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٦٢٠ المذسئة السنثه الإتحاهات 

بممح|إءمح
ومساتأنفنا شرور من باس ونعوذ ونستغفره ونتعينه، نحمده س الحمد إن 

ه.لهادى فلا يضلل وس المهتدى، فهو انف يهد من ؛عمالل، 
اسعبد محمدا أن وأشهد ه، لشريك لا وحده اطه إلا إله لا أن وأشهد 

وبعدتورسوله 

العلامةكاب لكن المدسة الأحاديث ل حديتا و قديما العلماء صنف فقد 
أحنمن المدمية(، بالأحاديث المثئة رالإتحافات — اس رحمه — اياوي؛ عبدارووف 

وامحنمخ مصتفه فيه جمع حث غزارة أوسعها مجن بل الفأن، هدا ت، المصنفات 
ءمحُ 

قدسيا.حديا ومبُيرن 

اسرحمه — أنه غير المدمية؛ الأحاديث لأكر شاملا قاموسا هدا كتابه فحاء 
أنمع حالها، يناسب .عا عليها الحكم دون الأصلية مصادرها إل الأحاديث رى ع~ 

عليهبموقف إذ للغاية، مجهم أمجر وصعق، صحة من يتحفه .مما الحديث على الحكم 
البضاعة،ق قلة مع —هث—، باس مجمتعينا الواجب بمدا أقوم أل رأبتا ففد يه، العمل 

باس.إلا قوة ولا حول ولا التكلأن وعليه المستعان واس 

بجامعةالتربية كلية بحوت مركز ق سر محكم .محث الكاب ط؛ وأصل 
مراجعةل ينمر لر و محلبعه، إعادة الفتل من ورأيتت —( ٥١ ٤٢٤)العام ل سعود الملك 

نزذلك، ل يسر اس ولعل قليلة، مواصع سوى الأ-حمحناء، بعض من فيه وقع قد ما 
التوفيق.ول واس اممه، شاء إن القادمة، الهلبعة 

الغفارالعزيز ربه رحمته إل الفشر العبد كته 

١بموك إبراهيم.ءدية محار العزيز عبد 



القدسيةالسنبذ الإتحاهات آ  ٦٦

التكتاب:هذا ق عملي 

ومولده،اسمه، حيث من الناوي، عبدانرووف بالعلأمة عرفت ت أولا 
وتلاميده،عليه، العلماء وثناء العالمية، ومكانته وشيوحه، ونشأته، 

ووفاته.ومولماته، 

القدسوللحديث واصطلاحا، لغة للحدث، موجز بتميف قمت ت ثانيا 

والقرآنالقدس الحديث ، jruالفروق وبيان أيضا، واصطلاحا لغة 
الأحاديثق المؤلفات أشهر وذكر النبوي، الحديث وب^ن وبينه ، ^٦٠٢ ١١

القدسية.

الستهلاع.قدر بالشكل السفرالعفليم هذا ق الوارد.ه الأحاديث صبطتا نالتا؛ 
رحمهالمصنف. ذكرها كما الأصلية، مصادرها من الأحاديث حن->ت رابعا: 

٠- تعار افه 

غيرمصادر إر — الله رحمه — المصثف عزاها اليي الأحاديث أما ت ا حام
منفم■حتها - وجودها لعدم - الصادر تلك ق أجدها مشهورة،ولم 

ومحمع، العمال كنز كتاب مثل من عنها، نقل أحرى، مصادر 
وغيرها.الصغين، الخامع و ، والمهيب الترغيب كتاب و ، الزوائد 

قكان ما أو الصِ«حيحتي أحاديك غير حل.يك كل على حكمتث ت سادسا 
الضعفعلة إر مشيرا ا، وصعقصحة من حاله يناسب بما أحدهما 

ذلكق العلم أهل كلام وأذكر صعيفا، الحديث كان إن باختمار، 
عبارة•باوجز 



٢ ٧٦المذسية ^٧!، ١٥•^١١ السس الإتحاؤات 

مظانمن كانت أو نية، مغير كب ق وجدت الض الأحاديث سابعا؛ 
الفردوس،ومستد الأصول، كنوادر وا،لوصوعة، الضعيفة الأحاديث 

يعمروغرها' الدنتا، أبي وابن الشيخ، أبي وكتب قزؤين، 
أحاديثهابضعف مشعر العزوإليها يجرئ 

الصحيحةالأحاديث بلغت حيث الكتناب، أحاديث حميع أحميت ثامنا: 
والضعيفة( ١٦)والحنة )٥( والثواس بالطرق وانمحيحة ( ٩٣)

،واحداحديثا والمنكر )٧( والموصوعة ( ٤٠)جدا والصحيفة ( ١٠٨)

أجده.لم من وكدا واحدا، حديثا أيضا له أصل لا ومن 
حديثا،( ١١٤)القبول دائرة ق اش الأحاديث عدد بلغت وبدلك 

يعار.افه عند والعلم حديثا، ١(  ٥٨المردودة)والأحاديث 
فانحاله، يناسب مما الكتاب هدا إحراج ق جهدى غاية بدلتت وقد 

ومنفمني ذلك غير كان وإن والفضل، المنة وله وحده، الله فمن أصبت 
السبيل.سواء ار المادي وافه ١لشيaلان 

٠١عق '٠ الضعفاء ق وللعقيلى ... >ل : (( الكبير الجامع ر) كتابه عقيمة ق السيوطي هال وJراز١ ( ١ 
بينته،وإلا أطلقتن، اربخه ق كان فان (( حط H والخطي_، I( عد  ١٠الكامل ق عدى ولابن 
نوادرj الترمذي أوللحكم الأربعة، لمولا، عزي ما وكل كر«  ٠١تاربجه ق عساكر ولابن 

فليستغنى، صعيم، فهو الغرتاوس، ند مل للل.وا1مي أو تارتفه، ق والحاكم الأصول، 
(ا.صعقه... بيان عن ، بعضها أر أو ، إليها بالعزو 



الخدسنذدالإ.حايدث السنيه الإتحاهات ٢ ٨ ٦

٠التعريض 

أاسمه 

يوربن العارف؛ن تاج بن الرووف عبد محمد الحافظ العلامة هو 
القاهري؛ ا الخدادير الدين شرف بن العابدين نين بن علي الدين 

~الله رحمه ~ الفتامأ 
ونشأته:مولده 

أسرتهإليها انتقلت الش بالقاهرة )\ههه( عام اقاوي العلامة ولد 
والدينبالعلم معروفة أسرة من ممر، صعيد من الخصيب يني منية من 

فاالمعروفن العلماء من كالهم أجداده، وجمع أبوه كان فقد ، والزهد 
والدين.بالعلم عصرهم 

نروهو الكر.م، القرآن وحففل والده، حجر ل الناوي الحافظ تري القاهرة وق 
اشتغلوبعده والده يد على والمختصرات المتون بعض حققن كما الحلم، يلغ 

خاصة.النبوي الحديث علوم ل برع كما عامة، الإسلامية بالعلوم 

سجمالؤشن>٢(، ١٤/٦لآءلأم)فهرسالفهارس)\/>ا-ه(، )ا(اظربمضسادنرب<في: 
(.١/٣٥٧ ) الطابع البدر ، ٥( ١ ٠ / ١ ) (^ ٠١١وهدية ، ٥( ١ • )٥/ اممون كثف ، ٢( ٢ • )ه/ 

منيةإر أحيائه بعض منها انتقل الأنمى، بالمغرب تونس أعمال، من مئة حدادة إر بة ن( ٢ ) 
ممصر.حصسب يني 

مصرخراج صاحب عبداليد، بن الخصيب إر نسبق ، الون وسكون اليم بضم منية )٣( 
الرشيد.هارون العباسي للخاليمة 



٦٢٩ المثظمحالآظدسالهذّث 
شيوخه:

عاليهقرأ فقد — الله رحمه — الدين تاج والده شيوخه أوائل من كان 

العرمحة•وعلوم ' الميم القرآن 
،، الر٠الو؛١ الدين شهاب بن حمزة بن محمد العلامة أيضا شيوخه ومن 

رالئايىشر البكري علي بن محمد كيلك شتوخه ومن 
روغيرهم؛ العبجأ أحمد بن ومحمد 

عليه:العالمأء وثناء العلمية ^١^٥ 

كثيرة،علوم ل الرنين عمره علماء كبار من يعد الناوي العلامإ 
الخا.يث.علوم ي وخاصة 

لمصر علامة العصر، محدث العلامة ب ت اكري تلميذه وصفه 
فيهوأكثرهم بالحديث، معاصريه أعلم أنه شك لا الكنانيإت وقال 

•٢٠١وضرا محإجادة نما، 

٠)عام تول )١(  والأعلام(، ١٢/١٢)القدير فيض ل ترجمة وله اه(  ٠٤
 ،)U/1( ومعجم.)ا>لؤلفين)خ/ههآ

الالهساشدرات ل ترجمة له -( ٥٩٩٢)'عام توق ، ْ وغم بالتفسير عالما إماما كان )٢( 
Xir\/A)

الأعلامل ترحمة له ( ٠٥٩٨١)عام تول والتفير، الحديث علماء من كان )٣( 
الؤلفين)خ/'آهأ(.ومعجم )!/،■ا(، 

١(.٢ ص)ئ السماوي الفتح انفلرمقدمة )٤( 
٢(.ص)اُ ه نفالمصدرالسابق )٥( 



المذسئةالسنين الإتحاهات  ٢١ ٦

اختلافعلى والمعارف العالوم من جمع فاصلا إماما كان : انحبي عنه وهال، 
تدليسور عاصره••. ممن أحل- ق بجمع لم ما امها أقوباين أنواعها 
ولماعلمه، منية يعرفون لا لأنهم عصره؛ أهل فحسده الصالحة المدرسة 

لوشؤع عليه، منتقدين فضلاوه هب من. كل من علميه ورد الدرس، حضر 

يسمعلم بما تقرير٥ ي وأتى الذاهب، ق الخيل وضب ، المزني، محصر إقراء 
لحضورهيبادرون العلماء أجلأء وصار الفضل، له فأذعنوا ، غيره من 

محه"را،•والأخذ 

تلاميذه.

تاجابناه متهم، العلم محللبة كتيرمن جمع المناوئ العلامة على تتلمذ 
صاحبالمرير، محمد بن أحمد والفقل العابدين، ونين محمد، الدين 
•الرطيب الأنل-لري غصن ؤ، القليب نفح كتاب 

مؤلفاته؛

نزما مؤلفا، التسمإز، على تنير كثيرة، مؤلفات المناوئ للعلامة 
:ذلك فمن ، وصغيرأ ومتوستل محليات، ؤر كسر 
دراستتا.وهوموصؤع القدسثة يالأحادث ال1يت الامحامحات )١( 

(•٢ ص)مل ه نفالسابق المدر )١( 

(.٢٥ص) ه نفالسايؤر المدر )٢( 

مؤلفاته.س مؤلفا ( ٩١ماوير)الالنتح محاب محقق ذكر )٣( 









الئذسيةيالاحادبث السنية الإتحاهات  ٢٦ ٤٦

٢.ئطهرأ وميس؛ القدس... وبيت المقدسة الأرض ومنه المملهير، 

اصْللاحا.القدسي الحديث تعريف 

فيمياللغوي، مضونها عن نحرج لا كلها نميات عدة وله 
وهوالإلمية الذات إر نسبة )الإلمية( وبالأحاديث )القدسة(، بالأحاديث 

}هث—١ ~ الرب إل مة ر١لرباذيةا بالأحاديث أيضا ؤيمى النه، 
احادأإلما ثقل ما هو فمالط: الميئس حجر ابن الخاففل عرفه وقد 

ربهعن إسناده ْع ه عنه 
إره النبل ينده الذي الحديث هو بقوله: بعضهم عرفه وقد 

ثعار.الله كلام أنه على ه الّثي فيريثه هث' الأة 
وهذه، ٢ ١ هث ربه إر وأسنده ه الرسول إر اصييمآ ما هو: وقيل 

أعلم.وافه متقاربة ترى كما كلها ١لتعريفات 

)قدس(.س ٧( ١ )؟/٩ الوسْل والمعجم ، ( UYA_)انمي القاموس انغلر )١( 
،١( زهوص)آ' لأبي وانحدثون والحدث ، ٢( • ١ ص) الا~مي، حجر لأبن فتح انظر ، ٢١

الديننور للدمحور القد ومنهج ١(، ص)ا الص'لح لصبحي وممطلحه الحديث وعلوم 
(rYrعتر_)

اظرفحافنسيص0«أ(.)٣( 
عتراممو}}يكور ومنهج (، ١٦ص)•للصاغ وبلاغته مصمللحه النوى الحديث انفلر )٤( 

ص>ّاآّا(.



٦٢٦٥ الئذسبة يالإحاديث السننذ الإ0ءاواذتأ 

القدسي؛الحديث وبين الميم اممرآن بين الفروق 

الكؤيمالقران ، jruكثيرة محرومحأ - افه رحمهم س النالماء ذكر لقد 
١^٥٠؛القرآن ، jroالفروق ق العلم، أهل كلام ؤيتلخص المدّى. والحديث 
•الأتي ل القدسى والحديث 

منهه للمي وليس ثعاؤإ، افه عند من ومعناه لفظه ١^٥٠؛ القران أن ( ١ ) 
ثعانإ،افه عند من فمعناه القدس الحديث وأما التبلغ، محرد إلا 

ه.الرسول عند من ولففله 

منمحفوظ الدهور، ص على الباقية، ثناز الله معجزة الكريم القرآن )٢( 
الحديثأما جميعا. العرب به %ك~ ~ اطه محيى اكغييرواشديل، 

الوصعمن لم يولم به، متحد غير فهو ذلك، بخلاف فهو القدس 
الختلفة.الأهواء وأصحاب والزنادقة، الوصامن قبل من فيه، 

يومعناه، بلفغله متعيد لأنه بالعنى؛ روايته يجوز لا الكؤيم القرأن )٣( 
بالعتيأيضا والنبوي ~ القدسس الحديث رواية يجوز الذي الوقت 

منهاكانت سواء كلها الصلوات ق ١^٥٠؛ القرأن قراءة يتعتن ( ٤ ) 
.الستة أو منها الواحبة الؤية، أو 

ووضعوابالمعنى الحدث رواية والأصوليعن، ، والفقهاء انحدمن من لف الجمهور أحاز ( ١ إ 

بالألفافلوخبيرا المعنى، يحل بما عالما الراوي يكون أن منها، وشرومحل صوابعل لذلك 
)ّا/هأ(>الغيث وفتح صى)ا/ها(، للخطيب الكفاية انظر؛ ذلك. ونحو ومقاصدها، 

)آ'/آا'ّآ(.الحثيث والباعث (، ١ ٥ )؟/١ الراوي وتدرب 



الخذسيفالسنبذ الإتحاهات  ٢٦٦٦

تحوزلا فانه القدس، الحديث بخلاف بها، إلا الصلاة تصح لا إذ 
الصلاة.ق قراءته أصلا 

قرآنا.يمي فلا القدس، الحديث بحلاف قرآنا ميته ن)٥( 
فيهإذ القدس الحديث بحلاف بالتواتر، إلينا مل الكريم القرأن )٦( 

الواتروالاحاد-
الحديثبحلاف سورة، الايات من ومقدارا اية، منه الحملة تسمية )٧( 

يص"أية.لا منه واللفظ آية، مي يفلا القدلأس، 
ونحوه،للجنب تلاوته وحرمة للمحدت، ازكريم القرأن مس حرمة )٨( 

للجنبقراءته ولا للمحيث مسه بحرم فلا القا»رس، الحديث بحلاف 

وغيره•

بحلافنات، ح عشر منه حرف بكل وأن القرأن، بقراءة التعبد )٩( 
عشرمنه حرق بكل فيه وليس بقراءته، يتعبد فلا القدممص الحديث 

مت،.حنا 

عندؤيكره أحماس، الإمام عند رواية ق بيعه بحرم ١لكريم ١(القرآن )٠ 
بيعه.ممنغ فلا القدس، الحديث.، بحلاف الشافص، الإمام 

الحديثبحلاف جلي، بوحي، ه الرسول إر أوحي الكؤيم ١(القرأن )١ 
وقدالنامية، والرؤية والإلمامك،، الحلم، الوحم، ٣، فقد العدس 

الخطأ•علم، يقر لا ه غيرأنه ه منه باجتهاد يكون 
القدسيالحديث، أما دعارإ، اممه إر إلا يتس، لا الكريم القرآن (أن  ١٢)

ثةنالرمحول إؤ، مصافا ؤيروى ، إنشاء نمبة ثعانأ اهه إل هبج فين
ربه.عن يرؤيه فيما ه افه رسول قال • فيمال إخبار، 



٢١١٦الهذسية السنئه الإتحاهات 

والقدسي:النيوي الحديث بين الفروق 

والقا>سيالنبوي، الحديث و\ن الفروق أن لي بين والبحث بالتتح 
ثلاثة:فروق هي 

وصفاتهوتقرير١ته وأفعاله ه الرسول أقوال يشمل الحديث أن ت الأول 
قبأقواله حاصر فإنه ١لقداس الحديث بخلاف والخلقية، الخلقية 

إرهؤ الني أصافه ما القدس; فالحديث الرواية، صيغة ز الاختلاف ت الثاني 
هالرسول عنه رواه فيما هك افه قال فيه: أوقيل هك،ه ير

القدسيبأن والنبوي القدسي بتن أي الفرق ٠ ١لئقرماني قال، 
.٢١؛غيره... بحلاف عنه ومروي افه، إل مضاف 

تكلمإذا محال: الدباغ الميز عبد الشيخ عن القاسمي ذكره ما هو • الثالث 
باختياره،كان وإن القرآن فهو اختياره بغير الكلام وكان ه النبي 

كانتوإن القدسى، الحديث فهو عارصة، أنوار حينئذ سهلعت فان 
أنولأجل بقدسي، ليس الذي الحديث فهو الدائمة، الأنوار 
.سبحانه... الحق أنوار معه تكون أن لابد ه كلامه 

(. ٤٠٧)الباري وفح الدرارى)ا،/هِا(، الكواكب )ا(انفلر: 
لهيس الدباغ عن ذكرْ الازى وهدا قك: (. 1A_)للقاسي اكحدث فواعد انظر: )٢( 

سنةمتوفى الخسينييرن الأشراف من و١لدباغ سنة، ولا كتاب من ه نل. يدليل ولا أصل 
يكب،ولا يقرأ لا أما "كان وقال: ( rA/i)الأعلام و الزركالي له ترجم ". ١١٣٢"

ّعنه الخوارق ومل عاليه، الثناء ل مبالغه ولأتباعه 



الفذسبةالمييذ الإتحاقات  ٢١ ٨٦
المدسة:الأحاديث ق الولفات أشهر 

كلها،بها الاحاطة يمكن ولا كثيرة، القدسية الأحاديث ق ا،لولفات 
وفياتبجب ا،لولفات هده أشهر اللبم~ شاء إن ~ أذكر سوف لكني 

>لفتهات

ابنعلي بن نحمد الأحبار من اممه عن روى فيما الأنوار مشكاة ( ١ ) 
طةالمتوفى اللمائ، الخاتمي محمد 

سنةالمتوفى النووي، الدين محني الحافظ للأمام القدسية الأحاديث )٢( 
"٦٤٦.'^

ما، ~ الله رحمه ~ مؤلفه فيه ذكر ومتداول، مهلؤع حيد وهوكتاب 
المحيح.ق مسلم رواه محا فيه ما غالب قدسيأ، حديث مئة يقارب 

;ذانبن علي القاسم لأيي الأبية" الأحاديث ق الئية "المقاصد )٣( 
مروياته،من قدس حا-يث مئة مؤلفه فيه جمع ه  ٦٨٤سنة المتوفى 

والأشعارالمواعفل من وشيئا الرقائق، أحاديث بعض إليها وأصاف 
الزهدية.

لهالخكم. فصوص كتاب صاحب والاتحاد، بالخلول يقول زنديق، ملحد خبث وق صا 
الذهبوحذوات )آ/؟ه1(، الزان ق ترجمة 

،٢٥)ص ل كما الضعيفة الأحاديث بعض فيه مؤلفه حشى قد هذا وكتابه ، ١( ٩ ٠ / ر٥ 
١لتعاليق١تببعض له الناشرون وقام ه(، ١٣٦٩)سنة بممر طع وقد وغيرها، ( ٣٣

عليه.والحواشي 



٢٦٩٦القدسية بالإحأديث السنبه الإتحاهات 

سنةالتوفي العاري علي ملأ للشيخ الأربعيب القدسية الأحاديث )٤( 
١ ٠ قدسيا.حديثا ٤ ٠ مؤلفه فته جمع ه'  ١٤

للعلامةهدا ممابما وهو القدسية(" بالأحاديث المية الانحافات " )٥( 
ه" ١  ٠٣"١ منة المتوفى المناوئ، عدالوووف 

صاخبن محمود بن نحمد القدسية الأحاديث ق النية الانحافات )٦( 
١٢٠المتوفى ، الشهيربالمدني حن ابن  ٨٦٤مؤلفه فيه جمع ه ٠ 

للسيومحلي،الخوامع جمع كتاب من أكثرها جمع ' قدسيا حديثا 
الضعيفةالأحاديث من كشمأ فيه جمع لثل حاطب ومؤلفه 

له.أصل لا وما والموصوعة، 
الإسلاميةللشؤون الأعلى انحلس بجمعها قام المدسية" "الأحاديث )٧( 

قالواردة القدسية الأحاديث جمعت حيث الأزهر، يجامعة 
٠٤ ٠ أحاديته وبالغت مالك، وموطأ الأربع، نن والالم«حيحتي 

قاJسيا.حديثا 

،الحيوي ممهلفى للشيخ القدسية الأحاديث من الند الصحيح )٨( 
الآكثيرالشيء وفاته القدسية، الأحاديث بعض من عنده صح ما جمع 

وغيرها.الححيحثن ق وبعضها الصحيحة، القدسية الأحاديث من 
اختصرت٢، ر القدسية الأحاديث ق أحرى ورسائل كتب وهنالك 

وأهمها.أشهرها على 

(.٨١ص) المستطرفة الرسالة انثلرت 



الأدسنذالمس الإ0حاهات  ٢٦٦
الولفمقدمة 

ثزلالذي فه الحمد ت افه رحمه الناوي عبدالوووف العلامة محالت 
محمدسدنا على والئلأم والصلاة التشؤف، متازل، أعلى الحديث أهل 

التبديلعن الممال، ل المعصومن وصحبه واله العفيف، الشريف النبذ 
•وبمد 

 Lمحمداللعليف الرووف ربه عفو الراجي الضحيفا، العبد قيقوا

هداوالحادي: المناوئ شن افه كماه الحيادي، المناوئ الدين ئاج المدعون 
لسانعلى الواردة القدسية، الأحاديث من عليه ومحقت ما فيه أوردت كتاب 

ارتكبتهما لي يغفر أن افه سائلا المحجم، حروف على له مريبا البؤية، حير 
ومنتهحدير، وبالإحابة محيير، يشاء ما على إثه ؤيرحم الدلل، من 

.القدسية بالأحاديث النية الاتحامحات 



٢٢١٦الحذسثة السنثه الإتحاهات 

دلأثلي،وثلأث^^ثاسحآيامتلعانات الله يال، ( )١ 
وحسالعاين، وب لله محالحمد لي اثش ئأما ؤييتك، بيتي وواجدة لك، 

نمذ،ؤإثاك نعتد إياك رمنك بسي والتي الدين؛ يوم ماللئ؛ الرحم، 
مراطالمستقيم السمناط اهدثا لك ائي وأما العوف، وعلي العبادة محنك 

قالثرابي نو١ه . الصالين ولا عليهم المعصوب غير عليهم أنعنث الدين 
بنأض عن الأوستل معجمه 

ئثنكشنكتيك،ئلأكضمح
•ميرْ أئي عئ والبيهقي ال-ربزي رواء أسدمحنك ولم سئلا، صدرك 

٠ثمف^ اساده ( ١ ) 

بنملمان إنادْ وو (، ٦٤ ٠٧)رقم: حديث، (، T\Y/U)الأوسط و الثراني أ>جه 
ضعيف.(: ١٢٥٣٢لحاغظفي١كفىب)قاد المري، أرقم 
بنسليمان وفيه الأوسط، ق الطبراش ووا>، (: ١١٢/٢)الزوائد محمع 3، الميثمي وقاد 
وهومنتروك.أرقم 

)أ(ا،طدهح،أس؛

هداوقاد: (، ٢٥٨٤)رنم: حديث (، ١٤)باب، القيامة، صفة ز الترمذي أحرجه 
٠حٌسن حديث 

الزهو،ق ماجه وابن (، ٩٨٨الكسر)الزهد ول ١( )ه'؟ما• الأيمان شعب ل ايهقي وأخرجه 
والحاكم=، ٤( )٦ ص الزهد وق ، الند)آ/مهّا( ي أحمل ،والأمام ( ٤١٠٧بالدنيا)الهم باب 



٢٣ الهذسئةالسس الإتحاهات  ٢٢٦

^١٥بيتهما ما أكفك ساعة العصر وبغي المجر، بند ادكنُي آدم ١^٠ )٣( 
محرلأمأبي ض وأبوب الرهد' ل لم م

رواهيريك يهن^أجر أخك ركناُتؤ أريع اقهار أول، امح، ابن؛أدم ر؛، 
•الخهني'لى عامر بن محة عن وأبؤبمى أحمد الإمام 

الحاكم،وصححه إحسان(،  ٢٤٧٧)صححه ق حبان وابن )أ/"آأأ(، تيرك ال-ز 

الذهى.ووافقه 

الصحسحةالميسلة ل الألباني وصححه ( ١٩٢٥)الصغير الحامع ق السيوطي وحسنه 
)هه'آا(.

)ا(ا،،،ظدءضاهيف:

،)_U'T( الزهد زوائد ق أحمد الأمام بن وعبدافه ، ٢( )ح/"آا الحلية ل أيونعيم أحرجه 
التهذيب،ق كما منه يسمع لم فهو همترة، أبي عن الحز رواية من لأنه ؛ ، صعيفسؤاصناده 

(٢٦٤/٢.)

الحامعصعيف، ق والألثاني (، ٦٠٥٥)المغير الخامع ق السيوطي صعقه فالحدين، 
افه~رحمه ~ منه وهم لمسلم ١لحليثv وعزوالولم، (، ٤٠٤٠)

همج:أساله )٢( 

حدث( ٢٩)V/؛ نيه مي وأبويعلى (، ٢٠١، ١  ٥٣/)٤ نيه مق أحمد الأمام أحرجه 

.مات، ورجاله وأبؤيعلى، أحمد رواه (: ٢٣'٥/٢(.ءالاال١يث٠يفيمح٠عازواتد)١٧٥٧)رقم؛ 
الصحيح.رجال أحدهما ورجال وأيويعلى، أحمد رواه (؛ ٩٩١)الترغيب ؤ، المدري وفال 

(.١٩١٢)"الخامع صحيح ق الألباني صححه والحديث، 



٢ ٦٢٣ الفذسثة السنئه الإتحاهات 

روا٢ْ^٥ أكفك ١^؛ من؛ول، وكعات، أريع ني صئ آدم ابن )٥( 
؛•الطامير مرة أبي عن أحمد 

مع،بمليز لا يطغيك، ما يطلب وأنت يكنيك، ما عندك آدم ابن )٦( 
عذكسميك، ق آمنا حدك ق معامحى أصتحت إدا كثيرتشبع، من ولا 

•نمر ابن وامحمح،ُءن علتي ابن رواه النقاء الدنيا محعلى يومك ئوت 

)ا(1سادءسيح:

رواه)أآ/ا"ّا'أ(؛ الزوائد محْع ل الميثمي قاد \( AU/c)نيه مز أحمد الأمام أخرجه 
الصحيح.رحال ورحاله أحمد 
الصحيح.ل بهم محج ورواته أحمر زواه (: ٩٩٣)الترغيب ل الذري وقال 

(.٤٣٣٩)الخامع صحيح ق الألباني وصححه 
ضصف:إسلادء )٢( 

(،١  ٠٣٦)٠ الاممان ئعب ق والبجي ، ( ١٢٣ )ه/ ص j عدي ض أحرجه 

زالغا..ادى والخطيب )!/٨٩(، الخلية ل وأبونعيم (، ٨٨٧٠)رقم: حديث ٤( •  ٤/٩)الأوط 
دمأبوبكر فته صعيف، ؤإسناده )٩( القاعة ق المني وابن (، ٧٢/١٢)بغداد لأؤيخ 

j صعق،  Jli  الزوائدمحع ز المثمي وقال مأمون"، ولا بقة يس " (: ٤٩٩)؛/الزان
•صعتف وص أبؤبكرالياهري، وفيه عمر، ابن عن الأوسط، ق القرم رواه : (  ١/٢٨٩ )٠ 

(.٥٠)الخامع ضعيفا ول ( ٦٧٧)الضعيفة المالملة ل بالوضع الألاني عليه حكم وفد 



الحذسبةباالآ>اببث المننيه الإتحاهات  ٢٢٤٦

أحمد^١٠ نسلم لكل؛ •* ^١^ وق لي ١^٠^ يوعدى ماثمديي أحب )٧( 
؛وأبردميم١ والحكم الباهلي، أمامه أثي عن 
وأبويعيم،والحكيم، أحمد، وواه ^١ ٥٥أعجلهم إلؤأ همادى أحب )٨( 
أبىعن والترمزي أمامة، أبي عن 

)\(إسادءسف:

المنةشرح ق والبغوي الحلية)م/هتم\ا(، ؤر وأيونعيم )ه/0ئآ(، أحمد الأمام أحرجه 
وأيرالثيحالأسانىوابنالاركفيالزهد)؛'أ(، )هل0ّآ(، رقم: (حدث ٩٦/١٣)

عّيداللهفيه صعيف، ؤإسنائه ، ٢( ٩ ٤ / )١ نوادره ق الترمذي والحكيم (، ١٣)لتوبيخ اق 

جدعانبن زيد بن علءٍ، أيضا وفيه ( ٤٢٩)•التميب ل كما بخطئ صدوق وهو رحر، بن 
(. ٤٧٣٤)١^^؟، ق كما وهوضعيف البصري، 

بنعلي عن نحر، بن عبيدالله وفيه أحمد رواه : /٧٨( ١ ر الزوائد محمع ز الميثمي قالط 
ضعيف.وكلاهما نلد 

ابنرحروعلي بن خرعبيدالله إناد ل اجمع إذا (:" ٦٣/٢)انحروحى ذ حان ابن قاد 
بحلفلا أيديهم عملت، مما إلا الخبر ذللشر من يكون لا أيوعتدالرحمن، والقاسم نيد، 

....الصحيفة بهال-ْ الاحتجاج 
٤٠٤)الخامع ضعيف ز والألباني (، ٢٦٤١)الترغيب، ق الناوري أيضا ضعفه والحديث، 

جدا:سف إسناده )٢( 

بابالصوم، ق الترمذي فأحرحه ٥^^٥ أبي حدث وأما عليه، أقف لم أمامة أبي حا>يث، 
٧٠)رقم: الافهلمار، تعجيل ق حاء ما  وابن t(Ty\/yمتده)ق أحمد والأمام (، ٠

(،٢٠٦٢حزممة)وابن (، ١٣٧/٤)الكرى j والبج؛ (، ٣٥٠٧)حبان 



٢ ٢٥٦الخذسية المننئف الإئحاهات 

منأطلقته عواده إر يشكتي فلم فصمر، المؤمن عدي ايثليت إدا )٩( 
يستأنفام دمه، من حيرا ودما لحمه، من حيرا لحنا أيدلته م أساري، 

ينثي- الجته" عتهنا عوصثه ضن م بمميسه، عدى ابتليت إدا ( ١٠)
جنررمعن والئرئ أص، عن أحمد رواْ ، عثبج~ 

عبدالوحمن،بن قرة إصناده وق ( ١٧٣٣))ا'/آ'هآ(رقم: السنة شرح ق البغوي و- 

والنسائي;أبوحاتم وفاد ممتن، بن بحثى وصعقه ، جدا الخدث منكر ت أحمد الأمام فال 
بقوي•ليس 

علالأوّق الطيراض عند كما الحشي علي بن مسلمة الزهري عن تابعه قد هذا قرة نعم 
الأسنادبهذا فالحين ( ٦٦٦٢)القرب ق كما ئروك لكنه ( ١٤٩)رقم: )\ا\ص 

جدا.صعق 

الأتي.( )٤٣الحديث ق عليه الكلام بقية وانظر 
)ا(إسظدءسءيح؛

قأيضا واتيهقي (، ٣٧٥/٣)المجرى ق وامحقي )\ا\أى، متدركه ق الحاكم أخرجه 
الذهبي.ووافقه ، يخرحا٠ ولم الشيخز شرط- على صحيح الحاكم: وفال (، ٩٢٣٩)الشعب 

(-٤٣)١ الخامع صحيح وق ( ٢٧٢)الصحيحة ق الألباني وصححه صحيح، إستاده وهوكن.لائا 
مميح:)٢( 

(،٥٦٥٣)-• رقم بصره، ذهب من فضل باب، الرضي، ق البخاري أخرجه : أنس حدين، 
=، )آ/؛؛اافد ق أحمد والأمام (، ٥٣٤)الفرد الأدب ق أيضا والبخاري 



الهذسيةيالاحادبث السنيه الإتحاقات  ٦٢٢ ٦

لةاقلسئ ما على نمبدني مؤمنا، عبادى من عبدا اثليت 'إدا ( ١١)
أبيعن الثلاثة، المعاجم ق والطبرايي أحمد رواه له ئجرول كتتم ما 

الضانىُالأت 

٢٤٠رقم:)المر، ذهاب ق حاء ما باب الزهد، ق والترمذي ، ( ٢٨٣، ١٥٦- ٠،)

و\طر\وفي\ب(، ١٣٧٥/٣ن)واJهقيفي١J(، ١٤٥٦)وأبومر)ب/هاأ(رقم: 
(.٢٣AاJةر٥/ثرح ؤ، والنوى (، ٢٥٢))ا/آحا(رفم: 

جرير:حديث وأما 

(.١٩)رقم: وانفلر (، ١٤١)/برقم؛ اس~ ثاء إن فسيأتي 
؛ا(1،،لأدهح،،س:

و(، ١٧١٣٦)رقم: )ما/آم\آ( الكبير ي والثرابي (، ١٢٣/٤)أحمد الأمام أخرجه 
حن،وإذادْ )آ/بم«آ( الخلية j وأبونعيم (، ٤٧٠٦)رقم: ( ٣٥٧٧٥)الأوّْل 

داودبن راشد لأ'ن ؛ منهاوهذه صححه، الشام أهل عن عياثر بن اسماعيل ورواية 
التقريب.ل كما دمشق صعاء وهومن ١(  ٨٥٣)الممريب ق كما أوهام له صدوق 

الكبيري الثراني "روان •٣(: ٣/٢)انحمع j فقال لمذا يتفطن لم الميثمى وكأن 
غيرل صعيفث وهو الصنعاش، رشاد عن عياش، بن إسماعيل رواية من كلهم والأوط 

٠

كثيرة.شواهد وله ... تومحا3 ، ١( /٦٨ الترغيب)٤ ق المتدري صححه محالخديث 

كيلك.وهو الإرواء ق ١^ وحسنه 



٢٢٧٦الحدسية دالآ.حاددث السنيه الإتحاهات 

^١^ئ مبَ ن؛ئا ^١^، إيِ مذ >! إليً مبَ آذ\ ( ١٢)
أنسعن البحاري وواه هووله أيثه مشيا إلكأ أئى وأدا باعا، منه صت 

شازأمعن والثرئ عوانة وأبي صره، وش 
ماعلى وصبر نحجديي، مؤًئا 'ءبا?؛ى بن عبدا ابتليت إذا إُي ، ١٣)

هنولأانط;ا■ ص ك وك' •^٢ ئ,لاك ضمحر يذ تئن.؛ ه اقiق■ 
ينذلك نيأ له أأجنوا واتلثه هذا ءا-ي ئدت إني للحمثلة: \وو< 

اممح؟

أنس؛حديثؤ 

(،٧٥٣٦)رقم: نبه، عن وروايته ه، الض ذكر باب التوحيد، ل الخاري أخرجه 
رقم:ا'/أا<آأ( رااكف ق وعدالرزاق )ّآ/آأا(، افد ل أحمد والأمام 

:رقم ٤(  ٥٧/)٥ ١^ وأبوبملي وأبوداوداكلالميفيسرْ)اأ«أ(، (، ٢٠٥٧٥)
١(.١  ٦٨)رقم التخب ز حمد بن وعد ( ٢٣/)٥ المة شرح j والنوى (، ٣١٨٠)

ميلةأبمح، حديث وأما 

(،٧٥٣٧)رقم ربه، عن وروايته ه المي ذكر باب التوحيد ؤ( الخاري أيضا فأخرجه 
أحمدوالأمام (، ٢٦٧٥)رقم: سار، اممه ذم على الخث باب ، والدعاء \ذذض ق لم وم
(.٥٠٩/٢)ده مق 

المان:حديث وأما 

(.٦١٤١)(رقم: ٢٥٤/٦الثرابيفياعير)فأخرجه 



القدسيةيالإحادبث السبنه الإتحاهات ٢  ٢٨٦

وأبومحم،زضيه' بن وحمتي وأبهمبمى' أحمد رواه )وهوصحيح( الأجر 
•أوس بن سداد عن عساكر، وابن 

أوولدو،أوماله، بدنه، j مصيه، •ميدي كن مد إل وجهتث إذا ١( )٤ 
تهأنمؤب أل القيامة، يوم منه استحييت لجيؤ؛ يصير دلك ستقيزأ ١م 

الترمذي،والحكيم ، والديلمي ، القضاعيإ رواه • ديوانا ثه أنسر أو ميزانا، 
)٢(. ؛ ِ

•اس عن 

)ا(إسظدءح،،س:

الكمرؤ، والثواني الحلية)ا،/ا،'م، ي وأبونعيم \(، yT/i)أحت الأمام أحرجه 
١(.٠  ٩٧)الثاميين مد j وأيضا ( ٧١٣٦)رقم: ( ٢٧٩/٧)

(.٤٢٣٥)(رقم; ٢٣٣/٧)الوصلي أمملى أض حديث من أيضا وأ>حه 
(.٦٠٢١الصغير) الخامع ل بالحسن اليوؤلي له ورمز حن، إستاده فالحدث 

٤٣٠الحاهع)صحح ي الآلأاُي وحسنه  (.٥٠١٨الترغيب)ل الذرى وصححه (، ٠
سف:إسناده )٢( 

مدj والديلمي (، ١٤٦٢)رقم: ( ٣٣٠/٢)التهاب مد ق القضاعي أحرجه 
ضعيف؛ؤإسناده )أ/مأ( الأصول نوادر في الترمذي والحكيم (، ٢٢٧/٣)الفردوس 

(.٤ ٥ ٠ / ٤ ) النزال، ل كما وهوصعيم، الحمصي، الحهم ن يعقوب فيه 

الهديرفيض ل المنف، وفاد (، ٤٨٧)؛/الأحياء ضج ل العراقي صعقه والحدث 
الصغيرالخامع ق بالضعف، الصيوتلي له ورمز ضيفح. وسنده العراقي؛ الحافظ فال ؛ ( ٤ /٧٨ ٤ ) 
(.٤٠٤٤)الجامع ، ضعيفj الأJاني وضعفه ٦( ٠  ٤٣)



٢٢٩٦المذسية داالآ-حاددث المسه الإتحاقات 

قيكريه ملإ j دكرني، نإدا حاليا، يكريه حاليا عبمءي دكرز إذا ( ١٥)
■ءباسُابن عن الئرض رواْ فيه دكرني الذي الملأ حيرمحن ملإ 

الخنون،من الثلاث، البلايا من عاقبته ستة أريع^ث عبدي باغ إدا ( ١٦)
بلعؤإدا ، لما حسابا حاسبته سنة حسبن باغ ؤإدا ، واليرصن والجذام 

ؤإداللملأتكة، أحببته سنة س؛عان بغ ؤإدا الإنابة، إليِ حبثت ّسة ّجمن 
قالمتؤستة، تسعين يغ نإدا سيئابه، وألقيت حنانه، كتبت ستة تما بج 

<وسنغ تأحر، وما ذنبه من مدم ما ته قئفر أرمه، ق الله أسير ت الملائكه 
الخير،من صحته ق يعمن؛ كاف ما مثل ته الله كتب العمر أرذل بلغ نإدا 
٠عفان بن عثمان عن الثرمدي رواه تكسب لم سيئة عمل ؤإن  (٢).

لا(إسظدهس؛يح:

ورموإطدْصحٍح، 'م )أمأ'آا(واوزار)ها-(رنم: ٦٤/١٢تيبيفيهم)أخرجه 
(.٤٣٢٤الخاْع)صحح ق الألباني وصححه ( ٦٠٦•المغير) الخامع ل بالمحة التومحلي له 

لآ(إس1دهسف:

الخا،عق بالضعف السيوطي له ورض (، ٣٧٥/)١ الأصول نواير ل الترمذي الحكيم أخرجه 
للحكيمالحديث عروا وكلاهما ٤( "  ٤٣)الحامع صعيف ق الألباني وصعقه ( ٦٠ ٤٢المغير)
أعالم.والله الناسخ، من أو منه، وهم للترمذي المؤلف وعزو الترمذي، 
الموصليوأبويعلى ٢( )م/يا المسند ق أحمد الأمام مالك بن أنس حديث من بنحوْ وأخرجه 

علىتعليقه ز شاكر أحمي• العلامة ها3 أيضا. صعيف وإسنادّه ( ٤٢٤٦رقم; ٢ ٤ ١ )U/ نيه مز 
٠جدا ضعيف وإسادا٠ مالك بن أنس عن أثر هذا : ٢( ١ / )A السند 



المذسنةداالآ'حاددث الميئه الإتحاهات  ٢٣٦

لماءهكرهت لماثي كره ؤإدا لماءه، أحست بمايي عبدى أحب إدا ( ١٧)
.٢١١هريرةأبي عن وافسائ، وايحاوي مالك وواْ 

نمدلك، على ف?ندني ضنين، وهويها 'بءي، كيممة قبصت إدا ( ١ )٨ 
العرباضعن وأبوب حباف وان الثرايي رواه • ابنؤ يوف يواثا له أرض 

لنمحاءٌعئديإلا٢ه الأنا، ي ءي (؟؛_زص ١٩)
انرأم.عن الترمذي رواه عليها حؤدش إدا الجثه، 

)ا(همح:

رقم:، كلاميدلوا أن • لعان، الله قول باب التوحد، ؤ، الخاري أحرجه 
والمائياحمد والاط، (، Yt'/Y)^،)_uوالأمام (، ٧٥٠٤)

(،٣٦٤)الاحان: حبان وابن (، ١٨٣٦)رقم: اض، لقاء ف ممن باب الجائز، ف، 
(.١٤ ٤٨)السة شرح ؤ، والبنوي 

)أ(إسنادءسءيح:

وصحيحهحنان وابن، (، ٦٤٣، ٦٣٤، ٦٣٣)رنم: الكءر^ا/؛هآ( ل الئرش أحرجه 
وإثادْ( ٧٧١)ت ذ والبزار (، ١٠٣/٦)الخالية ز وأبونمم (، ٢٩٣١)الاحان: 

صحيحق الألباني وحسنه ( ٦٠٤٦الصغير)الجءع 3، بالصحة اليوؤلي له ورمز صحيح، 
الج.ع)ه'آ؛(.

أسئدءأو،،سو)٣( 

ءري_،.حن حديث t وفال ( ٢٤•رقم؛)•البصر، ذهاب ؤ، جاء ما باب الزهد، ف، الترمذي أحرجه 
١بم٠عصحيح ل الألباني وصححه ( ١٩٢٦المغير)الجمع ل بالحسن السيوطي له ورمز 

الأبق.( ١٠)وانظرالخديث،رقم: (، ١٩٠٤)



٦٢٢٦" الهدسيذ السنثه الإتحاهات 

دونثوابا نه أر نم واحتسب، قصير عيدي، كؤبمى أحدت إذا ( ٢٠)
أمامةأبى عن وأحمد أنى، عن البخاري رواه الجسة 

محثهاعمالها قان حسنه، نة كتتها ينملها ولم يخثو عبدي هم ^١ ٢( ١ ) 
أكتتهانم يعملها ونم يستفؤ هم نإدا صغمؤ، سيعجالإ إني حسنات، عشر 

حبانوابن والئربالتي السيخان رواه واجدة سسة "نقبتها عملها فإن عليو، 

صحيح:)١( 

*أنس حديث 

والأمام(، ٥٦٥٣)رقم: بصره، ذهب من فضل باب المرض، ل البخاري بحوم أخرجه 
(.٢٥٢)رقم: ( ١٨٦/)١ الأوسط j واليرائ ، ( ١٨٣، ١  ٥٦، ١ ٤ )r/؛ ني المو أحمد 
١(. ٢٢١)^رقم التتخب، ق حميد بن وعيد 

tأمامة أبى حديث وأما 

ووالنوي )آ/هيآ(، الكرى ز وانهقي (، ٢٥٨/٥)مسنده ي أحمد الأمام فاخرجه 
)ه/خآ'آ(.السنة شرح 

)أ(هميح:

رقم;الاو؛اؤ، كلام يبدلوأ أن ُنارا• الاه قول باب التوحيد، ق الخاري أخرجه 
تكب،لم بسيئة هم ؤإذا كتبت، بجنة العيد هم إدا باب لابمان، ١ ق لم وم، ٥^١( ٠ ١ ) 

(،٣٠١)٣^رقم: الأنعام، سوره ير نفباب التغير، ق والترمذي (، ١٢٨)رقم؛ 
(.٣٨١، ٣٨٠ان: )الاححيان وابن (، ٢٤٢/٢والأUمأح٠د)



الهذسةالمننيذ الإتحافات ٢  ٣٢٦

عجلهاثان حسنه، له محاكشوها يغنلها ثلم سيقت عدي هم إدا ( ٢٢)
يحسنهعندي هم نايا عنة، ثامحوها منها ثاب ثإف سيثه، لة ثاكسوها 

سسالإإر أنتثالما، يعشرة فاكتيونا عجلها فإن حنة، له فاكتبوها بمنلها 
رواهاُنحبانعنأبيامحداءلآ،•صنغمف 

نإداّعه ثاهثونا عجلها، ثإف علته، ثأكوها ثلأ يسسة عدي هم إدا ، ٢٣)
^؛١"تاشذا غٍتي ثإِل ط، لة ثاهمذا ثنمحا، شإ يختة ذمً 

ذرى.الشيخان 

ذواْسكاني ثمد ثلايثؤ، ض من ازض ثأظهر عبمأي اتثكى إذا ( ٢٤)
ذام.الiرئفيالأنضل 

لا(إرطدءص،هيح؛

لمومالبخاري وعند وهوعنده ، الدرداء أبي حديث من حبان ابن عند أحا-ه لم صحيح 
قبله.الذي ل سبق كما ، أبي حديث من 

•ه~ هميرة" أش حديث من ى؛ أ٠ 
;؟(ممح:

(.٢١)برقم;سق وقد وأحمد، والترمذي لم ومالبخاري بتحوه أحرجه 
جدأ؟سف إسناده )٣( 

فيهحدا، هنعيف، ؤإستاده ( ٨٧٩)رقم: ( ٤٨٣/١)الأوسط ق الطبراني أحرجه 
قا3( ٣٤٨٩)١لتةريب ز كما ، صعيفوهو العمري، عمر بن عدالله بن الرحمن عبد 

بنًالرحمن عد وفه الأوسهل، ؤ، الثراض وواْ )أ/ههأ(: الزوائد محمع ق الأ؛ئءُا 



^١٦٣٢المنس 

(jjujيينك فيما وؤإحدة وتينك، نسي قيما واحدة خصاو أيح ( ٢٥)
ُيسترك ولا ئنتدني، لي الش محأئا للف. وواحدْ لي، وواحده عتادي، 

ومحنكض ام وأما به، حترضتك من عملت مما لك الني وأما ثتيئا. 
مالهم رصي ۶بامحي وص بيتك اش وأما الإجابة، وعلي ، الدعاء فمنك 
،•عن أبوثعيم رواه لنصؤك رصي 

نصنطخ ونو ذكنني نتن ينغفرتي، أدوفم' يْلاعتي أذكروني ( ٢٦)
عليثحذ عاص لي وهو دكرني وص يمعفرتي، محتي وهو أذكرْ أن علي 

مالرازي هند أبي عن عساكر وابن الديلس رواث شؤ" وهولي درإ أن 

.متروك وهو العمري، عمر بن ~عبداثاه 

)ا(إسظدهضصف:

(،٢٧٥٧)رقم: \( ir/o)منيه ق وأبويعلى (، ١٧٣/١)الخلة ق أبونمم أخرجه 
بشيربن صاخ فيه * صعيف وإسناده (، ١٩)الأستار كشف ق كما ، مسنده ق أيضا واليرار 
(.٢٨٤اكردب)ه ي تحا ضيف الزي، 

توانفلر . ضيف وهو الري، صاخ إستاده وق : ٥( ١ / )١ الزوائد محمع ق الميثمي محاك 
انماوة)مأ/هاأ(.الطالب 

إسنادهضهيف:)٢( 

المنثورالدر ق كما بنحوه عاكر وابن (، ٢٠)؟/ه الفردوس مسند ق الديلمي أخرجه 
لإرساله.صمحيف وهو مرسلا، الحس عن ١(  ٤٧/١)





٦القذسئة يالإحأديث السنئه الإ0دا9ات 

حطنولا سجعت اذل ولا رأت عص لا ما الصالحئ )ع؛ابي أعددت ( ٢٩)
أبيعن ناجه، وابن والترمذي واليخان، أحمد ذوائ نشر ننؤ فى 

وعن، ّنعيد أبي عن جؤير وابن أنس، عن ، الآوّنط ل و١لثر١نى هريرة، 
منسلأ١١/قتادة 

كمامحهول وهو الصغير، يي بالالعروق ، الثدي الرحمن عبد فته ؛ ضعيف ؤإمناله 
فيدزان)آ/ا•!(.

 ،j^ الله رسول عن يصح لا حديث هدا الخوزي: ابن ،M مالأمحهول، الثدي وعدالرحمن
•يصح وج؛ من يعرف ولا الحدث، هيا على يتابع لا النيلن 

مروانبن محمد وفيه الأوّمل، ق الثواني رواه محعازواند)ه/ه؟ا(: ق المنتمي قال 
.الصغيرمترٌك السيئ 

،( ٢٤)مآ/ة الأحياء ثميج  j،(UU/y)لليوطي اللألئ ثه(،و /٤ )١ القدير فنص واظر: 
(.١٥٧٧الضعيفة)والللة 

ا(إسادءسيح:

مئرة؛أمح، حديث 
الحنة،صفة ي حاء ما باب الحالق، بدء ل والبخاري )؟/AV؛(، أحمد الأمام أخرجه 

رقم:الحنة، صفة باب نعيمها، وصفة الحنة ز لم وم(، ٣٢٤٤)رقم: محلوقة، وأنها 
قماجه وابن ، ٣( ١  ٩٧)رقم• الجدة، محورة ير نفباب ّير، التفل والترمذي (، ٢٨٤٤

)اا/ا،هأ()مماا(،وأبويعلى والحميدي (، ٤٣٢٨)رقم: الحة، صفة الزهدءباب 
والبغويفي(، ٣٦٩)رقم: )آ/ابم( حان وابن (، ٣٣٥/٢(،والدار٠ي)٦٢٧٦)رقم: 

(.٢٨٨١)شرحالمة)اا/'آم(رفم: 



القدسيةالسنية الإذحاقات ٢  ٦٣٦ 

سانه عهدآ، عندي وعهدت صiوات، حمس ١^، على 'افوصت ( )٠٣
نهعهد قلأ عثهن يحافظ نم ومن الجنه، أذحثه يوص فزيأ حانظ 
نادْرمرش، عل وأبوئبم ماجه ابن رواه تي؛ي 

أنس:حديث ^وآما 

بنمحمد فيه صعيف، وإساده (، ١٦٥٩)رقم: ( ^٨/٢١٣)الأوسط ز ١اطراني فأخرجه 
(.٦٣٠٢^افياكريب)القرقاني، مصهب 

بنمحمد وفيه الأوسط، ق الطبراني رواه أ(ت  ١٣/١٠)الزوائد محمع ي الميثمي محالط 
ُم

بغيركذب.صعيمح وهو القرقانى، مصعب 

سعيد:أبي حديث وأما 
صفةوق وأبونممفياس)\/\1؟(، )امأ/ماا•(، ضيرْ ق الطري جممير ابن فأخرجه 

"ضبومحالأبونمم: (، ١١٥٤/٣وابنعدىفيالكامل)و\ؤز\ر)0\0ى، ا-بمة)اآا(، 
سلام.إلا عنه بروم لم قتادة، حدبث من 

قتادة؛مرسل وأما 

٤٢ ٤ / ١ )٠ يره نفز والطبري معمر، ءلريق من ١( ١ ٠ / ٢ ) ير تنل عبدالوزاق محاحرجه 

عنه.صحيح وإسناده عروبة. أبي بن سعيد عن ينيل. عن بشر طريق من ( ٢٨٢ ٥٩رقم؛ 
أهمح وا_Uu ضعيف إساده ( ١ 

عليها،وانحامحفلة الخمس، الصلوات فرض ل حاء ما باب الصلاة، ق أبوداود أحرجه 

الصلواتفرض ق جاء ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة ق ماجه وابن (، ١٤٠٣)رقم؛ 

=رقم; \( ir/y)الأوّْل ي والثواني (، ١٤٠٣)رقم: عليها وانحاففلة الخمس، 



٢ ٣٧ث الحدسية السننه الإتحافات 

وأن،عئ لا ما ١^١لحان، وعجلوا آمنوا اتديذ لعيادي أعددت ( )١٣
أنسعن جرير ابن رواْ بثر محلب ض حطر ولأَ نمت، اذف ولأَ 

ثلاعارا/

بقية.يه تقرئ : الطبراش ويالأ ، ( ٠٦٨ -)٣ 

قكما محهول وهو الحضرمي، مالك بن عدالته بن صبارة فيه ضعيف؛ وإسناده ت قلمثل 

وفيهبالسماع، صرح هتا ولكنه مدلس، وهو ■٠ الوليد بن بقية أيضا وفيه ( ٢٩٦٢)التقريب 
يرسل.وكان محهول (: ١٨٣٢)القرب j الحافظ محال الأموي، 0فع بن ذري أيضا 

وله٠ ٠ ٠ ودريد صبار أحل مم' ظر، فيه إستاد وهذا ; ( ٤ ٥ ٢ / )١ الزوائد ز اليوصيري قال 

.الصغرى ي النائي رواه الصامت، بن عبادة حديث من شاهد 

ماجهوابن (، ٤٢٥): رقم وأبوداود بل ( ٤٦٢)■ رقم النائي رواه هذا عبادة حديث ت قلتن 
(٦٠٤١اسر)السيوءليفيالحامع احمد)ا/يلإا(وحسنه والأمام (، ١٤٠١)رقم: 

(.٣٢ ٤٣)الخامع صحيح ي الألماني وصححه 
)ا(إسادهسحث

أحره.لم أنس حديث 

برقمبق كا وغثرهْا ومسلم البخاري أخرجه ميرة، أبي حديت من مرفوعا وصح 
،٢٨٢٤٣تمره)j الهلرى جرير ابن أخرجه معود ابن عن موقوفا مروى وهو (، ٢٩)

الحسنوعن ( ٢٨٢٥٦حؤير)ابن أيضا أحرجه الخيري سعيد وأش (، ٢٨٢٤٥، ٢٨٢٤٤
(.٢٨٢٥٩وقادة)( ٢٨٢٥٨المري)



الحذسئفالسنئه الإتحاهات  ٢٣٨٦

يلبووسينتي سش، أن عن صعمتأ والأرض السموات إف ( )٢٣
بنوهب عن أحمد رواه ١^?>؛ 
اشجم،يدلك وأمن كمرش محمد وكدا، كدا ينوء مطنيا يال، الدي إذ )٣٣( 

روآهالنجم يدلك وكمر بي، آمن يمد سماثا، ادثه إة يمول، الدي ؤإن 
م1مدلأ،.ابن عن آلأوسط j الطيرئ 

)ا(لأاصلمم:

أصلا.له أر لم م\و: وفال _)r/؛\(، ز الغزالي ذكرْ 
ا"بما(;"مطضر،)،ما/آآ\االخاوي ق رحْهاض- اينس- الإسلام شخ وفال 

.ه النمب عن معروف إسناد له لاسرائيليات،وليس اي 

الخفاءوكشف (، ٣٦٣)اليير و (، ٣٧٣)الحنة القاصد و (، ٤٢٣)الرفوعة الأسرار وانفلر: 

(.١٤الأٍيث،)ص٦ من ومميزالطب ، ١(  ٤٨/)١ الشري<لة )أ/هآأ(،وتشه 

إدادهسفومحمثصح؛)٢( 

بنلم مفيه ، صعيف، وإساده ( ٦١٨٢)رقم; ( ١٠)؟/آ الأوسعل ي الثرايي أخرجه 
(.٦٦٢٥)التقريس، ق كما الأوهام كثير وى د ص وهو الزنحي، حالي 

١(، ٠٣٨)صحيحه ل البخاري أخرجه الخهتي، خالد بن نيد حدث من الحديث وصح 
(،٩٠٧)النرد الأدب ق والبخاري (، ١٥٢٦)اتي والنوأبوداود)آ.آآ(، (، ١٣٥)وسلم 

(uJمأحU١١٦/٤والأ ،) واديمفي(، ٨١٣)والحْيدي (، ١١٩٢/١لوطأ)والأيمطلالئ،في
(.٢٦/١وأبوءوانة)(، ١٨٨/٢الكرى)
والأمام(، ١٥٢٥)اثي والن(، ١٢٦)مسالم ميرة أبي حا.يث، من بنحوه وأخرجه 

(UJ٣٦٢/٢أح ،) (.٣٥٨/٣)والنيهقى



٢١٦٦القدسية يالاحاديث السنيه الإتحاقات 

أبيعن والترمذي أحمد رواه قطرا أعجلهم إلكأ، عبادى أحب ، )٤٣
ميرةراُ

يدكروفاللءين حليي، بن وأحمائي •محامحى، ون أؤقائي، إل ، )٥٣
وأبويعيم،والحكيم ' الكير ف الطبرايي رواْ يذكديم وأدكر بزكري، 

رواْعمارها فيها رواري ؤإف المناحي، الأرض ق محويي، زإف ، )٦٣
أمنممضأبيضامحر٣/

)ا(إسادهسفجا،أ:
برنم)٨(.الحديث وقدسبق 

)آ(إسادءسف:

وّفيوالأبس (، ٦٥٥)أخرباخانيفيالأوط)ا/س(رنم:
بنرسدين ز4 ؛ صعيم، ؤإساده ( ٥٣٢ / ٢ ) الأصول نوادر ق الزمدي والحكيم (، ٦/١)الخلية 
الثرانى"رواه : /٨٥( )١ امحمع ق المشي  ١Jli(. ٩ ٤ )٢ الضب ي كما ضعيف وهو معد، 

.تضعيفه على والأكثر ، معد ين رثدين وفيه لأ'وسءل، ال 
)م(نمأجده:

الحلية.ل نعيم ابي عند أجيم لم 
عنمعمر عن عدالرزاق عن (، ١٨براءة)يرسورة تنيره)آ/ههأ(في نفكثيرل ابن وأورد 

يقولون(;وهم ه، محمد أصحاب أدركت، ؛ فاو الأولي، ميمون بن عمرو عن إسحا3ا، أش 
.فيهازاره من يكرم أن الله على حق ؤإنه الأرض، ل اض بيوت الماجد إن 

بأخرهاحتلهل أنه إلا وهوثقة عتيد، بن عيدالاته بن عمرو واسمه هوالبيعي، وأبؤإسحايا ■ قلتا 
(.٥٠٦٥)١لتقريب ق كم1 



الهذسئةالمس الإتحافات  ٢٤٦

مدنم ثم التJق، ي عليه وأوسغت بدثه، نه أصمت عدأ "إل )٧٣( 
أبىص وأبوبمى الأوط ل الئرئ وواه لمحروم أغوام أنعو بند إئ 

علمتهئمص نشه ؤ، علمته رأوّنت حننه، له أصححط عتدأ "إل )٨٣( 
وابنصثد، رأثي( عن وأبوينلمى حبان ابن رواْ لمحروم إلمحأ بجد لا أغوام حننه 
•هميرة انح، ع٠ّاكرءف وابن 'ءدي 

سهيح:;(أسلاله )١ 

وأبيسعيد أبي حدث من الأتي الحديث ل وسيأتي الدرداء، أبي حديث من أجده لم 

هميرة•

سيح:(أسلاله )٢ 

سعيد؛أبي حديث 
رقم:٣( ٠ ٤ / )X الموصلي وأبويعلى (، ٤٩)•'ّآ(رفم; را/'الأوسقل ق الطبراني أحرجه 

وانيهقي(، ٣٧٠٣)رقم: حبان. وابن (، ٨٨٢٦)رقم: مضفه، )ا"آ«ا(، 
(.٤١٣٣. ٤١٣٢)رقم: ش،بالأممان، وق الكبرى)ه/أآآ(، والمن 

لوالطيرايي أبويعلى رواه •٢(ث ٦/٣)الزوائد محمع ق الميثمي ، Jiiصحيح، ؤإساده 
الصحيح.رحال الخمح ورحال الأوسعل، 
وانظر:(. ١٩٠٩)الحامع صحيح ون (، ١٦٦٢)الصحيحة اس ي الألباني وسحه 
وأبيحبان ابن محي ا وكل. والمن. الثم، ق الييهص وعند (. ١ ٦ ٩ / )٢ للعندرى اكرغيب، 

~. أعوام حمة يعلى 



٢ ٤٢٦الحدسية السنئه الإتحاهات 

بثنمن ة ثقأينع وآثا يخ٠دني حم، قأ بمتزلإ الوين إف ( )٩٣
ا•ميرلأ أبي عن أحمد رواه جمحو 

الثرين؛يرواه قرثه وهوملاق يدكريي، اينءي عبلءي كذ إف ( ٤٠)
٠دسكرة بن عمارة عن 

صعيف:فاساده هميرة، أبى حديث ~وأما 

عديوابن ، ( ٢ • ٦ / ٢ ) الضعفاء ل والعقيلي ، ( ٢ ٩ ٥ / ٢ ) الكير ق البخاري أخرجه 
(TAt/A)دمشق تاريخ ق عاكر وابن )0/\1\(، وايهقي لكامل ال 

.الحديث مكن البخاري: محال الخرساني، ينيل بن صدقة فيه ضعيف؛ وإسناده 
اليزانق الذهبي وذكر • به الاحتجاج ولا بحديثه، الاشتغال بجون لا حبان: ابن وقال 

(r\r/y هدا). منمكراته.الحديث

إسادههمح:( ١١

يجمعق المينمي قال صحيح، ؤإناده ( ٣٦١، ٣٤١/٢)JuJlاو أحمد الأف، أخرجه 
الصحيحرجال ورجاله أحمد رواه (ت ٩٦/١)٠ الزوائد 

(.١٩١الحاْع)•صحيح ول الصبتة)ة/؛م\ا(، السلسلة ل الألباني وصعححه 
ضعيف:(إساده ٢ ت 

حديثوقال: ( ٣٥٨٠): رقم حديث ( ١ ١ )٨ : رقم باب ، عوامت، الد ل الئرمدي أخرجه 
.بالقوي إسناده وليس الوجه، هدا من إلا نعرفه لا غريب 

الحديثمنكر : أحمد الأمام محال الحمصي، معدان بن عفير قيه فان محال؛ كما وهو : قلت 

بتقة.ليس اني: والنممن بن بجيى وقاد ضعثف، 



الهذسيذالسنئذ الإتحافات  ٢٤١٦

وأف، اعديه لا أن لوئؤها ^١٥ ٥١١أمام إف عهدا، علكأ ^5^، إف ( ٤١)
عائشه١١/عن الحاكم ^١٥ حنابؤ ُعير الخنه ادخله 

وآدآدم لابن كان ولو ، ١^١٠ؤإيتاء الصلاة، لإثام النال، أرلثا إيا ( ٤٢)
ض،>J^،أن؛كون لأب ناد;ان لئ كان ه ثان، ق أن لأب 

وو\.'ي: س ظى اأ1ن ثرن و' \أو'\ب'<  VIأتنم خي' ذلا;نلأ 
اللتثيواقي أبي ادتمثر■ين ي دالثرابي أحمد 

ضعيف.(: ٤٦٢٦)الضب ز الحافظ =وقال 

والوليد(، ٤٤٩٩)ق كما مقبول ، عبيد بن عثمان واسمه آليحمبي، أبودوس فيه وكدآ 
ضعيف.إسناده فالخديّثا بالسماعّ صرح هنا لكنه معروف، ليس مشهوربالتي لم مبن 

(.١٧٥)٠ الخامع ضعيف j والأJاني (، ٢٧٦/٤)الاصابة و الحافظ فضعفه 
٠الكندي زعكرة، بن عمارة والصحيح لكرة، بن عمارة حدث من أنه الأصل ق ذكر تنبيه؟ 

)"آ/آ؛اا(،كمازالاستيعاب ا،لكشن من وليس النام، كن صحابي الحمى، أبوعدي 
(٢٧٦/٤ّوالأصابة)وأّدالغابة)؛/؟آا(، 

الفردوسند مق والديلمي )ب/آ'ُا*؟ا(، العمال كنر ق كما تأرعئه ق الحاكم أخرجه )١( 
.(TYT/r)

)آ(إسادهسىيح:

،٣٣)••رقم: ااكير)م/؟؛آ( و والطرانى ٢(، )0/ارا ني المو أحمد الأمام أخرجه 
(،١٠٢٧٨، ومحفينم،الأممانمي\ها(، ٣٣٠٣، ٣٣

رجالأحمد ورجال والطبراني، أحمد رواه (: ١٤)٧/•الزوائد يع ؤ، الميثمي ويال، 
١(. ٦٣٩)لة ملالj الألباني وحسنه الصحيح". 



٢ ٤٣٦اامذس1ة السننه الإتحاهات 

يدعوظننك،أُه \>ؤب من ثدعولهت إف إنك ( ٤٣)
إلأحريكما ثيئت نإل وعلبمى، ثك استجثا ثيئت ظالمتذ، وثك علنك 

،•أُسلعن الحاكم وواه عفوي محآوسيعكنأ القيامة يوم 
علىيسُيل ولم ذ*كد>و{، بها يواصع ممن الصلاة أمي؛ إثما ( ٤٤)

ووجممى، ي ثهاره وظع ممحي،، على تحرأ محت ولم حمحى، 
كنورئورث ديك المصاب، ورحم والأزمله، الستل؛، وابن انمكئ، 
^١،الظاJمة ي لة أجعر؛ بملائكتي، وأستحفظئ يعريي، أكلوه الشنس، 

الزاررواه الحنو قي، الفردوس كم حلقي(، ق وظه حلما، انهالو وق 
عناينءثاسرى

جدأ؛ضيف إسناده ( ١ت 
بنإبرامم ونه الكز: ز وقاو ( ٧٠\ U/r)العمال كز ز كما ص j الخاكم أخرجه 

حيان.ابن وهاه الأملمي، نيد بن أهيم 
جدأ:ضيف (اساده ر٢ 

نتهصعق؛ ؤإّنادْ )أ/ا٣( انحروحى j جان وابن (، ٣٤٨الزاركافيممف١لأثار)^^حه 

(.٣٦٨٧)الضب ق كما الحدث فهومترولئ. الحراني، وائد بن ء؛دالاوه 

(،٧٥٨)الترغب ل وسري (، ١٤٧/٢)الزوائد محمع ق المنمي ضعفه والحديث 

(.٩٥٠)الضمنة الألة ز والألباني 



القدسيةيالاحاديث السنيه  ٦٢٦٤^

ومندحدجضتي، إم^، ر أقر من أنا، إلا إله لا الله أئا م ( ٤٥)

الخن؛تيون لن؛واُأ أرض لم محنرواحب، عد تيني أحدت إذا إي ( ٤٦)
ءسلأ*•ابن عن والط؛رئ وأمبمى ماجه ابن رواْ 

ذكرى،ئدكروف الدين حم، ئ وأحمائي ■محا?؛ى، من أثيايي إف ( ٤٧)

(إسنادهفسف:)١ 

الخلةj وأبونمم  A^yv)\/العمال م ق كما الألقاب. j الشرازي أخرجه 
 /T( ١ ٩ ١ ) أبو فال المروي، صاخ بن لأم عبدالأبوالمك فيه ضعيف؛ وإسناده;

وقال، مهم عدي; ابن وقاد ، خبيث راقص العقيلي وفانا ، بمدى عندي يكن لم 
.يثقة ليس ائي؛ الن

واكهذب)1/هام(.وا،ليزان)ا>/1ااُ(، انحروحان)أ'/اها(، انظر: 

زواليومحلي )\/'اا"ا( الأحياء نحريج ل العراقي وضعنه سق، لما ضعيف والحدث 

(.١ ٠  ٤٧)الخامع ضعيف ف، والألباني <، ١٦٠٧٢كغير)الجامع 
سءيح:(إسناده ٢ ت 

والهلرانيفيالكأ؛ر)\>/أه(رقم;(، ٢٣٦٥)ابويعلىالوصلي)أ/آهأ(رقم: أخرجه 
:رقم ( ١ )y/٢٩ مححيحه ل جان وابن (، ٥٨٧)الأوط)ا'/م؛م(رقم: وق (، ١٢٤٥٢)

الكبيرق والطبراني أبويعلى رواه ؛ ٣( ٠ /٨ ٢ ) انحهع ل الميثمي قال صحيح، ؤإسناده ( ٢٩٣)•
•مائتا يعلى أبي ورجال ، والأوسط- 

•٢(.، ١٩، ١٠);برقم أنس حديث، له ويشهد قلتج: 



٢٤٥٦الفدسيذ بالاحادبث السنئه الإتحاقات 

،■الخموح١١عمروبن عن وأبوثعيم الحكم رواه وم/مم° 
،ثظ1زموا٥^ بينكم، محرما وجنثئ ثممب على الظالم حرمت إُي ( ٤٨)

كلكمعبادي يا أهدكم، ياستهدض هدثه، س إلا صالأ كلكم ۶بامحي يا 
من)لأ عار كلكم عبادي يا اطبمممأ، محاسشموني أطنته من إلا جائع 

0ص،ياللم تخمحنَ أشأ ءي يا أكحغأ، فامحبي كسوتئ، 
يافأ، أغفر محاستعفرض الشنك~ ~غير جميعا الدنوب أغير وآنا 

يافثعويي، مم، تلعوا ولذ ئرؤمح،' صري تلعوا لذ أله( ۶بامحي 
رجمئلب أش على كايوا وجضأ و1نغ؛ وأجرك؛ أولهأ لوأف ءبا?ٍي 
،و\->وِقم' أرضإ لوأف عبادي يا سيئا، محي، م، ذلك زاد ما بلهإ واجد 

صنِلك مص نا يئم وجل ي أنم ش كاثوا وبج( ات1ًغ( 
م^ liذم ُإممز 0>نم أص ءي'لن؛أ ئا تى، نلم 
عنديمما دللثا دقةس ما محألثه إئسان كذ ؤأعهليت دسألوني واحد صعيد 
أغنالهإهمإ عتادي!ثنا يا البحر، ادجل إدا المحيط ينقمذ كما إلأ ثتتئا، 

وحوومذ ، الال4 محثحجد وحد يمذ إياها، اومحخإ ثمم فإ، احميها 
والحاكم،حتان وابن وابوعوانة، لم مرواه مسته إلا يلومذ فلا ذلك غير 

ا(إسادءهسف:

وإنادْ)ا/ا■( الحلة ق وأبونمم (، vr)؟/؛؛نوادر، و الترمذي الخكم أخرجه 
(.٣٥); برقم سق وقد ضعيف، 



الهذسثةالإتطقاتالثنذ٢  ٦٤٦ 
)١(٠  أ

•در عزابي 

محونح،عئاو إل ثظزت فادا عدابا، الأوض يأني( لأهم ش ، ٤٩١
عنانهض رواه عنهم عذابي صرتت بالأسحار، وايثمحن 

لحنتففمحيب الإسلام، ل يمحبان وأميي عبم؛ى كى لأستجي إُي ، ٥٠)
أبؤيعلىرواه ذلك بغد النار ق أعؤبهما الإسلام ذ أض ورأس عبمءى، 
ُرم

عنه

سهيح:(!سلاله )١ 

صفةل والترمذي (، ٢٥٧٧)رقم: الظلم، ضم باب والملة، البر ق ملم أحرجه 
(،٤٢٥٧)رقم: التوبة، ذكر باب الزهد، ل ماجه وابن (، ١١٣)رقم• باب القيامة، 
(،٢٤١)؛/والحاكم (، ٦١٩)رقم: )أ/هذم( ماي، وابن )ه/ئها(، أحمد والاظ،؛ 

قوالبخاري (، ٣٢٢/٢)والدارمي (، ٤٦٣)الطالي وأبوداود (، ٩٣/٦)والمهقي 
٢(.•  ٢٧٢)اكف ق الرزاق وعبد (، ٤ ٩ )٠ اكرد الأدب 

ضمف:(إسناده )٢ 

فيهصعيف، ؤإمناده (، ٩٤/٥الكامل)ز عدي وابن (، ٩٠٥١الاممان،)شعب ق المهقي أحرجه 
وقدصعيف، إسناده فالحديث ( ٢٨٤٥الءرس_،)ل كما صعيف وهو ا،لري، بشير بن صاخ 

القديرفيض ل الناوي وصعقه (، ١٩٣٥)المغير الحامع ن، بالضعف اليوطي له رمز 
(.١٧٥١الحامع)ضعيف ل والألباني ٣( ١ )أ/؛ 

)آ(إسنادهضسفأ

انحروح؛نق حبان وابن (، ٢٧٦٤)رقم؛ )ه/آها( نيه مل الموصلي أبويعلى أخرجه 
;علل أربع فيه صعيف وإسناده ١( /٨٦ )١ 

=(. ٢٦٩١)التقري،ّ_ا ق كما ، الحديث، وهوليت الهلحان، معيد ين سؤيل فيه الأول: 



٦٢٤٧ الخذسيذ المس الإتحاهات 

نلكذأمئضثنهملأص، امحم كلام م ض ك م ٥( )١ 
يتكتملم ؤإن وويارا، للب، حUJا حكمته جعلت نيرصى، الله يحب فينا 
ني،لالالهاجربن اثجارعن ابذ رواه 

وأووذ،عتري، قيد أفذ عظم، يأ ق والإص والخن إر رآه، 

(.٢٦٩٢)التقريب ق كما ضعيف وهو 'ءبلالمير، ين سؤيد أيضا إسناده ل ت ~الاتية 
(.٠٧٢ )٦ ق كما أيضا، ضعيف وهو البصري، ذكوان بن نوح أيضا نيه  ٠٠الثالثة 

التقريبي كما بالتيليس مشهور وهو البصري، وهو الحسن، عنعنه فيه ٠ الرابعة 
(١٢٢٧.)

منوغيره ذكوان بن نوح وفيه أبويعلى، رواه الزوائد محمع j( المشي قال 
.الضعفاء 

ضعيفؤإساده أس٠ حدث من الخلية ق أبونعيم أيضا وأخرجه قلت." 
(;٦٠ ١٩)ق؛J__، الجافظ يه قال الأنصاري، نياد بن عيدايثه بن محمد فيه حدا؛ 

كدبوه.

وتتنيه، ١( /٨٦ حبان)١ لابن انحروحيرن • انفلر ضعيف الحديث فان ت والخلاصة 
\(.j.jji(\/rrواللألئ ، ( ٨٤انحموعة)• والقوس الشري،ُة)ا/أ،؟(، 

٠ساده ا( 

محمدبن علي بن عيدالواحد ترحمة بغداد)أا/ارأ'آ(في تاؤيخ ذيل j( النجار ابن أخرجه 
الميرق.أبوالحن الحز، بن 

كلاهماصهيب بن حبيب بن والمهاجر صهيب، بن عبداممه بن صدقة فيه ضعيف، ؤإمناله 
يعرفان.لا 

قالألباني وصعقه (، ١٩٣٦)المغير الخامع ل بالضعف اليوحلي له رمز فالحديث 
(.^٥٢١١وقصعيفالخاْع)السلسلةاثم.عيفة)'ه'آ(، 



الفذسئةالمئنبه الإتحافات  ٢٤ ٨٦
عناكر نواJن والديلص معاذ عن والحاكم البيهض، زواه لحنوي ؤيسكر 

لأود'"'•اض 
عمناسمي، من اسما لها وفممتث الرحم، حلمت التحمن، أنا ( ٥٣)
تذبمي ي،إن ب؛ا قطتئ،نس طي نظ،نس تي ِو

والحاكمحنان وابن والترمذي، والبخاري'وأبودواد' أحمد رواه • عصتي 
.(٢)منيرةأض عن ث-الحطب والخرائطي والحاكم عوف، ابن عن والبتهمحن 

)\(1سادءضسا:

رقم:( TYoZY)"الفردوس مد )، والديلص (، ٤٥٦٣)الا،ان شب ل ايهقي أخرجه 
أبيحديث، س كلهم عرفة، حيربن ترجمة ل )ه/اّها( عساكر وابن (، ٤٥٠٦)

،بالتييث، صرح هنا ولكن مدلس، وهو الوليد، بن بقية فيه ضعيفا، ناله ؤإم، الدرداء 

،الدرداء أبا يدركا لم عبيد، بن وشريح جبير، بن عبدالرحمن لأن انقطاع، فيه أيضا لكن 
ال؛زان)أ/م\أ<ا(.كماي مكرالحديث،، الأردي: بحيى أيضامهابن إنائه ول 

لالألباني وصعقه ( ٦٠ ٠٨)الصغير الحامع ق بالضعف، السيوطي له رمز والحديث، 
الحامع)حإ.إ(.وفيضمفإالضعيفة)ا¥'آآا(، الميالة 

)'أأ(إسظدهسءيح:

عوفح:بن عثدالرحمن حديث، 

لوأبودواد (، ٥٣)ت رقم الفرد الأديب، ق والبخاري )ا/إوا(، أحمد الأمام أخرجه 
قهليعةل جاء ما باب، البروالصالة، ق والترمذي (، ١٦٩٤)رقم: الرحم صلة باب، الزكاة، 

توالحاكم (، ٢٠٣٥)رقم: صحيحه، ز حبان وابن (، ١٩٠٧)الرحم، 



٤٢  ٩٦الفذسيف يالاحادبث السنبئ الإتحاقاذ 

حلمأمحته حيرا يه أردت ثنن يعلمي، العتاد حلت الله انا ( ٥٤)
ابنعن أبوالشيخ رواه سئا حلما محته سوءا يه أردت ومن حسننا، 

•عمر 

رقم:مسنده ز والحميدى الكبرى ز واJيهقي  i(\OV/i)المستدرك ق = 
مصنفهق أيضا شيبة أش وابن (، ٣٠٢٣٤)رقم؛ الصنف، ز وعبدالرزاى (، ٦٥)

الستةشرح ل والبغوى (، ٨٤٠)رقم؛ مسنده ق الموصلي وأبويعلمى 
الدهبي،ووافقه الحاكم وصححه صحيح، حن حديث الرمدي; وقال (، ٢٢/١٣)

(.٥٢٠)الصحيحة لة لالوانظر ، كذللئ.، وهو 

الندل أحمد والأمام (، ١٥٧/٤)مستدركه ي الحاكم فأحرحه هريرة أبى حدث وأما 
الأخلاق،ماوئ ز والخرائطي (، ٤٢٦/٥)-اربجه ى البغدادي والخطيب )أ/خه؛(، 

وصحيحم^٢(، ١/٣)التهدب تهذب انظر: • أيما صحيح حدث وهو ( ٢٦٥)رنم: 
الخامع)؛اآ؛(.

•مّهط ث (

)٧(الأخلاق مكارم ق والهلبراني (، ٥٢٣)آ/؛العمال كنز ق كما أبوالشيخ، أخرحه 
(.٤١٤٣)التقرب ق كما مدلس وهو جريج ابن وفيه 

فيه، ، صعيفوإسناده ( ٨٦١٦)الأوسعل ق الطبراني هريرة أبى حديث من بنحوه وأخرجه 
الحديثهدا يرو لم العلبراني: قال ( ٦٦٦٢)التقريا ق كما متروك وهو علمي بن مسلمة 

•هارون بن عمران به تغرد ، علي، بن ملمة إلا عجلان بن محمد عن 

.صعيمحوهو عليي بن ملمة وفيه (؛ ٢٠/ ٨٦انجمع ل الميثمى وقال 
(.٣٩٣٧الرمي،))، المدري وصعقه 



الحدسيةيالاحادبث السنثذ الإتحاقات ٢ ٠ • ث
فكال>سائثلأبمإلآاه، )هه("؛كا

أمامةأش عن البيهقي وواه يديو على السن زأجنيت السر، 
(٥٦ )uT  ياقولب وو'بأ امكِ، زنلك اممئؤ، نايك ك، رلأ إدَ لا الت

>اذوأففقليهم ملوكهم ئلوب حولت أطاءوني إذا المحاد يدي،نإف 
والننمهياثحط عليهم ثلنيهم حولت عصوني إدا المحاد نإف والرحمؤ، 
ولكنا،للوك، على بالدعاء أمسكم ثشغالوا محلا العياب، سوء نساموهم 

قالتراض  o\jjملوككم أكفكم والثقرب يالدكر، أمنكم اشغلوا 
الذنداءرُالأوّءلعنأيى 

)ا(إدادءسف:

)ا/تمااره(،العمال كز و الجاركما وابن )صأا"ا(، الاعمماد و اليهني أحرجه 
التقريساق كما ضعيف وهو الرهاوى، أبوفروة سنان، بن ينيل فيه ضعيف ؤإسناده 

(.٣٧٧٦الأحياء)نحؤيج و العراقي ضعفه وند سق، ئا ضعيف ( ٧٧٢٧)
أيضا،ضعيف ؤإسناد ( ١٢٧٩٧الكسر)ق الطبراني عباس ابن حديث من ينحوه وأحرجه 

(.٦٣)برقم الأتي الحديث وانظر 
جدا:)٢(إسلادءضيف 

(،٣٨٦/٢)الحلية و وأبونعيم (. ٨٩٥٧)رقم: ( ٤٤٦/٩)الأوسط و الطتراني أخرجه 
جدا،ضعيف ؤإمنادم (، ٦٥٧)الموانئ ز الرازي وتمام (، )؟/٦٨انحروحهم، ز حبان وابن 

أبوحام:وقال ، متروك الدارقطتي؛ قال الحديث، متروك وهو راشد، بن وهب فيه 
دينارتبن ماللئ، عن يروى شيح حبان؛ ابن وقال ، بمواطل حدث الحديث، منكر 



١٢٥ ٦ الحذسئف السنئث الإتحاهات 

الخطيبوواه الثنيز. ، ^، ١٠٧١عز أراد من الُريز أيا ، ٥٧)
انغداطصأسأا/

o\}l\j(xyoy/iانحروحين)آ/ه'ا(، انظر: محه". الرواية لانحل =العجاب، 

الزان)ة/1يا(.وسمة.المائي: داود، بن أيماالقيام وفيإذادْ 
لةلالق والألماني ، ٢( ٤ ٩ / )٥ الزواك يجمع ي الميثمي صعقه جدا، ضعيف فالحديث 

اسة)آ'ا"ئا(.

)ا(مضوع:

\()\/YUالموصوطت ل الخوزي )م/ا'اا(،واين -اربجه j المغدادي الحب أحرجه 
مالك،بن أنس عن الحديث يضع كان داود حبان: ابن قال يمح، لا حديث هذا : وقال 
منه.سرق وضع لما وكأنه 
;( ٢٨٨/)١ انحروحين ل حبان ابن أيضا عنه قال هذا عفان بن فداوي قلمتن: 
نسخةأنس عن روى ••• عليه ويضع عنه ويروى مالك، بن أنس سمع انه يزعم 

.شيء لا حديثه موضوعة... 

يصحولا وقال; شض من (  ١٣٨/)١ تننيه ل عراق ابن أيضا ذكره فالحدث 
•العامري هبيرة بن سعيد الأحرى ول عفان، بن داود الطريئ؛ن حدى إل 

رحلممن كان ؛ ( ٢٣٢ / ١ ) انحروحين ل حبان ابن عنه قال هذا، هبيرة بن وسعيد • قلت 

لهتوضع يضعها...أو كان كأنه الثقااث، عن بالوضوءاُت، بحيث ما كيرا ولكن وكب' 
•بحال به الاحتجاج بحل لا عليها، فيجيب 

)\/\T\(،الضمة وتضيه (، ١٧٢/١)الحوزي ابن ْوضوضت موضوع،انظر: فالحديث 
انحموءة)؛أأ(.والفوائد واللآلئ)ا/مأ(، 



الخذسثفالسنئه الإتحاقات ٢  ٠٢٩٦

عتريفيه \ين؛لأ عنلأ لي عجل هنن \ذثث°ؤ، عن الشركاء أعنى أنا " ( ٥٨)
رالهميرة أبي عى ماجه وابن مسلم رواه أثرك ى وهوبم؛ بويء، ينه ئأثا 

يهمعي أثرك عملا عجل مذ عن الثركاء أغنى أثا " ( ٥٩)
•٠٢١محرة أبي عن ماجه وابن ملم رواْ وثركه رفه عتري، 

خمأجتحاثه فادا صاحته أحدهما يخذ لم ما اييخى ثالث انا ( ٦٠)
٠•^١ أبي عن والحاكم أبوذاود رواه بيهنا مذ 

)ا(إسظدءسيح:

والأمام(، ٤٢٠٢)رقم; ١( ٤ ٠  ٥/٢)والسمعة الؤياء باب الزهد، ل ماجه ابن أحرجه 
الحديثل سيأتي كما بنحوه وغيره، لم موأحرجه صحيح، ؤإسناده ، ٣( ٠ ١ / )٢ أحمد 
بعده.الأتي 

)؟(سح:

وابن(، ٢٩٨٥)رقم; الله، غير عمله ق أشرك من باب والرقائق، الزهد ل ملم أحرجه 
اجلوصليوأبؤيعلى (، ٤٢٠٢)رقم؛ والسععة، الرياء باب الزهد، ز ينحوه ماجه 

الطيالي،وأبوداود (، ٣٩٥)(رقم; ١٢٠/٢وابنحبان)(، ٦٥٥٢))اا/.م؛(قم: 
(.٤٣١٦)واوغوىفيشرحالمة)؛ا/؛آم(رفم: ا، Jyooب■)^

إسادءضيف:)٣( 

تدركه)أ/أه(،مق وامحكم (، ٣٣٨٣الشركة،رفم)ق باب البيوع، ي أبوداود أحرجه 
الدميووافقه الحاكم وصححه )آ/هآ( والدارقطي (، ٧٨/٦)الكبرى ق والبيهقي 

قالذهبي أعله وبه ، محهول، فهو الكول، حيان بن سعيد فيه ضعيف؛ إسناده لأ ك: 
=يعرف، يكاد لا اكيْي، حيان آبي والد ''سعيدبنحيان، (ب،قال:١٣٢/٢اليز١ن)



٢٥٣٦الحدسية بالأحاديث السنبه الإتحاهات 

أفصحه،ثم الاJنيا ق نحلم على أسر أف ءس عفوا وأعظم أكرم انا ( ٦١)
الحسنعن الحكيم روآْ \سئنقوِتي ما لعتدي أغفر أزال، ولا سرئه، أف بعد 

•٢١أص عن والمحلكإ مرسلا، 
ضيجعد أف امى منذ إلنا، معي يجعل ملأ امى، أف أغد أنا ، ٦٢)

وللحديثأبوداود رواء ١لشراكحن ثالث أنا ٠ بحديث ولده وعنه هريرة، أبي عن روى 
ابنقال )*ا/إماإ(: الراية نمب ى الزيلُي ق1ل اشطان، ابن أيضا به وأعله علة". 

;هو وأبوحيان، هريرة، أبي عن أبيه، عن اكيمي، أبوحيان يرمحئه حديث وهو القطان 
روىمن يعرف ولا حال، له يعرف لا أيوء ولكن الثقات، أحد حيان، بن سعيد بن بحيى 

غيرابنه.عنه 

(.YAA)0/الغليل إرواء وللمزيدائلر: 

٠طاده ا( 

والبيهقيفيالضعفاء و والعقيلي ك ١٢٣٢/٢لحكيمفي;وادر٠)أخرجه 
بنأيوب فيه ضعيف، ؤإسناده (، ٢٠/٢)الكامل ق عدى وابن (، ٦٤الكبير)•الزهد 

ابنوقال الحديث، متروك ت الأندى وقال الحديث، منكر البخاري؛ عته قال ذكوان، 

الحديثهدا ٢( /٧٨ )١ الميزان ق الدهي، له وذكر ، عليهيتابع لا يرويه ما عامة عدى 
منكراته.من 

٤( ٠٣٦الضعيفة)ل(،واودلة  ١٤/١الكبير)الضعفاء انفلر سبق، لما ضعيف والحديث 

ضعيفق الألباني وضعفه (، ٦٠٥٧)الصغير الحامع ق بالضعف يوحلمي الله ورمز 
(.٤٠ ٤٦الجامع)



الهذسئةالسنئه الإ0داهات  ٢٦٤٦

ماجه،وابن والنسائ، والترمذي أحمد رواه له أغفن أف أهل محآئا إلها 
أسرأ،•عن والحاكم والراووأبويش، 

زؤيزالختن، يدة على قدزت لمن ظؤيى والشر، الخير حلمت انا ( ٦٣)

ضصف:'(إسناده 

:رقم الدثر، سورة تفسر باب التفسير، ق والترمذي ، ١( ٤ ٢ )ّآ/ حمد أ الأمام أحرجه 
Uباب الزهد، و U-^، وابن (، ٦٥)•واسفيتمر)آا/هيإ(رقم: (، ٣٣٢٨)

(XAV/n)اكور الدر j كما والزار (، ٤٢٩٩)القيامة،رفم: يوم اممه رحمة من يرجى 

والدارمي٥( )آ/م• تدرى م و والحاكم (، ٣٣١٧)رقم: مسدء و وأبوملى 
 jحن"حدث الترمذي•• وقال الأتم؛ر)آ/إها( الضعفاء ل )آ/أ«آ(،والعقيلي ته س

■ثان م، الحديث بهذا سهيل تقرئ■ وقد الحدث، ل بالقوي لس لسهيل ' ضب 
الذهبي.ووافقه الحاكم وصحعحه 

أحاديث،روى أحمد: الأمام عنه قال حزم أبي بن سهيل صعيفا، ؤإسناده قلت،: 
لهمعمن،وذكر ابن وصعقه ، فيه يتكلمون حديثه، ق يتابع لا الخاري: وقال ، منكرة 

صعيف،.التةرد_،: ق الحافغل وقال ، عليه يتاح لم وقال؛ الحديث هذ-ا الذهبي 
)أ/آهآ(والممديل)أ/لأأ؟(وانحروحتي للخارى)خه(،والخرح المغير انذلر:الضعفا، 

(.٢٦٧٢(واضرت،)٢٦١/٤(،وامذيب)٢٤٤/٢والزان)

أعلم.والله سبق لما صعيف، فالحديث، 



٢دو ٦ الهذسف يالإحادبث المسه الإتياهات 

•عباس ابن عن المير ق الطبرابي وواه الثر ييءْ ض مدون يمن، 
ومحرممياله عمله قال سيئا يي أشرك من ثي، أشرك يمن ميم حتر أئا ( ٦٤)

قوالطترايي والطيالمأ أحمد رواه عني عته وأثا يه أشرك الذي 4ذركه، 
أوسبن سداد عن المجتر 

النأسأيهاقهوستؤيك، أشركسىسريكا، أثاحيرسريالثؤ،( )٥٦

٠ضمم^ اساده ( ١ ) 

(،)٤٨الأخلاق مكارم وق (، ١٢٧٩٧)رقم: ( ١٧٣/١٢اعر)ي الطراز أخرجه 
التقروساي كما صعيم، وهو الكري، مالك، ين عمرو بن بجني فيه ، ، صعيفؤإصناده 

(٧٦١٤.)

الخامعز بالضعف السيوطي له ورُز ( ٣٧٧٦)الأحياء ميح و العراقي صعقه لخيبت، فا 
الضعيفةالمالسالة وق ( ١٦١٩)الخامع ضعيف ق الألباني وصعقه ( ١٧٥٤)المغير 

(٢٤٢٩.)

ضعيف:(إ،طده )٢ 

الحليةق وأبونعيم (، ١١٢٠)رقم: الهليالي وأبوداود ، ١( ٢ /٥ )٤ أحمد الأمام أخرجه 
(:٢٨٣٠)الضب: ل الحافظ قال حوثب،، شهربن فيه ضعيف؛ وإذاد>، ( ٢٦٩/١)

•والأوهام ال كثيرالارٌصل.وق 
وثقه، حوسب، بن شهر وفيه أحمد، رواه )•ا/اأأ(: الزواند بجمع ق الميثمي قال 

.ثهات؛ رجاله وبقية غيرواحد، وصعقه وغيره، أحمد 

(.١٧٤٩)الخامع صعيم، ق الألباني وصعقه 



الخذسنةيالإحاديث الثلة الإتحاقات ٢  ٥٦٦
ولاثه، حالص ما إلا الآعناJ من ميئ لا الله ؤال ش، أعناشإ أخلصوا 

مولواولا ، شيء مها لله وليس لرجمه، ؤإيها ؤللرحم، لله هذا مولوا 
عنالبزار روائ شي؛ مها لله وليما ، لوجوهك؛ قانها ولنجوهك٠؛ لله هذا 

الصحاك١

أفاش ثمن إلها، مهمب جعلوا ثلأ انمي، أف أش آنا وبكم، انا ( ٦٦)
عنهوالترمذي أحمد رواه له اغفر أف أش ثآُا ، إلها معي 

عنو١لخاكم نلم نواث شا؛ نا بي تثظن يي، عدي ظن عد "١٧ ( ٦٧)
•نؤيرة أبي عن والحكيم الدنيا أبى وابن واثلة' 

)ا(اسادهه،،هيح:

(،٦٨٣٦)الأيمان شعب ي وايهقي (، ٣٥٦٧)الأستار كشف ي كما أخرجه 

صحيح،ناده ص)مه(،وإّالزهد j أحمد (،والأمام  ١٣رقم;)• )أ/يإ( والدارفطض 
وثقهمحشر، بن إبراهيم شيخه عن البزار رواه : ٢( ٢ ١ / ١ • ) الزوائد محمع ق الميثمي محال 
.الصحيح رجال رحاله وبقية ، صعقوفيه ٠ وغيره حبان ابن 

•واليهقي، ' به باس لا باسناد الزار رواه : ( ٦ • / ١ ) الترغيب ز الذري ومحال 
(.٢٧٦٤)الصحيحة والميلة الألباثي وصححه 

)٢(اسادءسف:

•( ٦ )٢ رقم; أنس حديث من سق ، صعيم، إسناده 

)آ(إسادءهمح:

=٢(،  ١٤)؟/(،والاار٠ي ٤٧١/٣)أحمد التاورك)إ/«أأ(،والأشم و اuكم أحرجه 



٦٢٦٧ الحذسئة الثية الإتحاهات 

عنوالحاكم ملم وواه لكوني، إدا معه وانا بي،' عيدي ظن *بمد انا )٨٦( 
أصاً

عتم'^ي.أحمد زواه دعاني إدا منه وأئا يي عندي ظن عند انا ( ٦٩)
محي،'نميودكرتمح، قاف ، يدكريي، جئ معه وانا يكب، ءي ظن عند انا ٧( )٠ 

امحهئمبيبيختجاشخمحة"روائ 

(AU/YT)المجير j ، ٦٣٤، ٦٣٣)رقم: ( ٤٠)آ/ا حبان 

(٩٠٩)الزهد j ا،لبارك وابن (، ٧٩٤٧)الأوسط (،^ ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩)رقم: 
(y\h)^/انحمع ق الميئمي وهال الذهبي، ووافقه الحاكم وصححه صحيح، ؤإصناده 

.مالت، أحمد ورجال الأوسط، ق والعلتراني أحمد واه ر: 
لموم(، ٧٥٠٥)البخاري وأحرج (، ٤٣١٦)الحامع صحيح ق الألباني وصححه 

منه.الأول الشهلر هريرة أبي حديث، من ٤( ٤ ه / )٢ أحمد والأمام (، ٢٦٧٥)
تا(إطدهسءيح:

لوأوله ■ وقال ااذْجيا، ووافقه وصححه ( ٤٩٧/ )١ مستدركه ل الحاكم أخرجه 
الصحيح.

إنمامنه، وهم أنس حديث، من يلم وعزوه ( ٤٣٢)٥ الجامع صحيح ق الألباني وصححه 
هريرة.أبي حديثح من ( ٧٤٠٥)البخاري وز بنحوه، ( ٦٤٣٠)فيه هو 

صحيح:(أسلاله ؛٢ 

صحيحز الألباني وصححه صحيح، ؤإسناده ٢( ١ ٠ )آ/ المسند ق أحمد الأمام أخرجه 
(.٨١٣٦)الجامع 



الإصاضلأنمس ٢٥٨٦

روائنشئ" شأ ظن ؤاف نخ؛ن، خترأ فن إف بي، ^ فذ ن أيا " ( )١٧
الأشررأ،.بن واثله عن حثان وابن الئرائ 

الدنياأبي ابن رواْ ثاء ما بي نليفن بي، عبمءي فى عثد أيا ، )٢٧
مشوه أبي عن والحكيم 

سءيح:)١( 

(،٧٤٠٥)رقم;منه،، الله تعار;ؤزوحاJركم اض فول باب التوحيد، ق البخاري أخرجه 
:٢٦٧٥)رقم: اش، إر والضب ، والدعا، الذكر فضل باب ، والدعاء الذكر ق وملم 

(،٣٦٠٣)رقم: هق، ~ بالله الفلن حن ل حاء ها باب الدعوات، ق والترمذي (، ٢٠
الأيمانثب ي واJيهقي (، ٣٨٢٢)رقم: انمل، فضل باب الأدب، j ماجه وابن 

رقم:^( y/T)حبان وابن (، roUr)المني ز أحمد والاض (، ١٠١٣)
(.١٢٥))ااخ(،والغويفيشرحاونة)ه/؛أ(رقم: 

إسنادهسيح:)٢( 

(،٧٩٤٧، ٤٠٣)رقم: الأوسٍل، وي (، ٢١٠)رقم: ( ٨٧/٢٢الكبير)j الطراز أخرجه 
(،٨٥٥)الزهد j البارك وابن )آ/اه؛(، أحمد والأمام (، ٧١٦)رقم: حبان، وابن 

الأومهل،ق والهلبراني أحمد رواه .(.' y^A/y)ائنهع ل الميثمي قال صحيح، ؤإساده 
٠ثقات أحمد ورجال 

(.٦٧): برقم سبق وند 

إسLد٠٠مح:)٣( 

=ومسالم (، ٠٧٥ )٥ البخاري أخرجه الأول وشْلره ( ٦٧)برقم: سق صحيح، حدين، 





اكذسنفالمس الإتحافات آم ٦

رواهاثاو إل كلأ اصيو م أنغص، بمن انغص من ١^٠٢ " ( )٥٧
جاتر١،•عن الأوسط ل الترم 

عليويمبميودآ مع، ادل1ء عانه هصبوا عبدي إل ملائكتي يا انطلموا ( )٦٧
أمرثنا،كما البلاء عانه صبينا نيتا يا مقولول: منحعوJ( ،< ١١محمد ، ١ذلأء 

عئالكبير ي الثرايي رواه صوله أسمع أف أحب فإني رجعوا ا ؛

قال.كما وم الذهبي، ووافقه وصححه ( ٤ ٩ ٦ / ١ ) المستدرك ق الحاكم 

حديثه.من حبان وابن تّاود. أبي محل أحده ولم 
تصحيح ٠ قاسائ. أس، حديث وأما 

وانظر•كذلك، وهو الذهبي، ووافقه وصححه أيما الحاكم أحرجه 
الصحيحة)أأا«أ(.اليلأ 

صحيح؛فامنالب، هميرق، أبي حديث وأما 
قووصله لساُك,اأ يه يحرك ولا تعار; اقه قول باب، التوحيد، ق تعليقا البخاري أخرجه 

فضلباب، ، الأدّب، ل ماجه وابن ، ٥( ٤ • )٢/ أحمد والأمام ، ( 0U_j)العباي. أفعال حلق 
يالبغوي (، ٢٣١٦)رقم: حبان وابن ؛(، in))/والحاكم (، ٣٧٩٢)رقم: الدكر، 

الزدانل-ف، الوصرتم، وحسنه الحاكم. وصححه ( ١٢٤٢)رقم: \( y/o)السنة شرح 
(.١٩٠٦)الحامع صحيح ق الألباني وصححه ( ١ )٨٨ 

(اسنادهذسف:

الهجاجفيه صعيفح؛ ؤإناده (، ٣٣٨٢)رقم: ( y\o/l)الأوسط ل الهلثراني أحرجه 
.والتدليس الحطا كثير صدوق (: ١١١٩)التقريِ، ق الحاففل قال أرطاة، ابن 



ِمآأ٦ القذسئة يالإحادبث السنثه الإ3حا9أذ 

٢.امامة أبي 
هريرةأبي عى والئخان أحمد روآه علنك ائفى أمئ )٧٧( 
مرصاض،ابجعاء سلجب في مجاهدا، يحرج عبادي من عد أيما )٨٧( 

نإلعء؛مه، أو أجر من أصاب دما رجغتة~ أف له صمنت 
والترمذيأحمد ^١٥ الجنه والخلة وأرحمه، له، أعفن أن ثتصته، 

 iان ءن و١كزر١نج■

)ا(إسادءسف:

(Trn)0/السة ئرح ق )ماا،ا-ما(،واوغوى رقم: ]( ٦٦/٨)\لي j \ذشم\ني أحرجه 

المسميقال (. ١١١٩التقريب)ل كما صعف_اد وهو معدان، عفيربن فيه ضعيف، وإستاده 

وهوضعيف.معدان ين عفير وفيه الكيير، ق الهلبراني رواه : ٢( /٩ )٢ الزوائد مع حمل 
الترغيبل بالضعف الذرى له ورمز )\/h' الأحياء نحريج ز العراقي وضعنه 

(٤٩٩٥.)

همح:)٢( 

أنءويريدوف تعار؛ اممه قول باب التوحيد، ق والبخاري ، ٤( ٦ ٤ / )٢ أحمد الأمام أحرجه 
الفقوتبشير الممقة على الحث باب الزكاة، ق ومسلم (، ٧٤٩٥)رقم: اذو يبدلوا 

رقم:وأبويعلى )(، •1U)رقم: والحميدي (، ٩٩٣)رقم: ب1لخالف، 
(.١٦٥٦)والغويفيشرحاس، (، ٦٢٦٠)

إ،طدمحصحيح:)٣( 

~تحقق، الش السرية ثواب باب الحهاد، ق والنسائي (، ١١٧)؟/أحمد الأمام أحرجه 



الحذسئةالسنيث الإتحاقات ٢ ٦  ١٦
قثايتأ الإمماو كاف إلا متواليايتخ، عطسام ثلاث عطس مؤمن أيما ( )٩٧

حميتأخيرني ت ، Jiiوالئلأم الصلاة عليه أنه أنس عن الديلس رواه محليه 
...عنالJهأبماقءق^- ا -

الأف سهد محمزُ غضبي، وحنيي سمت أنا ، ^ وله لا الله آنا إُي ٨( )٠ 
ابنعن الديلس روا٠ الحة محله ورسوله، عده محمدا وأر ، ^ ٧١إلا رنه 

إر^آخرهلآ،.الإابالأول... ق ^،١^ سيء لا ،: Jliأنه عباس 

 =^(:٣١٢٨.)

(١ ٦  ٠١٢ ) رقم: الخهاد، فضل ل جاء ما باب الخهاد، ل الترمذي أنس حديث من وأخرجه 
صحيح.ضب حديث وقال؛ 

(.١٠٦٤٣)صى،كافيضانمال 

(،٦٠٤٠)الصغير الخامع ق السيوطي بالصحة له ورمز صحتح، إسناده فالحديث 
لوالألباتي (، ٥٩١)^١^أحمد الأمام سند على تعليقه ق شاكر أحمد العلامة وصححه 

الخاهع)هماه(.صحيح 

٠ضمم^ اطاده ( ١ ) 

صعيف.حديث وهو )و/*حهأ( العمال كنز ل كما الفردوس صني ل الديلمي أحرجه 
إساLدمحضيف:)٢( 

صعيف.وهوحديث ١( ت رقم  ٤٥٨)الفردوس مستد ي الديلمي أحرجه 
الذهبيعليه وحكم )أا/هآاآ(، تأربمته ل الخطيب عباس ابن حديث من ينحوه وأخرجه 
المذابي.عيسى بن محمد بن عمر رواية من لأنه ( ٢١٢ ١ اليزان)"ا/ j بالوضع 



٢٦٢٦الحذسئذ بالإحادبث السبنه الإ0حا9ات 

رواهءطعت4 لطعها ومن وصلته، وصالها محمى يتي، شجنة الرجم ( )١٨
رمرمحعة بن عامر عن وأبؤيعلى الئرم 

ولولمنيأغفرها، أو واحدة والسيثة أوأنيد، أمثالها بعشر الحسنه ( )٢٨
ملمرواه مغفرة يقرابها لقيته سيئا يي يشرك لم حننايا الأرض بقرابؤ 

دررمر عن وأبوئعيم 

)ا(إسادءسف:

م\/آ0\(مدْ j وأمسالى (، ٧١٩٨)أ>حهالطراتيفيهم)مأا/1ها(رنم: 
(.١٨٨٢)نيه مق والجزار (، ٧١٩٨)رقم؛ 

عكازفه صعيف، ؤاساده 

تمركيرأ بجلئ صدوق (: ٢٧٨٧)الضب 3، الخاففل قال القاصي، شاك فه الأوو: 
بالكوفة.القضاء ولي منذ حففله 

٣(. ٠٦٥)فيقنيب ق كما ، صبم، وهو العدوى، عبيرالله بن عاصم أيضا إستاده ق الثانية؛ 
الخمهور،صعقه عبيدالله بن عاصم وفيه ... : ١( ٥ ٠ )خ/ الزوائد يع ذ البيثمي قال 

.به باس لا العجلي: وقال 

علىإستاديهما ومدار والجزار، ابويعلى رواه ؛ ١( ؟ V/U)الخيرة انحاف ل الوصيري وقال 

وهوصعيف.عتيدالله بن عاصم 

)٢(همح:

رقم:تعانى، الله إر والتقرب الذكر فضل باب ، والدعاء الذكر ق بنحوه لم مأخرجه 
(.٤٦٤)رقم: وأبوداودالطياو.يفيسده، (، ٢٤٨/٧وأبونبمفي١لحل؛ة)(، ٢٦٨٧)



الحذسئفدالأ>اددث السنبه الإئياهات  ٢٦٤٦

وانالي، والصوم ، وأمحوها واحدة والسيئة وأنيد، همر ١لحسسة )٣٨( 
رواهالمثتف من المئلاح كمحن الله عدابؤ من جمة الصوم بو، أجزي 

•رجل عن ايغوي 
^١^،ولولمتى أوأغفرها، يواحدة، والسيئة وأنيد، بعشر الحسنة ( )٤٨

سيئةج ومن حنة، له كيت يعملها قلم بجستة هم ومن حهليثه، الأرض 
^يشرا^ضذظذرائ،

^بم"روائافرئصأبيلآ.
سهويهبمغ يو، أجزى وانا الصوم، ؤلي الثار، مذ جثه المثوم ( )٥٨

بيحبذ اللو مثد أطنب المثائم ثم لخلوف أجلى، بذ وسرابه وطعامه، 
،الخصاصة١٣بشتربن عذ وهمدان، والئرئ الغوي رواه ا4تك 

)\(إسادءض،ديف:

الأحادثجامع ق كما صعيف وهو العمال كنز ق كما الغوى أخرجه 
القدسة)ل/أا'آ(.

)آ(إسظدءسيح:

(،TtlZi)العرك ق والحاكم (، ٧٣٧١)رقم: رار/آ\را( الأوسهل، ق الطراني أخرجه 
ووافقهالحاكم وصححه ، ١( ٥ ٥ / ٥ ) محمرا أحمد الأمام وأخرجه (، ٤٦٤)الطيالي وأبوداود 
(.١٢٨)الصحيحة السلسلة ق الألباني وحسنه الذهبي، 
أيضا.ذر أض حدت من ٢(  ٦٨٧)ملم ينحوه وأخرجه 

)آ(همحبطرمم:

=يومي، الكلب بن غري إطدْ وي ( ١٢٣٥)رقم: الكسر)آ/ه؛( j الطبراني أخرجه 



٦٢٦٠ الهذسيذ السنئه الإ0ءاهات 

المجيرj الثرش وواه افاو من عيدى يها يشجن جنه الصوم ( )٦٨
لأبي عن والبيهص 

يو،أجزى وأئا لي، الناووالصوم ?_ العيد بها يشجن جنه المنام )٧٨، 
الصاثم،نم ييده مسي والدي أجؤي، من وسرابه طعامه ييع 

بنبشير عن المجير ف الطبرايي رواْ ابّلئؤ ييح بن اللو جد أطنب 
•٢٢١محرةوأبى الخصاصية 

عنوالبيهض أحمد رواه النار بن العيد يها يشجن جنه المنام )٨٨( 
جابرر٣ا.

شاهد.من سيأتي بما صحيح والحديث ( ٩٢٠)الميب ل كما مقبول هو وت 
بطرتم:)ا(همح 

وز(، ٣٥٦٩)الأيمان شعب و والبيهقي ( ١٢٣٥)رقم: هم)آ/ه؛( ز اطبراني أخرجه 
صحيح1 وانظر بطرقه، صحيح والحديث فله، الحديث ق سبق كما كلثب، بن جري إساده 
(.٣٨٦٧)الحامع 
بطرتم:)أ(سليح 

كمابهلرقه، صحثح حديث وهو سق، وقل ( ١٢٣٥)المجير)أ/هل(رقم: ل الطراني أخرجه 
ّخم•

هذابنحو الصحيح ل ميرة أبي حديث قلتن: (; ١٨)م/•الزوائد "بممع ل الميثمي قال 
.غيرهوصعقه قتادة، وقه كلب بن وحري واحد، نادهها إّلأن بشيرأحرجته وحل.يش 

إسظدهح،،س:)٣( 

ابنوفيه حسن، ؤإناده ( ٣٥٧٠)الأيمان شعب ي والثتهقي )آ/آبمآ(، أحمد الأمام أخرجه 
=الاحتلاؤلؤ. قبل محه وروايته المارك، بن ءثد.الأوه عنه الراوي لكن احتلط، قد وكان لميعة 



الفدسنفالسنبد الإتحاهات  ٢٠٦٦

محرْلمأبي عذ الرار رواْ بو أجزى وانا ثي، الصيام ( )٩٨
رواهعدثن شيئا منهما ثاوعني ص ودائي، والكبيياء إواري البر ( ٩٠)

3،والئرايي معا' ميرة أبي وعن عنه' وسمؤثه سعيد أبي عن ملم 
عنوالمغير الأوسط 

ترقم )؟/آ( الترغيب ق والذرى (، ١٨٠الزوائد)آ/مجمع ق الميثمي حسنه قد و= 
<٤٣٠٨والأواتيفيسيحالخاح)(، ١٤٣٣)

)ا(إسادءممح:

(:١٨٢/٣رالزوائد محع ى الض وقال )ا/ها-ا،(، الآّتار كثف، ق مما الزار أخرجه 
موثوقون.ورجالمه الزار رواه 

وغيره.( ٧٥٣٨)البخاري ق ومعناه قلتن: 
)مآ(سىيح:

هميرة؛ء.أبي سمد أبي حديث 
الأدبق والبخاري (، ٢٦٢٠)•' رقم الكبر، ضبم باب والصلة' البر قب ملم أحرجه 
زكما وممويه ( ٨١٥٧)رقم; الأيمان، تع، ق واJيهقى (، ٥٥٢)رقم; الفرد، 

(.٧٩٥/٢الحامع)صحيح 

طالب؛أبي بن ض حديث وأما 
وقال:"لأ\سم)\/\<\\(، وق ( ٣٤٠٤)رقم: j فاخرجه 

.الحديث، ا هل، غير زاذان عن حدث، حبيب، يعلم ولا الأسناد، بهاز.ا إلا علي، عن، يروى 
عبئوفيه والمغير' الأوسهل ؤ، الطبراني رواه (: ٩٩/١)الزوانا_ محمع ل الميئمى وقال 

■وغيره أبوزرعة صحفه أحمد، أبي والد الزبير، بن الله 
وعترهما'هريرة دأبي، سمد ابي، حديث من، سخ، كما صحيح الحديث لكن قلتا؛ 



٢٦٧٦القدسية دالآ.حاددث الميثه الإتحافات 

أبيعن الحاكم رواه سنمت ردائي، ئارعتي، ص ودائي، اهمياء ، ٩١)
هريرةراُ

محدفنمهنا واحدا ثارعم، محنن إراوي، ودايي،،والعظنه امحياء ، ٩٢)
،•^١٢أبي عن ماجه وابن وأبوداود أحمد رواْ افاو قي 

امحتوفمحنحم ئوو،  'صمناير لنم جلالي،، مح، انتتحابوف ، ٩٣)
.٢٣١مناذعن الترمذي رواث زالشهاواء 

(.١٩٠٤)الخاْع صحيح انظر؛ و— 

)ا(إسادءسءيح:

الذهي.ووافقه وصححه ٦( ١ / )١ المستدرك ل الحاكم أحرحه 
(.٤٣٠٩)الخامع صحيح وق ٧( ١ )٢/ الصحيحة السالساوة ق الألباني وصححه 

)'آ(اسظدءس؛يح:

وابن(، ٤٠٩٠)رقم: الكبر، ق جاء ما باب، اللباس ق وأبوداود ، ٢( ٤ ٨ / ٢ ) احمر الأمام أحرجه 
مسنده،رقم؛ق أ(،والحميدي  ١٧٤رقم؛)والتواصع الكبر س البراءة ،باب، الزكاة ق ماجه 

المةنرح ق )آ/بماِ(،والتغوي شيبة أبي )سأ(،وابن الط؛اوي،رفمت ا(،وأبوداود  ١٤٩)
(.٥٤١)الصحيحة السلسلة وانظر صحيح، ؤإساده )"آل/ها"ا( 

سيح:)'؟(إسناده 

أحمد).هّآ؟(>والأمام رقم؛ الله، ق الحب، ق جاء ما بادِ، الزهد، ق الترمذي أخرجه 
،١٦٧)رقم؛ ؟/٧٨( امير)ه ق (،والط؛رانى ٥٧٧)رقم؛ م١م١( ٨/٢(،وابنحثاذ،)٢٣٦/٥)

حن=حدث الترمذي؛ وقال، ١( ٢ ١ الحليلة)ه/ ق وأبونمم (، ١ ٤ ٥ /  ١١٠شيبة)أبي وابن (، ١  ٦٨



المذّثالمسئ  ٢٦٨٦

رواهظلي إلا فلا لأَ يوم عريي، ط تجب يجلاتجب اكابوف ( ٩٤)
•سايية بن الجرباض عن المجير' 3، والثرايى أحمد 

إيماناأنيئ محاني، ?_ ركنا مذ إبليس، -ينام مذ سنم النظرة ( ٩٥)
نننودرآ،.ابن عن والخاكب الئرم ' o\jjثتجه ؤ، حلاوئن يحد 

،بحمحك؟ ورصي يمضاثي( استسلم مذ إف الرحيم، الرحمن اللو يسم ( ٩٦)
ابنعن الديلمي رواه الصدمحذ مع القتامة يوم بمقن بلاتجب، علك، وصبر 

صحيحق الألباني وصحح4 ( ٦ ٠ المغير)٧٣ الخاْع ق بالصحة السيوطي له ورم حيح، ص- 
الخامع)ألمأ(.

ت\(إسظدهح،،س:

ؤإستادهالزوائد محمع ل كما الكبير ق والطبراني رأ/حأل(، أحمد الأمام أخرجه 
(.٢٧٩/ ١ ٠ ر الزوائد محمع ق والميئمي ، /٧٣( الترغيب)٤ ق اليري إسناده وحوي حن، 

لآ(إسظدهسف:

المتدرك)أ/إام(و والحاكم (، ١٠٣٦٢رقم:  ١٧٣/١الكبير)• ز اظبراني أحرجه 
وعبدالرحمنواه، إسحاق : بقوله الذ.هبي وتعقبه الحاكم، وصححه حذيقة، حديث، من 

صعفوهالواسطى هو 

هنعيفاالواسطي، إسحاق ابن هو الرحمن فعبد ، صعيم، فالحديث، ، كاولك، وهو قلت،: 

(.٣٧٩٩)كْافيالقرست، 

الواسهلي،إسحاق بن عبداله وفيه الهلبراني، رواه : ( ٦٣/٨)الزوائد محمع ل الميثمي قال( 
وا،وزان)ا/1وا(.(، ٢٨٣٨الرغيب،)وهوسإ".واظر: 



٢٦٢٦الفذسئة يالإحادبث المنس الإتحاقات 

اللؤحق الله *قيه شيء أول، إن ت قال، ائه عنهما" افه رصي " عباس 

صمحُصشمحةاكلامحيّ نمك"نوائ 
١^،^على الدايه بعثت خصاو: بثلاث همادى على يوسنت ( ٩٨)

دلكولولا المومتؤ، بعد الخد وتغير اثاس، لكنزهما دلك ولولا والسعير، 
ابنرواه يسلو. كال ما ؤإلأ الحنين، حزن وسيتا حميمه، حميم دس لما 

•أرقم بن ثني عن ناكر 

(إستادهسف:)١ 

أيضاالعمال كنز ق كما النجار وابن ( ٨٦٥٩/٣)العمال كز ق كما الديلمي أحرجه 
شقبن موسى فته صعيف، وإنادْ محنالب، أبي بن علكب حديث من ( ٨٦٥٩/٣)

أصوللا التي بالماكر 1تي ممن )آ/ا،آأ(;"كان انحروحص ذ جان ابن قال الأّدي، 
معبن،بن بحيى وصعقه • يكذبه عاش بن أبوبكر وكان مشاهير، وأقوام أبيه، عن لها' 

وا.ليزان)؛/م*أ(.الكبيرسيلي)؛/هها(، الضحفاء انفلر: وجماعة، 

هسح:(أسلاله )٢ 

)٥(.برقم: ممبق وقد صحيح، ناد)، ؤإّ، أحمد الأمام أحرجه 
جدأ:إ،،لادهسف )٣( 

٣٤)ه/• الفردوس مسند ق والديلمي ( ٢٥٨/٢٧)دمشق ق عساكر ابن أحرجه 
=(: ٢٩١/٢)انحروح؛ن ق حبان ابن قال الحلي، دليل فيه ، صعيفس، ؤإسثاده ( ٨١٠٠رقم: 



الخذسئةالسنيه  ٢٧٦

عدوىكاف ثض؛ وس حما، ولي كاف عنهن حانظ مذ "ثلاث ( ٩٩)
الحنعن ايهئ رواه اقابة مذ والسد والصوم، الصلاة حما، 

أسلمعن النجار وابن مرسلا، 
ورجلعدر، م ي رجل؛غطى •* المحامؤ يوم حضم أثا ثلاثه ، ١٠٠)

0ُأجن؛يغطه ولم منه، ماستون حرا استأجر ورحل ثمنه، أكز م حرا باغ 

ه

بحللا موصوعة نسخة أرقم بن نيد عن السيئ عن عنه دلتل بن عيدااللك ابنه عته روى 
.هدابدلل الاحتجاج ولا الكتب، ق ذكرها 

)أآ/آ'ها(،واللالي (، ١٥٦/٢)تتنيه انظر ولال٠زيد جدا صعيف فالخدث 

والفوائدانحموعة)اها(.

^(إسادءسف:

=الأيمان ئعب ق والسهقي (، ٨٩٥٦)رقم: )بم/ه؛؛( الأوسط j الطراني أخرجه 
إسنادهق ضعيف، ؤإمتاده ( ٢٥٤٢)المغير الخامع ق كما متصور، بن وسعيد ، ( ٢ ٧ ٤ ٩ ) ت 

)ما/آ1ل(،والتهديب )'ا'/أ1(، ا،ليزان ى كما الحديث، متروك وهو الفضل، بن عدى 

التءنرسس،ق كما نص، وفيه بمرب وهوصدوق موسى، بن أسد أيضا وفيه (، ٤٥٤٥)والممريب 

بنأسد به تفرد الفضل بن عدى إلا حميد عن الحدث هدا أوإ لم الطبراني: قال (. ٣٩٩)
الفضلابن عدى وفيه الأوسط، ز الطبراني رواه : ١( /٣٩ )١ انحمع ل الميثمي وقال ، موسى 

الحامعصعيم، ل والألباني (، ٢٥٤٢)الحامع ل السيوطي صعقه يش، والحل ، صعيم، وهو 
(٣٤٢٧.)



زم٦ المذسئة يالإحادبث السنيه الإ0حاوات 

،•^٠١ أبي عن والبخاري أحمد رواْ 
أحدتحئ دهوسا ثك جعنتث منهنا، واحدة لك يكرْ لم اثمثان ( ١٠١)

رواهأجس امضاء ثني عازلي عبادي وصلاة وأزمحك، يكظمك 
•عمر ابن عن حميد بن همد 

ش،لأنتواطي محثتي وحمت قإ، محبتي حمت ( ١٠٢)
وحنتي، للنتراس مخي وحنت فمحأ، محض وحمت 
هاسمحض ثور مذ م ض ئ اقحاثون ئ. للمحاذلن نحض 
والعضاضوالحاكم حنان وابن أحمد نزواه والشهداء والصدفول التسول 

همح:!١( 

رقمالأجير، أحر مع من إثم باب الاجارة، ق والبخاري  iVcoA/y)أحمد الأمام أحرجه 
المنj والمهقي (، ٢٤٤٢)رقم: الأجراء، أجر باب، الرص، و اجه وابن (، ٢٢٧٠)

(.١٤/٦اعرى)

ضيف:،،لأله ]٢() 

بااثلث<،الوصية باب الوصايا، ق ماجه وابن ( ٧٧١)رقم المنتخب ل حميد بن عد أحرجه 
مباركفيه ضعيف، ؤإناده ( ٤٢٤٣)رقم: )؛/ءه( سنه ق والدارقطتي (، ٢٧١)" رقم؛ 

حديثه.ق بالقوي ليس ّائي؛ النوقال، ، الخدين، منكر أبوداود; قال، السلمي، حان ابن 
(.١/٢٧ )٠ واكهديب (، ٤٣• )T/ والزان (، ٣٤٠)A/والتعديل الخرح انظر: 

٥(. ٩٣)uجه ابن ، ضعيفj والأJاني ، ( ٣٦٧/٢)الرواد ف، الوصيري صعقه والجديث، 



الهدسثفالسنيذ الإتحاهات  ٢٢٢٦

القيامه،يوم الصش >لإإأ ؤ، وأء|ئهم ش، نمش حمتا ( ١  ٠٣)
٢،.بن عLدة عن آلدنيا أبي ابن روائ م إلا ظذ لأَ يوم 

ئديننيئ وحمت أض، من يتصادثوف للدين نيئ حمت ( ١٠٤)
منأزلاد ثلاثة ث بميم نزت ولا من ولا أجلي، مذ .ىضتو)أ 

روآهإيانم وحمم بممح-رإ الخنه الله أذحله إلا الخث يبلئوا لم صلم 
عيسةرم.عمروبن والصغيرعن الأوستل ق اللمرائ 

)\(إسنادهسءيح:

والحاكم(، ٥٧٧)رقم: ( UUA/T)حبان وابن (، UYA)0/أحمد الأم أخرجه 
الدمى.وواممه وصححه 

(٢٥١)• حبان رآ/'آها<(وابن وم )ه/ا،\آ( وأحمد ( ٢٤٩٩)الترمذي بنحوْ وأخرجه 
ؤإستادهجل. ين معاذ حدث من وغيرهم ( ١٤٥٠، ١٤٤٩)التهاب مد ؤ( والقفاعي 

(.٤٣٢١)الخاْع صحيح ق الألباني وصححه صحيح، 
سح:(إسناده )٢ 

الأمامعبادة حدث من أيضا وأخرجه رنم؟(، ٥ الأخوان)ص١ كتاب ل الدنيا أبي ابن أخرجه 
الأيمانشعب ق واJيهفى )؛/وا'ا(، التدرك و والحاكم )ه/هآآ(، نيم مؤ، أحمد 

(٤٣٢١الخاْع)٠ صحيح وانظر؛ صحيح، ؤإسناده (، ٨٩٩٣)
صحيح:)٣(إسناد٠ 

والأئ،اكنير)ا/ا-ا-ا(، ول (، ٩٠٧٦)رقم: ( ٣١/١٠)الأوسي ل الطراني أخرجه 
ت، ( ٨٩ ٩٦)الشعب ق واليهقي (، ٣٠٤)رقم النتخب ي حميد بن ،وعبد ( ٣٨٦/)٤ أحمد 



٢٧٢٦القدسة السنثه الإتحاقات 

أبونعيمرواه واعقرها واحدة والسيئة وأنيد، عسر ادم ابن حسنة ( ١٠٥)
ءنشمح'م

افتروأتيت للحير، حلقته لمن محي والشر، الخير حثت ( ١٠٦)
ابنرواْ يديه" على الشر وأتيت للشر، حلقته ينذ ومحيل يديو، على 

أما٠ةرأبى عن ثناهن 

الذهى.ووافقه وصححه ( ١٦٩الحاكم)؛/و~ 
،بتحوه وأحمد الثلاثة ق الطبراني رواء (: ٢٧٩/١)٠ الزوائد محمع ق الميثمي وقال 

.ثقات أحمد ورجال 

الثلاثة،ق والطبراني ، ورواته أحمد رواه (: ٦٠٧/٣)الترغيب ق الندري وقال 
.الأّناد صحيح وقال: والحاكم له، واللففل 

)١(إسLدء٠محث

٢(. iA/U)الحلية ق أبونعيم أخرجه 
قوالحاكم (، ٤٦٤)العليالي وأبوداود ، ١( ٠ /٨ ر٥ المني ل أحمد الأمام بنحوه وأخرجه 
(.١٢٨الصحيحة)ة لالق الألباني وحسنه الذهبي، ووافقه وصححه ٢( ٤ ١ / )٤ التد.رك 

سف:(إسناده )٢ 

(.Uroللمعراقي)؛/الأحياء ثضج ق كما المنة، ز شاهي ابن أخرجه 
(^١٢٩٧)(رقم: ١٧٣/١٢الطرانيفيالكثير)ءباس، ابن حدث من بنحوء وأخرجه 

لالعراقي وصعقه ( ٧٦ ١٤)التقري.ب، ق كما ضعيف وهو النكري، عمرو بن بحيي إستاده 
لةملالق والألباني ص/آبما(، الزوائد محمع j والمشي (، UU)؛/؛،الأحياء نحرج 

(.١٦١٩)الحامع ضعيف وق (، ٢٤٢٩)الضعيفة 
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سهادةمع منها بحلق جاء من ' حلق وثلثماه عشرة يضع حلمت ( ١٠٧)
عنالأوسط ق ١لطير١بي رواه الخنة يحز الله، إلا إله لا أف 
•هميرة أبي عن مسلم رواه غصتي رجمثي سثنت ، ١٠٨) (٢).

فسف:(إسناده )١ 

عنالحدث هذا يرو وقال:"أم ١(،  ٠٩٧)رقم: ( ٥٧)؟/الأوسط ف الطبراني أخرجه 
النفيلي".تقريبه ،أبوالدسا، إلا ظلال أبي 

أبوظلالإسناده وق الأوسط، ق الطبراني رواه : ( ٣٦/ )١ الزواند محمع ب، الأتثس وقال 
.تضعيفه على والأكثر حبان، ابن ووثقه ملي، الق

النسائيوصعقه ، بشيء ليس ضعيف—، معي: ابن قال • ميمون بن هلال واسمه قلت: 

ماكير.محده البخاري: وقال والأزدى، 
منكراته.من الحدث هذا ٣(  ١٧/)٤ الزان ق الذهبي له وذكر 

أعلم.والله سبق، لما صعيف، إسناده فالحديث 

رقم:غضبه، سيقت وأنها تعار، الله رحمة سعة ق باب التوبة، ق لم مأحرجه 
>و؛حدبجاشس<رقم:افه: فوال باب الوحيد، ي البخاري أيضا وأخرجه (، ٧٠٧)•
٠غضبي تغلب، رحمتي إن باب ، الدءوا'ت، ق والترمن.ي ، ٧(  ٤٠٤)

،رقم:القيامة يوم الله رحمة من يرجى ما باب الزهد، ق ماجه (،وابن ٣٥ ٤٣)رقم: 

)؛ا/آل(حبان المند)آا/\؛\(،والحمبدي)آآا\ا(،وابن ق أحمد )ههمآ؛(،والأفم 
(.٦١٤٣)رقم: 
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بم;ضتألأ:مح،)بم\(:تتيتى'ي 
الصمد،الواحد الله وانا ولدا، لي إل محقوله إياي، سئمه وأما يكدبتي، أف 

ضلئثس\.ث\ّ'لض'، -وذق؛محليهم1أظ، \إف-ا لم'4-ذلم-
أحمدرواه إعادته من علي بأنوف الخلق أول، وليس بدأني' كما يعيدني 

أبيعن والبماري واقائي 
قلكم وحين الدنL، الخياة ي لكم أيمي قايه أوحامكم، صيلوا ( ١١٠)

٠٢٢عثاس ابن عن محي بن عد وواْ 'أجوبكم 
هنلإ ي و °ظ^١ خالأ، ئكنتكَ خاو متتي اذا "تيءي ( ١١١)

عاسلم•ابن عن اليهقمح؛ رواْ وأفر خثرمح( لإ مق 

)ا(إسادءسءيح:

٢(،> )٠٨رقم: الؤْنتي، أرواح باب الخنائز، ز رأ/''ااّا(،واكائي أحمد الأمام أخرجه 
١(٢ ٩ )ّآ/ حبان وابن (، ٤٩٤٧)رقم: الاخلاص، سورة ير نفباب التفسير، ل والبخاري 

(.٨٤٩)رقم: 

)آ(إسظدهسف:

أبانبن الخكم بن إبراهيم فيه ، ، صعيقوإسناده ( ٥٧٥النتخب،)ق حميد بن عد أحرجه 
(.١٦٦)واكشب ( ٣٩٢/)١ عدى لابن الكامل ل كما ضًيف وهو العدني، 

ممح:إسناده )٣( 

الخامعق بالصحة السيوطي له ورمز صحيح ؤإستاده ( ٥٥١)الأيمان شعّتح ل أليهقيي أخرجه 
ت(. ٤٣٢)٤ الخامع صحيح ق الألباني وصححه ( ٦٠٦٠المغير) 
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رنه،فيها يناحي ساعة ساعايتخ، ثلاث له يكوف أف العافرؤ على ( ١١٤)
ابنرواه ■ و٠سريه >تطنمه فيها يحلو وساعة مسه، فيها يحاسيب وساعة 

خالعئأبيد/رم
ؤتوينصمن عدى ؤيص بيني الصلاة محسنتت ت ثعالى الله ياله ( ١١٥)

حمدنيثعالى: الله يال، العالج؛رآ، رب لله الحمد ت المد محال، قادا ، سأل، ما 
عبلءي،وأداعلي أتى ثعالىت الله الرُمحم،يال، الرحض ثايا٠ عبمأي،و1دا 

إليقوض مرة؛ وقال، عدى، مجدني ت قال، الدين، يوم مابم؛ الند؛ قال، 
عدىنتن نص ^١ نمئ،قالأ: نإثاك نمد ؛ياك قال: عدي،^١ 

أئعمت١^^ انمسبيم،صاط \ل3إثاطِ اهددا iالا: إادا ، سآل، ما ؤيمدي 
ماؤلمدى لمدي ^١ ت فال، الضالئ، ولا علتهم انمعصوب عير عليهم 

بجدا، ضعيف وإطدْ ( ٦٦٣٠)رقم: ( rry/U)الأوسط و اممراني خرجه أت 
قبالضعف السيوطي له ورمز ( ٨٣٩٧)اكقريس،ق كما متروك وهو الرازي، أبوالمهرم 

(.٤٠٥١الخامع)صعيف ق الألباني وصعقه ( ٦٠٦٢الصغير)الخامع 
(4وص:

، ١٦٦/١)و أبونميم (، ٣٦١رقم:  A1/T)صححه و حبان ابن مطولا أخرجه 
عتهقال اني، الغبجبي بن هشام بن إبراهيم هو؛ به، الهم موصؤع حدث وهو ١(  ٦٨

ذرأبي حدث صاحب هو الذهبي؛ وقال زرعة، أبو أيضا وكذبه كذاب، أبوحام؛ 
جدْ■عن أبثه عن به انفرد ' الطؤيل 

وا،وزان)أ/آما(.(، ١٤٢/٢انظرالخرحوالممدل)
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وابنحبان، وابن وافاثي، والترمذي ، وأبوداود وملم أحمد رواه سأل، 

الصبر،كى أمر وسهم المتأن موك للناس ينبسون لي؛ عباد ( ١١٦)
علي؛٠٢ بمرون•؟ أئ بدينهم، الناس يحظون الملخ، من؛ أحلى وألسنتهم 

امحرارواْ حتران. محهم الحليم يدر فقه لألؤسنهم أست؛ فمأ حرون.؟ 
عائثه[أآ؛.عن عساكر 

)ا(همح:

■• • ركعة كل ل الفاتحة قراءة باب ت الصلاة ل ومسلم )آ/اأآ(، أحمد الأمام أخرجه 
■رقم ' الكتاب بفاتحة صلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة: ق وأبوداود (، ٣٩٥): رقم 

تركباب • الافتتاح ل والنسائي الفاتحة، سورة تفسير باب التمر؛ ل والترمدي ، ( ١٨٢ ر 
■رقم ( ٥٤)م/ حبان وابن (، ٩١٠)رقم؛ الكتاب، فاتحة ل الرحيم الرحمن اض بم قراءة 

موطنهل u_ والأف، (، ٣٧٨٤)رقم القران، ثواب باب الأدب: j وابن (، ٧٧٦)

(،٢٧٦٧)اكف و وبدالرزاق (، ٥٠٢)خنممة وابن (، ٩٧٣)والخميدي 

، ١٦٦)٦/^r، الك؛رى ق واليهقي (، ٣٦٠/١)نية أبي وش (، ١٢٦/٢)وأبوعوانة 
١x٥٧٨لة)شرح ي والنوى والدارقطنى)ا/أاآ(، (، ١٦٧

)آ(إسادهضهيف:

وانظرضعيف، ؤإنادْ و)آه/اأا(، ( ٢٩٣؛/)١ دمشق ارخ ل صام ابن أخرجه 
(.١٢٦)برقم الأتي الحدث 



٢ ٢٩٦المدسبق المننبه الإتحاهات 

الأف قدوى، ء حنن عبادي، في نئرني "علانه ( ١١٧)
،•هريرةلأبي عن الدتلمي رواه • اشثيا وأف أسبمآ، لا وأف اشتككأ، 

عنالحاكم رواه دعوض إدا منك وأئا يي، ظؤك عند أيا همدي ( ١١٨)
٢٧١•،

قالا:لآأخنغإلآن1اكارذ، قالط: ١>.^،، \شص ("^ ١١٩)
محعنأبيمحرةرما>مح،نإنممح"روائ 

)\(إسادءسف:

الأحاديثجامع ل كما صعيف؛ حدبث وهو ٢( ٠ )"Y/؟ الفردوس ند مق الديلمي أخرجه 
القلسة)ّا'/"آهئ(.

)مآ(إسظدهسيح:

لوأوله صحيح ت الذهبي وقال صحيح، ميب وقال؛ ٤( /٧٩ )١ المتيرك ق الحاكم أخرجه 
الصحيح.

وقال( ٣٢٣٢رقم؛  ١٢وأبويعلى)اُ/(، ٢١• مسنده)y/ ز أحمد الأمام أيضا وأخرجه ةلث!ا: 
لالسيوطي وصححه الصحيح. رجال ورجاله أبويعلى رواه (; ١٤٨/١٠)انحمع ل الميثمي 
(. ٤٣٢)٥ الحامع ووصحيح ، ٢( ٠ ١ )٢ الصحيحة لة ايلj والأJابي ، ٦( ٠ اكور)ا"ا• الحامع 

س؛يح:إس،اده )٣( 
(،y\r/r)الفردوس ند مز والديلمي  i(vArالأّتار)\/كنف j كما اJزار أخرجه 

صحيح.ؤإسناده ( ٢١٩ا،لفرد)الأدب ي والبخاري 
ليالمحة السيوطي له ورمز . ماُت، ورجاله الزار رواه ; ٣( ٢ ٥ / ٢ ) الجمع ل الميثمي وقال 

١الحا٠عالمغير) ٠٦٧.)
(.٤٣٢٩)الحامع وصحيح (، ٢٠١٣)الصحيحة واللألة الألباني وصححه 



الحذسفالثئد الإتطفات  ٢٦٦

نسني،ر.آا(-ىما:ئمذلإبجلأص، 
صإتايذك اءٍت؛كثلكلأ، الأني نم 'فأثاي< Zjksثأث 

ابنعن البخاري رواه ولدا أو صاحبه أيخد أف سن«حاني ولد يي ئموله 

عننية ابن ذواث أن لة بجت ^ يدي، م ( )؛٢١

)ا(همح:

(،٤٤٨٢)رقم: ؛٠، نحاه وإد\ الأه اتحد ريالوأ ؤ باب; الممسير: ق اJخارى أخرجه 
برقم؛، ند مj وأيضا (، ١٠٧٥١)رقم: ( ١٠٠٨/١٠)الكر j والطبراني 

(٢٩٣٨.)

ممح:)٢( 

صحيح،الحديث لكن مه، اكقود الخز، ل ولعله صحيحه، ق حزممة ابن محي أحده لم 
اشّهو قل سورة ضير باب التفسير؛ ل البخاري هريرة؛ أبي حديث من بحوم أخرجه 
(،٢٠٧٩)ريم: الؤم؛ن، أرواح باب ا-بمانز: j ائي واك(، ٤٩٧٥)رقم: أحد، 

المنةفرح و والنوى (، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٥٠، ٣١٧/٢)ملْ j أحمد وام 
(.٦٩٣)الة ز طٍم أبي (، ٤١)

•باب ' ير النفؤ، الخاري أخرجه ءباس ابن حديث من أضا~ ~ شاهد وله 
والطبرانيفيالكبير).ا(رذم:(، ٤٤٨٢)رقم: ...،، نبماثن ولد؛  'ى^ ) 
(١٠٧٥١.)
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والصياميه، أجزى وأئا يي، ثإيه الصيام، آلا له آدم ابن فض (؛)؛ ١٢٢)
أحدسابه ثإل يصحب، ولا يرفث، محلا أحدكم صوم يوم كاف محإدا جمة، 

محملحلونث نده محمد مس والدي صائم، امرؤ إش ت خزنمل° ثايله، أو 
رحمانؤيلصايم المسلئؤ، بيح من المحامؤ يوم اللي عند أطيب الصائم 

الشيخانرواه يصومه محرج قه لض نإدا يفطرو، رح أنطو إدا يفرحننا، 
•٢١١محرة أبي عن حبان وابن والنسائي' 

ؤللصاتميه، أجزي وانا نور، الصوم إلا له، ابنآدم عنيؤ كل؛ ، ١  ٢٣^
الصائممحم ولحلزمحا نيه، يلمى حئ ورحه بمطر، حئ رحه رحتان، 

ننلمود،ابن عن الكبير ق الئراني؛ رواه . ابمؤنح من الله •يند أطب 
ابنالله عبد عن عساكر وابن مننود، ابن عن النجار وابن والئرانمح؛ 

^^٢٢•بن الحارث 

)ا(همح:

وملم(، ١٩٠٤)رقم; ، شتم؟ إذا صائم إني يقول هل باب الصوم؛ ل الخاري أخرجه 
ذكرباب الصيام: ق والنسائي (، ١٦١)رقم: الصيام، فضل باب أيضا: لصوم ال 

(.٣٤٢٤، ٣٤٢٣)وابنحان)ا//'اأ(رقم: (، ٢٢١٧)رقم: مجاخ، أبي على الأخلاق، 
والأمام(، ٧٦٤)رقم: الصوم، فضل ل جاء ما باب الصيام: ق الترمذي أيضا وأخرجه 

(،٥١٦، ٤٦٥، ٤١٤)آ/آآآ، مدْ ق أحمد والأمام مالكل.وطثه)ا/'اآ(، 
وجماعة.( ٢٤٨٥)نل.ه مل أيضا والْليالسي (، ١٠١٠نيه)مل والحميدي 

=)٢(٠<lهيحبطرهه: 
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ممدوطومأ وأي ممن ولأققمن فاه، 3، الظالم من لأئمممن ( ١٢٤)

أبيعن والط؛رابي هماس، ابن عن أبوالشتح رواه • يتحره ثلم يتحره، أف 
؛.الدرداء١١

معود؛ابن حديث 

jأحمد والأ.1م (، ١ ٠  ١٩٨، ١ ٠  ٠٧٨، ١ ٠  ٠٧٧)رقم: ( ١/٩٧ ٠ امر) j الطراني أخرجه 
(.٢٢١٤)رقم: الصيام... فضل باب الصوم: ل ائي النبنحوه وأحرجه ، ( ٤ ٤ ٦ / )١ المني 

•نوفل بن الخارث بن عيدايله حديث وأما 
(.٣١٤/٢٧)دمشق ئمفي-اريخ ابن فأخرجه 

الحارثبن عبدافه حديث من ( ٢٢١٣)رقم ، الصيام فضل باب * الصيام ي ائي النأخرجه كما 
•افهيا" رصي،" ٠لالب ر بن علي عن 

(.١٧٩/٣وانظرمح٠عهموانا)وإّنادهصح؛ح، 
ضيف:(إسناده 

عباس*ابن حديث 

الكثيرر،j والطراني )(، vy/r)الترقب j كما اكويخ، ل أبوالخخ أخرجه 
وإذادْلآخلأق)ه؟ا(، مكارم وق (، )٦٣وفيالأوط)ا/آه(رقم: (، ١٠٦٥٢)رقم: 
أبوأحمدقال، مناكير، له )ا/اها(: الميزان ق الدهي قال، بحتى' بن أحمد فيه ؛ ، صعيف

نظر.فيه الحاكم: 

أحمدرواية من أبوالشيخ رواه الترغيم•،)م/آما(: ق المدري قال، سبق، لما صعيف، فالحديثج 
نفلر.وفيه بحيى، ابن 

٠أعرفهم لم من وفيه الكيروالأوسهد، ق الطبراني رواه (: ٢٦٧/٧)انحمع: ؤ، الميثمي وقال، 
أعالم.والله ، أحده فلم الدرداء أبي حديث، وأما 



٢٨٢٦الهذسئة دالإ-حاددث السنيذ 

رواهفي قي ■بوئ يطر ض عبمءي، حذ ق ينام بنت ( ١٢٥)
•عباس ابن عن الكبير ف الئراني 

الصبرمن أمر رهلؤتهم السلخ من أحر ألؤثهم حاما حلمت لمد ( ١٢٦)
عليأم يثروف•؟ همي حثرائا محنهم الحليم يدغ بمنه لأمححنهم حلمتن همي، 

عمرآمابن عن الترمذي رواه يجتريوف•؟ 

 )١(mLuvI  جدأ؛فسف
-Y)الخلتة j، وأبونمم (، ١٢٩٢٢)رقم: الكير ذ اتجراتي أخرجه  'i/Y،)

علذ:ثلاث فيه جدا ، صعيفؤإساده ، ٨( ١  ٢٠٢) ندالفردوس مل والديلمي 

كمافيالممريب)أ'م\أ(.الحديث؛ وهومتروك الهلؤيل، سليم بن ملام فيه الأور؛ 
(.٢١٣١أيضا)الممؤيب ق كما ؛ وهوصعق، العمي، زيد أيضا، إساده ز الئانة: 
لمانل كما يه. تبمتج لا • اليهقي قال الخزان' يمان بن عصمت ، كدللئ، إسناده ل الثالثة؛ 
(.١٩)٤/ءالزان: 

لالطبراني رواه : ٥( ١ / )١ انحمع ق الميثمي قال، سق، لما جدا صعيف إسناده فالحديث 
.وثقه من أر ولم الحديث وهومتروك الطويل، سلام إسناده وز المجتر، 

(ML_I(Y :ضيف

حنحدث وقال: ٢( ٤ • )٥ رقم: البصر، ذهاب j جاء ما باب : الزهد j الترمذي أخرجه 
الوجه.هدا من إلا نعرفه عمر، ابن حديث من ضب، 

(.١  ٥٣)٢ التةريب ل كما وهوصّعيف، اللُي، محمد أبي بن حمزة فيه صمف؛ ؤإسناده : قلت 
(لأ٤١٩٩)(رقم:٣٩٤/١٤اكويفيشرحاك)أخرجه يه 

(.١٦٢٠)الحامع صعيف، j الألباني وصعقه 



اليذسئفدا|لآ>اددث السبيذ الإتحاهات  ٢٨٤٦
ثتسأ،بي يشرك لا ذُوا، الأرض يقوي عبدي أف لو ( ١٢٧)

الدرادءأبي عن الطبراش روآه معفرة مرابها اسممإلتئ 
عنهموأشنت يالم النطن لأممثهم يائي لوأف ( ١٢٨)

والحاكموالرار أحمد روا٠ الر•ءد صوت أسندنهم ولما يالنهاو الشمس 

رئم؛المر، ذهاب ق حاء ما باب الزهد: ق التؤمذي هرُرة أبي حديث من بنحوْ وأحرجه لت: ق ~
نرحق واJغوى ٤(، )١ أيضا الزهد ق المارك بن وعدافه (، ٥٣)وارهد أحمد والأمام (، ٢٤)٤• 
وم، اكممي، ْوهب بن، عدالل بن عيدالله بن بجي فيه أيضا، صعيم، ناده ولّ، ( ٤٣٩ / ١ ٤ ) الة 

واوهدبرم\/هآ(.وأبوْمحهول،كافيالزان)آ/ال(، لأروك،ىافيمب)بمآه¥(، 
را(إسادهسف:

قالالمتثسوكزانمال)ا'/1)آ(، (، ٢١٦/١٠^^جماتجراتيفيامركافيمحعارواتد)
•أرفهم لم من ينجه اس'ي، رواْ (•■ ٢١٦/١٠والجمع) 

رآ(إسادءسف:

الطيالميوأبوداود رأ/1ءآ(، والخاكم (، ٦٦٤)والزار رأ/اهم(، أحمد الأuم أخرجه 
وصححه(، ٧١٩الكير)الزهد و واليهقي ( ١٤٢٤)رقم اكم، و حميد بن وبجد (، ٢٥٨٧)

صعفوه.صدقة وقال،: الذهم، ونشه الخاكم، 
مع؛ن،بن، بجي، صعقه السلمي؛ موممى بن صدقة فيه الذهبي، قال، كما صعيم،، ؤإناده قلت،: 

الخرحاننلر• • بقوي لمس، يه، بمج ولا حديثه يكتب الحديث،، لهم، أيوحام: وقال والنسائي، 
(.٣١٢/٢والزاذ،)والممد؛ل)؛/أم؛(، 

(،وابيفيمحعالزواند)آ/ااأ(،والأبني
(.٤٠٦٢)الخاْع صعق، وؤ، ، ( ٨٨٣الضعيفة)لسلسلة اق 



٢٦٥٦الحدسية السنئه الإتحاقات 

الديلسرواه الطعم ؤئة من عتدى أباغ يلحاف العباد يلتحمؤ لم ( ١٢٩)

لعظمهي؛^ ^١٠ممن الصلاة أثمن إثما يصلي، كل "يس ( ١٣٠)
كئالميب، 0وى مغمتيي، على محر ولم محاومحي، عن سهوايه وكما 
علىاضس، من عندي لأصزأ وجهه نون ١^ وجلالي وعريي لي، دلك 

ئآعطؤه،ؤسألتي هأثه، يدعهمُي والظLلمهثورا، علمأ لة الخهاله أجعل أن 
كمثلعندي مثله ملائكتي واسحفثله يقوني، أكلوه قأيره، علي وبم*بم 

بنحارثة عن ١^^؛ روآئ ها لايغير ولا ينمنى لا الفندوس 
)٢(

وهب

)ا(إسظدءسف:

)'*آ/مأا٢(.مندالفردوس ق الديلمي أخرجه 
)آ(إسظدءضديف:

٢(.١  t/Y)"الفردوس ند مق الديلمي أخرجه 
الأستاركشف ل كما نيه مل الزار عباس ابن حديث من بنحوه وأخرجه 

قالذرى ضعيف،وصعقه ناره ّا(وإا>٥/٢)انحروح\ن ي حبان )ل/ذ؛ّآ(،وابن 

الضعيفةاليلة j )آ/بئا(،والآل؛اتي الزوائد محع ق الترغب)ل/آخا(،وابج 
(٩٥٠.)



القدسيةالسنئه الإتحافات  ٢٦٦٦

عبمءىمحن حيا ما العجب ?_ ١^^>، ح؛ربمدى الدب أف لولا ( ١٣١)
رمانهي نحب عن أبواليح وواْ الدب• وبص المزمن، 

بالنواؤلإئ لتتمرب ؤإيه محواص، أداء يمم المد إلكأ مرب ما ( ١٣٢)
يها،يبجل الم ريدْ يها، بمشي الي رجله كنتا أحييه يإدا أجبه، حتى 

نإلأعطيتن، سألي، رإ0 يه، يعئل؛ الدي وقه يو، يّا الدي ؤلماثه 

يمدني،,صولا الدئيا ذ الرني؛ ط خميوأ* عنءى إلي مرب ما ( ١٣٣)
،.٣١عثاس• ابن عن العضاض روآْ \)ر'ضثلأ م1 أدآء 

ضيف:(إسناده )١ 

:مندامدوس)ّآ/ه¥ا ؤ، زكزانمال)م/آي1ب(،والدض كما أبوالشخ أخرجه 
(.٤٤٧١رقم 

إسنادهصيف:)٢( 

الممي،خالد بن يوش فيه صعيف، ب(وإسادْ ٠  ٨٧: رقم  ٠٥٢ / ١ أيويعالى)٢ أخرجه 
(.٧٨٦٢)القرب مترولثّىافي 

٠وهوكداب الثمش خالد بن يوض وفيه أبويهملى رواه ت ( ٠٢٧ / ١ ٠ ) انحمع ي اوأيثمي قال 
الأتي٥^^٥ أبي حديث له يشهد لكن ( ٥٨٩)العالية الطالب ز الحاففل صعقه والخدث 

(.١٣٨)برقم 

=جدأ: ضصف )م(اسناده 



^٧٦٢الئذسة يالاحادبث السنئه الإتحاقات 

ققعاظمها معمية أثى عد على عصم أحد "على عميتا ما ( ١٣٤)
سآني،محن العجلة كانت أو العقؤية، معجلا كنت قلو عفوي، جنب 

مذ>فهلم مذ آلا همادي أنس لذ ه ذمحي، مذ للئاطئ نمئمحا 
حافوالما الأمذ منه ثوابهم وجعلت لبمم، دلك لشكنت يدي بين الوقوف 

جد٥ر١ا•عن المنتجع بن محمد بن 'ناجية عن الراقص رواه 
الديننعق محأكوف أ-حمه، -محي يالنوافن؛ إلذ ققرب ندي يرال، ما ( ١٣٥)

يغقزالدي وقنة يو، بطي الدي و4أاثئ يسمريه، الدي وبصره يو، يسنع 
وأحبماصنيه، استصرني وإداLّليأظثئ، قادا يه، 

•٢٢٧١ابي عن الكير ق الطراص رواه لي النصح به نيءى ثمديي 

فيهذ، ضيف وإسناده (، ١٤٥٨)رقم: ( VYA/Y)الشهاب مد ق القضاعي حرجه أ -
ابنيثن انقطاع أيضا وفيه (، ٩٨٧)التشب ي كما جدا صعيم، وهو سعيد، ثن جويبر 
والضحاك.عباس 

تا(إسادهسف:

ناحيةحال لخهالة صعيف؛ حديث فهو ( ١٠٤١٨/٤)العمال كز ل كما الرافعي أخرجه 
المنتجع•بن محمد ابن 

x_/yالقدسة)الأحاديث جامع واظر: 
>ضييف (اسلاده ٢ ]

الكبير)\-بم\"(،الزهد ي والتهمي (، ٧٨٣٣)رقم: ٢( ٠  A/1)الكير ل الطراني أخرجه 
ابنزيد بن علؤب فيه صعيف، ؤإسنادْ ( ١٤)الصوفية الأربعتن ي السلمي وأبوعبدالرحمن 

=(. ٤٧٣٤)الميب ق كما صعيم، وهو جدعان؛ 



الفذسئفداالآ'حاددث المسه الإتحافات م ٦

أمحبمحلا أف م المتممى ض وانهوا بالمغروفخ، مروا ( ١٣٦)
الديلمميرواه أتحركأ محلا د1؛خصندتي أغطيكإ، علا وسأتويي شأ، 

.٢١عاسهلعن 
غديثقي؛نإ نذاض،بم آشئ ق ه يي ^ "ْئ ( ١٣٧)

أخه،إإداض يالوص إلي يممرب امحد ئرال، المرايض،وث يا؛ أط 
بمنيالي ورجله بها، سمع ام وأدثه يها، يص ام غثة فت أنثة 

أغطيته،سألؤي نإف به، يتكلم الذي ولمائه يه، يعقل؛ الذي وفؤاد٥ يها، 
ونم؛لآننص ذي '}ناعلة أنا شئء غن ردذت أجثن،ونا ذغاني نإف 

واليرانيوأبؤيعلى والحكيم' أحمد رواه نستاءثن وأكزه الموذ يكنه 
•عايشه عن عساكر وابن وأبونعيم 

لرجب ابن لقال ' ضعيف وهو نيئ بن علي وفيه ؛T(: A/T)امحمع و المشي ال ق =
هذاو الرازي أبوحام قال ضمفان، زد بن وعلي عنمان (; ٣٣٢)والحكم العلوم جامع 

.الحديث منكر : الحديث 
٣(.٤ ٢ / ١ ١ ر الفتح ق الحافظ أيضا صعقه والحديث 

ادءهسف:)\(إسا

)«ا،آ(،واوزاررقم:)أ'آآ،وابنمان)ا/1آه(رفم: )1/بمها(، احمد الأن، أحرجه 
ؤإسناده، ٤( • ٠ ر٤ رقم: بالمعروف، الأمر باب القي: ل ماجه ابن محمر( وأحرجه ، ( ٠٣٣ ٥ 

انجُعل المنتمي فال (، ٣٠٧٠)الممريِح ل كما محهول وهو عمر؛ بن عاصم فيه صعق 
•عمرأحدانجاهتل بن عاصم وفيه والزار' أحمد رواه : ( ٢٦٦/٧)

ت)آ(إدادهسف: 



٢٦٩٦الهذسئة بالأحاديث المس الإتحاهات 

اناثسء ص ردذت وما بالمحاربة، بارزيه محمد ؤليا يي أْاف مذ ( ١٣٨)
مساءيهوأكره الموت، يكره المؤمن عيدي ثمس عن رددي فاعله 

،■ميرُْ أبي عن البخاري رواة منه لة بد ولا 
ومنالمدس، حظيرة ي منه لأسمينه عليه الخموونوبمدر رك من ( ١٣٩)

yj 'عن١^١,^ رواة المدس حقلترة ق إياه محونة عليه ونوبمدن اضن ؛
أس؟،•

١^ؤ الترمذي والحكم (، ٦٩٩والمهقيفيارس١مر)(، Yon/n_)الأئ، خرجه أ =
'/\(dir  (،٤١٤)المة و عاصم أبي وابن (، ٣٦٢٧)الأّتار كشف ي كا والزار

فيهصعيم،؛ ؤإصنادْ (، ٤٥الأولياء)كتاب، ق الدنيا أبي وابن الخلية)ا/ه( ز وأبونعيم 
١(. oxZxانحروحى)ق كما وهوصعيم، قيس بن عبدالواحد 

بنعدالواحد "وفيه (: ٢٦٩/ ١ )• انحمع ق الميمي وقال، ، عبدالواحد فيه تقرئ الزار: قال، 
.غيرهم...وصعقه غيرواحد، وقه وقد نيس، 

٤(.١ )٤ الخة ظلال ي الألباني وصعقه 
وهوخالد، بن يومم، وفيه ميمونة، حديئ، من ٧( ٠ )٧٨ )آا/'لإه(رقم: أبؤيعلى وأخرجه 

وانحروحين)م/اما(.(، ٧٨٦٢ك٠افيالءرد_،)مهمبالكذب، 
بعده.الحديث، ل سّيأتي كما هؤيرة أبي حل.يثإ من صح الحديث، أصل لكن 

مسح:)١( 

(،١٢٤٨)المة شرح ز (والبغوي ٦ ٥ • )٢ رقم: اكواصع، باب الرقاق: ق الخاري أحرجه 
(.٤/١(،وأبونميمفيامحت)٣٤٦/٣فيالكيرى)

=)أ(اس،ادءسف: 



القذسثةالمثلأ الإنيافات  ٢٩•٦

اخه،•ض يال-واؤزؤ إلي ئمموب عبمءى نآلأ وما علتو، اقرصت مما إلمحأ أحب 
امؤيده يه، يمؤر الذي ؤيصره يو، يسمع اتاوي سمعه كنت احش ثإدا 

اسعادييلأغطكئ،ولإن ّنألةي يها،وإل بمشي، ١^، ووجلن يها، نلس 
١^^؛التؤمن؛كنئ مس عن رئوي ناعلن ا يآسء ص ردذت وما لأعتدنن، 
.٢١أبىعن الئخارى وواه م،أ1اءثن وأثأ!^٥ 

اناسيء عن ثرددت وما يالحاونت، ناصيتي ممد ولآ تحب عاد"ى من ( ١٤١)
سآش^٧٠^١ صناءئه، ٦^٥ وآنا الوت، يكرم الوبن مويتؤ عن كثرددي ياعله 

ثغلكاف ١^٠ إل  'ءولز اقر، إر الغنى من محأصرثن الغتمب الومن وتحأ 
لكافاقن إل ولوصرفن الغتى إل ثأصرمحن اقن المزمن وتحأ نألمب وتما لن، 

يزيولا مكاني، وانماغ ؤيهاتحب وعلوى وجلالي ؛-■؛رتحب •' نال اللة إف لن، ثرا 
السثاثوصئئت بصره، عند أجلن فت إلا نفه، هوى على ؛؛ همد،^١۶

صدوقوهو بيان، بن شعيب فيه ضعيف ؤإسناده ( ٢٩٣٩الأستار)كشف ق كما الزار أخرجه 
بجبيكمافيامب)ه؟ي؟آ

وصعقهصدوق الدهبي; قال بيان، بن شعيب وفيه الزار رواه (: ٧٦/٥)الجمع ق الميئمي قال 
ثقات.رجاله وبقية والعقيلى، الخوزجانى 

برنم)آياآالأتي وانظرالخدث 
اسيح:

(.١٣٨)برقم: سق وقد وغيره البخاري أخرجه 





الهذسئةالمننئذ الإ0ءافات  ٢٩٢٦

مننأمحقه ولا أغصب، حئ دكنثه يعصب حئ دكرني من ( ١٤٤)
اأديلسعنأسه•رواْ أمحذ 

محناتامحتس ثستؤ ي أو اللو، وسول أومسجد محئي ق راؤيي من ( ١٤٥)
أنسعن الديلمي رواه • سهيدا مات 

يدكرئة نلأ j دكنني زنن مسي، ق ذكرته شه، j دكزني نن ١( ٤ )٦ 
زلأمأض عن ساهمح، ابن رواْ وأطنب منة أكثر ملإ 

١^^ق الطبراش روآه الخنه منهما عوصته ؤبمفة سلت من ( ١٤٧)
جييرل؛،•عن والأوسط 

أحمدورحال الأوسط، j والطراني أحمد "رواْ (: AT/A)الجمع j المشي قال و =
المحيح.رحال والجرار 

1دءسف:)ا(إسا

صعق.حديث وهو ( ٤٤٧٦ت رقم ٢ ١ )'ّآ/آ الفردوس متد ي الديلمي أحرجه 
)؟(1سظدهضءيف:

وانفلرادضومة، \صث من وهو ؛؛(، UU/U)الفردوس مد ق الديلمي أحرجه 
xrro/rالقدسية)١^^ جامع 

همح:)م(إسظده 

تعليقهل ناكر أحمد العلامة وصححه صحيح، ؤإستناله ٤( ٠  ٥/٢)أحمد الأمام أحرجه 
(.٤٣٢٤الخامع)صحيح و١لألبانىj ءالىادد)هآ1خ(، 

=)؛(اسظدههسف: 



٢٩٣٦الهذسئة ي\س الس 

ال!ائالئ'أغطت ما أيصل؛ أقطثئ مسألتي عن وكري شغله من ( ١٤٨)
عمررأ،•ابن عن واليهقي والراو البخاري رواْ 

أبونممزوائ يحألتي" أف مل؛ أتطثه مسألتي عن ذكرى سغله من ( ١٤٩)
وامحُرم

رقم:( ٢٦٥)،■/الأوط وق (، ٢٢٦٣)ريم: المجير j الطراني خرجه أ =
لكما متروك وهو الأحمى، عمر بن حصن فيه جدآ، ضعيف ؤإساده (، ٥٥٦٧)

(.١٣٧٨)الممرب 

بنحمين وفيه والأوستل، المجير ق الطبراني رواه (: ٣٠)آ/؟ انحمع ي الميثمي قال 
العجالى.ووثقه وغيره، أحمد صعقه عمر 
١(.٠ ) : برقم سبق كما ، ه1لك< بن أنس حديث من آخر وجه من الحدث صح لكن : قلت 

جدأ:ضليف (أسلاله )١ 
نعبي والتهمي (، ١٨٥)■الدعاء ق والطبراني ( ٥٤٤)الماد أفعال خلق ق الخاري أخرجه 
(٤٥/٦ءثدالبرفياّيد)وابن \(، AUi)\/كزانمال ق والثزاركما (، ٥٧٢)الأيمان 

سن،ابن بحيي وكذبه متروك، البخاري: عنه قال صرد ابن ر صرا فيه ضعيف، ؤإسناده 
بنصفوان أيضا إنائه  jj( ٣٦٧٦)والزان ( ٣٧٦/)١ انحروحن انفلر حبان. ابن وضعفه 

الحديثمنكر قال: منكراته من هدا له ذكر أن بعد حبان ابن عنه قال ، الصهباء أبي 
انفرديما الاحتجاج يجوز ولا الثقات، حديث، من له أصل لا ما الأثبات عن يروي 

(.٣١٦/٢)والزان )أ/أآ؛( والعديل (و١لخروح ٣٧٢/٢^^^ن)
(.٥ ٠  ٨/٣)الضعيفة السالسالة ل والألباني ( ٤ ٦ / )٦ التمهيد ل محدالر ابن ضعفه والحديث، 

=)آ(اسادهسد: 



الحذسنةدالآح1ددث المينذ الإتحاقات  ٢٥٤٦

وابأعطثه ومنأم ذعابي عن المرأن قراءة سئلن مى ١( ٥ )٠ 
•الخيري سعيد ابي( عن ساهيرن اثن عن حذيفة ابن رواه 

ماأبالي ولا له، عفرت الذنوب معفرة على دوقدرة از علم من ( ١٥١)
•عباس عن الكير 3، واتجراني الخاكم رواء سيئا بي يشرك لم 

عنأبوملم يه تفرد ضب وقال؛ ٣( ١  V/U)الخلة ق أبونعيم حديقة حدث من خرجه أ —
•اينءي؛نق 

لالجاففل قال ، لم مبن عبدالرحمن اسمه لم أبوم؛ ضعيف وإسناده قالت 
حدثعدي: ابن قال )'آ/ا"بمه(; الزان ق الذهير وقال بغلط، صدوق (: ٤٠٣٦)

الحدث.يرق الثقات، عن بالمتاكتر 

إسنادهضمفجدأ:>١( 
حديثوقال: ( ٢٩٢٦)رقم: (، ٢٥)باب، القرأن: فضائل ق الترمدي بنحوه أحرجه 
ضب•حن 

الأسماءق والبيهقي ، ١( ٠ ٦ / )٥ الحلية ق وأبونعيم ، ٤( ٤ ١ / )٢ الدارمي أيما وأحرجه 
بنمحمد فيه ؛ جداضعيم، ؤإسناده (، ٣٧٥)الضعفاء ق والعقيالي (، )ص٨٣٢والصفات 

،.صعيف(: ٥٨٢٠)والتقريب، الحاففل قال ايمداز، يقيد أبي الخن 
التقري.بق كما مشهور صعيف وهو العوق، سعيد بن عطية وغيره نعيم أبى وعد 

(٦١٦:>،
ووالألانى الميزان)آ/هاه(، ز والذهي (، ٦٦/٩الفتح)ز الحاففل صعقه والحديث 
موضوع.أنه الصاغي عن ( ٢٩٦الفوائد)و الشوكاني ونقل (، ١٣٣٥الضعيفة)الللة 

)أ(إسنادءسف:



٢٩٥٦اليذسئة يالاحاديث السنيه الإقحاقات 

١^^٠أعش وأنا كثة، محهونئ عتري، مه عنلأ عجل "من ( ١٥٢)

رواية>وق - ّيواي ربا فلبمص لقدري، يقصايي يرض لم ض ١(  ٥٣)
جند،أبي عن حبان وابن والتنراني عمر' ابن عن اييهقي رواه غيري 

•أض ءن اشار وان واليهس 

٠واه العدني عمر بن حفمآي ت بقوله الذهى وتعقبه ا وصححه ( ٢ ٦ ٢ / ٤ ) الحاكم حرجه أ ~
التخبز حميد بن وعبد (، ١١٦١٥)رقم: الكبير ق الطبراني وأحرجه 

)ا/؟؟(;^؛0 ي الذهبي  JUأبان، بن الحكم بن إبراهيم إنائه وي (، ٦٠٢)رقم 
.فوصلها مرسلات أبيه عن روى مشاه، من وقلّ تركوه 

(.١ ١ ٤ / ١ ) حبان لابن الضعفاء ق كما وجماعة، معبن وابن ' والبخاري ائي، النوصعقه 

مراسيل.وصل صعيف (; ١٦٦)التهريب ق الحاففل وقال 

ضعيف.(; ١٤٢٠)التقري_، ل الحافظ قال، العدني، عمر بن وحمص 
وحسنه( ٦٠٥٤)الصغير الخامع ق ، بالضعفالسيوطي له ورمز يبق، ،تا صعيم، يدين، فا 

أعلم.والله لتحسنه، محيي وجه الحامع صحيح j الألباني العلامة 
(إسنادهسءيح:)١ 

الله،غير عماله ل أثرك من بانم، والرقائق; الزهد ل صحيحه ق لم مبنحوه وأحرجه 
)آ.أ؛(،والأمامرقم; والمعة، الرياء باب، الزهد; ق ماجه )هارأ'أ(،وابن رقم; 
رقم;)أ'ههآ(،وأبو;علىرقم;الطيالي، ه*ا؛(،وأبوداود ، ٣٠ ١/٢)منيه ي أحمد 

(.٣٢٥والغويفيشرحالة)؛ا/؛آم، (، ٦٥٥٢)
عمر;ابن حديا )٢( 

=عليه• أقف لم 



الهذّثالمننئذ الإتحاهات  ٢٦٦
أينض نفعتن ولم؛تكئرفيأض، ش، وثواصع لأفبم، مذ ( ١٥٤)

زلأ،•أثي عن أبومحم وواْ ، حمل 
•ّيواي نيا محليفجس ثلاثي، يصثرعلمح( ولم ثزضبمصاثي،، لم س ( ١٥٥)

ؤندأمأمح، عن، عساكر وامح، وأبوداود والنرائ حثان امح، نواْ 

هند:أبي حديث أما و =
(.١٥٥)ت برقم عليه الكلام وماتي ضعيف، فاساده 

أيضا؛صعيق، فاساده ت أنس حديث وأما 
(،٨٣٦٦(رذم; ١٦٩/٩ر( ٧٢٦٩)رقم: )م/هما( الأوّط j الطبراني نحوه أحرجه 

٢٠)الاممان شب ق والبيهقي )ا/بم؛(، الصغير وق  أصبهانأخبار ل وأبونعيم (، ٠
أبيابن سهيل فيه ضعيف؛ (،وإساده ٢٢٧/٢)بغداد تأؤيح ق (،والخطيب ٢٢٨/٢)

ضعيف.(: ٢٦٧٢)١^، ق الحاففل حزم،ئل، 
(.٧٤٧، ٥٠٦)الضعيفة j الألباني العلامة ضعفه 

)ا(إسظدءص،ءيح:

رقم؛٢ ١  A/T)الفردوس س ق والديلمي ، ( ١٥٧٤ العمال،) كنز ق كما أبونعيم أحرجه 
ممإأ(ولمأقفلهعالىذد.

ترقم والبزار ، ( ٤ ٤ / )١ نيه مق أحمد الأمام الخطاب: بن عمر حديث من وأخرجه 
صحيح.ؤإسناده (، ٢٣١الصغير)ا/ق والهلبراني (، ٤٨٧)برقم: وأبؤيعلى (، ١٧٥)

أحمدورجال الأوسط، ل والطراني والثزار أحمد "رواه (: yA/A)انجمع ل الميثمي قال 
الصحيح.رجال 

)آ(إدادءسفبمأ:



٢٦٧٦الحذسيذ يالإحادبث المس الإتياقات 

محرلأمأبي عن العسكري رواْ فه" أمح؛ يدعوني لأَ ( ١٥٦)
الخلق،وحسن السحاء إلأ يصلحه ولذ لتمسي، أرثصثه دين هدا ( ١  ٥٧)

عديوابن وسمويه انس عن الرافعي رواْ صمتنوْ ما بهنا محأكدموْ 

رقم:( TT'/XT)الكبير و واكلراني (، rTr)\/انحروحى )، حان ابن أخرجه 
وهوهند، ابن نياد بن سعيد قيه صعيف؛ ؤإمحناده ، C ١ ١ )ما/ه اكر عواثن ، ٨، ٠  ٧١

كافيانحروحين)ا'/آأ"آ(.متروك، 
وهومتروك.هند بن ننال بن عيد يوفيه (؛ ٢٠٧/٧افع)ق المتثس قال 

المنيرالخامع ل والسيوطي (، rroZi)الأحياء نحنج ل العراقي صعقه والحديث 
(،٢٥٢)الفوائد ز والشوكاني (، ١١)الندسة الأربمن و القاري وعلي (، ٦٠٠٩)

(.٤٠٥٤الخاْع)ضعيف ول (، ٥٠٥الضعيفة)السلسلة ق والألباني 
بطوقه:(ممح 

(.١١٢  yvالعمال)وكز ، ٦( ٠ المغير)ا،آ• الحاْع 3، كما المواعفل ي السكري أحرجه 
وللحديث(، ٤٠٥٥)الخاْع ضعيف (،ول ٤٠٤٠الضعيفة)السّلسلة ل الألباني وضعفه 

أغضبسالي لم ؤإل ، ساشي إل إلك ادم ١^؛ يابلفغل؛ أنس حديث ثاهدمن 
(.٢٤)الدعاء ؤ، الطراني أخرجه " عليك 

الأمامأخرحه ّ عليه يعضبا الله ييع لم من ■' يلفثل مهرة أبي حديث من آخر وثاهد 
وإذادْ(وحماعة  ٦٥٨)اّلفرد الأدب ق (والبخاري ٤ ٩ ١ / ١ ) والحاكم ، ( ٤ ٤ ٢ / ٢ ) أحمد 

صحيح.





٦٢٩٩ المذسبة السنيئ 

والسامحلوال،واقجابميتآي، ي، وجمتمحئي( ١٥٩)
حبانوابن الكبير، واللمراض)، والحاكم أحمل روائ ض. واكراورين 

والتهسعنشاذرم
بمصائيؤئرصى لمحكب ثيمحتن همد ممح؛ أمص لا 'وعزتي ( ١٦٠)

عنعساكر وابن وسمويه حميد بن همد زرواه الحنو يوف يثوابؤ لا لأرض 
أضءرا،•

ترقم الكبير)*أ/اار( ق والطبراني )ه/هّآ'آ(ف نيهمز أحمد الأمام بنحوه حرجه أ ~
(،٦٠٥٨الصغير)الخاهع ق والسيوطي (، ٤٤٤)•الترغبب،ل النيري وصححه (، ١٥٤)

والأوانيفيستحالخاع)اآم؛ك
)ا(1سظدءسهيح:

الكيرز والطراني (، ١٦٨)؛/المتدرك ي والحاكم )ه/ّا'اآ(، أحمد الأمام أحرجه 
•(A'/Y ) :ثبق والمهقي (، ٥٧٥)رقم: )آ/هم( حبان وابن (، ١٥٠)رقم

مدز والقفاعي والأطمطلكفياألوطأ)آ/*اهبم(، (، ٨٩٩٤، ٨٩٩٣، ٨٩٩٢)الأيمان 
قحميد بن وعبد (، ٣٤٦٣)رقم: )آا/ه؛( المة وشرح والنوى (، ١٤٤٩)الشهاب 
لو١لألاني ، ٤(  ٤٣٧)الترغيب، ق الذري وصححه صحح، ؤإستاده (، ١٢٥)رنم التخت، 
x٤٣٣١الحا٠ع)صحيح 

سف:إسناده )٢( 

عتيدةبن موسى فيه ، ، صعيفؤإسنائه ( ٢٢٨)رقم النخب ل حميد بن عبد أخرجه 
أنس،بن عبيداطه بن أبويكر أيفا وفيه (، ٦٩٨٩) ١٠٢لتقريق كما صعيم، وهو الربدي، 

(.٧٩٧٨)الضب j كما الحال فهومجهول 



الفدسيذيالإحادبث السنية الإتحاقات  ٢٦٠٦

لا!لأ!لا١^"^ ^١■^( j لاأذغ ذض )اا*ا('وءزتينخلألي، 
،.مااك١١بن أنس عن تنام .^١٥ 

إلي،حمحي مكامحي،واحتاج وانبماع ووحداض وش  ٢١٦٢)
الإسلام3، يمحيان وأمثي عثاءي، ?_ لأشؤي عزمحي،إش على واّمحواتح، 

مأس عن والرافعي الخلثلك؛ رواْ • م؛عدبهنا 

)ا(إ،،لأدهح،،س:

قحزممة وابن (، ٨٥٠)المنة ق عاصم أبي وابن ( ١٧٩٤)الفوائد ل الرازي تمام أخرجه 
حسن.ؤإناده ( ٤٣٩)اكوحد 

(.٣٢٦: ١  ٩٣)صحيحه ق مسلم القدسي اللفظ. دون بنحوْ وأخرجه 
جدأ:سف إسنادء )٢( 

انحروحنj حبان وابن (، ٤٢٦٨٣/١٥)العمال كز ز كما والرافعي الخليلي أخرجه 
/\(YYV ،) الخوزي وابن j ؟الموضوعات/'\(YU ) والمهقيفيمهدهم(، ٣٧٤)رقم

فيهوإّنادْصعشبّا؛ ( ٨٠٩٣)رقم: ( ٣٣٧/٥)الفردوس مد j والديلمي (، ٦٣٩)
ابنوقال ، الحدث منكر ■ العقياكب قال، الأنصاري، أبوسلمة نياد، بن عبدانله بن محمد 

٦٠)الصب j الأفظ وئل ، )م/ح؟ه( الزان j كما "كل.اب،" طاهر:  "كدبوْ".(: ١٩

زحبان ابن وكدا هذا، عثداض بن محمد منكرات من الزان ل الذهبي عدم والحدث 
والفوائد)ا/؛حآ(، الخفا، وكثف، )ا/ههآ(، \ب تخميه انظر: انحروح;ن.ولأمزيد 

(.٤٨)انحموعة 







٢٢٣٦القدسية المينه الإتحاهات 

يأض \د'\ ات؛ث، نئ أيإ ذلا ، >i،cتدي ض أيح م ( ١٦٨)
ابنرواه . القامة يوم ائته الدنيا ق حاني ؤإدا القيامة، يوم أحمته الدنا 

موصولاأوس بن شداد عن أبونعيم ورواه مرسلا، الحن عن المارك 
قهوحاني ؤإف ع؛ابى، أجمع يوم أحفتن الدنيا ق هوأمحنؤي إف •' بلفظ 
ذادى"رمأتثن;>لمأينإ الدنا 

الكرالضعفاء و والضالي (، ١٢٩)رقم: ( ٤٧/١رسننه ق الدارقْلي مطولا بنحوْ وأحرجه 
(.٤ ٤ ١ / )١ الزان ل كما وهومحهول، الري، غسان بن الخارُئ، إسناده وق (، ٨/٢١ )١ 

آ/ها-ق.ان وسذلك\الاوالأندى: وقال، 

٤(.٤ /١ )١ الزان ق، كما محهول أيضا فهو الخوني' عمران أبي أيضا~ ~ إسناده وق 
(.٦٦)٠ الخامع صمم، ق الألانى ضعفه فالخديث 

إليه:صحح إسناده الخن، رمحل م( 
(:٣٠٨/١ر• انحمع ق المسمي صحيح،قال، (،ؤإستاده ١٥٧)الزهد ل المارك ابن أخرجه 
الصحيح.رجال( الرمل رجال، 

(.٢٦٦٦و)( ١٢٧٨/٢)الصحيحة السلسلة j الألاتي وصححه 
جدا؛صعيم، قامتاي، شيال، حديث، وأما 

اميبق كما متروك وهو صح، بن عمر إسناده وؤ، ( ٩٨/٦)الجلية ل أبونعيم أخرجه 
قالمارك وابن (، ٦٤)•رقم: ٤( ٠ ٦ / )٢ صحيحه ق حيان ابن أخرجه الحدين، لكن ( ٤٩٢٢)

صحيحق الألاتي العلامة وحسنه حسن، ؤإسناده هميرة، أبي حدين، من (، ١٥٨)الزهد 
(٧٤٢ّلةالصحيحة)الالوق (، ٤٣٢الجا٠ع)٢'



بمظطاصإلآساثث ٢١٦٦

الخنة"يهنا أثثت }لأ واحتنب، محنز، عندي حستي اذهب لا ( ١٦٩)
•هميرة أبي عن المجتر 3، اللجراني رواْ 

النيرشه رلكن ، ثديكن لم يشيإء النير آدم ابن يأُتؤ لا ( ١٧٠)
يذمحيلم ما عليو، ٠^^٠ ادمحش يومذ أشحرج لدنيه' ومحي المدر، إو 

•ميرة أبي عن والئاثي والبخاري أحمد رواه مز من علته 

)\(إسادهسءيح:

قوالدارْمب (، ٢٤٠١)رقم المر، ذهاب ق حاء ما باب الزهد; ق الترمذي بنحوه احرجه 
ؤإنادْ(، ٨١٢٦)رقم: ( ٦٠/٩)الأوسط ق والطراني (، ٢٧٩٥)رقم: )آ/ههأ( ته 

الخاممصمم ل الألباني وصححه صحيم حن حديثا هذا الترمذي; نال صحيم، 

رت:،.
وجهبه محض الذكا العمل باب الرئاؤا؛ ل الخاري مرة أبي حديث من آخر وجه من وأحرجه 

(.٢٦٥/٢ثJْ)أحUJفيموالأمام (، ٢٤٢٤)رقم: افه، 
ممح:)٢( 

التير،إر الننر انمد إلقاء باب القدر: ي والخاري (، ٣١)؟/٤ منيه ز أحمد الأمام أخرجه 
الأيمانف، ائي والن١( ٦ ٤ )٠ رقم النلر، قضاء ق باب النذر ق لم وم(، ٦٦٠٩)رقم: 

بابالكفارات،، ق ماجه وابن (، ٣٨٣٥)رقم: يؤخر، ولا شيئا يقدم لا النذور باب والنذور: 

عنالنهي باب والنير؛ الأيمان ل أبوداود بنحوه أيضا وأخرجه (، ٢١ ٢٣)رقم الننر عن النهي، 
(.١١١٢)رقم: نيه، مؤ، والحمينءي (، ٣٢٨٨)رقم: النذور، 



لآه7\مإالخذسئف داالآحاددث السنبه الإتحاهات 

ولاملائكتي، من ملإ 3، يكريه إلا منه ق عدي يدكرني، "لا ( ١٧١)
معاذعن الكير ق الئراني رواه الأعلى الرمحق ف، يكريه إلا ملإ j يدكرني 

مذمها، ١^ يمآ ظ إلا ض، مذ ٣ ب م "لا ( ١٧٢)
ابماءَتالأ نيا ذنو ذلأ;خبجا ئ، لَنغفون y نندإ:ند، امح؛م 

ابنعن الطبراش رواه العدس حظيرة ق ثأزذيته منها نمته إلا _»،؛؛1^؛، 
ُ ()٢

عمر

روائنسأثاضونتحضينض أنمحل:يدي :شي '^ (١٧٣)

)ا(إسظدهح،،س:

محعز المشي وقال (، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١)رب ( ١٨٢/٢٠اتجرانىفيهم)أحرجه 
٦(.• ٥ ٩ المغير) الخامع ل بالصحة السوؤلي له ورض ، حن إنادء< : ( UA/ ١ )٠ الزواند 
(.٤٣٣٥)الخامع صحيح ق وص ، ٢( ١  ٩٧)الترغب ؤ، الذرى وحطه 

)أ(إسادءسف:

الهليالمي،وأبوداود (، YoU/o)مسنده ل أحمد الأمام أمامة أيي حديث، من بتحوه أخرجه 
فيه(، ٧٨٠٣، ٧٨٠٢)رقم:  ١٩٦/٨الكبير)و١لطرازj (، ١١٣٤)رقم: 
(.٤  ٧٣التقروّ_ا)٤ ل كما وهوصعيف، حدءاذا، ن نيد بن •كلي 
•وهوصعثف نيد بن علي، وفته والطبرش، أحمد رواه (: ٦٩/٥)اقنمع ل الميثمي قال، 

ممح:)٣( 

(.٢٣٧٦)رقم; ه، ذكريونس باب، ائل; الفح,ق لم مأخرجه 



القدّثالمننية الإتحافات 

محلمئطمهاوالأوض اثوامحم على الأماثه عن'ضك* ،آدمإش (، ١٧٤)
أحرت،حملتها إل عال،: فيها■؟ لؤأ وما ت هال، فيها•؟ يما حاملها أئت ثهل 
تنما إلا ا-إائت ي يثث نمأ فيها ينا حملتها محي : سالأ عدس. هثتتها نإل 

ابنعن أبوالثتخ •رواه منها الشبماف أحرجه حتى والعمحتو الأور صلاة 
ء؛اسم

نلإj ص ^١ خاو، ٠ ^١^ دكرش ٩ آذز آبئ "يا ( ١٧٥)
•٢٢عباس ابن عن البوار رواْ • محهم ممكرُي الذين حترمن ملإ ق يكريك 

لكعفرت ش؛ا بي سترك ولم ورجوض، عيش مهنا آدم ابن يا ( ١٧٦)
ودمياحطايا والأرض او1موااتا؛ يملء استملتتي ؤإل فيك، كان ما على 

اسادءسفحدأ:( 1١ 
ءاس'ابن عن الضحاك عن جهمير جذ من ١( ٥ ١  ٤٢)العمال كز ق كما أبواننخ أخرجه 

الميبل كما حل-ا صعيف الأزد-ى، سعيد ابن هو حؤير دكخ، حوا ضعيف ؤإستاده 
زكما الصحابة من أحد من ولا عاس، ابن من سمع لم مزاحم ابن هو : والضحاك ، ( ٩ )٧٨ 

التهذ.ب)أ/"اهإ(.

تأ(إد1دهسهيح:

أنجمعل الميثمي قال صحيح، ؤإستاده ( ٣٠٦٥)الأستار كشف ق كما البزار أحرجه 
.تفة وهو العقدي، معاذ بن بشر غير الصحيح رجال ورجاله البزار رواه : /٨٧( ١ )٠ 

سجقوقد (، ٤٣٢٤)الخامع صحيح ق والألباني (، ٢١٩٨)الترغيب، ق المذري وصححه 
(.١٥)برقم؛الخدين، 



الهذسنفيالاحادبث السنبه الإتحاهات 

الكيرل الئراني رواه أئالي دلا يلذ وأغفر منفرة بملئهس استمالتك 
•الدرداء ابير عن والسرازي واليهقي 

يغيصهالا سحأ، مهأى الله يمئ محإن عليك، امى أمئ آدم ابن ٧ ١( )٧٧ 
محرةل؟ا•أبي عن الدارئطى رواْ بالنهار ولا يالم شيء 

(١٧٨ )iT  ّريى،رلأ ولا.رى، طرى ولا عندي، كرك مذ أمع ابذآدم
نرسلارى.الخسن عن اليهقذ رواه • إلنه تكوف ما أحوج اومحكة، 

)ا(إ،،،ظدءسءيح:

(،YOY)؛'/العمال وكز (، ٦٠٤٨)اكض الخامع ز كا الكير ل الطراني أخرجه 
الخامعصحيح ل الألباني صححه صحيح، ؤإساده (، ١٠٤٠)الأيمان شعب ق والبيهقي 

(.٦٠٤المغير)٨ الخامع ق اليوؤلي وحسنه ( ٤٣٤١)
المغير)ا،ب؛ه(وفي الأوسيل وي ( ١٢٣٤٦رقم: الكير)أا/ها ي الطراني أيضا وأخرجه 

(٢١٦/١٠)انحمع ق الميثمي قال كما صعق إسناده وز عباس ابن حدث من ٢( ٠ / )٢ 
سبق.كما صحيح الحديث أصل لكن 

(I_(U:؛_

(،٤٦٨٤)رنم؛ ه، الماء على عوكت' وكان و قوله: باب التفسير: ق البخاري أخرجه 
والأمام(، ٩٩٣)رقم: بالحلف، المنفق وتبشير النفقة، على الحت، باب الزكاة: ل لم وم

(٦٢٦٠٠)(رقم:١٣٤/١١(،وأبويعلى)٢٤٢/٢أح٠د)
)آ(إسنادءسف:

وصعقهلإرساله، ضعيف ؤإسناده مرسلا، ( ٣٣٤٢)الأيمان ثعب ي البيهقي أخرجه 
(.١٧٥٣)الحامع ضعيف و الألباني 





٩٢٦^٦ القدسية السنية الإتحافات 

منكلكو ٠^١ على لك غفرت ورجوتتي دعوثني ما إلك آدم ١^؛؛ يا ( ١٨١)
النحمحي م ظائا الأوض يمرابؤ محي أيك لو آدم ابذ يا اباش، ولا 

،أنس عن والقضاعى الثرمدي رواه مجغمرة يقرايها لأستلئ، ستئا يي تسرك 
؛هريرةُ أض ص النجار وان عباس' ابن عن واطراني 

أطعمتني^١ دكرئك، سيتتي ؤرف دكرثك، دكرثتي إن آدم ياابن " ( ١  ٨٢)
ويعرضوأصافيك، وصافيتي واوانلثا، روالمثي محت ثيئت حيث مادهب 
أمك،بطن ي جئ وأنت الغدائ، إنث أوصز ومن عليك، نملا وانا عى، 

دارإلي أخرجتك ثلما محك، إراش أمدت حتى يديرا، محك ادبر أزل، لم 
بنرمحعة أبونمر رواه • إلك أحس من جزاء نكدا ما العامي، أفرت الدنيا 
٢،•عباس ابن عن والرافص الهض، عامر 

)ا(إسظدءحس3،:

aأسى يا حل■

حا-يئاوقال،: ( ٣٥٤٠)رقم:حدث ( ١٠٧): رقم باب الوعران، ز ى الترمل. أحرجه 
(.١٢٧)الصحيحة السلسلة ز الألباني وحنه ، غؤيب حن 

aأأصا حقن ٠ فامائ. a عيامى ابن ا حد.دءوأما 
رقم:( ٢٢٧)،■/الأوط وق (، ١٢١٠٤٦)رقم: )؟ا/ها( الكير ي الطراني أخرجه 

(.٢٠الألاتيفياللة)أ/، وينه الصغر)آ/.؟(، وز (، ٥٤٧٩)
=)آ(اسناادهسف: 



الحذسئةيالإحادبث السننه الإنياهات ٢ ١ ١ ' ٦

كانما على نك غفرت ووجوثتي دعوني، ما إثك آدم ١^؛ يا ( ١٨٣)
لمما مغفرة، الأرض يملء أتيتك حطايا الأرض يملء أنشي ولو فيك، 
لكلغمرت استعفرض م ، المنناء عناق حمياياك بلغت ولو ُي، نمرك 

•عباس ابن عل الثلاثة j( الطبراني رواه 
أحمدرواه • إليك اهزول، إلكأ وامش إليك، أمش إني ئم اين^أدم يا ، ١٨٤١

١^١^٢،•من رجل عن 
دكزمحينإف شي، ؤي دكبما ثنيك دكزمحي؛ي إف ابذم يا ، ١٨٥١

لهأقف ولم ( ٤٣٦٠٩العمال)كز ق كما والرافعي العجلي علي بن ينيعن أبونمر أخرجه 
متنه.ل ظاهرة والتكاره الضعف علامات ؤييدو إستاد، على 

(.TA/Y)القدسة الأحاديث جامع وانفلر: 
را(إ؛،،ظدءح،أاس:

رقم:( YYU/Y)الأوسمل وؤ، (، ١٢٣٤٦)رقم: )آا/آا( الكبير ؤ، اممراني أخرجه 
(.١٨١)برقم: سق وقد حن، ؤإسادء ٢( ٠ / الصغير)٢ ول 

)\(إسظدهماأ؛يح:

انحععي الميثمي صحيح،قال (ؤامناده iv\/y)مسنده ز أحمل الأمام أحرجه 
ثقة.وهو الحارث، بن ثريح غير المحيح، رجال ورجاله أحمد، رواه (: ١٦٩/١٠)

الصحيحة.الة السالق (والألباني  ٤٦١الترغي_،)م ق المندري وصححه 
(.٤٣٤الحامع)، صحيح (،^ ٢٢٨٧)



٢٦١٢٦الحذسئف يالاحادبث السن1ث الإتحاقات 

ضطمئك;اث،نإنضتَضذناث، 
أنسعن حميد بن وعبد أحمد رواه 

يميفما وواحدة لك، منهن واحدة ، حصاو ثلاث آدم ابن يا ( ١٨٦)
ءماثلثا ١^، وأما ثسا، يي ممرك لا هتمدتي 3ي، ١^؛ محأما وبينك، 
ضاض وأما الرحيم، الثمور قأثا أغفر ئإف يو، جيثك حتر ?>، عؤلت 

قالطبراش .رواه والعطاء الاستجابة وعلؤأ والمساءلة الدعاء محعلنلئا وبينك، 
سلمازرى.الكبيرعن 

)ا(إ،ثدءص،ءيح؛

ا(،وقال ١٦٩)رقم التخب j حمد بن وعد ر'*ا'/ح'آا(، المد ؤ، أحمد الأمام أحرجه 
٠الصحيح رحال ورحاله أحمد رواه /٨٧(؛ ١ انحمع)٠ ق الميثمي 

الخامعصحيح ل الألباني وصححه ( ٦٠٦٤المغير)الخامع ق بالصحة يوهلي الله ورمز 
(٤٣٣٧.)

)'آ(إ«،ظدءسف:

والمشي قال ضعيف، ؤإطاده ( ٦١٣٧)رقم؛ ( ٢٥٣/٦)الكبير ي الهلثراني أخرجه 
ضعيفوكلاهما عاصم بن علي عن الربيع بن حميد عن الزار رواه : ١( ٤ ٩ / ١ )٠ انحمع 

.وثقا وقد 

لكنه، واحد غير وثقه الريع، بن حميد إساده ول )ا/اه(: أيضا" ~ وقال 
.صعق وفيه 

(.٤٠ ٥٨)الخامع صعيف ق الألباني صعقه والخديث 



الهذسئةدالآحا،بدث المسئ الإ0ءاهاذ  ٢٦^١٦
الصدمةعند واحش1ستا ءصن0 كرممسك أحدت إدا آدم ١^؛ يا ( ١٨٧)

المجيرعنل و١لئراذي أحمد •رواه الجنة يوف لكَيثوابؤ أرض لم الأولى، 

آجرهأكفك النهار أوو ئ ركعايتؤ أنيح عن سحر لا آدم ابن "'يا ( ١ )٨٨ 
الدرداءأبي عن وملم أحمد رواه 

رواهكمزض ستئي نإدا سكرتتي، دكرمحي إدا آدم ابن يا ( ١٨٩)
وابنوالديلمي والخطب شاهير1، وابن ، هريرْ أبي عن الأومهل ق الط؛رانى 

عساكررم.

هحيح:(إسناده )١ 

رقم:)م/أ*ا( الكبير ي )ه/ا/هما(،والطبرانى افد j أحمد الأمام أحرجه 
(،٦٢٩)والليلة اليوم عمل ز الني )ه"اه(،وابن الفرد الأدب ز والبخاري (، ٠٧٥ )٤ 

(.٨١ ٤٣)الخامع صحيح واننلر: صحيح. ؤإناده 

)آ(إسادههمح:

انحمعل الميثمي ق1ل صحيح، ن،اده ؤإص، ( ٤ ٥ ١ / )٦ المستد ق أحمد الأمام أحرجه 
ورحالهأحمد )ابم/همأ(:"رواه 

•ثقات كلهم ورواته ، وحده الدرداء أبي عن أحمد رواء ٠• ( ٦ ٠ /٨ )١ الترغيب ق اكزري وقال 
الحليةj( وأبونمم (، ١٠٠٩)السنة شرح ي والبغوى (، ٤٧٥)الرطى ورواه قلت: 

صحيح.م، حل وهو ذر، وأبي الدرداء أبي حديث، من ( ١٣٧/٥)
افه.رحمه منه وهم لملم الصفا وعزو 

=جدا: سف اسناده )٣( 



^٣٦١٢القذسئة السنثه الإتحاقات 

ابنيا روى، يديك وأملا غى، ياتك أملأ لمادتي مئ آدم ابن يا ( ١٩٠)
عنالحاكم رواه سعلا يدك أملأ أو ، محثك محأملأ متي ناعي لا آدم 

•٢١بار ن تجل 

تارخل العدائي والخف (، ٧٢٦١)رقم: )خ/اما( الأوسط ي الطراني أخرجه 
،( ٣٣٨/)٤ الحلية ز وابونمم (، ٤٤٩١)الفردوس سند ق والديلمي ١( ١ / ١ ٢ ) بغداد 
بنحجاج به تفرد المدر أبوبكر إلا الشعكب عن الحديث هدا يرو لم الطرار•' وقال 

محمد.

•المدر وهوأبوبكر ّلمكب منه به تفرد الثمي حدث من غؤيب أيونمم؛ وقال 
وهوالمدر أبوبكر وفه الأوسط، ل الطبرار رواه : ( /١٩٧ )' انحمع ي المنتمي وقال 

.صعيف 

٨٠)التميب ل كما هومتروك، بل قلت؛  ٠٢.)

جدا.ضعيف (؛ ٤٠ ٥٧)الحامع ضعيف ق الألباني فيه قال فالحديث 
ا(إس1دءهمح:

الكبيرj والطبراني (، ٣٩٣)حبان وابن (، ٣٢٦)؛/المدرك ز اuكم أخرجه 
٥٠رقم؛  ٢١٦/٢٠) ووافقهالحاكم، وصححه معليع، أبي بن سلام طنيق من ( ٠

وهوكيلك.هبي، الن. 
)٢(.برقم؛ سق هريرْ أش حديث من ثاهد وله ٣(  ٤٧/٣المحيحة)لة لالوانفلر؛ 
يعده.الأتي الحا.ث وانظر 



المذسيةيالاحادبث السنيذ الإتحافات  ٢١ ١٤٦

نإلأوأسد غنى، صدوك أملأ محاذيي مئ اينآدم را؟ا(آا
ماجهوابن واكرمدي أحمد رواه يقرك اسد ولم سعلا يديك ملأت ثقنل' 

وجهي،الظرإل إلا ممحو، أحدت إدا عبدي واب جزيتُماً إ^ا ١  ٩٢)
،.٢١المملكأ ظلال أبي عن الأوستل j ١لئرابي رواه داري j والخوار 

حلمتن١^٠٠ أمة يذلم لا امؤ، أف أف حلمت ؤي ^ji}( يا ١،  ٩٣)
لشيءأمري رننا ، ١^ صييز ولا انحموظ، اللوح عنها أطيغ لم ّيوانا، 

عنالليلس رو١ه النوق الكاف يسجق ولا ثكويز، كن له أنول أف أردت إدا 

)ا(إسظدءسءيح:

والحاكم(، ٤١ ٠٧)وابن (، ٢٥٨٤)والترمذي (، T-OA/Y)أحمد الأمام أخرجه 
)٢(.ت برقم سق وقد صحيح، ناده ؤإّوغيرهم، ٤(  ٤٣/٢ر

ضمف:(إسناده )٢ 

عنالمملى ظلال أبي طؤيق من ( ٨٨٥•)ا،/ه؟'أرءم: الأوسط ل التلبراني أخرجه 
مالك•بن أنى 

للمالربح' بن أثرص وب ' والأوط الطراز رواه ئالالميثسفياض)أ/بم'آ(: 
.حبان ابن ووتمه عدي وابن ائي، والنأبوث-اوت■ صعقه وأبوظلأل ذكره، من أجد 
أبيين هلال واسمه ( ٤٧١٢ ر٩ التقريب ي الحأظ وصهفه سق، كما هوصعق بل ت قلت 

به.معروف اهل فهومتعليه بعويا لا حبان ابن وتوثيق هلال، 

=اّيادءفمث؛ )*٢( 







١٢ ١  ٧٦الحدسية داالآحاددث __ JIالإتحاهات 

jبماف؛ لم الممحرة على يمدوني أيس ص كلام، ووحمض كلام، عدابي 
عنوالأوسط الكبير ق الطبراني .رواه كثنت ؤان يميه، له أغفر أف ثقس 

■موسى• أض 
اللهحجدوا يحبوف ما أصابهم إل أمه بغدك من باعث إيي عيسى يا ( ١٩٨)

■علم ولا جلم ولا وصبروا، احسبوا يكرهوف نا أصابهم ؤإف وسكروا، 
مناغطيهم ،: Jliعلم.؟ ولا حلم ولا لهم هدا يكوف كمن رب يا يال،: 

والحكيم، والأوسط■ امر ق والطبرابي أحمد روائ وعلمي "?لجي 
الدرداءرأبي عن والبيهس والحاكم وأبونعيم، 

(إسنادءضصف:

:رقم  ٨٢)U/ الأوط وي (، ١ ٥ /• ١ • ) الزوائد كاومحمع الكبٍر، و اممراني أخرجه 
علىمحمع ضعيف وهو عنترة، بن هارون بن عبدالملمك فيه ضعيف؛ ؤإساده ، ٧(  ١٦٥
(.nnn/Yالمزان)ي كما حديثه ترك 

علىمجمع وهو عنترة، بن هارون بن عبدالملك فيه : ( ١ ٥ ٠ / ١ ٠ ) البممع ل المتئس قال 
.صعمه 

)أ(إ،طدهح،،س:

زنعيم أبو (' ٨/٣٤ )١ المستدرك ق والحاكم ، ٤( ٥ • / )٦ السند ز أحمد الأمام أخرجه 
والييهقىاشخاعر)خ/هامم(، و والبخاري (، ٢٨٤٥))ا/تماأأ(،والبزار الحلة 

الذهى.ووافقه البخاري، نرمحل على صحيح الحاكم; وقال (، ٤١٦٥)الاممان عب شق 
قالحافظ قال ، فيه متكلم الليث كاتب صاخ، بن عبداممه وفيه ، حسن ؤإستاده 

~. غفلة فيه وكانت كتابه، ي ثت كثيرالغالغل، صدوى (; ٣٣٨٨)



الهذسنةيالإحادبث المننيه الإتحاقات  ٢٦^٨٦

هدايقولوا حتى كدا ما كدا ما يقولوف يزالوف لأ امتك إف محمد يا ( ١٩٩)
عنوأبوعوانة لم ومأحمد رواه .؟ الله حلى فمن الحلي حلى الله 

نبامحلبمس وثرو، ح؛رء بالعدو يؤمن ولم ، يي، مذآس محمد يا ٢( ٠ )٠ 
قرى"نوائس.رم

(.٢٨)القدسة ز القارى علي وصححه اض، ثاء إن حن فالخديت لت; ق ت
والأوسطالكير ق والطبراني والزار أحمد رواه )/٧٦(: )• الجمع ل الميثمي وقال 

ثقتان.وهما حليس وأبي سوار بن غيرالحسن الصحيح رحال أحمد ورجال 
٦(." الصغير)أه الحامع ل بالصحة يوطي الله ورمز 
فلا( ٤٠٥٢)الحاهع ضعيف ل يوصعه فحكم ، اش~ رحمه ~ الألباني العلامة وأبعد 
أعلم.والله ذلك وجه لي يفلهر 

)ا(همح:

يقولهوما الأيمان و الوّوّة باب الأيمان، ق وملم ١(، )مآ/آ• أحمد الاط،؛ أحرجه 
بلواوخارىبرقم)ا"ا،آما(اوأبوعوانة)ا/أم(، (، ١١٠٦)رقم: وجدئ، مذ 

)٢(مضوع:

محمدوفيه وقال; ، فه،~ ~ حديث ُن ٦( /٧' )١ العمال كنز ل كما الشيرازي أخرج، 
الكرماني؟عكاشة بن 

(.٦٥)ّآ/، الزان الحديث. يضع الدارقهلي: عه قال الكرماني، عكاشة بن ومحمد قلت،: 
مبقما وانفلر الضعف—،. شدياوة وكلها مالك، بن وأنس هند، وأبى عمر ابن عن طرق وللحديث 

(.١٥٥، ١٥٢)"رقم: 



٢١١٩٦الهذسئف يالاحادبث المثبيه الإتحافات 

j(عئا قثتت إلا الما0ة، حاصير j عندي يلماني لن إيه موسى يا ( ٢ ٠ ١ )
يخرالخنة وادجلهم واكرمهم وأجلهم، أشيهم ثاثي شمبعذ0ك إلا ندة 

عباسابن عن الئرمدي الحكتم رواه جسابؤ 
إلائاص ولا مات إلا حكأ يرم لذ إثه رم، لذ موسى يا ( ٢٠٢)

أيهم،يموت لا الديذ الخنة اهذ يراني، إثما مري، إلا رطب ولا ثدهد، 

وثمالاJنيا، j( الزهد بممب التصئثول إئ يتصئع لذ إثه موسى يا ( ٢٠٣)
ريَيث ذلذ ثنمأ، غئا الوئ يمم امحون إي َي>بأ 

ىدبأ''آا•عن المضاض رواه جيئض مذ الكاء يمم التمدوف 

٠اساده ( ١ ) 

جامعوانظر: ضعيف. حديث وهو (، )١٧للمدني الانحافات ل كما الترمذي الحكيم أخرجه 
؛(.YY/rالقدسة)الأحاديث 

)آ(اسظدهثصفحدأ:
{TM/y)الفردوس مد و والديلمي ٢(، • Y/Y)الأصول نوادر و الترمذي الحكيم ذكر، 
الأيلي.رزام بن محمد إمناده وق )"ا/هُآ\( الحلية ق أبونعيم وأخرجه '٣(. ٦ )٤ رقم• 

ونالتركوه، الأزلي؛ قال ••• الحديث بوصع متهم )"آ/هإه(ت المران ق الذهص قال 
•باباطيل بحدث الدارقطى؛ 

حدأ:)'ُأ(اسادءممف 
قوالطراني (، ١٤٥٩،  ١٤٥٨)رقم: ( Y-YA/Y)الشهاب مد ق القفاعي أخرجه 
الأردي،يعيد جويربن فيه ؛ جداضعيف ؤإساده ( ١٢٦٥٠)رقم: ( ١٢ا/* )Y الكثير 

ت١نقهلاع, أيضا وفيه ( ٩٨٧)التةريب ق كما ، جداصحيف وهو 



n^n 4ّابمظتئإلآسض
والؤحارفيها، وما والأوض فيها، وما الشواء لوأف موسى يا ( ٢٠٤)

الأحرىالكمه ق وممن الله إلا إله ولا كمه، ق ومنوا فيها وما 
سمدأمأبي عن أبويعلى رواْ لرجحت 

يتعضبغصها ئيمتص القيامة، يوم وسئايه العيد يحسناُتؤ يوثى ( ٢٠٥)
ابنعن الكبير ق الطبراش رواه الخنه اذجيأ واجدة حنة بميت محاق 

ء؛اسم

٢(.)A/٣' ائتهع ل الميثمي صعقه الحدث و ~
ضمف:(إسناده )١ 

(Y'A)،*/الكبرى ز اش )آا'"آل(،واكرقم: ( 0YA/Y)مدْ ي أبوبملى أخرجه 
المدركز \ا\\(،و\م ، ٨٣٤)واناليلة اليوم ءْل (،^ ١٠٦٧٠)رقم: 

ره/أه(،واوغوىفيشرحاكن(، ٦٢١٨))ا/خآه(،وابنحبان)أا/\«ا(رقم: 
الدهي.ووافقه الحاكم )م/خآم(،وصححه الحلة ق وأبونمم 

x٣٥٦٣ك٠افيالشب)وقواضل، لهبة ابن فته ضعيف، _>، ل قات: 

لكما ضعيفة عتنه وروايته الميثم أبي عن يروي هنا وهو أيوالمح، دراج أيضا وفيه 
جدا.ضعيف، فالحدين.، ( ١  ٨٢)٤ التةردس، 

.ضعم، وفيهم ونقوا، ورجاله أبويعلى، رواه : ( /١٢٨ )٠ انحمع ل الميثمي قال، 
)آ(إطدهح،،س؛

)إ/أهآ(،المتدرك ي والحاكم (، ١٢٨٣٢)رقم: الكأير)آا/آخا( j الطبراثي أخرجه 
ؤإساده)•ا/إهآ( وكزالعمال، )•ا/أهآ(، الزوائد يجمع ف، الزاركما بنحو، وأخرجه 
(.٨/٢١ ١ • ) الزوائد يجمع ف، الميثممب ]سايؤ، وجود ، ١^٥^٠ ووافقه الحاكم وصححه حن، 



٢١٢١٦الهذّث المس الإت>افات 

النتنائلب الأمر محيي الدهر، وانا الدهر، يب ابنآدم؛ ( ٢٠٦)
إهرير٥١ أبي عن والشيخان وهناد أحمد رواه والنهار 

حنتهنا دنوي' مولن ثلأ الدهر، حثه يا بمول، آدم ابن .ك'ض ٢(  ٠٧)
مسالمروا٥ نجيثا شئت محإدا ونهاره لتله -، ٠١٥١الدهن، أنا هاُي الدهر، 

ءنأبيسرةرم
اسمأللثؤ وسممت، بيدي حلقتلئؤ ت للرحم وثعال تارك الله يتول، ( ٢٠٨)

وصللئأ،س لأملى وجلالي،، و-مزتيء ممح،، مكانلئؤ وقتبت انيي،، بى 
ابنعن الحكيم رواه رميرن'ز حتى أنصك، نطنلئؤ،ولأَ مى ولأئطعى 
ءثاسص•

)\(هميح:

(،٤٨٢٨)رقم; الخانة، يرمحورة نفباب الشير، ق والبخاري (، ٢٣٨/٢)أحمد أخرجه 
وأبوداود)ا-إأ\/؟(، ريم: بابالهىصساكهر، الأدب، من الآلف1ظ محاب j لم وم
(،٧٦٩)الفرد الأدب، ي والبخاري (، ٥٢٧٤)رقم: انمهر، الرحلس_،باب،في الأدب، 3، 

خل'آ(،،  ٢٧٥،  ٢٧٢، م١٢ ٨/٢)المني ى أحمد والأمام (، ١٠٩٦)مد>، ل والخميدي 
والمهقي،ذ،مكا(، ٥٧١٥)ص/سدب■ حان وابن التدرك)آ/آه؛(، ف، والحاكم 

(.٣٣٨٩)(رقم: ٣٦٩/١٢غويفيشرحى)و١J)م/ه1آ(، 

قبله.السابق الحديث وانظر وملم، البخاري أخرجه 
إ،،لأدهسف:)٣( 

وهوصعيم،.٧(، ١ ٠ / نوادره)١ ل الترمذي الحكيم أخرجه 



الهذسيفالسعيه الإتحاقات  ٢٢١  ٢٦

%ش'-وئد أنث : ؛^٢٢ء ا؛نمح  ■صض ;>)؛ ٢( )٩• 
عدوائما والأرض، السنوايتؤ رزئه هصمنوا واحدا هما النم جع}، 

\واثعدى ؤإي، عانه، ييسروا له يطييوا العدلا يجرى ؤإيه طنه وجدثموْ 
محثهاانى الدرجة ق 'فينالا لا م يييد، ما ومحن محنه محلوا دلك جلاف 

رواْأبوب(عنشمحرةلملا 
صثا،١^۶ عانو ثصثوا عندي إل اثطلموا لملائكؤه؛ الله مول؛ ( ٢١٠)

أماأبي عن اطراش رو١ه صوثه أسمع أف اجب محاض 
نمامقي حاثيي يوما،؛j لمحي نن النار محن •أحرجوا الله بموله ( ٢١١)

■اض عن الثرمذي رواه 

)ا(إسادهسف:

صعق.حديث وهو نمم، لأبي الخلية ل أره ولم رأ/ما"آ( نوادره ي الترمذي الحكيم ذكره 
(.٤٥٤)T/القدسة الأحادث جامع وانفر: 

ضيف:إسناده )٢( 

)ه/ا"مأ؟(ق الشرح و والخوي (، ٧٦٩٧)رقم: ( ١٦٦/٨رالكير ل اممراني أخرجه 
(.٤٦٢٦التقري.،س، ز كما وهوصعيم، معدان، عفيرين فيه ضعيف، ناله ؤإم

.وهوصعيم، معدان، عفيربن وفيه : ( ٢٩/٢رانحمع ق الميثمي قال، 
٣(.٠ /٨ ١ ر الأحياء نحؤيج ل العراقي صعقه والحدث 

إسظدهحا،س:)٣( 

حنوقال: (، ٢٥٩٤)رقم: فن، للنار أن جاء ما باب جهم، صفة ل الترمذي أخرجه 
المدركj والحاكم ٤(، ص)آ؛ ارهد ز أحمد الأم : أيضا- - وأخرجه غرب. 



٦٢٢٣ الهذسثة المس الإ3حاظف 

ياوبقتولول: انجنه، ادحلوا ت لزندان القيامة يوم ثعال الله يقول؛ ( ٢١٢)
أواهملي ما نإلأ•• عز الله ثئول؛ نأيوف، ياي•' وامهائنا، آبازثا "ض،٠^؛ 

اذحاإوا،ثقول؛: وأمهائنا تياربآبازيا محأ-طئ؛ي>؟اذثواالخه،يال،٠بولوف 
منرجل عن شفعة بن قرحمل عن أحمد رواه وآباؤكم انتم الجثه 

}ل الصحابة 

ذؤيقكمن نجهز نم 'أدم يا المحامة؛ يوم وجذ عر اش بمول؛ ( ٢١٣)
أصحابه،وبكى نبكى الخنه، إل وواحدأ افار إل وبسؤئ وسعة تسعنائة 

كالشصةإلا الأمم ل أيم ما نده ثقي مواليي رؤؤسكم ازمعوا نمال؛ 
٢.الدرداءآ أبي عن الكر ؤ، الئراش رواه الأسود الثور جلي؛ ش امحصا•؛ 

ووانقهالحاكم، وصححه ، ( ٨٣٣السة)ق عاصم أبى وابن (، ١٩٢خنين)وابن ^١(، ■ / )١ 

الذهي•
^^٣١١كماقال حن فالحدث قلت: 

حض:إّلادء )١( 

حسن،ه؛(،وإسناده الغابة)n/\ أسد الأبرز (،وابن ١ ٠ )ئ/ه المد ز أحمد الأم أحرجه 
صدوق.; ( ^٦٨١٢)ز الحاففد قال الشامي. ١^؛،- هوالرحبى، شمعة بن وئرمحيل 

رجالورجاله أحمد رواه (; ٣٨٣ا/)٠ الجمع ق المسمى قال سق، كما حن فالحديث 
وهوثقة.غيرشرحبيل، الصحيح، 

=)٢(إس،Lدهحض: 
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هدامن ا1لأئكه: فول* حيزاني.؟ أين القيامة: يوم الله يمول* ( ٢١٦)
اد11حاو.؟وعماو الهمان محراء _jJ،:أين يجاووك.؟ أف له يتيغي، الدي 
سعيدرأ؛•أئي عن أبومحم رواة 

من١^^: ثممولأ أحثائي، مني ادنوا القيامة: يوم الله يقول، ( ٢١رما
أوولمأ ش أما منه،ثئولت: يزاء قمول،؛ أ"?باؤك•؟ 

نكمأصس أف يدلك أودت ولكن علي، يكم كاف بجواف عنكم الدنيا 

يهالاحتجاج بجل لا الوصوعات، الثقات وعن القلوبات، عن يروى • حان ابن قال 
بجال".

الحديث.يضع كان طاهرت ابن وقال روى، ما يالي لا كان عنه؛ الرواية نحل لا • الأزلي وقال 
١(.وادزان)مأ/ه• امحروحني)؟'/ها/ا(، انظر: 
بالوصع.حان ابن ورماه متروك ; ( ٥ ٢ 0 )٦ الصب ق الأفظ وقال 

(.٧٦٧)السلسلة ق كما بالوصع الألباني عليه وحكم سق، لما حدا صعيف فالحديث 
ورجالهالكير، ق الطراني "رواه (: ١٢٦/١رانحْع ي قال حيث الايثس اس من والغرب 
ثمان.الكيرورواته ق العلبراني رواه (: ١٣١)الترغيب ق المذري قال وكدا ٠ موثقون 

٠ضهم^ ساده ا( 

وهومشهورالوليد بن بقية فيه ضعيف، وإسناد.ه ، ٢( ١ /٣ ١ الأولياء)• حلية ي أبونعيم أخرجه 
٣(٥ )٣٦ التقؤيب ز كا احتلط. وفد وهوصدوق لميعة وابن ( ٤٧٣ ) ١^^٣، ي كا بالتيليس 

وط٥( ١٨٢)٤ ق كما صعق فيها الميتم أبي عن ورايته مح الأبي دراج أيضا وفيه 
مها.

٢(.٤ ١ / )١ الأحياء غنج ق العراقي وصعقه سق، لما ضعيف فالحديث 







الئذّثالمسف الإتحاقات ^٢ ٨٦
نئك;نك.؟ف>أن؛تكنَ أنما نوني ;u لنوني:التن "م ( ٢٢١)

١^،علمت أن ياموخى صال،: دلك.؟ وكيمأ يارب يال،: ثمم حاحدا، لله 
عنثاهن ابن رواه وجدنيإ.؟ عبدي اشحيي، وحسما من جإيس 

كذعنى مونوف لرجالأ محني ١^ ي إل نوني: إل الله أوحل ( ٢٢٢)
الأمحاؤجراء علي جزاونم الله، إلا إله لا أف بسهادة بمادوف وواو' شرفر 
أذل(لى•عن الديلس لواْ 

إفصهمادىسؤحأنيابمس:ياموس،( ٢٢٣)
عندلك يمإ اغطه، لم حومحل غلاف نألتي ولو لأغهليته، بحدافيرنا 

٠اسادمح ( ١ ) 

وفيهوقال: )ا/ه1خا( العمال كز ق كما الذكر، ق الزغيب، ل ثاهتن ابن أخرجه 
الوانيأسلم بن سلامة عن أبدا، عنه أحدن، لا أحمد; قال المدانتي، جعفر بن محمد 

•بالقوي ليس والني العني، نيئ م، متروك، 
فيهصدوق (; ٥٧٨٨)الممرس ل الخاففل فيه قال الداني، جعفر بن محمد فلتت: 

والتهذيب)ُا/؟؟ئ( الزان اظرآ . به بحتج ولا • حييته يكتب أبوحام; لن-وةال 
صعيف.٢(:  ١٣١)التهميب ق الخاففل محه قال )ا،/أ'ا،(وزيدالني، 

(.٦٥)التثرة الدرر ق السيوطي وصعقه ، صحيم، فالخدبث، 
ضيف؛إ،طده ( ٢ ) 

صعيم،.وهوحديث، ( ١ /٨٧ ١ ) الفردوس ند مق الديلمي أخرجه 



٢٦٢٩٩٦المذسية يالإحادبث الميثه الإتحاهات 

منوأشه ^١^، من الآخنة j لة أدخن أف ١^ ولكن عئ، له 
ألخأتما موص يا المثوء، مراعي مى عنمه الراهم، يخمي كما الدنيا 

ثسنهم،نم رحمتي وأف علتهم صاقت حزائتي أف الأعتياء، }ل السراء 
أبلوالآغساءأف أردت يسعهم، ما الأعتياء أموال ي لالفقناء رصت ولكن 
دلكثعلوا إف موسى أمواإهم'؟يا ق للمقراء يرصت فيما مسارعتهم كيم، 

امثالها،عشر للواحدة الدنيا ق لهم وأصعمت نعمتي، عليهم أتممت 
لكأكن عيا، وللمسفحير حصنا، وللصعيفؤ ، كتترا للفقراء كن ياموسى 

ابنرواه وثهارك ليلك ق وأكلؤك أنيسا، الوحدة وق صاحبا، لشدة اق 

•أنس عن افجار 
رواهنعمه وأيامه ١^، بأيام دكزنم أف موسى؛ إل الله أوحى ( ٢٢٤)

٢•محرم؛ أبى عن اليهقل 
لشناللأ إلا ه لا أف 'يذيد نذ لولا نوني: \و ض "أئنى ( ٢٢٥)

محبيمن أمهلت ما يمدني من لولا موسى يا الدنيا، م على جهنم 

!ا(إسادهثصف:

جامعق كما ضعيف، وهوحديث )اُ/؛اُأُا"ا( العمال كنز ق النجاركما ابن أحرجه 
الةدسة)ا/اا،أ(.الأحاديث 

تآ(إسادهسف:

وفيهكعب بن ابي حديث من ( ٤٤١٨رقم; الأثمان شب ق البيهقي أحرجه 
(.٥٠ ٦٥)ق كما اختلط وقد بيعى، الأبواصحاق 



القدسيةيالاحادبث السنئه الإتحاقات آ ١ ٣

إلياموس علي، الخلق أكرم يهو محب آس س إيه ياموسى عتن، طزيه 
العاق.؟من يارب موسى: فال، الأرض، ومال جميع ثزف العاق س لكمه 
أنسلا؛.عن أبويعيم وواه لسك لا قالأ إدا يال،: 

سدسعير س خز يمحرء أنص ياموس( •' موسمح، إر الله أوحى راُأى 
نإداالمصساني، على واص عورتك، يها يوارى وحرة جوعتك، ينا 

الدسا،ق عجلت عقؤية راجعوف، إليو ؤإثا لله إثا ٠ فقنأ ممؤله الدنيا رأيت 
رواهالصامح، بيعار مرحا ظل' ممؤلأ والقمر مدبرة الدنيا رأيت ؤإدا 

>دًِءنأبىاشاْر".
القي١مهيوم بالخسية ليأيي العبد إف داود يا داود• إل الله أوحى ( ٢٢٧)

متهمكيا ثكوف أن أمحتجب يجروثها، الكلاب عليها اجتمعت حيفه نص 
وقالناس، ق النا<ر؛،واضث الكلأم،رَلين ثب نعهلم.؟ياداوذ نص 

ضص"رواثمحضعنضص.

)ا(إسادءضعيف:

بهتقرئ قتادة، حدث من غؤيب حديث هدا وقال؛ )اآ/'آأ'آ( الخلية ل أبونعيم أخرجه 
الأسمذني.حديث من إلا نكتبه ولم بكر، عن الأنصاري 

إسظدءهسف:)٢( 

الية)ا-/اهآ-ا*ا(،والأنحافات انمال كز و الفردوس،كا مد و الديلمي أخرجه 
(.٤٨٨/)١ القدسة حادث الا جامع انظر؛ ضعيف، حديث وهو ( ٥٥٤)

=ا،،لأدههمث: )٣( 



^٦٣١١٢ الحدسبة يالإحادبث __ llالإتحاهات 

القيامةيوم بالحسنة ليأتي العبد ياداودإف داود؛ انأ الله أوحى ( ٢٢٨)
يسعى•زمن ؛ يال، العبد.؟ هدا ومن يارب ٠ داود يال، ابنة، ق بها فأحكمه 

وواهُقص لم أو يديه على قميت قضاءها يحب حاجته ل الؤين لأحيه 
علىعن عساكر وابن الحلب 

حلقيذوق ئي، محم عب ?_ ما لأء داود؛ إل الله أدحئ ( ٢٢٩)
لهجعلت إلا فيها، بمن والأرض السموات فكيده نيته، من دلك أعرف 

مندنك أغرفت دوني بنخلوق محم عد من ونا ن،محا، ذلك ين من 
قدميه،ثحتؤ من البوى وأرسخت يديه، ب؛ن السماء أسباب محطنتث إلا نيهه 
أرقبنأ ثه ومثجيب سأنئي، أن منأ معهليه وأئا إلا يطني عند من وما 

عنوالديل٠ك؛ عساكر وابن تنام رواث يستغفرني أف قبل له وغافن ، يدعوني، 
،•٢٧عن مالك بؤ، كعب بن -مدالرحمن 

(. ٤٨٦/)١ القدسة الأحاديث جامع وانفلر: (. ١٧٦/)١ الغردوس ند مق الديلمي حرجه أ- 
)ا(إسنادءسف:

كنزز وصعقه ١مطاع، فيه صعق، ؤإسناده ٨( ٠ بغداد)U/ تاؤيخ ق البغدادي الخطيبج أحرجه 
١(. iU/Uالقدسة)الأحاديث جامع وي ، ١( ٦ ٤ ٥ ٤ / العمال)٦ 
)أ(مضوغ:

(،٢٧٨٣)المنير الجامع ق كما عساكر وابن (، ٥٩٠)الغواني ي الرازي تمام أحرجه 
يوسم،أساله ل موصؤع، باحلل حديث وهو (، ١٧٥/١)الفردوس ند مز والديلمي 

روىعدي؛ ابن وقال متروك، أبوزرية'والدارقملي وقال كذاب• وهو المثمر؛ ابن 
والمزان)ئ/آآث(.انحروحتيلأبنحبانرم/مما(، انفلر: بواطل.





٢٦٣٣٦المذسئف السفيه الإ0حاهات 

ص؛:اص'مي؛بمحتمردخ
معلقاالر عبد ابن 

يإلأثجكمنح( مسك عظ ياعيسى ت ميم ين محمى إنا الله أوحى ( ٢٣٣)
•موسى أبي، عن الديلمى رواه • ص ئاسح ؤإلأ الناس، يعظ اثممنت 

منإف محي كن بلملأ ض أف الإ"محزإ j محسى إمحأ الله أوحى ( ٢٣٤)
أبوالئخوواه أجره له وأعظت حننه، ثه أصحخت هن'ض\تي، صام 

ضْمصشالد/داءرم

الثقفيعدارحمن بن مؤمل وفيه الأوط، ل الطراني رواه : ٢( ٠ / )A الجمع ق الميثمي ال ق -
.صعيم وهو 

(،٢١١٢)الخاهع صعق ق ^٠٠ ^^٠٧، ( ١٢٧٨ ) الصغير الخامع ي السيوطي صعقه والحديث 
X٣٣٤١ةاسفة)L٧اوو 

ضمف:اّلاده )١( 

الأحياءضج ي العراقي وفال ، ٢( ١ ٩ / )١ وفضله العلم بيان جامع ق عبدالبر ابن أخرجه 
القدسيةالأحاديث جامع وانظر؛ باساد. له أظفر ولم تعليقا، عثدالبر ابن ذكره : ١( /٧ )١ 

)ّآ/ّاأ-آ(:صعيفجد؛.
ضعيف:)٢( 

له.إسناد لا حديث وهو ١( ٨ * / )١ الفردوس ند مق الديلمي أخرجه 
=• ضميف آ(إثده ّ) 



الحدسيةيالاحادبث الميبئ الإشهافات  ٢٦٣٤ ٦

الاك>دمح،لأ لمادي مأ الأساء:أف مئ ثم إر الله أوص ( ٢٣٥)
وعد، لهم ظالم عتن اعذتهم ومطي، عدلي عنهم أقم ثاني يي، يغتروا 

رواهأغفره ذب بجرعلي لأ ثإُه رحمم،' بن ثيأسوا لا • الخطائ؛ن إعبادي 
عنأودر 

صإلفانِمحضفيى،)آ"مآ("أوحماللن 
 ،/W رواه• عام أرس١ئة علتك ولأنلمى حوراء، ألم، لأروجنك وجلار

•ابنعساكرعنأبيمحرة 

(rrUr/A)العمال كز ز الدرداء،كا أبي عن الماب،والرافعي ق أبوالشخ حرجه أ ت
الأحاديثجامع ل كما ضعيف، حديث وهو (، ٥١٢)الفردوس ند مق والديلمي 

القدّيي)ا/أ'آ*ا(.

ضعيفوهو ، ه~ ~ علي حديث من ( ٣٩٢٣)الأيمان شعب ز البيهقي أخرجه كما 
(.١٥٧١الخايع)ضعيف ل الألباتي ضعفه أيضا' 

))(إدادهسف:

;رقم  ١١٨ / )١ الفردوس مسند ق والديلمي ، ( ٤٨/٣)الأولياء حلية ي أبونحيم أحرجه 
قكما الحديث متروك فهو البصري، راشد بن وهب فيه ضعيف، ؤإمناله (، ٥١٨

إثادهوق )إ/آهم(. والميزان )أ/آلإآ(، الكير اء والضعف iyafx)انحروحين 

١(./٥V )٤ الميزان ق كما ضعيف وهو داود، بن الهدام أيضا 
=)أ(اسظدههسف؛ 



٢٦٣^٦ يالإحادبث السغيذ الإتحاهات 

اص،يفلان مز أف الأيء: مذ ض \و اث 7خى ( ٢٣٧)
عملتثنايا يى، ثتعززذ إئ امط1عك وأما ثمنك، واحه ثعجلتا الدذا 

عذون؟قإ عاديت خ' iال،: علكأ، دلك وما ياوب فال،؛ علك؟ لي فينا 
ننودرا،.مابن عن والحك أبونعيم رواه ؤليا؟ ي واك أوهل 

ثثمميتلا نصمئ \م ١^ ثاتين ١^، أخي إئ ١^ "أزنى ( ٢٣٨)
ملائكتي،إل أسكك ثلم ييرة مصاب منك اصابتي ثمد حلقي، إل 

محمداوعلى حوائجك ص وقي عدابي على طاقتك يمدر أغمبي يامحر 
ئزإن;;ض،٣ ئي، ئذفو ض تني م ه < ش ضبك 

(o-^oo/r)العمال 'آ(،وىز )"اآ/خا'دمشق -أريح محصر ق كما عساكر ابن أخرجه 
\،(:v/rوانحروحمح،)حان ابن الأكدرانى،قال الهوكل س ضعيف؛فيه وإّناده 

•بحال به الاحتجاج يجوز فلا روايته، فكثرالناكيرق فيجيب كبر، لما علميه تدخل كان 
منكراته.من الحديث هذا ( ٢٩ ١/٤افليزان)ز الذهبي وعد 

يقال الأّكدراني، التوكل هانئ وفيه العمال: كز ي قال سيق، لما ضعيف فالحديث 

■يجهول المغني؛ 
ضيف:إسناده (١ 

ضعيف،ؤإناده ٢( ٠  T/r)البغدادي والخطيب ، ٣( ١ /٦ ١ الحيلة)٠ j أبونعيم أخرجه 
(.١٥٦٦)ق كما وهوضعيف؛ الأعرج، حميد فيه 

قالألباني وضعنه (، ٢٧٨٠ر المغير الحامع ل ، بالضعضالسيوطي له رمر والحدث، 
(.٣٣٣٧)الضعيفة لة لالوق (، ٢١١٥الحاح)ضعيف 



القدسيةالمينه الإتحافات  ٢٦٣٢٦

بمشي؛س عفرت بجهلاذ عصيي محاق ياعز؛ن تبمؤ لا ١^ ١^ محأوص 
رواهالراجمين أرحم وأئا على بالمحو اعجل، لا تيم لأذى 

محرةُمأبي عن الديلمي 
خنقاخف نا ذخلالي القمح>متي ذي إر ض اض /زَ ( ٢٣٩)

ادروفحييتإث رأيته ص يما، له وسأجعت المغروفخ، محن إئ أحب 
وأثولأه،أحبه إإُي ' ويوله لأمه إليو الطلب الثاس إر وحببت واصطاعه 

لابنصهمنه، الطالب الناس ولي ونعمثت ايرونا ١^،< كرهت؛ رأيته ومن 
الرشعبداقه بن بكر عن الديلس رواْ حف من ثير من فائه ئتوله، ولا 

٢() أ

الأن ^ امحئ،مح أخا ارءن،;ا أخا إليً:ئا افن ■محزَ ٢( ٤ )٠ 
ويرؤعمحو، وم '،ءف، وألس سلينؤ يملوب إلا محؤيي ين محتا يدحلوا 
ينهمأحد عند همادي ين ولأحلء محوتي ين محتا يدحلوا ولا طاؤرة، 
إؤأالظلأمه تنك ثرد حتى يصلي يدي ثنن محائنا دام ما ألعته فإُي ظلأمة، 

)\(ستر؛

الأحاديثجامع وانظر: ظاهرة، فيه والتكاره (، ١ ٨ ٠ / )١ الفردوس تد مل الديلمي ذكره 
(.YA1/T)الثيب 

الأحادثجامع وانفلر; ضعيف، حديث، وهو )ا/'خا( الفردوس ند مق الديلمي ذكره 





الهذسق؛الثنيف ^^ ۶^١٥١ ٢١٢٨٠٦
ظ\و'~تكلا \في زم ثذئ. تدين ئ الأنجم، j "نهوب ( ٢٤٢)

محدأمبن فماله عن الديلمئ رواه 
يزوجهاثلم سة عشره اثمثي ابنة له بلعت من التوراة في مكتوب ٢(  ٤٣)

وأسأآ/عمر عن اويهس روآه عليه دلك ثاثم إثمما، ثأصابت 
ولن3سمل'ررمحه ق ؤيزاد حيائه طول أف سره من التوراء ي مكتوب ( ٢٤٤)

،.٣١محهما- الله —رصي عثاس ابن عن الحاكم رواه رحمه 

،:)\(إسظدهضسأ

(.٥٢٧٠)الخامع صعيف ل الألباني وصعقه ، ٤( ١ ٢ / )٤ الفردوس ند مق الديلمي أحرجه 
ضييف:(إسلاده )٢ 

قالالبيهقي وقال ، ( ٠٨٦٧ ،  ٨٦٦٩)الأيمان ثعب ل الثيهقي حديثهما س أحرجه 
الأمامقال ، بمرة شاذ والمس صحيح إسناد وهن.ا كتابه أصل ل وجدته هكذا الحاكم؛ 
منكر.الأساد وهوبهلوا الأول يالأساد يرؤيه إنما أحمد؛ 

ضعيفل الألباني وصعقه (، ٨١٩٩)المغير الحامع ق بالضعف السيوطي له ورمز 
(^٥٢٧١.)

)'أ(إسادءسيح:

السيوطيله ورمز الذهبي، ووافقه وصححه ( ١٦)ة/• المستدرك ق الحاكم أحرجه 
(.٣٦٩٨)الترغيب ل المنذري وصيحه (. ٠٨٢ ٠ المغير) الحامع ق بالصحة 



١٢ ٣  ٩٦الحدسيف يالإحادبث السنيه الإت>اهات 

نيك•؟ق زاووك هم ^١ عالبمى لمادك مأ إلهي يالأ: داوذ "إل ( ٢٤٥)
ذاعامحهم أف علكأ لهم إف اهم،ياداوذإ على ظ ذم لكذ عالا:لف 

١،•در أبي عن الئرائ رواْ نحتهم إدا لهم وأغفر الدنيا، 
عديذز.محاي،ءمالأ:نازب محنى عدة ينأى الخنه يحل عدأ "إل ( ٢٤٦)

عنالنحراني رواْ بمنيك وجؤيتك يعنيو، جنيته ثعم هال،: ، يرجم، ثوى 
(٢). t

• ابيىهريرْ

تا(إ،،أظدهسف؛

بنمحي فه ضمف؛ ؤاناده ( ٦٠٣٤)رغم: ( YV/V)الأوط j الطراني أخرجه 
:أينا" " وفيه . الحديث مكر )ّآ/ا'\ه(: المزان ي الدهي قال الرض، حمزة 

،عطاء بن الوصعين ; كيلك وفيه ، ( ١٧٥٧)القريِا ق كما صعيف وهو مرة، بن الخليل 

ز= = المنتمى قال . بالقدر ورمي الحففل، ميء صدوق (; ٧٤٠٨)١)^-؛، ق قال 
.ضعيف وهو الرقي، حمزة بن محي وفيه الأوسْل، ل الطبراني رواه (: ٢٠A/Y)"انحمع 

(.١  ٦٦٨)الترغيب ق المدري صعقه والحديث 
•جدأ (اسادءضسف ٢ ت 

بشيرفيه ؛ حداضعيف ؤإسناده ( ٧٣٥٢)رقم: ( ١٧٤)a/الأوممهل ق الطبراني أخرجه 
حدعن خرج حتى كثمأ بخطى (: ١٩٢/١)١نحروح^jا ق حبان ابن قال ميمون، ابن 

انفرد".إذا به الاحتجاج 
مسن:ابن وقال ، ث الخ. متروك الدارفطني: وقال ، بالوضع يتهم البخاري: وقال 

مأّا(.٠ / )١ الميزان حديثه". طرح "اجتمعواعلى 



الخذسئةالمينه الإ0هاهات  ٢٦٢٦
عواديلإ ياذب صالت: اثتكت ذمحد يكني، لناة  oiuj"إل ( ٢٤٧)

ثحنكنا إلبمئؤ يحنوف نجعا، حشعا بشرأ حالي إُي الله محأوحى ووواوي، 
^^١،•عن الئراني رواء إرمحها الخنامه 

القيامة،ءٍقولاتيوم يحاطثتي الله إن محمد يا جثطأ: محال، ( ٢٤٨)
إىيارب  ٠٠؟النار• ١،^؛ صفوفخ j محلان بذ محلان أرمح، مالي ياحثريل؛ 

دارق أننعه إُي ١^: ءمول، اليوم، حيرها عليه يعود حنة له ثحد لم 
ومنان■محام من وهل • محيقولت فاسأله محأبو، ياماف، يامحاف ؛ يهول، الدنيا 

فالطبراني رواه •" { ٢٤ ٠/٤)ائتمع ق الميثمي قال سق،  liحدأ؛ ضعيف فالحديث 
الترغيبق النذري أيما~ ~ وصعقه ، متروك وهو ميمون بن بشير وفيه الأوسط، 

(٢٨١٢.)

'(إسادءسف:

سهلفيه ؛ صعيم، ؤإساده '٢(  A/y)الزوائد محمع ل كما الأوسهد ق الطبراني أحرجه 
ابنوقال ، به الاحتجاج بجون لا ■٢(;  ٤٦/>١ انحروح؛ن ل حبان ابن فيه قال نين، ابن 

الحديث"."مذكر ٤( ؛ r/vالخامل)ز عدي 
وصمين، بن سهل وب الأوسط، ل الطراني رواء (•• ٢٠)؟/A الجمع ق ايثمي ق'ل 

ضعيف.

(.١  ٦٦٧)ألترغب ق الذري ضعفه والحديث 

وقكعب حديث من ( ٨٨٢٨)ت رقم )ه/'*آا( المصنف ق عبدالرراق ينحوه وأخرجه 
محهول.إسناده 



١٢٦٤ ت الحذسئة السنئف 

صفوفؤل محأدخاله النار، صموفؤ من ندو ر.جرأ.؟داحده عز الني عير 
،•جابررعن الحكثم رواْ بثو ام 

يءنردا اتدي ض: غص؟ أقن نايك أي ئوحى:َلأ "مال' ( ٢٤٩)
ضأعر مذ ت بلفظ عنه واليهقذ هريرة' أبي عن الخرائطذ رواه عفي' 

.٢٢١غفن ميز إدا من ابمدك؟ءالا: 
ئذياموسى ث ثال، يه، رأذعوك أدكزك شئا علني يارب ت موسى "يال، ( ٢٥٠)

التئ،إلا إل لا ئل ناك: ^١، مولت عياذك كئ ى ماك: ض، ولا إلا لا 
لوأفياموسى محالت: يو، سيئايخمبمتي ١^ إئمايارب، إلاأئت لاإله يال،ت 

يالله إلأ إله ولا كفة ق السح والأرصعن عتري وعامرهن السح الموائم 
وأبويعيموالحاكم، حثان وابن ائ النرواه الله إلا إله لا يهذ مالت كفة، 

سمدُم•أبي عن والحكيم وأبويعلى 

٠آ ١ ر 
M

إسناد.له ولمس )ا/؟ه'آ(، نوادره ز الترمذي الحكيم أحرجه 
)'ا(إسادهسف:

دمشق-ارخ ز عساكر (،^ ٨٣٢٧)الأيمان شعب و المهقي أحرجه 
السيوؤليله ورمز ضعيفان، وكلاهما مح الأبي ودراج لميعة، ابن فيه صعيم، ؤإستاده 

٤(■٠  ٦٦الجامع)ضعيف ق الألباني وضعفه (، ٦٠٨٠المغير) الجامع ق بالضعف 
=اسظدهضث: )٣( 



الهذسثةيالاحادبث المنغيه الإ0ءافات  ٢٦٤٢٦

ه1لا:لأحئ؟ ع؛ادك من حب من أغنم اتي ودذذ ياوب موسى: محال، ( ٢٥١)
عدينأيت وإدا أحة، و1ا دلك، j ثة أذنت، محأتا ذكري يكثن عندي وأنت إذا 

عساكرواُن الدارمملى روآه أنعضه وأثا ذ3ك، ص حجغ محأنا لأ.؛ذلإؤإ 
ُ ()١

ص

هكانض ذيك أف علم عال،: آدم؟ كسيارب موسى؛ مال، ( ٢٥٢)
مرسلارمالخن عن الحكيم رواه ذلك 

ضي اش ٥^؛ ص؟ قزى س يزات نا لنتي: نوني 'ض' ( ٢٠٣)
بنوءمران بكر، أبى عن والديلمإ اثىّ ابن روائ ظلي" إلا فلا لأَ يوم 

نبزه

وّق)ا/حآه(، والحاكم (، ٦٢١٨)حان وابن ١(، )•م\0 الكبرى ي السر خرجه أ =
برقم;إسادْ عر الكلام سق وقئ _،؛ وإّنادْ ( ١٣٩٣)وأبؤملى )\/\ص الحلة 

(٢٠٤.)

)ا(إس1دءسف:

وانظر:صمغ،. ؤإساده (، ١٤١/م٦١)دمشق ؛؛ Jjbل عساكر وان والأفراد، الدارقطتي أخرجه 
الأحاديث،س)أ/-إ(.جامع 

)أ(إ،،ثدهضاس:

ق١لأJاتي وصعقه لأمهلاءه، وهوصعق )ا/آخ(، نوايرالأصول ق الترمن.ي الحكيم أخرجه 
٤(.٠ الحاْع)٨٦ صعيم، 

)آ(اسادهسفث



٤^٣٢ ٦ الهدس1ة المنننه الإتحاؤات 

فائيثأثاديك.؟ بيد أم أئت،ناحيك، أميب ياوب موسى: ٠ال، ( ٢٥٤)
وأمامك،حالمك أنا ثعالى: سال، أثت؟ محأبن أواك ولا صوتك، حس أحس 
وانايدكرني، "?مح، عبلم؛ي جليس انا ياموس سمالك، وعن بمحؤك وعن 
ثوبان؛عن الديلمإ رواه دعائي، إدا معه 

اللهيفتح الدنيا، ١^^، عبدك قلى محي ليلق يارب • موس ثاله ( ٢٥٥)
وجلالك،وعزتك لة، أغدذط ما ندا : ءةال، الخنة، أبواب من بابا له 

مندوجهه على سحب والرجل؛ن، اليدين، أيهئ لوكال مكانك، وارتفاع 
iالا;ئم محط، بأسأ ير يم لكال ممره هدا كاف ثم القيامة، يوم إن، حلى 

ماهدا ت محمالا النار، أبواب مت، بابا له محفتح الدنيا، الكافر يعني؛، إنك يارب 
ولمفيها، وما الدنيا لوأغطسه وجلالك وعرتك يارب ت يمال، له، اعددت 

ندمل دالديلس (، ٥٨٧)واليلة الثوم عمل j الني ابن حييتهما من أحرجه 
الصغيرالخامع ق بالضعف السيوطي له رمز ضعيف، ؤإستاده )م/هأآآ( الفردوس 

(.٤٠الصغير)ماأ الخامع صعبف ي الأJ١ني وصعقه ٦(  ٠٨٢)
فانيمحمد أبي غير ثقات رجاله i ضعيف إسناد وهذا (؛ ٤٠٤٩)الضعيفة السدّاة ق وقال 

الدلصالوليد بن بقية كتبة وهي ، يحمد أبي من محرف لعله أنه البال ل وبجلر ، اعرفه لم 
.أعلم والته الهلبقة هده من فانه المشهور 

٠مف^ ف( 

٢(.>ّآ/ما؛ الفردوس مد ل الدبلمي أخرجه 





٢٦٤د ٦ المذسثف دا|لآحاددث السننه 

يتمأعال، من ٠^١٠ ما 1^4^ ت  iJiiاؤه، محأذخلذ الناو من يه وأسزه المموى 
إلا٣، لأ يوم المحامو يوم أظله أف جراؤء مال، مرصايك؟ ابؤعاء أرملة أو 

مخافك؟من رحنتيه على دموعه ّنانت من جزاء منا شء محاو: ظلي، 
رواهالأكبر المئ المحامو يوم وأقتو جهنم لفح وجهه أي أف ؛جراؤ٥ مال، 
•مسعود ابن عن والديلمي عساكر ابن 

أحثهإلأك أحب نايك أي يارب نيه: يحاطب فينا داود "مال، ( ٢٥٨)
إليأتي لا الكني، مي، الملب، مي، إئ همامحي أحب ياداود مال؛ يحبك؟ 

ملوأحب أحش ، يرول، ولا الجال، ثزول، بالنميمة، يمثم، ولا سوءأ، أحد 
مذوأجب أجبك ر لمملم إثك ياوب مال؛ ءثامحي، إل وحبش يحبني، 

تا(إطدههسف:

الفردوسمند ؤ، والديلمي )ها'/ا*أ*إآ؛(، الممال كز ؤ، كما ام عابن أخرجه 
(iyy^/Y  صعيمحوهو قرقد، بن حر وفيه الممال؛ كز ي قال ضعيف، ؤإمناده.

وصعقه، بشيء ليس •' ميز بن بجثي وقال ، عندهم بداك ليس البخاري؛ قال : قلت 
)ا/تمالأ(،حبان لابن انحروح^ن )أ'/ل؛آ>(، المجير ازييخ انظر: وجماعي.المائي 

)ل/ا/ا،ّآ(.الميزان 

أيضاوفيه انقطاع ناده إسوز ( ٤٥٢رقم: ٤ ١ ١ / )١ الزهد ي المبارك ابن بنحوه وأخرجه 
(.٢٨٤٥)التةريّتا ق كما صعيف وهو الري، صاخ 

ول( ٤٦)؛/الخلية ل صرهخ(وأبونميم الزهد ل أحمد الأمام مهلولأ بنحوه أخرجه كما 
أيضا.١نقهلاع إسناده 



الفذسئفباالآ'حاددث المييذ الإتحافات  ٢٦٤٦٦

وثقمائي،ؤيلاش ^١^٠^، لكزهم ممال،؛ عبادك؟ إل احييك نحس يحبك، 
أثيذإلا مظنحو ق معه ينمي أز مظلوما يضن عد من لين إنه ياذآوذ 
•عباس ابن عن عساكر وابن التهمي رواه الأئدام رول، يوم محدمته 

يالط؛ورقي؟ منا ررُهم حيت قد حلقك كل يارب إبليس؛ محال ( ٢٥٩)
•عباس ابن عن أبوالئيح رواه عليو اٌمي يدكر لم ما 
كتابسيكون أكه علنت ويد آدم أمطت يارب إبلست; هال ( ٢٦٠)

وكيهمينهم، والسيوف الملائكه رسلهم محال؛ ورسلهم؟ ينابهم ننا ورسن 
الوسم،يابك فال؛ كتابي؟ ئنا محال: والإنجئوال5وروالمنمح، التوراْ 

عليه،اله آسم يدكر لم ما وطعامك الكهنه، ورسلك الشعن، وتراءئك 
ومصايدكالخمام، وبيتك الكذب، وصؤدمحك منكر، كل وسرابك 

ابنعن الئراني رواه الأسواق اإرمار،وم.تحدك ومؤدنك ، اشناء 
عثاسم■

ضعيف:(إسلاده )١ 

وابن( ٤٥٤٣)الفردوس ند مز ،والديلمي ( ٧٦٦٨)الأيمان نعب ق السهمي أخرجه 
اشناعس وز ، ( ٦٤١)المية والاتحافات (،  ١/٤٣٤٦٧ انممال)٥ وكز عساكركما 

)آ(إسادءسءيح:

الأصهاشوأبونعيم ، ( ٣٨٥)الختارة ل والضياء (، ١١٤٥)العظمة ق أبوالشيخ أخرجه 
٧(.• )٨ الصحيحة السلسة ز الألباني وصححه صحيح، ؤإسناده ١(  ٢٦/٨لحلية)اق 

)م(1سادءضهيف:



٢١٤٧٦المذسئة بالإخادبث السنئه الإ0ءاق1ت 

دامتما آدم ثني اغوى أبرح لا وجلالك يعزيك ت ٥ إبليس يال، ( ٢٦١)
مالهم ؛عفر أبرح لا وجلأتح، مجريي ي؛ له سال، محهم، الأوواح 

سميرا،•أبي عن أبوثعيم أخرجه استثمرؤبي 
صال،،؟ UUيملي هنأ اللام: عليه ينوسك، اسريأ بمو محالت ( ٢٦٢)

قومك؟3لئا محال، مادا ياموسى، الله؛ سال، إسراثيزأ، يابتي الله اتقوا ت موسى 
صلأنيإن ثأمرهم محالآ: !؛،؟ IUيصلي هنأ مالوات علمت، محي ما يارب ؛ محال، 

بنبحيى فيه ضعيف؛ وإسده ( ١١١٨١)رقم; ١(  ٠١٢/ ١ )١ الكبير ق الطبراني خرحه أ- 
قالهبكيرماكير، بن بحيى عن روى )ة/اُخّا(: الزان ي الذمي قال الأيلمح،' صاخ 

الشلي"•
الأيليصاخ بن بحيي وفيه الكبير، ل الهلراني رواه : ( ١ ١ ٤ / ١ ر الجمع ل الميثمكب وقال 

.العقيلى صعقه 

الضعيفةلة لالز الألباني وىل ( rr/rالأحياء)ضج و العراقي ضعفه والحدث 
"مكن:(: ١٥٦٤)

ا(ارثدءسءيح:

(٧٦، ٤١)■U/؟r>، نيم مق أحمد والاط،؛ (، ١٠١٢> f/A)الحلية )، أبونعيم أحرجه 
والبنوى( ١r٦١/٤)المستدرك ز (،والحاكم ١١r٧١رقم:)م)آ>/خه؛( الموصلي وأبوبمالى 

الذهبي.ووافقه الحاكم وصححه فيشرحالسنة)ه/ماهآ(، 

١٢)الجمع ز اليثمي وقال  لوالءلحم١ز، بنحوه، وأبؤيعلى أحمد رواه (: ٠٧/١٠
يعلى.أبى إسنادي أحد وكدا الصحيح، رحال رحاله أحمد إستادي وأحل الأوسهل، 
(.١٦٤٦)الحامع صحيح وق (، ١٠٤)المحيحة لة ايالق الألباني وصححه 



الهذّثدالآ.حاددث المسه الإتحافات  ٢٦٤٨٦
عساكرابن أخرجه أهلئهم ديك لولا محي، وحخ، تسيى أف همادى على 
•أنش عن 

وهوأبصر~ سثئه يغنل أف ميد عثد دلك النلاثكه:رب "محانتؤ ( ٢٦٣)
لةياكتتوها تنكها  jjjيمثلها، لة ياكثوها همبلها لإل ازموة ت مال، يه~ 

•هريرْ أبي عن ومسلم أحمد رواه جرايي، من ركها إيما حنثه، 
محيإليها، الله محأوحى أركاني، محأحنت يارب الخنه: "محالت ( ٢٦٤)

وجلاليوعرتي الأمنار، من والسعود والحنين، بالحسن أركاثلئؤ حشوت 
عنالأزلي بنيع ابن عن الديني أبوموسى رواه ض ولا زي يحلك لا 

)ا(إسنادهسف:

١()أ/ها،"آ• وكز ( YAi/ro)يثق -ارخ محصر ق كط U/ ش أخرجه 
)Y/؟U؛(.القدسة الأحاديث جامع انظر: ضعيف. حدث وهو 

)أآممح:

(،٤٩٨، ٤١١، ٣١١^، ٣١٥، ١٢٤٢، Tr/؛Y)_j_ام أخرجه 
(•١  ٢٨)رقم؛ ، تكنس، لم يثن بؤإذاهم ، كبت، انمدبجنة إياهم يابؤ 

يبدلواأن م تعاى؛ اض قول باب التوحيد؛ ز البخاري أيضا- نحوه وأخرجه 
يرنفباب الضير: ق والترمذي ، ( ٠١٢٥ ١ ) ; رقم ، الله كلأز 

اطلوصروأبوملى ( ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠)حبان وابن (، ٣٠٧٣)رقم: ١^، مورة 
(٦٥٠، ٦٢٨٢ ٠.)



٢٦٤^٩٦الحدسية السنئه الإتحافات 

٠.غؤيب؛ ومحال أبيه، 
نةئةيتٍئبمائآهبم،

علهحرت همير ءت،ٍي ت قنالى اللت ^١، ، مات حز الدم رقأ تما 
عمداللهبن جندب عن الشيخان أحرجه الجنة 

والاحر، مدنب أحيننا وكاف متواخان إسرامحل، ض قي رجلان كاف ( ٢٦٦)
سول،١^-->؛، على الأحر يرى المجهد يرال، لا وكاف امحادء، في نمت 
عأمأأبعثت ونيي حليي محمال: أئمن، له؛ صال، دمؤ، على يوما يوجده أئمحر، 

روحهمامحمص الجته، الن يدخلك لا أو لك، الله يعفر لا والله ت محثال ؟ ١٠^؛
ماعلى أوكنت عالما ُي أكنت : ال٠جتهاJ ^١ محمالأ العاليئ، رب عند ع١جتمعا 

للاحر:ومحال ُنحمتي، البمه ف°خ° ادهب للمدنب: ومحال فائرا؟، يدي قي 
؛.٣١ه- ~ نؤيرة ابى عن وأبوداود أحمد أخرجه النار ادهوايوإلى 

)ا(إسادهسف:

\(.■)\/yoالاصاة j الخ١ففل قال ا/آ"ا/ا"مامآ(. )١ اس كز ز كما المدض أممّى أخرجه 
.حداءري.ب هذا ت أبوموصى قال محاهمل، إسناده وز 

)آ(سهيح:

بابوْلمفيالأءان: (، ١٣٦٤)رقم: بابئجاءفيقاتلالشس، الجار: بيالخ1ريفي 
(.١١٣)سلضمثلالأشانف...رقم: 

=)؟(إطدهح،،س: 



الهذسئةالميه الإتحاهات  ٢٦٠٦

محعطس، رأسيه ي محصارت وطارت، مارت الروح آدم ق محخ لما ( ٢٦٧)
أخرجهالله )و'طك' : الله- خ\لأ ، زب له الخند صالأث 

فهغ-أنى- عن والصياء والحاكم حنان ابن 
طمجونخ ش أنواحهم الله جعل احد، إحوائكم اميب لما ( ٢٦٨)

نتؤلهب ءس ةامحيإ، إلى بنارهاوثاوي ثأكدءس جمرثريأنهارالجنؤ، 
مذنالوا؛ وممحتجم مأكلهم خب وجدوا نلئا الرش، ذ فم 

ولاالجهاو، قي يرهدوا يئلأ ررذ ١^٩٠^ قي أحئاء انا عنا إحواتا يلع 
أحمدرواه عنكم أتلئهم أJا سحاثه: الله فاد ؟ المبؤ عند يكلوا 

اللرصي ~ عباس ابن عن ضر وابن وامح، والحاكم وأبوداود 
 -L^/رأ

الض،عن الهي باب الأدب: ي وأبوداود (، ٣٦٣، r^r/yمنيم)و احمد ام حرجه أ =
لوصححه حن، ؤإناده (، ١/٣٨٥ )٤ المة شرح j والغوي (، ٤٩٠١)رنم: 

صءٍحالخامع)امأ(.

تا(إسادءسهيح:

وصححه( ٢٦٣/٤)متدركه ي والحاكم (، ٦١٦٥)رنم: رأا/٧٣( حٍاو(ابن أحرجه 
وف،(، ٢١٥٩)الصحيحة السلسلة ل الألباني وصححه ، كدللئ، وهو الذهبي، ووافقه 

١X٥٢ الخامع)٦ صحيح 

تتآ(إطدءصأهيح: 



٢١٠١٦الإساثبمالآسص 

\ث:و'صفأتي، أملأ محَلئ: ١^^ فذش "ث ( ٢٦٩)
رواهأعطي ؤيلئا 'أخت، يك منك، إئ أحب حلما حلمت ما ؛ عال، 
وأبىأمامة، أبى عن والطبرانى مرسلا، الحسن عن أحمد بن اممه عد 

محرةل١؛

رقم;الشهادة فضل باب الحهادت ل وأبوداود (، ٢٦٦/١)أحمد الأمام أخرجه 
والطري جرير وابن (، ١٦٣/٩)والمهقي )\/AA(، المدرك و والحاكم (، ٢٥٢٠)

فهوكذلك؛ وهو الذهمب' ووافقه الحاكم وصححه ( ٨٢٠٥رقم؛ )ّا/ّااه مسيره 
(.٢١٩٩)داود أبي صحيح ق الألباني وحسنه لهلرقه، صحيح 

٠يثه ث (

الحسن:مرسل أما 

الفوايوو الثوكاني وقال (، ٣٢٠)الزهد زوائد ل أحمد الأمام بن عدافه فأخرجه 
ا-درباطل.وناوفيالزان;(; ٤٧٨)

وانفلر:. اتفاقا موصؤع كذب إنه ■' )٣٦( الكرى ا،لوصوعات ق المروي القاري علي وقال 
(.١٣/١والuةاسفة)(، ٢٠٣/١■تزيهاب)

:أبي حديثا وأما 
رقم:)خ/؟اا( الأوسط وي (، ٨٠٨٦)رقم: ( ٢٨٢/٨)الكير ل الطراني فأخرجه 

بنعمر فيه أيضا؛ صعيم، ؤإسناده (، ١٧٥/٣)الكبير الضعفاء ق والعقيلي (، ٧٢٣٧)
الغالب أبي عن صاغ أبي بن "عمر (: ٢٠٦/٣)ا،ليزان، ي الدهى قال صاغ، أبي 

=. وفصاله العقل ل والحبرباْلل ، بالنكرات، مشهور عته الراوي إل ثم يعرفا، 





١٢ ء ٣ ٦ الحدسية بالاحأدبث المس الإتياهات 

افإن محمد امة يا القيامة، يوم العرش بفان من اتادي ينادى ( ٢٧١)
،فواهوا، التوعا0 وميتؤ شأ، وهته محمد محتقر لي كاف ما مول،: ثعالى 

•أنل عن النصرة j( المقري إبراهيم دوام برحني اؤه واذحلموا 
ذغائبمض ص بمشأ ^^١ \س َياص ١^: "تائي ( ٢٧٢)

مهاض أم اليرابيعذ رواه الثواب 

والتعديلاّيرح ي كما محهول وهو غسان، بن الحارث فيه صعيف، ؤإساده (، ٣٤٣٥)
)آ/ه،م(،والزانرا/اأة(.

(;٦٦٠)الحامع صعيف ل الألباني وقال منكراته، من الحديث هدا الذهبي له وذكر 
حدا.ضعيف 

)ا(إدادهضصف:

ينحوهوأخرجه (، ٢٨٩٣)الأحياء نحريج ل كما التبصرة، ل اكري إبراهيم أخرجه 
كزز كما المجار وابن الدي أبي وابن ٥(، ١ ٤ ٠ رقم:  ٦٦/٦)الأوسْل ز الطراني 

فهوالمربي، أبوعون نان مبن الحكم فيه ضعيف، ؤاسمناده (، ٣٨٩٩١/١٤)العء.ال 
صعيف.إساده العراقي; (.وقال ١ ٤  ٤٣التقريس،)ق كما ضعيف 

انظرجدا، ضعيف ؤإسناده ، ١( /^١٩  ١٥)المنة شرح نز الثغوي أخرجه آخر طريق وله 
(.١٢٧٩)الضعيفة الململة 

فصف:(أسلاله )٢ 

أبوعاصمفيه ضعيف؛ تاده ؤاّ( ١٣٥٨)رقم; ( ٢٠)أ/• الأوسط ق الطبراني أخرجه 
=إسماعيل. بن الربيع الثقفي 



الحذسثقالسنئه الإتحاهات  ٢١ ٥٤٦

.الحديث منكر ; ( ٤ ٥ ٥ )ّآ/ والتعديل الخرح ل حام أبي ابن قال 
أبوعاصمبه تقرئ الأّظد، بهذا إلا هانئ أم عن الحديث هذا  ijjJiلا الطبراني: قال 

•الكول ال-قذي 

بنالربيع أبوعاصم وفيه الأوسط، j الهلبراني رواه )•ل/ههُآ(: الجمع ق المشي وقال 
.أبوحام قاله الحديث، منكر إسماعيل، 
■( ٢٨٩٣)الأحياء غثريج ق العراش صعقه والحدث 



٢٦٠٥٦اليذسئف السنئه الإتحا9ات 

المدسةبالأحاديث السنية الايحافات فهرس 

الممهؤةالوضؤع 

٥انحقق مقدمة 

مكانتهشيوخه، ونشأته، مولده، اسمه، بالولف التمش 
٨

وفاته.، مؤلفاته تلاميذه، العلمية، 

٢١ واصطلاحا لغة القدسي والحديث بالحديث التميف 

١٤اصطلاحا القدسي الحديث تصبف 

٥١ القدسي الحديث وبثن القرآن ^1، الفرو3، 

١٧القدسي والحديث النبوي الحديث ، jruالفروق 

١٨القدسية الأحاديث ق ا،لولفات أشهر 

٢• اس رحمه ~ الولف مقدمة 



r-1 الحدسيةبالأحاديث السنبه الإتحاقات

الأحاديثفهرس 

ددجتٌثمامحد

ابمحهمثرًالعصر.,وبعد الفجر بعد اذكرني آدم ابن 

صحيحءضةينءاُرركعات.أرع الهار أول اكفي ابزآدم 

كببن أبى آيات..سبع عليك أنزلت آدم ابن 
أبوهميرةغنى...صدرك أملأ لعبادتي ضخ آدم ابن 
صحتحالطاثفيمْ أبى الهارأول من ركعات أرع لي صل آدم ابن 

صرابن تطالب...وأنت يكفيك ما عندلث. أدم ابن 

وصض منهما...واحدة لك يكن لم اثنتان 

بوميرةفطراايجيهم إلل عبادي حب 

حداصعق بوهميرة٣٤فطرا.,أعجلهم إئ عبادي حب 

بوأْامةلي..الصح عبدي به تعييني ما حب 

حسنبوالأشعثموما.عبادي من عبدا ايتليت 

صحيحبوميرةظم٠فصبر امحٌن عدى ابتلت 

صحيحصبر...ُم بحبييتيه عبدي ابتليت 

صحيحبوهمقرة١٧لقاءهأحببت لقائي عبدي أحب 

صحيحأيوأمامة٠ نر واحتسبفصبر عبدي كربمى أحدت 

حسنصيكن..لم الدنيا j عيدي كربمى أحدت 

حداصعق أبوالدردا،٢٤ذل-س الرض فأظهر •مدي اشتكى 

عفانبن عثمايا ١٦البلايا.,من عافيته سنت عبدي بلغ 

صحيح،أنم١٢ذراعاإليه تقربت ثبرا إلى العماس تقرب 

صحيحباساثن حاليا...ذكرته حاليا عبدي ذكرني 

صحيحالعرباض_^...بها وهو عبدي كريمة قبضت 

صحيحأبوهرقرة٢١له.كتبتها يعملها ولم بحنة عبدي هم 

صحيحأيوالدرداء٢٣فإن.عليه وكتبوها فلا سئة عبدي هم اذ

صحيحأبوالدرداء٢٢فاكتبوها.يعملها فلم بسيئة عبئي هم 

ممة..اعبيدي من ارعي وجهت 



٦^٢المذسيةبالإحأديث الميثه الإ0حاظت 
درجتع ٠ هد

،ن ٠ وِ  الرازيأبوس  ٢٦ بمغغرتي-أذكركم بطاعتي اذكردز 
1 أنس ٢٥ وسك...تى ب فما واحدة خصال أربع 
صعنت ءر ٣٧ له...بجد لا من ظلم من على غضي ائتي 
صعمط أيوسعد ٣٨ أمش...من الرحماء عند الخير اطلوا 
صحيح أش ٣١ ا.ّّوعملوا الدينآموا لمادى أعددت 
صحيح أنسأبوضرة،  ٢٩ رأت...ع؛ن لا ما الصالح؛ن لمادى أعددت 

صحيح قتادةأيوسصد،  ٣• صلواتحص أمتك على امحثرصاّت 
صحيح معودابن  ٣٣ فقد...وكدا كدا سوء ^^١١ فال الدى إن 

لهأصل لا  ببن وهب  ٣٢ عن...صعقت والأرض السماوات إن 

ءمرينالح٠رح ٣٥ حلقي-من وأحاز بائي من أولياز إن 
ص؛عهت بموحاض  ٤٧ خلقي-من وأماز بائي من أدياز إن 

أجدهلم  أبوسعد ٣٦ -زواري لأن اجد المالأرض ذ ب؛وني إن 
صعق أبرذر ٣٤٥ ....إذاعليك لمادك U إلى فال: داود إن 
صحيح أبوالدردا، ٣٧ ٠٠.وأوسعت بدنه له أصححت عبدا إن 

صحيح وأثوهميرة* أبوسعد  ٣٨ واوسمت،...حسمه له أصححت عبدا إن 

حداصعيف  أبوهميرة ٢٤٦ دربته...فوق عيده فرأى الخة دخل عيدا إن 
صحيح لموض' ٣٩ ختربجمدز...كل بمزلة المزمن تمدي إن 
ضعيف عمارة ٤• ■■■وم يذكرز الذي مدي كل تمدي إن 

عاتقة ٤١ ...الصلاة أقام إن عهدا على نمدى إن 
صعمج جابر ٢٤٧ وشفتن...-انا لللكعة إن 

صحيح أبوضرة ٥٨ ز..عمل فمن الشرك عن الشركاء أغش ى
صحيح ابومريرة ٥٩ عمل...من الشرك عن الشركان أغنى أنا 
حراصعق  أش ٦١ ءلى.ّأستر أن من عفوا وأعفلمم أكرم أنا 
صحيح أبوهريرةابنءويى' ٥٣ لما...وشققت الرحم حلقت الرحمن أنا 
موصوع أنس ٥٧ فلعلع...الدارين عز أراد من العنين أنا 
حداضعيف  ٥٤ ...أردت فمن بعلمي انماد خلقت انته أنا 

مت-! ٠١٠٣١ ٥٥ الشروقدرته...خلقت اض إلا إله لا اق أنا 



الهذسئةداالآ'حادبثا السنثه الإتحاهات ٦^٢

درجته دامحد هد
جداضعيف  أبوالدردا، ٥٦ المالك...مالك  ٧١إلا إله لا اض أنا 

صحيح اللشأبوواقد  ٤٢ الزكاةوإظ، الصلاة لأقام األال انزن إنا 
،ءِ'.سن  أض ٦٢ فلاأناأهلأنأض 

1ن . ٠ . يم  أبوميرة ٦• احدهما,٠,عتن لم ما الشريكس ئاك أنا 
1 ٥٠ؤم  عباسابن  ٦٣ فدرت...لن فطوبى الخيروالشر حلقت أنا 

صحيح الضحاك ٦٥ ^١-معي أشرك بمن شموشك أنا 
ئ|وهط أوسبن شداد  ٦٤ بي-أشرك من بي أشرك لن ميم خر أنا 

،.ذ ■٨  الضحاك ٦٦ معي...ئبملوا فلا أممي أن أهل أنا ربكم  ٧١
صحيح اينالآّقع ٧٣ فله...خرا ظن إن ش بلى ظن محي  ٧١
صحيح أبوهميرة ٧٢ شاء...ما يي فليظن ض بدى ظن محي  ٧١
صحيح أنس ٦٩ دءاني...إذا معه وى ض محيى ظن محي  ٧١
صحيح أس ٦٨ ذكرني...إذا معه وك بى محيى ظن محي  ٧١
صحيح أبدميرة ٧• حض...معه واه يي محيى ظن محي  ٧١
صحيح ابزالأّتع ٧١ فنر-حترأ ظن إن بض تمدي ظن محي أنا 
صحيح أبوهميرْواثلة،  ٦٧ ماشاء-بي فلظن بي بدئ فلي أنامحي 
صحيح أبوهميرةأيوالدرداء،  ٧٤ وتحركت...ذكرني هر إذا محيى مع  ٧١
ضعهط جابر ٧٥ اصيركلأ...تم أبغض ممن أبغض ممن انقم 
ضعفح أُوأمامة ٧٦ ءاJه...فمبوا محيى إر ملائكتي يا انطلقوا 

صحتح أبوهميدة ٧٧ عليك...أتثق أنفق 
جداصعق  أنى ٤٣ ••••أجل من آخر تدعوذبت إن أنك 
جداضعيفا  أنس ٤٤ لعفلم؛ني...بها تواكنع ممن الصلاة أمميل إمما 
حس أدسبن شداد  ١٣ ٠٠٠مزمنا عادة من عدا ابتلت إذا ر إني 

صحيح باسابن  ٤٦ فصبر...محي كرممز أخدن إذا إني 
ضعف باسابن  ٨• رحمض...سبقت  ٧١إلا إله لا اممه  ٧١إش 
ضعفح ض ٤٥ لي...أم من  ٧١إلا ١ممهلأإله ى إني 
صحيح أبوذي ٤٨ حعكه...مي على الثللم حرمت إني 
جداضعيفا  أس ٥• يثيبان...وأمم تمدي من لأتمب إني 



٢٠٩٦الئذسئةبالإحادبث السننه الإتحاهات 
لدمراييع

أس٤٩نظرتفإذا عيابا الأرض بأهل لأهم ني 
الهاجركلكلأمالخكمأقل....على لمت ني 

حداصعق أمالورلّاء٥٢أخلق...عقيم ن؛j 1 والإنس والخن ني 

٢٣٢علم—إز يا!^،'٠٣ إر الله لحى 

أمض.ئ٢٣١•••حن خللي يا إو لك و-حم
منكرأبء.ض؛رة٢٣٨•••أن مير يا العممير أخي أو لله -ءى

أنس٢٢حج—أن ياآدم ارآدم لله وءى

ماسابن -٢٣أ0قلسةلأ...داود  Jl-ouوص

موصوعمالكبن كب ٢٢٩بد-من ما ورتي داود إو لله وءى

ض٢٢٨يأتي...العبد إن داود يا اود در ضلحى
ءش٢٢٧يأتي...العبد إن داود يا اور در ضدءى
أبوهميرة٢٣٦مكان....من انممل أن يي عر ضدءى
أبوموص٢٣٣■ص ي؛ م؛م دن ض j ضوم،
أيوالدرداء٢٣٤الإنجلأنلل-وبيىذ،لنهوحم،

قادة٢٤١أذني...ل دخلن لمات كئ ا،لهوحى

آبومّيرة٢٢٤الله—بأيام ذكرهم أن موم، ئ، لاهوص

أس٢٢٢محمدأمة فيه إن وس مر ض-ص

حداصعق آض٢٢٥لا—أن ينهي من لولا وس مر للهوص

٢٢٣•••موس يا وص مj للهوص

أبوالدرداء■٢٢—أرض موس يا وص مر لنهوص

عودمابن ٢٣٧قل...رنىمنالأيٍا،أن للهوص

جداصعيم، أنس٢٣٥أزم,لنهوص

جداهنث حدمه■٢٤أخا...يا التي الر،أخا يا إلؤأ فه وص

الزنىعبداممه ٢٣٩القرني..؟ذي إو تعان- ث-- وص

حداصعق جاد'٢٢-أمحب موس يا لوس الله وص 

صحيح٠٢٠٠•اس ٧٨■سيلي•• ؤ محاهدا بجرج عيالي من عيد تما 

أض٧٩متوايات...ان عميثلاث ءطس مؤمن كا 



الحذسيفيالإحاديث الميثه الإتحاهاذ 

درجتع رامحي لمد
جداصعيف  هماسابن  ٩٦ استسالم...من إن الرحم الرحمن افه يم 
صحح الطاثفىأممرة  ٩٧ أربع"■الهار أدل تملى أن آدم ابن يا تحجز 
جداضعيف  أينمبن ند  ٩٨ بعثت...حمال بثلاث عادى على توسمت 

رداسف  الخنأنى'  ٩٩ حقا...ولى كان عليهن حافظ من تلاث 

صحيح أبومثرْ ١. .

صعنت دجل ٨٣ ...أو i واحدة والستثة وأزيد عشر الخمن 
صحيح أبوذي واحدة...والسئة وأنيد عشر ابزآدم حنت 
صحيح أبوذي ٨٢ والسثة...i أنيد أو امثالما بعشر الحنة 
صحيح أبوذي ٨٤ ...أو بواحدة والستة وأنيد بعشر الحنة 
صحيح همةبن همرو  أجلى....من يتصادقون للدين محض حقت 
صحيح عاده ٣•١ ظل...j وأظلهم ي لل٠تحابتي محض حقت 
صحيح عادة \'y ٠٠٠محض وحقت و للمحتابمن محض حقت 

، ٥٠ ص ^٠٧٠)^ حلقته...ش فهلويى والشر الخير حلقت 

، ٥٠٨ أنى حلق...وثلثماثة عشرة بضع خلقت 
صعمط ءامربنربتعت ٨١ وصلته..٠وصالها فمن مني شحنة الرحمة 
صحيح أبوميرة \'A غضهم،....رحمم، سمت 

صحيح أبونريرة ١ ٠٩ ضني•••أن له تني دعا آم ابن شمتي 
صعقت هماسابن  ١١• ...الحاة ل لكم أبقى فإنه أرحامكم صيلوا 
بطرقهصحيح  ا-انماصةبشيربن  ٨٥ وأنا...الصوم ولي النار من جة الصوم 
يطرقهصحيح  أبونرترئ ٨٦ النارمذ عبئي بها يغص جنه الصوم 
بطرقهصحيح  أبوهميرةالخصاصية بن  ٨٧ ...اكار من العد بها يستجن جنة الصمام 

حسن جابر ٨٨ النار..,من العبد بها يستجن جنة الصيام 

صحيح ابوميرة ٨٩ به...أجزى وأنا لي الصيام 
حداصعق  ع\وث* ١١٦ الضأن...مسوك للناس ءالسون لى عاد 
صحيح هماسابن  ١١١ ٠٠٠٠٧^ذكرك خاليا ذكرتتى إذا عدى 

جداضعف  أبومريرْ ١١٣ •••بعمل س إلي أب الدمن همدي 
صحيح أنى ١١٨ معك...وأنا ٠ بي ظنك عند أنا عيدي 



١١٦^٢الفدسنفالسنثه الإتحاهات 

٥٥٥ دامحع ٠٠١) l_؛u؛Iيرد 
طرتهصحيح  أبوذر ١١٢ غاغر-•اهمدضدرجوضفإني همدى 
صحيح أبوهميرة٠ أبوسمد  ٩• نازيتي...فمن رتءائي واهمياء إزاري العز 
صععف أبوميرة ١١٧ حن....-مائي قلوبا ق معرض علامة 

موصوع أبوذر ١١٤ مايات...ثلاث له يكون أن العاقل على 
صحيح معدأبو ٢٦١ أبرح...لا وجلالك بعزتك لريه؛ إبليس فال 
صحيح ءاسابن  ٢٥٩ ت...قد حلعك كل رن يا إبليص فال 
صعهذ هماسابن  ٢٦• وتد...آدم اهثعلتؤ ياراّا ت إبليس نال 
صحيح أبوميرة ١١٥ ئي...الصلاة قم، نغار" اممه" فال 
صحيح أبوهميرة ١١٩ ٠٠٠أخرج لا نالت أخرحى للننس ادز4 فال 

،غ . ٠ . 1م  جابر ٢٤٨ بجامحلى...افه إن محمد يا جسل؛ نال 
صممح هماسابن  ٢٥٨ ...أى يارى ريه بجاهل فيما د.اود محال 

1ن . ٠ . 1ِ  مسعودابن  ٢٥٧ با...شع من جزاء ما إلمي ؛ داود نال 
حداصمف  أبوذر ٢٥٦ زاروك...هم إظ عبادي حق  ١٠يارب، ناوي: نال 

عمرانأبويكر،  ٢٥١" الثكلى...عزى من حزاء ما لربه موص فاو 
، ٥٠أَ  ثوبان ٢٥٤ فأناحك...أتت رى يا موسى إالا 

صاومقسا أبوسعد ٢٥• أذكرك...شثا عالمتي رمحا يا محومص قال، 
صعهت الحس ٢٥٢ ادم...سكرك كيف ٠ ر موسء قال، 
صمحمفي أبوميدة ٢٤٩ عليك...أعز عبادك أى رى يا : موص قاو 
صارٍهط أبومعد ٢٥٥ عبدك...على تغلق إنك يارب ت موسى قالت 

صر ٢٥١ مجن■أعلم أش وددت يارب ت موس قالت 
مارٍاب أيهعن ميع ابن  ٢٦٤ فأحنت...نيتتتى رمحآ يا الخنة قانت 
صحيح ٢٦٣ أن...يريد عد ذلك رمحؤ الملائكة قانت 

أنس ٢٦٢ عل...m- - لوسي بموإسرايل ناف، 
حسن أبوميرة ٢٦٦ متواخيان...إراتيل بش ل رحلان كان 

صحيح جندُت ٢٦٥ جرح■••4• رجل قبلكم كان فبعن كان 
صحيح أبرهميرة ٩١ قصمه...ردائي نازعني فمن رئاتي الكمياء 
صحيح أبوميرة ٩٢ •••فن إزاري والعظمة رئاتي المياء 



الهذسيفيالإحادبث السننه الإتحاقات ي

درجتع دائي دمع
صحيح سهما ابن  ١٢• ذلك...له يكن ولم كذض 
صحيح أنس ١٢١ يكدض...أن له يكن ولم بدئ كدض 
بطرقهصحيح  الخارثبن عدالله  ١٢٢■ لي...م الصوم إلا له ض\دم عمل كل 
صحيح يلويابن أئوهمثرة،  ١٢٢ لي...فانه الصيام إلا له ادم ان عمل كل 

أنس ١٦٧ دجهي-به ابتغي ما إلا أنقل لا 
جداضعيف  شدادالخم*إ،  ١٦٨ أجمع...ولا حوفتي برى على أجمع لا 
صحيح أبوهميرئ ١٦٩ .ا..افم.روا>تعدى حش أذمح، لا 

،•.ه آَ  ءر ١٦٦ حصض...رحل ومن حصض الله إلا إله لا 

ض ١٦٥ هو...وى كلامي اش، إلا إله لا 
صحيح أبوهميرة ١٧• كن—لم النذربتيء ابزآدم بات لا 

حسن أنىبن معاذ  ١٧١ ذكرته...إلا نمه ى بدى يذكرني لا 
،.سم بمم ١٧٢ سمته...إلا خمر من لم معد اش.رم، لا 

صحيح أبوهميدة ١٧١■ من...خير أنا يقول أن لعيدي يبغى لا 
صعقت أبوالدردا،اينءباّى، ١٢٤ ولأنضن...عاحله ق الظالم من لأنمممن 
جداصعق  هماسابن  ١٢٥ منظر...حتم، عل.ك_، حو؛ ؤ؛ يناظر لت 

جداضعيف  همسابن  ١٢٦ ...من أحلى تتهم ألحلقا حلقت، لقد 
ضمعط هماسابن  ١٢٩ عندي...أيير يلحاف العاد يلتحف لم 
صحتح هماسابن  ٢٦٨ ...١^^ جعل ياحد اخواعم أص الا 
'وصوع أيوهميرة• أبوأمامة  ٢٦٩ أدل.ا.له محال العقل ائته خلق لما 
صحيح أنس ٢٦٧ وطارت...مارت الروح وآدم نفخ لما 

،*.ئ بمّ  ابوهمثرة ١٢٨ المتلر...لأسغتم أطاعونى تمادى لوأن 
صممت أموالدرداء ١٢٧ الأرحنى...، بقراماستقبلنى بدى لوأن 

١٣١ ١١١من الومن حيرلعيري الذنب أن لولا 

وهببن حادثة  ١٣• الصلاة...أتقبل إنما يملى ممل كل لبى 
جداضعيف  ممونة ١٣٢ أداء—بمثل الومن همدي إلي تقرب ما 
جداضعيف  هماسابن  ١٣٣ الذهدبمثل ص همدي إلمح، تقرب ُا 
صعم—، حدْعن ناجية  ١٣٤ عدى...على غضي احد على غضت ما 



صالهذسئةدالآح1ددث المثنئه الإتءاوات 

للجند رامحي لهه يرد

صعق أموامامة 0"اا حتى-بالنوافل إلي يتقرب مدي يزال ما 
حن العرباض ٩٤ عرشي...ظل ذ بجلالي التحابون 

صحيح جلبن معاذ  ٩٣ —نور من منابر لمم جلالي ق التحابون 
١٣٦ المنكر-عن وانهوا بالمعروف مروا 

صعق محييبن فضالة  ٢٤٢ تدانأأ.تدين كما الإبجثل ق مكتوف 

وأنسءعر4  ٢٤٣ اتشا.ا.ابنة له بلغت من التوراة ل مكنون 

صحيح ءاسابن  ٢٤٤ ٠٠٠تطول أن صره من التوراة ق مكتوي 

أبوهميرة ٢٤٩ .ر.ّ.ق.إذا من نال: •ءنللأك عادك أم من 
صحيح أبرضبرة ١٣٨ بانحارية...بارزته فقد وليا لى أهان من 

أش ١٣٩ لأصقيته..،عليه يقدر وهو الخمر ترك من 
صحيح ير ١٤٣ إوكفه بملن وجعل هكذا لي تواضع من 
صعمت أنس ١٤٤ حين...ذكرته يغف حآن ذكرني من 
صحيح أبوميرة ١٤٦ نفي-j ذكرته ه نفل من 
صعمت أنس ١٤٠ اممه....رسول مجد أو يني ي زارني من 
صعيف Jir■؛ ١٤٧ الخنة...منهما عوضته كرممتيه سلت من 

حداصعق  عمر ١٤٨ أعهليته...ام معن ذكرى تنله من 
حذنة ١٤٩ اعطته...اض معن ذكرى شغله من 

>داص.>.ن-ا  أبوسمد ١٥• يعاش...عن المران قراءة شغله من 

صحيح أبوهمرة ١٤٢ بالحري...وليافقداذنته لى عادى من 

صحيح أبوهميرة ١٤• ،....يالحريفمدأذنته وليا لى عادى من 

١٢٧ محاربتي—استحل فند ولثا لي ءادمح، من 
جداصعيف  ماسابن  ١٤١ نحاربة...يا ناصيتي فقد وليا لى عادى من 
صميب باسابن  ١٥١ الدنوف...مغفرة على ذوى-رة أنى علم من 
صحيح أبومرة ١٥٣ بري-ب أشرك صلا صل من 
طرتهصحيح  أبوميرة ١٥٦ عليه...أغم، يدعوني لا من 
صحيح أبوميرة ١٥٤ لي-وتواضع بجمي لأن من 

أنسصر'ابن  ١٥٣ ....فلتتمس ونيري بقضاثي يرض لم من 



الهذسئةالسنئه الإ3حاهات ٢٦٦٤٦

ددجتٌ يامحع لهد

حداصعن-ا  أبوهند ١٥٥ •••■ض بمر ولم بنمائي يرض لم ص
صعق عودمابن  ٩٥ تركيامن 1بل؛س سهام من سهم التظرة 
جداصعق  جابرأنى'  ١٥٧ لشسي...أرتضيه دين هدا 
صحيح ساذ ١٥٩ ي—للمحابمن محض وحب، 

صحيح عبادة ١٥٨ ل-يتلأتويء للذين محض وجبح، 
صعيط أنى ١٦• نمر-تمد كربمي أنمى لا وعزتي 
صعنت ماسابن  ١٦١٠ الظالم...س لأمممن وجلالُب وعزتي 

حسن أنس ١٦١ النار—ذ أدع لا درحمي وجلالي لعزتي 
حداصعق  أنس ١٦٢ مكاني-وارتفاع ووحداني وعزتي 
صحيح ماسابن  ١٦٤ كخلقيحلقا بجلق ذم ممن أنللم وس 

حسن باسابن  ه'آ القيامة...يوم وسيثاته البد بجنات يؤتى 
صًمف، أنس ٢٧• محتمة...بمحق القيامة يوم يؤتى 

صحيح أبوهمثرْ ٢٠٦ الدهر...وأنا الدهر يسبا "آدم ابن يؤذيني 
صحيح ٢٠٧ الدهر...ب يا يتول ابنآدم يزذيني 

صرابن  ١٧٩ مهما...ة واحي. للئ، تكن لم اثنتان آدم ابن يا 
صحيح ١^٠١٠٥^٠ ١٧٨ فمرت...كرممت.ك أحدت إذا آدم ابن يا 
صهحيح باسابن  ١٧٥ ا...حالذكرتك حالا ذكوتض إذا آدم ابن يا 
حداصعيف  أبوهمثرة ١٨٩ شكرني...ذ/نتي إذا ابنآدم يا 

،ه . ٠ . بمء  الحسن ١٧٨ عندي-كرك ص أفرغ ابزآدم يا 
صحيح أبوأمامة ١٨• حيرلك...فهو المضل تبن.ل إن آدم ابن يا 
صعهت باسابن  ١٨٢ ذكرتك...ذكرض إن ابزآدم يا 
صحيح أنى ١٨٥ نفسك...ز ذكرض إن آدم ابن يا 
صحيح أبوهمثرة ١٧٧ عليك...أنمق أنمق ابزآدم يا 

أبوميرئأنس'  ١٨١ -ورجوض يعوض ما إنلن، آدم ابن يا 
حسن باسابن  ١٨٢■ ورجوض-يعوض ما إنلئ، آدم ابن يا 

صحيح أبونمحيرة ١٩١ غض—صدرك أملأ نمادتي همغ ابنآدم يا 
صحيح ساربن معقل  ١٩• غنى....١^ لعبادتي تمغ آدم ابن يا 



٢٦٠٦الحدسيةداالآ*خاددث السنيه الإتحاحات 
دائي

سلمان١٨٦لك...منهن واحدة خصال ثلاث ابنرآدم يا 

صحيحالصحابةمن رجل ١٨٤أمشيإئ قم أدم ين 

صحيحأيوالدرداء١٨٨ركعات...أرع عن تعجز لا بزأدم 

صحيحأبوالدرداء١٧٦ورجوض••مدض مهما آدم بن 

حداضعف هماسابن ١٧٤.سعر عرضت إني ادم يا 

عمابن ١٩٣أمة...أك ألف حلقت إني جبؤيل يا 

أبوفللأل١٩٢احدت...إذا عيدي ثواب عا جميل يا 

موضوعمسعودابن ١٩٤خدمنىّ.ءمن اخدمي دنا يا 

موضوعمسعودابن ١٩٥يليمري دنيا ئا 
أبوراء١٩٦قرصا.واككم محلا اعطتكم عبادي يا 

جداصعق ابوموسمحا١٩٧هديته.من إلا صال كلكم عبادي يا 

حنأبوالدرداء٠٠٠١٩٨إن أمة يعدك. من  ٠٠٤٠يا،إني عسسي يا 

صحيح١٩٩يقولون...يزالون لا أمتك إن محمد يا 

موضوع<،بالمدر...يزمن ولم بي آمن من محمد يا 
حداضعف كمذاقمعون...ائ يتصنع لن إنه موس يا 

باسابن ••بلي يلفاني لن إنه موس يا 

حداضعف ابنتماس•••ياموسلنرا؛يبملن.راتيحم،إلأ 

أيومعيد...فيها وما السماوات أن لو موسى يا 

حنأبوالدرداءثم...ياآدم القيامة يوم ه" " اممه يقول 

حنأنسذكرني•••من الناي من أخرجوا النم يقول 

باسابن حلقتك...للرحم وثعار تبارك اتله يقول 

صحيحأبوميدةانفلروا!رزوارمحش•••تعاد- يتولاث- 

حداضعف جادكليومللجسدي•••نعال افه يقول 

حداصمم« الحكمبن ئعلة إذاالقيامة يوم للعلماع لعانا ١^ يقول 

أبوسعيدأهل.سيعلم القيامة يوم ثعانإ افه يقول 

الصحابةمن رحل للولدان...القيامة يوم ضار' اش يقول 

أبوهميرة٠٠٠بأرزاق الوكلن للملأتكة اله، يقول 



الخدسنةبالآحانيبث السنبه الإتحاهات 

ددجته 0ريم رئي
k•ذ بمع  أبوأمامة ٢١• -مدى...إر اطالقوا اض ينول 

أش ٢١٧ احاش....متى أدنوا القامة يوم الله مول 
أيوسعد ٢١٦ جتراني—أتن التامة يوم اض ينول 

أنس ٢٧١ محوم...العرش بطنان من المنادى ينادى 
حداصعق  هانيأم  ٢٧٢ لعفوا...التوحد أهل يا المنادى ينادى 



٢٦٦٧٦القدسية داالآ.حادبث السنيه الإتحاهات 

والرا-؛ع؛-الصائر بأهم فهرس 

(.١٣٩٩)سة الرابعة ط بيروت الشروق دار ط ( معاصر ر امعن شيخ بكرى د. الغوي الحديث أدب )١( 
بدمشقالإسلامي امب ط ه( ١ ٤ ٢ سة)• انوفى السل مار أحاديث ضج ق الغلل إرواء )٢( 

طالآووسة)ههما،و(.
دارط وجماعة البنا ايراهيم محمد تحقيق ( ٠٦٣ ) ستة التوفي الأثير لإبن الصحابة معرفة ز الغابة أسد )٣( 

.تأؤيخ بد.ون ممصر الشعب 
سنةالأول ط لبنان الفكر دار ط ( معاصر ) الختليب عجاج محمد ئ. وممهللحه وعلومه الحديث أصول )٤( 

(١٣٨٦.)

بيروتالإممان دار ط ١( • نة)١٣التوفي الهاوي ارزوف نمد القدسية بالأحاديث المية الإتحافات )ه( 

•تايخ بدون 
طالأزهمية الكالئات مكية ًل الهواوي محمود تحقيق ( ه.١ ٢ • سنة)•الهوش لأدني النية الإتحافات )٦( 

ضة)م؟آا،ر(.الثالثة 

مكبةط الحويي أبوإسحاق تحقيق ١( •  ١٦سنة)الهوفى القاري على ملأ الأربعيغة القدسية الأحاديث )٧( 
.تأريح بدون بجدة الصحابة 

العلميةالكب دار ط عط[ القادر عبد مصطفى تحقيق ( هJ ٢٨١) سنة الهوفى الأنيا أبي لإبن الإخوان )٨( 
.-(٥١٤٠٩)ستة الأول حل. بيروت 

العلمينالكتب دار ط عتنا وأحمل. القادر عبد محمد تحقيق ( - ٥٤٥٨) سنة الهوفى لاثيهقي الاداب )٩( 
.( ١ه ٤ • ٦ ّذن) الأول حل بيروت 

(.١٤•نة)• ظبي أبو ط المعال هشام محي تحمق ٢(  ٥٦سنة)الهوفى الخاري للأط،؛ الفرد الأدب ( ١٠)
دارالخيلط البجاوي محمد على تحقيق ( ٤٦٣سنة)البرالهوفى عبد لإبن الأصحاب معرفة ق الإستيعاب ( ١١)

.( ١٤ ١٢الأورسة)ط بيروت 

الصباغمحي تحقيق ه( ١ • ١ سنة)٦ الهوفى القاري لعلي الومنوعة الأحبار ق الرفوعة الأسرار ( ١٢)
ّاهد( ٤ • ٦ ّة) الثانية ط بدمثق الإسلامي الكب ًل ( ١٣)
العربيالكتاب دار ط حيدر أحم،- الدين عماد تحقيق ( ؛و ٤ ء ٨ ) ستة الهوفى لاثيهقي والصفات الأسماء ( ١٤)

ء( ،د ١ ٤ ١ )٥ سنة الثانية ط. بيروت 

العلميةالكتب دار ط -( ٠٨٥٢)سنة الهوفى العقلاني حجر ابن للحافغل الصحابة تمييز ق الإصابة ( ١٥)
٠تاريخ برون بيروت 



الفدسيفالمسالإتحاهات  ٢٦٢٢٦
بدونبيروت اييرمحة دار )*هآاهو(ط سنة التوفي للشوكاتي الساح القرن مابعد بمحاسن الطالح البدر ( ١٦)

•الطبع تاليخ 
بيوتيالمد محمد تحقيق -( ٥٣ ١٦)سة المتوفى جتاني الد١ؤود أبي بن الك همد بكر لأبي ألبعث ١( رما 

.( ه ١ ٤ • ت)٧ الأور ط بتروت العلب الكب دار ًل زغلول 
الثقافيةالكتب مؤسسة حل زغلول عيد المحمد تحقيق ؛هر(  ٥٨سنة)المتوفى للبيهقي والنشور البعث ( ١٨)

.( ه ١ ٤ • طة)٨ الأور ط بتروت 
•■اينح بدون المكرمة بمكة اناز دار ممر ه( ٢ ط)٨ المنور البخاري للإمام الكبير التادخ ( ١٩)
يدونبيروت العلمية الكتب دار ٍل (  ٥٢٥٦سة)المنور البخاري الكسرللإمام ١لتأريخ ( ٢٠)
العزيزةالمطبعة حل العطاردي اض تحقيق -( ٠٠٥ سة)٨ المتوض للمرافس قزوين أخار ل التدؤين ( ٢١)

.باتجدطالأور)أاأاه(
الأورط بالقامرة الحديث دار ط صاغ أيمن تحقيق -( ٠٦٥٦ستة)المتور للمتدري والترهب الترغيب، ( ٢٢)

ّنة)هاإاه(.

النمارياش عبد تحقيق ( ه ٤٦٣)سة المنور الثر عبد لإبن والأسانير المعاني من الموطأ ذ لما التمهيد ( ٢٣)
(. ٠١٣٩٩سنة)المغربية الأويافه وزارة ط وجماية 

سنةبالهند العثمانية العارف، دائرة ط ( ٠  ٣٥٤)سنة انور حبان لإبن الرحال معرفة j الثقات ( ٢٤)

(٠١٤٠١).

طبيروت العالمية الكتب، دار ط ( ٠ ٩ ١ سنة)١ المنور للمسيوطي النن.ير البشير لأحاديث، المغير الحامع ( ٢٥)
الآورّنة)ؤا؛اه(.

العثمانيةالعارف دائرة ط اليماني العلمي تحقيق ( ٠٣٢٧ستة) المنور حام أبي لأبن والتعديل الحرح ( ٢٦)
(.٠١٣٧٣ستة)بالهند 

سنةالثالثة ط دمنق الإسلامي المكتب، ط ( معاصر ) الصبيغ محمد د. بلاغته مصطلمحه اكبوي الحديث، ( ٢٧)
(٠١٣٩٧.)

(.٠١٤٠٤سنة)بالري١صرا الإفتاء رئاسة ط معاصر( زهو) أبو نحمد وانحدثون الحديث، ( ٢٨)
سنةالأول ط بيروت للطباعة النكر دار ط (  ١٠٩ سنة)١ المنور للميوطي الماثور ير النفق المنثور الل.ر ( ٢٩)

(٠١٤١٤.)

دارط عطا القادر عيد محمد (ط  ٠٩١١نة)المنور توطي للمالشهرة الأحاديث j التثرة الدرر ٣( )٠ 
العلمح.تأؤيخ دون بالقاهرة الإعممام 

طبيروت الإ%ٌية البثائر دار ط الخاري عيد المحمد تحقيق (  ٠٠٣٦ سنة) المنور لاطيراني الدعاء ( )١٣
م(؟١٤٠٧الأوJّة)



٢٦٦٢٦الفدسيف السنئه الإتحاثات 

بيروتالثماب الكتب ة عوّط حيدر أحمد عامر تحقثق ،)( ٤٠٨)سنة الوفي للتهقي الكبير الزهد ( )٢٣
.طالآووّة)خ-أاه(

سنةالأور ط بيروت العلمية الكتب دار حل ( آه  ٤١)سنة الوفي حنبل بن أحمد للإمام الزهد )٣٣( 
)أ؛اه(.

الرباحلالدولية ايراج دار ًل ميد أحمد تحقيق ( ه ١ ٨ ١ ) سنة الوفي البارك بن الله لعبد والرقاس الزهد ( )٤٣
اه(. ٤١٥سنة)ٍلالأوو 

طبدمشق الإسلام امب ط الأ'بني تحقيق ( ه ٢٨٧ثة)الوفي الت-انى عاصم أبي لإبن المنة ( )٥٣
>؛اه(.-الأووّة)

العلميةالكتب دار ط المداري النقار عبد د. تحقيق آه( • )٣ ّة الوني الماثي للإمام الكرى المنن ( )٦٣
.( م ١ ٤ ١ ١ ) الأورسنة ٍل بيروت 

•تأرخ بدون يرون المعرفة دار ط ( (ه  ٥٨نة)الوفي لليهقي الكرى المنن )٧٣( 
الأورحل يرون الحضارة دار ٍل ( مرغثالي وأسامة مرغنلي ديم اعداد ) والعلوم اللغة ز الصحاح )٨٣( 

(;^,١٩٧٤.)،
حلبيروت العلية الكتب دار ْل قلمجي انملي بد د. تحقيق ( ٣٢٢ّنة)الوش للمقيلي الكير الضعفا، ( )٩٣

•الهلع نأييخ بدون الأوو 
باكستانالأرة العلوم إدارة اكوفىتة)لأآهه(ط الحوزي لإبن الواهة الأحادث ق اكاهيت العلل ٤( )• 

ْلاكان؛ة)ا'؛اه(.

عالمأحمد تحقيق ه( ١ ٠ ٢ سنة)١ الوفي للمناوى البيضاوي ير نمأحاديث تحريج المماوي الفتح ( ٤١)
.( اه ٤ • الأورسة)٩ ًل ارزض العاصمة دارابن ط اللفي 

طاليماني الملي تحقيق ( اه ٢٥٠) سة التوفي للشوكاتي الوصونن الأحادث j افوعة الفوائد ( ٤٣)
.نة)مآأاه(بمصر 

الثالثةط بالمياض الرند مكبة ط الملقي حمدي تحقيق ( إه ١٤)ّة الوفي الرازي لتمام القواد ( ٤٣)
ه(.١٤١٨ئة)

١(نة)v•٤ الثانية حل يرون المرات مكتب تحقيق ٨(  ١٧سنة)الوفي للميروزآبادي انحيْل القاموس ( ٤٤)
دارحل وآخرون الوجود بد أحمد تحقيق ( ه ٣٦٥ستة)الوفي ءدى لإبن الرجال صعقا، ل الكامل ( ٤٥)

(ه ١ ٤  ١٨ستة)الأوو ط بيروت الملمية الكتب 
يدونيرون المرفه دار ٍل ( آه  ١١ستة)الوفي يوحلمي للالوصوعة الأحاديث ي المنومة اللالي ( ٤٦)

تأرئحالُلبع•



المذسيةالمتنبث  ٢٦١٢٦
زايدابراهيم محمود تحقيق -( ٥٣٥ستة)٤ التوش حيان لإبن والتروين والضعفاء انحدمح، من انجروحعن ،  ٤٧)

.١ه( ٤ ١ ّتن)٢ بيروت العونة ار دط 

بمكةالنهضة مكنة ط الدهض الأك< ب- تحقيق -( ٥٦٤٣نة)ّاقوفى اكدصي للضياء الحارة ( ٤٨)
(.٥١٤١٢الأوونة) الكر.اط 

يرونالعربي الكتاب دار تل (  ٥٤• ٥ سنة) المتوفى ابوري التيللحاكم الصح؛حتي يلي تدرك الم( ٤٩)
•الأخ بدون 

الكتابدار محل فرح أبو فيمر د. تحقيق (  ٥٧٤٩ستة)التوش للدماطي بغداد نأييخ ذيل من الممال )'٥( 
■الطع تاريخ بددن محردت ١^٢-^، 

التلح.ت1ريخ يا-ون يرون المعرفة دار حل ٣( ١ سنة)٦ المتوفى عوانة لأبي ني• ال( ٥١)
تأريخبا-ون بالقاهرة المعرفة دار حل شاكر احمد تحقيق ( ٢٤١منة)المتوفى حنبل بن أحمل• للإمام ني• ال( ٥٢)

•الطع 
واسرابراهيمعباس غنيم تحقيق (  ٥٨٥٢)سنة المتوفى حجرالعقلاني ابن للحاففل العالية الطالب ( ٥٣)
.( ٤٥١  ١٨سنة)الأور ًل الوحلمنباراض دار ًل ( ٥٤)
باشياضالعارف ط.كب العلمان محمود د. تحقيق (  ٥٣٦• نة) المتوفى للطراني الأوّءل العجم ( ٥٥)

)آه(ٍلالأورسنة)0إاه(.

بالمديةالملقية الكبن حل عثمان محمد الرحمن عبد تحقيق (  ٥٣٦سنة)* المتوفى سثراني الصّغير العجم ( ٥٧)
.(  ٥١٣٨٨) ّة الأوو ٍل النوية 

الثالثةط العراقتة الأوقاف وزارة ط الملقي حمدي تحقيق (  ٥٣٦نة)• المتوفى الكيرلتجراني العجم ( ٥٨)
•تأليخ بدون 

تأؤيخ.يدون بيروت العرب التراث إحياء ط العربية( اللغة محمع الوسيط-) العجم ( ٥٩)
(٠٥٨ ٦ منة) المتوفى للعرافي الإحياء ز ماجا، تحئيج ق الأسفار ز الأسفار حيجل عن المغني ( ٦٠)
دارحل المقصود عبد أشرف تحقيق (  ٥٨■ )٦ سنة التوفي للعراني فار الأسذ الأسفار حمل عن الغني ( ٦١)

.( ٥١٤١٥الأورنة) حل طمية 
حليرون العلمية الكتب دار حل الغماري اش ٥؛- تحقيق ( ٥٩ ٠٢سنة)التوفي للخاوي الحنة القاصد ( ٦٢)

(.الأورسنة)U•؛١٠ 
المنةمكتّة حل والصعيدي امراني المتحقيق (  ٥٢٤٩سنة)المتوفى حميل- بن عتل- تل- ممن النخب ( ٦٣)

٠(  ٤٥١ • الأورسنة)٨ ط بامماهرة 
عبل-عل- متحقيق (  ٥٨ ٠٧)نة مالتوفي الميثمي حجر لإبن ١لرث تل- مزوائل- عن الباحث بنية ( ٦٤)

.تأؤيخ با-ون بالقاهرة الهللاغ دار ٍل الحيل- 



٢١٧١٦القدسية السنبذ الإتحاهات 
.تأريخ بدون بيروت العرض الكتاب دار ط ( - ٥٤٦٣)ستة التوفي البغدادي للخيب بغداد ت1ريح ( ٦٥)
طبيروت النكر دار ط الععري الدين محي محقيق -( ٥٠٧١)سنة التوفي •ماكر لإبن دمشق مدينة تاييخ ( ٦٦)

.ا،و( ٤١٧سنة)الأوو 
مكتبةط لم ممصهلفى د. محقيق ( - ٥٢ ١١)ستة التوفي انمتعاني الرزاق لمد العغليم القرآن ير نف( ٦٧)

.( ه ١٤١•الرشدبالرُاضطالأورّنة) 
تاريخ.بدون استانبول - تركيا الدعوز دار محل ( ٥- ٤ ٧ )٤ سنة محيرالتوفي بن للحافظ العظيم يرالقرآن نف( ٦٨)
الرشيددار ط عوامة محمد محنيق (  ٥٨٥٢)ستة المتوفى العنلأني حجر ابن للحافهل التهذيب تسب ( ٦٩)

٦٥١ ٤١١سنة)الثالثة ط حلب 

المتوفىالشثاني الرحمن لبد الحديث من الناس ألسنة من يدور ا فياِليث من الُلثب غتز '٧، ١
(٥١٤٠٩)ستة الثالثة ط بيروت العلمية الكتب دار ط ( ٤٥٩ ٤ ستة) 

دارط اللطيف عبد عد نمق (  ٩٦٣) سنة التوفي الكناني عراق لإبن الرفوعة الثر؛عة تتنيه ٧( )١ 
(٥١٤٠١)ّنة الثانية ط بيروت العلمية الكتب 

ًلبالمند الغنامية العارف راترة ط (  ٥٨٥٢)سنة المتوفى العسقلاني حجر ابن للحافثل التهذيب تهذيب ( )٢٧
.الآورّتة)آآماه(

.الطبع تأريخ بدون بالقاهرة الييان دار حل اثمتابطي لعصام القدسية الأحاديث جامع )٣٧( 
الأرناووحلالقادر عبد محقيق (  ٥٦* )٦ سنة الأتيرالتوفى لإبن الرسول أحاديث ل الأصول جامع ( )٤٧
بيروتالعالمية الكتب دار ًل ( ١٥٣ سنة)١ المتوفى الطري جرم لأبن القران تفسيراي ل اليان جامع ( )٠٧

٥١٤١نة)طالأووس  ٠.)
الثانيةط بالقاهرة الإسلامية الكتب دار ًل ( ٥٤٦٣سنة)البرافوفى عبد لإبن وفضله العالم بيان جامع ( )٦٧

ّنة)أ«؛اه(.

)نة الأور ط بالناض الدولية الأفكار ًل (  ٥٢ ٤٩) ستة المتوفى الترمذي س الترمذي جامع )٧٧( 
٥١٤٢٠).

مؤسسةحل ١لآرناؤوط شعبب تحقيق (  ٥٧٩٥) تة م المتوفى الحنبلي رجب لإبن والحكم العلوم جامع )٨٧، 
.( ٥ ١ ٤ ١ ٢ ) ستة الثالثة ط بيروت الة الرس

العربيالكتاب دار ط (  ٥٤٣٠)سنة المتوفى الأصبهاني نعيم لأبي الأصفياء وحلثقات الأولياء حلية ( )٩٧
٥١٤٠)ستة الثالثة ًل بيروت  ٠.)

دارحل عتلما القادر عبد ممعلمفى تحقيق (  ٥٦٤٣)ستة المتوفى البغا-ادي التجار لإبن بغداد تأييخ ذيل )"٨( 
(.٥١٤١٧)ستة طالأول بيروت العلمية الكتب 



الهدّثالمس الإتحاقات  ٢٦٧١٦
طالرابعة ط يثق الإسلام الكتب ط ( ١ه ٤ ٢ • ) ثة الور U؛،U_ انمعحث الأذدث سلسلة ( )١٨

)ه*؛ا،و(.

(١م ٤ • ٨ ) نة الأور ًل بالرياض العارف مكنة ط له الوصوعة و الضمنة الأحاديث سلسلة ( )٢٨
٠١ ٤٢• ) ضة الأوو ط باليياض اللام دار ًل (  ٥٢٧١)■سنة الوش u.؟A ابن ، Uu>u-؟* ابن ّتز ( )■١٨

١٥ ٤ ٢ سنة)• الأور ط بالرياض اللام دار ًل ( ٥٢٧٥سنة)انونى جتاني الداود أبي \لإ.1م ض ( )٤٨

الاورط بيروت العلمية الكتب دار ط الشورى محيي محقيق (  ٥٣٨٥) ّأة النوم قلتي الدار نن ( )٥٨
.ه(١٤١٧ّة)

الماندار .»J (  ٤٥١ ١ ٤ ) نة الاور ط بيروت الفكر دار ط (  ٥٢٥٥) نة صالنور الدارص نن ( )٦٨
(.٥١٦٠٩•بد.شقطالآورّنة) 

)نة الأول ط بالرُاض اللام دار ط ( ■١٥نة)■١• انوم ائي النللإمام المغرى ص نن )٧٨( 
•٥١٤٢.)

بتروتالرسالة مؤسسة ط وحماية عواد بئار د. محقيق ( ٥٧٤٨نة)اكونى للذمي البلاء سيرأيلأم )٨٨( 
.(٠١٤٠٦)سنة لرابعة اط 

الخديدةالأفاق دار ط ( اه  ٠٨٩)سنة التوفي الحنبلي العماد لإبن ذهب من أخبار ل الذهب نذرات ( )٩٨
•الطع تاريخ دون يثرون 

ُلبدطق الإيلام الكتب ًل الأرناووط شعيب تحقيق (  ٥٥١٦)سنة المنوم للغوي المنة شرح )•٩( 
.ّنة)'؟ه؛اه(الثالثة 

سنةالأول ط بيروت العلمة الكتب دار هل (  ٥٤٥٨)ّأة التوم اليهم للإمام الإيمان شعب ( ٩١)
•(٥١٤١)

الرسالةمؤسّة هل الأُرناووهل شعيب تحقيق ( ■٦٧ ٩ ) سنة التتوم بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ( ٩٢)
.( ه ١ ٤ ١ ٤ ) سنة الثانية ط بيروت 

طبدمشق الإّلامي الكتب ط الأعغلمي مصطفى د. تحقيق ( ّآه  ١١)سنة التوفي خزممة ابن صحيح ( ٩٣)
\لأوJت')r^0\ه(٠

.( ه ١ ٤ ١ ٩ ) سنة الثانية ط يالنياض السلام دار -( ٥٢٥٦)ستة التوفي البخاري الإمام صحيح ( ٩٤)
-٠١٤١٩)سنة الأور ط يالرياض اللام دار ط- ( آه  ٦١)ستة التوفي الحجاج بن ملم الإمام صحيح ( ٩٥)







٢١٧٥٦الهذسئة السنئه الإتحاقات 

الكتبحل الأعفلمي الرحمن حسب تحقيق ( - ٥٢١١)منة المتوفى الصتعاني الرزاق عيد مصف ( ١٢٦)
-(٥١٣٩٢ضة)الأور  Jpبدمشق الإسلام 

الدرالحدية الرشاد دار ط حمادة ص د. تحنق ( )•آ"اه سة الوفي للطراني الأخلاق مكارم ( ١٢٧)
-ئاه(.اوضا،طالأورسة)-

.-(٥١٣٩٩)مة الثان-ه حل بدمثق الفكر دار ط ( معاصر ) عنتر الدين نور ئ. التقي مئهج ( ١  ٢٨)
العرياالكتب، إحياء ًل \و\و محي فزاد محمد تحنق ( ٥١٧٩ّة) الوفي أنى بن ؛، UUالأئ، .حًلا ( ١٢٩)

•تأليخ بدون بمصر 
حلالبجاوي محمد علي تحقيق ( ٥٧٤٨سنة)المتوفى الذهبي للحاظ الرحال نقد ق الاعتدال ميزان ( ١٣٠)

•تاليخ بدون يرون دارالمعرفة 
محمدتحقيق (  ٥٨٤٥سنة)المتوفى المقري محمد ين لأحمد الرهليب، الأندلس غصن من الطيب، نفح ( ١٣١)

■الطثع تأينخ بددن ■يرون اتحربي الكتاب دار هل الدين مي 
القادرمحي تحقيق (  ٥٣٢سنة)'المتوفى الترمذي للحكم الرسول أحاديث معرفة ز الأصول نوادر ( ١٣٢)

.( ه ١ ٤ ١ ٣ ) ستة الأور حل بيروت العالمية الكتب دار ٍل عهؤا 
بدونبيروت الثقافة دار حل عباس إحسان د. تحقيق آ - ٥٦٨١)منة المتوفى خلكان لإبن الأعيان وفيات آ  ١٣٣)

الطع؛ ٣٧




