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 ملخص البحث:
تضمن البحث مبحثان, المبحث األول تضمن التعريف بالخطيب الشربيني  وكتابه مغني المحتاج, اسمه  هو  محمد بن أحمد ,المشهور  

بالخطيب الشربيني القاهري الصوفي ,الملقب بشمس الدين, المعروف بالخطيب الشربيني, وُيعد من كبار علماء المذهب في زمانه وان والده  
ألفاظ المنهاج شرح فيه كتاب منهاج ُيعد من مشايخ ا لصوفية في القرن العاشر الهجري, أما كتابه  فهو كتاب مغني المحتاج إلى معرفة 

الطالبين لألمام النووي, أما المبحث الثاني فتضمن  جمع أحاديث مقدمة مغني المحتاج وهي سبعة وعشرون حديثًا, قمت بتخريج الحديث, 
 غني المحتاج, وذكر االلفاظ الغريبة المتعلقة بالحديث.وذكر مكان الحديث في مقدمة م 

Research summary: 
 The research included two topics, the first topic included the definition of Al-Khatib Al-Sherbiny and his 
book Mughni Al-Muhtaj, his name is Muhammad bin Ahmed, famous for Al-Khatib Al-Sharbiny the 
Cairene Sufi, nicknamed Shams Al-Din, known as Al-Khatib Al-Sherbiny, and he is considered one of the 
leading scholars of the doctrine in his time and that his father is one of the Sufi sheikhs In the tenth century 
AH, as for his book, it is the book of Mughni al-Muhtaj, which is the book of Mughni al-Muhtaj, in which 
the book Minhaj al-Talibin was explained by Imam al-Nawawi. Strange words related to speech                                                 

 املقدمة
تعالى  والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...أما بعد:الحمد هلل رب العالمين والصالة  هللا  كالم  الحديث  أصدق  فإن 

ول أو  وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم, فأن السنة النبوية المطهرة المتمثلة بما نقل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ق
تبقى ثابتًا شرعيًا من ثوابت ديننا ومصدرًا من مصادر الشريعة اإلسالمية, اليماري في ذلك اثنان بعد  فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو ُخلقية,

تاج القرآن الكريم, لذلك كان عليَّ أن اعمل لخدمة السنة النبوية المطهرة, وبعد بحث واستشارة وقع اختياري على ) أحاديث مقدمة مغني المح
 للخطيب الشربيني جمعًا وتخريجا(.

 أما منهجية البحث فتضمنت :
ُقمت بجمع األحاديث من كتب الحديث كما أسنده الخطيب الشربيني طبق األصل أن وجد, وإذا لم يوجد كما أسنده الخطيب الشربيني فأني -1

 أخرجه من باقي كتب السنن مرتبًا ذلك على األقدمية.
 ومتنًا ذاكرًا في الهامش الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث.  عند تخريج الحديث من كتب السنة ُقمت بكتابة الحديث سنداً  -2
 ُقمت بترتيب كتب السنن عند تخريج الحديث حسب سنة الوفاة وهذا بعد رواية حديث الباب التي أعتمد عليها الخطيب الشربيني.-3
التي أعتمدها سواء كانت في صحيح البخاري أو صحيح  إذا نسب الخطيب الشربيني رواية الحديث الى الشيخين فإني أخذ رواية الحديث  -4

 مسلم.
 ُقمت ببيان بعض األلفاظ الغريبة أن وجدت معتمدًا في ذلك على كتب غريب الحديث . -5
 ُقمت ببيان سبق قلم الخطيب الشربيني فيما نسبه من بعض األحاديث الى غير راويها.-6
 لشربيني مروية بالنص والمعنى فأني أذكر رواية النص وال أذكر رواية المعنى .إذا كانت رواية الحديث التي أخرجها الخطيب ا -7
ُقمت ببيان مكان صفحة الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ووضعتها تحت حديث الباب مباشرًة.وكانت خطة بحثي مقسمة   -8

 مغني المحتاج  والثاني جمع أحاديث مقدمة مغني المحتاج بالترتيب. بعد المقدمة على مبحثان: األول تمهيد للتعريف بالخطيب الشربيني وكتابه  
وختامًا أما المصادر فقد اشتملت على كتب متنوعة منها كتب السنة النبوية رواية ودراية وكتب التاريخ وكتب التراجم , وغيرها من الكتب األخرى.

ه  أسال هللا أن يكون عملي هذا خدمة لإلسالم والمسلمين وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى ال 
 وصحبه أجمعين.

 املبحث األول: التمهيد للتعريف باخلطيب الشربيين وكتابه مغين احملتاج :
 املطلب األول: امسه ونسبته ومذهبه ومولده ووفاته:
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الخطيب الشربيني: هو محمد بن أحمد ,المشهور بالخطيب الشربيني القاهري الصوفي ,الملقب بشمس الدين, المعروف بالخطيب  اواًل: اسمه :
 .(1) الشربيني

 . (2)أما نسبته بالشربيني فهو نسبة إلى بلدته شربين بمصر من الغربيةانيًا: نسبته: ث 
فالخطيب الشربيني شافعي المذهب وُيعد من كبار علماء المذهب في زمانه وان والده ُيعد من مشايخ الصوفية في القرن العاشر  ثالثًا: مذهبه:  

 .(3) الهجري 
ترجمت للخطيب الشربيني سنة والدته, وكل ما توصلت اليه ,ان مسقط رأسه في الشربين وهي بلدة من لم تحدد المصادر التي  رابعًا: مولده:

 .(4)بالد مصر
 (5)م وُدفن بالقاهرة1570هـ الموافق 977اجمعت المصادر على ان وفاته سنة   خامسًا: وفاته:

 املطلب الثاني:  التعريف بكتابه مغين احملتاج:
الشربيني: ولما كان مطالعه   الخطيب  النووي, وقال  الطالبين لألمام  المنهاج شرح فيه كتاب منهاج  ألفاظ  إلى معرفة  المحتاج  كتاب مغني 

 .(6) بمطالعته ُيذهب عنه تعبًا وعناًء وينفي فقر الحاجة ويجلب له راحة وغنًى سميته مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج
 اني: أحاديث مقدمة مغين احملتاج:املبحث الث

ِ ْبُن َداُوَد، َسِمْعُت َعاِصَم ْبَن َرَجاِء ْبِن حَ -قال األمام أبو داودالحديث األول: َثَنا َعْبُد َّللاَّ ُد ْبُن ُمَسْرَهٍد، َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ُث َعْن  رحمه هللا: َحدَّ ْيَوَة، ُيَحدِ 
ْرَداءِ َداُوَد ْبِن َجِميٍل، َعْن َكِثيِر ْبِن قَ  ْرَداِء، ِفي َمْسِجِد ِدَمْشَق َفَجاَءُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َأَبا الدَّ : ِإنِ ي ِجْئُتَك ِمْن َمِديَنِة ْيٍس، َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َأِبي الدَّ

ُثُه، َعْن َرُسوِل   ِلَحاَجٍة، َقاَل َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى  َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِجْئُت  الرَُّسوِل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَحِديٍث َبَلَغِني، َأنََّك ُتَحدِ 
ْلِم، َوِإنَّ  نَِّة، َوِإنَّ اْلَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِرًضا ِلَطاِلِب اْلعِ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسَلَك َّللاَُّ ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلجَ 

َمَواِت، َوَمْن ِفي اأْلَْرِض، َواْلِحيَتاُن ِفي َجْوِف اْلَماِء، َوِإنَّ َفْضلَ  اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعَلى    اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَّ
ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخذَ   َساِئِر اْلَكَواِكِب، َوِإنَّ اْلُعَلَماءَ  ُثوا ِديَناًرا، َواَل ِدْرَهًما َورَّ ُه َأَخَذ ِبَحظٍ  َواِفٍر«مكان هذا الحديث في  َوَرَثُة اأْلَْنِبَياِء، َوِإنَّ اأْلَْنِبَياَء َلْم ُيَورِ 

  . 19مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:  
 .(12) ,والترمذي(11) ,وابن ماجه(10) ,واالمام البخاري (9),والدارمي(8)مد بن حبل,واح(7) اخرجه: أبو داودأواًل: تخريج الحديث: 

حدثنا أبو توبة، قال: زعم الوليد، عن األوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي  -رحمه هللا   -قال األمام أبو داودالحديث الثاني:
يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أجذم« قال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، كل كالم ال  هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »

 23وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال.مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ص: 
 .(16) , والبغوي (15)والبيهقي,(14) ,وابن ابي شيبة(13) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه أبو داود

 ثانيًا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 . (17) اجذم: أقطع والجذم القطع أي النقص األمر ناقص, وكل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء أي ناقصة-1

َثَنا َأُبو اأَلْحَوِص، َعْن َلْيٍث، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  -رحمه هللا   -قال األمام الترمذي  الحديث الثالث: َثَنا َهنَّاٌد َقاَل: َحدَّ َحدَّ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    َتَعاَلى: َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَدْيُت َفَسُلوِني الُهَدى أَْهِدُكْم، َيُقوُل َّللاَُّ َغْنٍم، َعْن َأِبي َذرٍ 

َلى الَمْغِفَرِة َفاْسَتْغَفَرِني َغَفْرُت َلُه َواَل  َوُكلُُّكْم ُمْذِنٌب ِإالَّ َمْن َعاَفْيُت، َفَمْن َعِلَم ِمْنُكْم َأنِ ي ُذو ُقْدَرٍة  عَ َوُكلُُّكْم َفِقيٌر ِإالَّ َمْن أَْغَنْيُت َفَسُلوِني َأْرُزْقُكْم،  
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميِ َتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم اْجَتَمُعوا َعَلى َأْتَقى َوَلْو   َقْلِب َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي َما َزاَد َذِلَك ِفي ُمْلِكي َجَناَح َبُعوَضٍة، ُأَباِلي، َوَلْو َأنَّ َأوَّ
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميِ َتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم اْجَتَمُعوا َعَلى َأْشَقى َقْلِب َعْبٍد مِ  َلُكْم  َأنَّ َأوَّ ْن ِعَباِدي َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َجَناَح َبُعوَضٍة، َوَلْو َأنَّ َأوَّ

ْعَطْيُت ُكلَّ َساِئٍل ِمْنُكْم َما َسَأَل َما   َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم اْجَتَمُعوا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأَل ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َما َبَلَغْت ُأْمِنيَُّتُه َفأَ َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميِ َتُكمْ 
َمَس ِفيِه ِإْبَرًة ُثمَّ َرَفَعَها ِإَلْيِه، َذِلَك ِبَأنِ ي َجَواٌد َواِجٌد َماِجٌد َأْفَعُل َما ُأِريُد َعَطاِئي َكاَلٌم َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي ِإالَّ َكَما َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َمرَّ ِبالَبْحِر َفغَ 

ُضُهْم َهَذا الَحِديَث َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن  ى َبعْ َوَعَذاِبي َكاَلٌم ِإنََّما َأْمِري ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدُتُه َأْن َأُقوَل َلُه: ُكْن، َفَيُكوُن »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن« َوَروَ 
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنْحَوهُ   . 24مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة: .  َمْعِدي َكِرَب، َعْن َأِبي َذرٍ 

 .(20),وابن ماجه(19) حنبل,واحمد بن (18) اواًل: تخريج الحديثاخرجه الترمذي
 الحديث الرابع:
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َثَنا اْبُن َوْهٍب، َعْن ُيوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َقاَل ُحَمْيُد ْبنُ   قال األمام البخاري    َثَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْيٍر، َقاَل: َحدَّ  َعْبِد الرَّْحَمِن، َسِمْعُت  َحدَّ
يِن، َوِإنََّما َأنَ ُمَعاِوَيَة، َخِطيًبا َيُقوُل َسِمْعُت ا ا َقاِسٌم َوَّللاَُّ ُيْعِطي، َوَلْن َتَزاَل َهِذِه  لنَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن ُيِرِد َّللاَُّ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِ ْهُه ِفي الدِ 

ُة َقاِئَمًة َعَلى َأْمِر َّللاَِّ، اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم، َحتَّ   . 25ص : مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربينيى َيْأِتَي َأْمُر َّللاَِّ«.اأُلمَّ
 .(27) ,والترمذي(26) ,وابن ماجه(25),واألمام مسلم(24),والدارمي(23),وأحمد بن حنبل(22),وابن مالك(21)اخرجه االمام البخاري اواًل: تخريج الحديث:
 الغريبة: ثانيًا: معاني االلفاظ 

 . (28)يفقه: ُيفقهُه يجعله فقيهَا أي فهيمَا, والفقه: التفهيم في الدين, والنظر فيه والتفطن فيما ُغمض منُه, وافقهته بينت لهُ -1
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل،-رحمه هللا-قال األمام الترمذيالحديث الخامس: َفاِعيُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو ِهَشاٍم الرِ  َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن    َحدَّ

ٌد َفِهَي َكالَيِد الَجْذَماِء«: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب مكان هذا  َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: » ُكلُّ ُخْطَبٍة َلْيَس ِفيَها َتَشهُّ
 . 26المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:الحديث في مغني 

 .(30) ,وأبو داود (29) اواَل: تخريج الحديث:اخرجه الترمذي
 ثانيَا: معاني االلفاظ الغريبة: 

 .(31)الجذماء: المقطوعة والمجذوم: المقطوع الناقص-1
ْيَس  معلقَا    َوِقيَل ِلَوْهِب ْبِن ُمَنبِ ٍه: َأَلْيَس اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ ِمْفَتاُح الَجنَِّة؟ َقاَل: »َبَلى، َوَلِكْن لَ   -رحمه هللا-رواه األمام البخاري   الحديث السادس:

 26مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:   َلْم ُيْفَتْح َلَك«. ِمْفَتاٌح ِإالَّ َلُه َأْسَناٌن، َفِإْن ِجْئَت ِبِمْفَتاٍح َلُه َأْسَناٌن ُفِتَح َلَك، َوِإالَّ 
 .(34) ,والبيهقي(33),وأبي نعيم األصبهاني(32) اوال: تخريج الحديث:اخرجه األمام البخاري 

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْمٍرو، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد المَ   -رحمه هللا-قال األمام البخاري الحديث السابع: َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ،  َحدَّ ْقُبِريِ 
ِ، َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاعَ  ِتَك َيْوَم الِقَياَمِة؟ َفَقاَل: " َلَقْد َظَنْنُت، َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َأْن اَل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َأنَُّه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ُل ِمْنَك، ِلَما َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى الَحِديِث، َأْسَعُد النَّاِس ِبَشفَ  َه ِإالَّ َّللاَُّ، َخاِلًصا  اَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة َمْن َقاَل: اَل ِإلَ َيْسَأَلِني َعْن َهَذا الَحِديِث َأَحٌد َأوَّ
 . 26ِمْن ِقَبِل َنْفِسِه ".مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:

 . (36) ,وأحمد بن حنبل(35) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه األمام البخاري 
َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َواِصٍل، َعِن الَمْعُروِر، َقاَل: َسِمْعتُ  -رحمه هللا-قال األمام البخاري  الحديث الثامن: َثَنا ُغْنَدٌر، َحدَّ اٍر، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ َأَبا   َحدَّ

َرِني َأنَُّه َمْن َماَت اَل ُيشْ  ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " َأَتاِني ِجْبِريُل َفَبشَّ ِ َشْيًئا َدَخَل الَجنََّة، ُقْلُت: َوِإْن َسَرَق، َوِإْن َزَنى، َقاَل:  َذرٍ  ِرُك ِباَّللَّ
 26مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:َوِإْن َسَرَق، َوِإْن َزَنى ".
 . (40) ,والترمذي(39) واألمام مسلم(38) ,وأحمد بن حنبل,(37) اخرجه األمام البخاري  اواَل: تخريج الحديث

َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َسْهٍم، َجِميًعا َعِن اْلَوِليِد، قَ   -رحمه هللا -قال األمام مسلم الحديث التاسع: ، َوُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِمْهَراَن الرَّاِزيُّ اْبُن  َحدَّ اَل 
َثَنا اأْلَ  َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ اٍد، َأنَُّه َسِمَع َواِثَلَة ْبَن اأْلَْسَقِع، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ِمْهَراَن: َحدَّ ، َعْن َأِبي َعمَّاٍر َشدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  ْوَزاِعيُّ

 ْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبِني َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم« َيُقوُل: »ِإنَّ هللَا اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيَل، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة، َوا
 . 27مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:

 .(42) ,والترمذي(41)اوال: تخريج الحديث:اخرجه األمام مسلم
ِ ْبِن َحاِتٍم، َقااَل: َحدَّ   -رحمه هللا -قال األمام ابن ماجه  الحديث العاشر: َثَنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى، َوَأُبو ِإْسَحاَق اْلَهَرِويُّ ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُهَشْيٌم َحدَّ

َأَنا َسيِ ُد َوَلِد آَدَم، َواَل َفْخَر، َوَأَنا  َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َقاَل: َأْنَبَأَنا َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن  
ُل ُمَشفٍَّع، َواَل  ُل َشاِفٍع، َوَأوَّ ُل َمْن َتْنَشقُّ اأْلَْرُض َعْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َفْخَر، َوَأَنا َأوَّ ْخَر، َوِلَواُء اْلَحْمِد ِبَيِدي َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َفْخَر«. مكان هذا  فَ َأوَّ

 . 27الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة: 
 قلت: سبق قلم الخطيب الشربيني وقدم رواية ابن ماجه على رواية االمام مسلم واألولى ان يقدم رواية االمام مسلم, ورواية ابن ماجه طبق •

 ألصل ا
 .(47) ,والترمذي(46) ,وأبو داود(45),واألمام مسلم(44) ,وأحمد بن حنبل(43)اواَل: تخريج الحديث:أخرجه ابن ماجه 
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َثِني ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعَلى َغْيِر َما   -رحمه هللا-قال األمام البخاري   الحديث الحادي عشر َثَنا ُسْفَياُن، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ َثَنا الُحَمْيِديُّ َحدَّ
ِ ْبَن َمْسُعوٍد َقاَل: قَ  ، َقاَل: َسِمْعُت َقْيَس ْبَن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ َثَناُه الزُّْهِريُّ ِبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنَتْيِن: اَل النَّ َحدَّ
، َوَرُجٌل آَتاُه َّللاَُّ الِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي ِبَها    َوُيَعلِ ُمَها مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيبَرُجٌل آَتاُه َّللاَُّ َمااًل َفُسلِ َط َعَلى َهَلَكِتِه ِفي الَحقِ 

 . 29الشربيني صفحة: 
 .(51) ,وابن ماجه(50) ,واألمام مسلم(49) وأحمد بن حنبل(48) اواًل: تخريج الحديث:أخرجه األمام البخاري,

 ثانيًا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 .(52)حسد: وهو أن يرى النعمة في يد غيرِه فيتمناها لنفسه ,وهو تمني زوال النعمة عن الغير-1

َثَنا َعْبُد الَعِزيِز ْبُن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن سَ   -رحمه هللا–قال األمام البخاري    الحديث الثاني عشر: ، َحدَّ ِ ْبُن َمْسَلَمَة الَقْعَنِبيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ْهِل  َحدَّ
: َيْوَم َخْيَبَر: »أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َرُجاًل َيْفَتُح َّللاَُّ َعَلى َيَدْيِه«، َفَقاُموا َيْرُجوَن ِلَذِلَك  ْبِن َسْعٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقولُ 

؟«، َفِقيَل: َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، َفأَ  َلُه، َفَبَصَق ِفي َعْيَنْيِه، َفَبَرَأ َمَكاَنُه َحتَّى َكَأنَُّه   َمَر، َفُدِعيَ َأيُُّهْم ُيْعَطى، َفَغَدْوا َوُكلُُّهْم َيْرُجو َأْن ُيْعَطى، َفَقاَل: »َأْيَن َعِليٌّ
َيِجُب َعَلْيِهْم،   ِتِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَلى اإِلْساَلِم، َوَأْخِبْرُهْم ِبَماَلْم َيُكْن ِبِه َشْيٌء، َفَقاَل: ُنَقاِتُلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: »َعَلى ِرْسِلَك، َحتَّى َتْنِزَل ِبَساحَ 

ِ أَلَْن ُيْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النََّعِم« .مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الش  . 29ربيني صفحة:َفَوَّللاَّ
 .(54) وابو داود(53) اواَل: تخريج الحديث:اخرجه األمام البخاري,

َثَنا ِإْسَماِعيُل َيْعُنوَن اْبنَ -رحمه هللا-قال األمام مسلم   الحديث الثالث عشر: ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َواْبُن ُحْجٍر، َقاُلوا: َحدَّ َثَنا َيْحَيى   َحدَّ
َقاَل: »َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى، َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن  ِه َوَسلََّم، َجْعَفٍر، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَليْ 

ْثِم ِمْثُل آثَ    ِمْن آَثاِمِهْم َشْيًئا« اِم َمْن َتِبَعُه، اَل َيْنُقُص َذِلكَ َتِبَعُه، اَل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإَلى َضاَلَلٍة، َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإْلِ
 . 29مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:

 .(60),والترمذي(59) ,وأبو داود(58) ,وابن ماجه(57) ,والدارمي(56) ,واحمد بن حنبل(55)اواَل: تخريج الحديث:اخرجه األمام مسلم
 ثانيا: معاني االلفاظ الغريبة: 

 .(61)خالف أصول السنن والضالل: الحياد عن طريق الحق, ومنه قوله: كل بدعة ضاللة ضاللة:ما-1
َثَنا ِإْسَماِعيُل ُهَو ا-رحمه هللا–قال األمام مسلم    الحديث الرابع عشر: َثَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبُة َيْعِني اْبَن َسِعيٍد، َواْبُن ُحْجٍر، َقاُلوا: َحدَّ ْبُن  َحدَّ

ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإالَّ  َلْيِه َوَسلََّم، َقاَل:َجْعَفٍر، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا عَ  " ِإَذا َماَت اإْلِ
 3يب الشربيني صفحة:ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه " مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخط

 .(66) ,والنسائي(65) ,والترمذي(64) ,وابو داود(63) ,واحمد بن حنبل(62): تخريج الحديث:اخرجه األمام مسلماوالَ 
ُث    -رحمه هللا   -قال األمام ابن ماجه   الحديث الخامس عشر: َثَنا ُشْعَبُة، َعِن اأَلْعَمِش، َقاَل: َسِمْعُت َذْكَواَن، ُيَحدِ  َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس، َحدَّ َحدَّ

َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَلَغ   َأْصَحاِبي، َفَلوْ   َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِ  َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َتُسبُّوا
ِ ْبُن َداُوَد، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة، َوُمَحاِضٌر، َعِن ا أَلْعَمِش.مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه« َتاَبَعُه َجِريٌر، َوَعْبُد َّللاَّ

 . 30الشربيني صفحة:
 .(68) ,والترمذي(67): تخريج الحديث:اخرجه ابن ماجهاوالَ 

 ثانيَا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 .(69)ملعونة:  مطرودة, واللعن الطرد واالبعاد من الخير, والمراد بالدنيا كل ما شغل عن هللا تعالى ويبعد عنه-1

، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء اْلَهْمَداِنيُّ -رحمه هللا–قال األمام مسلم    الحديث السادس عشر: َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى التَِّميِميُّ  -  َحدَّ
َثَنا  َواللَّْفُظ ِلَيْحَيى، َقاَل َيْحَيى:   ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َأُبو ُمَعاِوَيةَ   - َأْخَبَرَنا وَقاَل اْْلَخَراِن: َحدَّ

ْنَيا، َنفََّس هللُا َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكرَ  َر هللُا َعَلْيِه ِفي  ِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن يَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ َر َعَلى ُمْعِسٍر، َيسَّ سَّ
ْنَيا   ْنَيا َواْْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما، َسَتَرُه هللُا ِفي الدُّ َواْْلِخَرِة، َوهللُا ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه الدُّ

َل هللُا َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت هللِا، َيْتُلوَن ِكتَ ِعلْ  ِكيَنُة، ًما، َسهَّ اَب هللِا، َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم، ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ
  ِئَكُة، َوَذَكَرُهُم هللُا ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه، َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه«،َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة َوَحفَّْتُهُم اْلَماَل 
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 30مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:
 .(75) ,والترمذي(74),وابو داود(73) البخاري ,واألمام (72) ,والدارمي(71) ,واحمد بن حنبل(70)اواَل: تخريج الحديث:اخرجه األمام مسلم

 ثانيَا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 . (76)ُكربة:مشقة,ورجل مكروب: أي مهموم ,والكربة الضنك والضيق-1

َثَنا الَوِليدُ -رحمه هللا -قال األمام الترمذيالحديث السابع عشر: َثَنا َسَلَمُة ْبُن َرَجاٍء َقاَل: َحدَّ ْنَعاِنيُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اأَلْعَلى الصَّ  ْبُن  َحدَّ
، َقاَل: ُذِكَر ِلَرُسوِل َّللاَِّ  َثَنا الَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة الَباِهِليِ   َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاَلِن َأَحُدُهَما َعاِبٌد َواْلَخُر  َجِميٍل َقاَل: َحدَّ

»َفْضُل الَعاِلِم َعَلى الَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى َأْدَناُكْم« مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب َعاِلٌم، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  
 30ي صفحة: الشربين

 .(78),والدارمي(77) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه الترمذي
َثَنا ُمَحمَّدُ -رحمه هللا-قال األمام الترمذي  الحديث الثامن عشر: َثِني َأِبي، َقاَل: َحدَّ َمِد ْبِن َعْبِد الَواِرِث، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الَواِرِث ْبُن َعْبِد الصَّ  َحدَّ

َثِني َأِبي، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ ْبُن َثاِبٍت ُهَو ا : »ِإَذا َمَرْرُتْم ِبِرَياِض الَجنَِّة َفاْرَتُعوا« َقاُلوا:  ْلُبَناِنيُّ َقاَل: َحدَّ
مكان هذا الحديث في مغني المحتاج .  ٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِديِث َثاِبٍت َعْن َأَنسٍ َوَما ِرَياُض الَجنَِّة؟ َقاَل: »ِحَلُق الذِ ْكِر«. َهَذا َحِديٌث َحسَ 

 . 30للخطيب الشربيني صفحة:
 .(80) ,واحمد بن حنبل(79) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه الترمذي

 ثانيَا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 . (81) هي مجالس  تبيين الحالل والحرام وتوضيح أمور الناس من بيع وشراء وصالة وصوم وغير ذلك  حلق الذكر: مجالس الذكر :-1

، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َسْعٍد الدَّ   -رحمه هللا   -الحديث التاسع عشر: قال األمام الطبراني َثَنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ ، َحدَّ ْشَتِكيُّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه، َعْن َخاِرَجَة ْبِن ُمْصَعٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ   َزْيٍد، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف،  َحدَّ

ي مغني َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيِسيُر اْلِفْقِه َخْيٌر ِمْن َكِثيِر اْلِعَباَدِة َوَخْيُر أَْعَماِلُكْم َأْيَسُرَها« مكان هذا الحديث ف   َعْن َأِبيِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
 . 31المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:

 .(83) والشجيري  (82)اواَل: تخريج الحديث:اخرجه الطبراني
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح، عن أبي طوالة عبد هللا  -رحمه هللا -قال األمام ابو داود   الحديث العشرون:

  بن عبد الرحمن بن معمر األنصاري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من تعلم علما مما يبتغى 
مكان هذا الحديث في مغني .جل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة« يعني ريحهابه وجه هللا عز و 

 . 31المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:
 .(86),وابن ماجه(85),احمد بن حنبل(84) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه ابو داود

َثَنا َأُبو َكِرٍب    -مه هللارح-قال األمام ابن ماجهالحديث الحادي والعشرون: َثَنا َحمَّاُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َقاَل: َحدَّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َقاَل: َحدَّ َحدَّ
، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َطَلَب اْلِعْلَم   َفَهاَء، َأْو ِلُيَباِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء، َأْو ِلَيْصِرَف  ِلُيَمااأْلَْزِديُّ ِرَي ِبِه السُّ

 . 31مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:  ُوُجوَه النَّاِس ِإَلْيِه، َفُهَو ِفي النَّاِر«
 .(88),والدارمي(87)اواًل: تخريج الحديث:اخرجه ابن ماجه

َثنَ -رحمه هللا -قال األمام الطبرانيوالعشرون:الحديث الثاني  ، َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُموَسى ْبِن َمْرَواَن الرَّاِزيُّ ، َحدَّ ِ البَّاُبْسُتِريُّ َثَنا َطاِهُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ا  َحدَّ
َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ِمْقَسٍم اْلُبرِ يُّ  ، َحدَّ ِ ْبُن َعاِصٍم اْلِحمَّاِنيُّ ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َعْبُد َّللاَّ ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

ُبِريِ  ِإالَّ ُعْثَماُن اْلُبرِ يُّ مكان هذا الحديث في مغني المحتاج ِن اْلَمقْ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: »َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة َعاِلٌم َلْم َيْنَفْعُه ِعْلُمُه« َلْم َيْرِوِه عَ 
 . 31للخطيب الشربيني صفحة:

 .(92) ,والبيهقي(91) ,وابن المقرىء(90) ,والدينوري (89)اواَل: تخريج الحديث:اخرجه الطبراني
، َعِن    -رحمه هللا  -قال األمام البزار  الحديث الثالث والعشرون: ، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الطَُّفاِويُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعَقْيِليُّ َحدَّ

َخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َقاَل: َتَعرَّْضُت ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  اْلَخِليِل ْبِن ُمرََّة، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َماِلِك ْبِن يُ 
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ْيُت ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُطوُف، َفُقْلُت: َيا َرسُ  ؟، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  وَل َّللاَِّ، َأيُّ النَّاِس شَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو َتَصدَّ رٌّ
، ِشَراُر النَّاِس ِشَراُر اْلُعَلَماِء ِفي ا  رِ  مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب   لنَّاِس« .َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َغْفًرا َسْل َعِن اْلَخْيِر، َواَل َتْسَأْل َعِن الشَّ

 . 32الشربيني صفحة:
 .(95) ,والشجيري (94),والطبراني(93) اواَل: تخريج الحديث:اخرجه البزار

 ثانيا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 .(96)شرار الناس: أغلبهم شرًا كناية عن حدة الغضب والعنف وظهور ذلك على المالمح-1

ِ ْبُن    - رحمه هللا–قال االمام ابن االعرابي    الحديث الرابع والعشرون: ، حدثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َبكَّاٍر، حدثنا َعْبُد َّللاَّ حدثنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا اْلَغاَلِبيُّ
ِه، ُثَماَمَة ْبِن َعْبِد َّللاَِّ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َبْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا ِفي اْلَمْسِجِد، َوَقْد َأَطاَف ِبِه َأْصَحاُبُه  اْلُمَثنَّى، َعْن َعمِ 

ْيِه َوَسلََّم ِفي ُوُجوِه َأْصَحاِبِه َأيُُّهْم   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعلَ ِإْذ َأْقَبَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َفَوَقَف َفَسلََّم، ُثمَّ َنَظَر َمْجِلًسا ُيْشِبُهُه، َفَنَظرَ 
ُع َلُه َفَكاَن َأُبو َبْكٍر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َجاِلًسا َعْن َيِميِن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم َفَتَزْحَزَح َلُه َعْن َمْجِلِسِه، َوَقاَل: َها ُهَنا َيا َأَبا اْلَحَسِن  ُيَوسِ 

ُروَر ِفي َوجْ َفجَ  ِه َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى َأِبي َبْكٍر َلَس َبْيَن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َأِبي َبْكٍر َقاَل َأَنٌس: َفَرَأْيَنا السُّ
 . 33مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:   اْلَفْضَل أِلَْهِل اْلَفْضِل ُذو اْلَفْضِل«.َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر، ِإنََّما َيْعِرفُ 

 . (98) ,والقضاعي (97) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه ابن االعرابي
عمش قال سمعت ذكوان يحدث عن  آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن األحدثنا  -رحمه هللا  -قال األمام البخاري    الحديث الخامس والعشرون:

أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال  : قال النبي صلى هللا عليه و سلم ) ال تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
محتاج للخطيب الشربيني أحدهم وال نصيفه (  تابعه جرير وعبد هللا بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن األعمش مكان هذا الحديث في مغني ال

 . 34صفحة: 
 .(104) ,والترمذي(103),وابو داود(102) ,وابن ماجه(101) ,واألمام مسلم(100) ,واحمد بن حنبل(99) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه األمام البخاري 

 ثانيًا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 .(105)ُمد أحدهم: ما أنفقوا من أموال ُيراد الغاية منها ,ُيقال ُفالن ال يبلغ ُمد فالن: أي ال يلحق شأَوه وال ُيدرك غايتهُ -1

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن النَّْضِر ْبِن ُحَمْيٍد    - رحمه هللا–االمام ابو داود الطيالسي    قالالحديث السادس والعشرون: َثَنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّ َحدَّ
ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ، َعِن اْلَجاُروِد، َعْن َأِبي اأْلَْحَوِص، َعْن  َعْبِد َّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َتُسبُّوا ُقَرْيًشا َفِإنَّ َعاِلَمَها اْلِكْنِديِ  َأِو اْلَعْبِديِ 

َلَها َعَذاًبا َأْو َوَبااًل َفَأْذِق آِخَرَها َنَوااًل«.  . 37مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة:  َيْمأَلُ اأْلَْرَض ِعْلًما اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَذْقَت َأوَّ
 . (106) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه  ابو داود الطيالسي

 ثانيًا: معاني االلفاظ الغريبة: 
 ( 107)النوال العطاء والمعروف تصيبه من انسان ونولت عليه ولُه أي أعطيته-1

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد  -رحمه هللا -قال األمام ابو داودالحديث السابع والعشرون:   
 »مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم« ابن الحنفية، عن علي رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 . 41مكان هذا الحديث في مغني المحتاج للخطيب الشربيني صفحة: 
 .(112) ,والترمذي(111) ,وابن ماجه(110),والدارمي (109) ,واحمد بن حنبل(108) اواًل: تخريج الحديث:اخرجه ابو داود

 اخلامتة
 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وصالة ربي وسالمه على من ختم به الرساالت والنبوات, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لت وبعد فقد من  هللا تعالى عليَّ اتمام هذا البحث بعد جولة علمية في احاديث مقدمة مغني المحتاج للخطيب الشربيني وفي نهاية البحث توص
 ئج اْلتية: الى النتا

 هـ. 977الخطيب الشربيني هو محمد بن احمد الخطيب الشربيني المصري, وولد بشربين وتوفي بشربين سنة  -1
 كتابه مغني المحتاج شرح فيه كتاب المنهاج لألمام النووي. -2
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احاديث في سنن ابن   عدد احاديث مقدمة مغني المحتاج سبعة وعشرون حديثًا منها احد عشر حديث في صحيحي البخاري ومسلم, وثالثة -3
 ماجه, واربعة احاديث في سنن ابي داود, واربعة احاديث في سنن الترمذي, وخمسة احاديث مقسمة منها حديثان للطبراني وحديث للبزار وحديث 

 البن االعرابي وحديث البي داود الطيالسي. 
 والسنن االخرى وذلك الن االحاديث التي اعتمدها صحيحة. ان الخطيب الشربيني لم ينسب كثيرًا من االحاديث الى اي راو من اهل الصحاح  -4
في الرواية العاشرة قدم الخطيب الشربيني رواية ابن ماجه على رواية االمام مسلم وذلك الن رواية ابن ماجه هي طبق االصل وكان االولى   -5

غني المحتاج وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين  وآخرًا اسأل هللا العظيم ان اكون قد وفقت في جمع احادث مقدمة مان يقدم رواية مسلم.
 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

 املصادر واملراجع بعد القرآن الكريم
يثه  هـ(, حققه وخرج أحاد458األسماء والصفات للبيهقي: احمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني, أبو بكر, البيهقي)ت -1

 م 1993-هـ1413, 1المملكة العربية السعودية,ط -وعلق عليه: عبد هللا بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي, جدة
الزبيدي,)ت -2 الملقب بمرتضى,  الفيض,  ابو  الحسيني,  الرزاق  القاموس, محمد بن محمد بن عبد  العروس من جواهر  هـ(,تحقيق:  1205تاج 

 . مجموعة من المحققين, دار الهداية
هـ(,تحقيق:  499ب األمالي الخميسية للشجيري, يحيى  )المرشد باَّلل(بن الحسين بن اسماعيل بن زيد الحسيني الشجيري الجرجاني,)تترتي  -3

 م 2001  -هـ,11422لبنان, الطبعة االولى -محمد حسن محمد حسن اسماعيل,دار الكتب العلمية بيروت
 هـ(,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار احياء الكتب العربية, فيصل عيسى 273تسنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني, أبو عبد هللا ,) -4
(,تحقيق: محمد محيى الدين  275سنن ابي داود: أبو داود :سليمان بن االشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو االزدي السجستاني,)ت -5

 بيروت.-عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا
هـ(, تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي  279عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, أبو عيسى,)تسنن الترمذي: محمد بن   -6

 م. 1975  -هـ1375مصر, -وابراهيم عطوة عوض, شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي
هـ(,تحقيق: حسين 255عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي, التميمي, السمرقندي,)ت  سنن الدارمي: أبو محمد, -7

 م. 2000  -هـ1412, 1سليم اسد الداراني, دار المغني للنشر والتوزيع ,المملكة العربية السعودية,ط
هـ(,تحقيق: عبد المعطي امين 458الخرساني, أبو بكر البيهقي) ت  السنن الكبرى للبيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي -8

 م 1989-هـ1410, 1باكستان,ط-كراتشي-قلعجي, جامعة الدراسات اإلسالمية
هـ(,تحقيق:  303سنن النسائي, المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ,ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي,)ت -9

 م. 1989-هـ1406, 2ابو غدة, مكتبة المطبوعات االسالمية,حلب,ط عبد الفتاح
هـ(, تحقيق: شعيب األرنؤوط, محمد 516شرح السنة, محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محد بن الفراء البغوي, الشافعي,)ت   -10

 م 1983 - هـ1403بيروت, -, المكتب اإلسالمي, دمشق2زهير الشاويش,ط
هـ( ,تحقيق: الدكتور عبد العلي 458ن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي,)ت شعب األيمان ,احمد ب -11

 م2003 - هـ1423عبد حميد حامد, مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, الطبعة االولى 
هـ(, تحقيق: مصطفى ديب البغا, الطبعة الثالثة, دار ابن  256هللا البخاري الجعفي,) ت  صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد -12

 م. 1984 - هـ 1407كثير, اليمامة بيروت, 
هـ( تحقيق: علي رضا عبد هللا,  430صفة الجنة: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني)ت   -13

 وريادمشق س-دار المأمون للتراث
 ,  1هـ(,مطبعة االستقالل الكبرى,القاهرة,ط945طبقات المفسرين, للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداودي المالكي,)ت -14
 , 1مكة المكرمة,ط - غريب الحديث, ابراهيم بن اسحاق الحربي أبو اسحاق, تحقيق: د. سليمان ابراهيم محمد العايد, جامعة ام القرى  -15
هـ(,تحقيق: عبد الكريم ابراهيم 388ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت    غريب الحيث, -16

 م. 1982  -هـ1402الغرباوي, دار الفكر, دمشق 
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 م. 1990  -هـ 1358مصر,  -الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ,علوي بن احمد السقاف, مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده -17
 م. 1941هـ(,طبعة مكتبة المثنى,بغداد,1067كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد هللا, حاجي خليفة,)ت -18
- هـ(,تحقيق: خليل منصور ,دار الكتب العلمية,بيروت1161الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي)ت -19

 م. 1997- هـ1418, 1بنان,طل
   -هـ(,دار صادر 711لسان العرب, محمد بن مكرم بن علي, ابو الفضل, جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي, االفريقي,)ت  -20
هـ(, تحيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ,جمعية 333المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر احمد بن مروان الدينوري المالكي,)ت  -21

 هـ1419لبنان,-أم الحصم, دار ابن حزم,بيروت-رينالتربية االسالمية, البح
الكجراتي,)ت  -22 الفتني  الهندي  الصديقي  علي  بن  طاهر  محمد  الدين,  جمال  االخبار,  ولطائف  التزيل  غائب  في  االنوار  بحار  مجمع 

 م 1967  - هـ1387, 3هـ(,مطبعة مجالس دائرة المعارف العثمانية,ط986
هـ(,تحقيق: يوسف الشيخ محمد ,المكتبة 666حمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي,)ت  مختار الصحاح, زين الدين أبو عبد هللا م -23

 م 1999 -هـ1420, 5صيدا,ط–الدار النموذجية ,بيروت   -العصرية
المدني  -24 رضوان  السيد  بن  احمد  بن  محمد  بن  عباس  االنساب,  واجب  من  اللباب  لب  في  اهمل  بما  االرباب  رب  فتح  مختصر 

 م. 1926-هـ1345هـ(,مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر, 1346الشافعي,)ت
هـ(,  تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن  204مسند ابي داود الطيالسي, أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري,)ت -25

 م. 1999-هـ 1419مصر, الطبعة االولى -التركي, دار هجر 
 القاهرة.-هـ(,مؤسسة قرطبة 241بن حبل ,ابو عبد هللا الشيباني,) ت مسند االمام احمد بن حبل: أحمد  -26
هـ(,تحقيق: 292مسند البزار البحر الزخار, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار,)ت   -27

 .م2009المدينة المنورة, الطبعة االولى  - وم والحكممحفوظ الرحمن زين هللا, وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي, مكتبة العل
هـ(,تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 360سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي, ابو القاسم الطبراني,)ت  مسند الشاميين, -28

 .م 1984-هـ 1405بيروت, الطبعة االولى -السلفي, مؤسسة الرسالة 
مدي بن عبد المجيد هـ(,تحقيق: ح454مسند الشهاب, أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمونا لقضاعي المصري,)ت   -29

 م.  1986 - هـ1407بيروت, الطبعة الثانية -السلفي, مؤسسة الرسالة 
 .  هـ(,تحقيق: محمد عوامة, الطبعة السلفية335مصنف بن ابي شيبة, أبو بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة العبسي)ت  -30
هـ(,تحقيق: محمد شكور محمود 360براني,)ت  المعجم الصغير ,سلمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الط -31

 م 1985-هـ 1405بيروت, عمان, الطبعة االولى -الحاج أمرير,المكتب األسالمي, دار عمار
هـ(,تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 360المعجم الكبير للطبراني, سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي ,أبو القاسم, ت)   -32

 م. 1994- هـ1415, 2ية ,القاهرة,طالسلفي, مكتبة أبن تيم
 -هـ(,مكتبة المثنى, بيروت, دار احياء التراث العربي1458معجم المؤلفين, عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة,)ت -33
هـ(  381المعجم البن المقرىء, أبو بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن, المشهور بأبن المقرىء,)ت -34

 . م1998  -هـ1419,تحقيق: ابي عبد الرحمن عادل بن سعد, مكتبة الرشيد, الرياض, شركة الرياض للنشر والتوزيع, الطبعة االولى
هـ(,صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد  179موطأ األمام مالك, مالك بن انس بن مالك بن عامر األصبحي المدني)ت -35

 م. 1985-هـ 1406لبنان, -تراث العربي ,بيروتعبد الباقي ,دار احياء ال
 هوامش البحث

 
 . 8/269,ومعجم المؤلفين, ,72/  3ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة:, (1)
 . 1/31ينظر: مختصر فتح رب االرباب بما اهمل في لب اللباب من واجب االنساب,  (2)
 . 41مصر, - ينظر: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ,علوي بن احمد السقاف, مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده (3)
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 . 506/ 1هـ(, 945ينظر: طبقات المفسرين, للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداودي المالكي,)ت (4)
 . 8/269,ومعجم المؤلفين,3/80ينظر: الكواكب السائرة, (5)
 . 2/785هـ(,طبعة مكتبة المثنى,بغداد,168ينظر: كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد هللا, حاجي خليفة,)ت (6)
 . 3641,برقم 317/ 3سنن ابي داود: أبو داود : باب الحث على طلب العلم, (7)
 . 21763,برقم 196/ 5باب حديث أبي الدرداء, ,  هـ(241مسند االمام احمد بن حبل: أحمد بن حبل ,ابو عبد هللا الشيباني,) ت (8)
 . 354,برقم  1/361سنن الدارمي:, باب في فضل العلم والعالم,  (9)
 ,رواه معلقًا.37/ 1هـ(, باب العلم قبل القول والعمل,256صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي,) ت (10)
 . 323,برقم 1/81هـ( ,273القزويني, أبو عبد هللا ,)تسنن ابن ماجه: محمد بن يزيد  (11)
 . 49,برقم 5/48هـ(,باب ما جاء في فضل الفقه على , 279سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, أبو عيسى,)ت (12)
 . 4840,برقم 261/ 4سنن ابي داود, باب الهدي في الكالم, (13)
 . 228برقم  263/ 6هـ(,تحقيق: محمد عوامة, الطبعة السلفية, 335هللا بن محمد أبي شيبة العبسي)ت مصنف بن ابي شيبة, أبو بكر عبد  (14)
 . 5768برقم   3/295السنن الكبرى للبيهقي, , باب ما يستدل به على وجوب, (15)
 . 2268,برقم  9/51شرح السنة, محيي السنة, باب لفظ النكاح, (16)
 .  310غريب الحيث, / (17)
 . 2495برقم  4/656باب , سنن الترمذي, (18)
 . 21406برقم   5/154مسند األمام احمد, باب حديث المشايخ عن ابي بن كعب, (19)
 . 4257برقم   1422/  2سنن ابن ماجه, باب ذكر التوبة, (20)
 . 71برقم   1/39صحيح البخاري, باب من يرد هللا به خيرا, (21)
 . 8,برقم 900/ 2القدر,موطأ األمام مالك, , باب جامع ما جاء في اهل  (22)
 . 16885وبرقم 4/92مسند أحمد بن حنبل, باب حديث معاوية بن ابي سفيا رضي هللا عنه,  (23)
 . 231,برقم 1/300سنن الدارمي, االقتداء بالعلماء, (24)
 (. 1037)-100,برقم  719/ 2صحيح مسلم, باب النهي عن المسألة, (25)
 . 220,برقم  80/ 1, سنن ابن ماجه, باب فضل العلماء والحث على  (26)
 . 2645برقم  38/ 5سنن الترمذي, باب إذا اراد هللا بعبد خيرَا, (27)
 . 2/736غريب الحديث, ابراهيم بن اسحاق الحربي أبو اسحاق, المكرمة, (28)
 . 1106برقم  406/ 3سنن الترمذي ,باب ما جاء في خطبة النكاح, (29)
 . 4841برقم   261/ 4سنن ابي داود, باب الخطبة,  (30)
 . 88/ 12لسان العرب, محمد بن مكرم بن علي, ابو الفضل, جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي, االفريقيبيروت, (31)
 ذكره معلقاً   415/ 1صحيح البخاري, باب في الجنائز ومن كان آخر , (32)
 . 191برقم   39/ 2صفة الجنة: باب ذكر مفتاح الجنة, (33)
 . 208برقم  274/  1للبيهقي:, باب ما جاء في فضل الكلمة, األسماء والصفات  (34)
 . 99برقم  49/ 1وأخرجه األمام البخاري في باب الحرص على الحديث ,6201برقم  2402/ 5صحيح البخاري, باب صفة الجنة والنار,  (35)
 . 8845برقم   373/ 2مسند أحمد بن حنبل, باب مسند أبي هريرة رضي هللا عنه, (36)
 . 7049برقم  6/2721ري, باب كالم الرب مع جبريل,صحيح البخا (37)
 . 21452برقم  159/ 5مسند أحمد ,باب حديث المشايخ عن ابي بن كعب رضي هللا عنه, (38)
 (. 94)- 153برقم   94/ 1صحيح مسلم, باب من مات ال يشرك باَّلل , (39)
 . 2644برقم  27/  5سنن الترمذي, باب ما جاء في افتراق هذه األمة, (40)
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 (. 2276) -1برقم  1782/  4صحيح مسلم, باب فضل نسب النبي صلى هللا عليه وسلم,  (41)
 . 3606برقم  583/ 5سنن الترمذي, باب في فضل النبي صلى هللا عليه وسلم, (42)
 . 4308برقم  1440/ 2سنن ابن ماجه, باب ذكر الشفاعة, (43)
 . 11000برقم   3/2مسند األمام احمد, باب مسند ابي سعيد الخدري رضي هللا عنه,  (44)
 (. 2278) -3برقم  1782/  4صحيح مسلم, باب تفضيل نبينا صلى هللا عليه وسلم,  (45)
 . 4673برقم   218/ 4سنن ابي داود, باب في التخيير بين األنبياء, (46)
 . 3615برقم   587/ 5سنن الترمذي, باب , (47)
 . 1343برقم  510/ 2وأخرجه البخاري كذلك في باب انفاق المال في حقه, 73برقم  39/ 1صحيح البخاري, باب االغتباط في العلم , (48)
 . 4109برقم  432/  1مسند األمام أحمد, باب مسند عبد هللا بن مسعود, (49)
 (. 816) -268برقم  559/ 1صحيح مسلم, باب فضل من يقوم بالقرآن , (50)
 . 4208برقم   1407/ 2سنن ابن ماجه, باب الحسد,  (51)
 . 149/  3رب, البن منظور,لسان الع (52)
 . 2783برقم  3/1077صحيح البخاري, باب دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم, (53)
 . 3661برقم   322/ 3سنن ابي داود, باب فضل نشر العلم, (54)
 (. 2674) -16برقم   2060/ 4صحيح مسلم, باب من سن سنة حسنة أو سيئة, (55)
 . 9149برقم   397/ 2عنه,مسند احمد, باب ابي هريرة رضي هللا   (56)
 . 530برقم   444/ 1سنن الدارمي, باب من سن سنة حسنة أو سيئة, (57)
 . 206برقم   1/75سنن ابن ماجه, باب من سن سنة حسنة أوسيئة, (58)
 . 4609برقم   4/201سنن ابي داود, باب لزوم السنة, (59)
 . 2674برقم  5/43سنن الترمذي, باب ما جاء فيمن دعا الى هدى, (60)
 . 1/81مشارق االنوار على صحاح اْلثار, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل,  (61)
 (. 1631)- 14برقم  3/1255صحيح مسلم, باب ما يلحق األنسان من , (62)
 . 8831برقم 2/372مسند احمد, باب مسند ابي هريرة رضي هللا عنه, (63)
 . 3880برقم  3/117الصدقة عن الميت,سنن ابي داود, باب ما جاء في  (64)
 . 1376برقم  652/ 3سنن الترمذي, باب في الوقف,  (65)
 . 3651برقم  6/251سنن النسائي, المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي باب فضل الصدقة على الميت, (66)
 . 4112برقم  2/1377سنن ابن ماجه, باب مثل الدنيا, (67)
 . 2322برقم 4/561سنن الترمذي, باب منه, (68)
 . 283/  1مختار الصحاح, , (69)
 (. 2699) -38برقم   2074/  4صحيح مسلم, باب فضل االجتماع على, (70)
 . 21763برقم   196/ 5مسند احمد, باب باقي حديث ابي الدرداء رضي هللا عنه,  (71)
 . 354برقم  361/  1سنن الدارمي, باب في فضل العلم والعالم, (72)
 رواه معلقَا. 37/ 1البخاري, باب العلم قبل القول والعمل,صحيح  (73)
 . 3641برقم   3/317سنن ابي داود, باب الحث على طلب العلم,  (74)
 . 2682برقم   48/  5سنن الترمذي, باب ما جاء في فضل الفقه على ,  (75)
 . 461/ 10لسان العرب, البن منظور, (76)
 . 2685برقم  5/50, سنن الترمذي, باب ما جاء في فضل الفقه على (77)
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 . 297برقم   1/334سنن الدارمي, باب ما قال العلم الخشية, (78)
 . 359وبرقم   3510برقم  5/532سنن الترمذي,باب, (79)
 . 12545برقم  150/ 3مسند احمد, باب مسند انس بن مالك رضي هللا عنه, (80)
 . 4/150مجمع بحار االنوار في غائب التنزيل  ولطائف االخبار, , (81)
 . 286برقم  1/135المعجم الكبير للطبراني,  (82)
 . 213برقم  61/ 1ترتيب األمالي الخميسية  للشجيري, (83)
 , 3664برقم  323/ 3سنن ابي داود, باب في طلب العلم لغير هللا تعالى, (84)
 . 8438برقم   2/338ة رضي هللا عنه,مسند احمد, باب مسند ابي هرير  (85)
 . 252برقم   1/92سنن ابن ماجه, باب االنتفاع بالعلم, (86)
 . 253برقم  93/  1سنن ابن ماجه, باب االنتفاع بالعلم, (87)
 . 385برقم 1/378سنن الدارمي, باب التوبيخ لمن طلب العلم, (88)
 . 507برقم  305/ 1 المعجم الصغير , (89)
 . 90برقم 1/392المجالسة وجواهر العلم, (90)
 . 77برقم   1/54المعجم البن المقرىء, , (91)
 . 1642برقم   3/273شعب األيمان ,  (92)
 . 2649برقم  93/ 1مسند البزار البحر الزخار, (93)
 . 447برقم   1/258مسند الشاميين, , (94)
 . 301برقم  1/80ترتيب االمالي الخميسية للشجيري, (95)
 . 3/466مجمع بحار االنوار في غرائب التنزيل ولطائف االخبار,للكجراتي, (96)
 . 566برقم 298/ 1واخرجه كذلك141برقم  94/ 1معجم ابن االعرابي, (97)
 . 1164برقم   191/ 2مسند الشهاب, , (98)
 . 3470برقم  3/1343عليه وسلم,   صحيح البخاري, باب قول النبي صلى هللا (99)
 11626برقم   3/63مسند احمد, باب مسند ابي سعيد الخدري رضي هللا عنه,  (100)
 (. 2541) -222برقم967/ 4( واخرجه في باب ,2540) -221برقم  1967/ 4صحيح مسلم, باب تحريم سب الصحابة رضي هللا عنهم, (101)
 . 161برقم   57/ 1سنن ابن ماجه, باب فضل اهل بدر, (102)
 . 4658برقم  4/214سنن ابي داود, باب في النهي عن سب اصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,  (103)
 . 3861برقم  5/695سنن الترمذي, باب فيمن سب اصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم, (104)
 . 1/248غريب الحديث للخطابي, (105)
 . 307برقم  244/ 1,  مسند ابي داود الطيالسي, (106)
 . 31/42 تاج العروس من جواهر القاموس, (107)
 . 618برقم   167/ 1واخرجه كذلك 61برقم  16/ 1سنن ابي داود, باب الوضوء, (108)
 . 1006برقم 123/ 1مسند احمد, باب مسند علي بن ابي طالب رضي اله عنه, (109)
 . 714برقم  539/ 1سنن الدارمي, باب مفتاح الصالة والطهور, (110)
 . 275برقم   1/101تاح الصالة والطهور,سنن ابن ماجه, باب مف (111)
 . 3برقم  1/8سنن الترمذي, باب ما جاء ان مفتاح الصالة , (112)


