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ABSTRACT 

I have studied the works of the great Hafiz Imam, Dawud al-Tayalisi al-Basri (died 

in 204 H); such great reliable imam who used to report thirty thousand hadiths 

from memory. It was known that whenever Shu’ba’s hadith session came to an 

end, Abu Dawud al-Tayalisi would take his seat and report all that was told during 

that session from memory. I have tracked all his contributions, identified their 

locations in the world libraries of paper books, and reviewed the studies conducted 

about them, as well as any related publications. I was keen on tracing all his books; 

published ones, manuscripts and even those missing works with the attempt to 

assimilate as much as I could. I have also intensively examined the studies that 

have been written about or ased on him, including annotations, appendices, 

classifications, categorizations, etc. This is a useful tracking study for scholars and 

for those who are interested in that branch of science, as it collects the scattered 

works of such great imam found in the enormous libraries, especially the written 

copies of his precious book “al-Musnad”, the manuscripts of which are found in 

all four corners of the world. A written copy is currently kept at Topkapı Sarayı of 

Ahmed III, another with İsmail Hakkı İzmirli, one at Asfia Library, one with 

Khoda Bakhsh, one with Rasheed Dahdah, and several other written copies are 

kept in the Library of Awqaf Baghdad, in addition to a copy kept at Karl Marx 

Blaisezeg. Photocopies of these copies are kept at Jumat Al Majid Center in Dubai, 

and at the Institute of Manuscripts in Cairo. There may be a number of volumes 

for that book in the same library, while other libraries may have several written 

copies of it. I have described these copies in detail; listing their numbers, the 

number of pages, writing year, and registration numbers, as well as any other 

details I could find for each version in a brief and focused way.Based on this study 

and the tracking research, I found out that this “Musnad” was not compiled by Abu 
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 Dawud Tilaisi himself; instead, it was compiled for him by some Huffaz (hadith 

scholars) from Khorasan, and this applies in particular on those hadiths reported 

by Younis Ibn Habib from Abu Dawud. According to Al-Hafiz al-Zahabi in his 

“Syer al-Nubala’,: Abu Mas'ud al-Razi compiled (Musnad Abu Dawud) for Yunus 

Ibn Habib”, and the same claim was supported by Ibn Hajjar who said in Al-

Mu'ajam Al-Mofahras, no. 481: “Musnad Abu Dawud Ibn Sulayman Ibn Dawud 

al-Tilaisi includes a collection of hadiths reported by Yunus ibn Habib from Abu 

Dawud and compiled by some people from Isphahan. So we can find some 

narrations for Younus  Ibn Habib  from scholars other than Abu Dawud al-Tilaisi. 
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 الملخص

 

َكاَن هذا اإلمام الثقة الكبري الذي  هـ( 204)ت البصري  الطََّياِلِسي   َداُودَ أيب  احلافظ الكبري هذا العمل املتعلق باإلمام
، َوأَمَلى ِمْن ِحْفِظِه َما َمرَّ َكاَن ُشْعَبُة ُُيَدُِّث، فَِإَذا قَاَم، قـََعَد أَبُو َداُوَد الطََّياِلسِ و  ِمْن ِحْفِظِه َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث.َيسُرُد  ي 

ْجِلِس.
َ
حوهلا، وما  تتتبعنا فيها آثاره العلمية، ومواضع وجودها ِف مكتبات العامل اخلطية، والدراسات اليت كتب ِف امل

  ،طبع منها، وقد حرصنا على تتبع مجيع مصنفاته؛ املطبوع منها، واملخطوط، واملفقود، مع حماولة االستيعاب ما أمكن
 .هاأو قامت عليه كالشروح، والزوائد، والرتتيب والتبويب وغري  الدراسات اليت كتبت عنه،كما تتبعنا باستغراق 

 تغلْي فيه؛ ملا فيه من مجع نثار ما تفرق من آثار هذا اإلمام الكبري ِف بطونوهو رصد مفيد نافع ألهل العلم واملش 
عامل الذي توزعت خمطوطات هذا الكتاب النفيس ِف شرق الاملسند املكتبات الواسعة، السيما النسخ اخلطية لكتابه 

 ةونسخ اعيل حقي،يل إمسإزمري وِف وغربه، ومشاله وجنوبه؛ فمنه نسخة خطية حمفوظة ِف طوبقبوسراي أمحد الثالث، 
 ونسخ أخرى ،وأخرى ِف رشيد دحداحونسخة أخرى أخرى حمفوظة ِف املكتبة آصفية، وأخرى حمفوظة ِف خداخبش، 

اك صور عن هذه وهنِف كارل ماركس باليبزج، أوقاف بغداد، ونسخة أخرى حمفوظة حمفوظة ِف املكتبة  خطية متعددة
كتاب . وهناك عدد من هذه اجمللدات من الوِف معهد املخطوطات بالقاهرة، ِف مركز مجعة املاجد بديبالنسخ حمفوظة 

ِف املكتبة الواحدة، وِف بعضها نسخ خطية متعددة من الكتاب، وقد فصلنا وصف هذه النسخ بأرقامها، وعدد أوراقها، 
 وسنة كتابتها، وأرقام حفظها، وما تيسر لنا من بقية أوصاف كل نسخة بطريقة خمتصرة مركزة.

إمنا مجعه له بعض الطيالسي، و  أيب داود ليس هو من تصنيفهذا املسند والذي توصلنا إليه ِف هذه الدراسة والتتبع أن 
َصنََّف " ل:فقد ذكره احلافظ الذهيب ِف "سري النبالء" وقا فيما رواه يونس بن حبيب عنه خاصة. ،احلفاظ اخلراسانيْي

 وقال: 481رس" رقم وكذا ذكره ابن حجر ِف "املعجم املفه ."بِن َحِبْيٍب )ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس 
وهو القدر الذي مجعه بعض األصبهانيْي من رواية يونس بن حبيب . سليمان بن داود الطيالسي ،مسند أيب داود"

 .لطيالسيا أيب داود من رواية يونس بن حبيب عن غري ،روايات ". لذا جند فيهعنه
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 أوالً _ ترجمته: 

، ُُثَّ اأَلَسِدي ، ُُثَّ الز بـَرْيِي ، ْوََ آِل الز بـَرْيِ بِن الَعوَّاِم، الَبْصرِي ، مَ  الطََّياِلِسي  ُسَلْيَماُن بُن َداُوَد بِن اجلَاُرْوِد، أَبُو َداُوَد الَفارِِسي 
ْسَنِد(،

ُ
ُر، َصاِحُب )امل  احلَاِفُظ الَكِبيـْ

ْبِد اِهِل، َوُشْعَبَة بَن احَلجَّاِج، َوَمْعُرْوَف بَن َخرَّبـُْوَذ، َوطَْلَحَة بَن َعْمرٍو، َوِهَشاَم بَن َأيب عَ  -َوُهَو تَاِبِعيٌّ  -مسََِع: أَْْيََن بَن نَاِبٍل 
اِلَح بَن َأيب اأَلْخَضِر، َوأَبَا َعاِمٍر ، َوقـُرََّة بَن َخاِلٍد، َوصَ َوُسْفَياَن الثَـّْورِيَّ، َوِبْسطَاَم بَن ُمْسِلٍم، َوأَبَا َخْلَدَة َخاِلَد بَن ِديـَْنارٍ 

ْسُعْوِديَّ، َوَحْرَب اخلَزَّاَز، َواحَلمَّاَدْيِن، َوَداُوَد بَن َأيب الُفرَاِت، َوَزْمَعَة بَن َصاِلٍح، َوَجرِيـَْر بَن َحازٍِم، َوفـَُلْيَح بَن سُ 
َ
َلْيَماَن، َوامل

اٍد، َوابْ  حُمَمََّد بَن َأيب مُحَْيٍد، َن َأيب ِذْئٍب، َوَعْبَد الرَّمْحَِن بَن ثَاِبِت بِن ثـَْوبَاَن، َوزَائَِدَة، َوِإْسرَائِْيَل، َوََهَّاَم بَن َُيََْي، وَ بَن َشدَّ
 َوَخْلقاً َكِثرْياً.

الَُّس، َوحُمَمَُّد بُن َبشَّاٍر، َويـَْعُقْوُب ْنَبٍل، َوَعْمُرو بُن َعِليٍّ الفَ َوَأمْحَُد بُن حَ  -َأَحُد ُشيـُْوِخِه  -َرَوى َعْنُه: َجرِيـُْر بُن َعْبِد احَلِمْيِد 
ْوَرِقي ، َوَأمحَْ  ْوَرِقي ، َوحُمَمَُّد بُن َسْعٍد الَكاِتُب، َوَعبَّاٌس الد ْورِي ، َوَأمْحَُد بُن ِإبـْرَاِهْيَم الدَّ ، َوَهاُرْونُ الدَّ  ُد بُن الُفرَاِت، َوالُكَدْيِْي 

 بُن ُسَلْيَماَن، َوَخْلٌق.
  قَاَل الَفالَُّس: َما َرأَْيُت َأَحداً َأْحَفَظ ِمْن َأيب َداُوَد.

: أَبُو َداُوَد ُهَو َأْصَدُق النَّاِس.  قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن بُن َمْهِديٍّ
ْعُت أَبَا َداُوَد يـَُقْولُ   : َكَتْبُت َعْن أَلِف َشْيٍخ.قَاَل َعاِمُر بُن ِإبـْرَاِهْيَم اأَلْصبَـَهاِن : مسَِ

ا قَاَم، قـََعَد أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسي ، ذَ َوَوَرَد َعْن َأيب َداُوَد: أَنَّهُ َكاَن َيسُرُد ِمْن ِحْفِظِه َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث. وَكاَن ُشْعَبةُ ُُيَدُِّث، فَإِ 
ْجِلِس.

َ
 َوأَمَلى ِمْن ِحْفِظِه َما َمرَّ ِف امل

ٌر.َل وَِكْيٌع: َما بَِقَي َأَحٌد َأْحَفَظ حلَِِدْيٍث َطِوْيٍل ِمْن َأيب َداُوَد. قَاَل: َفذُِكَر َذِلَك أَليب َداُوَد، فـََقالَ قَا  : ُقْل َلُه: َوالَ َقِصيـْ
 َس َكاَن َمَعُه ِكَتاٌب.، َولَيْ أَْربَِعْْيَ أَْلَف َحِدْيثٍ  -بَِأْصبَـَهاَن  -َوقَاَل ُعَمُر بُن َشبََّة: َكَتُبوا َعْن َأيب َداُوَد 

 َصنََّف أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس بِن َحِبْيٍب )ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(.
 َوقَاَل َحْفُص بُن ُعَمَر املِْهرِقَاِن : َكاَن وَِكْيٌع يـَُقْوُل: أَبُو َداُوَد َجَبُل الِعْلِم.
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ُمُه، قَاَل يل: ملَْ َأمْسَْع ِمْن َعْبِد اِهِل بنِ  َوَقْد َتَكلََّم ِفْيِه حُمَمَّدُ  َهاِل الضَّرِيـُْر، َوقَاَل: ُكْنُت َأَّتَِّ  َعْوٍن، ُُثَّ َسأَْلُته بـَْعُد: بُن املِنـْ
ْعَت ِمِن اْبِن َعْوٍن؟ قَاَل: نـََعْم، ََنَْو ِعْشرِْيَن َحِديْثاً.  َأمسَِ

َع ِمْنُه َشْيئاً َما َضَبَطُه، َواَل َحِفظَُه، َفَصَدَق َأْن يـَُقْولَ  قَاَل الذهيب : اجَلْمُع بـَْْيَ الَقْوَلْْيِ  ْعُت ِمْنُه، َوِإالَّ، فَأَبُو أَنَُّه مسَِ : َما مسَِ
ِة َأَحاِدْيَث؛ ِلَكْونِِه َكاَن يـَتَِّكُل َعَلى ِحْفِظِه، َوالَ يـَْرِوي  َحدَِّث ْن أَ مِ َداُوَد أَِمْْيٌ، َصاِدٌق، َوَقْد َأْخطَأَ ِف ِعدَّ

ُ
ْصِلِه، فَالَورَعُ َأنَّ امل

ِثْْيَ َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، وملَْ  َحدِّ
ُ
رِِّج الُبَخارِي  أَليب َداُوَد َشْيئاً؛ يَُ اَل ُُيَدُِّث ِإالَّ ِمْن ِكَتاٍب، َكَما َكاَن يـَْفَعُل َويـُْوِصي بِِه ِإَماُم امل

ٍة ِمْن أَقْـرَانِِه،  َع ِمْن ِعدَّ  َفَما اْحَتاَج إِلَْيِه. واْسَتْشَهَد بِِه ِف )َصِحْيِحِه(.ألَنَُّه مسَِ
ْعُت أَبَا َداُوَد يـَُقْوُل: َأسُرُد َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث  ْدرِي اثـَْنا َعَشَر أَْلفاً لُِعْثَماَن البـُرِّيِّ، َوِف صَ  -َواَل َفْخَر  -قَاَل الَفالَُّس: مسَِ

َها َأَحٌد ِمنْ  ََ َأْصبَـَهاَن، فـََبثَْثتـَُها ِفْيِهم. َماَسأََلِِن َعنـْ  َأْهِل الَبْصرَِة، َفَخَرجُت ِإ
، فـََقاَل: ثَِقٌة، عَ  -َوأَنَا َحاِضٌر  -قَاَل َحجَّاُج بُن يـُْوُسَف بِن قـُتَـْيَبَة: ُسِئَل النـ ْعَماُن بُن َعْبِد السَّاَلِم  ْن َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِّ

 َمْأُمْوٌن.
َقاَل: ثَِقٌة، َصُدْوٌق. ُد بُن الُفرَاِت: َما رَأَْيُت َأَحداً َأْكثـََر ِف ُشْعَبَة ِمْن َأيب َداُوَد، َوَسأَْلُت َأمْحََد بَن َحْنَبٍل َعْنُه، فَـ َوقَاَل َأمحَْ 

 قـُْلُت: ِإنَُّه ُيِْطُئ. قَاَل: ُُيَْتَمُل َلُه.
: َعْبُد الرَّمْحَنِ  ارِِمي  َنا ِف ُكلِّ َشْيٍء، َوأَبُو َداُوَد َأْكثـَُر رَِوايًَة َعْن ُشعْ  ُُثَّ قَاَل ُعْثَماُن الدَّ  َبَة.َأَحب  إِلَيـْ

: ثَِقٌة، ِمْن َأْصَدِق النَّاِس هَلَْجًة.  َوقَاَل النََّساِئي 
: ثَِقٌة، ُيِْطُئ. ُُثَّ قَاَل: َوَما ُهَو ِعْنِدي َوِعْنَد َغرْيِي ِإالَّ ُمتَـيَـقِّ   ٌت.ٌظ ثـَبْ َوقَاَل اْبُن َعِديٍّ

َا َغِلَط، تـُُوِفَِّ بِالَبْصرَِة َسَنَة َثاَلٍث َومائـَتَـْْيِ، َوُهوَ  ُر احَلِدْيِث، ُرَّبَّ يـَْوَمِئٍذ اْبُن اثـَْنتَـْْيِ َوَسْبِعْْيَ َسَنًة.  َوقَاَل اْبُن َسْعٍد: ثَِقٌة، َكِثيـْ
َفُة: َماَت ِف َربِْيٍع اأَلوَِّل، َسَنَة أَْرَبٍع وَ  .َوقَاَل َخِليـْ  مائـَتَـْْيِ

 مصادر ترجمته:

، اجلرح 10/  4(، التاريخ الكبري 1934، طبقات خليفة ت )298/  7، طبقات ابن سعد 229تاريخ ابن معْي: 
، تذكرة 203/  2، ميزان االعتدال 1/  47/  2، تذهيب التهذيب 24/  9، تاريخ بغداد 111/  4والتعديل 
سري أعالم  .12/  2، شذرات الذهب 849بقات احلفاظ: ، ط176/  4، َّتذيب التهذيب 351/  1احلفاظ 

 النبالء
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 ثانياً _ آثاره:

 املسند، أليب داود الطيالسي. -1/

 هـ(. 267)ت  العجلي موالهم، األصبهاِن رواية: أيب بشر يونس بن حبيب،

ا رواه يونس بن فيموهذا املسند ليس هو من تصنيف أيب داود الطيالسي، وإمنا مجعه له بعض احلفاظ اخلراسانيْي، 
حبيب عنه خاصة. فقد ذكره احلافظ الذهيب ِف "سري النبالء" وقال: "َصنََّف أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس بِن َحِبْيٍب 

"مسند أيب داود، سليمان بن داود  وقال: 481)ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(". وكذا ذكره ابن حجر ِف "املعجم املفهرس" رقم 
لسي. وهو القدر الذي مجعه بعض األصبهانيْي من رواية يونس بن حبيب عنه". لذا جند فيه روايات، من رواية الطيا

 (.2/1679يونس بن حبيب عن غري أيب داود الطيالسي، وهي قليلة. وانظر: ) كشف الظنون
 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  2/109ِف متحف طوبقبوسراي نسخة حمفوظة( 287( )2548، رقم M)  ( ِف 16 – 9األجزاء من )
 هـ.411( ورقة، كتبت قبل سنة 206)
  (1/101وعنها صورة حمفوظة ِف معهد املخطوطات ِف القاهرة. )فهرس املعهد 
 ( 330، 199، 1/670نسخة أخرى حمفوظة ِف آصفية، رقم.) 
  ريبا.هـ تق7( ورقة، كتبت ِف القرن 344[ ِف )241، رقم ]5/1/157نسخة أخرى حمفوظة ِف خداخبش 
  ورقة، كتبت 246( ِف )7، 6[  اجمللدان )13557، رقم ]1/298نسخة أخرى حمفوظة ِف األوقاف ببغداد )

 هـ.919سنة 
  ورقة، كتبت 410[ اجمللد األول، ِف )6692، رقم ]299-1/298نسخة أخرى حمفوظة ِف املكتبة املذكورة )

 هـ.1303سنة 
  هـ.1321[ كتبت سنة 57رقم ] ،19نسخة أخرى حمفوظة ِف إزمرييل إمساعيل حقي 
  ورقة.403[ اجمللد الثاِن، ِف )6693، رقم ]1/299نسخة أخرى حمفوظة ِف األوقاف ببغداد ) 
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  ورقة.420[ اجمللد الثالث، ِف )6694، رقم ]1/299نسخة أخرى حمفوظة ِف املكتبة املذكورة ) 
  9نسخة أخرى حمفوظة ِف رشيد دحداح[ 2066، رقم º 65.4( ِف ]ورقة. (236 
  [.12، رقم ]5نسخة أخرى حمفوظة ِف كارل ماركس باليبزج 
  ورقة.304[ ِف )245، رقم ]61نسخة أخرى حمفوظة ِف احملمودية ) 
 طبعات الكتاب: -ب

  هـ، ودار املعرفة ِف 1400هـ. واعادت تصويره دار الكتاب اللبناِن ِف بريوت سنة 1321طبع ِف حيدر آباد سنة
 قه د. يوسف مرعشلي بذيل فيه فهرس أوائل أحاديثه.هـ، وأحل1406بريوت سنة 

  ص.391م، 1903هـ 1321وطبع ِف دائره املعارف النظاميه، حبيدر آباد، سنة 
  م، ِف 1980، كما طبع سنة 1ص، ط392هـ، 1321كما طبع ِف دار الكتاب اللبناِن: دار التوفيق، سنة

 م.1980ص، وسنة 402
  ص، مزيدة بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة، والفهارس من صنيع 455ِف هـ، 140وطبع ِف دار املعرفة، سنة

 د. يوسف املرعشلي.
  1جملدات، ط4م، ِف 1999هـ 1420وطبع بتحقيق: حممد بن عبد احملسن الرتكي، ِف دار هجر بالقاهرة، سنة. 
  ِف ص1838م، 2004وطبع بتحقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، ِف دار الكتب العلمية، سنة ،

 .1جملدات، ط3
 /ترتيب أطراف أحاديث مسند الطيالسي.

 مجع وترتيب: أيب عبد اِهل سعد املزعل.

  1ص، ط155م، 1986هـ 1407طبع ِف مكتبة دار األقصى، سنة. 
 /مرحلة تدوين املسند : مسند الطيالسي، ومسند احلميدي. 

 تأليف: حممد عبد الرؤوف. 
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  (.77-67، من الصفحة )119م، العدد 1974هـ 1394نشرت ِف جملة الوعي اإلسالمي، سنة 
 .زوائد مسند الطيالسي على الكتب الستة 

 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية. -1/

 هـ(.852تأليف: ابن حجر العسقالِن أمحد بن علي )ت 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  هـ(.282ترمجة ابن أيب أسامة )ت نسخة حمفوظة ِف املكتبة احملمودية باملدينة، انظر وصفها ِف 
 /زوائد مسند أيب داود الطيالسي على الكتب الستة، تبويب وختريج وتعليق.

 إعداد: فايز عبد الفتاح عثمان؛ إشراف: د. حممد عويضة.

  ص.383هـ، ِف 1409أطروحة ماجستري، نوقشت ِف اجلامعة األردنية، سنة 
 كأدب شفهي./مسند الطيالسي: دراسة ِف احلديث اإلسالمي  

 إعداد: د. روبرت مارستون.

  عريب.  –م، إجنليزي 1970أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف مؤسسة هارتفورد مسناري، سنة 
 /زوائد مسند أيب داود الطيالسي على الكتب الستة: تبويب وختريج وتعليق.

 إعداد: فايز عبدالفتاح أبوعمري؛ إشراف: د.حممد عويضة.

 ورقة.383م، ِف 1989هـ/ 1409اجلامعة األردنية، سنة  أطروحة ماجستري، نوقشت ِف 
 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 /طريقة اإلمام أيب داود الطيالسي ِف مسنده، واملوازنة بينه وبْي مسند اإلمام أمحد بن حنبل.

 إعداد: د. أنات بن حجر ملن ستيت؛ إشراف: د. أمحد عمر هاشم.
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  ص، حمفوظة ِف الرسائل 438م، 1983دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر، كلية أصول الدين، سنة أطروحة
 1/962/4اإلسالمي، رقم )فيلم رقم  –مركز صاحل عبداِهل كامل لالقتصاد  -جامعة األزهر  -اجلامعية العلمية 

(1)) 
 (.149783ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز مجعة املاجد بديب، رقم )

ا مع التعليق وبيان درجة كل منه -داود الطيالسي: حتقيق ودراسة القسم األول مع ضبط أحاديثه وخترجيها  /مسند أيب
 عليها عند احلاجة. 

 إعداد: إمساعيل عبد الواحد خملوف.

  ص، حمفوظة ِف الرسائل اجلامعية العلمية 1466أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر، كلية أصول الدين، ِف
 (1/507/1اإلسالمي، رقم )فيلم رقم  –مركز صاحل عبداِهل كامل لالقتصاد  -ة األزهر جامع -

 /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية ما رواه عبداِهل بن رباح، عن أيب هريرة، إَ هناية الكتاب: حتقيقا ودراسة. 

 إعداد: عادل بن حممد السبيعي، إشراف: د.عبد العزيز بن سعد التخيفي.

 ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها،  أطروحة
 جملدات.3ص، ِف 1280م، 1992هـ 1413رسالة ماجستري، 

 ( 132781، 132780، 132779ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز امللك فيصل، رقم.) 
 .نسخة أخرى حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 ند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند جابر بن مسرة اَ هناية مسند ثوبان: دراسة وحتقيق./مس

 إعداد: علي بن خمتار بن حممد بن حمفوظ، إشراف: عبد العزيز بن سعد التخيفي.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 ص، ِف جملدين. 848م، 1992هـ 1412
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 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند أيب حازم إَ هناية مسند ميمونة: دراسة وحتقيق.

 إعداد: عبد اِهل بن شاكر اجلهِن، إشراف: د.عبد العزيز بن سعد التخيفي.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 صفحة، ِف جملدين. 1091م، 1992هـ  1413سنة 

 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 
 اسة وحتقيق./مسند أيب داود الطيالسي: من بداية املسند إَ هناية مسند سعيد بن زيد: در 

 إعداد: حممد بن عبد احملسن بن عبد الرمحن الرتكي، إشراف: أمحد معبد عبد الكرمي حسن.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 م.1986هـ 1407سنة 

الك إَ هناية مسند عروة بن اجلعد، و من بداية مسند أنس /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند عوف بن م
 بن مالك إَ هناية ما رواه عطية العوِف، عن أيب سعيد اخلدري: دراسة وحتقيق.

 إعداد: فؤاد يوسف سدتش ؛ إشراف: د.عبد العزيز سعد التخيفي. 

 ها، الدين، قسم السنة وعلوم أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول
 صفحة، ِف جملدين.969م، 1991هـ 1411رسالة ماجستري، نوقشت سنة 

 ( 135500، 135499ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز امللك فيصل، رقم) 
 .نسخة أخرى حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 يق.مسند أيب موسى األشعري: دراسة وحتق/مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند عبداِهل بن مسعود إَ هناية 

 إعداد: إبراهيم بن عبد اِهل بن صاحل الدويش، إشراف: باسم بن فيصل اجلوابرة.
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  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 جملدات.3ص، ِف 1048م، 1992هـ 1412سنة 

 حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية. ومنها نسخة 
 /مسند أيب داود الطيالسي: من مسند أيب بن كعب إَ هناية مسند الرباء بن عازب.

 إعداد: عبد الوهاب بن ناصر بن عبد اِهل الطريري، إشراف: د.أمحد معبد عبد الكرمي.  

 ة أصول الدين، قسم السنة وعلومها،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلي 
 هـ.1408سنة 

 /مسند أبي داود الطيالسي: من مسند كعب بن عجرة إلى آخر مسند عائذ بن عمرو المزني.

 إعداد: سعد بن عبد العزيز الزيد، إشراف: د.أمحد معبد عبد الكرمي  

 صول الدين، قسم السنة وعلومهاأطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أ ،
 هـ.1412سنة 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من مسند أمساء بنت يزيد األنصاري إَ آخر مسند عبداِهل بن عمر

 إعداد: عبد الرمحن حممد املليص، إشراف: د.باسم فيصل اجلوابرة.

 ا، ول الدين، قسم السنة وعلومهأطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أص
 هـ.1408سنة 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من األفراد عن أيب سعيد اخلدري إَ ما رواه أبوصاحل، عن أيب هريرة

 إعداد: عبد العزيز بن حممد املاجد، إشرا ف: د.باسم فيصل اجلوابرة.
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  اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها، أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود
 هـ.1408سنة 

 /املبهمون، ومروياَّتم ِف مسند أيب داود الطيالسي. 

 إعداد: د. فاضل إمساعيل خليل؛ إشراف: د. حارث سليمان الضاري.

  م.1998أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة بغداد، كلية العلوم اإلسالمية ببغداد، سنة 
 .الثاني من مسند اإلمام أبي داود الطيالسي/القسم 

 أمحد عمر هاشم.د.  :إشراف ؛عبد اِهل عبد الرحيم قاضيإعداد: د. 

  م.1989أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر بالقاهرة، كلية أصول الدين، سنة 
 وختريج./األحاديث واآلثار الواردة ِف باب العبادات: من مسند أيب داود الطيالسي: دراسة 

 إعداد: د. عبد الواسع حممد الغشيمي؛ إشراف: حسن األهدل، حسْي أمحد الباكري.

  ص.1807م، ِف 2003أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة صنعاء باليمن، سنة  
 .ومنها نسخة حمفوظة ِف اجلامعة األردنية بعّمان 

 ق احملمود على منحة املعبود"/منحة املعبود ِف ترتيب مسند الطيالسي أيب داود: مذيال ب "التعلي

 هـ(.1371تأليف: أمحد عبد الرمحن البنا، الشهري بالساعايت )ت 

  1م، ِف جملدين، ط1952هـ 1372طبع ِف املطبعه املنرييه، َّبصر، سنة. 
  2هـ، ط1403كما طبع ِف مكتبة الفرقان، بالقاهرة، سنة. 
 .وطبع ِف دار إحياء الرتاث العريب، ِف جملدين 

 /التعليق احملمود على منحه املعبود. 
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 هـ(.1371تأليف: أمحد عبدالرمحن البنا، الشهري بالساعايت )ت 

   2هـ، ط1403طبع ِف مكتبة القرآن، سنة. 
 المراجع والمصادر:

رجعنا إلى عشرات المراجع من كتب الفهارس الخاصة بالمكتبات الخطية في بلدان العالم المتعددة في تتبع 
 الخطية لمصنفات الحافظ ابن أبي شيبة، عزفنا عن ذكر تفاصيل طبعاتها اختصارا.النسخ 

 العثمانية، املعارف دائرةهـ ، 256البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اِهل )املتوىف: -
 خان املعيد عبد حممد: مراقبة حتت طبع، الدكن – آباد حيدر

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: ابن أيب حامت، -
حياء الرتاث اهلند دار إ –حبيدر آباد الدكن  -هـ( اجلرح والتعديل، الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 327
،  –العريب   م.1952هـ  1271بريوت، الطبعة: األَو

ه، َّتذيب 852حجر العسقالِن،  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن )املتوىف: ابن -
،  :مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند الطبعة :الناشر (التهذيب ـ  هـ.1326الطبعة األَو

، تاريخ  هـ(463 )املتوىف: اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي-
،  –معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الدكتور بشار عواد ، بغداد  2002 -هـ 1422بريوت، الطبعة: األَو

 . 16م،عدد األجزاء: 

 طبقات (هـ240 :املتوىف) البصري العصفري الشيباِن خليفة بن خياط بن خليفة عمرو أبو، خياط بن خليفة -
  األزدي حممد بن أمحد بن حممد ،( هـ 3 ق ت) التسرتي ُيَي بن زكريا بن موسى عمران أيب: رواية، خياط بن خليفة
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 1993=  هـ 1414: النشر سنة، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، زكار سهيل د: احملقق، (هـ 3 ق ت)
 م

لعلمية الناشر: دار الكتب ا، ذكرة احلفاظت الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اِهل مشس الدين، -
، ، لبنان-بريوت  م1998 -هـ1419الطبعة: األَو

احملقق:    الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اِهل مشس الدين، تذهيب َّتذيب الكمال ِف أمساء الرجال،-
 أْين سالمة وآخرون، حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسة -م عباس غنيم غني

  .1425الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، سنة النشر:    

هـ(، سري أعالم النبالء، 748الذهيب، مشس الدين أبو عبد اِهل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب )املتوىف: -
 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -احلديث الناشر: دار

هـ(، شذرات الذهب 1089ابن العماد، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: -
 –ِف أخبار من ذهب، حققه: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق 

، بريو   م.1986 -هـ  1406ت، الطبعة: األَو

: املتوىف) لبغداديا بالوالء، املري الرمحن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معْي بن ُيَي زكريا أبو ابن معْي، -
 إحياءو  العلمي البحث مركز: الناشر، سيف نور حممد أمحد. د: احملقق، (الدوري رواية) معْي ابن تاريخ  (هـ233
،: الطبعة، املكرمة مكة - اإلسالمي الرتاث  1979 - 1399 األَو

 
  

 
 

 


