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 مقّدمة احملّقق
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

هللا رمحة على من أرسلو كأصلي كأسلم احلمد هلل الذم أرسل رسولو ابذلدل كدين احلق، 
، ىدل كذكرل للمؤمنْب، كعلى آلو كصحبو الذين جاىدكا ُب هللا حق اجلهاد، فبلغوا للعادلْب

 أما بعد: الرسالة إىل كافة العباد، كفازكا ابلعز كالسعادة ُب الدنيا كادلعاد.

، كالذم أقدمو اليـو إىل القراء الكراـ، قصد بو مالقار  علي ال" دلحديثناكتاب: "األربعوف فإٌف  
سّبنا  ،كالٍب أغلبها تتكٌوف من كلمتْب ،ملسو هيلع هللا ىلصمن جوامع كلم النيب مؤلفو مجع أربعْب حديثنا 

على سىنىن من تقدمو من العلماء ادلصنفْب ُب ىذا الباب، كىم كثّبكف جٌدان، كمصنفاهتم 
، أك ر كإف كاف متنوعة،  ٍب أربعْب ظ على أم  "من حفً  :كاهو كىواحلديث الوارد فيها ضعيفه

كتب ُب زمرة : "عمر كُب ركاية ابن .فاعٍب"ُب شى  نٍب ، أدخلتو يـو القيامةً ا من سي حديثن 
 !كاتفق احلفاظ على أنو حديث ضعيف كإف كثرت طرقو". العلماء كحشر ُب زمرة الشهداء

كقاؿ الدارقطِبُّ:  قاؿ اإلماـ أمحد: "ىذا مًبه مشهوره بْب الناس، كليس لو إسناد صحيحه".
 نصٌ  كقد ضبطتي ىذا..  "كل طرؽ ىذا احلديث ضعاؼ، كال يثبت منها شىء".

جامعيها إىل رسوؿ هللا ، بذكر سند ادلؤلف من الكتب الٍب عزا إليها هاكخرجتي  ،حاديثاأل
كهللا أسأؿ أف يتجاكز يل عما طغى  .كضعفنا، مع ذكر حكم الشيخ األلباين عليها صحةن ملسو هيلع هللا ىلص

 .فيو القلم، كما جرل مِب على الوىم، إنو كيل ذلك كالقادر عليو

 

 ككتبو
 حسن احلسيين

 عفا هللا عنو
 ىػ ُّّْ/ احلجةذك 



 ادلؤلف ترمجة

 :امسو ونسبو* 

 َََ=   ى َُُْ - َََعلي بن سلطاف دمحم، نور الدين ،ادلال ، اذلركم ،القارم )  ىو
 ، من صدكر العلم ُب عصره.حنفي   فقيوه  الشهّب بػ "ميال  علي القارم".ـ (  َُٔٔ -

مركبة مزدكجة يسبقو  أف يسموا أكالدىم أبمساء ، على عادة العجمب جرين كاسم كالده مركٌ 
ا، فاسم أبيو: نن ا كتيمُّ : دمحم أك يلحقو أحد امسيو: أمحد أك دمحم، كذلك تربكن ملسو هيلع هللا ىلصاسم النيب 

  .(ُ)سلطاف دمحم من ىذا القبيل

 :لقبو وكنيتو* 

ابلفارسية يطلق على أىل العلم كالفضل ُب  كادلال لقبه  ،أما لقبو فيلقب بػ" نور الدين"
ك"القارم"  ك يكُب بػ "أيب احلسن". .كيقاؿ: ىي عربية مأخوذةه من ادلوىل، أفغانستاف ك إيراف

درجة عالية من احلفظ كاالتقاف،  إمنا أطلقوه عليو ألن و كاف يقرأ القرآف ٗبكة، ككصل إىل
 .فاشتهر بو لذلك

 :مولده* 

 ،أما اآلف فتقع ُب غرب أفغانستاف ،الٍب كانت من أمهات مدف "خراساف"كلد ٗبدينة ىراة 
 .ٍب خرج من كطنو إىل مكة ادلكرمة حاجا كطالبا للعلـو الشرعية فسكن ٗبكة ادلكرمة

 :معاشو ومكسبو* 

من القراآت  كعليو طرره  ٖبٌط يده الرائع البديع، اقيل: كاف يكتب ُب كل عاـ مصحفن 
 كقيل: كاف يكتب مصحفْب. فيبيعو فيكفيو قوتو من العاـ إىل العاـ . ،كالتفسّب

                                                             

 !م من كلمة السلطافكمل يكن من ادللوؾ كما يتوى   (ُ)



 :رحلتو إىل مكة ادلكرمة واستقراره هبا* 

لطلب العلـو الشرعية كزيرة البالد ادلقدسة، إىل -ألحد شيئْب أك ألجل كليهما -ٍب ارٙبل
بو ادلقاـ ابلبلد احلراـ،فكاف من أعياف  مكة ادلكرمة، كمل نتعرؼ على اتريخ رحلتو. كاستقرٌ 

 علمائها.

 :شيوخو* 

ا من شيوخو، كذكر ىو ُب بعض رسائلو أنو درس مل يذكر أحد شلن ترجم لو شيئا كثّبن 
القراءات على الشيخ موالان معْب الدين بن زين الدين. كقد ذكر الشيخ خليل إبراىيم 

ك أثره ُب علم احلديث" بعض جوانب حياتو قوتالم)من تركيا(ُب رسالتو" اإلماـ علي القارم،
 ادلهمة ك ذكر شيوخو، ابلبلد احلراـ، منهم:

الشيخ علي ادلتقي ، ىػ(ّٕٗالشيخ أبو العباس أمحد بن دمحم بن حجر اذليتمي )ادلتوَب 
الشيخ دمحم سعيد ادلشهور بػ" ًمّب كالف" ، ىػ(ٕٓٗاذلندم صاحب "كنز العماؿ" )ادلتوَب: 

الشيخ عبد هللا السندم) ادلتوَب ، ىػ(ِٖٗالشيخ عطية السلمي ) ادلتوَب: ،ىػ(ُٖٗ)ادلتوَب:
الشيخ أمحد بن بدر الدين ، ىػ(َٗٗالشيخ قطب الدين ادلكي)، ىػ(ْٖٗ

الشيخ سناف ، ىػ(ّٗٗالشيخ دمحم بن أيب احلسن البكرم) ادلتوَب:، ىػ(ِٗٗادلصرم)ادلتوَب:
 .ىػ(َََُالدين األماسي) ادلتوَب:

 :تالمذتو* 

 كمنهم:، كللشيخ علي القارم تالمذة كثّبكف، أخذكا عنو العلم كنشركه

 الشيخ عبد الرمحن ادلرشدم، ىػ(َُّّالشيخ عبد القادر الطّبم )ادلتوَب:
 .ىػ(َُُٔ)ادلتوَب: الشيخ دمحم بن فركخ ادلوركم، ىػ(َُّٕ)ادلتوَب:

  



 :مؤلفاتو* 

ابهبا، فريدة كمفيدة، بل غىٍتوي إىل مرتبة "ككلُّ مؤلفاتو نفيسة ُب  قاؿ أبو احلسنات اللكنوم:
، األمثار اجلنية ُب أمساء احلنفية، تفسّب القرآف: منها اجملددية على رأس األلف من اذلجرة".

"سلطوط"، بداية السالك ، حققو ك نشره د. أمحد الكبيسي-فصوؿ مهمة ُب حصوؿ ادلتٌمة
 ،"سلطوط"شرح احلصن احلصْب "سلطوط"، شرح مشكالت ادلوطأ ، شرح مشكاة ادلصابيح

شرح األربعْب ، كخلص مواد من القاموس مساىا "الناموس"، سّبة الشيخ عبد القادر اجليالين
ضوء ادلعايل شرح قصيدة بدء األمايل ُب ، ا قدسيةأربعوف حديثن  تذكرة ادلوضوعات،، النوكية

 ريب ُب كتابو الفصوصالرد على ابن الع، منح الركض االزىر ُب شرح الفقو األكرب التوحيد،
 .فتح األمساع فيما يتعلق ابلسماع، اب عْب العلم ادلختصر من اإلحياءشرح كت"سلطوط"، 

 :وفاتو* 

ربة ىػ( كدفن ٗبقَُُْأربع عشرة من اذلجرة)ُب شهر شواؿ من سنة ألف ك  كة ادلكرمةٗبتوُب 
عالة. رمحو هللا تعاىل ك 

ي
 .(ِ)أسكنو فسيح جناتوادل

                                                             

معجم ادلطبوعات ، التعليقات ٖالفوائد البهية ص: ، ُٖٓ/ ّخالصة األثر  للمزيد من ترمجتو: (ِ)
 .ُٔٔ/ٓاألعالـ للزركلي ، ََُ/ٕلكحالة معجم ادلؤلفْب ، ُٕٓ/ُىدية العارفْب، ُُٕٗ



 ادلخطوط بياانت

 .من جوامع الكلم احديثن  ربعوفأ الكتاب: اسم

 .ميال  علي القارم: ادلؤلف

  ..سيد البشر رً رى غي من درر  كثّبه، كمعانيهاة، يسّب  مبانيها ،احديثن  ربعوفأ ىذه ادلقدمة:

 ..اا خالصن ، كقصدن اصاحلن  ا، كعمالن ا انفعن ، كعلمن ا، كرزقا طيبن اا حسنن لقن رزقنا هللا خي  اخلامتة:

 .ر العباسيكيكي سي دمحم بن أمحد بن أيب العباس أمحد بن دمحم  ادلخطوط:كاتب 

 ق.ََُُ/ احلجة ذم شهر /  ّيـو األحد  ادلخطوط: ةباكتاتريخ  

 َُّٔٓٓ : النسخة رقم

 .كرقة  ِ  :األوراق عدد

 . مصر - الشريف األزىر سلطوطات موقع : ادلخطوط مصدر

 :األزىر مكتبة خمطوطات موقع عنوان

http://www.alazharonline.org 

 

  



 )الورقة األوىل( ادلخطوط صور

 



 )الورقة الثانية( ادلخطوط صور

 



 [مقدمة ادلؤلف]

طيب ُب اجلامع عن الرسوؿ كما ركاه اخل.(ّ)"، مفتاح كل كتاب كرًن هللا الرمحن الرحيم بسم"
كالسالـ ، كالصالة مامل يعلممد هلل الذم أكجد اخللق من العدـ، كعلم االنساف كاحل ،العظيم

 :، كبعدمى آلو كأصحابو كأتباعو خّب األمى ، كعلمكى م، كمنابع احلً لً الكى على من أكٌب جوامع 

ادللتقطة من  ،سيد البشر رً رى غي يها ميسرة، كمعانيها كثّبة، من درر نمبا ،اىذه أربعوف حديثن 
ربو  برًٌ  ، مجعها أفقر العباد إىلادلعتربأكجز ما يتصور من الكالـ ، كاخلرب ادلشتهر، ٕبار األثر

، رجاء أف يدخل ، ككرمو الوُبٌ اخلفيٌ  ، عاملهما هللا بلطفوعلي بن سلطاف دمحم القارم :البارم
، نٍبا من سي ٍب أربعْب حديثن ظ على أم  "من حفً : قولو عليو التحية كالثناء ،ءجزا ُب سلك

  .(ْ)، على ماركاه ابن النجار " فاعٍبُب شى  أدخلتو يـو القيامةً 

 

  

                                                             

جعفر عن أيب ( ِْٔ/ُ) اجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامعُب  اخلطيب البغدادمأخرجو  (ّ)
 ،  (.ُِِّّب ضعيف اجلامع: ) وضّعفو األلباينالباقر معضالن

 (.ُُٔٓٓب ضعيف اجلامع: ) وضّعفو األلباين، أخرجو ابن النجار ُب اترخيو عن أيب سعيد اخلدرم (ْ)
مع كثرة طرقو فهو ضعيفه عند النقاد، كقد ذكرتي طرقو تفصيالن ُب "النافلة" كقاؿ أبو إسحاؽ احلويِب: "

(َِّ)." 



  [احلديث األول]

 .(ٓ) الشيخاف اف "ديى  ديافي " اإل[ :  ملسو هيلع هللا ىلص] قاؿ رسوؿ هللا  – ُ

 

  [ثايناحلديث ال]

 .(ٔ)ا أيضن  "األدينفى  " األدينى [ :  ملسو هيلع هللا ىلص] قاؿ رسوؿ هللا  – ِ

 

  [ثالثاحلديث ال]

 .(ٕ)نعيمأبو  "ولي قٍ  تػى خربي " أي [ : كرد ُب ًحليىة األكلياء  ] – ّ

 

  

                                                             

حدثنا أبو الربيع  (:َِّّ، كمسلم ُب صحيحو )رقم (َِّّ)رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو  (ٓ)
 ، فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصالزىراىن أنبأان محاد حدثنا أيوب حدثنا دمحم عن أىب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 

حدثنا أبو الربيع  (:َْٖٓ، كمسلم ُب صحيحو )رقم (ِِّٓ)رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو  (ٔ)
 .، فذكرهملسو هيلع هللا ىلص الزىراىن أنبأان محاد حدثنا أيوب حدثنا دمحم عن أىب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ هللا

من طريق بقية عن أيب بكر بن أيب مرًن عن عطية بن  :( ُْٓ/ٓ أبو نعيم ُب " احللية " ) ( أخرجوٕ)
 (. َُُُِب الضعيفة: ) وضعفو األلباين. قيس عن أيب الدرداء بو



  [رابعاحلديث ال]

 .(ٖ)كم" ابن حبافكم أرحامى " أرحامى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ْ

 

 [ام احلديث اخل]

 .(ٗ)ؤجركا " ابن عساكر وا تي عي " اشفى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ٓ

 

 [احلديث السادس]

 .(َُ) كاح " أمحدوا النًٌ ني " أعلً [:  ملسو هيلع هللا ىلص] قاؿ رسوؿ هللا  – ٔ

 

  

                                                             

(: أخربان احلسن بن سفياف حدثنا دمحم بن بشار حدثنا  َِّٕ) ُب صحيحو أخرجو ابن حباف ( ٖ)
 فذكره.، قاؿ ُب مرضو ملسو هيلع هللا ىلصأبوأمحد الزبّبم حدثنا سفياف عن سليماف التيمي عن أنس بن مالك أف النيب 

 (. ُُّٖٓب الصحيحة: )وصّححو األلباين 
 :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص وؿ هللارسأف  معاكية بن أيب سفياف(: عن ٔٓ/ٗٓ)عساكر ُب اتريخ دمشق أخرجو ابن ( ٗ)

 (. ُُْْٔب الصحيحة: ) وصّححو األلباين فذكره.
(: حدثنا ىاركف بن معركؼ قاؿ عبد هللا كمسعتو أان من ىاركف ٔٓ/ٗٓ)أمحد ُب مسنده أخرجو ( َُ)

قاؿ حدثنا عبد هللا بن كىب قاؿ حدثِب عبد هللا بن األسود القرشي عن عامر بن عبد هللا بن الزبّب عن 
 (. ُُِٓٗب صحيح اجلامع: ) وحّسنو األلباين فذكره. :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأبيو أف النيب 



 [سابعاحلديث ال]

 .(ُُ)" البيهقي بزى وا اخلي مي أكرً " [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ٕ

 

 [ثامناحلديث ال]

 .(ُِ)" الطرباين كى بيتى  ـٍ " إلزى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ٖ

 

 [تاسعاحلديث ال]

 .(ُّ)أبو يعلىابوا " كا ٙبىى ادي " هتى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ٗ

 

                                                             

(: أخربان أبو احلسْب بن الفضل أان أبو احلسن علي بن ْٖ/ ٓ)البيهقي ُب شعب اإلدياف أخرجو ( ُُ)
إبراىيم بن عيسى ادلستملي أان أبو العباس الفضل بن دمحم بن إسحاؽ بن خزدية ثنا دمحم بن قبيصة 

ادلبارؾ العبدم قاؿ: ذىبت مع أيب إىل كليمة فيها غالب القطاف فوضع اخلواف  االسفرائيِب ثنا بشر بن
فأمسكوا أيديهم فقاؿ: ما لكم حٌب جييء فقاؿ غالب حدثتِب كردية بنت ىشاـ الطائية عن عائشة عن 

 (. ُُُِٗب صحيح اجلامع: ) وحّسنو األلباين فذكر احلديث. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل،  :( ٖٖٔ - ّٖٔبّب " ) رقم أخرجو الطرباين ُب" ادلعجم الك( ُِ)

حدثِب أيب، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا سهل بن أيب الصلت، قاؿ: مسعت احلسن، يقوؿ: إف عليا 
بعث إىل دمحم بن مسلمة فجيء بو، فقاؿ: ما خلفك عن ىذا األمر؟، فقاؿ: دفع إيل ابن عمك، يعِب 

"قاتل بو ما قوتل بو العدك، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد بو ، سيفا، فقاؿ:ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 (. ُُِِٕب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين. احلديث، ..إىل صخرة فاضربو هبا، ٍب الـز بيتك

دثنا سويد بن سعيد حدثنا ضماـ عن موسى بن ح :(ُْٖٔ) رقم  أبو يعلى ُب مسندهأخرجو ( ُّ)
 (. ََُّْب صحيح اجلامع: ) وحّسنو األلباين .، فذكرهملسو هيلع هللا ىلصاؿ: قاؿ رسوؿ هللا كرداف عن أيب ىريرة ق



 [عاشراحلديث ال]

 .(ُْ)ة " الشيخافدعى خي  " احلربي [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – َُ

 

  [اد  عرراحلديث احل]

 .(ُٓ)شهادة " الديلمي ىم  " احلي [ : كرد ُب ميسنًد الًفردكس  ]  - ُُ

 

 [ثاين عرراحلديث ال]

 .(ُٔ)صيحة " البخارم" الدين الن  [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُِ

 

  

                                                             

حدثنا دمحم  ( :ّْٖٔ، كمسلم ُب صحيحو ) رقم (َِّٗ) رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو ( ُْ)
بن عبد الرمحن بن سهم أخربان عبد هللا بن ادلبارؾ أخربان معمر عن مهاـ بن منبو عن أىب ىريرة قاؿ قاؿ 

  .، فذكرهملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
( عن أيب أيوب اخلبائرم: حدثنا موسى بن دمحم حدثنا الوليد بن دمحم َُٓ/ ِركاه الديلمي )( ُٓ)

؛ آفتو  موضوع   وىذا(: "َّ/ٖكقاؿ األلباين ُب الضعيفة ) ادلوقرم ؛ عن الزىرم ، عن أنس مرفوعان.
موسى بن دمحم ، كىو الدمياطي البلقاكم ؛ كذبو أبو زرعة كغّبه ، كقريب منو شيخو ادلوقرم ، كقد كذبو 

 ". ابن معْب ، كبو أعلو ادلناكم
الدين النصيحة هلل " :ملسو هيلع هللا ىلصب قوؿ النيب ، اب" اإلدياف "من صحيحوكتابقو البخارم ُب  احلديث علٌ  (ُٔ)

 ". }إذا نصحوا هلل كرسولو { :قولو تعاىلكلرسولو كألئمة ادلسلمْب كعامتهم ك 



 [ثالث عرراحلديث ال]

 .(ُٕ)الطرباينبوا " دكا كقارً سدًٌ " [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُّ

 

  [رابع عرراحلديث ال]

 .(ُٖ)كم " ابن عدمابي م عز  راركي " شً [ :  كرد ُب الكامل للضعفاء ] – ُْ

 

 [ام  عرراحلديث اخل]

 .(ُٗ)" ابن عساكر  رضىن  ربي الص  " [ : كرد ُب اتريخ دمشق ]  – ُٓ

 

  

                                                             

( عن الوليد بن مسلم ثنا ابن ثوابف حدثِب ِ/ ِٕ/  ُأخرجو الطرباين ُب" ادلعجم الكبّب " )( ُٕ)
 كىذا إسناده (: "ُّٔ/ِ، كقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل: )حساف بن عطية أف أاب كبشة السلويل حدثو بو

 (. ّْٔٔ: )رقمصحيحوالبخارم ُب  "، كاحلديث أخرجومتصل ابحلديث حسنه 
عن خالد بن إمساعيل ادلخزكمي عن عبيد هللا بن عمر عن صاحل : ( ِ/ُُٗأخرجو ابن عدم ) ( ُٖ)

موىل التوأمة عن أيب ىريرة قاؿ: لو مل يبق من أجلي إال يـو كاحد إال لقيت هللا بزكجة ؛ ألين مسعت 
 (.ُّّٖٖب ضعيف اجلامع: ) وضّعفو األلباين يقوؿ: ... فذكره ؛. ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

 (: عن أيب موسى األشعرم قاؿ قاؿ رسوؿ هللإِْ/ِٓ)عساكر ُب اتريخ دمشق أخرجو ابن ( ُٗ)
 (.ّّّٓكضٌعفو األلباين ُب ضعيف اجلامع: ) ."رب الرضاالص  ، فذكره، بلفظ: "ملسو هيلع هللا ىلص



 [سادس عرراحلديث ال]

 .(َِ)ي نسائة " الن  جي  وـي الص   "[ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُٔ

 

 [سابع عرراحلديث ال]

 .(ُِ)أمحد "  رؾه شً  ةي ّبى " الطً [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] - ُٕ

 

 [ثامن عرراحلديث ال]

 .(ِِ)اة " احلاكم" العارية مؤد  [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُٖ

 

                                                             

نا احملاريب عن (: أخربان دمحم بن إمساعيل بن مسرة قاؿ حدثِِِْرقم )النسائي ُب سننو أخرجو ( َِ)
فطر أخربين حبيب بن أيب اثبت عن احلكم بن عتيبة عن ميموف بن أيب شبيب عن معاذ بن جبل قاؿ 

 (.ُّٖٓٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين فذكره. :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
(: حدثنا عبد هللا حدثِب أيب ثنا ككيع ثنا سفياف عن سلمة ّٕٖٔرقم )أمحد ُب مسنده أخرجو ( ُِ)

وصّححو  فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصبن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 
 (. ُِْٗب الصحيحة: ) األلباين

 أخربانه أمحد بن سهل الفقيو ثنا صاحل بن دمحم :(ُْٖٔ) رقم  أبو يعلى ُب مسندهأخرجو ( ِِ)
احلافظ ثنا إسحاؽ بن عبد الواحد القرشي ثنا خالد بن عبد هللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن 

استعار من صفواف بن أمية أدرعا كسناان ُب غزكة حنْب فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعباس رضي هللا عنهما: أف رسوؿ هللا 
ُب صحيح اجلامع:  باينوصّححو األل ."مؤداةه  عاريةه قاؿ: فذكره بلفظ: "ي رسوؿ هللا أعارية مؤداة ؟ 

(ّٕٗٔ .) 



 [تاسع عرراحلديث ال]

 .(ِّ)الطرباين"  ينه دى  ةي دى ػً " الع[ : كرد ُب ادلعجم األكسط  ] – ُٗ

 

 [لعرروناحلديث ا]

 .(ِْ)الشيخاف"  حق   " العْبي [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ]_  َِ

 

  [لعرروناو  احلاد  احلديث]

 .(ِٓ)أبو يعلى"  كةه رى م بػى نى " الغى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُِ

 

  

                                                             

حدثنا محزة بن داكد بن سليماف بن احلكم  :(ُّّٓ" ) رقم  كسطأخرجو الطرباين ُب" ادلعجم األ( ِّ)
بن احلجاج بن يوسف الثقفي األبلي قاؿ ان سعيد بن مالك بن عيسى األبلي قاؿ ان عبد هللا بن دمحم بن 

، فذكره. قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصاألشعث احلداين عن االعمش عن إبراىيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود أف النيب 
 (. ُّّٖٓب ضعيف اجلامع: ) وضّعفو األلباين

حدثنا دمحم بن  (:َّٖٓ، كمسلم ُب صحيحو ) رقم (َْٖٓ) رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو ( ِْ)
، ملسو هيلع هللا ىلصرافع حدثنا عبد الرزاؽ حدثنا معمر عن مهاـ بن منبو قاؿ ىذا ما حدثنا أبو ىريرة عن رسوؿ هللا 

 .، فذكره ملسو هيلع هللا ىلصفذكر أحاديث منها كقاؿ رسوؿ هللا 
دمحم بن عبد هللا بن منّب حدثنا عبد هللا بن  حدثنا :(ُُْٔ / ْ) أبو يعلى ُب مسندهأخرجو ( ِٓ)

 (.َُِٕٔب صحيح اجلامع: ) وحّسنو األلباينالبارقي يرفعو،  إدريس عن حصْب عن عامر عن عركة



  [لعرروناو  الثاين احلديث]

 .(ِٔ)" الَبمذم خذ عورةه " الفى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِِ

 

  [لعرروناو  الثالث احلديث]

 .(ِٕ)أمحد "  زكةو غك  فلةه " قى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِّ

 

  [لعرروناو  الرابع احلديث]

 .(ِٖ)البيهقيل " د كتوك  " قيًٌ [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِْ

  

                                                             

حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سفياف عن أيب النضر موىل عمر  :(ِٕٓٗ) الَبمذم ُب سننوأخرجو ( ِٔ)
ٔبرىد ُب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  بن عبيد هللا عن زرعة بن مسلم بن جرىد األسلمي عن جده جرىد قاؿ: مر  

 (.ُِٕٓٗب صحيح الَبمذم: ) وصّححو األلباينفذكره، ادلسجد كقد انكشف فخذه فقاؿ، 
 حدثِب أيب ثنا إسحاؽ حدثِب ليث بن سعد (: حدثنا عبد هللآِٔٔ)أمحد ُب مسنده أخرجو ( ِٕ)

 :ملسو هيلع هللا ىلصحدثِب حيوة بن شريح عن بن شفى األصبحي عن أبيو عن عبد هللا بن عمرك قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 
 (.ُّّْٗب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين فذكره.

ان (: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن عبداف أخرب ٕٗ/ِ)البيهقي ُب شعب اإلدياف أخرجو ( ِٖ)
أمحد بن عبيد الصفار أان أبو إمساعيل الَبمذم ػ ح ػ كأخربان أبو سهل دمحم بن نصركيو ادلركزم أان أبو 
بكر دمحم بن أمحد بن خنب ثنا أبو إمساعيل دمحم بن إمساعيل الَبمذم ثنا إبراىيم بن محزة ثنا حاًب بن 

عمرك بن أمية  عنبن عمرك  إمساعيل عن يعقوب بن عمرك بن عبد هللا بن أمية الضمرم عن جعفر
 (.ُّّْْب صحيح اجلامع: ) وحّسنو األلباين ."لىا كتوك  "قٌيد مرفوعنا، بلفظ: الضمرم

 



  [لعرروناو  اخلام  احلديث]

 .(ِٗ)الشيخاف" كيبػٍرى الكيبػٍرى ال" [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِٓ

 

  [لعرروناو  السادس احلديث]

 .(َّ)الطرباينا " والينا من  " مي [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِٔ

 

 [لعرروناو  السابع احلديث]

 .(ُّ)" احلاكم رف  كى مي  " ادلؤمني [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِٕ

  

                                                             

حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن بشّب بن  :(ٖٖٗٔ) رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو ( ِٗ)
يسار زعم أف رجال من األنصار يقاؿ لو سهل بن أيب حثمة أخربه أف نفرا من قومو انطلقوا إىل خيرب 
فتفرقوا فيها ككجدكا أحدىم قتيال كقالوا للذم كجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا كال علمنا قاتال 

  .: فذكرهفقالوا ي رسوؿ هللا انطلقنا إىل خيرب فوجدان أحدان قتيال فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصفانطلقوا إىل النيب 
حدثنا عبداف بن أمحد، قاؿ: ان احلسن بن حيٓب  :(ُٗٔادلعجم الكبّب )رقم  أخرجو الطرباين ُب( َّ)

قاؿ: ان عاصم بن مهجع، قاؿ: ان مسلمة بن سامل، عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن سامل،  ،األزدم
 (.َُّٔٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين: فذكره، ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر، قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن

أخربان أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا دمحم بن  :(َْٕٔ) رقم  احلاكم ُب مستدركوأخرجو ( ُّ)
سعد العوُب ثنا ركح بن عبادة ثنا دمحم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوؼ كعبد الرمحن بن 

وصّححو فذكره،  قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلصمحيد بن عبد الرمحن بن عوؼ عن عامر بن سعد عن أبيو: أف رسوؿ هللا 
 (.ُٕٓٔٔب صحيح اجلامع: ) األلباين



  [لعرروناو  الثامن احلديث]

 .(ِّ)ا" أيضن  وفه لعي مى  ري كً احملتى " [ : كرد ُب ادلستدرؾ على الصحيحْب  ] – ِٖ

 

  [لعرروناو  تاسعال احلديث]

 .(ّّ)" األربعة ؤمتنه مي  اري " ادلستشى [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِٗ

 

 [الثالثون احلديث]

 .(ّْ)" ادلنتعل راكب " ابن عساكر[ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – َّ

  

                                                             

أخربان أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد  :(ُِْٔ) رقم  احلاكم ُب مستدركوأخرجو ( ِّ)
بن مهراف ثنا عبد هللا بن موسى ثنا إسرائيل عن علي بن سامل بن ثوابف حدثِب علي بن زيد عن سعيد 

 (.ُٓٗٓيف اجلامع: )ُب ضع وضّعفو األلباينفذكره،  :ملسو هيلع هللا ىلصبن ادلسيب عن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
، كالَبمذم: (ُٖٔ/ِ) :النسائي، ك (ّْٕٓ) و:كابن ماج ،(ُِٖٓ) :أخرجو أبو داكد (ّّ)
حدثنا أمحد بن منيع حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيباف عن عبد ادللك بن عمّب عن أيب (: ِِِٖ)

ُب صحيح  األلباينوصّححو : فذكره، ملسو هيلع هللا ىلصسلمة بن عبدالرمحن عن أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 (.ََٕٔاجلامع: )

عبد هللا بن أيب ذر أبو بكر أبطرابلس ان عن (: ْْ /ِٖ)عساكر ُب اتريخ دمشق أخرجو ابن ( ّْ)
 يوسف بن عدم الكوُب ابلفسطاط ان عبد الرحيم بن سليماف عن إمساعيل بن سلم عن احلسن عن أنس

 (.ُُّٕٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين .مرفوعنا



  [لثالثوناو  احلاد  احلديث]

 .(ّٓ)" أبو داكد الن اري جيبىاره " [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ُّ

 

  [لثالثوناو  الثاين احلديث]

 .(ّٔ)أمحد "  عدك   اري " الن  [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ِّ

 

 [لثالثوناو  الثالث احلديث]

 .(ّٕ)أبو يعلىث " ورى يي  ال " النيبُّ [ :  ملسو هيلع هللا ىلص] قاؿ رسوؿ هللا  – ّّ

  

                                                             

(: حدثنا دمحم بن ادلتوكل العسقالين ثنا عبد الرزاؽ ح كثنا ْْٗٓ)أبو داكد ُب سننو أخرجو ( ّٓ)
جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن ادلبارؾ ثنا عبد ادللك الصنعاين كالمها عن معمر عن مهاـ بن منبو 

 (. ّٕٗٔ)ُب صحيح اجلامع:  وصّححو األلباين .: فذكرهملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
(: حدثنا عبد هللا حدثِب أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثِب ُْٔٓ)أمحد ُب مسنده أخرجو ( ّٔ)

ُب صحيح  وصّححو األلباين فذكره. :ملسو هيلع هللا ىلصيزيد بن اذلاد عن انفع عن بن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 
 (.ْٕٗٔاجلامع: )

حدثنا عمرك بن مالك، حدثنا  :أبو يعلى قاؿ(، ّٔ/ِ) ادلطالب العالية بزكائد ادلسانيد الثمانية (ّٕ)
 ، فذكره،ملسو هيلع هللا ىلصالفضيل بن سليماف، حدثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة هنع هللا يضر، قاؿ : قاؿ النيب هللا 

 (.ُٕٗٗٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين



  [لثالثوناو  الرابع احلديث]

 .(ّٖ)أمحد "الندـ توبة " [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] -ّْ

 

  [لثالثوناو  اخلام  احلديث]

 .(ّٗ) " الوتر بليل " أيضا[ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ]– ّٓ

 

 [احلديث السادس والثالثون]

 .(َْ)" ابن ماجو وا ادلوتى متن   " ال[ :  ملسو هيلع هللا ىلص] قاؿ رسوؿ هللا  – ّٔ

  

                                                             

(: حدثنا عبد هللا حدثِب أيب ثنا سفياف عن عبد الكرًن قاؿ ّٖٔٓ)أمحد ُب مسنده أخرجو ( ّٖ)
أخربين زيد بن أيب مرًن عن عبد هللا بن معقل بن مقرف قاؿ دخلت مع أيب على عبد هللا بن مسعود 

 (. َُِٖٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين فذكره. :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ أنت مسعت النيب 
(: حدثنا عبد هللا حدثِب أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهاـ ثنا حيٓب َُُُْ)أمحد ُب مسنده: أخرجو ( ّٗ)

 (.ُُْٕٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلباين فذكره. :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب نضرة عن أيب سعيد اف النيب 
(: حدثنا إمساعيل بن موسى شريك عن أيب إسحاؽ عن ُّْٔ)ابن ماجو ُب سننو: أخرجو ( َْ)

 :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصكلوال أين مسعت رسوؿ هللا ،  نعودكه فقاؿ لقد طاؿ سقميحارثة بن مضرب قاؿ أتينأ خبااب
 (.ُِّْٖب صحيح الَبمذم: ) وصّححو األلباين فذكره.



  [لثالثوناو  السابع احلديث]

 .(ُْ)ال تغضب " البخارم" [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ّٕ

 

  [لثالثوناو  الثامن احلديث]

 .(ِْ)أمحد ضرر كال ضرار "  " ال[ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ّٖ

 

 [لثالثوناو  التاسع احلديث]

 .(ّْ)" ال كصية لوارث " الدارقطِب[ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – ّٗ

  

                                                             

حدثِب حيٓب بن يوسف أخربان أبو بكر ىو ابن  :(ُُٔٔ) رقم  البخارم ُب صحيحوأخرجو ( ُْ)
 .، فذكرهأكصِب قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصعياش عن أيب حصْب عن أيب صاحل عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رجال قاؿ للنيب 

حدثنا عبد هللا حدثِب أيب ثنا عبد الرزاؽ أان معمر عن جابر (: ِٕٖٔأمحد ُب مسنده :)أخرجو ( ِْ)
 (.َُِٓب الصحيحة: ) وصّححو األلباين، فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصؿ هللا عن عكرمة عن بن عباس قاؿ قاؿ رسو 

ان أمحد بن دمحم بن إمساعيل اآلدمي ان فضل بن سهل نبأأ(: َٗالدارقطِب ُب سننو :)أخرجو ( ّْ)
وصّححو : فذكره. قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصحدثِب إسحاؽ بن إبراىيم اذلركم ان سفياف عن عمرك عن جابر أف النيب 

 (.َُٕٕٓب صحيح اجلامع: ) األلباين



  [األربعون احلديث]

 .(ْْ)اجلماعة " الَبمذم" يد هللا على [ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  ] – َْ

 

  [ألربعوناو  احلاد  احلديث]

 .(ْٓ)ق " اخلرايطي لي اخلي  ني سٍ من حي " اليي [ : كرد ُب كتاب مكاـر األخالؽ  ] -ُْ

اخللق  :نسى ن احلى أحسى  احلسن : " أف   كقد ركاه احلسن عن احلسن عن أيب احلسن عن جدًٌ 
حسن كإسناده  كىو حديثه كما أخرجو شيخ مشاخينا اجلالؿ السيوطي  ،(ْٔ)" احلسن
 .(ْٕ)حسن

  

                                                             

حدثنا حيٓب بن موسى حدثنا عبد الرزاؽ أخربان إبراىيم بن (: ُِٔٔ الَبمذم ُب سننو: )أخرجو ( ْْ)
: فذكره بلفظ: "يد هللا مع ملسو هيلع هللا ىلصميموف عن ابن طاككس عن ابيو عن ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 (.ُُِّٔب صحيح اجلامع: ) وصّححو األلبايناجلماعة". 
حدثنا أبو دمحم العباس بن عبد هللا الَبقفي ثنا (: ُُ/ُ األخالؽ: )اخلرايطي ُب مكاـر أخرجو ( ْٓ)

: بيد عن عائشة اهنع هللا يضر قالتأبو ادلغّبة عبد القدكس بن احلجاج ثنا أبو بكر بن أيب مرًن ثنا حبيب بن ع
 (.ِْٓٔاجلامع: ) ضعيفُب  األلباينضّعفو و . : فذكرهملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

: قاؿ النسائى كقاؿ ،الذىىب َب الضعفاء فيو احلسن بن دينار، أكرده"(: ُْٕ/ِقاؿ ادلناكل ) (ْٔ)
مداره على احلسن بن دينار كىو شلن رماه أمحد كابن معْب كغّبمها  "، كقاؿ السخاكم:"كغّبه: مَبكؾ

كقاؿ األلباين  ، ٕٗص العجالة ُب األحاديث ادلسلسلة  "انظر:كتركو ابن مهدم كابن ادلبارؾ !ابلكذب
 (: موضوع.ُّّٕاجلامع )ُب ضعيف 

(ْٕ)  :  حسن!امسو الرسالة ىذه كزلٌقق قلتي



  [امتةاخل]

تم لنا ، كخاا خالصن ، كقصدن اصاحلن  ا، كعمالن ا انفعن ، كعلمن ا، كرزقا طيبن اا حسنن لقن رزقنا هللا خي 
، كاحلمد هلل رب ابالدياف على كجو االحساف، كأدخلنا دار األماف، كسالـ على ادلرسلْب

 .العادلْب

ككاف الفراغ من نقل ذلك ٗبكة ادلشرفة بيد كاتبو لنفسو العبد الضعيف ، راجي عفو ربو 
 بّبمي الزُّ ثر العباسي احلريكيكي سي أمحد بن دمحم اللطيف ، دمحم بن أمحد بن أيب العباس 

كرمحنا كنفعنا هبم  ،أمجعْب عنهم بط الصديق كالفاركؽ رضي هللا تعاىلس ،الشافعي األسدم
  .أمجعْب

، من ىجرة من لو من سنة ماية بعد األلفحوة يـو األحد ادلبارؾ اثلث شهر احلجة احلراـ ض
، كعلى آلو كصحبو أمجعْب ، كشرؼ ككـر كعظمملسو هيلع هللا ىلصأشرؼ الشرؼ، سيدان كنبينا كحبيبنا دمحم 

   .(ْٖ)كاحلمد هلل رب العادلْب ،كاتبعيهم إبحساف إىل يـو الدين ،كالتابعْب

 

  

                                                             

، قارمالادلال علي بسمميحرلا نمحرلا هللا ، بلغ بقراءة الشيخ دمحم رفيق احلسيِب علي  ُب رسالة  (ْٖ)
، دمحم بن انصر العجمي ماجد العسكر، أسامة الصاُب،  ،كحضر اجمللس ادلشايخ الفضالء: عبد هللا التـو

 ِٓدمحم نضاعة، عماد اجليزم، يوسف األزبكي، كصح  كثبت ُب رللس كاحد بعد عصر يـو االثنْب 
كأجزتي للجميع ركايتو  ٌب،بة ادلشرفة، كبقراءىػ  بصحن ادلسجد احلراـ ٘باه الكع ُّّْرمضاف ادلبارؾ 

عِب، كصلى هللا على سيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو كسلم. كتبو خادـ العلم ابلبحرين/نظاـ يعقويب 
 العباسي.



 نّص اإلجازة
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