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ABSTRACT 

 

 

I studied and investigated this script which consists of forty Prophetic hadiths and 

is divided into three sections: the virtue of praying for the blessings on the Prophet 

(Allah's blessings and peace be upon him), the virtue of the jihad for Allah's sake 

and the virtue of the Ikhlas surat "Say, Allah is One". They were collected by the 

writer from various books of the Sunna. He also referred to the resource from 

which he selected hadiths.  

I obtained this copy from a hadith collection of three scripted theses kept in 

Azhariya library in Egypt. I asked Allah for guidance whether to set out studying 

them or not. Caring for documentation through authentic references, I tried to 

document these hadiths from these authentic references. As a later stage, I 

documented according to other available references. This is all in order to keep on 

the priority of investigation principles. I did my best to mention the status of the 

hadith according to books of status judgment (takhrij). One may find an opinion 

of such contemporaries who investigated and judged the status of the book in 

question. This is in order to make it easy for the reader, at least, to know the hadith 

status. This investigation is preceded by a study I did about the writer's life, book 

and my own procedure of investigation. It is to be known that the resources dealing 

with the writer are quite rare, but I did my best to obtain information of his.       
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َل ثالثة أبواب مهمة  ي؛ َفضل الصالة وهقمت بتحقيق ودراسة هذا املخطوط؛ الذي َضمَّ أربعوَن حديثا نبويا؛ وقد َشَِ
على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفضل اجلهاد يف سبيل اهلل، وفضل قراءة سورة اإلخالص "قل هو اهلل أحد". وقد 

نَّة املتنوعة، وقد أشاَر للكتاب الذي ينتقي منه ذلك احلديث.  مجعها املؤلف من كتب السُّ
ة مبصر، رسائل خمطوطة؛ حمفوظة يف املكتبة األزهري وقد حصلت على هذه النسخة يف داخل جمموع حديثي ضمن ثالثة

وقد استخرت اهلل تعاىل بالعكوف على حتقيقها ودراستها، وقد حاولت توثيق هذه األحاديث من مصادرها األصيلة، 
لى ع مراعيا بذلك توثيقها من املصادر اليت أشار إليها املؤلف أواًل ومن ُثمَّ توثيقه من املصادر األخرى؛ بغية احلفاظ

أولويات أصول التحقيق، وقد حاولت جاهدا أن أذكر احلكم على احلديث وبيان حاله؛ وذلك باالعتماد على أقوال 
أصحاب كتب التخريج، وقد أذكر قول من قام بتحقيق وختريج ذلك الكتاب من املعاصرين، لكي َيْسهل للقارئ بيان 

علما أن  بدراسة عن حياة املؤلف وكتابه ومنهجي بالتحقيق،حال ذلك احلديث على أقل تقدير، وقد َسَبقتم التحقيق 
 املصادر اليت تكلمت عن املؤلف كانت شحيحة جدا، لكنين حاولت أن آيت بكل ما استطعت الوصول إليه من أخباره.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 :الملخص
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 المقدمة

ته الغمّر امليامني، الطيبني الطاهرين، وصحاباحلمدم هلِل َرّب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد، وعلى آله 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

؛  أما بَ ْعدم
روري أن أَتَشرَّف بتحقيق هذا املخطوط املبارك؛ الذي َضمَّ قرابة ن َدواعي سم

َ
كما هو بَ نّيٌ أربعوَن حديثا نبويا، و  (1)فإنَّه مل

َل ثالثة أبواب مهمة وهي؛ من عنوانِِه؛ وقد  بيل َفضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفضل اجلهاد يف سَشَِ
 اهلل، وفضل قراءة سورة اإلخالص "قل هو اهلل أحد".

نَّة املتنوعة، وقد أشاَر للكتاب الذي ينتقي منه ذلك احلديث، كما سيأيت ذكره يف منهج  وقد مجعها املؤلف من كتب السُّ
 لومة.رمحهم اهلل يف الكتابة يف هذا النوع من التأليف فكتب األربعني كثرية جدا ومعاملؤلف، وقد اعتاد علماؤنا السابقون 

وقد حصلت على هذه النسخة يف داخل جمموع حديثي ضمن ثالثة رسائل خمطوطة؛ حمفوظة يف املكتبة األزهرية مبصر، 
وقد بذلت  حققها من قبل،وقد استخرت اهلل تعاىل بالعكوف على حتقيقها ودراستها، علما أنين مل أقف على من 

جهدي للحصول على نسخة أخرى فلم أقف على غري هذه النسخة، وقد حاولت توثيق هذه األحاديث من مصادرها 
األصيلة، مراعيا بذلك توثيقها من املصادر اليت أشار إليها املؤلف أوالً ومن ُثمَّ توثيقه من املصادر األخرى؛ بغية احلفاظ 

يق، وقد حاولت جاهدا أن أذكر احلكم على احلديث وبيان حاله؛ وذلك باالعتماد على على أولويات أصول التحق
أقوال علماء احلديث، وكذا أقوال أصحاب كتب التخريج، وإن مل أجد قوهلم بذلك، فإنين أذكر قول من قام بتحقيق 

َبقتم التحقيق تقدير، وقد سَ وختريج ذلك الكتاب من املعاصرين، لكي َيْسهل للقارئ بيان حال ذلك احلديث على أقل 
بدراسة عن حياة املؤلف وكتابه، ومنهجي يف حتقيق هذا الكتاب، علما أن املصادر اليت تكلمت عن املؤلف كانت 

 شحيحة جدا، لكنين حاولت أن آيت بكل ما استطعت الوصول إليه من أخباره.
فيه من خطأ أو زلل فهو من نفسي، وما كان وأخريا أقول أنَّ هذا العمل هو عمل بشري فهو غري معصوم، فما كان 

 فيه من صواب فهو من توفيق اهلل تعاىل يل.

                                                           
 ( حبديثني خمتلفني كما سيأيت، وأبقى تسلسل األرقام إىل األربعني. وقد أبقيتم الرتقيم والتسلسل كما هو.53هي أربعون حديثا؛ لكنه كرر احلديث رقم ) (1)
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 القسم الدراسي:

 َحياتُه:

 تمسعفنا َمصادر ترمجته مبييد من أخباره وأحواله، إالّ نتف يسرية؛ ومل أقف على من عمل له دراسة من املعاصرين؛ مل
 لذا سوف أقتصر يف دراسيت هذه على ما توافر لديَّ من أخباره. 

 :(2)امسهم وَنَسبهم ولقبهم وكنيتهم 
َلْيَمان بن طه بن أيب العباس أمحد بن أمحد بن سليمان،  ، الشافعي، احلسيين، (4)، اخلَْربمويت(3) األكراشي، احَلرِيِشىسم

 مقرئ مصري، من فضالء الشافعية، نسبته إىل )أكراش( من قرى الدقهلية مبصر.
 :(5)مؤلفاته
 َحاِشَية االخضري على الّسلم. -1
 َحاِشَية على رَِساَلة اْلكْرَماِن يف اْلَكاَلم. -1
َليْ  -5  .(6)َمان بن طه بن َعبَّاسَحِظريَة االيتناس يف مسلسالت سم
ورَة يس. -4  َخواص سم

                                                           
 5للبغدادي ج، وإيضاح املكنون 404ص 1، وهدية العارفني للبغدادي ج571ص 1مصادر ترمجته: فهرس الفهارس واالثبات لعبد احلي الكتاِن، ج (2)

 .791ص 1، ومعجم املؤلفني لكحالة ج117ص 5، واألعالم لليركلي ج404ص
، 140ص 4اِن جعوردت يف خامتة خمطوطتنا، وفهرس الفهارس، ويف ايضاح املكنون: )احلريشي(. احَلرِيِشى َهِذه النِّْسَبة ِإىَل احَلريشة/ األنساب للسمهكذا  (3)

 ومل أقف على من ذكر شيئا عن هذه النسبة يف كتب األنساب واملشتبه والبلدان. ومل يشر السمعاِن إىل أكثر من ذلك،
 وقد وردت نسبته )احلريثي( بدال من )احلريشي( يف باقي مصادر ترمجته أعاله، وقد أثبتنا ما جاء يف نسخة املخطوط وباقي املصادر.

 نسبة إىل )خربوت( مدينة برتكيا. (4)
، ما خال عنوان رسالتنا هذه اليت بني أيدينا؛ ولعله لورودها ضمن جمموع مل يتيسر وضوحها ملن ترجم 404ص 1لعارفني جذكرها البغدادي يف هدية ا (5)

 له، واهلل أعلم. 
( 04/151) 506(، ونسخة أخرى يف مكتبة امللك عبد العييي باملدينة املنورة برقم: 1/ 109توجد منه نسخة يف املكتبة اخلديوية مبصر برقم )خمطوط،  (6)

 (.0506مركي امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية بالرياض، برقم:) (، ونسخة أخرى يف:59/151) 503،
ابن أيب العباس أمحد بن أمحد بن  ياألكراشوقال: )تأليف العالمة سليمان بن طه  571ص 1قلت: وقد ذكرها عبد احلي الكتاِن يف فهرس الفهارس ج

، أوهلا " احلمد هلل الذي رفع العلماء بعلو االسناد " قال يف أوهلا: " هذا جمموع لطيف ومصنف ظريف، 1149سليمان احلريشي... فرغ منها مؤلفها عام 
 .(. أه مجعت فيه ما وقع يل من األحاديث املسلسالت الشريفة واألسانيد الظريفة
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 ذيل اْلَفَوائِد وفرائد اليََّوائِد على كتاب اْلَفَوائِد والصالت والعوائد. -3
 شرح ديباجة ام اْلبَ رَاِهني للسنوسي. -6
َيان على خممَْتصر اْلبَ َيان -7  .(7)مورد التِّب ْ
م، وبَعضمها يف َفضِل الصالِة َعلى النَّيب َصلى اهللم َعليِه َوَسلَّ رسالة فيها: أْربَ عموَن َحديثاً بَ ْعضمَها يف َفْضِل  -4

َو اهللم أَحد  .(8)اجِلَهاد، وبَعضمَها يف َفضِل قمْل هم
 أقوال العلماء فيه:

َمة... من أَخصِّ تالميذ احلافظ اليبيدي"  (9)قال فيه الشيخ عبد احلي الكتاِن: "الَعالَّ
  (10)القاهرة، وتوىل مشيخة القراء مبقام السيدة نفيسة إىل أن تويف"وقال فيه اليركلي: "تعلم يف 

 (11)وقال فيه عمر رضا كحالة: "عامل مشارك يف بعض العلوم"
 وفاته:

 ه (.1199اتفقت مصادر ترمجته على أنَّ وفاته كانت يف سنة )

 َمنهجُه في كتابِه:  

ا يف فضل وبعد فهذه أربعون حديثا بعضهيف املقدمة؛ فقال: ) ي عن شيٍء من منهجه يف كتابه هذاَتَكلََّم األكراش
، مجعها العبد حدأالصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعضها يف فضل اجلهاد، وبعضها يف فضل قل هو اهلل 

ها ظبن طه األكراشي ...، من كتب عديدة .. واقتداًء باألئمة األعالم وحذفت أسانيدها ليسهل حف الفقري؛ سليمان
على أمثايل..( وهذا تصريح بَ نيِّ بعنوان الرسالة، وبيان منهجه يف تقسيمها، علما أنه قد ذكر، عنوان الرسالة يف لوحة 

  العنوان ويف خامتة الرسالة.
َل هبا حديثني اثنني خمتلفني.  وقد كرر الرقم اخلامس والثالثني مرتني َشَِ

                                                           
 .10116( 314جد منه نسخة يف املكتبة األزهرية، مبصر، برقم حفظ: )خمطوط، تو  (7)
 احملقق الذي بني أيدينا.وهو املخطوط  (8)
 .571ص 1فهرس الفهارس ج (9)
 .117ص 5األعالم ج (10)
 .136ص 4معجم املؤلفني ج (11)
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صحيح واحلسن والضعيف وأحيانا؛ املوضوع على حسب أقوال كتب وقد وقع اختياره على بعض األحاديث؛ فمنها ال

التخريج وهي قليلة جدا، لكن غالبها كان من الصحيح واحلسن، وقد أشار إىل مضان وجودها من مصادر التخريج 
شهور ماشارة عامة، وأحيانا يشري إىل جيء حديثي ملتأخر عن القرون األوىل؛ علما إنَّ هذا احلديث قد رموَي من متقدم 

من كتب احلديث املعروفة، كما سيأيت مبواضعه، وعند ذكره للحديث فإنه يذكر اسم الصحايب الذي روى هذا احلديث 
ْكم منه عليه إالَّ أنه يف بعض األحاديث يذكر حكم صاحب الكتاب الذي أخذ منه هذا  ُث يذكر احلديث بعده بال حم

 احلديث.
 وصُف المخطوط:

، وهي خبط املؤلف نفسه، كما جاء ذلك بنهاية املخطوط، وهذه (12)حمفوظة باملكتبة األزهريةاملخطوط نسخة واحدة 
داللة واضحة على ندرة هذه النسخة، وقد بذلت جهدي للحصول على نسخ أخرى فلم أقف على غري هذه النسخة، 

عدد من  موع حيوي علىومل تشر فهارس املخطوطات إىل غري هذه النسخة، وهي نسخة اشبه ما تكون خمبأة ضمن جم
 املخطوطات.

وكتبت خبط نسخي واضح ومقروء، وإنَّ عدد أوراقها اربعة ورقات مع صفحة العنوان، وكل ورقة تضم صفحتني، 
 ( سطرا، وكل سطر حيوي عشرة كلمات على الغالب األعم.51 - 19والصفحة فيها حنو )

 تاريُخ النَّسخ:

ا؛ وتاريخ نسخها كما جاء يف خامتة املخطوط؛ يوم األربعاء يف حمرم احلرام، إنَّ هذه النسخة هي خبط مؤلفها كما أشرن
 ه ( أي قبل وفاته بعشر سنني.1149سنة )

 َمنهجَي في َتحقيِق الَمخطوط:

خطوط. -
َ

 قممتم بنسِخ امل
 

                                                           
 ( حديث. األزهرية/ مصر.67966/ 4396برقم ) (12)
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َتواه، فجعلت كل حديث مستقال عن اآلخر،  - جعلت و قممتم بتنظيم النَّّص على َشكِل َفقرات لتسهيِل فهم حمم

 نص احلديث باللون الغامق للتميي.
 َضبطتم النَّّص وَشّكلتم الكلمات اليت حتتاج إىل تشكيل باحلركات اإلعرابية. -
مل ادخل شيئاً يف نص املخطوط إاّل نادراً، وإذا أردت أن أدخل كلمة أو حرفاً فأضعه بني قوسني للتمييي، ُث  -

 ر الذي اعتمدته.أشري يف اهلامش عن َسَبِب ذلك وكذا أذكر املصد
وإذا َوَجدتم خطًأ يف نص املخطوط ويف نص احلديث، فإنين أثبت النصَّ كما جاء يف املصدر احلديثي لذلك  -

 احلديث، وأشري إىل ذلك يف اهلامش. 
وثَّقتم األحاديَث من مصادرها األصيلة، وقمت بتخرجيها والسيما من الكتب التسعة وغريها، وإذا كان يف  -

 اكَتِفي به غالبا، وذلك حسب ختريج صاحب املخطوط لذلك حلديث. أحدمها الصحيحني أو يف
أما فيما يَ تَ َعلَّق باحلكِم على احلديث؛ فأنين غالبا ما أذكر أقوال العلماء املتقدمني بذلك إن وجدت، وكذا  -

راد ختريج احلديث منه، على الغالب. حققوا ذلكأذكر أقوال املعاصرين ممن 
م

 الكتاب امل
ىل بدايِة كل صفحة من املخطوط؛ وذلك بوضع أرقمًا تسلسلية لكل ورقة، وقسمتم الَوَرَقَة على أشرتم إ -

صفحتني، ورميت للورقة باألرقام التسلسلية، ورميت للصفحات باحلروف )أ، ب(، ووضعت ذلك بني قوسني 
  (.ب-1داخل النص، مثال ذلك عن الصفحة الثانية من الورقة الثانية:)
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 من صور المخطوط نماذج

 لوحة عنوان المخطوط؛ وهو واضح على شمال اللوحة.
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 اللوحة األوىل بعد لوحة العنوان: 
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 )َنصُّ الِكَتاب الُمَحقَّق(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                      أ( - 1)
صالة على اصطفَى، وبعد؛ فهذه أربعون حديثا؛ بعضها يف فضل ال احلمدم هلِل وَكَفَى، وَسالٌم على عبادِه الذينَ 

النيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعضها يف فضل اجلهاد، وبعضها يف فضل قل هو اهلل أحد، مجعها العبد الفقري؛ سليمان 
م "َنضََّر اهللم البن طه األكراشي العباسي احلسيين الشافعي، من كتب عديدة؛ َرجاَء أن أدخل يف قوله عليه الصالة والس

َعَها" َع َمقاليت فَ َوَعاَها؛ فأدَّاَها َكَما مسَِ واقتداًء باألئمة األعالم وَحَذْفتم أَسانيَدها لَيْسهل ِحفظها على أمثايل  (13)امرأ مسَِ
 من القاصرين، جعلها اهلل خالصة لوجهه الكرمي، وسببا للفوز جبنات النعيم.

 اهلل عليه وسلمباب في فضل الصالة على النبي صلى 

 وفيه ثالثة عشر حديثا:

 الحديث األول
اللَُّه َعَلْيِه بها  َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدة  َصلَّىعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " 

 .(15)َرَواهم اللؤلؤي يف جيء له  (14)"َعْشر ا
 
 

                                                           
( كالمها عن زيد بن ثابت مرفوعا، وسنن الرتمذي 150برقم حيث ) 44ص 1(، وسنن ابن ماجه ج5661)برقم حديث  560ص 5سنن أيب داود ج (13)

 ( عن عبد اهلل بن مسعود مرفوعا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.1637برقم حديث ) 551ص 4ج
رقم احلديث  136ص1، وسنن أيب داود ج443وص 573وص 571ص 1(، ومسند أمحد ج959رقم احلديث ) 17ص 1صحيح مسلم ج (14)

رقم  75ص 6(، ومسند أيب يعلى ج1196رقم احلديث ) 30ص 5(، وسنن النسائي ج443رقم احلديث ) 533ص 1(، وسنن الرتمذي ج1351)
 (، مجيعهم عن أيب هريرة مرفوعا به.906رقم احلديث ) 147ص 5(، وصحيح ابن حبان ج6493احلديث)

(، وكذا َرَواهم الطرباِن يف املعجم 15090(، وَرَواهم أيضا عن ابن عمر برقم حديث )4344طلحة به رقم احلديث )وَرَواهم عن الطرباِن يف املعجم الكبري عن أيب 
 ( كالمها عن أنس بن مالك مرفوعا به.1767، و1671األوسط برقم احلديث )

 مل أقف عليه فيما توافر لدي من مصادر. (15)
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 الحديث الثاني

( عن عبد اهلل بن عمرو بن ولم ْعتم َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمرٍو، يَ قم َمْن َصلَّى َعَلى : "(16)العاصي رضي اهلل عنهما، يقول: )مسَِ
ََ َأْو لُِيْكِثرْ بْ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلة ؛ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَماَلِئَكُتُه َسْبِعيَن َصاَلة ؛ فـَْلُيِقلَّ عَ   ".د ٌ ِمْن َذِل

 .(17)َرَواهم أمحد بإسناد حسن موقوفا
 الحديث الثالث

إ ، ِلََّ َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصلِّي َعَليَّ ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )(18)عن عامر بن ربيعة رضي اهلل عنه )عن أبيه(
إ ، فـَْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن  ََ َأْو لُِيْكِثرْ َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َما َصلَّى َعَليَّ  (.َذِل

 .(19)َرَواهم ابن ماجه بإسناد جيد
 الحديث الرابع

ح َعشراإ ، وحين َمْن َصلَّى َعَليَّ حين ُيصبِ عن أيب الدرَداء رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 ". يُمِسي َعشرا؛ أدركته َشفاعتي

                                                           
 وما بني احلاصرتني أثبتناها من مصادر ختريج احلديث كما سيأيت. (16)
(، وقال حمقق املسند: الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ألجل ابن هليعة فإنه سيء احلفظ، 6603رقم حديث ) 174ص 11مسند أمحد ج (17)

 5، وكذا قال ابن حجر يف اللسان ج349ص 1 يف مييان االعتدال ج، والذهيب147ص 3وعبد الرمحن بن مريح فإنه جمهول كما قال أبو حامت يف اجلرح ج
رقم  17ص 11قال َعِقَب احلديث يف جممع اليوائد ج اهليثميأنَّ ابن حجر  أه ، إالأنه: رجل مشهور.  137ولكنه قال يف تعجيل املنفعة ص ،453ص

َنهم املنذري يف الرتغيب والرت 17145احلديث ) الن القول يف ذلك. 1366برقم ) 513ص 1هيب ج(: اسناده حسن، وكذا َحسَّ صِّ  ( ومل ي مفَّ
ىَّ على لقلت: وقد جاء يف نص املخطوط عن عمرو بن العاصي موقوفا، ومل يذكر عبد اهلل بن عمر، ونص احلديث فيه تصحيف كثري وهو كما يأيت: "َمن ص

 عني صالة، فليقل من ذلك وليكثر" فأثبتنا ما جاء يف املسند. النيب َصلىَّ اهلل عليه وسلم واحدة؛ َصلىَّ اهلل عليه ومالئكته هبا سب
 وما بني احلاصرتني )عن أبيه( أثبتناها من مصادر ختريج احلديث كما سيأيت. (18)
ابعه ت ( وقال َعِقَبهم حمقق السنن الدكتور بشار عواد: اسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اهلل لكن907رقم احلديث ) 171ص 1سنن ابن ماجه ج (19)

اح اليجاجة. ، وقال املنذري هذا احلديث حسن يف املتابعات كما نقله البوصريي يف مصبوهو ثقةعليه عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عند أيب نعيم يف احللية 
 أه .

وط: "حديث حسن"، ومسند (، وبَ ْعَد احلديثني قال حمقق املسند شعيب األرناؤ 13717( و )13714رقم احلديث ) 446 – 443ص  5ومسند أمحد ج
(، وجاء يف مجيع هذه الصادر عن عامر بن 1437رقم احلديث ) 116ص 5(، وشعب اإلميان للبيهقي ج7196رقم احلديث ) 566ص 6أيب يعلى ج

 ربيعة عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم به.
 ختريج احلديث أعاله، وقد جاء نص احلديث يف املخطوط على النحو اآليت: )منقلت: ونص احلديث الذي بني قوسني أثبتناه من سنن ابن ماجه ومصادر 

  وفيه تصحيف واهلل أعلم. من ذلك عبدا وليكثر( أه .  فَ ْليمِقلَّ صالة مل تيل املالئكة تصلي عليه ما صلى علي،  صلى عليَّ 
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 .(20)نادين؛ أحدمها جيدَرَواهم الطرباِن يف ممعَجمِه الكبري بإس

 الحديث الخامس
لىَّ َعليَّ في يوم من صعن عبد الرمحن بن عيسى الثقفي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

 .(22)َرَواهم احلافظ ابن بشكوال (21)")خمسين مرة( صافحتُه يوم القيامة
 الحديث السادس

صلى  صالة علي نور على السراطإ ، فمنعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
يوم الجمعة ثمانين مرة؛ غفرت له ذنوب ثمانين سنةإ ، قيل يا رسول اهلل: كيف الصالة عليَ؟ قال قول  عليَّ 

 "صلي على محمد عبدك ونبيَ ورسولَ النبي األمي اللهم
 

 
                                                           

رتغيب مسند أيب الدرداء الذي مل يطبع إىل وقت الناس هذا، وأخرجه املنذري يف المل أقف عليه يف املطبوع من املعجم الكبري ولعله من اجليء املفقود من  (20)
رقم  76ص 10( وقال عقبه: "َرَواهم الطرباِن بإسنادين أحدمها جيد" أه ، وقد تابعه ابن حجر اهليثمي يف جممع اليوائد ج947رقم ) 161ص 1والرتهيب ج

  ... ورجاله وثقوا" أه .( وزاد: "17011)
: 505ص 1(. وقال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء ج61رقم احلديث ) 44أخرجه ابن أيب عاصم يف "الصالة على النيب" صقلت: و 

(، ألن خالد بن معدان مل يسمع من أيب الدرداء. كما قال 1145رقم ) 514ص 1"وفيه انقطاع" أه . وكذا قال أيضا يف كتابه "املغين عن محل األسفار" ج
وقد حسنه السيوطي، وقال احلافظ  : "104(، وقال الشوكاِن يف "حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني" ص4411رقم ) 110ص6وي يف فيض القدير جاملنا

ت األحاديث الواردة قدمد تالعراقي فيه انقطاع، وقال اهليثمي َرَواهم الطرباِن بإسنادين أحدمها جيد إال إن فيه انقطاعا ألن خالدا مل يسمع من أيب الدرداء، وق
تضي أن األجر قيف فضل الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم، واعلم أن هذه األعداد الواردة يف هذه األحاديث ويف مجيع هذا الكتاب ويف سائر كتب احلديث ت

جر بالعدد على العدد املذكور حصل له األ املذكور لفاعلها حيصل بفعلها فإن نقص من ذلك من أجره بقدره؛ ألن اهلل سبحانه ال يضيع عمل عامل وإن زاد
 املقدر واستحق ثواب ما زاد" أه .

رقم احلديث  616ص 11(، ُث ضعفه يف "السلسلة الضعيفة" ج11505رقم احلديث ) 1044ص 1وقد حسنه األلباِن يف "صحيح اجلامع الصغري" ج
 (. 596برقم حديث ) 100ص 1(، وكذا ضعفه يف "ضعيف الرتغيب والرتهيب" ج3744)

 ضودوالدر املن، وقال: َرَواهم ابن بشكوال من طريق أيب املظرف عبد الرمحن بن عيسى، 141القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي، ص (21)
جه ابن بشكوال يف القربة ، عن ابن بشكوال أيضا، وقال حمققه يف اهلامش: "اخر 179، صاهليثمييف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمود البن حجر 

 " أه . 90
 ج أعاله. يقلت: ومل أقف على كتاب القربة هذا. وقد ورد يف املخطوط )يف يوم مخس مرات( بدال من )يف يوم مخسني مرة( وأثبت ما جاء يف مصادر التخر 

خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخليرجي األندلسي، من أهل قرطبة والدة ووفاة، من علماء األندلس املشهورين، وله مصنفات عديدة  (22)
 .511ص 1األعالم لليركلي ج، و 140ص 1وفيات األعيان وأنباء أبناء اليمان البن خلكان جه (/ 374)ت
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 .(23)قطين يف سننه، وقال حديث حسن َرَواهم ابن شاهني والضياء املقدسي، والدار

 الحديث السابع
ائتي صالة يوم الجمعة م من صلى عليَّ عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(: " 

 .(24)َرَواهم الديلمي يف مسند الفروس ".غفر له ذنوب مائتي عام
 الحديث الثامن

ي يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِلنَّ َأْوَلى النَّاِس بِ عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(25)َرَواهم الرتمذي وابن حبان ".ب( َعَليَّ َصاَلة   -1َأْكثـَُرُهْم )

 

                                                           
(، وأخرجه ابن عراق يف 5415برقم ) 404ص 1(، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج11رقم احلديث )الرتغيب يف فضائل األعمال البن شاهني  (23)

وقال: "وحسنه العراقي ومن قبله أبو عبد اهلل بن 199والقول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي ص، 551ص 1تنييه الشريعة املرفوعة ج
وَرَواهم  ، مجيعهم عن أيب هريرة به.111ص اهليثمياملنضود يف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمود البن حجر  والدر ،أه .النعمان، وحيتاج إىل نظر" 

( كالمها عن أنس بن مالك 796رقم ) 464ص 1يف األحاديث الواهية ج العلل املتناهية، وابن اجلوزي يف 449ص 15تاريخ بغداد ج البغدادي يفاخلطيب 
 به.

قطين يف كتابه  ولكن أخرجه الدرا ،للدار قطينومل يمذَكر يف كتب التخريج اليت وقفت عليها؛ أنه يف السنن  للدار قطينقلت: ومل أقف عليه يف السنن املطبوع 
وابن شاهني معاً يف األفراد عن قطين  ( وقال: أخرجه "الدار144"األفراد" كما ذكر ذلك غري واحد؛ ومنهم السيوطي يف اجلامع الكبري )مجع اجلوامع( رقم )

قطين يف األفراد عن أيب هريرة، ُث قال  (: أخرجه "األزدي يف الضعفاء والدار3191رقم ) 514ص 4أيب هريرة" أه . وكذا قال املناوي يف "فيض القدير" ج
عفاء ال ابن حجر يف ختريج األذكار: واألربعة ضقطين: تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد فلم يروه عن حجاج إال السكن بن أيب السكن ق الدار

 وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر وضعفه ابن حجر" أه .
عن أيب ذر مرفوعا به، وقال  196مل أقف عليه يف مسند الفردوس املطبوع؛ ولكن أخرجه السخاوي يف القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع ص (24)

( عن الديلمي يف مسنده عن أيب ذر مرفوعا به، وكذا 3316أه ، والسيوطي يف مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري رقم احلديث )بعده: "أخرجه الديلمي وال يصح" 
 ( عن الديلمي يف مسنده عن أيب ذر مرفوعا به. 1141رقم احلديث ) 307ص 1أخرجه املتقي اهلندي يف "كني العمال" ج

علناه صلى اهلل عليه وسلم، وهذا خطأ بَ نيِّ وأثبتنا ما جاء يف مجيع مصادر التخريج أعاله، وهو ما ج قلت: مل يرد يف نص املخطوط أنه مرفوعا للنيب
 بني قوسني يف النص.

رقم احلديث  191ص 5( وقال الرتمذي َعِقَبهم: هذا حديث حسن غريب،  وصحيح ابن حبان ج444رقم احلديث ) 534ص 1سنن الرتمذي ج (25)
(، والصالة على النيب البن أيب 51747رقم احلديث ) 513ص 6(،  ومصنف عبد الرزاق ج339رقم ) 177ص 3لبخاري ج(، والتاريخ الكبري ل911)

(، 3011رقم احلديث ) 15ص 3(، ومسند أيب يعلى املوصلي ج506رقم احلديث ) 136ص 1(، ومسند ابن أيب شيبة ج14رقم احلديث ) 57عاصم ص 
 5(، وشَعبم اإلميان للبيهقي ج130رقم احلديث ) 115(، والدعوات الكبري للبيهقي ص9679ديث )رقم احل 17ص 10ومعجم الطرباِن الكبري ج

 .  334ص 5(، واألحكام الشرعية الكربى لعبد احلق اإلشبيلي ج1461رقم احلديث ) 119ص
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 الحديث التاسع

ذا َصلَّى من سره أن َيكَتاَل بالمكَيال األوَفى لهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول ا 
َعلينا أهل البيتإ ، َفليَـُقل أللُهمَّ اجعل َصلواتَ وبركاتَ على محمد النبيإ ، وأزواجه أمهات المؤمنين. وذريتهإ ، 

 .(26)َرَواهم النسائي "وأهل بيتهإ ، كما صليت على لبراهيم لنَ حميد مجيد
 العاشرالحديث 

َّ  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "  َردَّ اللَُّه َعَلىَّ َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُِّم َعَلىَّ ِل
 .(27)َرَواهم أبو داود بإسناد جيد "ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه )السَّاَلَم(

 الحديث الحادي عشر
إ ، َوَصلَّى َعَلى َمْن قـََرَأ اْلُقْرآَن َوَحِمَد الرَّبَّ نه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن أيب هريرة رضي اهلل ع 

َر َمَكانَهُ   .(28)َواهم البيهقي يف الشعبرَ  ".النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمإ ، َوَاْستَـْغَفَر رَبَُّه فـََقْد طََلَب اْلَخيـْ

                                                           
 544ص 3ه كامال؛ امليي يف "هتذيب الكمال" جمل أقف عليه فيما توافر لدي من كتب النسائي املطبوعة ولكن أخرج هذه الرواية عن النسائي بسند (26)

( مل ينسب هذه الرواية للنسائي! واكتفى بذكرها بال نسبة، 544ص 10ومل يعلق عليها حمقق الكتاب الدكتور بشار. وحىت أن امليي يف "حتفة األشراف" )ج
 وذكر رواية أيب داود بسنده عن أيب هريرة به.

قال: "وروى النسائي يف مسنده عن أيب  45جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام" ص"وذكر رواية النسائي هذه أيضا ابن قيم اجلوزية يف كتابه 
ن علي رضي اهلل ة عاألزهر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حبان بن يسار الكاليب عن عبد الرمحن بن طلحة اخلياعي عن حممد بن علي عن حممد بن احلنفي

 عنه قال: قال رسول اهلل من سره أن يكتال...احلديث" أه .
، والسخاوي 414ص 1(، وابن عدي يف "الكامل يف الضعفاء"ج591برتمجة رقم ) 514ومن أخرجها عن علي رضي اهلل عنه به: العقيلي يف "الضعفاء" ص 

كامل وابن عبد الرب والنسائي يف مسند علي ويف سنده راو جمهول وآخر أختلط يف آخر عمره َرَواهم ابن عدي يف الوقال بعده: " 35يف "القول البديع" ص
ريباً ق وللحديث علة أخرى عمرو بن عاصم عن حبان هكذا جعله من مسند علي وَرَواهم موسى بن إمساعيل عن حبان فجعله من مسند أيب هريرة كما تقدم

 رواية موسى أرجح أحفظ من عمرو ولغري ذلك وقد تقدم حديث على هذا بلفظ آخر قبل بيسري" أه .قلت وبني عمرو وموسى من االختالف غري ذلك و 
، والبيهقي 47ص 5(، والبخاري يف التاريخ الكبري ج944رقم احلديث ) 575ص 1ومن أخرجه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا به: أبو داود يف سننه ج

 .47ص 5(، ويف "شعب اإلميان" ج1646)رقم احلديث  131ص 1يف كتابيه: السنن ج
َب احملقق شعيب األرناؤوط عليه بقوله: 10417رقم احلديث ) 317ص 1(، ومسند أمحد ج1045رقم احلديث ) 169ص 1سنن أيب داود ج (27) ( وَعقَّ

(، وكذا َرَواهم يف 1744رقم احلديث ) 597ص 4(، وسننه الصغرى ج10369رقم احلديث ) 143ص 3"إسناده حسن"، والبيهقي يف سننه الكربى ج
 (. 1479رقم احلديث ) 159ص 5(، وشعب اإلميان ج5564رقم احلديث ) 354ص 7اآلثار جمعرفة السنن و 

 قلت: وما بني القوسني )السالم( مل ترد يف نص املخطوط وأثبتناها من مصادر التخريج أعاله.
 (، وَضعََّف احلديث؛ لَضْعِف أحد رواة السند وهو أبَّان ابن أيب عيَّاش. 1917رقم احلديث ) 451ص 5شعب اإلميان ج (28)
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 الحديث الثاني عشر

ِِْلُه َمْن قَاَل: اللَُّهمَّ صَ رمَوْيِفِع بن ثابت رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن  لِّ َعَلى ُمَحمٍَّد وَأْن
  (30)َرَواهم الطرباِن يف معجمه الكبري(29)"َشَفاَعِتي(اْلَمْقَعَد اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَجَبْت َلُه )

 الثالث عشر الحديث
" : ِة اْلَوَداِع، يَ قمولم ْعتم النَّيبَّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِحجَّ َِّ َوَجلَّ لِ عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه قال: مسَِ نَّ اللهَه َع

ْسِتْغَفاِرإ ، َفَمِن اْستَـْغَفَر بِِنيٍَّة َصاِدَقةٍ  َِانُُهإ ، ُغِفَر َلُهإ ، وَ  َقْد َوَهَب َلُكْم ُذنُوَبُكْم ِعْنَد اَِ َمْن قَاَل: ََ ِلَلَه ِلََّ اللَُّه رََجَح ِمي
  (31)َرَواهم أبو داود " َوَمْن َصلَّى َعَليَّ ُكْنُت َشِفيَعُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 باب في فضل قل هو اهلل أحد 
 وفيه أربعة عشر حديثا:
 الحديث الرابع عشر

 

                                                           

( وقال الذهيب: قال أمحد مرتوك، وتقريب التهذيب برقم 110، والكاشف للذهيب رقم الرتمجة )19ص 1قلت: انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال للميي ج
 حجر: مرتوك. ( وقال فيه ابن 141)

 ه.اوردت يف نص املخطوط )الشفاعة( بدال من )شفاعيت( فأثبتنا األخرية من معجم الطرباِن الكبري ومصادر خترجيه األخرى اآليت ذكرها يف أدن (29)
رقم احلديث  104ص 4(، ومسند أمحد ج5143رقم احلديث ) 511ص 5( ومعجمه األوسط ج4441( و )4440رقم احلديث ) 16ص 3ج (30)

 6( وقال حمقق املسند؛ شعيب األرناؤوط: اسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، وجلهالة حال؛ وفاء احلضرمي وهو ابن شريح أه ، ومسند البيار ج17116)
ثابت وحده.  ن( وقال البيار: وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا اللفظ إالَّ رمَوْيِفع ب1513رقم احلديث ) 199ص

 (.731رقم احلديث ) 109ص 1أه .، ومعجم الصحابة للبغوي ج
م الطرباِن: جقلت: وما بني القوسني )شفاعيت( أثبتناها من مصادر التخريج أعاله، وقد وردت يف نص املخطوط )الشفاعة(، وقد وردت يف رواية أخرى يف مع

 )َشَفْعتم َلهم(.
داود؛ ألن املصادر املذكورة يف أدناه قد ذكرت ذلك، ومل أقف على من نسبه أليب داود يف كتب التخريج واألطراف  قلت: أظنه ابن أيب داود وليس أيب (31)

 وغريها، ُث أنين مل أجده يف كتب أيب داود املطبوعة.
 أما املصادر اليت أخرجته:

عن ابن  115ص قيم اجلوزيةفضل الصالة على حممد خري األنام البن جالء األفهام يف (، و 16رقم احلديث ) 33فضل التهليل وثوابه اجلييل البن البناء ص 
 16عن ابن أيب داود به، وكني العمال للمتقي اهلندي ج 91ص 11للمقرييي ج من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع للنيبإمتاع األمساع مبا و أيب داود به، 

 (.44169احلديث ) رقم 119ص
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َرُضوَن ُأسَِّست السموات السَّْبُع واألقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: 
 (32)"السَّْبُع على؛ ُقل ُهَو اهللُ أَحد

 .(33)َرَواهم الشريف يوسف األرميوِن يف جيء له
 الحديث الخامس عشر

َفَكأَنََّما قـََرَأ ثـُُلَث  ُهَو اهللُ أَحد؛ َمْن َقرأ ُقلْ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(34)َرَواهم أمحد والنسائي "اْلُقْرآنِ 

 الحديث السادس عشر
ُه َأَحد ٌ َمرَّة  َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَّ عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "

ا َفَكأَنََّما )َخَتَم اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأَها َمرَّتـَْيِن َفَكأَنََّما قـََرأ ثـُُلَثِي اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأَها َثالث  َواِحَدة  َفَكأَنََّما قـََرَأ ثـُُلَث 
 .(35)َرَواهم الرافعي "اْلُقْرآَن(

                                                           
(، واخللعيات )خمطوط( أليب احلسن اخللعي اجليء العشرون وكالمها عن أنس به 5434رقم احلديث ) 136ص 4اجملالس وجواهر العلم للدينوري ج (32)

يف ترمجة )موسى بن حممد  110ص 4(، وأورده الذهيب يف مييان االعتدال ج1013برقم ) 115ص 1مرفوعا، وأطراف الغرائب واألفراد للمقدسي ج
 وقال عنه: موضوع. 34ص 1وغريه: مرتوك أه .، والسلسلة الضعيفة لأللباِن ج الدار قطيني البلقاوي( كذبه أبو حامت وأبو زرعة، وقال الدمياط

ه ( له تصانيف عديدة./ هدية العارفني 940يوسف بن عبد اهلل بن حسن األرميوِن املصري الشافعي، تلميذ اجلالل السيوطي، املتوىف يف حدود سنة ) (33)
 . 364ص 1للبغدادي ج

 قلت ومل أقف على جيئه املذكور فيما توافر لدي من مصادر. 
رقم احلديث  197ص 53(، ومسند أمحد ج7برقم حديث ) 50ص 1ابن أيب شيبة ج (، ومسند1601برقم حديث ) 115ص 4مسند الطيالسي ج (34)

(، 646برقم حديث ) 413( وعمل اليوم والليلية أيضا ص10435برقم ) 134ص 9( وقال حمققه األرناؤوط: صحيح لغريه، وسنن النسائي ج11173)
(، واألوسط 4669برقم حديث ) 156ص 9يف معامجه: الكبري ج ( وقال: هذا حديث حسن، والطرباِن1496برقم حديث ) 17ص 3وسنن الرتمذي ج

(، 1119برقم حديث ) 135ص5(، وشرح مشكل اآلثار للطحاوي ج163برقم حديث ) 114ص 1(، والصغري ج1053برقم حديث ) 194ص 1ج
 (.1197برقم حديث ) 156ص 4وشعب اإلميان للبيهقي ج

 .43ص 5ج َرَواهم يفعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه مرفوعا به، وكذا  517ص  5التدوين يف أخبار قيوين للرافعي القيويين ج (35)
جم األوسط للطرباِن وانظر: املعقلت: وما بني القوسني )ختم القرآن( أثبتناها من لفظ الرافعي كما يف أعاله، وقد وردت يف نص املخطوط )قرأ القرآن كله(، 

ب عن ابن عمر عن 944برقم حديث ) 135ص 1له أيضا ج (، واملعجم الصغري3996برقم حديث ) 116ص 6ج ( وبكليهما أخرجه من حديث الضَّ
( عن 7برقم حديث ) 45( عن ابن عمر مرفوعا بنحوه، وص1برقم حديث ) 54أبيه رضي اهلل عنهما بنحوه، وفضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل ص 

ب عن ابن عمر عن أبيه رضي اهلل عنهما بنحوه، ودالئل  574ص 1األصبهاِن جالنعمان ابن بشري بنحوه أيضا، ودالئل النبوة أليب نعيم  من حديث الضَّ
وقال:  107 -106ص17مبثل طريق أيب نعيم يف الدالئل حبديث الّضب، وأورده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ج 57ص 6النبوة للبيهقي ج

َو اللَّهم َأَحٌد" َوأَن ََّها تَ ْعِدلم ث ملمَث اْلقمْرآِن ِمْن َأَصحِّ اأْلَ  اأْلََحاِديثم اْلَمْأثمورَةم َعْن النَّيبِّ " َحاِديِث َوَأْشَهرَِها َحىتَّ قَاَل طَائَِفٌة ِمْن َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يف َفْضِل "قمْل هم
اِظ   وَرٍة ِمْن اْلقمْرآِن َأْكثَ رم ممَّا َصحَّ َعْنهم يف َفْضِل ": ملَْ َيِصحَّ َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَّهم كالدار قطيناحلْمفَّ َو اللَّهم َأَحٌد" َوَجاَءْت اأْلََحاِديثم َعَلْيِه َوَسلََّم يف َفْضِل سم قمْل هم
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 الحديث السابع عشر

ل صالة اهلل أحد دبر ك من قرأ قل هوعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 ".مكتوبة عشر مرات؛ أوجب اهلل له رضوانه ومغفرته

 أ(  -5) (36)َرَواهم البخاري يف تارخيه
 الحديث الثامن عشر

ختمها( من قرأ قل هو اهلل أحد )حتى يعن معاذ بن )انس( رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
قال )رسول اهلل ف (طاب( لذا نستكثر )يا رسول اهللي الجنة )فـ(قال عمر )بن الخعشر مرات بنى اهلل له بيتا ف

 .(38)َرَواهم أمحد(37)"صلى اهلل عليه وسلم( اهلل أكثر وأطيب
 الحديث التاسع عشر

للَّهُ َأَحد ٌ ِلْحَدى ا َمْن َمرَّ َعَلى اْلَمَقاِبِر َوقـََرأَ ُقْل ُهوَ عن علي رضي اهلل عن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 .(39)في يف جيء لهَرَواهم السل ".َعْشَرَة َمرَّة إ ، ثُمَّ َوْهَب َأْجَرُه ِلأْلَْمَواِت؛ )ُأْعِطَي( ِمَن اأْلَْجِر )بَِعَدِد اأْلَْمَواِت(

                                                           

( به، وقال عن الرافعي عن علي به. 1714برقم حديث ) 394ص1" وذكر احلديث كما يف النص أعاله. أه ، وكني العمال للمتقي اهلندي جبِاأْلَْلَفاِظ َكَقْولِهِ 
 أه .

 يف كني(، واملتقي اهلندي 174برقم حديث ) 74ص 1مل أقف عليه يف تاريخ البخاري املطبوع، وقد أخرجه: ابن اآلبنوسي البغدادي يف مشيخته ج (36)
 (.1751برقم حديث ) 399ص1العمال ج

صادر ختريج احلديث اآلتية، وقد جاء يف نص خمطوطتنا )جبل( بدل من: )أنس( وهو تصحيف؛ قلت: مجيع ما بني القوسني أثبتناه من مسند أمحد ومن م (37)
 لعدم وقوفنا على من ذكر ذلك. ومعاذ بن أنس اجلهين صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 10 ، ومعجم الطرباِن الكبري ج(، وقال حمققه الشيخ شعيب األرناؤوط: اسناده ضعيف. أه13610برقم حديث ) 576ص 14مسند اإلمام أمحد ج (38)
برقم حديث  143ص 7(، وجممع اليوائد للهيثمي ج1179برقم حديث ) 130ص 1(، والرتغيب والرتهيب للمنذري ج597برقم حديث ) 145ص

 (. 5536برقم حديث ) 160ص 5(، وغاية املقصد يف زوائد املسند للهيثمي أيضا ج11353)
(، ونقله عن السلفي؛ القرطيب يف كتابه التذكرة بأحوال املوتى وأمور 34رقم احلديث ) 101 -101ص 1ج فضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل (39)

 وعياه للدار 99ص1، وبريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية حملمد بن حممد أبو سعيد اخلادمي ج197ص 1، والرافعي يف "تاريخ قيوين" ج176اآلخرة ص
 ، عن القاضي أيب يعلى بإسناده عن علي رضي اهلل عنه به، وقال: َرَواهم الدار111راءة للميت البن أيب السرور املقدسي صقطين أه .، والكالم على وصول الق

قطين عن علي رضي اهلل عنه به، وانتفاع  ، عن الدار114ألمحد بن أبراهيم السروجي ص نفحات النسمات يف وصول إهداء الثواب لألمواتقطين أيضا أه ، و 
، ويف مجيع هذه 171ص 1، وكشف اخلفاء للعجلوِن ج1114ص 5، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ج61بإهداء التالوات، البن الربِن صاألموات 

 : )موضوع(.وقال عنه 174ص  7سلسلة الضعيفة جاملصادر عن علي رضي اهلل عنه مرفوعا به. واأللباِن يف ال
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 الحديث العشرون

اِحَدٍة( َخْمَس َعْشَرَة رَْكَعتَـْيِن يـَْقَرُأ ِفي ُكلِّ )وَ َمْن َصلَّى بـَْعَد اْلِعَشاِء )اآلِخَرِة( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "
 .(40)لفي يف جيئه".َرَواهم سعيد بن منصور، والسَمرَّة  "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد ٌ" بـََنى اللَُّه َلُه )َأْلَف َقْصٍر( ِفي اْلَجنَّةِ 

 الحديث الحادي والعشرون
رٍَّة؛ ُغِفَر َلُه َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد ٌ )ِمائـََتْي( مَ اهلل عليه وسلم: "عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى  

َماَءإ ، َواأْلَْمَواَلإ ، َواْلُفُروَجإ ، َواأْلَْشرِبَةَ   .(41).َرَواهم ابن عدي والبيهقي"َخِطيَئُة َخْمِسيَن َسَنة  ِلَذا اْجتَـَنَب َأْرَبَع ِخَصاٍل؛ الدِّ
 الحديث الثاني والعشرون

ٍةإ ، ُقْل ُهَو اللَُّه َمْن قـََرأَ لَيلة اْلُجُمَعِة ِمائََة َمرَّ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 
 (42)َرَواهم أبو نعيم" َأَحد ٌإ ، فـََقْد َأدَّى ِمْن َحقِّ َما َأدَّْت َحَمَلُة اْلَعْرِش ِمْن َحقِّ اْلَعْرشِ 

                                                           

ن مصادر التخريج أعاله، وقد جاءت يف نص املخطوط )َحَصَل(، وكذا )بعدد األموات( أثبتناها من قلت: وما بني القوسني )أعطي( أثبتناها م
 مصادر التخريج وقد وردت يف نص املخطوط )بعدد من فيها من األموات(.

 قلت مل أقف على من رواه عن ابن عباس، ومجيع من أخرجه فيما يأيت؛ رواه عن قيس عن جرير مرفوعا به. (40)
(، وقال املقدسي عقبه وبه حدثنا اخلالل، حدثنا ابن شاذان، 33رقم احلديث ) 54ص 1عبد الغين املقدسي عن السلفي به، يف أخبار الصالة له ج َرَواهم 

قال يف ترمجة )عمرو بن جرير البجلي(، و  136ص6أه . والكامل يف الضعفاء البن عدي ج حدثنا أمحد بن سفيان، حدثنا أمحد بن عبيد ما صّح فذكره.
أه ، وذخرية  واملنت. دَعِقَبه: وهذه األحاديث عن امساعيل بن أيب خالد غري حمفوظة هبذا اإلسناد كلها ولعمرو بن جرير غري ما ذكرت من احلديث مناكري اإلسنا

 َخاِلد، َعن قيس، َعن جر ير. َوَهَذا مل َرَواهم َعْمرو بن جرير: َعن ِإمْسَاِعيل بن أيب( وقال بعده: "3401رقم احلديث ) 1515ص4احلفظ البن القيسراِن ج
 .يل غري َعْمرو، َوِبه يعرف" أه يروه َعن ِإمْسَاعِ 

 )قلت(: مل أقف عليه يف سنن سعيد بن منصور املطبوعة، وال يف تفسريه املطبوع ايضا.
 )قصرين(.وما بني القوسني: )ألف قصر( أثبتناها من مصادر التخريج أعاله وقد وردت يف أصل املخطوط: 

وقال البيهقي َعِقَبهم: تفرد به اخلليل بن  131ص4يف ترمجة )اخلليل بن مرة(، والبيهقي يف شعب اإلميان ج 304ص 5الكامل يف الضعفاء البن عدي ج (41)
قد وردت يف نص ن للبيهقي، و مرة وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم أه ، قلت: وما بني القوسني )مائيت( أثبتناها من الكامل البن عدي وشعب اإلميا

 165ص6، وفيض القدير له أيضا ج457ص1والتيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي ج ،190ص1املخطوط )مائة(، وتنييه الشريعة املرفوعة للكناِن ج
ه بل جاه وسكتا عليه واألمر خبالف( وقال عقبه: وهذه األربعة ألهنا أمهات الكبائر )عد هب عن أنس( بن مالك وظاهره أن خمرجيه خر 4930برقم حديث )

( وقال: 11335برقم حديث ) 1136ص1قاال تفرد به اخلليل بن مرة وهو من الضعفاء الذين ال يكتب حديثهم أه ، واأللباِن يف اجلامع الصغري وزيادته ج
 ضعيف.

 وفيه )يوم اجلمعة( بدال من )ليلة اجلمعة(.( 77رقم احلديث ) 507ص 1تنييه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة البن عراق ج (42)
بلفظ: "من صلى يوم اجلمعة أربع ركعات يقرأ يف   (،14رقم حديث ) 31وجاء يف: "من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها"، للحسن اخلالل البغدادي ص

( عن اخلالل أيضا به أيضا ولكنه قال: 111برقم حديث ) 61 -61كل ركعة )قل هو اهلل أحد( مرة ... به، ومثله يف أخبار الصالة لعبد الغين املقدسي ص
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 لعشرونالحديث الثالث وا

للَُّه َأَحد ٌ ِلْحَدى َمْن َمرَّ َعَلى اْلَمَقاِبِر َوقـََرأَ ُقْل ُهَو اعن علي رضي اهلل عن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 (43)"َعْشَرَة َمرَّة إ ، ثُمَّ َوْهَب َأْجَرُه ِلأْلَْمَواِت )ُأْعِطَي( ِمَن اأْلَْجِر )بَِعَدِد اأْلَْمَواِت(

 ابع والعشرونالحديث الر 
َحد ٌ ِلَلى آِخرَِها َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَُّه أَ عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

ََ اْليَـْوَم َعَمُل َخْمِسيَن صِ  ا رُِفَع َلُه َذِل ْبَل َأْن يَُكلَِّم َأَحد   (44)"َرَواهم السلفييق ادِّ ِمائََة َمرٍَّة بـَْعَد َصاَلِة اْلَغَداِة قـَ
 الحديث الخامس والعشرون

لَُّه َأَحد ٌ ِمائـََتْي َمْن قـََرَأ ِفي يـَْوٍم ُقْل ُهَو العن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
 .(45)"َرَواهم أبو يعلىَعَلْيِه َدْين ٌ َمرَّة إ ، ُكِتَب َلُه َأْلف ٌ َوَخْمُسِمائَِة َحَسَنٍةإ ، ِلََّ َأْن َيُكوَن 

 
 
 

                                                           

وقال عقبه: فيه مروان بن حممد ذاهب احلديث،  41)يف كل ركعة قل هو اهلل أحد مئة مرة...( ومثله يف تذكرة املوضوعات حملمد طاهر الصديقي اهلندي ص
اهلل اْبن وهب، قَاَل يف اللَِّسان اَل يعرف، َوِفيه َغريه من مل أَقف َلهم على َحال أصال وَ َوِفيه ، وقال ابن عراق الكناِن عقبه: 507ص 1تنييه الشريعة املرفوعة جو 

 أعلم أه .
 سبق خترجيه يف احلديث رقم: التاسع عشر. (43)
اهلل عنه مرفوعا ، كالمها: عن الرباء بن عازب رضي 591ص 3، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج46فضائل سورة اإلخالص للحسن اخلالل  ص (44)

( عن الرباء بع عازب أيضا مرفوعا به، وقال اهلندي بعده: "وفيه سليمان بن الربيع وهو 1754برقم حديث  ) 399ص 1به، وكني العمال للمتقي اهلندي ج
 ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب" أه .

ه ، أ ثابت عن أنس به، وقال حمققه )حسن سليم أسد(: اسناده ضعيف.، عن أيب الربيع عن حامت بن ميمون عن 105ص 6مسند أبو يعلى املوصلي ج (45)
وقال: ال جيوز االحتجاج حبامت بن ميمون حبال، وتاريخ أصبهان أليب  ،171ص  1، واجملروحني البن حبان ج459ص 1والكامل يف الضعفاء البن عدي ج

وقال ابن اجلوزي َعِقَبهم: هذا حديث موضوع على رسول اهلل  144ص 1، واملوضوعات البن اجلوزي ج101ص 6، وتاريخ بغداد ج596ص  1نعيم ج
التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي ، و 433ص 5، والتدوين يف أخبار قيوين للرافعي ج94ص 1، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى جأه  صلى عليه وسلم.

مكنه وفاؤه ومل يفعله، واحلديث عن أنس بن مالك وإسناده ضعيف. أه . والفوائد ، وقال املناوي عقب احلديث: يظهر أن حمله إذا كان حاال وأ457ص 1ج
 ص أه . وضعيف اجلامع الصغري وزيادته لأللباِن ، وقال عقبه: هو موضوع، يف اسناده حامت بن ميمون ال حيتج به حبال.504ص  1اجملموعة للشوكاِن ج

 وقال: ضعيف.   455
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 الحديث السادس والعشرون

يََّة َعَرَفَة َأْلَف َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد ٌ َعشِ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
َِّ َوَجلَّ َما َسَألَ   .(46)أبو الشيخَواهم رَ  "َمرٍَّةإ ، َأْعطَاُه اللَُّه َع

 الحديث السابع والعشرون
َأَحد ٌ َأْلَف َمرٍَّة؛  َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اهللعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " 

 .(47)َرَواهم الرافعي ".فـََقْد اْشتَـَرى نـَْفَسُه ِمَن اهلل
 باب في فضل الجهاد:
 :وفيه ثالثة عشر حديثا

 الحديث الثامن والعشرون
؛ َجاِهُدوا ِفي َسِبيِل اهللِ ب( قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "-5عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال ) 

أمحد، والطرباِن، واحلاكم أخرجه  ."فَِإنَّ اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اهلِل بَاب ٌ ِمْن َأبـَْواِب اْلَجنَِّة يـَُنجِّي اهلُل ِبِه ِمَن اْلَهمِّ َواْلَغمِّ 
 (48)وصححه

 الحديث التاسع والعشرون
ْساَلُم ثَ عن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: " اَلثَُة َأبـَْياٍت: ُسْفَلىإ ، اْْلِ

ْساَلُم َدَخَل َعَلْيِه َعامَّ  ُهْم ِلََّ قَاَل: َأنَا ُمْسِلم ٌ. َوَأمَّا ُة اْلُمْسِلِميَنإ ، َفاَل ُيْسَأُل َأحَ َوُعْلَياإ ، َوُغْرَفة ٌإ ، فََأمَّا السُّْفَلى: فَاْْلِ  د ٌ ِمنـْ

                                                           
َوِفيه اْبن وهب، قَاَل يف اللَِّسان اَل يعرف، َوِفيه َغريه من مل أَقف َلهم على َحال أصال ، وقال الكناِن بعده: "507ص 1تنييه الشريعة البن عراق الكناِن ج (46)

، 114ص1صن احلصني للشوكاِن ج، وحتفة الذاكرين بعدة احل105ص 6، وفيض القدير للمناوي ج600ص 1كني العمال للمتقي اهلندي جأه ، و  َواهلل أعلم"
 ، ومجيعهم عن أيب الشيخ )ابن حبان( به.164ص 4وحتفة األحوذي للمباركفوري ج

وقال  454ص1، والتيسري بشرح اجلامع الصغري جعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه مرفوعا به 167، 106ص 1التدوين يف أخبار قيوين للرافعي ج (47)
َذيْ َفة بن اْلَيَمان َأي جَيَْعل اهلل ثَ وَ  عقبه: وكذا قال املناوي يف فيض  ه ،أاب قرَاَءهتَا عتقه من النَّار َويَ ْنَبِغي قرَاَءهتَا َكَذِلك َعن اْلَميِّت )اخليارى يف فَ َوائده( َعن حم

 1133ادته لأللباِن أيضا ص(، واجلامع الصغري وزي3776برقم حديث ) 455، وضعيف اجلامع الصغري وزياته لأللباِن ص105ص 6القدير له أيضا ج
 ( ويف كليهما قال عنه: موضوع. 11349برقم حديث )

، ومعجم الطرباِن 155ص 1وقال حمققه األرناؤوط: حسن مبجموع طرقه وهذا اسناد ضعيف، واجلهاد البن أيب عاصم ج 533ص 57مسند أمحد ج (48)
 حيح اإلسناد ومل خيرجاه.وقال: ص 44ص  1، واملستدرك على الصحيحني للحاكم ج13ص  6األوسط ج
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ُد ِفي َسِبيِل اهلِلإ ، ََ يـََناُلَها ااْلُعْلَيا: فـَتَـَفاُضُل َأْعَماِلِهْمإ ، بـَْعُض اْلُمْسِلِميَن َأْفَضُل ِمْن بـَْعٍض. َوَأمَّا اْلُغْرَفُة اْلُعْلَيا: فَاْلِجهَ 

 (49)أخرجه الطرباِن يف املعجم الكبري ".ِلََّ َأْفَضُلُهمْ 
أقول: قوله اإلسالم ثالثة أبيات إىل آخره من استعارة احملسوس للمعقول، وأتت سفلى وعليا على تأويل األبيات بالباق، 

 أو املراتب.
 الحديث الثالثون

بِاللَِّه  اَل: ِليَمان ٌ قَ ُسِئَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اأَلْعَماِل َأْفَضُل؟ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 
ُرور ٌ  قَاَل: َحج   َماَذا؟ قَاَل: ثُمَّ ِفي َسِبيِل اهلِل  قَاَل: اْلِجَهادُ َماَذا؟  قَاَل: ثُمَّ ورسولهإ ،   (50). أخرجه البخاري ومسلم"َمبـْ

 والثالثون الحديث الحادي
ولم اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم "  اْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل  َمَثلُ عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه قال: قَاَل َرسم

َلُه َحتَّى يـَْرِجَع َمَتى يـَْرِجعُ    (51)اِنأخرجه أمحد والبيار والطرب  ".الصَّائِِم نـََهارَُه َواْلَقائِِم لَيـْ
 الحديث الثاني والثالثون

َِّ َوَجلَّ فـَُواَق نَاَقٍة َحرََّم اللَُّه َمْن قَاَتَل ِفي َسِبيِل الَعْن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  لَِّه َع
  (52)". أخرجه أمحدَعَلى َوْجِهِه النَّارَ 

                                                           
(، وجامع املسانيد 599برقم حديث ) 117ص 1(، والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ج411برقم حديث ) 514ص 14املعجم الكبري للطرباِن ج (49)

َعِن  الطَّبَ رَاِنُّ ِمْن ِرَوايَِة َأيب َعْبِد اْلَمِلكِ َرَواهم  (، وقال اهليثمي:9411برقم حديث ) 174ص 3(، وجممع اليوائد ج4691برقم حديث ) 51ص 7والسنن ج
 (.10634برقم حديث ) 511ص 4اْلَقاِسِم َوأَبمو َعْبِد اْلَمِلِك مَلْ أَْعرِْفهم، َوبَِقيَّةم رَِجالِِه ثَِقاٌت. أه .، وكني العمال للمتقي اهلندي ج

 (.161برقم حديث ) 61ص 1(، وصحيح مسلم ج1319برقم حيث ) 155ص 1صحيح البخاري ج (50)
( وعلق عله حمققه الشيخ شعيب 14401برقم حديث ) 530ص 50مسند اإلمام أمحد ج(، و 1616برقم حديث ) 619ص 5موطأ اإلمام مالك ج (51)

ائيل بن يونس، ر حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف يف رفعه ووقفه على مساك، والصحيح وقفه، فقد رفعه حسني بن علي، وهو اجلعفي، ووقفه إسقائال: 
عكرمة. ن فحسن احلديث يف غري روايته ع -وهو ابن حرب -وسالم بن سليم وحفص بن مجيع، كما سريد. ورجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني، غري مساك

 10(، وصحيح ابن حبان ج7671برقم حديث ) 146ص 14(، ومسند البيار ج19660برقم حديث ) 147ص 3، ومصنف ابن أيب شيبة ج أه
برقم حديث  555ص 4(، واملعجم األوسط له أيضا ج157برقم حديث ) 117ص 11(، واملعجم الكبري للطرباِن ج4611برقم حديث ) 441ص

ِحيِح. أه .لم َرَواهم َأمْحَدم َواْلبَ يَّارم َوالطَّبَ رَاِنُّ َورَِجالم َأمْحََد رَِجا( وقال اهليثمي َعِقَبهم: 9414برقم حديث ) 173ص 3(، وجممع اليوائد ج4747)   الصَّ
(، وعبارة )عيَّ وجل( ساقطة من املخطوط وأثبتناها من املسند، وقال حمقق املسند الشيخ شعيب عقبه: 19444برقم حديث ) 149ص 51املسند ج (52)

بن معني، وأبو زرعة،  حيىي حديث قوي لغريه، وهذا إسناد ضعيف، عبد العييي بن عبيد اهلل، وهو ابن محية بن صهيب بن سنان الشامي احلمصي، ضعفه"
وهو  -يِد ابِن عقبةمحم وأبو حامت وأبو داود والنسائي، ومل يرو عنه غريم إمساعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات غري ابن عياش، فصدوق يف روايته عن أهل بلده، و 
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 والثالثونالحديث الثالث 

ِبيِل اللَِّهإ ، َواللَُّه َمَثُل الُمَجاِهِد ِفي سَ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال مسعت رسول اهلل صلى اله عليه وسلم يقول: " 
 يـَتَـَوفَّاُه َأْن يُْدِخَلُه الَجنََّةإ ، نْ َأْعَلُم ِبَمْن ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِلِهإ ، َكَمَثِل الصَّائِِم الَقائِِمإ ، َوتـَوَكََّل اللَُّه لِْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِلِهإ ، بِأَ 

ا َمَع َأْجٍر َأْو َغِنيَمةٍ   (53)أخرجه البخاري، ومسلم ".َأْو يـَْرِجَعُه َساِلم 
 الحديث الرابع والثالثون

إ ، َوَلْم ُيَحدِّ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "  ُِ ِه نـَْفَسُهإ ، َماَت ْث بِ َمْن َماَت َوَلْم يـَْغ
 (54)". أخرجه مسلمَعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ 

 الحديث الخامس والثالثون
ِه اأْلُمَِّة ِلنَّ ِلُكلِّ َأَمٍة َرْهَبانِيَّة إ ، َوَرْهبَ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " ِِ انِيَُّة َه

 أ(  -4) (55)البيهقي ".أخرجهاْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللِ 
 
 

                                                           

األول إىل جده،  ان يف "الثقات" يف موضعني: نسبه يف املوضعفروى عنه مجع، وذكره ابن حب -ابن رومان بن زمرارة القرشي الفلسطيين، وقد ينسب إىل جده 
-1/549اريخ الكبري" تفقال: محيد بن رومان، ويف الثاِن إىل أبيه، فقال: محيد بن عقبة، وكذا فعل ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل"، وذكره البخاري يف "ال

 ، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعدياًل..530
لب، ُث ترتك سويعة تمرضع الفصيل لتدر، ُث حتلب. وقد ذمكوقال السندي: قوله يف  ر: فمواق ناقة؛ بضم فائه وتمفتح: هو َقْدرم ما بني احللبتني، فإن الناقة حتم

 تفسريه غري ذلك" أه .
 حَيِْلب مَها"(أه . نَّاَقِة َقْدرم َما مَتمدُّ رَْأَسَها لِلَِّذي)قَاَل أَبمو َبْكٍر: "َوف مَواقم ال(، وقال ابن أيب عاصم عقبه: 154برقم حديث ) 544ص 1واجلهاد البن أيب عاصم ج

َو َضِعيٌف" أه .9410برقم حديث ) 173ص 3وجممع اليوائد ج ، َوِفيِه َعْبدم اْلَعيِيِي ْبنم عمبَ ْيِد اللَِّه، َوهم  (، وقال اهليثمي عقبه: "َرَواهم َأمْحَدم
(، واللفظ له، وورد يف املخطوط )مبا نال أجر...( فأثبتنا مبا يف رواية البخاري: )مع أجر..(، 1747برقم حديث ) 16 -13ص 4صحيح البخاري ج (53)

 (.1476برقم حديث ) 1496ص 5وصحيح مسلم ج
)ومل حيدث نفسه بالغيو( بدال من: )ومل حيدث نفسه به( واليت وردت يف  املخطوط:(، وورد يف 1910برقم حديث ) 1317ص 5صحيح مسلم ج (54)

 (، فأثبتنا ما جاء يف رواية مسلم.1304برقم حديث ) 514ص 1رواية أيب داود يف سننه ج
يف إسناده ضع( وقال حمققه األرناؤوط: "15407برقم حديث ) 517ص 11(، ومسند أمحد ج5915برقم حديث ) 93ص 6شعب اإلميان ج (55)

َيِن" أه . -وهو ابن احَلَواري -لضعف زيِد العمي
م

 7لى املوصلي جومسند أيب يع وقد أمِعلَّ باإلرسال. سفيان: هو الثوري، وأبو إياس: هو معاوية بن قمرة امل
 ( وقال حمققه حسني سليم أسد: اسناده ضعيف.4104برقم حديث ) 110ص
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 الحديث الخامس والثالثون
َياَحِة، قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهللم عَ   وَل اللَِّه، اْئَذْن يل يف السِّ اًل قَاَل: يَا َرسم ِلنَّ ِسَياَحَة ُأمَِّتي َلْيِه َوَسلََّم: "َعْن َأيب أمَماَمَة، َأنَّ َرجم

 (56)".أخرجه احلاكم وصححهاْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَِّه تـََعاَلى
 الحديث السادس والثالثون

ر ٌ ِمْن َأْلِف يـَْوم ٌ ِفي َسِبيعن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "  ِل اللَِّه َخيـْ
 .(57)وصححه".أخرجه احلاكم يف املستدرك فـَْليَـْنظُْر ُكلُّ اْمِرٍئ لِنَـْفِسهِ  ِسَواُهإ ،يـَْوٍم ِفيَما 

 الحديث السابع والثالثون
 ِفي َسِبيِل اللَِّه َمَقاُم الرَُّجِل ِفي الصَّفِّ عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "

 (58)".أخرجه احلاكم وصححهَأْفَضُل ِعْنَد اللَِّه ِمْن ُعَباَدِة َرُجٍل ِستِّيَن َسَنة  
 
 
 
 

                                                           
(، وقال احلاكم عقبه: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، وقال الذهيب يف التلخيص: 9415برقم حديث ) 45ص 1املستدرك على الصحيحني ج (56)

(، 7760برقم حديث ) 145ص 4(، وقال األلباِن هبامشه: )صحيح(، واملعجم الكبري للطرباِن ج1446برقم حديث ) 3ص 5"صحيح"، وسنن أيب داود ج
 (.5911برقم حديث ) 94ص 6، وشعب اإلميان له أيضا ج(14306برقم حديث ) 171ص 9والسنن الكربى للبيهقي ج

( وقال فيه احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه" وقال الذهيب يف التلخيص: "على شرط 1541برقم حديث ) 77ص 1ج (57)
 .أه  البخاري"

عبارة: ط أثبتنا ما جاء يف املستدرك، وكذا مل ترد يف املخطو قلت: وقد جاء يف املخطوط: "جهاد يوم يف سبيل..." بدال من "يوم يف سبيل..." ف
 كل امرئ لنفسه" وقد أثبتناها من رواية املستدرك أيضا.  "فلينظر

برقم  97ص 6، وشعب اإلميان للبيهقي ج470 -469ص 10(، وصحيح ابن حبان ج4564برقم حديث ) 500ص 4والسنن الكربى للنسائي ج
 (.  5914حديث )

 1349ص 5الدارمي ج ، وسننَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلبمَخارِيِّ ومََلْ خيمَرَِّجاهم"(، وقال احلاكم َعِقَبهم: "1545برقم حديث ) 74ص 1جاملستدرك  (58)
مساعه من عمران"  ت( وقال حمقق الكتاب حسني سليم أسد: "يف اسناده علتان: ضعف عبد اهلل بن صاحل، واالنقطاع فإن احلسن مل يثب1441برقم حديث )

( وقال حمققه مشهور 5437برقم حديث ) 133ص 4(، واجملالسة وجواهر لعلم للدينوري ج159برقم حديث ) 549ص 1أه ، واجلهاد البن أيب عاصم ج
 503ص 4ج (، واملعجم األوسط له أيضا577برقم حديث ) 164ص14آل سليمان: "اسناده ضعيف واحلديث حسن" أه ، واملعجم الكبري للطرباِن ج

 (.5916برقم حديث ) 96ص 6(، وشعب اإلميان له أيضا ج14974برقم حديث ) 161ص 9(، والسنن الكربى للبيهقي ج4704برقم حديث )
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 والثالثون الحديث الثامن

ِبيِل اللَِّهإ ، َوُدَخاُن ََ َيْجَتِمُع ُغَبار ٌ ِفي سَ عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
ا اإ ، َوََ َيْجَتِمُع ُشح  َوِليَمان ٌ ِفي قـَْلِب َعْبٍد َأبَد   (59)اكم وصححه". أخرجه احلَجَهنََّم ِفي َجْوِف َعْبٍد َأبَد 
 الحديث التاسع والثالثون

ِل اهلِلإ ، َتَحاتُّ ِلَذا رََجَف قـَْلُب اْلُمْؤِمِن ِفي َسِبيعن سلمان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "
ُق النَّْخَلةِ  ِْ  (60)".أخرجه الطرباِنَخطَايَاُهإ ، َكَما تـََتَحاتُّ ِع

 الحديث األربعون
َفُر َلُه في َأوَِّل ِللشَِّهيِد ِعْنَد اهلِل َسبُع ِخَصاٍل يـُغْ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " عن عبادة بن الصامت قال: قال

َِوَُّج ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِنإ ، وَ  اِب اْلَقْبِرإ ، َدفْـَعٍة ِمْن َدِمِهإ ، َويـََرى َمْقَعَدُه ِمَن اْلَجنَِّةإ ، وُيَحلَّي ُحلَِّة اِْليَماِنإ ، َويـُ َِ ُيَجاُر ِمْن َع
َِِع اأَلْكَبِرإ ، َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج اْلَوقَاِر الياقوتُة منه َخير ٌ ِمَن الدنيا وَما ِفيَهاإ ، وَ وَ  ُيَشفَُّع ِفي َسْبِعيَن يـَُؤمَُّن ِمَن اْلَف

  (61)"أخرجه احلاكم، والبيار، والطرباِنِلْنَسان ا ِمْن َأقَارِبِهِ 

                                                           
(، 1111برقم حديث ) 133ص 1(، ومل حيكم احلاكم على هذه الرواية يف املطبوع، ومسند احلميدي ج1593برقم حديث ) 41ص 1املستدرك ج (59)

( وقال حمققه األرناؤوط: "صحيح بطرقه 7440برقم حديث ) 430ص 11(، ومسند أمحد ج1401برقم حديث ) 149ص 1منصور ج وسنن سعيد بن
(، 4113برقم حديث ) 55ص 13( وقال حمققه األلباِن: "صحيح"، ومسند البيار ج141برقم حديث ) 106وشواهده" أه ، واألدب املفرد للبخاري ص

( وقال حمققه األرناؤوط: "حديث 5131برقم حديث ) 45ص 4(، وصحيح ابن حبان ج4505برقم حديث ) 173ص 4والسنن الكربى للنسائي ج
 (.5931برقم حديث ) 117ص 6(، وشعب اإلميان له أيضا ج14974رقم حديث ) 161ص 9صحيح لغريه" أه ، والسنن الكربى للبيهقي ج

ا( من نص املخطوط وأثبتناها من نص الطرباِن كما جاء يف معجمه، واملعجم (، وقد سقطت )إذ6046برقم حديث ) 153ص 6املعجم الكبري ج (60)
"نم ( وقال الطرباِن َعِقَبهم: "ملَْ يَ ْرِو َهَذا احلَِْديَث َعِن اأْلَْعَمِش ِإالَّ َعْبدم اْلَعيِيِي، تَ َفرََّد ِبِه: َعْمرمو بْ 4543برقم حديث ) 144ص 4األوسط له أيضا ج   احلْمَصنْيِ

، َرَواهم الطَّبَ رَاِنُّ يف اأْلَْوَسِط َواْلَكِبريِ  ( وقال اهليثمي عقبه: "9411برقم حديث ) 176ص 3، وجممع اليوائد ج567ص 1ة األولياء أليب نعيم جأه ، وحلي
َو َضِعيٌف"  أه . َوِفيِه َعْمرمو ْبنم احلْمَصنْيِ َوهم

يد ما ذكره؛ فيما جاء يف رواية الطرباِن اليت ذكرها اهليثمي يف جممع اليوائد كما هكذا يف نص املخطوط )سبع خصال( ولكنه ذكر مثان خصال، ويؤ  (61)
، رقم احلديث 145 – 141ص 7( وقال حمققه األرناؤوط: "رجاله ثقات" أه ، ومسند البيار ج17145برقم حديث ) 410ص 14سيايت، ومسند أمحد ج

برقم حديث  195ص 3انية اطلقها بال عدد، وذكرها ست خصال، وجممع اليوائد ج( وقال يف الرواية األوىل ست خصال، ويف الث1697( و)1696)
َوِهَي َكَذِلَك،  َرَواهم َأمْحَدم َهَكَذا َقاَل ِمْثَل َذِلَك، َواْلبَ يَّارم َوالطَّبَ رَاِنُّ ِإالَّ أَنَّهم َقاَل: " َسْبَع ِخَصاٍل "(، ولكنه قال: "ست خصال"، وقال اهليثمي عقبه: "9316)
( وقال األلباِن َعِقَبهم: َرَواهم أمحد والطرباِن واسناد 1574برقم حديث ) 67ص 1أه ، وصحيح الرتغيب والرتهيب لأللباِن ج رَِجالم َأمْحََد َوالطَّبَ رَاِنِّ ثَِقاٌت"وَ 

 أمحد حسن. أه .
 ا به.قلت: وللحديث شواهد أشهرها ما جاء من طريق املقدام بن معد يكرب )رضي اهلل عنه( مرفوع
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ي احلريشي جامعها العبد الفقري؛ سليمان األكراشي بن طه بن أيب العباس متت حبمد اهلل وعونه وحسن توفيقه، على يدي

 ه ، واحلمد هلل على ذلك.1149احلسيين الشافعي، يف يوم األربعاء يف حمرم احلرام سنة 

 المصادر والمراجع

، عكاشةقيق: أبو عبد اهلل حسني بن ، حته (341اإلشبيلي )ت  ، أليب حممد عبد احلقاألحكام الشرعية الكبرى
 م.1001سنة  1الرياض، ط –مكتبة الرشد 
ه (، حتقيق: حممد عبد الرمحن النابلسي،   600، لعبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي )تأخبار الصالة

 م.1993، سنة 1دمشق، ط –دار السنابل 
حتقيق: جابر بن عبد اهلل السريِّع،  ه (،307، أليب الفضل حممد بن طاهر بن علي املقدسي)تأطراف الغرائب واألفراد

 ه .1414، سنة 1دار التدمرية، ط
ه (، دار العلم للماليني، 1596، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، اليركلي الدمشقي )تاألعالم

 م.1001، سنة 13ط
ه (، 443ت ) املقريييد بن على ، لتقى الدين أمحمن األحوال واألموال والحفدة والمتاع للنبيلمتاع األسماع بما 

 م.1999، بريوت، سنة 1: حممد عبد احلميد النميسى، دار الكتب العلمية، طحتقيق
املعروف  ، أليب إسحاق إبراهيم بن املظفر احلريب املوصليانتفاع األموات بإهداء التالوات والصدقات وسائر القربات

 م.1004، سنة 1ه (، دار ابن حيم، ط 611بابن الربِن )ت
، إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )ت ليضاح المكنون في الِيل على كشف الظنون

ه (، عىن بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف: حممد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت 1599
 لبنان. –بيلكه الكليسى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

ثمان، ، حملمد بن حممد بن مصطفى بن عمحمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية بريقة
 ه .1544سنة ه (، مطبعة احلليب، 1136نفي )ت أيب سعيد اخلادمى احل

 بريوت. –، ألمحد بن علي أيب بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية تاريخ بغداد
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ه (، دائرة املعارف العثمانية، 136إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل )ت  ، حملمد بنالتاريخ الكبير

 الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان. –حيدر آباد 
ه (، حتقيق: عبد 741، جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن امليي )ت تحفة األشراف بمعرفة األطراف

 م.1945، 1والدار القّيمة، ط اإلسالمي،دين، املكتب الصمد شرف ال
ه (، حتقيق: عبد 741، جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن امليي )تتحفة األشراف بمعرفة األطراف

 م.1945، سنة 1والدار القّيمة، ط اإلسالمي،الصمد شرف الدين، املكتب 
اليمين  ، حملمد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاِنالمرسلينتحفة الِاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سيد 

 م.1944، 1لبنان، ط –بريوت  -ه (، دار القلم 1130)ت 
ِكرة الموضوعات  ه .1545، 1ه (، إدارة الطباعة املنريية، ط946، حملمد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفتَّيِن )تت

ِكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ين عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخليرجي َشس الد ، أليبالت
، سنة 1ه (، حتقيق: د. الصادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط671القرطيب )ت 

 ه .1413
وب بن بن حممد بن أي، أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلَ

 ه (.543أزداذ البغدادي املعروف ب  ابن شاهني )ت 
دين، ، لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري أيب حممد، حتقيق: إبراهيم َشس الالترغيب والترهيب من الحديث الشريف

 ه .1417، سنة 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية 
 ه .1406دار الرشيد حبلب الطبعة األوىل  -مد عوَّامة ، البن حجر العسقالِن، حتقيق: حمتقريب التهِيب

ِيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة بن عراق ، لنور الدين، علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن اتن
 –وعبد اهلل حممد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية  ،الوهاب عبد اللطيفه (، حتقيق: عبد 965الكناِن )ت 

 ه .1599، 1بريوت، ط
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 998 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ه (، حتقيق: د. بشار 741الرمحن أيب احلجاج امليي )ت ، ليوسف بن اليكي عبدتهِيب الكمال في أسماء الرجال

 م.1940، سنة 1بريوت، ط –عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
ى )املتوىف: عيسحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أيب  الجامع الكبير )سنن الترمِي(إ ،

 م.1994بريوت، سنة  –ه (، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 179
 البخاري(إ ، )صحيحلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ص

ناصر الناصر، ترقيم حممد فؤاد عبد ه (، حتقيق: حممد زهري بن 136اهلل البخاري اجلعفي )ت حملمد بن إمساعيل أيب عبد
 ه .1411، 1الباقي، دار طوق النجاة، ط

ابن القيم  د اهلل، حملمد بن أيب بكر أيوب اليرعي أيب عبجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام
 م.1947، سنة 1الكويت، ط –عبد القادر األرناؤوط، دار العروبة  -: شعيب األرناؤوط اجلوزية، حتقيق

ه (، حتقيق: مساعد بن 147، لبكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباِن )ت الجهاد
 ه .1409، سنة 1املدينة املنورة، ط -سليمان الراشد اجلميد، مكتبة العلوم واحلكم 

 مياهليثن حجر ، ألمحد بن حممد بن علي بالدر المنضود في الصالة والسالم على صاحب المقام المحمود
ه (، عين به: بومجعة عبد القادر مكري وحممد 974السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )ت 

 ه .1416جدة، سنة  –شادي مصطفى عربش، دار املنهاج 
عروف أليب الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباِن، امل ذخيرة الحفاظ )من الكامل َبن عدي(إ ،

 م.1996، سنة 1الرياض، ط –ه (، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، دار السلف 307بابن القيسراِن )ت 
ه (، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباِن، املكتب اإلسالمي 147، لعمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباِن )ت السُّنَّة

 ه .1400، سنة 1بريوت، ط –
بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات  ، أليب بكر أمحدالسنن الصغير

 م.1949، 1اإلسالمية، كراتشي   باكستان، ط
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 ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ومؤلف اجلوهر النقي: عالءالسنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

ر آباد، الرتكماِن، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيد الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن
 ه .1544، 1ط

 ، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، حتقيق: حمي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب   بريوت.السنن
، دار اجليل، 1حتقيق: د. بشار عواد معروف، طه (، 175، أليب عبد اهلل حممد بن يييد القيويين، ابن َماَجة )ت السنن

 م.1994بريوت، سنة 
ه (، حتقيق: د. سعد بن عبد اهلل بن عبد 117، لعثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساِن اجلوزجاِن )تالسنن

 ه .1414، سنة 1العييي آل محيد، دار العصيمي الرياض، ط
مة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف ، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالشرح مشكل اآلثار

 م.1994، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط (،ه 511بالطحاوي )ت 
ه (، 434 ملتوىف:ا، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلمْسَرْوِجردي اخلراساِن، أيب بكر البيهقي )شعب اْليمان

احب الدار السلفية ص الندوي،امد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد حتقيق: عبد العلي عبد احلميد ح
 م.1005، سنة 1اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط –ببومباي 

مي، أيب حامت، َمْعبَد، التمي ، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بنصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 م.1995، سنة 1بريوت، ط –ه (، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 534الدارمي، البمسيت )ت 

، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة 1حملمد ناصر الدين األلباِن، ط صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(إ ،
 م.1944
دار  قلعجي،ه (، حتقيق: عبد املعطي أمني 511موسى بن محاد العقيلي )ت  ، جلعفر حممد بن عمرو بنالضعفاء

 م.1944، سنة 1بريوت، ط –املكتبة العلمية 
 الرياض. –، حملمد ناصر الدين األلباِن، مكتبة املعارف ضعيف الترغيب والترهيب

 –مد حامد الفقي، دار املعرفة ه (، حتقيق: حم316، أليب احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد )ت طبقات الحنابلة
 بريوت.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 999 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
بدر الدين  فياحلن، حملمد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 بريوت. –ه (، دار إحياء الرتاث العريب 433)ت  العيين
ه (، حتقيق: د. فاروق 505النسائي )ت، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساِن، عمل اليوم والليلة

 ه .1406، سنة 1بريوت، ط –محادة، مؤسسة الرسالة 
ه (، حتقيق: 407، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )ت غاية المقصد في زوائد المسند

 م.1001، سنة 1لبنان، ط –خالف حممود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بريوت 
ه (، 309، لشريويه بن شهردار بن شريو يه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلمّي اهلمذاِن )ت ردوس بمأثور الخطابالف

 م.1946، سنة 1بريوت، ط –حتقيق: السعيد بن بسيوِن زغلول، دار الكتب العلمية 
ِيل ه (  471لبناء )ت ا، أليب علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي املعروف بابن فضل التهليل وثوابه الج

 ه .1409، سنة 1الرياض، ط –حتقيق: عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار العاصمة 
حممد  ، حملمد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري ابنفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

بريوت،  –باس، دار الغرب اإلسالمي ه (، حتقيق: إحسان ع1541احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاِن )ت
 م.1941، سنة 1ط

املعلمي،  حتقيق: عبد الرمحن حيىي حملمد بن علي بن حممد الشوكاِن، ،الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة
 ه .1407، سنة 1بريوت، ط –املكتب اإلسالمي 

وي )ت بن تاج العارفني بن علي املنا، ليين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير
 م.1994 -ه  1413، 1لبنان ، ط -ه (، دار الكتب العلمية بريوت 1051

مد السخاوي ، لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حمالَقوُل الَبِديُع في الصَّالِة َعَلى الَحِبيِب الشَِّفيعِ 
 ه (، دار الريان للرتاث.901)ت 

 ، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن الذهيب الدمشقية من له رواية في الكتب الستةالكاشف في معرف
 ه  (، وعلق  441ه (، وحاشيته لربهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي احلليب )ت  744)ت

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 999 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 -للثقافة االسالمية   مؤسسة علوم القرآنعليهما وخرج نصوصهما: حممد عوامة أمحد، وحممد منر اخلطيب، دار القبلة 

 جدة.
علي حممد -ه (، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود563، أليب أمحد بن عدي اجلرجاِن )ت الكامل في ضعفاء الرجال

 م.1997، سنة 1لبنان، ط - بريوت –الكتب العلمية يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، معوض، شارك 
ه (، حتقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، منشورات 434بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  ، أليبكتاب الدعوات الكبير

 الكويت. –مركي املخطوطات 
ه ( ، احملقق: محدي 147، أليب بكر أمحد بن عمر بن أيب عاصم )تكتاب الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم

 م.1993، سنة 1دمشق، ط –عبد اجمليد السلفي، دار املأمون للرتاث 
ِيل اْللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ي ، إلمساعيل بن حممد العجلوِن اجلراحكشف الخفاء وم

 ه .1531القاهرة، سنة  –ه (، مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 1161)ت 
ن ابن أيب السرور اهلل َشس الدي ، حملمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي، أيب عبدالكالم على وصول القراءة للميت

 م.1009سنة  1ه (، حتقيق: أبو عبد الرمحن شوكت بن رفقي شحالتوغ، الدار األثرية، ط676املقدسي احلنبلي )ت
ه (، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن 555، أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي )تالمجالسة وجواهر العلم

 ه .1419لبنان(، سنة  -، دار ابن حيم )بريوت أم احلصم( -اإلسالمية )البحرين  ةحسن آل سلمان، مجعية الرتبي
ِوائد ومنبع الفوائد ه (، حتقيق: 407، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )تمجمع ال

 م.1994حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، سنة 
، لعلي بن )سلطان( حممد، أيب احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )ت المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

 م.1001، سنة 1لبنان، ط –ه (، دار الفكر، بريوت 1014
ِخار( ه (، حتقيق: حمفوظ  191، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البيار )تالمسند )المطبوع باسم البحر ال

، سنة 1ط املدينة املنورة، -د، وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم الرمحن زين اهلل، وعادل بن سع
 م.1009
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، ملسلم سلم()صحيح م المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل للى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 بريوت. –ه (، حتقيق: جمموعة من احملققني، دار اجليل 161بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت
، املعروف ب  )سنن الدارمي(، حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي المسند

، 1ه (، حتقيق: حسني سليم أسد الداراِن، دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط133السمرقندي )ت
 م.1000
، حتقيق: ه (153 شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )ت، أليب بكر بن أيبالمسند

 م.1997، سنة 1الرياض، ط –أمحد بن فريد املييدي، دار الوطن عادل بن يوسف العيازي و 
بن عبد احملسن  د. حممدحتقيق:  ه (104)ت البصري، أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي المسند

 م.1999، 1مصر، ط –الرتكي، دار هجر 
ه (، حتقيق: 507، أليب يعلى أمحد بن علي بن املثمىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )ت المسند

 م.1944، سنة 1دمشق، ط –حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث 
، 1 (، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طه141اهلل الشيباِن )ت ألمحد بن حنبل أيب عبدالمسندإ ، 

 م.1999سنة 
 ه (، حتقيق: حممد عوامة. 153، أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف )ت المصنف

وعبد  حممد،ه (، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن 560، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباِن)تالمعجم األوسط
 ه .1413، سنة القاهرة-احلسيين، دار احلرمني  سن بن إبراهيماحمل

ه (، حتقيق: حممد األمني بن حممد اجلكين، مكتبة دار 517، أليب القاسم عبد اهلل بن حممد البغوي)تمعجم الصحابة
 الكويت. –البيان 

ه (، حتقيق: 560الطرباِن )ت، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيب القاسم المعجم الصغير
المعجم م.1943، سنة 1بريوت , عمان، ط -دار عمار  ،ود احلاج أمرير، املكتب اإلسالميحممد شكور حمم

ه (، حتقيق: محدي بن 560لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أليب القاسم الطرباِن )تالكبيرإ ، 
 م.1994، 1القاهرة، ط –عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية 
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بريوت،  -ه (، مكتبة املثىن 1404، لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي )تمعجم المؤلفين

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
ار د، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية + معرفة السنن واآلثار

 م.1991، سنة 1والوعي + دار قتيبة، كراتشي بباكستان + حلب + دمشق، ط
اض، الري - ه (، حتقيق: أشرف عبد املقصود، مكتبة طربية 406، أليب الفضل العراقي )تالمغني عن حمل األسفار

 م.1993سنة 
صطفى األعظمي، مؤسسة ه (، حتقيق: حممد م179، ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدِن )ت الموطأ

 م.1004، سنة 1اإلمارات، ط –أبو ظيب  -زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 
ِان اَعتدال في نقد الرجال ه (، 744، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )ت مي

 م.1965، 1لبنان، ط –ة والنشر، بريوت حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباع
، ألمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي، أيب العباس، َشس نفحات النسمات في وصول لهداء الثواب لألموات

 م.1009، 1ه (، أليب عبد الرمحن شوكت بن رفقي شحالتوغ، الدار األثرية، ط710الدين )ت 
ِمانإ ، ي أليب العباس َشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمك وفيات األعيان وأنباء أبناء ال

 بريوت. –دار صادر ه (، حتقيق: إحسان عباس، 641)ت  اإلربلي
، إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )ت هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

م، أعيد طبعه باألوفست: دار 1931ة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنة ه (، طبع بعناية وكال1599
 لبنان. –إحياء الرتاث العريب بريوت 


