

[جامع[ ]9249 :عبد القادر :في سنده شرحبيل بن سعد ،وهو ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف ُشَر ْحبيل ،وهو ابن َسعد]
( )1رقم ( ) 2866في الوصايا ،باب ما جاء في كراهية اْلضرار في الوصية.

إيل أخي بطائفة من ماله ،فلَ ِّقيت أاب الدرداء ،فقلت له :إن
[( * - ]1809ت س) أبو حبيبة الطائي قال :أوصى َّ
ض َعه؛ يف الفقراء ،أو املساكني ،أو اجملاهدين يف سبيل هللا؟ قالَّ :أما أان
أخي أوصى َّ
إيل بطائفةٍ من ماله ،فأين ترى يل و ْ
كنت ِّ
َّ
ويتصد ُق عند
«مثَ ُل الذي يُعتِّق
ت َ
ألعد َل عن اجملاهدين ،ومسع ُ
فما ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ :
ثل الذي يُـ ْه ِّدي إذا شبِّ َعَّ ،
موته َك َم ِّ
أتم ُل الغِّىن وختشى
تصدَّق وأنت صحيح
وإن
أفضل الصدقة :أن َّ
ٌ
حريص شحيحُ ،
َ
الفقر» انتهت رواية الرتمذي عند قوله« :إذا شبع» ومل يذكر فيه «ويتصدق».
ويف رواية النسائي قال« :أوصى رجل بداننري يف سبيل هللاِّ ،
النيب  -صلى هللا عليه
ُ
فسئل أبو الدرداء فحدَّث عن ِّّ
()1
وسلم -قال :مثَل الذي يعتق ،أو يتصدق عند موته مثل الذي ي ِّ
هدي بعدما يشبع» .
ُ
ُ
َ ُ

[جامع[ ]9250 :عبد القادر :قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وهو كما قال ] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2124في الوصايا ،باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ،والنسائي  238 / 6في الوصايا،
باب الكراهية في تأخير الوصية.

[( * - ]1810ت) علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قضى ابلدَّين
«أن َ

قبل الوصية ،وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين» .أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ] 9257 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :حسن]
( )1رقم ( )2123في الوصايا ،باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ،وإسناده ضعيف.

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1811جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
وم َم ْن ُح ِّر َم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :ال َْم ْح ُر ُ
اَّلل َ
َ
()1
و ِّ
صيَّـتَهُ» أخرجه ابن ماجه
َ

[ماجه[ ]2700 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف درست بن زياد ويزيد الرقاشي]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2700ك َتاب ا ْلوصايا ،باب ا ْلح ِث عَلى ا ْلو ِصَّيةِ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
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ول َِّّ
ِّ
[( - ]1812جه) َجابِّر بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
ات َعلَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللِّ-رضي هللا عنهما -قَ َ
«م ْن َم َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
و ِّ
ات َعلَى َسبِّ ٍ
ورا لَهُ» أخرجه ابن ماجه
ادةٍَ ،وَم َ
يل َو ُسنَّةٍَ ،وَم َ
صيَّةٍ َم َ
ات َعلَى تُـ ًقى َو َش َه َ
ات َمغْ ُف ً
َ

[ماجه[ ]2701 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية وهو مدلس .وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه]
جدا]
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2701ك َتاب ا ْلوصايا ،باب ا ْلح ِث عَلى ا ْلو ِصَّيةِ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ

اَّللِّ صلَّى هللا َعلَْيهِّ وسلَّم« :من فَـ َّر ِّمن ِّمري ِّ
[( - ]1813جه) أَنَس بْ ِّن مالِّ ٍ
اث
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
ُ
ول َّ َ
ََ َ َْ
َ
ْ َ
()1
و ِّارثِّهِّ ،قَطَع َّ ِّ
رياثَهُ ِّم َن ا ْجلَنَّةِّ يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َامةِّ» أخرجه ابن ماجه
َ
َ
اَّللُ م َ

[ماجه[ ]2703 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده زيد العمى] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده وا ٍه بمرة ،وهو مسلسل بالضعفاء.
عبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث ،وأبوه وسويد بن سعيد ضعيفان]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2703ك َتاب ا ْلوصايا ،باب ا ْل َحي ِ
ف ِفي ا ْل َو ِصَّي ِة
ْ
ُ َ َ َ َ ُ

ول َِّّ
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل بِّ َع َم ِّل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1814جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن َّ
اَّلل َ
صيَّتِّهِّ ،فَـي ْختَم لَهُ بِّ َ ِّ ِّ
اف ِّيف و ِّ
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل بِّ َع َم ِّل أَ ْه ِّل
أَ ْه ِّل ْ
َّارَ ،وإِّ َّن َّ
اخلَ ِّْري َسبْعِّ َ
ني َسنَةً ،فَِّإذَا أ َْو َ
ش ِّّر عَ َمله فَـيَ ْد ُخ ُل الن َ
صى َح َ َ
ُ ُ
َّ ِّ
ني سنَةً ،فَـيـ ْع ِّد ُل ِّيف و ِّ
ْك
صيَّتِّهِّ ،فَـيُ ْختَ ُم لَهُ ُِّبَ ِّْري َع َملِّهِّ فَـيَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ» قَ َ
«واقـ َْرءُوا إِّ ْن ِّش ْئـتُ ْم» {تِّل َ
الش ِّّر َس ْبع َ َ َ
ال أَبُو ُه َريْـ َرةََ :
َ
()1
ود َّ
ني} [البقرة .]90 :أخرجه ابن ماجه
اب ُم ِّه ٌ
اَّللِّ} [النساء -]13 :إِّ َىل قَـ ْولِّهِّ َ -
ُح ُد ُ
{ع َذ ٌ
[ماجه[ ] 2704 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ،وقد انفرد به]
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2704ك َتاب ا ْلوصايا ،باب ا ْل َحي ِ
ف ِفي ا ْل َو ِصَّي ِة
ْ
ُ َ َ َ َ ُ

ول َِّّ
ِّ
[( - ]1815جه) ُم َع ِّ
صى،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اويَة بْ ِّن قُـ َّرةَ ،عَ ْن أَبِّيهِّ قَ َ
«م ْن َح َ
ض َرتْهُ ال َْوفَاةُ فَأ َْو َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َمَ :
()1
ت و ِّ
صيَّـتُهُ َعلَى كِّتَ ِّ
اب َّ
ت َك َّف َارةً لِّ َما تَـ َر َك ِّم ْن َزَكاتِّهِّ ِّيف َحيَاتِّهِّ» أخرجه ابن ماجه
اَّللَِّ ،كانَ ْ
فَ َكانَ ْ َ

[ماجه[ ] 2705 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس ،وقد عنعنه .وشيخه أبي حلبس أحد المجاهيل]

جدا لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي -وجهالة أبي َح ْلَبس وشيخه ُخليد بن أبي
[األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ً
ُخليد]
ف ِفي ا ْلو ِصَّيةِ
( )1سنن ابن ماجه (ِ ،)2705ك َتاب ا ْلوصايا ،باب ا ْل َحي ِ
ْ
َ
ُ َ َ َ َ ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ َّن َّ
ص َّد َق َعلَْي ُك ْم،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( * - ]1816جه) أبو هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّللَ تَ َ
اَّلل َ
()1
ِّعنْ َد وفَاتِّ ُكم ،بِّثُـلُ ِّ
ث أ َْم َوالِّ ُك ْمِّ ،زَاي َدةً لَ ُك ْم ِّيف أَ ْع َمالِّ ُك ْم» أخرجه ابن ماجه
َ ْ

[ماجه[ ]2709 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده طلحة بن عمر الحضرمي ضعفه غير واحد] [األلباني :حسن] [شعيب :إسناده
جدا .طلحة بن عمر -وهو المكي -متروك الحديث]
ضعيف ً
ِ
الثلُثِ
ِ
ِ
اب ا ْل َوصَّية ِب ُّ
اب ا ْل َو َص َاياَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2709ك َت ُ

ول َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم :إِّ َّن َّ
ول:
اَّللَ َع َّز َو َجلَّ يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1817جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
اَّلل َ
صيبا ِّمن مالِّ َ ِّ
َك و ِّ
ْت ل َ ِّ
ِّ
ك،
كِّ ،ألُطَ ِّّه َر َك بِّهِّ َوأُ َزّكِّيَ َ
ت بِّ َكظَ ِّم َ
ني أَ َخ ْذ ُ
اح َدةٌ ِّمْنـ ُه َماَ ،ج َعل ُ
«اي ابْ َن َ
كح َ
َك نَ ً ْ َ
َ
آد َم ،اثْـنَـتَان َملْ تَ ُك ْن ل َ َ
()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك» أخرجه ابن ماجه
َجل َ
ك بَـ ْع َد انْق َ
ص َالةُ عبَادي َعلَْي َ
َو َ
ضاء أ َ

[ماجه[ ] 2710 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده مقال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،مبارك بن حسان لين

الحديث]

ِ
اب ا ْل َو ِصَّي ِة ِب ُّ
الثلُ ِث
اب ا ْل َو َص َاياَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2710ك َت ُ
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الكتاب الثاني :يف الوعد
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ببيع
[(- ]1818د) عبد هللا بن أيب احلمساء  -رضي هللا عنه  -قال:
«ابيعت َ
ُ
ت بعد ثالث ،فجئت فإذا هو يف مكانه،
قبل أن يُـْبـ َع َ
ث ،فَـبَ ِّق ْ
يت له بقيَّة ،ووعدتُه أن آتِّيَهُ هبا يف مكانه فنسيت ،مث ذكر ُ
علي ،أان هاهنا منذ ثالث أنْـتَ ِّظ ُر َك» .أخرجه أبو داود (.)1
فقال يل :اي فىت لقد َش َق ْق َ
ت َّ
[جامع[ ] 9265 :عبد القادر :في سنده ضعف واضطراب] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة عبد الكريم وهو ابن عبد هللا بن شقيق]
[األلباني :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( )4996في األدب ،باب في العدة.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا َوعَ َد
[( - ]1819د ت) زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
الرجل ،ونوى أن يَِّفي به ،فلم يَ ِّ
ف به ،فال جناح عليه» أخرجه الرتمذي.
ُ
َ
()1
ِّ
ِّ
ويف رواية أيب داود قال« :إذا َوع َد الرجل أخاه ،ومن نيَّته أن يفي له فلم يف له ،ومل جيئ للميعاد ،فال إمث عليه» .

[جامع[ ]9266 :الترمذي :هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أبو
النعمان وأبي وقاص]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4995في األدب ،باب في العدة ،والترمذي رقم ( )2635في اْليمان ،باب ما جاء في عالمة المنافق.

438

الكتاب الثالث :يف الوكالة
[( - ]1820د ت) حكيم بن حزام  -رضي هللا عنه َّ -
ث معه بدينار
«أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بَـ َع َ

ليشرتي له أُضحية ،فاشرتى كبشاً بدينار ،وابعه بدينارين ،فرجع فاشرتى أضحية بدينار ،فجاء هبا وابلدينار الذي

بار َك له يف جتارته» أخرجه أبو
استفضل من األخرى ،فتصدَّق ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ابلدينار ،ودعا له أن يُ َ

داود

(.)1

ض ِّّح ابلشاة ،وتصدق ابلدينار».
ويف رواية الرتمذي حنوه ،وقال لهَ « :

[جامع[ ]9272 :الترمذي :حديث حكيم بن حزام ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام]
[شعيب :إسناده ضعيف ْلبهام الشيخ الراوي عن حكيم بن حزام] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 3386في البيوع ،باب في المضارب يخالف ،والترمذي رقم ( )1257في البيوع ،باب رقم (.)34
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حرف الياء
وفيه كتاب واحد ،وهو كتاب اليمني
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[( - ]1821د) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لرجل َحلَّ َفه:
أن َ
ف ابهلل الذي ال إله إال هو ماله عندي شيء» يعين للمدعي .أخرجه أبو داود (.)1
«احلِّ ْ
ْ
[جامع[ ]9273 :عبد القادر :في سنده عطاء بن السائب ،وهو صدوق اختلط] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )3620في األقضية ،باب كيف اليمين.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا اجتهد
[( * - ]1822د) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :كان ُ

يف اليمني قال :والذي نفس أيب القاسم بيده» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]9275 :عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3264في األيمان والنذور ،باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت ،ورواه ابن ماجة من حديث رفاعة
الجهني بمعناه رقم ( ) 2090في الكفارات ،باب يمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي كان يحلف بها.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا حلف :ال
[( - ]1823د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه – قال« :كانت ميني ُ

وأستغفر هللا» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 9276 :عبد القادر :في سنده هالل بن أبي هالل المدني مولى بني كعب ،لم يوثقه غير ابن حبان] [شعيب :إسناده ضعيف]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 3265في األيمان والنذور ،باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت.

[( * - ]1824د) عكرمة  -رمحه هللا َّ -
ألغزو َّن قُريشاً،
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال يوماً« :وهللا َ
َّ
ألغزون قريشاً[ ،وهللا ألغزون قريشاً] مث قال :إن شاء هللا».
وهللا
ويف رواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن عكرمة  -يرفعه  -أنه قال:

«وهللا ألغزون قريشاً ،مث قال :إن شاء هللا ،مث قال :وهللا ألغزون قريشاً إن شاء هللا ،مث قال :وهللا ألغزون قريشاً ،مث

سكت ،مث قال :إن شاء هللا» زاد فيه بعض الرواة« :مث مل يَـغْ ُز ُه ْم» .أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ]9296 :شعيب :إسناده ضعيف .شريك  -وهو ابن عبد هللا -سيئ الحفظ وفي روايته عن عكرمة اضطراب .ثم هو مرسل]
[األلباني :صحيح]

( )1رقم ( )3285في األيمان ،باب االستثناء في اليمين.

[( - ]1825د) سويد بن حنظلة  -رضي هللا عنه  -قال« :خرجنا نريد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومعنا
رسول هللا  -صلى هللا
القوم أن ََِّيلفوا،
وحلفت أنه أخي ،فَ َّخلَ ْوا سبيله ،فأتينا َ
وائل بن ُح ْجر ،فأخذه ٌّ
ُ
عدو له ،فتَ َح َّرج ُ
عليه وسلم -فأخربته َّ
صدقت ،املسلم أخو املسلم» أخرجه أبو
وحلفت أان أنه أخي ،فقال:
حترجوا أن َيلفوا،
أن القوم َّ
َ
ُ
داود (.)1
[جامع[ ] 9309 :عبد القادر :في إسناده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف بذكر القصة ،والمرفوع منه صحيح]

( )1رقم ( )3256في األيمان ،باب المعاريض في اليمين ،ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( )2119في الكفارات ،باب من ورى في يمينه.

ول َِّّ
ث أ َْو
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
[( - ]1826جه) ابْن عُ َم َر -رضي هللا عنهما -قَ َ
ف ِّح ْن ٌ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّ ََّّنَا ا ْحلَلِّ ُ
اَّلل َ
()1
نَ َد ٌم» أخرجه ابن ماجه
ِ
ِ
سعر بن ِكدام .والصحيح أنه موقوف من
[ماجه[ ]2103 :األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بشار بن كدام أخي م ْ
قول عبد هللا بن عمر بن الخطاب]
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ِ
ِ
ين ِح ْن ٌث أ َْو َنَد ٌم
اب ا ْلَي ِم ُ
اب ا ْل َك َّف َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2103ك َت ُ

ول َِّّ
ف ِّيف قَ ِّطيعةِّ
ِّ
ال َر ُس ُ
َت :قَ َ
«م ْن َحلَ َ
شة -رضي هللا عنها -قَال ْ
[( * - ]1827جه) عَائِّ َ
َ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمَ :
()1
ِّ
ِّ
ك» أخرجه ابن ماجه
ح ،فَِّربُّهُ أَ ْن َال يُتِّ َّم َعلَى ذَلِّ َ
يما َال يَ ْ
صلُ ُ
َرح ٍم ،أ َْو ف َ

[ماجه[ ]2110 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه] [األلباني :صحيح] [شعيب :إسناده
ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال]
ِ
ِ
ال َك َّف َارُت َها َتْرُك َها
اب ا ْل َك َّف َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2110ك َت ُ
اب َم ْن َق َ

ول َِّّ
ِّ
صا ٍع ِّم ْن متَْ ٍرَ ،وأ ََم َر
الَ « :ك َّف َر َر ُس ُ
[( - ]1828جه) ابْن عَبَّاس -رضي هللا عنهما -قَ َ
صلَّى هللاُ عَلَيْه َو َسلَّ َم بِّ َ
اَّلل َ
()1
صا ٍع ِّم ْن بُـ ٍّر» أخرجه ابن ماجه
ص ُ
َّاس بِّ َذلِّ َ
ك ،فَ َم ْن َملْ َِّجي ْد فَنِّ ْ
ف َ
الن َ

[ماجه[ ] 2112 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده عمر بن عبد هللا بن يعلي ضعيف] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف
لضعف عمر بن عبد هللا بن يعلى الثقفي]
ِ
ِ
ط َع ُم ِفي َك َّف َارِة ا ْلَي ِم ِ
ين؟
اب َك ْم ُي ْ
اب ا ْل َك َّف َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2112ك َت ُ

الر ْمحَ ِّن الْ ُق َر ِّش ِّّي قَ َ
ص ْف َوا َن بْ ِّن َع ْب ِّد َّ
[( - ]1829جه) َع ْبد َّ
ص ْف َوا َن ،أ َْو َع ْن َ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن َ
ال :ل ََّما َكا َن يَـ ْو ُم فَـ ْت ِّح َم َّكةَ َجاءَ
ول َِّّ
اجعل ِّألَِّيب نَ ِّ
ال« :إِّنَّهُ َال ِّه ْج َرةَ» ،فَانْطَلَ َق فَ َد َخ َل َعلَى ال َْعبَّ ِّ
ال:
اس ،فَـ َق َ
صيبًا ِّم َن ا ْهلِّ ْج َرةِّ ،فَـ َق َ
الَ :اي َر ُس َ
ِّأبَبِّيهِّ ،فَـ َق َ
اَّللْ َ ْ ،
اس ِّيف قَ ِّم ٍ
ول َّ
ْت فَُال ًان َوالَّ ِّذي بَـْيـنَـنَا
الَ :اي َر ُس َ
س َعلَْيهِّ ِّر َداءٌ ،فَـ َق َ
قَ ْد َع َرفـْتَِّين؟ قَ َ
اَّللِّ ،قَ ْد َع َرف َ
ال :أ َ
َج ْل ،فَ َخ َر َ
ج ال َْعبَّ ُ
يص ل َْي َ
ت
صلَّى هللاُ عَلَْيهِّ َو َسلَّ َم« :إِّنَّهُ َال ِّه ْج َرةَ» ،فَـ َق َ
َوبَـْيـنَهَُ ،و َجاءَ ِّأبَبِّيهِّ لِّتُـبَايِّ َعهُ عَلَى ا ْهلِّ ْج َرةِّ ،فَـ َق َ
ْس ْم ُ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
ال ال َْعبَّ ُ
اس :أَق َ
ت َع ِّّميَ ،وَال ِّه ْج َرةَ»،
س يَ َدهُ ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم يَ َدهُ ،فَ َم َّ
ال« :أَبْـ َر ْر ُ
َعلَْي َ
ك ،فَ َم َّد النِّ ُّ
َّيب َ
اَّللِّ ب ِّن إِّ ْد ِّريسَ ،عن ي ِّزي َد ب ِّن أَِّيب ِّزاي ٍدِّ ،إبِّسنَ ِّ
ِّ
ال
ادهَِّْ ،حن َوهُ قَ َ
َح َّدثَـنَا ُحمَ َّم ُد بْ ُن ََْي َىي قَ َ
الربِّ ِّ
س ُن بْ ُن َّ
ْ
َ ْ َ ْ
يعَ ،ع ْن َع ْبد َّ ْ
َ
الَ :ح َّدثَـنَا ا ْحلَ َ
()1
ِّ ِّ
ٍ
َسلَ َم أَ ْهلُ َها» أخرجه ابن ماجه
يَ ِّزي ُد بْ ُن أَِّيب ِّزَايد« :يَـ ْع ِّين َال ه ْج َرةَ م ْن َدا ٍر قَ ْد أ ْ
[ماجه[ ] 2116 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده يزيد بن أبي زياد ،أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور]
[شعيب :إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي]
ِ
ِ
اب إِ ْبَر ِار ا ْل ُم ْق ِسمِ
اب ا ْل َك َّف َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2116ك َت ُ

ول :أَ َان إِّذًا لَيـ ُه ِّ
ال
ي ،فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َو َسلَّ َم َر ُج ًال يَـ ُق ُ
[( - ]1830جه) أَنَس -رضي هللا عنه -قَ َ
ود ٌّ
الَِّ :مس َع النِّ ُّ
َّيب َ
َ
()1
ول َِّّ
ِّ
ت» أخرجه ابن ماجه
َر ُس ُ
«و َجبَ ْ
اَّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :

[ماجه[ ] 2099 :عبد الباقي :في الزوائد :في إسناده بقية بن الوليد مدلس .وقد رواه بالعنعنة] [األلباني :ضعيف جدا] [شعيب:
محرر متروك الحديث ،وهشام بن عمار وبقية ابن الوليد ضعيفان]
إسناده تألف ،عبد هللا بن َّ
ِ
ِ
ف ِب ِمَّل ٍة َغ ْيِر ِْ
اْل ْس َالمِ
اب َم ْن َحَل َ
اب ا ْل َك َّف َاراتَ ،ب ُ
( )1سنن ابن ماجه ( ،)2099ك َت ُ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
كتاب اللواحق
هذا كتاب يتضمَّن أحاديث يف معانٍ متفرِّقة ،مشرتكة ومنفردة ،مل ميكن إدخاهلا يف التقفية إال
بتعسُّفٍ ،فرأينا أن نُفْرِدَها من احلروف ،وجنعلَ هلا كتاباً واحداً
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رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-أربَ ٌع ِّم ْن
[(~ - ]1831ت) أبو أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
(.)1
ِّ
ِّ
والسواك» أخرجه الرتمذي
ُسنَ ِّن املُ َ
رسلني :احلياء ،والتَّعطُّ ُر ،والنّكاحّ ،
[جامع[ ]9322 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده أبو الشمال ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 1080في النكاح ،باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-األَانة من هللا،
[( - ]1832ت) سهل بن سعد  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ

والع َجلَةُ من الشيطان» أخرجه الرتمذي
َ

(.)1

[جامع[ ]9323 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ،وهو
ضعيف وللحديث شواهد يرتقي بها] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس]

( )1رقم ( ) 2013في البر ،باب ما جاء في التأني والعجلة...

[( * - ]1833د ت) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
«حسن الظَّ ِّّن من
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالُ :
ُح ْس ِّن العبادة» أخرجه أبو داود.
وعند الرتمذي َّ
«إن ُح ْس َن الظَّ ِّّن ابهلل من ُح ِّ
سن العبادة» (.)1
[جامع[ ]9331 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :حديث حسن] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال شتير بن نهار]
[األلباني :ضعيف]

( )1رواه الترمذي رقم ( )3604في الدعوات ،باب رقم ( ،)146وأبو داود رقم ( )4993في األدب ،باب في حسن الظن.

رسول هللا  -صلى هللا عليه
[( - ]1834ت) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قال:
مسعت َ
ُ
وسلم -يقولَ « :خصلتان من كانتا فيه كتبه هللا شاكراً صابراً ،ومن مل تكوان فيه مل يكتبه هللا ال شاكراً وال صابراً (َ : )1من
نظر يف ِّدينه إىل من هو فوقَه ،فاقتدى به ،ونظر يف دنياه إىل من هو دونه ،فَ َح ِّم َد هللا على ما فَضَّله به عليه ،كتبه هللا
شاكراً صابراً ،ومن نظر يف ِّدينه إىل من هو ُدونَه ،ونظر يف دنياه إِّىل من هو فوقه ،فأ ِّ
ف على ما فاته منه ،مل يكتبه هللا
َس َ
َ
َ
()1
ال شاكراً وال صابراً» أخرجه الرتمذي .

[جامع[ ]9342 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده المثنى بن الصباح ،وهو ضعيف اختلط بأخرة] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )2514في صفة القيامة ،باب رقم (.)59

[( * - ]1835ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه َّ -
ليم
أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال َح َ
إال ذو َعثْرة ،وال حكيم إال ذو َجتْ ِّربة» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]9348 :عبد القادر :حسنه الترمذي ،وهو كما قال] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2034في البر ،باب ما جاء في التجارب.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال
[( * - ]1836ت) حذيفة وابن مسعود  -رضي هللا عنهما  -قاال :قال ُ
أحسن
ت ،ولكن َو ِّطّنُوا أنفسكم إن
الناس
أحسنت ،وإن أساؤوا أسأ ُ
ُ
كم َّإم َعة ،يقول :أان مع الناس ،إن ْ
ي ُك ْن َ
أح ُد ْ
َ
أح َ
سن ُ
الناس أن ُحتْ ِّسنُوا ،وإن أساؤوا أن ال تَظلِّ ُموا».
ُ
()1
أخرجه الرتمذي عن حذيفة وح َده ،وقال فيه« :ال تكونوا َّإم َعة» .فجمع  .واألول :ذكره رزين.

[جامع[ ]9349 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من هذا الوجه] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب:
رجاله ثقات إال شيخ المصنف –شيخ الترمذي -فقد ضعفه جميع األئمة]
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( )1رواه الترمذي رقم ( ) 2008في البر ،باب ما جاء في اْلحسان والعفو.

ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1837ت) جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال« :ذُك َر رجل عند ِّّ
(.)1
،
النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-ال يُع َدل ِّّ
ابلر َعةِّ شيء» أخرجه الرتمذي
بعبادة واجتهاد ،وذُكِّر آخر بِّ ِّر َعةٍ فقال ُّ

[جامع[ ]9350 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه ،وهو مجهول] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2521في صفة القيامة ،باب رقم (.)61

[( - ]1838ت) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ملعو ٌن َم ْن
أن َ
ضار م ِّ
ؤمناً ،أو َم َكر به» أخرجه الرتمذي (.)1
َّ ُ
[جامع[ ]9379 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :في سنده أبو سلمة الكندي ،وهو مجهول ،وفرقد السبخي وهو لين]
[األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 1942في البر ،باب ما جاء في الخيانة والغش.

[(~ - ]1839ت) أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :النار قريبة
أن َ
ب ُبيل منّان».
من كل َخ ٍّ
ب وال ُبيل وال منَّان» أخرج الرتمذي الرواية الثانية
ويف رواية« :ال يدخل اجلنَة َخ ٌّ

(.)1

[جامع[ ]9384 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :في سنده فرقد السبخي ،وهو لين الحديث] [األلباني :ضعيف]
( )1رواه الترمذي رقم ( )1964في البر ،باب ما جاء في البخيل.

[( * - ]1840ت) واثلة بن األسقع  -رضي هللا عنه َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تُظ ِّْه ِّر
أن َ
َّ
الش َماتةَ ألخيك فيعافِّيَهُ هللا ويبتليك» أخرجه الرتمذي (.)1

[جامع[ ]9397 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف] [شعيب :ضعيف لضعف القاسم
بن أمية]

( )1رقم ( )2508في صفة القيامة ،باب رقم (..)55

[( - ]1841د) أبو الدرداء  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
«حبُّ َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمُ :-
ك الشيءَ
عمي وي ِّ
ي ِّ
ص ّم» أخرجه أبو داود (.)1
ُ
ُ

[جامع[ ] 9398 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :صحيح موقوفاً ،وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد هللا بن أبي مريم،
وبقية -وهو ابن الوليد -وإن كان ضعيف ًا قد توبع] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )5130في األدب ،باب في الهوى.

رجل آ َخر  -ورسول هللا  -صلى هللا
[( * - ]1842ت) أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال« :تويف رجل ،فقال ٌ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-ما يدريك؟ لعله تكلَّم مبا ال يَعنيه ،أو
عليه وسلم -يسمع  :-أبْ ِّش ْر ابجلنة ،فقال ُ
(.)1
َُِّب َل مبا ال يُـغْنيه» .أخرجه الرتمذي
[جامع[ ]9409 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه]
( )1رقم ( )2317في الزهد ،باب رقم (.)11

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-كلُّ ِّ
كالم ِّ
ابن
[( * - ]1843ت) أم حبيبة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال ُ

أمر مبعروف ،أو هني عن منكر ،أو ذكر هللا» أخرجه الرتمذي (.)1
آدم عليه ،ال لَه ،إال ٌ
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[جامع[ ]9413 :الترمذي :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محمد بن يزيد بن خنيس] [عبد القادر :حديث حسن] [األلباني:
ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة أم صالح]

( )1رقم ( )2414في الزهد ،باب رقم (.)63

[( - ]1844د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه َّ -
ص ْرف الكالم
أن َ
«م ْن تَعلَّم َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ِّ
صرفاً وال عدالً» أخرجه أبو داود (.)1
قلوب الرجال  -أو الناس  -مل يقبل هللا منه َ
يب به َ
ليَ ْستَ َ

[جامع[ ] 9416 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( ) 5006في األدب ،باب ما جاء في المتشدق في الكالم.

[( - ]1845ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :كفى بك
أن َ
(.)1
ال ُخم ِّ
اصماً» أخرجه الرتمذي
إَثاً :أ ْن ال تز َ

[جامع[ ]9421 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1995في البر ،باب ما جاء في المراء.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال متَُ ِّ
[( - ]1846ت) عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما َّ -
ار
أن َ
(.)1
اك ،وال متَُ ِّ
از ْحهُ ،وال تَعِّ ْدهُ موعداً فَـتُخلِّ َفه» أخرجه الرتمذي
أَ َخ َ

[جامع[ ]9422 :الترمذي :هذا حديث غريب] [عبد القادر :إسناده ضعيف] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )1996في البر ،باب ما جاء في المراء.

َن
[( * - ]1847د س) أبو بكرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يَقول َّ
وص ْمته ُكلَّه قال :فال أدري :أ َك ِّرهَ التـَّزْكية ،أو [قال] :البُ َّد من نَـ ْوَمةٍ أو َرقْدة» .أخرجه
أح ُدكم :إين ُ
قمت رمضا َن ُكلَّهُ ،

أبو داود والنسائي (.)1

[جامع[ ]9423 :عبد القادر :فيه عنعنة الحسن البصري] [شعيب :إسناده صحيح .الحسن -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري-
سمع من أبي بكرة فقد روى البخاري في "صحيحه" ثالثة أحاديث للحسن البصري صرح فيها بالسماع من أبي بكرة] [األلباني :ضعيف]

( )1رواه أبو داود رقم ( )2415في الصوم ،باب من يقول :صمت رمضان كله ،والنسائي  130 / 4في الصيام ،باب الرخصة في أن
يقال لشهر رمضان :رمضان.

مسعت
صد لكان خرياً [له] ُ
رجل فأكثر القول :لو قَ َ
[( - ]1848د) أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوماً ،وقال ٌ
أجتوَز يف القول ،فإن اجلواز هو خري» أخرجه أبو
أيت أو أُمرت  -أن َّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :لقد ر ُ
َّ

داود

(.)1

محمد بن إسماعيل بن عياش]
[جامع[ ]9428 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف َّ
( )1رقم ( ) 5008في األدب ،باب ما جاء في المتشدق في الكالم.

[( * - ]1849ت) عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما َّ -
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال تُكْثِّ ِّر
أن َ
بغري ذكر هللا ،فإن َكثْـرةَ الكالم ِّ ِّ
الكالم ِّ
سوةٌ للقلب ،وإن أبع َد الناس من هللا :القاسي القلب»
بغري ذ ْكر هللا عز وجل قَ َ
َ

أخرجه الرتمذي

()1

[جامع[ ]9429 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب] [عبد القادر :إسناده حسن] [األلباني :ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )2413في الزهد ،باب رقم (.)62
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عري أخاه
[( - ]1850ت) معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -قال :قال ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
«م ْن ََّ
ميت حىت يَـ ْع َملَه» قال أمحدِّ :م ْن ٍ
ذنب قد َتب منه .أخرجه الرتمذي (.)1
بذنب مل ْ

[جامع[ ]9438 :الترمذي :هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل] [عبد القادر :حسن بشواهده] [األلباني :موضوع] [شعيب:
إسناده ضعيف جدا ،بل شبه موضوع]

( )1رقم ( )2507في صفة القيامة ،باب رقم (.)54

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول« :إن من البيان
[( - ]1851د) بريدة  -رضي هللا عنه  -قال:
مسعت َ
ُ
ِّ
ِّس ْحراًَّ ،
رسول هللا
ص َدق ُ
وإن من العلم َجهالً ،وإن من ال ِّّ
صوحانَ :
شعر ُحكْماً ،وإن من القول عياالً» فقال صعصعة بن ُ
 صلى هللا عليه وسلم -أما قوله« :إن من البيان سحراً» فالرجل يكون عليه احلق ،وهو أ ْحلَ ُن حبجته من خصمه،ِّ
قلب الشيء يف عني اإلنسان ،وليس ِّ
بقلب األعيان ،أال ترى أن
«السحر» ُ
فيقلب احلق ببيانه إىل نفسه  -ألن معىن ّ
حب املمدوح ،مث يَ ُذ ّمه حىت يصرفَها إىل بغضه.
البليغ مي َدح إنساانً حىت يصرف
َ
قلوب السامعني إىل ِّّ
وأما قول ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَّ :-
«وإن من العلم جهالً» فهو تكلُّف الرجل ما ال يعلم .فَـيُ َج ِّّهلُهُ عند
يتعظ اإلنسان هبا.
غريه .وأما قوله« :وإن من الشعر حكْما» فهي هذه املواعظ واألمثال الت َّ
ِّ
ك على من ال يريده ،وعلى من ليس من شأنه [وال يريده].
ك وحديثَ َ
ك كال َم َ
ضَ
عر ُ
وأما قوله« :وإن من القول عياالً» فَ ْ
ِّ
الناس مبا ال يعلمون» ( )1وبقوله« :ال تُـ ْعطُوا
وقد هنى عن ذلك ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بقوله« :ال ُحتَ ّدثوا َ
()2
ِّ
ِّ
ِّ
ب لذلك َمثَ ٌل أنه« :كتعليق الآللئ يف
وه ْم» قال :وقد ُ
ري أهلها فَـتَظْل ُموها ،وال َمتنَـعُوها أهلها ،فَـتَظل ُم ُ
ض ِّر َ
احلك َ
ْمةَ غَ َ
أعناق اخلنازير ( »)3أخرجه أبو داود (.)4

[جامع[ ] 9442 :عبد القادر :إسناده ضعيف ،وللفقرتين منه :إن من البيان سح اًر ،وإن من الشعر حكماً ،شواهد] [شعيب :حديث
ال" وقوله" :وإن من القول عيا ًال" ،وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي جعفر عبد هللا بن ثابت
صحيح لغيره دون قوله" :وإن من العلم جه ً
وصخر بن عبد هللا] [األلباني :ضعيف]

( )1لم يصح في المرفوع ،ومعناه عند البخاري عن علي موقوف ًا  199 / 1في العلم ،باب من خص بالعلم قوم ًا دون قوم كراهية أن ال
يفهموا :حدثوا الناس بما يعرفون ،أتحبون أن يكذب هللا ورسوله ،وعند مسلم في المقدمة ،باب النهي عن الحديث بكل ما سمع عن
ابن مسعود موقوف ًا :ما أنت بمحدث قوم ًا حديثًا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة ،وانظر " المقاصد الحسنة " للسخاوي صفحة
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( )2وكذلك لم يصح في المرفوع :وإن كان معناه صحيحاً.
( )3إسناده ضعيف ،انظر ابن ماجة رقم (.)224

( )4رقم ( ) 5012في األدب ،باب ما جاء في الشعر ،إلى قوله :وال يريده ،وفيه زيادة شرح في أوله وإسناده ضعيف ،وللفقرتين منه:

إن من البيان سح ًار ،وإن من الشعر حكم ًا ،شواهد.

[(~ - ]1852ت) أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال« :صلَّى بنا ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوماً
ع شيئاً يكون إىل قيام الساعة إال أخربان بهَ ،ح ِّفظَه من ِّحفظه ،ونسيه من
صالة العصر بنهار ،مث قام خطيباً ،فلم يَ َد ْ
ِّ
ِّ
نسيه ،وكان فيما قالَّ :
فناظر كيف تعملون؟ أال فاتقوا الدنيا ،واتقوا
إن الدُّنيا َخضرة ُحلوة ،وإن هللا ُم ْستَ ْخلفكم فيهاٌ ،

النساء ،وكان فيما قال :أال ال متَْنَـ َع َّن َر ُجالً هيبَةُ الناس أن يقول حبق إذا علمه ،قال :فبكى أبو سعيد  -وقال :قد وهللا
لكل غادر لواء يوم القيامة ب َق ْدر غَ ْدرته ،وال غَ ْدرة أعظم من غدرة
رأينا أشياء فَ ِّه ْبنا  -وكان فيما قال :أال إِّنه يُـ ْن َ
صب ّ
عامة ،يـرَك ُز لواؤه عند ْ ِّ
ِّ
آدم ُخل ُقوا على طبقات َشىت ،فمنهم َم ْن يُولَ ُد
استه ،وكان فيما حفظنا يومئذ :أال إن بين َ
إمام َّ ُ ْ
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وَي َىي مؤمناً ،وميوت مؤمناً ،ومنهم َم ْن يُولَ ُد مؤمناً ،وَيىي مؤمناً ،وميوت كافراً ،ومنهم َم ْن يُولَ ُد كافراً ،وَيىي كافراً،
مؤمناًَْ ،
ض ِّ
سريع ال َفيء ،والسريع
وميوت مؤمناً ،ومنهم َم ْن يُولَ ُد كافراً ،وَيىي كافراً ،وميوت كافراً ،أال وإن منهم البطيءَ الغَ َ
ب ُ
ْك بِّتلك ،أال وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب ،أال
الغضب سريع ال َفيء ،البطيء الغضب بطيء الفيء ،فَتِّل َ
س َن القضاء حسن الطلب،
وخريهم بطيءُ الغضب سريع الفيءُّ ،
وشرهم ُ
سريع الغضب بطيء الفيء ،أال وإن منهم َح َ
س ُن الطلب ،ومنهم سيء الطلب حسن القضاء ،فتلك بتلك ،أال َّ
وإن منهم سيءَ القضاء سيءَ
ومنهم َسيء القضاء َح َ

وشرهم سيء القضاء سيء الطلب ،أال وإن الغضب مجَْ َرة يف قلب
احلسن القضاء
الطلب ،أال وخريهم
احلسن الطلبّ ،
ُ
ُ
وجعلنا نلتفت
أحس بشيء من ذلك
َ
فليلصق ابألرض ،قالَ :
ابن آدم ،أما رأيتم إىل محُْ َرة عينيه ،وانتفاخ أوداجه؟ فمن ّ

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أال وإنه مل يَـ ْب َق من الدنيا فيما مضى
إىل الشمس ،هل بقي من النهار شيء؟ فقال ُ
قي من يومكم هذا فيما مضى منه» أخرجه الرتمذي (.)1
منها [إال] كما بَ َ

[جامع[ ]9444 :الترمذي :هذا حديث حسن] [عبد القادر :في سنده علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف ،ومع ذلك فقد الترمذي:
هذا حديث حسن ،أقول :ولبعض فقراته شواهد] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2192في الفتن ،باب ما أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة.

ِّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -على
[( - ]1853د) العالء بن احلضرمي  -رضي هللا عنه – قال« :كان عام َل ِّّ
البحرين ،وكان إِّذا كتب إليه يبدأ بنفسه» أخرجه أبو داود (.)1

[جامع[ ] 9470 :عبد القادر :في سنده جهالة] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة ابن العالء بن الحضرمي] [األلبان :إسناده ضعيف]
( )1رقم ( )5134و ( ) 5135في األدب ،باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب.

ِّ
دي ِّ
ورج ٌل
ب َ
كر َ
وعمرو بن األسودُ ،
«وفَ َد املقدام بن َم ْع ْ
[( * - ]1854د س) خالد بن معدان  -رمحه هللا  -قالَ :
من بين أسد ،من ِّ ِّ
فرجع
َّسرين إىل معاوية بن أيب سفيان ،فقال معاوية للمقدام:
أعلمت أن احلسن بن علي تُـ ُوِّّيف؟ َّ
َ
َ
أهل قن َ
()1
ِّ
ِّ
رسول هللا  -صلى هللا عليه
ض َعهُ ُ
املقدام ،فقال له فالن  :أتَـعُدُّها مصيبة؟ قال املقدام :وملَ ال أراها مصيبةً وقد و َ
ُ
ِّ
ِّ
َبرح
ي :مجَْ َرةً أطفأها هللا ،فقال
س ٌْ
ُ
لي؟ قال َ
وسلم -يف َح ْج ِّره ،فقال :هذا مينُ ،
األسد ّ
املقدامَّ :أما أان فال أ َ
وح َ
ني من َع ّ
ُغيظك ،وأ ِّْ
كذبت فك ِّّذبين ،قال :أفعل،
ص ِّّدقين ،وإن أان
ُ
ص َدق ُ
ُمس َع َ
اليوم حىت أ َ
ْت فَ َ
ك ما تكره ،مث قال :اي معاوية ،إن أان َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -هنَى عن ل ُْب ِّ
س الذهب؟ قال :نعم ،قال :فأنشدك هللا،
مسعت َ
قال :أن ُ
ش ُدك ابهلل ،هل َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن لبس احلرير؟ قال :نعم ،قال :فأنشدك هللا ،هل تعلم َّ
[أن]
هل تَـ ْعلَم [أن] َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ل ُْب ِّ
والركوب عليها؟ قال :نعم ،قال املقدام :فوهللا ،لقد
َ
س جلود السباعُّ ،
علمت أين لن ْأجنَُو منك اي مقدام ،قال خالد :فأمر معاويةُ للمقدام
أيت هذا ُكلَّه يف بيتك اي معاوية ،فقال معاوية :قد
ُ
ر ُ
مبا مل أيمر به ِّ
ِّ
ي ألحد شيئاً مما أخ َذ،
املقدام على أصحابه ،ومل يُـ ْع ِّط
ففرقها
األسد ُّ
لصاحبَـ ْيه؛ وفرض البنه يف املِّئِّتني (َّ ،)2
ُ
ِّ
اإلمساك لِّشيئِّه» أخرجه أبو
سن
سط يده ،وأما
ّ
األسدي :فرجل َح ُ
فبلغ معاويةَ ذلك ،فقالَّ :أما املقدام :فرجل كرمي ،بَ َ
داود.
ِّ
بن ٍ
ش ُد َك هللا ،هل تعلم َّ
رسول هللا  -صلى هللا
أن َ
كرب على معاوية ،فقال :أَنْ ُ
واختصره النسائي قال« :وفَ َد املقدام ُ
عليه

وسلم-

هنَى

عن

لبس

السباع،

جلود

والركوب

عليها؟

قال:

نعم».

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن احلرير ،والذهب ،ومياثِّر النُّمور» (.)3
ويف أخرى له :أن املقدام قال« :هنى ُ
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[جامع[ ]9474 :عبد القادر :في سنده بقية بن الوليد ،وهو مدلس وقد عنعنه] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف بقية] [األلباني:
صحيح]

( )1رواه أبو داود رقم ( ) 4131في اللباس ،باب في جلود النمور والسباع ،والنسائي  176 / 7في الفرع والعتيرة ،باب النهي عن
االنتفاع بجلود السباع.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
[( - ]1855د) عبد هللا بن عمرو [بن الفغواء] اخلزاعي عن أبيه قال« :دعاين ُ
وأراد أن يبعثَين مبال إىل أيب سفيان إىل مكة ليَـ ْق ِّسمه يف قريش بعد الفتح ،فقال :التمس صاحباً ،فجاءين عمرو بن أمية
رسول
أج ْل ،قال :فأان لك صاحب،
َّم ِّري ،فقال :بَـلَغَين أنك تري ُد
فجئت َ
ُ
اخلروج إىل مكة ،وتلتمس صاحباً؟ قلتَ :
الض ْ
َ
ي] ،فقال :إذا
َّم ِّر ُّ
ت صاحباً ،قالَ :م ْن؟ ُ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقلت :قد وجد ُ
بن أميَّةَ [الض ْ
قلت :عمرو ُ

أتم ْنهُ ،قال :فخرجنا ،حىت إذا كنا ابألَبواء ،قال :إين
بالد قومه فاح َذرهُ ،فإنه قد قال :القائل أخوك
ُّ
هبطت َ
البكري ال َ
أُري ُد حاجةً إىل قومي بِّود ِّ
قلتَ :راشداً ،فلما َّ
ت قول رسول هللا  -صلى هللا عليه
َّان فَـتَـلَبَّ ْ
[وىل] ذكر ُ
ث يل قليالًُ ،
خرجت أ ِّ
كنت ابألصافِّ ِّر( )1إذا هو يُ ِّ
ضين يف َر ْه ٍط ،قال:
ت على بعريي ،حىت
وسلم -فَ َ
عار ُ
ُوضعُهُ حىت إذا ُ
ُ
ش َد ْد ُ
عت فسبقته ،فلما رأى أن قَ ْد فُـتُّه انصرفوا ،وجاءين فقال :كانت يل إىل قومي حاجةٌ ،قال :قلت :أجل ،ومضينا
ض ُ
وأو َ
فدفعت املال إىل أيب سفيان» .أخرجه أبو داود (.)2
حىت قَ ِّد ْمنا مكة،
ُ
[جامع[ ] 9475 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة حال عبد هللا بن عمرو بن الفغواء] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )4861في األدب ،باب في الحذر من الناس.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هل ُرئِّ َي  -أو
[( - ]1856د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :قال يل ُ
كلمةً غريها  -فيكم املغَِّّربون؟ قلت :وما املُغَِّّربون؟ قال :الذين يشرتك فيهم اجلِّ ّن» أخرجه أبو داود (.)1
[جامع[ ]9491 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف ،لتدليس ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز ،-وضعف
أبيه عبد العزيز بن جريج ،وأم حميد ال يعرف حالها] [األلباني :إسناده ضعيف]

( )1رقم ( ) 5107في األدب ،باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه.

[( - ]1857د) مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه َّ -
السري بني
«أن َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ -هنَى أن يُـ َق ّد ّ

إصبَـ َعني» أخرجه أبو داود

()1

[جامع[ ]9495 :عبد القادر :في سنده قريش بن أنس ،وهو صدوق تغير بأخرة ،وفي سماع الحسن من سمرة خالف] [شعيب:
ضعيف ،وهذا سند رجاله ثقات ،لكن الحسن -وهو البصري -مختلف في سماعه من سمرة بن جندب ،وقريش بن أنس ثقة ،لكنه

اختلط قُبيل موته] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( ) 2589في الجهاد ،باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين.

ب أحداً إال
مسعت َ
[( - ]1858د) عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت« :ما ُ
نس ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يَ ُ
(.)1
إىل ال ِّّدين» أخرجه أبو داود

[جامع[ ] 9496 :عبد القادر :في سنده انقطاع] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه ،فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة] [األلباني:
ضعيف]

( )1رقم ( )4987في األدب ،باب في صالة العتمة.

[( - ]1859د) علقمة بن عبد هللا عن أبيه قال« :هنى
ُ
ْس َر ِّس ّكةُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن تُك َ
املسلمني اجلائزةُ بينهم ،إال من أبس» أخرجه أبو داود (.)1
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[جامع[ ] 9504 :عبد القادر :إسناده ضعيف] [شعيب :إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء ،وجهالة أبيه فضاء بن خالد

الجهضمي] [األلباني :ضعيف]

( )1رقم ( )3449في البيوع ،باب في كسر الدراهم.

إبل
[( * - ]1860د) أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-تكون ٌ
فأما إبل الشياطني ،فقد رأيتُها خيرج أح ُدكم بنَ ِّج ٍ
أمسَنها ،فال يعلو بعرياً منها،
للشياطني،
يبات معه قد ْ
ٌ
وبيوت للشياطنيُ َّ ،

وأما بيوت الشياطني ،فلم أرها [كان سعيد يقول :ال أُراها] إال هذه األقفاص الت
ومير أبخيه قد انقطع به فال َيملهَّ ،
ُّ
()1
الناس ابل ِّّديباج» أخرجه أبو داود
يسرت ُ

[جامع[ ] 9512 :عبد القادر :إسناده حسن] [شعيب :إسناده ضعيف النقطاعه] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )2568في الجهاد ،باب في الجنائب.

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
مسعت َ
[( - ]1861د) عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -قالُ :
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :-هذا قرب أيب ِّرغَال،
يقول  -حني خرجنا معه إىل الطائف ،فمرران بقرب  -فقال ُ
وكان هبذا احلَرم يَ ْدفَ ُع عنه ،فلما خرج أصاب ْته النِّّ ْقمة الت أصابت قومه هبذا املكان ،فَ ُدفِّ َن فيه ،وآية ذلك :أنه ُدفِّ َن َم َعهُ
ص َن» أخرجه أبو داود (.)1
الناس ،فاستخرجوا الغُ ْ
غُ ْ
ص ٌن من ذهب ،إن أنتم نَبشتُ ْم عنه أصبتموه ،فابتدره ُ
[جامع[ ] 9522 :عبد القادر :في سنده مجهول] [شعيب :إسناده ضعيف لجهالة بجير بن أبي بجير] [األلباني :ضعيف]
( )1رقم ( )3088في الخراج واْلمارة ،باب نبش القبور العادية يكون فيها المال.
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