
 بدر الرويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ ه1110، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٕٚ٘ 

 

 (املشروع)  الَقَسه على اهلِل

 *بدر بً محود بً ربيع الرويليد. 

 م70/70/0271م                                 تاريخ قبول البحث: 71/9/0271تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

، وكان -دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية –المشروع  تناولت الدراسة الَقَسم عمى اهلل       
ألحاديث من خالل تتبعيا في كتب السنة مقتصرًا عمى المرفوع منيا، وقد بمغت سبعة عشر جمع ا

أربعة في الصحيحين، اتفق الشيخان عمى حديثين، وانفرد مسمم بحديثين، ومجموع ما صح  :حديثًا، منيا
ديث من بقية كتب السنة حديث واحد، وسبعة أحاديث إسنادىا ضعيف، وأربعة إسنادىا ضعيف جدًا، وح

 واحد إسناده موضوع.
 المشروع ، وأقسامو، والفرق بين الَقَسم عمى اهلل وتبّين من خالل الدراسة مفيوم الَقَسم عمى اهلل       

 والممنوع، التي جاءت السنة النبوية بالتحذير والترىيب منو.
 : الَقَسم عمى اهلل، المشروع، مفيوم، الممنوع.الكممات المفتاحية

Abstract 

      The study examined all the Hadiths related to permissible 'The swear to Allah'. The 

study aimed at identifying the permissible aspects 'the swear to Allah and determining 

the difference between the permissible and forbidden 'The swear to Allah, which many 

Hadiths warned against committing it. 

      The researcher collected all the related Hadiths from Sunnah books, and categorized 

them as Marfuu (elevated). These Hadiths were seventeen. Four of them are agreed upon 

from which two are agreed by Al-Bukhari and Muslim and the other two by Saheeh 

Muslim; seven Hadiths are authenticated to be 'Daeef' (weak); and four to be Daeef 

Djidan (very weak); and only one is categorized to be Mauduu (fabricated). 

      The most important results of the study are: clarifying the number of related Hadiths 

and their categorization; giving a precise definition of the concept of 'The swear to 

Allah'; and identifying the aspects of the aspects of 'the swear to Allah' 

 
 .قدمةامل

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:        
 والترىيب في قضايا شتى؛ لتربي أبناء اإلسالم عمى الفضائل والصفات الحميدة، السنة النبوية بمبدأ الترغيبفقد جاءت        

 ئل والصفات الذميمة.وتجنبيم الرذا
عمى وجو الِكْبر والعجب والغرور؛ لما فيو  ومما رّىبت منو السّنة وحّذرت من التمّفظ بو موضوع اإلقسام عمى اهلل        

 ، ومشاركتو في شيء من خصائص الربوبية.من سوء األدب مع الخالق 
 

 .محافظة طريف –المممكة العربية السعودية الحدود الشمالية، ، جامعة العموم واآلدابكمية ، مساعد أستاذ *
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جازتو بضوابط شرعية        قد دّلت السنة النبوية عمييا؛ لذا ، ومع خطورة ىذا األمر إال أن الشريعة جاءت بإقراره وا 
ورفع الجيل عن  حرصت عمى جمع النصوص الواردة في ذلك ودراستيا دراسة حديثية موضوعية؛ خدمة لسنة النبي 

 ع المسممين.نفسي ونف
 

 .أهنية الدراسة
الممنوع والمشروع؛ مما ىو : وألن موضوعيا قد ورد فيو الوجيين ،لما ليا من تعّمق باهلل  ؛تبرز أىمية الدراسة       

 مظنة حصول المبس واإلشكال.
 

  .أهداف الدراسة
 .توضيح معنى الَقَسم عمى اهلل  -ٔ
 وع والمشروع منيا.، مع توضيح الممنبيان صور الَقَسم عمى اهلل  -ٕ
 )المشروع( من خالل كتب السنة، ودراستيا دراسة حديثية موضوعية. جمع األحاديث الواردة في الَقَسم عمى اهلل  -ٖ
 أىمية دراسة القضايا السموكية ومعالجتيا في ضوء السنة النبوية. إبراز  -ٗ

 

 .مشكلة الدراسة
تناولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة ، ر من الَقَسم عمى اهلل في ضوء ما جاءت بو األحاديث النبوية من التحذي       
 : اآلتية

 ؟ما مفيوم الَقَسم عمى اهلل  -ٔ
 ؟ما حكمو -ٕ
 ؟ ما أقسامو وصوره -ٖ

 

 .حدود الدراسة
، الكتب التسعة: من خالل، )المشروع( تقتصر الدراسة عمى األحاديث المرفوعة الواردة في الَقَسم عمى اهلل        

، ومعاجم الطبراني الثالثة ومسند الشاميين، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، ّزار وأبي يعمى الموصميومسندي الب
 وغيرىا من كتب السنة.، ومستدرك الحاكم

 

 .ميهج الدراسة
 : تيوسرت فييا عمى النحو اآل، تعتمد الدراسة عمى منيج االستقراء والتتبع       

 من خالل كتب السنة. َقَسم عمى اهلل جمع األحاديث المرفوعة الواردة في ال -ٔ
 ومرتبة من حيث الصحة.، ُأورد األحاديث مجردة من اإلسناد -ٕ
 فإن كان السياق طوياًل ذكرتو مختصرًا مكتفيًا بموضع الشاىد. ، أذكر الحديث بتمامو -ٖ
ال َخرَّجُتو  -ٗ  من كتب السنة ومصادرىاُأَخرِّج الحديث بذكر طرقو، فإن كان في الصحيحين أو في أحدىما اكتفيت بذلك وا 

ال اجتيدت بحسب قواعد أىل الفن.  األصيمة، مع دراسة إسناده وبيان الحكم عميو، مستفيدًا من أقوال النقاد إن وجد، وا 
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 ُأَبّين أىم المسائل والفوائد التي أشارت إلييا األحاديث مما لو صمة بالموضوع. -٘
 ورقم اآلية بعدىا مباشرة.، مع بيان اسم السورة، أكتب اآليات الكريمة )في المتن( وفق الرسم العثماني -ٙ

 

 .الدراسات السابقة
)المشروع( ودرسيا دراسة  لم أقف عمى بحث أو رسالة عممية أو ُمؤّلف جمع األحاديث الواردة في الَقَسم عمى اهلل        

ثراًء  ،وتسيياًل لمباحثين ،حديثية موضوعية؛ لذا جاءت ىذه الدراسة مخصصة ليذا الموضوع؛ خدمة لُسّنة النبي  لممكتبة وا 
 اإلسالمية.

 .تقسيه الدراسة
 وفيرس. ،وخاتمة، ومبحثين ،وتمييد ،مقدمة :تشتمل الدراسة عمى       

 أىمية الدراسة وأىدافيا، وحدودىا، ومشكمتيا، ومنيجيا، وتقسيميا. :تشتمل عمى :المقدمة
  : وفيو:التمييد
 عالى.مفيوم الَقَسم عمى اهلل ت       
 أقسام الَقَسم عمى اهلل تعالى.       

 )المشروع(، وفيو ثالثة مطالب:  تخريج األحاديث الواردة في الَقَسم عمى اهلل  :المبحث األول
 األحاديث الصحيحة والحسنة.: المطمب األول       
 األحاديث الضعيفة.: المطمب الثاني       
 عة.األحاديث الموضو : المطمب الثالث       
 فقو األحاديث وأىم مسائميا.: المبحث الثاني       

 .الخاتمة
 

  .متهيد
 

 .مفيوم الَقَسم عمى اهلل تعالى
. واليمين اسم مستعار لمَقَسم؛ وذلك أنيم كانوا إذا تقاسموا (ٔ)أْقَسمَ : والفعل، ويجمع عمى أقسام، اليمين: الَقَسم في المغة

حتى سمي القسم يمينا. وُيَقال: أقسمُت إقسامًا وَقَسمًا، أي: حمفت. فاإلْقسام مصدر  عمى شيء تصافقوا بأيمانيم ثم كثر ذلك
األيمان تَُقْسم قال أىل المغة: أصل الَقَسم من الَقَسامة، وىي  حقيقي، والَقَسم اسم ُأقيم مقام المصدر، وىو أبمغ من الَحِمف.

 .(ٕ)وىم بوعمى أولياء المقتول إذا اّدَعوا دم مقتوليم عمى ناس اتيم
 .(ٖ)ُيحكم بو عمى اهلل تعالى وُيحمف عميو، ىو الجرأة عمى أمٍر غيبي: وفي االصطالح

 

 : أقسام الَقَسم عمى اهلل تعالى
 : ينقسم إلى قسمين أن اإلقسام عمى اهلل  لقد بّينت األخبار الواردة عن النبي        

 الخمق و إثبات ليقينو بذلك، كقول: واهلل لُيَشفَِّعن اهلل نبيو فيمن نفي أ مشروع، كأن يقسم بما أخبر اهلل بو ورسولو  -ٔ
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اهلل  يوم القيامة، ونحو ذلك، أو أن يقسم عمى اهلل تعالى لقوة رجائو، وحسن ظنو بربو، كما في حديث: ))إن من عباد
 .(ٗ)((ألبرَّه من لو أقسم عمى اهلل

ر فضل اهلل وذلك بأن يكون الحامل لو ىو اإلعجاب بالنفس وا، ممنوع -ٕ وىو وشيك بأن ، فيذا محرم، لِكْبر وَتَحجُّ
، واهلل ال يغفر اهلل لفالن: قال رجل)): وفي صحيح مسمم من حديث جندب ، (٘)عمل ىذا المـُْقِسم ُيْحِبط اهلل 
 .(ٙ)((قد غفرت لو وأحبطت عممك، من ذا الذي يتألَّى عميَّ أن ال أغفر لفالن: فقال اهلل 

 
 : املبحث األول

 .املشروع  ختريج األحاديث الواردة يف الَقَسه على اهلل
 

 : وفيو ثالثة مطالب       
 : وفيه ستة أحاديث، (املشروع)  األحاديث الصحيحة واحلسية يف الَقَسه على اهلل: املطلب األول

 

 الحديث األول: 
َتُو َكَسَرْت ثَنِ ، عن أنس بن مالك         َبيَِّع َعمَّ َفَأَتْوا ، َفَعَرُضوا اأَلْرَش َفَأَبْوا، َفَطَمُبوا ِإَلْيَيا الَعْفَو َفَأَبْوا، يََّة َجاِرَيةٍ َأنَّ الرُّ

َبيِِّع؟ ِبالِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس اْبُن النَّْضِر: َيا َرُسوَل المَِّو َأُتْكَسُر ثَِنيَّةُ  َوَأَبْوا ِإالَّ الِقَصاَص َفَأَمَر َرُسوُل المَِّو  َرُسوَل المَِّو   الرُّ
: ))َيا َأَنُس، ِكَتاُب المَِّو الِقَصاُص((. َفَرِضَي الَقْوُم َفَعَفْوا، َفَقاَل اَل َوالَِّذي َبَعَثَك ِبالَحقِّ اَل ُتْكَسُر ثَِنيَُّتَيا، َفَقاَل َرُسوُل المَِّو 

 المَِّو أَلََبرَُّه((.: ))ِإنَّ ِمْن ِعَباِد المَِّو َمْن َلْو َأْقَسَم َعَمى َرُسوُل المَِّو 
 

 : تخريج الحديث
 والمفظ لو.، من طريق عبد اهلل بن بكر السيمي عن حميد الطويل (ٚ)أخرجو البخاري       
 من طريق حماد بن سممة عن ثابت الُبَناني. (ٛ)وأخرجو مسمم       
القصاص، القصاص((، )): فقال رسول اهلل  بي بمفظ: أن أخت الرَُّبيِّع، أم حارثة، جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى الن       

َبيِّع: يا رسول اهلل، أُيْقَتص من فالنة؟، واهلل ال ُيْقَتص منيا، فقال النبي  َبيِّع، القصاص سبحان اهلل يا أم )): فقالت أم الرُّ الرُّ
 : ))إن من عباد اهلل منَية، فقال رسول اهلل كتاب اهلل((، قالت: ال، واهلل ال ُيْقَتص منيا أبدًا، قال: فما زالت حتى قبموا الدِّ 

 .((لو أقسم عمى اهلل ألبره
وثابت( عن أنس بن مالك ، كالىما )حميد       

(ٜ) . 
 

 الحديث الثاني: 
ُمَتَضعٍِّف، َلْو  يقوُل: ))َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَأْىِل الَجنَِّة؟ ُكلُّ َضِعيفٍ  قال: سمعُت النبيَّ  عن حارثة بن َوْىب الُخَزاِعي        

، َجوَّاٍظ ُمْسَتْكِبٍر((.  َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَُّه، َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَأْىِل النَّاِر: ُكلُّ ُعُتلٍّ
 

 : تخريج الحديث
 تكبر((.وفي آخره عند مسمم: ))كل َجوَّاٍظ زنيم م ، من طريق سفيان الثوري.(ٔٔ)، ومسمم(ٓٔ)أخرجو البخاري والمفظ لو       
 من طريق شعبة بن الحجاج.، (ٖٔ)ومسمم، (ٕٔ)وأخرجو البخاري       
 . وشعبة( عن َمْعَبد بن خالد عن حارثة بن وىب ، كالىما )سفيان       
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 الحديث الثالث: 
َأْمَداِد َأْىِل اْلَيَمِن، ِمْن  يقوُل: ))َيْأِتي َعَمْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر َمعَ  قال: سمعُت رسوَل اهلِل  عن عمر بن الخطاب        

، َلوْ  اْسَتَطْعَت َأْن َأْقَسَم َعَمى اهلِل أَلََبرَُّه، َفِإِن  ُمَراٍد، ثُمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن ِبِو َبَرٌص َفَبَرَأ ِمْنُو ِإالَّ َمْوِضَع ِدْرَىٍم، َلُو َواِلَدٌة ُىَو ِبَيا َبرٌّ
 َيْسَتْغِفَر َلَك َفاْفَعْل(( الحديث.

 

 : تخريج الحديث
عن عمر  ،عن أسير بن جابر ،عن زرارة بن أوفى ،عن قتادة ،عن أبيو ،ىشام معاذ بن من طريق (ٗٔ)أخرجو مسمم       

(ٔ٘). 
 

 الحديث الرابع: 
 .((هلِل أَلََبرَّهُ ُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفوٍع ِباأْلَْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَمى ا))قاَل:  أنَّ رسوَل اهلِل  عن أبي ىريرَة        

 

 : تخريج الحديث
 .عن أبي ىريرة  ،عن أبيو ،عن العالء بن عبد الرحمن ،من طريق حفص بن ميسرة (ٙٔ)أخرجو مسمم       

 

 الحديث الخامس: 
 َلُو َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَّهُ  : ))َكْم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي ِطْمَرْيِن اَل ُيْؤَبوُ قاَل: قاَل رسوُل اهلِل  عن أنِس بِن مالٍك        

 .(ِمْنُيُم الَبَراُء ْبُن َماِلٍك(
 

 : تخريج الحديث
 عن ،عن جعفر بن سميمان ،، من طريق سيَّار بن حاتم(ٛٔ)والمفظ لو، وأحمد بن حنبل في )الزىد( (ٚٔ)أخرجو الترمذي       
 ".َمْعرور  وعمي بن زيد. وفي لفظ أحمد: " منيم: البراء بن ثابت

 من طريق ابن لييعة عن أبي النَّْضر.، (ٜٔ)وأخرجو أحمد بن حنبل في مسنده       
بمفظ: "أال أخبركم بأىل النار وأىل الجنة؟ أما أىل الجنة: فكل ضعيف متضعف، أشعث ذي طمرين، لو أقسم عمى اهلل        

 ذي تََبع". ألبره، وأما أىل النار: فكل َجْعَظري َجوَّاظ، جّماع مّناع،
، والطحاوي في )شرح (ٕٔ)، وابن أبي خيثمة في )التاريخ الكبير((ٕٓ)وأخرجو عبد بن حميد في )المنتخب من مسنده(       

، من (ٕ٘)، والبييقي في )شعب اإليمان((ٕٗ)، وابن مندة في )التوحيد((ٖٕ)، والطبراني في )المعجم األوسط((ٕٕ)مشكل اآلثار(
عمى اهلل ألبرَّه". والمفظ ن عبيد اهلل بن أنس، بمفظ: "ُرّب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم طريق أسامة بن زيد عن حفص ب

 لعبد بن حميد.
 "ُمْصَفح عمى أبواب الناس".: "ذي طمرين" :بعد قولو، والطبراني، وزاد الطحاوي       
 "ال ُيؤبو لو".: وابن مندة، وزاد ابن أبي خيثمة       
عن ثابت الُبناني. بمفظ: "المؤمن  ،عن حماد بن زيد ،من طريق األسود بن عامر (ٕٙ)ي )التاريخ الكبير(وأخرجو البخاري ف       

 ضعيف متضّعف، لو أقسم عمى اهلل ألبره".
 (ٜٕ)، والحارث في مسنده كما في )بغية الباحث((ٕٛ)، وابن أبي الدنيا في )األولياء((ٕٚ)وأخرجو أحمد بن حنبل في )الزىد(       

فسألو عمى باب أحدكم إن لمن أمتي من لو قام : »عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول اهلل  زائدة عن األعمش من طريق
 بأىل: "أال أنبئكم قال األعمش: سمعتيم يذكرون عن أنس قال رسول اهلل «. ... ولو أقسم عمى اهلل ألبره دينارًا ما أعطاه
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 عمى اهلل ألبره". والمفظ ألحمد. لو يقسم، كل ضعيف متضاعف ذي طمرين الجنة؟
 عمي بن زيد. من طريق داود الزِّبرقان عن، (ٖٔ)وأبو يعمى في مسنده، (ٖٓ)وأخرجو الباغندي في أماليو       
 بمفظ: "أال أنبئكم بأىل الجنة؟، قمنا: بمى، قال: كل ضعيف متضّعف ذو طمرين ال يؤبو لو، لو أقسم عمى اهلل ألبره،       

 بن مالك". والمفظ ألبي يعمى. منيم البراء
، وابن عدي في )الكامل (ٖٗ)، واآلجري في )الغرباء((ٖٖ)، والطحاوي في )مشكل اآلثار((ٕٖ)وأخرجو البزَّار في مسنده       

 ،(ٖٛ)، وأبو نعيم في )حمية األولياء((ٖٚ)، والاللكائي في )كرامات األولياء((ٖٙ)، والحاكم في )المستدرك((ٖ٘)في ضعفاء الرجال(
 عن ابن شياب. ،عن عقيل بن خالد ،، من طريق سالمة بن َرْوح(ٓٗ)، وفي )دالئل النبوة((ٜٖ)والبييقي في )شعب اإليمان(

: رب ضعيف متضعف لو أقسم عمى اهلل ألبره". ولفظ ولفظ البّزار: "أكثر أىل الجنة الُبْمو، وقال رسول اهلل        
البراء والبييقي: "كم ضعيف متضّعف ذي طمرين لو أقسم عمى اهلل ألبّره، منيم: الطحاوي، والحاكم، والاللكائي، وأبي نعيم، 

 بن مالك". والمفظ لمطحاوي.ا
 ألبّره". "رب أغبر ذي طمرين ال يؤبو لو لو أقسم عمى اهلل : ولفظ اآلجري       
 ولم يذكر ما بعده.  ،"أكثر أىل الجنة الُبْمو": ولفظ ابن َعِدي       
، ومن طريقو ضياء (ٖٗ)، وفي )معرفة الصحابة((ٕٗ)، وفي )أخبار أصبيان((ٔٗ)جو أبو نعيم في )حمية األولياء(وأخر        

محمد الوّراق ، من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراىيم اليذلي عن سعيد بن (ٗٗ)الدين المقدسي في )األحاديث المختارة(
 عن مصعب بن سميم.

 :عن قتادة. بمفظ ،عن شعبة ،عن األعمش ،، من طريق زائدة بن قدامة(٘ٗ)تاريخ بغداد(وأخرجو الخطيب البغدادي في )       
 "رب أشعث أغبر لو أقسم عمى اهلل ألبّره".

. عن حميد الطويل ،عن مروان بن معاوية ،، من طريق يحيى بن سميمان الجعفي(ٙٗ)وأخرجو البغوي في )شرح السنة(       
 البراء بن مالك".: منيم، اهلل ألبره "إن من أمتي من لو أقسم عمى: بمفظ

 .كميم )ثابت، وعمي بن زيد، وأبو النضر، وابن شياب، وحفص، ومصعب، وقتادة، وحميد( عن أنس بن مالك        
 

 : الحكم عمى الحديث
 : يثبت من عشرة أوجو منيا ما يثبت ومنيا ما ال صحيح؛ فقد ُروي عن أنس        

 : متكمم فيو، إسناده فيو ضعف؛ فيو سّيار بن حاتم، ن زيدطريق ثابت وعمي باألول: 
. ولما ذكره ابن خمفون في )الثقات( (ٚٗ)ولم أكتب عنو شيئًا قط"، ليس بو بأس، "كان صدوقًا ثقة: قال ابن معين       

 . (ٛٗ)وىو حسن الحديث، روى عنو جماعة من األئمة: قال
 . (ٔ٘)"صدوق لو أوىام": . وقال الحافظ ابن حجر(ٓ٘)"صدوق": الذىبي. وقال (ٜٗ)وذكره ابن حبان في )الثقات(       
 .(ٖ٘)"عنده مناكير": وقال األزدي .(ٕ٘)ضعفو ابن المديني"، "أحاديثو مناكير: وقال العقيمي       
 .(ٗ٘)"في حديثو بعض المناكير": وقال أبو أحمد الحاكم       
 .(٘٘)لوجو""ىذا حديث حسن غريب من ىذا ا: قال الترمذي       
. وقد قبمو بعض (ٙ٘)طريق أبي النَّْضر: إسناده ضعيف؛ فيو ابن َلِييَعة، قال الذىبي: "العمل عمى تضعيف حديثو" الثاني:

 .(ٚ٘)أىل العمم إن كان من رواية العبادلة عنو وليس ىذا منيا
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 ، وقد توبع عمى مثل لفظو، وبقية(ٛ٘)طريق حفص بن عبيد اهلل بن أنس، إسناده حسن؛ فيو أسامة بن زيد صدوق ييم الثالث:
 رجالو رجال الصحيح.

 رجالو رجال الشيخين.، إسناده صحيح، طريق ثابت الُبنانيالرابع: 
 .طريق زائدة عن األعمش عن رجال يذكرون الحديث عن أنس، إسناده ضعيف؛ إلبيام الرواة بين األعمش وأنس  الخامس:
إال  ، وروي عن سالم عن ثوبان (ٜ٘)الجعد فمرسمو، وسالم ممن يرسل كثيراً وأما رواية األعمش عن سالم بن أبي        

 أنو منقطع )كما سيأتي في الحديث السابع إن شاء اهلل(. 
سناده ضعيف جدًا؛ فيو داود، طريق عمي بن زيد بن جدعان السادس:  .(ٓٙ)وكّذبو األزدي، الزِّبرقان متروك وا 
سناده منكر؛ ، طريق ابن شيابالسابع:  وقد تكمموا في صحة سماعو من عمو سالمة ، فيو محمد بن عزيز فيو ضعفوا 

 .(ٕٙ).."." وىو مما ُأنكر فيو عمى محمد بن عزيز: . قال المّزي(ٔٙ)بن َرْوحا
نما يحدث من كتبو -عقيل-وسالمة صدوق لو أوىام، وقيل: لم يسمع من عمو          ، وضّعفو بعضيم، فقال أبو(ٖٙ) وا 
 .(ٗٙ)""منكر الحديث: زرعة
من وجوه، وبعضو  : "وىذا الحديث قد روي بعض كالمو، عن النبي -بعد سياقو لمحديث من ىذا الطريق-وقال البّزار        

الُبْمو( عمى ال نعممو يروى إال من ىذا الوجو، وسالمة كان ابن أخي عقيل بن خالد، ولم يتابع عمى حديث )أكثر أىل الجنة 
 معنى". أنو لو صح كان لو

 .(٘ٙ)لم يروه عن عقيل غير سالمة ىذا"، "ىذا الحديث بيذا اإلسناد منكر: وقال ابن عدي       
 .(ٙٙ)الوجو" ولم يتابع عميو يعني من ىذا، "وىذا مما أنكر عمى سالمة روايتو: وقال ابن القيسراني       
 .(ٚٙ)وضعفو غير واحد"، بن حبان وغيرهوثَّقو ا، "فيو سالمة بن َرْوح: -في تعميقو عمى الحديث-وقال الييثمي        

 فيو رواة لم أقف ليم عمى ترجمة.، طريق حميد الطويل الثامن:
سناده ضعيف؛ فيو سعيد بن محمد الورَّاق ضعيف، طريق مصعب بن سميم التاسع:  .(ٛٙ)وا 
صالح بن محمد فأنكره،  طريق قتادة، ولو عّمة، قال الخطيب البغدادي: "قال سيل بن شاُذَويو: فذكرتو ألبي عمي العاشر:

 .(ٜٙ)ولعل دخل لمشيخ حديث في حديث"، زائدة ليس من بابو ذا: وقال
. وقد صححو -رضي اهلل عنيما-ويشيد لمعنى الحديث ما تقدم من أحاديث الباب، كحديث أبي ىريرة وحارثة بن وىب        
 . واهلل أعمم.(ٓٚ)األلباني

 

 الحديث السادس: 
ا َدَنا ِمْن َمْنِزِلِو َسِمَعُو َيَتَكمَُّم ، َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصارِ  َدَعا َرُسوُل اهلِل : قالَ  -رضي اهلل عنيما- عِن ابِن عبَّاسٍ         َفَممَّ

ا اْسَتْأَذَن َعَمْيِو َدَخَل َعَمْيِو َفَمْم َيَر َأَحًدا، ِفي الدَّاِخلِ  ُم َغْيَرَك((، َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ))َسِمْعُتُك ُتَكمِّ :  َرُسوُل اهللِ  َفَقاَل َلوُ ، َفَممَّ
َرُجاًل َقطُّ َبْعَدَك َأْكَرَم َمْجِمًسا، واََل ، َلَقْد َدَخْمُت الدَّاِخَل اْغِتَماًما ِبَكاَلِم النَّاِس ِممَّا ِبي ِمَن اْلُحمَّى، َفَدَخَل َعَميَّ َداِخٌل َما َرَأْيُت 

نَّ ِمْنُكْم َلِرَجااًل َلْو َأنَّ َأَحَدُىْم ُيْقِسُم َعَمى اهلِل أَلََبرَُّه((.ِجْبِريُل َأْحَسَن َحِديثًا ِمْنُو َقاَل: ))َذاَك   ، َواِ 
 

 : تخريج الحديث
، (ٖٚ)والطحاوي في )شرح مشكل اآلثار(، (ٕٚ)والبزار في مسنده، (ٔٚ)أخرجو ابن أبي الدنيا في )التواضع والخمول(       

 ، والبييقي(ٙٚ)، ومن طريقو أبو نعيم في )أخبار أصبيان((٘ٚ)المفظ لو، وفي )المعجم األوسط(و  (ٗٚ)والطبراني في )المعجم الكبير(
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 يعقوبعن  ،، كميم من طريق محمد بن عبد الواىب(ٛٚ)، وضياء الدين المقدسي في )األحاديث المختارة((ٚٚ)في )دالئل النبوة(
 .-رضي اهلل عنيما- عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير ،عن جعفر بن أبي المغيرة ،الُقّمي

 

 : الحكم عمى الحديث
 : متكمم فييما راويانإسناده فيو ضعف؛ فيو        

. (ٔٛ). وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"(ٓٛ). ووثقو الطبراني(ٜٚ)يعقوب بن عبد اهلل القّمي، قال النسائي: "ليس بو بأس"األول: 
 المغيرة.قد تفّرد في الرواية عن جعفر بن أبي . و (ٖٛ). وقال ابن حجر: "صدوق ييم"(ٕٛ)وقال الذىبي: "صدوق"

 .(٘ٛ)وذكره ابن حبان وابن شاىين في الثقات، (ٗٛ)وثقو أحمد، جعفر بن أبي المغيرة الثاني:
نما ىو من المساتير"(ٙٛ)وقال ابن مندة: "ليس ىو بالقوي في سعيد بن جبير"         ،(ٚٛ). وقال ابن القطان: "لم تثبت عدالتو، وا 

. وقد تفّرد في الرواية عن سعيد بن جبير، (ٜٓ). وقال ابن حجر: "صدوق ييم"(ٜٛ). وقال الذىبي: "صدوق"(ٛٛ)وحّسن حديثو
متكمم في إال من ىذا الوجو بيذا اإلسناد". وجعفر  قال البّزار: "وىذا الحديث ال نعممو يروى عن ابن عباس عن النبي 

 ال سيما وىو موصوف بالوىم. !؟فكيف إذا تفّرد عنو، روايتو عن سعيد بن جبير خاصة
 . ويشيد آلخره ما تقّدم في ىذا الباب كحديث حارثة (ٕٜ)، واأللباني(ٜٔ)وقد حّسن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر       

 وغيره. واهلل أعمم.
 

 (.املشروع)  األحاديث الضعيفة يف الَقَسه على اهلل: املطلب الثاىي
 وفيو عشرة أحاديث:        

 

 ألول: الحديث ا
َيْوَم ُأُحٍد، َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو،   قاَل: َجاَء َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح ِإَلى َرُسولِ  -رضي اهلل عنيما-عن جابِر بِن عبِد اهلِل        

ْبُن اْرِجُع ِإَلى َأْىِمي َحتَّى َأْدُخَل اْلَجنََّة، َفَقاَل َلُو ُعَمُر الَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، اَل أَ  َمْن ُقِتَل اْلَيْوَم َدَخَل اْلَجنََّة؟ َقاَل: ))َنَعْم((، َقاَل: َفوَ 
: ))َمْياًل َيا ُعَمُر، َفِإنَّ ِمْنُيْم َمْن َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَُّه: ِمْنُيْم اْلَخطَّاِب: َيا َعْمُرو، اَل تَألَّ َعَمى المَِّو، َفَقاَل َرُسوُل المَّو 

 ُن اْلَجُموِح، َيُخوُض ِفي اْلَجنَِّة ِبَعْرَجِتِو((.َعْمُرو بْ 
 

 : تخريج الحديث
 ،عن موسى بن إبراىيم بن كثير ابن بشير بن َفاِكو السَُّمِمي ،من طريق ابن المديني (ٖٜ)أخرجو ابن حبان في صحيحو       

 .عن جابر  ،عن طمحة بن ِخَراش
 

 : الحكم عمى الحديث
 : فيو راويان متكمم فييما إسناده فيو ضعف؛       
 وقال: "كان ممن يخطئ". وقال (ٜ٘)، وذكره ابن حبان في )الثقات((ٜٗ)موسى بن إبراىيم بن كثير، وثّقو ابن عبد البر األول:
 .(ٜٚ)"صدوق مقل": . وقال في موضع آخر(ٜٙ)"ُوثِّق": الذىبي
 و عن طمحة.. ولم أجد لو متابعًا في روايت(ٜٛ)"صدوق يخطئ": وقال ابن حجر       
 رــ"طمحة بن ِخراش عن جاب: . وقال األزدي(ٓٓٔ). ومثمو قال الذىبي(ٜٜ)ح"ــــ"صال: قال النسائي، طمحة بن ِخَراش الثاني:
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"ممن : . وقال ابن حبان(ٕٓٔ)طمحة بن ِخَراش عن جابر مناكير": "وفي كتاب المنتجيمي: . وقال ُمَغْمطاي(ٔٓٔ)مناكير"
 . ولم أجد لو متابعًا في(٘ٓٔ). وقال ابن حجر: "صدوق"(ٗٓٔ). ووثقو ابن عبد البر(ٖٓٔ)" كان ُيغِرب عن جابر بن عبد اهلل

 .ال سيما وىو موصوف بأنو ُيغِرب عن جابر ،فتفرده فيو نظر، روايتو عن جابر 
 م.فيشيد لو ما في الصحيحين كما تقدم. واهلل أعم -أن بعض الناس لو أقسم عمى اهلل ألبره-وأما معنى الحديث        

 

 الحديث الثاني: 
ِإنَّ ِمْن ُأمَِّتي َمْن َلْو َجاَء َأَحَدُكْم َفَسَأَلُو ِديَناًرا َلْم ُيْعِطِو، َوَلْو َسَأَلُو ِدْرَىًما )): ، قاَل: قاَل رسوُل اهلِل عن ثوباَن        

 .((َجنََّة أَلَْعَطاُه ِإيَّاَىا، ُذو ِطْمَرْيِن، اَل ُيْؤَبُو َلُو، َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَّهُ َلْم ُيْعِطِو، َوَلْو َسَأَلُو ِفْمًسا َلْم ُيْعِطِو، َوَلْو َسَأَل المََّو الْ 
 

 : تخريج الحديث
 من طريق أبي معاوية عن األعمش.، والمفظ لو (ٙٓٔ)أخرجو الطبراني في )المعجم األوسط(       
 طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن ُمّرة.من ، (ٚٓٔ)وأخرجو البييقي في )شعب اإليمان(       
 بمفظ: "إن من أمتي من لو قام عمى باب أحدكم يسألو دينارًا، أو درىمًا، أو شيئًا ما أعطاه إياه، وما يمنعو إال من       

 كرامتو عميو، ولو أقسم عمى اهلل ألبره".
 .وعمرو( عن سالم بن أبي الَجْعد عن ثوبان ، كالىما )األعمش       

 

 : الحكم عمى الحديث
وأبو حاتم ، (ٜٓٔ)والبخاري، (ٛٓٔ)قالو أحمد بن حنبل، إسناده منقطع؛ فسالم بن أبي الَجْعد لم يسمع من ثوبان        
 . واهلل أعمم.(ٓٔٔ)الرازي

 

 الحديث الثالث: 
نَِّة؟((، قالوا: َبَمى يا رسوَل اهلِل، قاَل: ))ُكلُّ : ))َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَأْىِل اْلجَ ، قاَل: قاَل رسوُل اهلِل عن زيِد بِن ثابٍت        

 ((.َضِعيٍف ُمَتَضعٌِّف َلْو َأْقَسَم َعَمى اهلِل أَلََبرَُّه، َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَأْىِل النَّاِر؟، قاَل: ُكلُّ ُعُتلٌّ َجوَّاظٌ 
 

 : تخريج الحديث
 ،عن ىشام بن عبد الرحمن الكوفي ،اهلل بن غالب الَعبَّادانيمن طريق عبد  (ٔٔٔ)أخرجو الطبراني في )المعجم الكبير(       

 .عن َمْعبد بن خالد الُخَزاعي عن أبي عبد اهلل الَجَدلي، عن زيد ابن ثابت 
 

 : الحكم عمى الحديث
 . وقال(ٖٔٔ). وقال الذىبي: "لم ُيَضّعف"(ٕٔٔ)رجال إسناده ثقات عدا عبد اهلل بن غالب فقد قال البّزار: "ليس بو بأس"       

 .(ٗٔٔ)"مستور": ابن حجر
وال وكذلك فيو ىشام بن عبد الرحمن الكوفي، لم أقف عمى من بّين حالو، وقد ترجم لو البخاري ولم يذكر فيو جرحًا        
سناده حسن"، "رواه الطبراني: . قال الييثمي(٘ٔٔ)تعديالً   .(ٙٔٔ)وا 
 !(ٚٔٔ)"لم أعرفو": آخرقد قال الييثمي عن ىشام بن عبد الرحمن في موضع : قمت       
 أعمم. فاإلسناد مع جيالة حال ىشام ال يثبت، إال أن الحديث يشيد لو ما تقدم كحديث حارثة بن وىب المتفق عميو. واهلل        
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ٕٛٗ 

 الحديث الرابع: 
 : ))َما َتْنِقُمونَ َب المَُّو َعَمْيِو، َفَقاَل النَِّبيُّ ، قاَل: َحَمَف َرُجٌل َأْن اَل َيَتَطوََّع ِبَشْيٍء َواَل َيْتُرَك َما َكتَ عن أبي الدَّْرَداِء        

 ِمْن َرُجٍل َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَُّه((.
 

 : تخريج الحديث
 ،عن نصر بن عمقمة ،عن صدقة بن عبد اهلل ،، من طريق عمرو بن أبي سممة(ٛٔٔ)أخرجو الطبراني في )مسند الشاميين(       

 .عن أبي الدرداء  ،عن عبد الرحمن بن عائذ ،بن عمقمةعن أخيو محفوظ 
أن رسول اهلل  عن أبي الدرداء  ،عن جدتو ،عن زيد بن أسمم ،من طريق خارجة بن مصعب (ٜٔٔ)وجاء عند الطبراني       
 ."قال: "أىل النار كل جعظري جواظ مستكبر جموع منوع، وأىل الجنة كل مسكين، لو أقسم عمى اهلل ألبّره 

 

 : لحكم عمى الحديثا
 : من طريقين ُيروى عن أبي الدرداء        

 الرحمنعن عبد  ،عن أخيو محفوظ بن عمقمة ،عن نصر بن عمقمة ،طريق عمرو بن أبي سممة عن صدقة بن عبد اهللاألول: 
سناده ضعيف؛ لضعف صدقة بن ،بن عائذ بوا  . (ٕٓٔ)عبد اهلل وا 

سناده ضعيف جدًا؛ فيو خارجة بن مصعب متروك ،جدتو بوطريق خارجة عن زيد بن أسمم عن  الثاني: وكان يدلس ، وا 
 . فالحديث ال يثبت. واهلل أعمم.(ٕٔٔ)إن ابن معين كّذبو: ويقال، عن الكذابين

 

 الحديث الخامس: 
َقَعَد َعَمى َشَفِتِو، َفَجَعَل ُيَردُِّد َبَصَرُه ِفيِو ثُمَّ َقاَل: ِفي ِجَناَزٍة، َفَممَّا اْنَتَيْيَنا ِإَلى اْلَقْبِر  قال: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ  عن ُحَذْيفَة        

ْخِبُرُكْم ِبَشرِّ ِعَباِد المَِّو؟ اْلَفظُّ ))ُيْضَغُط اْلُمْؤِمُن ِفيِو َضْغَطًة َتُزوُل ِمْنَيا َحَماِئُمُو، َوُيْمََلُ َعَمى اْلَكاِفِر َناًرا((، ثمَّ قاَل: ))َأاَل أُ 
ِعيُف اْلُمْسَتْضَعُف ُذو الطِّْمَرْيِن، َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلَ اْلُمْسَتْكِبرُ   َبرَّ المَُّو َقَسَمُو((.، َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر ِعَباِد المَِّو؟ الضَّ

 

 : تخريج الحديث
 ، والبييقي في )إثبات(ٕٗٔ)ه، وتّمام في فوائد(ٖٕٔ)والمفظ لو، وعبد اهلل بن أحمد في )السنة( (ٕٕٔ)أخرجو أحمد في مسنده       

 .عن حذيفة  ،عن أبي الَبْخَتري ،عن عمرو بن مّرة ،من طريق محمد بن جابر، (ٕ٘ٔ)عذاب القبر(
 

 : الحكم عمى الحديث
، (ٕٚٔ)، والبخاري(ٕٙٔ)إسناده ضعيف؛ فيو محمد بن جابر بن سيَّار السَُّحْيمي الَيَمامي، سيء الحفظ، وقد ضّعفو ابن معين       

 .(ٖٓٔ)، وقال أبو زرعة: "محمد بن جابر ساقط الحديث عند أىل العمم"(ٜٕٔ)، وغيرىم(ٕٛٔ)والنسائي
. وقد حكم (ٖٔٔ)قال الييثمي: "رواه أحمد، وفيو محمد بن جابر، وقد ُوّثق عمى ضعفو، وبقية رجالو رجال الصحيح"       

تضعيف ابن مي عن محمد بن جابر: "فأما ، وفي ذلك نظر؛ فقد قال المـَُعمّ (ٕٖٔ)األلباني عمى الحديث بأنو "صحيح لغيره"
 : معين وغيره لو فَلمور

 يتعاطى الرواية من حفظو فيغمط.، أنو كان سيء الحفظ األول:
 قالو ابن معين.، أنو اختمط عميو حديثو الثاني:
 فيو: أن ما رواه فالحكم ... الحفظ إلى أن يروي ما عمق منو بحفظو، وىو سيءأن كتابو ذىب بأخرة، فتأكد احتياجو  الثالث:
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: موضع آخر. وقال في (ٖٖٔ)الثقات عنو ونصوا عمى أنو من كتابو الذي عرفوا صحتو فيو صالح، ويتوقف فيما عدا ذلك"
وكان اعتماده عمى ، . وىذا األظير؛ فالرجل سيء الحفظ(ٖٗٔ)"ليس بثقة": بعمدة". وقال بعدىا بقميل "الحاصل أنو ليس

ولم ، فسقط وُترك، وصار ُيمقَّن ما ليس من حديثو، واختمط عميو حديثو، ألحقت فييا ياءٌ َفُوجد في كتبو أش، ثم عمي، كتبو
 .(ٖ٘ٔ)يعتمد عميو أىل العمم في شيء من روايتو

 وأخرج ابن الجوزي الشطر األول من الحديث بيذا اإلسناد، وقال: "ىذا حديث ال يصح، قال يحيى: محمد بن جابر       
 .(ٖٙٔ)حدَّث عنو إال من ىو شر منو"ال يُ : وقال أحمد، ليس بشيء

"أبو البختري اسمو سعيد بن فيروز لم يدرك : كما أن في اإلسناد عمة أخرى وىي االنقطاع؛ قال الحافظ ابن حجر       
 . واهلل أعمم.(ٖٚٔ)فإن لو شواىد كثيرة"، ولكن مجرد ىذا ال يدل عمى أن المتن موضوع، حذيفة

 

 الحديث السادس: 
: ))َأاَل ُأْخِبُرَك َعْن ُمُموِك اْلَجنَِّة؟(( ُقْمُت: َبَمى، َقاَل: ))َرُجٌل َضِعيٌف، قاَل: قاَل رسوُل اهلِل  اِذ بِن َجَبٍل عن ُمعَ        

 ُمْسَتْضِعٌف ُذو ِطْمَرْيِن، اَل ُيْؤَبُو َلُو، َلْو َأْقَسَم َعَمى المَِّو أَلََبرَُّه((.
 

 : تخريج الحديث
ري في ـــــواآلج، (ٓٗٔ)وفي )مسند الشاميين(، (ٜٖٔ)والطبراني في )المعجم الكبير(، والمفظ لو (ٖٛٔ)وأخرجو ابن ماج       

 ،عن ُبْسر بن عبيد اهلل ،عن زيد بن واقد ،، من طريق ُسَوْيد بن عبد العزيز(ٕٗٔ)، والبييقي في )شعب اإليمان((ٔٗٔ))الغرباء(
 .عن معاذ بن جبل  ،عن أبي إدريس الخوالني

 

 : لحديثالحكم عمى ا
. وُسِئل أبو حاتم عن ىذا (ٖٗٔ)إسناده ضعيف؛ فيو ُسَوْيد بن عبد العزيز ضعيف، وقال بعضيم: متروك الحديث       

بن ا. وقال البوصيري: "ىذا إسناد فيو ُسَوْيد (ٗٗٔ)الحديث فقال: "ىذا حديث خطأ؛ إنما ُيروى عن أبي إدريس، كالَمو فقط"
ورواه حديث حارثة بن وىب رواه الشيخان، ورواه البخاري وغيره من حديث أنس،  عبد العزيز وقد ضعفوه، ولو شاىد من

 . واهلل أعمم.(ٙٗٔ). وضعَّفو األلباني(٘ٗٔ)"مسمم وغيره من حديث أبي ىريرة 
 

 الحديث السابع: 
 ى المَِّو أَلََبرَُّه((.))ُربَّ ِذي ِطْمَرْيِن اَل ُيْؤَبُو َلْو َأْقَسَم َعمَ : قالَ  عِن النبيِّ  عن ابِن مسعوٍد        

 

 : تخريج الحديث
 ، من طريق يحيى(ٛٗٔ)والمفظ لو، وابن عدي في )الكامل في ضعفاء الرجال( (ٚٗٔ)أخرجو ابن أبي شيبة في مسنده       

 بن يعمى.ا
 من طريق جارية بن َىِرم. (ٜٗٔ)وأخرجو البّزار في مسنده       
"كم من ذي طمرين ال يؤبو لو لو أقسم عمى : ام بن عمي العامري. بمفظمن طريق عثَّ  (ٓ٘ٔ)وأخرجو تّمام في فوائده       
 ألعطاه الجنة". ولو سأل اهلل ، ألبرَّه اهلل 

 .مسعود  عن ابن ،عن عبد اهلل بن الحارث ،وعثَّام( عن حميد األعرج، وجارية، ثالثتيم )يحيى       
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ٕٛٙ 

 : الحكم عمى الحديث
. وقال (ٔ٘ٔ)مى حميد األعرج، وقد ضّعفو ابن معين وأحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرىمإسناده ضعيف جدًا؛ مداره ع       

. وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًا، يروي عن عبد اهلل بن الحارث عن ابن (ٕ٘ٔ)البخاري والترمذي: "منكر الحديث"
واه البّزار، ورجالو رجال الصحيح غير . وقال الييثمي: "ر (ٖ٘ٔ)مسعود بنسخة كأنيا كميا موضوعة، ال يحتج بخبره إذا انفرد"

عثَّام . وفي قولو نظر؛ فعمة اإلسناد ليست ضعف جارية؛ فقد توبع من (ٗ٘ٔ)جارية بن َىِرم، وقد وثقو ابن حبان عمى ضعفو"
كما ضّعف إسناد الحديث  -وقد ُعِممت حالو-، ولكن عمتو حميد األعرج الذي عميو مدار الحديث (٘٘ٔ)بن عمي وىو ثقة

 . واهلل أعمم.(ٙ٘ٔ)العراقيالحافظ 
 

 الحديث الثامن: 
يقول: ))َكْم ِمْن ِذي ِطْمَرْيِن اَل ُيْؤَبُو َلُو، َلْو ُأْقِسَم  ، قالت: سمعت رسول اهلل -رضي اهلل عنيا-عن عائشة        

اُر ْبُن َياِسٍر((.  َعَمى المَِّو أَلََبرَُّه، ِمْنُيْم َعمَّ
 

 : تخريج الحديث
، وابن عساكر في )تاريخ (ٛ٘ٔ)والمفظ لو، وأبو نعيم في )حمية األولياء( (ٚ٘ٔ)براني في )المعجم األوسط(أخرجو الط       
بن اعن عيسى  ،، من طريق محمد بن إبراىيم السَُّمِمي(ٓٙٔ)، وَقَوام السنة األصبياني في )الترغيب والترىيب((ٜ٘ٔ)دمشق(
 .-رضي اهلل عنيا-عن عمرو بن ُصَمْيع عن عائشة  ،ِقْرطاس

 ولم يذكر األصبياني عمارًا.       
 

 : الحكم عمى الحديث
 إسناده ضعيف جدًا. قال الطبراني: "ال يروى ىذا الحديث عن عائشة إال بيذا اإلسناد، تفرد بو عيسى بن ِقْرَطاس،       

َممي".  ولم يروه عن عيسى بن ِقْرطاس إال يحيى بن إبراىيم السُّ
ف ــــ"ضعي: . وقال األلباني في حكمو عمى الحديث(ٕٙٔ)وبو أعمو الييثمي، (ٔٙٔ)لّساجيوقد كّذبو ا، وعيسى متروك       
 .(ٖٙٔ)جدًا"

 

 الحديث التاسع: 
 أَلََبرَُّه((.: ))َما َشْيٌء َأْكَرُم َعَمى اهلِل ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن َلْو َأْقَسَم َعَمى اهلِل قاَل: قاَل رسوُل اهلِل  عن سعِد بِن ُجَنادَة        

 

 : تخريج الحديث
 عن محمد ،عن حجار بن مسمم ،عن أبيو ،من طريق محمد بن سعد العوفي (ٗٙٔ)أخرجو أبو نعيم في )معرفة الصحابة(       

 .عن أبيو سعد بن جنادة  ،عن جده عطية ،عن أبيو ،بن الحسن بن عطية العوفيا
 

 : الحكم عمى الحديث
، فسعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال أحمد بن حنبل: (٘ٙٔ)إسناده ضعيف جدًا؛ فيو مسمسل بالضعفاء       

 .(ٙٙٔ)... لم يكن ممن يستأىل أن يكتب عنو، وال كان موضعًا لذاك" "ذاك جيمي
، وأبو زرعة، والبخاري، ضّعفو ابن معين، ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي، وحجار بن مسمم لم أجد لو ترجمة       

 ، وكذلك والده عطية بن سعد العوفي،(ٛٙٔ)، ووالده الحسن بن عطية، ضعيف(ٚٙٔ)، وابن حبان، وغيرىموأبو حاتم، والعقيمي
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 . (ٜٙٔ)قال الذىبي: "مجمع عمى ضعفو"
 

 الحديث العاشر: 
 ، اَل ُيْؤَبُو ِبِو، َلْو َأْقَسمَ َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي ِطْمَرْينِ  : ))ِإنَّ َأْىَل اْلَجنَِّة ُكلُّ قاَل: قاَل رسوُل اهلِل  عن جابِر بِن َسُمَرة        

 َعَمى اهلِل أَلَبرَُّه((.
 

 : تخريج الحديث
 ،(ٔٚٔ)عن سعد ابن ُشَعيب الطائي ،من طريق صباح بن يحيى (ٓٚٔ)أخرجو أبو محمد الخاّلل في )كرامات األولياء(       

 .عن جابر بن سمرة  ،عن المغيرة بن أبي ثور
 

 : الحكم عمى الحديث
 .(ٖٚٔ)"فيو نظر": . وقال البخاري(ٕٚٔ)متروك بل ُمتَّيم، ده ضعيف جدًا؛ فيو صباح بن يحيى المـَُزنيإسنا       
 .(٘ٚٔ)حتى خرج عن حد االحتجاج بو إذا انفرد" يخطئ... كان ممن  . وقال ابن حبان: "شيخ(ٗٚٔ)حاتم: "شيخ" وقال أبو       

 وفيو راويان لم أقف ليما عمى ترجمة تبّين حاليما: 
، (ٙٚٔ)وأحمد وىو من رجال البخاري، فقد وثَّقو وكيع، فإن كان سعد الطائي أبو مجاىد، سعد بن ُشَعيب الطائي األول:

ن كان غيره فمم أعرفو.  وا 
، إال أني لم أجد من (ٚٚٔ)فيو مقبول -من تالميذ جابر بن سمرة-المغيرة بن أبي ثور، فإن كان ىو جعفر بن أبي ثور  الثاني:

 عفر. واهلل أعمم.قال بأن المغيرة ىو ج
 

 (.املشروع)  األحاديث املوضوعة يف الَقَسه على اهلل: املطلب الثالث
 : وفيو حديث واحد       
َعَمْيُكْم ِبالتََّواُضِع، َفِإنَّ التََّواُضَع ِفي اْلَقْمِب َفاَل ُيْؤِذَينَّ ُمْسِمٌم ُمْسِمًما، )): ، قال: قال رسول اهلل عن أبي أمامة        

 .(َمُربََّما ُمَتَضاِعٌف ِفي َأْطَماٍر َلْو َأْقَسَم َعَمى اهلِل أَلََبرَُّه(فَ 
 

 : تخريج الحديث
 ،، من طريق مروان بن معاوية الفزاري(ٜٚٔ)لو، وفي )مسند الشاميين( والمفظ (ٛٚٔ)أخرجو الطبراني في )المعجم الكبير(       

 .أمامة  بيعن أ ،عن القاسم ،عن عروة بن رويم ،عن محمد بن سعيد
 

 : الحكم عمى الحديث
 إسناده موضوع؛ فيو محمد بن سعيد المصموب، قال الحافظ ابن حجر: "كذبوه، وقال أحمد ابن صالح: وضع أربعة       

 .(ٕٛٔ). وقال األلباني: "موضوع"(ٔٛٔ). وبو أعّمو الييثمي(ٓٛٔ)آالف حديث. وقال أحمد: قتمو المنصور عمى الزندقة وصمبو"
 

 : ىياملبحث الثا
 .فقه األحاديث وأهه مسائلها

 

 وثقتو أن َيُبرَّ َقَسَمو، وأن اإلقسام الممنوع إن كان عمى جية حسن الظن بو  فييا داللة عمى جواز اإلقسام عمى اهلل  -ٔ
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ٕٛٛ 

، قال ابن بّطال: "إنما أقسم أنس بن النضر: )واهلل ال تكسر (ٖٛٔ)ىو ما كان عمى وجو الحكم عمى اهلل والَحْجر عميو
ّبيِّع( ثقة منو باهلل في أن يجعل لو مخرجًا؛ ألنو كان ممن يتقي اهلل، فأجاب اهلل دعاءه وأبر قسمو بأن يّسر القوم ثَنِ  ّية الرُّ

ولم يجعمو : ))إن من عباد اهلل من لو أقسم عمى اهلل ألبره((، لقبول األرش والعفو عن القصاص، فمذلك قال النبي 
 .(ٗٛٔ)ثقة" رفي معنى المتألِّي عمى اهلل بغي

، بل المراد بو الرغبة إلى مستحق القصاص أن قال النووي: "قولو: )واهلل ال ُيقَتص منيا( فميس معناه رد حكم النبي     -ٕ
لى النبي  نما حمف ثقة بيم أن ال يحنثوه أو ثقة بفضل اهلل  يعفو وا  ولطفو أن ال يحنثو في الشفاعة إلييم في العفو، وا 

 . (٘ٛٔ)العفو" بل يميميم
 وقيل: بل قالو قبل أن يعمم أن القصاص حتم، وظن أنو يخير بينو وبين الدية، أو العفو، ويرشد إليو قولو في جوابو:       

 . (ٚٛٔ)وقيل غير ذلك، (ٙٛٔ)"يا أنس كتاب اهلل القصاص"
 .(ٛٛٔ)"وجميع ما قيل ال يخمو من بعد": قال الشوكاني       

 .(ٜٛٔ)أو في أمر يواجيو، ي أمر وقع لوجواز الحمف فيما يظنو اإلنسان أنو صحيح ف (ٔ
ال يكون في اعتراض عمى أمر شرعي، وأما ما جاء في الصحيحين من ِخطبة عمي بن أبي  إن اإلقسام عمى اهلل  (ٕ

ليس  (ٜٓٔ)وبنت عدو اهلل، عند رجل واحد(( : ))واهلل ال تجتمع بنت رسول اهلل لبنت أبي جيل وقول النبي  طالب 
أمر أحمو اهلل تعالى، قال ابن بّطال: "كره رسول اهلل ذلك، وخطب الناس، وعّرفيم أنو ال يحّرم  من باب االعتراض عمى

حالاًل أحمو اهلل مما يعرضو عمي من الخطبة عمى فاطمة، ولكنو أعز نفسو وبنتو من أن تضارىا بنت عدو اهلل، وأقسم 
طمرين ال يؤبو لو لو أقسم عمى  يقد قال: )رب أشعث ذ، و عمى اهلل أال يجتمعا عند رجل واحد ثقة باهلل أنو يبر قسمو 

َوَما َكاَن اهلل ألبره(، والرسول أولى الناس بيذه المنزلة، فأقسم عمى ذلك لعممو أن اهلل قد منع المؤمنين أذاه؛ لقولو تعالى: 
المؤمنين أن يفعل شيئًا ييا، فميس ألحد من في ابنتو أنو يؤذيو ما يؤذ ، وقد قال : األحزاب[ٖ٘]ٱلمَّوِ  َرُسولَ  ُتؤُذواْ  َأنَلُكم 

ن كان فعل ذلك لو مباحاً ، يتأّذى بو النبي   .(ٜٔٔ)"وا 
 حين زوَّجو فاطمة قد شرط عمى عمي  وذكر ابن الجوزي وجيًا آخر ورّجحو، فقال: "ويحتمل أن يكون رسول اهلل        

أبي  أال يتزوج عمييا، والشرط في مثل ىذا صحيح، وليذا قال: )ال آذن( وىذا الوجو أولى من األول، ويدل عميو أنو أثنى عمى
 .(ٕٜٔ))حدثني فوّفى لي(": العاص وشكره. وجاء في بعض الحديث أنو قال

 المعموم من الدين بالضرورة، إن اإلقسام عمى اهلل تعالى بأمٍر قطعي الثبوت جائز، كأن يقسم عمى اهلل بأمٍر ىو من (ٖ
 ونحو ذلك؛ إلفادتو اإلخبار أو الدعاء.، سيدخل الكافرين النار خالدين فييا أبداً  فيقسم أن اهلل 

ٗ) )) ، وحديث ))رب أشعث مدفوع باألبواب، (ٖٜٔ)يتوجو اإلشكال فيما ظاىره التعارض بين حديث ))من ذا الذي يتألَّى عميَّ
، اهلل ورحمتوكان سببو العجب، والِكْبر، والجيل، والَتَحجُّر بفضل  ن حديث التََألِّي عمى اهلل لو أقسم عمى اهلل ألبره((: بأ

. بخالف الحديث اآلخر (ٜٗٔ)عباده، قال ابن الجوزي: ))ىذا المـُتََألِّي جيل َسَعة الكرم، فعوقب بإحباط العمل(( عنواستبعادىا 
عوتو، وعمى قول آخر في المراد باإلقسام: أنو الدعاء، فيكون إبرار اهلل لو والذي كان دافعو حسن الظن باهلل، ورجاء إجابة د

 في إجابة دعوتو، قال القاضي عياض: ))وقولو: "لو أقسم عمى اهلل ألبره": أي لفضمو، ومنزلتو عند اهلل أنو يجيب رغبتو ودعاءه،
 ة عن قوة العزيمة في الرغبة والدعاء، أو يكون عن وجيوعبار  -ىنا–وال يخيب أممو وبره؛ لرجائو وعزيمتو في رغبتو لربو، والقسم 

ــفيما أقسم عمي ــفي سابق عممو، أنو ممن ال يخالف مجاري القدر قسمو، وُيِبّر خمق دمــقد أجرى قدره وتقو من األمور؛ أن اهلل ــ  و،ــ
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 .(ٜ٘ٔ)((وَأَبرَّه أجابو، الدعاء: معنى القسم ىنا: عزيمتو. وقيل ويمضي
، : الحجرات[ٖٔ]َأتَقٰىُكم ٱلمَّوِ  ِعندَ  َرَمُكمِإنَّ َأك: كما قال جل شأنو، الحقيقي لقيمة المرء ىو تقوى اهلل إن الميزان   (٘

فمن كان أتقى هلل فيو أكرم عند اهلل، يجيب دعاءه، ويبر قسمو، الذي لن يقسم عمى اهلل بظمم ألحد، ولكنو يقسم عمى اهلل فيما 
 .ة ثقة باهلل ، أو في أمور مباحيرضي اهلل 

 

 : اخلامتة
 : من أىميا، ِعّدة نتائجخمصت الدراسة إلى        

أربعة في الصحيحين، اتفق الشيخان عمى  :بمغت األحاديث المجموعة في ىذه الدراسة سبعة عشر حديثًا، منيا (ٔ
 سنادىا ضعيف،حديثين، وانفرد مسمم بحديثين، ومجموع ما صح من بقية كتب السنة حديث واحد، وسبعة أحاديث إ

 وحديث واحد إسناده موضوع. ، وأربعة إسنادىا ضعيف جداً 
 ُيحكم بو عمى اهلل تعالى وُيحمف عميو.، ىو الجرأة عمى أمٍر غيبي: مفيوم الَقَسم عمى اهلل  (ٕ
 : عمى ضربين ن اإلقسام عمى اهلل إ (ٖ

 قسم عمى اهلل تعالى لقوة رجائو، وحسنمشروع، وىو أن يقسم بما أخبر اهلل بو ورسولو من نفي أو إثبات، أو أن ي   -
 ظنو بربو سبحانو وتعالى.

ر فضل اهلل ، والجيل، والِكْبر، وىو أن يكون الحامل لو اإلعجاب بالنفس، ممنوع   - وىو ، فيذا محرم، وَتَحجُّ
 عمل ىذا المـُْقِسم. وشيك بأن ُيْحِبط اهلل 

 

 : من ذلك، ليياالعممية أحببت اإلشارة إ التوصياتوىناك بعض        
 توجيو العناية إلى االىتمام بالقضايا االجتماعية والمشكالت السموكية، ودراستيا من خالل السنة النبوية )راوية ودراية(. (ٔ
الحرص عمى تقويم المخالفات العقدية المنتشرة في المجتمعات اإلسالمية، من خالل الدراسات المنيجية عمى ضوء  (ٕ

 السنة النبوية.
 وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد.، واهلَل أسأل التوفيق والسداد، ىذا جيد المـُِقل، ماً وختا       

 

 .اهلوامش
                                                 

براىيمو المخزومي،  ميدي: تحقيق، العين، (هٓٚٔ ت) الفراىيدي أحمد بن الخميل: ينظر (ٔ)  اليالل، ومكتبة سامرائي، دارال ا 
 .ٙٛص ،٘ج

 التراث إحياء دار، مرعب، بيروت عوض محمد: تحقيق، المغة تيذيب، (مٜٔٛ-ىـٖٓٚت ) األزىري بن أحمد بن محمد: ينظر (ٕ)
سماعيلو  .ٜٖٔص ،ٛج ،(ٔ)ط، مٕٔٓٓالعربي،   عبد أحمد: ، تحقيقالصحاح، (مـٖٓٓٔ-هٖٜٖ)ت  الجوىري حماد بن ا 
ٔ ىـ ٚٓٗٔلمماليين،  العمم دار، تعطار، بيرو  الغفور -ىـٜٖ٘)ت  الرازي فارس بن أحمدو  م.ٕٓٔٓ، ص٘ج ،(ٗ)ط، مٜٚٛ
 ىالل أبوو  .ٙٛص ،٘ج م،ٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔالفكر،  ىارون، دار محمد السالم عبد: تحقيق، المغة مقاييس معجم، (مٗٓٓٔ
مصر،  – سميم، القاىرة إبراىيم محمد: ميوع وعمق ، حققوالمغوية الفروق، (مٗٓٓٔ–هٜٖ٘)ت  العسكري اهلل عبد بن الحسن

 . ٙ٘ص والتوزيع، لمنشر والثقافة العمم دار
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 األثير ابن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجدو  .ٕٛٔص ،ٔج ،المغة مقاييس معجمو  .ٖٚ٘، صٛج ،العين: ينظر( (ٖ
، الطناحي، بيروت محمد اوي، ومحمودالز  أحمد طاىر: ، تحقيقالحديث غريب في النياية، (مٕٓٔٔ-ىـٙٓٙ)ت الجزري 
 . ٕٙص ،ٔج م،ٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔالعممية،  المكتبة

 .اهلل شاء إن األول الحديث في تخريجو سيأتي( ٗ)

، (ٖ)ط، ىـٛٓٗٔ، (د.م) ،التوحيد كتاب حاشية، (مٕٜٚٔ-ىـٕٜٖٔ)ت  النجدي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: ينظر( ٘)
، الجوزي ابن دار، ، السعوديةالتوحيد كتاب عمى المفيد القول، (مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ)ت  العثيمين صالح بن محمدو  .ٖٛٛص

 في وفوائد المفظية المناىي معجم، (ىـٜٕٗٔ)ت  زيد أبو اهلل عبد بن بكرو  .ٜٜٗ-ٜٚٗ، صٕج ،(ٕ)ط، ىـٕٗٗٔ محرم
 . ٖٚ٘، ص(ٖ)ط، مٜٜٙٔ/ىـٚٔٗٔوالتوزيع،  لمنشر العاصمة دار، ، الرياضاأللفاظ

 العدل بنقل السنن من المختصر الصحيح المسند، (م٘ٚٛ–هٕٔٙ ت) النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسمم( ٙ)
: تعالى، تحقيق اهلل رحمة من اإلنسان تقنيط عن النيي: واآلداب، باب والصمة البر: ، كتاب اهلل رسول إلى العدل عن

 . ٖٕٕٓ، صٗج ،(ٕٕٔٙ-ٖٚٔ) حالعربي،  التراث إحياء الباقي، بيروت، دار عبد فؤاد محمد

، كتاب: وسننو وأيامو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل م(، ٓٚٛ-ىـٕٙ٘( محمد بن إسماعيل البخاري )ت ٚ)
: تحقيق، َعَذاٌب َأِليمٌ  :وإلى قول ِباْلُحر   اْلُحرُّ  ۖ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى تفسير القرآن، باب: 

 .ٕٗص ،ٙج ،(ٓٓ٘ٗ)، ح (ٔ)طىـ، ٕٕٗٔمحمد زىير الناصر، دار طوق النجاة، 
-ٕٗ) معناىا، ح في األسنان، وما في القصاص إثبات: والديات، باب والقصاص والمحاربين القسامة: ، كتابالصحيحمسمم، ( ٛ)

 .ٕٖٓٔص ،ٖج ،(٘ٚٙٔ

َبيِّع، أم أخت أن" مسمم رواية في خالف وقع( ٜ) : وجيين من الروايتين في االختالف حصل: "النووي ، قال"إنساناً  حارثة، جرحت الرُّ
 أن مسمم رواية في أن: بنفسيا، والثاني الربيع أنيا البخاري رواية الربيع، وفي أخت الجارية أن مسمم رواية في أن: أحدىما
 .النَّْضر بن أنس أنو البخاري رواية الراء، وفي بفتح الربيع أم ىي ثنيتيا تكسر ال الحالف

 كتب أصحاب رواه عنو، وكذا ذكرنا كما - الصحيحة طرقو من ذكرىا البخاري، وقد رواية الروايات في المعروف: العمماء قال
َبيِّع قضيتان، أما إنيما: قمت. -السنن  الباء وفتح الراء بضم فيي مسمم رواية في الجارحة وأخت البخاري رواية في الجارحة الرُّ
ِبيع أم وأما ،الياء وتشديد )ت  النووي شرف بن يحيى الدين محيي". الياء وتخفيف الباء وكسر الراء فبفتح مسمم رواية في الحالفة الرَّ
 .ٖٙٔص ،ٔٔج ،(ٕ)ط، ىـٕٜٖٔالعربي،  التراث إحياء دار، ، بيروتالحجاج بن مسمم صحيح شرح المنياج، (مٕٛٚٔ-ىـٙٚٙ

 أن «القصاص عميكم كتب» آية في البقرة سورة في مرَّ  لما الموافق األخت، وىو لفظ حذف صوابو: قيل: "الِكْرماني وقال 
َبيِّع  يوسف بن محمد". أحد عن ُينقل لم أخرى، لكنو امرأة ىذه: يقال أن إال الميم. آخره إلى.. جارية ثنية كسرت نفسيا الرُّ

 ىـ/ٖٙ٘ٔ، العربي التراث إحياء دار، ، بيروتالبخاري صحيح شرح في الدراري الكواكب، (مٖٗٛٔ-ىـٙٛٚ)ت  الكرماني
 .ٚٔص ،ٕٗج ،(ٔ)ط، مٖٜٚٔ
 عمييا فقضي إنسانا جرحت أنيا إحداىما واحدة المرأة وقعتا صحيحتان قصتان بأنيما حزم ابن جزم: "حجر ابن الحافظ وقال

  البييقي الثانية، وقال في وأخوىا األولى في ياأم وحمفت بالقصاص عمييا فقضي جارية ثنية كسرت أنيا واألخرى ،بالضمان
ال الجمع ىذا ُقِبل قصتان، فإن أنيما عمى يدل الخبرين ظاىر: -الروايتين أورد أن بعد-  .حميد من أحفظ فثابت وا 

 : منيا مغايرات القصتين في: قمت
َبيِّع الجانية ىل  َبيِّع أم حالفال الجراحة؟ وىل أو الثنية كسر الجناية أختيا؟ وىل أو الرُّ  ما النَّْضر؟ وأما بن أنس أخوىا أو الرُّ

 فيو ثنيتيا فكسرت جارية معوذ بنت الربيع لطمت: قال أنس عن حميد عن آخر وجو من البييقي عند الجنايات أول في وقع
 حجر بن عمي بن أحمد". البخاري صحيح في بو التصريح وقع كما أنس عمة النَّْضر بنت أنيا أبييا، والمحفوظ ذكر في غمط
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الباقي،  عبد فؤاد محمد: وأحاديثو وأبوابو كتبو ، رقمالبخاري صحيح شرح الباري فتح، (مٛٗٗٔ-ىـٕ٘ٛ)ت  العسقالني
 .ٕ٘ٔص ،ٕٔج ىـ،ٜٖٚٔ، المعرفة دار، الخطيب، بيروت الدين محب: طبعو عمى وأشرف وصححو أخرجو

ِلَك َزِنيم   ُعُتل  ، كتاب: تفسير القرآن، باب: الصحيح( البخاري، ٓٔ)  لو، وفي والمفظ ٜ٘ٔص ،ٙج ،ٜٛٔٗ، ح[ٖٔ: القمم]َبْعَد ذَٰ
 ".متاضعف ضعيف كل: "قال أنو إال سفيان، بمثمو طريق من ٕٓ، صٛج ،ٔٚٓٙ ح الكبر: األدب، باب: كتاب

 ،(ٖٕ٘ٛ-ٚٗ) عفاء، حالض يدخميا والجنة الجبارون يدخميا النار: وأىميا، باب نعيميا وصفة الجنة: ، كتابالصحيحمسمم، ( ٔٔ)
 .ٜٕٓٔ، صٗج

، ٖٗٔص ،ٛج ،(ٚ٘ٙٙ) ح َوأَْقَسُموا ِبالمَِّو َجْيَد أَْيَماِنِيمْ  :، كتاب: األيمان والنذور، باب: قول اهلل تعالىالصحيح( البخاري، ٕٔ)
 .وتأخير تقديم آخره وفي بمثمو

 ،ٗج ،(ٖٕ٘ٛ-ٙٗ) الضعفاء، ح يدخميا والجنة الجبارون ايدخمي النار: وأىميا، باب نعيميا وصفة الجنة: ، كتابالصحيحمسمم، ( ٖٔ)
 .، بنحوهٜٕٓٔص

 ٜٜٙٔص ،ٗج ،(ٕٕٗ٘-ٕٕ٘) ، ح القرني أويس فضائل من: ، باب الصحابة فضائل: ، كتابالصحيحمسمم، ( ٗٔ)
 .قصة طويل، ضمن وسياقو

ن أسير الحديث، وحديث ىذا إال عمر عن جابر بن أسير أسند نعمم وال: "البزَّار قال( ٘ٔ)  ".آفة فمو حسن ظاىره إسناده كان منكر، وا 
 ،آخروناهلل، و  زين الرحمن محفوظ: تحقيق، (الزخار البحر= ) البزّار مسند، (مٜ٘ٓ-ىـٕٜٕ)ت  البّزار عمرو بن أحمد بكر أبو

 .ٜٚٗص ،ٔج ،ٕٖٗ ، ح(ٔ)ط، والحكم العموم مكتبة، المنورة المدينة

 ، وفيٕٕٗٓص ،ٗج ،(ٕٕٕٙ-ٖٛٔ) والخاممين، ح الضعفاء فضل: واآلداب، باب والصمة البر: ، كتابالصحيحمسمم، ( ٙٔ)
 . ٜٕٔٔص، ٗج ،(ٕٗ٘ٛ-ٛٗ) ح الضعفاء يدخميا والجنة الجبارون يدخميا النار: وأىميا، باب نعيميا وصفة الجنة: كتاب

 محمد أحمد: ، تحقيقمالك بنا البراء مناقب: المناقب، باب ، أبوابالجامع، (مٕٜٛ-ىـٜٕٚ)ت  الترمذي عيسى بن محمد( ٚٔ)
 . ٕٜٙ، ص٘، جٖٗ٘ٛ، ح(ٕ)طم، ٜ٘ٚٔىـ/ٜٖ٘ٔالحمبي،  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة وآخرون، مصر، شركة شاكر

 الكتب دار، شاىين، لبنان السالم عبد محمد: حواشيو ، وضعالزىد، (م٘٘ٛ -ىـٕٔٗ)ت  الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد( ٛٔ)
 .، بمثموٕٗ، صٖٗٔ ، ح(ٔط)، مٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔالعممية، 

األرنؤوط، وآخرون،  شعيب: تحقيق، حنبل بن أحمد اإلمام مسند، (م٘٘ٛ -ىـٕٔٗ)ت  الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد( ٜٔ)
 .ٜ٘ٗ، صٜٔ، جٙٚٗٗٔ، ح(ٔ)طم، ٕٔٓٓ/ىـٕٔٗٔالرسالة،  بيروت، مؤسسة

: تحقيق، ُحَمْيد بن َعْبد مسند من المنتخب، (مٖٙٛ-ىـٜٕٗ)ت  -الَكّشي: لو ويقال- الَكّسي نصر بن ُحَميد بن الحميد عبد (ٕٓ)
 .ٖٓٚ، صٖٕٙٔ، ح(ٔ)ط، مٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔالسنة،  مكتبة، خميل، القاىرة محمد محمودو ، السامرائي صبحي

 الحديثة، الفاروق، ىالل، القاىرة فتحي بن صالح: تحقيق، الكبير التاريخ، (مٖٜٛ-ىـٜٕٚ)ت  بكر خيثمة، أبو أبي بن أحمد( ٕٔ)
 .ٜٛٚ، صٕ، جٕٛٓٗ، ح(ٔ)ط، مٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔ

 األرنؤوط، مؤسسة شعيب: ، تحقيقاآلثار مشكل شرح، (مٖٖٜ-ىـٕٖٔ)ت  الطحاوي جعفر سالمة، أبو بن محمد بن أحمد( ٕٕ)
 .ٜ٘ٔ، صٕ، ج(ٓٛٙ) ، ح(ٔ)ط، مٜٗٗٔ/ ىـ٘ٔٗٔالرسالة، 

 بنا المحسن عبدو ، اهلل عوض بن طارق: تحقيق، ألوسطا المعجم، (مٜٔٚ-ىـٖٓٙ)ت  الطبراني القاسم أحمد، أبو بن سميمان( ٖٕ)
 .ٕٗٙ، صٔ، ج(ٔٙٛ) الحرمين، ح دار، الحسيني، القاىرة إبراىيم

، والتفرد االتفاق عمى وصفاتو  اهلل أسماء ومعرفة التوحيد، (م٘ٓٓٔ-ىـٜٖ٘)ت  َمْنَده ابن اهلل عبد إسحاق، أبو بن محمد( ٕٗ)
 ، ح(ٔ)ط، مٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔوالحكم،  العموم دار، سوريا، والحكم العموم مكتبة، المنورة ةالفقييي، المدين محمد بن عمي: حققو

 .ٕٜ، صٕ، ج(ٕٖٕ)
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، حامد، الرياض الحميد عبد العمي عبد: ، حققواإليمان ، شعب(مٙٙٓٔ-ىـٛ٘ٗ)ت  البييقي بكر عمي، أبو بن الحسين بن أحمد( ٕ٘)
 عبد لفظ بمثل. ٜٛ، صٖٔ، ج(ٓٓٓٓٔ) ، ح(ٔ)ط، مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔباليند،  ببومباي السمفية الدار مع بالتعاون الرشد مكتبة

 .حميد بنا

 المعارف دائرة، الدكن – آباد حيدر: ، الطبعةالكبير التاريخ، (مٓٚٛ-ىـٕٙ٘)ت  البخاري اهلل عبد إسماعيل، أبو بن محمد( ٕٙ)
 .ٛٗٗ، صٔخان، ج المعيد عبد محمد: مراقبة تحت العثمانية، طبع

 .ٗٔ، ص(ٜٙ) ، حلزىداأحمد، ( ٕٚ)

 بسيوني بن السعيد محمد: ، تحقيقاألولياء، (مٜٗٛ–هٕٔٛ ت) الدنيا أبي بابن بكر، المعروف محمد، أبو بن اهلل عبد( ٕٛ)
 .أحمد لفظ بنحو. ٖٔ، صٕٔ، ح(ٔ)ط، هٖٔٗٔالثقافية،  الكتب زغمول، بيروت، مؤسسة

، (الحارث مسند زوائد عن الباحث بغية= ) الحارث مسند، (مٜٙٛ-ىـٕٕٛ)ت  أسامة أبي بابن محمد، المعروف بن الحارث( ٜٕ)
 خدمة مركز، المنورة الباكري، المدينة صالح أحمد حسين: تحقيق، (ىـ ٚٓٛ)ت  الييثمي بكر أبي بن عمي الدين نور: المنتقي
 .أحمد لفظ بمثل. ٜٛٛ، صٕ، ج(ٖٓٔٔ) ، ح(ٔ)ط، مٕٜٜٔ/ٖٔٗٔالنبوية،  والسيرة السنة

عمي، مصر،  صالح أشرف: ، تحقيقالباغندي أمالي، (مـٜٙٛ-هٖٕٛ ت( )الكبير) الباَغندي بكر ميمان، أبوس بن محمد( ٖٓ)
 .يعمى أبي لفظ بمثل. ٜٗص، (ٖٖ) ، ح(ٔ)ط، مٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔقرطبة،  مؤسسة

 دار، دمشقأسد،  سميم حسين: تحقيق، يعمى أبي مسند، (مـٕٜٓ–هٖٚٓ ت) الموصمي يعمى المثُنى، أبو بن عمي بن أحمد( ٖٔ)
 .ٙٙ، صٚ، ج(ٜٖٚٛ) ، ح(ٔ)ط، مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔلمتراث،  المأمون

 .ٜٚ، صٖٔ، ج(ٜ٘ٗٙ) ، حٕٖ، صٖٔ، ج(ٜٖٖٙ) ، حالمسندالبّزار، ( ٕٖ)

 .ٚ٘ٔ، صٕ، ج(ٙٚٙ) ، حاآلثار مشكل شرحالطحاوي، ( ٖٖ)

، اإلسالمي لمكتاب الخمفاء دار، بدر، الكويتال بدر: تحقيق، الغرباء، (مٜٓٚ-ىـٖٓٙ)ت  اآلُجرِّيُّ  اهلل عبد بن الحسين بن محمد( ٖٗ)
 .ٕٗ، ص(ٕٛ) ، ح(ٔ)ط، هٖٓٗٔ

الموجود،  عبد أحمد عادل: ، تحقيقالرجال ضعفاء في الكامل، (مٜٙٚ-ىـٖ٘ٙ)ت  أحمد، الجرجاني َعِدي، أبو بن اهلل عبد( ٖ٘)
 .ٜٕٖ، صٗج ،(ٔ)ط، مٜٜٚٔـ/هٛٔٗٔالعممية،  الكتب، سنة، بيروت أبو الفتاح عبد: معوض، وشاركيما محمد وعمي

 القادر عبد مصطفى: ، تحقيقالصحيحين عمى المستدرك، (م٘ٔٓٔ-ه٘ٓٗ ت) الحاكم اهلل عبد النيسابوري، أبو اهلل عبد بن محمد( ٖٙ)
 .قصة الطحاوي، وفيو لفظ بمثل. ٖٖٔ، صٖج ،(ٕٗٚ٘) ، ح(ٔ)ط، مٜٜٓٔ/ ىـٔٔٗٔالعممية،  الكتب دار، عطا، بيروت

 أصول شرح كتاب من)،  اهلل أولياء كرامات، (مٕٚٓٔ-ىـٛٔٗ)ت  الاللكائي القاسم منصور، أبو بن حسنال بن اهلل ىبة( ٖٚ)
، مٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔطيبة،  دار الغامدي، السعودية حمدان بن سعد بن أحمد: ، تحقيق(لاللكائي والجماعة السنة أىل اعتقاد

 .قصة الطحاوي، وفيو لفظ بمثل. ٜ٘ٔ، صٜج ،(ٛ)ط

 ، السعادة، بجواراألصفياء وطبقات األولياء حمية، (مٖٛٓٔ-ىـٖٓٗ ت) األصبياني نعيم أحمد، أبو بن اهلل بدع بن أحمد( ٖٛ)
 .قصة الطحاوي، وفيو لفظ بمثل. ٙ، صٔم، جٜٗٚٔىـ/ٜٖٗٔمصر،  محافظة

 .قصة الطحاوي، وفيو لفظ بمثل. ٜٛ، صٖٔ، ج(ٔٓٓٓٔ) ، حاإليمان شعبالبييقي، ( ٜٖ)

، ، بيروتالشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل، (مٙٙٓٔ-ىـٛ٘ٗ ت) البييقي بكر عمي، أبو نب الحسين بن أحمد( ٓٗ)
 .قصة الطحاوي، وفيو لفظ بمثل. ٖٛٙ، صٙج، (ٔ)ط، ىـ٘ٓٗٔالعممية،  الكتب دار

 .الطحاوي لفظ بنحو. ٖٓ٘، صٔ، جاألولياء حميةنعيم،  أبو( ٔٗ)

 كسروي سيد: تحقيق، (أصبيان تاريخ) أصبيان أخبار(، مٖٛٓٔ -ىـٖٓٗ)ت  صبيانياأل نعيم أحمد، أبو بن اهلل عبد بن أحمد( ٕٗ)
 .الطحاوي لفظ بنحو. ٕٙٚ، صٕ، ج(ٔ)ط، مٜٜٓٔ/هٓٔٗٔالعممية،  الكتب حسن، بيروت، دار
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زي، العزا يوسف بن عادل: ، تحقيقالصحابة معرفة، (مٖٛٓٔ-ىـٖٓٗ)ت  األصبياني نعيم أحمد، أبو بن اهلل عبد بن أحمد( ٖٗ)
 .الطحاوي لفظ بنحو. ٖٔٛ، صٔ، ج(ٚٚٓٔ) ، ح(ٔ)ط، مٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔالوطن،  دار، الرياض

 األحاديث من المستخرج أو المختارة األحاديث(، مٕ٘ٗٔ-ىـٖٗٙ)ت  المقدسي اهلل عبد الواحد، أبو عبد بن محمد الدين ضياء( ٗٗ)
 دىيش، بيروت، دار بن اهلل عبد بن الممك عبد: قوتحقي ، دراسةصحيحييما في ومسمم البخاري يخرجو لم مما المختارة
 .بنحوه. ٕٚٔ، صٚ، ج(ٜٕ٘ٙ) ، ح(ٖ)ط، مٕٓٓٓ/هٕٓٗٔخضر، 

 ،معروف، بيروت عواد بشار: تحقيق، بغداد تاريخ، (مٕٚٓٔ-ىـٖٙٗ)ت  البغدادي بكر، الخطيب ثابت، أبو بن عمي بن أحمد( ٘ٗ)
  .ٕٖٖ، صٗ، ج(ٔ)ط، مٕٕٓٓىـ/ٕٕٗٔاإلسالمي،  الغرب دار

 الشاويش، زىير األرنؤوط، ومحمد شعيب: ، تحقيقالسنة شرح، (ىـٙٔ٘)ت  البغوي محمد محمد، أبو بن مسعود بن الحسين( ٙٗ)
 .ٜٓٔ، صٗٔ، ج(ٕ)ط، مٖٜٛٔ/ىـٖٓٗٔاإلسالمي،  المكتب، دمشق، بيروت

 كامل محمد: األول جزءال ، محقق(محرز ابن رواية) معين ابن تاريخ، (مٛٗٛ-ىـٖٖٕ)ت  زكريا معين، أبو بن يحيى( ٚٗ)
 .ٜٙ، صٔ، ج(ٔ)ط، مٜ٘ٛٔ/ىـ٘ٓٗٔالعربية،  المغة القصار، دمشق، مجمع

: تحقيق، الرجال أسماء في الكمال تيذيب إكمال، (مٖٔٙٔ-ىـٕٙٚ)ت  اهلل عبد اهلل، أبو عبد بن قميج بن ُمَغْمطاي: ينظر( ٛٗ)
 .ٗٛٔ، صٙ، ج(ٔ)ط، مٕٔٓٓ/  ىـٕٕٗٔالحديثة،  إبراىيم، الفاروق بن محمد، وأسامة بن عادل

 ،مٖٜٚٔ/ ىٖٜٖٔالعثمانية،  المعارف دائرة، اليند - آباد ، حيدرالثقات، (مٜ٘ٙ-ىـٖٗ٘)ت  الُبستي حاتم حبان، أبو بن محمد( ٜٗ)
 .ٜٕٛ، صٛ، ج(ٔ)ط

 ،الستة كتبال في رواية لو من معرفة في الكاشف، (مٖٚٗٔ-ىـٛٗٚ)ت  الذىبي اهلل عبد الدين، أبو أحمد، شمس بن محمد( ٓ٘)
 ،(ٔ)ط، مٕٜٜٔىـ/ٖٔٗٔالقرآن،  عموم اإلسالمية، مؤسسة لمثقافة القبمة دار، الخطيب، جدة محمد عوامة، أحمد محمد: تحقيق

 .٘ٚٗ، صٔج

 ىـ/ٙٓٗٔالرشيد،  دار، عوامة، سوريا محمد: تحقيق، التيذيب تقريب، (مٛٗٗٔ-ىـٕ٘ٛ)ت  العسقالني حجر عمي، ابن بن أحمد( ٔ٘)
 .ٕٔٙ، ص(ٔ)ط، مٜٙٛٔ

، التيذيب تيذيب، (مٛٗٗٔ-ىـٕ٘ٛ)ت  العسقالني حجر عمي، ابن بن أحمدو  .ٗٛٔ، صٙ، جالكمال تيذيب إكمالُمَغْمطاي، ( ٕ٘)
 .ٜٕٓ، صٗ، ج(ٔ)ط، ىـٕٖٙٔالنظامية،  المعارف دائرة مطبعة، اليند

 عمي: ، تحقيقالرجال نقد في الاالعتد ميزان، (مٖٚٗٔ-ىـٛٗٚ)ت  الذىبي اهلل عبد الدين، أبو أحمد، شمس بن محمد( ٖ٘)
 .ٕٗ٘، صٕ، ج(ٔ)ط، مٖٜٙٔىـ/ٕٖٛٔوالنشر،  لمطباعة المعرفة دار، لبنان/  البجاوي، بيروت محمد

 .ٜٕٓ، صٗ، جالتيذيب تيذيبحجر،  ابنو  .ٗٛٔ، صٙ، جالكمال تيذيب إكمالُمَغْمطاي، ( ٗ٘)

 عبد: تحقيق، األطراف بمعرفة األشراف تحفة، (مٖٔٗٔ -ىـٕٗٚ)ت  المزي الحجاج الرحمن، أبو عبد بن يوسف: في كذا( ٘٘)
 نسخة ، وفي(ٕ٘ٚ) ، رقمٚٓٔ، صٔ، ج(ٕ)ط، مٖٜٛٔ/ ىـٖٓٗٔالقّيمة،  اإلسالمي، والدار الدين، المكتب شرف الصمد
 الدين ناصر محمد: ينظر". الوجو ىذا من حسن صحيح حديث ىذا: "عيسى أبو قال: النَُّسخ بعض في شاكر، وجاء أحمد
، الرياض، (هٜٕٚ ت) الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبي ، لإلمامالترمذي سنن صحيح، (مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ)ت  انياأللب

 .ٙٙ٘، صٖ، ج(ٖٗ٘ٛ) ، ح(ٕ)ط، مٕٕٓٓ/هٕٕٗٔالمعارف،  مكتبة

 . ٜٓ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، ( ٙ٘)

سعيد،  الرحيم عبد ىمام: تحقيق، الترمذي عمل شرح، (مٖٜٖٔ-ىـٜ٘ٚ)ت  الحنبمي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد: ينظر( ٚ٘)
 .ٕٓٗ-ٜٔٗ، صٔ، ج(ٔ)ط، مٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔالمنار،  مكتبة، األردن

 .ٜٛ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٛ٘)
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، المراسيل أحكام في التحصيل جامع، (مٜٖ٘ٔ-ىـٔٙٚ)ت  العالئي سعيد كيكمدي، أبو بن خميل الدين صالح: ينظر( ٜ٘)
 .ٜٚٔ، ص(ٕ)ط، مٜٙٛٔىـ/ٚٓٗٔالكتب،  عالم، في، بيروتالسم المجيد عبد حمدي: تحقيق

 .ٜٛٔ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٓٙ)

 .ٜٙٗ، صالمرجع السابق: ينظر( ٔٙ)

معروف،  عواد بشار: تحقيق، الرجال أسماء في الكمال تيذيب، (مٖٔٗٔ-ىـٕٗٚ)ت  المزي الحجاج الرحمن، أبو عبد بن يوسف( ٕٙ)
 .ٚٔٔ، صٕٙ، ج(ٔ)ط، مٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔالرسالة،  مؤسسة، بيروت

 .ٕٔٙ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٖٙ)

 .٘ٚٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، ( ٗٙ)

 .ٜٕٖ، صٗ، جالرجال ضعفاء في الكاملَعِدي،  ابن( ٘ٙ)

 الفريوائي، الرحمن عبد: تحقيق، الحفاظ ذخيرة، (مٖٔٔٔ-ىـٚٓ٘)ت  القيسراني بابن المقدسي، المعروف طاىر بن محمد( ٙٙ)
 .ٜٖ٘ٔ، صٖ، ج(ٖٙٗٓ) ، ح(ٔ)ط، مٜٜٙٔ-ىـٙٔٗٔالسمف،  دار، الرياض

 الدين حسام: تحقيق، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، (م٘ٓٗٔ-ىـٚٓٛ)ت  الييثمي الدين نور الحسن بكر، أبو أبي بن عمي( ٚٙ)
 . ٕٗٙ، صٓٔ، ج(ٜ٘ٔٚٔ) م، حٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔالقدسي،  مكتبة، القدسي، القاىرة

 .ٕٓٗ، صالتيذيب تقريبجر، ح ابن: ينظر( ٛٙ)

 .ٕٖٖ، صٗ، جبغداد تاريخالبغدادي،  الخطيب( ٜٙ)

 .ٙٙ٘، صٖ، جٖٗ٘ٛ ، حالترمذي سنن صحيحاأللباني، : ينظر( ٓٚ)

 عبد محمد: تحقيق، والخمول التواضع، (مٜٗٛ-ىـٕٔٛ)ت  الدنيا أبي بابن بكر، المعروف عبيد، أبو بن محمد بن اهلل عبد( ٔٚ)
 . ، بنحوهٛٔ، صٕ، ح(ٔ)ط، مٜٜٛٔ/هٜٓٗٔالعممية،  الكتب دار، روتعطا، بي أحمد القادر

 . ، بنحوهٕٗ٘، صٔٔ، ج(ٜٖٓ٘) ، حالمسندالبّزار، ( ٕٚ)

 .، بنحوه٘٘ٔ، صٕ، ج(ٖٚٙ) ، حاآلثار مشكل شرحالطحاوي، ( ٖٚ)

 .ٔٔ، صٕٔ، ج(ٕٖٕٔٔ) ، حالكبير المعجمالطبراني، ( ٗٚ)

 . ، بمثموٖ٘ٔ، صٖ، ج(ٕٚٔٚ) ، حاألوسط المعجمالطبراني، ( ٘ٚ)

 . ، بمثموٕٖٛ، صٔ، جأصبيان أخبارنعيم،  أبو( ٙٚ)

 . ، بمثموٙٚ، صٚ، جالنبوة دالئلالبييقي، ( ٚٚ)

 .، بمثموٙٓٔ، صٓٔ، ج(ٖٓٔ) ، حالمختارة األحاديثالمقدسي، ( ٛٚ)

 . ٖٓٓ، صٛ، جالنبالء أعالم سيرالذىبي، و  .ٖ٘ٗ، صٕٖ، جالكمال تيذيبالمزي، ( ٜٚ)

 . ٖ٘ٗ، صٕٖ، جالكمال بتيذيالمزي، ( ٓٛ)

 الرحمن محفوظ: وتخريج ، تحقيقالنبوية األحاديث في الواردة العمل، (مٜٜ٘-ىـٖ٘ٛ)ت  الدارقطني أحمد بن عمر بن عمي( ٔٛ)
 . ٜٔ، صٖم، جٜ٘ٛٔىـ/٘ٓٗٔ (ٔ)ططيبة،  دار، السمفي، الرياض اهلل زين

 . ٜٖٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي، ( ٕٛ)

 . ٛٓٙص، التيذيب تقريبحجر،  ابن( ٖٛ)

 وصي: تحقيق، (اهلل عبد ابنو رواية) الرجال ومعرفة العمل، (م٘٘ٛ-ىـٕٔٗ)ت  الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد: ينظر( ٗٛ)
 . ٕٓٔ، صٖ، ج(ٕ)ط، م ٕٔٓٓ/ىـٕٕٗٔالخاني،  دار، عباس، الرياض محمد بن اهلل

 ،الثقات أسماء تاريخ، (مٜٜ٘-ىـٖ٘ٛ)ت  شاىين بـابن عثمان، المعروف بن أحمد بن عمرو  .ٖٗٔ، صٙ، جالثقاتحبان،  ابن( ٘ٛ)
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 . ٘٘، ص(ٔ)ط، مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔالسمفية،  السامرائي، الكويت، الدار صبحي: تحقيق

 .ٖٖٕ، صٖالكمال، ج تيذيب ُمَغْمطاي، إكمالو  .ٚٔٗ، صٔاالعتدال، ج الذىبي، ميزان( ٙٛ)

 سعيد، آيت الحسين: تحقيق، األحكام كتاب في واإلييام مالوى بيان، (مٖٕٓٔ-ىـٕٛٙ)ت  الفاسي القطان محمد، ابن بن عمي( ٚٛ)
 . ٜٗٔ، صٗ، ج(ٔ)ط، مٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔطيبة،  الرياض، دار

 . ٜٗٔ، صٗ، جواإلييام الوىم بيانالقطان،  ابن( ٛٛ)

 .ٚٔٗ، صٔ، جاالعتدال ميزانالذىبي، ( ٜٛ)

 . ٔٗٔ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن( ٜٓ)

 ومسند الستة الكتب عمى البزار مسند زوائد مختصر، (مٛٗٗٔ–هٕ٘ٛ)ت  النيالعسق حجر بن عمي بن أحمد: ينظر( ٜٔ)
 . ٖٚٚ-ٖٙٚ، صٕ، ج(ٕ٘ٗٓ) م، حٕٜٜٔ/هٕٔٗٔالثقافية،  الكتب الخالق، مؤسسة عبد بن صبري: تحقيق، أحمد

 .ٖٖٚ، صٚ، ج(ٖٖ٘ٔ) ، حالصحيحة األحاديث سمسمةاأللباني، : ينظر( ٕٜ)

األرنؤوط،  شعيب: تحقيق، بمبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح، (مٜ٘ٙ-ىـٖٗ٘)ت  الُبستي تمحا أحمد، أبو بن حبان بن محمد( ٖٜ)
 . ٖٜٗ، ص٘ٔ، ج(ٕٗٓٚ) ، ح(ٕ)ط، مٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔالرسالة،  مؤسسة، بيروت

 ميع: تحقيق، األصحاب معرفة في االستيعاب، (مٔٚٓٔ ىـٖٙٗ)ت  القرطبي البر عبد عمر، ابن اهلل، أبو عبد بن يوسف: ينظر( ٜٗ)
 . ٜٙ٘، صٖ، ج(ٔ)طم، ٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔالجيل،  البجاوي، بيروت، دار محمد

 . ٜٗٗ، صٚ، جالثقاتحبان،  ابن( ٜ٘)

 . ٖٔٓ، صٕ، جالكاشفالذىبي، ( ٜٙ)

 :تحقيق، واألعالم المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ، (ىـٖٚٗٔ-ىـٛٗٚ)ت  الذىبي اهلل عبد الدين، أبو أحمد، شمس بن محمد( ٜٚ)
 . ٕٕٓٔ، صٗ، ج(ٔ)ط، مٖٕٓٓاإلسالمي،  الغرب روف، دارمع عواد بشار

 .ٜٗ٘، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن( ٜٛ)

 . ٕٜٖ، صٖٔ، جالكمال ، تيذيبالمزي( ٜٜ)

 . ٖٖٛ، صٕ، جاالعتدال ميزانالذىبي، : ينظر( ٓٓٔ)

 . ٘ٔ، ص٘، جالتيذيب تيذيبحجر،  ابنو  .(الثقات) في خمفون ابن عن ، نقمو٘ٙ، صٚ، جالكمال تيذيب إكمالُمَغْمطاي، ( ٔٓٔ)

 .٘ٙ، صٚ، جالكمال تيذيب إكمالُمَغْمطاي، ( ٕٓٔ)

: تحقيق، األقطار فقياء وأعالم األمصار عمماء مشاىير، (مـٜ٘ٙ–هٖٗ٘)ت  الُبستي حاتم أحمد، أبو بن حبان بن محمد( ٖٓٔ)
 . ٕٙٔ، ص(ٔ)ط، مٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔالوفاء،  دار، براىيم، المنصورةإ يعم مرزوق

 . ٜٙ٘، صٖ، جاالستيعابالبر،  بدع ابن: ينظر( ٗٓٔ)

 .ٕٕٛ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٘ٓٔ)

 .ٜٕٛ، صٚ، ج(ٛٗ٘ٚ) ، حاألوسط المعجمالطبراني، ( ٙٓٔ)

 .ٛٙ، صٖٔ، ج(ٖٜٜٙ) ، حاإليمان شعبالبييقي، ( ٚٓٔ)

 اهلل نعمة اهلل شكر: تحقيق، المراسيل، (مٖٜٛ-ىـٕٖٚ)ت  الرازي حاتم أبي إدريس، ابن بن محمد بن الرحمن عبد: ينظر( ٛٓٔ)
 .ٜٚٔ، صالتحصيل جامعالعالئي، و  .ٜٚ، ص(ٔ)ط، ىـٜٖٚٔالرسالة،  مؤسسة، قوجاني، بيروت

 القاضي، طالب أبو: الجامع كتب عمى ، رتبوالكبير العمل، (مٕٜٛ-ىـٜٕٚ)ت  الترمذي عيسى عيسى، أبو بن محمد: ينظر( ٜٓٔ)
 العالئي،و  .ٖٙٛ، ص(ٔ)ط، ىـٜٓٗٔالعربية،  النيضة مكتبة، لكتبا عالم، وآخرون، بيروت، السامرائي صبحي: قـــتحقي

 .ٜٚٔص التحصيل، جامع
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 .ٜٚٔ، صالتحصيل جامعالعالئي، و  .ٓٛحاتم، المراسيل، ص أبي ابن: ينظر( ٓٔٔ)

، ىرةالسمفي، القا المجيد عبد بن حمدي: تحقيق، الكبير المعجم، (مٜٔٚ-ىـٖٓٙ)ت  الطبراني القاسم أحمد، أبو بن سميمان( ٔٔٔ)
 . ٙ٘ٔ، ص٘، ج(ٖٜٔٗ) ، ح(ٕ)ط، تيمية ابن مكتبة

 .ٕٙٔ، صٙٔ، جالمسندالبّزار، ( ٕٔٔ)

 .ٗٛ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، ( ٖٔٔ)

 .ٖٚٔ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن( ٗٔٔ)

 .ٜٜٔ، صٛ، جالكبير التاريخالبخاري، : ينظر( ٘ٔٔ)

 .ٕ٘ٙ، صٓٔ، ج(ٕٜٙٚٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، ( ٙٔٔ)

 .٘ٙ، صٛ، ج(ٜٕٛ٘ٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، ( ٚٔٔ)

 .ٖٚٚ، صٖ، ج(ٜٕٛٗ) ، حالشاميين مسندالطبراني، ( ٛٔٔ)

 ،(ىـٗٚٚ)ت  الدمشقي الفداء كثير، أبو بن عمر بن إسماعيل: ينظر. المطبوع في أجده كثير، والييثمي، لمطبراني، ولم ابن عزاه( ٜٔٔ)
، مٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔخضر،  دار، الدىيش، بيروت اهلل عبد بن ممكال عبد: تحقيق، َسَنن ألقوم اليادي والسَُّنن المسانيد جامع
 .ٕ٘ٙ، صٓٔ، ج(ٕٜ٘ٚٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، و  .ٖٛ٘، صٜ، ج(ٕٔ٘ٓٔ) ، ح(ٕ)ط

 .ٕ٘ٚ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابنو  .ٕٓ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، : ينظر( ٕٓٔ)

 .ٙٛٔ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٕٔٔ)

 .ٗٗٗ، صٖٛ، ج(ٖٕٚ٘ٗ) ، حالمسندأحمد، ( ٕٕٔ)

القيم،  ابن دار، القحطاني، الدمام سعيد بن محمد: تحقيق، السنة، (مٖٜٓ-ىـٜٕٓ)ت  حنبل بن محمد بن أحمد بن اهلل عبد (ٖٕٔ)
 .الحديث شاىد فيو ، مختصرًا، وليس٘ٔٙ، صٕج، (ٕٙٗٔ) ، ح(ٔ)ط، مٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔ

 مكتبة، السمفي، الرياض المجيد عبد حمدي: تحقيق، لفوائدا، (مـٖٕٓٔ–هٗٔٗ)ت  الرازي اهلل عبد بن محمد بن تمام( ٕٗٔ)
 .الحديث شاىد فيو ، مختصرًا، وليسٗٛٔ، صٕج، (ٔٛٗٔ) ، ح(ٔ)ط، ىـٕٔٗٔالرشد، 

 محمود شرف: تحقيق، الممكين وسؤال القبر عذاب إثبات(، مٙٙٓٔ-ىـٛ٘ٗ)ت  البييقي بكر عمي، أبو بن الحسين بن أحمد( ٕ٘ٔ)
 . الحديث شاىد فيو ، مختصرًا، وليس٘ٛ، ص٘ٔٔ، ح(ٕ)ط، ىـ٘ٓٗٔفرقان، ال القضاة، َعّمان، دار

 اليند، - الدكن آباد حيدروالتعديل،  الجرح، (ىـٖٜٛ-ىـٕٖٚ)ت  الرازي حاتم أبي إدريس، ابن بن محمد بن الرحمن عبد: ينظر( ٕٙٔ)
 .ٜٕٔص، ٚ، ج(ٔ)ط، مٕٜ٘ٔىـ/ٕٔٚٔالعربي،  التراث إحياء دار، بيروت، العثمانية المعارف دائرة مجمس طبعة

 بنا إبراىيم بن أحمد: تحقيق، الصغير الضعفاء، (مٓٚٛ- ىـٕٙ٘)ت  البخاري اهلل عبد إسماعيل، أبو بن محمد: ينظر( ٕٚٔ)
 .ٜٔٔ، ص(ٔ)ط، مٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔعباس،  ابن العينين، مكتبة أبي

، زايد، حمب إبراىيم محمود: تحقيق، نوالمتروكو الضعفاء، (مٜ٘ٔ-ىـٖٖٓ)ت  النسائي عمي بن شعيب بن أحمد: ينظر( ٕٛٔ)
 .ٕٜ، ص(ٔ)ط، ىـٜٖٙٔالوعي،  دار

 أمين المعطي عبد: تحقيق، الكبير الضعفاء، (مٖٜٗ-ىـٕٕٖ)ت  العقيمي جعفر موسى، أبو بن عمرو بن محمد: ينظر( ٜٕٔ)
 الفرج، ابن عمي، أبو بن الرحمن عبدو  .ٔٗ، صٗ، ج(ٔ)ط، مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔالعممية،  المكتبة دار، قمعجي، بيروت

، ىـٙٓٗٔالعممية،  الكتب دار، القاضي، بيروت اهلل عبد: تحقيق، والمتروكون الضعفاء، (مٕٔٓٔ-ىـٜٚ٘)ت  الجوزي
 . ٛٙ٘-ٚٙ٘، صٕٗ، جالكمال تيذيبالمزي، و  .٘ٗ، صٖ، ج(ٔ)ط

 .ٕٕٓ، صٚ، جوالتعديل الجرححاتم،  أبي ابن( ٖٓٔ)

 .ٕٗٙ، صٓٔ، ج(ٜٙٔٚٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، ( ٖٔٔ)
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 ىـ/ٕٔٗٔ، (ٔ)طالمعارف،  مكتبة، ، الرياضوالترىيب الترغيب صحيح، (مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ)ت  األلباني الدين ناصر محمد( ٕٖٔ)
 .ٗٓٔ، صٖ، ج(ٜٕٗٓ) م، حٕٓٓٓ

 كالم من المنتخبة الجياد النكت» المسماة الحديث عمم في وأثره اليماني المعممي موسوعةالصبيحي،  سعيد بن إبراىيم( ٖٖٔ)
، (ٔ)طم، ٕٓٔٓ/هٖٔٗٔطيبة،  ، الرياض، دار«اليماني المعممي يحي بن الرحمن عبد العالمة العصر ذىبي قادالن شيخ
 .ٜٖ٘-ٖٛ٘، صٔج

 .ٜٖ٘، صٔ، جالجياد النكتالصبيحي، ( ٖٗٔ)

 .ٚٙ٘، صٕٗ، جالكمال تيذيبالمزي، : ينظر( ٖ٘ٔ)

 عثمان، المدينة محمد الرحمن عبد: تحقيق، وعاتالموض، (مٕٔٓٔ-ىـٜٚ٘)ت  الجوزي الفرج، ابن عمي، أبو بن الرحمن عبد( ٖٙٔ)
 .ٖٕٔ، صٖ، ج(ٔ)ط، مٜٛٙٔىـ/ٖٛٛٔ: ٖج م،ٜٙٙٔىـ/ٖٙٛٔ: ٕ، ٔج السمفية، المكتبة، المنورة

 مكتبة، ، القاىرةأحمد لإلمام المسند عن الذب في المسدد القول، (مٛٗٗٔ-ىـٕ٘ٛ)ت  العسقالني حجر عمي، ابن بن أحمد( ٖٚٔ)
 .ٜٕ، ص(ٔ)ط، هٔٓٗٔتيمية،  ابن

: لو، تحقيق يؤبو ال من: الزىد، باب: ، كتابماجو ابن سنن، (مٚٛٛ-ىـٖٕٚ)ت  ماجو القزويني، ابن يزيد بن محمد( ٖٛٔ)
 .ٖٛٚٔ، صٕ، ج(٘ٔٔٗ)العربية، ح الكتب إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد

 .، بنحوهٗٛ، صٕٓ، ج(ٜ٘ٔ) ، حالكبير المعجمالطبراني، ( ٜٖٔ)

 . ، بنحوهٕ٘ٓ، صٕ، ج(ٕٜٔٔ) ، حالشاميين مسندالطبراني، ( ٓٗٔ)

 .، بنحوهٖٗ، صٜٕ، حالغرباءاآلجّري، ( ٔٗٔ)

 .، بنحوهٖٜ، صٖٔ، ج(ٙٓٓٓٔ) ، حاإليمان شعبالبييقي، ( ٕٗٔ)

 .ٕٕ٘، صٕ، جاالعتدال ميزانالذىبي، و  .ٕٓٙ-ٜٕ٘، صٕٔ، جالكمال تيذيبالمزي، : ينظر( ٖٗٔ)

: بإشراف الباحثين من فريق: ، تحقيقالحديث عمل، (مٖٜٛ-ىـٕٖٚ)ت  الرازي محات أبي إدريس، ابن بن محمد بن الرحمن عبد( ٗٗٔ)
 .ٗٚ-ٖٚ، ص٘، ج(ٗٔٛٔ) ، ح(ٔ)ط، مٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔالحميضي،  الجريسي، مطابع حمّيد، وخالد آل سعد

 محمد: تحقيق، ماجو ابن زوائد في الزجاجة مصباح، (مٖٙٗٔ-ىـٓٗٛ)ت  البوصيري إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد( ٘ٗٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، صٗ، ج(ٗٙٗٔ) ، ح(ٕ)ط، ىـٖٓٗٔالعربية،  دار، الكشناوي، بيروت المنتقى

، ، الرياضوفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة، (مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ)ت األلباني،  الدين ناصر محمد: ينظر( ٙٗٔ)
 .ٕٕٖ، صٗ، ج(ٔ)ط، م ٕٕٓٓ/ىـٕٕٗٔ: ٚج م،ٜٜٙٔىـ/ٙٔٗٔ: ٙج م، ٜٜ٘ٔىـ/٘ٔٗٔ: ٗ-ٔج المعارف، مكتبة

العزازي،  يوسف بن عادل: تحقيق، شيبة أبي ابن مسند، (مـٓ٘ٛ–هٖٕ٘)ت  شيبة أبي بن بكر محمد، أبو بن اهلل عبد (ٚٗٔ)
 .ٕ٘ٚ، صٔج، (ٗٔٗ) ، ح(ٔ)ط، مٜٜٚٔالوطن،  دار، المزيدي، الرياض فريد بن وأحمد

 .٘ٚ، صٖ، جالرجال ضعفاء في الكاملَعِدي،  ابن( ٛٗٔ)

 .، بمثموٖٓٗ، ص٘، ج(ٖٕ٘ٓ) ، حالمسندار، البزّ ( ٜٗٔ)

 . ٕٕ٘، صٔ، ج(ٗٔٙ) ، حالفوائدتّمام، ( ٓ٘ٔ)

 .ٖ٘، صٖ، جالتيذيب تيذيبحجر،  ابنو  .ٚٔٙ، صٔ، جاالعتدال ميزانالذىبي، : ينظر( ٔ٘ٔ)

 .ٕٕٗ، صٗ، جٖٗٚٔ، حالجامعالترمذي، و  .ٕ٘ٛ، صالكبير العملالترمذي، : ينظر( ٕ٘ٔ)

 :تحقيق، والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين، (مٜ٘ٙ-هٖٗ٘)ت  الُبستي حاتم أبو أحمد، بن حبان بن محمد( ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٙ، صٔ، ج(ٔ)ط، ىـٜٖٙٔالوعي،  دار، زايد، حمب إبراىيم محمود

 .ٕٗٙ، صٓٔ، ج(ٜٜٔٚٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، ( ٗ٘ٔ)
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 الطبقات، (م٘ٛٚ-ىـٖٕٓ)ت  سعد بابن منيع، المعروف بن سعد بن محمد: ينظر. زرعة، والبّزار، وغيرىم سعد، وأبو ابن وثقو( ٘٘ٔ)
، ٜ، جالكمال تيذيب إكمالُمَغْمطاي، و  .ٕٜٖ، صٙ، ج(ٔ)ط، مٜٛٙٔصادر،  دار، عباس، بيروت إحسان: تحقيق، الكبرى
 . ٖٙٔص

 .ٗٛٔٔ، صٖ، حاألسفار حمل عن المغنيالعراقي، ( ٙ٘ٔ)

 . ٕ٘، صٙ، ج(ٙٛٙ٘) ، حاألوسط المعجمالطبراني، ( ٚ٘ٔ)

 .بمثمو. ٕٛٔ، صٕ، جاألولياء حميةنعيم،  أبو( ٛ٘ٔ)

 بنا عمرو: تحقيق، دمشق تاريخ، (مٙٚٔٔ-ىـٔٚ٘)ت  عساكر بابن القاسم، المعروف اهلل، أبو ىبة بن الحسن بن عمي( ٜ٘ٔ)
 .بمثمو. ٔٔٗ، صٖٗم، جٜٜ٘ٔىـ/٘ٔٗٔالفكر،  العمروي، دار غرامة

: تحقيق، السنة لقوام والترىيب الترغيب، (مٔٗٔٔ-ىـٖ٘٘)ت  السنة بقوام ممقبالقاسم، ال األصبياني، أبو محمد بن إسماعيل( ٓٙٔ)
 . ٔٙٔ، صٖ، ج(ٕٕٛٛ) ، ح(ٔ)ط، مٖٜٜٔىـ/ٗٔٗٔالحديث،  دار، شعبان، القاىرة بن صالح بن أيمن

 .ٓٗٗ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٔٙٔ)

 . ٜٕٗ، صٜ، ج(ٓٓٙ٘ٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، : ينظر( ٕٙٔ)

، األمة في السيئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة، (مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ)ت  األلباني الدين ناصر حمدم( ٖٙٔ)
 .ٖٚٛ، صٜ، ج(ٜٖٚٗ) ، ح(ٔ)ط، مٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔ المعارف، دار، الرياض

 .ٜٕٓٔ، صٖ، جالصحابة معرفةنعيم،  أبو( ٗٙٔ)

 الوكيل، عطية بن أحمد: ينظر. ضعفاء كميم أسرة من جدًا، فرواتو ضعيف ، وىو(الطبري تفسير) في كثيًرا يتكرر اإلسناد ىذا( ٘ٙٔ)
، مٕٕٔٓىـ/ٖٖٗٔعباس،  ابن دار، ، مصر(الحويني إسحاق أبي الشيخ: كتب من ورتبو جمعو)، الرجال بمعجم النبال نثل
 .ٓ٘، صٕ، ج(ٔ)ط

 . ٖٛٔ، صٓٔ، جبغداد تاريخالبغدادي،  الخطيب( ٙٙٔ)

الدكن،  آباد ، حيدروالتعديل الجرح، (ىـٖٜٛ-ىـٕٖٚ)ت  الرازي حاتم أبي إدريس، ابن بن محمد بن الرحمن عبد: ينظر( ٚٙٔ)
 .ٕٕٙ، صٚ، ج(ٔ)ط، مٕٜ٘ٔىـ/ٕٔٚٔالعربي،  التراث إحياء دار، بيروت، العثمانية المعارف دائرة مجمس اليند، طبعة

 ديوان، (مٖٚٗٔ-ىـٛٗٚ)ت  ذىبيال اهلل عبد عثمان، أبو بن أحمد بن محمدو  .ٔٚ-ٓٚ، صٕ٘، جالكمال تيذيبالمزي، و 
 مكتبة، المكرمة األنصاري، مكة محمد بن حماد: تحقيق، لين فييم وثقات المجيولين من وخمق والمتروكين الضعفاء
 . ٖٚٗ، ص(ٕ)ط، مٜٚٙٔىـ/ٖٚٛٔالحديثة،  النيضة

 .ٖٓ٘، صٔ، جاالعتدال ميزانالذىبي، : ينظر( ٛٙٔ)

 . ٕٙٚ، صالضعفاء ديوانالذىبي، : ينظر( ٜٙٔ)

 /هٕٛٗٔ، المشاريع دار، الشريف، بيروت أسامة: ، تحقيقاألولياء كرامات، (مٚٗٓٔ–هٜٖٗ)ت  الخالل محمد أبي الحافظ( ٓٚٔ)
 . ٕٛ، صٚٔ، ح(ٔ)ط، مٕٚٓٓ

 ،والمختمف المؤتمف، (مـٜٜ٘–هٖ٘ٛ)ت  الدارقطني أحمد بن عمر بن عمي: ينظر. الطائي ُشَعيث بن سعد: أيضاً  وُضِبط( ٔٚٔ)
 أحمدو  .ٖٛ٘ٔ، صٖ، ج(ٔ)ط، مٜٙٛٔىـ/ٙٓٗٔاإلسالمي،  الغرب دار، القادر، بيروت عبد بن اهلل عبد نب موفق: تحقيق

، النجار، بيروت عمي محمد: ، تحقيقالمشتبو بتحرير المنتبو تبصير، (مٛٗٗٔ -ىـٕ٘ٛ)ت  العسقالني حجر عمي، ابن بنا
 . ٘ٛٚ، صٕالعممية، ج المكتبة

 .ٖٙٓ، صٕ، جاالعتدال ميزانالذىبي، : ينظر( ٕٚٔ)

 . ٖٗٔ، صٗ، جالكبير التاريخالبخاري، ( ٖٚٔ)
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 . ٕٗٗ، صٗ، جوالتعديل الجرححاتم،  أبي ابن( ٗٚٔ)

 . ٖٚٚ، صٔ، جالمجروحينحبان،  ابن( ٘ٚٔ)

 . ٖٛٔ، صٓٔ، جالكمال تيذيبالمزي، : ينظر( ٙٚٔ)

 . ٓٗٔ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن: ينظر( ٚٚٔ)

 .ٙٛٔ، صٛج، (ٛٙٚٚ) ، حالكبير المعجمالطبراني، ( ٛٚٔ)

السمفي،  المجيد عبد بن حمدي: تحقيق، الشاميين مسند، (مٜٔٚ-ىـٖٓٙ)ت  الطبراني القاسم أحمد، أبو بن سميمان( ٜٚٔ)
 .بمثمو. ٕٖٓ، صٔ، ج(ٜٕ٘) ، ح(ٔ)ط، مٜٗٛٔىـ/٘ٓٗٔالرسالة،  مؤسسة، بيروت

 .ٓٛٗ، صالتيذيب تقريبحجر،  ابن( ٓٛٔ)

 . ٖٛ-ٕٛ، صٛ، ج(ٖٓٚٓٔ) ، حالزوائد مجمعالييثمي، ( ٔٛٔ)

 . ٔٙٗ، ص٘، ج(ٖٕٗٗ) ، حالضعيفة األحاديث سمسمةاأللباني، ( ٕٛٔ)

 .ٖٛٛ، صالتوحيد كتاب حاشيةقاسم،  ابن: ينظر( ٖٛٔ)

 ،إبراىيم، الرياض بن ياسر: ، تحقيقالبخاري صحيح شرح، (مٚ٘ٓٔ-ىـٜٗٗ)ت  بطال الممك، ابن عبد بن خمف بن عمي( ٗٛٔ)
 .ٜٗ، صٛ، ج(ٕ)ط، مٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔالرشد،  مكتبة

 .ٖٙٔ، صٔٔ، جمسمم صحيح شرحالنووي، ( ٘ٛٔ)

: عميو وعمق ، حققوالبخاري صحيح بشرح الباري منحة، (مٕٓ٘ٔ-ىـ ٕٜٙ)ت  األنصاري أحمد بن محمد بن زكريا: ينظر( ٙٛٔ)
الالعّي،  محمد بن الحسينو  .ٜٕ٘، صٚ، ج(ٔ)ط، مٕ٘ٓٓىـ/ٕٙٗٔالرشد،  مكتبة، العازمي، الرياض دريع بن سميمان

ىجر،  الزبن، دار اهلل عبد بن عمي: تحقيق، المرام بموغ شرح التمام البدر، (مٚٓٚٔ-ىـٜٔٔٔ)ت  بالمغربي روفالمع
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ، صٛ، ج(ٔ)ط، مٕٚٓٓىـ/ٕٛٗٔ

 التراث إحياء البخاري، بيروت، دار صحيح شرح القاري ، عمدة(ه٘٘ٛ)ت  العيني الدين بدر أحمد بن محمود: ينظر( ٚٛٔ)
: ، تحقيقاألخبار منتقى شرح األوطار نيل، (مٖٗٛٔ-ىـٕٓ٘ٔ)ت  الشوكاني عمي بن محمدو  .ٕٔٛ، صٖٔالعربي، ج

 .ٕٖ، صٚ، ج(ٔ)ط، مٖٜٜٔىـ/ٖٔٗٔالحديث،  دار، الصبابطي، مصر الدين عصام

 .ٕٖ، صٚ، جاألوطار نيلالشوكاني، ( ٛٛٔ)

 العزيز عبد بن صالحو  .ٕٕ٘، صٕٔ، جالباري فتححجر،  ابنو  .ٖٙٔ، صٔٔ، جمسمم صحيح شرحالنووي، : ينظر( ٜٛٔ)
 .ٗٚ٘، ص(ٔ)ط، مٖٕٓٓ/هٕٗٗٔالتوحيد،  دار، التوحيد كتاب لشرح التمييدالشيخ،  آل

، (ٜٕٖٚ) الربيع، ح بن العاص أبو ، ومنيم النبي أصيار ذكر: ، باب النبي أصحاب: البخاري، الصحيح، كتاب( ٜٓٔ)
 ،(ٜٕٗٗ-ٜ٘) ، ح النبي بنت فاطمة ائلفض: ، باب الصحابة فضائل: ، كتابالصحيحومسمم،  .ٕٕ، ص٘ج
 .ٖٜٓٔص ،ٗج

 .ٕٙٙ، ص٘ج ،البخاري صحيح شرحبّطال،  ابن( ٜٔٔ)

 :تحقيق، الصحيحين حديث من المشكل كشف، (مٕٔٓٔ-ىـٜٚ٘)ت  الجوزي ابن الفرج محمد، أبو بن عمي بن الرحمن عبد( ٕٜٔ)
 ٓ٘، صٗالوطن، ج دار، البواب، الرياض حسين عمي

 .تخريجو سبق( ٖٜٔ)

 . ٓ٘، صٕ، جالصحيحين حديث من المشكل كشفالجوزي،  ابن( ٜٗٔ)

 إسماعيل، مصر، دار يحيى: تحقيق، مسمم بفوائد المعمم إكمال، (مٜٗٔٔ-ىـٗٗ٘)ت  اليحصبي موسى بن عياض( ٜ٘ٔ)
  .ٖٓٔ، صٛ، ج(ٔ)ط، مٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔالوفاء، 


