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 :البحث ملخص
في  أراد العرب،  المخطوط  هذا  البكري  فضل  في  الطلب  غاية  معزوة    وهو  رواية  اربعون  وهي  العرب  فضل  في  الواردة  الروايات  جمع 

  الموضوع   أهمية  فيها  شرحت  مقدمة،  فتضمن  المخطوط وتحقيقه،  هذا  دراسة  بحثي  طبيعة  وكانت  لمخرجيها، متبعا ضبط الغريب من معانيها،
  القسم  أما.  التحقيق  قسم  والثاني  الدراسي،  القسم  األول  قسمين،  على  واشتمل  والتحقيق،  الدراسة  في  عليها  سرت  التي  والخطة  اختياره،  وسبب
العلمية   ومكانته  وكنيته  اسمه   عن   مطالب  ضمنته خمسة   وقد   المؤلف،  حياة  بدراسة  خاصا    األول  المبحث  كان  مبحثين،  في   جعلته  فقد   األول،

  مؤلفه،  إلى  نسبته  وصحة  الكتاب  بعنوان  تتعلق  مطالب  على اربعة  احتوى   فقد  الكتاب،  بدراسة  خاصا    الثاني  المبحث   وكان.  ومؤلفاته  وشيوخه
ثم قائمة  .  المحقق   النص  على  احتوى   فقد  الثاني،  القسم   وأما.  التحقيق في  ومنهجي  الكتاب،  نسخ  وصف   وكذلك  ومصادره،  فيه  المؤلف  ومنهج

 وحسبي أنى بذلت الجهد بنية صادقة، وهللا تعالى اسأل التوفيق والسداد.                                          . والمراجع  المصادر
Abstract                                                                                   

Al-Bakri in this manuscript "Ghayat Altalab fi fadhili Al-Arab" wanted to collect the narrations mentioned 

in the merits of Arabs which were forty narrations attributed to their narrators and followed control of the 

strange of their meanings . This research is a study and investigation on of this manuscript . It ineludes an 

introduction in which I pointed out the importance of the subject and the reason behind its choice and the 

plan I adopted in the study and investigation . This research consists of two parts ; the first part represents 

the theoretical study ,whereas the second is the investigation . As concerns the first part , it is divided into 

sections : the first section is about the biography of the author . It includes his name , surname , his 

scientific rank , his teachers and his writings . As concerns the second , it is about the study of the book and 

it includes the title of the book and the validity of its attribution to its author , in addition to the author's 

method when writing it and the description of copying the book and the researcher's method in the 

investigation . As regards the second section, it includes the text that was investigated . Finally , the List of 

sources and references was written                        

 املقدمة 
  العلوم   أشرف  من  فعلم الحديث هو:  وبعد  أجمعين، وأصحابه  آله  وعلى  والمرسلين  األنبياء  خاتم  على  والسالم والصالة العالمين،  رب  لل   الحمد

  الكثير   يزال  ال  التي  القيمة،  بالكتب  العالم  مكتبات  فاضت  حتى  الفن،  هذا  في  التأليف على  األولى  العصور  ومنذ  األجيال  تعاقبت  وقد  وأجلها،
  دراسة  على  العزم  فشددت  األمة،  هذه  تراث  من  كتاب  إخراج  في  أسهم  أن  آثرت  ذلك  ألجل  المخطوطات،  وخزائن  المكتبات  غبار  تحت  منها

البكري،  الحديثية،  المخطوطات  إحدى  وتحقيق الرحمن  الحسن محمد بن عبد  الطلب في فضل العرب، البي    اخترته  وقد  وهو كتاب غاية 
 : لسببين
 . الحديثية لملكتي  تضاف فائدة ذلك وفي لي الدقيق االختصاص وهو الحديث، لعلم متضمن المخطوط ألن: األول
  على  المنال سهل ويكون  بالطباعة  النور يرى  لكي الكتب التي تضمنت األحاديث النبوية، أحد  عن المكتبات، غبار نفض في اإلسهام: الثاني
  .القارئ 

الى    المكتبة  رفد  إلى  الدراسة   تهدف  :الدراسة أهداف التي يعود تخريجها  العرب  التي جاءت في فضل  الروايات  بكتاب ضم مجموعة من 
 مختلف الكتب الحديثية. 

  أما .  التحقيق    قسم:  الثاني.  الدراسي  القسم:  األول:  اآلتي  النحو  على  خطته  أرسم   أن  والتحقيق  الدراسة  طبيعة  اقتضت  وقد  :الدراسة منهجية  
عن اسمه ومولده ومكانته    خمسة مطالب  ضمنته   وقد  المؤلف،  حياة  بدراسة  خاصا    األول  المبحث  كان  مبحثين،  في   جعلته  فقد   األول،   القسم

  مؤلفه،   إلى  ونسبته  الكتاب  بعنوان  تتعلق  مطالب  على اربعة احتوى   فقد  الكتاب،  بدراسة   خاصا    الثاني  المبحث  وكان .  ومؤلفاته  وشيوخه  العلمية
  كتاب   وهو  المحقق،  النص  على   احتوى   فقد  الثاني،  القسم   وأما.  التحقيق  في  ومنهجي  الكتاب،  نسخ  وصف  وكذلك  ومصادره،  المؤلف  ومنهج

الرحم) الحسن محمد بن عبد  العرب( البي  الطلب في فضل    نعمة  على  وباطنا    وظاهرا    وآخرا    أوال    تعالى  هللا  أحمد  وختاما    .البكري   نغاية 
  فمن   زلل  أو  خطأ  من  كان  وما  وشكرا ،  حمدا    هللا  فمن  صواب  من  كان  فما  الكتاب،  هذا  لتحقيق  ووفقني  أعانني  أن   والمنة  الفضل  فله   اإلسالم،

                                    . وسلم وصحبه  آله وعلى محمد سيدنا  على  هللا وصلى العثرات، ويقيل الزالت يغفر سبحانه وهللا نفسي،
 القسم االول: قسم الدراسة

 املبحث االول: حياة املؤلف، ويشتمل على مخسة مطالب:
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 املطلب االول: امسه وكنيته 
اف ع ي  الصديقى اْلبْكر ي   اْحَمد بن الرحمن  عبد محمد بن : هواوال: اسمه   . (1) المصري  الشَّ
 رحمه هللا بابي الحسن. : كني البكري ثانيا: كنيته

 املطلب الثاني: مولده ووفاته 
لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها، الشي الكثير عن حياة هذا العالم الجليل، رغم انه كان بارعا في العلوم الشرعية، حيث    اوال: مولده:

 . (2) اع ذكره مع صغر سنه وقد ش (ه 899  سنة:) مصر في البكري   الحسن  أبو كان يقيم عاما بمصر وعاما بمكة، ولد 
  هللا   رحمه  بعد رحلة طويلة قضاها في التأليف وطلب العلوم الشرعية، فقد اختتمها باالنتقال الى جوار ربه الكريم حيث توفي :  ثانيا: وفاته

 . (3) هـ( 952: سنة) عنهما  هللا رضي  الشافعي االمام بجوار ودفن بالقاهرة – تعالى
 :املطلب الثالث: مكانته العلمية  
 خلقا   الناس  أوسع  وكان  الناس،  تبعه  ثم  (4)محفة   في  مصر  علماء  من  حج  من  أول  كان الشيخ رحمه هللا من فضالء عصره حيث انه     

 من   العظيم  اإلقبال  له   وكان   ليلية،   صدقته كانت  حيث ان أكثر  نادرا،   إال    نهارا  شيئا  أحدا   يعطي  ال  وكان   والعالنية،  السر    في   صدقة  وأكثرهم
 وخوارق،  كثيرة،  كرامات  سنه، وكانت له  صغر  مع  واليمن،  والروم  كالشام  األرض  أقطار  في  ذكره  وشاع  والحجاز،  مصر  في.  والعام  الخاص

  أوائل  بيت،  آالف   خمسة   نحو  عملها  «وله »تائية  التوحيد،  علوم  في   السائغ  النظم  له   العظمى، وكان   بالقطبية  الناس  حيث ترجمه  وكشوفات،
  « المشهورة  التائية»  شعره  ومن  الطريق،  طلب  في صدقهم لقل ة  سماعها  يحتملون   ال  زماننا  أهل  إن :  وقال  غسلها إنه ثم  القوم،  طريق  في دخوله

 : أولها التي
 األقوات تتنزل وبجودكم...  األوقات تتجمل بوجودكم
   النسمات تتعطر وبنشركم...  سيرها الركائب تطوي  وبسركم
 .(5) مشهورة  طويلة وهي    اآليات لنا تتلى وبفضلكم...  العلى أحاديث تطوى  وبذكركم

 املطلب الرابع: شيوخه
 وكان.  وغيرهما  شريف،  أبي  بن  والبرهان  زكريا،  القاضي  عن   ذلك،   وغير  وحديث،  وتفسير،  فقه،  من  الشريعة،  علوم  في  وتبحر  العلم  أخذ    

امع  يكاد  ال  زاخر،  بحر  كأنه  منها،  علم  في  تكلم  إذا   عن   التصوف  وأخذ.  يكتبه  أن  إال    لوسعه  منه   ينقله  شيء  على  كالمه  من  يحصل   الس 
ين  رضي  الشيخ   هللا،   من  الفتح  جاء  ثم  سنتين،  نحو  األشياخ  على  اشتغاله  مدة  وكانت.  الدشطوطي  القادر   عبد  والشيخ   العامري،  الغز ي   الد 

 . (6)بالتأليف وله مؤلفات كثيرة  فاشتغل
 العلمية املطلب اخلامس: مصنفاته

 خلف الشيخ رحمه هللا تراثا ضخما من المؤلفات نذكر منها:  
 . المسكرات شرب من المحذرات األحاديث .1
 .َواْلجَهاد الر  َباط ب فضل اْلعباد بشرى  .2
 .االمانة عرضَنا  انا َتَعاَلى َقْوله ف ي االمانة تأدية .3
يد .4  . الن  َكاح بفضائل االفراح َتْجد 
َرة اهل تحذير .5 ْنَيا َدار من اآْلخ   .المسالك  ألشرف السالك تحفة الدائرة الدُّ
 . َعفَّان بن ُعْثَمان  َفَضائ ل ف ي  العجالن تحفة .6
 والمراتب المقامات ف ي اْلَمَواه ب واهب تحفة .7
ور َتْرت يب .8 ور. وتركيب السُّ  الصُّ
 . االنوار حزب اْلُمْرسلين سيد َكاَلم من الثمين  اْلَجْوَهر .9

َحاَبة فضل ف ي  االصابة حسن .10  . الصَّ
 .اْلُحُروف َتْرت يب على اْلَوار َدة المألوف  فضل حقائق .11
 . الكماالت حقائق .12
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 . المبجلة المشرفة  َمكَّة فتح  ف ي المكللة  الدرة .13
ْوض .14 ديق بكر ابى  فضل ف ي االنيق  الرَّ  .الص 
 . االمراء انهم َوَبَيان اْلُفَقَراء شرف .15
ه ف يَما اْلُمْحَتاج اْلَفق ير طلب .16 ْعَراج  َلْيَلة ب ه   يَتَوجَّ  .اْلم 
 .اْلَعَرب  فضل ف ي الط لب َغاَية .17
 .والمشيب اْلكبر ب فضل اْلَقر يب اْلَفْتح .18
ن .19 َباَدة أحاديث  ف ي االفادة مَحاس   .اْلع 
 . االْست ْغَفار ب فضل االوزار محو .20
ي ب ه    َيْدُعو ف يَما اْلقدر  السامي اْلَمْقصد .21 اع   . اْلقدر  َلْيَلة الدَّ
ْند االيقان اهل مالذ .22  .الزََّمان حوادث ع 
 .النبوي   لمولد القوى  اْلُمبين اْلمنح .23
نة  من اْلَوْسَنان موقظ .24 نة آخر ُدَعاء ف ي الس   . الس 
 .االنصار بفضائل االبصار نزهة .25
 .المناقب من لقريش ف يَما الثاقب الن ظر .26
 .اْلَفات َحة ب ُسوَرة للوهاب التوسل ف ي  َفات َحة لألموات النفحات  .27
 . اْلَعام بأشهر بالتوسل الختام  اْلملك  نوافح .28
 . اآْلل تشريف ف ي االفضال ن َهاَية .29
ح .30 يز  اْلَواض  ير ف ي  اْلَوج   .اْلَعز يز اْلُقْرآن َتْفس 
نة  لمشرع المورود اْلوْرد .31 نة  اول ُدَعاء ف ي الس   . هطال الس 
 .(7) شْعَبان شهر من واالمتنان التعرف وابل  .32

 املبحث الثاني: دراسة الكتاب، ويشتمل على اربعة مطالب:
 إليه ونسبته الكتاب اسم: األول املطلب

غاية الطلب في فضل  : ) هو  الكتاب  عنوان   أن  على  متفقة  وجدتها  للبكري،  ترجمت  التي   المصادر   جميع  على اطالعي  بعد  :الكتاب اسم: أوالا 
  صدرت   قد  التحقيق،  في   عليها  اعتمدت  التي  النسخ  جميع  وكذا   )غاية الطلب في فضل العرب(،  :الكتاب  هذا  المؤلف سمى  أن  كما  العرب(،

بن  نالرحمتأليف: محمد بن عبد  من وأنه أيضا ، العنوان هذا تحت الكتاب  هذا ذكرت المخطوطات  فهارس وكذلك  االسم، بهذا الكتاب عنوان
 تعالى. هللا احمد البكري رحمه

  وفهارس  له،  ترجمت  التي  المصادر  فجميع  فيها،  شك  ال   صحيحة  إليه  الكتاب  نسبة  أنَّ   لنا  يتبين  تقدم  ما  خالل  من  :إليه  نسبته:  ثانياا 
 أعلم.   وهللا الحديث، في( غاية الطلب في فضل العرب) بن احمد البكري كتاب نمحمد بن عبد الرحم إلى نسبت قد المخطوطات

 ومصادره منهجه: الثاني املطلب
 فائدة  ال  نقوالت  مجرد  البحث  ألصبح  ولوالها  الرصينة،  العلمية  البحوث  في  األسس  أهم  من  هي  المنهجية  :الكتاب  في  المؤلف  منهج :  أوالا 
 اطلعت   الكتاب،  لهذا  ومن خالل تحقيقي  وعصره،  المؤلف  بيئة  وبحسب  البحث  موضوع  بحسب  المنهجية  هذه  تختلف  وقد  معنى،  وال  فيها
  :كاآلتي وهي منهجية الشيخ رحمه هللا،  على

ينق -1 فهو  العلمية،  األمانة  كبير من  قدر  على  النبوية من مصادرها  لأنه  منها  الَّتي  األحاديث  دون   بالنص  اخذها  مصنفه  في    ويثبتها 
 تصرف.

المؤلف من دون ذكر اسم الكتاب، وهذه مشكلة من    وتارة يكتفي بذكر اسم  مؤلفه،   واسم الكتاب    اسم  فتارة يذكر  للمصادر،   عزوه  طريقة   اما-2
تلك  مؤلفات  جميع  في  الرواية  عن  أفتش  ان  دعاني  وذلك  المصدر،  اسم  يحدد  لم  المؤلف  كون  التحقيق،  في  واجهتني  التي  المشاكل 

 الشخصية.  
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 فقط وانما كانت من بينها االحاديث الضعيفة.  اما طريقة جمعه لالحاديث فلم يهتم بجمع االحاديث الصحيحة-3
لم يكن له اهتمامات كثيرة في الحكم على الحديث، على الرغم من ان بعض االحاديث يظهر عليها عالمات الوضع، فلم يذكر الحكم اال -4

 على بضع من االحاديث المذكورة. 
 بشرح شيء من الغريب. انه اتبع بعض االحاديث-5

  والبعض   الناس،   بين  متداول  مطبوع  أغلبها  مصادر،  عدة  على   هللا  رحمه  البكري   اعتمد:  كتابه  في  المؤلف  اعتمدها  الَّتي  المصادر:  ثانياا 
   وقد رتبتهاحسب ذكرها في الكتاب على النحو التالي:  االخر منها لم نعثر عليه،

 . ه(360)تالمعجم الكبير للطبراني -1
 (.  هـ405المستدرك على الصحيحين للحاكم )-2
 (. هـ369ت ) الثواب البي الشيخ االصبهاني-3
 (. هـ571ت )  تاريخ دمشق البن عساكر-4
 ه(. 275ابي داود )ت   سنن-5
 ( هـ279ت) الترمذي سنن-6
 (.هـ458دالئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة للبيهقي )ت -7
 (. هـ430البي نعيم االصبهاني )ت دالئل النبوة -8
 (. هـ414الفوائد البي القاسم تمام )ت  -9

 (. هـ256ت) الجعفي إسماعيل بن  لمحمد البخاري، صحيح-10
 (.  هـ320) نوادر االصول للحكيم الترمذي-11
 (. هـ509ت ) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي-12
 (. هـ360ت )  امثال الحديث للرامهرمزي -13
 (. هـ405ت ) بور للحاكمتاريخ نيسا-14
 (. هـ643ت ) تاريخ ذيل بغداد البن النجار-15
 (. هـ458ت ) شعب االيمان للبيهقي-16
 (. هـ360المعجم االوسط للطبراني )ت -17
 (. هـ369ت ) طبقات المحدثين البي الشيخ االصبهاني-18
 (. هـ230ت )الطبقات الكبرى البن سعد -19
 (. هـ507ت) يللدار قطنأطراف الغرائب واالفراد -20
 ه(.241مسند االمام احمد )ت  -21
 ه(.365ت )الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي الجرجاني -22
 ه(.261صحيح مسلم لالملم مسلم بن الحجاج )ت  -23
 ه(.  211الصنعاني )ت قمصنف عبد الرزا-24

 : اخلطية النسخ وصف: الثالث املطلب
 لم مخطوطا   يزال ال والذي العرب، فضل في الطلب غاية: كتاب من نسخ ثالثة إلى توصلت المخطوطات، وخزائن  المكتبات في البحث بعد 

 : النسخ لتلك شامل وصف يأتي وفيما يطبع،
  ورقات،  خمس  في(  ج2703: )رقم  تحت  الرياض،  في  اإلسالمية  سعود  بن   محمد  اإلمام  جامعة  في  المركزية  المكتبة  بها  تحتفظ:  األولى
  وجعلتها   االطالق  على  وانفسهن  اكملهن  رايتها  ولما  ،  النسخ  تاريخ  عليها  المؤلف   ذكر  وقد(  ب  49  -ب  46)  ورقة  من  مجموع،  ضمن

 (.  أ ) حرف لها ورمزت االصل،
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  في (  157)   صفحة  من  تبدأ  ،(تيمور  مجاميع  حديث  594: )رقم  تحت  بالقاهرة،  المصرية  الكتب  دار  في  التيمورية  الخزانة  بها  تحتفظ:  الثانية
 ( . ب)  حرف لها ورمزت قديم، بخط كتبت المجموع،

  سطر ا،(  21: )مسطرتها  ورقات،  ست  في  ،(2967: )رقم  تحت  استانبول،  في  بالسليمانية  الملحقة  باغشلر  يازمه  مكتبة  بها  تحتفظ:  الثالثة
 . النسخ تاريخ وال الناسخ، اسم يذكر لم كلمات، تسع: سطر كل في الكلمات عدد ومتوسط

   ( .ج) حرف لها رمزت وقد لالحاديث، وتاخير تقديم فيها فوجدت النسخ باقي مع قابلتها النسخة  وهذه
 : التحقيق يف منهجي: الرابع املطلب
 :  اآلتية الخطوات  وحسب المنهج،  لذلك وفقا   الكتاب لهذا تحقيقي في سرت  وقد التحقيق،  أهل بين عليه متعارف منهج المخطوطات لتحقيق

  المخطوط   بنسخ  المؤلف، فقمت  أرادها   التي  الصحيحة   بالصورة  النص  إخراج  إلى  المستطاع  قدر   ألصل   المختار،  النص  طريقة  اعتمدت-1
 يقتضيه   ال  السقط  كان  إذا  أما  السياق،  يقتضيه  كان  إذا  األخرى   من  أثبته  النسخ،  إحدى  في  سقط  هناك  كان  فإذا  بعضها،  مع  النسخ  ومقابلة

 الهامش.  في إليه باإلشارة فأكتفي السياق،
المصادر التي يرد فيها الحديث مرتبة حسب وفيات   المصادر التي اعتمدها المؤلف، ثم اذكر بقية  من  الشريفة  النبوية  األحاديث  خر جت-2

 مؤلفيها. 
 ه من المصادر االخرى.في حالة عدم وجود الحديث في المصدر الذي ذكره المؤلف، فاني اذكر ذلك في الهامش، واخرج-3
 توجد من بين تلك المصادر التي ذكرها المؤلف مصادر مفقودة، لم اعثر عليها، وقد بينت ذلك في الهامش.-4
 حكمت على سند الحديث وذلك بالرجوع الى اقوال العلماء محيال ذلك الى مصادرهم، وجعلت ذلك في الهامش بعد التخريج.  -5
المشهورين  أترجم  لم -6 بهم،  للصحابة  اعرف  ان  من  أكثر  معروفون  ألنهم  وذلك  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  األحاديث  رووا    الذين 

 .لمن ليس بمشهور فذكر باسمه او ذكر بكنيته بالترجمة واكتفيت
     تعريف، وكذلك اسماء القبائل التي ذكرت في األحاديث. إلى تحتاج التي الغريبة  المصطلحات ببعض عرفت-7
  .والتحقيق  الدراسي  القسم ومراجع لمصادر فهرست وضعت-8

 الصفحة األولى من النسخة )أ( 

 الصفحة األخيرة  من النسخة )أ(
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 الصفحة األولى من النسخة )ب(

 

 

 

 

 

 الصفحة األخيرة من النسخة )ب(

 
 القسم الثاني: النص احملقق

 كتاب غاية الطلب يف فضل العرب
الحمد لل الذي فضل العرب وجعل في حبهم القرب احمده واشكره وارجو منه ملك كل طلب واشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له شهادة  
عبد بها له اقترب واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد كل ولي وملك] ورسول منتخب صلى هللا عليه وعلى اله وصحبه ائمة االدب: اما 

اوردت فيه اربعين حديثا معزوة لمخرجيها متبعة ضبط الغريب من معانيها اسال هللا    (8)ا كتاب لقبته غاية الطلب في فضل العرب[بعد فهذ
 قبولها ودوام النفع بها امين.

بُّوا»   عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  الحديث األول:  َوْلَتُردَّ   َقْلب كَ   م نْ   اْلَعَربَ   َوَأح بَّ   َوَجال ُسوُهمْ   اْلُفَقَراءَ   َأح 
 (9) أخرجه الحاكم وهو صحيح  «َقْلب كَ  م نْ  َتْعَلمُ  َما النَّاس   َعن  

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " أحب العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور في اإلسالم، وإن فناءهم   عنهالحديث الثاني:
   .(11)الثواب في اإلسالم" أخرجه أبو الشيخ في  (10)فتنة 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " أحبوا العرب لثالث: ألني عربي والقرآن عربي    الحديث الثالث:
 .(12)غيرهوكالم أهل الجنة عربي" أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وأخرجه 
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الناس    عليه وسلم قال" إن هللا اصطفى العربرضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا    (13)  حبشي بن جنادة  ن ع  الرابع:الحديث   من جميع 
  واختارني من نفر من اهل بيتي علي وحمزة وجعفر والحسن والحسين "   واصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني

 .(14)اخرجه ابن عساكر 
رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا   (15) واثلة  :عن  الحديث الخامس

 .(16) من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم " اخرجه مسلم 
م إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" إن هللا اصطفى من ولد إبراهي  هوعن  السادس:الحديث  

 وقال حسن صحيح. ، (17)الترمذي هاشم واصطفاني من بني هاشم" أخرجه  كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني
العباس بن عبد المطلب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق    عنالحديث السابع:

  القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق االنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم بيتا وخيرهم 
 ، وحسنه.(18)نفسا "   اخرجه الترمذي 

 خيرهما  في  فجعلني :    قسمين  الخلق  قسم   هللا  إن:"  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن   عنهما  هللا   رضي  عباس  ابن   ن: عالثامنالحديث  
َمال    َوَأْصَحابُ }  (  19){اْلَيم ين    َوَأْصَحابُ : }  قوله  فذلك  قسما، فجعلني في خيرها   (21) اثالثاالقسمين    جعل  ثم  اليمين،  أصحاب  من  فأنا  (  20) {الش  

اب ُقونَ (9) اْلَمْشَأَمة   َأْصَحابُ  َما اْلَمْشَأَمة   َوَأْصَحابُ ( 8)  اْلَمْيَمَنة   َأْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنة   َفَأْصَحابُ }  تعالى قوله فذلك (22) ثلثا  اب ُقوَن[ َوالسَّ فانا    (23)السَّ
 َأْكَرَمُكمْ   إ نَّ   ل َتَعاَرُفوا  َوَقَبائ لَ   ُشُعوب ا  َوَجَعْلَناُكمْ } تعالى    قوله  فذلك  قبيلة،  خيرها  في   فجعلني  قبائل  (24) البيوت االثالث    جعل   من خير السابقين ثم

ْندَ    بيتا   خيرها  بيوتا فجعلني في   القبائل   جعل  ثم   فخر،   وال   جل   و  عز   هللا  على  وأكرمهم  آدم   ولد   أتقى  فأنا   (25){  َخب ير    َعل يم    هللاَ   إ نَّ   َأْتَقاُكمْ   هللا    ع 
َرُكمْ  اْلَبْيت   أَْهلَ  الر  ْجَس  َعْنُكمُ  ل ُيْذه بَ  هللاُ  ُير يدُ  إ نََّما}تعالى قوله فذلك ير ا َوُيَطه     (27) وغيرهما الدالئل في نعيم وأبو البيهقي أخرجه( 26) {َتْطه 

ان رسول هللا صلى هللا    (31) عن ابيه    (30) عن جده سعد بن ابي العادية    (29) عن ابيه    (28) عن مساور بن شهاب بن مسرور    الحديث التاسع:
.  (32) عليه وسلم قال ان العرب إذا اتبعت اذناب البقر صب هللا عليهم الذلة وسلط عليهم ولد فارس فيدعوا فال يستجاب لهم " اخرجه تمام  

ا لم يتبعوا الدنيا اذ علق نفي االجابة باتباع اذناب البقر وهو االشتغال بالحراثة ونحوها عن عز االسالم ففيه اشارة الى  فيه دليل لفضلهم إذ
 انهم اعزاء مجاب دعاؤهم قبل ذلك.   

(  34)رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أنى دعوت للعرب فقل اللهم من لقيك منهم    (33)عن ابي موسى  الحديث العاشر:  

مئذ مؤمنا موقنا بك مصدقا فاغفر له ايام حياته وهي دعوة ابراهيم واسماعيل وان لواء الحمد يوم القيامة بيدي وان أقرب الخلق من لوائي يو 
 .(35)كبير والحكيم الترمذي العرب " اخرجه الطبراني في معجمه ال

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال انا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب ان هللا    (36) : عن المطلب بن ابي وداعة  الحديث الحادي عشر
ثم جعلهم بيوتا فجعلني    (37) خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة  

 . (39)وخيركم بيتا وخيركم نفسا " اخرجه الترمذي وحسنه  (38)في خيرهم بيتا فانا خيركم    قبيال 
كهول    سيد  بكر  وأبو  فخر،  وال  آدم  ولد  سيد  " أنا:  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  عنها  هللا  رضي  عائشة  : عنالحديث الثاني عشر

 وفيه  ،(41)عساكر    ابن   أخرجه"  وعيسى  يحيى  الخالة   ابني  إال  الجنة  أهل  شباب  سيدا   والحسين  والحسن  العرب،  شباب  سيد  وعلي   العرب،  (40)
 . األكابر  الكرام  السادات فيهم  أن تصريح فيه  إذ ان العرب فضل على دليل

  وال   قدرا  الناس وأكرم  فخر،   وال  حسبا  الناس  أشرف   أنا:"  قال  وسلم  علبه هللا  صلى هللا  رسول   أن عنه هللا  رضي جابر  عن  الحديث الثالث عشر:
  الناس  أيها  بحقه،   قمنا  بحقنا  قام  ومن  موتاه،  شيعنا  موتانا  شيع  ومن  كاتبناه،  كاتبنا  ومن  أكرمناه  أكرمنا  ومن  أتيناه  أتانا  من  الناس  أيها  فخر،

  في   الديلمي  أخرجه"  بعقولكم  الناس  وانزلوا الناس على قدر مرواتهم وداروا  ابائهم،  قدر  على  الناس  أحسانهم وخالطوا  قدر  على  الناس  جالسوا
  .وشرف الفعال والكرم والدين المال على ويطلق اآلباء في الشرف، الثابت الحسب(42)الفردوس  مسند

:" أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل  وسلم قالعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه  الحديث الرابع عشر:  
، وأول من أشفع له  (43)األعاجم  من آمن بي واتبعني من اليمن، ثم من سائر العرب ثم  ثم    بيتي، ثم األقرب فاألقرب من قريش، ثم األنصار

 . اولوا اصحاب (44)الكبير أولو الفضل" أخرجه الطبراني في 
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 اإلسالم  ورحى  يمانية،  والحكمة  يمان  اإليمان:"  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  عنه  هللا  رضي  عثمان    : عنالحديث الخامس عشر 
 وجمجمتها،  كاهلها   واألزاد  وغلصمتها،  هامتها  ومذحج  ونابها  العرب  رأس  حمير  ،  عدنان  ولد  في  والقسوة  والجفوة  ،  قحطان  ولد  في  دائرة

  وأفضل   الجاهلية  في   العرب  أكرم   غسان   أعز  اللهم  ،   األنصار  وألبناء  لألنصار  اغفر   اللهم  منهم،  وأنا  مني  واألنصار  وذروتها،  غاربها  وهمدان 
  يدخل   من  وأول   وأصحابي  شيعتي  هم  ،   وحموني  ونصروني  وازروني  األنصار  فليكرم  اآلخر   واليوم  بالل   يؤمن  كان   من   اإلسالم،  في   الناس

  ذال ثم ميم أوله في مذحج معظمه، اإلسالم ثقات.رحى وغيرهما ورجاله (45)والديلمي  االمثال في الرامهرمزي  أخرجه" أمتي من الجنة، بحبوحة
اللحم    المعجمة وسكون الالم وفتح الصاد المهملة  (  46)  مهملة ثم جيم على وزن مجلس الهامة الراس المغلصمة  بفتح الغين  حاء  ثم  معجمة
  من  حي  أبن  وهو  أفصح،  وبالسين  الغوث،  أزدين  أوالد  هم  مهملة  دال  آخره  في  الزاي،  وسكون   الهمزة  بفتح  واألزد   والعنق،  الراس  بين  (47)الذي  
  األعلى   الثلث   وهو   العنق،  يلي  مما  الظهر  أعلى  مقدم  أو   الحارك  والكاهل  والسراه    (48) ،ويقال ازدشنوه وعمان    كلهم  األنصار  أوالده  ومن  اليمن
  فيه   الذي  العظم  بينهما  ساكنة  وميم  والثانية  األولى  الجيم  بضم  والجمجمة  الصلب،  من  العنق  مفصل  أو  الكتفين  بين  وما  فقرات  ست  وفيه

 . أعاله الذال بإعجام الشيء وذروة والعنق، السنام  بين ما والغارب ، باليمن الميم قبيلة بسكون  الدماغ، وهمدان 
  في   (50)والجفا    (49)وجذام  لخم   إلى   هكذا،   اإليمان:"  قال  وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا  رسول  أن   عنه   هللا   رضي   أنس  ]عن   الحديث السادس عشر:

  . (53) عساكر ابن أخرجه (52)[ (51)ومضر ربيعة الحيين هذين
إذا فنيت  و رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " العرب نور هللا في األرض وفناؤهم ظلمة،    ه : وعنالحديث السابع عشر

 .(54) تاريخه أخرجه الحاكم في ر " العرب أظلمت األرض وذهب النو 
  أخرجه عبد الرزاق في   "  "إذا ذلت العرب ذل اإلسالم  قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    عنه، جابر رضي هللا    :عنعشرثامن  الحديث ال

 .(55) جامعه
بن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " بغض بني هاشم واألنصار كفر وبغض اعن    عشر:تاسع  الحديث ال

 .(56)الكبير ني في العرب نفاق" أخرجه الطبرا
عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" حب أبي بكر وعمر سنة وبغضهما كفر، وحب األنصار    :عشرون الحديث ال

 "     إيمان وبغضهم كفر، وحب العرب إيمان وبغضهم كفر
 .(57) النجار أخرجه ابن  

نفاق" أخرجه    (58)كفر  عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" حب العرب إيمان وبغضهموعنه رضي هللا    :الحادي والعشرون   الحديث
البيهقي في الشعب وجعل البغض كفرا وفي السابق نفاقا، يحتمل فيه أنه قال في األول بعد علمه بالثاني، أو   هلكن تعقب  (59) الحاكم وصححه

   .من المبغضين  من يبغض (60) ل يختلف باختالف أحوا
 وبغضهما من عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " حب أبي بكر وعمر من اإليمان    :ثاني والعشرون الحديث ال

الكفر، وحب األنصار من اإليمان وبغضهم كفر، وحب العرب من اإليمان وبغضهم كفر، ومن سب أصحابي فعليه لعنة هللا ومن حفظني 
 . (61) والديلمي أخرجه ابن عساكر  يوم القيامة"فيهم فأنا أحفظه 

:" حب قريش إيمان وبغضهم كفر، وحب العرب وسلم قالعن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه    ثالث والعشرون:الحديث ال
 .(62)األوسط الطبراني في معجمه  " أخرجهإيمان وبغضهم كفر، فمن أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني

عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "خصلتان من أخالق العرب وهما من عمود  :  رابع والعشرون الحديث ال
 .(63)يوشك أن يدعوهما: الحياء واألخالق الكريمة" أخرجه أبو الشيخو الدين 

 بعيني   أقر   فمن  أال  لى،   عين   قرة  وإيمانهم  العرب  قال ]كثرةأن رسول هللا صلى هللا عليه   وجهه،عن علي كرم هللا    خامس والعشرون:الحديث ال
 .(65)الشيخ  أبو أخرجه (64) "بعينه[ هللا  أقر

خير الناس العرب وخير  ( 66) وسلم قال: ]كثرة العرب عليه  هللا صلى هللا رسول ان  عنه هللا  رضي عباس ابن عن الحديث السادس والعشرون: 
اخرجه   (67) العرب قريش وخير قريش بنو هاشم وخير السودان النوبة وخير الصبغ المعصفر وخير المال العفو وخير الخضاب الحناء والكتم ["

 .   (68)الديلمي
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بن رباح رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -بضم العين وفتح الالم وتشديد الياء  -69عن علي   الحديث السابع والعشرون:
"كل إبراهي  قال:  إسماعيل بن  مرسال هكذام  العرب من ولد  ابن سعد  ال(70) أخرجه  أن  غير ولد  ناس  ، واعلم  العرب من هو من  اختلفوا هل 

 والجمهور ال.  نعم،إسماعيل ؟ فقال قوم: 
عشت ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة   النعمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:"    ن: ع والعشرون ثامن  لالحديث ا

وجزيرة العرب ما أحاط به   لهم،ف  تشريف محلهم  تشري ، وفيه دليل لشرف العرب ألن  (71)   حتى ال أدع إال مسلما" أخرجه مسلم وغيره  العرب،
 إلى أطراف العراق عرضا.   جدةأطراف الشام طوال ومن   ابين إلى بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن

ال " المشركون عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" من سب العرب فأولئك هم    :شرون تاسع والعالحديث 
 .(72)األفراد في  الدار قطنيالبيهقي في الشعب وضعفه وأخرجه  أخرجه

أخرجه    رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" من اقتراب الساعة هالك العرب"  (73) مالك  عن طلحة بن    :الثالثون الحديث  
 نهاية االفضال.   (75) كما نبهنا على نظيره في كتابنا  وقال: غريب وهو شاهد لفضلهم (74)الترمذي 

  يبغض العرب مؤمن وال يحب ثقيف  قال: "العمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    (76)ابن    نع  والثالثون:حادي  الحديث ال
 .(78)الكبير أخرجه الطبراني في  (77) "مؤمن

أخرجه عبد هللا بن  (79) يبغض العرب إال منافق"  قال: "العلي رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    ن: عوالثالثون ثاني  الحديث ال
 في زوائد السنة  (80)م احمد اإلما

ابن    " أخرجهعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" ال يبقى في جزيرة العرب دينان  ثالث والثالثون:الحديث ال
 .(81)النجار

 رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" يا سلمان ال تبغضني  (82) عن سلمان الحديث الرابع والثالثون:
 وقال: حسن غريب.  (83) بغض العرب فتبغضني" أخرجه الترمذيبفتفارق دينك، قال كيف أبغضك؟ قال: 

احمدوا هللا الذي    العرب،رصي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" يا معشر    (84) زيد  د بن  يسع  : عنوالثالثون خامس  الحديث ال
 والمعنى : أنه بإسالمهم رفع عنهم ذلك ، وفيه إشارة لفضلهم حيث آمنوا. ( 85)أخرجه اإلمام أحمد رفع عنكم العشور"

هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" أتاني جبريل فقال  رضي    (87)   بن محمد عن أبي  (86)جعفر  نع  والثالثون:سادس  الحديث ال
] يا محمد إن هللا بعثني فطفت شرق األرض وغربها وسهلها وجبلها فلم أجد حيا خيرا من العرب، ثم أمرني فطفت العرب فلم أجد حيا خيرا من

أمرني  ، ثم  بني هاشم    (88) قريش فلم اجد حيا خير من[مضر ثم امرني فطفت في مضر فلم اجد حيا خير من قريش ثم امرني فطفت في  
 كذا.  (90) معضال  (89)الحكيم خيرا من نفسك" أخرجه  فيها نفسا من أنفسهم فلم أجد أختار

وأجيزوا  ه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، نابن عباس رضي هللا ع ن: عالثالثون  السابع الحديث
 . (91) داود أخرجه البخاري وأبو  م"ها كنت أجيز مم او ينجد فالو 

عن علي كرم هللا وجهه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" من لم يعرف حق عترتي واألنصار والعرب فهو   :ثالثون ثامن والالحديث ال
 .(93) الشعب وإما امرؤ حملته أمه لغير طهر" أخرجه ابن عدي والبيهقي في  (92) لثالث: إما منافق وإما لزنية

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" إذا أراد هللا أن يبعث نبيا نظر إلى خير أهل  (94)  عن قتادة ثالثون:التاسع والالحديث 
   .ى اخرهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إل ان ، ولفظ قتادة ذكر لنا (95) سعد األرض قبيلة فبعث خيرها رجال" أخرجه ابن 

اال  أن    :ربعون الحديث  هللا عنه،  رضي  عمر  ابن  يعن  فال  العربية  يتكلم  أن  منكم  أحسن  قال:" من  وسلم  عليه  هللا  صلى  كلمن ترسول هللا 
هذا اخر ما اوردناه وتمام ما قصدناه والحمد لل    وفيه دليل على فضل العرب لفضل لغاتهم.  (96)   بالفارسية، فإنه يورث النفاق" أخرجه الحاكم

حمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين وحسبنا هللا ونعم الوكيل قد  اوال واخرا باطنا وظاهرا وصلى هللا وسلم على سيدنا م
 وقع تحريره بعون هللا سنة تسعين ومائة وألف في اواسط شهر محرم الحرام.   

 قائمة املصادر واملراجع
هـ( تحقيق  463  ت)  القرطبي  النمري   عاصم   بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  األصحاب ، أبو  معرفة  في  االستيعاب .1

 م .  1992 -  هـ 1412، 1بيروت ط الجيل،  دار  -البجاوي  محمد علي
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  تحقيق علي   ( هـ630  ت)  األثير  ابن  الدين   عز  الجزري،  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  أبو  الصحابة،   معرفة  في  الغابة  أسد .2
 م.  1994  - هـ 1415 ،1العلمية ط الكتب دار -الموجود عبد  أحمد  عادل - معوض محمد

  عبد   أحمد  عادل  تحقيق    ( هـ852ت)  العسقالني  حجر   بن  أحمد   بن  محمد  بن   علي  بن   أحمد  الفضل   أبو  الصحابة،  تمييز  في   اإلصابة .3
 هـ .  1415 -1بيروت ط – العلمية الكتب دار -معوض محمد وعلى الموجود

  أحمد   بن   علي   بن  طاهر   بن  محمد  الفضل  أبو  الدارقطني،    لإلمام   وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا   رسول  حديث  من   واألفراد  الغرائب  أطراف .4
ط  –  العلمية  الكتب  دار  -نصار  حسن  محمود  محمد  محمود  تحقيق  (هـ507  ت)  القيسراني  بابن  المعروف  الشيباني،  المقدسي  ، 1بيروت 
 م . 1998 - هـ 1419

  مايو /   أيار   - 15للماليين ط  العلم   دار    ( هـ1396  ت )  الدمشقي  الزركلي  فارس،   بن   علي  بن  محمد  بن محمود  بن   الدين  خير  األعالم ،  .5
 م .   2002

  ت)  الدمشقي  تيمية  ابن  السالم   عبد   بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين   تقي  الجحيم،   أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء .6
 م . 1999 - هـ1419  ،7لبنان ط بيروت، الكتب،  عالم  دار العقل ، الكريم  عبد ناصر تحقيق (هـ728

  ( هـ360  ت)  الفارسي  الرامهرمزي   خالد  بن  الرحمن  عبد  بن   الحسن  محمد  أبو  وسلم،  عليه   هللا   صلى  النبي  عن  المروية  الحديث  أمثال .7
 .  1409 ، 1بيروت ط – الثقافية الكتب مؤسسة -تمام الفتاح عبد أحمد تحقيق

  بتصحيحه   عنى  (هـ1399  ت)  البغدادي  الباباني  سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  الظنون،  كشف  على  الذيل  في  المكنون   إيضاح .8
 –  بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار   -الكليسى  بيلكه  رفعت  والمعلم  الدين،   أمور  رئيس  بالتقايا  الدين  شرف  محمد:  المؤلف  نسخة  على  وطبعه
 لبنان. 

 م .   1986 -  هـ 1407: الفكر دار(  هـ774 ت) الدمشقي ثم البصري   القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو والنهاية ،  البداية .9
،  أخبار=    أصبهان  تاريخ .10   ( هـ 430  ت)  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  أصبهان 

 م . 1990-هـ  1410 ،1بيروت ط – العلمية الكتب دار  -حسن كسروي  سيد تحقيق:
يار الحسن بن محمد بن حسين النفيس، أنفس أحوال في الخميس تاريخ .11  بيروت . – صادر دار  هـ( 966 ت) َبْكري  الد  
 الدكن .  – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة   (هـ256ت)البخاري   المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد الكبير، التاريخ .12
  -معروف   عواد  بشار  الدكتور  تحقيق    (هـ463  ت)  البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد،  تاريخ .13
 م .  2002  - هـ1422 ، 1بيروت ط – اإلسالمي الغرب دار
 الفكر   دار  -العمروي   غرامة   بن   عمرو  تحقيق  ( هـ571ت)  عساكر  بابن  المعروف  هللا   هبة  بن   الحسن   بن  علي   القاسم  أبو  دمشق،  تاريخ .14

 م .  1995 - هـ  1415والتوزيع   والنشر  للطباعة
 هـ .   1343  ،1ط-المنيرية   الطباعة إدارة( هـ986 ت) الَفتَّن ي الهندي الصديقي علي  بن طاهر محمد الموضوعات، تذكرة .15
  البغدادي   دينار  بن  النعمان  بن  مسعود بن  مهدي  بن   أحمد  بن   عمر  بن علي  الحسن  أبو  حبان،  البن  المجروحين  على  الدارقطني  تعليقات .16

  - هـ 1414، 1ط -القاهرة – اإلسالمي الكتاب  دار والنشر، للطباعة الحديثة الفاروق  -العربي محمد بن خليل تحقيق (هـ385 ت) الدارقطني
 م .  1994

 –  الرشيد  دار  -عوامة  محمد:  تحقيق  (هـ852  ت)  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تقريب  .17
 .   1986  – 1406  ، 1ط -سوريا

-الهند  النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  (هـ852  ت)  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تهذيب .18
 هـ .  1326 ، 1ط

 الكلبي   القضاعي  محمد  أبي  الزكي  ابن  الدين  جمال  الحجاج،  أبو  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب .19
 .  1980 – 1400 ،1بيروت ط – الرسالة  مؤسسة -معروف عواد بشار. د: تحقيق(هـ742 ت) المزي 

  المناوي   ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي   بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين  الصغير،  الجامع  بشرح  التيسير .20
 م . 1988 -  هـ1408  ،3الرياض ط – الشافعي اإلمام مكتبة  ( هـ1031 ت) القاهري 
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 المعارف   دائرة    (هـ354:  المتوفى)  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  الثقات، .21
 م . 1973  ه  1393 ،1الهند، ط الدكن آباد بحيدر العثمانية

  بن  الرحمن  عبد(  للنبهانى  الكبير  والفتح  للمناوى،  الحقائق  وكنوز  األزهر  والجامع  للسيوطى  الجوامع  جمع  على  ويشتمل)  األحاديث  جامع .22
  ( المصرية الديار مفتي) جمعة على د بإشراف  الباحثين من فريق: أحاديثه وخرج نصوصه ضبط (هـ911 ت) السيوطي الدين جالل بكر، أبي

 زكى . عباس حسن د: نفقة على طبع
  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  صحيح=    وأيامه  وسننه  وسلم  عليه   هللا   صلى  هللا  رسول  أمور   من  المختصر  الصحيح   المسند  الجامع .23

 هـ . 1422 ، 1ط - النجاة طوق  دار -الناصر ناصر بن زهير محمد: ه( تحقيق256) البخاري  عبدهللا
 طبعة (  هـ327  ت)  حاتم  أبي  ابن  الرازي   الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن   إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  والتعديل،  الجرح .24

 م.   1952 هـ ،1ط -بيروت – العربي التراث إحياء دار-الهند – الدكن آباد بحيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس
 لطفي   بن  محمد  الدكتور:  تحقيق  (هـ911  ت)  السيوطي  الدين  جالل  بكر،   أبي  بن  الرحمن  عبد  المشتهرة،  األحاديث  في  المنتثرة  الدرر .25

 الرياض .   سعود، الملك جامعة - المكتبات شؤون  عمادة -الصباغ
:  حققه  (هـ430  ت)  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن   إسحاق  بن  أحمد   بن  هللا   عبد  بن  أحمد   نعيم  أبو  األصبهاني،  نعيم  ألبي  النبوة  دالئل .26

 م .  1986  - هـ 1406 ، 2بيروت ط النفائس، دار -عباس البر عبد  جي، قلعه  رواس محمد الدكتور
،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل .27  ت )  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوج ردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الشريعة 

 هـ .  1405  -  1بيروت ط – العلمية الكتب  دار(  هـ458
 القيسراني   بابن  المعروف  الشيباني،  المقدسي  أحمد  بن  علي  بن  طاهر  بن  محمد  الفضل  أبو  (عدي  البن   الكامل  من)  الحفاظ  ذخيرة .28

 م . 1996- هـ 1416 ،1الرياض ط – السلف دار  -الفريوائي الرحمن  عبد. د تحقيق (هـ507ت)
ْستاني  األزدي  عمرو   بن   شداد   بن   بشير  بن   إسحاق   بن  األشعث  بن  سليمان   داود   أبو  داود،   أبي  سنن .29 ج   محمد  تحقيق  (هـ275  ت)  الس  

 بيروت .  – صيدا  العصرية، المكتبة  -الحميد  عبد الدين محيي
شاكر   محمد  وتعليق: أحمد  تحقيق  (هـ279ت)  عيسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن .30

 م .   1975 -  هـ 1395  ،2مصر ط – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة -عوض  عطوة  الباقي وإبراهيم  عبد فؤاد ومحمد
  دار   -عطا  القادر  عبد  محمد  تحقيق  (هـ458  ت)  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،   موسى  بن  علي   بن  الحسين   بن  أحمد  الكبرى،  السنن .31

 م .  2003  - هـ 1424 ،3لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب
،  أعالم  سير .32  القاهرة   -الحديث  دار     ( هـ748  ت)  الذهبي  َقاْيماز  بن   عثمان  بن  أحمد   بن  محمد  هللا   عبد   أبو  الدين  شمس  النبالء 

 م.  2006-ه1427
 محمود :  حققه  (هـ1089  ت)  الفالح  أبو  الحنبلي،  العماد  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  عبد  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات .33

 م .                       1986 -  هـ  1406 ،1ط -بيروت – دمشق كثير، ابن  دار -األرناؤوط القادر عبد: أحاديثه خرج-األرناؤوط
ردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  اإليمان،  شعب .34  وخرج  نصوصه   وراجع  حققه  (هـ458ت)   البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوج 

  1423  ،1بالهند، ط  ببومباي  السلفية   الدار  مع  بالتعاون   بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  مكتبة  -حامد  الحميد  عبد   العلي   عبد  الدكتور:  أحاديثه
 م   2003 - هـ

  -هللا  عبد  رضا  هـ( تحقيق علي430ت )  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  نعيم  الجنة ، أبو  صفة .35
 سوريا . /   دمشق - للتراث المأمون  دار
  ( هـ 430  ت)  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن   إسحاق  بن  أحمد  بن  هللا  عبد   بن  أحمد  نعيم  أبو  نعيم ،  ألبي  المنافقين  ونعت  النفاق  صفة .36

 م.  2001 - هـ 1422 ،1لبنان ط – بيروت -اإلسالمية البشائر-صبري  حسن عامر الدكتور: وتحقيق تقديم
  دار   -قلعجي    أمين  المعطي  تحقيق :عبد  (هـ322  ت)  المكي  العقيلي  حماد   بن  موسى  بن  عمرو  بن  محمد  جعفر  الكبير ، أبو  الضعفاء .37

 م . 1984 -  هـ1404 ،1بيروت ط – العلمية المكتبة
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: تحقيق  (هـ230ت)  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البصري،  بالوالء،  الهاشمي   منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الكبرى،  الطبقات .38
 م .   1990  - هـ 1410 ،1بيروت ط – العلمية الكتب دار -عطا  القادر عبد محمد

 األصبهاني الشيخ بأب ي المعروف األنصاري  حيان بن جعفر بن محمد بن  هللا عبد محمد أبو عليها، والواردين بأصبهان المحدثين طبقات .39
 . 1992 – 1412  ،2بيروت ط – الرسالة مؤسسة -البلوشي   حسين الحق عبد الغفور :عبدهـ( تحقيق 369 ت)

 الحق   إرشاد  تحقيق  (هـ597ت)  الجوزي   محمد  بن  علي   بن   الرحمن  عبد   الفرج  أبو  الدين   جمال  الواهية،  األحاديث  في  المتناهية  العلل .40
 م .  1981/هـ1401  ،2باكستان ط آباد، فيصل األثرية، العلوم إدارة-األثري 

(  هـ327  ت)  حاتم   أبي  ابن  الرازي   الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  إدريس  بن  محمد  بن   الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم،   أبي  البن  العلل .41
  هـ 1427 ،1الحميضي ط مطابع -الجريسي  الرحمن عبد بن خالد /د و الحميد  هللا عبد بن سعد /د وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق

 م .  2006 -
 ت)  العينى  الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى  حسين   بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  البخاري،    صحيح  شرح  القاري   عمدة .42

 بيروت . – العربي التراث إحياء دار    (هـ855
  عبد   محمود  خالف  تحقيق  ( هـ807  ت)  الهيثمي  سليمان   بن  بكر  أبي  بن   علي  الدين   نور  الحسن   أبو  المسند،  زوائد  فى  المقصد  غاية .43

 م .   2001 - هـ 1421 ،1لبنان ط – بيروت العلمية، الكتب  دار -السميع
-  البجاوي   محمد  علي   تحقيق  ( هـ538  ت )  هللا  جار  الزمخشري   أحمد،   بن   عمرو   بن   محمود  القاسم  أبو  واألثر،   الحديث  غريب  في  الفائق .44

 .   2ط -لبنان – المعرفة دار -إبراهيم الفضل أبو محمد
 كتبه  رقم -  1379  بيروت،  -  المعرفة  دار  -الشافعي  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري   فتح .45

 الباقي .   عبد فؤاد  محمد: وأحاديثه  وأبوابه
 -النبهاني يوسف: تحقيق (هـ911ت) السيوطي الدين جالل بكر، أبي  بن الرحمن عبد الصغير، الجامع  إلى الزيادة ضم في الكبير الفتح .46
 م . 2003  - هـ 1423 ،1لبنان ، ط  - بيروت - الفكر دار
  بن   السعيد  تحقيق    (هـ509  ت)  الهمذاني  الديلمي    شجاع  أبو  فناخسرو،  بن  يه   شيرو  بن  شهردار  بن  شيرويه  الخطاب ،  بمأثور  الفردوس .47

 م  1986  - هـ  1406 ،1بيروت ط – العلمية الكتب دار -زغلول  بسيوني
 المعلمي  يحي  بن  الرحمن  عبد  تحقيق(  هـ1250  ت)  الشوكاني  محمد  بن   علي  بن  محمد  الموضوعة،  األحاديث  في   المجموعة   الفوائد .48

 لبنان . بيروت، العلمية، الكتب دار -اليماني
  -السلفي   المجيد  عبد  حمدي:  تحقيق  ( هـ414  ت)  الدمشقي  ثم  الرازي   البجلي  جعفر  بن  هللا   عبد  بن  محمد  بن   تمام  القاسم  أبو  الفوائد، .49

 .  1412 ، 1الرياض ط  – الرشد مكتبة
  -الرسالة    مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب :  تحقيق  (هـ817  ت)  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس .50

 م .    2005  - هـ 1426 ،8لبنان ، ط  – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة   الرسالة مؤسسة -العرقُسوسي  نعيم محمد: بإشراف
  ( هـ 748  ت)  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس  الستة،  الكتب  في  رواية  له  من  معرفة  في  الكاشف .51

 م .  1992 - هـ 1413 ،1جدة ، ط  القرآن، علوم  مؤسسة - اإلسالمية للثقافة  القبلة دار -الخطيب نمر محمد أحمد  عوامة محمد: تحقيق
  الكتب  -معوض  محمد  علي-الموجود  عبد  أحمد  عادل:  تحقيق  (هـ365  ت)  الجرجاني  عدي  بن  أحمد  أبو  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل .52

 م  1997هـ1418  ،1لبنان ط-بيروت - العلمية
  (هـ235 ت) العبسي خواستي بن عثمان بن  إبراهيم بن محمد بن هللا عبد شيبة، أبي بن بكر أبو واآلثار، األحاديث في المصنف الكتاب .53

 . 1409 ،1الرياض ط – الرشد مكتبة -الحوت يوسف كمال تحقيق
 تحقيق:  (هـ975ت)  الهندي  بالمتقي  الشهير   خان   قاضي   ابن   الدين   حسام  بن  علي   الدين   عالء  واألفعال،  األقوال  سنن  في  العمال  كنز .54

 م . 1981/هـ1401،  5ط -الرسالة مؤسسة -السقا صفوة - حياني بكري 
 العلمية،  الكتب  دار  -المنصور  خليل:  تحقيق  (هـ1061  ت)  الغزي   محمد  بن  محمد  الدين  نجم  العاشرة،  المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب .55

 م.   1997 - هـ 1418 ،1ط -لبنان – بيروت
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 3بيروت ط – صادر   دار   (هـ711 ت)  اإلفريقى األنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل،  أبو  على،  بن مكرم بن محمد العرب، لسان .56
 هـ .   1414 -

  ( هـ354ت)  الُبستي  حاتم،  َمْعبَد،أبو  بن  معاذ  بن  حبان   بن   أحمد  بن  حبان   بن   محمد  والمتروكين،  والضعفاء  المحدثين  من   المجروحين .57
 هـ . 1396 ،1ط  -حلب – الوعي  دار -زايد إبراهيم محمود تحقيق

  -القدسي   الدين  حسام:  تحقيق  (هـ807  ت)  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي   بن  علي   الدين  نور  الحسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع .58
 م .  1994 هـ، 1414 القاهرة  القدسي، مكتبة

 النحاس،   روحية  تحقيق  (هـ711  ت)   االنصاري   منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  دمشق ،  تاريخ  مختصر .59
 م . 1984 -  هـ 1402 ،1ط -سوريا – دمشق  والنشر، والتوزيع للطباعة  الفكر دار -مطيع محمد مراد، الحميد عبد رياض

 ت)  المَخل  ص   البغدادي  زكريا  بن  الرحمن  عبد  بن  العباس  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  المخلص،  طاهر  ألبي  أخرى   وأجزاء  المخلصيات .60
 م .    2008  - هـ 1429 ، 1ط -قطر  لدولة اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة -جرار  الدين سعد نبيل تحقيق  (هـ393

  ( هـ 405  ت)  البيع  بابن  المعروف  النيسابوري   محمد الطهماني  بن   هللا  عبد   بن  محمد  الحاكم   هللا   عبد  الصحيحين ، أبو  على   المستدرك .61
 .  1990 – 1411 ،1بيروت ط – العلمية الكتب دار -عط  القادر عبد مصطفى: تحقيق

  المحسن   عبد  بن  محمد  الدكتور  تحقيق  (هـ204ت)  البصرى   الطيالسي  الجارود  بن  داود  بن  سليمان  داود  أبو  الطيالسي،  داود  أبي  مسند .62
 م .  1999 -  هـ 1419 ،1مصر، ط – هجر دار -التركي

  سليم  حسين  تحقيق  ( هـ307  ت)  الموصلي  التميمي،  هالل  بن  عيسى  بن   يحيى  بن  المُثنى  بن  علي   بن  أحمد  يعلى  أبو  يعلى،  أبي  مسند .63
 .   1984 – 1404 ،1دمشق ط – للتراث المأمون  دار -أسد
 -  األرنؤوط  شعيب:  تحقيق(هـ241ت)   الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو  حنبل ،  بن  أحمد  اإلمام  مسند .64

 م .   2001 -  هـ 1421  ،1الرسالة ط  مؤسسة -وآخرون   مرشد، عادل
 بالبزار  المعروف  العتكي  هللا   عبيد  بن  خالد  بن  الخالق   عبد  بن  عمرو  بن   أحمد  بكر  أبو   الزخار،   البحر  باسم  المنشور  البزار  مسند .65

  بدأت )  ،1المنورة ط  المدينة  -  والحكم  العلوم  مكتبة  -الشافعي  الخالق  عبد  وصبري   سعد   بن  هللا وعادل  زين  الرحمن  محفوظ  تحقيق  (هـ292ت)
 .  (م 2009 وانتهت  م،1988

 عبدالمجيد   بن  حمدي  تحقيق    (هـ360  ت)  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الشاميين،    مسند .66
 .   1984 – 1405 ،1بيروت ط – الرسالة  مؤسسة -السلفي

  النيسابوري   القشيري   الحسن  أبو  الحجاج بن   مسلم  وسلم ،   عليه   هللا  صلى هللا رسول  إلى   العدل   عن  العدل  بنقل  المختصر الصحيح  المسند .67
 بيروت . – العربي التراث إحياء  دار  -الباقي عبد فؤاد  محمد تحقيق (هـ261 ت)

  المكتبة(  هـ770  نحو:  المتوفى)  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح .68
 بيروت . – العلمية

  هللا   عوض  بن  طارق   تحقيق:  ( هـ360  ت)  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  األوسط،  المعجم .69
 القاهرة . – الحرمين دار  -الحسيني إبراهيم بن المحسن  عبد,  محمد بن

 م .  1995 ،2بيروت ط صادر، دار    (هـ626 ت) الحموي  الرومي هللا عبد  بن ياقوت هللا عبد  أبو الدين شهاب البلدان، معجم .70
الُمَجلَّدان   الُمْعَجمُ  .71  ت)  الطبراني  القاسم   أبو  الشامي،   اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن   أحمد  بن   عشر، سليمان  والرابع  َعَشرَ   الثَّال ثَ   الَكب ير ، 

 الجريسي.   الرحمن عبد  بن خالد /د و الحميد هللا عبد  بن سعد /د  وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق (هـ360
 المجيد   عبد  بن  تحقيق حمدي  (هـ360  ت )  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  الكبير ، سليمان  المعجم .72

 م.  1994  - هـ  1415 -2القاهرة، ط – تيمية ابن مكتبة –السلفي 
،    3معجم المفسرين من صدر االسالم وحتى العصر الحاضر ، عادل نويهض ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ، ط .73

 ه.  1983  -1403
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 التراث  إحياء  دار   بيروت،  -  المثنى  مكتبة(  هـ1408  ت )  الدمشق  كحالة  الغني  عبد   بن   راغب  محمد  بن  رضا  بن  عمر   المؤلفين،  معجم .74
 بيروت . -العربي

  بن   عادل:  تحقيق  (هـ430  ت)  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن   أحمد  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  الصحابة ،  معرفة .75
 م .  1998  -  هـ 1419  - 1الرياض ط للنشر، الوطن  دار -العزازي  يوسف

 السخاوي   محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين  شمس  األلسنة ،  على  المشتهرة  األحاديث  من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد .76
 م . 1985 -  هـ 1405 ،1بيروت ط –  العربي الكتاب دار  -الخشت   عثمان محمد تحقيق: (هـ902 ت)

  ( هـ281  ت)  الدنيا  أبي   بابن  المعروف  القرشي  األموي   البغدادي  قيس  بن  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد  بن  هللا   عبد  بكر  أبو  األخالق،  مكارم .77
 القاهرة .  – القرآن مكتبة -إبراهيم السيد مجدي تحقيق

  عبد   محمد:  الناشر-عثمان    محمد  الرحمن  عبد:  تحقيق  (هـ597  ت)  الجوزي   محمد  بن   علي  بن  الرحمن  عبد   الدين   جمال   الموضوعات ، .78
 م .  1966 -  هـ 1386 ، 1المنورة ط بالمدينة  السلفية المكتبة صاحب المحسن

 ابن  الجزري   الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد   بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد  واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية .79
 م . 1979-ه1399بيروت  –المكتبة العلمية  -الطناحي محمد محمود -  الزاوى  أحمد طاهر: ه( تحقيق606 ت) األثير

،  عليه   هللا  صلى  الرسول  أحاديث  في  األصول  نوادر .80  ت)  الترمذي  الحكيم  هللا،  عبد  أبو  بشر،  بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  وسلم 
 بيروت .  – الجيل دار  -عميرة   الرحمن عبد تحقيق(هـ320

 بعناية  طبع(  هـ1399ت)  البغدادي  الباباني       سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية .81
 لبنان .  – بيروت العربي التراث إحياء دار -م  1951 استانبول البهية مطبعتها في  الجليلة المعارف وكالة

 اهلوامش
 

و معجم المؤلفين   239ص :  2وهدية العارفين ج :    139ص :     4وايضاح المكنون ج :     57ص :    7ُينظر: االعالم للزركلي ج :    -1
 .  230ص:  11ج :

 .  57ص :   7ينظر االعالم للزركلي ج :-2
 . 421ص:  10وشذرات الذهب ج:   196ص:   2ينظر الكواكب السائرة ج:  -3
 1والقاموس المحيط ج:  613ص:  2ن االعواد يحمل فيها الملك إذا مرض، ينظر المصباح المنير ج: وهي عبارة عن سرير مصنوع م -4

 .  607ص: 
 . 421ص:  10وشذرات الذهب ج:   194ص:   2ينظر الكواكب السائرة ج:  -5
 ينظر المصدر نفسه   -6
  11ومعجم المؤلفين ج :  57ص:    7ركلي ج:  واألعالم للز   239ص:    2وهدية العارفين ج:    139ص:    4ُينظر: إيضاح المكنون ج:    -7

  1545-  1493هـ /    952-  899(، البكري ]624/ ص    2معجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر« )ج    230ص:  
 م[.  

 ما بين المعكوفتين سقطت من أ   -8
 ح االسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.وقال الحاكم: هذا حديث صحي  7947رقم الحديث  368ص :  4المستدرك على الصحيحين ج : -9

 وردت كلمة فتنة في ب ظلمة.  -10
كتاب الثواب الذي اشار اليه المؤلف في تخريج هذا الحديث لم اجده مطبوعا ولم أهتد إليه مخطوطا بعد التتبع والبحث وسؤال أهل     -11

، وتاريخ اصبهان ج: 663رقم الحديث    273ص :  4طبقات المحدثين ج :الخبرة، وقد وجدت هذا الحديث في كتاب اخر البي الشيخ وهو  
 .  64ص:  1عيف االسناد، ينظر المقاصد الحسنة ج :، وهو حديث ض317ص:   2
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الكبير ج :  -12 الكبير ج:  و   11441رقم الحديث    185ص :   11المعجم  وقال منكر ال أصل له، وقد ذكره ابن   348ص:    3الضعفاء 

نعيم ج: ، وصفة الجنة البي  6999رقم الحديث    97ص :   4والمستدرك ج :  41ص:    2الجوزي في الموضوعات، ينظر الموضوعات ج:  
 . 268رقم الحديث  112ص:   2

حبشي بن جنادة بن نصر السلولي يعد في الكوفيين روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم وشهد معه حجة الوداع. ينظر اسد الغابة ج    -13
 .  349ص:  5وتهذيب الكمال ج : 668ص:   1:

لي، قال عنه الدار قطني: يضع الحديث، ينظر تعليقات  ، والحديث في اسناده حصين بن مخارق السلو 172ص:    14تاريخ دمشق ج:    -14
وقال ابن حبان: ال يجوز الرواية عنه وال االحتجاج به اال على سبيل االعتبار، ينظر المجروحين البن حبان   296ص :  1الدار قطني ج:  

 .    155ص:   3ج: 
وسلم يتجهز لتبوك وقد خدم النبي عليه الصالة والسالم ثالث   واثلة ْبن األسقع ْبن كعب الليثي أسلم حينما كان النبي صلى هللا عليه   -15

 .    462ص:   6واالصابة ج:    1563ص:  4ه. ينظر االستيعاب ج:  85سنين وكان من اهل الصفة مات سنة 
رقم    1782ص:    4باب فضل نسب النبي صلى هللا عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ج:    –كتاب الفضائل  -صحيح مسلم    -16

ص:    5باب في فضل النبي صلى هللا عليه وسلم ج:    –ابواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -، وسنن الترمذي2276الحديث  
 .  3606رقم الحديث  583

رقم    583ص:    5النَّب ي   َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ج:  َباب  ف ي َفْضل   -َأْبَواُب اْلَمَناق ب  َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم  -سنن الترمذي    -17
وقال الشيخ األرناؤوط: حديث 16987رقم الحديث    193ص:    28وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومسند االمام احمد ج:  3605الحديث  

 صحيح دون قوله: "اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. 
رقم    584ص:    5َباب  ف ي َفْضل  النَّب ي   َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ج:  -َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم    َأْبَواُب اْلَمَناق ب  -سنن الترمذي    -18

 . 5327رقم الحديث  2121ص:   4وقال: هذا حديث حسن، ومعرفة الصحابة ج:  3608الحديث 
 . 27سورة الواقعة: االية  -19
 .  41االية سورة الواقعة:   -20
 وردت في ب بيوتا.   -21
 سقطت من ب.  -22
 10،  9،  8سورة الواقعة: االيات -23
 سقطت من ب.  -24
 .  13سورة الحجرات: االية  -25
 . 33سورة االحزاب: االية  -26
والمعجم الكبير ج:   331ص:    1ونوادر االصول ج:    57ص:    1ودالئل النبوة لألصبهاني ج:    170ص:    1دالئل النبوة للبيهقي ج:    -27
 .  257ص:   2، وقال ابن كثير هذا الحديث فيه غرابة ونكارة، ينظر البداية والنهاية ج: 2674رقم الحديث  56ص:   3

تاريخ دمشق ج:  مساور بن شهاب بن مسرور بن سعد بن    -28 ينظر  المزني.  الحسن  ابو  الغادية يسار بن سبع،    387ص:    57ابي 
 . 238ص:   24ومختصر تاريخ دمشق ج: 

ومختصر تاريخ    216ص:    23شهاب بن مسرور بن مساور بن سعد بن ابي الغادية يسار بن سبع المزني. ينظر تاريخ دمشق ج:    -29
 .  339ص:  10دمشق ج: 

ادية بن سعد المزني ويقال الجهني، ولد في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم ومسح على رأسه وسماه سعدا. ينظر سعد بن يسار ابي الغ  -30
 . 199ص:  3واالصابة ج:   404ص:   20تاريخ دمشق ج: 

  9والتعديل ج:  يسار بن سبع ابو الغادية الجهني، له صحبة مع النبي صلى هللا عليه وسلم وكان بواسط، ويروي المراسيل. ينظر الجرح -31
 . 654ص:   7والثقات ج:  306ص: 

 .  654ص : 7، وفي اسناد الحديث يسار بن سبع يروي المراسيل، ينظر الثقات ج: 533رقم الحديث  222ص:   1الفوائد ج:  -32
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دها. ينظر اسمه عبد هللا بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري صحابي مشهور وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بع  -33

 . 318ص:  1وتقريب التهذيب ج:  1762ص:  4االستيعاب ج: 
 سقطت من أ كلمة منهم. -34
، وقال الهيثمي رجاله ثقات، ينظر مجمع الزوائد  356ص:  1ونوادر االصول ج:  399رقم الحديث  166ص:  13المعجم الكبير ج:  -35

 .  52ص:  10ج: 
َسعْ   -36 بن  يد  َسع  بن  صبيرة  بن  الحارث  الكمال  اسمه  تهذيب  ينظر  بالمدينة.  مات  صحبة  َلُه  السهمي  َّللاَّ   َعبد  َأُبو  القرشي،  سهم  بن  د 

 .  10/179، وتهذيب التهذيب 28/86
 وردت في أ قبيال.   -37
 كلمة قبيال سقطت من ب.  -38
رقم    584ص:    5َباب  ف ي َفْضل  النَّب ي   َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ج:  -  َأْبَواُب اْلَمَناق ب  َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -سنن الترمذي    -39

 وقال: هذا حديث حسن.  3608الحديث 
يَن وخطه الشيب ورأيت له بجالة، َوق يَل: َأَراَد بالكَ   -40 َن الر جال: َمن َزاَد َعَلى َثاَلث يَن َسَنة  إ َلى اأْلَْرَبع  َحل يَم العاق َل، ينظر ْهل َهاُهَنا الْ الَكْهل م 

 )مادة كهل(.  600ص:  11ولسان العرب ج:  213ص:   4النهاية ج: 
 .  130ص:  1، وقال السيوطي اخرجه ابن عساكر عن قيس بن حازم مرسال، ينظر الدرر المنتثرة ج: 192ص:  4تاريخ دمشق ج:  -41
الحديث لم اجده اال في هذا المصدر ومعلوم ان كتاب الفردوس هذا  ، هذا  111رقم الحديث    45ص:    1الفردوس بمأثور الخطاب ج:    -42

 أحاديثه بال أسانيد والمسند غير مطبوع فلم يتسن لي دراسة سنده والحكم عليه. 
 وردت االعجام في أ.  -43
،  82:  ص  2والمخلصيات ج:    273ص:    3، والكامل في ضعفاء الرجال ج:  13550رقم الحديث    421ص:    12المعجم الكبير ج:    -44

الجوزي ج:   الموضوعات البن  الموضوعات، ينظر  الجوزي في  ابن  لم اعرفه، ينظر   250ص:    3والحديث ذكره  الهيثمي: فيه من  وقال 
 . 381ص:   10مجمع الزوائد ج:  

  395ص:    15وتاريخ بغداد ج:    2055رقم الحديث    503ص:    1والفردوس بمأثور الخطاب ج:    150ص:    1امثال الحديث ج:    -45
 . 41ص:   10الهيثمي اسناده حسن، ينظر مجمع الزوائد ج:  وقال

 سقطت من أ.  كلمة الغين -46
 سقطت كلمة الذي من ب .   -47
 في ب عثمان.  وردت  -48
بْ   -49 إ َلى َمال ُك  ُيْنَسُبوَن  اْلُمْعَجَمة   َوُسُكون   م   الالَّ َفب َفْتح   َلْخم   َأمَّا  اليمن  يم     نُ قبيلتان كبيرتان مشهورتان من قبائل  اْلج  َفب َضم    ُجَذام   َوَأمَّا  َعد ي   

و ْبن  َعد ي ٍّ َوُهْما أخوين َعَلى اْلَمْشُهور. ينظر فتح الباري ج:   ص:    18وعمدة القاري ج:    74ص:    8َبْعَدَها ُمْعَجَمة  َخف يَفة  ُيْنَسُبوَن إ َلى َعْمر 
63 . 

)مادة    281ص:    1والنهاية في غريب الحديث واالثر ج:    220ص:    1يراد به الغليظ في الطبع. ينظر الفائق في غريب الحديث ج:    -50
 جفا(. 

وعمدة    235ص:    3قبيلتان من قبائل اليمن حيث يعود نسبهما الى اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السالم. ينظر معجم البلدان ج:    -51
 .  149ص:   1وتاريخ الخميس ج:  79ص:  16القاري ج: 

   ما بين المعكوفتين زيادة من ب اقتضاها السياق. -52
وقال عنه  13346رقم الحديث    57ص:    21والحديث في مسند االمام احمد ج:    4723رقم الحديث    55ص:    37تاريخ دمشق ج:    -53

رويم، فقد روى له اصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة يرسل،   الشيخ األرناؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عروة بن
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عروة بن رويم ، وهو ثقة ، ينظر    518رقم الحديث    297ص:    1ومسند الشاميين للطبراني ج:  
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تاريخ دمشق، وكان االجدر به ان  . والغريب ان المؤلف خرج الحديث من كتاب  16626رقم الحديث    55ص :    10مجمع الزوائد ج :  
 يخرجه من مسند االمام احمد.

رقم    89ص:    3كتاب تاريخ الحاكم مفقود لم اعثر عليه رغم البحث واالستقصاء، والحديث في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب ج:    -54
 . وهو بال اسناد.  4250الحديث 

  3/402الرزاق الذي اشار اليه المؤلف ، وانما وجدتها في مسند ابي يعلى  سقطت جامعه في أ ، ولم اجد هذه الرواية في مصنف عبد    -55
وقال محققه حسين سليم اسد: اسناده ضعيف ، وقال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول هذا حديث باطل ليس له اصل ،  1881رقم الحديث  

ه االزدي وغيره، ووثقه ابن حبان ، وبقية ، وقال الهيثمي: فيه محمد بن الخطاب البصري، ضعف427ص :    6ينظر علل الحديث ج :  
،  قلت وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعان،  16607رقم الحديث    53ص :    10رجاله رجال الصحيح ، ينظر مجمع الزوائد ج :  

 وهو ضعيف عند جمهور  المحدثين ال يحتج بحديثه. 
اسناده حسن صحيح، ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير ج:    وقال المناوي:  11312رقم الحديث    145ص:    11المعجم الكبير ج:    -56
 .  16463رقم الحديث  27ص:   10، وقال الهيثمي رجاله ثقات، ينظر مجمع الزوائد ج: 434ص:   1

تاب  احال المؤلف تخريج الحديث الى ابن النجار ولعله يعني كتاب مسند ابن النجار المسمى القمر المنير في المسند الكبير، لكنه ك  -57
النفاق ج:   المكتبات المشهورة رغم البحث واالستقصاء، وقد خرجته من هذه المصادر. صفة   1غير مطبوع ولم اعثر عليه مخطوطا في 

وقال ابن تيمية )رحمه هللا( اسناده فيه نظر لعله روي من وجه اخر، ينظر   144ص:    30وتاريخ دمشق ج:    82رقم الحديث    113ص:  
 .  437ص:   1ج:  اقتضاء الصراط المستقيم

 كلمة كفر سقطت من ب.  -58
ج:    -59 الحديث    97ص:    4المستدرك  حماد    6998رقم  بن  الهيثم  فقال:  الذهبي  وتعقبه  يخرجاه  ولم  االسناد  صحيح  حديث  هذا  وقال 

 .  1495رقم الحديث  159ص:   3متروك، وشعب االيمان ج: 
 كلمة احوال سقطت من ب.  -60
وقال المناوي:   2719رقم الحديث    141ص:    2والفردوس بمأثور الخطاب ج:    9748م الحديث  رق  222ص:    44تاريخ دمشق ج:    -61

 .  493ص:   1اخرجه ابن عساكر عن جابر، بإسناد ضعيف، ينظر التيسير ج: 
،  ، وقال الهيثمي فيه الهيثم بن جماز وهو متروك357ص:    13ومسند البزار ج:    2537رقم الحديث    76ص:    3المعجم االوسط ج:    -62

 .  53ص:  10ينظر مجمع الزوائد ج: 
  50رقم الحديث    29ص:    1الحديث لم اجده في المطبوع من كتب ابي الشيخ، وقد وجدته في: مكارم االخالق البن ابي الدنيا ج:    -63

الرجال ج:   اْلَبْيَلَمان ي: عَ 385ص:    7والكامل في ضعفاء  الرحمن  ُمَحمَّد بن عبد  َرَواُه  القيسراني  ابن  َواْبن  ، وقال  اْبن عمر.  َأب يه، َعن  ن 
يث. ينظر ذخيرة الحفاظ ج:   الَحد  َهَذا َمْتُروك  البيلماني 2771رقم الحديث    1287ص:    3اْلَبْيَلَمان ي  فالحديث اسناده ضعيف لضعف ابن 

 وهللا اعلم.  
 ما بين المعكوفتين جاء متأخرا في الحديث السادس والعشرون في ب. -64
، قال ابن القيسراني: رواه عطاء بن 83ص:    7والكامل في ضعفاء الرجال ج:    663رقم الحديث    273ص:    4طبقات المحدثين ج:    -65

 .  4213رقم الحديث  1835ص:  4ابي ميمونة: عن اوس بن ضمعج ، عن ابن عباس. وعطاء ضعيف، ينظر ذخيرة الحفاظ ج: 
 كثرة العرب سقطت من ب.  -66
 ما بين المعكوفتين ورد متقدما في الحديث الخامس والعشرون في ب.  -67
  1، وقال الفتني: فيه عنبسة متروك متهم، ينظر تذكرة الموضوعات ج:  2892رقم الحديث    178ص:    2الفردوس بمأثور الخطاب ج:   -68

 .  174رقم الحديث  414ص:   1، وقال الشوكاني: هو موضوع، وفي اسناده مجهولون، ينظر الفوائد المجموعة ج: 112ص: 
 .   677ص :  1وتقريب التهذيب   ج :  334ص :  34علي بن رباح اللخمي ، ابو موسى له صحبة . ينظر تهذيب الكمال ج :  -69
عن علي بن    -وقال : اخرجه ابن سعد32310رقم الحديث     490ص :    11وكنز العمال ج    43ص :    1الطبقات الكبرى  ج :    -70

   حديث المرسل نوع من انواع الحديث الضعيف .مرسال وال -رباح
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وسنن    1767رقم الحديث  1388ص :  3باب اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ج :  –كتاب الجهاد والسير  –صحيح مسلم  -71

 .   3030رقم الحديث  165ص :  3ابي داود ج : 
رقم    94ص :    1بهذا االسناد ، واطراف الغرائب واالفراد ، ج :    وقال: هو منكر1498رقم الحديث    161ص :    3شعب االيمان ج :    -72

 .    70الحديث 
طلحة بن مالك الخزاعي ، وُيقال: السلمي، وُيقال: الليثي، روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، وهو مولى أم الحرير، سكن البصرة .   -73

    .  434ص :   3واالصابة ج :   432ص :   13ينظر تهذيب الكمال  ج : 
وقال  3929رقم الحديث  724ص :  5باب في فضل العرب ج :   -َأْبَواُب اْلَمَناق ب  َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  -سنن الترمذي  -74

 .  32477رقم الحديث  411ص :  6حديث غريب ، ومصنف ابن ابي شيبة ج : 
 وردت  كتاب في أ .   -75
 أ.   سقطت كلمة ابن من - 76
 سقطت كلمة مؤمن من أ.  -77
، وقال الهيثمي: فيه سهل بن عامر وهو ضعيف ، ينظر مجمع الزوائد ج : 13831رقم الحديث  149ص :  13المعجم الكبير، ج :  -78

 .   53ص :  10
في روايته    وقال الشيخ االرنوؤط: اسناده ضعيف، اسماعيل بن عياش ضعيف614رقم الحديث    51ص :    2مسند االمام احمد ج :    -79

رقم الحديث   88ص :    4وهو ابن محمود المدني ضعيف جدا. وغاية المقصد في زوائد المسند ج :    –عن غير الشاميين ، وزيد بن جبيرة  
،  475رقم الحديث    296ص :    1، وقال ابن الجوزي: هذا حديث ال يصح داود بن حسين ضعيف ، ينظر العلل المتناهية ج :  3959

 .  16605رقم الحديث  53ص :  10زيد بن جبيرة وهو متروك، ينظر مجمع الزوائد ج :  وقال الهيثمي: فيه
 سقطت كلمة احمد أ.  -80
احال المؤلف تخريج الحديث الى ابن النجار ولعله يعني كتاب مسند ابن النجار المسمى القمر المنير في المسند الكبير ، لكنه كتاب   -81

مكتبات المشهورة رغم البحث واالستقصاء ، وقد خرجته من هذه المصادر ،  مسند البزار ج :  غير مطبوع ولم اعثر عليه مخطوطا في ال
  190ص :    6والسنن الكبرى للبيهقي ج :  1066رقم الحديث      12ص :    2والمعجم االوسط  ج :    7786رقم الحديث    221ص :    14

ص   4الخضر، وهو ضعيف، وقد وثق ، ينظر مجمع الزوائد ج :  ، وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه صالح بن ابي ا  11629رقم الحديث  
 .   6596رقم الحديث  121: 
سلمان ابو عبدهللا الفارسي ، وقيل سلمان الخير او ابن االسالم ، اصله من اصبهان واسلم عندما قدم النبي صلى هللا عليه الى المدينة   -82

  318ص :    3، ينظر االصابة ج :    34، وكان اول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي على المدائن ، مات سنة  
 .   246ص :  1والتقريب ج : 

  3927رقم الحديث    723ص :    5باب في فضل العرب ج :    -َأْبَواُب اْلَمَناق ب  َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ   -سنن الترمذي    -83
» يث  َأب ي َبْدرٍّ ُشَجاع  ْبن  الَول يد  ْن َحد  يث  َحَسن  َغر يب  اَل َنْعر ُفُه إ الَّ م  يَل، َيُقوُل: َأُبو َظْبَياَن َلْم ُيْدر ْك َسْلَماَن،   »َهَذا َحد  وَسم ْعت ُمَحمََّد ْبَن إ ْسَماع 

  . َعل ي ٍّ  َقْبَل  َسْلَماُن  :    ومسندَماَت  داود ج  :    2ابي  الحديث    48ص  :    693رقم  احمد ج  االمام  :    39ومسند  الحديث    135ص  رقم 
وبين   -واسمه حصين بن جندب-بوس بن أبي ظبيان، والنقطاعه بين أبي ظبيان  وقال الشيخ األرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف قا  23731

الفارسي. والمستدرك ج :   وقال: هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي فقال:    6995رقم الحديث    96ص :    4سلمان 
 قابوس بن ابي ظبيان تكلم فيه .  

يد ْبن زيد ْبن َعْمرو ْبن نفيل العد -84 وي َأُبو األعور القرشي ، أحد العشرة المشهود لهم بالجن ة ،أسلم قبل دخول رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه  َسع 
 3ه . ينظر التاريخ الكبير ج :    50وسلم دار األرقم، وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، مات بالعقيق فحمل الى المدينة ودفن فيها سنة  

 .   236ص :  1والتقريب ج :  87ص :   3واالصابة ج :   452ص : 
وقال الشيخ األرناؤوط:  إسناده ضعيف، إبراهيم بن المهاجر لين الحديث،   1654رقم الحديث    191ص :    3مسند االمام احمد ج :    -85

رقم    256ص :    2ومسند ابي يعلى ج :    1254رقم الحديث    84ص :    4والراوي عن عمرو بن حريث ال ُيعرف ، ومسند البزار ج :
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  87ص :  3وَن، ينظر مجمع الزوائد ج :  ، وقال الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوف يه  َرُجل  َلْم ُيَسمَّ َوَبق يَُّة ر َجال ه  ُمَوثَّقُ 964يث  الحد
 .  4469رقم الحديث 

ابو عبدهللا  -86 الهاشمي ،  الحسين بن علي بن ابي طالب  فقيه من جعفر بن محمد بن علي بن  المعروف بالصادق ، صدوق  المدني   
 .   141ص :  1والتقريب ج :  198ص :    2ه . ينظر التاريخ الكبير ج : 148السادسة ت 

ه.    114محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي ، ابو جعفر الباقر ، ثقة فاضل من الرابعة مات بالمدينة سنة    -87
 .    497ص :  1والتقريب  ج :   401ص :  4وسير اعالم النبالء ج :   348ص :  5ينظر الثقات ج : 

 ما بين المعكوفتين زيادة من ب  أثبتها ألن السياق يقتضيها.  -88
فقال اخرجه الحكيم عن جعفر بن محمد عن 326رقم الحديث    204ص :    1وجامع االحاديث ج :  332ص :   1نوادر االصول ج :    -89

 ل نوع من انواع الحديث الضعيف . ابيه معضال والحديث المعض
 في أ مفصال.    -90
، وسنن ابي   4431رقم الحديث    9ص :    6باب مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته ج :    –كتاب المغازي    –صحيح البخاري    -91

 .   3029رقم الحديث  165ص :  3داود ج :  
 كلمة لزنية وردت في ب لزانية .   -92
وقال ابن القيسراني: َرَواُه زيد بن  1500رقم الحديث    162ص :  3، وشعب االيمان ج:    155ص :  4ال ج :  الكامل في ضعفاء الرج  -93

يث ، ينظر ذخيرة الحفاظ ج : . َوزيد ُمنكر الَحد  : َعن َداُود بن ُحَصْين، َعن اْبن أبي َرافع، َعن َعلي  رقم    2405ص :    4جبيَرة اأْلْنَصار ي 
 .   64ص :  1زيد غير قوي في الرواية ، ينظر المقاصد الحسنة ج :، وقال السخاوي:  5573الحديث 

ه . ينظر تهذيب الكمال  ج :  117قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ابو الخطاب البصري ، الحافظ المفسر من الرابعة مات سنة    -94
 .   453ص :  1والتقريب  ج :  134ص :   2والكاشف ج :    499ص :  23

وقال اخرجه ابن سعد عن قتادة بالغا ، فهو  619رقم الحديث    68ص :    1، والفتح الكبير ج :  22ص :    1ج :  الطبقات الكبرى    -95
 ضعيف وهللا اعلم .  

وقد سكت عليه الحاكم ، وتعقبه الذهبي: بقوله عمرو بن هارون كذبه  7001رقم الحديث    98ص :   4المستدرك على الصحيحين ج :    -96
 .    184ص :   6ال ابن حجر: الحديث وسنده واه ، ينظر فتح الباري ج : ابن معين وتركه الجماعة . وق


