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َتاِرك الصََّماِة َوَماِنِع الزََّكاِة واألمر ِبامَلعرُوف والهًَّي : أرَبُعوَى َحِديًثا ِفي]

جنم الديو حممد بو ، لألماِم امُلحدِّث [والَوِصيَّة ِباجلاِر َعو امُلهَكر

 "ـي984 ت" الغيطي الشكهدري املصري، أمحد بو عمي
 (دراسة وحتكيل )

 *يونص قدوري عويدد. 

 م11/6/0217م                                 تاريخ قبول البحث: 5/3/0217ل البحث: تاريخ وصو

 ممخص

قمت بتحقيق ودراسة ىذا العنوان، الذي َضمَّ بين جنباتو أربعين حديثًا نبوًيا مبارًكا، في       
آثاِر ترك الصالة عنوانات متنوعة كما ىو َبيِّن في عنوانو؛ وىي مواضيع ِمَن األىميِة بمكان؛ وىي في 

 ومنع الزكاة، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر، والوصية بالجار.
وبعد الوقوف عمى النسخة األولى المخطوطة ليذه الرسالة فقد وفقت إلى الوقوف عمى نسخة ثانية 

تي بالشروع مطمورة ضمن مجموع، والتي َوِىَم ناسخيا َفَنَسَبَيا إلى اإلمام السيوطي؛ وىذا مما زاد في رغب
ثباتفي تحقيقيا، وارجاعيا لمؤلفيا الحقيقي، بعد الكشف و  األدلة كما سيأتي بالقسم الدراسي، وقد بدأت  ا 

ىذا البحث بالقسم الدراسي عن حال المؤلف وسيرتو الحياتية والعممية، وأقوال العمماء فيو، وكذا بيان 
النسخة الثانية لمؤلفيا الحقيقي، ثم شرعت  نسبة الرسالة لمؤلفيا، وذكر أوصاف النسختين، وبيان نسبة

ن كانت تمك الفوارق بسيطة،  في قسم التحقيق، وقد قارنت بين النسختين، وأثبت الفوارق في اليامش وا 
وقمت بوضع كل حديث بعد ذكر رقمو كتابة كما جاء في َنصِّ المخطوط، وَخرَّجُت جميع األحاديث من 

ن آتي بذكر المصدر الذي يوافق َنّص المخطوط قبل غيره من مصادرىا األصيمة، وقد َحرصُت عمى أ
 المصادر؛ بغية توثيق النص أواًل، كما أذكر أقوال أىل العمم في الحكم عمى الحديث وبيان حالو.

Abstract 
      I am hereby honored to study and investigate this script which includes forty hadiths 

of the Prophet with different titles as given by the title above. Actually they are important 

issues that deal with the relation between a slave and his Creator, financial worships that 

lead into economic welfare and a great principle of preventing the evil deeds and corruption. 

There is also the social peace principle represented by caring for one's neighbor.  

      I have especially chosen this script when I found another copy buried among a group. Its 

writer mistakenly considered it narrated by Imam Al Syuti. This made me even more eager 

to investigate it and prove its real writer as will be shown in the study part. In the study part 

I started researching the writer's life, history, science and scholars' views about him. I also 

express the dissertation's belonging to him and give the descriptions of the two copies. I 

showed the second copy's belonging to its writer, mentioned my methodology in investigation 

and added photocopies of the two copies. Then I set out the part of investigation. I compared 

the two copies and proved the difference in the footnote though they are slight. I laid each 

hadith after mentioning the number given in the original script. I searched all hadiths in their 

original sources. I have been particularly concerned with mentioning the source that agrees 

with the script's text in the first place. This is in order to document the text first of all. I 

mentioned the views of the scholars in each hadith. 
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 :املكدمة

 الحمُد هلِل رّب العالمين، والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد، وعمى آلو الطيبين الطاىرين، وصحابتو األخيار،       
 أما بعد؛ ، ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين

 ذا العنوان المبارك، الذي َضمَّ بين جنباتو أربعين حديثًا نبوًيا مبارًكا، في عنواناتفيشرفني أن أتقدم بتحقيق ودراسة ى       
متنوعة كما ىو َبيِّن في عنوانو؛ وىي مواضيع ِمَن األىميِة بمكان؛ وىي في آثاِر ترك الصالة ومنع الزكاة، واألمر بالمعروف 

المالية والتي من ؛ العبادات التي بين العبد وخالقو، والعبادات والنيي عن المنكر، والوصية بالجار؛ فقد جمع في ىذا العنوان
بين الناس والنيي  اإلصالحالمعروف و  إشاعة شأنيا أن يعّم فييا الرخاء االقتصادي بين الناس، وكذا تأصيل مبدأ عظيم في

 لحرص عمى حقوق الجار وصيانتياعن المنكر والفساد بجميع أشكالو وقطع دابره، وكذا تحقيق مبدأ السمم المجتمعي المتمثل با
 وتفعيل دورىا في بناء المجتمعات اآلمنة الرغيدة.

من ىنا أراد المؤلف جمع ىذه المبادئ النبوية المباركة بيذه الرسالة المطيفة النافعة اليادفة، وقد جاء في تقدمة المؤلف        
ِع الزكاِة، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر، والوصية بالجار، لرسالتو: "وَبعُد َفيذِه أربعوَن حديثا في تارِك الصالة، ومان

جمعتيا بسؤال بعض اإلخوان؛ رجاء لالنتفاع بيا في ىذه الدار ودار القرار، واقتدي بمن صنف في ذلك من األئمة األبرار، 
، وَجامعيافَع اهلل بيا َسامعيا وقصد النيل ما وعد بو عمى ذلك النبي المختار صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو األطيار، ون

 إنَّو قريب مجيب غفور ستار" أىـ.، ووفقنا جميعا لمعمل بمرضاتو
 

 : مشكمة البحث وأيميتٌ
 وذلك:وقع اختياري عمى دراسة وتحقيق ىذه الرسالة؛        

عمماء ىذه األمة، وىذا ال َيخَفى ألىمية ىذا النوع من التصنيف وىو التصنيف باألربعين حديثا؛ فقد صنََّف بو كثير من   :أولً 
عمى الكثير، وقد َجَمَع الغيطي في ىذه الرسالة الموضوعات التي َبيََّن بيا بعض األحاديث المتعمقة بترك الصالة ومنع 
الزكاة واالمر بالمعروف والنيي عن المنكر والوصية بالجار، وقد أختار لكل موضوع من ىذه الموضوعات األربعة 

فأصبحت بمجموعيا أربعون حديثا، وقد َذَكَر المصنف في مقدمة رسالتو ىذه َسَبَب تصنيفيا بقولو:  عشرة أحاديث؛
صنف في ذلك من األئمة "جمعتيا بسؤال بعض اإلخوان؛ رجاء لالنتفاع بيا في ىذه الدار ودار القرار، واقتدي بمن 

 .(ٔ)وعمى آلو وصحبو األطيار..."ميو األبرار، وقصد النيل ما وعد بو عمى ذلك النبي المختار صمى اهلل ع
: عندما وقفت عمى نسخة ثانية مطمورة ضمن مجموع، والتي َوِىَم ناسخيا َفَنَسَبَيا إلى اإلمام السيوطي؛ وىذا مما زاد في ثانياً 

ثباترغبتي بالشروع في تحقيقيا، وارجاعيا لمؤلفيا الحقيقي، بعد الكشف و  وقد بدأت  األدلة كما سيأتي بالقسم الدراسي، ا 
ىذا البحث بالقسم الدراسي عن حال المؤلف وسيرتو الحياتية والعممية وذكر مؤلفاتو، وأقوال العمماء فيو، وكذا بيان نسبة 
الرسالة لمؤلفيا، وذكر أوصاف النسختين، وبيان نسبة النسخة الثانية لمؤلفيا الحقيقي، وذكرت منيجي في التحقيق، 

، ثم شرعت في قسم التحقيق، وقد قارنت بين النسختين، وأثبت الفوارق في اليامش ووضعت نماذج من صورة النسختين
ن كانت تمك الفوارق بسيطة، وقمت بوضع كل حديث بعد ذكر رقمو كتابة كما جاء في َنصِّ المخطوط، وَخرَّجُت  وا 

ّص المخطوط قبل غيره جميع األحاديث من مصادرىا األصيمة، وقد َحرصُت عمى أن آتي بذكر المصدر الذي يوافق نَ 
 من المصادر؛ بغية توثيق النص أواًل، كما أذكر أقوال أىل العمم في الحكم عمى الحديث وبيان حالو.
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ىذا وأسأل اهلل العميَّ القدير أن يكون ىذا العمل خالصا لوجيو الكريم، وأن يغفر لي زلتي فيو، وأن ُيمِيم قارئو النفَع        
 والمسممين. اإلسالموأن ُيَسّدد ُخطاي لما فيو خدمة ، بما ُكِتَب ِمن أجِموِ 

 ،،، والحمد هلل أوال وآخرا
 

 : الكشم الدراسي
 : (7)حياتو

 المعجمة محمد بن أحمد بن عمي بن أبي بكر، نجم الدين السكندري ثم المصري الغيطي بفتح الغيناسمو، ونسبو، ولقبو: 
 .(ٗ)الشافعي، سكن بيابمصر؛ ألنو كان ي (ٖ)«َغْيط العدَّة»منسوب إلى 

 

 ٙ()، وقال نجم الدين الغزي٘()ولد في أثناء العشر األول من القرن العاشرولدتو ونشأتو العممية وسماعاتو من بعض مشايخو: 
 : (ٚ)صاحب كتاب "الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة"

عميو البخاري كاماًل، وسمع عميو جميع صحيح مسمم، قرأ  (ٜ)عمى والده، وعمى القاضي زكريا (ٛ)"كان رفيقًا لوالدي       
وقرأ عميو سنن أبي داود إال يسيرًا من آخرىا، ومات قبل إكمالو، وقرأ عميو شيئًا من القرآن العظيم جمعًا لمسبعة إلى قولو 

اماًل، والموطأ سنن ابن ماجو ك (ٓٔ)ئك ىم المفمحون" ولبس منو خرقة التصوف، وسمع عمى الشيخ عبد الحق السنباطيوأول"
الصالة... وقرأ عميو مجالس عديدة من أوائل سنن أبي داود، والترمذي، وقرأ عميو من شرح المنياج لممحمي، إلى باب شروط 

كثيرًا وسمع  (ٕٔ)جميع الموطأ رواية يحيى بن يحيى وأخذ عن البدر المشيدي (ٔٔ)وسمع عمى الشيخ أمين الدين بن النجار
اماًل، وقطعة من مسند الطيالسي وأخذ عنو شرح النخبة، ومجالس من ألفية الحديث، وقرأ جميع عميو الموطأ رواية أبي ك

القرآن العظيم، وغيره، وأخذ  (ٗٔ)، وأخذ عن الشمس الدلجي(ٖٔ)البخاري عمى أبي السعود أحمد ابن العالمة عز الدين السنباطي
 ."أىـ(٘ٔ)التفسير والحديث، والفقو عن الشيخ أبي الحسن البكري

صيتو ومن ىذا الكم الكبير لسماعات الغيطي وتمقيو أميات العموم والمصنفات المتنوعة، التي صقمت منو عالما ذاع        
 باآلفاق.

 

 : مكانتو وأقوال العمماء فيو
 اهللأنو أفتى ودرس في حياة مشايخو بإذنيم، وألقى  (ٙٔ)قال نجم الدين الغزي أيضا في "الكواكب": "وذكر الشعراوي       

محبتو في قموب الخالئق، فال يكرىو إال مجرم أو منافق، وانتيت إليو الرئاسة في عمم الحديث، والتفسير، والتصوف، ولم 
يزل أمارًا بالمعروف ناىيًا عن المنكر يواجو بذلك األمراء، واألكابر ال يخاف في اهلل لومة الئم ثم قال: ولما وقعت فتنة 

يتمفظ ن بعض المفتنين انتدب ليا، وواجو الباشا واألمراء بكالم ال يقدر أحد من أقرانو أن أخذ، وظائف الناس بغير حق م
بو، وكان خمود الفتنة عمى يديو، ووصل خبره إلى الروم، والحجاز، والشام، وشكره المسممون عمى ذلك قال: وتولى مشيخة 

من غير  اإلسالم، وىما من أجل وظائف مشايخ (ٛٔ)، والسرياقوسة(ٚٔ)الصالحية بجوار اإلمام الشافعي، ومشيخة الخانقاه
 سؤال منو وأجمع أىل مصر عمى جاللتو.

قال: وما رأيتو قط يغتاب أحدًا وآذاه بعض الناس أشد األذى فمم يقابمو بكممة واحدة فازداد بذلك ىيبة، ومحبة في        
 قموب الناس، وازداد عدوه مقتًا.

 ألن والده (ٜٔ)ياء اهلل تعالى من مصر إال يحبو، ويجمو، ال سيما الشيخ نور الدين الشونيقال: وما رأيت أحدًا من أول       
ما حافظ  كان من أجل أصحاب الشيخ نور الدين، وذكره شيخنا القاضي محب الدين الحنفي في رحمتو إلى مصر فقال: وا 
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عمى لدين الغيطي فإنو محدث ىذه الديار العصر وحيد دىره، ومحدث مصره الرحمة اإلمام، والعمدة اليمام، الشيخ نجم ا
إذا  اإلطالق، جامع لمكماالت الجميمة، ومحاسن األخالق، حاز أنواع الفضائل والعموم، واحتوى عمى بدائع المنثور، والمنظوم،

 قت عمىتكمم في الحديث بمفظو الجاري، أقر كل مسمم بأنو البخاري، أجمعت عمى صدارتو في عمم الحديث عمماء البالد، واتف
 أىـ. (ٕٓ)ترجيحو بعموا إلسناد"

 

 : آثاره العممية
 : آثار الغيطي العممية كثيرة وسنذكر منيا       

 والمعراج. اإلسراء"االبتياج ِفي اْلَكاَلم عمى  -ٔ
 العديدة. األسئمةالمفيدة َعن  األجوبة -ٕ
 أسباب النجاح ِفي آَداب النَِّكاح. -ٖ
 .(ٕٔ)واآلخرين يناألولبيجة السامعين والناظرين بمولد سيد  -ٗ
 التأيدات اْلعمية لألوقاف المصرية. -٘
 التثنيب عمى اْبن النَِّقيب. -ٙ
 لمقضاعى. األخبارَتْمِخيص شَياب  -ٚ
ُدور بشرح الشذور. -ٛ  شرح الصُّ
 القعد اْلَجاِمع ِفي شرح ُدَرر الموامع نظم جمع اْلَجَواِمع لوالده. -ٜ

ْوَضة من اْلخال  -ٓٔ  ف اْلُمطمق.فتح المغمق ِفي َتْصِحيح َما ِفي الرَّ
 َمالو من َتْرَجَمة. وأولالفرائد المنظمة والفوائد المحكمة ِفيَما ُيَقال ِفي اْبِتَداء تدريس الَحِديث الشريف تَتَعمَّق بالبخاري  -ٔٔ
 َتِميم. إقطاعالَقْول القويم ِفي  -ٕٔ
 الممحة ِفي اْخِتَصار الممحة. -ٖٔ
 .(ٕٕ)ف من شْعَبان وفاتحة ُسوَرة الدُّخان َوغير َذِلك"مواىب اْلَكِريم المنان ِفي اْلَكاَلم عمى َلْيَمة الّنصْ  -ٗٔ
 .(ٖٕ)أربعون حديثا في تارك الصالة ومانع الزكاة واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر والوصية بالجار -٘ٔ
 .(ٕٗ)رسالة في البسممة والحمدلة -ٙٔ
 .(ٕ٘)رسالة في حياه الخضر -ٚٔ
 .(ٕٙ)األجرومية إعراب -ٛٔ
 .(ٕٚ)لد النبي االمينومو  األنبياءفي تاريخ  األولين أساطير -ٜٔ
 .(ٕٛ)في نفائس االشعار األزىاررياض  -ٕٓ
 .(ٜٕ)مشيخة الغيطي -ٕٔ
 .(ٖٓ)واإليمان اإلسالم -ٕٕ

 

 : وفاتو
 رحمو-توفي في سنة ثالث أو أربع وثمانين وتسعمئة وقد اختمف من ترجم لو في تاريخ وفاتو؛ فقال نجم الدين الغزي: "       

 .(ٖٔ)"-اهلل تعالى
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 ىـ، وكذا وافقيمٜٗٛنَّ الغيطي توفي سنة إ: (ٖٗ)، وأبو المعالي الغزي(ٖٖ)، وعبد الحي الكتاني(ٕٖ)وقال حاجي خميفة       
 .(ٖ٘)من المعاصرين عمر رضا كحالة

 األربعاءبقولو: وفاتو نيار  (ٖٙ)خ(-وأرخو صديقو المعاصر لو عبد الوىاب الشعراوي في رسالتو )الذيلوقال الزركمي:        
 .(ٖٚ)"ٜٔٛصفر سنة ٚٔ
 .(ٜٖ)ومرتضى الزبيدي، (ٖٛ)وكذا نقل قول الشعراوي ىذا؛ أحمد بن أحمد العجمي األزىري الشافعي       

ىـ؛ وذلك لقول نجم الدين الغزي كما ذكرناه سابقا: "وكان رفيقا لوالدي عمى ٜٗٛوالذي أراه راجحا أنَّ وفاتو كانت سنة        
اجي خميفة، وعبد الحي الكتاني، وأبو المعالي الغزي وجميعيم في القرن الحادي بمعنى أنَُّو َعاَصره، وكذا أرََّخُو الح (ٓٗ)والده"

عشر أي أقرب عيدا من غيرىم ما خال ما انفرد فيو الشعراوي كما نقمو الزركمي والذي خالف فيو جميع من ذكرناىم واهلل 
 تعالى أعمم.

 
 : عهواى املخطوط ونشبتٌ ملؤلفٌ

َكاِة واألمر ِبالَمعرُوف والنَّيي َعن الُمنَكر ح وىَو: "عنوان المخطوط َبيِّن واض        اَلِة َوَماِنِع الزَّ أرَبُعوَن َحِديثًا ِفي تَاِرك الصَّ
المخطوط لمؤلفو نسبة  إثبات" كما جاء عمى لوحة نسختي المخطوط: )أ( و)ب(. وكذا جاء في مصادر والَوِصيَّة ِبالجارِ 

 المذكورة في أدناه. 
بة المخطوط لمؤلف فقد َصرََّح ِبِنسَبِة ىذه الرسالة لمغيطي؛ عبد الحي الكتاني صاحب كتاب: "فيرس الفيارس أما عن نس       
الغيطي ولمنجم حين ترجم لو، وذكر بعض من مصنفاتو وقال: " (ٔٗ)"ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالت ثباتواإل

 روف والنيي عن المنكر والوصية بالجار..."أىـ.أربعون حديثا في تارك الصالة ومانع الزكاة واألمر بالمع
العنوان ىذا فضال عن نسبة جميع فيارس المخطوطات التي ذكرتو لمغيطي، وكذا ثبوت العنوان ومؤلفو الغيطي بموحة        

 تيا ىي األصل كما سيأتي. دفي النسخة التي اعتم
 

 : تماد نسخة األصلوصف نسختي المخطوط، وذكر تواريخ النسخ، وبيان ذكر أسباب اع
؛ وتقع في خمس لوحات وثمث الموحة، ما خال لوحة العنوان؛ وكل لوحة تضم صفحتين، وكل (ٕٗ)النسخة األزىرية األولى

 ( كممة تقريبا، وُكِتَبت عنوانات ترقيم األحاديث بالمون األحمرٕٔ-ٜ( سطرا، وكل سطر يحوي عمى )ٕٔصفحة تحوي عمى )
 وخطيا واضح ومقروء. ، وفييا تعقيبات، ىوبخط أكبر من الكممات األخر 

 وقد رمزت ليذه النسخة بـ )أ(.       
وكل ، وكل لوحة تضم صفحتين، ما خال لوحة العنوان، ؛ وتقع في لوحتين ونصف تقريباأما النسخة األزىرية الثانية

ت كممة )الحديث( في كل ( كممة تقريبا، وُكِتبَ ٘ٔ-ٜ( سطرا تقريبا، وكل سطر يحوي عمى )ٖٔ-ٖٓصفحة تحوي عمى )
بداية عنوان حديث، بخط أكبر من باقي كممات المخطوط، وعمييا تعقيبات أيضا. وخطيا ومقروء أيضا، إالَّ أنَّ فييا فروقات 

 قميمة أثبتيا ِعبَر المقابمة كما سيأتي في النص المحقق.
 وقد رمزت ليذه النسخة بـ )ب(.       
صل ألنيا؛ أقدم وأتقن من النسخة )ب( التي جعمتيا النسخة المساندة لنسخة األصل، وقد وَجعمُت النسخة )أ( ىي األ       

 كتبيا األكراشي بخطو ونسبيا لمسيوطي وىو َوىٌم ِمنُو َبيٌِّن ظاىر كما سيأتي؛ وقد نسخيا ضمن مجموع ضمَّ مجموعة رسائل
 ىـ.ٜٛٔٔالعاشر من محرم عام ، اإلثنين؛ يوم وتاريخ نسخو، وبعضيا لغيره، بعضيا من تأليف األكراشي نفسو، صغيرة
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من  أما ُمَرّجحات جعل النسخة )أ( ىي النسخة األصل فيي لما يأتي: وقوع الَوىم في النسخة )ب( ونسبتيا لغير مؤلفيا       
 َلُدن الناسخ فترجُع لما يأتي: 

 تقمة، وناسخيا ىو من تالميذ الغيطين النسخة )أ( قد صرحَّ بيا ناسخيا أنيا لمغيطي في صفحة عنوان كاممة مسإ -ٔ
)أ(: "ىذه أربعون حديثا في تارك الصالة... لشيخنا اإلمام  ىـ(؛ وذلك لقول الناسخ في لوحة عنوان النسخةٜٗٛ)ت 

...". وكذا قال الناسخ لمنسخة )أ( أيضا في نياية النسخة: "قال شيخنا المؤلف  ... نجم الدين محمد الغيطي المحدث
االكراشي عام و تمت األحاديث األربعين وهلل الحمد والمنة..." وبيذا تكون أقدم من النسخة التي نسخيا نفعنا اهلل ب

 ىـ(، وكذا جاء في صفحة العنوان تممكات وطرر، وىي نسخة متقنة، ومحمرة العنوانات، وىي نسخة مقابمة،ٜٛٔٔ)
 كتاب.وعمييا تصحيحات؛ ألجل ذلك جعمتيا ىي نسخة األصل في تحقيق ىذا ال

 النسخة )ب( ال تتوافر بيا ما ذكرناه في النسخة )أ(. -ٕ
 

 أما داللة وقوع الَوىم في النسخة )ب( ونسبتيا لغير مؤلفيا ِمن َلُدن الناسخ فترجُع لما يأتي:        
 كذاجميع فيارس المخطوطات التي وقفت عمييا نسبت ىذا الكتاب لمغيطي، ولم تنسبو ألحٍد غيره، كما ذكرتو سابقا، و  -ٔ

 ما مذكرتو من ثبوت نسبة عنوان المخطوط لمغيطي الذي أثبتو صاحب "فيرس الفيارس" كما َمرَّ بنا.
 لم أقف عمى من ذكر أن لمسيوطي رسالة بيذا العنوان. -ٕ

 وط)أ( من المقدمة حتى نياية المخط من ىنا نستطيع القول أنيا نسخة أخرى لرسالتنا؛ وال سيما أنيا تتطابق مع النسخة       
 أثبتيا في اليامش عند مقابمة النسختين.، ما خال فروقات طفيفة جًدا، بالتمام
وىذه األوىام تحدث في بعض المخطوطات، عند بعض النساخ، وقد ينسخيا بعض العمماء مخطوطا ما عمى ما        

 ىي عميو، وال سيما إذا لم تكن عنده غير ىذه النسخة، فيصعب الوقوف عمى ىكذا وىم.
نََّما التمعن         وىذه من فوائد المقابمة بين النسخ، والتحري عن النسخ األخرى، وليس من قراءة العنوان والمؤلف فحسب؛ وا 

 والنظر في متون الكتب أيضا.
 

 : منيجي في تحقيق المخطوط
 ُقمُت بنسِخ الَمخطوط. -ٔ
 األحاديث بمون غامق أسود؛ لتميزىاُقمُت بتنظيم النَّّص؛ وذلك بجعل كل حديث مستقل عن اآلخر، وجعمت نصوص  -ٕ

 عن باقي الكالم.
 وَشّكمُت الكممات التي تحتاج إلى تشكيل بالحركات.، َضبطُت َنص الحديث الشريف بالحركات -ٖ
اخترت النسخة )أ( ىي األصل، وجعمت النسخة )ب( مساندة ليا، وذلك بعد عمل دراسة لكل منيما، وقد بينت ذلك  -ٗ

 في القسم الدراسي.
ابمة )مقارنة( بين النسختين، وأثبت جميع الفوارق بينيما في اليامش وقسم من تمك الفروقات جعمتيا بالنص عممت مق -٘

المحقق؛ إذا كانت ساقطة من )أ( وقد جعمتيا بين قوسين صغيرين ىكذا: )...(، وكذا وضعت بين ىذين القوسين ما 
ًفا في النسختين وأثبتُو من مصادر تخريج الحديث   األصيمة؛ وأشرُت إلى ذلك كمو في اليامش.كان ُمَصحَّ

ذا أردت أن أدخل كممة أو حرفًا فأضعو بين قوسين لمتمييز، ثم أشيرألم  -ٙ في  دخل شيئًا في نص المخطوط إاّل نادرًا، وا 
 اليامش عن َسَبِب ذلك وكذا أذكر المصدر الذي اعتمدتو.
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ذا َوَجدُت خطًأ في نص المخطوط وفي نص الحديث، فإنني أثب -ٚ  ت النصَّ كما جاء في المصدر الحديثي لذلك الحديث،وا 
 وأشير إلى ذلك في اليامش. 

ذا كان في الصحيحين -ٛ أو  وثَّقُت األحاديَث من مصادرىا األصيمة، وقمت بتخريجيا والسيما من الكتب التسعة وغيرىا، وا 
 وذلك حسب تخريج صاحب المخطوط لذلك لحديث.، حدىما اكَتِفي بو غالباإفي 

ما َيَتَعمَّق بالحكِم عمى الحديث؛ فأنني غالبا ما أذكر أقوال العمماء المتقدمين بذلك إن وجدت، وكذا أذكر أقوال أما في -ٜ
 المعاصرين ممن حققوا ذلك الكتاب الُمراد تخريج الحديث منو، عمى الغالب.

وقسمُت ، ية لكل ورقةأشرُت إلى بدايِة كل صفحة من النسخة )أ( داخل النص المحقق؛ وذلك بوضع أرقمًا تسمسم -ٓٔ
ووضعت ذلك بين ، ب(، ورمزت لمصفحات بالحروف )أ، ورمزت لمورقة باألرقام التسمسمية، الَوَرَقَة عمى صفحتين
  ب(. -ٗ): مثال ذلك عن الصفحة الثانية من الورقة الرابعة، قوسين داخل النص

 
 نماذج مصورة من المخطوط

 

 
 

 لوحة العنوان لمنسخة )أ(
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 األولى بعد لوحة العنوان لمنسخة )أ(الموحة 

 
 الموحة األولى من النسخة )ب(
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  : الهص احملكل
 أ( بسم اهلل الرحمن الرحيم-2)

إال اهلل الَحمُد هلِل الذي وفََّق َمن اختارُه لمعمِل ِبَما في الِكتاب والسُّّنة، واسَبَغ عميو بذلك َجزيل الِمنَّة، وأشيُد أنَّ ال إلو        
عبده  . وترقى بيم ألعمى ُغرف الَجنَّة، واشيد أنَّ سيدنا محمد (ٖٗ) شريك لو، شيادة تكون لمعالميَن من النار ُجنَّةوحده ال

 وعمى آلو وصحبو ذوي النفوس الُمطَمِئنَّة. وَسنَُّو  (ٗٗ)ورسولو؛ أفضل من )َشَرع المعروف(
الزكاِة، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر، والوصية بالجار،  وَبعُد َفيذِه أربعوَن حديثا في تارِك الصالة، ومانعِ        

بمن صنف في ذلك من األئمة  (ٙٗ)بيا في ىذه الدار ودار القرار، واقتدي (٘ٗ)جمعتيا بسؤال بعض اإلخوان؛ رجاء لالنتفاع
َسامعيا ر، ونفَع اهلل بيا األبرار، وقصد النيل ما وعد بو عمى ذلك النبي المختار صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو األطيا

 إنَّو قريب مجيب غفور ستار.، بمرضاتو (ٚٗ)ووفقنا جميعا لمعمل، وَجامعيا
 

 الحديث األول
 رواهُ  .َمْن َتَرَك الصَّالَة َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَباُن"": قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-َعن ابن عبَّاس        

 .(ٛٗ)هالبَّزَّار وغير 
 

 الحديث الثاني
اَلِة، َفِإَذا َتَرَكَيا َفَقْد َأْشَرَك".قال رسول اهلل : قال عن أنس بن مالك          : "َلْيَس َبْيَن اْلَعْبِد َوالشِّْرِك ِإالَّ َتْرُك الصَّ

 .(ٜٗ)رواُه ابن ماجو وغيره
 

  الحديث الثالث
اَلَة َيْوًما َفَقاَل: "َمْن َحاَفَظ َعَمْيَيا؛ َكاَنْت َلُو ُنوًرا َوُبْرَىاًنا َعْن النَِّبيِّ  (ٓ٘)ب( )َعْمٍرو( -َٔعْن َعْبِد المَِّو ْبِن )         أَنَُّو َذَكَر الصَّ

ْلِقَياَمِة َمَع َقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َيْوَم ا َوَنَجاًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َلْم ُيَحاِفْظ َعَمْيَيا؛ َلْم َيُكْن َلُو ُنوٌر َواَل ُبْرَىاٌن َواَل َنَجاٌة، َوَكانَ 
 .(ٔ٘)رواه اإلمام أحمد بإسناد جيد َوُأَبيِّ ْبِن َخَمٍف".

 

 الحديث الرابع 
اَلُة َفَكَأنََّما ُوِتَر َأْىَمُو َوَماَلُو". عن نوفل بن معاوية، أن النبي          .(ٕ٘)رواه ابن حبان في صحيحو قال: "َمْن َفاتَْتُو الصَّ

 

  الحديث الخامس
اَلَة ُمَتَعمًِّدا َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُو ِذمَُّة اهلِل َوَرُسوِلِو". عن أم أيمن أنَّ رسول اهلل          .(ٖ٘)رواه البييقي وغيره قال: "َمْن َتَرَك الصَّ

 

  الحديث السادس
اَلَة قال رسول اهلل : قال عن أنس بن مالك         ًدا: "َمْن َتَرَك الصَّ  .(٘٘)رواه الطبراني َفَقْد َكَفَر ِجَياًرا". (ٗ٘)ُمَتَعمِّ

 

  الحديث السابع
 : "اَل ِإيَماَن ِلَمْن اَل َأَماَنَة َلُو، واََل َصاَلَة ِلَمْن اَل ُطُيوَر َلُو،قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-َعن ابن عمر        

اَلِة ِمَن الدِّيِن َكَمْوِضِع الرَّْأِس ِمَن اْلَجَسِد".َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َصاَلَة َلُو، ِإنَّمَ   .(ٙ٘)رواه الطبراني ا َمْوِضُع الصَّ
 

  الحديث الثامن
 ُعْذٍر َفَقْد َأَتى َباًبا ِمنْ  َبْيَن َصاَلَتْيِن ِمْن َغْيرِ : "َمْن َجَمَع قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-عن ابن عباس        
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 .(ٛ٘)رواه الحاكم. اْلَكَباِئِر" (ٚ٘)َأْبَوابِ 
 

  الحديث التاسع
اَلُة  أ( َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو -ٕ) (ٜ٘)َعْن )َعْبِد اهلِل ْبِن( ُبَرْيَدَة، )َعْن َأِبيِو، َقاَل(        َيُقوُل: "اْلَعْيُد الَِّذي َبْيَنَنا َوَبْيَنُيْم الصَّ

 .(ٓٙ)وقال حسن صحيح رواه الترمذي َفَمْن َتَرَكَيا َفَقْد َكَفَر".
 

  الحديث العاشر
 ِلَمْن ال َصالَة َلُو، وال َصالَة ِلَمْن ال ُوُضوَء َلُو". اإلسالم: "ال َسْيَم ِفي قال: قال رسول اهلل  عن أبي ىريرة   

 .(ٔٙ)رواه البزار
 

  الحديث الحادي عشر
َكاقال: قال رسول اهلل  عن أنس بن مالك          .(ٕٙ)رواه الطبراني في معجمو الصغير. ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي النَّاِر": "َماِنُع الزَّ

 

  الحديث الثاني عشر
َكاِة".قال: قال رسول اهلل  عن عمر بن الخطاب         ، واََل َبْحٍر، ِإالَّ ِبَحْبِس الزَّ   رواه الطبراني : "َما َتِمَف َماٌل ِفي َبرٍّ

 .(ٖٙ)في األوسط
 

  عشرالحديث الثالث 
َكاَة ِإالَّ اْبَتاَلُىُم المَُّو ِبالسِِّنيَن".ـــــ: "َما َمنَ قال: قال رسول اهلل  عن بريدة           .(ٗٙ)اً ـــرواه الطبراني أيض َع َقْوٌم الزَّ

 .(٘ٙ)جمع َسنة؛ وىو العام القحط الذي لم تنبت األرض فيو شيئا(: )السنين
 

 الحديث الرابع عشر 
َدَقِة، َوَأِعدُّوا ِلْمَباَلءِ قال: قال رسول اهلل   بن مسعود عن عبد اهلل        َكاِة، َوَداُووا َمْرَضاُكْم ِبالصَّ ُنوا َأْمَواَلُكْم ِبالزَّ  : "َحصِّ
 . (ٛٙ)((ٚٙ)رواه الطبراني )في الكبير واألوسط. "(ٙٙ)الدَُّعاءَ 

 

 الحديث الخامس عشر 
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل َوَما َخْمٌس ِبَخْمٍس؟ « َخْمٌس ِبَخْمسٍ : »ل رسول اهلل قال: قا -رضي اهلل عنيما-عن ابن عباس        

 َواَل َظَيَرتْ ، َوَما َحَكُموا ِبَغْيِر َما َأْنَزَل اهلُل ِإالَّ َفَشا ِفيِيُم اْلَفْقُر، (ٜٙ)َما َنَقَض َقْوٌم اْلَعْيَد ِإالَّ ُسمَِّط َعَمْيِيْم َعُدوُُّىمْ »ب( َقاَل:  -ٕ)
َكاَة ِإالَّ ُحِبَس َعْنُيُم ِفيِيُم اْلَفاِحَشُة ِإالَّ َفَشا ِفيِيُم اْلَمْوُت، َواَل طفَُّفوا اْلِمْكَياَل ِإالَّ ُمِنُعوا النََّباَت َوُأِخُذوا ِبالسِّ  ِنيَن، َواَل َمَنُعوا الزَّ

 .(ٓٚ)رواه الطبراني في الكبير «.اْلَقْطرُ 
 

 الحديث السادس عشر 
، َفَمْن َجاَء ِبَثاَلٍث، َلْم ُيْغِنيَن َعْنُو َشْيًئا، اإلسالم: "َأْرَبٌع َفَرَضُينَّ اهلُل ِفي ُعَماَرَة ْبِن َحْزٍم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َعْن        

َكاُة، َوِصَياُم َرَمَضاَن، َوَحجُّ اْلَبْيِت". اَلُة، َوالزَّ  .(ٔٚ)مام أحمدرواه اإل َحتَّى َيْأِتَي ِبِينَّ َجِميًعا الصَّ
 

 الحديث السابع عشر 
: "َوْيٌل ِلأْلَْغِنَياِء ِمَن اْلُفَقَراِء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُلوَن: َربََّنا، َظَمُموَنا ُحُقوَقَنا الَِّتي قال: قال رسول اهلل  عن أنس        

الَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِيْم َحقٌّ  :َرُسوُل المَِّو  (ٕٚ)، أَلُْدِنَينَُّكْم وأََلَُباِعَدنَُّيْم"، ثُمَّ َتاَل : َوِعزَِّتي َوَجاَلِليُفِرَضْت َلَنا َعَمْيِيْم، َفَيُقوُل المَُّو 
 .(ٖٚ)رواه الطبراني وأبو الشيخ .[ٕ٘]المعارج: ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  َمْعُمومٌ 
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 : الحديث الثامن عشر
ُل َثاَلثٍَة َيْدُخُموَن اْلَجنََّة،  :قال: قال رسول اهلل  عن أبي ىريرة         ُل  وأول"ُعِرَض َعَميَّ َأوَّ ثُمٍَّة َيْدُخُموَن النَّاَر، َفَأمَّا َأوَّ

ُل َثاَلثٍَة -َٖياٍل، ) ُمَتَعفٌِّف ُذو عِ َثاَلثٍَة َيْدُخُموَن اْلَجنََّة: َفالشَِّييُد، َوَعْبٌد َمْمُموٌك َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِِّو، َوَنَصَح ِلَسيِِّدِه، َوَعِفيفٌ  أ( َوَأمَّا َأوَّ
  .(٘ٚ)رواه ابن خزيمة المَِّو ِفي َماِلِو، َوَفِقيٌر َفُخوٌر ". (ٗٚ)َيْدُخُموَن النَّاَر: َفَأِميٌر ُمَسمٌَّط، َوُذو َثْرَوٍة ِمْن َماٍل اَل ُيَؤدِّي َحقَّ 

 

 : الحديث التاسع عشر
ُيَؤدِّ َزَكاَتُو ُمثَِّل َلُو َماُلُو َيْوَم الِقَياَمِة  (ٙٚ)ْن آَتاُه المَُّو َمااًل، َفَممْ : "مَ قال: قال رسول اهلل  عن أبي ىريرة   

ُقُو َيْوَم الِقَياَمِة، ثُمَّ َيْأُخُذ ِبِمْيِزَمَتْيِو  َل ُزَك، ثُمَّ َتاَل: ثُمَّ َيُقوُل َأَنا َماُلَك َأَنا َكنْ  -َيْعِني ِبِشْدَقْيِو  -ُشَجاًعا َأْقَرَع َلُو َزِبيَبَتاِن ُيَطوَّ
 .(ٚٚ)رواه البخاري. [ٓٛٔ]آل عمران: اآلَيَة  َيْحِسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُموَن ِبَما آَتاُىُم المَُّو ِمْن َفْضِمِو ُىَو َخْيًرا َلُيمْ 

يَبتَاِن بزاي معجمة المعجمة؛ ىو الحية الذكر واألفعى الذي ذىب شعره من طول عمره، والَزبِ  (ٛٚ)الشَُّجاع بضم )الشين(       
 .(ٜٚ)وأخبثومفتوحة فموحدة بينيما تحتية ساكنة وىما النكتتان السوداوان فوق عينيو وىو أوحش ما يكون من الحيات 

 

 : الحديث العشرون
ٍة، اَل ُيَؤدِّي ِمْنَيا َحقَّيَ ": قال رسول اهلل : قال عن أبي ىريرة         ا، ِإالَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم َما ِمْن َصاِحِب َذَىٍب َواَل ِفضَّ

َوَجِبيُنُو َوَظْيُرُه، ُكمََّما َبَرَدْت ُأِعيَدْت  (ٓٛ)اْلِقَياَمِة، ُصفَِّحْت َلُو َصَفاِئُح ِمْن َناٍر، َفُأْحِمَي َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَينََّم، َفُيْكَوى ِبَيا َجْنُبوُ 
مَّا ِإَلى النَّاِر".َلُو، ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف سَ  ب(  -ٖرواه ) َنٍة، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن اْلِعَباِد، َفَيَرى َسِبيَمُو، ِإمَّا ِإَلى اْلَجنَِّة، َواِ 

 .(ٔٛ)النسائي وغيره
الَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم : "َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل واََل َبَقٍر واََل َغَنٍم اَل ُيَؤدِّي َزَكاَتَيا، إِ وفي رواية لمنسائي عن أبي ذر        

 .(ٖٛ)النَّاِس"ُأواَلَىا، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن  (ٕٛ)َما َكاَنْت َوَأْسَمَنُو، َتْنَطُحُو ِبُقُروِنَيا، َوَتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَيا، ُكمََّما َنِفَدْت ُأْخَراَىا َعاَدْت َعَمْيوِ 
 

 : الحديث الحادي والعشرون
َعِن اْلُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ  (ٗٛ): "َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف َوَلَتْنَيُونَّ قال: قال رسول اهلل  ة عن حذيف       

  .(٘ٛ)رواه الترمذي المَُّو َأْن َيْبَعَث َعَمْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُو ُثمَّ َتْدُعوَنُو َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم".
 

 : الثاني والعشرونالحديث 
 َأيَُّيا النَّاُس ُمُروا ِباْلَمْعُروِف َواْنَيْوا َعْن اْلُمْنَكِر َقْبَل َأْن َتْدُعوا (ٙٛ): ")َيا(قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر        
اأْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْيَي َعْن اْلُمْنَكِر اَل َيْدَفُع ِرْزًقا واََل  (ٜٛ)؛ إنَّ َفاَل َيْغِفُر َلُكمْ  (ٛٛ)َفاَل َيْسَتِجيُب َلُكْم َوَقْبَل َأْن َتْسَتْغِفُروهُ  (ٚٛ)المَّوَ 

نَّ اأْلَْحَباَر ِمْن اْلَيُيوِد َوالرُّْىَباَن ِمْن النََّصاَرى َلمَّا َتَرُكوا اأْلَْمَر ِباْلَمْعُرو  ْم المَُّو َعَمى ِلَساِن ِف َوالنَّْيَي َعْن اْلُمْنَكِر َلَعَنيُ ُيَقرُِّب َأَجاًل َواِ 
 .(ٜٓ)رواه األصبياني . َأْنِبَياِئِيْم ثُمَّ ُعمُّوا ِباْلَباَلِء"

 

 : الحديث الثالث والعشرون
أ( َجاِئٍر" َأْو "َأِميٍر -ٗقال: "َأْفَضُل اْلِجَياِد َكِمَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْمَطاٍن ) عن رسول اهلل  عن أبي سعيد الخدري        
 .(ٜٔ)رواه أبو داود. َجاِئٍر"

 

 : الحديث الرابع والعشرون
 اَل َأَخاَف ِفي المَِّو َلْوَمَة اَلِئٍم َوَأْوَصاِني َأنْ  ِبِخَصاٍل ِمَن اْلَخْيِر َأْوَصاِني َأنْ  ي ـقال: "َأْوَصاِني َخِميمِ  عن أبي ذر        
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نْ    .(ٖٜ))رواه ابن حبان( َكاَن ُمرِّا ". (ٕٜ)َأُقوَل اْلَحقَّ َواِ 
 

 : الحديث الخامس والعشرون
قال: قال رسول اهلل  عن أبي سعيد الخدري        

: "َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْمُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو، َفِإْن (ٜٗ) 
 .(ٜ٘)رواه مسمم َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو، َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَماِن". َلمْ 

 

 الحديث السادس والعشرون 
 يقول: "َما ِمْن َقْوٍم ُيْعَمُل ِفيِيْم ِباْلَمَعاِصى ثُمَّ َيْقِدُروَن َعَمى قال: سمعت قال رسول اهلل  عن أبي بكر الصديق        

ُيُم المَُّو ِمْنُو ِبِعَقاٍب".  .(ٜٙ)رواه أبو داود َأْن ُيَغيُِّروا ثُمَّ اَل ُيَغيُِّروا ِإالَّ ُيوِشُك َأْن َيُعمَّ
 

  الحديث السابع والعشرون
 : "تََبسُُّمَك ِفي َوْجِو َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ، َوَأْمُرَك بِالَمْعُروِف َوَنْيُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقةٌ".قال: قال رسول اهلل  عن أبي ذر        

 .(ٜٛ)((ٜٚ)رواه الترمذي )وغيره
 

  الحديث الثامن والعشرون
 قال: "َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوُيَوقِّْر َكِبيَرَنا، َوَيْأُمْر ِبالَمْعُروفِ  عن النبي  -رضي اهلل عنيما-عن ابن عباس        
 .(ٜٜ)رواه اإلمام أحمد ب( َعِن اْلُمْنَكِر".-ٗ) َوَيْنَيى

 

 الحديث التاسع والعشرون 
 : "اَل َتَزاُل اَل إَلَو إالَّ المَُّو تَْنَفُع َمْن َقاَلَيا َوَتُردُّ َعْنُيْم اْلَعَذاَب َوالنِّْقَمَة َما َلمْ ول اهلل قال: قال رس عن أنس بن مالك        

 اَل ُيْنَكُر َواَل ُيَغيَُّر".ـــــَتَعاَلى فَ لمَِّو َيْسَتِخفُّوا ِبَحقَِّيا، َقاُلوا َيا َرُسوَل المَِّو َوَما ااِلْسِتْخَفاُف ِبَحقَِّيا؟ َقاَل َيْظَيُر اْلَعَمُل ِبَمَعاِصي ا
 .(ٔٓٔ)((ٓٓٔ)رواه )األصبياني

 

  الثالثون الحديث
، َوَأْوَصُمُيْم  -رضي اهلل عنيا- (ٕٓٔ)عن ُدرََّة )ِبْنِت َأِبي َلَيٍب(        قَاَلْت: ُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َمْن َخْيُر النَّاِس؟ َقاَل: "َأْتَقاُىْم ِلمرَّبِّ

 .(ٖٓٔ)رواه أبو الشيخ وغيره. ِحِم، َوآَمُرُىْم ِباْلَمْعُروِف، َوَأْنَياُىْم َعِن اْلُمْنَكرِ ِلمرَّ 
 

  الحديث الحادي والثالثون
 ْؤِمُن ِبالمَّوِ قال: "َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذي َجاَرُه، َوَمْن َكاَن يُ  قال: أنَّ رسول اهلل  عن أبي ىريرة        

 .(ٗٓٔ)رواه البخاري ومسمم َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْمَيُقْل َخْيًرا، َأْو ِليْسُكْت".
 

  الحديث الثاني والثالثون
َنا؟ "َقاُلوا: َحرَّمَ  قال: َقاَل َرُسوُل اهلِل  عِن اْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَوِد         ُو اهلُل َوَرُسوُلُو، َفُيَو أِلَْصَحاِبِو: "َما َتُقوُلوَن ِفي الزِّ

ِمْن َأْن َيْزِنَي  (ٙٓٔ): "أَلَْن َيْزِنَي الرَُّجُل ِبَعْشَرِة ِنْسَوٍة، َأْيَسُر َعَمْيوِ (٘ٓٔ)أِلَْصَحاِبوِ  َحَراٌم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
َمَيا اهلُل َوَرُسوُلُو َفِيَي َحَراٌم، َقاَل: "أَلَْن َيْسِرَق الرَُّجُل -ِ٘باْمَرَأِة َجاِرِه"، َقاَل: َفَقاَل: "َما َتُقوُلوَن) ِمْن أ( ِفي السَِّرَقِة؟ "َقاُلوا: َحرَّ

 .(ٛٓٔ)رواه اإلمام أحمد ِمْن َأْن َيْسِرَق ِمْن َجاِرِه". (ٚٓٔ)َعْشَرِة َأْبَياٍت، َأْيَسُر َعَمْيوِ 
 

  الحديث الثالث والثالثون
 ول اهللــقيل َيا َرسُ  اَل ُيؤمن َواهلل اَل ُيؤمن َواهلل اَل ُيؤمن،: "َواهلل َقاَل َقاَل َرُسول اهلل  َرْيح الكعبي شُ  (ٜٓٔ)َعن أبي       
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 .(ٓٔٔ)رواه البخاري لقد َخاَب وخسر َمن َىَذا؟ َقاَل: من اَل َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُو، َقاُلوا َوَما َبَواِئُقُو؟ َقاَل َشرُُّه".
 

 : الرابع والثالثونالحديث 
 : "َمْن َأَذى َجاَرُه َفَقْد َأَذاِني، َوَمْن َأَذاِني َفَقْد َأَذى المََّو، َوَمْن َحاَرَب َجاَرُه َفَقْد َحاَرَبِني،قال: قال رسول اهلل  عن أنس        

 .(ٔٔٔ)رواه أبو الشيخ ".َوَمْن َحاَرَبِني َفَقْد َحاَرَب المََّو 
 

 ثالثونالحديث الخامس وال
 (ٕٔٔ)َخَرَج َرُسوُل المَّوِ »َقاَل:  -رضي اهلل عنيما-عن عبد اهلل بن عمر        

  ِفي َغَزاٍة َفَقاَل: "اَل َيْصَحُبَنا اْلَيْوَم َمْن آَذى
 .(ٖٔٔ)رواه الطبراني. ْوَم"َجاَرُه"، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َأَنا ُبْمُت ِفي َأْصِل َحاِئِط َجاِري. َفَقاَل: "اَل َتْصَحْبَنا اْليَ 

 

 : الحديث السادس والثالثون
َأنََّيا ُتْؤِذي قال: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر ِمْن َكْثَرِة َصاَلِتَيا، َوِصَياِمَيا، َوَصَدَقِتَيا، َغْيَر  عن أبي ىريرة        

نَّ ِجيَراَنَيا ِبِمَساِنَيا، َقاَل: "ِىَي فِ  َيا َتَصدَُّق ي النَّاِر"، َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َفِإنَّ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر ِمْن ِقمَِّة ِصَياِمَيا، َوَصَدَقِتَيا، َوَصاَلِتَيا، َواِ 
 .(٘ٔٔ)اه اإلمام أحمد وغيرهب( َقاَل: "ِىَي ِفي اْلَجنَِّة". رو -٘)ِبِمَساِنَيا(، ) (ٗٔٔ)ِباأْلَْثَواِر ِمَن اأْلَِقِط، واََل ُتْؤِذي ِجيَراَنَيا

ض ــــــواأْلَْثَواُر: بالثاء المثمثة جمع َثْور؛ َوِىي ِقْطَعة من األِقط؛ وىو بفتح اليمزة وكسر القاف؛ شيء يتخذ من مخي       
 .(ٙٔٔ)المبن

 : الحديث السابع والثالثون
ْن َماَت  (ٛٔٔ)اهلِل َما َحقُّ َجاِري ، "َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسولَ (ٚٔٔ))َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َحْيَدَة(         ؟ َقاَل: ِإْن َمِرَض ُعْدَتُو، َواِ  َعَميَّ

ْن َأَصا ْن َأَصاَبُو َخْيٌر َىنَّْأَتُو، َواِ  ْن َأْعَوَز َسَتْرَتُو، َواِ  ِن اْسَتْقَرَضَك َأْقَرْضَتُو، َواِ  ْيَتُو، واََل َتْرَفْع ِبَناءَ َشيَّْعَتُو، َواِ  َك َفْوَق َبْتُو ُمِصيَبٌة َعزَّ
 .(ٜٔٔ)رواه الطبراني ِبَناِئِو َفَتُسدَّ َعَمْيِو الرِّيَح، َواَل ُتْؤِذِه ِبِريِح ِقْدِرَك ِإالَّ َأْن َتْغِرَف َلُو ِمْنَيا".

رِّا، واََل َيْخُرْج ِبَيا َوَلُدَك )وفي رواية من طريق أخرى ليذا الحديث: "فإْن َشَرْيَت َفاِكَيًة َفاْىِد َلُو، َفِإْن َلْم تَْفَعْل َفَأْدِخْمَيا سِ         
 .(ٕٔٔ)((ٕٓٔ)رواه الخرائطي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ِلَيِغيَظ ِبَيا َوَلَدهُ".

 

 : الحديث الثامن والثالثون
 .(ٕٕٔ): "َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْمُيْكِرْم َجاَرُه"قال رسول اهلل        
رواه  .: "َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِو َوُىَو َيْعَمُم ِبِو"قال: قال رسول اهلل  نس بن مالك )عن أ        

 .(ٕٗٔ)((ٖٕٔ)الطبراني
 : الحديث التاسع والثالثون

ي ِجْبِريُل ِباْلَجاِر، َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّو : "َما َزاَل ُيوِصينِ قالت: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-عن ُعمر وعائشة        
ُثُو".  .(ٕ٘ٔ)رواُه البخاري ومسمم َسُيَورِّ

 : الحديث األربعون
؟ َفَقالَ عن أبي ىريرة قال: قال رسول اهلل         َأُبو  : "َمْن َيْأُخُذ َعنِّي َىؤاَُلِء الَكِمَماِت َفَيْعَمُل ِبِينَّ َأْو ُيَعمُِّم َمْن َيْعَمُل ِبِينَّ

النَّاِس، َواْرَض ِبَما َقَسَم المَُّو َلَك َتُكْن ُىَرْيَرَة: َفُقْمُت: َأَنا َيا َرُسوَل اهلِل، َفَأَخَذ ِبَيِدي َفَعدَّ َخْمًسا َوَقاَل: اتَِّق اْلَمَحاِرَم َتُكْن َأْعَبَد 
ِحَك، أ( َوَأحِ -َٙأْغَنى النَّاِس، َوَأْحِسْن ِإَلى َجاِرَك َتُكْن ُمْؤِمًنا، ) َفِإنَّ َكْثَرَة بَّ ِلمنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك َتُكْن ُمْسِمًما، واََل ُتْكِثِر الضَّ

ِحِك ُتِميُت الَقْمَب".  .(ٕٙٔ)رواه الترمذي وغيره الضَّ
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بيو عميو وصالة اهلل وسالمو عمى ن، ]قال شيخنا المؤلف نفعنا اهلل بو؛ تمت األحاديث األربعين وهلل الحمد والمنة        
 .(ٕٚٔ)أفضل الصالة والسالٍم[

عمى يد الفقير سميمان بن طو األكراشي بن أبي العباس ٜٛٔٔبعد العصر في محرم الحرام سنة  اإلثنين)نجز كتابو يوم         
 . (ٕٛٔ)الحريثي الحسيني الشافعي وىو لمحافظ عبد الرحمن السيوطي نفعنا اهلل بو(

 
 :اهلوامش

                                                 

 مقدمة الرسالة كما سيأتي.( ٔ)
ىـ(، تحقيق: خميل ٔٙٓٔ؛ لنجم الدين محمد بن محمد الغزي )تالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةمصادر ترجمتو:  (ٕ)

كشف الظنون عن أسامي ، وٛٗ -ٙٗص، ٖم، جٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔ، لسنة ٔلبنان، ط –المنصور، دار الكتب العممية، بيروت 
ىـ(، ٚٙٓٔ؛ لمصطفى بن عبد اهلل كاتب، جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة )ت الكتب والفنون
؛ ألحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن ذيل لب المباب في تحرير األنساب، وٚٙٓٔ، صٕم، جٜٔٗٔبغداد،  -مكتبة المثنى
ىـ(، تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ٙٛٓٔي الشافعّي الوفائي المصري األزىري، شياب الدين )ت إبراىيم العجم

شذرات الذىب ، وٚٛٔم، صٕٔٔٓىـ/ٕٖٗٔ، ٔية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، طاإلسالممركز النعمان لمبحوث والدراسات 
ىـ(، تحقيق: محمود ٜٛٓٔد الَعكري الحنبمي، أبو الفالح )ت ؛ لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العمافي أخبار من ذىب

 -ٜ٘٘، صٓٔم، جٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط –األرناؤوط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
روي حسن، ىـ(، تحقيق: سيد كسٚٙٔٔ؛ لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )ت اإلسالمديوان  ، وٜٙ٘

الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة ، و ٜٖٙ، صٖم، جٜٜٓٔىـ/ٔٔٗٔ، لسنة ٔلبنان، ط –دار الكتب العممية، بيروت 
 -لخير الدين الزركمي، دار العمم لمماليين واألعالم، ٜٓٛ -ٛٛٛ، صٕ، و، جٖٙٔالمصنفة، لمحمد بن، جعفر الكتاني، ص

؛ إلسماعيل بن محمد أمين بن مير العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفينىدية ، ٚ -ٙ، صٙم، جٕٔٓٓبيروت سنة 
، ٖٕ٘ -ٕٕ٘، صٕبيروت، ج -م، أعادة طبعو باألوفست: دار إحياء التراث العربئٜ٘ٔسميم الباباني البغدادي، استانبول 

يضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون ، ٕٔ٘، صٗوج ٕٔٓ، ٜٕ، صٖ، إلسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، جوا 
بيروت، دار إحياء التراث  -؛ تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ومعجم المؤلفين، ٖٓٙ، ٕٔٙ

 .ٖٜٕ، صٛالعربي، ج
، مختصر فتح رب األرباب بما أىمل في لب المباب من واجب األنسابلمغيط وىو البستان عند أىل مصر وغيط العدة بيا.  (ٖ)

 .ٗٗم،، صٕٜٙٔمصر سنة –لعباس بن محمد المدني الشافعي، مطبعة المعاىد 
 .ٖٙٔص تطرفة،مالرسالة الو ، ٜ٘٘، صٓٔج، شذرات الذىب (ٗ)
 .ٜ٘٘، صٓٔ، جوشذرات الذىب، ٙٗ، صٖ، لنجم الدين الغزي، جالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٘)
القرشي الدمشقّي، أبو المكارم، نجم الدين: مؤرخ، باحث أديب. مولده ووفاتو في  محمد بن محمد بن محمد الَغزِّي العامري (ٙ)

ىـ". من كتبو )الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة(، أخذ عنو المحبي كثيرا، و)النجوم الزواىر( في ٔٙٓٔدمشق "ت
الدائرة عمى األلسن( في الحديث.  األخبارن بيان شرح أرجوزة ألبيو بدر الدين، في الكبائر والصغائر، و)إتقان ما يحسن م

 .ٖٙ، صٚلمزركمي، ج األعالم
 .ٚٗ-ٙٗ، صٖج (ٚ)
 محمد بن محمد بن محمد الَغزِّي العامري الدمشقّي، أبو البركات، بدر الدين ابن رضي الدين: فقيو شافعّي، عالم باألصول والتفسير (ٛ)

 



 يونص عويدـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 722 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي1439، (4)، ع (13)ية، مج اإلسالماجملمة األردنية يف الدراسات 

 

عشر كتابا، ولزم بدر الدين العزلة في أواسط عمره، فكان ال يزور أحدا من  والحديث. مولده ووفاتو في دمشق. لو مئة وبضعة
 .ٜ٘، صٚلمزركمي، ج األعالماألعيان وال الحكام بل يقصدونو. وكان كريما محسنا، جعل لتالميذه رواتب وأكسية وعطايا. 

ألنصاري السنيكي ثم القاىري األزىري قاضي القضاة زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا ا اإلسالمشيخ  (ٜ)
 .ٕٛٔ، صٗ، جومعجم المؤلفين .ٖٖٔ، صٛ، جشذرات الذىبىـ". ٕٜٙالشافعي "ت

، اإلسالمديوان ىـ". ٖٜٔعبد الحق بن محمد، الشيخ اإلمام العالم المحدث المسند زين الدين القاىري الشافعي. توفي سنة " (ٓٔ)
 .ٚٛ، صٖج

د بن أحمد بن عيسى بن الّنجار الشافعي الدمياطي ثم المصري اإلمام األوحد العاّلمة الحّجة. ولد أمين الّدين أبو الجود محم (ٔٔ)
 ىـ" وأخذ العمم عن، صالح البمقيني، والّتقي الّشمّني، وزينب بنت عبد الرحيم العراقي، وغيرىم.ٜٕٜىـ"، ومات سنة "٘ٗٛسنة "

 .ٖٕٓ، صٓٔ، جشذرات الذىب
ىـ(، سمع ٕٖٜىـ( ومات سنة )ٕٙٛي بكر المشيدي المصري الشافعي العاّلمة المسند، ولد سنة )بدر الّدين محمد بن أب (ٕٔ)

ابن حجر وغيرىم، وكان عاّلمة عاقال، دينا، دمث األخالق، غير أنو كان ممسكا  اإلسالمعمى، جماعة من أصحاب شيخ 
، ٔج، الكواكب السائرة كان فيما يعمم، ولم يعّقب.حّتى عن نفسو، دفن في تربة الصالحية بباب النصر، وىو آخر ذرّية ابن خمّ 

 .ٜٕ٘، صٓٔ، جوشذرات الذىب، ٕٚص
أحمد بن عبد العزيز السنباطي، الشيخ اإلمام العالمة المفنن شياب الدين أبو السعود ابن الشيخ العالمة المحدث عز الدين  (ٖٔ)

، ٔ، جالكواكب السائرةىـ(. ٕٜٛمات سنة )اىرة، ىـ(، وكان أحد العدول بالقٖٚٛالسنباطي المصري الشافعي. ولد سنة )
 .ٜٖٔص

ىـ( تقريبًا ٙٓٛمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الشيخ اإلمام العالمة شمس الدين الدلجي العثماني الشافعي، ولد سنة ) (ٗٔ)
ثيرًا، وأجاز لنا بدلجة، وحفظ القرآن العظيم بيا، لو مصنفات كثيرة، قال الشيخ المحدث نجم الدين الغيطي سمعت عميو ك

، السائرة الكواكبىـ(. ٜٚٗمنامًا عن، جبريل عن رب العزة، جل وعال، توفي بالقاىرة سنة ) القرآن العظيم عن رسول اهلل 
 .ٖٙٛ، صٓٔ، جوشذرات الذىب .ٚ، صٕج

، مولده سنة محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الحسن البكري الصّديقي؛ مفسر، متصوف مصري، من عمماء الشافعية (٘ٔ)
ىـ( بالقاىرة، من كتبو "تسييل السبيل" وفي تفسير القرآن، وفي الفقو "شرح منياج النووي" وغيرىا ٕٜ٘ىـ( ووفاتو سنة )ٜٜٛ)

 .ٜٕٕ، صٔٔ، جالمؤلفينومعجم  .ٚ٘، صٚلمزركمي، ج واألعالم .ٕٓٗ -ٜٔٗ، صٓٔ، جشذرات الذىبالكثير. 
نسبو إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني الشعراوي، أبو محمد: من عمماء المتصوفين.  عبد الوىاب بن أحمد بن عمي الَحَنفي، (ٙٔ)

لييا نسبتو، وتوفي في القاىرة سنة " ىـ". لو ٖٜٚولد في قمقشندة )بمصر( ونشأ بساقية أبي شعرة )من قرى المنوفية( وا 
ضاة" و"البدر المنير" في الحديث ولو مصنفات المرضية عن أئمة الفقياء والصوفية" و"أدب الق األجوبةتصانيف كثيرة منيا؛ "

 .ٔٛٔ-ٓٛٔ، صٗلمزركمي، ج األعالمكثيرة أخرى. 
حفره الممك الناصر محمد بن قالوون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، لما السيوطي في ذكره لمخميج الناصري فقال:  قال (ٚٔ)

عميو السواقي والزراعات، وفوض أمره إلى أرغون النائب،  بنى الخانقاه بسرياقوس، فأراد إجراء الماء من النيل إلييا ليرتب
 .ٜٖٛ، صٕم، جٜٚٙٔسنة ، مصر، لمسيوطي، دار احياء الكتب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرةفحفره في مدة شيرين. 

باد. ولفظ الرباط الخانقاه؛ وجمعيا خوانق: معاىد دينية إسالمية لمرجال والنساء، أنشئت إليواء المنقطعين والزىاد والعو 
، في حدود األربعمائة/ ىامش كتاب حسن المحاضرة اإلسالموالزاوية عربيان، أما الخانقاه ففارسية ومعناىا البيت، وىي حديثة في 

 .ٕٙ٘، صٕفي تاريخ مصر والقاىرة، ج
 8ٕٕٛٓ٘، وبمغ عدد سكان سرياقوس بجميورية مصر العربية لمحافظة القميوبيةالتابع  مركز الخانكةسرياقوس إحدى قرى  (ٛٔ)

 لدولية لممعمومات./ الموسوعة الحرة عمى الشبكة امٕٙٓٓنسمة، حسب اإلحصاء الرسمي لعام 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A9_%28%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ىـ" الّصالح المجمع عمى، جاللتو وصالحو، أول من عمل طريقة المحيا في الصالة ٜٗٗنور الّدين عمي الّشوني الشافعي "ت  (ٜٔ)
بمصر، وىو شيخ ىذه الطريقة في مصر ونواحييا، ومكة والقدس، ودمشق وسائر البالد ولد في قرية بالغربية،  عمى النبي 

، وشذرات الذىب .ٕٗٔ، صٕ، جالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةناحية طندتا بمد سيدي أحمد البدوي. يقال: ليا شون ب
 .ٕٙٙ، صٓٔج

 .ٛٗ-ٚٗ، صٖج (ٕٓ)
(، ومكتبة خدابخش ٜ٘ٔٔ، ومكتبة سباط بالقاىرة بمصر برقم )ٖٜ/ ٔمخطوط نسخو في: دار الكتب المصرية بمصر برقم  (ٕٔ)

 ( ولو نسخ أخرى يطول المقام بذكرىا، جميعا. ٕٖٜ٘برقم ) ألمانياومكتبة الدولة ببرلين بالممحق(،  ٕٖ٘باليند برقم )
 .ٖٕ٘ -ٕٕ٘، صٕ، جىدية العارفين (ٕٕ)
 ، وىو كتابنا ىذا الذي نحن بصدد تحقيقو.ٜٛٛ، صٕلمكتاني، ج ثباتفيرس الفيارس واإل  (ٖٕ)
 (.ٚ٘ٗٓٔمخطوط في المكتبة الظاىرية برقم ) (ٕٗ)
 (.ٖٕٚٙالمكتبة الظاىرية برقم )مخطوط في  (ٕ٘)
 .ٕٓٚ/ٕ(، ومكتبة الفاتكان ٜٔٔٔبرقم ) -لبنان –بيروت بمخطوط نسخو في: مكتبة الجامعة  (ٕٙ)
 .ٕٙٔٔ/ ٘ٔمخطوط في المكتبة األزىرية بمصر برقم  (ٕٚ)
 .ٙٛ/ٜٖٕية السعودية برقم: ، بالرياض، بالمممكة العرباإلفتاءمخطوط في: مكتبو الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية و  (ٕٛ)
وأفاد  ٛٛٛ، صٕ. وقد ذكرىا الكتاني، صاحب فيرس الفيارس، جٕٛٗ/ٔمخطوط بالمكتبة الخديوية بالقاىرة بمصر برقم  (ٜٕ)

منيا بعد ذكره لبعض أخباره فقال: "وىذا ما لخصتو من مشيختو وىي في نحو العشر كراريس، وقفت عمييا بمكتبة الوفائيين 
 ط الحافظ مرتضى الزبيدي وفي "تاج العروس "أنيا تتضمن سبعا وعشريين شيخا" أىـ.بمصر، عمييا خ

 .ٚ، صٙلمزركمي، ج األعالم (ٖٓ)
 .ٛٗ، صٖ، جالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (ٖٔ)
 .ٚٙٓٔ، صٕ، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ٕٖ)
 .ٜٙ٘، صٓٔ، جشذرات الذىب (ٖٖ)
 .ٜٖٙص، ٖ، جاإلسالمديوان  (ٖٗ)
 .ٖٜٕ، صٛ، جمعجم المؤلفين (ٖ٘)
 مم أقف عميو؛ مطبوعا أو مخطوطا.وقد بحثت عنو ف (ٖٙ)
 .ٙ، صٙلمزركمي، ج األعالم (ٖٚ)
 .ٚٛٔ، صذيل لب المباب في تحرير األنساب (ٖٛ)
بيدي ؛ لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبي الفيض، الممّقب بمرتضى، تاج العروس من، جواىر القاموس (ٜٖ) الزَّ

 .ٕٗ٘، صٜٔىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار اليداية، جٕ٘ٓٔ)ت
 .ٙٗ، صٖ، جالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (ٓٗ)
 .ٛٛٛ، صٕج (ٔٗ)
 (.ٜٙ٘ٗيا )، رقم(ٕٗ)
ي الرويفعي اإلفريقي ؛ لمحمد بن مكرم بن عمى، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار لسان العرب/ والُجنَُّة: الِوقايةُ  (ٖٗ)

 .ٕٗ، صٖٔ، جىـٗٔٗٔ، سنة ٖبيروت، ط ،ىـ(، دار، صادرٔٔٚ)ت
 ما بين القوسين أثبتو من النسخة )ب( وقد وردت في األصل )ويشرع لممعروف(.  (ٗٗ)
 في )ب(: )االنتفاع(. (٘ٗ)
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 في )ب(: )اقتداًء(. (ٙٗ)
نما ورد: )ووفقنا، جميعا لمرضاتو...(. (ٚٗ)  لم ترد في )ب(، وا 
ىـ(، تحقيق: حبيب الرحمن ٚٓٛ؛ لنور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي )تكشف األستار عن زوائد البزار (ٛٗ)

(، وقال البزار: "ال َنْعَمُمُو ُيْرَوى ٖٖٗالحديث ) ، رقمٗٚٔ، صٔم، جٜٜٚٔ، ٔاألعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
؛ لسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبي المعجم الكبيرَقَفُو َبْعُضُيْم" أىـ، وَمْرُفوًعا ِإال ِبَيَذا اإِلْسَناِد، َوَقْد وَ 

ورواه  .ٜٕٗ، صٔٔ، جٕالقاىرة، ط –ىـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السمفي، مكتبة ابن تيمية ٖٓٙالقاسم الطبراني )ت
؛ تحقيق: عبد الممك بن عبد اهلل بن دىيش، ديث المختارةاألحاىـ( في ٖٗٙ)ت  من طريق الطبراني بو ضياء الدين المقدسي

، ٕٓٔ، ٔٓٔ، ٓٓٔبأرقام األحاديث: ) ٜٚ – ٚٚ، صٕٔم، جٕٓٓٓ، سنة ٖمكة المكرمة، ط -مكتبة النيضة الحديثة 
بن ؛ ألبي الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(، وفي، جميعيا عن ابن عباس مرفوعا بو. وٖٓٔ

برقم حديث  ٜٕ٘ص، ٔم، جٜٜٗٔىـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، سنة ٚٓٛسميمان الييثمي )ت
ْلُمْخَرِميُّ َوَلْم َيَتَكمَّْم ِفيِو ُن َعْبِد المَِّو ا( وقال: "َرَوى َعْنُو َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِىيَم الدَّْوَرِقيُّ َوَسْعَداُن ْبُن َيِزيَد. ُقْمُت: َوَرَوى َعْنُو ُمَحمَُّد بْ ٕٖٙٔ)

ِحيِح" أىـ، و ، ٓٔالرياض، ج –؛ لمحمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف السمسمة الضعيفةَأَحٌد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِو ِرَجاُل الصَّ
 وقال: ضعيف. ٜٚص

ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد ٖٕٚأبيو يزيد )ت ؛ البن ماجو أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماج اسمسنن ابن ماجو (ٜٗ)
 .(ٓٛٓٔالحديث ) ، رقمٕٖٗ، صٔبيروت، ج ،فيصل عيسى البابي الحمبي، ودار الفكر ،الباقي، دار إحياء الكتب العربية

ىـ(، تحقيق: د. محمد سعيد سالم ٕٔٗ؛ ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )تالسنةو
؛ ألبي عبد تعظيم قدر الصالةو .(ٕٖٚالحديث ) ، رقمٖ٘ٗ، صٔىـ، جٙٓٗٔ، سنة ٔالدمام، ط ،ني، دار ابن القيمالقحطا

المدينة المنورة،  -ىـ(، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار ٜٕٗاهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )ت
؛ ألبي القاسم شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعةو .(ٜٛٛ( و)ٜٚٛحديث ) ، رقمٓٛٛ، صٕىـ، جٙٓٗٔ، سنة ٔط

 –ىـ(، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة ٛٔٗىبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي )ت
بي العباس شياب ؛ ألمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجوو .(ٕٔ٘ٔالحديث ) ، رقمٕٜٓ، صٗم، جٖٕٓٓ، ٛالسعودية، ط

ىـ(، تحقيق: محمد ٓٗٛالدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سميم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )ت
وقال البوصيري: "َىَذا ِإْسَناد َضِعيف لضعف  .ٕٛٔ، صٔىـ، جٖٓٗٔ، سنة ٕبيروت، ط –المنتقى الكشناوي، دار العربية 

َأصمو ِفي، صِحيح ُمسمم َوالدَّاَرُقْطِنّي من َحِديث، جابر بن عبد اهلل َوِفي التِّْرِمِذّي َوالنََّساِئّي َواْبن ماجة يِزيد بن أبان الرقاِشي، وَ 
َمام َأْحمد ِفي ُمْسنده َواْبن حَبان ِفي، صِحيحو َوالدَّاَرُقْطِنّي ِفي سَننو َواْلَحاِكم ِفي اْلُمْسَتْدرك من َحِديث  ْلحصيب ُبَرْيَدة بن اَواإلِْ
َأْصَحاب َرُسول اهلل،  َوَرَواُه اْلَحاِكم َأْيضا َعن عبد اهلل بن َشِقيق َعن أبي ُىَرْيَرة َوَرَواُه التِّْرِمِذّي َأْيضا َعن عبد اهلل بن َشِقيق َعن

 قمت: وجميع من رواه في أعاله عن أنس بن مالك مرفوعا بو. صمى اهلل َتَعاَلى َعَمْيِو َوسمم" أىـ.
ين القوسين )عمرو( أثبتو من مصادر التخريج اآلتية الذكر، وقد، جاء في نسختي المخطوط: )عمر( وىو تصحيف، وقد، ما ب (ٓ٘)

 جاء في النسخة )أ( بعد عمر: )رضي اهلل عنيما(، وأما النسخة )ب( فاكتفى بقولو: )عن عبد اهلل بن عمر عن النبي...(. 
ىـ(، تحقيق: شعيب ٕٔٗن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني، )ت، أبي عبد اهلل أحمد بمسند أحمد بن حنبل (ٔ٘)

حسن"، وقال  إسنادهوقال بعده محقق المسند الشيخ شعيب: " .(ٙٚ٘ٙالحديث ) ، رقمٔٗٔ، صٔٔبيروت، ج –األرناؤوط 
تحقيق: د. عبد ، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالحىـ" في كتابو: ٘ٓٚالحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي "ت

: "رواه ٗٛالجميورية العربية السورية، ص -الممك بن عبد اهلل بن دىيش، طبعة مزيدة ومنقحة، مكتبة دار البيان، دمشق 
ألبي محمد عبد اهلل بن عبد  مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(؛أحمد بإسناد، صحيح والطبراني وابن حبان" أىـ. و

ىـ(، تحقيق: حسين سميم أسد الداراني، ٕ٘٘ام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت الرحمن بن الفضل بن َبير 
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وقال  .(ٖٕٙٚالحديث ) ، رقمٜٛٚٔ، صٖم، جٕٓٓٓ، سنة ٔدار المغني لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، ط
؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بمبانصحيح ابن حبان بترتيب ابن ، صحيح"، وإسنادهمحقق السنن حسين سميم أسد: "

بيروت،  –ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ٖٗ٘بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )تا
 (.ٚٙٗٔالحديث ) ، رقمٜٕٖ، صٗم، جٖٜٜٔ، سنة ٕط

، صحيح، رجالو رجال إسنادهب الشيخ شعيب: "وقال محقق الكتا .(ٛٙٗٔالحديث ) ، رقمٖٖٓ، صٗحيح ابن حبان، جص (ٕ٘)
وقال محقق الكتاب الشيخ شعيب الكالم السابق نفسو،  .(ٕٖٕٗٙالحديث ) ، رقمٜٗ، صٜٖالشيخين" أىـ. ومسند أحمد، ج

ىـ(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن ٕٗٓ؛ ألبي داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )تالمسندو
؛ ألحمد بن السنن الكبرىو .(ٖٖٖٔالحديث ) ، رقمٗٙ٘، صٕم، جٜٜٜٔ، سنة ٔمصر، ط –دار ىجر  التركي،

ىـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار ٛ٘ٗالحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبي بكر البييقي )ت
؛ لمبييقي أيضا، وشعب اإليمان .(ٜٕ٘ٓ) الحديث ، رقمٖ٘ٙ، صٔم، جٖٕٓٓ، سنة ٖلبنان، ط –الكتب العممية، بيروت 

تحقيق: الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامد، أشرف عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار 
، سنة ٔاليند، مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند، ط –السمفية ببومباي 

؛ لمبييقي أيضا، تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي، معرفة السنن واآلثارو .(ٕٗٛ٘الحديث ) ، رقمٜٕٖ، صٗج، مٖٕٓٓ
دمشق(، دار الوفاء  -بيروت(، دار الوعي )حمب -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -ية )كراتشي اإلسالمجامعة الدراسات 

 (.ٕٓٔٚديث )الح ، رقمٕٔٛ، صٕم، جٜٜٔٔ، سنة ٔالقاىرة(، ط -)المنصورة 
( ٔٛٗٚالحديث ) ، رقمٕٓٚ، صٓٔ(، وشعب اإليمان، جٚٚٚٗٔالحديث ) ، رقمٜٚٗ، صٚلمبييقي، ج السنن الكبرى (ٖ٘)

الحديث  ، رقمٖٚ٘، ص٘ٗ" مرفوعا بو، ومسند أحمد، جوفي كمييما من حديث طويل عن أم أيمن بوصية أىل بيتو "
 (.ٜٗ٘ٔيث )الحد ، رقمٕٙٗ، صٔومسند عبد بن حميد، ج .(ٖٕٗٙٚ)

 في )أ(: )عامدا( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث اآلتية. (ٗ٘)
ىـ(، تحقيق: طارق بن ٖٓٙ؛ لسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )ت المعجم األوسط (٘٘)

وقال  .(ٖٖٛٗالحديث ) ، رقمٖٖٗ، صٖ، جالقاىرة –حرمين عوض اهلل بن محمد، عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني، دار ال
َد ِبِو ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َداُوَد"الطبراني: " العمل الواردة في األحاديث أىـ، و َلْم َيْرِوِه َعْن َأِبي، جْعَفٍر الرَّاِزيِّ ِإالَّ َىاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، تََفرَّ

ىـ(، تحقيق: ٖ٘ٛبن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت؛ ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد النبوية
( فقد سئل عن ٕٙٗٗالسؤال ) ، رقمٔٛ، صٕٔم، جٜ٘ٛٔ، سنة ٔالرياض، ط –محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي، دار طيبة 

الربيع بن أنس، عن أنس. وخالفو عمي  يرويو أبو النضر ىاشم بن القاسم، عن أبي، جعفر الرازي، عنىذا الحديث فأجاب بقولو: "
وتعظيم قدر الصالة ألبي عبد اهلل محمد بن بن الجعد، فرواه عن أبي، جعفر، عن الربيع مرسال. والمرسل أشبو بالصواب" أىـ، ا

، ٕه، جٙٓٗٔالمدينة المنورة، سنة  -ه"، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار، مكتبة الدارٜٕٗنصر بن الحجاج المروزي "ت
موقوفا عمى سعيد بن، جبير بو، وابن بطة محمد بن محمد العكبري، تحقيق: رضا معطي  .(ٜٜٔحديث ) ، رقمٜٛٛص

الترغيب ( عن أبي ذر مرفوعا بنحوه، و٘ٛٛالحديث ) ، رقمٛٚٙ، صٕالرياض، في اإلبانة الكبرى لو، ج -وآخرون، دار الراية
ىـ(، تحقيق: ٙ٘ٙقوي بن عبد اهلل، أبي محمد، زكي الدين المنذري )ت؛ لعبد العظيم بن عبد الوالترىيب من الحديث الشريف

رواه الطبراني في األوسط وقال عقبو: " .ٕ٘ٔ، صٔ، جىـٚٔٗٔ، سنة ٔبيروت، ط –إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية 
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، وقال الييثمي: " .(ٖٗٙٔالحديث ) ، رقمٜٕ٘، صٔومجمع الزوائد لمييثمي، ج"، بإسناد ال بأس بو

، َفاَل  َوَقْد َذَكَر اْبُن ِحبَّاَن ِفي الثَِّقاِت ُمَحمَُّد ْبنُ َوِرَجاُلُو ُمَوثَُّقوَن، ِإالَّ ُمَحمََّد ْبَن َأِبي َداُوَد، َفِإنِّي َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُو،   َأِبي َداُوَد اْلَبْغَداِديُّ
 ( وقال فيو: ضعيف.ٕٛٓ٘الحديث ) ، رقمٔٔ، صٙاَل" أىـ، والسمسمة الضعيفة لأللباني، ج َأمْ  َأْدِري ُىَو َىَذا

 ثـــالحدي رقم، ٖٔٔ، صٔلمطبراني، ج رــــالصغي والمعجم(، ٕٜٕٕالحديث ) ، رقمٖٖٛ، صٕلمطبراني، ج األوسطم ـــالمعج (ٙ٘)
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َد ِبِو اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَكمِ َلْم َيْرِوِه َعْن ُعَبيْ وفي كمييما قال الطبراني: " .(ٕٙٔ) " أىـ، ِد المَِّو ِإالَّ ِمْنَدٌل، َواَل َعْنُو ِإالَّ َحَسٌن، تََفرَّ
؛ لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخمصيات وأجزاء أخرى ألبي طاىر المخمصو

، ٕم، جٕٛٓٓ، سنة ٔية لدولة قطر، طاإلسالموزارة األوقاف والشؤون  ىـ(، تحقيق: نبيل سعد الدين، جرار،ٖٜٖالمَخمِّص )ت
ىـ(، بترتيب: القاضي محمد بن ٜٜٗ(، واألمالي الخميسية ليحيى بن الحسين الشجري )ت ٜٕٕ٘الحديث ) ، رقمٕٛٛص

باني ؛ لمحمد ناصر الدين األلضعيف الترغيب والترىيب(، وٚٗٔبرقم حديث ) ٗٗ، صٔىـ(، جٓٔٙالعبشمي )تأحمد 
 ( وقال: ضعيف.ٕٖٓالحديث ) ، رقمٛٚ، صٔ، جالرياض –ىـ(، مكتبة المعارف ٕٓٗٔ)ت

 كممة )أبواب( لم ترد في النسخة )ب(. (ٚ٘)
؛ ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني المستدرك عمى الصحيحين (ٛ٘)

، سنة ٔبيروت، ط –ىـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ٘ٓٗالبيع )ت النيسابوري المعروف بابن
ُيَقاُل َلُو:  -أحد رجال سند ىذا الحديث –َحَنُش ْبُن َقْيٍس الرََّحِبيُّ ( وقال الحاكم: "ٕٓٓٔالحديث ) ، رقمٜٓٗ، صٔجمٜٜٓٔ

؛ ألبي المسند" أىـ، وقال الذىبي معقبا عمى توثيق الحاكم لحنش: بل ضعفوه" أىـ، وَقةٌ َأُبو َعِميٍّ ِمْن َأْىِل اْلَيَمِن َسَكَن اْلُكوَفَة ثِ 
ىـ(، تحقيق: حسين سميم أسد، دار ٖٚٓيعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىالل التميمي، الموصمي )ت

قال محقق الكتاب حسن سميم أسد: ( و ٕٔ٘ٚالحديث ) ، رقمٖٙٔ، ص٘م، جٜٗٛٔ/هٗٓٗٔ، ٔدمشق، ط –المأمون لمتراث 
 ، رقمٕٚٗ، صٕ(، وسنن الدارقطني، جٓٗ٘ٔٔالحديث ) ، رقمٕٙٔ، صٔٔلمطبراني، ج والمعجم الكبيرضعيف"،  إسناده"

أبي  ؛ لجمال الدينالتحقيق في أحاديث الخالف" أىـ، وَحَنٌش َىَذا َأُبو َعِميٍّ الرََّحِبيُّ َمْتُروكِ ( وقال الدارقطني: "٘ٚٗٔالحديث )
 –ىـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العممية ٜٚ٘الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت

َىَذا اَل َيِصحُّ َوَحَنٌش ُىَو َأُبو َعِميٍّ الرَّْحِبيُّ ( وقال ابن الجوزي: "ٓٛٚالحديث ) ، رقمٜٛٗ، صٔ، جىـ٘ٔٗٔ، سنة ٔبيروت، ط
نََّما َحَنٌش َلَقُبُو َكذََّبُو َأْحَمُد َوَقاَل َمرًَّة ُىَو َمْتُروُك اْلَحِديِث َوَكَذِلَك النََّساِئيُّ  َواْسُمُو ُحَسْينُ  َوالدَّاَرُقْطِنيُّ َوَقاَل َيْحَيى َلْيَس ْبُن َقْيٍس َواِ 

 ِبَشْيٍء َوَقاَل اْلُعَقْيِميُّ َوَىَذا اْلَحِديُث اَل َأْصَل َلُو" أىـ.
 ضعتو بين القوسين التي وردت بسند ىذا الحديث أثبتو من مصادر التخريج اآلتية والتي أجمعت عمى ذلك.وجميع ما و  (ٜ٘)
َوِفي الَباِب َعْن َأَنٍس، َواْبِن َعبَّاٍس، وَىَذا َحِديٌث َحَسٌن، ( وقال الترمذي: "ٕٕٔٙالحديث ) ، رقمٖٓٔ، صٗ، جسنن الترمذي (ٓٙ)

قوي"،  إسناده( وقال محقق الكتاب شعيب األرناؤوط: "ٖٜٕٕٚالحديث ) ، رقمٕٓ، صٖٛ، جومسند أحمدصِحيٌح َغِريٌب" أىـ، 
(، ٕٖٙالحديث ) ، رقمٕٛٓص، ٔلمنسائي، ج والسنن الكبرى(، ٜٚٓٔالحديث ) ، رقمٕٖٗ، صٔ، جوسنن ابن ماجو

 (.ٗ٘ٗٔالحديث ) ، رقمٖ٘ٓ، صٗ، جوصحيح ابن حبان
؛ ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (ٔٙ)

 -ىـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العموم والحكم ٕٜٕبالبزار )ت
(، وكشف الستار عن زوائد ٜٖ٘ٛالحديث ) ، رقمٙٚٔ، ص٘ٔجم(ٜٕٓٓم، وانتيت ٜٛٛٔ، )بدأت ٔالمدينة المنورة، ط

 ، رقمٜٙٔ، صٔم، جٜٜٚٔبيروت سنة  -البزار لنور الدين الييثمي، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة
َد ِبِو َعْبُد المَِّو ْبُن َسِعيٍد، َوَلْم ُيَتاَبْع َعَمْيِو" أىـ، ومجمع الزوائد لمييث( ٖٖٗالحديث )  ، رقمٕٜٕ، صٔمي، جوَقاَل اْلَبزَّاُر: "تََفرَّ
 (، وقال الييثمي: "َوِفيِو َعْبُد المَِّو ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد، َوَقْد َأْجَمُعوا َعَمى َضْعِفِو"أىـ، ٜٓٙٔالحديث )

قيق: ىـ(، تحٖٓٙ؛ لسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )تالروض الداني )المعجم الصغير( (ٕٙ)
الحديث  ، رقم٘ٗٔ، صٕم، جٜ٘ٛٔ، سنة ٔعمان، ط -ي ، دار عمار اإلسالممحمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب 

َد ِبِو َبْحُر ْبُن َنْصٍر" أىـ، ( وقال الطبراني: "ٖٜ٘)  قم، ر ٗٙ، صٖومجمع الزوائد لمييثمي، جَلْم َيْرِوِه َعِن المَّْيِث ِإالَّ َأْشَيُب اْلَفِقيُو تََفرَّ
المقاصد الحسنة في بيان كثير من " أىـ، وَوِفيِو ِسَناُن ْبُن َسْعٍد، َوِفيِو َكاَلٌم َكِثيٌر، َوَقْد ُوثِّقَ ( وقال الييثمي: "ٖٖٚٗالحديث )

ىـ(، تحقيق: ٕٜٓ؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )تاألحاديث المشتيرة عمى األلسنة
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كشف الخفاء (، وٜٚٛالحديث ) ، رقمٛٛ٘م، صٜ٘ٛٔ، سنة ٔبيروت، ط –خشت، دار الكتاب العربي محمد عثمان ال
ىـ(، تحقيق: عبد ٕٙٔٔ؛ إلسماعيل بن محمد بن عبد اليادي الجراحي العجموني الدمشقي، أبي الفداء )تومزيل اإللباس

( وقال ٖٕٕ٘الحديث ) ، رقمٜٕٕ، صٕم، جٕٓٓٓ، سنة ٔالحميد بن أحمد بن يوسف بن ىنداوي، المكتبة العصرية، ط
صحيح وضعيف الجامع الصغير العجموني: "رواه الطبراني في الصغير بسند حسن عن أنس رضي اهلل عنو رفعو" أىـ، و

 ( وقال األلباني: )حسن(.ٗٙٚٓٔالحديث ) ، رقم٘ٚٓٔ، صياإلسالم؛ لمحمد ناصر الدين األلباني، المكتب وزيادتو
؛ مسند الشاميين، وٕٖ -ٖٔالمعجم األوسط المطبوع، وقد أخرجو الطبراني في كتابيو الدعاء، ص قمت: لم أقف عميو في (ٖٙ)

ىـ(، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد ٖٓٙلسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )ت 
( عن عبادة بن الصامت مرفوعا بو ٛٔالحديث ) ، رقمٖٗ، صٔم، جٜٗٛٔ، سنة ٔبيروت، ط –السمفي، مؤسسة الرسالة 

( من مخطوطتنا ىذه مع زيادة، وقد ذكره وعزاه لمطبراني في األوسط كل من: مجمع الزوائد ٗٔ) ، رقمموصوال بالحديث
َن، َوُىَو َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِو ُعَمُر ْبُن َىاُرو ( وقال الييثمي: "ٖٖ٘ٗالحديث ) ، رقمٖٙ، صٖلمييثمي، ج

؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرَضِعيٌف" أىـ، و
الحديث  ، رقمٗٛ، صٖم، جٖٕٓٓ، سنة ٔلبنان، ط -بيروت -ىـ(، تحقيق: يوسف النبياني، دار الفكرٜٔٔ)ت
جمع الفوائد من، جامع األصول (، وٙٓٛ٘ٔالحديث ) ، رقمٖٙٓ، صٙ(، وكنز العمال لممتقي اليندي، جٜٓ٘ٓٔ)

واِئد ىـ(، تحقيق: ٜٗٓٔ؛ لمحمد بن محمد بن سميمان بن الفاسي بن طاىر السوسي الردواني المغربي المالكي )تومجمع الزَّ
 ، رقمٖ٘ٗ، صٔ، جمٜٜٛٔ، سنة ٔدار ابن حزم، بيروت، ط -أبو عمي سميمان بن دريع، مكتبة ابن كثير، الكويت 

 ( وضعفو، وجميع ىذه المصادر عزتو لممعجم األوسط لمطبراني.ٕٗٛٙحديث )ال
َلْم (، وقال الطبراني: "ٛٛٚٙالحديث ) ، رقمٓٗ، صٚ(، و، جٚٚ٘ٗالحديث ) ، رقمٕٙ، ص٘المعجم األوسط لمطبراني، ج (ٗٙ)

َد ِبِو: َمْرَواُن ْبُن ُمَحمٍَّد الطَّاَطِريُّ َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْن ُفَضْيِل ْبِن َمْرُزوٍق ِإالَّ ُسَمْيَماُن ْبُن ُموسَ  ؛ ألبي الفوائد" أىـ، وى، َتَفرَّ
ىـ(، تحقيق: حمدي ٗٔٗالقاسم تمام بن محمد بن عبد اهلل بن، جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد البجمي الرازي ثم الدمشقي )ت 

(، ومجمع الزوائد ٜٓٗالحديث ) رقم ،ٖٛٙ، صٔ، جىـٕٔٗٔ، سنة ٔالرياض، ط –عبد المجيد السمفي، مكتبة الرشد 
والسنن الكبرى  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُو ِثَقاٌت" أىـ.(، وقال الييثمي: "ٖٗٗٗالحديث ) ، رقم٘ٙ، صٖلمييثمي، ج
نََّما ُيْعَرُف َىَذا اْلَمْتُن عَ ( وذكر البييقي: "ٖٜ٘ٙالحديث ) ، رقمٖٙ٘، صٖلمبييقي، ج  ِن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َعِن النَِّبيِّ َواِ 

 " أىـ، ُمْرَساًل 
 وما بين القوسين أثبتو من النسخة )ب( ولم ترد في النسخة )أ(. (٘ٙ)
 في النسخة )ب(: )بالدعاء(. (ٙٙ)
( وقال ٖٜٙٔ، رقم الحديث )ٕٗٚ، صٕ(، والمعجم األوسط، جٜٙٔٓٔ، رقم الحديث )ٕٛٔصٓٔالمعجم الكبير، ج (ٚٙ)

؛ لنعيم أحمد بن عبد اهلل حمية األولياء وطبقات األصفياءَلْم َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعِن اْلَحَكِم ِإالَّ ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر" أىـ، واني: "الطبر 
، ٕم، جٜٗٚٔىـ/ٜٖٗٔبجوار محافظة مصر،  -ىـ(، السعادة ٖٓٗبن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني )ت

َد ِبِو ُموَسى" أىـ، ومسند الشياب، ج، ٕٕٚصٗ، و، جٗٓٔص ْبَراِىيَم، َتَفرَّ ، ٔوقال أبو نعيم: "َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَكِم َواِ 
ترتيب األمالي الخميسية (، وٖٜ٘ٙ، رقم الحديث )ٖٙ٘، صٖ(، والسنن الكبرى لمبييقي، جٜٔٙ، رقم الحديث )ٔٓٗص

حسين )الموفق( بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني ؛ مؤلف األمالي: يحيى )المرشد باهلل( بن اللمشجري
ىـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن ٓٔٙىـ(، رتبيا: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي )تٜٜٗ)ت

(، ومجمع الزوائد، ٕٖٓٔ، رقم الحديث )ٜٕٚ، صٔم، جٕٔٓٓ، سنة ٔلبنان، ط –إسماعيل، دار الكتب العممية، بيروت 
، ٖٖٙٗ، رقم الحديث )ٗٙ -ٖٙ، صٖج ( وقال الييثمي: "رواه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِفيِو ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر اْلُكوِفيُّ

 ( وقال: "ضعيف، جدا" أىـ.ٕٜٖٗ، رقم الحديث )ٖٜٗ، صَٚوُىَو َمْتُروٌك"، والسمسمة الضعيفة لأللباني، ج
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 ثبتو من النسخة )ب( ولم ترد في النسخة )أ(.وما بين القوسين أ (ٛٙ)
 في النسختين )أ( و )ب( من مخطوطتنا: )عدو من غيرىم( بدال من )عدوىم( فأثبتنا ما، جاء في، جميع مصادر التخريج اآلتية. (ٜٙ)
( وقال ٖٗٗٗالحديث ) ، رقم٘ٙ، صٖ، جومجمع الزوائد(، ٕٜٜٓٔالحديث ) ، رقم٘ٗ، صٔٔ، جالمعجم الكبير (ٓٚ)

، َليََّنُو اْلَحالييثمي: "ا ِكُم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِو ُمَوثَُّقوَن، َوِفيِيْم َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِو ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َكْيَساَن اْلَمْرَوِزيُّ
دة مرفوعا بو، لكنو ذكر من الخمسة ثالثا (، عن بريٖٖٕٙالحديث ) ، رقمٔ٘ٔ، صٕ، جالمستدرك" أىـ. والحاكم في َكاَلمٌ 

 أىـ، وقال الذىبي في التمخيص: "عمى شرط مسمم" َىَذا َحِديٌث، صِحيٌح َعَمى َشْرِط ُمْسِمٍم َوَلْم ُيَخرَِّجاُه"فقط، وقال الحاكم: "
..(.  )وال ظيرت فييم الفاحشةقمت: في نص المخطوط، جاء تقديم وتأخير فقد، جاءت فقرة: )وال منعوا الزكاة..(، جاءت بعد فقرة 

 وقد أثبتنا ما، جاء في، جميع مصادر التخريج كما في أعاله.
" مرفوعا بو، وقال محقق الكتاب: "ِزَياِد ْبِن ُنَعْيٍم اْلَحْضَرِميِّ ( ولكنو رواه عن: ٜٛٚٚٔ، رقم الحديث )ٕٖٛ، صٜٕ، جالمسند (ٔٚ)

وىو  -ن الحديث مرسل، فإن زياد بن نعيم الحضرمي إسيئ الحفظ، ثم ضعيف، من أجل ابن لييعة فإنو  إسنادهالشيخ شعيب: 
تابعي كما، جزم بذلك في "التيذيب" وفروعو، وذىل بعضيم فذكره في الصحابة، انظر "أسد الغابة"  -زياد بن ربيعة بن نعيم

ماعيل بن عمر بن كثير القرشي ؛ ألبي الفداء إسجامع المسانيد والسَُّنن اليادي ألقوم َسَننو .ٛٛ٘/ٕ، و"اإلصابة" ٕٗٚ/ٕ
لبنان،  -ىـ(، تحقيق: عبد الممك بن عبد اهلل الدىيش، دار خضر لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت ٗٚٚالبصري ثم الدمشقي )ت

(، ٖٗٛٔ، رقم الحديث )ٔ٘، صٖجمٜٜٛٔ، ٕمكة المكرمة، ط -طبع عمى نفقة المحقق ويطمب من مكتبة النيضة الحديثة 
؛ ألبي الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن غاية المقصد في زوائد المسند"تفرد بو" يعني زياد بن نعيم، و وقال ابن كثير:

، ٛٗ، صٔم، جٕٔٓٓ، سنة ٔلبنان، ط –ىـ(، خالف محمود عبد السميع، دار الكتب العممية، بيروت ٚٓٛسميمان الييثمي )ت 
( ٖٛٔ، رقم الحديث )ٚٗ، صٔرفوعا بو، ومجمع الزوائد لو أيضا، ج(، وفي كمييما أيضا عن زياد بن نعيم م٘ٗرقم الحديث )

؛ ألبي الفضل إتحاف الميرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةابن لييعة أىـ، و إسنادهعن عمارة بن حزم مرفوعا بو وقال: وفي 
السيرة، بإشراف د زىير بن ناصر ىـ(، تحقيق: مركز خدمة السنة و ٕ٘ٛأحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت

ومركز خدمة السنة  -الناصر )راجعو ووحد منيج التعميق واإلخراج(، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة( 
الُمْسِند المعَتِمي بأطراف المسَند  وأطراف(، ٜٙٙٗ، رقم الحديث )ٛٙ٘، صٗم، جٜٜٗٔ، سنة ٔوالسيرة النبوية )بالمدينة(، ط

 -دمشق، دار الكمم الطيب  -ىـ(، دار ابن كثير ٕ٘ٛ؛ الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )تنبميالح
( وقال ابن حجر في كمييما: "َأْحَمُد: ثنا قُتَْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، ثنا اْبُن َلِييَعَة، َعْن َيِزيَد ْبِن ٜٖٕٛ، رقم الحديث )ٖ٘ٙ، صٕبيروت، ج
َىَكَذا َوَقَع ِفي َبْعِض النَُّسِخ َوَعَمْيِو َمَشى  أي عن زياد بن نعيم، ِبَيَذا. –، َعْن َأِبي َمْرُزوٍق، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َأِبي ُبْرَدَة، َعْنُو أَِبي َحِبيبٍ 

 " أىـ.اْبُن َعَساِكَر، َوَوَقَع ِفي َبْعِضَيا: َعْن ِزَياِد ْبِن ُنَعْيٍم، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َحْزٍم، ِبوِ 
 ورد في النسخة )أ(: )قال( بدال من )تال( وأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث. (ٕٚ)
( ٖٜٙالحديث ) ، رقمٖٔ، صٕ، جوالمعجم الصغير(، ٖٔٛٗالحديث ) ، رقمٚٓٔ، ص٘لمطبراني، ج المعجم األوسط (ٖٚ)

 -ٖٙٓ، صٔ" أىـ، والترغيب والترىيب لممنذري، جِإالَّ اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَمانِ  َلْم َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْن َأَنسٍ وقال الطبراني: "
ِغير واألوسط َوَأُبو الشَّْيخ اْبن حَبان ِفي كتاب الثََّواب ( وقال المنذري: "ٖٖٔٔالحديث ) ، رقمٖٚٓ َرَواُه الطََّبَراِنّي ِفي الصَّ

، ٖ، ومجمع الزوائد، جن َقاَل َأُبو َحاِتم َلْيَس ِبَقوي َوَقاَل الُبَخاِرّي ُمنكر الَحِديث" أىـِكاَلُىَما من ِرَواَية اْلَحاِرث بن النُّْعَما
ِغيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِو اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن، َوُىَو َضِعيٌف" ( وقال الييثمي: "ٕٖ٘ٗالحديث ) ، رقمٕٙص َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
 (، ٕٕٛ٘ٔالحديث) ، رقمٖٓٔصٙل لممتقي اليندي، جوكنز العماأىـ، 

 كممة )حق( وردت في النسخة )أ(: )حقوق( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث. (ٗٚ)
ىـ(، ٖٔٔ؛ ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن، صالح بن بكر السممي النيسابوري )ت، صحيح ابن خزيمة(٘ٚ)

 وقال محقق الكتاب د. محمد .(ٜٕٕٗ، رقم الحديث )ٛ، صٗ، جبيروت –ي اإلسالممصطفى األعظمي، المكتب  تحقيق: محمد
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 ، رقم الحديثٜٕٚ، ص٘ٔضعيف؛ عامر العقيمي مقبول كما في التقريب" أىـ، ومسند أحمد، ج إسنادهمصطفى األعظمي: "
؛ ألبي بكر بن أبي شيبة، لمصنف في األحاديث واآلثارالكتاب اضعيف"، و إسناده(، وقال محقق الكتاب األرناؤوط: "ٜٜٔٗ)

 –ىـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ٖٕ٘عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت
، رقم الحديث ٖٛٔ، صٗلمبييقي، ج والسنن الكبرى(، ٜٜٖٙ٘، رقم الحديث )ٕٛٙ، صٚه، جٜٓٗٔ، سنة ٔالرياض، ط

(، ٕٙٗٛ، رقم الحديث )ٓٓٔ، صٔٔ(، وجٖٖٙٓ، رقم الحديث )ٖٛ، ص٘وشعب اإليمان لو أيضا، ج(، ٕٕٚٚ)
(، وقال الحاكم: "َعاِمُر ْبُن َشِبيٍب اْلُعَقْيِميُّ َشْيٌخ ِمْن ٖٓٗٔ، رقم الحديث )ٔٗ٘، صٔوالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم، ج

َد ِبِو َعْنُو َيْحَيى ْبُن َأِبي َكِثيٍر، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه، َأْىِل اْلَمِديَنِة ُمْسَتِقيُم اْلَحِديِث، َوَىَذا َأ َوَشاِىُدُه َحِديُث اأْلَْعَمِش، ْصٌل ِفي َىَذا اْلَباِب تََفرَّ
 َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُمرََّة" أىـ.

جاء في نسختي المخطوط  قمت: جاء في، صحيح ابن خزيمة )ثُمٍَّة( بدال من )ثالثة( في، جميع فقرات الحديث، فأثبتنا ما،
 وجميع مصادر تخريج الحديث األخرى.

 وردت في النسخة )ب(: )ال(. (ٙٚ)
 السننورواه البييقي في كتبو:  .(٘ٙ٘ٗالحديث ) ، رقمٜٖ، صٙوج .(ٖٓٗٔالحديث ) ، رقمٙٓٔ، صٕ، جالصحيح (ٚٚ)

(، وشعب اإليمان، ٙٙٔٔ)الحديث  ، رقمٖٗ، صٕ، جوالسنن الصغرى(، ٖٕٕٚالحديث ) ، رقمٖٙٔ، صٗ، جالكبرى
 (.ٖٖٓٓالحديث ) ، رقمٕٔ، ص٘ج

 وما بين القوسين )الشين( لم ترد في النسخة )أ(. (ٛٚ)
ىـ(، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة ٕٕٗ؛ ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اليروي البغدادي )تغريب الحديث (ٜٚ)

؛ فتح الباري شرح، صحيح البخاريو .ٖٕٔ-ٕٕٔ، صٔم، جٜٗٙٔ، سنة ٔن، طالدك -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
بيروت، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد  ،ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة

العزيز بن عبد اهلل بن باز،  الباقي، قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب، عميو تعميقات الشيخ: عبد
؛ ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن عمدة القاري شرح، صحيح البخاري، وٕٓٚ، صٖ، جىـٜٖٚٔسنة 

 .ٖٕ٘، صٛ، جبيروت ،ىـ(، دار إحياء التراث العربي٘٘ٛحسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت
 في النسخة )أ(: )جنبيو(. (ٓٛ)
، رقم ٗصٚ، جوسنن النسائي الكبرى( وىذا، جزء من حديث طويل، ٕٕٕ٘، رقم الحديث )ٓٚ، صٖ، جصحيح مسمم (ٔٛ)

 (.ٜ٘ٔٔ، رقم الحديث )ٖ٘، صٕ، جسنن النسائي الصغرىو .(ٖٖ٘ٚ، رقم الحديث )ٖٕٔ، صٗ(، وجٖٗٔٔٔالحديث )
 يث.ورد في النسخة )أ(: )إليو( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحد (ٕٛ)
 والسنن(، ٕٔٓٗٔالحديث) ، رقمٖٛٔ-ٖٚٔ، صٖ٘، جومسند أحمد(، ٖٕٕٙالحديث ) ، رقمٗٚ، صٖ، جصحيح مسمم (ٖٛ)

 والسنن(، ٕٖٙ٘الحديث ) ، رقمٛٗ، صٛ، جوصحيح ابن حبان(، ٕٕٛٗالحديث ) ، رقمٜٔ، صٖلمنسائي، ج الكبرى
 (.ٕٗٛٚالحديث ) ، رقمٗٙٔ، صٗلمبييقي، ج الكبرى

 ة )أ(: )وتنيون( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث.ورد في النسخ (ٗٛ)
، رقم ٗ٘، صٓٔلمبييقي، ج وشعب اإليمان( وقال الترمذي: "ىذا حديث حسن"، ٜٕٙٔ، رقم الحديث )ٖٛ، صٗ، جالسنن (٘ٛ)

َماُم َأْحَمُد وقال البييقي بعد ىذا الحديث: " .(ٕ٘ٔٚالحديث ) : "َفثََبَت ِباْلِكتَاِب َوالسُّنَِّة ُوُجوُب اأْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف -َرِحَمُو اهللُ -َقاَل اإلِْ
 َوالنَّْيِي َعِن اْلُمْنَكِر" أىـ.

 .ٜ٘، صٕما بين القوسين )يا( أثبتيا من المعجم األوسط لمطبراني، ج (ٙٛ)
 نسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث.لفظتي الجاللة )اهلل( في نصِّ ىذا الحديث لم ترد في النسخة )أ( وقد أثبتيا من ال (ٚٛ)
 ورد في النسخة )أ(: )تستغفروا( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )ب( ومصادر تخريج الحديث. (ٛٛ)

 



 يونص عويدـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 722 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م7201/ ي1439، (4)، ع (13)ية، مج اإلسالماجملمة األردنية يف الدراسات 

 

( أثبتيا من النسخة )ب( ومن مصادر التخريج، وقد وردت في النسخة )أ(: )أي( وىو تصحيف واضح  (ٜٛ) ما بين القوسين )إنَّ
 واهلل أعمم.

، ٜ٘، صٕ، وليس فيو )يا أييا الناس(، والمعجم األوسط لمطبراني، جٕٚٛ، صٛبي نعيم األصبياني، جحمية األولياء أل (ٜٓ)
( وعزاه لألصبياني، ومجمع ٜٖٚٗالحديث ) ، رقمٕٙٔ، صٖلممنذري، ج والترىيب(، والترغيب ٖٚٙٔالحديث ) رقم

الزواجر األوسط وفيو من لم أعرفيم"، و ( وقال: "رواه الطبراني فئٖٖٕٔالحديث ) ، رقمٕٙٙ، صٚالزوائد لمييثمي، ج
، أبي العباس اإلسالم؛ ألحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي السعدي األنصاري، شياب الدين شيخ عن اقتراف الكبائر

 وعزاه لألصبياني أيضا. ٖٕٚ، صٕم، جٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔ، سنة ٔىـ(، دار الفكر، طٜٗٚ)ت
َوَىَذا َحِديٌث ( وقال: "ٕٗٚٔالحديث ) ، رقمٔٗ، صٗ، جوسنن الترمذي، (ٖٙٗٗالحديث ) ، رقمٕٚٔ، صٗ، جالسنن (ٜٔ)

 والمعجم الكبير(، ٕٚٛٔ، ٕٙٛٔالحديث ) ، رقمٕٚٗ، صَٕحَسٌن َغِريٌب ِمْن َىَذا الَوْجِو"، ومسند الشياب لمقضاعي، ج
اهلل أي الجياد أفضل؟  ( عن أبي امامة أن رجال قال عند الجمرة يا رسولٔٛٓٛالحديث ) ، رقمٖٖٛ، صٛلمطبراني، ج
 مرفوعا بو.

ن( فأثبتنا ما، جاء في، جميع مصادر تخريج الحديث اآلتية الذكر.  (ٕٜ)  في نسختي المخطوط وردت )ولو( بدال من )وا 
وما بين القوسين أثبتيا من النسخة )ب( وقد كتب في النسخة )ب(: )رواه أبو داود( وما ورد في النسخة )ب( ىو الصواب  (ٖٜ)

 أعمم ألن أبا داود لم يرويو ال في سننو وال في غيرىا من كتبو المطبوعة.واهلل 
(، من حديث طويل فيو ست وصايا، وقال محقق الكتاب شعيب األرناؤوط: ٜٗٗ، رقم الحديث )ٜٗٔ، صٕ، جصحيح ابن حبان

ىـ(، تحقيق: ٖٓٙبراني )ت؛ لسميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبي القاسم الطالدعاء"حديث، صحيح"، و
 والمعجم األوسط(، ٛٗٙٔ، رقم الحديث )ٓٚٗىـ، صٖٔٗٔ، سنة ٔبيروت، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

(، وحمية األولياء ٛ٘ٚ، رقم الحديث )ٛٗ، صٕلمطبراني، ج والمعجم الصغير(، ٜٖٚٚ، رقم الحديث )ٖٗٙ، صٚلمطبراني، ج
؛ ألبي القاسم عبد الممك بن محمد بن عبد اهلل بن بْشران بن محمد بن بْشران بن أمالي ابن بشران، وٖٚ٘، صٕألبي نعيم، ج

م، ٜٜٚٔ، سنة ٔىـ(، ضبط نصو: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، طٖٓٗميران البغدادي )ت
 (.ٙٚٔٚلحديث )، رقم اٛٙ، صٓٔلمبييقي، ج وشعب اإليمان(، ٖٗ٘، رقم الحديث )ٖٕٛص

 قمت: وفي، جميع ىذه المصادر، جاء الحديث من ست إلى سبع وصايا، ومن ضمنيا وصيتا حديث مخطوطتنا.
 بعد كممة )وسمم( ورد في النسختين كممة )يقول( وىي زائدة واهلل أعمم فمم نثبتيا ألن الكالم ال يستقيم بيا. (ٜٗ)
، رقم الحديث ٜٚ(، وفي، صٓٙٗٔٔحديث، رقم ) ٕٗ، صٛٔحمد، ج(، ومسند أٙٛ، رقم الحديث )ٓ٘، صٔ، جالصحيح (ٜ٘)

، رقم الحديث ٔٗ٘، صٔ، جوصحيح ابن حبان(، ٖٔٓٗ، رقم الحديث )ٖٖٓٔ، صٕ، جوسنن ابن ماجو(، ٗٔ٘ٔٔ)
، رقم ٘٘، صٓٔ(، وشعب اإليمان لو أيضا، جٖٔ٘ٔٔ، رقم الحديث )ٚ٘ٔ، صٙلمبييقي، ج والسنن الكبرى(، ٖٚٓ)

 (.ٖ٘ٔٚ) الحديث
؛ لعثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني السنن(، وٖٓٗٗالحديث ) ، رقمٕٗٔ، صٗ، جالسنن (ٜٙ)

م، ٜٜٚٔ، سنة ٔىـ(، دراسة وتحقيق: سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي لمنشر والتوزيع، طٕٕٚ)ت
جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك بن ؛ ألبي، شرح مشكل اآلثار(، وٓٗٛالحديث ) ، رقمٖٙٙٔ، صٗج

، سنة ٔىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طٕٖٔسممة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت
الحديث  ، رقمٔٓٚ، صٖ(، والسنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني، جٚٙٔٔالحديث ) ، رقمٜٕٓ، صٖم، جٜٜٗٔ

 (.ٜٕٛٔٓالحديث ) ، رقمٙ٘ٔ، صٓٔلمبييقي، ج كبرىوالسنن ال(، ٖٖ٘)
، رقم الحديث ٔٚ٘، صٖٔقمت: وأما من رواه عن عبيد اهلل بن، جرير عن أبيو مرفوعا بو. فيم: مسند اإلمام أحمد، ج

 وصحيح(، ٜٓٓٗ، رقم الحديث )ٜٕٖٔ، صٕ، جوسنن ابن ماجوحسن"،  إسناده( وقال محقق الكتاب األرناؤوط: "ٖٕٜ٘ٔ)
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 والسنن(، ٕٖٕٛ، رقم الحديث )ٕٖٖ، صٕ، ج(، ومعجم الطبراني الكبيرٖٓٓ، رقم الحديث )ٖٙ٘، صٔ، جانابن حب
 (.ٕٜٕٔٓ، رقم الحديث )ٚ٘ٔ، صٓٔلمبييقي، ج الكبرى

 وما بين القوسين )وغيره( أثبتو من النسخة )ب(. (ٜٚ)
ي: "ىذا حديث حسن غريب"، ومسند البزار، ( وىذا قطعة من حديث، وقال الترمذٜٙ٘ٔ، رقم الحديث )ٗٓٗ، صٖ، جالسنن (ٜٛ)

 وصحيح ابن(، ٖٔٛ، رقم الحديث )ٚٔٛ، صٕ(، وتعظيم قدر الصالة لممروزي، جٓٚٓٗ، رقم الحديث )ٚ٘ٗ، صٜج
(، وقال محقق الكتاب األرناؤوط: "حديث، صحيح"، وفي، جميع ىذه المصادر فإن ٜٕ٘، رقم الحديث )ٕٙٛ، صٕ، جحبان

 طعة من الحديث الوارد في مصادر التخريج.نص حديث مخطوطتنا وىو ق
اَلِل َلَك، صَدَقٌة، َوَبَصُرَك ِلمرَُّجِل الرَِّديِء الَبَصِر َلَك، صَدَقٌة،قمت(: وتكممة الحديث ىي: ") ْرَشاُدَك الرَُّجَل ِفي َأْرِض الضَّ  ... َواِ 

َماَطُتَك الَحَجَر َوالشَّْوَكَة َوالَعْظَم َعِن الطَِّريِق َلَك، ْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفي َدْلِو َأِخيَك َلَك، صَدَقٌة" َواِ   .صَدَقٌة، َواِ 
( ولكنو قدََّم عبارة )يوقر كبيرنا( عمى عبارة )يرحم الصغير(، وقال محقق ٜٕٖٕ، رقم الحديث )ٓٚٔ، صٗ، جمسند اإلمام أحمد (ٜٜ)

؛ ألبي محمد عبد المنتخب من مسند عبد بن حميدمن: الكتاب الشيخ شعيب: "صحيح لغيره"، أما لفظ الحديث بالنص، جاء في كل 
ىـ(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي ، ومحمود محمد ٜٕٗالحميد بن حميد بن نصر الَكّسي ويقال لو: الَكّشي بالفتح واإلعجام )ت

، رقم ٖٙٛص ،ٖ، جوسنن الترمذي(، ٙٛ٘، رقم الحديث )ٕٕٓ، صٔم، جٜٛٛٔالقاىرة، سنة  ،خميل الصعيدي، مكتبة السنة
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَحِديُث ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َحِديٌث َحَسٌن، صِحيٌح، َوَقْد (، وقال الترمذي: "ٕٜٔٔالحديث )

: لَْيَس ِمنَّا َيُقوُل: لَْيَس ِمْن ُسنَّتَِنا، ِم: َمْعَنى َقْوِل النَِّبيِّ ُرِوَي َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ِمْن َغْيِر َىَذا الَوْجِو أَْيًضا، قَاَل َبْعُض َأْىِل الِعمْ 
" أىـ، ِمْثَمَناَىَذا التَّْفِسيَر: لَْيَس ِمنَّا َيُقوُل: لَْيَس لَْيَس ِمْن َأَدبَِنا، َوقَاَل َعِميُّ ْبُن اْلَمِديِنيِّ: َقاَل َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد: َكاَن ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ُيْنِكُر 

ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط ومحمد زىير ٙٔ٘؛ ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت شرح السنةو
 (.ٕٖ٘ٗ، رقم الحديث )ٓٗ، صٖٔم، جٖٜٛٔ، سنة ٕدمشق، بيروت، ط ،ياإلسالمالشاويش، المكتب 

 سخة )ب(، وقد وردت في النسخة )أ(: )األصفياني( وىو تصحيف واضح. ما بين القوسين )األصفياني( أثبتو من الن (ٓٓٔ)
البن  والزواجر عن اقتراف الكبائر( وقال: "رواه األصبياني"، ٜٖٛٗ، رقم الحديث )ٕٙٔ، صٖلممنذري، ج الترغيب والترىيب (ٔٓٔ)

(، ٖٜٖٙٔقم الحديث )، ر ٕٙٔ، صٙٔلمسيوطي، ج جامع األحاديثو وعزاه لألصبياني أيضا،  ٖٕٚ، صٕحجر الييتمي، ج
( وقال رواه الحاكم في تاريخو ٖٕٕ، رقم الحديث )ٖٙص ٔوقال: َرَواُه اْلَحاِكم واألصبياني َعن إبان َعن أنس، وكنز اْلعمَّال، ج 

 ( وقال: "ضعيف، جدا".ٜٖٔٔ، رقم الحديث )ٕ٘، صٕ، جوضعيف الترغيب والترىيبعن أبان عن أنس، 
 مصادر التخريج. وما بين القوسين اثبتيا من (ٕٓٔ)
ىـ(، تحقيق: باسم فيصل ٕٚٛ؛ لبكر بن أبي عاصم وىو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد الشيباني )تاآلحاد والمثاني (ٖٓٔ)

، رقم الحديث ٕٖٚلمبييقي، ص والزىد الكبير(، ٖٚٙٔ) م،ٜٜٔٔ–ىـٔٔٗٔ، سنة ٔالرياض، ط –أحمد الجوابرة، دار الراية 
، ٙٚٔ، صٕترتيب األمالي الخميسية لمشجري، ج(، و ٛٚ٘ٚ، رقم الحديث )ٖٖٔ، صٓٔضا، ج(، وشعب اإليمان لو أيٚٚٛ)

؛ ألبي العباس شياب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرةو(، ٖٕٗٓرقم الحديث )
م: د. أحمد معبد عبد الكريم، تحقيق: دار المشكاة ىـ(، تقديٓٗٛبن سميم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )ت

، رقم ٕٛٗ، ص٘م، جٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ، سنة ٔلمبحث العممي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراىيم، دار الوطن لمنشر، الرياض، ط
البييقي في الزىد"، ( وقال: َرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي شيبة وأبو يعمى الموصمي وأبو الشيخ في كتاب الثواب و ٖ٘ٓ٘الحديث )

 ( وقال: ضعيف.ٖٜٕٓ، رقم الحديث )ٕٔٔ، ص٘والسمسمة الضعيفة لأللباني، ج
( ٖٛ، ٕٛالحديث ) ، رقمٜٗ، صٔ، جوصحيح مسمم(، ٜٔٓٙ، ٛٔٓٙالحديث ) ، رقمٔٔ، صٛ، جصحيح البخاري، (ٗٓٔ)

. ومثل ما َفْمُيْكِرْم َضْيَفُو" وىذا ما سقط من نص المخطوطَوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر وفي الصحيحين أيضا: "... 
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، ٛلمبييقي، ج والسنن الكبرى(، ٙٓ٘الحديث ) ، رقمٜٕ٘، صٕ، جن حبانبصحيح اورد في الصحيحين، جاء في، 
 (. ٖٙٙٙٙٔالحديث ) ، رقمٕٗٛص

 لم ترد كممة )ألصحابو( ىذه في نسختي المخطوط. (٘ٓٔ)
 اهلل( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )أ( ومصادر تخريج الحديث.  في النسخة )ب( وردت )عمى (ٙٓٔ)
 في النسخة )ب( وردت )عمى اهلل( فأثبتنا ما، جاء في النسخة )أ( ومصادر تخريج الحديث. (ٚٓٔ)
، ٕٔ، جيد، وشعب اإليمان لمبييقي، جإسناده( وقال محقق المسند األرناؤوط: ٖٕٗ٘ٛ، رقم الحديث )ٕٚٚ، صٜٖ، جالمسند (ٛٓٔ)

؛ لمحمد بن إسماعيل بن التاريخ الكبير(، وٕ٘ٔٔ، رقم الحديث )ٓ٘، صٙ(، ومسند البزار، جٜ٘ٓٔ، رقم الحديث )ٜٜص
الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد  –ىـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ٕٙ٘إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد اهلل )ت

؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد واألدب المفرد(، ٕٕٙٔ، رقم الترجمة )ٗ٘، صٛ، جالمعيد خان
، رقم ٓ٘م، صٜٜٛٔ–هٜٓٗٔ، سنة ٖبيروت، ط –ية اإلسالمىـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر ٕٙ٘اهلل )ت

، ٕٗ٘، صٙلمطبراني، ج م األوسطوالمعج(، ٘ٓٙ، رقم الحديث )ٕٚ٘، صٕٓلمطبراني، ج والمعجم الكبير(، ٖٓٔالحديث )
، رقم ٛٙٔ، صٛلمييثمي، ج ومجمع الزوائد، ٕٔٙ، صٕ٘، جوتيذيب الكمال بأسماء الرجال لممزي(، ٖٖٖٙرقم الحديث )

 ( وقال الييثمي: "رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط؛ ورجالو ثقات".ٖٔٙ٘ٔالحديث )
 و كما، جاء في، جميع مصادر تخريج الحديث.وردت في النسختين )ابن( والصواب ما أثبت (ٜٓٔ)
(، وفيو أنو كرر )واهلل ال يؤمن( ثالث مرات، وليس فيو )لقد خاب وخسر( وال ٙٔٓٙ، رقم الحديث )ٓٔ، صٛ، جالصحيح (ٓٔٔ)

(، وقد قال الحافظ ابن حجر في ٖٙ٘ٛ، رقم الحديث )ٜٖٕ، صٖلممنذري، ج والترغيب والترىيب)السؤال عن معنى بوائقو(، 
َوَذَكَرُه اْلُمْنِذِريُّ ِفي َتْرِغيِبِو ِبَمْفِظ َقاُلوا َيا َرُسوَل المَِّو َلَقْد َخاَب َوَخِسَر َمْن عند شرحو ليذا الحديث: " ٖٗٗ، صٓٔ، جتح الباريف

َياَدِة َواَل َذَكَرَىا اْلُحمَ  ْيِديُّ ِفي اْلَجْمِع َقْوُلُو َقاَل الَِّذي اَل َيْأَمُن، جاُرُه َبَواِئَقُو ِفي َحِديِث ُىَو َوَعَزاُه ِلْمُبَخاِريِّ َوْحَدُه َوَما َرَأْيُتُو ِفيِو ِبَيِذِه الزِّ
ْسَماِعيِميُّ َقاُلوا َوَما َبَواِئُقُو َقالَ  َياَدُة ِلْمُبَخاِريِّ َشرُُّه َوِعْنَد اْلُمْنِذِريِّ َىِذِه  َأَنٍس َمْن َلْم َيْأَمْن َوِفي َحِديِث َكْعٍب َمْن َخاَف َزاَد َأْحَمُد َواإلِْ الزِّ

البن حجر  عن اقتراف الكبائر والزواجر(، ٖٚٗٔ، رقم الحديث )ٙٚٙ، صٕومسند أبي داود الطيالسي، جَوَلْم َأَرَىا ِفيِو" أىـ، 
؛ لمحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار، وٕٕٗ، صٔالييتمي، ج

، ٗ، جىـ ٕٚٗٔ، سنة ٔىـ(، تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ عمي العمران، دار عالم الفوائد، طٕٙٚٔالصنعاني )ت الرُّباعي
 (.ٕٕٗٙ، رقم الحديث)ٖٕ٘ٔ -ٖٕٗٔص

وحق ( وقال: رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب "التوبيخ"، ٖٖٙٛ، رقم الحديث )ٕٔٗ، صٖلممنذري، ج الترغيب والترىيب (ٔٔٔ)
ىـ(، تحقيق: أبي إسماعيل ىشام بن ٛٗٚدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت؛ لشمس الالجار

م،  ٜ٘ٛٔىـ/ ٘ٓٗٔإسماعيل السقا، مراجعة: أبي عبد اهلل محمود بن محمد الحداد، دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع، سنة 
( وقال رواه أبو الشيخ وأبو ٕٜٕٚٗ، رقم الحديث )ٚ٘، صٜجوقال: ىذا حديث منكر، وكنز العمال لممتقي اليندي،  ٜٔص

، ٕٛ٘، صٕلمعجموني، ج وكشف الخفاء، ٖٕٗ، صٔنعيم عن أنس، والزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الييتمي، ج
 ( وقال: ضعيف.ٕٓ٘ٔ، رقم الحديث )ٖٛ، صٕلأللباني، ج وضعيف الترغيب والترىيب

في غزاة...( فأثبت ما، جاء في مصادر  ي غزاة...( بدال من )خرج رسول اهلل في نسختي المخطوط )خرج رجل ف (ٕٔٔ)
 تخريج الحديث.

الحديث  ، رقمٓٚٔ، صٛلمييثمي، ج ومجمع الزوائد(، ٜٜٚٗالحديث ) ، رقمٔٛٔ، صٜلمطبراني، ج المعجم األوسط (ٖٔٔ)
، َوُىَو َضِعيٌف" "َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيوِ ( وقال الييثمي: ٖٔٚ٘ٔ)  أىـ. َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّاِنيُّ

 في النسخة )أ( وردت كممة )أبدًا( بعد كممة )جيرانيا( وىي زائدة فمم أثبتيا ألنيا لم ترد في النسخة )ب( وال في مصادر تخريج (ٗٔٔ)
 وىي مثبتة في نص الحديث كما في مصادر التخريج.الحديث، وكذا أثبت ما بين القوسين )بمسانيا( التي سقطت من النسخين 
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حسن"،  إسنادهوقال محقق الكتاب األرناؤوط: " .(ٜ٘ٚٙالحديث ) ، رقمٕٕٗ-ٕٔٗص، ٘ٔمسند اإلمام أحمد، ج (٘ٔٔ)
ىـ(، ٖٕٛ؛ ألبي يعقوب إسحاق بن إبراىيم بن مخمد بن إبراىيم الحنظمي المروزي المعروف بـ: ابن راىويو )ت المسندو

 .ٖٔٔ، صٔم، جٜٜٔٔ–هٕٔٗٔ، سنة ٔالمدينة المنورة، ط ،عبد الغفور بن عبد الحق البموشي، مكتبة اإليمانتحقيق: 
؛ ألبي بكر محمد بن، جعفر بن محمد بن سيل بن شاكر الخرائطي مساوئ األخالق ومذموميا(، وٖٜٕرقم الحديث )
، ٔر الشمبي، مكتبة السوادي لمتوزيع، جدة، طىـ(، حققو وخرج نصوصو وعمق عميو: مصطفى بن أبو النصٕٖٚ السامري )ت

؛ ألبي بكر محمد بن أبي األخباربحر الفوائد المشيور بمعاني (، وٖٖٚ، رقم الحديث )ٚٚٔم، صٖٜٜٔىـ/ٖٔٗٔسنة 
ىـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد ٖٓٛإسحاق بن إبراىيم بن يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي )ت

لمحاكم،  الصحيحينوالمستدرك عمى ، ٛ٘ٔم، صٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔ، سنة ٔلبنان، ط  -بيروت  ،دار الكتب العممية المزيدي،
وقال الحاكم: ىذا حديث، صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وشعب اإليمان لمبييقي،  .(ٖٗٛٚالحديث ) ، رقمٕٓٛ، صٗج
 (.ٜٜٜٓ، ٜٜٛٓالحديث ) ، رقمٜ٘ -ٜٗ، صٕٔج

لبن، واإلِقط ىو:  .ٖٔٔ، صٔالبن الجوزي، جوغريب الحديث  .ٕٚ، صٕبن سالم البغدادي، جلمقاسم  غريب الحديث (ٙٔٔ)
 جامد ُمسَتْحِجر، ويسمى بالميجة العامية في العراق )الُمُصل أو الَبِكل(.

الدين  ؛ لزينفيض القدير شرح الجامع الصغيرما بين القوسين أثبتيا من النسخة )ب( وكذا في مجمع الزوائد لمييثمي، و (ٚٔٔ)
ىـ(، المكتبة ٖٔٓٔمحمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري )ت

؛ لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام مالك، وىـٖٙ٘ٔ، سنة ٔمصر، ط ،التجارية الكبرى
؛ مٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ، سنة ٔالقاىرة، ط –الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية  الزرقاني المصري األزىري، تحقيق: طو عبد

كما سيأتي بتخريج الحديث وجميعيم قد عزاه لمطبراني، وفي النسخة )أ(، جاء: )عن معاوية( وأما في المعجم الكبير 
 ، جدِِّه بو(.)َعْن َبْيِز ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأِبيِو، َعنْ لمطبراني وبقية مصادر التخريج فقد، جاء: 

في النسخة )أ(، جاء: )ما حق الجار عمّي؟(، وفي النسخة )ب(، جاء: )ما حق الجار عمى، جاره؟(، فأثبتنا ما، جاء في  (ٛٔٔ)
 وبقية مصادر التخريج. معجم الطبراني الكبير

، َوِفيِو َأُبو َبْكٍر  َرَواهُ ( وقال الحافظ الييثمي عقبو: "ٖٗٗ٘ٔالحديث ) ، رقم٘ٙٔ، صٛلمييثمي، ج مجمع الزوائد (ٜٔٔ) الطََّبَراِنيُّ
، َوُىَو َضِعيفٌ   وشرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام(، ٗٚٗٙالحديث ) ، رقمٖٜٖ، صٖلمماوي، ج وفيض القدير"، اْلُيَذِليُّ

 وفي، جميع ىذه المصادر عن معاوية بن حيدة بو، وعزوه لمطبراني. ٜٚٗ، صٗ، جمالك
الحديث  ، رقمٙٓٔ، صٕٔلمبييقي، ج وشعب اإليمان(، ٗٔٓٔالحديث ) ، رقمٜٔٗ، صٜٔلمطبراني، ج والمعجم الكبير

 ( وكالىما عن بيز بن حكيم عن أبيو عن، جده بو.ٜٗٔٔ)
 قمت: لم أقف في المطبوع من معاجم الطبراني وكتبو األخرى عمى رواية لو ليذا الحديث عن: )معاوية بن حيدة(.

، ( بعد أن أخرجو عن معاوية بن حيدة: "رواه الطبرانيٖٗٗ٘ٔ، رقم الحديث )٘ٙٔ، صٛوقال الييثمي في مجمع الزوائد، ج
 وفيو أبو بكر اليذلي، وىو ضعيف" أىـ.

 وما بين القوسين أثبتيا من النسخة )ب( ولم ترد في النسخة )أ(. (ٕٓٔ)
 ،ٜٖٖ، صٖلمطبراني، ج يينومسند الشام(، ٕٚٗ، رقم الحديث )ٜٗمكارم األخالق ومعالييا ومحمود طرائقيا لمخرائطي، ص (ٕٔٔ)

 (. ٖٜٔٔالحديث ) ، رقمٗٓٔ، صٕٔلمبييقي، ج وشعب اإليمان(، ٖٕٓٗالحديث ) رقم
 ، تحقيق: عبدالقادر بن عابدي النايمي،ءه في التينئة في األعياد وغيرىاجز قمت: وأخرجو الحافظ ابن حجر العسقالني في، 

ن كان في سنده ضعف، وقال عقبو: ٚٗ-ٙٗم، صٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ، سنة ٔية، طاإلسالمدار البشائر   "وىذا الحديث وا 
لو شاىد يتقوى بو أخرجو الطبراني في المعجم الكبير من طريق بيز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيو لكن 

 ارــر باعتبوفي ىذا السند أيضًا ضعف، ولكن يتقوى أحد الحديثين باآلخر". أىـ. وىنا قد قواه الحافظ ابن حج...  عن، جده
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 يتقوى بو. اأن لو شاىد
 ، رقمٜٗصٔ، جوصحيح مسمم( عن أبي شريح العدوي مرفوعا بو، ٜٔٓٙالحديث ) ، رقمٔٔ، صٛ، جصحيح البخاري (ٕٕٔ)

ىـ(، ٜٚٔ؛ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )تالموطأ( عن أبي ىريرة مرفوعا بو وٕٛالحديث )
اإلمارات،  –أبو ظبي  -واإلنسانية  مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان لألعمال الخيرية تحقيق: محمد مصطفى األعظمي،

( عن أبي شريح الكعبي مرفوعا بو، ومسند اإلمام ٖٖٗٗالحديث ) ، رقمٖٓٙٔ، ص٘م، جٕٗٓٓىـ/ ٕ٘ٗٔ، سنة ٔط
 ( عن أبي شريح الكعبي مرفوعا بو.ٕٔٙٔٚالحديث ) ، رقمٖٛٔ، ص٘ٗأحمد، ج

الحديث  ، رقمٚٙٔ، صٛلمييثمي، ج ومجمع الزوائد(، ٔ٘ٚالحديث ) ، رقمٜٕ٘، صٔلمطبراني، ج رالكبي المعجم (ٖٕٔ)
( وقال: رواه الطبراني والبزار واسناد البزار حسن أىـ، قمت: لم أقف عميو في مسند البزار، حتى أن الشيخ شعيب ٖٗ٘٘ٔ)

 : قد خفي عمينا موضعو من زوائد المسند أىـ.: "قمناٙٛٗ، صٛأألرناؤوط قال في تخريجو في المسند اإلمام أحمد، ج
ما بين القوسين أثبتيا من النسخة )ب( ولم ترد في النسخة )أ(، وأما النص الذي قبمو فقد ورد في النسخة )أ( فقط ولم يرد و  (ٕٗٔ)

 في النسخة )ب(؛ لذا حرصت عمى أن أثبت النصين لعموم النفع والحفاظ عمى نص المخطوط.
، ٛ، جوصحيح مسمممرفوعا بو،  -رضي اهلل عنيا-(، عن عائشة ٗٔٓٙالحديث ) ، رقمٓٔ، صٛج ،صحيح البخاري (ٕ٘ٔ)

 ( عن ابن عمر رضي اهلل عنيما مرفوعا بو.ٓٛٚٙالحديث ) ، رقمٖٚص
يِث، جْعَفِر َىَذا َحِديٌث َغِريٌب، اَل َنْعِرُفُو ِإالَّ ِمْن َحدِ (، وقال الترمذي: "ٖٕ٘ٓالحديث ) ، رقمٕٚٔ، صٗ، جسنن الترمذي (ٕٙٔ)

، َوَعِميِّ ْبِن َزْيٍد، َوَرَوى َأُبو ُعَبْيَدَة ْبِن ُسَمْيَماَن َوالَحَسُن َلْم َيْسَمْع ِمْن َأِبي ُىَرْيَرَة َشْيًئا. َىَكَذا ُرِوَي َعْن َأيُّوَب، َوُيوُنَس ْبِن ُعَبْيدٍ ا
، َعِن اْلَحَسِن، َىَذا اْلَحِديَث َقْوَلُو: َوَلْم َيذْ  ، ٖٔ" أىـ، ومسند اإلمام أحمد، جُكْر ِفيِو َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ النَّاِجيُّ

وىذا إسناد ضعيف لجيالة أبي (، وقال محقق المسند شعيب األرناؤوط: "ىذا حديث، جيد، ٜ٘ٓٛالحديث ) ، رقمٛ٘ٗص
الموصمي،  ومسند أبي يعمى" أىـ، لم يسمع من َأبي ىريرة شيئاً  -وىو البصري-وىو السعدي البصري والحسن  -طارق 

 اإليمان وشعب(، ٗ٘ٓٚ، رقم الحديث )ٕ٘ٔ، صٚ(، والمعجم األوسط لمطبراني، جٕٓٗٙ، رقم الحديث )ٖٔٔ، صٔٔج
 (، جميعيم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعا بو.ٖٙٙ٘الحديث ) ، رقمٜٜٗ، صٚلمبييقي، ج

 في النسخة )ب(. ما بين الحاصرتين ورد في النسخة )أ( ولم يرد (ٕٚٔ)
 ما بين القوسين ورد في النسخة )ب( ولم يرد في النسخة )أ( وقد تكممنا عمى مسألة نسبتو لمسيوطي في القسم الدراسي. (ٕٛٔ)


