
 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٣٨  

   النبي عن��خصلتان���لفظ فيها ورد التي األحاديث 

 �ودراسة وتخريجًا جمعًا�

 عواطف بنت نصار الرشيديد. 

  ي احلديث وعلومه، قسم الدراسات اإلسالمية، ـأستاذ مساعد ف

  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل، جامعة سطام بن عبد العزيز

��a.alrashedi@psau.edu.saالربيد اإللكتروين: �

 هـ)٢٩/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

،  عن النبّي  »خصلتان...«جمْعُت يف هذا البحث األحاديَث التي ورد فيها لفظ:  :المستخلص

وقد وقفت على ستة عشر حديث� يف ذلك، وهي: حديثا عبداهللا بن عمرو، وأنس بـن مالـك، وعبـداهللا 

عمر، وحديث أبـي هريـرة، وعبـدالرحمن بـن عـوف، وأبـي سـعيد الخـدري،  بن عباس، وعبداهللا بن

وســلمان الفارســي، وخــريم بــن فاتــك، ومزيــدة بــن جــابر، ومرســل زيــاد بــن أبــي زيــاد، وأبــي قالبــة 

الجرمي. وقد درست جميع هذه األحاديث، وبّينُت مـا وقـع فيهـا مِـن اخـتالف يف اإلسـناِد، وذكـرت 

ـاد، وذاكـرًة مـا تبـيَّن لـي مِـن خـالل درجَة ُكلِّ حديٍث، والحكَم ع ليه، ُمعتمدًة علـى أقـوال األئمـة النقَّ

النظر يف هذه األحاديث، كما أنني ذكرت غريـب الحـديث فيمـا تطلـب ذلـك مـن الكلمـات الغريبـة، 

 وختمت كل حديث صحَّ بجملة من الفوائد. وباهللا التوفيق.

 ديث.خلتان، تخريج الح ،حديث، خصلتانالكلمات المفتاحية: 

  * * * 
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Abstract: I have collected in this study the hadiths in which the expression: "Two 
characteristics..." was mentioned on the authority of the Prophet. Hurairah, Abdul 
Rahman bin Auf, Abu Saeed Al Khudri, Salman Al Farsi, Khuraim bin Fatak, 
Mazidah bin Jaber, Mursal Ziyad bin Abi Ziyad, and Abu Qilabah Al Jurimi. 

 I have studied all these hadiths, and explained the difference in the chain of 
transmission that occurred in them, and mentioned the degree of each hadith and its 
judgment, relying on the sayings of the critics of the imams, and a memory of what 
was found to me by looking at these hadiths, and I also mentioned the strange hadith 
as required by the words. Strange, and concluded each authentic hadith with a set of 
benefits. And Allah is the Grantor of success. 

Key words: hadith, two qualities, two talents, hadith graduation. 
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 المقدمة

 

إن الحمَد هللاِ، نحمُدُه، ونستعينُُه، ونستغفُرُه، ونعوُذ بـاهللاِ مِـن ُشـروِر أنفِسـنا ومِـن 

َسيئاِت أعمالِنا، َمن َيهِده اهللا فال ُمضلَّ له، وَمن ُيضلل َفال هاِدَي لـه، وأشـهُد أن ال إلـَه 

 بعد: أما.  إال اُهللا وحَده ال شريَك له، وأشهُد أن محمًدا عبُده ورسوُله

ــظ:  ــا لف ــي ورَد فيه ــَة الت ــَث المرفوع ــه األحادي ــُت في ــث ُمتواِضــع َجمْع ــذا بح فه

، وقــد حاوْلــُت جمــَع ُطــرِق هــذه األحاديــث واســتيعاَب عــن النبــي  »خصــلتان...«

تخريِجها مِن مصادرها األصلية بَقْدر الطاقة، وذكْرُت َما فيها مِن ِعلـل، ونقْلـُت أقـواَل 

 وبّينُْت ما يحتاُج إليه مِن أحواِل ُرواهتا باختصار. األئّمة يف ُحكمهم عليها،

 :أهمية البحث* 

ـعة تشـمُل تخـريَج  -١ ة إلى عناية ُموسَّ ما ظهَر لي أن هذه األحاديث بحاَجة ماسَّ

َر ما يصحُّ منها مما ال  ًعا، وتحريَر النظِر يف أسانيدها ليتحرَّ هذه األحاديث تخريًجا ُموسَّ

.  يصحُّ

ِعه يف  ما لمسته مِن -٢ الفوائد العظيمة التي يجنيها الباحث المتخّصص عنَد توسُّ

تخريج األحاديث والنظر يف ُطرقها، وَجمع كالِم األئّمة فيها، خاّصًة عندما يكون فيهـا 

 علل واختالف.

 مشكلة البحث:* 

ال شك أنه ال يتم تحرير المسائل المستنبطة من األحاديث إال بعد تحرير الحكم 

حاديث، وعلى ما فيها من زيادات، ليتحـرر مـا يصـح منهـا ممـا ال يصـح، على هذه األ

فيكون تحرير ذلك يف غاية األهمية، ثم بعد التخريج والدراسة الموسعة متن� وإسـنادًا 
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 يأيت النظر يف الفوائد المستنبطة من هذه األحاديث.

 أهداف البحث:* 

يــَر النظــِر يف وتحرتقصــي وجمــع األحاديــث الــواردة يف هــذا الموضــوع،  -١

. َر ما يصحُّ منها مما ال يصحُّ  أسانيدها ليتحرَّ

دراسة هذه األحاديث، وبيان أحكام األئمة، مـع تحـري االخـتالف ودراسـة  -٢

العلل، ورجّحت من أقوالهم مـا ظهـر لـي حسـب مـا فـتح اهللا علـي مـن معرفـة يف هـذا 

 يطان.الباب، فإن أصبت فمن فضل اهللا علي، وإن أخطأت فمن نفسي والش

 الدراسات السابقة:* 

ـا  ٍص َجمـع أحاديـث هـذا الموضـوع، والنظـر فيـه، ممَّ لم أطَّلع على بحث ُمخصَّ

عني على القيام هبذا البحث. ى َعزمي، وشجَّ  قوَّ

 منهج البحث:* 

 اتبعت يف هذه الدراسة منهج االستقراء، والتحليل، والنقد.

وع، وتخريجها من مظاهنا يف فقد قمت باستقراء األحاديث الواردة يف هذا الموض

كتب السنة، ثم درست هـذه األحاديـث وحللتهـا، ونقـدهتا نقـدًا حـديث�، مـع الموازنـة 

 بينها يف ضوء منهج النقد عند المحدثين.

 * منهج البحث:

 وقد سلكت يف هذا البحث المنهَج التالي:

ًال: َترتيبهـا  مبدوءا بالكتـب السـتة علـى ، ثم التخريجالنص مع الصحابي أذكر أوَّ

المشــهور، ثــم بعــَدها حســَب الوفيــات، ثــم أصــوُغ التخــريَج بنــاًء علــى إســناد الــنصِّ 

المذكور، على طريقة المتابعات؛ مبتدئًة بالمتابعة التاّمة، ثم القاصـرة، وأذكـُر يف ختـام 
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 كتـب الـنصَّ بكاملِـه إسـناًدا ومتنًـاأ كلِّ متابعة ما وقَع فيها مِن ُفروٍق يف المتن واإلسـناد

مِن المصدر المختار، واالختيار يكوُن بتقديم الكتب الستة على َترتيبها المشهور، ثـم 

بعَدها حسَب الوفيات، ثم أصوُغ التخريَج بناًء على إسناد النصِّ المذكور، على طريقة 

المتابعات؛ مبتدئًة بالمتابعة التاّمة، ثم القاصرة، وأذكُر يف ختام كلِّ متابعة ما وقـَع فيهـا 

 ُفروٍق يف المتن واإلسناد.مِن 

، -إن وجد-أدرُس الحديَث بعد ذلك ُمبيِّنًة َما وقَع فيه مِن اختالٍف وإعالل ثانيًا:

وأترجُم ما أحتاُج إلى ترجمتـه مِـن الـرواة، وأحـرُص علـى اسـتيعاب ُنصـوص األئّمـة 

 .-قدر استطاعتي  -النّقاد يف ُحكمهم على الحديث، وبيان ما وقَع فيه 

ــا: نقــل حكــم األئمــة الــذين تكلمــوا علــى اإلســناد إن وجــد، فــإن لــم أجــد أ ثالًث

 اجتهدت حسب طاقتي وعلمي واهللا المعين.

ــلُت إليهــا،  ا:رابًعــ أجعــل خاتمــًة لهــذا البحــث أبــيُِّن فيهــا أهــمَّ النتــائج التــي توصَّ

 واستفدُتها مِن هذا البحث، واهللا الموفق.

 خطة البحث:* 

 ، وخاتمة، ثم فهارس، كالتالي:مبحثينمة، ووقد جعْلُت هذا البحَث يف مقدّ 

 عّرْفـُت فيهـا بموضـوِع البحـث، وذكـْرُت دواعـي الكتابـة فيـه، وخّطتــه، المقدمـة :

 ومنهجي فيه.

 مطالب عشرة، وفيه وصولة: األحاديث الممبحث األولال: 

 األول: أحاديث عبداهللا بن عمرو. مطلبال 

 الثاين: أحاديث أنس بن مالك. مطلبال 

 لثالث: أحاديث عبداهللا بن عباس.ا مطلبال 
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 الرابع: أحاديث عبداهللا بن عمر. مطلبال 

 الخامس: حديث أبي هريرة. مطلبال 

 السادس: حديث عبدالرحمن بن عوف. مطلبال 

 السابع: حديث أبي سعيد الخدري. مطلبال 

 الثامن: حديث سلمان الفارسي. مطلبال 

 التاسع: حديث خريم بن فاتك. مطلبال 

 ر: حديث مزيدة بن جابر.العاش مطلبال 

 وفيه مطلبين: األحاديث المرسلةمبحث الثاينال ،. 

 األول: مرسل زياد بن أبي زياد. المطلب 

 الثاين: مرسل أبي قالبة الجرمي. المطلب 

 .الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات 

 رالفهارس وتشمل: فهرس المراجع والمصاد. 

* * * 
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 مبحث األولال

 وصولةاألحاديث الم

 مطالب: عشرةيه وف

  األول المطلب

 اهللا بن عمرو  أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث األول* 

 :)١(قال أبو داود

  حدثنا حفـُص بـُن ُعَمـَر، حـدثنا ُشـعبُة، عـن عطـاِء بـِن السـائِِب، عـن أبيـِه، عـن  -

ُظ َعَلْيِهَمـا عبـٌد َال ُيَحـافِ  -أو خلَّتان  -َخْصلتان (قال:  عبِد اهللاِ بِن َعْمٍرو: عن النبيِّ 

ُمْسلٌِم إِالَّ َدَخَل اْلَجنََّة، ُهَما َيِسيٌر، َوَمْن َيْعَمُل بِِهَما َقلِيٌل، ُيَسبُِّح يف ُدُبِر ُكلِّ َصالٍة َعْشًرا، 

َسـاِن، َوَأْلـٌف َوَخْمـُس مَِئـٍة فِـي  َوَيْحَمُد َعْشًرا، َوُيَكبُِّر َعْشًرا، َفـَذلَِك َخْمُسـوَن ومَِئـٍة بِاللِّ

اْلِميَزاِن، وُيَكبُِّر أْرَبًعا وَثالثِيَن إذا َأَخَذ َمْضَجَعُه، وَيْحَمـُد َثالًثـا وَثالثِـيَن، وُيَسـبُِّح َثالًثـا 

يعقـُدها  فلقـد رأيـُت رسـوَل اهللاِ  - )وَثالثِيَن، َفذلَِك مئٌة باللَِّساِن، وَأْلٌف يف اْلِميَزانِ 

يـأيت «ِسـير، وَمـن يعمـل هبمـا َقليـل؟ قـال: ، كيـَف همـا يَ قالوا: يا رسوَل اهللا  -بيِده 

ْيَطانَ  -أحَدُكم  ُرُه  - يعني الشَّ يف َمنامِِه، فينّوُمُه َقْبـَل أْن َيُقوَلَهـا، َوَيْأتِيـِه يف َصـالتِِه، َفُيـَذكِّ

 .»َحاَجًة قبَل أْن َيُقوَلها

                                           
 ).٥٠٦٥( ، برقمباب التسبيح عند النوم ،»السنن«   )١(
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 تخريج الحديث:

 به، بلفظه. ُشعبةمن طريق  )٢(والطرباين بإثر ،)١(أخرجه أحمد 

 من طريق إسماعيل ابن ُعَليَّة )٥(وابُن ِحبَّان )٤(وابن ماجه ،)٣(أخرجه الرتمذيو ، 

اد بن زيد، )٨(، والطرباين)٧(، وابُن ِحبَّان)٦(والنسائي  من طريق حمَّ

 من طريق محمد بن ُفَضْيل، )١١(والخرائطي، )١٠(، وابُن أبي شيبة)٩(وابن ماجه

  ،، وابن األجلح، مِن طريِق أبي يحيى التيمي)١٢(وابن ماجه

                                           
 ).٦٩١٠، برقم (»المسند«   )١(

 ).٧٢٧( ، برقم»الدعاء«   )٢(

 .)٣٤١٠(اء يف التسبيح والتبكير، والتحميد عند النوم، برقم ، باب: ما ج»السنن«   )٣(

 .)٩٢٦( ، برقمما يقال بعد التسليم :باب، »المرجع السابق«   )٤(

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبيـر إنمـا أمـر ، باب: »صحيح ابن حبان«   )٥(

 .)٢٠١٢(، برقم باستعماله يف عقب الصالة ال يف الصالة نفسها

 .)١٣٤٨(، عدد التسبيح بعد التسليم، باب: »السنن«   )٦(

  لمـن اقتصـر مـن التسـبيح والتحميـد والتكبيـر  ذكـر كتبـة اهللا «، بـاب: »صحيح ابن حبـان«   )٧(

ــ ــات عل ــلوات المفروض ــب الص ــر  ىيف عقي ــنةعش ــة حس ــس مائ ــألف وخم ــر ب ــرقم ،»عش  ب

)٢٠١٨(. 

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٨(

 .)٩٢٦(، برقم ما يقال بعد التسليمباب:  ،»السنن«   )٩(

 .)٢٩٢٦٤(، باب: ما يقال يف دبر الصلوات، برقم »مصنف ابن أبي شيبة«   )١٠(

 .)٩٥٤( برقم ،»مكارم األخالق«   )١١(

 .)٩٢٦(، برقم: ما يقال بعد التسليم :باب ،»السنن«   )١٢(
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٤٤٦  

مِن طريـِق سـفيان  )٤(، والخرائطي)٣(، والبخاريُّ -)٢(وعنه الطرباين - )١(وعبد الرزاق

 الثَّوري،

 عن َمْعمر بن راشد، - )٧(يف الطرباين )٦(ُحميد بنُ  عبدُ  طريقه ومن - )٥(وعبد الرزاق

 مِن طريق ُسفيان بن ُعَيْينة، )١٠(والبيهقي ،)٩(، والطرباين)٨(والُحميدي

ار)١١(وأحمدُ   من طريق َجِرير بن عبد الحميد، )١٣(وابُن ِحبَّان ،)١٢(، والبزَّ

قهما -من طريق أبي بكر النهشلي، وموسى بن أعين  )١٤(والطحاوي  .- فرَّ

                                           
 .)٣١٨٩(، برقم »ُمصنَّفال«   )١(

 .)٧٢٧( برقم ،»الدعاء«   )٢(

 .)١٢١٦( برقم ،»األدب المفرد«   )٣(

 .)٩٥٤( برقم ،»مكارم األخالق«   )٤(

 .)٣١٩٠( ، برقم»ُمصنَّفه«   )٥(

 .)٣٥٦( برقم ،»الُمنَتَخب«   )٦(

 .)٧٢٧( برقم ،»الدعاء«   )٧(

 .)٥٩٤(، برقم »المسند«   )٨(

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٩(

 .)٦٠٥( برقم ،»شعب اإليمان«   )١٠(

 .)٦٤٩٨(قم ، بر»المسند«   )١١(

 .)٢٤٧٩( ،)٢٤٠٣( برقم ،»المرجع السابق«   )١٢(

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبيـر إنمـا أمـر ، باب: »صحيح ابن حبان«   )١٣(

 .)٢٠١٢(، برقم باستعماله يف عقب الصالة ال يف الصالة نفسها

 .)٤٠٩١( ،)٤٠٩٠(برقم  ،»شرح مشكل اآلثار«   )١٤(
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٤٤٧ 

قهما -من طريق مسعر بن كدام، ومالك بن مغول  )١(والطرباين  .- فرَّ

 ،من طريق أبان )٢(والطرباين

بن طهمان، وزائـدة، وأبـو األحـوص، وعاصـم بـن  مِن طريق إبراهيم )٣(والطرباين

علي السدوسي، وأبو إسحاق الحميسي، وورقاء بـن عمـر اليشـكري، وإسـماعيل بـن 

 أبي خالد، 

نّي، )٤(والطرباين اد بن َسَلمة، )٥(وابن السُّ  من طريق حمَّ

جميعهم: (إسماعيل، وحّمـاد، وابـن ُفَضـيْل، وأبـو يحيـى التيمـي، وابـن األجلـح، 

ي، وَمعمر، وابن ُعَيْينة، وَجرير، وأبو بكر النهشلي، وموسى بن أعـين، مسـعر بـن والثَّور

كدام، وأبان، إبراهيم بن طهمان، وزائدة، وأبو األحوص، وعاصم بـن علـي السدوسـي، 

اد بن  وأبو إسحاق الحميسي، وورقاء بن عمر اليشكري، وإسماعيل بن أبي خالد، وحمَّ

ائِب ّسلمة)، عن  ـاَد بـَن زيـٍد، عطاِء بِن السَّ به، بلفظِه، إال أن إسـماعيَل ابـَن ُعَليَّـة، وحمَّ

تـان ال ُيْحِصـيهما رجـٌل مسـلٌم، ولفـظ:  وموسى بن أعين، ومالك بن مغول بلفـظ: ِخلَّ

 محمد بن ُفَضْيل: ُخُلقاِن ال ُيحافُِظ عليهما...الحديث.

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

ذا الحديث على عطاء بن السائب، عن أبيه: تبّين مِن التخريج السابق: أن مدار ه

                                           
عاء«)، ويف ٧٤٨٥( ،)٢٩٥٣( برقم ،»م األوسطالمعج«   )١(  .)٧٢٧( برقم ،»الدُّ

 .)٦٢١٥( برقم ،»المعجم األوسط«   )٢(

 .)٧٢٧(برقم  ،»الدعاء«   )٣(

 .)٧٢٧( برقم، »المرجع السابق«   )٤(

 .)٦٧٠(، برقم »عمل اليوم والليلة «   )٥(
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٤٤٨  

 السائب، وقد رواه عن عطاٍء: عدٌد مِن أصحابه. 

وعطاء بن السائب، كان قد اختلط، كما نصَّ على ذلك جماعـة مِـن األئّمـة، قـال 

َمن َسِمع منه قديًما؛ فسماعه صحيح، وَمن َسِمع منه حديًثا؛ لـم يكـن بشـيء، «أحمد: 

، وُشعبة، وَسِمع منه حديًثا: َجِرير، وخالد، وإسماعيل، وعلـي َسِمع منه قديًما: سفيان

 .»بن عاصم

 ،»اختلط، وما َسِمع منه َجِرير، وَذُووه ليس مِن صـحيح حديثـه«وقال ابن معين: 

ــعبة، «: -أيًضــا  -وقــال  ــه يف االخــتالِط إال ُش ــِمع من ــن عطــاٍء َس ــِمع مِ ــن َس ــع َم وَجمي

 . »والثوري

ماع مِن عطاء: ُسفيان، وُشعبة، ويف َحديث البصريين وَقِديم «وقال أبو حاتم:  السَّ

 . )١(»عنه َتَخالِيط َكثِيرة؛ ألنه َقِدم عليهم يف آِخِر ُعمِره

ـا  وَسماع ُشعبة، وسفيان الثَّوري، وسفيان بن ُعَيْينة مِن عطاء قبَل االخـتالط، وأمَّ

م يف ترجمِة عطـاء  سماُع محمد بِن ُفَضْيل، وَجِرير بن عبد الحميد، منه بأَخَرة، كما تقدَّ

 بن السائب.

اد بن َسَلمة؛ فإنه َسِمع منه قبل االختالط وبعَده.    إال حمَّ

، وُشـعبَة، «قال ابن حجر:  فيحصل لنـا مِـن مجمـوع كالمهـم أن: سـفياَن الثَّـوريَّ

وُزهيًرا، وزائدَة، وحّماَد بَن زيـٍد، وأيُّـوَب عنـه صـحيح. وَمـن عـداهم يتوقَّـف فيـه، إال 

ًة مـَع أيُّـوب، كمـا ح ّماد بن َسلمة، فاختلَف قوُلهم، والظاهر: أنه َسِمع منـه مـرتين، مـرَّ

ًة بعَد ذلك، َلّمضا دخَل إليهم البصرَة، وَسـِمع منـه مـَع  ُيومِئ إليه كالُم الدارقطني، ومرَّ

                                           
 ).٦/٣٣٤» (الجرح والتعديل«   )١(
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٤٤٩ 

 .)١(»َجِرير وَذِويه

َح إسناَده الرتمـذيُّ حيـث قـاَل:    وكـذا ، )٢(»هـذا حـديث حسـن صـحيح«وقد صحَّ

 ابُن ِحبَّان.

 :)٣(من فقه الحديث

إلــى خصــلتين يســيرتين خفيفتــين ال صــعوبة يف العمــل هبمــا،   ُيرشــُدنا النبــي

 بأنَّ من عمل هباتين الخصلتين أدخَله اهللا الجنَة، هما: ويخربنا 

اٍت، ويحمد عشرا، ويكرب عشرا. -١  أْن يسبح العبُد يف َعِقَب كل صالة عشرا مرَّ

  العبُد إذا ذهب لفراشه ليناَم أربعا وثالثين مرة.أنَّ يكربَ -٢

 ومِن المستفاد من هذا الحديِث:

 ُيسر األعمال الُمؤدية إلى الجنة. -

ه عَلى اليد.األصُل يف الذكر المُ  -  قيَّد بعدد أن يكون عدُّ

 دم إذا همَّ أْن يسلك طريق خيٍر.آأنَّ الشيطان بالمرصاد البن  -

  :* الحديث الثاين

 :)٤(الرتمذي قال

ـبَّاِح، َعـْن  - ى ْبـِن الصَّ َثنَا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن اْلُمَبـاَرِك، َعـِن اْلُمَثنـَّ َحدَّ

                                           
 .)٧/٢٠٧» (هتذيب التهذيب«   )١(

 .)٣٤١٠( ، برقم»الرتمذي سنن«   )٢(

» التنـوير شـرح الجـامع الصـغيرو«، )١٩/٢٨٨» (شرح سنن أبـي داود البـن رسـالن«ينظر:    )٣(

)٥/٤٨٦(. 

 .)٢٥١٢( ، برقمهسمِّ لم يُ ، باب: »السنن«   )٤(
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٤٥٠  

ِه َعْبـِد اهللاِ ْبـِن َعْمـٍرو، َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللاِ  َيُقـوُل:  َعْمِرو ْبِن ُشـَعْيٍب، َعـْن َجـدِّ

ا فِيِه َكَتَبُه اُهللا َشاكًِرا َصابًِرا، َوَمْن َلْم َتُكوَنا فِيِه َلْم َيْكُتْبُه اُهللا َشاكًِرا َوَال َخْصَلَتاِن َمْن َكاَنتَ (

َصابًِرا، َمْن َنَظَر فِي ِدينِِه إَِلى َمْن ُهَو َفْوَقُه َفاْقَتَدى بِِه، َوَنَظَر فِي ُدْنَياُه إَِلى َمـْن ُهـَو ُدوَنـُه، 

َلُه بِِه َعَلْيِه، َكَتَبُه اُهللا َشاكًِرا َوَصابًِرا، َوَمْن َنَظَر فِي ِدينِِه إَِلى َمْن ُهَو  َفَحِمَد اَهللا َعَلى َما َفضَّ

َوَال  ُدوَنُه، َوَنَظَر فِي ُدْنَياُه إَِلى َمْن ُهَو َفْوَقُه، َفَأِسَف َعَلى َما َفاَتُه مِنُْه، َلْم َيْكُتْبُه اُهللا َشـاكًِرا

 .)َصابًِرا

َثنَا َعلِـيُّ ْبـُن إِْسـَحاَق، َقـاَل: َحدَّ  ـالُِح، َقـاَل: َحـدَّ ُجـُل الصَّ َثنَا ُموَسـى ْبـُن ِحـَزاٍم، الرَّ

بَّاِح، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشـَعْيٍب، َعـنْ   َأْخَبَرَنا َعْبُد اهللاِ ْبُن اْلُمَباَرِك، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْلُمَثنَّى ْبُن الصَّ

ِه، َعِن ال َنْحَوُه، َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َوَلْم َيْذُكْر ُسـَوْيُد ْبـُن َنْصـٍر فِـي  نَّبِيِّ َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 َحِديثِِه: َعْن َأبِيِه.

 تخريج الحديث:

 عن َعبدان،)١(أخرجه ابن أبي الدنيا 

 من طريق إبراهيم بن عبد اهللا الخالل،  )٢(والبغوي

بـه، بلفظـه. والحـديُث عنـد  بن المبارك اهللا عبدكالهما: (َعْبدان، وإبراهيم) عن 

 .نْفِسه )٣(ابِن المبارك

 بن عمران )٤(وأخرجه المعاَفى،  

                                           
 .)٢٠٤( ، برقم»الشكر«   )١(

 .)٤١٠٢( ، برقم»شرح السنة«   )٢(

هد «   )٣(  ).٢/٥٠(برقم  ،»ادزوائد ُنعيم بن حمَّ  -الزُّ

 .)١٢١( ، برقم»لزهدا«   )٤(
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٤٥١ 

 من طريق رشدين بن سعد.)١(وأحمد بن منيع

 من طريق َثْور، )٢(والطرباين

نّي  من طريق ابن َثْوبان، )٣(وابن السُّ

ــْور، وابــن َثْوبــان) عــن  ــى بــن أربعــتهم: (المعــاَفى، ورشــدين بــن ســعد، وَث المثنَّ

بَّاحا  بلفظِه.  ،)٤(لصَّ

 ن بن سـليم، عـن َعْمـرو بـن ُشـَعْيب، عـن مامن طريق سلي )٥(وأخرجه الطرباين

ه، بلفظه.  أبيه، عن َجدِّ

 من طريق عمرو بن بكر السكسكي، عن المغيرة بن قيس،  )٦(وأخرجه الخلعي

 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جّده، بلفظِه.

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

بَّاح، وهو ضعيف، قال أحمد: هذا ا ال َيْسَوى «لحديُث مدارُه على المَثنَّى بن الصَّ

 .»حديُثه شيًئا، ُمضطرب الحديث

                                           
 .)٢٦١٥( برقم ،»المطالب العالية«كما يف  »المسند«   )١(

 .)٥٠٥(، برقم »مسند الشاميين«   )٢(

 .)٣٠٩( ، برقم»عمل اليوم والليلة«   )٣(

لكـن  عبـد اهللا،أتى يف رواية رشدين مكان المثنى (أبو عبد اهللا)، والُمثنى بن الصبَّاح ُكنيُته أبو    )٤(

وبحثـت فلـم أجـد لرشـدين ، رشـدين شيوخلم أجد رشدين يف تالميذ المثنى، وال المثنى يف 

مكـان إا يف طبقـة متقاربـة ومـهنأخاصـة و ،ال يعنـي ذلـك العـدم، ومع ذلك فرواية عن المثنى

 .اللقي وارد

 .)١٣٨٧( ، برقم»مسند الشاميين«   )٥(

 .)٥٠٩( ، برقم»الخلعيات«   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٥٢  

فه أبو حاتم، والرتمذي، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم  . )١(وضعَّ

ْعف على حديثِه بيِّن«قال ابن عدي:  فه األئّمة المتقّدمون، والضَّ  . )٢(»قد َضعَّ

 . )٣(»ضعيف اختلط بأَخَرة، وكان عابًدا«ر: وقال ابن حج

ـبَّاح،  ى بـن الصَّ د بـه المَثنـَّ وقد ظهَر هبذا: أن إسناد هذا الحديِث ضعيف، فقد تفرَّ

ولعـل الرتمـذي قصـد بقولـه: وهو ضعيف كما يشيُر إليه كـالُم ابـِن عـدي يف ترجمتـه، 

ا مـع تفـرد حسن معنـاه وإن كـان يـرى غرابـة لفظـه ال سـيم »هذا حديث حسن غريب«

 المثنى به.

ّباح يف هذا الحديث فال ُيعتَبـُر هبـا؛ ألن المتـابَع  وأما رواية َمن تابع المَثنَّى بن الصَّ

ـماِع مِـن )٤(هو سليمان بن ُسَليم، ويف اإلسناد إليـه بقيَّـة وهـو ُمـَدلِّس ح بالسَّ ، ولـم ُيَصـرِّ

 سلمان.

* * * 

                                           
 ).٢٧/٢٠٣، (»ذيب الكمالهت«   )١(

 ).٨/١٧٢، (»الكامل يف الضعفاء«   )٢(

 .)٦٤٧١، برقم (»التقريب«   )٣(

 ).١/٤٧٧( ،»هتذيب التهذيب«   )٤(
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٤٥٣ 

 الثاين المطلب

 أحاديث أنس بن مالك

 

 :انوفيه حديث

 :الحديث األول* 

  :)١(قال البزار

ثنا اْلَحَسُن ْبُن َأبِي َجْعَفٍر، َعْن  - َمِد، َحدَّ ثنا َعبُد الصَّ ثنا َعبَدُة ْبُن َعبُد اهللاِ، َحدَّ وَحدَّ

اُء، َخْصَلَتاِن ال َيِحلُّ َمنُْعُهَما: اْلَمـ(: ُبَدْيِل ْبِن َمْيَسَرَة، َعن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسول اهللاِ 

 .)َوالنَّارُ 

ِريِق، وَال نعلُم َأْسنََد ُبَدْيٌل،  َوَهَذا اْلَحِديُث َال نعلُمُه ُيْرَوى إالَّ َعن َأَنٍس مِْن َهَذا الطَّ

 َعن َأَنٍس إالَّ هذين الحديثين.

 تخريج الحديث:

 عــن عبــد الــرحمن بــن زيــاد  - )٣(ومِــن طريقــه الخطيــب - )٢(أخرجــه الطــرباين

 به، بلفظه. اهللا عبد بنة الكِناينّ، عن َعبد

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

هذا الحديث لم أقْف عليه مِن غير هذا الطريق، وقد تبيَّن أن مداَره على الحسـن 

د بــه، قـال البــّزار:  ال نعلُمــه إّال عـن أنــٍس مـِـن هــذا «بـن أبــي جعفــر الجفـرّي، وقــد تفــرَّ

                                           
 .)٧٣٧٠( ، برقم»البزار مسند«   )١(

 .)٦٨١(، برقم »المعجم الصغير«   )٢(

 .)٣/١٤٩٣( »المتفق والمفرتق«   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٥٤  

 .)١(»وآخر الطريق، وال نعلُم أسنَد ُبَديل عن أنٍس إّال هذا

د به عبُد الصمد« وقال الطرباين:  .)٢(»لم َيروه عن ُبديل بِن ميسرة إال الحسن، تفرَّ

د به الحسن بن أبي جعفر، عن ُبَديل عنه«وقال الدارقطني:   .)٣(»تفرَّ

 .»منكر الحديث« والحسن ضعيف، قال البخاري:

ن اْلُمجابين الـدعوة يف وكان الحسُن بن أبي جعفر مِن المتعبِّدي«وقال ابُن ِحبَّان: 

األوقات، ولكنه ممن َغفل عن صناعة الحديث وِحفظه، واشـتغَل بالعبـادة عنهـا، فـإذا 

َث َوِهم فيما َيروي، وَيقلب األسانيد، وهو ال يعلُم، حتى صـاَر مّمـن ال يحـتجُّ بـه،  حدَّ

 .»وإن كان فاضالً 

فه جمهوُر النّقاد  .)٤(وقد ضعَّ

د به: الحسُن بن أبي جعفر،  وقد ظهر هبذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيف، فقد تفرَّ

وهو ضعيف كما ُيشير إليه كالُم ابِن ِحبَّان يف ترجمته، وبه أعلَّه البـزار والـدارقطني، كمـا 

م آنًفا.  تقدَّ

 :الحديث الثاين* 

  :)٥(قال ابن عدي

َثنا المع - َثنا الربيع بن ثعلب، َحدَّ َثنَا َعبد اهللا بن حفص، َحدَّ تمر بـن سـليمان، َحدَّ

                                           
 ).٧٣٧٠( ، برقم»مسند البزار«   )١(

 .)٦٨١( ، برقم»المعجم الصغير«   )٢(

 .)٢/١٨( »أطراف الغرائب واألفراد«   )٣(

 ).٢/٢٦٠( »هتذيب التهذيب«)، ١/٢٣٦( »المجروحين«   )٤(

 .)٤/٢٦٥(، »يف الضعفاء لكاملا«   )٥(
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٤٥٥ 

  فقـال: السـالم عليـك  عن أبيـه، َعـن حميـد، َعـن َأَنـس قـال: أتـى رجـل إلـى النبـي 

: وعليـك السـالم ورحمـة اهللا، قـال: يـا رسـول اهللاِ، يا رسول اهللاِ، فقـال رسـول اهللا 

اسمع مقالتي، فواهللا إين لفي قولي من الصالحين، مـا هللا علـي حـق يف زكـاة، وَال مـال، 

وَال حج، وَال غزوة، إين لفقير مسـكين أجـوع أحيانـا، وأشـبع أحيانـا، وإين وَال صدقة، 

ــي  ــال النب ــال: َفق ــاين اهللا، َق ــراض بمــا أعط ــراء (: ل ــى اهللا الفق ــاد اهللا إل ــب عب إن أح

المتواضعون، الذين إذا أعطوا حمدوا، َوإذا منعوا صربوا، وإن أحب عباد اهللا إلـى اهللا 

َقـال: َفقـال  ،)ا، َوإذا لـم يعطـوا اغتمـوا لمـا لـم يفعلـوااألغنياء الذين إذا أعطوا فرحـو

الرجل: صدقت يا رسول اهللاِ، أرأيت إن صليت هذه الخمس صلوات، وصـمت شـهر 

نعـم، اضـمن لـي سـت خصـال، أدخلـك (: رمضان، أدخل الجنة؟ َقال َرُسول اهللاِ 

، قـال: قال: اعرض علي يا رسول اهللاِ  ،)الجنة على راحتي، فحيث شئت أسكنتك فيها

خصلتان يف عينيك، وخصلتان يف لسانك، وخصلتان يف قلبك، فأما اللتان يف عينيك: (

فال تنظر إلى محارم اهللا، ولكن انظر إلى ما أحله اهللا لك، وأما اللتان يف لسانك: فإياك 

 .)والكذب، وإياك والغيبة، وأما اللتان يف صدرك: فإياك والحسد، وإياك والبغي

 تخريج الحديث:

  أقف عليه عند غير ابن عدي.لم 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

وهـذا موضـوع المـتن «هذا الحـديث ال يصـح، قـال ابـن عـدي عقـب تخريجـه: 

وهذه األحاديث التـي  واإلسناد، وذاك أن سليمان التيمي ال يحفظ له عن حميد شيء،

يـر مـا ذكـرت أمليتها موضوعة اإلسناد والمتن، وقد كتبنا عن َعبد اهللا بن حفص هذا غ

  .»من األحاديث الموضوعة، التي ال أشك أنه هو الذي تولى وضعها
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٤٥٦  

 الثالث المطلب

 اهللا بن عباس أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث األول* 

  :)١(قال مسلمٌ 

ُة ْبُن َخالٍِد، عَ  - َثنَا ُقرَّ َثنَا َأبِي، قال َحدَّ َثنِي ُعَبْيُد اهللاِ ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ ْن َأبِي َجْمَرَة، وَحدَّ

إِنَّ فِيَك َخْصـَلَتْيِن (لِْألََشجِّ َأَشجِّ َعْبِد اْلَقْيِس:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل اهللاِ 

 .)ُيِحبُُّهَما اُهللا: اْلِحْلُم، َواْألََناةُ 

 تخريج الحديث:

 من طريق عبيد اهللا بن معاذ به. )٢(أخرجه ابن منده 

 ٥(بشــــكوال ابــــن طريقــــه ومــــن - )٤(والرتمــــذي، )٣(يوأخرجــــه البخــــار( - ،  

 ...................................................................،)٦(وابن أبي عاصم

                                           
 ، بـرقمبيـان أن أرواح الشـهداء يف الجنـة، وأهنـم أحيـاء عنـد رهبـم يرزقـون، باب: »الصحيح«   )١(

)١٨٨٧(. 

 .)١٥٢( ، برقم»يماناإل«   )٢(

 .)٥٨٦( ، برقم»األدب المفرد«   )٣(

 .)٢٠١١(، برقم ما جاء يف التأين والعجلة، باب: »السنن«   )٤(

 .)١/٨١( ،»غوامض األسماء المبهمة«   )٥(

 .)١٦٤٢(، برقم »اآلحاد والمثاين«   )٦(
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٤٥٧ 

ــدنيا ــي ال ــن أب ــزار ،)١(واب ــي ،)٢(والب ــان)٣(والخرائط ــن حب ــرباين ،)٤(، واب ــام، )٥(والط ، )٦(وتم

 ن المفضل،مِن طريِق بشر ب )٨(والخطيب، )٧(والبيهقي

 من طريق العباس بن الفضل األنصاري، )١٠(، وتمام)٩(وابن ماجه

ُة ْبـُن َخالِـٍد،  كالهما: (بشر بن المفضل، والعباس بن الفضل األنصاري)، عن ُقرَّ

 بنحوه.

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

على قرة بن خالد، ولم يختلف عليه، وقد أخرجـه مسـلم يف هذا الحديث مداُره  

 صحيحه.

                                           
 .)٢١( ، برقم»الحلم«   )١(

 .)٥٣٠٩( ، برقم»لمسندا«   )٢(

 .)٦٨٠( ، برقم»مكارم األخالق«)، ويف ٣٣٢( ، برقم»قمساوئ األخال«   )٣(

ذكر الخـرب المـدحض قـول مـن زعـم أن هـذا الخـرب تفـرد بـه أبـو المنـازل ، باب: »الصحيح«   )٤(

 .)٧٢٠٤(، برقم العبدي

، »الصـغير«)، ويف ٥٢٥٦) و(٢٣٧٤( ، بـرقم»األوسط«)، ويف ١٢/٢٣٠» (المعجم الكبير«   )٥(

 .)٧٩٢( برقم

 .)١٣٥٩( ، برقم»لفوائدا«   )٦(

 .)١٠/١٠٤(، »لسنن الكربىا«)، ويف ٧٣٣٣( ، برقم»شعب اإليمان«   )٧(

 .)٣/١٩٤( ،»تاريخ بغداد«   )٨(

 .)٤١٨٨(، باب: الحلم، رقم »السنن«   )٩(

 .)١٣٦٠( ، برقم»الفوائد«   )١٠(
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٤٥٨  

 :)١(فقه الحديث

 يف لتثبــتيف الحــديث فضــيلة خصــلتي الحلــم واألنــاة، والحلــم واألنــاة أي ا -١

 .العقالء شعار من وذلك األمور،

أصل الخلق جبلة يف نوع اإلنسـان، « وما هو مكتسب يما هو جبلمنه لق الخُ  -٢

 غير أن الناس يف ذلك متفاوتون، فمن الناس من يغلب عليه بعضها ويقف عن بعضها،

 .»وهذا هو المأمور بالرياضة والمجاهدة حتى يقوى ضعيفها ويعتدل شاذها

 الحديث الثاين:* 

  :)٢(قال تمام

ـَمِد  - ، َوَعْبـُد اْلَجبَّـاِر ْبـُن َعْبـِد الصَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبـِن إِْبـَراِهيَم اْلُقَرِشـيُّ َثنِي ُمَحمَّ َحدَّ

، َواْلَحَسُن ْبُن ُمنِيٍر، َقاُلوا: َلِميُّ ، ثنـا ُعَمـُر  السُّ ـبَّاِحيُّ ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َهاُروَن الصَّ

، َعـْن َمْيُمـوِن ْبـِن  ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن ُمَجالِـٍد، ثنـا َمْسـَعَدُة، ثنـا اْبـُن َصـَدَقَة، َعـِن اْألَْوَزاِعـيِّ

يَن لِنَْفِسِه،   إِنَّ اهللاَ (َقاَل:  مِْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ  اْسَتَخصَّ َهَذا الدِّ

َخاُء، َوُحْسُن اْلُخُلِق، َوإِنَّ مِْن َتَماِم ُحْسـِن  َوَال َيْصُلُح إِالَّ بَِخْصَلَتْيِن، َفَأْكِرُموُه بِِهَما: السَّ

 .)اْلُخُلِق َكَرَم اْلِجَوارِ 

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه هبذه السياقة عند غير تمام 

                                           
ح فـت«)، ١/٤٣٤» (النهاية يف غريب الحديث واألثـر«)، ٨/٢٢٦للقرطبي ( »المفهم«ينظر:    )١(

 ).١٠/٤٥٩البن حجر ( »الباري

 .)١١٣٠( ، برقم»الفوائد«   )٢(
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٤٥٩ 

 سناد، والحكم عليه:دراسة اإل

   َقـالو ،)١(»كـذاب«الحديث فيـه عمـر بـن إسـماعيل بـن مجالـد، قـال ابـن معـين: 

، وقـال )٣(»اْلَحِديث مرتوك بثقة، ليس«: النََّسائي َقال، و)٢(»الحديث ضعيف«: َحاتِم َأُبو

 .)٤(»مرتوك«: آخر موضع فِيوقال  ،»ضعيف«الدارقطني: 

* * * 

                                           
   .)٧٠(ص ،»سؤاالت أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد لإلمام يحيى بن معين«   )١(

 .)٦/٩٩( ،»الجرح والتعديل البن أبي حاتم«   )٢(

 .)٨٢(ص ،»الضعفاء والمرتوكون للنسائي«   )٣(

 .)٢/٤٧٧( ،»موسوعة أقوال الدارقطني«   )٤(
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٤٦٠  

 الرابع المطلب

 اهللا بن عمر أحاديث عبد

 

 :وفيه حديثان

  :الحديث األول

 :)١(قال ابن ماجه

َثنَا َبِقيَُّة، َعْن َمْرَواَن ْبِن َسالٍِم، َعْن َعْبِد  - ، َحدَّ ى اْلِحْمِصيُّ ُد ْبُن اْلُمَصفَّ َثنَا ُمَحمَّ َحدَّ

اٍد، َعـْن َنــافٍِع، َعــِن اْبــِن ُعَمـَر، َقــاَل: َقــاَل رَ  َخْصــَلَتاِن (: ُســوُل اهللاِ اْلَعِزيـِز ْبــِن َأبـِـي َروَّ

نِيَن َلْلُمْسلِِميَن: ِصَياُمُهْم وَصالُتُهمْ  َقَتاِن فِي َأْعنَاِق اْلُمَؤذِّ  .)ُمَعلَّ

 تخريج الحديث:

 عن أبي عروبة، )٢(أخرجه ابُن عدي 

 ،- فرقهما -من طريق محمد بن الحسن، والحسن بن سفيان  )٣(وأبو ُنعيم

 براهيم بن مطر، من طريق علي بن إ )٤(والخطيب

أربعتهم (أبو عروبة، ومحمد بن الحسن، والحسن بن سفيان، وعلي بن إبـراهيم 

ى، عن   به، بلفظه. )٥(بقّية بن الوليدبن مطر) عن محمد بن ُمصفَّ

                                           
 .)٧١٢( ، برقمباب السنة يف األذان، »السنن«   )١(

 .)٨/١٢٠(، »يف الضعفاء الكامل«   )٢(

 .)٨٠/١٩٨( ،»حلية األولياء«   )٣(

 .)١٣/٢٤٥» (تاريخ بغداد«   )٤(

 تحرف عند أبي ُنعيم إلى [سعيد بن الوليد].   )٥(
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 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

هذا الحديث مدارُه على مروان بـن سـالم الَجـَزري، وهـو ضـعيف، قـال أحمـد: 

 .)١(لبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: مرتوكليس بثقة، وقال ا

د به مرواُن بن سالم الَجَزري،  وقد ظهر هبذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيف، فقد تفرَّ

وهو ضعيف، كما ُيشير إليه كالُم ابِن عدي يف ترجمته، وبه أعلَّه، وذكَره فيما اْستُنْكَر عليـه، 

ان، وال أعلـُم أن للحسـن بـن عبـد اهللا الثقفـي وهـذان الحـديثان هبـذا اإلسـناد ُمنكـر«فقال: 

 .)٢(»غيَرهما، وإن كان للحسن رواية غير ما ذكرته، يكوُن مثل ما ذكرُته يف اإلنكار

 الحديث الثاين:* 

 : )٣(قال ابن أبي الدنيا

ُد ْبُن َبْكِر ْبِن َخالٍِد، نا ُعَبْيُد اهللاِ ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن الرَّ  - َثنِي ُمَحمَّ ، مِـْن َحدَّ بِيِع اْلَحاِرثِيُّ

، َعْن َأبِيِه، َعْن ابْ  ْحَمِن ْبِن اْلَبْيَلَمانِيِّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ِن َأْهِل َنْجَراِن اْلَيَمِن بَِعَرَفاٍت، َعْن ُمَحمَّ

يِن، َخْصَلَتاِن مِْن َأْخَالِق اْلَعَرِب َوُهَمـا مِـْن َعُمـوِد ا(: ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  لـدِّ

ــْدُعوُهَما ــُكوَن َأْن َت ــاَل: )ُتوِش ــوَل اهللاِ؟ َق ــا َرُس ــا َي ــا ُهَم ــَل: َوَم ــَالُق (. قِي ــاُء، َواْألَْخ ْلَحَي

 .)اْلَكِريَمةُ 

 تخريج الحديث:

 ِد ْبِن َبْكِر ْبِن َخالٍِد به. )٤(أخَرَجه أبو الشيخ  من طريق ُمَحمَّ

                                           
 ).٣/١٦٧» (الكامل يف الضعفاء«   )١(

 ).٣/١٦٧( ،»المرجع السابق«   )٢(

 .)٥٠( ، برقم»مكارم األخالق«   )٣(

 .]١٣٠[ق ،»لغرائب الُملَتَقطةا«   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٦٢  

ًقا بغير إسناٍد. )١(وأخَرَجه ابُن عدي  ُمعلَّ

 راسة اإلسناد، والحكم عليه:د

ــه  ــديث في ، الح ــانِيِّ ــن الَبيَلم حَمن ْب ــرَّ ــد ال ــن َعب ــد ْب ــاري: ُمَحم ــال البخ ــُر «ق ُمنَك

حــدث عــن أبيــه بنســخة شــبيها بمــائتي حــديث كلهــا «، وقــال ابــن حبــان: )٢(»الحــديِث 

 .)٣(»موضوعة ال يجوز االحتجاج به وال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب

* * * 

                                           
 .)٦/١٧٩( ،»يف الضعفاء الكامل«   )١(

 .)١/١٦٣( ،»التاريخ الكبير للبخاري«   )٢(

 .)٢/٢٦٤( ،»المجروحين البن حبان«   )٣(
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٤٦٣ 

 الخامس لبالمط

 حديث أبي هريرة

 

 :)١(قال الرتمذي

، َعـْن َعـْوٍف، َعـِن اْبـِن  - َثنَا َخَلُف ْبُن َأيُّـوَب الَعـامِِريُّ َثنَا َأُبو ُكَرْيٍب، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

 َخْصـَلَتاِن َال َتْجَتِمَعـاِن فِـي ُمنَـافٍِق،(: ِسيِريَن، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهللاِ 

ينِ   .)ُحْسُن َسْمٍت، َوَال فِْقٌه فِي الدِّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَال َنْعِرُف َهَذا الَحِديَث مِْن َحِديِث َعْوٍف، إِالَّ مِْن َحِديِث َهَذا 

ـِد ْبـِن الَعـالَءِ  ، َوَلْم َأَر َأَحًدا َيْرِوي َعنْـُه َغْيـَر ُمَحمَّ ْيِخ؛ َخَلِف ْبِن َأيُّوَب الَعامِِريِّ ، َوَال الشَّ

 َأْدِري َكْيَف ُهَو.

 تخريج الحديث:

 من طريق أحمد بن داود، )٢(أخرجه الُعقيلي 

 عن موسى بن هارون، )٣(والطرباين

عدي، )٤(والبيهقي  من طريق أبي بكر السَّ

 مِن طريِق طاهر بن إسماعيل بن عبد اهللا الخثعمي، )٥(والهروي

                                           
 .)٢٦٨٤( ، برقمفضل الفقه على العبادة، باب: »السنن«   )١(

 .)٢/٢٤( ،»الضعفاء«   )٢(

 .)٨٠١٠( ، برقم»ألوسطالمعجم ا«   )٣(

نن الكربى«   )٤(  .)١٤٧٢( ، برقم»المدخل إلى السُّ

 .)٩٣( ، برقم»ذم الكالم وأهله«   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٦٤  

الحـراين، والحسـن بـن  من طريق أبـي عروبـة الحسـين بـن أبـي معشـر )١(والمزي

 أحمد بن إبراهيم بن فيل األنطاكي،

ستتهم: (أحمد، وموسى، وأبو بكر، وطاهر، وأبي عروبة، والحسن بـن أحمـد)، 

 محمد بن العالء به، بمثله. ُكَرْيب: أبيعن 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

خلـِف  ذكَر الرتمذيُّ أن هذا الحديَث ال ُيعرف مِن حديث عوف، إال مِن حـديِث 

ن قاله الُعقيلـي أيًضـا،  بِن أيُّوب العامري، وهذا الذي قاله الرتمذي ال إشكاَل فيه، وممَّ

 .)٢(»ليس له أصٌل مِن حديث َعْوف، وإنما ُيْرَوى هذا عن أنٍس بإسناد ال َيْثبت«بقوله: 

 .»ضعيف«وَخلف بن أيُّوب العامري، قال فيه ابُن َمعين: 

ُت سأْلُت أبي عن هذا الشيخ؛ َخلـف بـن أيُّـوب فلـم كنْ «وقال عبد اهللا بن أحمد: 

 .»ُيَثبِّْته

كـان مُرِجًئـا غالًيـا، اْسـُتِحبَّ مجانبـُة حديثِـه «وذكَره ابُن ِحبَّان يف الثقـات، وقـال: 

نَن، وَقْمعه إّياهم جهَده بِه يف اإلرجاء، وُبْغضه مِن َينَْتحل السُّ  .)٣(»لتعصُّ

ــي:  ــال الُعَقْيل ــيٍس،«وق ــن ق ث ع ــدَّ ــان  ح ــا، وك ــاَبْع عليه ــم ُيت ــاكير، ل ــْوف بمن وَع

 .)٤(»ُمرجًئا

                                           
 .)٨/٢٧٥( ،»هتذيب الكمال«   )١(

 ).٢/٢٤» (الضعفاء الكبير«   )٢(

 ).٨/٢٢٨» (الثقات«   )٣(

): ٢/٤٤٩ان. قال الذهبي يف الميزان (طَّ لقَ ا ا البنِ تبعً  ألحمدَ  هذا القوَل  حجرٍ  وقد نسب ابنُ   ) ٤(

 .»يليقَ ن قبل العُ هذا مِ  لي فأجدُ يْ قَ كتاب العُ  ُت لْ ان، ثم تأمَّ طَّ القَ  ه ابنُ يلي فيما نقلَ قَ حكاه العُ «
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٤٦٥ 

َفه يحيى بُن َمعين، وُرمِي باإلرجاء«وقال ابُن حجر:   .)١(»فقيه أهل الرأي، َضعَّ

 اإلسناَد َضِعيف، فيه َخْلف بن أيُّوب، وهو َضِعيف. والحاصل: أن 

د به عن َعـْوِف بـن أبـي َجِميلـة، ومثُلـه يف َضـْعِفه، وتـ ـن ال وقد تفرَّ ر َطبقتِـه ممَّ أخُّ

د، ولهذا قال الُعَقْيلي:   .)٢(»ليَس له أصٌل مِن حديِث َعْوٍف «ُيحتمل منه هذا التفرُّ

 وللحديِث شاهد مِن حديِث عبِد اهللا بِن َسالم.

 :)٣(قال ابُن المبارك

ِد ْبِن َحْمَزَة، عن  ٍم َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهللاِ َعْبِد اهللاِ ْبِن َسَال  )٤(َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن ُمَحمَّ

 :) ِين  .)َخْصَلَتاِن َال َتُكوَناِن فِي ُمنَافٍِق، ُحْسُن َسْمٍت، َوَال فِْقٌه فِي الدِّ

 تخريج الحديث:

 بن الحسن به، بلفظه. الحسينمن طريق محمد بن معاذ، عن )٥(أخرجه القضاعي 

 به، بلفظه. رَمعممن طريق المبارك بن َفَضالة، عن  )٦(وأخرجه القضاعي 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

وقيل: هو ابـن محمـد بـن -يوسف،  إسناده ُمعضل؛ ألن محمَد بن حمزة هو ابن

                                           
فقال يف  ،هتوثيقَ  الذهبيُّ  َح رجَّ قد و ،)١٧٢٦رقم » (التقريب« ،)٣/١٢٧» (هتذيب التهذيب«  ) ١(

 . »ثقة«قال:  ،)١/٣٧٣ويف الكاشف (، »صادق«): ١/٢١١( المغني يف الضعفاء

 ).٢/٢٤الضعفاء الكبير (   )٢(

 .)٤٥٩( ، برقم»الزهد«   )٣(

 (عن). :البن المبارك: (بن) بدل »الزهد«وقع يف مطبوع    )٤(

 .)٣١٨( ، برقم»مسند الشهاب«   )٥(

 .)٣١٨( ، برقم»المرجع السابق«   )٦(
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٤٦٦  

ِه: عبد اهللا بن َسَالم أكثُر مِن َطبقة -يوسف   .)١(بن عبداهللا بن َسالم، فبينه وبيَن َجدِّ

ا،  فالحــديث ضــعيف؛ لضــعِف َحــديث البــاب، وشــواهُده: أحــدها ضــعيف جــد�

 .واآلخر: قد سقط منه أكثُر مِن راٍو، فهي ال تصلُح لتقويته

* * * 

                                           
 .)٢٧/٤٨هتذيب الكمال (   )١(
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٤٦٧ 

 السادس المطلب

 الرحمن بن عوف حديث عبد

 

 :)١(قال البزار

، َقـاَل: َأُبـو اْلَيَمـاِن َقـاَل: َنـا إِْسـَماِعيُل ْبـُن  - ِجْسـَتانِيُّ ـاِب السِّ َثنَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ َحدَّ

ــمُ  ــا َضْمَض ــاَل: َن ــاٍش، َق ــامٍِر  َعيَّ ــِن َيَخ ــِك ْب ــْن َمالِ ــٍد، َع ــِن ُعَبْي ــَرْيِح ْب ــْن ُش ــَة، َع ــُن ُزْرَع ْب

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأنَّ َرُسوَل اهللاِ  ، َعْن َعْبِد الرَّ ْكَسكِيِّ اْلِهْجـَرُة َخْصـَلَتاِن: َأْن (َقـاَل:  السَّ

يِّئَاِت، إِْحَداُهَما، َواألُْخَرى: َأْن ُتَهاِجَر إِلَ  ، َوال َتنَْقطُِع اْلِهْجَرُة ى اهللاِ َوَرُسولِِه َتْهُجَر السَّ

ْمُس مَِن اْلَمْغِرِب، َفإَِذا َطَلَعْت طُ  بَِع َما ُقبَِلِت التَّْوبَُة، َوال َتَزاُل التَّْوبَةُ َمْقُبوَلًة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 .)َعَلى ُكلِّ َقْلٍب بَِما فِيِه، َوَكَفى النَّاَس اْلَعَمُل 

ْحَمِن إِال مِْن َهَذا اْلَوْجِه.َوَهَذا الْ   َحِديُث ال َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َعْبِد الرَّ

 تخريج الحديث:

 ـــن - )٢(أخرجـــه أحمـــد ـــه ومِ ـــزار-)٣(عســـاكِر ابـــنُ  طريِق ـــق ، )٤(، والب   مـــن طري

، وقــرَن أحمــُد يف روايتـِـه مــَع إســماعيل بــن عيَّــاشعــن  أبــي اليمــان: الحكــم بــن نــافع،

 معاوية بن أبي سفيان، وعبد اهللا بن َعْمرو.عبدالرحمن بن عوف: 

                                           
 .)١٠٥٤(، برقم »د البزارمسن«   )١(

 .)١٦٧١(، برقم »مسنده«   )٢(

 .)٣١/٣٠٦» (تاريخ دمشق«   )٣(

 .)١٠٥٤( ، برقم»د البزارمسن«   )٤(
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٤٦٨  

 ـــن )٣(والبيهقـــي، )٢(والطـــرباين، )١(وأخرجـــه الطحـــاوي ـــق ســـليمان ب مـــن طري

 عبدالرحمن، 

 ، محمد بن إسماعيل بن عياش،- )٥(عساكِر ابنُ  طريِقه ومِن - )٤(والطَّرباين

 مِن طريق علي بن حجر، )٦(وابُن عساكِر

ومحمد بن إسماعيل بـن عيـاش، وعلـي بـن  (سليمان بن عبد الرحمن، ثالثتهم:

به، بنحـِوه، إال أن روايـَة الطـرباين، والبيهقـي مقرونـة،  عيَّاش بن إسماعيلحجر)، عن 

 َقرن فيها معاويَة بن أبي سفيان، وعبَد اهللا بن َعْمرو. 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

، فُرِوي عنه علـى هذا الحديث مداُره على إسماعيل بن عيَّاش، وقد اْخُتلِف عليه

 وجهين:

 الوجه األول:

  عنه، عـن َضْمَضـم بـن ُزْرعـة، عـن ُشـَريح بـن ُعَبيـد، عـن مالـك بـن يخـامر، عـن 

  عبــد الــرحمن بــن عــوف، وهــذه روايــة: أبــي اليمــان: الحكــم بــن نــافع، وســليمان بــن 

 عبد الرحمن.

                                           
 .)٢٦٣٥( ، برقم»شرح مشكل اآلثار«   )١(

 .)١٩/٣٨١» (الكبير«)، ويف ٥٩( ، برقم»األوسط«)، ويف ٢٢٥١( ، برقملدعاءا«   )٢(

 .)٦٨٢٠( ، برقم»شعب اإليمان«   )٣(

 .)١٦٤٩» (مسند الشاميين«   )٤(

 .)٣١/٣٠٧( ،»تاريخ دمشق«   )٥(

 .)٣١/٣٠٦» (المرجع السابق«   )٦(
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٤٦٩ 

 الوجه الثاين:

  الـك بـن يخـامر، عـن عنه، عن َضْمَضـم بـن ُزْرعـة، عـن ُشـَريح بـن ُعَبيـد، عـن م 

  عبد الرحمن بن عـوف، ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، وعبـد اهللا بـن َعْمـرو. وهـذه روايـة: 

 أبي اليمان: الحكم بن نافع، وسليمان بن عبد الرحمن.

وهذا اختالٌف يف َمْوطنين مِن اإلسناد، ولكن قبـَل الموازنـة ال ُبـدَّ مِـن بيـان حـال 

 إسماعيل بن عيَّاش.

  وأحمـــد، وابـــن المـــديني، والفـــالس، ودحـــيم، والبخـــاري، قـــال ابـــُن معـــين، 

وأبو داود، ويعقوب بن شيبة، والدوالبي، والنسائي، وابـُن عـدي، وأبـو أحمـد: أن مـا 

 رواه عن الشامّيين فصحيح، وما رواه عن غيِرهم؛ ففيه تخاليط وأوهام.

قـه ُمطلًقـا علـى روايتِـه عـن أهـل الشـام، وَمـ فه ولهذا فُيحمل كـالُم َمـن وثَّ ن ضـعَّ

 ُمطلًقا على روايتِه عن غيِر أهل الشام.

 .)١(»صدوق يف روايتِه عن أهِل بلِده، ُمخلِّط يف غيِرهم«قال ابُن حجر: 

فهــذا بيــاُن حــاِل إســماعيل بــن عيَّــاش، وقــد َروى كــال الــوجهين الســابقين عنــه: 

ـُد أن إ مـا ُيؤكِّ سـماعيل بـن سليمان بن عبد الرحمن، وأبـو اليمـان: الحكـم بـن نـافع، مَّ

َث بالوجهين كليهما.  عيَّاش قد حدَّ

 والحاصل: أن الحديث مِن كال َوجهيه ضعيف، فيه عّدُة علل:

ـا يـدلُّ علـى األولى د به: إسماعيل بن عيَّاش، ثم قد اضطرَب فيه ممَّ د، تفرَّ : التفرُّ

 عدِم َضبطه للحديث.

                                           
 ).٤٧٣رقم » (التقريب« ،)١/٢٨٠» (هتذيب التهذيب«  ) ١(
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٤٧٠  

ار بقوله: الثانية روى عن عبد الرحمن إال من وهذا الحديث ال نعلُمه يُ «: أعلَّه البزَّ

 .»هذا الوجه

: فيه َضْمَضم بن جوس، وهو ضعيف، قال أبـو حـاتم: ضـعيف، والـرازي الثالثة

 .)١(ضعيف، وذكَره الذهبي، وابُن الجوزي يف الضعفاء

* * * 

                                           
 ).٢/٦١» (الضعفاء والمرتوكون«)، ٣١٣ص» (المغني«)، ٤/٤٦٢( ،»هتذيب التهذيب«   )١(
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 السابع المطلب

 حديث أبي سعيد الخدري

 

  :)١(قال الرتمذي

َثنَا َأُبو َحْفٍص: َعْمُرو ْبُن َعلِ  - َثنَا َصَدَقُة ْبـُن َحدَّ ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: َحدَّ يٍّ

، َعـْن َأبِـي َسـِعيٍد  انِيِّ َثنَا َمالُِك ْبُن ِدينَاٍر، َعـْن َعْبـِد اهللاِ ْبـِن َغالِـٍب الُحـدَّ ُموَسى، َقاَل: َحدَّ

ِن فِـي ُمـْؤمٍِن: الُبْخـُل، َوُسـوُء َخْصـَلَتاِن َال َتْجَتِمَعـا(: الُخْدِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ 

 .)الُخُلق

  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َال َنْعِرُفُه إِالَّ مِْن َحِديِث َصَدَقَة ْبِن ُموَسى.

 تخريج الحديث: 

 بلفظه.موسى بن َصدقةعن  )٢(هو يف مسند الطيالسي ، 

 ٣(أخرجه عبد بن حميد(، 

 عن أبي موسى العنربي، )٤(وعبُد اهللا بن أحمد

 عن َعْمرو بن علي، )٥(لدوالبيوا

ار، )٦(والمروزي  عن هارون بن عبد اهللا البزَّ

                                           
 .)١٩٦٢ما جاء يف الُبخل ( :باب ،»السنن«   )١(

 .)٢٣٢٢(، برقم »مسند الطيالسي«   )٢(

 .)٩٩٦(، برقم »المنتخب«   )٣(

 .)١٣٨٠( ، برقم»يف زوائد الزهد«   )٤(

 ).١٨٤٠، برقم (»الكنى واألسماء«   )٥(

 ).٤٥٨، برقم (»تعظيم قدر الصالة«   )٦(
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٤٧٢  

 عن إسحاق بن وهب الواسطي، )١(والطَّربي

 مِن طريِق يونس بن َحبيب، )٢(وأبو ُنعيم

 مِن طريِق أحمد بن عبدة،)٣(وابُن بشران

ســبعتهم: (عبــد بــن ُحَمْيــد، وأبــو موســى العنــربي، وَعْمــرو بــن علــي، وهــارون، 

 داود أبـيإسحاق بـن وهـب الواسـطي، ويـونس بـن َحبيـب، وأحمـد بـن عبـدة) عـن و

 به، بلفظه. الطيالسي

 ـــدنيا، )٤(وأخرجـــه البخـــاري ـــي ال ـــن أب ـــى، )٥(واب ـــو يعل   ، )٧(والخرائطـــي، )٦(وأب

ــي ــن األعراب ــن - )٨(واب ــه ومِ ــو ُنعــيم)١٠(، والحكــيم الرتمــذي- )٩(البيهقــي طريق   ، )١١(، وأب

 مِن طريق مسلم بن إبراهيم. )١٣(والبيهقي، )١٢(وابن شاهين

                                           
 ).١٦٥، برقم (»هتذيب اآلثار/مسند ابن عمر«   )١(

 ).٢/٢٥٨» (ِحلية األولياء«   )٢(

 ).٦٦١( برقم ،»األمالي«   )٣(

 ).٢٨٢، برقم (»األدب المفرد«   )٤(

 )،١٨٢( ، برقم»التواضع الخمول«و )،٩١( ، برقم»مدارة الناس«   )٥(

 .)١٣٢٨( ، برقم»المسند«   )٦(

 .)٣٦٣( ،)٨( ، برقم»مساوئ األخالق«   )٧(

 ).١١٢٤( ، برقم»المعجم«   )٨(

 .)١٠٣٣٦( ، برقم»شعب اإليمان«   )٩(

 .)٣٣٤( ، برقم»نوادر األصول«   )١٠(

 .)٣٨٨، ٢/٢٥٨(، »ِحلية األولياء«   )١١(

 .)٥(، برقم »جزء مِن حديثِه«  )١٢(

 =، بـرقم»قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب«)، و١٠٣٣٦( ،)٧٦٥٤( ، برقم»شعب اإليمان«   )١٣(
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 مِن طريق فهد بن حيان، )١(وابن أبي الدنيا

 به، بلفظه. موسى بن َصدقةكالهما (مسلم بن إبراهيم، وفهد بن حيان)، عن 

 مالـك بـن دينـارمِن طريق جعفر بن سليمان الضبعي، عن  )٢(وأخرجه البيهقي 

 به، بلفظه.

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

قيقي، وهو ضعيف، قال ابن معين، هذا الحديث  مدارُه على َصدقه بن موسى الدَّ

اِجي:   .»ضعيف«وأبو داود، والنسائي، والدوالبي، والسَّ

 . )٣(»ليس بذاك القوّي عنَدهم«وقال الرتمذي: 

 .)٤(»ليِّن الحديث، ُيكتب حديُثه، وال يحتجُّ به، ليس بقوّي «وقال أبو حاتم: 

مِن السمين، وبعُض حديثه ُيتابع عليه، وبعضه ال ُيتابع  ما أقرَبه«وقال ابُن َعدي: 

 . )٥(»عليه

كان شيًخا صالًحا، إال أن الحديَث لم َيُكن مِن صـناعته، فكـان «وقال ابُن ِحبَّان: 

 .)٦(»إذا َروى قلَب األخبار، حتى خرَج عن حدِّ االحتجاج به

                                           
=)١/٣٢٠(. 

 .)١٨٢( ، برقم»التواضع والخمول«   )١(

 .)١٠٣٣٦» (شعب اإليمان«   )٢(

 .)٤/٣٦٧( ،»هتذيب التهذيب«  ) ٣(

 ).٤/٤٣٢( ،»الجرح والتعديل«   )٤(

 ).٥/١٢٢، (»الكامل يف الضعفاء«   )٥(

 ).١/٣٧٣( ،»المجروحين«   )٦(
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 .)١(»َصدوق له أوهام«وقال ابُن حجر: 

ثين.والذي يظهر لي: أنه   ضعيف، وهو قول عاّمة المحدِّ

د بـه: َصـدقة بـن موسـى  وقد ظهر هبذا: أن إسناد هذا الحديث ضـعيف، فقـد تفـرَّ

ـه الرتمـذي إذ  قيقي، وهو ضعيف كما ُيشير إليه كالم ابِن عدي يف ترجمتـه، وبـه أعلَّ الدَّ

 .»هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى«قال: 

 .)٢(»يف َسنَده َضعٌف «: وقال ابُن حجرٍ 

* * * 

                                           
 ).٢٩٢١(رقم  ،»التقريب«  ) ١(

 .)١٥١٣( ،»البلوغ«   )٢(
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 الثامن المطلب

 حديث سلمان الفارسي

 

 :)١(قال ابُن ُخزيمة

ـاُم ْبـُن َيْحَيـى، َعـْن  - ، ثنا ُيوُسـُف ْبـُن ِزَيـاٍد، ثنـا َهمَّ ْعِديُّ ثنا َعلِيُّ ْبُن ُحْجٍر السَّ َحدَّ

 ْن َسْلَماَن َقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل اهللاِ َعلِيِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، عَ 

َها النَّاُس َقْد َأَظلَُّكْم َشْهٌر َعظِيٌم، َشْهٌر ُمَباَرٌك، َشْهٌر فِيِه (فِي آِخِر َيْوٍم مِْن َشْعَباَن َفَقاَل:  َأيُّ

َب فِيـِه َلْيَلٌة َخْيٌر مِْن َأْلِف َشـْهٍر، َجَعـَل اُهللا ِصـَياَمُه َفِريَضـًة، َوقَِيـاَم لَ  ًعـا، َمـْن َتَقـرَّ ْيلِـِه َتَطوُّ

بَِخْصَلٍة مَِن اْلَخْيِر، َكاَن َكَمْن َأدَّى َفِريَضًة فِيَما ِسـَواُه، َوَمـْن َأدَّى فِيـِه َفِريَضـًة َكـاَن َكَمـْن 

ْبُر َثَواُبُه اْلَجنَّةُ  ْبِر، َوالصَّ ، َوَشْهُر اْلُمَواَساِة، َأدَّى َسْبِعيَن َفِريَضًة فِيَما ِسَواُه، َوُهَو َشْهُر الصَّ

َر فِيِه َصائًِما َكـاَن َمْغِفـَرًة لُِذُنوبِـِه َوِعْتـَق َرَقَبتِـِه مِـنَ   َوَشْهٌر َيْزَداُد فِيِه ِرْزُق اْلُمْؤمِِن، َمْن َفطَّ

نَـا َنِجـُد َمـا ، َقاُلوا: َلـيْ »النَّاِر، َوَكاَن َلُه مِْثُل َأْجِرِه مِْن َغْيِر َأْن َينَْتِقَص مِْن َأْجِرِه َشْيءٌ  َس ُكلُّ

ائَِم، َفَقاَل:  ُر الصَّ َر َصائًِما َعَلى َتْمَرٍة، َأْو َشْرَبِة َماٍء، َأْو «ُيَفطِّ ُيْعطِي اُهللا َهَذا الثََّواَب َمْن َفطَّ

ُلُه َرْحَمٌة، َوَأْوَسُطُه َمْغِفَرٌة، َوآِخُرُه ِعْتٌق مَِن النَّا َف َعْن َمْذَقِة َلَبٍن، َوُهَو َشْهٌر َأوَّ ِر، َمْن َخفَّ

َخْصَلَتيِْن ُتْرُضوَن َمْمُلوكِِه َغَفَر اُهللا َلُه، َوَأْعَتَقُه مَِن النَّاِر، َواْسَتْكثُِروا فِيِه مِْن َأْرَبِع ِخَصاٍل: 

َتاِن ُتْرُضونَ  ا اْلَخْصَلَتاِن اللَّ بِِهَما َربَُّكـْم:  بِِهَما َربَُّكْم، َوَخْصَلَتْيِن َال ِغنًى بُِكْم َعنُْهَما، َفَأمَّ

َتـاِن َال ِغنًـى بُِكـْم َعنْهَمـا: َفُتْسـَأُلونَ  ـا اللَّ اَهللا  َفَشَهاَدُة َأْن َال إَِلَه إِالَّ اُهللا، َوَتْسـَتْغِفُروَنُه، َوَأمَّ

ِضي َشْرَبًة َال َيْظَمُأ اْلَجنََّة، َوَتُعوُذوَن بِِه مَِن النَّاِر، َوَمْن َأْشَبَع فِيِه َصائًِما َسَقاُه اُهللا مِْن َحوْ 

 .)َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 

                                           
 .)١٨٨٧( ، برقمفضائل شهر رمضان إن صح الخرب، باب: »لصحيحا«   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٧٦  

 تخريج الحديث: 

 من طريق علي بن حجر به.،)٣(والبيهقي)٢(وابن شاهين، )١(أخرجه ابن أبي الدنيا 

 سـعيد  عـنمِن طريِق عبد العزيز بـن عبـد اهللا الجـدعاين، )٤(وأخرجه المحاملي

 بن أبي عروبة،

 إياس بن عبدالغفار،  عنبكر السهمي،  من طريق عبد اهللا بن)٥(والبيهقي

(سعيد بن أبي عروبـة، وإيـاس بـن عبـد الغفـار)، عـن علـي بـن زيـد بـن  كالهما:

 جدعان به. 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

، ولـم )٦(على علي بن زيد بن جدعان وهو متفـق علـى ضـعفههذا الحديث مداُره 

 يتابعه عليه أحد؛ فالحديث ضعيف.

* * * 

                                           
 .)٤١( برقم، »فضائل رمضان«   )١(

  .)١٦(، برقم »المرجع السابق«   )٢(

 .)٣٨( ،)٣٧، برقم (»فضائل األوقات«)، ويف ٣٣٣٦، برقم (»شعب اإليمان«   )٣(

 .)٢٩٣( ، برقم»رواية البيع -األمالي«   )٤(

 .)٣٣٣٦( ، برقم»شعب اإليمان«   )٥(

 .)٢٠/٤٣٧( »هتذيب الكمال يف أسماء الرجال«   )٦(
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٤٧٧ 

 لتاسعا المطلب

 حديث خريم بن فاتك

 

  :)١(قال معمرٌ 

َعْن َأبِي إِْسَحاَق، َعْن َشِمِر ْبِن َعطِيََّة، َعْن ُخَرْيٍم َرُجٍل مِْن َبنِـي َأَسـٍد: َأنَّ َرُسـوَل  -

َقـاَل: ، َقـاَل: إِنَّ َواِحـَدًة َلَتْكِفينِـي، )َلـْوَال َأنَّ فِيـَك اْثنََتـْيِن ُكنْـَت َأْنـَت َأْنـَت (َقاَل:  اهللاِ 

ُر َشْعَركَ (  ، َقاَل: َال َجَرَم، َواهللاِ َال َأْفَعُل.)ُتْسبُِل إَِزاَرَك، َوُتَوفِّ

 تخريج الحديث:

  ُعن معمَر بنحِوه. )٢(أخرجه أحمد 

 من طريق  )٦(، وابن عساكر)٥(والطرباين، )٤(وابن أبي عاصم، )٣(وأخرجه ابن سعد

 إسرائيل.

 مِن طريِق أبي بكر بن عياش، )٩(والطرباين، -)٨(ومن طريقه ابن عساكر-)٧(أحمدُ 

                                           
 .)١٩٩٨٦( ، برقمإسبال اإلزار، باب: »اشدجامع معمر بن ر«   )١(

 .)١٨٨٩٩(، برقم »المسند«   )٢(

 ).٦/٣٨» (الطَّبقات«   )٣(

 .)١٠٤٤( ، برقم»آلحاد والمثاينا«   )٤(

 .)٤/٢٠٧( ،»المعجم الكبير«   )٥(

 .)١٦/٣٤١( ،»تاريخ دمشق«   )٦(

 .)١٩٠٣٧( ،)١٨٩٠١(، برقم »المسند«   )٧(

 .)١٦/٣٤٢( ،»تاريخ دمشق«   )٨(

 .)٤/٢٠٨» (المعجم الكبير«   )٩(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٧٨  

ْهِريُّ  -ومن طريقه ابن عساكر  - )١(ولوين ِل الزُّ عن حديج بن معاوية وأبي اْلُمَعطَّ

قهما -  ،- فرَّ

 ،من طريق قيس بن الربيع )٢(والطرباين

 من طريق عمار بن زريق، )٤(والبيهقي، )٣(والحاكم

 من طريق سلمة بن صالح،)٥(وأبو نعيم

، سبعت ْهِريُّ ِل الزُّ هم: (إسرائيل، وأبو بكر بن عياش، حديج بن معاوية، َأُبو اْلُمَعطَّ

 أبي إسحاق.قيس بن الربيع، عمار بن زريق، وسلمة بن صالح) عن 

 أبي حصين.من طريق قيس بن الربيع، عن )٦(والطرباين

 األعمش.من طريق  )٨(والحاكم، )٧(والطرباين

بنحوه، لكن  شمر بن عطيةين، واألعمش)، عن (أبو إسحاق، وأبو حص ثالثتهم:

ويف روايـة سـلمة  ،»خلتـان«جاء يف ِرواية إسرائيل وأبي بكر بن عياش وعمار بن زريق 

 .»خصلتان«بن صالح، واألعمش 

                                           
 .)٣٨(، )٣٧( ، برقم»جزئه«   )١(

 .)٤/٢٠٨( ،»المعجم الكبير«   )٢(

 .)٧٤١٩( ، برقم»المستدرك«   )٣(

 .)٥٦٤ويف اآلداب (، )٦٠٥٤( ، برقم»شعب اإليمان«   )٤(

 .)١/٣٦٣» (حلية األولياء«   )٥(

 .)٤/٢٠٨(، »المعجم الكبير«   )٦(

 .)٤/٢٠٨» (المرجع السابق«   )٧(

 .)٦٦٠٨( ، برقم»المستدرك«   )٨(
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٤٧٩ 

 مـن طريـق المسـعودي، عـن عبـد الملـك بـن )٢(وأبو نعيم، )١(وأخرجه الطرباين

نِْعـَم اْلَفَتـى (: َقـاَل َرُسـوُل اهللاِ عمير، عن أيمن بن خريم بن فاتـك، عـن أبيـه، قـاَل: 

َفَقـاَل ُخـَرْيٌم: َال ُيَفـاِرُق َشـْعِري ُأُذنِـي، َوَال » ُخَرْيٌم َلْو َقـصَّ مِـْن َشـْعِرِه َوَرَفـَع مِـْن إَِزاِرهِ 

 .)إَِزاِري َكْعبِي

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

دي وهو لم يدركه، شمر بن عطية فرويه عن خريم األسهذا الحديُث مدارُه على 

، )٣(»شــمر بــن عطيــة َرَوى َعــن: خــريم ْبــن فاتــك األســدي ولــم يدركــه«قــال المــزي: 

 فالحديث منقطع.

* * * 

 

                                           
المعجـــم «)، ويف ٣٥٠٦( ، بـــرقم»المعجـــم األوســـط«)، ويف ٤/٢٠٨» (المعجـــم الكبيـــر«   )١(

 .)٧٤٧( ،)٤١٥( ، برقم»الصغير

 .)١/٣٣١» (تاريخ أصبهان«   )٢(

 .)١٢/٥٦٠( »هتذيب الكمال«   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٨٠  

 العاشر المطلب

 حديث مزيدة بن جابر

 

  :)١(قال أبو يعَلى

ــٍر اْلعَ  - ــُن ُحَجْي ــُب ْب َثنَا َطالِ ــدَّ ــٍر، َح ــو َجْعَف ــْدَراَن َأُب ــُن ُص ــُد ْب َثنَا ُمَحمَّ ــدَّ ، َح ــِديِّ   ْب

ِه، َقـاَل: َبْينََمـا َرُسـوُل اهللاِ  ، َعـْن َجـدِّ َثنَا ُهوٌد اْلَعَصـِريُّ ُث َأْصـَحاَبُه إِْذ َقـاَل:  َحدَّ ُيَحـدِّ

َفَقـاَم ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب،  .)َيْطُلُع َعَلْيُكْم مِْن َهَذا اْلَوْجِه َرْكٌب مِْن َخْيِر َأْهـِل اْلَمْشـِرق(

َه فِي ذَ  َب، َوَقاَل: َمِن اْلَقْوُم؟ َقـاُلوا: َفَتَوجَّ َب َوُقرَّ لَِك اْلَوْجِه َفَلِقَي َثَالَثَة َعَشَر َراكًِبا، َفَرحَّ

َقْوٌم مِْن َعْبِد اْلَقْيِس. َقاَل: َفَما َأْقَدَمُكْم َهِذِه اْلـبَِالَد؟ التَِّجـاَرَة؟ َقـاُلوا: َال. َقـاَل: َفَتبِيُعـوَن 

ُجِل؟ َقـاُلوا: َأَجـْل، ُسُيوَفُكْم َهِذِه؟ َقاُلوا : َال. َقاَل: َفَلَعلَُّكْم إِنََّما َقِدْمُتْم فِي َطَلِب َهَذا الرَّ

ُثُهْم َحتَّى َنَظَر إَِلى النَّبِيِّ  ِذي َتْطُلُبـوَن.  َفَمَشى َمَعُهْم ُيَحدِّ َفَقاَل َلُهْم: َهَذا َصاِحبُِكُم الَّ

ِهْم، َفِمنُْهْم َمْن َسَعى َسْعًيا، َومِنُْهْم َمْن َهْرَوَل، َومِنُْهْم َمْن َفَرَمى اْلَقْوُم بَِأْنُفِسِهْم َعْن ِرَحالِ 

ــْوا َرُســوَل اهللاِ  ــى َأَت ــَي اْألََشــجُّ  َمَشــى َحتَّ ــِه، َوَبِق ــِدِه ُيَقبُِّلوَنَهــا، َوَقَعــُدوا إَِلْي   َفَأَخــُذوا بَِي

بَِل َوَعَقلَ  -َوُهَو َأْصَغُر اْلَقْوِم  - َها، َوَجَمـَع َمَتـاَع اْلَقـْوِم، ُثـمَّ َأْقَبـَل َيْمِشـي َعَلـى َفَأَناَخ اْإلِ

ــى َأَتــى َرُســوَل اهللاِ  ــِدِه َفَقبََّلَهــا، َفَقــاَل النَّبِــيُّ  ُتــَؤَدٍة َحتَّ   يــَك َخْصــَلَتاِن ف(: َفَأَخــَذ بَِي

َقاَل: َأَجْبًال ُجبِْلُت  .)اْألَنَاُة َوالتَُّؤَدةُ (:. َقاَل: َوَما ُهَما َيا َنبِيَّ اهللاِ؟ َقاَل )ُيِحبُُّهَما اُهللا َوَرُسوُلهُ 

ًقا مِنِّي؟ َقاَل:  ِذي َجَبَلنِـي َعَلـى َمـا ُيِحـبُّ اُهللا  )َبْل َجْبٌل (َعَلْيِه َأْو َتَخلُّ ِه الَّ َفَقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ

 َوَرُسوُلُه. 

                                           
 .)٦٨٥٠( ، برقم»المسنَد«   )١(
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٤٨١ 

 تخريج الحديث:

 ١(ومِن طريق أبي يعلى أخَرَجه ابُن المقرئ(.  

 والحكـيم -)٤(ومـن طريقـه أبـو نعـيم-)٣(ابن أبـي عاصـم، )٢(ه البخاريوأخرج ،

ـد بـن صـدران بـه. )٧(، والبيهقي)٦(والطرباين، )٥(الرتمذي ولفـظ البخـاري  مِن طريق محمَّ

ا َأَمـ(: َفَقبََّلَها، َفَقـاَل َلـُه النَّبِـيُّ  : َجاَء اْألََشجُّ َيْمِشي َحتَّى َأَخَذ بَِيِد النَّبِيِّ والبيهقي

، َقاَل: َجـْبًال ُجبِْلـُت َعَلْيـِه، َأْو ُخلَِقـا َمِعـي؟ َقـاَل: )إِنَّ فِيَك َلُخُلَقْيِن ُيِحبُُّهَما اُهللا َوَرُسوُلهُ 

ِذي َجَبَلنِي َعَلى َما ُيِحبُّ اُهللا َوَرُسوُلُه.)َال، َبْل َجْبًال ُجبِْلَت َعَلْيهِ ( ِه الَّ  ، َقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ

 اد، والحكم عليه:دراسة اإلسن

مروي من طريق محمد بن صدران، والحديث محتمـل للتحسـين، هذا الحديث 

. وطالـب بـن حجيـر )٨(»ال بـأس بـه«فمحمد بن صدران وثقه أبو داود، وقال النسـائي: 

 ، روى عن جده وله صحبة.)١٠(، وهود مقبول)٩(صدوق كما يف التقريب

                                           
 ).٦( ، برقم»الرخصة يف تقبيل اليد«   )١(

 .)٥٨٧( ، برقم»ألدب المفردا«   )٢(

 .)١٦٩٠( ، برقم»اآلحاد والمثاين«   )٣(

 .)٦٣١٩( ، برقم»معرفة الصحابة«   )٤(

 .)١٤٣٠( ، برقم»نوادر األصول«   )٥(

 .)٢٠/٣٤٥» (المعجم الكبير«   )٦(

 .)٥/٣٢٦» (دالئل النبوة«   )٧(

 .)٥٣ص( »مشيخة النسائي«، )٢/٩٠» (سؤاالت اآلجري«   )٨(

 ).٣٠٠٨، برقم (»التقريب«  )٩(

 ).٧٣٢٦، برقم (»المرجع السابق«   )١٠(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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٤٨٢  

غيرهــا، وعليــه فالحــديث قابــل وطبقــة التــابعين يتســامح فيهــا مــا ال يتســامح يف 

 للتحسين كما ذكرنا. 

 . وقد سبق فقه الحديث يف الحديث األول من أحاديث ابن عباس

* * * 
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٤٨٣ 

 الثاينمبحث ال

 األحاديث المرسلة

 

 وفيه مطلبان:

 األول  المطلب

 مرسل زياد بن أبي زياد

 

 : )١(قال ابُن سعدٍ 

ُد ْبُن َعْبِد اهللاِ ا - ، َأْخَبَرَنا َكثِيُر ْبُن َزْيٍد، َعْن ِزَيـاِد ْبـِن َأبِـي ِزَيـاٍد َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ْألََسِديُّ

َكاَنْت َخْصَلتَاِن َال َيكُِلُهَما إَِليَّ َأَحٌد: (َقاَل:  َمْوَلى َعيَّاِش ْبِن َأبِي َربِيَعَة َعْن َرُسوِل اهللاِ 

ائُِل َيقُ  ْيِل ِحيَن َيُقوُم، َوالسَّ  .)وُم َحتَّى ُيْعطَِيهُ اْلُوُضوُء مَِن اللَّ

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه عند غير ابن سعد 

وكيــع، عــن موســى بــن عبيــدة، عــن العبــاس بــن عــن  )٢(ابــن أبــي شــيبةوأخرجــه 

يكلهمـا إلـى أحـد مـن أهلـه:  عبدالرحمن المدين قال: خصلتان لم يكن رسول اهللا 

ويضـع «اللفـظ الثـاين: وكان يناول المسكين بيده، ويضع طهـوره مـن الليـل ويخمـره. 

 .»الطهور لنفسه

                                           
 .)١/٣٦٩( : ِذْكُر ِصَفِة َأْخَالِق َرُسوِل اهللاِ ، باب»الطبقات«   )١(

 .)١٠٧٥٨، ٢٠٥٧(، برقم من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده، باب: »المصنف«   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٨٤  

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

الحديث من طريقيـه مرسـل، فـــ زيـاد بـن أبـي زيـاد، والعبـاس يـن عبـد الـرحمن 

 ، فالحديث من كال طريقيه ضعيف.المدين، لم يدركا النبي 

* * * 
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٤٨٥ 

 الثاين المطلب

 مرسل أبي قالبة الجرمي

 

 :)١(قال عبُد الرزاق

ُث َعِن (: ْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأبِي قَِالَبَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ َعْن مَ  - فِيَما ُيَحدِّ

: َيا اْبَن آَدَم َخْصَلَتاِن َأْعَطْيُتَكُهَما َلْم َتُكْن لَِغْيِرَك َواِحَدٌة مِنُْهَما َجَعْلُت َلَك َطائَِفًة اهللاِ 

ُرَك بِِه َوَصَالَة ِعَباِدي َعَلْيَك َبْعَد َمْوتِِك (َأْو َقاَل: ) َحُمَك بِهِ مِْن َمالَِك ِعنَْد َمْوتِِك َأرْ    .)ُأَطهِّ

 تخريج الحديث:

 .لم أقف عليه عند غير عبد الرزاق 

 دراسة اإلسناد، والحكم عليه:

الحديث ضعيف لعلة اإلرسال، فــــ أبي قالبة عبد اهللا بن زيد الجرمي، لم يـدرك 

 . النبي

* * * 

                                           
 ).١٦٣٢٧رقم (ا، يف كتاب الوصاي »الُمصنَّف«   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٨٦  

 لخاتمةا

 

أحمُد اهللا الذي منَّ عليَّ بإتمام هذا البحث، وأصّلي، وُأسّلم على النبي الكـريم، 

 وعلى آلِه، وصحبِه، وَمن وااله، وبعد:

وبعد دراسة األحاديث المذكورة ُكلِّها تبيَّن لي: أنه ال يوجد فيها حديث صحيح 

حـديث ابـن عبـاس ، و، يف بـاب التسـبيح عنـَد النـوم عدا حديث عبد اهللا بن عمـرو

إِنَّ فِيـَك َخْصـَلَتْيِن ُيِحبُُّهَمـا اُهللا: اْلِحْلـُم، : (ألشـج عبـد القـيس قال: قال رسول اهللا 

 .)َواْألََناةُ 

ــع يف البحــث ليشــمَل  َه إلــى َضــرورة التوسُّ ــوِّ ويف ختــام هــذا البحــث أحــبُّ أن ُأَن

ع مظاهنـا، وُطُرقِهـا، ، وذلك بتتُّبـ»األحاديث التي ورَد فيها لفظ خصال، عن النبي «

 وبيان عللِها، والعمل بمقتضى ما صحَّ منها.

 واهللا وليُّ التوفيق، والحمد هللا رب العالمين.

* * * 
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٤٨٧ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

د. باسـم  :)، تحقيـقهــ٢٨٧المتـوىف: بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ( واآلحاد والمثاين، أب - 

 .هـ١٤١١، لطبعة األولىالجوابرة، دار الراية، الرياض، ا

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد اهللا (المتـوىف: ، األدب المفرد - 

الطبعـة ، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض، سمير بن أمين الزهيري: قيحق، تهـ)٢٥٦

 .هـ١٤١٩األولى، 

بـن علـي بـن أحمـد المقدسـي الشـيباين،  أبو الفضل محمد بن طـاهر، أطراف الغرائب واألفراد - 

دار  ،محمود محمد محمود حسـن نصـار :تحقيق، هـ)٥٠٧المعروف بابن القيسراين (المتوىف: 

 .هـ١٤١٩الطبعة األولى، ، بيروت - الكتب العلمية

أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن بْشـران بـن محمـد بـن بْشـران  ،أمالي ابن بشران - 

 ،ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، هـ)٤٣٠البغدادي (المتوىف:  بن مهران

 .هـ١٤١٨الطبعة األولى، ، دار الوطن، الرياض

أبو عبد اهللا البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمـد ، رواية ابن يحيى البيع -أمالي المحاملي  - 

د. إبــراهيم  :تحقيــق، هـــ)٣٣٠: بــن إســماعيل بــن ســعيد بــن أبــان الضــبي المحــاملي (المتــوىف

 هـ.١٤١٢الطبعة األولى، ، األردن، الدمام -عمان  ،المكتبة اإلسالمية، دار ابن القيم ،القيسي

أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمنَْده العبدي (المتوىف:  ،اإليمان البن منده - 

الطبعـة ، بيـروت - مؤسسـة الرسـالة ،د. علـي بـن محمـد بـن ناصـر الفقيهـي :تحقيـق، هـ)٣٩٥

 هـ.١٤٠٦الثانية، 

أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بـن موسـى بـن  ،تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان - 

ــة  ،ســيد كســروي حســن :تحقيــق، هـــ)٤٣٠مهــران األصــبهاين (المتــوىف:   -دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٠الطبعة األولى، ، بيروت



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٨٨  

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد اهللا (المتـوىف: ، التاريخ الكبير - 

طبــع تحــت مراقبــة: محمــد ، الــدكن -الطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد ، هـــ)٢٥٦

 .عبدالمعيد خان

و بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي (المتـوىف: ، أبتاريخ بغداد - 

الطبعة األولى، ، بيروت - دار الغرب اإلسالمي ،الدكتور بشار عواد معروف :تحقيق، هـ)٤٦٣

 .هـ١٤٢٢

، هـ)٥٧١أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر (المتوىف: ، تاريخ دمشق - 

 .هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمرو بن غرامة العمروي :تحقيق

ــبالرت -  ــب والرتهي ــي ، إغي ــي التيم ــي الطليح ــي القرش ــن عل ــل ب ــن الفض ــد ب ــن محم ــماعيل ب س

أيمـن بـن صـالح بـن  :تحقيـق، هــ)٥٣٥األصبهاين، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (المتـوىف: 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة األولى، القاهرة - دار الحديث ،شعبان

، هــ)٢٩٤اج الَمـْرَوِزي (المتـوىف: أبـو عبـد اهللا محمـد بـن نصـر بـن الحجـ، تعظيم قـدر الصـالة - 

الطبعـة األولـى، ، المدينة المنـورة -مكتبة الدار ، د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي :تحقيق

 هـ.١٤٠٦

محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسـني، الكحـالين ثـم ، التنوير شرح الجامع الصغير - 

   :تحقيـق، هــ)١١٨٢الفه بـاألمير (المتـوىف: الصنعاين، أبو إبراهيم، عـز الـدين، المعـروف كأسـ

د إبراهيم د إسحاق محمَّ  .هـ١٤٣٢الطبعة األولى، ، مكتبة دار السالم، الرياض، د. محمَّ

محمد بـن جريـر بـن  ،مسند ابن عمر - هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار - 

محمـود محمـد  :تحقيـق، هــ)٣١٠تـوىف: يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي (الم

 .القاهرة - مطبعة المدين ،شاكر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العسـقالين (المتـوىف: ، هتذيب التهذيب - 

 .هـ١٣٢٦الطبعة األولى،  ،مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، هـ)٨٥٢
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٤٨٩ 

بـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـي الحجـاج، جمـال هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، ليوسف بن ع - 

د. بشار عـواد  :هـ)، تحقيق٧٤٢الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوىف: 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠معروف، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

بغـدادي األمـوي أبو بكر عبد اهللا بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس ال، التواضع الخمول - 

 ،محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا :تحقيـق، هـ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوىف: 

 هـ.١٤٠٩الطبعة األولى، ، بيروت - دار الكتب العلمية

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، الثقات،  - 

تحت مراقبة: ، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، هـ)٣٥٤الُبستي (المتوىف: 

دائرة المعارف العثمانية بحيـدر ، الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

 . ه١٣٩٣الطبعة األولى، ، اد الدكن الهندآب

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنـذر التميمـي، الحنظلـي،  ،الجرح والتعديل - 

الطبعـة األولـى، ، بيـروت -دار إحياء الـرتاث العربـي  ،هـ)٣٢٧الرازي ابن أبي حاتم (المتوىف: 

 .هـ١٢٧١

محمـد بـن سـليمان بـن حبيـب بـن جبيـر األسـدي أبـو جعفـر  ،جزء فيه حديث المصيصي لوين - 

ــوىف:  ــوين (المت ـــ ل ــروف ب ــي المع ـــ)٢٤٥المصيص ــق، ه ــعد بــن  :تحقي ــرحمن مس ــو عبــد ال أب

 .هـ١٤١٨الطبعة األولى، ، الرياض - أضواء السلف ،عبدالحميد السعدين

أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد  ،جزء من حديث أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين عن شـيوخه - 

الطبعـة ، أضـواء السـلف، الريـاض ،اعتنـى بـه هشـام بـن محمـد، هـ)٣٨٥ين (المتوىف: ابن شاه

 .هـ١٤١٨األولى، 

أبــو بكـر عبــد اهللا بـن محمــد بـن عبيــد بـن ســفيان بـن قــيس البغـدادي األمــوي القرشــي ، الحلـم - 

مؤسسـة ، محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا :تحقيـق، هـ)٢٨١المعروف بابن أبي الدنيا (المتوىف: 

 هـ.١٤١٣الطبعة األولى، ، بيروت - الثقافية الكتب

السعادة مصر، ، مطبعة ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء - 

 .هـ١٣٩٤
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٤٩٠  

علي بن الحسن بـن الحسـين بـن محمـد، أبـو الحسـن الِخَلعـي الشـافعّي (المتـوىف:  ،الخلعيات - 

 .هـ)٤٩٢

د بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـرباين (المتـوىف: سليمان بن أحم الدعاء، - 

الطبعــة األولــى، ، بيـروت - دار الكتـب العلميــة، مصـطفى عبــد القـادر عطــا :تحقيــق، هــ)٣٦٠

 هـ.١٤١٣

أبــو إســماعيل عبــد اهللا بــن محمــد بــن علــي األنصــاري الهــروي (المتــوىف: ، ذم الكــالم وأهلــه - 

، المدينـة المنـورة -مكتبـة العلـوم والحكـم  ،ن عبد العزيز الشـبلعبد الرحم :تحقيق، هـ)٤٨١

 .هـ١٤١٨الطبعة األولى، 

أبــو بكـر محمــد بـن إبــراهيم بـن علــي بـن عاصــم بـن زاذان األصــبهاين ، الرخصـة يف تقبيــل اليـد - 

ــوىف:  ــابن المقــرئ (المت ــهور ب ــق، هـــ)٣٨١الخــازن، المش ــد الحــداد :تحقي ــود محم دار  ،محم

 هـ. ١٤٠٨الطبعة األولى، ، ضالريا -العاصمة 

هد -  ، هــ)٢٤١أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباين (المتـوىف: ، الزُّ

الطبعة األولى، ، لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت ،وضع حواشيه: محمد عبد السالم شاهين

  .هـ١٤٢٠

 ،هــ)١٨٥جـابر األزدي الموصـلي (المتـوىف: أبو مسعود المعاىف بن عمران بن نفيل بـن  ،الزهد - 

الطبعــة األولــى، ، الــدكتور عــامر حســن صــربي :تحقيــق، بيــروت - دار البشــائر اإلســالمية

 .هـ١٤٢٠

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيـه يزيـد (المتـوىف:  - 

فيصــل عيســى البــابي  -حيـاء الكتــب العربيــة محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إ :هــ)، تحقيــق٢٧٣

 الحلبي.

سنن أبي داود السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  - 

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة  :هـــ)، تحقيــق٢٧٥األزدي السجســتاين (المتــوىف: 

 .بيروت -العصرية، صيدا 
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عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضــحاك، الرتمــذي، أبــو عيســى  ســنن الرتمــذي، محمــد بــن - 

هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمـد شـاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم ٢٧٩(المتوىف: 

 .هـ١٣٩٥ الثانية، الطبعة مصر، - عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

الخســروجردي الخراســاين، أبــو بكــر  الســنن الكــربى، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى - 

  -محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  :هــ)، تحقيـق٤٥٨البيهقي (المتـوىف: 

 .هـ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة لبنان،

سنن النسائي = المجتبى من السنن، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاين،  - 

 -عبـد الفتــاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات اإلســالمية  :هــ)، تحقيـق٣٠٣النسـائي (المتـوىف: 

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة حلب،

أبو إسحاق إبراهيم بـن عبـد اهللا ، سؤاالت أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد لإلمام يحيى بن معين - 

الفـاروق ، أبـو عمـر محمـد بـن علـي األزهـري :تحقيـق)، هــ تقريبـ� ٢٦٠المتـوىف: ( بن الجنيد

 .هـ ١٤٢٨الطبعة األولى، ، القاهرة -للطباعة والنشر الحديثة 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ، سؤاالت اآلجري - 

ِجْستاين (المتـوىف:  عمـادة البحـث العلمـي  ،محمـد علـي قاسـم العمـري :تحقيـق، هــ)٢٧٥السِّ

 .هـ١٤٠٣الطبعة األولى، ، كة العربية السعوديةبالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، الممل

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي ، شرح السنة - 

الطبعـة ، دمشـق، بيـروت -المكتـب اإلسـالمي  ،شعيب األرنؤوط :تحقيق، هـ)٥١٦(المتوىف: 

 .هـ١٤٠٣الثانية، 

بو العباس أحمد بن حسين بـن علـي بـن رسـالن المقدسـي شهاب الدين أ ،شرح سنن أبي داود - 

 .هـ١٤٣٧األولى،  الطبعة ،دار الفالح مصر: تحقيق، هـ) ٨٤٤الرملي الشافعي (المتوىف: 

أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة األزدي ، شرح مشكل اآلثار - 

ــؤوطت، هـــ)٣٢١الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي (المتــوىف:  ــق: شــعيب األرن  ،حقي

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة
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أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخْســَرْوِجردي الخراســاين، أبــو بكــر ، شــعب اإليمــان - 

مكتبــة الرشــد ، الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، تحقيــق: هـــ)٤٥٨البيهقــي (المتــوىف: 

 .هـ١٤٢٣الطبعة األولى، ، بالرياض

أبـو بكـر عبـد اهللا بــن محمـد بـن عبيـد بـن ســفيان بـن قـيس البغـدادي األمـوي القرشــي ، لشـكرا - 

ــوىف:  ــدنيا (المت ــي ال ــابن أب ــروف ب ـــ)٢٨١المع ــق، ه ــدر :تحقي ــدر الب ــالمي ، ب ــب اإلس  -المكت

 هـ.١٤٠٠الطبعة الثالثة، ، الكويت

عـاذ بـن معبـد، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن م - 

شـعيب األرنـؤوط، مؤسسـة  :هــ)، تحقيـق٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوىف: 

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية،  -الرسالة 

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السـلمي  - 

 - محمـد مصـطفى األعظمـي، المكتـب اإلسـالمي د. :هـ)، تحقيـق٣١١النيسابوري (المتوىف: 

 .بيروت

ــاج النيســابوري ( ،صــحيح مســلم -  ــن الحج ــلم ب ــوىفمس ــق: هـــ)٢٦١: المت ــؤاد ، تحقي محمــد ف

 .بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، عبدالباقي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين، النسائي (المتوىف: ، الضعفاء والمرتوكون - 

 .هـ١٣٩٦الطبعة األولى، ، حلب -دار الوعي ، محمود إبراهيم زايد :تحقيق، )هـ٣٠٣

، هــ)٣٢٢أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بـن حمـاد العقيلـي المكـي (المتـوىف: ، الضعفاء - 

 .هـ١٤٠٤الطبعة األولى، ، بيروت - دار المكتبة العلمية ،عبد المعطي أمين قلعجي :تحقيق

علـي محمـد  .د :تحقيـق)، هـ٢٣٠المتوىف: ، (د بن سعد بن منيع الزهريمحم ،الطبقات الكبير - 

 .هـ١٤٢١ ،الطبعة األولى، القاهرة -مكتبة الخانجي ،عمر

أحمد بن محمد بن إسحاق ابن  ،ومعاشرته مع العباد عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه  - 

نِّي (المتوىف:  بلـة للثقافـة اإلسـالمية ومؤسسـة علـوم دار الق ،كـوثر الـربين :تحقيـق، هـ)٣٦٤السُّ

 .جدة / بيروت -القرآن 
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أبو الفضل أحمد بن علي  ،الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس يف الكتب المشهورة - 

 .هـ)٨٥٢بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (المتوىف: 

لقاسم خلف بن عبد الملك أبو ا ،غوامض األسماء المبهمة الواقعة يف متون األحاديث المسندة - 

د. عــز  :تحقيـق، هـــ)٥٧٨بـن مسـعود بــن بشـكوال الخزرجــي األنصـاري األندلســي (المتـوىف: 

 هـ.١٤٠٧الطبعة األولى، ، بيروت - عالم الكتب، الدين علي السيد

أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الُخْسـَرْوِجردي الخراسـاين، أبـو بكـر ، فضائل األوقات - 

مكـة  -مكتبـة المنـارة  ،عدنان عبد الرحمن مجيـد القيسـي :تحقيق، هـ)٤٥٨ىف: البيهقي (المتو

 هـ.١٤١٠األولى،  الطبعة، المكرمة

أبـو بكـر عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس البغـدادي األمـوي  ،فضائل رمضـان - 

دار ، منصـورعبـد اهللا بـن حمـد ال: قيحق، تهـ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوىف: 

 .هـ١٤١٥الطبعة األولى، ، السعودية -السلف، الرياض 

، تحقيـق: بـدر البـدر، هــ)٣٨٥أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين (المتـوىف: ، فضائل رمضان - 

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى، الكويت - دار ابن األثير

 بن الجنيد البجلي الرازي ثم أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا، الفوائد - 

، الريـاض - مكتبـة الرشـد، حمدي عبد المجيـد السـلفي :تحقيق، هـ)٤١٤الدمشقي (المتوىف: 

 هـ.١٤١٢الطبعة األولى، 

الـدكتور ، تحقيـق: هــ)٣٦٥أبو أحمد بن عدي الجرجاين (المتـوىف: ، الكامل يف ضعفاء الرجال - 

 .الثالثة الطبعة - سهيل زكار

أبو بِْشر محمد بن أحمد بـن حمـاد بـن سـعيد بـن مسـلم األنصـاري الـدوالبي  ،سماءالكنى واأل - 

/  بيـروت -دار ابـن حـزم  ،أبو قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي :تحقيق، هـ)٣١٠الرازي (المتوىف: 

 .هـ١٤٢١الطبعة األولى، ، لبنان

حبان بن معـاذ محمد بن حبان بن أحمد بن ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمرتوكين - 

محمـود إبـراهيم  :تحقيـق، هــ)٣٥٤بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الـدارمي، الُبسـتي (المتـوىف: 

 .هـ١٣٩٦الطبعة األولى، ، حلب -دار الوعي  ،زايد
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٤٩٤  

أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األمـوي القرشـي  ،مداراة الناس - 

ــدن ــي ال ــابن أب ــروف ب ــوىف: المع ـــ)٢٨١يا (المت ــق، ه ــف :تحقي ــان يوس ــر رمض ــد خي   دار ، محم

 .هـ١٤١٨الطبعة األولى، ، بنانل - بيروت ،ابن حزم

نن الكربى -  أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الُخْسـَرْوِجردي الخراسـاين، ، المدخل إلى السُّ

دار الخلفـاء  ،د. محمـد ضـياء الـرحمن األعظمـي :تحقيـق، هـ)٤٥٨أبو بكر البيهقي (المتوىف: 

 .الكويت - للكتاب اإلسالمي

أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سـهل بـن شـاكر الخرائطـي ، مساوئ األخالق ومذمومها - 

مكتبة السـوادي للتوزيـع،  ،مصطفى بن أبو النصر الشلبي: قيحق، تهـ)٣٢٧السامري (المتوىف: 

 .هـ١٤١٣الطبعة األولى، ، جدة

أبـو عبـد اهللا الحــاكم محمـد بـن عبــد اهللا بـن محمـد النيســابوري  ،المسـتدرك علـى الصــحيحين - 

الطبعـة ، تبيـرو -دار الكتـب العلميـة  ،تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، هـ)٤٠٥(المتوىف: 

  هـ.١٤١١األولى، 

مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بـن الجـارود الطيالسـي البصـرى (المتـوىف:  - 

 األولـى، الطبعـة مصـر، - الدكتور محمد بن عبد المحسن الرتكي، دار هجـر :هـ)، تحقيق٢٠٤

 .هـ١٤١٩

مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بـن علـي بـن المثنـى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـالل التميمـي،  - 

 الطبعة دمشق، - حسين سليم أسد، دار المأمون للرتاث :هـ)، تحقيق٣٠٧الموصلي (المتوىف: 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ األولى،

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباين  - 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبـد اهللا بـن  -شعيب األرنؤوط  :هـ)، تحقيق٢٤١(المتوىف: 

 هـ.١٤٢١عبدالمحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضـاعي المصـري أبو عبد ا، مسند الشهاب - 

الطبعة ، بيروت - مؤسسة الرسالة ،حمدي بن عبد المجيد السلفي :تحقيق، هـ)٤٥٤(المتوىف: 

 هـ.١٤٠٧الثانية، 
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 أبـو محمـد عبـد الحميـد بـن حميـد بـن نصـر الَكّسـي ويقـال لـه: الَكّشـي ،مسند عبـد بـن حميـد - 

الطبعة األولـى، ، القاهرة - مكتبة السنة، صبحي البدري السامرائي :تحقيق، هـ)٢٤٩(المتوىف: 

 هـ.١٤٠٨

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاين، النسـائي (المتـوىف: ، مشيخة النسائي - 

الطبعـة ، مكـة المكرمـة -دار عـالم الفوائـد  ،الشريف حاتم بن عارف العـوين :تحقيق، هـ)٣٠٣

 .هـ١٤٢٣ ،األولى

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماين الصنعاين (المتـوىف:  - 

الهنــد، الطبعــة الثانيــة،  -حبيــب الــرحمن األعظمــي، المجلــس العلمــي :هـــ)، تحقيــق٢١١

 .هـ١٤٠٣

ن أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـ ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - 

دار العاصـمة، ، د. سعد بن ناصـر بـن عبـد العزيـز الشـثري ،هـ)٨٥٢حجر العسقالين (المتوىف: 

 .هـ١٤١٩الطبعة األولى، ، السعودية - دار الغيث

أبو سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهـم البصـري  ،معجم ابن األعرابي - 

دار  ،د المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسـينيتحقيق وتخريج: عب، هـ)٣٤٠الصويف (المتوىف: 

 .هـ١٤١٨الطبعة األولى، ، ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـرباين  ،المعجم األوسط - 

 .القاهرة - دار الحرمين، طارق بن عوض اهللا :تحقيق، هـ)٣٦٠(المتوىف: 

سليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـرباين لمعجم الصغير، ا - 

دار عمـار  ،المكتب اإلسالمي، محمد شكور محمود الحاج أمرير :تحقيق، هـ)٣٦٠(المتوىف: 

 هـ.١٤٠٥الطبعة األولى،  ،بيروت -

أبـو القاسـم الطـرباين المعجم الكبير، سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي،  - 

 - حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، دار النشـر: مكتبـة ابـن تيميـة :هـ)، تحقيـق٣٦٠(المتوىف: 

 .الثانية الطبعة القاهرة،
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معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين  - 

 الطبعـة الريـاض، - ازي، دار الـوطن للنشـرعادل بـن يوسـف العـز :هـ)، تحقيق٤٣٠: (المتوىف

 .ـه١٤١٩ األولى،

بو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األمـوي الدنيا، أ مكارم األخالق - 

مكتبـة  ،مجـدي السـيد إبـراهيم :تحقيـق، هــ)٢٨١القرشي المعروف بابن أبي الـدنيا (المتـوىف: 

 .القاهرة - القرآن

أبو بكر محمد بـن جعفـر بـن محمـد بـن سـهل بـن ، خالق ومعاليها ومحمود طرائقهامكارم األ - 

دار ، تقديم وتحقيق: أيمن عبـد الجـابر البحيـري، هـ)٣٢٧شاكر الخرائطي السامري (المتوىف: 

 .هـ١٤١٩الطبعة األولى، ، اآلفاق العربية، القاهرة

بيـروت،  -ب للنشـر والتوزيـع عـالم الكتـ مجموعـة مـن المـؤلفين،، موسوعة أقوال الدارقطني - 

 .م ٢٠٠١الطبعة األولى، ، لبنان

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، لشمس الدين، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  - 

علي محمد البجاوي، طبعة: دار المعرفة للطباعة والنشـر،  :هـ)، تحقيق٧٤٨الذهبي (المتوىف: 

 هـ.١٣٨٢ى، بيروت، لبنان، الطبعة األول

أبو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسـن المعـروف بـالحكيم  ،نوادر األصول يف أحاديث الرسول - 

مكتبــة اإلمــام  ،إســماعيل بــن إبــراهيم متــولي عــوض :تحقيــق)، هـــ ٣٢٠المتــوىف: ، (الرتمــذي

 .م٢٠٠٨الطبعة األولى، ، البخاري

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٩٧ 

List of Sources and References 
 

 - Duminicile și secundele, Abu Bakr Ahmad Ibn Amr Ibn Abi Asim (d. 287), 
verificat de Dr. În numele lui Al-Jawabreh, Dar Al-Raya, Riyadh, prima ediție, 
1411 AH. 

 - Tahdheeb al-Tahdheeb, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmed 
bin Hajar al-Asqalani (decedat: 852 AH), The Systemic Knowledge Department 
Press, India, Prima ediție, 1326 AH. 

 - Tahdheeb Al-Kamal în numele oamenilor, de Youssef bin Abdul-Rahman bin 
Youssef, Abi Al-Hajjaj, Jamal Al-Din Ibn Al-Zaki Abi Muhammad Al-Qudai Al-
Kalbi Al-Mazi (decedat: 742 AH), verificat de Dr. Bashar Awad Maarouf, ediție: 
Fundația Resala, Beirut, prima ediție, 1400/1980 d.Hr. 

 - Al-Jarrah și Al-Ta'idil, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris 
bin al-Mundhir al-Tamimi, al-Hanzali, al-Razi ibn Abi Hatim (decedat: 327 AH), 
Casa Renașterii al moștenirii arabe - Beirut, prima ediție, 1271 AH. 

 - Ornamentul lui Awliya și straturile Safiei, de Abu Naim Ahmad bin Abdullah Al-
Asbahani, Al Saada Press, Egipt, 1394 AH. 

 - Sunan Ibn Majah, Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini și 
Majah, numele tatălui său Yazid (decedat: 273 AH), verificat de Muhammad Fuad 
Abdul-Baqi, Casa Renașterii Cărților Arabe - Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi. 

 - Sunan Abi Dawood al-Sijistani, Abu Dawud Suleiman bin al-Ash'ath bin Ishaq 
bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani (decedat: 275 AH), verificat 
de Muhammad Muhi al-Din Abd al-Hamid, Biblioteca Modernă, Saida - Beirut. 

 - Sunan al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa ibn Surah bin Musa bin al-Dahhak, al-
Tirmidhi, Abu Issa (decedat: 279 AH), anchetă și comentariu de: Ahmad 
Muhammad Shaker, Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, și Ibrahim Atwa Awad, 
Biblioteca și tipografia companiei Mustafa al-Babi al-Halabi - Egipt, ediția a doua, 
1395 AH. 

 - Al-Sunan Al-Kubra, Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Bin Musa Al-Khosrojordi 
Al-Khurasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (decedat: 458 AH), Editat de Muhammad 
Abdul-Qader Atta, Dar Al-Kotob Al yourology, Beirut - Liban, ediția a treia, 1424 
your. 

 - Sunan Al-Nasa'i = Al-Mujtaba Min Al-Sunan, Abu Abdul-Rahman Ahmad Bin 
Shuaib Bin Ali Al-Khorasani, Al-Nasa'i (decedat: 303 AH), editat de Abd Al-
Fattah Abu Ghuddah, Biroul de publicații islamice - Alep, ediția a doua, 1406. 

 - Sahih Ibn Hibban, aranjat de Ibn Bilban, Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn 
Hibban Ibn Mu`adh Ibn Ma`bad, Al-Tamimi, Abu Hatim, Al-Darami, Al-Basti 
(decedat: 354 AH), editat de Shuaib Al-Arna`out, Fundația Al-Risalah - Beirut, 
ediția a doua, 1414. 

 - Sahih Ibn Khuzaymah, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah bin al-
Mughira bin Salih bin Bakr al-Salami al-Nisaburi (decedat: 311 AH), verificat de 
Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, Biroul Islamic - Beirut. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٤٩٨  

 - Sahih Muslim, Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nisabouri (T.: 261 AH), editat de 
Muhammad Fuad Abdul-Baqi, House of Revival of Arab Heritage, Beirut. 

 - Al-Kamil fi Wafa 'al-Rijal, Abu Ahmad bin Uday al-Jarjani (decedat: 365 AH), 
editat de Dr. Suhail Zakar - ediția a treia. 

 - Musnadul lui Abu Dawood Al-Tayalisi, Abu Dawud Suleiman bin Dawood bin 
Al-Jaroud Al-Tayalisi Al-Basri (decedat: 204 AH), verificat de Dr. Muhammad 
bin Abdul-Mohsen Al-Turki, Dar Hajar - Egipt, prima ediție, 1419 AH. 

 - Musnadul lui Abi Ali, Abu Ali Ahmed bin Ali bin al-Muthanna bin Yahya bin Isa 
bin Hilal al-Tamimi, al-Mawsili (decedat: 307 AH), editat de Hussain Salim Asad, 
Al-Mamoun House for Heritage - Damasc, prima ediție, 1404-1984 d.Hr. 

 - Musnadul imamului Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad 
bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani (decedat: 241 AH), editat de Shuaib al-
Arna`ut - Adel Murshid și alții, sub supravegherea: Dr. Abdullah bin Abdul-
Mohsen al-Turki, Fundația Resala, prima ediție, 1421 AH 

 - Musannaf Abdul Razzaq, Abu Bakr Abd Al-Razzaq Bin Hammam Bin Nafi Al-
Hamiri Al-Yamani Al-Sanaani (decedat: 211 AH), editat de Habib Al-Rahman Al-
Azhami, Consiliul Științific - India, ediția a doua, 1403. 

 - Al-Mu'jam al-Awsat, Suleiman bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-
Shami, Abu al-Qasim al-Tabarani (decedat: 360 AH), ancheta lui Tariq bin Awad 
Allah, Dar Al-Haramain - Cairo. 

 - Al-Mu'jam al-Saghir, Suleiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-
Shami, Abu al-Qasim al-Tabarani (decedat: 360 AH), editat de Muhammad 
Shakur Mahmoud al-Hajj Amerir, Biroul Islamic, Dar Ammar - Beirut, prima 
ediție, 1405 AH. 

 - Marele Lexicon, Suleiman bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Shami, 
Abu al-Qasim al-Tabarani (decedat: 360 AH), editat de Hamdi bin Abd al-Majid 
al-Salafi, Editura: Ibn Biblioteca Taymiyyah - Cairo, ediția a doua. 

 - Cunoașterea însoțitorilor, Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin Ahmed bin Ishaq 
bin Musa bin Mahran Al-Asbahani (decedat: 430 AH), editat de Adel bin Yusef 
Al-Azzazi, Editura Dar Al-Watan - Riyadh, Prima ediție 1419 AH. 

 - Balance of Moderation in Criticism of Men, de Shams al-Din, Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmad bin Othman bin Qaymaz al-Dhahabi (decedat: 748 AH), 
de Ali Muhammad al-Bajawi, ediție: Dar al-Ma'rifah pentru tipărire și publicare, 
Beirut, Liban, prima ediție, 1382 AH. 

 - Cerere, Suleiman bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Shami, Abu al-
Qasim al-Tabarani (decedat: 360 AH), editat de Mustafa Abdel-Qader Atta, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, prima ediție, 1413. 

 - Morale onorabile, excelențele lor și Mahmoud Tareeqahs lor, Abu Bakr 
Muhammad bin Jaafar bin Muhammad bin Sahl bin Shaker al-Khariti al-
Samaritan (decedat: 327 AH), prezentat și investigat de: Ayman Abdel-Jaber Al-
Buhairi, Dar Al-Afaq Al-Arabiya, Cairo, Prima ediție, 1419 AH. 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٤٩٩ 

 - Cea mai înaltă morală a lumii, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin 
Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Quraishi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-
Dunya (decedat: 281 AH), editat de Majdi al-Sayed Ibrahim, Qur o bibliotecă - 
Cairo. 

 - Literatură unică, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Bukhari, 
Abu Abdullah (decedat: 256 AH), editat de Samir bin Amin al-Zuhairi, 
Knowledge Library for Publishing and Distribution, Riyadh, prima ediție, 1419 
AH. 

 - Musnadul lui Abd bin Hamid, Abu Muhammed Abd al-Hamid bin Hamid bin 
Nasr al-Kassi și se numește: Al-Kashi (decedat: 249 AH), editat de Subhi al-Badri 
al-Samarrai, Biblioteca Sunnah - Cairo, prima ediție, 1408. 

 - Oamenii credinței, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-
Khurasani, Abu Bakr al-Bayhaqi (decedat: 458 AH), editat de Dr. Abd al-Ali Abd 
al-Hamid Hamid, Al -Rashed Library in Riyadh, Prima ediție, 1423 AH. 

 - Explicația problemei arheologiei, Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin Salama 
bin Abd al-Malik bin Salamah al-Azdi, piatra egipteană cunoscută sub numele de 
al-Tahawi (decedat: 321 AH), editată de: Shuaib Al-Arna ' afară, Foundation for 
Resalah, prima ediție - 1415 AH. 

 - Mulțumesc, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubayd bin Sufyan bin Qais 
al-Baghdadi, Umayyad al-Qurashi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-Dunya 
(decedat: 281 AH), ancheta lui Badr al-Badr, Biroul Islamic - Kuweit, ediția a 
treia, 1400 AH. 

 - Explicația despre Sunnah, Muhid al-Sunnah, Abu Muhammad al-Husayn bin 
Masud bin Muhammad ibn al-Furra al-Baghawi al-Shafi'i (decedat: 516 AH), 
editat de Shuaib al-Arna'ut, Biroul Islamic - Damasc, Beirut, ediția a doua, 1403 
AH. 

 - Ascetism, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad 
al-Shaibani (decedat: 241 AH), adnotat de Muhammad Abdul Salam Shaheen, Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Liban, prima ediție, 1420 AH. 

 - Al-Zuhd, Abu Masoud Al-Maafi bin Imran bin Nafil bin Jaber Al-Azdi Al-
Mawsili (decedat: 185 AH), Dar Al-Bashaer Al-Islamiyya - Beirut, editat de Dr. 
Amer Hassan Sabry, prima ediție, 1420 AH. 

 - Înalte revendicări ale suplimentelor celor opt lanțuri, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali 
bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar al-Asqalani (decedat: 852 AH), d. Saad bin 
Nasser bin Abdulaziz Al-Shathry, Dar Al-Asimah, Dar Al-Ghaith - Arabia 
Saudită, Prima ediție, 1419 AH. 

 - Comportamentul profetului astăzi și noaptea cu Domnul său, Înălțatul, și relația sa 
cu servitorii, Ahmed bin Muhammad bin Ishaq Ibn al-Sunni (decedat: 364 AH), a 
fost investigat de Kawthar Al-Burni, Casa Qiblah pentru Islamici Cultura și 
Fundația Științelor Coranului - Jeddah / Beirut. 

 - Al-Khula'at, Ali ibn al-Hasan ibn al-Husayn ibn Muhammad, Abu al-Hasan al-
Khil'i al-Shafi'i (decedat: 492 AH). 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٥٠٠  

 - Credința lui Ibn Mandah, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad 
bin Yahya bin Mandah al-Abdi (decedat: 395 AH), verificată de Dr. Ali bin 
Muhammad bin Nasser Al-Faqihi, Fundația Resala - Beirut, ediția a doua, 1406 
AH. 

 - Ambiguitățile numelor ambigue situate în corpul haditilor al-Musnad, Abu al-
Qasim Khalaf bin Abd al-Malik bin Masoud bin Bashkawal al-Khazraji al-Ansari 
al-Andalusi (decedat: 578 AH), editat de Dr. Ezz El-Din Ali Al-Sayed, The World 
of Books - Beirut, Prima ediție, 1407 AH. 

 - Visul, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-
Baghdadi, Umayyad al-Qurashi cunoscut sub numele de Ibn Abi al-Dunya 
(decedat: 281 AH), verificat de Muhammad Abdul Qadir Ahmad Atta, The 
Cultural Books Fundație - Beirut, Prima ediție, 1413 AH. 

 - Defectele și greșelile moralei, Abu Bakr Muhammad Bin Jaafar Bin Muhammad 
Bin Sahl Bin Shaker Al-Khariti Al-Samaritan (decedat: 327 AH), editat de 
Mustafa Bin Abu Al-Nasr Al-Shalabi, Biblioteca Al-Sawadi pentru Distribuție, 
Jeddah, prima ediție, 1413 AH. 

 - Beneficii, Abu al-Qasim Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Jaafar bin 
Abdullah bin al-Junaid al-Bajali al-Razi apoi al-Dimashqi (decedat: 414 AH), 
editat de Hamdi Abd al-Majid al-Salafi, Al -Rashed Library - Riyadh, prima 
ediție, 1412 AH. 

 - The History of Baghdad, Abu Bakr Ahmed bin Ali bin Thabit bin Ahmed bin 
Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi (decedat: 463 AH), editat de Dr. Bashar Awad 
Maarouf, Dar Al-Gharb Al-Islami - Beirut, First Ediție, 1422 AH. 

 - Ciudățenii capturate de la Musnad al-Firdaws din ceea ce nu este în cărțile 
cunoscute, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar al-
Asqalani (decedat: 852 AH). 

 - Cei slabi, Abu Jaafar Muhammad bin Amr bin Musa bin Hammad al-Aqili al-
Makki (decedat: 322 AH), editat de Abd al-Mu'ti Amin Qalaji, Biblioteca 
științifică Casa - Beirut, prima ediție, 1404 AH. 

 - Introducerea la marile Sunnah, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-
Khusurdi Al-Khurasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (decedat: 458 AH), verificat de Dr. 
Muhammad Diaa Al-Rahman Al-Azhami, Dar Al-Califhs for Islamic Book - 
Kuwait. 

 - Defăimarea vorbirii și a familiei sale, Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin 
Ali Al-Ansari Al-Harawi (decedat: 481 AH), editat de Abdul Rahman Abdul Aziz 
Al-Shibl, Biblioteca de Științe și Guvernare - Medina, prima ediție, 1418 AH. 

 - Musnad Al-Shehab, Abu Abdullah Muhammad bin Salama bin Jaafar bin Ali bin 
Hakmoun Al-Qudai Al-Masri (decedat: 454 AH), editat de Hamdi bin Abdul 
Majeed Al-Salafi, Fundația Al-Risala - Beirut, ediția a doua, 1407 AH. 

 - The History of Damascus, Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hebat Allah, 
cunoscut sub numele de Ibn Asakir (decedat: 571 AH), editat de Amr bin Thamma 
al-Amrawi, Dar al-Fikr pentru tipărire, publicare și distribuție, 1415 AH. 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عواطف بنت نصار الرشيدي

  

٥٠١ 

 - Glorificând puterea rugăciunii, Abu Abdullah Muhammad bin Nasr bin Al-Hajjaj 
Al-Marwazi (decedat: 294 AH), verificat de Dr. Abdul-Rahman Abdul-Jabbar Al-
Faraiwi, Biblioteca Al-Dar - Al-Madina Al-Munawwarah, Prima Ediție, 1406 AH. 

 - Porecle și Substantive, Abu Bashr Muhammad bin Ahmed bin Hammad bin Saeed 
bin Muslim al-Ansari al-Dulabi al-Razi (decedat: 310 AH), recenzia lui Abu 
Qutaybah despre Muhammad al-Faryabi, Dar Ibn Hazm - Beirut / Liban, prima 
ediție, 1421 AH. 

 - Rafinarea antichităților și detalierea dovezilor stabilite cu privire la autoritatea 
Mesagerului lui Dumnezeu din Al-Akhbar - Musnad Ibn Umar, Muhammad Ibn 
Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghaleb al-Amili, Abu Ja`far al-Tabari (decedat: 310 
AH), editat de Mahmoud Muhammad Shaker, Al-Madani Press - Cairo. 

 - Amali Ibn Bishran, Abu al-Qasim Abd al-Malik bin Muhammad bin Abdullah bin 
Bashran bin Muhammad bin Bashran bin Mahran al-Baghdadi (decedat: 430 AH), 
al cărui text a fost ridicat: Abu Abd al-Rahman Adel bin Yusuf al -Azzazi, Dar al-
Watan, Riyadh, prima ediție, 1418 AH. 

 - Amabilitatea oamenilor, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin 
Sufyan bin Qais al-Baghdadi, omayyad al-Qurashi cunoscut sub numele de Ibn 
Abi al-Dunya (decedat: 281 AH), editat de Muhammad Khair Ramadan Yusuf, 
Dar Ibn Hazm - Beirut - Liban, prima ediție, 1418 AH. 

 - Umilință lentă, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin 
Qais al-Baghdadi al-Quraishi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-Dunya (decedat: 
281 AH), editat de Muhammad Abd al-Qadir Ahmad Atta, Dar al- Kutub al-
Ilmiyya - Beirut, prima ediție, 1409 AH. 

 - Dicționarul lui Ibn Al-Arabi, Abu Sa`id Bin Al-A`rabi Ahmed Bin Muhammad 
Bin Ziyad Bin Bishr Bin Dirham Al-Basri Al-Sufi (decedat: 340 AH), editat și 
regizat de: Abdul-Mohsen Bin Ibrahim Bin Ahmed Al-Husseini, Dar Ibn Al-
Jawzi, Regatul Arabiei Saudite, Prima ediție, 1418 E. 

 - Anecdote ale bunurilor din haditurile Messengerului, Abu Abdullah Muhammad 
bin Ali bin al-Hassan, cunoscut sub numele de al-Hakim al-Tirmidhi, (decedat: 
320 AH), editat de Ismail bin Ibrahim Metwally Awad, Biblioteca Imam Bukhari, 
Prima ediție, 2008 d.Hr. 

 - parte din hadithul lui Abu Hafs Omar bin Ahmed bin Shaheen, sub autoritatea 
șeicilor săi, Abu Hafs Omar bin Ahmed bin Shaheen (decedat: 385 AH), îngrijit 
de Hisham bin Muhammad, Adwaa al-Salaf, Riyadh Prima ediție, 1418 AH. 

 - At-Targheeb și At-Tarheeb, Ismail bin Muhammad bin al-Fadl bin Ali al-Qurashi 
al-Talihi al-Taymi al-Asbahani, Abu al-Qasim, poreclit „Qawam al-Sunna 
(decedat: 535 AH), editat de Ayman bin Saleh bin Shaban, Dar Al-Hadith - Cairo, 
prima ediție 1414 AH. 

 - Virtuțile Ramadanului, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan 
bin Qais al-Baghdadi, Umayyad al-Qurashi, cunoscut sub numele de Ibn Abi al-
Dunya (decedat: 281 AH), Abdullah bin Hamad al-Mansour, Dar al-Salaf, Riyadh 
- Arabia Saudită, prima ediție, 1415 AH. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... عن النيب »خصلتان« :األحاديث اليت ورد فيها لفظ

٥٠٢  

 - The Virtues of Ramadan, Abu Hafs Omar bin Ahmed Ibn Shaheen (decedat: 385 
AH), editat de: Badr Al-Badr, Dar Ibn Al-Atheer - Kuweit, Prima ediție 1415 AH. 

 - The Virtues of Times, Ahmad bin Al Hussein bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdi 
al-Khurasani, Abu Bakr al-Bayhaqi (decedat: 458 AH), editat de Adnan Abd al-
Rahman Majid al-Qaisi, Biblioteca Al-Manara - Mecca Al-Mukarramah, prima 
ediție, 1410 AH. 

 - Amali al-Mahamili - narațiunea lui Ibn Yahya al-Sale, Abu Abdullah al-Baghdadi 
al-Husayn bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Saeed bin Aban al-Dhbi al-
Muhamili (decedat: 330 AH), verificată de Dr.. Ibrahim Al-Qaisi, Biblioteca 
Islamică, Dar Ibn Al-Qayyim - Amman - Iordania, Dammam, Prima ediție, 1412 
AH. 

 - At-Tabaqat Al-Kabeer, Muhammad bin Saad bin Manea Al-Zahri, decedat: 230 
AH, verificat de Dr. Ali Muhammad Omar, Biblioteca Al-Khanji - Cairo, Prima 
Ediție 1421 AH. 

 - parte din acesta este hadithul lui al-Mussaisi Lewin, Abu Jaafar Muhammad bin 
Suleiman bin Habib bin Jabir al-Asadi al-Masaisi cunoscut sub numele de Lewin 
(decedat: 245 AH), editat de Abu Abd al-Rahman Musaad bin Abd al -Hamid al-
Saadani, Adwaa al-Salaf - Riyadh, prima ediție, 1418 AH. 

 - Al-Mustadrak Ali al-Sahihin, Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah 
bin Muhammad al-Nisaburi (decedat: 405 AH), editat de: Mustafa Abdul Qadir 
Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Prima ediție, 1411 AH. 

 - The History of Asbahan = News of Isbahan, Abu Naim Ahmed bin Abdullah bin 
Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mahran Al-Asbahani (decedat: 430 AH), ancheta 
lui Sayed Kesrawi Hassan, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, întâi Ediție, 1410 
AH. 

 - License to Kiss the Hand, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Asim bin 
Zazan Al-Khazen, cunoscut sub numele de Ibn Al-Muqri (decedat: 381 AH), 
editat de Mahmoud Muhammad Al-Haddad, Dar Al-Asimah - Riad, prima ediție, 
1408 AH. 

 - Al-Tanweer Sharh Al-Jami Al-Saghir, Muhammad bin Ismail bin Salah bin 
Muhammad al-Hasani, Al-Kahlani, apoi Al-Sanani, Abu Ibrahim, Ezz Al-Din, 
cunoscut ca predecesorii săi, Emirul (decedat): 1182 AH), verificat de Dr. 
Muhammad Ishaq Muhammad Ibrahim, Biblioteca Dar Al-Salam, Riyadh, prima 
ediție, 1432 AH. 

 - Părțile ciudățenilor și indivizilor, Abu al-Fadl Muhammad bin Taher bin Ali bin 
Ahmed al-Maqdisi al-Shaibani, cunoscut sub numele de Ibn al-Qisarani (decedat: 
507 AH), anchetat de Mahmoud Muhammad Mahmoud Hassan Nassar, Dar al -
Kutub al-Ilmiyya - Beirut, prima ediție, 1419 AH. 

 - Răniții, printre cei moderni, slabi și neglijați, Muhammad bin Habban bin Ahmed 
bin Habban bin Muadh bin Mu'adh, al-Tamimi, Abu Hatim, al-Darami, al-Busti 
(decedat: 354 AH), editat de Mahmoud Ibrahim Zayed, Dar al-Awa'i - Alep, prima 
ediție, 1396 AH. 
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 - Întrebările lui Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Junaid către imamul Yahya bin Mu'in, 
Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah bin Al-Junaid (decedat: 260 AH aproximativ), 
ancheta lui Abu Omar Muhammad bin Ali Al-Azhari, Al-Farouq Tipărire și 
editare modernă - Cairo, prima ediție, 1428 AH. 

 - Cei slabi și părăsiți, Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Al-Khorasani, 
Al-Nasa’i (decedat: 303 AH), anchetat de Mahmoud Ibrahim Zayed, Casa 
conștiinței - Alep, prima ediție, 1396 AH. 

 - Encyclopedia of Sayings of Al-Daraqutni, un grup de autori, The World of Books 
for Publishing and Distribution - Beirut, Liban, Prima ediție, 2001 d.Hr. 

 - Marea Istorie, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Bukhari, Abu 
Abdullah (decedat: 256 AH), ediția Enciclopediei Otomane, Hyderabad - Deccan, 
tipărită sub supravegherea: Muhammad Abd al-Muayed Khan. 

 - Al-Thiqaat, Muhammad bin Habban bin Ahmed bin Hibban bin Muadh bin 
Muadh, al-Tamimi, Abu Hatim, al-Darami, al-Busti (decedat: 354 AH), tipărit cu 
ajutorul: Ministerul Educației din Înaltul guvern indian, sub supraveghere: Dr. 
Muhammad Abdul Muayed Khan, Director al Departamentului Educație Imperiul 
Otoman, Enciclopedia Otomană din întunericul Hyderabad, India, Prima ediție, 
1393 AH. 

 - Întrebări ale lui Al-Ajri, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin 
Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijstani (decedat: 275 AH), verificare de 
către Muhammad Ali Qasim Al-Omari, Deanship of Scientific Cercetări la 
Universitatea Islamică, Madinah, Regatul Arabiei Saudite, Prima Ediție, 1403 AH. 

 - Șeicul lui Al-Nisa'i, Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Al-Khorasani, 
Al-Nasa'i (decedat: 303 AH), editat de Al-Sharif Hatim bin Aref Al-Awni, Casa 
Lumea beneficiilor - Mecca Al-Mukarramah, prima ediție, 1423 AH. 

 - Explicația lui Sunan Abi Dawood, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin 
Hussein bin Ali bin Raslan al-Maqdisi al-Ramli al-Shafi'i (decedat: 844 AH), 
editat de Dar al-Falah Egipt, mai întâi ediție, 1437 AH. 
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