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 مجًعا ودراسة -األحاديث الواردة يف توديع املسافر 

 البحث ملخص

أال وهـي   ،تناولت يف هذا البحث سنة من السنن املهجـورة بـا النـال اليـوم    
ذكـرت يف املبحـث األو     ،وقد قسـمه  ىلىل مقدمـة وأربعـة مباحـث     (،توديع املسافر)

وأمـا املبحـث الثـافي فـذكرت فيـ        ،حديثا من أحاديث الرتغيب يف توديـع املسـافر  
وذكـرت فيـ  عشـرة     ،قـيل للمسـافر  األحاديث اليت تبا ما هو الدعاء الذي يقولـ  امل 

وأما املبحث الثالث فذكرت في  الدعاء الـذي يقولـ  املسـافر للمقـيل وفيـ        ،أحاديث
وذكـرت   ،واملبحث الرابع ذكرت في  طلب املقيل من املسافر الدعاء ل  ،حديث واحد

 ثل خهمت البحث خبامتة ذكرت فيها أهل النهائج اليت توصلت هلا من ،في  حديًثا وحًدا
 . وجعلت للبحث فهرًسا لألحاديث وللمصادر واملراجع ،خال  هذا البحث
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Abstract 

In this research, I dealt with one of the deserted Sunan among 

people today, namely, (the traveler farewell). This research has 

been divided into an introduction and four sections. So, I stated in 

the first section Hadith(s) of Targhib (encouragement) related to the 

traveler farewell, they are two Hadith(s). In the second section, I 

mentioned Hadith(s) that show the supplication said by the resident 

to the traveller, I stated ten Hadith(s). In the third section, I 

mentioned the supplication said by the traveler to the resident, it 

contained one Hadith. In the fourth section, I mentioned the 

resident's request from the traveler to pray for him, it contained 

only one Hadith. In the conclusion, I listed the most important 

results obtained through this research. Also, I listed an index of 

Hadith(s), sources and references. 
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وفعوذ باهلل من شرور أففسنا وسـياات   ،وفسهغفرهىلن احلمد هلل حنمده وفسهعين   
وأشهد أن ال ىلل  ىلال اهلل  ،ومن يضلل فال هادي ل  ،من يهده اهلل فال مضل ل  ،أعمالنا

 ،،،أما بعد ،عبده ورسول   وأن حممدًا ،وحده ال شريك ل 

ينبغـي لاالـب العلـل     ل مـا فإن العناية بالسنة النبوية وفشرها با النال من أه
والعمـل   ،وىلصـال  مـا فسـد منهـا     ،حلاجة النال هلذه السنة يف تقويل حيـاتهل  ،فعل 

 .بالسنة مما يقرب النال ىلىل خالقهل سبحاف  وتعاىل

فلـل   ،يف أصو  دينهل وفروعـ   ،للنال مجيع ما حيهاجون ىللي  قد َبيَّن النيب و
حهى ترك أمه  على احملجـة   ،شرًا ىلال حذر من  ومل يرتك ،يدع خريًا ىلال بيَّن  وحث علي 

 .ال يزيغ عنها ىلال هالك ،البيضاء ليلها كنهارها

وما  ،ما يقول  املقيل للمسافر ،ألمه  توديع املسافر ومن السنن اليت بينها النيب 
 ،وقد رأيت أن هذه السنة من السنن املهجورة با النال اليـوم  ،يقول  املسافر للمقيل

 .ها ىلال من رحل اهلل وقليل ماهلال يعمل ب

فقد أحببت أن يكون لي  ،وفشًرا لسنة سيد املرسلا  ،وألهمية هذا املوضوع
وجعلـت   ،فـاخرتت العمـل يف هـذا املوضـوع     شرف املشاركة يف خدمة سنة النيب 

  :عنواف 

 األحاديث الواردة يف توديع املسافر

 مجًعا ودراسة

 



 هـ1437مجادى األوىل ( 66سات اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  16

 ،الواردة يف توديـع املسـافر   ألحاديث املرفوعة ىلىل النيب اقهصر البحث على ا
 .وبيان درجهها ،وخترجيها من مصادرها

 :وقد قسمت هذا البحث ىلىل

 مقدمة وأربعة مباحث وخامتة 

 .فأما املقدمة فذكرت فيها موضوع البحث وحدوده وخاه  ومنهج العمل في 

 .غيب يف توديع املسافروأما املبحث األو  فذكرت في  أحاديث الرت

  .توديع  فذكرت في  األحاديث الدالة على ما يقول  املقيل للمسافر حاوأما املبحث الثافي 

  .وأما املبحث الثالث فذكرت في  احلديث الدا  على ما يقول  املسافر للمقيل

 .وأما املبحث الرابع فذكرت في  حديث طلب املقيل من املسافر الدعاء ل 

 .متة فذكرت فيها أهل النهائج اليت توصلت ىلليهامن خال  هذا البحثوأما اخلا

 . وثالًثا للموضوعات ،وثافًيا للمصادر واملراجع ،ووضعت للبحث فهرًسا لألحاديث

 على النحو الهالي: بحثال اوقد كان عملي يف هذ
 .مجع األحاديث املهعلقة باملوضوع -1
 .ركاتحرصت على ضبط النص باحل -2
 .كل مبحث على حدهرقمت أحاديث  -3
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 :على النحو الهاليالذين عليهل مدار احلديث لرواة أبا حا  ا -4
كهفيت حبكل احلافظ ابن حجر فيـ  بعـد   ىلن كان الراوي من رجا  الهقريب ا  -أ

 .وذلك لعدم اإلطالة ،الرجوع ىلىل املصادر املعهمدة يف ترمجة الراوي
ترمجت ل  من كهب الرجا  األخرى مبا  ىلذا مل يكن الراوي من رجا  الهقريب -ب

 .يبا حال 
ىلال ىلن ظهـر لـي يف اإلسـناد رجـل      ،يف املهابعات أبا حا  الراوي املهـابع فقـط   -5

 . ضعف  شديد فإفي أذكره وأبا حال 
  :ختريج األحاديث على النحو الهالي -6

 .على سبيل االسهيعابالسنة املعهمدة من مصادر األحاديث  أقوم بهخريج  -أ
ثل أذكر احلكل على  ،ع الار  أقوم بدراسهها حسب قواعد احملدثابعد مج -ب

  .احلديث مسرتشدًا بكالم أهل العلل
عدا الكهب السهة ومسند  ،رتبت مراجع الهخريج مبهدئًا باألقدم فاألقدم -ت

ثل رقل احلديث  ،فأذكر اجلزء ثل الصفحة ،أمحد فإفي أقدمهل على غريهل
 .ىلن وجد

 .الشواهد املقوية ل املهابعات عهضاد فإفي أحبث عن ىلذا احهاج احلديث ىلىل ا -7
 .بيان معافي الكلمات الغريبة الواردة يف النص -8
 .الهعريف بالبلدان واألماكن الواردة يف احلديث -9

 .ضبط ما حيهاج ىلىل ضبط من األمساء واأللفاظ -11
رل األحاديث واملصـادر واملراجـع   هف وقد رتبت ،تذييل البحث بفهارل علمية -11

 .وفهرل املوضوعات حسب املوضوعات ،املعجلعلى حروف 
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وأن ينفع  ،وأن جيعل  خالصًا لوجه  الكريل ،واهلل أسأ  أن يهقبل هذا البحث
وصلى اهلل على فبينا حممد وعلـى للـ  وصـحب      ،ىلف  ولي ذلك والقادر علي  ،ب  عباده

 .وسلل تسليًما كثرًيا
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 َفِإفَُّهْل ىلْخَواِفِ ، َعَلى َفْلُيَسلِّْل َسَفًرا َأَحُدُكْل َأَراَد ىلَذا):  اللَِّ  َرُسوُ  َقاَ : َقاَ 
 (.َخْيًرا ُدَعاِئِ  ىِلَلى ِبُدَعاِئِهْل َيِزيُدوَفُ 

، وأبو عبد ىلبراهيل بن هاشل البغويعن  (2)، والاربافي(1)أخرج  أبو يعلى
 .ُمَضر بن حممد الَفاَشاِفيعن  (3)سلميالرمحن ال

عن  حصا، بن عن عمرو –أبو يعلى وىلبراهيل بن هاشل ومضر  –ثالثههل 
 .هريرة  أبي عن أبي ، عن ،سهيل بن أبي صاحل عن العالء، بن حييى

 ". ٌروَيْحَيى، َتَفرََّد ِبِ  َعْم َلْل َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعْن ُسَهْيٍل ىلالَّقا  الاربافي: " 

، وسهيل بن أبي (5)، وحييى بن العالء رمي بالوضع(4)عمرو بن حصا مرتوك
 .(7)ثقة ثبتوأبوه ذكوان  ،(6)صدو  تغري حفظ  بأخرةصاحل 

 بالوضع.   ىلسناده ضعيف جًدا، في  عمرو بن حصا مرتوك، وحييى بن العالء رمي



 اللََّ  َفِإنَّ ىِلْخَواَفُ ، َفْلُيَودِّْع َسَفًرا، َأَحُدُكْل َأَراَد )ىلَذا : اللَِّ  َرُسوُ  َقاَ  َقاَ :
 اْلَبَرَكَة(. ُدَعاِئِهُل َلَدى َجاِعٌل َتَعاَلى

ــى بــن عثمــان بــن صــاحل مــن طريــ   (8)أخرجــ  اخلرائاــي واخلايــب  ،حيي
بـن   بكـر من طريـ    –اخلايب وابن عساكر  –كالهما  (11)، وابن عساكر(9)البغدادي

 .سهل الدمياطي



 هـ1437مجادى األوىل ( 66سات اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  21

عن عبد اهلل بن يوسف الَكَلاِعيِّ  –حييى بن عثمان وبكر الدمياطي  –كالهما 
 . أرقل بن زيد عن وط عن ففيع بن احلارثبن ُخأيوب عن مزاحل بن ُزَفر الهيمي  عن

، ومزاحل (11)ثقة مهقن من أثبت النال يف املوطأ عبد اهلل بن يوسف الكالعي
، وففيع بن احلارث مرتوك وقد كذب  (13)وب بن خوط مرتوك، وأي(12)مقبو  بن زفر

 . (14)ابن معا

 ىلسناده ضعيف جًدا، في  أيوب بن خوط، وففيع بن احلارث، كالهما مرتوك.

 َفَلمَّا ُعَمَر، ْبُن َعْبُداهلِل َفَشيََّعَنا َمِعي، َوَرُجٌل َأَفا اْلَغْزِو َلىىل َخَرْجُت: قا  جماهد:  -1
  اهلِل َرُسوَ  َسِمْعُت َوَلِكنِّي ُأْعِايُكَما، َماٌ  َمِعي َلْيَس ىلفَُّ : َقاَ  ِفَراَقَنا َأَراَد

 ،(16)ِديَنُكَما (15)اهلَل َأْسَهْوِدُع َوىلفِّي َحِفَظُ ، َشْيًاا اهلُل اْسُهوِدَع )ىلَذا: يقو 
وعن   – (19)(، أخرج  أبو زرعة الدمشقي(18)َعَمِلُكَما َوَخَواِتَل ،(17)َوَأَماَفَهُكَما
وابن  حممد، ىلبراهيل بن عن أمحد بن (21)، وأخرج  النسائي– (21)الاربافي

 حممد بن عن جعفر (23)والاربافي الرازي، زرعة من طري  أبي (22)حبان
أبو زرعة الدمشقي وأمحد بن  –أربعههل  ،القرشي راهيلىلب بن الفريابي وأمحد

  عائذ. بن عن حممد –ىلبراهيل وأبو زرعة الرازي وجعفر الفريابي 

من طري  أبي زرعة الدمشقي عن حممد بن عثمان  (24)وأخرج  البيهقي
 الهنوخي.

 د. جماه عن املقدام، بن محيد، عن املاعل بن عن اهليثل –ابن عائذ والهنوخي  –كالهما 
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 ." ُحَمْيٍد اْبُن ىِللَّا اْلُمْاِعل َعِن اْلَحِديَث َهَذا َيْرِو قا  الاربافي يف املعجل األوسط: " َلْل

، وجماهد (26)، واملاعل بن املقدام صدو (25)اهليثل بن محيد صدو  رمي بالقدر
 .(27)ثقة

 وتابع املاعل بن املقدام:

اخـهلط جـدا ومل يهميـز    صـدو   ، وليـث  (28)ليث بن أبي سليل، أخرج  الاربافي -
  (29)حديث  فرتك

، وابـن  (31)، واخلرائاـي (31)وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخرج  النسـائي  -
، عن عبد العزيـز  (33)، من طري  عبد اهلل بن عمر العمري وهو ضعيف(32)عساكر

، وقد وهل فيها عبـد اهلل العمـري، وسـهأتي عنـد     (34)بن عمر وهو صدو  خيائ
 د العزيز بن عمر.احلديث عن طر  عب

 جماهد من يسمع مل ، وقا : " وزهري(35)قاين يف العلل وزهري بن حممد، ذكرها الدار -
 . (36)ىلال أن رواية أهل الشام عن  غري مسهقيمة فضعف بسببها ثقة،شيًاا " وزهري 

ىلسناده حسن، فيـ  ابـن محيـد واملاعـل، كالهمـا صـدو ، ويرتقـي ىلىل درجـة         
ليت سبقت، وبالشواهد من حديث أبي هريرة وعبد اهلل بن الصحيح لغريه باملهابعات ا

 (37)اهلل عنهما وسـيأتيان، وصـحح  ابـن حبـان كمـا سـب ، وابـن حجـر        يزيد رضي 
 .(38)واأللبافي

 حنظلة بن أبي سفيان، واخهلف عن : -2

 عن حنظلة بن أبي سفيان عن سامل بن عبد اهلل قا  فرواه سعيد بن ُخَثْيل اهلاللي: 
 َحهَّى (39)َلُ : اْدُن السََّفَر، َقاَ  ُيِريُد الرَُّجَل، َوُهَو َأَتى ىلَذا ُعَمَر ْبُن ُداللَِّ َعْب َأِبي َكاَن

 َوَأَماَفَهَك ِديَنَك اللََّ  )َأْسَهْوِدُع :َفَيُقوُ  ،ُيَودُِّعَنا  اللَِّ  َرُسوُ  َكاَن َكَما ُأَودَِّعَك
عن  – (41)طريق  ابن اجلوزي ومن – (41)َعَمِلَك(، أخرج  الرتمذي َوَخَواِتيَل
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وأخرج   – (43)ومن طريق  املزي -(42)الفزاري، وأمحد موسى بن ىلمساعيل
 حممد، بن عبيد بن عن حممد (45)أسلل، والنسائي بن عن خالد (44)البزار

، (48)املقدسي ، وعبد الغين(47)ومن طريق  ابن عساكر – (46)واحملاملي
ومن  -(51)والاربافي الصفار، أسلل بن عن خالد – (51)والذهيب ،....(49)واليوفيين

من طري   (53)والقزويين احلضرمي، بكري بن من طري  حممد – (52)طريق  املزي
 .خثيل بن عمرو بن حممد، مجيعهل عن سعيد

ثقة  ، وحنظلة بن أبي سفيان(54)سعيد بن خثيل صدو  رمي بالهشيع ل  أغاليط
 .(56)ثبًها عابًدا، وسامل بن عبد اهلل أحد الفقهاء السبعة وكان (55)حجة

 َحِديِث ِمْن الَوْجِ  َهَذا ِمْن َغِريٌب َصِحيٌح َحَسٌن َحِديٌث قا  الرتمذي: " َهَذا
 َساِلل ".

 ىلسناده ضعيف، في  سعيد بن خثيل صدو  ل  أغاليط، وهذا من أغاليا .
 حممد بن قا : حدثين حنظلة بن أبي سفيان عن القاسل ورواه الوليد بن مسلل 

 َكَما ُأَودِّْعَك اْفَهِظْر: ُعَمَر اْبُن َلُ  َفَقاَ  ُيَودُِّعُ  َرُجٌل َجاَءُه ىلْذ ُعَمَر اْبِن ِعْنَد ُكْنُت: قا 
 بن عن عمرو (57)ُيَودُِّعَنا، وذكر احلديث، أخرج  النسائي  اهلِل َرُسوُ  َكاَن

 – (59)وابن خزمية القرشي، الوليد عن أبي (58)وأبويعلى خالد، ابن عثمان وحممود
 –الرملي، أربعههل  سهل بن عن علي – (61)، وأبو اليمن(61)ومن طريق  احلاكل

 عن الوليد بن مسلل. –عمرو، وحممود، وأبو الوليد، والرملي 

، وقد صر  بالسماع فأمنا (62)الوليد بن مسلل ثقة لكن  كثري الهدليس والهسوية
 .  (63)ء باملدينةتدليس ، وحنظلة سب  أف  ثقة، والقاسل بن حممد ثقة أحد الفقها

الشَّْيَخْيِن "، ووافق  الذهيب، قا   َشْرِط َعَلى َصِحيٌح َحِديٌث قا  احلاكل: " َهَذا 
 .(64)الشيخ األلبافي: " وهو كما قاال "
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وهذا اإلسناد رجال  ثقات، لكن تبقى أن الوليد بن مسلل كان كثري اخلاأ كما 
، وهو شامي (66)الغرباء خيائ ، وقا  أبو داود: ىلذا حدث عن(65)قا  اإلمام أمحد

 وشيخ  مكي، ولعل هذا من أخاائ .

وعن   – (67)ىلسحا  بن سليمان، أخرج  احلاكل وتابع الوليد بن مسلل:
عن عبد الرمحن بن محدان اجَللَّاب عن ىلسحا  بن أمحد اخلزاز عن  – (68)البيهقي

 ْيَخْيِن، َوَلْل ُيَخرَِّجاُه ".ىلسحا  بن سليمان، وقا : "َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
قا  صاحل بن ، ا قدوةكان صدوًق :ا  شريوي  الديلميعبد الرمحن اجلالب ق

 –، قلت: والذي يظهر (69)ذهب َعامَّة كُهب  يف احملنة، مساع القدماء من  أصح :أمحد
أن مساع احلاكل من  كان مهأخًرا، ألن أو  مساع احلاكل من  –واهلل تعاىل أعلل 

خ  كان يف سنة ثالثا وثالمثائة، ومل يرحل يف طلب العلل ىلال سنة ىلحدى شيو
، وىلسحا  بن (71)وشيخ  من همذان وتويف سنة اثنها وأربعا وثالمثائة (71)وأربعا
 .(73)سليمان ثقة فاضل بن ، وىلسحا (72)أمحد ثقة

 عن حنظلة بن أبي سفيان عن عبد العزيز بن عمر عن حييى بن وهناك رواية ثالثة 
، وهـذه الروايـة   (74)ىلمساعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمـر رضـي اهلل عنهمـا   

 . (75)ذكرها أبو زرعة وأبو حامت وصححاها عن حنظلة

حنظلة سب  أف  ثقة، وعبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  خياـئ، وحييـى بـن    
 .(77)، وقزعة ثقة(76)ىلمساعيل بن جرير لا احلديث

 وتابع حنظلة على هذه الرواية:
، (81)وأخرج  عبد بـن محيـد   – (79)ومن طريق  املزي – (78)بو فعيل، أخرج  أمحدأ -

، (85)، والشاشـي (84)واحملـاملي ، (83)وابن أبـي حـامت  ، (82)، والنسائي(81)والبخاري
أخرجــ  ابــن  –عــدا النســائي والشاشــي  –، ومــن طريــ  اجلميــع (86)والبيهقــي

  .(88)وأبو فعيل ثقة ثبت ،(87)عساكر
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 .(91)، وعبدة ثقة ثبت(91)، ومن طريق  ابن عساكر(89)عبدة، أخرج  النسائي -

، (93)، والاحــاوي(92)أفــس بــن عيــاث الليثــي، أبــو ضــمرة، أخرجــ  النســائي  -
، ويف هذه الرواية زيادة: )فأخذ بيدي فصـافحين(،  (95)، وابن عساكر(94)واخلايب
 .(96)وأفس ثقة

بو أ، وحييى بن فصر قا  (97)حييى بن فصر بن حاجب القرشي، أخرج  ابن عساكر -
، وقـا  أيًضـا: تكلـل    يلين  عنـدي قـدم رجالـ     :وقا  أبو حامت، زرعة: ليس بشئ

 .(98)النال في 

 .(111)، ومند  ضعيف(99)، ذكرها الدارقاين يف العللمند  بن علي -

ىلسنادها ضعيف، فيها حييى بن ىلمساعيل بن جرير لا احلديث، وعبـد العزيـز   
باملهابعات اليت ذكرت يف رواية بن عمر صدو  خيائ، وترتقي ىلىل درجة احلسن لغريه 

 جماهد. 

 الراجح يف روايات حنظلة بن أبي سفيان:

أن سعيد بن خثيل وهل يف روايه ، وهو  –واهلل تعاىل أعلل  –الذي يظهر 
صدو  ل  أغاليط، وقد تفرد بهذه الرواية، ولعل هذا من أغاليا ، وهذا الذي جعل 

 اإلمام الرتمذي يسهغرب روايه .

الوليد بن مسلل ففيها وهل أيًضا، وهو كثري اخلاأ، وخيائ عن وأما رواية 
 الغرباء.

وأما رواية ىلسحا  بن سليمان، فإن شيخ احلاكل عبد الرمحن اجلالب مساع 
 القدماء من  أصح، واحلاكل مسع من  مهأخًرا.

وأما رواية حنظلة عن عبد العزيز بن عمر، فهذه الرواية هي أصح الروايات 
 عة مجلة من الرواة ل  على هذه الرواية.عن حنظلة ملهاب
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وسألُت َأِبي َوَأَبا ُزْرَعَة َعْن حديٍث َرَواُه َسِعيُد ْبُن ُخَثيل، قا  ابن أبي حامت: " 
َعْن َحْنَظَلة، َعْن َساِلٍل، َعْن َأِبيِ : َأفَُّ  َكاَن ىلَذا َفَظر ىِلَلى رُجٍل ُيِريُد السََّفر َيُقوُ : ُأَودُِّعَك 

؟ ُيَودُِّع، ُثلَّ َيُقوُ : َأْسَهْوِدُع اهلَل ِديَنَك َوَأَماَفَهَك َوَخَواِتيَل َعَمِلَك رسوُ  اهلل كما كان 
 .َقاال: َوِهَل سعيٌد ِفي َهَذا اْلَحِديِث

َوَرَوى َهَذا احلديَث الوليُد ْبُن ُمْسِلٍل، فَوِهَل ِفيِ  َأْيًضا، َفَقاَ : َعْن َحنَظَلة،َعْن 
 .عمرالقاسل، عن ابن 

: َعْن َحنَظَلة، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر، َعْن -َواللَُّ  َأْعَلُل  -والصَّحيُح ِعْنَدَفا 
 ."(111) ْبِن َجِريٍر، َعْن َقَزَعَة، َعِن ابن عمر، عن النيبِّاَيْحَيى ْبِن ىلْسَماِعيَل 

 عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، واخهلف عن : -3

 ي سفيان، وأبو فعيل، وعبدة، وأفس بن عياث الليثي، وحييى فرواه حنظلة بن أب
 ، مجيعهل عن عبد العزيز بن عمر عنومند  بن عليبن فصر بن حاجب القرشي، 

عن ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا، وسـبقت       قزعة عن جرير بن ىلمساعيل بن حييى
ي اإلشارة ىلىل هذه الروايات عند احلديث عن الروايـة الثالثـة عـن حنظلـة بـن أبـ      

 سفيان.

عبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  خيائ، وحييى بن ىلمساعيل بـن جريـر   
 سب  أف  لا احلديث، وقزعة بن حييى سب  أف  ثقة.

ىلسناده ضعيف، في  حييى بن ىلمساعيل لا احلديث، وعبد العزيز بـن عمـر   
   صدو  خيائ، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه باملهابعات املذكورة يف رواية جماهد.

 قزعـة  عن جرير بن عن عبد العزيز بن عمر عن ىلمساعيل ورواه عبد اهلل بن داود 
(112)عمر رضي اهلل عنهما، أخرج  أبو داود ابن عن

 (113)ومن طريق  ابن عساكر –
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مسـدد   –من طري  معاذ بـن املثنـى، كالهمـا     (114)عن مسدد، وأخرج  احلاكل –
 عن عبد اهلل بن داود. –ومعاذ 

، وعبد العزيـز بـن عمـر سـب  أفـ  صـدو        (115)قة عابدعبد اهلل بن داود ث
خيائ، وىلمساعيل بن جرير أظن  خاأ مـن عبـد العزيـز بـن عمـر، وهـو خياـئ،        

َرَوى َعنـ :  والصواب حييى بن ىلمساعيل بن جريـر، قـا  املـزي يف ترمجـة قزعـة: "     
، وقا  ابن حجر بعد أن ذكـر روايـة أبـي    (116)" ىلْسَماِعيل ْبن جرير ىلن كان حمفوظا

ود عن ىلمساعيل بن جرير: "ىلمساعيل بن جرير، كذا وقع عنده، صواب : حييى بن دا
 ، وقزعة سب  أف  ثقة. (117)ىلمساعيل بن جرير "

 :وتابع عبد اهلل بن داود

، – (119)ومن طريق  ابـن عسـاكر   – (118)مروان بن معاوية الفزاري، أخرج  أمحد
 .(111)وكان يدلس أمساء الشيوخ ثقة حافظ،ومروان 

 يف، عبد العزيز بن عمر صدو  خيائ، وهي خاأ. ىلسناده ضع

 (111)عمـر، أخرجـ  أمحـد    عن عبد العزيز بن عمر عن قزعة عن ابن ورواه وكيع ،
 .(113)، ووكيع ثقة حافظ(112)ومن طريق  ابن عساكر

 عبد العزيز سب  أف  صدو  خيائ، وقزعة سب  أف  ثقة.

 :وتابع وكيًعا

ومـن طريقـ  ابـن     – (115)ي، واخلرائاـ (114)حييى بن محزة، أخرج  النسائي
 .(118)، وحييى بن محزة ثقة(117)وأخرج  ابن عساكر– (116)عساكر

 وهذا ىلسناد منقاع، عبد العزيز بن عمر مل يل  قزعة. 
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 عن عبـد العزيـز بـن عمـر عـن       ورواه عيسى بن يوفس بن أبي ىلسحا  السبيعي
 ىلمساعيل بن حممد بن سعد عن قزعة عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.

(119)ائيأخرج  النس
 .– (121)ومن طريق  ابن عساكر –

، وعبد العزيـز بـن عمـر صـدو  خياـئ،      (121)عيسى بن يوفس ثقة مأمون
 ، وقزعة ثقة.(122)وىلمساعيل بن حممد بن سعد ثقة حجة

وهذا ىلسناد شاذ ملخالفة عيسى بن يـوفس جلملـة مـن الثقـات الـذين رووا      
 احلديث.

 عمـر  ابـن  عن جماهد عمر عن عن عبد العزيز بن ورواه عبد اهلل بن عمر الُعَمري 
 رضي اهلل عنهما، سب  خترجيها يف الرواية األوىل، رواية جماهد.

عبد اهلل بن عمر العمري سب  أف  ضعيف، وعبد العزيز بـن عمـر صـدو     
 خيائ، وجماهد سب  أف  ثقة.

 ىلسناده ضعيف، عبد اهلل بن عمر العمري ضعيف، وهي وهل.

 بـن  عمـر  بـن  العزيز عبد: ُهَو ىلفََّما خاٌأ، َهَذا: َأِبي قا  ابن أبي حامت: " َقاَ 
 الـنيبِّ  عـن  عمر، اْبِن َعِن َقَزَعَة، َعْن َجرير، ْبِن ىلْسَماِعيَل ْبِن َيْحَيى َعْن، عبدالعزيز

(123)الُعَمري " من: الَوَهُل؟ َقاَ  ممَّن: أَلِبي ، قلُت. 

 ذكرها الدار ة،عن عبد العزيز بن عمر عن رجل عن قزع ورواه القاسل بن مالك 
 .(124)قاين يف العلل

، وعبد العزيز بن عمر صدو  خيائ، (125)القاسل بن مالك صدو  في  لا
 وقزعة ثقة.
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ىلسناده ضعيف، في  رجل مبهل، والقاسل بن مالك صدو  في  لـا، وعبـد   
 العزيز بن عمر صدو  خيائ. 

 الراجح يف روايات عبد العزيز بن عمر:

أن مرجع االخهالف يف روايات عبـد العزيـز    –علل واهلل تعاىل أ –الذي يظهر 
بن عمر هو عبدالعزيز ففس ، فهو صدو  خيائ، ولعـل هـذا مـن أخاائـ ، وبعضـها      

 يرجع للرواي عن  كما يف رواية عبد اهلل العمري.

والراجح يف روايه  هي الرواية األوىل، رواية حنظلة ومن وافق ، وهي عن عبد 
اعيل بن جرير عن قزعـة عـن ابـن عمـر رضـي اهلل      العزيز بن عمر عن حييى بن ىلمس

 عنهما، التفا  مجلة من الرواة على هذه الرواية.

عـن ابـن عمـر، وهـو      ،عن حييى بن ىلمساعيل بن جرير عن قزعةقا  املزي: " 
 .(126)"احملفوظ

 عامر بن شراحيل الشعيب: -4

 َأدَّاُه، َشْيًاا اْسُهوِدَع ىلَذا َوَجلَّ َعزَّ اللََّ  )ىلنَّ : اهلل رسو  قا : قا  عمر ابن عن
َعَمِلـَك(،   َوَخـَواِتيلَ  ،َوَأَماَفَهـكَ  ،ِديَنَك اللََّ  َأْسَهْوِدُع: ِلاْبِنِ  َقاَ  السََّلاُم َعَلْيِ  ُلْقَماَن َوىلنَّ

املـروزي   ُحَريـث  بـن  بن حممد بن صدقة عن احلسا ، عن أمحد(127)أخرج  الاربافي
الشعيب عن ابن عمر رضـي   عن جابر عن شريك عن السِّينافي موسى بن عن الفضل
 اهلل عنهما. 

َلْل َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعِن الشَّْعِبيِّ ىِللَّا َجاِبٌر، َوَلـا َعـْن َجـاِبٍر ىِللَّـا     قا  الاربافي: " 
 .َشِريٌك، َتَفرََّد ِبِ : اْلَفْضُل "
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، (128)"َقـاِن َوالهََّثبتـتِ  َمْوُصـَوفًا ِباإِلتْ أمحد بن حممد بن صدقة قا  الذهيب: " َوَكاَن 
، (131)، والفضل بن موسى السينافي ثقة ثبت ورمبا أغرب(129)واحلسا بن حريث ثقة

، والشـعيب  (132)، وجـابر اجلعفـي ضـعيف   (131)وشريك النخعي صدو  خيائ كـثرًيا 
 .(133)ثقة

 . (134)" َسِمْعُت َأِبي َيُقوُ  َلْل َيْسَمْع الشَّْعِبيت ِمَن اْبِن ُعَمَرقا  ابن أبي حامت: " 

ىلسناده ضعيف، جابر اجلعفي ضعيف، وشريك خيائ كثرًيا، والشعيب مل يسمع 
  من ابن عمر، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه باملهابعات وسهأتي يف رواية فهشل.

 َفْهَشل بن ُمَجمِّع الضَّبِّي، واخهلف عن : -5

 َرْجُتَخ فلما عمر، ابن عند كنت: قا  قزعة، عن فهشل عن فرواه حممد بن فضيل 
 اْسُهوِدَع ىلَذا اهلَل ىلنَّ: احلكيل لقمان )قا : يقو   اهلل رسو  مسعت: وقا  َشيََّعِني

 َعَلْيَك َوَأْقَرُأ َعَمِلَك، َوَخَواِتَل َوَأَماَفَهَك، َدْيَنَك، اهلَل َأْسَهْوِدُع َوىلفِّي َحِفَظُ ، َشْيًاا
عن  (136)على، واخلرائاياأل عبد بن عن واصل (135)السََّلاُم(، أخرج  النسائي

واصل، وابن حرب  –السََّلاُم(، كالهما  َعَلْيَك حرب، دون قول : )َوَأْقَرُأ بن علي
 عن حممد بن فضيل. –

 ، وقزعة سب  أف  ثقة.(138)، وفهشل صدو (137)حممد بن فضيل صدو 
ىلسناده حسن، فيها حممد بن فضيل وفهشل، كالهما صدو ، ويرتقي ىلىل 

 باملهابعات وقد سبقت يف رواية الشعيب. درجة الصحيح لغريه،

 : ورواه سفيان الثوري عن فهشل، واخهلف عن 

عن سفيان الثوري عن فهشل عن قزعة، مقهصًرا على فرواه عبد اهلل بن املبارك  -أ
(، َظُ ىلنَّ اللََّ  َعزَّ َوَجلَّ ىلَذا اْسُهْوِدَع َشْيًاا َحِف: ىلنَّ ُلْقَماَن اْلَحِكيَل َكاَن َيُقوُ قول : )

من طري  سويد  (141)عن علي بن ىلسحا  السلمي، والنسائي (139)أخرج  أمحد
 بن فصر، كالهما عن عبد اهلل بن املبارك.
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، وفهشل (142)، وسفيان الثوري ثقة حافظ(141)عبد اهلل بن املبارك ثقة ثبت
 سب  أف  صدو ، وقزعة سب  أف  ثقة.

 وتابع ابن املبارك:
 .(144)، وابن مهدي ثقة ثبت حافظ(143)دعبد الرمحن بن مهدي، أخرج  أمح -
 .، وعبدة سب  ثقة ثبت(145)وعبدة بن سليمان، أخرج  النسائي -

ىلسناده حسن، فيـ  فهشـل صـدو ، ويرتقـي ىلىل درجـة الصـحيح لغـريه        
 باملهابعات وقد سبقت. 

رضي  عن ابن عمر فهشل عن أبي غالبعن سفيان الثوري عن  ورواه قبيصة -ب
 عن قبيصة. (146)، أخرج  عبد بن محيداهلل عنهما، باللفظ الساب 

، وسفيان سب  أف  ثقة، وفهشل سب  أف  (147)قبيصة صدو  رمبا خالف
َسَألت حييى َعن َحِديث صدو ، وأبو غالب جمهو ، قا  عبال الدوري: " 

: قلت، فهشل الضَّبِّّي: َفَقاَ ؟ من فهشل َهَذا، ُسْفَيان َعن فهشل َعن َأبى َغالب
: َقاَ  حييى بن مِعا، َلا أدرى: َقاَ  ؟من َأُبو َغالب: قلت َلُ  فعل،: َقاَ  ؟ُهَو ِثَقة

َوَكأن الصََّواب ِعْند حييى َأُبو ، َغالب َلا َيُقو  َأُبو َغالب َوَبْعضهْل َيُقو :
َوَأُبو َغالب الَِّذي حيدث ُسْفَيان َعن فهشل ، وقا  ابن معا أيًضا: "(148)"َغالب

بو بكر ، وقا  ابن أبي حامت: " أفا أ(149)" ا َغالب َهَذاَعن أبي َغالب َلا أعرف َأَب
سال حييى بن معا عن حديث سفيان عن  قا : يكهب ىللفيما بن أبي خيثمة 

، وقا  (151)"فهشل عن ابى غالب، فقا : فهشل الضبى ثقة وال اعرف ابا غالب
الدكهور حممد بن سعيد خباري حمق  كهاب الدعاء للاربافي: "جاء يف اهلامش: 
قا  الاربافي: أبو غالب مزور صاحب أبي أمامة، وأبو غالب فافع صاحب 

 .(151)أفس وهو الباهلي، وأبو غالب هذا مل يسل "
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 وتابع قبيصة:
 ِديَنُكْل، اهلَل َأْسَهْوِدُع ىلسحا  بن يوسف األزر ، لكن  زاد يف لفظ : )َوىلفِّي

 .(153)، وىلسحا  األزر  ثقة(152)لنسائيَأْعَماِلُكْل(، أخرج  ا َوَخَواِتيَل َوَأَماَفاِتُكْل،
 ىلسناده ضعيف، في  أبو غالب جمهو . 

 ، واخهلف عن : ورواه أبو فعيل الفضل بن دكا -ت

 أبي عن فهشل فرواه علي بن عبد العزيز عن أبي فعيل عن سفيان الثوري عن -
مرفوًعا، باللفظ الساب ، أخرج   عمر ابن عن - أحدهما عن أو - وقزعة غالب

 عن علي بن عبد العزيز. (154)الاربافي

مع علو اإلسناد مشهور وهو يف طبقة علي بن عبد العزيز أحد احلفاظ املكثرين 
، وأبو فعيل وسفيان سب  أفهما ثقهان، وفهشل سب  أف  (155) صغار شيوخ النسائي

 صدو ، وأبو غالب جمهو .
ىلسناد قزعة حسن، في  فهشل صدو ، ويرتقي ىلىل درجة الصحيح لغريه، 

أبي غالب ضعيف، في  أبو غالب جمهو ، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغري  وىلسناد
 مبهابعة قزعة ل . 

 غالب أبي عن فهشل وهناك رواية ثافية عن أبي فعيل عن سفيان الثوري عن -
موقوًفا، ذكر هذه الرواية املزي يف  ،عمر ابن عن - أحدهما عن أو - وقزعة

 راوي عن أبي فعيل.، ومل أعرف ال(156)زيادات  على حتفة األشراف

 الثوري:الراجح يف روايات سفيان 

أن أصح روايات سفيان هي رواية عبد اهلل  –واهلل تعاىل أعلل  –الذي يرتجح 
ابن املبارك ومن وافق ، وهي عن فهشل عن قزعة عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، 

 مرفوًعا، التفا  مجلة من الرواة على هذه الرواية. 
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 هشل:فالراجح يف روايات 

هي الرواية اليت رواها حممد بن  –واهلل تعاىل أعلل  –الراجح يف روايات فهشل 
عن قزعة عن ابن عمر رضي اهلل عنهمـا، التفـا  مجلـة مـن      ومن وافق ، وهي فضيل

 الرواة الثقات األثبات على هذه الرواية. 

 فافع: -6

 َيُقــوُ  (157)اَياالسَّــَر َأْشــَخَص ىلَذا  اللَّــِ  َرُســوُ  َكــاَن: قــا  عمــر ابــن عــن
(، أخرجـ  ابـن   َوَخـَواِتيَل َعَمِلـكَ   َوَأَماَفَهـَك، ِديَنـَك،   اللَّـ َ  )َأْسـَهْوِدعُ : (158)ِللشَّاِخِص

 كالهمـا عـن َحّبـان    حممد، بن عن حييى (161)والنسائي ،الوليد بن عن عباد (159)ماج 
 عن فافع. ليلى أبي حممد بن عبد الرمحن بن عن حمصن، أبو حدثنا هال ، بن

، (162)، وأبو حمصن حصا بـن ُفَمـري ال بـأل بـ     (161)ن بن هال  ثقة ثبتحبا
 .(164)، وفافع ثقة ثبت(163)وابن أبي ليلى صدو  سيء احلفظ جًدا

 وتابع ابن أبي ليلى:

، (166)والبزار ،(165)أخرج  الرتمذي ُأَميَّة، بن يزيد بن الرمحن عبد بن ىلبراهيل -
 ُهَو الرَُّجُل َيُكوَن َحهَّى َيَدُعَها َفاَل ِبَيِدِه، َخَذَأ َرُجاًل َودََّع ىلَذا  َرُسوُ  َكاَن بلفظ:
، مقهصًرا على قول : (167)، وسا  احلديث، وأخرج  ابن قهيبة النَِّبيِّ َيَد َيَدُع

الَوْجِ  "،  َهَذا ِمْن َغِريٌب َحِديٌث )اسهودع اهلل...( احلديث، قا  الرتمذي: " َهَذا
 .(168)وىلبراهيل بن عبدالرمحن جمهو 

، من طري  عبد الرمحن بن عبد (169)عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر، أخرج  الاربافي -
اهلل بن عمر عن أبي  عبد اهلل بن عمر وعم  عبيد اهلل بن عمر عن فافع، بلفظ: 

 َحهَّى َتَعاَ : ُعَمَر اْبُن َلِ  َفَقاَ  َسَفٍر، ىِلَلى َيْخُرُج َأفَُّ  َفَذَكَر َعَلْيِ  ُيَسلُِّل َرُجٌل َجاَءُه
َخَرَج، وذكر احلديث، عبد الرمحن  َمْن ُيَودُِّع ، اهلِل َرُسوَ  َسِمْعُت َكَما ُأَودَِّعَك
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، وأبوه سب  أف  ضعيف، وعم  عبيد اهلل ثقة (171)بن عبد اهلل بن عمر مرتوك
 . (171)ثبت

ىلسناده ضعيفة، في  ابن أبي ليلى صدو  سيء احلفظ جًدا، ويرتقـي ىلىل درجـة   
باملهابعات، ومنها مهابعة ىلبراهيل بن عبد الرمحن، وبالشواهد من حـديث  احلسن لغريه 

 أبي هريرة وعبد اهلل بن يزيد رضي اهلل عنهما وسيأتيان.
 النَِّبيِّ ىِلَلى ُغَلاٌم وقد روي احلديث عن فافع بلفظ لخر، بلفظ: َجاَء ،  َىلفِّـي : َفَقا 

 اهلُل َزوََّدَك ُغَلـامُ  )َيا: َوَقاَ   اهلِل َرُسوُ  َمَعُ  َشىَفَم: َقاَ  اْلَحجَّ النَّاِحَيَة َهِذِه ُأِريُد
 ، النَِّبـيِّ  َعَلى َسلََّل اْلُغَلاُم َرَجَع َفَلمَّا، اْلَهلَّ( َوَكَفاَك اْلَخْيِر، ِفي َوَوجََّهَك، الهَّْقَوى
(، (172)َفَفَقَهـكَ  َوَأْخَلَف َذْفَبَك، َوَكفََّر َحجََّك، َقِبَل، ُغَلاُم )َيا: َوَقاَ  ىِلَلْيِ ، َرْأَسُ  َفَرَفَع

ومـن طريقـ  ابـن     – (174)، والاربافـي (173)أخرج  القاسـل بـن موسـى األشـيب    
عن أمحد بـن حييـى بـن زهـري،      (176)عن عبدان بن أمحد، وابن السين – (175)حجر

 ِمْهَجع بن عن عاصل حييى بن عن احلسن –القاسل وعبدان وابن زهري  –ثالثههل 
 أبي .  عن سامل عبيد اهلل بن عمر فافع عن سامل عن بن عن مسلمة

قا  الاربافي يف األوسط: "مل يرو هـذه األحاديـث عـن عبيـد اهلل بـن عمـر ىلال       
 مسلمة ابن سامل ".

 . (177)وقا  ابن حجر: " هذا حديث غريب "

، وعاصـل بـن مهجـع قـا  أبـو      (178)احلسن بن حييى صدو  صاحب حـديث 
، (181)ومسـلمة بـن سـامل ضـعيف     ،(181)ثقـات ال، وذكره ابن حبان يف (179)"ثقةزرعة: "

 وعبيد اهلل ابن عمر وفافع وسامل سب  أفهل ثقات.
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ىلسناده ضعيف، في  مسلمة بن سامل ضعيف، ويرتقي ىلىل درجـة احلسـن لغـريه    
،  أسلل، وبشواهده من حديث أفس وقهادة وغريهـل باملهابعات وسهأتي يف رواية زيد بن 

 دون قول : )فلما رجع الغالم..(.

 بن أسلل: زيد -7

 رواه يعقوب بن كاسب، واخهلف عن  يف لفظ : 

 يعقوب بن كاسب حدثنا ىلبراهيل بن عيينة عن  فرواه حممد بن صاحل البغدادي
َتَعاَ  ُأَودِّْعَك َكَما عن ابن عمر، بلفظ:  بن رافع، عن زيد بن أسللاعن ىلمساعيل 

(، أخرج  َوَخَواِتيَل َأْعَماِلَك َوَأَماَفَهَك، َك،َأْسَهْوِدُع اللََّ  ِديَن) :َودََّعِني َرُسوُ  اللَِّ  
 عن حممد بن صاحل البغدادي. (182)احملاملي

، ويعقوب بـن كاسـب صـدو  رمبـا     (183)حممد بن صاحل البغدادي ثقة حافظ
، وىلمساعيــل بــن رافــع ضــعيف (185)، وىلبــراهيل بــن عيينــة صــدو  يهــل(184)وهــل
 .(187)، وزيد بن أسلل ثقة عامل وكان يرسل(186)احلفظ

ىلسناده ضعيف، في  ىلمساعيـل بـن رافـع ضـعيف احلفـظ، ويرتقـي ىلىل درجـة        
احلسن لغريه باملهابعات السابقة، وبالشواهد من حديث أبي هريرة وعبد اهلل بن يزيـد  

 وسهأتي.

 عن عيينة بن عن يعقوب بن كاسب عن ىلبراهيل ورواه أمحد بن داود املكي 
 ىلَذا  اللَِّ  َرُسوُ  َكاَن بلفظ: ،عمر ابن عن أسلل بن زيد عن رافع بن ىلمساعيل

 اْلَخْيَر وَلقَّاَك َذْفَبَك، َلَك َوَغَفَر الهَّْقَوى، اللَُّ  )َزوََّدَك: َقاَ  َأْصَحاِبِ  ِمْن َرُجًلا َودََّع
 عن أمحد بن داود. (188)َوجَّْهَت(، أخرج  الاربافي َحْيُث
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ا: يعقـوب بـن كاسـب    ، والبقية سـبقو (189)أمحد بن داود قا  ابن يوفس: " ثقة "
صدو  رمبا وهل، وىلبراهيل بن عيينـة صـدو  يهـل، وىلمساعيـل بـن رافـع ضـعيف        

 احلفظ، وزيد ابن أسلل ثقة عامل وكان يرسل.
 وتابع يعقوب بن كاسب على هذا اللفظ:

، ومحـزة صـدو  زاهـد رمبـا     (191)محزة بن حبيـب الزيـات، أخرجـ  اخلايـب    
 .(191)وهل

ع ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه ىلسناده ضعيف، في  ىلمساعيل بن راف
 باملهابعات السابقة، وبالشواهد من حديث أفس وقهادة رضي اهلل عنهما وسهأتي. 

، وقـد رواه موقوًفـا علـى ابـن عمـر،      ضرار بن مرة الكويف أبو سنان الشيبافي -8
  واخهلف عن :

 ُعَمَر، َفَلمَّا  َشيََّعَنا اْبًن :قاالغالب  قزعة وأبي عن ضرار عن فرواه سفيان الثوري
َأَرْدَفا َأْن ُفَفاِرَقُ ، َقاَ : ىلفَُّ  َلْيَس ِعْنِدي َما ُأْعِايُكَما، َوَلِكْن َأْسَهْوِدُع اهلَل ِديَنُكَما 

عن  (192)، أخرج  النسائيَوَأَماَفاِتُكَما، َوَخَواِتيَل َأْعَماِلُكَما، َوَأْقَرُأ َعَلْيُكَما السََّلاُم
 د بن فصر عن عبد اهلل بن املبارك عن سفيان الثوري. حممد بن حامت عن سوي

، وعبـد اهلل بـن املبـارك،    (194)، وسـويد بـن فصـر ثقـة     (193)حممد بن حامت ثقة
، وأبـو غالـب   (195)وسفيان الثوري وقزعة سب  أفهل ثقات، وضرار بن مرة ثقة ثبـت 

 سب  أف  جمهو .

 : وتابع سفيان الثوري
ي بـن عاصـل صـدو  خياـئ     ، وعلـ (196)علي بن عاصـل، أخرجـ  اخلرائاـي   

 .(197)ويصر
 َفَلمَّا َوَقْزَعُة، َأَفا ُعَمَر اْبِن ِعْنَد ُكْنُت: قا  غالب، أبي عن ضرار عن ورواه ىلسرائيل 

 اهلَل، َأْسَهْوِدُع َوَلِكْن ُأْعِايُكْل، َما ِعْنِدي َما: َقاَ  ُثلَّ َمَعَنا، َمَشى ِعْنِدِه ِمْن َخَرْجَنا
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بن موسى  عبيد اهللعن  أمحد بن سليمانعن  (198)ائياحلديث، أخرج  النس وسا 
 عن ىلسرائيل.

، وىلسـرائيل  (211)، وعبيـد اهلل بـن موسـى ثقـة    (199)أمحد بن سليمان ثقة حافظ
 ، وضرار سب  أف  ثقة، وأبو غالب جمهو .(211)ثقة

 ىلسناده ضعيف، في  أبو غالب جمهو .

 الراجح يف رواية ضرار:

فيها ضرار الرواة الثقـات الـذين رووا   رواية ضرار بن مرة رواية شاذة، خالف 
 احلديث عن ابن عمر مرفوًعا.  

 اخلالصة يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما:

 أن حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما: –واهلل تعاىل أعلل  –الذي يظهر 

بلفظ: )اسهودع اهلل دينك، وأمافهك، وخواتيل عملـك( قـد ثبـت مرفوًعـا ىلىل     
ويرتقـي ىلىل درجـة الصـحيح لغـريه، مبجمـوع طرقـ ،        ، وهو حديث حسـن، النيب 

 وبشواهده من حديث أبي هريرة وعبد اهلل ابن يزيد رضي اهلل عنهما وسيأتيان. 

وبلفظ: )ياغالم زودك اهلل الهقوى....( احلـديث، ضـعيف ويرتقـي ىلىل درجـة     
 احلسن لغريه.

  : اخَلْاِمّي يزيد بن اللَّ  ثافًيا: حديث عبد

 اهلل عبـد  عـن  كعـب  بـن  حممد عن اخلامى جعفر أبي عن لمةس بن رواه محاد
 ،ِديـَنُكلْ  اللَّـ َ  )َأْسـَهْوِدعُ  َقـاَ :  اْلَجْيَش َيْسَهْوِدَع َأْن َأَراَد ىلَذا  النَِّبىت َكاَن :َقاَ  اخلامى
 ، وابن أبي...(213)، وأمحد(212)، أخرج  أبو داود(َأْعَماِلُكْل َوَخَواِتيَل ،َوَأَماَفَهُكْل
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، (217)وأخرجـ  الاحـاوي   – (216)وعن  ابن السـين  -(215)، والنسائي(214)شيبة
 سلمة. ، مجيعهل من طري  محاد بن(211)، والبيهقي(211)، واحلاكل(219)، وابن قافع(218)واحملاملي

أحـد   –، ىلال أن عفـان بـن مسـلل    (212)محاد بن سلمة ثقة وتغري حفظ  بـخخرة  
 اخلامـى  جعفـر  وأبـو ، (213)مسع منـ  قبـل االخـهالط    –الرواة عن  يف هذا احلديث 

 .(215)كعب القرظي ثقة بن ، وحممد(214)صدو 

ىلسناده حسن، في  أبو جعفر اخلامي صدو ، ويرتقي ىلىل درجة الصحيح لغريه 
اآلتـي، وصـحح    الساب ، وحديث أبـي هريـرة    بشواهده من حديث ابن عمر 

 .(216)ىلسناده املناوي

 ، ول  مخسة طر :ثالًثا: حديث أبي هريرة 

 :الليث بن سعد -1

 بن موسى عن ُأَراُه ثوبان، بن احلسن عنعبد اهلل بن املبارك عن الليث رواه 
 َكَما َأْو ، اهلِل َرُسوُ  َودََّعِني َكَما ُأَودِّْعَك َتَعاَ : لرجل هريرة أبو قا : قا  وردان،

عن  (218)أخرج  أمحد (،(217)َوَداِئَعُ  ُيَضيُِّع َلا الَِّذي اهلَل )اْسَهْوَدْعُهَك  اهلِل َرُسوُ  َودََّع
 َعهَّاب عن عبد اهلل بن املبارك.

، وعبد اهلل بن املبارك سب  أف  ثقة، والليث بن (219)عهاب بن زياد صدو 
 . (222)، وموسى بن وردان صدو (221)صدو واحلسن بن ثوبان ، (221)سعد ثقة ثبت

 وتابع ابن املبارك:

طريق  عبد الغين  ومن – (224)، واحملاملي(223)عبد اهلل بن صاحل، أخرج  اخلرائاي -
، وعبد اهلل بن صاحل صدو  كثري الغلط، (226)وأخرج  الاربافي – (225)املقدسي

 .(227)ثبت يف كهاب ، وكافت في  غفلة
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، وحييى بن بكري – (229)ومن طريق  املزي -(228)أخرج  الاربافيبن بكري،  وحييى -
   . (231)ثقة يف الليث وتكلموا يف مساع  من مالك

، (231)لليث، سعيد بن أبي أيـوب، أخرجـ  النسـائي   وقرن عبد اهلل بن وهب با
عن يوفس بن عبد األعلـى، وابـن    –النسائي والاحاوي  –، كالهما (232)والاحاوي

عن عبد  –يوفس واهلمدافي  –اهلمدافي، كالهما  سعيد بن من طري  أمحد (233)السين
 .(235)، وسعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت(234)اهلل ابن وهب وهو ثقة حافظ

 .صدو كالهما  ، وموسى بن وردان،في  احلسن بن ثوبانىلسناده حسن، 

 ِرْشدين بن سعد: -2
  النيب عن هريرة  أبي عن وردان بن موسى عن ثوبان بن احلسن رواه عن

 َوَداِئُعُ (. ُيِضيُع َلا الَِّذي اللََّ  َأْسَهْوِدُعُكُل: ُيَخلُِّف ِلَمْن َفْلَيُقْل ُيَساِفَر َأْن َأَراَد )َمْن: قا 
مـن طريـ     (237)سـعيد، وابـن عـدي    بن من طري  قهيبة (236)ج  الاربافيأخر

 .(238)حممد بن أبي السري، كالهما عن رشدين بن سعد وهو ضعيف
ىلسناده ضعيف، في  رشدين بن سعد ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسـن لغـريه   
باملهابعات السابقة، دون قول  )من أراد أن يسافر فليقل ملن خيلف( فلل يـذكرها أحـد   

 ن الثقات.م
 عبد اهلل بن هليعة، واخهلف عن  يف مهن : -3

 بـن  موسـى  ثوبان عن بن احلسن عن قا : حدثنا ابن هليعة مسلل بن فرواه الوليد 
 َلـا  الَّـِذي  اللََّ  )َأْسَهْوِدُعَك: َفَقاَ   اللَِّ  َرُسوُ  َودََّعِني: قا  هريرة أبي وردان عن

عن هشام بن عمار عن الوليـد بـن مسـلل،     (239)َوَداِئُعُ (، أخرج  ابن ماج  َتِضيُع
، والوليد سب  أف  ثقة يـدلس، وقـد صـر  بالسـماع،     (241)هشام بن عمار صدو 

وعبد اهلل بن هليعة صحيح أن ابن حجـر قـا  فيـ : "صـدو  خلـط بعـد احـرتا         
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بعد دراسـة حالـ  أفـ  ضـعيف،      –واهلل تعاىل أعلل  –، لكن الذي يظهر (241)كهب "
، وضعف  ابن معا وأبو حامت وأبـو زرعـة   بن سعيد ووكيع بن مهدي وحييىاترك  

، واحلسن بن ثوبان، وموسى بن وردان (242)والنسائي وابن سعد وأبو أمحد احلاكل
 سب  أفهما صدوقان. 

 وتابع الوليد بن مسلل:
َأَلا ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت بلفظ:  (243)، أخرج  ابن السينبشر بن حسان بن السَِّريِّ

َأْسَهْوِدُعُكُل ) :َتُقوُ  ِلَأْهِلَك َأْو َتْخُرُج َمَكاًفا، ىلَذا َأَرْدَت َسَفًرا، ؟َرُسوُ  اللَِّ   َعلََّمِنيِهنَّ
 .(244)(، بشر بن السري ثقةاللََّ  الَِّذي َلا ُيَخيُِّب َوَداِئَعُ 

ىلسناده ضعيف، في  عبد اهلل بن هليعة ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسـن لغـريه   
 ابقة.باملهابعات الس

أما قول  يف رواية بشر بن السـري: )ىلذا أردت سـفًرا، أو ختـرج مكاًفـا، تقـو       
 ألهلك( فلل يذكرها أحد من الثقات. 

  بن موسى ثوبان عن بن احلسن عن ابن هليعة عن بن عيسى الاباع ورواه ىلسحا 
 ْسَهْوِدُع اللََّ  ِديَنَك،َأ َكاَن ىلَذا َودََّع َأَحًدا َقاَ : َأنَّ النَِّبيَّ ) :هريرة أبي وردان عن
من طري   (246)، وابن مسعون(245)(، أخرج  أمحدَوَخَواِتيَل َعَمِلَك َوَأَماَفَهَك،

 عن ىلسحا  بن عيسى. –أمحد وعبال  –عبال بن حممد، كالهما 
، وعبد اهلل بن هليعة ضعيف، واحلسن بن ثوبان، (247)ىلسحا  بن عيسى صدو 

 وموسى بن وردان، كالهما صدو . 

اده ضعيف، في  ابن هليعة ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه بشواهده ىلسن
 السابقا. من حديث ابن عمر وعبد اهلل بن يزيد 
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 زيد: بن أسامة -4

 ُيِريُد  النَِّبيِّ ىِلَلى َرُجٌل َجاَء هريرة قا : أبي عن املقربي، سعيد رواه عن
 ُكلِّ َعَلى َوالهَّْكِبرِي ،اللَِّ  ِبَهْقَوى )ُأوِصيَك :َقاَ  ،َأْوِصِني اللَِّ  َرُسوَ  َيا :َفَقاَ  ،َسَفًرا
 َعَلْيِ  َوَهوِّْن ،(249)اْلَأْرَث َلُ  اْزِو : )اللَُّهلَّ النَِّبيت َقاَ  الرَُّجُل َولَّى ، َفَلمَّا((248)َشَرٍف
وأخرج   – (253)ومن طريق  احلاكل – (252)، وأمحد(251)( أخرج  الرتمذي(251)السََّفَر

وأخرج   – (256)، ومن طريق  ابن السين(255)وعن  ابن ماج  – (254)شيبة ابن أبي
، وأبو (261)، وابن حبان(261)، واحملاملي(259)، وابن خزمية(258)، والنسائي(257)البزار

 (266)وعن  البيهقي – (265)، واحلاكل(264)، وابن السين(263)، والاربافي(262)علي الرَّفَّاء
وأخرج  ابن  – (268)اليمنومن طريق  أبو  – (267)وأخرج  أبو علي ابن شاذان –

، مجيعهل من طري  (272)والبغوي ،...(271)، وابن عبد الرب(271)، والبيهقي(269)بشران
 أسامة بن زيد.

 الرَُّجُل َولَّى : َفَلمَّا–وابن ماج  وابن السين تبًعا ل   –ومل يذكر ابن أبي شيبة 
 .... اخل احلديث. النَِّبيت َقاَ 

 اهلِل....( احلديث. ِبَهْقَوى فَّاء: )َعَلْيَكوجاء عند الرتمذي وأبي علي الرَّ
 وجاء عند النسائي: )وأذكر اهلل على كل شرف(.  

 "  َهَذا َحِديٌث َحَسٌنقا  الرتمذي: " 

 َكاَن َرُسوُ  اهلِل )قا :   بريدةقول : )أوصيك بهقوى اهلل( يشهد ل  حديث 
َأْوَصاُه ِفي َخاصَِّهِ  ِبَهْقَوى اهلِل، َوَمْن َمَعُ  ِمَن  ىلَذا َأمََّر َأِمرًيا َعَلى َجْيٍش، َأْو َسِريٍَّة،

 .(273)( أخرج  مسللاْلُمْسِلِمَا َخْيًرا

ُكنَّا ىلَذا َصِعْدَفا  :وقول  )والهكبري على كل شرف( يشهد ل  حديث جابر 
 .(274)، أخرج  البخاريَكبَّْرَفا، َوىلَذا َفَزْلَنا َسبَّْحَنا
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، وسعيد املقربي ثقة تغري قبل موت  بأربع (275)أسامة بن زيد صدو  يهل
 .(277)، لكن مل يأخذ عن  أحد يف اخهالط  كما قا  الذهيب(276)سنا

ىلسناده حسن، في  أسامة بن زيد صدو ، ويرتقي ىلىل درجة الصحيح لغريه، 
 دون قول  )اللهل ازو ل  األرث...( يبقى ىلسناده حسن.

 َعَلى َصِحيٌح َحِديٌث " َهَذاوصحح  ابن خزمية، وابن حبان، وقا  احلاكل: 
 .(278)، ووافق  الذهيب، وحسن  األلبافي" ُيَخرَِّجاُه َوَلْل ُمْسِلٍل َشْرِط

وغفر  زودك اهلل الهقوى،)كان يودع الرجل ىلذا أراد السفر فيقو :  أن النيب  -5
، (279)(، ذكره اهلندي يف كنز العما ووجهك ىلىل اخلري حيث توجهت لك ذفبك،

 جار.البن الن وعزاه

 احلكل علي  مهوقف على معرفة ىلسناده. 

 :اخلالصة يف حديث أبي هريرة 

 حديث أبي هريرة: 

َوَداِئَعُ ( حديث حسن، ويرتقي ىلىل درجة  ُيَضيُِّع َلا الَِّذي اهلَل بلفظ )اْسَهْوَدْعُهَك -
، وصحح  (281)، واملناوي(281)الصحيح لغريه مبجموع طرق ، وحسن  ابن حجر

 .(282)األلبافي

َعَمِلَك( حديث ضعيف، ويرتقي  َوَخَواِتيَل ،َوَأَماَفَهَك ،ِديَنَك اللََّ  فظ )َأْسَهْوِدُعوبل  -
 ىلىل درجة احلسن لغريه بشـواهده مـن حـديث ابـن عمـر وعبـد اهلل بـن يزيـد         

 السابقا.

حديث حسن، ويرتقي ىلىل  (َشَرٍف ُكلِّ َعَلى َوالهَّْكِبرِي ،اللَِّ  ِبَهْقَوى وبلفظ )ُأوِصيَك -
 درجة الصحيح لغريه، دون قول  )اللهل ازو ل  األرث...( يبقى ىلسناده حسن.
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 ...( احلديث، مهوقف على معرفة ىلسناده.زودك اهلل الهقوىوبلفظ ) -

 ، ول  طريقان:رابًعا: حديث أفس بن مالك 

 ىِلَلى َرُجٌل َجاَء: قا  أفس، عن ثابت سليمان عن بن عن جعفر َسيَّار بن حامت -1
 اللَُّ  )َزوََّدَك: َقاَ . (283)َفَزوِّْدِفي َسَفًرا ُأِريُد ىلفِّي اهلِل، َرُسوَ  َيا: َفَقاَ   النَِّبيِّ

: َقاَ  َوُأمِّي، َأْفَت ِبَأِبي ِزْدِفي: َقاَ  َذْفَبَك( )َوَغَفَر: َقاَ  ِزْدِفي،: ( َقاَ (284)الهَّْقَوى
، وعبد اهلل بن (287)لرتمذي، أخرج  ا(286)((285)ُكْنَت َحْيُثَما اخَلْيَر َلَك )َوَيسََّر

، وابن (291)، والرويافي(289)، والبزار(288)أمحد يف زوائده على كهاب الزهد
وأخرج   – (293)ومن طريق  الضياء املقدسي – (292)، وابن السين(291)خزمية
، مجيعهل من طري  (296)وأخرج  البيهقي – (295)وعن  البيهقي – (294)احلاكل

 سيار بن حامت.

 َغِريب ".  َحَسٌن ٌثَحِدي قا  الرتمذي: " َهَذا

، وثابت (298)، وجعفر بن سليمان صدو (297)سيار بن حامت صدو  ل  أوهام
 .(299)ثقة

 وتابع سيار بن حامت:
، ويزيد بن عمر قا  اخلايب: " (311)يزيد بن عمر املدائين، أخرج  الضياء املقدسي -

 .(311)وما علمت من حال  ىلال خرًيا "
، وعبد امللك بن قريب (312)ابن عساكرأخرج   ،األصمعي قريب بن امللك وعبد -

 . (313)صدو 
 ىلسناده حسن، في  سيار وجعفر بن سليمان صدوقان، وحسن  ابن...

 ، وصحح  ابن خزمية.(315)، واأللبافي(314)القاان
العبدي  ميسرة بن العبدي عن موسى كعب أبي بن عن سعيد ىلبراهيل بن مسلل -2

 َوِفي اللَِّ  ِحْفِظ )ِفي، باللفظ الساب ، وزاد يف أول : مالك  بن أفس عن
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ومن طريق   – (319)، واخلرائاي(318)، وابن قهيبة(317)(، أخرج  الدارمي(316)َكَنِفِ 
(311)الضياء املقدسي

، (313)، وابن السين(312)، والاربافي(311)وأخرج  احملاملي –
 ، مجيعهل من طري  مسلل بن ىلبراهيل.(314)والضياء املقدسي

الاربافي يف معجم ، وعزاه ىلىل  (315)وعزاه ابن حجر يف تهذيب الههذيب
 ىلىل ابن النجار.  (316)اهلندي يف كنز العما 

العبدي قا  أبو حامت:  كعب أبي بن ، وسعيد(317)مسلل بن ىلبراهيل ثقة
 .(321)العبدي مسهور ميسرة بن ، وموسى(319)وذكره ابن حبان يف الثقات (318)"شيخ"

ويرتقي ىلسناده ضعيف، في  سعيد بن كعب جمهو ، وموسى بن ميسرة مسهور، 
 ىلىل درجة احلسن لغريه مبهابعة سيار السابقة، دون قول : )يف حفظ اهلل وكنف (. 

 واحلديث صحح  الضياء املقدسي كما تقدم.

 :خامًسا: حديث قهادة بن عياش اجلرشي 

 هشام عم  عن قهادة، بن اهلل عبد بن الفضل أبي حدثين الفضل، بن رواه قهادة
 ِبَيـِدهِ  َأَخْذُت ،َقْوِمي َعَلى  اللَِّ  َرُسوُ  ِلي َعَقَد َلمَّا:  قا  قهادة أبي  عن قهادة، بن

 ِلْلَخْيِر َوَوجََّهَك َذْفَبَك، َوَغَفَر َزاَدَك، الهَّْقَوى اللَُّ  )َجَعَل:  اللَِّ  َرُسوُ  َفَقاَ  ،َفَودَّْعُهُ 
، وأبـو  (323)ر، والبـزا (322)، وابـن أبـي خيثمـة   (321)َتُكوُن(، أخرج  البخاري َما َحْيُث

وأخرجـ  ابـن    – (326)ومن طريق  ابن عسـاكر  – (325)، واحملاملي(324)القاسل البغوي
وأخرجـ  احلسـا بـن مسـعود      – (329)وعنـ  أبـو فعـيل    – (328)، والاربافـي (327)قافع

 ، مجيعهل من طري  قهادة بن الفضل. (331)، وقوام السنة(331)البغوي

رجـ  مـن طريـ     فأخ – (333)ومن طريق  ابن األثـري  – (332)وخالفهل أبو فعيل
قهـادة   بـن  هشـام  عم  عن قهادة، بن اهلل عبد بن الفضل أبي حدثين الفضل، بن قهادة
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َقْوِمي، وذكر احلديث، فأسقط من هـذا اإلسـناد    َعَلى  اهلِل َرُسوُ  ِلي َعَقَد َلمَّا: قا 
 والد هشام. قهادة 

ط وقـع  ذكره البغوّي، وحييى بن يوفس، وأبـو فعـيل تبعـا لغلـ    قا  ابن حجر: " 
رواه غـريه   قا  أبو موسـى يف الـذيل:   ....لبعض الرواة يف ىلسقاط ذكر أبي  من السند

ملـا عقـد    ىلىل هشام بن قهادة، فقا : عن أبي ، قا :-يعين بهذا السند -عن علي بن حبر
 . (334)"قلت: وهذا هو الصواب، لي رسو  اللَّ  

اْلَحِديَث، ِبَهَذا اإِلْسَناِد، َوُهَو ِممَّْن  ال َفْعَلُل َرَوى َقَهاَدُة ىلال َهَذا" قا  البزار: 
 ". َسَكَن الرتَها

قهادة ذكره  بن اهلل عبد بن والفضل ومل يهابع، (335)الفضل مقبو  بن قهادة
وذكره ابن حبان يف  ومل يذكر في  جرًحا وال تعديال، (336)البخاري يف الهاريخ الكبري

يف الصحابة، وذكره  (339)وابن األثري (338)قهادة ذكره أبو فعيل بن ، وهشام(337)الثقات
ومل يذكر في  جرًحا وال تعديًلا، وذكره ابن حبان يف  (341)ابن أبي حامت يف الهابعا

 .(341)الثقات

ىلسناده ضعيف حلا  قهادة وأبي  وعل أبي ، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه 
بشواهده من حديث عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده، وحديث رجل من األفصار 

 عن أبي ، وسهأتي. 

 سادًسا: حديث عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده:

 َرُسوَ  َأنَّ : جده عن أبي  عن شعيب بن عمرو رواه عبد اهلل بن هليعة عن
 َلَك َوَغَفَر الهَّْقَوى، اللَُّ  )َزوََّدَك: َفَيُقوُ  السََّفَر، َأَراَد ىلَذا الرَُّجَل ُيَودُِّع َكاَن  اللَِّ 

ومن  – (343)، واحملاملي(342)َتَوجََّهَت( أخرج  اخلرائاي َحْيُث اْلَخْيَر َوَوجََّهَك ،َذْفَبَك



 45           احلازميعبد الرمحن بن حممد  د.              األحاديث الواردة يف توديع املسافر 

، مجيعهل من طري  (345)وأخرج  أبو احلسن اخِلَلعي – (344)طريق  عبد الغين املقدسي
 ابن هليعة.

، وشعيب (346)عبد اهلل بن هليعة سب  أف  ضعيف، وعمرو بن شعيب صدو 
 .(347)هثبت مساع  من جد بن حممد صدو 

ىلسناده ضعيف، في  عبد اهلل بن هليعة ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه 
 بشواهده من حديث قهادة الساب ، وحديث رجل من األفصار عن أبي  وسيأتي. 

 سابًعا: حديث رجل من األفصار عن أبي :

 عن األفصار من رجل عن عمر بن العزيز عبد عن داود بن اهلل رواه عبد
 َلَك َوَيسََّر ذفبك، لك وغفر الهقوى، اللَُّ  )َزوََّدَك: َفَقاَ  َرُجًلا َودََّع لنَِّبيَّ ا َأّن :أبي 

 عن عبد اهلل بن داود. (348)ُكْنَت(،أخرج  مسدد َحْيُثَما ِمْن اْلَخْيَر

 عبد اهلل بن داود سب  أف  ثقة، وعبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  خيائ.

ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه بشواهده من  ىلسناده ضعيف في  راو مل يسل،
 حديث قهادة وعمرو ابن شعيب عن أبي  عن جده وقد سبقا. 

 :ثامًنا: حديث عبد اهلل بن مسعود 

عن أبي  عن األعمش عمر بن عبيدعن حممد بن عبيد بن ثعلبة احلمافي رواه 
َزوََّدَك اهلُل ِبالهَّْقَوى، َوَغَفَر َذْفَبَك، )َودََّع َرُجًلا َفَقاَ :  عن عبد اهلل، َأنَّ النَِّبيَّ  وائل

َغِريٌب ِمْن من طري  حممد بن عبيد، وقا : "  (349)أخرج  أبو فعيل (َوَلقَّاَك اْلَخْيَر
 ". َحِديِث اْلَأْعَمِش، َلْل َفْكُهْبُ  ىِللَّا ِمْن َحِديِث ُعَمَر ْبِن ُعَبْيٍد َعْنُ 

، واألعمش (351)عمر بن عبيد صدو ومل يهابع، و (351)حممد بن عبيد مقبو 
 . (353)وقد عنعن، وأبو وائل ثقة (352)ثقة حافظ لكن  يدلس
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ىلسناده ضعيف، في  حممد بن عبيد مقبو  ومل يهابع، واألعمش مدلس وقد 
 عنعن، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه بشواهده السابقة. 

 :تاسًعا: حديث عمر بن اخلااب 

حل عن ابن عمر عن أبي  عمر بن الضحاك بن مزا (354)نعفهشل رواه 
 جعل اهلل زادك الهقوى،) :كان ىلذا ودع  الرجل قا  ل  أن رسو  اهلل  اخلااب:

 (356)(، ذكره اهلندي يف كنز العما (355)ورزقك حسن املخب ولقاك اخلري حيث كنت،
 .بن أمحد املديين يف أمالي ااحلسن علي  يبوعزاه أل

ــرتوك   ــعيد م ــن س ــل ب ــن  (357)فهش ــحاك ب ــثري  ، والض ــدو  ك ــزاحل ص م
 .(358)الهدليس

ىلسناده ضعيف جًدا، في  فهشل بن سـعيد مـرتوك، والضـحاك مـدلس وقـد      
 عنعن.

 عاشًرا: حديث عبد اهلل بن عبال رضي اهلل عنهما:

 َمَشى :قا  عبال ابن عن عكرمة عن زيد بن ثور قا  حدثين ىلسحا  رواه ابن
 اْسِل َعَلى )اْفَاِلُقوا :َوَقاَ  ،َوجََّهُهْل ُثلَّ ،(359)ِداْلَغْرَق َبِقيِع ىِلَلى  اللَِّ  َرُسوُ  َمَعُهْل
 ، ومن طريق : (361)، أخرج  ابن ىلسحا (َأِعْنُهْل اللَُّهلَّ ،اللَِّ 

(361)أمحد
وىلسحا  بن  – (362)ومن طري  أمحد أخرج  الضياء املقدسي –

(366)، والاربافي(365)، والاربي(364)، والبزار(363)راهوية
ومن طري  الاربافي  –

، (371)وابن عساكر ،....(369)، والبيهقي(368)، واحلاكل– (367)  الضياء املقدسيأخرج
 .(371)والضياء املقدسي
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 َوَأْصَحاَبُ  َمْسَلَمَة اْبَن َوجََّ  َلمَّا النَّيبَّ جاء عند البزار والضياء املقدسي: َأنَّ
 ِلَيْقُهُلوُه... احلديث. اأَلْشَرِف اْبِن ىِلَلى

يف  –والضياء املقدسي تبًعا ل  –ي والاربافي وزاد ىلسحا  بن راهوية والارب
 َبْيِهِ . ىِلَلى  اهلِل َرُسوُ  َرَجَع لخر احلديث: ُثلَّ

 اْلَأْشَرِف.  ْبِن َكْعِب ىِلَلى َوجََّهُهْل الَِّذيَن النََّفَر وزاد أمحد يف لخر احلديث: َيْعِني

 اْلَأْشَرِف.   ْبِن يف قهل َكْعِب وزاد الاربافي: َيْعِني

، (373)وقد صر  بالسماع، ثور بن زيد ثقة (372)مد بن ىلسحا  صدو  يدلسحم
 .(374)وعكرمة ثقة ثبت

، (375)ىلسناده حسن، في  حممد بن ىلسحا  صدو ، وحسن ىلسناده ابن حجر
 . (376)واأللبافي

ُيَخرَِّجاُه "، وقا  الذهيب: "  َوَلْل َصِحيٌح َغِريٌب َحِديٌث وقا  احلاكل: " َوَهَذا
 لضياء املقدسي كما سب .وصحح  ا صحيح ".
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  :وفي : حديث أبي هريرة 

 وسب  الكالم علي  يف املبحث الثافي، لكن أحببت الهأكيد على روايها عن  
 تبا هذا املعنى:

 هريرة  أبي عن وردان بن موسى عن ثوبان بن احلسن عنِرْشدين بن سعد  -1
 الَِّذي اللََّ  َأْسَهْوِدُعُكُل: ُيَخلُِّف ِلَمْن َفْلَيُقْل ُيَساِفَر َأْن َأَراَد )َمْن: قا   النيب عن
 َوَداِئُعُ (، وسب  بيان أن ىلسناده ضعيف، في  رشدين بن سعد ضعيف. ُيِضيُع َلا

ابن هليعة عن احلسن بن ثوبان عن موسى بن عن  بشر بن حسان بن السَِّريِّ -2
ىلَذا  ؟يرة: َأَلا ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َعلََّمِنيِهنَّ َرُسوُ  اللَِّ  وردان، قا : قا  أبو هر

َأْسَهْوِدُعُكُل اللََّ  الَِّذي َلا ُيَخيُِّب )َأَرْدَت َسَفًرا َأْو َتْخُرُج َمَكاًفا َتُقوُ  ِلَأْهِلَك: 
 (، وسب  بيان أن ىلسناده ضعيف، في  ابن هليعة ضعيف.َوَداِئَعُ 

للفظ ضعيف، يف الاري  األو  رشدين، ويف الثافي ابن هليعة، واحلديث بهذا ا
 كالهما ضعيف، ويرتقي ىلىل درجة احلسن لغريه، دون قول  يف الرواية األوىل )َفْلَيُقْل

(، مل يذكرها َذا َأَرْدَت َسَفًرا َأْو َتْخُرُج َمَكاًفا َتُقوُ  ِلَأْهِلَكُيَخلُِّف(، ويف الثافية ِ) ِلَمْن
 ات الذين رووا احلديث.أحد من الثق
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 وفي  حديث عمر أو عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، ول  ثالثة طر :

 عاصل بن عبيد اهلل، واخهلف عن : -1

  : فرواه عن  شعبة: واخهلف عن 

 اهلل بدع بن سامل عن اهلل عبيد بن عاصل عن شعبة عن فرواه سليمان بن حرب -أ
 َوَقاَ : )اَل ،ِلي َفَأِذَن ،اْلُعْمَرِة ِفى النَِّبىَّ  َقاَ : اْسَهْأَذْفُت  عمر عن أبي  عن

 ُشْعَبُة: ُثلَّ الدتْفَيا، َقاَ  ِبَها ِلي َأنَّ َيُسرتِفى َما َكِلَمًة َفَقاَ  ،(ُدَعاِئَك ِمْن ُأَخيَّ َيا َتْنَسَنا
، أخرج  (ُدَعاِئَك ِفى ُأَخيَّ َيا )َأْشِرْكَنا ِديَنِة، َفَحدََّثِنيِ ، َوَقاَ :ِباْلَم َبْعُد َعاِصًما َلِقيُت

، (379)وأخرج  ابن سعد – (378)ومن طريق  البيهقي – (377)أبو داود
 ، مجيعهل من طري  سليمان بن حرب.(381)، والضياء املقدسي(381)والبيهقي

وعاصل ، (383)، وشعبة ثقة حافظ مهقن(382)سليمان بن حرب ثقة ىلمام حافظ
 ، وسامل بن عبد اهلل سب  أف  أحد الفقهاء السبعة وكان ثبًها.   (384)بن عبيد اهلل ضعيف

 وتابع سليمان بن حرب:

 – (386)ومـن طريقـ  الضـياء املقدسـي     – (385)حممد بن جعفـر، أخرجـ  أمحـد    -
 .   (388)وحممد بن جعفر ثقة (387)والبزار

(، وعمـرو بـن   390سي)(، والضياء املقد389وعمرو بن مرزو ، أخرج  البيهقي) -
 (.391مرزو  ثقة فاضل)

 .(393)، وحجاج بن املنها  ثقة فاضل(392)وحجاج بن املنها ، أخرج  البيهقي -
وحجاج بن فصـري ضـعيف كـان     ،(394)وحجاج بن ُفصري، أخرج  الضياء املقدسي -

 .(395)يقبل الهلقا
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، (398)، وابـن السـين  (397)، وابن عـدي (396)وأبو الوليد الايالسي، أخرج  ابن سعد -
  .(399)وأبو الوليد الايالسي ثقة ثبت

 ىلسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد اهلل ضعيف.
 عن شعبة عن – (411)ومن طريق  البيهقي – (411)ورواه أبو داود الايالسي -ب

 بن.. عاصل

أبي ، فجعل  من مسـند ابـن عمـر رضـي اهلل      عن عبد اهلل بن سامل عن عبيداهلل
 عنهما.

مل سب  أفهما ثقهان، وعاصل بن عبيـد اهلل  ، وشعبة وسا(412)أبو داود ثقة حافظ
 سب  أف  ضعيف.

 :وتابع أبا داود

 .(414)، وسلل صدو (413)َسْلل بن قهيبة، أخرج  عبد بن محيد
 ىلسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد اهلل ضعيف.

 : ورواه وكيع، واخهلف عن 

 اهلل عن عبيد بن عاصل عن عن سفيان الثوري فرواه سفيان بن وكيع عن أبي  -أ
 ،(415)، أخرج  الرتمذيعمر، فجعل  من مسند عمر  عمر عن ابن مل عنسا

 َصِحيٌح ". َحَسٌن َحِديٌث وقا : " َهَذا

ىلال أف  ابهلي بوراق  فأدخل علي  ما ليس من  كان صدوقا،سفيان بن وكيع 
، وسفيان وسامل سب  أفهما ثقهان وعاصل (416)فسقط حديث  فلل يقبل، فنصح، حديث ،

 بن عبيد اهلل سب  أف  ضعيف. 
 : وتابع سفيان بن وكيع

، وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة (417)أبو بكر بن أبي شيبة، أخرج  ابن ماج 
 .(418)حافظ
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ىلسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد اهلل ضعيف، وسفيان بن وكيع سقط حديث  
 لكن تابع  ابن أبي شيبة. 

سـامل   عاصل بن عبيد اهلل عن عن وكيع عن سفيان الثوري عنه أبو خيثمة وروا -ب
فجعلـ  مـن مسـند ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا، أخرجـ  أبـو          ، عمـر  ابـن  عن

 .(419)يعلى

، ووكيع وسفيان وسامل سب  أفهل ثقات، وعاصل (411)أبو خيثمة ثقة ثبت
 ضعيف.

 وتابع أبا خيثمة: 
 .(412)والقواريري ثقة ثبت ،(411)القواريري، أخرج  الضياء املقدسي

 وتابع وكيًعا على هذه الرواية:
يقا  أخاأ يف  ثقة فاضل،، والفريابي (413)الفريابي وقبيصة، أخرج  البيهقي -

، (414)وهو مقدم في  مع ذلك عندهل على عبدالرزا ، شيء من حديث سفيان
 وقبيصة سب  أف  صدو  رمبا خالف.

ثقة ثبت ، وحممد بن عبد اهلل (415)وحممد بن عبد اهلل األسدي، أخرج  ابن سعد -
 .(416)ىلال أف  قد خياىء يف حديث الثوري

، (418)، واخلايـب البغـدادي  (417)والقاسل بن يزيد اجلرمـي، أخرجـ  أبـو يعلـى     -
 .(419)والقاسل بن يزيد ثقة

عن وكيع عن سفيان بن عيينة وعبد الرزا  عن سفيان الثوري  (421)ورواه أمحد -ت
 وعبد الرزا  ثقة (421)بن عيينة ثقة حافظمبثل رواية أبي خيثمة ومن تابع ، وا

 ووكيع وسفيان وسامل سب  أفهل ثقات، وعاصل ضعيف. (422)حافظ

 ىلسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد اهلل ضعيف.
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 : ورواه مؤمل بن ىلمساعيل، واخهلف عن 

 أبي  سامل عن عاصل عن عن مؤمل عن سفيان الثوري عن فرواه حممد بن املثنى -أ
عن حممد بن املثنى  (423)، أخرج  البزارند عمر عمر، فجعل  من مس عن

، وسفيان (425)، ومؤمل بن ىلمساعيل صدو  سيء احلفظ(424)وهو ثقة ثبت
 وسامل سب  أفهما ثقهان، وعاصل ضعيف.

 ىلسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد اهلل ضعيف، ومؤمل صدو  سيء احلفظ. 

ثـوري وشـعبة   عن مؤمل عن سفيان بن عيينة وسفيان ال ورواه محيد بن عياش -ب
 صـاحل  يف أذكرفـا  بلفظ: )ُأخي ،عمر ابن سامل عن عن اهلل عبيد بن عن عاصل

ــن عمــر، أخرجــ  البيهقــي   ، واخلايــب (426)دعائــك(، فجعلــ  مــن مســند اب
، ومؤمل بن ىلمساعيـل سـب  أفـ     (428)، ومحيد بن عياش صدو (427)البغدادي

، صدو  سيء احلفظ، وابن عيينـة والثـوي وشـعبة وسـامل سـب  أفهـل ثقـات       
 ضعيف. عبيداهلل ابن وعاصل

 ىلسناده ضعيف، فيها عاصل ضعيف، ومؤمل بن ىلمساعيل صدو  سيء احلفظ. 

 يف طري  عاصل بن عبيد اهلل:اخلالصة 

 هذه الاري  ضعيفة، مدارها على عاصل بن عبيد اهلل وهو ضعيف كما تقدم.

 عبيد اهلل بن عبد اهلل: -2

د اهلل عن فافع عـن ابـن عمـر    رواه أسباط بن حممد عن سفيان الثوري عن عبي
 من طري  أسباط بن حممد.  (429)رضي اهلل عنهما، باللفظ الساب ، أخرج  اخلايب

 ، والبقية ثقات وقد سبقوا.(431)أسباط بن حممد ثقة ضعف يف الثوري
 ".وهما وأظن  الثوري حديث من ِبَمْحُفوٍظ َوَلْيَس :َعْبَداَن اْبُن قا  اخلايب: " َقاَ 
 في  أسباط بن حممد ضعف يف الثوري، وليس مبحفوظ.ىلسناده ضعيف، 
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 الوليد بن أبي هشام: -3

 أبـي  بـن  الوليـد  املوصـلي عـن   زياد بن املغرية الثقفي عن حممد بن رواه سعيد
عن سعيد بـن   (431)اخلااب... احلديث، أخرج  ابن سعد بن عمر اسهأذن: قا  هشام

 حممد الثقفي.

، (433)بن زياد صـدو  لـ  أوهـام   ، واملغرية (432)سعيد بن حممد الثقفي ضعيف
  .(434)والوليد بن أبي هشام صدو 

 .وىلسنادها منقاع ،فيها سعيد الثقفي ضعيف ،فهذه الاري  ضعيفة

 :اخلالصة يف حديث عمر أو ابن عمر رضي اهلل عنهما

 .مل يسلل طري  من طرق  من الضعف ،احلديث ضعيف



 هـ1437مجادى األوىل ( 66سات اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  54

  :نتائج اليت توصلت إليهايف هناية هذا البحث أحب أن أشري إىل بعض ال
تقسيمها على النحو  ،عدد األحاديث الواردة يف توديع املسافر سبعة عشر حديًثا -1

 الهالي:

 4 :الصحيح -أ
 8 :احلسن -ب

 1 :الضعيف ضعًفا يسريا -ت

 3 :شديد الضعف -ث

 1 :مهوقف في  -ج

 .اسهحباب توديع املسافر -2

 .اسهحباب الدعاء للمسافر -3

 .تسلية املسافر بالدعاء ل  -4

 .ألخذ بيد املسافرمشروعية ا -5

 .اسهحباب طلب الدعاء من املسافر -6

 .املسافر حمهاج للدعاء والوصية من غريه -7

 .السفر قاعة من العذاب فاملسافر حمهاج ملن يدعوا ل  بأن يهون علي  السفر -8

 .والهكبري على كل شرف ،اسهحباب وصية املسافر بهقوى اهلل -9

 .سفًرااسهحباب توديع اإلفسان ألهل  وىلخواف  ىلذا أراد  -11

 .اسهحباب السالم على اإلخوان واألقارب حا ىلرادة السفر -11

  .اسهحباب اسهقبا  املسافر عند رجوع  والسالم علي  -12

 :وهي النحو الهاليمشروعية الهوديع بالقو  الوارد في   -13
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 .وخواتيل عملك أسهودع اهلل دينك وأمافهك -أ

 .أسهودعكل اهلل الذي ال تضيع ودائع  -ب

 .ذفبك ويسر لك اخلري حيث كنت زودك اهلل الهقوى وغفر -ت
اسـهودعكل اهلل الـذي ال يضـيع     :مشروعية قـو  املسـافر ألهلـ  أو مـن خيلفـ       -14

 .ودائع 
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 الصفحة درجة احلديث  الراوي طرف احلديث
 5 ضعيف جدا زيد بن أرقل ىلْخَواَفُ   َفْلُيَودِّْع ،َسَفًرا َأَحُدُكْل َأَراَد ىلَذا
 5 ضعيف جدا أبو هريرة ىلْخَواِفِ   َعَلى َفْلُيَسلِّْل َسَفًرا َأَحُدُكْل َأَراَد ىلَذا

 :ىلَذا َأَرْدَت َسَفًرا، َأْو َتْخُرُج َمَكاًفا، َتُقوُ  ِلَأْهِلَك
 َأْسَهْوِدُعُكُل اللََّ  

 28 ضعيف هريرةأبو 

 6 صحيح لغريه ابن عمر  اهلَل ْسَهْوِدُعَأ َوىلفِّي َحِفَظُ ، َشْيًاا اهلُل اْسُهوِدَع ىلَذا
 39 ضعيف عمر  ِلي َفَأِذَن ،اْلُعْمَرِة ِفى النَِّبىَّ  اْسَهْأَذْفُت
 8 صحيح لغريه ابن عمر  َعَمِلَك َوَخَواِتيَل َوَأَماَفَهَك ِديَنَك اللََّ  َأْسَهْوِدُع

 25 صحيح لغريه أبو هريرة َوَداِئَعُ  ُيَضيُِّع َلا الَِّذي اهلَل اْسَهْوَدْعُهَك
 16 حسن لغريه ابن عمر  َأدَّاُه َشْيًاا اْسُهوِدَع ىلَذا َوَجلَّ َعزَّ اللََّ  ىلنَّ

 28 حسن لغريه أبو هريرة  َأْسَهْوِدُع اللََّ  ِديَنَك :َكاَن ىلَذا َودََّع َأَحًدا َقاَ  َأنَّ النَِّبيَّ 
 36 حسن لغريه رجل من األفصار الهقوى  اللَُّ  َزوََّدَك: اَ َفَق َرُجًلا َودََّع النَِّبيَّ  َأّن

 36 حسن ابن مسعود َودََّع َرُجًلا َفَقاَ : َزوََّدَك اهلُل ِبالهَّْقَوى  َأنَّ النَِّبيَّ 
 36 ضعيف جًدا عمر  كان ىلذا ودع  الرجل قا  ل : جعل اهلل  أن رسو  اهلل

 35 حسن لغريه عمرو بن شعيب السََّفَر  َأَراَد ىلَذا الرَُّجَل دُِّعُيَو َكاَن  اللَِّ  َرُسوَ  َأنَّ
 9 صحيح لغريه ابن عمر  .ُيَودُِّعَنا اْفَهِظْر ُأَودِّْعَك َكَما َكاَن َرُسوُ  اهلِل 

َفَقاَ : َيا َرُسوَ  اهلِل، ىلفِّي  َجاَء َرُجٌل ىِلَلى النَِّبيِّ 
 ُأِريُد َسَفًرا َفَزوِّْدِفي

 31 حسن أفس 

 َرُسوَ  َيا :َفَقاَ  ،َسَفًرا ُيِريُد  النَِّبيِّ ىلَلى َرُجٌل َجاَء
 َأْوِصِني اللَِّ 

 28 حسن أبو هريرة

َفَقاَ : ىِلفِّي ُأِريُد َهِذِه النَّاِحَيَة  ،َجاَء ُغَلاٌم ىلَلى النَِّبيِّ 
 اْلَحجَّ

 21 حسن لغريه ابن عمر 

 31 مهوقف في  هريرةأبو   ووجهك ىلىل اخلري ،وغفر لك ذفبك ،اهلل الهقوىزودك 
 17 حسن لغريه ابن عمر  َحِفَظُ  َشْيًاا اْسُهوِدَع ىلَذا اهلَل ىلنَّ: احلكيل لقمان قا 
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 الصفحة درجة احلديث  الراوي طرف احلديث
 24 صحيح لغريه عبد اهلل بن يزيد  اْلَجْيَش َيْسَهْوِدَع َأْن َأَراَد ىلَذا  النَِّبىت َكاَن
 21 حسن لغريه ابن عمر  َيَدُعَها  َفاَل ِبَيِدِه، َأَخَذ اًلَرُج َودََّع ىلَذا  َرُسوُ  َكاَن
 21 حسن لغريه ابن عمر  السََّراَيا َأْشَخَص ىلَذا  اللَِّ  َرُسوُ  َكاَن

ىلَذا َأمََّر َأِمرًيا َعَلى َجْيٍش، َأْو  َكاَن َرُسوُ  اهلِل 
 َسِريٍَّة، َأْوَصاُه 

 31 صحيح بريدة

 23 حسن لغريه ابن عمر  ىلَذا َودََّع َرُجًلا ِمْن َأْصَحاِبِ   َكاَن َرُسوُ  اللَِّ 
 31 صحيح جابر  ُكنَّا ىلَذا َصِعْدَفا َكبَّْرَفا، َوىلَذا َفَزْلَنا َسبَّْحَنا

 34 حسن لغريه قهادة بن عياش  ِبَيِدِه َأَخْذُت َقْوِمي َعَلى  اللَِّ  َرُسوُ  ِلي َعَقَد َلمَّا
 37 حسن ابن عبال  اْلَغْرَقِد َبِقيِع ىِلَلى  اللَِّ  َرُسوُ  َمَعُهْل َمَشى

 27 ضعيف أبو هريرة ُيَساِفَر َفْلَيُقْل ِلَمْن ُيَخلُِّف: َأْسَهْوِدُعُكُل اللََّ َمْن َأَراَد َأْن 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

 (. 6686حديث رقم ) (42/ 12) املسند (1)

   (.2842حديث رقم ) (175/ 3) األوسط املعجم (2)

 (. 179حديث رقم ) (113 :ص) الصحبة آداب (3)

 . (733: ص)تقريب التهذيب  (4)

 .(1063: ص)املرجع السابق  (5)

   .(421)ص: املرجع السابق  (6)

 (. 313)ص: املرجع السابق  (7)

  .(805حديث رقم ) (263: ص) األخالق مكارم (8)

 (. 1720حديث رقم ) (238/ 2) السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع (9)

  (.372/ 57) دمشق يخاتر  (10)

  (.559 تقريب التهذيب )ص: (11)

 .(933)ص: املرجع السابق  (12)

 . (159: ص)املرجع السابق  (13)

 . (1008: ص)املرجع السابق  (14)

 (1690/ 4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ). َأْسَتْحِفُظ َوأَْطُلُب ِمْنُه ِحْفَظ ِديِنكَ  :أياستودع هللا،  (15)

، وقال اخلطايب (1690/ 4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) .ن شامل لإلميان واالستسالم وتوابعهماالدي (16)
وقد تصيبه فيه  جرى ذكر الدين مع الودائع ألن السفر موضع خوف وخطر،: " (259/ 2)يف معامل السنن 
 ".  ملعونه والتوفيقفيكون سببا إلمهال بعض األمور املتعلقة ابلدين فدعا له اب املشقة والتعب،

 وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه أهله ومن خيلفه منهم، األمانة هاهنا:: " (258/ 2)وقال اخلطايب أيًضا  (17)
 ".  ووكيله ومن يف معنامها 

قَ : " (150/ 1التيسري بشرح اجلامع الصغري )قال املناوي يف  (18) اَمة فَِإن َأي الصَّاحل الَِّذي جعلته آخر َعَملك يف اإْلِ
 ".  اْلُمَساِفر يسن َلُه ختم ِإقَاَمته بَِعَمل َصاحل
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 (. 72حديث رقم ) (137: ص) املعللة الفوائد (19)

 (، والدعاء906حديث رقم ) (52/ 2) الشاميني (، ومسند4667حديث رقم ) (60/ 5) األوسط املعجم (20)
    (.828حديث رقم ) (2/1185)

 (. 509حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم عمل، و (189/ 9) الكربى السنن (21)

 (. 2693حديث رقم )( 411 -410/ 6)حبان  ابن صحيح (22)

(، 906حديث رقم ) (52/ 2) الشاميني (، ومسند13571حديث رقم ) (427/ 12) الكبري املعجم (23)
    (.828حديث رقم ) (2/1185) والدعاء

    (.18577حديث رقم ) (291/ 9) الكربى السنن (24)

 (. 1030تقريب التهذيب )ص:  (25)

 (. 948املرجع السابق )ص:  (26)

 (. 921املرجع السابق )ص:  (27)

 (. 6725حديث رقم ) (17/ 7) األوسط املعجم (28)

 (. 817تقريب التهذيب )ص:  (29)

 (. 510حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم (، وعمل10269حديث رقم ) (190/ 9) الكربى السنن (30)

 (. 803حديث رقم ) (262: ص) األخالق مكارم (31)

 . (319 /49اتريخ دمشق ) (32)

 . (528: ص)تقريب التهذيب  (33)

 . (614ص: )املرجع السابق  (34)

(35) (13 /206) . 

 . (342ص: )تقريب التهذيب  (36)

 . (113/ 5)الفتوحات الرابنية البن عالن  (37)

 . (49/ 1) الصحيحة األحاديث سلسلة (38)

 (165/ 13لسان العرب ). َأي اقرِتبْ  (39)
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 (. 3443حديث رقم ) (376/ 5)السنن  (40)

 . (3/133)احلدائق يف علم احلديث والزهدايت  (41)

 (. 4524حديث رقم ) (119/ 8)املسند  (42)

 . (415/ 10هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (43)

 (. 6080حديث رقم ) (278/ 12) الزخار البحر (44)

 والليلة اليوم (، وعمل10280حديث رقم ) (193/ 9)(، و8755حديث رقم ) (108/ 8) الكربى السنن (45)
 (. 523حديث رقم ) (357: ص)

 (. 3حديث رقم ) (40: ص) الدعاء (46)

 (. 976حديث رقم ) (779/ 2) املعجم (47)

 (. 130حديث رقم ) (251: ص) الدعاء يف الرتغيب (48)

  (.101: ص) املشيخة (49)

 . (90/ 2م الشيوخ الكبري للذهيب )معج (50)

 (. 821حديث رقم ) (1182 -2/1181) الدعاء (51)

 . (70/ 6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (52)

 . (291/ 2التدوين يف أخبار قزوين ) (53)

 (. 376تقريب التهذيب )ص:  (54)

 (. 279املرجع السابق )ص:  (55)

 (. 360املرجع السابق )ص:  (56)

 والليلة اليوم (، وعمل10279حديث رقم ) (193/ 9)(، و8754حديث رقم ) (108/ 8) كربىال السنن (57)
   (.52حديث رقم ) (357: ص)

   (.5674حديث رقم ) (42/ 10)(، و5624حديث رقم ) (471/ 9)املسند  (58)

   (.2531حديث رقم ) (137/ 4)الصحيح  (59)

   (.2475حديث رقم ) (106/ 2) املستدرك (60)
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   (.10حديث رقم ) (35: ص) السفر اديثأح (61)

   .(1041: ص)تقريب التهذيب  (62)

   .(794: ص)املرجع السابق  (63)

   .(49/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة ) (64)

   .(141العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي )ص:  (65)

   .(2/187)سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود  (66)

   (.1617يث رقم )حد (610/ 1) املستدرك (67)

   (.10312حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (68)

   .(477/ 15سري أعالم النبالء )ينظر  (69)

   .(89/ 9اتريخ اإلسالم ) (70)

   .(477/ 15سري أعالم النبالء ) (71)

   .(512/ 6)املرجع السابق  (72)

   .(129: ص)تقريب التهذيب  (73)

 ا فلم أعثر عليها. حبثت عن هذه الرواية كثريً  (74)

 . (186/ 3علل احلديث ) (75)

 (. 1048تقريب التهذيب )ص:  (76)

 (. 801املرجع السابق )ص:  (77)

 (. 6199حديث رقم ) (335/ 10)املسند  (78)

 . (204/ 31هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (79)

 (. 834حديث رقم ) (264: ص) محيد بن عبد مسند من املنتخب (80)

 . (260/ 8خ الكبري )التاري (81)

 (. 512حديث رقم ) (354: ص) والليلة اليوم ، وعمل(190/ 9) الكربى السنن (82)

  (.187/ 3علل احلديث ) (83)
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  .(4حديث رقم ) (41: ص) الدعاء (84)

 (. 626حديث رقم ) (100/ 2) املسند (85)

 (. 455حديث رقم ) (40/ 2) الكبري (، والدعوات10311حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (86)

 . (317 -49/316اتريخ دمشق ) (87)

 . (782: ص)تقريب التهذيب  (88)

 (. 511حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم ، وعمل(190/ 9) الكربى السنن (89)

 . (316 /49اتريخ دمشق ) (90)

 . (635: ص)تقريب التهذيب  (91)

 (. 513حديث رقم ) (354: ص) والليلة ليوما (، وعمل10270حديث رقم ) (191/ 9) الكربى السنن (92)

 (. 5940حديث رقم ) (192/ 15) اآلاثر مشكل شرح (93)

 (. 1723حديث رقم ) (239/ 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) (94)

 . (316 /49اتريخ دمشق ) (95)

 . (154: ص)تقريب التهذيب  (96)

 . (318 /49)اتريخ دمشق  (97)

 . (412/ 4ميزان االعتدال )، (193/ 9اجلرح والتعديل ) (98)

(99) (13 /205) . 

 . (970: ص)تقريب التهذيب  (100)

 . (186/ 3علل احلديث ) (101)

 (. 2600حديث رقم ) (34/ 3)السنن  (102)

 . (319 -318 /49اتريخ دمشق ) (103)

 (. 2476حديث رقم ) (106/ 2)املستدرك  (104)

 (. 503تقريب التهذيب )ص:  (105)

 . (598/ 23ال يف أمساء الرجال )هتذيب الكم (106)
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 (. 138تقريب التهذيب )ص:  (107)

 (. 4957حديث رقم ) (20/ 9)املسند  (108)

 . (318 /49اتريخ دمشق ) (109)

 (. 932تقريب التهذيب )ص:  (110)

 (. 4781حديث رقم ) (398 -397/ 8)املسند  (111)

 . (315 /49اتريخ دمشق ) (112)

 (. 1037تقريب التهذيب )ص:  (113)

 (. 515حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم (، وعمل10272حديث رقم ) (191/ 9) الكربى السنن (114)

 (. 802حديث رقم ) (262: ص) األخالق مكارم (115)

 . (221 -55/220اتريخ دمشق ) (116)

 . (315 -314/ 49)، و(324/ 36)املرجع السابق  (117)

 (. 1037تقريب التهذيب )ص:  (118)

 (. 514( حديث رقم )354(، وعمل اليوم والليلة )ص 10271حديث رقم ) (191/ 9) الكربى السنن (119)

 . (319 /49اتريخ دمشق ) (120)

 . (773: ص)تقريب التهذيب  (121)

 . (143: ص)املرجع السابق  (122)

 . (37 -36/ 6) احلديث علل (123)

(124) (13 /206) . 

 (. 794تقريب التهذيب )ص:  (125)

 . (204/ 31)، وقد صوب رواية حيىي بن إمساعيل أيًضا يف (56/ 3لرجال )هتذيب الكمال يف أمساء ا (126)

 (. 1551حديث رقم ) (152/ 2) األوسط املعجم (127)

 . (83/ 14سري أعالم النبالء ) (128)

 . (246ص: )تقريب التهذيب  (129)
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 . (784ص: )املرجع السابق  (130)

 . (436ص: )املرجع السابق  (131)

 . (192ص: )املرجع السابق  (132)

 . (475ص: )املرجع السابق  (133)

 . (160املراسيل )ص:  (134)

 (. 516حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم (، وعمل10273حديث رقم ) (191/ 9) الكربى السنن (135)

 (. 800حديث رقم ) (261: ص) األخالق مكارم (136)

 (. 889تقريب التهذيب )ص:  (137)

 (. 1009املرجع السابق )ص:  (138)

 (. 5606حديث رقم ) (9/431سند )امل (139)

 (. 518حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم عمل (140)

 . (540: تقريب التهذيب )ص (141)

 . (394: املرجع السابق )ص (142)

 (. 5605حديث رقم ) (9/430سند )امل (143)

 . (601: تقريب التهذيب )ص (144)

 (. 517حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم عمل (145)

 (. 855حديث رقم ) (270نتخب من مسند عبد بن محيد )ص: امل (146)

 . (797)ص: تقريب التهذيب  (147)

 . (287/ 3رواية الدوري ) -اتريخ ابن معني  (148)

 . (324/ 4)املرجع السابق  (149)

 . (495/ 8اجلرح والتعديل ) (150)

 . (2/1185)دعاء للطرباين ال (151)

 (. 519حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10276حديث رقم ) (192/ 9) الكربى السنن (152)
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 (. 133تقريب التهذيب )ص:  (153)

 (. 827( حديث رقم )2/1185الدعاء ) (154)

 . (362/ 7هتذيب التهذيب ) (155)

(156) (6/273) . 

يف النهاية  وهي طائفة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إىل العدو.أي أرسلها، والسرااي مجع سرية،  (157)
 (2/363غريب احلديث واألثر )

ساِفر (158)
ُ
 (450/ 2خروجه عن منزله. النهاية يف غريب احلديث واألثر ): ُشُخوُص امل

 (. 2826حديث رقم ) (943/ 2)السنن  (159)

 (. 506حديث رقم ) (351: ص) والليلة اليوم (، وعمل10267حديث رقم ) (188/ 9) الكربى السنن (160)

 (. 216تقريب التهذيب )ص:  (161)

 (. 255املرجع السابق )ص:  (162)

 (. 871املرجع السابق )ص:  (163)

 (. 996املرجع السابق )ص:  (164)

 (. 3442حديث رقم ) (376/ 5)السنن  (165)

(، إبراهيم بن عبد الرمحن بن يزيد بن أمية حترف يف املطبوع 5952حديث رقم ) (230/ 12) الزخار البحر (166)
 عن يزيد بن أمية.  إىل: إبراهيم ابن عبد الرمحن

 . (38/ 3عيون األخبار ) (167)

 . (111ص: )تقريب التهذيب  (168)

 (. 13384حديث رقم ) (373/ 12) الكبري املعجم (169)

 . (586ص: )تقريب التهذيب  (170)

 . (643ص: )املرجع السابق  (171)

 (66/ 2واألثر ) النهاية يف غريب احلديث. َأْي أْبَدلك ِبَا َذَهب ِمْنَك وَعوََّضك َعْنهُ  (172)

   (.37حديث رقم ) (38: ص) األشيب موسى بن القاسم جزء (173)
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(، والدعاء 4548حديث رقم ) (16/ 5)(، واألوسط 13151حديث رقم ) (292/ 12) الكبري املعجم (174)
 (.819حديث رقم ) (1181 -2/1180)

 (.5/175يف نتائج األفكار كما يف الفتوحات الرابنية ) (175)

 (.  533، 506حديث رقم ) (481، 454: ص) والليلة ماليو  عمل (176)

 (.  5/176كما يف الفتوحات الرابنية )  (177)

 (.  244تقريب التهذيب )ص:  (178)

 .  (350/ 6اجلرح والتعديل ) (179)

(180) (8 /506)  . 

 (.  938تقريب التهذيب )ص:  (181)

 .(5حديث رقم ) (41: ص) الدعاء (182)

 . (854ص: )تقريب التهذيب  (183)

 . (1088ص: )املرجع السابق  (184)

 . (113ص: )املرجع السابق  (185)

 . (139ص: )املرجع السابق  (186)

 . (350ص: )املرجع السابق  (187)

 (. 1027حديث رقم ) (305/ 1) األوسط املعجم (188)

 . (673/ 6اتريخ اإلسالم ) (189)

 . (112 -111: ص) والالحق السابق (190)

 (. 271تقريب التهذيب )ص:  (191)

 (. 520حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10277حديث رقم ) (192/ 9) الكربى السنن (192)

 (. 834تقريب التهذيب )ص:  (193)

 (. 425املرجع السابق )ص:  (194)

 (. 459املرجع السابق )ص:  (195)
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 (. 801حديث رقم ) (262: ص) األخالق مكارم (196)

 . (699ص: )تقريب التهذيب  (197)

 (. 521حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10278حديث رقم ) (193/ 9) الكربى نالسن (198)

 (. 90تقريب التهذيب )ص:  (199)

 (. 645املرجع السابق )ص:  (200)

 (. 134املرجع السابق )ص:  (201)

 .(2603حديث رقم ) (339/ 2)السنن  (202)

 (.1102حديث رقم ) (352/ 1) الزهد (203)

 (.10/313)(، وابن حجر يف املطالب العالية 5/115وصريي يف احتاف اخلرية )عزاه إليه الب (204)

 (.507حديث رقم ) (352: ص) والليلة اليوم (، وعمل10268حديث رقم ) (189/ 9) الكربى السنن (205)

 (.504حديث رقم ) (452: ص) والليلة اليوم عمل (206)

 (.5942حديث رقم ) (196/ 15) اآلاثر مشكل شرح (207)

 (.6حديث رقم ) (43: ص) لدعاءا (208)

 .(114/ 2معجم الصحابة ) (209)

 (.2478حديث رقم ) (107/ 2) املستدرك (210)

 (.533حديث رقم ) (217: ص) (، واآلداب14587حديث رقم ) (443/ 7) الكربى السنن (211)

 (.268تقريب التهذيب )ص:  (212)

 .(707/ 2شرح علل الرتمذي ) (213)

 (.754تقريب التهذيب )ص:  (214)

 (.891املرجع السابق )ص:  (215)

   .(237/ 2التيسري بشرح اجلامع الصغري ) (216)

أِلَن  استحفظ َوِديَعة اَل تضيع،إذا َأي الَِّذي : " (150/ 1التيسري بشرح اجلامع الصغري )قال املناوي يف  (217)
 ". حفظه َوِإذا ختلى الَعْبد َعن َشْيء َوَتركه هلل التوديع ختل َعن اْلُمَساِفر َوَتركه،
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 (.9230حديث رقم ) (126/ 15) املسند (218)

 .(656ص: )تقريب التهذيب  (219)

 .(817ص: )املرجع السابق  (220)

 . (235 )ص:املرجع السابق  (221)

 (. 986املرجع السابق )ص:  (222)

 (.807حديث رقم ) (263: ص) األخالق مكارم (223)

 .(7حديث رقم ) (44: ص) الدعاء (224)

 (.131حديث رقم ) (255: ص) اءالدع يف الرتغيب (225)

 (.820حديث رقم ) (2/1181) الدعاء (226)

 .(515ص: )تقريب التهذيب  (227)

 (.820حديث رقم ) (2/1181) الدعاء (228)

 .(70/ 6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (229)

 .(1059ص: )قريب التهذيب ت (230)

 (. 508حديث رقم ) (352: ص) لليلةوا اليوم (، وعمل10269حديث رقم ) (189/ 9) الكربى السنن (231)

 (. 5941حديث رقم ) (195/ 15) اآلاثر مشكل شرح (232)

 (. 505حديث رقم ) (453عمل اليوم والليلة )ص:  (233)

 . (556)ص: تقريب التهذيب  (234)

 . (374)ص: املرجع السابق  (235)

 (.823حديث رقم ) (1183 -2/1182) الدعاء (236)

 .(76/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (237)

 (.326تقريب التهذيب )ص:  (238)

 (. 2825حديث رقم ) (943/ 2)السنن  (239)
 . (1022ص: )تقريب التهذيب  (240)
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 . (538ص: )املرجع السابق  (241)
سرررررؤاالت الربذعررررري (، 108، 97ص)مرررررن كرررررالم أيب جكرررررراي يف الرجرررررال (، 7/516)الطبقرررررات الكرررررربى ينظرررررر:  (242)

(، 13-2/11)اجملرررروحني (، 64ص)عفاء واملرتوكرررني للنسرررائي الضررر(، 5/145)اجلررررح والتعرررديل (، 346ص)
 (.331-5/327)هتذيب التهذيب (، 1/590)الكاشف (، 4/144)الكامل 

 (. 507حديث رقم ) (455عمل اليوم والليلة )ص:  (243)

 . (169)ص: تقريب التهذيب  (244)

   (.8694حديث رقم ) (319/ 14)املسند  (245)

 (. 93، 15ث رقم )حدي (140، 94: ص) األمايل (246)

 . (131)ص: تقريب التهذيب  (247)

لسان العرب .ُكلُّ َنْشٍز ِمَن اأَلرض َقْد َأْشَرَف َعَلى َما َحْوَلُه، قاَد أَو ملَْ يَرُقد، َسَواٌء َكاَن َرْماًل أَو َجَباًل : الشََّرفُ  (248)
(9/170) 

    (.320/ 2)رجع السابق املا. واْطوه اَأِي امْجَعه (249)

/ 6دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني )قال ابن عالن يف  (،284/ 5). لسان العرب ن: الر ِْفق َواللِ نيُ اهلو  (250)
 ".    أي سهل عليه بدفع مؤذايت السفر وحزونه عنه: "(467

 (.   3445حديث رقم ) (377/ 5)السنن  (251)

/ 16)(، و9724) حديث رقم (15/451)(، و8385 ،8310حديث رقم ) (117 ،14/62) املسند (252)
 (.   10165حديث رقم ) (141

 (.   1633حديث رقم ) (614/ 1) املستدرك (253)

    (.33623، 29608( حديث رقم )534، 78/ 6) املصنف (254)

 (.   2771حديث رقم ) (926/ 2)السنن  (255)

 (.   520حديث رقم ) (467: ص) والليلة اليوم عمل (256)

 (.   8528رقم )حديث  (171/ 15) الزخار البحر (257)

 (.   505حديث رقم ) (351: ص) والليلة اليوم (، وعمل10266حديث رقم ) (188/ 9) الكربى السنن (258)

 (.   2561حديث رقم ) (149/ 4) الصحيح (259)
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 (.   11حديث رقم ) (50: ص) الدعاء (260)

  (.2702، 2692حديث رقم ) (420، 410/ 6) الصحيح (261)

 (   129حديث رقم ) (71: ص) حديثية أجزاء ثالثة فيه اء، طبع ضمن جمموعفوائد أيب علي الرَّفَّ  (262)

 (.   822حديث رقم ) (2/1182) الدعاء (263)

 (.   501حديث رقم ) (449: ص) والليلة اليوم عمل (264)

 (.   2481حديث رقم ) (108/ 2) املستدرك (265)

    .(883حديث رقم ) (329الزهد الكبري )ص:  (266)

 (.   61حديث رقم ) (15: ص) )خمطوط( العوايل املنتقاة الفوائد من لثاينا اجلزء (267)

 (.   9حديث رقم ) (35: ص) السفر أحاديث (268)

 (.   1135حديث رقم ) (95: ص) الثاين اجلزء -األمايل (269)

(، 543حديث رقم ) (78/ 2) اإلميان (، وشعب10313حديث رقم ) (5/412) الكربى السنن (270)
 (.   457حديث رقم ) (43/ 2) بريالك والدعوات

 .  (355، 157/ 24) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد (271)

حديث  (706: ص) املختار النيب مشائل يف (، واألنوار1346)حديث رقم ( 143 -142/ 5) السنة شرح (272)
 (.   1125رقم )

   .(1731حديث رقم ) (1357/ 3) (273)

 (.  2994، 2993)حديث رقم  (57/ 4) (274)

 (.  124تقريب التهذيب )ص:  (275)

 (.  379املرجع السابق )ص:  (276)

 .  (140/ 2ميزان االعتدال ) (277)

 .  (747/ 2)، و(498/ 1) الصغري اجلامع ، و صحيح(329/ 4) الصحيحة األحاديث سلسلة (278)

(279) (6 /726) . 

 (. 5/114كما يف الفتوحات الرابنية )  (280)
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 . (150/ 1رح اجلامع الصغري )التيسري بش (281)

 . (226/ 1صحيح اجلامع الصغري وجايدته )، (51/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة ) (282)

ُر الزَّادِ : " (1691/ 4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )قال مال قاري يف  (283)  ". يَرْعِِن: ادُْع يل َفِإنَّ ُدَعاَءَك َخيرْ

 امتثال األوامر واجتناب النواهي. املرجع السابق  أي االستغناء عن املخلوق، أو (284)

اَرْيِن، (285) َر الدَّ  املرجع السابق  يف َأيِ  َمَكاٍن َحَلْلَت، َوِمْن اَلجِِمِه يف َأيِ  َجَماٍن نَرَزْلَت. أي: َسهََّل َلَك َخيرْ

ِبَا  -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -تَرَعاَرَف فََأَجابَُه حُيَْتَمُل أَنَّ الرَُّجَل طََلَب الزَّاَد اْلمُ قال مال قاري: " قال الطييب  (286)
 َلمَّا طََلَب الز اَِيَدَة قَاَل: َأَجابَُه َعَلى َطرِيَقِة ُأْسُلوِب احلَِْكيِم َأْي: جَاُدَك َأْن تَرتَِّقَي ََمَارَِمُه َوََتَْتِنَب َمَعاِصَيُه، َوِمْن َثَّ 

َا َجَعَم الرَُّجُل أَْن يَرتَِّقي اَّللََّ َويف احْلَِقيَقِة اَل َيُكوُن تَرقْ َوَغَفَر َذنْرَبَك فَِإنَّ الز ِ  َوى اَيَدَة ِمْن ِجْنِس اْلَمزِيِد َعَلْيِه، َوُرِبَّ
ُب َعَلْيِه اْلَمْغِفَرُة، ُثَّ تَرْرَقى ِمْنُه تَرتَرَرتَُّب َعَلْيِه اْلَمْغِفَرُة فََأَشاَر ِبَقْولِِه َوَغَفَر َذنْرَبَك أَْن َيُكوَن َذِلَك ااِلت َِقاُء حِبَْيُث يَرتَرَرتَّ 

نْرَيا َواآْل   " املرجع السابق  ِخَرةِ ِإىَل قَرْولِِه: َوَيسََّر َلَك اخْلَيرَْر، فَِإنَّ الترَّْعرِيَف يف اخلَْرْيِ لِْلِجْنِس فَريَرتَرَناَوُل َخيرَْر الدُّ

 (.3444حديث رقم ) (377/ 5) السنن (287)

  (.133ث رقم )حدي (83/ 1) الزهد (288)

  (.6933حديث رقم ) (325/ 13) الزخار البحر (289)

  (.1387حديث رقم ) (393/ 2) املسند (290)

  (.2532حديث رقم ) (138/ 4)الصحيح  (291)

 . (502حديث رقم ) (451: ص) والليلة اليوم عمل (292)

 . (1597حديث رقم ) (421/ 4) املختارة األحاديث (293)

  (.2477يث رقم )حد (107/ 2) املستدرك (294)

  (.456حديث رقم ) (42/ 2) الكبري الدعوات (295)

  املرجع السابق. (296)

  (.427تقريب التهذيب )ص:  (297)

  (.199املرجع السابق )ص:  (298)

  (.185املرجع السابق )ص:  (299)

 . (1598حديث رقم ) (421/ 4) املختارة األحاديث (300)
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 .(505/ 16اتريخ بغداد ) (301)

 (. 314/ 61) قدمش اتريخ (302)

  (.626تقريب التهذيب )ص:  (303)

  .(616/ 3) واإليهام الوهم بيان (304)

  .(669/ 1) وجايدته الصغري اجلامع صحيح (305)

 (152/ 10هتذيب اللغة ) .َأي يف ِحرجه وظلِ ه، َيْكنُرُفه ابلَكالَءة وُحْسِن اْلواَليَة يف ِحفظ هللا وَكَنفه: (306)

 . (2713رقم ) حديث (1747/ 3) السنن (307)

  .(38/ 3عيون األخبار ) (308)

 . (808حديث رقم ) (263: ص) األخالق مكارم (309)

 . (2674حديث رقم ) (233/ 7) املختارة األحاديث (310)

 . (9حديث رقم ) (46: ص) الدعاء (311)

 . (817حديث رقم ) (1180 -2/1189) الدعاء (312)

 . (503حديث رقم ) (452عمل اليوم والليلة )ص:  (313)

 . (2673حديث رقم ) (232/ 7) املختارة األحاديث (314)

(315) (10/374).  

(316) (6 /703 ،726).  

  (.937تقريب التهذيب )ص:  (317)

  .(57/ 4اجلرح والتعديل ) (318)

(319) (6 /371 .) 

  (.986تقريب التهذيب )ص:  (320)

  .(185/ 7) الكبري التاريخ (321)

  .(511/ 1)الكبري  التاريخ (322)

   (.3201حديث رقم ) (62/ 4) األستار كشف  (323)
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 (. 54/ 5) الصحابة معجم (324)

  (.10حديث رقم ) (49: ص) الدعاء (325)

  (.1316حديث رقم ) (1024/ 2) املعجم (326)

  .(360/ 2) الصحابة معجم (327)

  (.818حديث رقم ) (2/1180) (، والدعاء22حديث رقم ) (15/ 19املعجم الكبري ) (328)

  (.5755حديث رقم ) (2342/ 4) بةالصحا معرفة (329)

  (.1124) حديث رقم (705: ص) املختار النيب مشائل يف (، واألنوار1345رقم )حديث  (142/ 5شرح السنة ) (330)

  (.710حديث رقم ) (407/ 1) والرتهيب الرتغيب (331)

 (.6542حديث رقم ) (2744/ 5) الصحابة معرفة (332)

  .(1673)حديث رقم  (379/ 5) الغابة أسد( 333)

  .(456/ 6( اإلصابة يف متييز الصحابة )334)

  .(453تقريب التهذيب )ص:  (335)

(336( )7 /116).  

(337) (7 /317).  

  .(2744/ 5معرفة الصحابة ) (338)

  .(379/ 5أسد الغابة ) (339)

  .(68/ 9اجلرح والتعديل ) (340)

  .(569/ 7)،و(503/ 5الثقات ) (341)

  (.806رقم )حديث  (263: ص) األخالق مكارم (342)

  (.8حديث رقم ) (45: ص) الدعاء (343)

  (.132حديث رقم ) (256: ص) الدعاء يف الرتغيب (344)

 (.414حديث رقم ) (330/ 1( )اخللعيات) احلسان املنتقاة الفوائد (345)

 (.738تقريب التهذيب )ص:  (346)
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 (.438املرجع السابق )ص:  (347)

 .(317 /9) العالية ، وابن حجر يف املطالب(101/ 5)و (143/ 3) هرةامل اخلرية عزاه إليه البوصريي يف إحتاف (348)

 .(58/ 5حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (349)

 .(875ص: )تقريب التهذيب  (350)

 .(724ص: )املرجع السابق  (351)

 .(414ص: )املرجع السابق  (352)

 .(439ص: )املرجع السابق  (353)

 داًل من )عن(.وقع تصحيف يف كنز العمال وضعت )بن( ب (354)

ْرِجع بَرْعَد اْلَمْوِت.أي:  (355)
َ
 (88/ 4النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ُحْسَن امل

(356) (6 /727). 

 .  (1009: ص)تقريب التهذيب  (357)

 .  (459: ص)املرجع السابق  (358)

: قطعت غرقدات ىف هذا املوضع، حني دفن فيه عثمان بن مظعون (359) ، فسم ى بقيع مقربة املدينة. قال األصمعى 
الغرقد هلذا. وقال اخلليل: البقيع من األرض: موضع فيه أروم شجر، وبه مس ى بقيع الغرقد، والغرقد: شجر  

 (265/ 1معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع ). كان ينبت هناك

 .  (318: ص) واملغاجي السري (360)

 (.  2391حديث رقم ) (221/ 4) املسند (361)

 (.  299حديث رقم ) (270 -269/ 11) املختارة األحاديث (362)

 العالية (، وابن حجر يف املطالب4561حديث رقم ) (217/ 5) املهرة اخلرية عزاه إليه البوصريي يف إحتاف (363)
(17 /337)  . 

 (.  4783حديث رقم ) (78/ 11) الزخار البحر (364)

 .  (490، 53/ 2)وامللوك  الرسل اتريخ (365)

 (.  1079) حديث رقم (2/1304) (، والدعاء11555، 11554حديث رقم ) (221/ 11) ريالكب املعجم (366)

 (.  302 -301حديث رقم ) (272 -270/ 11) املختارة األحاديث (367)
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 (.  2480حديث رقم ) (107/ 2) املستدرك (368)

 .  (199/ 3) النبوة دالئل (369)

 .  (272/ 55) دمشق اتريخ (370)

 (.  300حديث رقم ) (11/270) املختارة األحاديث (371)

 (.  825تقريب التهذيب )ص:  (372)

 (.  190املرجع السابق )ص:  (373)

 (.  687املرجع السابق )ص:  (374)

 .  (338/ 7) الباري فتح (375)

 .  (14/ 5) السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء (376)

 (.  1500حديث رقم ) (555/ 1) السنن (377)
   (.653حديث رقم ) (318/ 2) الكبري الدعوات (378)

   .(273/ 3) الكربى الطبقات (379)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (380)

    (.184، 183حديث رقم ) (294 -293/ 1) املختارة األحاديث (381)

    (.406تقريب التهذيب )ص:  (382)

    (.436املرجع السابق )ص:  (383)

   (.472املرجع السابق )ص:  (384)

    (.195حديث رقم ) (325/ 1سند )امل (385)

    (.181حديث رقم ) (292/ 1) املختارة األحاديث (386)

    (.119حديث رقم ) (231/ 1البحر الزخار ) (387)

    .(833ص: )تقريب التهذيب  (388)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (389)

    (.183حديث رقم ) (293/ 1) املختارة األحاديث (390)



 هـ1437مجادى األوىل ( 66سات اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  76

    .(745ص: )تقريب التهذيب  (391)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (392)

    .(224ص: )تقريب التهذيب  (393)

    (.183حديث رقم ) (293/ 1) املختارة األحاديث (394)

    .(225ص: )تقريب التهذيب  (395)

   .(273/ 3) الكربى الطبقات (396)

   .(391/ 6) الرجال ضعفاء يف الكامل (397)

   (.385حديث رقم ) (342عمل اليوم والليلة )ص:  (398)

    .(1022ص: )تقريب التهذيب  (399)

   (.10حديث رقم ) (12/ 1سند )امل (400)

   (.8641حديث رقم ) (349/ 11) اإلميان شعب (401)

   .(406: ص)تقريب التهذيب  (402)

   (.740حديث رقم ) (241: ص) محيد بن عبد مسند من املنتخب (403)

 . (397ص: )تقريب التهذيب  (404)

   (.3562حديث رقم ) (451/ 5) السنن (405)

   .(395ص: )تقريب التهذيب  (406)

   (.2894حديث رقم ) (966/ 2) السنن (407)

   .(540ص: )تقريب التهذيب  (408)

   (.5550حديث رقم ) (405/ 9)املسند  (409)

   .(341ص: )تقريب التهذيب  (410)

   (.182حديث رقم ) (292/ 1) ةاملختار  األحاديث (411)

   .(643ص: )تقريب التهذيب  (412)

   (.10314حديث رقم ) (412/ 5) الكربى السنن (413)



 77           احلازميعبد الرمحن بن حممد  د.              األحاديث الواردة يف توديع املسافر 

   .(911ص: )تقريب التهذيب  (414)

   .(273/ 3) الكربى الطبقات (415)

   .(861ص: )تقريب التهذيب  (416)

   (.5501حديث رقم ) (376/ 9)املسند  (417)

   .(396/ 11) بغداد اتريخ (418)

   .(796ص: )تقريب التهذيب  (419)

   (.5229حديث رقم ) (187 -186/ 9)املسند  (420)

   .(395ص: )تقريب التهذيب  (421)

   .(607ص: )املرجع السابق  (422)

   (.120حديث رقم ) (232/ 1) الزخار البحر (423)

   .(892ص: )تقريب التهذيب  (424)

   (.987املرجع السابق )ص:  (425)

   (.653حديث رقم ) (318/ 2) الكبري تالدعوا (426)

   .(396/ 11) بغداد اتريخ (427)

   .(227/ 3اجلرح والتعديل ) (428)

   .(395/ 11) بغداد اتريخ (429)

   (.124تقريب التهذيب )ص:  (430)

   .(273/ 3) الكربى الطبقات (431)

   (.387تقريب التهذيب )ص:  (432)

   (.964املرجع السابق )ص:  (433)

   (.1042السابق )ص:  املرجع (434)
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املصـنف يف األحاديـث واآلثـار:    (. هـ235بكر )ت وأب اهلل بن حممد الكويف، عبد بن أبي شيبة،ا -1
 . (هـ1419. )مكهبة الرشد. الرياث. 1. طكما  يوسف احلوتحتقي : 

ابـن عبـد الكـريل     .جمد الدين أبو السعادات املبارك بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد      ، ابن األثري -2
 -حتقي : طاهر أمحـد الـزاوى   . لنهاية يف غريب احلديث واألثر. اهـ(616)ت اجلزري .الشيبافي

 (.م1979 -هـ 1399. )املكهبة العلمية. بريوت. )د.ط(. حممود حممد الاناحي

. األمـالي: اجلـزء الثـافي.    هــ( 431)تابن بشران، عبد امللك بن حممد بن عبد اهلل، أبو القاسل  -3
 خماوط. 

كهـاب احلـدائقفي    هـ(.597)تابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي، أبو الفرج  -4
. لبنان. بـريوت. دار الكهـب العلميـة.    1علل احلديث والزهديات: حتقي : مصافى السبكي. ط

    (.م1988 -هـ 1418)

د بـن محيـد:   هــ(. املنهخـب مـن مسـند عبـ     219حممـد )ت  وأب عبد بن محيد بن فصر،ابن محيد،  -5
ة كهبـ القـاهرة. م . 1حتقي : السيد صبحي البدري السامرائي، وحممود حممد خليل الصـعيدي. ط 

 هـ(.1418)السنة. 

 دراسـة  :مـالي األهــ(.  387)تاحلسـا الـواعظ    أبو ،ىلمساعيل بن أمحد بن حممد ،مسعون ابن -6
 هـ(.1423) اإلسالمية. البشائر لبنان. دار . بريوت.1صربي. ط حسن عامر د.: وحتقي 

 ،والغرائـب  احلسـان  العوالي املنهقاة الفوائد هـ(.426)ت علي أبو أمحد، بن شاذان، احلسن ابن -7
 األزجي. خماوط. علي بن العزيز عبد القاسل أبو: افهخاب :الثافي اجلزء

(. هــ 686)ت الدمشـقي  الـيمن  أبـو  الـدين  أمـا ، الوهـاب  عبـد  بـن  الصمد عبد عساكر، ابن -8
ــث ــي الســفر أحادي ــ ألب ــ  يمن:ال ــاث: حتقي ــاث. دار1الاــائي. ط حســا ري املغــين.  . الري

 هـ(. 1425)
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 :هـ( 571)ت القاسل أبو ،اهلل هبة بن احلسن بن علي ،عساكر ابن -9

حتقي : حمب الدين أبي  :تاريخ مدينة دمش  وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل  -
 هـ(.1415بريوت. دار الفكر. ))د. ط(. سعيد عمر بن غرامة العمروي. 

 هـ(.1421) البشائر. دمش . دار. 1طالدين.  تقي د. وفاء: الشيوخ: حتقي  معجل  -

بن ا هـ(. معجل الصحابة: حتقي : صال 351احلسا )ت وأب عبد الباقي بن قافع، بن قافع،ا -11
 هـ(.1418. املدينة النبوية. مكهبة الغرباء األثرية. )1سامل املصراتي. ط

 هـ(:233)تعون  ابن معا، حييى بن معا بن -11

مركز . مكة املكرمة.1. ط : د. أمحد حممد فور سيفيق. حتتاريخ ابن معا )رواية الدوري(  -
 م(1979 - هـ 1399. )البحث العلمي وىلحياء الرتاث اإلسالمي

بن اهليثل بن امن كالم أبي زكريا حييى بن معا يف الرجا : رواية أبي خالد الدقا  يزيد   -
دار املأمون  .دمش  .بريوت)د.ط(. د. أمحد حممد فور سيف. طهمان البادي. حتقي  

 هـ(.1411) .للرتاث

 حممد: تهذيب اللغة: حتقي  هـ(.371)ت منصور اهلروي، أبو بن أمحد بن حممد ،األزهري -12
 م(.2111العربي. ) الرتاث ىلحياء . بريوت. دار1مرعب. ط عوث

 .خماوط :سلالقا جزءهـ(. 312)تحممد  أبو ،موسى بن األشيب، القاسل -13

 :هـ(431فعيل )ت وأب اهلل بن أمحد، أمحد بن عبد األصبهافي، -14

دار الوطن للنشر.  الرياث. .1ط معرفة الصحابة: حتقي : عاد  بن يوسف العزازي.  -
 (.هـ1419)

 (.م1974 -هـ 1394. )السعادة. )د.ط(. مصر. حلية األولياء وطبقات األصفياء  -

 الرتغيب هـ(.385)تالقاسل  السنة، أبو قوام، لالفض بن حممد بن األصبهافي، ىلمساعيل -15
  هـ(.1414)احلديث.  القاهرة. دار. 1طشعبان.  بن صاحل بن أمين: حتقي  والرتهيب:

 :(هـ1421)ت الدين فاصر حممد األلبافي، -16
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بريوت. . 2طالشاويش.  زهري: ىلشراف: السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل ىلرواء  -
 .(هـ1415)اإلسالمي.  املكهب

. الرياث. مكهبة املعارف 1طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:   -
  هـ(.1415)للنشر والهوزيع. 

  .(هـ1418)اإلسالمي.  . بريوت. املكهب3ط وزيادات : الصغري اجلامع صحيح  -

 هـ(.1419) الرتبية العربي لدو  اخلليج. . الرياث. مكهب1ط الرتمذي:صحيح سنن   -

 :هـ(256اهلل )ت عبد وأب حممد بن ىلمساعيل بن ىلبراهيل، البخاري، -17

 العثمافية. )د. ت(. املعارف دائرة الدكن. – لباد )د.ط( حيدرالهاريخ الكبري:   -

 : حممد زهري يقحت وسنن  وأيام : اجلامع املسند الصحيح املخهصر من أمور رسو  اهلل   -
  (.ه1422. )دار طو  النجاة. 1. طبن فاصر الناصر

 سندعروف مبامل البحر الزخار (.هـ292بكر )ت وأب اخلال ، بن عمرو بن عبد أمحد زار،الب -18
بريوت. مؤسسة علوم . 1ط .د. حمفوظ الرمحن زين اهلل: حتقي ( 9 – 1)األجزاء من : البزار

 (. هـ1419) .املدينة النبوية. مكهبة العلوم واحلكلالقرلن. 

 :هـ(354)تحامت  وأببن أمحد، حممد بن حبان  البسيت، -19

 هـ(.1393) .العثمافية املعارف دائرة. اهلند .الدكن لباد حيدر. 1الثقات: ط  -

حتقي :  صحيح ابن حبان: )اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان البن بلبان الفارسي(  -
 (.هـ 1414بريوت. مؤسسة الرسالة. ) .2شعيب األرفؤوط. ط

. حلب. دار 1ي : حممود ىلبراهيل زايد. طاجملروحا من احملدثا والضعفاء واملرتوكا: حتق  -
 هـ(. 1396الوعي. )

 :هـ(516)ت حممد أبو ،الشافعي الفراء بن حممد بنحلسا بن مسعود ا البغوي، -21

املكــهيب.  . دمشــ . دار1اليعقــوبي. ط ىلبــراهيل: : حتقيــ املخهــار الــنيب مشائــل يف األفــوار  -
 هـ(.1416)
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. بريوت. املكهب 2زهري الشاويش. طوحممد  ،شر  السنة: حتقي : شعيب األرفؤوط  -
 (.هـ1413اإلسالمي. )

معجل ما . هـ(487أبو عبيد )ت  ،عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد األفدلسيالبكري،  -21
 ـ(.ه1413. )عامل الكهب. بريوت. 3. طاسهعجل من أمساء البالد واملواضع

هـ(. 841)ت العبال أبو الدين شهاب، الكنافي ىلمساعيل بن بكر أبي بن البوصريي، أمحد -22
 أبو بإشراف العلمي للبحث املشكاة العشرة: حتقي : دار املسافيد بزوائد املهرة اخلرية ىلحتاف

 (.هـ1421) للنشر. الوطن . الرياث. دار1ىلبراهيل. ط بن ياسر متيل

 :هـ(458)تأبو بكر ، علي بن احلسا بن البيهقي، أمحد -23

 لبنان. مؤسسة . بريوت.1املندوه. ط السعيد اهلل عبد أبو: علي  وعل  ب  اعهنى :اآلداب  -
 هـ(.1418) الثقافية. الكهب

. غرال للنشر والهوزيع. الكويت. 1. طحتقي : بدر بن عبد اهلل البدر: الدعوات الكبري  -
 م(.2119)

ــل  - ــوة: دالئ ــ  النب ــد. د: حتقي ــي عب ــي. ط املعا ــريوت. دار1قلعج ــب . ب ــة. الكه  العلمي
 (.هـ1418)

 م(.1996) الثقافية. الكهب . بريوت. مؤسسة3حيدر. ط أمحد عامر: قي حتالكبري:  الزهد  -
السنن الكربى: مع اجلوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن   -

. بريوت. دار الكهب العلمية. 3. طهـ(. حتقي : حممد عبد القادر عاا745الرتكمافي )ت
 هـ(.1424)

 للنشر الرشد مكهبة .. الرياث1حامد. ط عبداحلميد عليال عبدشعب اإلميان: حتقي :   -
 .(هـ1423باهلند. ) ببومباي السلفية الدار مع بالهعاون والهوزيع

هـ(. اجلامع املخهصر من السنن عن 279عيسى )ت وأب حممد بن عيسى بن سورة، الرتمذي، -24
. 1معروف. ط عواد بشارومعرفة الصحيح واملعلو  وما علي  العمل: حتقي :  رسو  اهلل 
 م(. 1996) .اإلسالمي الغرب بريوت. دار
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هـ(. الكامل يف ضـعفاء الرجـا :   365اهلل بن حممد )ت اهلل بن عدي بن عبد عبد اجلرجافي، -25
 دار الكهـب  بـريوت. لبنـان.  . 1طمعـوث.   حممـد  املوجـود، وعلـي   عبـد  أمحد عاد حتقي : 

 هـ(.1418)العلمية. 

أسد الغابـة يف معرفـة    هـ(.631احلسن )ت وأب ،ألثريبن اا علي بن حممد عز الدين، اجلزري، -26
 الكهـب  . بـريوت. دار 1املوجـود. ط  عبـد  أمحـد  وعاد  معوث حممد حتقي : عليالصحابة: 
 (.هـ1415)العلمية. 

هـ(. املسهدرك على الصحيحا: 415اهلل )ت عبد وأب اهلل النيسابوري، حممد بن عبد احلاكل، -27
 هـ(. 1411دار الكهب العلمية. )بريوت.  .1القادر عاا. ط حتقي : مصافى عبد

. الرتمـذي  شر  علل. هـ(795)ت بن احلسنزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي،  -28
 (.م1987 -هـ 1417. )مكهبة املنار. الزرقاء. األردن. 1. طهمام عبد الرحيل سعيد . : ديقحت

 األخـال   مكـارم هــ(.  327)ت بكـر  أبـو  ،السـامري  حممـد  بـن  جعفـر  بن حممد ،اخلرائاي -29
 اآلفـا   . القـاهرة. دار 1الـبحريي. ط  اجلـابر  عبـد  أميـن : حتقيـ  طرائقهـا:   وحممود ومعاليها
 هـ(.1419) العربية.

معامل السنن، .هـ(388)ت أبو سليمان محد بن حممد بن ىلبراهيل بن اخلااب البسيت، اخلاابي، -31
 (.م 1932 -هـ  1351) .املابعة العلمية. حلب. 1ط

 :هـ(463بكر )ت وأب البغدادي،بن ثابت أمحد بن علي  اخلايب، -31

حتقيـ  د.  تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر قاافها العلماء من غري أهلها ووارديها:   -
 هـ(.1422) غرب اإلسالمي.دار ال .بريوت. 1بشار عواد معروف. ط

 ط(. الرياث. مكهبةالاحان. )د. حممود.د: حتقي السامع:  ولداب الراوي ألخال اجلامع   -
 هـ(.1413)املعارف. 

 مار بن حممد: حتقي واحد:  شيخ عن راويا وفاة با ما تباعد يف والالح  الساب   -
 (.هـ1421) الصميعي. . الرياث. دار2الزهرافي. ط
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 الفوائدهـ(. 492)ت احلسن أبو ،الشافعّي حممد بن احلسا بن احلسن بن علي ،اخِلَلعي -32
 غدير بن رفاعة بن عبد اهلل حممد أبو: رواية (:اخللعيات) والغرائب حا الص احلسان املنهقاة

 الشريازي. خماوط. احلسا بن احلسن بن أمحد: السعدي. ختريج

هــ(. العلـل الـواردة يف    385احلسـن )ت  وأبـ  علي بن عمر بن أمحد بـن مهـدي،   الدارقاين، -33
. الريـاث. دار طيبـة.   1ط حمفـوظ الـرمحن زيـن اهلل السـلفي.    د. األحاديث النبوية: حتقيـ :  

 هـ(. 1415)

 أسد سليل حسا هـ(. السنن: حتقي :255حممد )ت وأب الرمحن، اهلل بن عبد عبد الدارمي، -34
 هـ(. 1412) والهوزيع. للنشر املغين السعودية. دار العربية . اململكة1الدارافي. ط

هـ(. 281)ت ،زرعة الشباب، أبو بشيخ امللقب ،عمرو النصري بن الرمحن الدمشقي، عبد -35
 .3طعبداملقصود.  بن رجب: حتقي حديث :  من والثافي األو  اجلزء املعللة، الفوائد

 هـ(.1423) .الذهيب اإلمام الكويت. مكهبة

 سلوكعمل اليوم والليلة هـ(. 364)تالستنِّي  ابن ،ىلسحا  بن حممد بن الدينوري، أمحد -36
 القبلة الربفي. )د.ط(. جدة. دار وثرك: حتقي العباد:  مع ومعاشرت  وجل عز رب  مع النيب

 القرلن. )د.ت(.  علوم بريوت. مؤسسة ،اإلسالمية للثقافة

. )د.ط(. عيون األخبار. هـ(276أبو حممد )ت عبد اهلل بن مسلل بن قهيبة، الدينوري، -37
 ـ( ه 1418. )دار الكهب العلميةبريوت. 

  :هـ(748)تاهلل  عبد ومشس الدين أب حممد بن أمحد بن عثمان، الذهيب، -38

دار الغرب . 1. طبشار عّواد معروف . : ديقحت. ووفيات املشاهري َواألعالم تاريخ اإلسالم  -
 (.م 2113. )اإلسالمي

. 3. ط : جمموعة من احملققا بإشراف الشيخ شعيب األرفاؤوطيق. حتسري أعالم النبالء  -
 (.م 1985 -ه 1415. )مؤسسة الرسالة
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يف الكهب السهة: حتقي : حممد عوام . وأمحد حممد منر لكاشف يف معرفة من ل  رواية ا  -
 هـ(.1413. جده. دار القبلة. مؤسسة علوم القرلن. )1اخلايب. ط

اململكة العربية . 1. طحممد احلبيب اهليلة . : ديق(: حتالكبري)املعجل الشيوخ  معجل  -
 (.م 1988 -هـ  1418. )مكهبة الصدي . الاائف .السعودية

دار . لبنان. بريوت. 1. طحتقي : علي حممد البجاوي: يف فقد الرجا ميزان االعهدا    -
  (.م 1963 -هـ  1382. )املعرفة للاباعة والنشر

هـ(. الضعفاء وأجوبة الرازي 264اهلل بن عبدالكريل بن يزيد )ت زرعة عبيد وأب الرازي، -39
 .الوفاء دار املنصورة. .2ط .على سؤاالت الربذعي: حتقي : د. سعدي بن مهدي اهلامشي

 هـ(. 1419)

 حممد أبو ،حامت أبي ابن الهميمي، املنذر بن ىلدريس بن حممد بن الرمحن عبد ،الرازي -41
 هـ(:327)ت

 .هـ(1371). دار ىلحياء الرتاث العربي. بريوت .1اجلر  والهعديل: ط  -

/ د و احلميد اهلل عبد بن سعد/ د وعناية بإشراف الباحثا من فري : حتقي  :علل احلديث  -
 هـ(. 1427)احلميضي.  . الرياث. ماابع1اجلريسي. ط الرمحن عبد بن دخال

مؤسسة الرسالة. بريوت. . 1فعمة اهلل قوجافي. ط بن املراسيل: حتقي : شكر اهلل  -
 هـ(. 1397)

. 1. طحتقي : أمين علي أبو ميافي(. املسند: هـ317)تأبو بكر  حممد بن هارون، الرويافي، -41
 . (هـ1416). مؤسسة قرطبة. القاهرة

 حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجا  الدين ابن منظور األفصاريي، الرويفع -42
 ـ(.ه 1414) دار صادر.. بريوت. 3. طلسان العرب. هـ(711)ت

هـ(. الابقات الكربى: 231اهلل )ت عبد وأب حممد بن سعد بن منيع البصري،الزهري،  -43
 .هـ(1381. بريوت. دار صادر. )1طحتقي : ىلحسان عبال. 
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  :هـ(275داود )ت وأب سليمان بن األشعث بن ىلسحا  األزدي، السجسهافي، -44

 . )د.ت(.العصرية بريوت. املكهبة ط(. صيدا.. )د.السنن: حتقي : حممد حميي الدين عبد احلميد  -

 : حممد علي يق. حتسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجسهافي يف اجلر  والهعديل  -
-هـ1413. )عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية. املنورة املدينة. 1. طقاسل العمري

  (.م1983

 لداب. هـ(412)تأبو عبد الرمحن  النيسابوري، حممد بن احلسا بن حممد السلمي،  -45
 هـ(. 1411)للرتاث.  الصحابة . طناا. مصر. دار1السيد. ط فهحي جمدي: حتقي الصحبة: 

د. حمفوظ الرمحن زين اهلل. حتقي : (. املسند: هـ335)تالشاشي، اهليثل بن كليب، أبو سعيد  -46
 . (هـ1411). املدينة املنورة. مكهبة العلوم واحلكل. 1ط

 :هـ(241)ت حنبل بن الشيبافي، أمحد -47

 م(. 2113رجب. ) ابن . )د.م( دار2سول. ط حممد بن حييى: حتقي  الزهد:  -

 .1. ط بن حممد عبالوصى اهلل . : ديق. حتالعلل ومعرفة الرجا  رواية املروذي وغريه  -
 (.م 1988 -هـ  1418. )الدار السلفية. اهلند .بومباى

 هـ(. 1421)الرسالة.  بريوت. مؤسسة. 2طولخرون.  األرفؤوط حتقي : شعيباملسند:   -

 (:هـ1157)تبن ىلبراهيل البكري الشافعي الصديقي، حممد بن عالن  -48

 م(. املكهبة اإلسالمية. )د.ت(. الفهوحات الربافية على األذكار النواوية: )د.ط(. )د.  -

 –بريوت . 4. طاعهنى بها: خليل مأمون شيحا. دليل الفاحلا لار  رياث الصاحلا  -
 (.م 2114 -هـ  1425. )دار املعرفة للاباعة والنشر والهوزيع. لبنان

دهيش.  بن اهلل عبد بن امللك عبد: حتقي  املخهارة: هـ(. األحاديث643)تاملقدسي  الضياء -49
  م(. 2111) احلديثة. النهضة املكرمة. مكهبة مكة .3ط

 :هـ( 361)تأبو القاسل  سليمان بن أمحد، الاربافي، -51

 (.هـ1417). بريوت. دار البشائر اإلسالمية. 1الدعاء: حتقي :د. حممد سعيد البخاري. ط  -
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. بريوت. مؤسسة الرسالة. 1حتقي : محدي بن عبد اجمليد السلفي. طمسند الشاميا:   -
 (. هـ1415)

احملسن بن ىلبراهيل احلسيين.  وعبد  املعجل األوسط: حتقي : طار  بن عوث اهلل بن حممد،  -
 هـ(.1415القاهرة. دار احلرما. ))د.ط(. 

 ابن تيمية. )د.ت(.مكهبة . القاهرة. 2طاملعجل الكبري: حتقي : محدي السلفي.   -

. 1ط وامللـوك:  رسـل التـاريخ   .هــ( 311)تجعفـر   أبـو  اآلملـي،  جريـر  بـن  الاربي، حممد -51
  هـ(.1417) .العلمية الكهب دار .بريوت

حتقيـ :  شـر  مشـكل اآلثـار:    (. هـ321جعفر )ت وأب أمحد بن حممد بن سالمة، الاحاوي، -52
 .(هـ1415)بريوت. مؤسسة الرسالة. . 1شعيب األرفؤوط. ط

مـد بـن   هـ(. املسند: حتقيـ : د. حم 214داود )ت وأب سليمان بن داود بن اجلارود، الايالسي، -53
 . (هـ1419). مصر. دار هجر. 1عبد احملسن الرتكي. ط

 :هـ(851بن حجر )تا أمحد بن علي،، العسقالفي -54

. 1طمعـوث.   حممـد  وعلـى  املوجـود  عبـد  أمحـد  عـاد  : حتقي  الصحابة. متييز يف اإلصابة  -
 هـ(. 1415)العلمية.  الكهب دار بريوت.

. دار الريـاث . 1ط غف الباكسـهافي. أبو األشبا  صغري أمحـد شـا  تقريب الههذيب: حتقي :   -
 هـ(.1416) لعاصمة.ا

 هـ(.1326)النظامية.  املعارف دائرة . اهلند. مابعة1طتهذيب الههذيب:   -

البـاقي.   عبـد  فـؤاد  حممـد : وأحاديثـ   وأبواب  كهب  رقل :البخاري صحيح شر  الباري فهح  -
  هـ(.1379) املعرفة. )د.ط(. بريوت. دار

د.سعد بن فاصر الشثري. وحتقي  مجاعة من  د املسافيد الثمافية: تنسي :املاالب العالية بزوائ  -
ــالمية. ط    ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــاحثا مامع ــاث. دار العاصــمة.  1الب . الري

 هـ(. 1419)
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هـ(. بيان الوهل 628احلسن )ت وأب بن القاان،ا امللك، علي بن حممد بن عبد الفاسي، -55
. الرياث. دار طيبة. 1كام: حتقي : د. احلسا ليت سعيد. طواإليهام الواقعا يف كهاب األح

 هـ(.1418)

مرقاة املفاتيح  .هـ(1114تفور الدين املال اهلروي ) علي بن حممد، أبو احلسن،القاري،  -56
 (.م2112 -هـ 1422. بريوت. لبنان. دار الفكر. )1. طشر  مشكاة املصابيح

الهدوين يف . هـ(623أبو القاسل الرافعي )تعبد الكريل بن حممد بن عبد الكريل،  ،القزويين -57
 (.م1987-هـ1418.)دار الكهب العلمية. بريوت. 1. ط : عزيز اهلل العااردييق: حتأخبار قزوين

هـ(. السـنن: حتقيـ : حممـد    273اهلل )ت عبد وأب ، ابن ماج حممد بن يزيد الربعي، القزويين، -58
   . )د.ت(.دار الفكر. بريوت. )د.ط(. فؤاد عبد الباقي

 هــ(. الـدعاء: حققـ    361)ت البغدادي اهلل عبد أبو ،حممد بن ىلمساعيل بن احلسا ،احملاملي -59
السـعودية.   جـدة.  تيميـة.  ابـن  مكهبة مصر. . القاهرة.1املنعل. ط عبد عمرو: أحاديث  وخرج
 هـ(.1414) العلل. مكهبة

 :هـ(742احلجاج )ت ومجا  الدين أب الرمحن بن يوسف، يوسف بن الزكي عبد املزي، -61

ــى األطــراف      - ــع النكــت الظــراف عل ــة األطــراف: م ــة األشــراف مبعرف ــنحتف حجــر  الب
 هـ(. 1413) .. بريوت. املكهب اإلسالمياهلند. الدار القيمة .باي. مب2طهـ(. 852)ت

مؤسسـة  بـريوت.  . 1تهذيب الكما  يف أمساء الرجا : حتقي : د. بشار عـواد معـروف. ط    -
  هـ(.1411الرسالة. )

زكـار.   سهيل: حتقي واملغازي:  السريهـ(. 151)ت املدفي يسار بن ىلسحا  بن داملاليب، حمم -61
 هـ(.1398)الفكر.  دار .بريوت. 1ط

 الرتغيـب هــ(.  611)تحممد  أبو الدين تقي، اجلماعيلي الواحد عبد بن الغين املقدسي، عبد -62
  حزم. )د.ت(. ابن زمرلي. )د.ط(. بريوت. دار أمحد فواز: حتقي  الدعاء: يف
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 زين الـدين حممـد   عبد الرؤوف بن تاج العارفا بن علي بن زين العابدين احلدادي، ناوي،امل -63
. مكهبــة اإلمــام الشــافعي. الريــاث. 3. طالهيســري بشــر  اجلــامع الصــغري. هـــ(1131)ت

 (.م1988 -هـ 1418)

. 2د. طحتقيـ : حسـا سـليل أسـ    املسـند:  (. هــ 317يعلى )ت وبأ أمحد بن علي، املوصلي، -64
 (. هـ1411) للرتاث. ملأموندار اجدة. 

 :هـ(313الرمحن )ت عبد وأب أمحد بن شعيب بن علي، النسائي، -65

. 1السنن الكربى: حتقيـ : د.عبـد الغفـار سـليمان البنـداري، وسـيد كسـروي حسـن. ط          -
 هـ(. 1411بريوت. دار الكهب العلمية. )

 هـ(.1396. )دار الوعي . حلب.1الضعفاء واملرتوكا: حتقي : حممود ىلبراهيل زايد. ط  -

 هـ(.1416) الرسالة. . بريوت. مؤسسة2محادة. ط فارو . د: عمل اليوم والليلة: حتقي   -

هـ(. الهمهيد ملـا يف املوطـأ مـن    463عمر )ت وأب، الرب بن عبدا اهلل، يوسف بن عبدالنمري،  -66
)د.ط( الكـبري البكـري.    حممـد عبـد   املعافي واألسافيد: حتقي : مصافى بن أمحـد العلـوي، و  

 هـ(.1387غرب. وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. )امل

: صحيح ابـن خزميـة  (. هـ311)ت، أبو بكر حممد بن ىلسحا  بن خزمية السلمي، النيسابوري -67
  .(هـ1391). املكهب اإلسالمي. بريوت. )د.ط( حتقي : د. حممد مصافى األعظمي

املسند الصـحيح املخهصـر   . هـ(261أبو احلسن )ت مسلل بن احلجاج القشريي،النيسابوري،  -68
دار . )د.ط(. بريوت.  : حممد فؤاد عبد الباقييق. حتبنقل العد  عن العد  ىلىل رسو  اهلل 

 )د.ت(.. ىلحياء الرتاث العربي

 الرَّفَّـاء:  علـي  أبـي  فوائـد  هـ(.356)ت معاذ بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن اهلروي، حامد -69
 بـريوت. دار . 1طجرار.  الدين سعد فبيل: . حتقي حديثية أجزاء ثالثة في  طبع ضمن جمموع

 .هـ(1431) اإلسالمية. البشائر
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كنز العمـا   . هـ(975عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري )تاهلندي،  -71
. مؤسسـة الرسـالة  . 5. طصـفوة السـقا   - : بكـري حيـافي   يق. حتيف سنن األقوا  واألفعا 

 (.م1981هـ/1411)

هـ(. كشف األسـهار عـن زوائـد البـزار علـى      817فور الدين )ت ي بن أبي بكر،عل اهليثمي، -71
 هـ(.  1399مؤسسة الرسالة. )بريوت. . 1الكهب السهة: حتقي : حبيب الرمحن األعظمي. ط

 يخةهـ(. مش711)ت احلسا أبو الدين البعلي، شرف احلسا أبي بن حممد بن اليوفيين، علي -72
العصرية.  . بريوت. صيدا. املكهبة1تدمري. ط السالم عبد عمر: حتقي اليوفيين:  الدين شرف

 هـ(.1423)




