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 المــقــدمــة
إنَّ الحمَد هلل، نحمُدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوُذ باهلِل من شرور أنفسـنا، وسـيتا  

، وأشـهد أن   إلـه  ، ومن يضلل فال هادي لـه ، من يهده اهلل فال مضل له أعمالنا
، صــلا اهلل عليــه ا عبــده ورســوله ، وأشــهد أن محمــد إ  اهلل وحــده   شــري  لــه

 . َوَعَلا آِلِه َوَصْحِبِه َوَتاِبِعْيِهْم ِممَّْن َتَمسََّ  ِبُسنَِّتِه ِإَلا َيْوِم الدِّْينِ 
 أما بعد :  

، لا العلماء والباحثين العنايـة بـهفإن تحقيق التراث ونشر المخطوطا  مما يجب ع
عد علا رقيها وتقدمها في جوانـب وخاصة إذا كان ذل  التراث مما ينفع األمة ويسا

الحياة المختلفة ،  وقد بذل العلماء  والباحثون جهودا كثيرة في هذا السـبيل ، لكـن 
مازال هنا  الكثير من كتب التراث والمخطوطا  تنتظر النور ، وخاصة في اليمن ، 
فخــزاتن المخطوطــا  اليمنيــة فيهــا الكثيــر مــن الكتــب والرســاتل واألجــزاء لعــدد مــن 

 ماء اليمن ما زال  حبيسة  األدراج تنتظر من يخدمها ويخرجها إلا النور .عل
ـــي فهـــار  خـــزاتن   ـــة ف ـــا عـــدد مـــن المخطوطـــا  باحجـــام مختلف ـــ  عل ـــد وقف وق

المخطوطا  اليمنية ، وانتقيـ  بعضـها لخدمتـه ، ومنهـا هـذه الرسـالة التـي جمعهـا 
لرحمن بـن سـليمان العالمة محدث اليمن ومسندها في عصره ،  وجيه الدين  عبد ا

هـ  ، والموسومة بـ :"تلقـي  األفهـام 0521بن يحيا األهدل ، المتوفا بزبيد ، عام 
في وصايا خير األنام " جمع فيهـا مللفهـا ثالثـا وأربعـين حـديثا ،  إذ جعـل الضـابط 
في اختيار الحديث  أن يشتمل علا ذكر وصية نبوية ، وصا بها رسول اهلل صـلا 

ــه وســلم أحــد  ــدم لهــا اهلل علي ــين ، وق ــب مع ــدون ترتي ــ  ب أصــحابه ، ســردها الملل
 بمقدمة موجزة ، وختمها بخاتمة موجزة .

ونظر ألهمية الرسالة ومكانة مللفها ورسوخ قدمـه فـي علـم الحـديث واألثـر ، رأيـ  
أن أقوم بدراستها وتحقيقها  ، بعد حصـولي  علـا نسـختين خطيتـين لهـذه الرسـالة 

 ، بمحافظة حضرمو  ".من " مكتبة األحقا  ، تريم 
 وقد واقتض  طبيعة الدراسة والتحقيق  تقسيم البحث إلا قسمين :  

 األول : قسم الدراسة ، وفيه مبحثان :
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 المبحث األول :التعري  بالملل  . 
 المبحث الثاني  :التعري  بالكتاب ووص  نسخ المخطوطة 

قيـق المعتمـد عنـد القسم الثاني : النص المحقق ، إذ خدم  النص وفق منهج التح
 الباحثين . 

 ثم ذيل  البحث بفهار   علمية . 
 أسال اهلل أن ينفع به ، وأن يكتب لي أجره ،  إنه سميع مجيب .

 
*      *   * 
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 القسم األول : الدراسة ، ويحتوي علا مبحثين :
 

 : (0)المبحث األول :التعري  بالملل  
 اسمه ونسبه وكنيته: -0

 حمـد بـن عبـدأالقادر بـن  ي بن عمر بن عبديد الرحمن بن سليمان بن يحعبهو : 
بـن محمـد بـن عمـر بـن  إبـراهيمحمـد بـن يحـي بـن أبكر بـن مقبـول بـن  أبياهلل بن 

 هدل بن عمر بن محمد بـن سـليمان بـن عبيـد بـن عيسـي بـن علـااألبعلي الملقب 
محمــد  بــن جعفــر الصــادق بــنالكــاظم  بــن حمحــام بــن عــون بــن موســا  بــن محمــد

، رضــي اهلل  البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب
 .عنهم

ولم أق  علا ذكر لكنيته ، ولكن ولده األكبر اسمه "محمد " ، والمتعـار  عليـه أن 
يكنا الرجل بـاكبر أو ده ، ولعـل اشـتهاره بلقـب "وجيـه الـدين " ، ويختصـر أحيانـا ، 

 " غلب علا كنيته ، واهلل أعلم . فيقال :" الوجيه عبد الرحمن
 و دته ونشاته:  -5

 -هــــ 0011)مـــن عـــام  ذي القعـــدةالخـــام  مـــن فـــي  ولـــد فـــي مدينـــة زبيـــد      
(، ونشا في أسرة مشهورة بـالعلم ، فوالـده اامـام العالمـة المحـدث ، مسـند م0111

 .     (5)اليمن ، ومفتي زبيد في عصره ،سليمان بن يحيا األهدل
 ه :شيوخه وتالميذ -3

تتلمــذ الوجيــه األهــدل علــا عــدد مــن علمــاء عصــره ، وأخــذ ااجــازة عــن أكثــرهم ، 
 فمنهم : ) مرتبين بحسب حرو  الهجاء (

  الصنعاني األميرإبراهيم بن محمد بن إسماعيل  .0
  بن محمد الزمزمي المكي الشافعي  إبراهيم .5
 بكر بن علي البطاح ا هدل وأب .3
 بكر بن محمد الغزالي الهتاري وأب .4
 عمهاألهدل، بكر بن يحيا بن عمر مقبول  وبأ .2
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 المغربي إدري أحمد بن  .1
  أحمد بن حسن الموقري .1
 القادر بن بكري العجيلي الحفظي أحمد بن عبد .8
 أحمد بن عبيد العطار الدمشقي .1

 هدلأحمد بن محمد شري  مقبول األ .01
 أحمد بن محمد قاطن .00
 إسماعيل بن أحمد الربعي .05
 المزجاجيالخالق بن الزين  أمر اهلل بن عبد .03
 حامد بن عمر باعلوي التريمي .04
 ا سالفي إبراهيمالحسين بن  .02
 الشكور المدني حسين بن عبد .01
 سالم بن أبي بكر الكرماني .01
 ، والده سليمان .08
 ياألنبا ر الطاهر بن أحمد  .01

 لخالق بن علي المزجاجيا عبد .51
 محمد بن عمر المشرع نالرحمن ب عبد .50
 الرحمن بن مصطفا العيدرو  نزيل مصر عبد .55
 الرحمن الجاوي الصمد بن عبد عبد .53
 القادر الصنعاني القادر بن أحمد بن عبد عبد .54
 القادر بن خليل كد  زادة المدني عبد .52
 اهلل بن سليمان الجرهزي عبد .51
 اهلل بن عمر الخليل عبد .51
 األمير إسماعيلعبد اهلل بن محمد بن  .58
 المنعم القلعي المكي المل  بن عبد عبد .51
 عثمان بن علي الجبيلي .31
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 ر القناوي المصريعلي بن عم .30
 القادر البلغاري عمر بن عبد .35
 األمير إسماعيلقاسم بن محمد بن  .33
 الربعي إسماعيلمحمد بن  .34
 ا سالفي إبراهيممحمد بن الحسين بن  .32
 محمد بن سليمان الكردي المدني .31
 محمد بن عمر المشرع .31
 الزمزمي إبراهيممحمد صال  بن  .38
 محمد مرتضا الزبيدي .31
 منصور البغدادي .41
 األهدلالبطاح  يوس  بن حسين .40
 األهدليوس  بن محمد البطاح  .45
 يوس  بن محمد بن عالء الدين المزجاجي .43
فجملـــة مشـــايخ الوجيـــه األهـــدل الـــذين أجـــازوه عامـــة الكتـــاني :" عبـــد الحـــي قـــال 

 " مرتضـا" ، وأن  إذا علمـ  أن فـيهم مـن مشـايخ الحـافظ  مروياتهم نحو األربعين
لعيـــدرو  والجرهـــزي وابـــن الخليـــل أربعـــة عشـــر كســـليمان األهـــدل وعبـــد الـــرحمن ا

. مــع كــون  والمــوقري والجبيلــي وأحمــد قــاطن والكــردي وابــن عبــد الشــكور وغيــرهم
األهــدل عــاد بعــد الحــافظ مرتضــا نحــو الخمســين ســنة، علمــ  أن الوجيــه األهــدل 
كان خاتمة من يرحل إليهم في الـدنيا لعلـو إسـناده ووافـر جاهـه وبعـد صـيته وكبيـر 

 .  (3)" علمه
ميـذه ، فقـد تتلمــذ عليـه مجموعـة أهـل العلــم وأخـذ ااجـازة عنـه أكثــرهم ، أمـا تال

 فمنهم : ) مرتبين علا حرو  الهجاء(
 علي بن محمد الشوكاني بن أحمد  .0
 أحمد بن عمر بن سميط  .5
    محمد بن علي بن محمد الشوكاني بن أحمد  .3
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 أحمد بن محمد ناصر الزبيدي  .4
 حافظ الحجاز عابد السندي  .2
 لباري األهدل حسن بن عبد ا .1
 سعد بن عبد اهلل سهيل اليمني .1
  عبا  بن صال  الخباشي اليمني المكي الشافعي  .8
 عبد الرحمن ابن أحمد بن حسن البهكلي  .1

  صاحب البقرة  عبد اهلل بن أبي بكر .01
 عبد اهلل بن أحمد باسودان  .00
 عبد اهلل بن الحسين الحبشي  .05
 عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن عيدرو  .03
 بد اهلل بن علوي الحبشي علوي بن ع .04
    محمد بن علي بن محمد الشوكاني بن علي  .02
 عمر بن عبد الرسول العطار المكي .01
 عيدرو  الحبشي  بنعمر  .01
 عمر بن محمد بن سميط  .08
 محمد بن أحمد المشرع .01
 محمد بن أحمد بن إدري   .51
 محمد بن حسين الحبشي  .50
 الملقب : بالشافعي الصغير  ياألنبا ر محمد بن طاهر  .55

 بن عبد الباري األهدلمحمد  .53
 محمد بن عبد الرحمن األهدل ، ولده  . .54

 محمد عثمان المرغني  .52
   ، العالمة المجتهد المطلق.محمد بن علي بن محمد الشوكاني  .51
 عيدرو  الحبشي  بنمحمد  .51
 محمد بن محمد باقي  الحضرمي  .58
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 محمد بن محمد السقا  باعلوي  .51
 محمد بن محمد صال  الشعاب األنصاري  .31

 المساوي األهدل محمد بن  .30
 محمد بن ناصر الحازمي  .35
 علي بن محمد الشوكانييحيي بن  .33
    محمد بن علي بن محمد الشوكاني بن  يحيا .34
 ي  بن عمر الجبرتي  .32
 .وأحفاده وبني عمه المصن   من أو د موغيره   

وقد ختم كتابه " الـنف  " بااجـازة العامـة لكافـة مـن أدر  الكتاني :" عبد الحي قال 
قعــ  بينهمــا المعرفــة، خصوصــات مــن وقعــ  بينهمــا ا ســتفادا  و  يما مــنحياتــه ســ

 .(4)" العلمية وأو دهم ومن سيولد لهم

 ثناء العلماء عليه : -4
 قـام مقامـه ولـده العالمـةفـي ترجمـة والـده ، بعـد ذكـره لوفاتـه : " و  (2)قال الشوكاني
 ] ُشـْغلولـه  ،مع حداثة سـنه  واافتاءسليمان فا وظيفة التدري  بن  عبد الرحمن

،  حـي اآلنوهـو ، التعبد وأفعال الخيـر  إلابالعلوم العقلية والنقلية وميل   (1)[ كبير
كــل مــا يــرد عليــه مــن الســلا    فــيوهــا فتــاوق متقنــة ينقــل ،  إلينــاوفتاويــه تصــل 

معاهدة مشتملة علـا نثـر حسـن  إليَّ وقد كتب ، نصوص أتمة مذهبه من الشافعية 
 .باألدب"يدل علا تعلقه 

:" صار إمامات فقيهات ، محدثات مسندات ، مفسرات أصوليات (1)خان   حسن بن صديقوقال 
... عديم النظير في األقران ، داعيات إلـا كتـاب اهلل وسـنة رسـوله ، عـامالت بالحـديث 

 والقرآن ، طارحات للتقليد واآلراء"".
 فـي ترجمتـه كتابـات ، هيل أل  الفقيه العالمة : سـعد بـن عبـد اهلل ُسـ:" (8)وقال أيضا 

، سـماه : ) فـت  الـرحمن فـي مناقـب سـيدي عبـد الـرحمن  هــ0513في سنة  حافالت 
مــن صــدور المقــربين صــاحب  -رضــي اهلل عنــه  -بــن ســليمان ( قــال فيــه : كــان 

تصـانيفه دالـة ، العلوم الجمـة والفنـون الكثيـرة والكرامـا  البـاهرة والمقامـا  الفـاخرة 
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سـيما قيـام الليـل  -وكان في غايـة مـن العبـادة  ... علا سعة علمه وغزارة اطالعه
صـلا اهلل عليـه و سـلم  -وكان هجيره هجيـر خلفـاء النبـي  -وتالوة الكتاب العزيز 

وكان حسن الخلـق لـين الجانـب قريـب التنـاول يتصـل بـه كـل أحـد يـتكلم باللسـان  -
 ".العالي في لطات  األسرار

إسـناده  لعلـوِّ ؛ يرحـل إلـيهم فـي الـدنيا  كان خاتمـة مـن:" (1)عبد الحي الكتاني وقال 
وكان من الدعاة إلـا األثـر والهـدي النبـوي  ...ووافر جاهه وبعد صيته وكبير علمه

 ". مع كونه كان متوليات إفتاء زبيد ، 
 مللفاته : -2

تر  الوجيـه األهـدل مجموعـة مـن المصـنفا  العلميـة التـي تـدل علـا سـعة علمـه ، 
ير منها مخطوطا ، وهي : )مرتبة علا حرو  الهجاء وتنوع معارفه  ، و  زال الكث

) 

   تحفة النسا  في شرب التنبا  -0
 األنام ، ) وهو بحثنا هذا  ( فهام في وصايا خير تلقي  األ -5
 الجنا الداني علا مقدمة الزنجاني في التصري  -3

 حواشي علا المنظومة البيقونية -4
 رسالة في البندقة -2
 الروض الوري  في استخدام الشري  -1
 يتمه (ولم  ، بلغ فيه إلا التيمم ) بلوغ المرام شرح  -1

 تيسير الوصول إلا جامع األصولشرح  -8
 الولي فت  العلي في معرفة سلب -1

 فت  اللطي  شرح مقدمة التصري  -01
 فراتد الفواتد وقالتد الخراتد  -00
  فهرسته الموسومة ببركة الدنيا واألخرق في ااجازة الكبرق -05
 كش  الغطا عن أستلة ابن العطا. -03
 (01)شرح صحي  البخاري  باح القاريمص -04
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 الحديث يف يعلا المنهل الرو  يالمنهج السو  -02
،  القضــاة بنـا الشــوكانا إجـازةالـنف  اليمـانا والــروح الريحـانا فــا  -01

ن  لـ  وأرفـع مـا ُصـمـن أنفـ  مـا أُ  " (00)قال الكتاني عن هذا الكتـاب :
فــي القــرن المنصــرم، اتســاع روايــة وعلــو إســناد، وضــم المكــي للهنــدي 

 ألفه باسم أو د الحـافظ الشـوكاني، الخراساني لليمني والمغربي للمصريو 
ـــق ونشـــر مركـــز الدراســـا  واألبحـــاث ب م0111" ، وقـــد طبـــع عـــام تحقي

   .  اليمنية صنعاء
 وفاته :  -1

وأتــاه اليقــين فــي ليلــة ، مـن عشــرة أيــام  مــرض قريبــات تـوفي فــي مدينــة زبيــد بعــد أن 
ــرة فــي الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان أحــد شــهور ســنة ، (05)الثالثــاء األخي

وأرخ بعـــض ، ولـــه مـــن العمـــر إحـــدق وســـبعون ســـنة  ،(  م0832 -هــــ  0521)
 .الفضالء وفاته بقوله : ) ليهن  الفردو  مفتي األنام ( 

، رحمهــم اهلل تعــالا (03)وعبــد البــاقي وســليمان ات : محمــدالــذكور مــن األو د تــر  و 
 جميعات .

 
 

*    *       * 
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 بحث الثاني  :التعري  بالكتاب ووص  نسخ المخطوطة:الم
 اسم الكتاب : -0

فــي  األفهــام تلقــي جــاء اســمه فــي  عنــوان المخطوطــة مــن  النســخة )ب( اســمه :" 
 "، كما ذكره بهذا ا سم كل من ترجم للمصن  . وصايا خير األنام

مخـال   أما في النسخة )أ( فقد سقط  لوحة العنوان منها ، وُكتب في بدايتها بخط
لخــط ناســخها : ) أربعــين حــديثا ]كــذا فــي األصــل[، جمعــه الســيد عبــد الــرحمن بــن 
ســليمان األهــدل ، تغمــده اهلل برحمتــه(، ولــم أجــد هــذه التســمية فــي مصــنفاته التــي 
ذكرها من ترجم له ، مما يدل علا أن هـذا مـن اجتهـاد بعـض النسـاخ أو مـن تملـ  

 أحاديث   .النسخة ، بناء علا ما احتواه الكتاب من 
فــي وصــايا  األفهــام تلقــي وبنـاء علــا مــا ســبق ، فالصــحي  أن أســم الكتــاب هــو :" 

" ، فضالت عن وجود ما يشير إليه في مقدمة المصن  ، إذ قال : " هـذه  خير األنام
أحاديث نبوية ووصايا ُمْصَطَفويَّة "، وقال في خاتمتهـا :" ولـيكن هـذا آخـر مـا أرد  

ة علـا قاتلهـا أفضـل الصـالة والسـالم" ، فـالعنوان مطـابق جمعه مـن الوصـايا النبويـ
 لمضمون الكتاب ، واهلل أعلم .

 توثيق نسبة الكتاب إلا مللفه :   -5

إن التاكد من صحة نسبة الكتاب إلا مللفه ، يكون مهمـا عنـد الشـ  فـي ذلـ  ،أو 
عند نسبته إلا أكثر من شخص ، وكتابنا هذا قـد  سـلم مـن ذلـ  كلـه  ، ومـع ذلـ  

 ا  د تل تلكد نسبة الكتاب إلا مللفه  ، و منها:فهن
 أن  اسم الملل  قد دون علا نسختي الكتاب الخطية.  -أ

 . (04)ب_ أن من ترجم للملل  قد نسب له هذا الكتاب عند ذكر مصنفاته
 موضوع الكتاب:    -3

الكتاب عبارة عن مجموعة من األحاديث النبويـة التـي تحتـوي علـا وصـايا للرسـول 
 عليــه وســلم ، أوصــا بهــا بعــض أصــحابة،  جمعهــا المللــ  مــن دواويــن صــلا اهلل

الســنة النبويـــة ، مختصــرات أســـانيدها ، مقتصــرات علـــا ذكــر أســـم راوي الحــديث مـــن 
 الصحابة غالبات ، و قد بلغ  ثالثات وأربعين حديثات . 



 

 

 644 ير االنامتلقيح األفهام في وصايا ح                9002 المجلد األول لسنة العدد الرابع    

              بارنة جامعة األمجل       اإلسالميةللعلوم              

 وص  المخطوطة:   -4

 وقف  علا نسختين خطيتين للكتاب :
المحفوظـــة فـــي مكتبـــة األحقـــا  ، بتـــريم ، بـــرقم : وهـــي النســـخة  النســـخة األولـــا

سـطرا  ،  01ورقا  ، وعـدد األسـطر فـي كـل ورقـة :  8، وعدد أوراقها:   5150:
ســم ، وهــي مــن مجموعــا  آل يحيــا ، ضــمن مجمــوع بــه عــدة 50×02ومقاســها 

 من المجموع.    15، وتنتهي بالورقة رقم :  14رساتل ، وتبدأ من الورقة رقم :
ال  ، فالذي يظهر لـي أنهـا كتبـ  بخـط آخـر متـاخر عـن زمـن خـط أما صفحة الغ 

النسخة ، بعد وفاة المللـ  ؛ ألن الناسـخ قـال بعـد ذكـر اسـم المللـ : " تغمـده اهلل 
 برحمته ".

والنسـخة كتبــ  بخـط نســخي ممتـاز ، فــي حيـاة المللــ  ، وقـد جــاء فـي نهايتهــا :" 
العبد المذنب الراجي عفو ربه  فرغ من كتابة األحاديث النبوية والوصايا المصطفوية

القوي محمد بن محفوظ الهندق النجينوق ، امتثا ت ألمر العالم المحدث الورع مفتي 
الشافعية في بلد اهلل الحرام مو نا الشيخ محمد صال  بـن الشـيخ إبـراهيم الـرتي  ، 
سلمه اهلل تعالا ، وبلغه لما يحب ويرضا ، وكان ذل  نهار الجمعة ثـاني وعشـرين 

 من رجب سنة أل  وماتتين وخم  وثالثين".  
 وقد جعل  هذه النسخة هي األصل ؛ لوضوحها وقدمها .

: وهـــي النســـخة المحفوظـــة فـــي مكتبـــة األحقـــا  ، بتـــريم ، بـــرقم  النســـخة الثانيـــة
سـطرا  ،  51ورقا  ، وعـدد األسـطر فـي كـل ورقـة :  1، وعدد أوراقها:   5132:

عــا  آل يحيــا ، ضــمن مجمــوع بــه عــدة ســم ، وهــي مــن مجمو 55×01ومقاســها: 
 ، منه. 010، وتنتهي بالورقة رقم :  023رساتل ، وتبدأ من الورقة رقم :

ولي  فيها ذكـر للناسـخ و  لتـاريخ النسـخ ، وخطهـا نسـخ جيـد ، والـذي يظهـر لـي 
ــوان بعــد ذكــر اســم  ــاة المللــ  ، لقــول الناســخ فــي صــفحة العن أنهــا ُكتبــ  فــي حي

 مسلمين بحياته ، وأدام النفع به وبعلومه "، واهلل أعلم .الملل  :"متع اهلل ال
 
 منهجي في خدمة الكتاب :    -2
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المقابلة بين النسختين ، واثب  من النص ما اتفقا عليـه ومـا اختلفـا فيـه اثبـ   -0
لـا فـوارق  ما جاء في النسخة )أ( إ  أن يكون خطـا بـين  فاصـلحه و أشـير إليـه واو

 نسخة )ب( في الحاشية . 
رج  األحاديث النبوية من مصادرها األصلية التي ذكرهـا المللـ  مسـندة ، و خ -5

 بين  درجنها معتمدات أقوال علماء الحديث غالبا .
 لم أترجم للصحابة لكونهم مشهورين . -3
 ضبط  المشكل  من النص المحقق ، وعرف  بغريبه . -4
 وضع  فهار  عامة تخدم الكتاب. -4

 
 

*        *          * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يليه القسم الثاني : النص المحقق
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الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسـالم علـا سـيد المرسـلين وخـاتم النبيـين وآلـه 
 وصحبه وُجنده وِحزبه وبعد : 

فيقــول الفقيــر إلــا عفــو اهلل وكرمــه عبــد الــرحمن بــن ســليمان بــن يحيــا بــن عمــر 
بـــه : هـــذه أحاديـــث نبويـــة ووصـــايا مقبـــول األهـــدل غفـــر اهلل لـــه ذنوبـــه وســـتر عيو 

مـن وَقـَ  عليهـا بفضـل اهلل  (02)ُمْصَطَفويَّة ، جمعتها رجاء أن ينفعني اهلل بهـا وكـل
 ومنَّه ، إنه الجواد الكريم الرءو  الرحيم .

 الحديث األول  
، عن أبي ذر ، قال : قلـ  : يـا رسـول اهلل و أوصـني ، قـال : "  (01)أخرج البيهقي 

ــتالوة  أوصــي  بتقــوق اهلل ــ  ب ــال : علي ــ  : زدنــي ، ق ــه ، قل ــن ألمــر  كل ــه أْزَي ؛ فإن
القرآن وِذْكـر اهلل ؛ فإنـه ِذْكـر لـ  فـي السـماء ونـور لـ  فـي األرض ، قلـ  : زدنـيو 
قال : علي  بطول الصم  ؛ فإنه مْطرَدة للشيطان وعون ل  علا أمر ِديِنـ  ، قلـ  

لب ويـذهب بنـور الوجـه ، قلـ  : : زدنيو قال : إيا  وَكْثرة الضح  ؛ فإنه يمي  الق
ن كـان ُمـرات ، قلـ : زدنـي و قـال :   َتَخـْ  فـي اهلل لوَمـة  زدني  و قال : ُقِل الحقَّ واو

 .عن النا  ما تْعلم من نفس  " (01) ِتم ، قل  : زدني و قال : لَيحُجز 
 الحديث الثاني :

ل: سمع  أنـ  مولا بني هاشم ، قا ب، عن عثمان بن ُموهَ  (08)أخرج ابن السُّنا 
 بن مال  ، يقول : قال رسول اهلل 

:" مـا َيْمنُعـِ  أن تسـمعيني (01)صلا اهلل عليه وسـلم  لفاطمـة ،] رضـي اهلل عنهـا [ 
ذا أمســـيِ  : يـــا حـــي يـــا قيـــوم و برحمتـــ   مــا أوصـــيت  قو  تقـــولين إذا أصـــبحِ   واو

 ".َفة َعْينتِكْلني إلا نفسي َطرْ  أصلْ  لي شاني كله ، و  –زاد هارون  -أستغيث 
 الحديث الثالث : 

، عـن أبـي ذر ، قـال : قلـ : يـا رسـول اهلل و أوصـنيو قـال : " إذا  (51)أخرج أحمد 
عمل  سيتة؛ فاتبعها حسنة " ، قال : قلـ  : أِمـْن الحسـنة   آلـه إ  اهلل قو قـال :" 

 هي أفضل الحسنا  ".
 الحديث الرابع :
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ل اهلل ، صـلا اهلل عليـه وسـلم ، أخـذ ، أن رسـو (55)، والنسـاتي (50)أخرج أبو داود 
بيد معاذ ، وقال : " واهلل يا معاذو إني ألحب  ، فاوصي  أن   تدعنَّ ُدبر كـل صـالة 

 ، أن تقول : اللَّهم أعني علا ذْكر  وشكر  وُحسن عبادت  ".
 الحديث الخام  :

هلل ، فــي عمــل اليــوم والليلــة ، عــن أنــ  ، أن النبــي  صــلا ا(53)أخــرج ابــن السُّــنا 
عليه وسلم  أوصا رجالت إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر ، وقال :" إن ُمـ َّ ؛ 

 ُم َّ شهيدات " .
 الحديث الساد  :

، عن البـراء ، أن النبـي ، صـلا اهلل عليـه وسـلم  (54)أخرج البخاري ، في صحيحه 
ـــم أســـلم  نفســـي إليـــ  ،  ـــل: اللَّه ـــال :" إذا أرد  مضـــجع  فق ، أوصـــا رجـــالت  فق

ض  أمري إلي  ، ووجه  وجهي إلي  ، وألجا  ظهري إلي  رغبةت ورهبةت إلي  ، وفو 
        (52)[بكتابـــ  الـــذي أنزلـــ  ونبيـــ  ]الـــذي   منجـــا و  ملجـــا منـــ  إ  إليـــ  ، أمنـــ 

 أرسل  ".
 الحديث السابع :

بن ُعَلْيَبـة بـن َحْرَملـة العنبـري  (58)، عن ] ِضْرَغاَمة [(51)وأحمد  (51) أخرج ابن سعد
ــال: حــدثني أبــي، ، ــه]  ق ــه  (51)[  عــن أبي ــال : أتيــ  رســول اهلل ، صــلا اهلل علي ق

وسلم ، فقل  : يا رسـول اهلل و أوصـني قو قـال :" أتـق اهلل ، فـإذا كنـ  فـي مجلـ  
ذا سمعتهم يقولـون مـا تكـره فاتركـه  فقم  منه فسمعتهم يقولون ما يعجب  فاته ، واو

." 
 الحديث الثامن :

، والحــاكم ، (30)، وابــن أبــي حــاتم (31)، فــي كتابــه ااخــالص أخــرج ابــن أبــي الــدنيا 
، (34)عن معـاذ بـن جبـل ] رضـي اهلل عنـه[ (33)، والبيهقي في الُشعب  (35)وصححه

قال لرسول اهلل ، صلا اهلل عليه وسلم ، حين بعثه إلا الـيمن : أوصـني قو قـال :" 
 أخلص دين  ؛ يْكِفَ  القليُل من العمل ". 

 الحديث التاسع :
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، قـال : قلـ  (31)، عن ابن عبا  ] رضي اهلل عنهما [  (32)رج الحاكم وصححه أخ
: يا رسول اهللو أوصني قو قال : " أقِم الصالة ، وأدِّ الزكاة ، وُصْم رمضـان ، وحـج 
البيــ  ، وأعتمــر ، وبــر والــدي  ، وصــل رحمــ  ، وأقــِر الضــي  ، وأمــر بــالمعرو  ، 

 ". (31) وأنه عن المنكر ، وزل مع الحق حيث زال
 الحديث العاشر : 

،  (45)، والنســاتي  (40)، الترمــذي (41)، وأبــو داود (31)، ومســلم  (38)أخــرج البخــاري
عــن أبــي هريــرة ، وأبــي الــدرداء  كالهمــا ، قــال : أوصــاني رســول اهلل ، صــلا اهلل 
عليه وسلم ،  بثالث   أدعهن في سفر و  حضر : صوم ثـالث أيـام مـن كـل شـهر 

 أن أوتر قبل أن أنام "، وركعتي الضحا ، و 
ــي الترغيــب ، عــن أنــ  ، قــال : أوصــاني رســول اهلل ، (43)وأخــرج األصــفهاني  ، ف

 صلا اهلل عليه وسلم ، فقال :          
 ".(44)" يا أن  و صل صالة الضحا فإنها صالة األوابين 
 الحديث الحادي عشر :

ن أبـي ذر ، قـال ، واللفـظ لـه ، عـ (41)، وابن حبان في صحيحه (42)أخرج الطبراني 
أوصــاني أن   : بخصــال مــن الخيــر ، صــلي اهلل عليــه وســلم ، أوصــاني خليلــي : 

وأوصـاني بحـب المسـاكين ، أنظر إلا من هـو دونـي  أنو ، أنظر إلا من هو فوقي 
ن أدبر  ، والدنو منهم  وأوصاني أن   أخا  فـي اهلل ، وأوصاني أن أصل رحمي واو
ن كـان مـرات ،ق وأوصاني أن أقول الح، لومة  تم  وأوصـاني أن  ولـو علـا نفسـي واو

 ". فإنها كنز من كنوز الجنة؛   حول و  قوة إ  باهلل : أكثر من قول 
 الحديث الثاني عشر :

، قال : قال معاذ : قلـ  : (48)عن أبي سلمه ] رضي اهلل عنه [ (41)أخرج الطبراني 
ه ، واعـــدد نفســـ  فـــي كانـــ  تـــرا(41)يـــا رســـول اهللو أوصـــني قو قـــال :  " اعبـــد اهلل 

ذا عملــ  ســيتة ؛ فاعمــل بجنبهــا  المــوتا ،  وأذكــر اهلل عنــد كــل حجــر وشــجر ، واو
 حسنة ، السر بالسر والعالنية بالعالنية ".

 الحديث الثالث عشر   :
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،عن أبي هريرة ، أن رجالت ، قال للنبي ، صلا اهلل عليـه وسـلم ، (21)أخرج البخاري 
 د مرارات ، قال :   تغضب ".أوصني قو قال :"   تغضب ، فردَّ 

ــوادر األصــو ، عــن بهــز بــن  (25)، والبيهقــي (20) لوأخــرج الحكــيم الترمــذي ، فــي ن
حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلـ  : يـا رسـول اهلل و أخبرنـي بوصـية قصـيرة 
فالزمهــا ، قــال :"   تغضــب يــا معاويــة بــن حيــدة ؛ إن الغضــب ليفســد اايمــان كمــا 

ِبرُ   الَعَسَل" . ُيفسد الصَّ
 الحديث الرابع عشر :

، عـن سـعد بـن (22)، وأحمـد فـي الزهـد (24)، وصـححه ، والبيهقـي (23)أخرج الحـاكم 
أبي وقاص ، قال : أتا رجٌل رسوَل اهلل ، صلا اهلل عليه وسـلم ، فقـال : يـا رسـول 
يــا   اهلل و أوصــني ، وأوجــز قو فقــال: " عليــ  باليــا  ممــا فــي أيــدي النــا  ، واو

يا  وما ُيعتذر منه ". والطمع ؛  فإنه فقر حاضر ، واو
 الحديث الخام  عشر :

، (28)، والبيهقـي(21)، وابن أبي الدنيا ، في الصم  (21)أخرج البخاري ، في تاريخه 
: " هـل   : يا رسول اهلل و أوصـني قو قـالعن أسود بن أصرم المحاربي ، قال : قل

، قـال :"  فهـل تملـ  يـد  قو  تمل  لسان  قو قل  : فمـا أملـ  إذا لـم أملـ  لسـانيو
قل  : فما أمل  إذا لم أملـ  يـدي و قـال: " فـال تقـل بلسـان  إ  معروفـات ، و  تبسـط 

 بيد  إ  إلا خير ".
 الحديث الساد  عشر :

، عن عبد اهلل بن مسعود ،  قال : جاء رجل إلا النبـي ، صـلا (21)اخرج أبو يعلي 
ـــال  ـــال : أوصـــني ، فق ـــه وســـلم ،  فق ـــرة الســـلال ، اهلل علي ـــال ، وكث ـــل وق :" دع قي

ضاعة المال   ".(11)واو
 الحديث السابع عشر :

، قـال : قـال  (15)، عن أن  ] رضي اهلل عنـه [(10)أحرج األصفهاني ، في الترغيب 
ــا أنــ  و إن حفظــ  وصــيتي ؛ فــال يكــونن  رســول اهلل ،  صــلا اهلل عليــه وســلم، ي

 شيء أحب إلي  من المو  " .
 الحديث الثامن عشر :
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، عــن أم أنــ  قالــ  : قلــ  :يــا رســول اهلل و أوصــني قو قــال : (13)أخــرج الطبرانــي
أهجـــري المعاصـــي؛فإنها أفضـــل الهجـــرة ، وحـــافظي علـــا الفـــراتض ؛ فإنهـــا أفضـــل 

 الجهاد،وأكثري من ذكر اهلل ؛فإنه   ُيلتا اهلل بشيء أحب إليه من ذكره ".
 

 الحديث التاسع عشر :
، عن عبـادة بـن الصـام  ، قـال (12)، والطبراني (14)أخرج محمد بن نصر المروزي 

: أوصاني خليلي بسبع خصال ، قـال: "   تشـركوا بـاهلل شـيتات وأن قطعـتم أو حـرقتم 
أو ُصلبتم ، و  تتركوا الصالة متعمدين ؛ فمـن تركهـا متعمـدات فقـد خـرج مـن الملـة ، 

ــا و  تركبــوا المعصــية ؛ فإنهــا تســخط اهلل ، و  تشــربوا الخمــر ؛ فإن هــا رأ  الخطاي
ن أمـرا  برمـي  ن كنـتم فيـه ، و  تعـِص والـدي  ؛ واو كلها ، و  تفـروا مـن المـو  ، واو

 الدنيا كلها فاطرحها ، و  تضع عصا  عن أهل  وأنصفهم من نفس  "  .
 الحديث العشرون :

، عـن عبـد اهلل بـن عمـر ، قـال : قـال رسـول اهلل ، صـلا اهلل عليـه (11)أخرج البزار 
 أخبركم بوصية نوح ابنهقو قالوا: بلا ، قـال :" أوصـا نـوح ابنـه ، فقـال وسلم :" أ 

: يا ُبني أني موصي  باثنتين ، وأنها  عن اثنتين ، أوصي  بال إلـه إ  اهلل ؛ فإنهـا 
لو وضع  في كفـة ووضـع  السـموا  واألرض فـي كفـة لرجحـ  بهـن ، ولـو كانـ  

اهلل العظـيم وبحمـده ، فإنهـا  حلقة لقصمتهن  حتا تخلص إلا اهلل ، وبقول سبحان
عبــادة الخلــق ، وبهــا تقــع أرزاقهــن ، وأنهــا  عــن اثنتــين الشــر   والكبــر ؛ فإنهمــا 
يحجبان عن اهلل ، قال : فقيـل : يـا رسـول اهلل و أِمـْن الكبـر أن يتخـذ الرجـل الطعـام 

قو قــال : لــي  ]ذلــ  [ (11)فيكــون الجماعــة عليــه ، أو يلــب  ]القمــيص النظيــ  [
 النا " . (11)الكبر _ إنما الكبر من ُيسَّفه الحقَّ وَيْغِمص _ يعني(18)
 
 

 الحديث الحادي والعشرون :
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، أنــه صــلا اهلل عليــه وســلم ، (15)، وأبــو نعــيم (10)، والبيهقــي (11)أخــرج الخراتطــي 
 قال لمعاذ : " أوصي  بتقوق اهلل ،

حفــظ الجــار ، وِصــْدق الحــديث ، ووفــاء العهــد ، وأداء األمانــة ، وتــْر  الخيانــة ، و  
 الَجناح ". (13)ورْحمة اليتيم ، وِلين الكالم ، وبْذل السالم ، وخْفض 

 الحديث الثاني والعشرون :
وصـححه (11)، والحـاكم  (11)، وابـن ماجـه(12)وحسنه ، والنسـاتي (14)أخرج الترمذي 

، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلا رسول اهلل صلا اهلل عليـه وسـلم يريـد سـفرات ، 
ــه وســلم :" أوصــي  بتقــوق اهلل فقــال :  ــال : رســول اهلل صــلا اهلل علي أوصــني ، فق

شر  ، فلمـا مضـا قـال : اللهـم أزِو لـه األرض وهـون عليـه  (18)والتكبير علا]كل[
 السفر ".

 الحديث الثالث والعشرون :
، عـن أبـي ذر ، قـال : قـال رسـول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم :" (11)أخرج الطبرانـي 

 ؛ فإنه رأ  األمر كلـه ، عليـ  بـتالوة القـرآن ، وذكـر اهلل ؛ فإنـه أوصي  بتقوق اهلل
؛  (81)ذكر ل  في السماء ونور ل  فـي األرض ، عليـ  بطـول الصـم  إ  مـن خيـر

يا  وكثرة الضح  ؛ فإنه  فإنه مطردة للشيطان عن  ، وعون ل  علا أمر دين  ، واو
ــة أمتــي ، أحــب يميــ  القلــب ويــذهب بنــور الوجــه ، عليــ  بالجهــاد ؛ فإنــه ر  هباني

المساكين وجالسهم ، وأنظر إلا من تحتـ  ، و  تنظـر إلـا مـن فوقـ  ؛ فإنـه أجـدر 
ن قطعو  ، قل الحق ولو كـان مـرات ،    أن   تزدري نعمة اهلل علي  ، صل قرابت  واو
تح  في اهلل لومة  تم ، ليحجز  عن النا  ما تعلـم مـن نفسـ  ، و  تجـد علـيهم 

بالمرء عيبات أن يكون فيه ثالث خصال : أن يعر  من النـا  مـا فيما تاتي ، وكفا 
يجهل من نفسه ، ويستحا لهم ممـا هـو فيـه ، ويـلذي جليسـه ، يـا أبـا ذر   عقـل 

 كالتدبير ، و  ورع كالك  ، و  حسب كحسن الخلق ".
 
 

 الحديث الرابع والعشرون :
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ــ(85)، والترمــذي (80)أخــرج أبــو داود ن ســارية ، قــال : ، عــن أبــي نجــي  العربــاض ب
وعظنا رسول اهلل ، صلا اهلل عليه وسلم،  موعظة وَجَل  منها القلوب وذرف  منها 
العيــون ، فقلنــا : يــا رســول اهلل  كانهــا موعظــة مــودع فاوصــنا قو قــال : " أوصــيكم 
نــه مــن يعــد مــنكم فســيرق  ن تــامر علــيكم عبــد واو بتقــوق اهلل والســمع والطاعــة ، واو

ــي كم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين ، عضــوا عليهــا اختالفــات كثيــرات ، فعل
ياكم ومحدثا  األمور ، فإن كل بدعة ضاللة  ".  بالنواجذ ، واو

 الحديث الخام  والعشرون :
قال  : كانـ  عامـة  (84)عن أم سلمه ]رضي اهلل عنها[(83)أخرج البيهقي في الد يل

صـالة الصـالة ، ومـا ملكـ  وصية رسول اهلل صـلا اهلل عليـه وسـلم  عنـد موتـة :"ال
 به لسانه ". (81)صدره ، وما يفيص(81)أيمانكم "،حتا تلجلجها في (82)
 

 الحديث الساد  والعشرون :
، (11)، عـن معـاذ ]رضـي اهلل عنـه[ (81)، والطبراني في الكبيـر(88)أخرج اامام أحمد 

   تشـر  :"قـالقال : أوصاني رسـول اهلل ، صـلا اهلل عليـه وسـلم ،  بعشـر كلمـا  
ن قتل  وحرق  ، باهلل  ن أمرا  أن تخـرج مـن أهلـ  ومالـ  ، والدي   تعصو  ، واو واو
، ذمـة المن تر  صالة مكتوبة متعمدا فقد برت  منـه ، فصالة متعمدا الو  تتركن ، 

يا  والمعصية ، و  تشربن خمرا فإنه رأ  كل فاحشة  حل سـخط تفإن المعصية ؛ واو
يا  والفرار من الزح  ، اهلل  ن هل  النا  و ؛ واو ، أصاب النا  مو  فاثبـ   نواو ، او

 عزَّ وجلَّ ". وأخفهم في اهلل، و  ترفع عصا  أدبا ، من طول   أهل وأنفق علا 
 الحديث السابع والعشرون :

ــديلمي  ــه وســلم :" ، (10)أخــر ال ــال: قــال رســول اهلل ، صــلا اهلل علي عــن ســمرة ، ق
 الظلمة ". (15)أوصيكم بتقوق اهلل ، والقرآن ؛ فإنه ]نور [ 

 
 

 الحديث الثامن والعشرون :
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عن ابن عمر ، قال : قال رسول اهلل ، صلا اهلل عليـه وسـلم : ، (13)أخرج الديلمي 
 " أوصي  بتقوق اهلل ، وأن تم  وأن  خفي  الظهر ".

 الحديث التاسع والعشرون :
: ، عـن أبـي سـعيد الخـدري ، أن رجـالت جـاءه فقـال (12)، وأبو يعلـي  (14)أخرج أحمد

أوصني فقال :" سالتني عمـا سـال  عنـه رسـول اهلل ، صـلا اهلل عليـه وسـلم ، مـن 
قبلـــ  ، أوصـــي  بتقـــوق اهلل فإنـــه رأ  كـــل شـــيء ، وعليـــ  بالجهـــاد فإنـــه رهبانيـــة 
ااســالم ، وعليــ  بــذكر اهلل ، وتــالوة القــرآن ، فإنــه روحــ  فــي الســماء وذكــر  فــي 

 األرض ".
لا اهلل عليه وسلم ، فقـال : أوصـني قو فقـال وفي رواية ، جاء رجل إلا النبي ، ص

:" علي  بتقوق اهلل ، فإنـه جمـاع كـل خيـر " فـذكر نحـوه ، وزاد :"وأخـزن لسـان  إ  
 من خير فإن  بذل  تغلب الشيطان ".

 الحديث الثالثون :
، عن أبي الدرداء ، قال :" أوصاني رسول اهلل ، صلا اهلل عليـه (11)أخرج الطبراني 
ن قطعــ  أو حرقــ  ، و  تتــر  الصــالة  وســلم ، بســبع :   تشــر  بــاهلل   شــيتات ؛ واو

ن أمـرا  أن  متعمدات ، فإنه من تركها فقد برت  منـه الذمـة ، و  تعـِص   والـدي  ؛ واو
ن  تخرج من الدنيا ؛ فاخرج منها ، و  تنازع األمر أهله ، و  تفـرن مـن الزحـ  ؛ واو

، و  ترفــع عــنهم العصــا ،  (11)هلكــ  وفــر أصــحاب  ، وأنفــق علــا أهلــ  مــن طولــ 
 وأخفهم في اهلل ".

 الحديث الحادي والثالثون :
بسـند رواتـه ثقـا  ، أن (011)والطبراني (11)والحاكم  (18)أخرج ابن حبان في صحيحه

أراد سفرات فقال : يـا رسـول اهلل أوصـني قو فقـال  (010)معاذ بن جبل ]رضي اهلل عنه[
يــا رســول اهلل زدنــي قو قــال :" إذا أســا   :" اعبــد اهلل و  تشــر  بــه شــيتات "، قــال :

 فاحسن ، وليحسن ُخلق  للنا  ".
 

  الحديث الثاني والثالثون :
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ــه وســلم ، قــال ألبــي ذر:" (015)أخــرج أحمــد  ، بســند حســن ، أنــه ، صــلا اهلل علي
ذا أسا  فاحسـن ، و  تسـالن أحـدات شـيتات  أوصي  بتقوق اهلل في سر  وعالنيت  ، واو

ن سقط سوط  ، و     تقبض أمانة ، و  تقض بين أثنين ".؛ واو
 الحديث الثالث والثالثون :

عن أميمة مـو ة رسـول اهلل ، صـلا اهلل عليـه وسـلم ، قالـ  ،  (013)أخرج الطبراني 
: كن  أصب علا رسول اهلل ، صلا اهلل عليه وسلم ،  وضوته فـدخل رجـل فقـال : 

ن  أوصــني قو قـــال رســـول اهلل ، صـــلا اهلل عليــه وســـلم : "   تشـــر  بـــاهلل شـــيتات واو
ن أمــرا  أن تخلــا مــن أهلــ  ودنيــا   قطعــ  وحرقــ  بالنــار ، و  تْعــِص والــدي  ؛ واو

، و  تشربَّن الخمر فإنها مفتاح كل شر ، و  تتـركن الصـالة متعمـدات ، (014)[َخلِّه تف]
ن يوم الزح  ، فمـن فعـل  فمن فعل ذل  ؛ برت  منه ذمة اهلل وذمة رسوله ، و  تفرَّ

 (012)باء بسـخط اهلل ، ومـاواه جهـنم وبـت  المصـير ، و  تَـْزَداَدنَّ فـي تخـوم  ذل  ؛
أرض  ، فمن فعل ذل  ؛ يلتا به يوم القيامة علا رقبته من مقـدار سـبع أرضـين ، 

 وأنفق علا أهل  من طول  ، و  ترفع عصا  عنهم ، وأخفهم في اهلل ".
 الحديث الرابع والثالثون :

أبي ذر ، قال : قال رسول اهلل ، صلا اهلل عليه  ، عن(011)أخرج ابن عساكر 
وسلم :"  أي أخي و إني موصي  بوصية ؛ فاحفظها لعل اهلل أن ينفع  بها : ُزْر 
القبور ؛ فإنها تذكر باآلخرة بالنهار أحيانات و  تكثر ، واغسل الموتا فإن معالجة 

  ، فإن موعظة بليغة ، وصل علا الجناتز لعل ذل  يحزن قلب (011)جسد خاو  
الحزين في ظل اهلل معرض لكل خير ، وجال  المساكين وسلِّم عليهم  إذا لقيتهم 
يمانات به ، واْلَبْ  الخشن الضّيق من  ُْ مع صاحب البالء تواضعات هلل واو ْل ، وُ ُُ

  يكون لهما في  مساغ ، وتزيَّن أحيانات لعبادة  (018)الثياب ؛ لعل العز والكبرياء
يفعل تعففات وتكرمات وتجمالت ، و  تعذب شيتات مما خلق اهلل  رب  ؛ فإن الملمن كذل 

 بالنار ".
 الحديث الخام  والثالثون :
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، عن عبد اهلل بن مسعود ، قال :" أوصاني رسـول اهلل ، صـلا (011)أخرج الطبراني 
اهلل عليـــه وســـلم ، أن أصـــب  يـــوم صـــومي دهينـــات متـــرجالت ، قـــال : و  تصـــب  يـــوم 

دعوة مـن  دعـا  مـن المسـلمين مـا لـم يظهـر المعـاز  فـال صوم  عبوسات ، وأجب 
ن قتـل مصـلوبات أو مرجومـات ، وألن  تجبهم ، وصل علا من ما  من أهـل قبلتنـا ، واو

الشـهادة علـا  (000)األرض ذنوبـات ؛ خيـر لـ  مـن أن تبـ   (001)تلقا اهلل بمثل قراب
 أحد من أهل قبلتنا ".

 الحديث الساد  والثالثون :
، عــن أبــي هريــرة ، قــال : قــال رســول اهلل ، صــلا اهلل عليــه (005)أخــرج أبــو يعلــا 

وســلم :" أوصــي  يــا أبــا هريــرة و بخصــال أربــع :   تــدعهن أبــدا مــا بقيــ  : عليــ  
بالغسل يوم الجمعة ، والبكور إليهـا ، و  تلـغ و  تلـه ، وأوصـي  بصـيام ثالثـة أيـام 

، وأوصـي   بركعتـي  من كل شهر ؛ فإنـه صـيام الـدهر ، وأوصـي  بـالوتر قبـل النـوم
ن صلي  الليل كله فإن فيهما  الرغاتب   ".(003)الفجر   تدعهما ، واو

 الحديث السابع والثالثون :
، (001)، عــن رجــل مــن بلهجــيم (001)، والنســاتي (002)، وأبــو داود (004)أخــرج أحمــد 

سـبال اازار ؛ فـإن إسـبال اازار  قال : قل  : يا رسول اهلل أوصني ، قال:  " إيا  واو
ن اهلل   يحب المخيلة ".(008)مخيلة من ال  ، واو

 الحديث الثامن والثالثون :
، عن شداد بن دأو  ، قال :" زوجوني (051)، وابن أبي شيبة (001)أخرج ابن سعد 

 ".م  أوصاني أن   ألقا اهلل عزبات ، فإن رسول اهلل ، صلا اهلل عليه وسل
 الحديث التاسع والثالثون :

، قـال : قـال  (055)أبـي طالـب ] رضـي اهلل عنـه[ ، عن علي بن (050)أخرج الديلمي 
رســول اهلل ، صــلا اهلل عليــه وســلم: " أوصــي  يــا علــي   تشــر  بــاهلل شــيتات ؛ وأن 

 قطع  ".
 الحديث األربعون :
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، عـن أبـي سـعيد بـن زيـد ، قـال : قـال رسـول (054)، والبيهقـي (053)أخرج الطبرانـي 
اهلل كما تستحي رجـالت صـالحات اهلل ، صلا اهلل عليه وسلم :" أوصي  أن تستحي من 

 من قوم  ".
 الحديث الحادي واألربعون :

، عـن أبـي سـعيد ، قـال : جـاء رجـل إلـا رسـول (052)أخرج الطبراني ، فـي الصـغير 
: " عليـ   (051)اهلل ، صلا اهلل عليه وسـلم ،  فقـال : يـا رسـول اهلل أوصـني ،  قـال

 بتقوق اهلل فإنها جماع كل خير" .
 ربعون :الحديث الثاني واأل 

، عن جرموز بـن أو  ، قـال (058)، والبخاري ، في التاريخ (051)أخرج األمام أحمد 
 : قال رسول اهلل ، صلا اهلل عليه وسلم: " أوصي  أن   تكون لعانات ".

 الحديث الثالث واألربعون :
، عـن طلحـة بـن (035)، والنسـاتي (030)، والترمـذي (031)، ومسلم (051)أخر البخاري 

 ل  ابن أبي أوفا ، مصر  ، قال :" سا
كتـب علـا (033)هل أوصا النبي ، صلا اهلل عليه وسلم ق ، قال :   ، قل  : فكي 

 النا  الوصية قو أو أمروا بها ولم يوص ، قال : أوصا بكتاب اهلل ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة ، نسال اهلل ُحسن الخاتمة
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والطبرانــي ، (032)، وحســنه ، وابــن المنــذر ، وابــن أبــي حــاتم (034)أخــرج الترمــذي  
، عــن (038)، والبيهقــي فــي شــعب اايمــان (031)، وأبــو الشــيخ ، وابــن مردويــة (031)

ابن مسعود ، قال :" من سره أن ينظر إلا وصية محمد التي عليها خاتمـه ؛ فليقـرأ  
ی  چ   الا قوله تعـالا:  چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  هل ء اآليا :

 .020 األنعام: چی  جئ  حئ  مئ  
ــالة  ولــيكن هــذا آخــر مــا أردُ  جمعــه مــن الوصــايا النبويَّــة علــا قاتلهــا أفضــل الصَّ

ــالم ، واهلل أســاُل أن ينفعنــي بهــا ومــن وقــَ  عليهــا فــي الــداريَّن بمنَّــه وفضــله  والسَّ
وحوله وطوله ، و  حول و  قوَّة إ  به ، وهـو حسـبي ونعـم والوكيـل ، سـبحان ربـ  

 .(031)ين ، والحمد هلل ربِّ العالمين رب العزة علا ما يصفون ، وسالٌم علا المرسل
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 الهوامد
                                                           

ـــه فـــي :  (0) ـــو ، ( 112/ 5) ،( 0/521)فهـــر  الفهـــار  انظـــر ترجمت ـــاج المكلـــل و ، (08)وق فـــت  الق الت
مصـادر الفكـر ااسـالمي فـي الـيمن  ، و (311/  3)األعالم للزركلي و  (088/ 3)أبجد العلوم و  ،(411)
معجـم المعــاجم ( ، و 5/41، ونيــل الـوطر فــي تـراجم رجـال الــيمن ) (041/  2معجـم المـللفين )، و  (11)

 (  4/5105وهجر العلم ومعاقله في اليمن ) ، (5/534) والمشيخا 

 ( .0/511)البدر الطالع انظر ترجمته في :  (5)

 (118/ 5)فهر  الفهار   (3)

 (118/  5)فهر  الفهار   (4)

 (524/  0)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  (2)

 في المطبوع ) شغلة كبيرة ( (1)
 (411التاج المكلل ) (1)
  (088/ 3)أبجد العلوم  (8)

 (118/ 5)فهر  الفهار   (1)

 (14/ 0الرسالة المستطرفة ) ( ، و014 /0) الحطة في ذكر الصحاح الستة ينظر :  (01)
 (112/ 5)(فهر  الفهار  00)
( ، أن وفاتــه كانــ  فــي 5/534)معجــم المعــاجم والمشــيخا ، و  (118/ 5فهــر  الفهــار  )ذكــر فــي :  (05)

 ، ولعله وهم.رمضان  من05

  (3/081)أبجد العلوم  (03)

يضــاح المكنــون فــي الــذيل علــا ، و  (081/  3أبجــد العلــوم )، و  (112/ 5  الفهــار   )فهــر  انظــر : (04) او
 .  (041/  2معجم المللفين )، و  (514/  0هدية العارفين  )، و (351/ 3) كش  الظنون

 سقط من ب لفظ) كل( (02)
أنـا ، الحـافظ  أخبرنـا أبـو عبـد اهلل، قال :  (4145( برقم )4/545)شعب اايمان ( أخرجه البيهقي ، في 01)

نا يحيا بن سعيد السعدي البصـري  ، نا الحسن بن عرفة، ببغداد ، أبو الحسن علي بن الفضل السامري 
 ، مثله . عن أبي ذر، عن عبيد بن عمير الليثي ، عن عطاء ، نا عبد المل  بن جريج ، 

، السـعيدي الشـهيد : ل وقيـ، يحيا بن سـعيد القرشـي العبشـمي السـعدي مداره علا :  قل  :إسناده ضعي  ، 
عن عبيد بن عمير عـن أبـي ذر ، عن عطاء ، بن جريج ايحدث عن ، بصري : وقيل ، نه كوفي : إيقال 
وقـال "، ولي  بمشـهور بالنقـل ،   يتابع علا حديثه :" قال العقيلي ، بحديثه الطويل ، رضي اهلل عنه ، 
  يحـل ا حتجـاج ، ره مـن الثقـا  الملزقـا  وعن غي، بن جريج المقلوبا   ا شيخ يروي عن:" بن حبان ا

".  يعـر  بهـذا الحـديث د هـذا يويحيـا بـن سـع    ، وهـذا حـديث منكـر " ، وقال ابـن عـدي : "به إذا انفرد
 ( ، و1/544)الكامل في الضـعفاء  ( ، و3/051)المجروحين ، و 414:ص4ج: الضعفاء الكبير انظر : 

  ( .521 /1)لسان الميزان ، و ( 011/ 1)ميزان ا عتدال في نقد الرجال 
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حجزه ، وا نجاز مطاوع ، عنه  أنحجزكل من تر  شيتا فقد ( "0/342)النهاية في غريب األثر قال في  (01)
 ".إذا منعه

حـدثنا ، حـدثنا أبـو عروبـة ( ، قـال : 48( ، بـرقم )0/48)عمـل اليـوم والليلـة  ( أخرجه ابـن السـني فـي :08)
 ثنـا عثمـان، حدثنا زيد بـن الحبـاب  :قا ، ثنا هارون بن عبد اهلل ، نيع ح وأخبرنا ابن م سلمة بن شبيب

 ، مثله .مولا بني هاشم ، بن موهب 
ـــي  ال ـــرق وأخرجـــه النســـاتي ، ف ـــرقم )1/041)ســـنن الكب ـــي 01412( ، ب المســـتدر  علـــا ( ، و الحـــاكم ، ف

 ولـم يخرجـاه، خين هذا حديث صحي  علا شرط الشيوقال : " ( ، 5111( ، برقم ) 0/131)الصحيحين 
ـــارة "، والضـــياء المقدســـي ، فـــي  ـــرقم )311 /1)األحاديـــث المخت ـــرقم 1/310) ( ، و5301( ،  ب ( ،  ب

 ( ، من طرق عن زيد  به ، مثله . وقال :" إسناده حسن ".5350(  ، و )351)
:" قال أبو حـاتم ،مولا بني هاشم ، عثمان بن موهب الكوفي قل  : وهو كما قال الضياء ؛ ألنَّ  مداره علا : 

تهـذيب ( 1/011)الجـرح والتعـديل "، انظـر :  مـن الخامسـة  ، مقبول "، وقال ابن حجر :"صال  الحديث 
 ( .381 /0)تقريب التهذيب ( ، 01/411)الكمال 

بـن موهـب اثنـا ، زيـد بـن الحبـاب ( ، مـن طريـق 4/358)الكامل في ضعفاء الرجـال و أخرجه ابن عدي ، في 
، هذا هو عبيد اهلل بـن عبـد الـرحمن بـن موهـب ، وابن موهب : بن صاعد اقال لنا ال :" به ، مثله ، ثم ق

وهـو حسـن الحـديث يكتـب ، ولعبيد اهلل بن موهب غير ما ذكر  من الحديث ، حدث عن أن  غير حديث 
 " . حديثه

بــه  قلــ  : هــذا وهــم مــن ابــن صــاعد ، تبعــه عليــه ابــن عــدي ، والصــواب : عثمــان بــن موهــب ، كمــا صــرح 
 مصادر الحديث أعاله .

المعجــم الصــغير ) الــروض الــداني ( ، وفــي  (3212( بــرقم )4/43)المعجــم األوســط وأخرجــه الطبرانــي : فــي 
حدثنا نصر بـن علـي ، حدثنا خالد بن النضر أبو يزيد القرشي البصري قال :  ( ،444( ، برقم )0/511)
، نحــوه . و قــال حــدثني أنــ  بــن مالــ  ، در  حــدثني أبــو مــ، حــدثنا ســلمة بــن حــرب بــن زيــاد الكالبــي ، 

 ".تفرد به نصر بن علي،   يروق عن أن  إ  بهذا ااسناد الطبراني : "
: وقـال األزدي ،   مجهـول :وأبـو مـدر ، هـو مجهـول أبوحـاتم : قـال  ، سلمة بن حرب بن زياد الكالبيقل  : 

الضـــعفاء والمتـــروكين  بـــن ،  (1/318)الثقـــا  ،  (4/021)لجـــرح والتعـــديل .انظر : اضـــعي  مجهـــول
 ( .511 /3)ميزان ا عتدال في نقد الرجال،  (5/01)الجوزي

 زيادة من ب (01)
، حــدثنا عبــد اللَّــِه  ، (51/ 0الزهــد )فــي  ، و (50252( بــرقم )2/011) ه مســندأخرجــه أحمــد ، فــي  (51)

. وقـال  عـن أبـي َذر  ، عـن َأْشـَياِخِه ، يَّـَة عـن ِشـْمِر بـن َعطِ ، ثنا اأَلْعَمـُد ، ثنا أبو ُمَعاِوَيَة ، حدثني أبي 
حـدث بـه ، إ  أن شـمر بـن عطيـة ، ورجالـه ثقـا  ، حمـد أرواه ( ، 01/80)مجمـع الزواتـد الهيثمي فـي 
 . ولم يسم أحدا منهم، عن أبي ذر ، عن أشياخه 

 قل  : في إسناده مجهول ، لكنه قد توبع :
ثنــا ، ثنــا الحسـن بــن سـفيان ، حـدثنا أبــو عمـرو بــن حمـدان ،  (4/508)حليـة األوليــاء أخرجـه أبــو نعـيم فــي 
 : قال، عن أبي ذر ، عن أبيه ، عن ابراهيم التيمي ، عن األعمد ، ثنا يون  بن بكير ، عقبة بن مكرم 
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عملــ  ســيتة  :" إذاقــال  ، يــا رســول اهلل دلنــي علــا عمــل يقربنــي مــن الجنــة ويباعــدني مــن النــار: قلــ  
قال ، يا رسول اهلل من الحسنا    إله إ  اهلل : قل  : قال ، ا فانها عشر أمثالها فاعمل حسنة علا أثره

 ".من أكبر الحسنا  : 
(  3015 بـرقم ) ، (051/  3)فـي صـحي  الترغيـب والترهيـب ، صححة األلبـاني  فالحديث حسن لغيره ، وقد 

 حسن لغيره . ( :50252( برقم )2/011وقال شعيب األرنلط ، في تحقيقه لمسند أحمد )

حدثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر بـن َمْيَسـَرَة ثنـا عبـد اللَّـِه ( ، 0255( برقم )5/81في سننه ) داود  أخرجه أبو (50)
حــدثني أبــو عبــد الــرحمن : يقـول ، سـمع  ُعْقَبــَة بــن ُمْســِلم  : قــال، بـن َيِزيــَد اْلُمْقــِرُا ثنــا َحْيـَوُة بــن ُشــَرْي   

َناِبِحيِّ عن ال، اْلُحُبِليُّ   ، مثله . عن ُمَعاِذ بن َجَبل  ، صُّ

(، 3/23))المجتبـا(  صـغرقسـنن ال، وفـي ال (1131( برقم) 1/35)الكبرق في السنن النساتي أخرجه  (55)
حـدثني أبـو : يقـول ، سـمع  ُعْقَبـَة بـن ُمْسـِلم  : قال ، بن ُشَرْي    ةَحْيوَ  ( ، من طريقين ، عن0313برقم)

َناِبِحيِّ ، يُّ عبد الرحمن اْلُحُبلِ   ، مثله . عن ُمَعاِذ بن َجَبل  ، عن الصُّ
 قل  : و إسناد  كل من الروايتين صحي  . 

 ، و (5110( بــرقم )1/014)مســند فــي  ال البــزار ( ، و55015( بــرقم )2/544فــي المســند )أحمــد  وأخرجــه
( ، بـــرقم 51/11)المعجـــم الكبيـــر ( ، والطبرانـــي فـــي 5150( بـــرقم )2/312ه )صـــحيح فـــي  ابــن حبـــان

/  2األوســط )، وابــن المنــذر فــي  (031/  2) ، و (540/  0حليــة األوليــاء  )وأبــو نعــيم فــي  ( ،001)
( ، و 0101( ، بــــرقم )0/411)المســــتدر  علــــا الصــــحيحين والحــــاكم فــــي   ( ،0204، بــــرقم ) (12
الـــدعوا   ي( ، وفــ 01( ، بـــرقم ) 0/51)ســنن الصــغرق فـــي ال البيهقــيو  ( ،2014( ، بــرقم )3/311)

  ( ، من طرق عن حيوة به  مثله . 88( ، برقم ) 0/18)الكبير 

أخبرنـا أبـو علـي الحسـين ، قـال :  (108( ، برقم )0/128)عمل اليوم والليلة أخرجه ابن السني ، في  (53)
  ، مثله عن أن  بن مال  ، ثنا يزيد الرقاشي ، ثنا أبو األشهب ، حدثنا سليمان بن يوس  ، بن محمد 

( ، ولكن له شاهد 0/211)تقريب التهذيب . زاهد ضعي  ، يزيد بن أبان الرقاشي   : إسناده ضعي  ، فيهقل
َمـن : » -صـلا اهلل عليـه وسـلم-: قـال : قـال رسـوُل اهلل  -رضـي اهلل عنـه  -معقل بن يسار من حديث 

قـرأ ثـالث آيـا  مـن آخـر قال حين يصب  ]ثالث مرا [ : أعوذ باهلل السميع العليم َمن الشيطان الرجيم ، و 
ن مــاَ  فــي يومــه مــا   ــَل اهلل بــه ســبعين ألــ  َملــ  يصــّلون عليــه حتــا يمَســي ، َواِو )ســورة الحشــر( ، َوكَّ

 . « ، ومن قرأها حين يمسي فكذل  شهيدات 
والطبراني فـي ( وقال : غريب . 5155)رقم ب،  (2/085) والترمذي( ، 51350)، رقم  (2/51أخرجه أحمد )

مـن ( 5215)رقم بـ،  (5/415( ، والبيهقا فا شـعب اايمـان )231)رقم ب،  (51/551) رالمعجم الكبي
محمد بن عبد اهلل بن الزبير أبي أحمد الزبيري ، قال : حـدثنا خالـد بـن طهمـان ، قـال : حـدثني طرق عن 

( إســناده 51/  2مســند أحمــد )علــا  هتعليقــفــي  شــعيب األرنــلوط  وقــال  . نــافع بــن أبــي نــافع ، فــذكره
 .ضعي 

تقريـب  .  ثـم اخـتلط ، صدوق رمي بالتشيع ، أبو العالء الخفا   ، خالد بن طهمان الكوفي قل  :في إسناده 
 .088:ص0التهذيب ج
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: قال ، حدثنا ُمْعَتِمٌر ، حدثنا ُمَسدٌَّد ، قال :  (2125( ، برقم ) 2/5351) هصحيحأخرجه البخاري في  (54)
 ، مثله . حدثني اْلَبَراُء بن َعاِزب  : قال ، ْيَدَة عن َسْعِد بن ُعبَ ، سمع  َمْنُصورتا 
، حـدثنا أبـو َداُوَد ، حـدثنا محمـد بـن اْلُمثَنَّـا قـال :   (5101(، بـرقم )4/5185) هصـحيح وأخرجه مسلم فـي 

ِرو بـن عـن َعْمـ، حدثنا ُشْعَبُة : قا  ، وأبو َداُوَد ، عبد الرحمن  حدثنا ، بن َبشَّار  احدثنا ُشْعَبُة ح وحدثنا 
 ، مثله .عن اْلَبَراِء بن َعاِزب  ، يحدث ، سمع  َسْعَد بن ُعَبْيَدَة : قال ، ُمرََّة 

 سقط  من )أ ( وهي في )ب( ومصادر الحديث. (52)

أبـو عـامر العقـدي ، أخبرنا عبد المل  بن عمـر : قال ( ، 1/21)الطبقا  الكبرق أخرجه ابن سعد ، في  (51)
 ، مثله. عن جده، عن أبيه ، عن ضرغامة بن عليبة بن حرملة  ،  حدثنا قرة بن خالد: قال ، 

نـا ، حدثنا عبـد اللَّـِه حـدثني أبـي ثنـا َرْوٌح ( ، قال : 08145(، برقم )4/312) في المسندأحمد أخرجه  (51)
 ، مثله . يهعن أب، قال حدثني أبي ، عن ِضْرَغاَمَة بن ُعَلْيَبَة بن َحْرَمَلَة العنبري ، ثنا ُقرَُّة بن َخاِلد  

بـرقم  (0/010فـي المسـند )عبد بـن حميـد ( ، و 0511، برقم )(0/011في المسند )الطيالسي وأخرجه أيضات :
المعجـم ( ، والطبرانـي ، فـي 0015( ، بـرقم )5/311)اآلحـاد والمثـاني ( ، وابن أبي عاصـم ، فـي 433)

 (328/ 0)حليـة األوليـاء في  ، وأبو نعيم ، (3411برقم ) (1/ 4)و (3318برقم )   (488/ 3الكبير )
شـعب اايمـان ، والبيهقي ، فـي  (41، برقم ) (32/ 0)التوبيخ والتنبيه ، وابن حيان ، في ( 1/41) ، و
 ( ، من طرق عن قرة ، به نحوه .1420، وبرقم ) (1421، برقم ) (28/  1)

، ذكره البخاري ، وابن أبي لبصري ة بن حرملة العنبري ابيلَ غامة بن عُ رْ ضِ  قل  : إسناده ضعي  ، مداره علا :
الجـرح والتعـديل ،  (4/343)التـاريخ الكبيـر . انظـر : الثقـا  حاتم ، وسـكتا عنـه ، وذكـره ابـن حبـان فـي 

 ( .1/482)الثقا  ،  (4/411)
الثقـا  ، ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وسكتا عنه ، وذكره ابن حبان في  ة بن حرملة العنبري البصريبعليو 

 ( .  2/584)الثقا  ( ، 1/41)الجرح والتعديل ( ،1/81)التاريخ الكبير نظر : . ا
 في أ ) ضرغام ( ، والتصواب من ب ، ومن مصادر  الحديث.  (58)

 سقط  من أ ، و ب ، وتم استدراكها من مصادر الحديث. (51)
 ( .بدون إسناد.11برقم) (0/11ااخالص والنية )ذكره ابن أبي الدنيا في (31)

َأْخَبَرَنـا ُيـوُنُ  ْبـُن َعْبـِد اأَلْعَلـا، ِقـَراَءةت، ( ، 1015( ، بـرقم)4/0111فـي التفسـير)ابن أبي حاتم  أخرجه (30)
، َعْن َخاِلـِد ْبـِن َأِبـي ِعْمـَراَن، َعـنْ  ، َأْخَبَرِني يحي بن َأيُّوُب، َعْن َعْبيِد اللَِّه ْبِن َزْحر  َعْمـِرو ْبـِن  َأْنَبَا اْبُن َوْهب 

،ُمرََّة، عَ   ، مثله ،   ْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل 
حدثنا أبو العبـا  محمـد بـن ( ، 1844، برقم )(4/340المستدر  علا الصحيحين )أخرجه الحاكم في  (35)

هذا حديث صحي  ااسـناد ،  به مثله ،  وقال الحاكم  :" يعقوب ثنا بحر بن نصر حدثنا عبد اهلل بن وهب
 " .غير صحي  ": بقوله الذهبي "، وتعقبهو لم يخرجاه ، 

أخبرنـا أبـو ، (345/  2شـعب اايمـان )،  1821، بـرقم (345/  2)شعب اايمـان أخرجه البيهقي في  (33)
عبد اهلل الحافظ نا أبو عبد اهلل الصفار نا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي حدثني أحمد بن عيسا المصـري 

الـذي ليسـ  [ عمرو بن مـرة ] أي : هو الكوفي  هذابه  مثله  ، وقال البيهقي :"  وهب ،  نا عبد اهلل بن
 ". واهلل أعلم، فيكون الحديث مرسال ،  او  أدر  معاذ، له صحبة 
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سـناده منقطـع ، مـن حـديث معـاذ ، رواه الـديلمي : قال العراقي (" 0/501)فيض القدير وقال المناوي ، في   واو
." 

 زيادة من ب(34)

ــال :  (1511( ، بــرقم )4/011)حين لمســتدر  علــا الصــحيأخرجــه الحــاكم فــي ا (32) ــا أبــو جعفــر ،ق أخبرن
ثنـا محمـد بـن سـليمان ، ثنا زيد بـن المبـار  ، ثنا علي بن المبار  الصنعاني ، محمد بن محمد البغدادي 

سـمع ، رضي اهلل عنهمـا ، عن علي بن عبد اهلل بن عبا  ، ثنا القاسم بن مخول النهدي ، بن مسمول 
 .  ولم يخرجاه، صحي  ااسناد بشيوخ اليمن وقال :  ، الحديث . ل اهلل أوصنيقل  يا رسو: يقول ، أباه 

،  كـان الحميـدي يـتكلم فيـه، قـال عنـه  البخـاري :  محمد بن سليمان بن مسمول قل  :إسناده ضعي  ، فيه ،
كان الحميدي يـتكلم ، ضعي  الحديث ، لي  بالقوي ، وقال ابن أبي حاتم : ضعي  مكي وقال النساتي : 

ـــه ـــي ، انظـــر:  في ـــر  ، وضـــعفه العقيل ـــاريخ الكبي الجـــرح ، و  (0/10)الضـــعفاء للنســـاتي ، و  (11 /0)الت
 (.4/11)الضعفاء الكبير ، و   (1/511)والتعديل 

 وقد اضطرب فيه ، فرواه مرة أخرق ، عن القاسم بن مخول ، عن أبيه ، في حديث طويل :
( ،بــرقم ) 3/031)مســند وأبــو يعلــا فــي ال (،5142قم )( ، بــر 8/51)التــاريخ الكبيــر أخرجــه : البخــاري ، فــي 

، (2885، بـرقم ) (03/011) هصـحيح( وابـن حبـان فـي  81، برقم ) (0/11)المفاريد  ( ، وفي0218
 ( . 113( ، برقم  )51/355)المعجم الكبيروالطبراني ، في 

 زيادة من ب (31)
 ( .5/14)فيض القدير  نظر:. ادر معه كيفما دار : أي (وزل مع الحق حيث زال قوله ) (31)
، حـدثنا أبـو َمْعَمـر  حـدثنا عبـد اْلـَواِرِث ، قـال :  (0881( ، بـرقم)5/111) هصحيحفي البخاري  أخرجه  (38)

 ، الحديث.عن أبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه، حدثني أبو ُعْثَماَن : قال ، حدثنا أبو التَّيَّاِح 
ــرقم )0/411) هصــحيحفــي مســلم  أخرجــه (31) ــال : 155( ، و) 150( ب ــِه ( ق ــد اللَّ ــاُروُن بــن عب حــدثني َه

اِ  بـن ُعْثَمـاَن ، حـدثنا بـن أبـي فُـَدْي   : قا  ، َوُمَحمَُّد بن َراِفع   ـحَّ عـن إبـراهيم بـن عبـد اللَّـِه بـن ، عـن الضَّ
 .عن أبي الدَّْرَداِء ، عن أبي ُمرََّة مولا ُأمِّ َهاِنئ  ، ُحَنْين  

، ثنـا َأَبـاُن بـن َيِزيـَد ، نـا أبـو َداُوَد  ،حـدثنا بـن اْلُمثَنَّـا قال :  (0435( ، برقم )5/12)داود  أخرجه أبو (41)
 .عن أبي ُهَرْيَرةَ ، من َأْزِد َشُنوَءَة ، عن أبي َسِعيد  ، عن َقَتاَدَة 

ِ  بـن َحـْرب  عن ِسـَما، حدثنا أبو َعَواَنَة ، حدثنا ُقَتْيَبُة (، قال : 111( ، برقم )3/033)الترمذي أخرجه  (40)
ِبيِع ،   .عن أبي ُهَرْيَرَة ، عن أبي الرَّ

ـُد بــن ( ، قـال :0111( ، بـرقم)3/551))المجتبــا(فـي النسـاتي أخرجـه   (45) أخبرنـا ُســَلْيَماُن بـن َسـْلم  َوُمَحمَّ
عن أبي ُعْثَماَن ، ْمر  عن أبي شِ ، َأْنَبَاَنا ُشْعَبُة : قال ، عن النَّْضِر بن ُشَمْيل  ، َعِليِّ بن اْلَحَسِن بن َشِقيق  

 ..عن أبي ُهَرْيَرَة ، 

( ، عـن أنـ  بـدون إسـناد.وقال العقيلـي 0113( ، بـرقم )3/1ذكره األصـبهاني فـي الترغيـب والترهيـب ) (43)
 ".وهذا المتن   يعر  له طريق عن أن  يثب ( "5/011)ضعفاء في ال
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حـدثنا علـي  ، قال : (050، برقم )(031/ 0)الترغيب في فضاتل األعمال وثواب ذل  في بن شاهين وأخرجه ا
بن محمد المصري ، ثنا يحيا بن عثمان بن صال  ، ثنا بكار بن محمد بن شعبة الربعي ، حدثني أبـي ، 

 مثله   عن بكر األعنق ، عن ثاب  ، عن أن  بن مال  ،
ا عمر بن أبي خليفة حدثن، حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال:  (4513( ، برقم )1/515)يعلا  وأخرجه أبو

 ، ضمن حديث طويل . سمعته ذكره عن أن  بن مال : قال ، عن ضرار بن مسلم ، 
( مــن طريــق 1/344)تــاريخ مدينــة دمشــق ( ، وابــن عســاكر فـي 083، بــرقم ) (011/ 1)علــا أبــو ي وأخرجـه

 .  .عن أن  ، عن أبيه ، أخبرني عويد بن أبي عمران الحربي  ،  نصر بن علي الجهضمي
لـي  : يحيـا بـن معـين  عنـه  قـال ، عويد بن أبي عمران الجـوني البصـري   :إسناده ضعي  جدا ، فيه ، قل

كـان ممـن ، وقال ابن أبي حـاتم : الحديث مترو : وقال النساتي  ،منكر الحديث : وقال البخاري ، بشيء 
المجـروحين أنظـر :  . ينفرد عن أبيه بما لـي  مـن حديثـه توهمـا علـا قلـة روايتـه فبطـل ا حتجـاج بخبـره

 (4/381)لسان الميزان ( 0/18)الضعفاء للنساتي ( ، 5/015)
ـَحا ، أنـه َزْيـَد ْبـَن َأْرَقـَم وقد ص  تسمية صالة الضحا بصـالة األوابـين مـن حـديث  ـا ُيَصـلُّوَن ِمـَن الضُّ َرَأق َقْومت

اَلَة ِفا َغْيِر َهِذِه السَّ ، َقـاَل  -صـلا اهلل عليـه وسـلم-اَعِة َأْفَضُل. ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َفَقاَل َأَما َلَقْد َعِلُموا َأنَّ الصَّ
 (0181برقم) ( 5/010)صحي  مسلم «. َصاَلُة اأَلوَّاِبيَن ِحيَن َتْرَمُض اْلِفَصاُل » 

.   سـبِّ المُ  :وقيـل، هو المطيع :وقيل ، وهو الكثير الرجوع إلا اهلل تعالا بالتوبة ، جمع أواب :ن واألواب (44)
 (.0/11)اية في غريب األثر النه

حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد اللَّـــِه ( ، قـــال :0148( ، بـــرقم )5/021)المعجـــم الكبيـــر أخرجـــه الطبرانـــي فـــي  (42)
عن ِإْسَماِعيَل ، ثنا يحيا بن أبي َزَكِريَّا اْلَغسَّاِنيُّ أبو َمْرَواَن ، حدثنا محمد بن َحْرب  اْلَواِسِطيُّ ، اْلَحْضَرِميُّ 
اِمِ  ، عن ُبَدْيِل بن َمْيَسَرَة ، د  بن أبي َخالِ   نحوه .  عن أبي َذر  ، عن عبد اللَِّه بن الصَّ
، كلهـم مـن طريـق إسـماعيل ( 011-0/021)، وأبو نعيم فـي الحليـة (3311)، رقم( 4/011)وأخرجه البزار 

ار:   نعلـم وقـال البـز  .مثلـه  عـن عبـد اهلل بـن الصـام  عـن أبـي ذر، بن أبي خالـد عـن بـديل بـن ميسـرة 
 وبديل لم يسمع من ابن الصام  ولو كان قديما.، أسند إسماعيل عن بديل إ  هذا 

 قل  : فالسند منقطع ، وقد ص  من وجه آخر .كما سياتي .

أخبرنـــا الحســـين بـــن إســـحاق  ، قـــال :  (441( ، بـــرقم )5/014ه )صـــحيحفـــي ابـــن حبـــان أخرجـــه  (41)
عـن ، عـن األسـود بـن شـيبان ، حـدثنا أبـو داود ، يزيد القطان  حدثنا إسماعيل بن، بالكرخ ، األصبهاني 

شــعيب األرنــلوط : حــديث  وقــال  ، مثلــه . عــن أبــي ذر، عــن عبــد اهلل بــن الصــام  ، محمــد بــن واســع 
 .صحي 

المعجـم الصـغير ) الـروض الـداني ( ، وفـي  (1131( ، بـرقم)1/314) المعجـم األوسـطوأخرجه الطبراني  فـي 
عــن ،  مــن طــرق    (0120( و)0121، بــرقم )(0/410)الــدعاء ( ، وفــي كتــاب 128( ، بــرقم)5/48)

 ، به نحوه .محمد بن واسع 

، قـال  (330، برقم)(021/  51) ، و (01142، برقم)(83/ 02المعجم الكبير  )أخرجه الطبراني في  (41)
عن ، ز بن محمد ثنا أن  بن عياض و عبد العزي، ثنا يعقوب بن حميد ، حدثنا أحمد بن عمرو الخالل :

، يـا رسـول اهلل أوصـني : عـن معـاذ قـال : قلـ  ، عن عطـاء بـن يسـار ، شري  بن عبد اهلل بن أبي نمر 
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فاحـدث ؛ وما عمل  مـن سـوء ، اذكر اهلل عند كل حجر وشجر ز و ، علي  بتقوق اهلل ما استطع   " فقال :
 ".والعالنية بالعالنية، السر بالسر ، هلل فيه توبة 

ثنـا أبـو الفضـل ، أخبرنا أبو نصر بـن قتـادة ، قال : (248(، برقم)0/412)شعب اايمان هقي في وأخرجه البي
عن ، عن عبد المل  بن عمير ، ثنا الوليد بن أبي ثور ، ثنا منصور ، أنا أحمد بن نجدة  ، بن حميرويه

 ، نحوه . عن معاذ بن جبل، رجل 
ورواه البيهقا فادخل بينهمـا رجـالت لـم يسـم ، يدر  معاذات ( : بإسناد حسن إ  أن عطاء لم 4/48قال المنذرق )

 ( : إسناده حسن .01/14. وقال الهيثما )
 قل  : بل منقطع .

،  (058/  8)، و 34352، بـــرقم:(18/  1فــي المصــن  )ابــن أبــي شـــيبة  وأخرجــه بمثــل لفــظ المصـــن  ،
عـن ، حـدثنا عبـدة   ،(5/230)د الزهـوهنـاد فـي محمد بن بشر قال حدثنا أبو معاويـة ، حدثنا ( 54برقم)

  ، الحديث . قال معاذ بن جبل: قال  ، كالهما ثنا أبو سلمة ، محمد بن عمرو 
"، قل  : وكذل  أبو معاوية ، في سند ابـن أبو سلمة لم يدر  معاذتا ، ورجاله ثقا   "( :4/508ال الهيثما )ق

 أبي شيبة ،لم يدر  معاذا ، فالسند منقطع .

 زيادة من ب (48)

شــعب فـي ب، زيـادة ) و  تشــر  بـه شـيتا واعمــل هلل ( وقـد جـاء  هــذه الروايـة هكـذا عنــد البيهقـي فـي  (41)
 .248، برقم:412/ص0اايمان ج

أخبرنـا أبــو ، حـدثني يحيــا بـن ُيوُسـَ  (، قـال :2112(، بـرقم)2/5511فـي صــحيحه )البخـاري أخرجـه  (21)
 ، مثله  عن أبي ُهَرْيَرةَ ، َصاِل   عن أبي ، عن أبي َحِصين  ، َبْكر  هو بن َعيَّاد  

(، مـن 51111( ، بـرقم)01/012)الكبـرق فـي البيهقـي  ( ، و5151(، برقم)4/310)الترمذي وأخرجه أيضا 
 به ، مثله.  يحيا بن ُيوُس َ طريق 

 عن بهز ، به مثله ، من غير إسناد  (0/13ذكره الحكيم ) (20)

حدثنا أبو سعد عبـد الملـ  بـن قال : ، (8514، برقم )(300/  1) -شعب اايمان أخرجه البيهقي في  (25)
نـا أبـو عبـد اهلل محمـد ، نا أبو عمرو إسماعيل بن نجيـد السـلمي :  محمد الواعظ و أبو حازم الحافظ قا 

عـن بهـز بـن حكـيم عـن ، بـن تمـيم = انـا مخـي  ، نا هشام بن عمار الدمشـقي ، بن الحسن بن الخليل 
إن الغضــب ليفســد اايمــان كمــا يفســد   "صــلا اهلل عليــه و ســلم :، ل اهلل أبيــه عــن جــده قــال : قــال رســو

 . عن مخي  بن تميم،تفرد به هشام بن عمار :قال أبو حازم  "،الصبر العسل 
تـاريخ مدينـة دمشـق ، ومـن طريقـه ابـن عسـاكر فـي  (112، بـرقم)(548/ 0)الفواتـد فـي تمام الرازي وأخرجه 
ثنـا ، اسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر بن أبـي العقـب الهمـداني أخبرنا أبو الق( ،  قال :25/51)

 به مثله . نا هشام بن عمار الدمشقي، أبو الحسن محمد بن إسحاق بن الحريص 
بضـم المـيم وفـت  الخـاء المعجمـة وبعـدها يـاء مشـددة وبعـدها )  مخـي  قل  : إسناده ضعي  ، مـداره علـا :

كذا ضـبطه ابـن كسر الميم وسكون الخاء وفت  الياء وسكون السين ب-مخي  : وقيل فيه ، سين مهملة 
الضــعفاء  ، قــال العقيلــي فــيبــن تمــيم األشــجعي ( وهــو :  ا21/081)تــاريخ مدينــة دمشــق عســاكر فــي :

 .  "  يتابع علا حديثه" (4/513)الكبير 
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ــي  (23) ــا الصــحيحين أخرجــه الحــاكم ف ــال : (،4/315)المســتدر  عل ــن ق ــن داود ب ــر محمــد ب ــو بك حــدثنا أب
ثنـا ،ثنـا أبـو عـامر العقـدي  ،ثنا عمرو بـن عثمـان السـواق،ثنا الحسن بن أحمد بن الليث ،سليمان الزاهد 

عن جده رضي اهلل عنـه ،عن أبيه ،عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ،محمد بن أبي حميد 
فيـه محمـد بـن سـعد  بقولـه :" وتعقبـه الـذهبا  ،  ههذا حديث صـحي  ااسـناد ولـم يخرجـاوقال : ، مثله .

 ". ع ضَّ وهو مُ ،
، فـي كتـاب الفتـوة، أخبرنا أبو سعد الزاهد ، قال : (010، برقم)(0/81)الزهد الكبير أخرجه البيهقي في  (24)

ثنـا محمـد بـن ، ثنـا أبـو نعـيم عبـد الملـ  بـن محمـد بـن عـدي ، ثنا عبد اهلل بن أحمد بن جعفر الشـيباني 
 ، به نحوه. ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا حماد بن خالد الخياط ، ر مهاج

نـا ، حدثنا يعقوب بن كعب األنطـاكي  ، (5541( ، برقم)4/541)اآلحاد والمثاني وأخرجه ابن أبي عاصم في 
 ، به نحوه .عن محمد بن أبي حميد ، عبد اهلل بن وهب 

لقبـه ، إبراهيم األنصـاري الزرقـي أبـو إبـراهيم المـدني محمد بن أبي حميد  قل  :  إسناده ضعي  ، مداره علا:
 . وقدتوبع كماسياتي .412:ص0تقريب التهذيب ، ضعي  ، حماد 

مــن  305( بــرقم :0/045)المعجــم الكبيــر (، وأخرجــه الطبرانــي فــي 0/085) الزهــد أخرجــه أحمــد فــي  (22)
زَّاِق ، َعــْن َجْعَفــِر بــن ُســَلْيَماَن ، َعــْن عِ طريــق  ِحــيَن َحَضــَرُه  ْكِرَمــَة بــن َخاِلــد  ، َأنَّ َســْعدتا َقــاَل  ْبِنــِه َعْبــِد الــرَّ

وَءَ  ، ثُـمَّ َصـلِّ اْلَمْوُ  : َيا بنيَّ ، ِإنََّ  َلْن َتْلَقا َأَحدتا ُهَو َأْنَصُ  َلَ  ِمنِّي ، ِإَذا َأَرْدَ  َأْن ُتَصلَِّي َفَاْحِسـْن ُوُضـ
يَّاَ  َوَمـا  َصالةت   َتَرق َأنََّ  ُتَصلِّي َبْعَدَها يَّاَ  َوالطََّمَع ، َفِإنَُّه َفْقٌر َحاِضٌر ، َوَعَلْيَ  ِباْلَيْاِ  َفِإنَُّه اْلِغَنا ، َواِو ، َواِو

". قل  : إسناده منقطع ، عكرمة بن خالد لم يـدر  سـعدا  ُيْعَتَذُر ِمْنُه ِمَن اْلَعَمِل َواْلَقْوِل ، َواْعَمْل َما َبَدا َل َ 
 ، والحديث موقو  .

 و له شاهدان ، األول: حديث أبي أيوب: 
حدثنا أبـي ،حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا المروزي  ، قال:(0/511)األمثال في الحديث أخرجه ابو الشيخ في 

، رضـي اهلل عنـه ، عـن أبـي أيـوب ، عـن جـده ، عـن عثمـان بـن جبيـر ، عن عبد اهلل بن عثمان خيثم ، 
  نحوه .

سناده   با  به قل  :و  تقريـب ، مقبـولقـال ابـن حجـر : عثمان بن جبيـر األنصـاري مـولا أبـي أيـوب  : .فبهاو
 .385:ص0التهذيب ج

 والثاني : من حديث ابن عمر:
، (125)رقم بـ،  (5/13)فـي المسـند ( ،. والقضـاعا 4451)رقم بـ،  (4/328الطبرانـا فـا األوسـط ) أخرجه
 . م( : فيه من لم أعرفه01/551في مجمع الزواتد )قال الهيثما و 

و ، فقـال :"  (403/ 4)  سلسلة األحاديث الصـحيحةفالحديث حسن بمجموع شواهده ، وقد قواه  األلباني في 
 ".بالجملة فالحديث قوي بهذه الشواهد

عــن صــدقة بــن عبــد اهلل  ، قــال لــي عمــرو بــن أبــي ســلمة( ، 0/443)التــاريخ الكبيــر قــال البخــاري فــي  (21)
يـا  :قلـ ، أخبرني أسود بن أصـرم المحـاربي ، ن سليمان بن حبيب ع، عن عبد اهلل بن علي ، الدمشقي 

 .وفي إسناده نظر: قال أبو عبد اهلل " أمل  يد   : "قال، رسول اهلل أوصني 
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، حــدثنا يــون  بــن عبــد الــرحيم العســقالني  ، (2، بــرقم )(42/ 0الصــم  )أخرجــه ابــن أبــي الــدنيا فــي  (21)
، عن سـليمان بـن حبيـب ، عن عبيد اهلل بن علي ، عبد اهلل عن صدقة بن ، بن أبي سلمة  حدثنا عمرو

 ، مثله .المحاربي رضي اهلل عنه أصرمحدثني أسود بن 
( ، 0/580)المعجــــم الكبيــــرالطبرانــــي فــــي  ( ،و411،بــــرقم )(500/ 0الفواتــــد )فــــي تمــــام الــــرازي وأخرجــــه 
 (،من طريق صدقة به .808برقم)

،  512:ص0تقريـب التهـذيب ج، ضـعي    ،عبـد اهلل السـمين صـدقة بـن قل  :وهذا إسـناده ضـعي  ، فيـه : 
 وقد توبع كما سياتي :

أخبرنـي أبـو قتيبـة مسـلم بـن ، أخبرنا أبـو عبـد اهلل الحـافظ  ،(4/541)شعب اايمانأخرجه البيهقي في  (28)
عـن خالـد بـن ، نـا موسـا بـن أعـين  ، ا المعافي بن سليمان، ننا خل  بن عمرو ، الفضل األدمي بمكة 

عـن أسـود بـن ، عـن سـليمان بـن حبيـب المحـاربي ، عـن عبـد الوهـاب ، بي يزيد و هو أبـو عبـد الـرحيم أ
 ، مثله . أصرم

ــارة ، والضــياء فــي  (801(، بــرقم)0/580)المعجــم الكبيــر وأخرجــه الطبرانــي فــي  (، 4/531)األحاديــث المخت
بـن أبـي يزيـد و هـو أبـو خالـد  ( ،مـن طريـق1/14)تـاريخ مدينـة دمشـق (، وابن عساكر في 0440برقم)

 ، به،  نحوه ،  فالحديث حسن لغيره . عبد الرحيم

 همعجـم شـيوخفـي بكـر ااسـماعيلي بـو أأخرجـه  ،ويعلـا  لم أجده بهذا اللفظ عن ابـن مسـعود عنـد أبـي (21)
تــــاريخ جرجــــان ، والســــهمي فــــي  (208(، بــــرقم)0/012)األوســــط   المعجــــم( والطبرانــــي فــــي 5/181)
عـن السـري ، محمـد بـن كثيـر الكـوفي (، من طـرق، عـن 01/013)تاريخ بغداد  ( والخطيب في0/012)

لـم يـرو ، مثلـه . وقـال الطبرانـي :" عن عبد اهلل بن مسـعود ، عن مسروق ، عن الشعبي ، بن إسماعيل 
وفيــه ( "0/028)مجمــع الزواتــد " ،وقــال الهيثمــي فــي  هــذا الحــديث عــن الشــعبي إ  الســري بــن إســماعيل

  ". وهو مترو ،عيل السري بن إسما
 قل :وقد ص  الحديث من طريق أخرق :

حـدثنا  ] أي الـذي قبلـه ، وهـو:وبإسـناده  ، قـال : 1210، بـرقم 411/ص00ج:مسـند فـي اليعلا  وأبأخرجه 
عـن أبـي ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، أخبرنا خالد ، وهب بن بقية 

  يحـب اهلل إضـاعة المـال و  كثـرة السـلال و   : "صلا اهلل عليه وسـلم ، اهلل   قال رسول: قال [، هريرة 
 " .إسناده صحي " قال حسين أسد  في تعليقه علا مسند أبي يعلا :" قيل 

حـدثنا عبـد اهلل حـدثني أبـي ثنـا علـي بـن ،  08528، بـرقم : (524/  4في المسند )  أحمد بن حنبلوأخرجه 
بل عامر عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاويـة إلـا المغيـرة بـن شـعبة عاصم ثنا المغيرة بن ش

اكتب إلي بما سمع  من رسول اهلل صلا اهلل عليـه و سـلم فـدعاني المغيـرة قـال فكتبـ  إليـه إنـي سـمع  
إسـناده : الحديث،قال شعيب األرنلوط في تحقيقـه لمسـند أحمـد : " رسول اهلل صلا اهلل عليه و سلم يقول

 ". حي ص

"قيل وقال" : مما يتحـدث بـه مـن فضـول الكـالم ، ومـا   :(001/  8)جامع األحاديث قال السيوطي في  (11)
ظهارتا للمراء  ،فاتدة فيه  "كثرة السلال" : عن أحوال النا  ، وقيل : السلال عن المساتل العلمية امتحانتا واو

 له فا غير وجهه المشروع ."إضاعة المال" : صرفه فا غير حله ، وبذ ،وادعاء وفخرتا 
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عــن ، علــي بــن زيــد ( ، بســنده عــن 524( ، بــرقم )0/088أخرجــه األصــفهاني فــي الترغيــب والترهيــب) (10)
 ، في قصة طويلة.عن أن  بن مال  ، سعيد بن المسيب 

 فــيالطبرانــا ،و  (3154(، بــرقم)1/311)مســندفــي الأبــو يعلــا و  (5118( ، بــرقم )2/41)الترمــذي وأخرجــه 
علـي بـن زيـد عـن (مـن طـرق عـن 821)رقمبـ،(5/011)وفا الصغير،(2110)رقم ب،  (1/053)األوسط 

 ،في قصة طويلة.سعيد بن المسيب عن أن  بن مال  
 هذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب من هذا اْلَوْجِه َوُمَحمَُّد بن عبـد اللَّـِه اأْلَْنَصـاِريُّ ِثَقـٌة َوَأُبـوُه ِثَقـٌة َوَعِلـيُّ :"قال أبو ِعيَسا و 

 " بن َزْيد  َصُدوٌق إ  َأنَُّه ُربََّما َيْرَفُع الشَّْيَء الذي ُيوِقُفُه َغْيُرُه 
 ، وقد توبع :  ضعي ، وهو علي بن زيد بن جدعان في إسناده قل : 
حدثنا يزيد بـن هـارون أنـا العـالء أبـو محمـد ( قال :03/012)المطالب العالية كما في : أحمد بن منيع أخرجه

اتحــا  الخيــرة المهــرة بزواتــد المســانيد فــي  البوصــيري، نحــوه . وقــال  ســمع  أنــ  بــن مالــ الثَّقفــي قــال 
ومحمـد بـن ، لضع  العالء أبي محمد الثقفـي ، بسند ضعي  ، رواه أحمد بن منيع :"(045/  1العشرة )

 فالحديث حسن لغيره. ."يحي بن أبي عمر بسند فيه راو  لم يسم
، نـا  كالهمـا قـال ثنا محمـود بـن عبـد البـر ،حـد12/ص1ضعفاء الرجال جالكامل في وقد أحرجه ابن عدي في 

أبو إبراهيم الترجماني ، قال : حدثني كثير بن عبد اهلل مولا بنـي سـامة بـن لـلي قـال : سـمع  أنـ  بـن 
 «إن أطعتني فال يكون شيء أحـب إليـ  مـن المـو  »  مال   قال : قال لي النبي صلا اهلل عليه وسلم :

يروي عن ان  ، األيلة  أهلمن ، هاشم  أبوكثير بن سليم :"(0/325العلل المتناهية )في  قال ابن حبان
الموضـوعا  "، وقال ابن الجوزي فـي  مترو  الحديث: وقال النساتي ، ويضع عليه ، ما لي  من حديثه 

 ". قل  : أي من هذا الطريق ؛ لوجود كذاب فيه .هذا حديث موضوع (:" 5/311)

 زيادة من ب(15)

 (303برقم)( 52/051) ( ، و51850برقم) (311/  08المعجم الكبير للطبراني )أخرجه الطبراني في  (13)
الترغيـــب فـــي فضـــاتل األعمـــال  فـــي بـــن شـــاهين ، وا 1855 بـــرقم: (20/  1) -المعجـــم األوســـط وفـــي 

بـن نسـطا  : حـدثني  إبـراهيمبـن  إسـحاقثنا ، هشام بن عمار ، من طرق عن  (014، برقم)(0/081)
 ، مثله . عن أم أن ، مربع 

بــن  إســحاقوفيــه ، رواه الطبرانــي ( :" 4/508)مجمــع الزواتــد قلــ  : إســناده ضــعي  ، وقــال الهيثمــي فــي  
 ".وهو ضعي ،  إبراهيم

حدثنا ابن أبي :قال ، حدثنا محمد بن يحيا قال : ، (881/ 5تعظيم قدر الصالة  )أخرجه المروزي في  (14)
عـن سـلمة ، عن يزيد بن قودر ، الرحمن  سيار بن عبد حدثني : قال ، بن يزيد  أخبرنا نافع :قال، مريم 

 ، مثله .  عن عبادة بن الصام ، بن شري  

(، ومـن 4/501مجمـع الزواتـد ) لم أجده في معاجم الطبراني المطبوعـة ، وقـد نسـبه إليـه الهيثمـي  فـي (12)
، (4/04المســند )فــي لشاشــي ، وا (308 /3األحاديــث المختــارة )فــي لضــياء طريــق الطبرانــي ، أخرجــه ا

، بـه ، سـعيد بـن أبـي مـريم ( ، مـن طـرق عـن 4/855)اعتقاد أهـل السـنة (، والاللكاتي في 0543برقم)
 ". إسناده صحي  نحوه. وقال الضياء : "
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، ومحمـــد بـــن نصـــر فـــي كتـــاب الصـــالة ، رواه الطبرانـــي  :"(504/ 0الترغيـــب والترهيـــب )وقـــال المنـــذري فـــي 
 ".  با  بهما بإسنادين

ــزار المطبــوع ، ونســبه إليــه  البوصــيري فــي  (11) ــم أقــ  عليــه فــي مســند الب ــد ل اتحــا  الخيــرة المهــرة بزوات
ــزار: (041/  1المســانيد العشــرة ) ــال الب ــال : ، ق ــة  إذ ق ــو معاوي ــا أب ــن ســعيد الجــوهري، ثن ــراهيم ب ــا إب ثن

  "قـال البـزار: و  ، مثلـه .بـن عمـر  الضرير، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بـن دينـار، عـن عبـد الّلـه
نعلم أحدات رواه عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر إ  ابن إسحاق، و  نعلم حدث به عـن أبـي معاويـة إ  

ورواتـه محـتج بهـم فـي الصـحي  إ  :"(511/ 5)الترغيـب والترهيـب  وقال المنذري فـي "، إبراهيم بن سعيد
 ".ابن إسحاق

 ولم يصرح بالسماع ، لكن له شاهد من حديث عبد اهلل بن عمرو: قل  : ابن إسحاق  مدل  ، 
حـدثنا أبـو بكـر بـن إسـحاق الفقيـه أنبـا محمـد بـن  ،  (024، بـرقم)(005/ 0المسـتدر   )أخرجه الحـاكم فـي  

و حـدثني  ،أيوب ثنا أبو الربيع الزهراني و أحمد بن إبراهيم قا  : ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير 
صال  بن هاناء ـ و اللفظ له ـ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنـا أبـو قدامـة ثنـا وهـب بـن جريـر ثنـا  محمد بن

قـال : سـمع  الصـقعب بـن زهيـر يحـدث عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن عبـد اهلل بـن ، أبي 
 ليــلق ثقـة فإنـه،  زهيــر بـن للصـقعب يخرجــا لـم و،  ااسـناد صــحي  حـديث هـذا" ،  نحـوه . وقــال :عمـرو 
 ". ااسناد صحي  " ، وقال الذهبي :"الحديث

ــا النصــي ، والتصــويب مــن مصــادر  (11) ــظ ) القمــيص (، وتصــح  )النظيــ ( إل ســقط  مــن النســختين لف
 الحديث . 

 والتصويب  من مصادر الحديث سقط  من النسختين  لفظ ) ذل  ( ،  (18)

 .(152/ 3)النهاية في غريب األثر ر :، انظ اْحَتَقرهم ولم يَرُهم شيتات : أي يغمص _بالصاد،  (11)

ثنـا عبـد ، حدثنا العبا  بن عبد اهلل الترقفـي ،(31/ 0)و( 51/ 0مكارم األخالق )أخرجه الخراتطي في  (11)
عـن ، عن عبـادة بـن نسـي ، عن أبي سليمان الفلسطيني ، ثنا بكر بن سليمان أبو معاذ ، اهلل بن غالب 

 ، مثله . عن معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن غنم 

أنبـا أبـو عـون  ، أخبرنا أبو عبـد اهلل الحـافظ،  (121، برقم)(341/ 0الزهد الكبير )أخرجه البيهقي في  (10)
ثنـا ، ثنـا سـعيد بـن عبـد الـرحمن ، ثنـا علـي بـن عبـد العزيـز ، بمكـة ، محمد بن أحمـد بـن ماهـان الخـراز 

عـن سـليمان بـن ، عـن ثعلبـة بـن صـال   ،ثنا إسـماعيل بـن رافـع المـدني ، إبراهيم بن عيينة أخو سفيان 
 ، مثله . عن معاذ بن جبل، موسا 

ثنـا أبـو بكـر بـن أبـي ، اهلل بن محد بـن جعفـر حدثنا عبد، (541/ 0حلية األولياء )أخرجه أبو نعيم في  (15)
 ، به ، مثله .ثنا إبراهيم بن عيينة ، ثنا يعقوب بن حميد ، عاصم 

تقريـب التهـذيب ،  ضعي  الحفظ ، قال ابن حجر : ن عويمر األنصاري إسماعيل بن رافع ب قل  : مداره علا:
، بعــد أن نسـبه إلــا مـن ســبق :"  (414/ 0المغنــي عـن حمــل األسـفار  )، وقـال العراقــي فـي  (0/011)

سناده ضعي   ". واو

 . تصح  في ب إلا )حفظ ( (13)
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عبد الرحمن الكندي الكوفي  حدثنا موسا بن ،  (3442، برقم)(211/  2) في السنن الترمذي  أخرجه (14)
قـال  و ، مثلـه ،عـن أبـي هريـرة ، عـن سـعيد المقبـري ، أخبرني أسـامة بـن زيـد  ،  حدثنا زيد بن حباب، 

 .هذا حديث حسن
أخبرنا محمد بن عبـد األعلـا حـدثنا أبـو خالـد ،  (01331( ، برقم)1/031)الكبرق في النساتي  أخرجه (12)

 به نحوه. سمع  أسامة بن زيد

عن ُأَساَمَة بن ، ثنا َوِكيٌع ، حدثنا أبو َبْكِر بن أبي َشْيَبَة ،  (5110(، برقم)5/151)ابن ماجه  خرجه أ (11)
 ، به نحوه .َزْيد  

ــي  (11) ــا الصــحيحين أخرجــه الحــاكم ف ــرقم)0/104)المســتدر  عل ــد بــن جعفــر ،  (0133( ، ب أخبرنــا أحم
 ، به ، مثله .وقالعن أسامة بن زيد، ثنا وكيع ،  حدثني أبي، ثنا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل ، القطيعي 

 .حديث صحي  علا شرط مسلم ولم يخرجاه :
، بـرقم (5/352مسـند )ال ( ، وأحمـد فـي 51118(، بـرقم)1/18)مصـن  فـي الابن أبي شـيبة قل  : وأخرجه 

، (1/401فــــي صــــحيحه )ابــــن حبــــان  ( ، و8258، بــــرقم)(5/440) فــــي مســــنده البـــزار و  ( ،8513)
، (520/  2)السنن الكبـرق ، والبيهقي في  855، برقم:(511/ 0)الدعاء ( ، والطبراني في 5115برقم)
 ، به ، نحوه ، عن ُأَساَمَة بن َزْيد  (، من طرق 01113برقم)
تقريــب ،  أســامة بــن زيــد الليثــي مــو هم أبــو زيــد المــدني صــدوق يهــم ، مــداره علــا :   إســناده حســنقلــ  : 

حسن إسناده  شعيب األرنـلوط فـي تعليقـه علـا  مسـند أحمـد ، وصـحي  ابـن .  وقد 18:ص0التهذيب ج
 حبان.

 ( ومصادر الحديث. سقط  من )أ( واستدرك  من  )ب (18)

حدثنا َأْحَمُد بن َأَنـِ  بـن َماِلـ   الدَِّمْشـِقيُّ ،  (0120(، برقم)5/021)المعجم الكبير أخرجه الطبراني في  (11)
، عـن أبـي ِإْدِريـَ  اْلَخـْو ِنيِّ ، عن َجـدِّي ، حدثني أبي ، ِهَشاِم بن يحيا اْلَغسَّاِنيُّ ثنا ِإْبَراِهيُم بن ، المقرا 

 ، مثله . عن أبي َذر  
 (0، بـرقم)(3/ 0مكـارم األخـالق )(،و ابن أبي الدنيا فـي 310(، برقم)5/11) هصحيحوأخرجه  ابن حبان في 

 ، به ، مثله .اِهيُم بن ِهَشاِم بن يحيا اْلَغسَّاِنيُّ ْبرَ ، من طريق إ(0/011)حلية األولياء وأبو نعيم في  ،
: أبـو حـاتم، قـال أبـو زرعـة :كـذاب ،  وقـال  إبراهيم بن هشام بن يحيا بن يحيا الغسـاني قل  : مداره علا :

الضـعفاء والمتـروكين  بـن الجـوزي  (5/045)الجـرح والتعـديل  كـذاب.انظر :وهـو  ، أظنه لـم يطلـب العلـم
 (.0/055)لسان الميزان ، و  (0/510)زان ا عتدال في نقد الرجال مي،( ، و 0/21)

 سقط من ب لفظ ) أ  من خير ( ، وهي مثبته في مصادر الحديث . (81)
ثنـا ثَـْوُر بـن ، ثنا اْلَوِليُد بـن ُمْسـِلم  ، حدثنا َأْحَمُد بن َحْنَبل  ( ، 4112(، برقم )4/511)داود  أخرجه أبو (80)

ـَلِميُّ  قـال حـدثني، ي َخاِلـُد بـن َمْعـَداَن حدثن: قال ، َيِزيَد  و السُّ ، َوُحْجـُر بـن ُحْجـر  ، عبـد الـرحمن بـن َعْمـر 
 ، نحوه .َأَتْيَنا اْلِعْرَباَض بن َساِرَيةَ  :قا 

عـن بجيـر بـن ، حـدثنا َبِقيَّـُة بـن اْلَوِليـِد ، حدثنا َعِليُّ بن ُحْجـر  (، 5111(، برقم)2/44)الترمذي أخرجه  (85)
َلِميِّ ، عن َخاِلِد بن َمْعَداَن  ، َسْعد   و السُّ ، مثله، وقال  عن اْلِعْرَباِض بن َساِرَيةَ ، عن عبد الرحمن بن َعْمر 

 .هذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحي ٌ :  الترمذي
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 قل  : في إسناده بقية بن الوليد مدل  وقد عنعن ، وقد توبع  :
ابـــن ( ، و 12(، بـــرقم)0/21)الـــدارمي  (، و01082(، و)01084(، بـــرقم)4/051)أحمـــد بـــن حنبـــل  أخرجـــه

المعجـم الكبيـر ( ، والطبراني فـي 2(، برقم)0/018في صحيحه )ابن حبان  (، و45(، برقم)0/02)ماجه 
( ، وأبو نعيم في 351(،برقم)0/014)المستدر  علا الصحيحين ( ،والحاكم في 154(، برقم)08/541)

(، 01/004)الكبـــرق فـــي البيهقـــي  ، و (4م)، بـــرق(31/ 0المســـند المســـتخرج علـــا صـــحي  مســـلم  )
، نحــوه . فالحــديث صــحي  لغيــره ، وقــد صـــححه  اْلِعْرَبــاَض بــن َســاِرَيةَ (، مــن طــرق عــن 51052بــرقم)

 . (534/ 1) سلسلة األحاديث الصحيحةفي األلباني 
برنا عبـد اهلل أخ: قال ، أخبرنا ابو الحسين بن الفضل ،  (512/  1) -د تل النبوة أخرجه البيهقي في  (83)

حـدثنا أبـو : قـال ، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل : قال ، حدثنا يعقوب بن سفيان : قال ، بن جعفر 
 ، مثله .عن أم سلمة ، عن سفينة مولا أبي سلمة ، عن قتادة ، عوانة 

ُد ْبُن َأِبي  ( ،51483، برقم )(84/  44) -في المسند أحمد  وأخرجه  َعِدي  َعْن َسِعيد  َعْن َقَتاَدَة  َحدَّثََنا ُمَحمَّ
سناده منقطع ، قتادة لم يسمع من سفينة   ".  ، به مثله .وقال األرنلوط : واو

 قل  : له شاهدان يرتقي بهما إلا الحسن لغيره :
، بـــرقم (5/110داود ) ( ، وأبـــو282، بـــرقم )(18/ 0أحمـــد بـــن حنبـــل )أخرجـــه  األول : مـــن حـــديث علـــي :

سناده ح2021)  سن .(،واو
/  3) -المسـتدر  ( ، والحـاكم فـي 1112، برقم )(211/  04ابن حبان ) والثاني :من حديث  أن   أخرجه 

سناده صحي  4388 ، برقم )(21  ( . واو

 زيادة من ب (84)

 سقط من ب لفظ ) أيمانكم( (82)

 في أ تكرر لفظ )في (. (81)

ومـا ( ، قولـه )3/484)ايـة فـي غريـب األثـر النهكذا في الحديث بالصاد المهملة ، قـال ابـن األثيـر فـي  (81)
 .بها اافصاحيقدر علا  أي :  (  يفيص بها لسانه

ثنـا أبـو ، حـدثني أبـي ، حدثنا عبد اللَِّه ،  (55058(، برقم)2/538في المسند )أحمد بن حنبل  أخرجه (88)
و ، أنا ِإْسَماِعيُل بن َعيَّاد   ، اْلَيَمانِ  الرحمن بن ُجَبْيِر بن ُنَفْير  الحضـرمي  عن عبد، عن َصْفَواَن بن َعْمر 

 ، مثله .عن ُمَعاذ  ، 
عبدالرحمن بن جبيـر بـن نفيـر لـم يسـمع ( : "4/502)مجمع الزواتد قل  :  إسناده منقطع ، قال الهيثمي في 

 ".  من معاذ
، اْلِحْمِصـيُّ  حـدثنا ُموَسـا بـن ِعيَسـا بـن اْلُمْنـِذرِ ،  (51/85،021)المعجـم الكبيـر أخرجه الطبراني في  (81)

وِريُّ  عـن أبـي ِإْدِريـَ  ، عن ُيوُنَ  بن َمْيَسَرَة بـن َحْلـَب   ، ثنا َعْمُرو بن َواِقد  ، ثنا محمد بن اْلُمَباَرِ  الصُّ
، اْلَجنَّـَة يـا َرُسـوَل اللَّـِه َعلِّْمِنـي َعَمـال إذا مـا َعِمْلتُـُه َدَخْلـُ   : أن َرُجال قـال، عن ُمَعاِذ بن َجَبل  ، اْلَخْو ِنيِّ 

 فذكر نحوه .
 (.0/458)تقريب التهذيب ،  مترو  ، عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص مولا قريد  إسناده: فيقل  :  
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( يرتقـي 33)( ومـن حـديث أميمـة سـياتي بـرقم 31وللحديث شاهدان  : من حديث أبي الـدرداء  سـياتي بـرقم )
 بهما  إلا الحسن لغيره .

 زيادة من ب (11)

، بلفـظ:" سـمرة بـن جنـدب ، عـن  (0141(، بـرقم)0/451)الفـردو  بمـاثور الخطـاب الديلمي في ذكره  (10)
فـاقبلوه علـا مـا كـان مـن فقـر وفاقـه فـإن ، وهدق النهـار ، فإنه نور الظلمة ؛  أوصيكم بتقوق اهلل والقرآن

 ".عرض 

 تصحف  في النسختين إلا)  ينور ( والتصويب من مصدر الحديث. (15)

تـاريخ مدينـة يه بهذا اللفظ ،في المطبوع من الفردو  للـديلمي ، وقـد أخـرج ابـن عسـاكر فـي لم أق  عل (13)
إنـ  :" فكتـب إليـه ابـن عمـر ، أن رجال كتب إلا عبد اهلل بن عمر يسـاله عـن العلـم (، 25/521)دمشق 

 وأنـ  ولكـن إن اسـتطع  أن تلقـا اهلل، والعلـم أكبـر مـن أن أكتـب بـه إليـ  ، كتب  إلي تسالني عن العلم 
ـ خفي  الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كا  اللسان عن أعراضهم  زما لجماعتهم 

سناده ضعي  . فافعل _  يعني  ". واو
ثنا ُحَسْيٌن ، حدثني أبي ، حدثنا عبد اللَِّه ،  (00110(، برقم)3/85في المسند )أحمد بن حنبل أخرجه  (14)

اِج بن َمْرَواَن الكالعي  ْسَماِعيَل يعني إِ _ بن َعيَّاد  اثنا ،  عـن أبـي ، َوَعِقيِل بن ُمْدِر   السلمي، َعِن اْلَحجَّ
 .شعيب األرنلوط : إسناده ضعي  ، مثله . وقالَسِعيد  الخدري

، حـدثنا يحيـا :قـال ، أخبـركم أبـو عمـر بـن حيويـة  ، (841، بـرقم)(581/ 0الزهـد ) فـيابن المبـار  وأخرجه 
 بن عياد ، به نحوه . أخبرنا اسماعيل: قال ، أخبرنا عبد اهلل  :قال، ن حدثنا الحسي :قال

، صـدوق فـي روايتـه عـن أهـل بلـده ، أبـو عتبـة الحمصـي ،إسماعيل بن عياد بن سـليم قل  :في إسناده ،  
عقيل بن مدر  السـلمي أو ( ، و هنا روايته عن أهل بلده ، و 0/011)تقريب التهذيب  ، مخلط في غيرهم

 (، وقد توبع .0/311)تقريب التهذيب  .ي أبو األزهر الشامي مقبولالخو ن

مــن  (0828، بــرقم)(250/ 0الــدعاء  ) ،والطبرانــي فــي  (0111، بــرقم)(583/  5يعلــا  ) أخرجــه أبــو(12)
، مثلـه وزاد  عـن أبـي سـعيد الخـدري ،عن مجاهد ، عن ليث ، حدثنا يعقوب القمي ، عبد األعلا  طريق 

فـي تعليقـه علـا مسـند حسـين سـليم أسـد  قـال".و  من خير فإن  بذا  تغلـب الشـيطان واخزن لسان  إ :" 
 .  : إسناده ضعي  أبي يعلا 

 قل :  فالحديث يرتقي إلا الحسن لغيره  .

لم أق  عليه عند الطبراني في معاجمه الثالثة ،  من حديث أبي الدرداء ، وقد سبق تخريجه من طريق  (11)
ــد قــال الهيثمــي فــي  أخــرق عنــد الطبرانــي ، لكــن رواه الطبرانــي وفيــه شــهر بــن ( :"4/501)مجمــع الزوات

 ".وبقية رجاله ثقا  ، وحديثه حسن ، حوشب
حـدثنا عبـد  :قـال، حـدثنا محمـد بـن عبـد العزيـز ،  (08(، بـرقم)0/51)األدب المفـرد قل : أخرجه البخاري في 

عـن ، حدثني راشد أبـو محمـد :قال ، بالرملة لقيته ، المل  بن الخطاب بن عبيد اهلل بن أبا بكرة البصري 
فـي تعليقـه علـا األدب قال الشيخ األلباني  ، نحوه .عن أبا الدرداء ، عن أم الدرداء ، شهر بن حوشب 

 .: حسنالمفرد 
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ثنــا بـن أبـي َعــِدي  ح ، حـدثنا اْلُحَسـْيُن بــن اْلَحَسـِن اْلَمـْرَوِزيُّ ،  (4134(، بــرقم)5/0331)ابـن ماجـه وأخرجـه 
ـاِنيُّ : قا  ، ثنا عبد اْلَوهَّاِب بن َعَطاء  ، حدثنا ِإْبَراِهيُم بن َسِعيد  اْلَجْوَهِريُّ و  ـد  اْلِحمَّ عـن ، ثنا َراِشٌد أبو ُمَحمَّ

 نحوه . عن أبي الدَّْرَداِء ، عن ُأمِّ الدَّْرَداِء ، َشْهِر بن َحْوَشب  
صــدوق كثيــر اارســال ،   يزيــد بــن الســكن شــهر بــن حوشــب األشــعري الشــامي مــولا أســماء بنــقلــ  : فيــه 

 (.0/511)تقريب التهذيب ،واألوهام 
 ( ، فالحديث حسن  . 51ولكنه لم ينفرد بالحديث فقد جاء من طرق أخرق  ، سبق تخريجها  برقم )

 . 404/ 00الطول : الغنا ، والطول: الفضل . لسان العرب : (11)

، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال :  ، 254برقم:، (583/  5) - في صحيحةابن حبان  أخرجه  (18)
أن سـعيد بـن أبـي ، عن حرملة بن عمران التجيبـي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا يزيد بن موهب 

فقـال ، عن عبداهلل بن عمرو بن العاص : أن معاذ بـن جبـل أراد سـفرا ، عن أبيه ،  سعيد المقبري حدثه 
 الحديث.  ،  : يا نبي اهلل أوصني

، ثنـا جـدي ، حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضـل الشـعراني  ،(050/ 0لمستدر   )أخرجه الحاكم في ا (11)
أن أبـا السـميط سـعيد بـن أبـي سـعيد المهـري حدثـه  ،  حرملة بـن عمـران حدثني ، ثنا عبد اهلل بن صال  

 .عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
 ".صحي  " الذهبي قي التلخيص :، وقال  " حي  ااسناد و لم يخرجاههذا حديث صوقال الحاكم :" 

ــن ، حــدثنا مطلــب  ، 8141 ،بــرقم :(308/  8المعجــم األوســط )أخرجــه الطبرانــي فــي  (011) ــا عبــد اهلل ب ن
 ، به مثله .حدثني حرملة ، صال  

وســط وفيــه عبــد اهلل بــن رواه الطبرانــي فــي األ :" (335/  1جمــع الزواتــد ومنبــع الفواتــد )وقــال الهيثمــي فــي  
 " صال  وقد وثق وضعفه جماعة، وأبو السميط سعيد بن أبي سويد مولا المهري لم أعرفه

 .(315/  3)  سلسلة األحاديث الصحيحةقل  : الحديث حسن لغيره ، وقد حسنه  األلباني في 

 زيادة من ب (010)

ثنا َحَسُن بن ُموَسا ، حدثني أبي ،  حدثنا عبد اللَّهِ ،50103 (، برقم:2/080)أحمد بن حنبل  أخرجه (015)
شـعيب األرنـلوط : إسـناده  وقـال عنـه ، مثلـه.عـن أبـي َذر  ، عن أبي اْلَهْيـَثِم ، ثنا َدرَّاٌج ، بن َلِهيَعَة اثنا ، 

 ضعي 
أخبرنـي عمـرو  ، حـدثنا ابـن وهـب:حـدثنا يـون  قـال ، قال :(55/ 0شرح مشكل اآلثار )في  الطحاوقوأخرجه 

 ،  به نحوه .أن دراجا أبا السم ، بن الحارث 
صـدوق فـي حديثـه عـن ، القـاص ، بن سمعان أبو السـم  ـ ابتثقيل الراء وآخره جيم ـ دراج قل  : في إسناده، 

ــثم ضــع  ــي الهي ــب التهــذيب  ،أب ــاذ  ســبق 0/510)تقري ــبعض  الحــديث شــاهد مــن حــديث مع ( ، لكــن ل
 ".  حسن لغيره :" ( 011/  0رغيب والترهيب  )صحي  الت( ، ولذا قال األلباني  في 30تخريجه برقم )

حـدثني ، حـدثنا ِإْبـَراِهيُم بـن ُدَحـْيم  الدَِّمْشـِقيُّ ،  (411، 54/011)المعجـم الكبيـر أخرجه الطبرانـي فـي  (013)
ثنـا ، َد اْلَواِسـِطيُّ ثنـا ُسـَلْيَماُن بـن َأْحَمـ، ح َوَحـدَّثََنا َعِلـيُّ بـن عبـد اْلَعِزيـِز ، حدثنا َمْرَواُن بن ُمَعاِوَيَة ، أبي 

، عـن ُجَبْيـِر بـن ُنَفْيـر  ، عن ُسَلْيِم بن َعاِمر  أبي يحيـا ، عن َيِزيَد بن ِسَنان  : ِكالُهَما ، ِعيَسا بن ُيوُنَ  
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صلا اللَُّه عليه ، قال  كن  َأُصبُّ علا رسول اللَِّه ، رسول اللَِّه صلا اللَُّه عليه وسلم ، عن ُأَمْيَمَة َمْو ِة 
  ، الحديث نحوه .َأْوِصِني : فقال ، َفَدَخَل َرُجٌل ، ُوُضوَءُه ، لم وس

ا : الحاكم  ، يزيد بن سنان أبي فروة الرهـاوي ( ، من طريق 1831)رقمب،  (4/44في المستدر  )وأخرجه أيضت
 به مثله .

ــ  :فــي إســنادهما ،  ــد التميمــيقل ــن يزي ــن ســنان ب ــد ب ــو فــروة الرهــاوي  ، يزي ــ . ضــعي  ، أب ب التهــذيب تقري
(0/115.) 

 ( ، يرتقي بهما إلا الحسن لغيره .51،31لكن للحديث شاهدان : سبق تخريجهما برقم )

 تحرف  في النسختين إلا )كله( والتصويب من مصادر الحديث. (014)
 ( .0/083)النهاية في غريب األثر ، انظر :    وحدودهامعالمها  :  أي تخوم األرض (012)
، نحـوه  عـن أبـي ذر، عـن عبيـد بـن عميـر ( ، 11/088)تـاريخ مدينـة دمشـق  ذكره ابن عسـاكر فـي (011)

 .بدون إسناد .

( بزيادة )و(  وهي تخل بالمعنا  (011)  في أ ) و خاو 
 في ب ) الكبر ( (018)

ـــي  (011) ـــي ف ـــر أخرجـــه الطبران ـــرقم)01/84)المعجـــم الكبي ـــاِقي ،  (01158( ،ب ـــد اْلَب ـــن عب ـــا ب حـــدثنا يحي
يِصيُّ  يِصيُّ ثنا اْليَ ، اْلِمصِّ عـن ، عن َمْيَسَرَة بـن عبـد َربِّـِه ، ثنا اْلَوِليُد بن عبد اْلَواِحِد ، َماُن بن َسِعيد  اْلِمصِّ

 ، مثله . بن َمْسُعود  اَعِن ، عن َعْلَقَمَة ، عن إبراهيم ، ُمِغيَرَة 
 اقي المصيصـيحدثنا سليمان بن أحمـد ثنـا يحيـا بـن عبـد البـ،(531/  4)حلية األولياء وأخرجه أبو نعيم في 

 به مثله .
ضــعفه الــدارقطني ، وفيــه اليمــان ابــن ســعيد ، رواه الطبرانــي ( :" 4/501)مجمــع الزواتــد  وقــال الهيثمــي فــي 

 ".وغيره
نا أبو الحسـين ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ( ، 21/411)تاريخ مدينة دمشق وأخرجه ابن عساكر في 

نا الحسن بن علي بن  ،  نا عبد اهلل بن سليمان بن األشعث ،أنا علي بن عمر بن محمد ، بن المهتدي 
: قـال ، عـن أبـي األحـوص ، عـن حصـين ، عن حماد بن واقد ، نا عبد اهلل بن هارون الغساني  ، مهران

 "، الحديث. يا مسروق أصب  يوم صوم  دهينا كحيال  :"يقول لمسروق، سمع  ابن مسعود 
ضـعي  ، أبو عمر الصفار البصـري  ـ بالتحتانية والمعجمةـ قد العيشي حماد بن واقل  : إسناده ضعي  ، فيه 

 ( .011 /0)تقريب التهذيب  .

 (.0/114)لسان العرب ، بما يقارب مألها: أي  (001)
 (0/15)النهاية في غريب األثر  . وهو مطاوع ب  يقال بته ،  القطع : الب   (000)

حـدثنا ، حـدثنا جريـر بـن حـازم ، حـدثنا شـيبان ،  (1551(، بـرقم )00/11مختصـرا )يعلـا أخرجه أبو (005)
الـوتر : بـثالث   أدعهـن أبـدا  ، صلا اهلل عليه وسلم  ، أوصاني خليلي : قال ، عن أبي هريرة ، الحسن

 ". والغسل يوم الجمعة، وصوم ثالثة أيام من كل شهر ، قبل النوم 
التعـديل  . أنظـر  يسـمع مـن أبـي هريـرةجمهور أصحاب الحديث علا أن الحسـن لـم قل  : إسناده منقطع ،  ف

 ( ، و8311(، بـــرقم)5/330)مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل . لكـــن قـــد توبـــع :خرجـــه 314/ص0والتجـــري  ج
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عـن األسـود ، عـن عاصـم ، شـيبان من طريق  ( .5411، و 5412( برقم)4/508)النساتي )المجتبا( 
 .إسناده حسن  ، مثله  ،قل  : عن أبي هريرة، بن هالل 

 (.5/538)النهاية في غريب األثر  ، ما يرغب فيه من الثواب العظيم: أي   (003)

ثنـاه ، ثنـا عفـان ، حـدثني أبـي ، حـدثنا عبـد اهلل  ، (51122،بـرقم)(14/  2أحمد بـن حنبـل ) أخرجه (004)
شـعيب وقـال عنـه  ،  نحـوه . عـن رجـل مـن بلهجـيم، عن أبي تميمة الهجيمي ، ثنا خالد الحذاء  ، وهيب

 .اده صحي األرنلوط : إسن
ثنـا ، ثنـا يحيـا عـن أبـي ِغَفـار  ، حدثنا ُمَسدٌَّد ( ، 4184( ، برقم)4/21) سنن أخرجه أبو داود في ال (002)

 ، تحوه  . عن أبي ُجَري  َجاِبِر بن ُسَلْيم   وأبو َتِميَمَة اْسُمُه َطِريُ  بن ُمَجاِلد  ، أبو َتِميَمَة اْلُهَجْيِميُّ 

ثنــا عبــد : قــال ، أخبرنــا عمــرو بــن علــي  ( ،1110، بــرقم)(481/  2رق )الكبــفــي النســاتي  أخرجــه  (001)
، عـن جـابر بـن سـليم الهجيمـي، عن عبيدة الهجيمـي ، ثنا يون  بن عبيد : قال، العزيز بن عبد الصمد 

 نحوه .

 ، صـحابي  من بلهجيم بن عمرو بـن تمـيم التميمـي، أبو جرق التميمي الهجيمي ، جابر بن سليم هو: (001)
 ( .0/552)ا ستيعاب وانظر :  ُصرح باسمه في رواية أبي داود والنساتي.، وقد 

: أي ، وفيـه خـيالء ومخيلـة ، فهـو مختـال ، اختـال  :يقـال، الكبـر والعجـب ـ بالضـم والكسـر ـ الخيالء  (008)
 ( .5/13)النهاية في غريب األثر  . كبر

، قـال 321/ص0تلبي  إبلـي  جوزي في لم أق  عليه في المطبوع من الطبقا  ، وقد أورده ابن الج (001)
عـن عثمـان ، عـن أبـي رجـاء الجـزري ، ل نـدثنا م، حمد بن عبد اهلل بن قي  أوأخبرنا : قال ابن سعد : "

    "، نحوهقال شداد  : قال، ن محمد بن مسلم ، عبن خالد 

ن أبـي عـ، حـدثنا محمـد بـن بشـر ،  (02118( ، بـرقم)3/423)مصـن  فـي الابن أبي شـيبة أخرجه  (051)
 ، نحوه.عن شداد ، عن الزهري ، بن أبي خالد اعن ، رجاء 

تقريـــب التهـــذيب ،   يـــدل  ، صـــدوق  ، أبـــو رجـــاء  ، محـــرز بـــن عبـــد اهلل الجـــزريقلـــ  : فـــي إســـناد   ، 
 (، ولم يصرح هنا  بالسماع .0/250)

ا الوضـين بـن سـويد بـن عبـد العزيـز نـ، مـن طريـق (11/  1تـاريخ مدينـة دمشـق  )عسـاكر فـي  ابن وأخرجه 
  تلـق اهلل وأنـ  :"قـال ، صلا اهلل عليه وسلم  فإن رسول اهلل ، زوجوني  :عطاء عن شداد بن أو  قال

  .الوضين لم يسمع من شداد "، وقال ابن عساكر :  أيم 
 قل  : له شاهد موقو  يرتقي به إلا الحسن لغيره:

/  01) ،معرفة السنن واآلثـار للبيهقـي ي في ، و البيهق (02111،برقم )(423/  3ابن أبي شيبة  ) أخرجه 
قال : قال معاذ في مرضه الذي مـا  ، محمد بن بشر ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، من طريق  (421
 «زوجوني ؛ فإني أكره أن ألقا اهلل أعزب » فيه : 

 ، ولم يصرح بالسماع ، والحسن لم يسمع من معاذ.    مدل  ، أبو رجاء و في إسناد   ، 

، بـــرقم (011/  01كنـــز العمـــال )لـــم أقـــ  عليـــه فــي الفـــردو  للـــديلمي ، وقـــد أورده الهنـــدي فـــي  (050)
 (، ونسبه إلا الديلمي. 43181)

 ( فالحديث حسن لغيره . 33،   31،  51قل :  وقد سبق نحوه  عن عدد من الصحابة  ، ) برقم 
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 زيادة من ب (055)

ثنـا ، حدثنا اْلُحَسْيُن بن ِإْسَحاَق التُّْسـَتِريُّ ،  (2231رقم)(، ب1/11)المعجم الكبير أخرجه الطبراني في  (053)
عـن ، عن َيِزيَد بـن أبـي َحِبيـب  ، عبد اْلَحِميِد بن َجْعَفر   عن ، ثنا عبد اللَِّه بن ُموَسا ، َيْعُقوُب بن سعيد 

وقـال الهيثمـي فـي  .. فـذكره . َأْوِصـِني، َأنَّـُه قـال ِللنَِّبـيِّ صـلا اللَّـُه عليـه وسـلم  ،  َسـِعيِد بـن َيِزيـَد اأَلْزِديِّ 
 ".رواه الطبراني ورجاله رجال الصحي ( :" 01/584)مجمع الزواتد 

كـان أميـرا علـا مصـر ليزيـد بـن ، و هـو مـن أهـل فلسـطين و  ،  صـحبة لـه ، َسِعيِد بـن َيِزيـَد اأَلْزِديِّ قل  : لكن 
(. فهو مرسل 3/001)بة في تمييز الصحابة ااصا(،  و 0/18)المراسيل  بن أبي حاتم  . انظر : معاوية

 ، 

 ، أخبرنا أبو عبد الـرحمن السـلمي ،  (1138 ، برقم)(042/  1) -شعب اايمان أخرجه البيهقي في  (054)
عـن ، ليـث بـن سـعد لا ، أنـا أبـو الوليـد ن، نا محمد بن غالـب ، أنا عبد اهلل بن محمد بن موسا إمالء، 

سـعيد بـن زيـد  :كذا قالقال البيهقي :"  ، مثله .سمع سعيد بن زيد، ر عن أبي الخي، يزيد بن أبي حبيب 
عن سـعيد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، ورواه عبد الحميد بن جعفر ، سعيد بن يزيد األزدي : وقال غيره ، 

، وروق هذا عن جعفر بن الزبير ، فذكره ، يا رسول اهلل : قل  : قال  ، بن عم لهاعن ، بن يزيد األزدي 
  ".صلا اهلل عليه وسلم، عن النبي  ، عن أبي أمامة ، عن القاسم ، ضعي   وهو

ثنـــا ، حــدثنا َأْحَمــُد بـــن اْلُحَســْيِن اْلَحــذَّاُء ،  (1811(، بـــرقم)8/558)المعجــم الكبيــر و أخرجــه الطبرانــي فـــي 
َعـِن ، عن أبـي عبـد اْلَمِلـِ  ، يِم ثنا محمد بن َسَلَمَة عن أبي عبد الرَّحِ ، ِإْسَماِعيُل بن ُعَبْيِد بن أبي َكِريَمَة 

 ، نحوه ،عن أبي ُأَماَمةَ ، اْلَقاِسِم 
، من هو ، لكن يستفاد من كالم البيهقي  السابق ، أنه جعفر بن الزبيـر ، وقـال عبد اْلَمِل ِ  باأ قل  :لم أعر  
، سـاوي شـيتا و  ي،   يكتـب حديثـه : قال الحافظ أبو نعيم ه:" عن،  31:ص2تهذيب الكمال جالمزي في 

 ".عن أبي أمامة غير حديث   أصل له، روق عن القاسم 

ـُد ْبـُن َعِلـيِّ ْبـِن َيْحَيـا ْبـِن  ( ،141، بـرقم) (021/  5المعجم الصغير )أخرجه الطبراني في (052) َحـدَّثََنا ُمَحمَّ
ـِد ْبـِن  َجْحـِد ْبـِن ِرَتـاب  اأَلَسـِديُّ اْلَبْصـِريُّ اْلُمـَلدُِّب ،  َعْبـِد اهلِل ْبـنِ  ِزَياِد ْبِن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن ُأَسـْيِد ْبـِن ُمَحمَّ

ـاد  النَّْرِسـيُّ ، َحـدَّثََنا َيْعقُـوُب ْبـُن  َنِسيُب َزْيَنَب َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّا اهلُل َعَلْيِه َوَسـلََّم ، َحـدَّثََنا َعْبـُد اأَلْعَلـا ْبـُن َحمَّ
ــيُّ ، َعـْن َلْيــث  ، َعــ   يـروق عــن أبــي وقـال الطبرانــي :"  نحــوه. ْن ُمَجاِهـد  ، َعــْن َأِبـي َســِعيد  ،َعْبـِد اهلِل اْلُقمِّ

 ".سعيد إ  بهذا ااسناد تفرد به يعقوب القمي
وبقيـة ، وقـد وثـق هـو ، وهـو مـدل  ، وفيه ليث بن أبي سـليم ( :"01/310)مجمع الزواتد وقال الهيثمي في 

 ".رجاله
(. فالحـديث 51ني بـل تابعـه غيـره كمـا سـبق تخريجـه فـي الحـديث رقـم )قل  لم ينفرد به يعقوب كما قال الطبرا

 حسن  بمتابعاته .

 قي ب ) فقال( (051)

ثنـا عبـد  ، حدثني أبي، حدثنا عبد اللَِّه ،  (51111(، برقم)2/11في المسند )أحمد بن حنبل  أخرجه (051)
َمِد بن َهْوَذَة القريعي   ،  فذكره .ات الهجيمي حدثني َرُجٌل سمع ُجْرُموز  : إنه قال، الصَّ
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أنـا ِإْبـَراِهيُم  ، حدثنا محمـد بـن ِهَشـام  اْلُمْسـَتْمِلي(، 5081(، برقم)5/583)المعجم الكبير وأخرجه الطبراني في 
َمِد بن عبد اْلَواِرِث ، بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرَة  ، ِمـيِّ عـن ُجْرُمـوز  اْلُهَجيْ ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بـن َهـْوَذَة ، ثنا عبد الصَّ

ـَمِد بـن عبـد ، حدثنا محمد بن عبد اللَّـِه اْلَحْضـَرِميُّ ،  (5080فذكره .وبرقم ) ثنـا عبـد اْلـَواِرِث بـن عبـد الصَّ
ــَواِرِث  ــُد اللَّــِه بــن َهــْوَذَة اْلُقَرْيِعــيُّ ، حــدثني أبــي ، اْل ــُه ســمع ُجْرُمــوَز ، حــدثني َرُجــٌل : قــال ، حــدثني ُعَبْي َأنَّ

 ره .، فذكاْلُهَجْيِميَّ 
لو  الرجل الذي لـم يسـم ، لكـن ، و إسناده صحي  :" (558/ 4سلسلة األحاديث الصحيحة )وقال األلباني في 

قلـ  : فـإذا صـ  ، قال الحافظ في " ااصابة " :" جـزم البغـوي و ابـن السـكن بانـه أبـو تميمـة الهجيمـي " 
علـا أن  ، رجـال البخـاري قـة مـنث، و اسـمه طريـ  بـن مجالـد ، ألن أبا تميمة ، هذا ، فااسناد صحي  

حـدثنا عبيـد اهلل بـن  (رجـال البخـاري أيضـا ابن السكن أخرجـه مـن طريـق سـلم بـن قتيبـة ) و هـو ثقـة مـن
قـال: حـدثني جرمـوز ، فـذكره . قـال الحـافظ : " و علـا هـذا فلعـل  -و رأيته في مهـده مـن الكبـر  -هوذة 

 ( . 0/410)ااصابة في تمييز الصحابة  أنظر : بواسطة ، ثم سمعه منه " عبيد اهلل سمعه عنه

عـن عبيــد اهلل بــن ، عــن ســلم بـن قتيبــة ، قـال لــي بيـان (:" 5/541)لتــاريخ الكبيــر قـال البخــاري فـي ا (058)
، والعقـدي سـمعا عبيـد اهلل ، عـن عبـد الصـمد ،  وقال لي عبـد اهلل بـن محمـد فذكره ، هوذة سمع جرموزا 

 ، فذكره . و إسنادهما  صحي    للنبي  صلا اهلل عليه وسلم قل: قال ، عن جرموز الهجيمي القريعي 
(، 4010(، بـــــــرقم )4/0101(، و)5281(، بـــــــرقم)3/0111فـــــــي صـــــــحيحه )البخـــــــاري أخرجـــــــه  (051)

قـال َسـَاْلُ  ، حـدثنا َطْلَحـُة بـن ُمَصـرِّ   ، َماِلـٌ  بـن ِمْغـَول   ، مـن طـرق عـن   (4134(، برقم)4/0108و)
 فذكره . ،َعْبَد اللَِّه بن أبي أوفي

أخبرنـا عبـد ، حدثنا يحيا بن يحيا التَِّميِميُّ ،  (0134(، برقم)3/0521في صحيحه )مسلم  أخرجه  (031)
 ، به ، مثله.  عن َماِلِ  بن ِمْغَول  ، الرحمن بن َمْهِدي  

ن اْلَهْيـَثِم حـدثنا أبـو َقَطـن  َعْمـُرو بـ، حدثنا َأْحَمُد بن َمِنيع  ،  (5001(، برقم)4/435)الترمذي  أخرجه (030)
  ، هـذا حــديث حسـن صــحي  غريــب : " قــال أبـو عيســا ، بــه مثلـه ،و حــدثنا َماِلـُ  بــن ِمْغـَول  ، اْلَبْغـَداِديُّ 

 ". نعرفه إ  من حديث مال  بن مغول 

: قـال  ،أخبرنـا إسـماعيل بـن مسـعود الجحـدري ،  (1441(، بـرقم)4/010)الكبـرق في النساتي أخرجه (035)
 ، به مثله . حدثنا مال  بن مغول: قال ، رث حدثنا خالد بن الحا

 في ب سقط  ) الفاء(  . (033)
ــبَّاِح اْلَبْغــَداِديُّ ،  (3111(، بــرقم)2/514)الترمــذي  أخرجـه  (034) حــدثنا محمــد بــن ، حــدثنا اْلَفْضــُل بــن الصَّ

 :قـال أبـو ِعيَسـا، فذكره ،  و قال، ِه عن عبد اللَّ ،  عن َعْلَقَمَة ، عن الشَّْعِبيِّ ، عن َداُوَد اأْلَْوِديِّ ، ُفَضْيل  
 . هذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريبٌ 

،  ثنا محمد بـن فضـيل ، حدثنا الحسن بن عرفة العبدي  (،2/0404) تفسيرفي ابن أبي حاتم أخرجه  (032)
 به مثله .

ــَد بــن ِســ،  (01111(، بــرقم)01/13)المعجــم الكبيــر أخرجــه الطبرانــي فــي  (031) ــُر بــن َأْحَم َنان  حــدثنا َجْعَف
 ،  به مثله.ثنا محمد بن ُفَضْيل  ، ثنا أبو ُكَرْيب  ، اْلَواِسِطيُّ 

 (، ونسبه إلا من ذكرهم المصن  .3/380)الدر المنثور ذكره السيوطي في  (031)

أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عمـر  ،  (1108، برقم)(511/  1شعب اايمان )أخرجه البيهقي في  (038)
أنـا إسـماعيل بـن محمـد : قـالوا ، و أبـو محمـد السـكري ، حسـين بـن الفضـل القطـان و أبـو ال، بن برهـان 
 ،به مثله .حدثني محمد بن فضيل ، نا الحسن بن عرفه ، الصفار 

تقريــــب  ،ضــــعي  ، داود بــــن يزيــــد بــــن عبــــد الــــرحمن األودي  قلــــ  : مــــداره فــــي جميــــع المصــــادر علــــا :
 (.0/511)التهذيب
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: " فــرغ مــن كتابــة األحاديــث النبويــة والوصــايا المصــطفوية العبــد المــذنب جــاء فــي نهايــة النســخة )أ(  (031)
الراجــي عفــو ربــه القــوي محمــد بــن محفــوظ الهنــدق النجينــوق امتثــا ت ألمــر العــالم المحــدث الــورع مفتــي 
الشافعية في بلد اهلل الحرام مولينا الشيخ محمد صال  بن الشيخ إبراهيم الرتي  سلمه اهلل تعـالا ، وبلغـه 

ما يحب ويرضا ، وكان ذل  نهار الجمعة ثاني وعشرين من رجب سنة إل  ومـاتتين وخمـ  وثالثـين ، ل
 والحمد هلل أو ت وأخرات ظاهرات وباطنات ، وصلا اهلل علا خير خلقه محمد وآله وصحبه أبدا ، أبدا ".

جامعهـــا وبجميـــع اآلل و جـــاء فـــي نهايـــة النســـخة )ب( :" تمـــ  الوصـــايا النبويـــة ، نفـــع اهلل بهـــا وبقاتلهـــا وب
 المطهرين رضي اهلل عنهم أجمعين أمين ، وصلا اهلل علا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " 

 
 
 
 
 
 
 

 فهر  المصادر والمراجع
 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تالي : صديق بـن حسـن  .0
بيـرو   -ة دار النشر: دار الكتب العلميـ، تحقيق: عبد الجبار زكار القنوجي

 م.0118 .

أحمـد بـن أبـي بكـر بـن ، تالي  :الخيرة المهرة بزواتد المسانيد العشرة إتحا  .5
، تقديم د/ أحمد معبد ، تحقيـق دار المشـكاة ، نشـر دار إسماعيل البوصيري

 هـ.0451، الطبعة األولا  ضالوطن ، الريا
ا  أحمـد بـن عمـرو بـن الضـح،  ابـن أبـي عاصـم  ، تـالي : اآلحاد والمثاني .3

 -دار النشـر: دار الرايـة  ، الشيباني، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجـوابرة
   .، الطبعة: األولا0110 - 0400 -الرياض 

، األحاديــث المختــارة، تــالي :  محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبلــي  .4
دار النشـر:  ، المقدسي، تحقيق: عبد المل  بن عبـد اهلل بـن دهـيدالضياء 

 .، الطبعة: األولا0401 -مكة المكرمة  -لحديثة مكتبة النهضة ا
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، عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبيــد بــن أبــي الــدنيا ، تــالي  :ااخــالص والنيــة   .2
تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــرو  ، الطبعـــة 

 هـ.0411األولا 

اهلل البخــاري الجعفــي،  عبــد ياألدب المفــرد، تــالي : محمــد بــن إســماعيل أبــ .1
 -بيــــرو   -دار البشــــاتر ااســــالمية   ، حقيــــق: محمــــد فــــلاد عبــــدالباقيت

   .، الطبعة: الثالثة0181 - 0411

ا ستيعاب في معرفة األصـحاب، تـالي : يوسـ  بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن  .1
 -بيـرو   -دار النشـر: دار الجيـل ، عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي

 .، الطبعة: األولا0405

الفضـل  يييـز الصـحابة، تـالي : أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـااصابة في تم .8
 -دار النشر: دار الجيل  ،العسقالني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي

 .، الطبعة: األولا0115 - 0405 -بيرو  
األعالم ، تالي  خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليـين ، بيـرو  ، الطبعـة  .1

 م. 0111الرابعة عشرة ،
، ، تـالي  إسـماعيل باشـا  مكنون في الذيل علا كش  الظنـونإيضاح ال  .01

 هـ.0403البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيرو  
البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، تـالي : العالمـة محمـد بـن  .00

 .بيرو   -علي الشوكاني، دار النشر: دار المعرفة 
تـالي : صـديق بـن ،  من جـواهر مـرثر الطـراز اآلخـر واألول التاج المكلل  .05

 0438وزارة األوقـا  القطريـة ، الطبعـة األولـا حسن القنوجي، دار النشـر:
 هـ.
ــالي : أحمــد بــن علــي أبــي بكــر الخطيــب البغــدادي، دار   .03 تــاريخ بغــداد، ت

 .بيرو  –النشر: دار الكتب العلمية 
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تاريخ جرجان، تالي : حمزة بن يوس  أبو القاسم الجرجـاني، تحقيـق: د.  .04
ــد ــد خــان محمــد عب ــب ، المعي ــرو   -دار النشــر: عــالم الكت  - 0410 -بي

 .، الطبعة: الثالثة0180

عبـــداهلل  يالتـــاريخ الكبيـــر، تـــالي : محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم أبـــ .02
 .دار الفكر، ، تحقيق: السيد هاشم الندوي البخاري الجعفي

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضـلها وتسـمية مـن حلهـا مـن األماثـل، تـالي :  .01
القاســم علــي بــن الحســن إبــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي، تحقيــق:  أبــي

 -دار النشــر: دار الفكــر ، محــب الــدين أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري
  .0112 –بيرو  

ـــ،تـــالي  :   الترغيـــب فـــي فضـــاتل األعمـــال .01 حفـــص عمـــر بـــن أحمـــد  يأب
 –ن مكتبــة الفرقــا، تحقيــق: مجــدي الســيد إبــراهيم ، المعــرو  بــابن شــاهين 

 .القاهرة
ــب والترهيــب .08 ــن محمــد األصــفهاني، تحقيــق : الترغي ، تــالي  : إســماعيل ب

 هـ0404: الطبعة: األولاأيمن بن صال  شعبان ، دار الحديث القاهرة ، 

عبد القوي  الترغيب والترهيب من الحديث الشري ، تالي : عبد العظيم بن .01
 -ر الكتـب العلميـة دار النشر: دا ،  المنذري ، تحقيق: إبراهيم شم  الدين

   .، الطبعة: األولا0401 -بيرو  

التعــديل والتجــري  ، لمــن خــرج لــه البخــاري فــي الجــامع الصــحي ، تــالي :  .51
، الوليد الباجي، تحقيق: د. أبو لبابة حسـين  يسليمان بن خل  بن سعد أب

، 0181 - 0411 -الريـــاض  -دار النشـــر: دار اللـــواء للنشـــر والتوزيـــع 
   .ولاالطبعة: األ 

تعظـــيم قـــدر الصـــالة، تـــالي : محمـــد بـــن نصـــر بـــن الحجـــاج المـــروزي ،  .50
 -دار النشـر: مكتبـة الـدار ، تحقيق: د. عبـد الـرحمن عبـد الجبـار الفريـواتي

   .، الطبعة: األولا0411 -المدينة المنورة 
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عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـ  ابن أبي حاتم : تفسير القرآن، تالي :  .55
  .صيدا –دار النشر: المكتبة العصرية ، محمد الطيب ، تحقيق: أسعد الرازي

تقريب التهذيب، تـالي : أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـي الفضـل العسـقالني  .53
 - 0411 -ســــوريا  -، دار الرشــــيد   الشـــافعي، تحقيــــق: محمــــد عوامـــة

   .، الطبعة: األولا0181

ــالي : عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن .54 ، الجــوزي  تلبــي  إبلــي ، ت
ــق:  ــيتحقي ــي ،  د. الســيد الجميل ــاب العرب ــرو   -دار النشــر: دار الكت  -بي
   .، الطبعة: األولا0182 - 0412

الحجـاج المـزي،  يالرحمن أب تهذيب الكمال، تالي : يوس  بن الزكي عبد .52
 - 0411 -بيـرو   -، ملسسـة الرسـالة   تحقيق: د. بشار عواد معـرو 

 .، الطبعة: األولا0181

ي : عبد اهلل بن محمد بن جعفر بـن حيـان، تحقيـق: التوبيخ والتنبيه، تال  .51
   .القاهرة –دار النشر: مكتبة الفرقان  ، مجدي السيد إبراهيم

 
،  محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البسـتي، حـاتم  يالثقا ، تالي : أب .51

، 0112 - 0312 -دار الفكــــر ، تحقيــــق: الســــيد شــــر  الــــدين أحمــــد 
   .الطبعة: األولا

، جمـع وترتيـب : عبـا   : جـالل الـدين السـيوطي الي ت جامع األحاديث  .58
أحمد الصـقر ، وأحمـد عبـد الجـواد ، دار الفكـر ، بيـرو  ، الطبعـة األولـا : 

 م.0114
اهلل  الجــامع الصــحي  المختصــر، تــالي : محمــد بــن إســماعيل أبــي عبــد .51

، دار ابن كثير ، اليمامة  ، تحقيق: د.مصطفا ديب البغا ، البخاري الجعفي
   .، الطبعة: الثالثة0181-0411 :  بيرو 
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الجرح والتعديل، تالي : عبد الرحمن بن أبـي حـاتم الـرازي التميمـي، ، دار  .31
 ، الطبعة: األولا 0125 - 0510 -بيرو   -إحياء التراث العربي 

الطيـب السـيد صـديق حسـن  يالحطة في ذكر الصـحاح السـتة، تـالي : أبـ .30
م، الطبعــة: 0182هـــ/ 0412 -بيــرو   -دار الكتــب التعليميــة  القنــوجي ،

 األولا

ــ .35 ــالي : أب ــاء وطبقــا  األصــفياء، ت ــة األولي ــد اهلل  يحلي ــيم أحمــد بــن عب نع
، الطبعــة: 0412 -بيــرو   -األصــبهاني، دار النشــر: دار الكتــاب العربــي 

 .  الرابعة
الدر المنثور، تالي : عبد الرحمن بـن الكمـال جـالل الـدين السـيوطي، دار  .33

 م.0113 –و  بير  -النشر: دار الفكر 
القاسم، تحقيـق: ي الدعاء للطبراني، تالي : سليمان بن أحمد الطبراني أب  .34

 -بيـــرو   -دار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة ، مصـــطفا عبـــد القـــادر عطـــا
   .، الطبعة: األولا0403

تحقيـق عبـد المعطـي  ، ، تالي : أحمد بـن الحسـين البيهقـيد تل النبوة ، .32
 هـ . 0412: الطبعة: األولايرو  ، قلعجي ، دار الكتب العلمية ب

 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تالي : محمـد بـن  .31
دار النشـر: ،جعفر الكتاني، تحقيق: محمـد المنتصـر محمـد الزمزمـي الكتـاني

 .، الطبعة: الرابعة0181 - 0411 -بيرو   -دار البشاتر ااسالمية 
يباني ، تحقيـق: عبـد العلـي عبـد الحميـد الشحنبل الزهد، تالي : أحمد بن  .31

   .، الطبعة: الثانية0418 -القاهرة  -دار النشر: دار الريان للتراث ، حامد 
 ،  الزهد، تـالي : عبـد اهلل بـن المبـار  ، تحقيـق: حبيـب الـرحمن األعظمـي .38

   .بيرو  –دار النشر: دار الكتب العلمية 
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عبـد الـرحمن عبـد الجبـار الزهد، تالي : هناد بن السـري الكـوفي، تحقيـق:  .31
 -الكويـــــ   -دار النشـــــر: دار الخلفـــــاء للكتـــــاب ااســـــالمي  ،  الفريـــــواتي

   .، الطبعة: األولا0411
السلسلة الصحيحة، تالي  محمـد ناصـر الـدين األلبـاني ، مكتبـة المعـار   .41

 هـ.0412الرياض ، الطبعة الثانية، 

محمـد فــلاد  تحقيـق: ، سـنن ابـن ماجـه، تـالي : محمـد بـن يزيـد القزوينـي .40
  . بيرو  –دار الفكر ، عبد الباقي 

تحقيـق: محمـد  ،سنن أبي داود، تالي : سليمان بن األشعث السجسـتاني  .45
 .يرو ، بدار الفكر  ،محيي الدين عبد الحميد

ســنن الترمــذي، تــالي : محمــد بــن عيســا أبــي عيســا الترمــذي الســلمي،  .43
 بيرو   -لعربي دار إحياء التراث ا ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون

، تحقيــق: محمــد عبــد  سـنن الكبــرق، تــالي : أحمــد بــن الحسـين البيهقــيال .44
  هـ  . 0404 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز ، القادر عطا 

، ،الســـنن الكبـــرق، تـــالي : أحمـــد بـــن شـــعيب أبـــي عبـــد الـــرحمن النســـاتي .42
دار الكتــب  ،البنــداري ، ســيد كســروي حســن تحقيــق: د.عبــد الغفــار ســليمان

 .، الطبعة: األولاهـ  0400 -بيرو   -العلمية 

شـرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعـة ، تــالي : هبــة اهلل بــن الحســن  .41
ــو القاســم ــق: د. أحمــد ســعد حمــدان بــن منصــور الاللكــاتي أب دار  ، ، تحقي

   هـ.0415الرياض   -النشر: دار طيبة 
، تحقيــق: شــعب اايمــان، تــالي : أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي   .41

 -بيــرو   -دار النشـر: دار الكتــب العلميـة ، محمـد السـعيد بســيوني زغلـول
   .، الطبعة: األولا0401
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صحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تالي : محمد بن حبان بن أحمد أبي  .48
 -حـــاتم التميمـــي البســـتي، تحقيـــق: شـــعيب األرنـــلوط ، ملسســـة الرســـالة 

 .ة، الطبعة: الثاني0113 - 0404 -بيرو  

الناشـر : ،: محمد ناصـر الـدين األلباني، تالي   صحي  الترغيب والترهيب .41
 .الرياض –مكتبة المعار  

صــــحي  مســــلم، تــــالي : مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــي الحســــين القشــــيري   .21
 –دار إحيـاء التـراث العربـي ،  ري،  تحقيق: محمد فـلاد عبـد البـاقيابو النيس
   .بيرو 

اهلل بــن محمــد بــن عبيــد بــن أبــي المللــ  : عبــد ، الصــم  وآداب اللســان .20
 –الناشــر : دار الكتــاب العربــي ،  تحقيــق : أبــو إســحاق الحــويني، الــدنيا 
 هـ .0401الطبعة األولا ، ،بيرو 

جعفـر محمـد بـن عمـر بـن موسـا العقيلـي،  يالضعفاء الكبيـر، تـالي : أبـ .25
 -دار النشــر: دار المكتبــة العلميــة ، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي 

   .م، الطبعة: األولا0184 -هـ 0414 -بيرو  
، تحقيـق: محمـود  الضعفاء والمتروكين، تالي : أحمد بن شـعيب النسـاتي .23

، الطبعــــة: -هــــ0311 -حلــــب  -دار النشــــر: دار الـــوعي  ، إبـــراهيم زايـــد
   .األولا

 الضعفاء والمتروكين، تالي : عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي .24
 -بيــرو   -دار النشــر: دار الكتــب العلميــة  ،، تحقيــق: عبــد اهلل القاضــي

   .، الطبعة: األولا0411
الطبقا  الكبرق، تالي : محمد بـن سـعد البصـري الزهـري، دار النشـر: دار  .22

   .بيرو   -صادر 
العلل المتناهيـة فـي األحاديـث الواهيـة، تـالي : عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  .21

 -بيـرو   -ب العلميـة دار النشـر: دار الكتـ، الجوزي، تحقيق: خليل المي 
   .، الطبعة: األولا0413
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ـــدينوري  عمـــل اليـــوم والليلـــة  .21 ، تـــالي : أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق ال
دار النشــر: دار ، الشــافعي المعــرو  بــابن الســني، تحقيــق: كــوثر البرنــي 

   .جدة / بيرو  -القبلة للثقافة ااسالمية وملسسة علوم القرآن 
شيرويه بـن شـهردار الـديلمي الهمـذاني الفردو  بماثور الخطاب، تالي :  .28

ـــول،   -بيـــرو   -دار الكتـــب العلميـــة ، تحقيـــق: الســـعيد بـــن بســـيوني زغل
 .م، الطبعة: األولا0181 -هـ  0411

، فهـــر  الفهـــار  وا ثبـــا  ومعجـــم المعـــاجم والمشـــيخا  والمساســـال   .21
تــالي : عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتــاني، تحقيــق: د. إحســان عبــا  دار 

ــــرو / لبنــــان  - ااســــالمي: دار العربــــي النشــــر م، 0185هـــــ0415 -بي
 .الطبعة: الثانية

الفواتـــد، تـــالي : تمـــام بـــن محمـــد الـــرازي ، تحقيـــق: حمـــدي عبـــد المجيـــد  .11
   .، الطبعة: األولا0405 -الرياض  -دار النشر: مكتبة الرشد ، السلفي 

 فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير، تــالي : عبــد الــرلو  المنــاوي، دار .10
 .هـ، الطبعة: األولا0321 -مصر  -النشر: المكتبة التجارية الكبرق 

ـــد  .15 ـــالي : عب ـــي ضـــعفاء الرجـــال، ت ـــن عـــدي الجرجـــاني الكامـــل ف ،   اهلل ب
، 0188 - 0411 -بيــرو   -دار الفكــر ،  تحقيــق: يحيــا مختــار غــزاوي

   .الطبعة: الثالثة

ــد اهلل بــن محمــد  .13 ــالي : عب ــي الحــديث النبــوي، ت ــال ف ــاب األمث ــي كت ــن أب ب
دار ، الشــيخ األصــبهاني، تحقيـــق: الــدكتور عبـــد العلــي عبـــد الحميــد حامـــد

م، الطبعــة: 0181 - 0418 -الهنــد  -بومبــاي  -النشــر: الــدار الســلفية 
   .الثانية

كتاب الدعوا  الكبير، تالي : أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: بدر بـن  .14
 -ا  والتراث والوثاتق دار النشر: منشورا  مركز المخطوط، عبد اهلل البدر 

  .م0113 -هـ 0404 -الكوي  
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عــامر : تحقيـق ، أحمـد بـن الحســين البيهقـي ، تــالي  :كتـاب الزهـد الكبيـر .12
مكـان النشـر ،0111سـنة النشـر ،الناشر ملسسة الكتب الثقافية،أحمد حيدر

 . بيرو 
لكتاب المصن  في األحاديث واآلثار، تالي : عبد اهلل بـن محمـد بـن أبـي ا .11

 -الريــاض  -مكتبــة الرشــد ، تحقيــق: كمــال يوســ  الحــو  ، لكــوفيشــيبة ا
   .، الطبعة: األولا0411

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تالي : عالء الدين علي المتقي بـن  .11
دار النشــر: دار ،  حســام الــدين الهنــدي، تحقيــق: محمــود عمــر الــدمياطي

   .ولام، الطبعة: األ 0118-هـ0401 -بيرو   -الكتب العلمية 
لسان العرب، تالي : محمد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي المصـري، دار   .18

 .بيرو ، الطبعة: األولا -النشر: دار صادر 
لســان الميــزان، تــالي : أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــي الفضــل العســقالني  .11

دار النشــر: ملسســة ، الهنــد  –الشــافعي، تحقيــق: داتــرة المعــر  النظاميــة 
   .، الطبعة: الثالثة0181 - 0411 -بيرو   -األعلمي للمطبوعا  

ــالي : أحمــد بــن شــعيب النســاتي، تحقيــق:  .11 ــد المجتبــا مــن الســنن، ت  عب
 - 0411 -حلــــب  -مكتــــب المطبوعــــا  ااســــالمية  ، الفتــــاح أبــــو غــــدة

 .، الطبعة: الثانية0181

 ،بـن أبـي حـاتم االمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تـالي :  .10
، ،  تحقيـق: محمـود إبـراهيم زايـد بـن أحمـد التميمـي البسـتيمحمد بن حيان 

   .هـ، الطبعة: األولا0311 -حلب  -دار الوعي 
مجمــع الزواتــد ومنبــع الفواتــد، تــالي : علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي،  دار  .15

 هـ.  0411 -القاهرة ، بيرو   -دار الكتاب العربي  ،  والريان للتراث
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ن محمــد بــن إدريــ  الــرازي، تحقيــق: ، تــالي : عبــد الــرحمن بــ المراســيل .13
ـــرو   -دار النشـــر: ملسســـة الرســـالة ، شـــكر اهلل نعمـــة اهلل قوجـــاني  -بي

   .، الطبعة: األولا0311
 ريابو اهلل الحـاكم النيسـ المستدر  علا الصحيحين، تالي : محمد بن عبد .14

ـــادر عطـــا ـــد الق ـــق: مصـــطفا عب ـــة ، ، تحقي ـــب العلمي  -بيـــرو   -دار الكت
   .الطبعة: األولام، 0111 -هـ 0400

 مســند أبــي داود الطيالســي، تــالي : ســليمان بــن داود البصــري الطيالســي، .12
 .بيرو   -دار المعرفة 

 يعلـا الموصـلي ، ي، تالي : أحمد بن علي بن المثنا أبـ مسند أبي يعلا .11
 - 0414 -دمشـــق  -دار المـــامون للتـــراث ، تحقيـــق: حســـين ســـليم أســـد

   .، الطبعة: األولا0184

تحقيـــق ، شـــعيب األرنـــلوط ،  ، الشـــيباني م أحمـــد بـــن حنبـــلمســـند اامـــا .11
 .مصر  -ملسسة قرطبة 

ــزار  .18 ــد الخــالق  مســند الب ــن عب ــن عمــرو ب ــد ب ــالي : أحم البحــر الزخــار، ت
ملسسـة علـوم القـرآن ، بيـرو  ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل البزار،

 .، الطبعة: األولا0411 -، المدينة  مكتبة العلوم والحكم،

تحقيـق: د. محفـوظ  ، لشاشي، تـالي : الهيـثم بـن كليـب الشاشـياسند الم .11
ـــن اهلل ـــرحمن زي ـــم  ، ال ـــوم والحك ـــة العل ـــورة  -مكتب ـــة المن ، 0401 -المدين

   .الطبعة: األولا

، تحقيـق:  مسند الشـهاب، تـالي : محمـد بـن سـالمة بـن جعفـر القضـاعي .81
 - 0411 -بيــرو   -ملسســة الرســالة  ، حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي

   .، الطبعة: الثانية0181

المسند المستخرج علا صحي  اامام مسلم، تـالي : أبـي نعـيم أحمـد بـن   .80
 .عبد اهلل بن أحمد األصبهاني ، دار النشر: دار الكتب العلمية 
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ــيمن  .85 ــي ال ــر ااســالمي ف ــد الحبشــي مصــادر الفك ــد اهلل محم ــالي  : عب ، ت
 ،نشر : مركز الدراسا  اليمنية ، صنعاء .

ب العالية بزواتد المسانيد الثمانية، تالي : أحمد بن علـي بـن حجـر المطال .83
دار النشـر: ، العسقالني، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز الشـتري

   .هـ، الطبعة: األولا0401 -السعودية  -دار العاصمة/ دار الغيث 
القاسم سليمان بن أحمـد الطبرانـي،  تحقيـق:  يم األوسط، تالي : أبالمعج .84

دار ، عبــد المحســن بــن إبــراهيم الحســيني ارق بــن عــوض اهلل بــن محمــد ،طــ
   هـ .0402 –القاهرة  -الحرمين 

ــالي : أبــ لــروض الــداني ) ا المعجــم الصــغير .82 القاســم ســليمان بــن  ي(، ت
دار النشــر: ، أحمــد الطبرانــي، تحقيــق: محمــد شــكور محمــود الحــاج أمريــر 

ـــب ااســـالمي ، دار عمـــار  ـــرو  ، عمـــان -المكت ، 0182 - 0412 - بي
   .الطبعة: األولا

القاسـم سـليمان بـن الطبرانـي، تحقيـق: حمـدي  يالمعجم الكبير، تالي : أب .81
، 0183 - 0414 -الموصـل  -مكتبـة الزهـراء  ، المجيـد السـلفي بن عبـد

   .الطبعة: الثانية

معجم  المعاجم والمشيخا  ، تـالي  د/ يوسـ  عبـد الـرحمن المرعشـلي ،  .81
 هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض.0453الطبعة األولا 

 ، تالي  :عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث ، بيرو  معجم المللفين  .88

تـــالي : أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـماعيل ، شـــيوخ الالمعجـــم فـــي أســـامي  .81
دار النشــر: مكتبــة العلــوم ، ااســماعيلي ، تحقيــق: د. زيــاد محمــد منصــور 

   .: األولا، الطبعة0401 -المدينة المنورة  -والحكم 
معرفة السنن واآلثار عن ا مام أبي عبد اهلل محمد بن أدري  الشـافعي ،  .11

تحقيــق: ســيد  ،تــالي : الحــافظ ا مــام أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي
   .لبنان/ بيرو   -دار النشر: دار الكتب العلمية ،  كسروي حسن
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بـن علـي بـن المفاريد عن رسول اهلل صلا اهلل عليه وسـلم، تـالي : أحمـد  .10
دار النشـر: ، يعلا، تحقيق: عبد اهلل بن يوس  الجديع  يالمثنا التميمي أب

   .، الطبعة: األولا0412 -الكوي   -مكتبة دار األقصا 
ألبـي بكـر محمـد بـن جعفـر بـن ، مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طراتقهـا .15

بالقاهرة ، مراجعة عبد اهلل بن حجاج ، مكتبة السالم العالمية سهل الخراتطي
. 

المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد، تــالي : عبــد بــن حميــد بــن نصــر ،  .13
دار  ، تحقيــق: صــبحي البــدري الســامراتي ، محمــود محمــد خليــل الصــعيدي 

   .، الطبعة: األولا0188 - 0418 -القاهرة  -النشر: مكتبة السنة 
ــدين محمــد بــن أحمــد  .14 ــالي : شــم  ال ــد الرجــال، ت ــدال فــي نق ميــزان ا عت

ــذهب ــي محمــد معــوض ال ــق: الشــيخ عل ــد، ي، تحقي  والشــيخ عــادل أحمــد عب
، الطبعـــة: 0112 -بيـــرو   -دار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة  ، الموجـــود
   .األولا

النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، تــالي : أبــي الســعادا  المبــار  بــن   .12
،  محمــود محمــد الطنــاحي -،  تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوق  محمــد الجــزري

  .م0111 -هـ 0311 -بيرو   -ة العلمية المكتب

نوادر األصول فـي أحاديـث الرسـول صـلا اهلل عليـه وسـلم، تـالي : محمـد  .11
دار  ، بــن علــي بــن الحســن الحكــيم الترمــذي، تحقيــق: عبــد الــرحمن عميــرة 

 .م0115 -بيرو   -الجيل 

نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشـر ، تـالي  : محمـد  .11
د زبارة ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، وعلـي معـوض ، دار الكتـب بن محم

 هـ .0401العلمية ، بيرو  ، الطبعة األولا :

هجر العلم ومعاقله في اليمن ، تالي  : العالمة إسماعيل بن علي األكـوع  .18
 هـ.0401دار الفكر المعاصر ، بيرو  ، الطبعة األولا ،  دار النشر:، 

 


