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 حتقيق

 عبد اهلل احلسيني

 غفر اهلل له ولوالَديه وللُمسلمني أمجعني

 جزء  
تاء  يف ختريج حديث الش ِّ

 

 أتليف
 اهلاديام احلافظ يوسف بن حسن بن عبد اإلم

 املقدسي الصَّاحلي احلنبلي املعروف اببن املربد
 هـ( 909 -هـ  840)
 حمقًَّقا على نسخة خط ِّيٍَّة نفيسٍة خبط ِّ املؤل ِّف يُنشر ألوَّل مرَّة
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 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

 مقد ِّمة التَّحقيق
 
م
يامِّني، احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على حممَّد سي ِّد املرسلني، وعلى آله الطَّي ِّبني الطَّاهرين، وأصحابه الُغر ِّ امل

 ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الد ِّين. 
 أمَّا بعد،،،

َتاُء رَبِّيُع املُؤمِّنِّ »حول حديث:  ذا جزٌء علميٌّ حديثيٌّ لطيفٌ فه ، خطَّه يمراع الشَّيخ اإلمام احلافظ احملد ِّث مجال «الش ِّ
رمحه هللا  احلنبلي الشَّهري اببن الـمِّـمْبرمد املقدسي الصَّاحليعبد اهلادي أمحد بن يوسف بن حسن بن  اسنالد ِّين أيب احمل

 .(1) عنه بعض احملب ِّني، فشرع يف خترجيه إمجاًلا مثَّ تفصيالا أبسانيده املتَّصلة إليه وذلك حني سأله ،تعاىل
املطر والرَّعد والربق » اليت أفردها أهل العلم يف هذا الباب، كـ:املباركة العلميَّة ضاف إىل سلسلة من املصنَّفات يُ  وهو

تا»، وهـ( 281-هـ 208) نياابن أيب الد  د بن عبيد عبد هللا بن حممَّ لإلمام  «والر ِّيح لإلمام عبد الرَّمحن  «ءأحاديث الش ِّ
 .جزاهم هللا عنَّا كل خري ، وغريها،هـ( 911 -هـ  849بن أيب بكر بن حممَّد الس يوطي )

 وقد قدَّمُت بني يدي اجلزء مبحثمني:
 لمؤل ِّف.موجزة لترمجة  األوَّل:
 دراسة اجلزء. الثَّاين:

ىل أبمسائه احُلسىن وصفاته الُعلى أن ينفع هبذا اجلزء اإلسالم واملسلمني، وأن يغفر للمؤل ِّف ولنا أسأُل هللا سبحانه وتعا
تنا ولتالمذتنا وللُمسلمني أمجعني.  ولوالدينا وملشاخينا وإلخواننا وألحبابنا وألهلينا ولذر َِّّيَّ

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب ِّ العاملني.وصلَّى هللا وسلَّم على النب ِّ األمني، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعني، 
 

                                                                                                               

 ث واآلاثر ما ليس يف اآلخر.ويف كال املصنـَّفمني من األحادي ،»تاإرشاد الفىت إىل أحاديث الش ِّ »له كتاب آخر ًل يزال خمطوطاا مسَّاه: و ( 1)

 ن حممَّد سعيد احلسيين وكتبه / عبد هللا ب
 البحرين –تني الُبسي

Al7usaini81@gmail.com 
 

 هـ 1440 ربيع اآلخرمن شهر  29
 م1/2019/ 5
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 املبحث األول

 يوسف بن عبد اهلاديلمؤل ِّف اإلمام موجزة لترمجة 
 هـ( 909 -هـ  840)

 (1) يين حممد الغز ِّ : جنم الد ِّ بقلم
مة، املصن ِّف، احملد ِّث، مجال الد ِّين، ال د، ْبرم ـمِّـم شَّهري اببن اليوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي، الشَّيخ، اإلمام، العالَّ

 الصَّاحلي، احلنبلي.
 ُولد سنة أربعني ومثامنائة.

على الشَّيخ أمحد الصَّفدي احلنبلي، ومجاعة، مثَّ على الشَّيخ حممَّد، والشَّيخ عمر العسكريَّني، والشَّيخ زين  :قرأ القرآن
 احلبَّال، وصلَّى ابلقرآن ثالث مرَّات.

 تقي الد ِّين اجلراعي، والشَّيخ تقي الد ِّين بن قندس، والقاضي عالء الد ِّين املرداوي. الشَّيخ :على »املقنع»وقرأ 
 ين الزرعي.يخ برهان الد ِّ وحضر دروس خالئق، منهم: القاضي برهان الد ِّين بن مفلح، والشَّ 

الح بن أيب والصَّ وأخذ احلديث عن خالئق من أصحاب ابن حجر، وابن العراقي، وابن البالسي، واجلمال بن احلرستاين، 
 وغريهم. ،ينعمر، وابن انصر الد ِّ 

 فسري.والتَّ  ،صوفوالتَّ  ،صريفوالتَّ  ،حووالفقه، وشارك يف النَّ  ،عليه علم احلديث وكان الغالبُ 
 ليس بذاك. وأفىت، وله نظمٌ  ،سودرَّ  ،وغالبها أجزاء ،كثريةٌ   وله مؤلفاتٌ 

 عليه يف تعاليقه. وقفتُ  ،اا ضخما فا  ترمجته مؤلَّ ين بن طولون يفيخ مشس الد ِّ ف تلميذه الشَّ وقد ألَّ 
 .م سنة تسع وتسعمائةمجة يوم اًلثنني سادس عشر احملرَّ وكانت وفاة صاحب الّتَّ 

 رمحه هللا تعاىل. ،فن بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلةودُ 
 

 

                                                                                                               

، 316-315)ص  »مشيخة احلسيين»و ( للسخاوي،10/308) »الضوء الالمع»، وانظر: (1/317) »الكواكب السائرة» (1)
-68)ص  »كملالنعت األ»( ًلبن العماد، و10/62) »شذرات الذهب»( ًلبن طولون، و839-2/838) »متعة األذهان»و (،335

 »خمتصر طبقات احلنابلة»( للزركلي، و226-8/225) »األعالم»( ًلبن محيد، و1169-3/1165) »ةالسحب الوابل»( للغزي، و72
( لكحالة، 290-12/289) »معجم املؤلفني»( للكتاين، و1142-2/1141) »فهرس الفهارس»( ًلبن شطي، و86-83)ص 

 »ت العاملادي احلنبلي املخطوطة مبكتبايوسف بن حسن بن عبد اهل مؤلفاتمعجم »و ( للْبدي،1488-3/1484) »تسهيل السابلة»و
 لطريقي.( ل128-5/41) »م مصنفات احلنابلةمعج»و ،للسالمة( 50ص )
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 املبحث الثاين
 دراسة اجلزء

 اسم اجلزء: •
 

تاء جزء»: ـب -رمحه هللا تعاىل-املؤل ِّف مسَّاه   .»يف ختريج حديث الش ِّ
 نسبة اجلزء: •

 

 هذا اجلزء اثبت الن ِّسبة إىل مؤل ِّفه، وذلك ألموٍر عديدٍة، منها:
 ، وهذه املرتبة أقوى مراتب صحَّة الن سخ.خبط ِّه هفيها اسم اجلزء منسوابا إىل مؤل ِّفثبت صفحة الغالف مُ أنَّ -1
 ، منهم:(1) علمأنَّ اجلزء قد نسبه إليه مجاعة من أهل ال-2

 النعت األكمل» :هـ(، يف كتابه 1214 املتوىفالشَّافعي )الغزي العامري  حممد بن حممد شريف بن حممد الشيخ* 
 (.71)ص  »ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل

)ص  »خمتصر طبقات احلنابلة»: كتابههـ( يف   1379املتوىف ) الشطي احلنبليبن حممد بن عمر مجيل حممَّد  الشيخ* 
85.) 

تسهيل السابلة ملريد »هـ( يف كتابه:  1410* الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن علي آل عثيمني الْبدي احلنبلي )املتوىف 
 (.3/1487) »معرفة احلنابلة

فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية املنتخب من »هـ( يف كتابه:  1420* الشيخ حممَّد انصر الد ِّين األلباين )املتوىف 
 (.104ص ) »حلديثخمطوطات ا

يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي املخطوطة  مؤلفاتمعجم »كتابه: يف  الدكتور انصر بن سعود السالمة * 
 .(50ص ) »ت العاملمبكتبا

 (.5/73) »فات احلنابلةمعجم مصنَّ »يف كتابه:  عبد هللا بن حممد بن أمحد الطريقي* الدكتور 
 خرى.مع أسلوب املؤل ِّف يف تصانيفه األأنَّ أسلوب اجلزء يتَّفق متاماا -3

 

 موضوع اجلزء: •
 

ؤمِّنِّ »: حديث إىل املؤل ِّف عن ورد سؤالٌ 
ُ
تماُء رمبِّيُع امل  صلة إليه.تفصيالا أبسانيده املتَّ  إمجاًلا مثَّ  هخترجييف  شرع، ف«الش ِّ

 

 
 
 

                                                                                                               

فاء ختريج حديث»إىل  يف معظم هذه املراجعحترَّف اسم اجلزء ( 1)  ! والصَّواب ما أثبت ه من نسخٍة خبط ِّ املؤل ِّف.»الش ِّ
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 وصف النُّسخة اخلط ِّيَّة املعتمدة يف التَّحقيق: •
 (3216، رقم )دار الكتب الظَّاهرية بدمشقحمفوظٍة يف  يف غاية النَّفاسةاتمٍَّة ٍة وحيدٍة اعتمدُت يف التَّحقيق على نسخ

مركز مجعة املاجد للثقافة (، و 5005/2بة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنوَّرة رقم )مكت(، وعنها صورة فيلميَّة يف 45جمموع )
 (.225682والّتاث بديب رقم )

( إىل 15( أوراق، يف كل ورقة وجهان، ويف كل وجه )3أ[ يف )/171أ[ إىل ]/169من ] ضمن جمموع يبدأاجلزء  قعوي
 ( سطراا.11( سطراا، عدا الوجه األخري ففيه )16)
 خاٍل من التَّنقيط والتَّشكيل يف الغالب.مقروٍء ابملداد األسود خبطٍ  نسخيٍ   املؤل ِّف تمبهُ كم 

 

 عملي يف حتقيق اجلزء: •
 

 الئيَّة احلديثة، مث قابلُت املنسوخ ابملخطوط.على الطَّريقة اإلم نسخُت اجلزء املخطوط .1
، وأحلُت إىل أهم ِّ يالغز ِّ الد ِّين م جن لشَّيخابقلم  ترمجة موجزةيوسف بن عبد اهلادي ترمجُت للمؤل ِّف اإلمام  .2

 املّتمجني له.
 ترمجة موجزة، وأحلُت إىل أهم ِّ املّتمجني هلم.املؤل ِّف  شيوخترمجُت ل .3
 يهاف احلديثوكالم أهل  هاوشواهد هاطرقوذكر ، بعزوها إىل خمرجيها ،واآلاثرختريج األحاديث ُت يف توسَّع .4

 .تصحيحاا وتضعيفاا
 ما حيتاج إىل ضبط من النَّص. ضبطُت ابلشَّكل .5
 عزوُت إىل املراجع العلميَّة املنقول منها. .6
 املتعل ِّقة ابجلزء يف هامش التَّحقيق. الفوائدبعض إىل ُت شر أ .7
 املصادر واملراجع واحملتوَّيت.و  ثبت األحاديث واآلاثر عتُ صن .8
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 ]النَّصُّ احملقَّق[
 تاءيج حديث الش ِّ ر ختيف  جزء  أ[ /169]

 ليوسف بن عبد اهلادي
 حيممحن الرَّ بسم هللا الرَّ  ب[/169]

 وهو حسيب
 

َتاُء رَبِّي»عن حديث:  -رضي هللا عنكم-م سألتُ   .«ُع املُؤمِّنِّ الش ِّ
 :(1) «طائفاللَّ »ب يف كتابه جم وقد قال ابن رم 

َتاُء رَبِّيُع »م قال:  عليه وسلَّ هللاى ري أن رسول هللا صلَّ در )خرَّج اإلمام أمحد من حديث أيب سعيد الُ  ، ورواه «املُؤمِّنِّ الش ِّ
 (.«هُ امَ صَ فَ  هُ ارُ نََ  رَ صُ قَ ، وَ هُ امَ قَ فَـ  هُ يلُ لَ  الَ طَ »ي، وزاد: قِّ هم يـر البـم 

 :(2) وقال بعض من خرَّج
 (.«مسنده»ى يف علم )رواه أبو يم 

 ا رواية اإلمام أمحد:أمَّ 
الح بن أيب عمر، زاد ، وخالئق، قالوا: أان الصَّ (6) لقبِّ ، وابن مُ (5) بهم ن الذَّ با، و (4)ان حَّ ، وابن الطَّ (3)ي فأخْبان جد ِّ 

 
م
 ي. حاغِّ رم مجاعة منهم: وأبو حفص امل

، وخالئق، قالوا: أان احلافظ أبو (3) نديشم قم لر وابن القم  اس احلافظ،وأبو العبَّ  ،(2) يخ خليل، وابن الشَّ (1) ويناعُ وأخْبان ابن البم 
 ة قال، والصَّ يائيَّ م الض ِّ ابن قي ِّ  أنَّ  راقيالفضل العِّ 

م
 خاري. حي: أان الفخر بن البُ اغِّ رم الح بن أيب عمر، وامل

                                                                                                               

 .(704-703)ص  »لطائف املعارف»( 1)
 »التخريج الصغري»يف ، وقد خرَّجه املصن ِّف ابختصار (145)ص  »التذكرة يف األحاديث املشتهرة»عين البدر الزركشي يف ( لعلَّه ي2)

 .(210-209)ص  »معارف اإلنعام وفضل الشهور واألَّيم»(، و545)
 حلي احلنبلي، شهاب الدين،أمحد بن حسن بن عبد اهلادي القرشي العمري املقدسي الصا هـ(: 856 -هـ  767ابن عبد اهلادي )( 3)

 .(423)ص  »مشيخة احلسيين»، و(273-1/272) »المعالضوء ال»(، و58)ص  »خ ابن فهد اهلامشيمعجم شيو »انظر:  أبو العباس،
عبد الرمحن بن يوسف بن أمحد ابن الطحان الدمشقي الصاحلي احلنبلي، زين الدين، أبو  هـ(: 845 -هـ  768ابن الطحان )( 4)

 (. 4/160) »الضوء الالمع»(، و137-136)ص  »يمعجم شيوخ ابن فهد اهلامش»(، و3/100) »عنوان الزمان»ر: الفرج، انظ
عنوان »عبد الكايف بن أمحد بن اجلوابن الدمشقي الشافعي، جمري الدين، أبو املعايل، انظر:  هـ(: 857 -هـ  790ابن الذهيب )( 5)

مشيخة »، و(303-4/302) »الضوء الالمع»(، و366-365)ص  »هلامشيمعجم شيوخ ابن فهد ا»(، و122-3/121) »الزمان
 (.460-459)ص  »احلسيين

معجم شيوخ ابن فهد »حممد بن مقبل بن عبد هللا احللب، مشس الدين، أبو عبد هللا، انظر:  هـ(: 870 -هـ  779قبل )ابن م( 6)
 (. 10/53) »الضوء الالمع»(، و228)ص  »اهلامشي
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 أان ابن احملب. ح ،وأان مجاعة من شيوخنا
بن او د بن احملب، ي، وأبو حممَّ ز ِّ ملِّ اين، قالوا: أان اتم سر رم ي، وابن احلم سِّ الِّ شيوخنا، قالوا: أان ابن البم  أ[/170]وأخْبان مجاعة من 

 ي. حوزِّ عبد اهلادي، قالوا: أان ابن البخاري، وابن أيب عمر، قاًل: أان حنبل، وابن اجلم 
محن بن أمحد، محن بن سليمان، قاًل: أان عبد الرَّ محن بن يوسف، وعبد الرَّ الرَّ ، أان عبد (4) محن بن إبراهيموأخْبان عبد الرَّ 

، قال هو، وحنبل: أان -يوزِّ هو ابن اجلم  -محن بن عليد، أان عبد الرَّ بن حممَّ  محنمحن بن عبد احلليم، أان عبد الرَّ أان عبد الرَّ 
 صم ابن احلُ 

ُ
 ب. حذهِّ ني، أان ابن امل

ائم، أان ابن محد بن علي، أان أمحد بن العز، أان أمحد بن عبد احلليم، أان أمحد بن عبد الدَّ ان أد، أوأخْبان أمحد بن حممَّ 
  ،نيصم اجلوزي، وحنبل، أان ابن احلُ 

ُ
ي، أان عبد هللا بن اإلمام أمحد، حدثين أيب، ثنا يعِّ طِّ ب، أان أبو بكر القم ذهِّ أان ابن امل

م ى هللا عليه وسلَّ ري رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلَّ در م، عن أيب سعيد الُ يثم اج، عن أيب اهلم يعة، ثنا درَّ هلمِّ حسن، ثنا ابن 
َتاُء رَبِّيُع ا»قال:   .(5) «ؤمِّنِّ ملُ الش ِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اق، انظر: رهان الدين، أبو إسحالدمشقي الشافعي، بإبراهيم بن أمحد بن انصر الباعوين  هـ(: 869 -هـ  777)ابن الباعوين ( 1)
مشيخة »، و(15-13)ص  »نظم العقيان»(، و29-1/26) »الضوء الالمع»(، و40-38)ص  »معجم شيوخ ابن فهد اهلامشي»

 . (411)ص  »احلسيين
يد، انظر: ، زين الدين، أبو ز عبد الرمحن بن خليل بن سالمة القابوين الدمشقي الشافعي هـ(: 869 -هـ  784ابن الشيخ خليل )( 2)
 . (455-454)ص  »مشيخة احلسيين»، و(4/76) »الضوء الالمع»(، و126-125)ص  »خ ابن فهد اهلامشيمعجم شيو »
سي الشافعي، تقي الدين، أبو بكر، انظر: عبد هللا بن حممد بن إمساعيل القلقشندي املقد هـ(: 867 -هـ  783شندي )قابن القل( 3)
 (.9/452) »ت الذهبشذرا»(، و71-11/69) »الضوء الالمع»
عبد الرمحن بن إبراهيم بن يوسف ابن احلبال الصاحلي احلنبلي، زين الدين، أبو الفرج، انظر:  هـ(: 866 -ابن احلبال )... هـ ( 4)
 (. 2/466) »السحب الوابلة»(، و66-64)ص  »اجلوهر املنضد»(، و44-4/43) »الضوء الالمع»
من طريق زهري، عن  (1386)( رقم 2/525) » املسند»بو يعلى يف ورواه أ، (11716)م ( رق18/245) »املسند»( رواه أمحد يف 5)

 احلسن بن موسى، عن ابن هليعة، عن دراج ، به.
( 5/423) »شعب اإلميان»ما ورد يف صوم الشتاء، و ( كتاب الصيام، ابب8532( رقم )9/113) »السنن الكْبى»ورواه البيهقي يف 

قمُصرم َنممارُُه »الصيام، من طريق أيب األسود، عن ابن هليعة، عن دراج، به، وزاد: أخبار وحكاَّيت يف  ( يف الصيام، فصل3655رقم )
 .»فمصمامم، ومطمالم لميُلُه فـمقمامم 

الكامل يف »يف (، وابن عدي 13) » فضل قيام الليل والتهجد»واآلجري يف (، 1061( رقم )2/324) »املسند»يف ورواه أبو يعلى أيضاا 
(، والقضاعي يف 8/325) »حلية األولياء»، وأبو نعيم األصبهاين يف »هبذا اإلسناد مشهورٌ »(، وقال: 491-4/490)» الرجال ضعفاء

تا»ف يف (، واملصن ِّ 501) »العلل املتناهية»(، وابن اجلوزي يف 142( و)141)» مسند الشهاب»  »إرشاد الفىت يف أحاديث الش ِّ
 .»قمُصرم َنممارُُه فمصماممُه، ومطمالم لميُلُه فـمقماممهُ »به، وزاد اآلجري: احلارث، عن دراج،  هم، من طريق عمرو بنب[، وغري /202]

(، والذهب يف 1/313) »العلل»(، وابن اجلوزي يف 4/493) »الكامل»ابن عدي يف  :فضعَّفهوُعدَّ هذا احلديث فيما أُنكر على دراج، 
)ص  »أسىن املطالب»(، وحممد احلوت يف 7283) »املهذب»(، و109 )ص »تلخيص العلل»(، و25-2/24) »ميزان اًلعتدال»

(، وشعيب األرانؤوط يف حتقيق 3430( و)3429) »ضعيف اجلامع»(، و4/556) »السلسلة الصحيحة»(، واأللباين يف 168
 (.79-1/77) »تبييض الصحيفة»عمرو عبد اللطيف يف  (، وحممد18/245) »املسند»
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 اه، ومل يزد.و ر هكذا 
 :(1) ىعلم ا رواية أيب يم وأمَّ 

 أمحد سواء. ب[/170]فرويناه عنه كما رواه اإلمام 
 ي:قِّ هم يـر ا البـم وأمَّ 

  ا، أان أبو عبد هللا بنفأخْبان مجاعة من شيوخن
م
اين، أان أبو احلسن علي بن تم سر رم سي، أان ابن احلم قدِّ أمحد، أان أبو احلسن امل

، أان البم ارِّ امي، وأيب املعايل الفم حَّ ر الشَّ هاسليمان مساعاا، وزاهر بن ط د ي، أان أبو عبد هللا احلافظ، وأبو بكر حممَّ قِّ يهم سي إذانا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 وللحديث ثالث شواهد: قلُت:
تماُء غمنِّيممُة العمابِّدِّينم »مر بن الطاب رضي هللا عنه موقوفاا بلفظ: األول: من حديث ع (  9742) »املصنف»رواه ابن أيب شيبة يف  »الش ِّ

أبو نعيم ، و (97)ص  »الزهد»أمحد يف و ب الزهد، كالم عمر بن الطاب، ( كتا34468كتاب الصيام، ما قالوا يف الصوم يف الشتاء، و)
 من طريق سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عنه، وإسناده صحيحٌ  (8/133( و)3/31( و)1/51) »اءحلية األولي»ين يف األصبها

 على شرط الشَّيخني.
تماءُ  رمُسوُل هللاِّ صملَّى هللُا عملميرهِّ ومسملَّمم إِّذم كمانم الثاين: من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه مرفوعاا بلفظ:   باا »، قال: ا جماءمُه الش ِّ تماءِّ، ممرحم لش ِّ ابِّ

يمامِّ  رٌي لِّلص ِّ ، ومأممَّا َنممارُُه فـمقمصِّ ُة، أممَّا لميُلُه فمطموِّيٌل لِّلقِّيمامِّ ( 10/139و)( 6/79) »الكامل يف ضعفاء الرجال»رواه ابن عدي يف  »فِّيهِّ تمنزُِّل الْبممكم
عنه،  ،عن مسروق ،عن الشعب ،اهلمذاين السري بن إمساعيل عند احلميد الواسطي، ، عن نعيم بن عبمن طريق حممد بن موسى احلرشي

)ص  »لطائف املعارف»(، وابن رجب يف 4/270) »ميزان اًلعتدال»يف  والذهب ي،وابن عد ي،نكٌر، كما قال الساجوهو حديٌث مُ 
 (.79-1/78)  »يفةتبييض الصح»(، انظر: 289//8) »لسان امليزان»سقالين يف (، وابن حجر الع705

، وملميلُُه »بن مالك رضي هللا عنه مرفوعاا بلفظ: الث: من حديث أنس الث يمامِّ رٌي لِّلص ِّ تماءِّ، َنممارُُه قمصِّ الش ِّ م ِّ مَّيم ئِّكمةم لمتمفرمُح لِّلُمتـمعمب ِّدِّينم ألِّ مالم
إِّنَّ امل

قتادة، عنه،  وجيه الوجيهي، عن طريق عمر بن موسى بن (، من7/359) »الكامل يف ضعفاء الرجال»رواه ابن عدي يف « طموِّيٌل لِّلقِّيمامِّ 
 »رواه عمر بن موسى الوجيهي: عن قتادة، عن أنس، والوجيهي هذا مّتوك احلديث(: »2/622) »ذخرية احلفاظ»وقال ابن القيسراين يف 

لصمد، عن من طريق عبد ا (،183 )ص »الزهد»أمحد يف  ىرو ي قتادة بن دعامة السدوسي، حيث ا.هـ.، والصَّحيح أنه من قول التَّابع
اُر فـميمُصوُمُه، وميمُطوُل اللَّيرُل فـميـمُقوُمهُ »ه أنه قال: مهام، عن ُصُر النـَّهم تماءِّ لِّلرُمؤرمِّنِّ، يـمقر لش ِّ رمُح ابِّ ئِّكمةم تـمفر ، وإسناده صحيٌح على شرط »إِّنَّ الرممالم
تاء:  ، وحنوه عن التَّابعي ُعبيد بن ُعمري أنه كان يقول إذاالشَّيخني يمامُِّكمطم  ،أمهلم الُقرآنِّ َّيم »جاء الش ِّ تُِّكم، ومقمُصرم النـَّهماُر لِّصِّ  ،الم اللَّيُل لِّصمالم
ب الزهد، كالم عبيد ( كتا34991( كتاب الصيام، ما قالوا يف الصوم يف الشتاء، و)9743) »املصنف»رواه ابن أيب شيبة يف  «فماغتمنُِّموا

أبو نعيم األصبهاين يف و (، 14)» يام الليل والتهجدفضل ق»واآلجري يف  (،307)ص  »الزهد»ئد عبد هللا بن أمحد يف زواو بن عمري، 
 من طريق حصني، عن جماهد، عنه، وإسناده صحيٌح رجاله ثقات رجال الشَّيخني. (3/267) »حلية األولياء»

وابن طولون يف ، (250)ص  »صد احلسنةاملقا»(، والسخاوي يف 3/90( و)1/154) »ف الرية املهرةإحتا»وقد ذكر البوصريي يف 
 »اجلامع الصغري»(، والسيوطي يف 3/200) »جممع الزوائد»اهليثمي يف  :وحسَّنه، شواهد لحديثلأبن (، 345-1/344) »شذرةال»
(، والزرقاين يف 2/81) »التيسري»(، و4/172) »القدير فيض»[، واملناوي يف ب/146] »الشتاء أحاديث»(، و4913( و)4912)
والصعدي يف (، 1/417) »الكشف اإلهلي»وابن الطرابلسي يف (، 2/5) »ف الفاءكش»والعجلوين يف (، 553) »تصر املقاصدخم»
 (.1/142) »فتح الوهاب»(، وأمحد الغماري يف 34/473) »جملة املنار»(، وحممد رشيد رضا يف 170) »النوافح العطرة»
 جيه.، وتقدَّم ختر (1386( رقم )2/525) »املسند»( 1)
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اب، ثنا بم ي، ثنا زيد بن احلُ رِّ امِّ عم بن علي ال (1) د بن يعقوب، ثنا احلسنياس حممَّ و العبَّ بن أمحد بن رجاء، قاًل: أان أب
ى هللا عليه يب، عن عامر بن مسعود قال: قال رسول هللا صلَّ رِّ ري بن عم عن منُم  ي،عيبِّ وري، عن أيب إسحاق السَّ سفيان الثَّ 

َتاءِّ الَغنِّيُمُة الَبارَِّدةُ »م: وسلَّ   .(2) «الصَّوُم يفِّ الش ِّ

                                                                                                               

 .»حلسنا»هكذا يف األصل، والصَّواب: ( 1)
( رقم 31/290) »املسند»( كتاب الصيام، ما قالوا يف الصوم يف الشتاء، وأمحد يف 9741) »املصنف»شيبة يف  رواه ابن أيب( 2)
  »التهجد وقيام الليل»، ابب ما جاء يف الصوم يف الشتاء، وابن أيب الدنيا يف ( أبواب الصوم797) »السنن»(، والّتمذي يف 18959)
تاب الصيام، ابب متثيل الصوم يف الشتاء ابلغنيمة الباردة والدليل على أن الشيء قد ( ك2145) »الصحيح»ة يف (، وابن خزمي332)

ب كتاب الصيام، اب  »السنن الكْبى»(، والبيهقي يف 231)» بمسند الشها»يشبه مبا يشبهه يف بعض املعاين ًل يف كلها، والقضاعي يف 
 ق عن سفيان الثوري.(، وغريهم، من طر 8530م )( رق113-9/112ما ورد يف صوم الشتاء )

( يف الصيام، فصل أخبار وحكاَّيت يف الصيام، وغريه، من طريق 3656( رقم )424-5/423) »شعب اإلميان»يف  اأيضا ورواه البيهقي 
ريٌ أممَّا لميُلُه فمطموِّ »مها عن أيب إسحاق، به، بزَّيدة: إسرائيل كال  .»يٌل، ومأممَّا َنممارُُه فـمقمصِّ

، عامر بن مسعود مل يُدرك النب صلى هللا عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى هذا حديث مرسلٌ »وقال الّتمذي: 
ا(: »127)ص  »العلل الكبري»ا.هـ، وقال يف  »عنه شعبة، والثوري إسحاق عن منري بن عن حديث أيب  -يعين: البخاري-سألُت حممدا

تماءِّ »قال:  د عن النب صلى هللا عليه وسلمعريب عن عامر بن مسعو  ُة البمارِّدمُة الصَّوُم يفِّ الش ِّ ، فقال: هو حديٌث مرسٌل، وعامر بن «الغمنِّيمم
 »ليس لعامر صحبة: و -يعين: الفسوي-قال يعقوب»ا.هـ، وقال البيهقي:  »سلممسعود ًل صحبة له وًل مساع من النب صلى هللا عليه و 

بن عريب: عن عامر بن مسعود يف صوم الشتاء، ًل يُعرف، روى عنه أبو منري (: »4/273) »ميزان اًلعتدال»يف ا.هـ، وقال الذهب 
، منهم: ابن معني، وحكاها فأثبتها قومٌ  ، صحبتهيف الرجل خمتلفٌ (: »557-4/556) »املداوي»، وقال أمحد الغماري يف ا.هـ »إسحاق

يف املعجم الكبري  وكذلك رواه الطْباين ،، واملسند ًل خيرج فيه املرسلديث يف مسندهج هذا احلولذلك خرَّ  ،واعتمدها ،أمحد عن مصعب
 . ا.هـ »قةيف احلقي الذي هو مسندٌ 

 وللحديث ثالث شواهد: قلُت:
رِّدمٍة؟»فاا بلفظ: األول: من حديث أيب هريرة موقو  تماءِّ »لوا: ماذا َّي أاب هريرة؟ قال: قا«  أمًلم أمُدل ُكم عملمى غمنِّيممٍة ابم رواه عبد « الصَّوُم يفِّ الش ِّ

  »السنن الكْبى»(، والبيهقي يف 1/381) »حلية األولياء»(، وعنه أبو نعيم األصبهاين يف 145)ص  »الزهد» بن أمحد يف زوائد هللا
صحيٌح  عنه، وإسناده، سعن أنعن قتادة، (، من طرق عن مهام، 8531( رقم )9/113ب ما ورد يف صوم الشتاء )كتاب الصيام، اب

 على شرط الشَّيخني.
تماءِّ الغمنِّيُمُة البمارِّدمةُ »س بن مالك مرفوعاا بلفظ: الثاين: من حديث أن مسند »(، و716) »املعجم الصغري»رواه الطْباين يف « الصَّوُم يفِّ الش ِّ

( رقم 5/424) »انشعب اإلمي»(، وعنه البيهقي يف 5/550) »الكامل يف ضعفاء الرجال»(، وابن عدي يف  2600) »شامينيال
وحكاَّيت يف الصيام، وغريهم، من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشري، عن قتادة، عنه، قال ( يف الصيام، فصل أخبار 3658)

عن أنس، عن النب سألُت أيب وأاب زرعة عن حديث رواه سعيد بن بشري، عن قتادة، » (:122-3/121) »العلل»ابن أيب حامت يف 
لغمنِّيممةِّ ا»وسلم قال:  صلى هللا عليه تماءِّ أمًلم أُخْبُُِّكم ابِّ ؟ قاًل: هذا خطأٌ، رواه مهام، والدستوائي، عن قتادة، عن أنس، »لبمارِّدمةِّ؟ الصَّوُم يفِّ الش ِّ

 »احلفاظذخرية » »ذخرية احلفاظ»راين يف ا.هـ، وقال ابن القيس »: الطأ ممن هو؟ قال: من سعيد بن بشريقال: قال أبو هريرة، قلُت أليب
رمجة سعيد بن بشري: عن قتادة، عن أنس، وهذا ًل يرويه هبذا اإلسناد عن قتادة غري سعيد، يف ت -يعين: ابن عدي-أورده(: »3/1549)

 »املقاصد احلسنة» ا.هـ، وقال السخاوي يف »ليد أيضاا: يعقوب بن كعب، وسعيٌد: ضعيفوعنه الوليد بن مسلم، وقد حدَّث به عن الو 
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 .(رسلٌ هذا مُ )وقال: 
ام، عن نهال، ثنا مهَّ مِّ بن اج ان، ثنا إمساعيل القاضي، ثنا حجَّ ان، ثنا أبو سهل القطَّ ي: وثنا أبو احلسني القطَّ قِّ هم يـر قال البـم 

 قتادة، عن أنس.
غاين، ثنا بن إسحاق الصَّ  داس األصم، ثنا حممَّ قاًل: ثنا أبو العبَّ  (1) عمرقال: وأان أبو بكر القاضي، وأبو سعيد بن أيب 

وما  أ[/171]قال: قلنا:  «؟ةِّ دَ ارِّ البَ  ةِّ يمَ نِّ ى الغَ لَ م عَ كُ لُّ دُ  أَ َل أَ »ام، عن قتادة، ثنا أنس، قال: قال أبو هريرة: ان، ثنا مهَّ عفَّ 
 .(2) «اءِّ تَ  الش ِّ يفِّ  ومُ الصَّ »ذلك َّي أاب هريرة؟ قال: 

 .(وهذا موقوفٌ )قال: 
يعة، عن د، ثنا ابن هلمِّ د بن إسحاق، ثنا أبو األسوم د بن يعقوب، ثنا حممَّ اس حممَّ افظ، أان أبو العبَّ قال: وأان أبو عبد هللا احل

َتاُء رَبِّيُع املُؤمِّنِّ »م: ى هللا عليه وسلَّ ري قال: قال رسول هللا صلَّ در م، عن أيب سعيد الُ يثم يب اهلم ح، عن أمر اج أيب السَّ رَّ دم   ؛الش ِّ
 .(3) «، َوطَاَل لَيُلُه فـََقامَ َقُصَر َنَارُُه َفَصامَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ة، فجعله عن أنس عن أيب هريرة موقوفاا، أخرجه البيهقي، وأبو نُعيم، عيد: ضعيٌف عند أكثرهم، وقد رواه مهام عن قتادس(: »250)ص 
 ا.هـ. »وعبد هللا بن أمحد، وهو أصح  
تماءِّ الغمنِّيُمُة البمارِّدم »رفوعاا بلفظ: الثالث: من حديث جابر م -5/158) »ضعفاء الرجال الكامل يف»رواه ابن عدي يف « ةُ الصَّوُم يفِّ الش ِّ

( يف الصيام، فصل أخبار وحكاَّيت يف الصيام، وغريهم، من طريق 3657( رقم )5/424) »شعب اإلميان»(، وعنه البيهقي يف 159
 »ذخرية احلفاظ»ن القيسراين يف مسلم، عن زهري بن حممد العنْبي، عن ابن املنكدر، عنه، قال اب عبد الوهاب بن الضحاك، عن الوليد بن

، عن جابر، ورواه عنه: الوليد بن مسلم، وعنه: عبد الوهاب بن الضحاك، ويف رواية رواه زهري بن حممد: عن ابن املنكدر(: »3/1549)
،  »أبو حامت وعبد الوهاب هذا كذَّاب، كما قال(: »4/556السلسلة الصحيحة )» ا.هـ، وقال األلباين يف  »أهل الشام عن زهري ضعيف

 (.84-1/83)  »يفةتبييض الصح»انظر: 
(، واأللباين 2/106) »التيسري»املناوي يف  :وحسَّنه(، 5149) »اجلامع الصغري»والسيوطي يف  ابن خزمية، :وقد صحَّح احلديث

حه يف (، وصحَّ 3868) »صحيح اجلامع»(، و2008) »ختريج مشكاة املصابيح»و (،1922) »السلسلة الصحيحة»بشواهده يف 
 »املسند»(، وشعيب األرانؤوط يف حتقيق 174)ص  »أسىن املطالب»حممد احلوت يف  :وضعَّفه(، 1/418) »صحيح سنن الّتمذي»
 (.84-1/82) »تبييض الصحيفة»(، وحممد عمرو عبد اللطيف يف 31/290)
 .»أيب عمرو»والصَّواب:  هكذا يف األصل،( 1)
ابن رجب معىن  وقد بنيَّ ، وتقدَّم خترجيه، (8531رقم )( 9/113) ما ورد يف صوم الشتاءكتاب الصيام، ابب   »السنن الكْبى» (2)

مشقة، ومعىن كوَنا غنيمة ابردة: أَنا غنيمة حصلت بغري قتال، وًل تعب، وًل » :(705)ص  »فلطائف املعار »يف  ، فقالالغنيمة الباردة
 ا.هـ. »فصاحبها حيوز هذه الغنيمة عفواا صفواا بغري كلفة

بنيَّ ابن رجب معىن (، وتقدَّم خترجيه، وقد 3655)رقم ( 5/423) »شعب اإلميان»و، (8532)م ( رق9/113) »السنن الكْبى»( 3)
ألنه يرتع فيه يف بساتني الطاعات، إمنا كان الشتاء ربيع املؤمن؛ »: (705-704)ص  »لطائف املعارف»ث املخرَّج فقال يف احلدي

يسرة فيه، كما ترتع البهائم يف مرعى الربيع، فتسمن وتصلح أجسادها، ينزه قلبه يف رَّيض األعمال املو  ،ويسرح يف ميادين العبادات
اره من غري مشقة الشتاء مبا يسر هللا تعاىل فيه من الطاعات، فإن املؤمن يقدر يف الشتاء على صيام َنفكذلك يصلح دين املؤمن يف 

فلطوله ميكن أن  ،وأما قيام ليل الشتاءالصيام .. قصري ابرد، فال حيس فيه مبشقة وًل كلفة حتصل له من جوع وًل عطش، فإن َناره 
 ،وقد أخذت نفسه حظها من النوم ،فيقرأ املصلي ورده كله من القرآن ،إىل الصالةمث تقوم بعد ذلك  ،أتخذ النفس حظها من النوم
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 .(1) «َفَصاَمُه، َوقَاَمهُ »ب: جم والذي ذكره ابن رم 
 .(2) يمإبراه قدمياا من شيخنا أيب الفرج بن وهكذا مسعناهُ 

 واحلمد هلل وحده.، متَّ 
 وسلَّم. ،وصحبه ،د، وآلهحممَّ  سي ِّدانى هللا على وصلَّ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

معارف اإلنعام »هـ، وحنوه يف ا. »وراحة بدنه ،له مصلحة دينهفيكمل  ،مع إدراك ورده من القرآن ،مع له فيه نومه احملتاج إليهفيجت
 للمصن ِّف. (209)ص  »وفضل الشهور واألَّيم

 اهليثم، عن أيب سعيد ( من طريق عمرو بن احلارث، عن دراج، عن أيب13) »فضل قيام الليل والتهجد»للَّفظ يف ( رواه اآلجري هبذا ا1)
 .كما تقدَّمالدري رضي هللا عنه مرفوعاا  

ُلُه فـمقماممُه، ومقمُصرم ومسعُتُه من شيخنا أيب الفرج ابن احلبَّال غري مرَّة، ويزيد فيه: طمالم لمي»: ب[/202] »الفىتإرشاد »قال املصن ِّف يف ( 2)
 .، وتقدَّم التَّعريف به»َنممارُُه فمصماممهُ 
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 األحاديث واآلاثر ثبت
 

 الرقم احلديث
 14 أل أدلكم على الغنيمة الباردة

 11،  10 الشتاء ربيع املؤمن
 14 الشتاء ربيع املؤمن قصر ناره فصام وطال ليله فقام

 13 ء الغنيمة الباردة الشتاالصوم يف
 10 طال ليله فقامه وقصر ناره فصامه

 15 فصامه وقامه
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 املصادر واملراجعثبت 
 

 .هـ 886 (، نسخ سنة1082القطرية، رقم )وط، دار الكتب ، السيوطي، خمطالشتاء أحاديث .1
ار الكتب ر عطا، د، حممد احلوت، حتقيق: مصطفى عبد القادأسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب .2

 م.1997العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 م.2002، الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة الامسة عشر، األعالم .3
، البوصريي، حتقيق: دار املشكاة إبشراف: َّيسر بن إبراهيم، ئد املسانيد العشرةاملهرة بزوا إحتاف اخلرية .4

 هـ. 1420دار الوطن، الرَّيض، الطبعة األوىل، 
تاإرش .5 الصاحلي احلنبلي، خمطوط خبط ِّه، دار الكتب الظاهرية، رقم املْبد ، ابن اد الفىت إىل أحاديث الش ِّ

 (.45)أدب 
، حممد عمرو عبد اللطيف، مكتبة التوعية اإلسالمية، األحاديث الضعيفة تبييض الصحيفة أبصول .6

 هـ.1410القاهرة، الطبعة األوىل، 
، مطبوع ضمن جمموع رسائل ابن عبد الصاحلي احلنبلياملْبد ابن ، كبري الالتخريج الصغري والتحبري .7

 م. 2011نوادر، سورَّي، الطبعة األوىل، اهلادي، عناية: جلنة خمتصة من احملققني إبشراف: نور الدين طالب، دار ال
حتقيق: ، زركشيالالدين ، بدر أو الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة التذكرة يف األحاديث املشتهرة .8

 م.1996، بريوت، الطبعة األوىل، املكتب اإلسالمي ،د. حممد الصباغ
ي، حتقيق: بكر أبو زيد، الْبد ، صاحلفائت التسهيل، ويليه: تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة .9

 م.2001مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
ن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرَّيض، الطبعة سر بيق: َّياسة وحتق، الذهب، در تلخيص كتاب العلل املتناهية .10

 هـ.1419األوىل، 
 القرآن، القاهرة.، ابن أيب الدنيا، حققه وعلق عليه: مسعد السعدين، مكتبة التهجد وقيام الليل .11
 هـ.1408، املناوي، مكتبة اإلمام الشافعي، الرَّيض، الطبعة الثالثة، التيسري بشرح اجلامع الصغري .12
 ، السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت.يث البشري النذيرأحاد ري يفالصغ امعاجل .13
له وعلق وقدم  ، حققهالصاحلي احلنبلياملْبد ابن ، اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد .14

 هـ.1421عليه: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، الرَّيض، الطبعة األوىل، 
 م.1996، أبو نعيم األصبهاين، دار الفكر، بريوت، صفياءطبقات األو ولياء حلية األ .15
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الطبعة األوىل،  عبد الرمحن الفريوائي، دار السلف، الرَّيض، ، ابن القيسراين، حتقيق: د.ذخرية احلفاظ .16
 هـ.1416

طبعة ، أمحد بن حنبل، وضع حواشيه: حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الالزهد .17
 م.1999وىل، األ

، ابن محيد النجدي، حققه وقدم له وعلق عليه: بكر بن عبد هللا السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة .18
 م.1996الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، أبو زيد، وعبد الرمحن العثيمني، مؤسسة 

 م.1998ىل، بعة األو ، حتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطسنن الرتمذي .19
، البيهقي، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الّتكي، مركز هجر للبحوث والدراسات السنن الكربى .20

 م.2011وىل، العربية واإلسالمية، القاهرة، الطبعة األ
 ، األلباين، مكتبة املعارف، الرَّيض.سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .21
اد احلنبلي، حققه: حممود األانؤوط، خرج أحاديثه: عبد العم ، ابنذهبخبار من شذرات الذهب يف أ .22

 م.1986القادر األرانؤوط، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة األوىل، 
، ابن طولون الصاحلي، حتقيق: كمال بن بسيوين زغلول، دار الكتب ديث املشتهرةالشذرة يف األحا .23

 .م1993العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
هقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف لبي، اميانشعب اإل .24

 هـ.1423الرَّيض، الطبعة األوىل،  على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، مكتبة الرشد،
 ، األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت.صحيح اجلامع الصغري وزايدته .25
 عظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت.األ حممد د. ، حتقيق:صحيح ابن خزمية .26
 هـ.1420، األلباين، مكتبة املعارف، الرَّيض، الطبعة األوىل، صحيح سنن الرتمذي .27
 ، األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت.تهضعيف اجلامع الصغري وزايد .28
 وت.، السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بري الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .29
، حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف وعناية: د. سعد احلميد، ود. خالد اجلريسي، يب حامت، ابن أالعلل .30

 هـ.1427مطابع احلميضي، الطبعة األوىل، 
، ترتيب: أبو طالب القاضي، حتقيق: صبحي السامرائي وآخرون، عامل الكتب، لكبريعلل الرتمذي ا .31

 هـ.1409بريوت، الطبعة األوىل، 
، ابن اجلوزي، حتقيق: إرشاد احلق األثري، إدارة العلوم األثرية، الواهيةحاديث ة يف األناهياملت العلل .32

 م.1981ابكستان، الطبعة الثانية، 
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، البقاعي، حققه وقدم له وعلق عليه: د. حسن حبشي، دار وخ واألقرانعنوان الزمان برتاجم الشي .33
 م.2006الكتب والواثئق القومية، القاهرة، 

، أمحد الغماري، حققه وعلق عليه: محدي عبد اجمليد السلفي، هابديث الشريج أحابتخ لوهابفتح ا .34
 م.1988عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 

ري، حتقيق: عبد اللطيف اآلسفي، دار الضريي، املدينة املنورة، الطبعة آلج، افضل قيام الليل والتهجد .35
 هـ. 1417األوىل، 

ر الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، باس، داإحسان ع، حتقيق: ، الكتاينفهرس الفهارس .36
 م.1982

وعلق عليه:  ، األلباين، اعتىن بهفهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث .37
 هـ.1422سلمان، مكتبة املعارف، الرَّيض، الطبعة األوىل،  مشهور آل

 هـ.1356لكْبى، مصر، الطبعة األوىل، جارية اتبة التملكاوي، ا، املنفيض القدير شرح اجلامع الصغري .38
، ابن عدي، حتقيق وتعليق: د. مازن السرساوي، مكتبة الرشد، الرَّيض، الكامل يف ضعفاء الرجال .39
 هـ. 1434عة األوىل، الطب
، حممد الطرابلسي، قدم له وحققه وعلق عليه الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع والواهي .40

 .ـه1408 بكار، مكتبة الطالب اجلامعة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، د حممودد. حمم أحاديثه: وخرج
، العجلوين، مكتبة القدسي، اسكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الن .41

 هـ.1351القاهرة، 
مية، تب العلدار الكاملنصور، ، النجم الغزي، حتقيق: خليل الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة .42

 م. 1997بريوت، الطبعة األوىل، 
 ،األوىل، ابن حجر العسقالين، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة لسان امليزان .43

 م. 2002
، ابن رجب احلنبلي الدمشقي، حقق نصوصه وخرج لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف .44

 هـ. 1428ني، دار ابن خزمية، الرَّيض، الطبعة األوىل، علي َّيس: عامر وعلق عليهأحاديثه 
املْبد ابن  الصاحلين أتليف: ابن طولو ، متعة األذهان من التمتع ابإلقران بني تراجم الشيوخ واألقران .45

، انتقاء: أمحد احلصكفي احللب، حتقيق: صالح الدين خليل املوصلي، دار صادر، بريوت، الصاحلي احلنبلي
 م.1999

 (.473، )ص 34، حممد رشيد رضا، جملد لَّة املنارجم .46
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 م.1994 ، اهليثمي، حتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،جممع الزوائد ومنبع الفوائد .47
، ابن شطي، دراسة: فواز الزمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، خمتصر طبقات احلنابلة .48

 م.1986
حممد الصباغ، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، د. ، الزرقاين، حتقيق: سنةاحلملقاصد خمتصر ا .49

 هـ.1403
، الطبعة األوىل، القاهرة، الكتب دار، ماريد الغ، أمحاملداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي .50

 م.1996
عبد احملسن الّتكي،  ، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، إشراف: د. عبد هللا بنمسند أمحد بن حنبل .51

 م.2001ىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األو 
الة، بريوت، الطبعة األوىل، بن عبد اجمليد السلفي، مؤسسة الرس قيق: محد، الطْباين، حتمسند الشاميني .52

 م.1984
ة، ، القضاعي، حتقيق: محد بن عبد اجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانيمسند الشهاب .53

 م.1986
وىل، ، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للّتاث، دمشق، الطبعة األمسند أيب يعلى املوصلى .54

 م.1984
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