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 سلذم العجز والك في األحاديث الواردة
 خالد بن قاسم الردادي

، قسم فقه السنة ومصادرها ،كلية الحديث، الجامعة اإلسالمية ، المدينة النبوية
 السعودية.

 kraddrdd2@gmail.com:  البريد اإللكتروني
 الملخص:

 موضوع البحث: األحاديث الواردة في ذم العجز والكسل.
واردة فةي ذم العجةز أهداف البحث: يهدف البحث إلى جمع ودراسةة األحاديةث الة

والكسةةل ىلةةى سةةبيل اءستقصةةا  مةةن كتةةو السةةنة ودواوينهةةا وبيةةان درجتهةةا مةةن 
 حيث القبول والرد.

 منهج البحث: سلك الباحث المنهج اءستقرائي التحليلي. 
 أهم نتائج البحث: خرج بعدة نتائج، من أهمها:

شةةاو والبعةةد إبةراز ىنايةةة السةنة النبويةةة بالحةةث ىلةى السةةعي والحركةةة والجةد والن
 ىن صفتي العجز والكسل، ومن ذلك أيضًا أهمية اءستعاذة من العجز والكسل.
التوصةةةياأ: أهميةةةة العنايةةةة باألحاديةةةث الدالةةةة ىلةةةى اجتنةةةاو الصةةةفاأ الذميمةةةة 
ليحذرها الناس ويسلكوا العالج الناجع لها، ويوصي البحث بضرورة بيان مكانةة 

خيةةر لهةةم وتةدفع ىةةنهم كةةل سةةو   السةنة وأنهةةا جةةا أ لتبةين للنةةاس كةةل مةةا فيةه
 ومكروه.

 الكلماأ المفتاحية: أحاديث، العجز، الكسل، أىوذ، ىاجز، كسالن.
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Hadiths mentioned in disapproval of incapability and laziness. 
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Abstract: 

 The research aims to collect and study the Hadiths mentioned 

in disapproval of incapability and laziness, as a way of 

surveying the Sunni’s books and their collections and showing 

their degree of acceptance and response. 

Research Methodology: The researcher used the inductive 

and analytical method. 

The most important search results: It found several results, 

the most important of which are: 

Highlighting the consideration of the Sunni of the Prophet by 

urging the pursuit, movement, seriousness, activity and get 

away from the traits of incapability and laziness, including the 

importance of seeking refuge from  incapability and laziness. 

Recommendations: The importance of taking care of the 

Hadiths that indicate avoiding reprehensible qualities so that 

people warn them and take effective treatment for them, and 

the research recommends the necessity of explaining the 

position of the Sunni and that it came to show people all that 

is good for them and keeping them out of trouble and hatred. 

Keywords: Hadiths, Incapability, Laziness, Seek refuge, 

Incapable, Lazy. 
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 مقةةدمةةةةة
إنَّ الحمد هلل, نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 

 اهلل، فال مضل له، ومن يضلل؛ فال هادي له. وسيئاأ أىمالنا، من يهده
وأشهد أن ء إله إء اهلل وحده ء شريك له، وأشهد أن محمَّدًا ىبده ورسوله، 

 صلَّى اهلل ىليه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
 أما بعُد:

ء يخفى ىلى أحد من أهل العلم أهمية أصول التخريج وشرف منزلته وذلك 
بوية التي ىليها مدار فهم القرآن وتفسيره، حيث ألّنه أساس لمعرفة السنة الن

في قوله:  -صلى اهلل ىليه وسلم-جعل اهلل سبحانه وتعالى بيانه إلى الرسول 
[، فهي ىليها مدار 44]النحل: ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

األحكام وتفاصيلها، وبها يعرف الحالل من الحرام وغير ذلك، وأهم ثمرة ألصول 
صيانتها من الدَّخيل ىليها ومعرفة صحيح المتون التخريج هي حفظ السنة و 

 من سقيمها ومحفوظها من شواذها ومنكراتها.
ومن خالل ذلك يتبيَّن لنا أهمية جمع ودراسة ورق الحديث ورواياته، والنظر 
فيها مجتمعًة، ومعرفة مراتو رواتها، من حيث العدالة والضبو، وموازنة أقوال 

نقف ىلى األلفاظ الصحيحة والثابتة  -يضاً أ–العلما  فيهم، ومن خالل ذلك 
 لمتونها؛ وذلك بتتبعها ىند الرواة والوقوف ىلى القرائن التي تدل ىلى هذا.

ُثمَّ إنَّ جمع الورق يفيد في تفسير النصوص لبعضها، إذ إنَّ بعض الرواة قد 
 ُيحدِّث ىلى المعنى، أو يروي جز ًا من الحديث، وتأتي البقية في سند آخر.

: "الحديث إذا لم تجمع ورقه لم -رحمه اهلل– (1)اإلمام أحمد بن حنبلقال 
 تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً".

                                 
 (.  2/212( "الجامع ألخالق الراوي وآداو السامع" )1)
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: "الباُو إذا لم تجمع ورقه لم -رحمه اهلل– (1)وقال اإلمام ىلي بُن المديني
 يتبين خوؤه".

بين : "اْلَحِدْيث إذا جمعأ ورقه ت-رحمه اهلل-(2)َوَقاَل الحافظ أبو زرىة العراقي
 المراد ِمْنُه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الرواياأ".

ولذلك كان لجمع ودراسة ورق ورواياأ األحاديث فوائد يدركها أهل هذا الشأن 
المشتغلين به، ومن أهمها تحقيق المعنى الصحيح للحديث، وتحرير ألفاظه، 

ى الحكم وتقوية أسانيده بضميمة بعضها إلى بعض، كما أنه سيؤدي إل
 الشرىي الصحيح.

وقد رغبأ أن أشارك في جمع ودراسة ورق أحاديث مهمة يكثر ورودها في 
كتو السنة ودواوينها وقد تضمنأ تحذيرًا واستعاذة؛ أء وهي: أحاديث ذم العجز 

 والكسل. 
، ورغبة في تحقيق الفائدة -حسو اوالىي–ولم أر من أفردها بالبحث 

راسة الورق والمروياأ الواردة في هذا، العلمية، فقد شرىأ في جمع ود
وسميته: )األحاديث الواردة في ذم العجز والكسل(، وقد جا أ خوة البحث 

 ىلى النحو التالي:
 مقدمة وفيها أسباو اختيار الموضوع وأهميته، ومنهجي فيه.

 .المبحث األول: تعريف العجز والكسل 
 .المبحث الثاني: تخريج رواياأ ذم العجز والكسل 
 مبحث الثالث: تخريج رواياأ اءستعاذة من العجز والكسل.ال 
 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصياأ 
 .الفهارس: فهرس المراجع والمصادر، فهرس الموضوىاأ 

                                 
 ( السابق.  1)
 (.  181/ 7و" )( "ورح التثري2)
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 وكان منهجي في كتابة هذا البحث ىلى النحو التالي:
قمأ بجمع األحاديث والرواياأ الواردة فيه من كتو السنة من مظانها، مع  -

 تخريجها والحكم ىليها بناً  ىلى قواىد المحدثين.
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بحكمهما ىليه مع  -

العزو إلى من أخرجه من أصحاو الكتو الستة وغيرهم، اللهّم إن كان في 
الحديث لفظ، أو معنى زائد ليس ىند صاحو الصحيح، ففي هذه الحال أتتّبع 

فظ، أو المعنى فأخّرجه من مواونه ومظاّنه، مع بيان الحكم ورق هذا اللّ 
 ىليها.

ن لم يكن الحديث ىندهما، أو أحدهما، فإّني أقوم بتخريجه من المصادر  - وا 
األخرى ىلى سبيل اءستيعاو، وبعد الجمع أقوم بدراستها حسو قواىد 

لصنعة المحّدثين، وِمن ثّم أذكر الحكم ىلى الحديث مسترشدًا بكالم أهل ا
 الحديثية. 

 أرتو األحاديث في كل مبحث ىلى حسو شهرتها وكثرأ ورقها. -
 أنقل أقوال أهل العلم في الحكم ىلى الحديث إن وجدأ. -
كمن يدور ىليه الحكم -أترجم للرواة الذين تدىو الحاجة إلى الترجمة لهم  -

لى كالم من كتاو التقريو للحافظ ابن حجر مالم أخالفه بناً  ى -ىلى الحديث
 حفاظ آخرين فإني أبين ذلك.

إذا لم يكن الراوي مةن رجال التقةريو فإني أترجةم لةه من كتو الجرح  -
 والتعديل األخرى.

 أبين الغريو الذي يحتاج إلى بيان من كتو الغريو واللغة. -
أنسو كل قول إلى قائله من المصادر األصيلة فإن لم أجده إء بواسوة  -

 أثبته.
سأل اهلل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، ولسأ أدىي الكمال وء وختامًا أ

 مقاربته، وحسبي أن بذلأ جهدي في إخراج هذا البحث، واهلل الموفق والمعين.
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 المبحث األول: تعريف العجز والكسل
 :معنى العجز لغة واصوالحًا 

 العجز في اللغة: يأتي بمعنى التأخر، والتعو، وسلو القوة.
: "العين والجيم والزا  أصالِن صحيحان، يدلُّ أحُدهما ىلى (1)فارسقال ابن 

ر الشي .  الضَّعف، واآلخر ىلى مؤخَّ
فاألول َىِجَز ىن الشي  يعجز َىْجزًا، فهو ىاجٌز، أي َضعيف. وقولهم إّن 

 العجَز نقيُض الَحْزم فمن هذا؛ ألنه َيْضُعف رأُيه".
ُر ىن الشي ، وحصوله ىند َىُجِز األمِر، : "الَعْجُز أصُلُه التَّأَ (2)وقال الراغو خُّ

أي: مؤّخره، كما ذكر في الّدبر، وصار في الّتعارف اسما للقصور ىن فعل 
 الشي ، وهو ضّد القدرة. 

ْزتُةُه 11]المائةدة:  َّ جل مك لك ُّٱ قال تعةالى: [، وَأْىَجةْزُأ فالنةًا وَىجَّ
 وَىاَجْزُتُه: جعلته َىاِجزاً".

 وفي اءصوالح: 
 القصور ىن فعل الشي ، وهو ضد القدرة.العجز: 

قال المناوي: "وصار في التعارف اسمًا للقصور ىن فعل الشي ، وللزومه 
الضعف والقصور ىن اإلتيان بالشي ، استعمل في مقابلة القدرة واشتهر 

 .(1)فيها"
 :معنى الكسل لغة واصوالحًا 

 إتمام الشي . الكسل في اللغة: يأتي بمعنى التثاقل، والفتور، والقعود ىن

                                 
 (مادة)ىجز(. 4/212( "معجم مقاييس اللغة" )1)
 (مادة)ىجز(.  848( "المفرداأ في غريو القرآن" )ص/2)
 (.212(، "التوقيف ىلى مهماأ التعاريف" )ص/181/ 2( ينظر: "فيض القدير" )1)
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ُم َأْصٌل َصِحيٌح، َوُهَو التَّثَاُقُل َىِن الشَّْيِ  (1)قال ابن فارس : "اْلَكاُف َوالسِّيُن َوالالَّ
 َواْلُقُعوُد َىْن ِإْتَماِمِه َأْو َىْنُه، ِمْن َذِلَك اْلَكَسُل".

ر : "اْلَكَسُل: التثاقةل ىّمةا ء ينبغةي التثاقةل ىنةه، وألجةل ذلةك صةا(2)وقال الراغو
 مذمومًا. يقال: َكِسَل فهو َكِسٌل وَكْساَلُن، وجمعه: ُكَسةاَلى وَكَسةاَلى، قةال تعةالى:

 [".84]التوبة: َّ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ
مع  وفي اءصوالح: فترة النفس، والتواني، والتثاقل ىما ء ينبغي التثاقل ىنه

 . (1)وجود القدرة والداىية
 :حكم العجز والكسل 

 شرىًا، وقد دلأ النصوص ىلى هذا.كالهما صفتان مذمومتان 
: "إن تخلف كمال العبد وصالحه ىنه، إما أن يكون لعدم قدرته (4)قال ابن القيم

ىليه، فهو ىجز، أو يكون قادرًا ىليه، لكن ء يريد، فهو كسل، وينشأ ىن 
: "العجز.. (8)-أيضاً –هاتين الصفتين فواأ كل خير، وحصول كل شر". وقال 

فإنه إذا ىجز ىما ينفعه، وصار إلى األماني الباولة يفتح ىمل الشيوان، 
بقوله: لو كان كذا وكذا، ولو فعلأ كذا، يفتح ىليه ىمل الشيوان، فإن بابه 

منهما، وهما  -صلى اهلل ىليه وسلم-العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي 
 مفتاح كل شر".

  :الفرق بين العجز والكسل 

                                 
 ( مادة)كسل(. 8/178( "معجم مقاييس اللغة" )1)
 . ( مادة )كسل(711( "المفرداأ" )ص/2)
(، 281(، و"التوقيف ىلى مهماأ التعاريف" )ص/181/ 2( ينظر: "فيض القدير" )1)

 (.  1/128و"الفتوحاأ الربانية" )
 (.2/123( "زاد المعاد" )4)
 (.  2/122( "زاد المعاد" )8)
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ل: ترك الشي  مع القدرة ىلى فعله، والفرق بين العجز والكسل: أن الكس
 .(1)والعجز: ىدم القدرة ىليه

 
 المبحث الثاني: تخريج رواياأ ذم العجز والكسل

 وهم: -رضي اهلل ىنهم–وهي رواياأ جا أ ىن ىدد من الصحابة 
 ىبداهلل بن ىمر، وشداد بن أوس، وىبداهلل بن ىباس:

  رضي اهلل ىنهما–حديث ىبداهلل بن ىمر-: 
، َيُقوُلوَن ُكلُّ ٍس، َأنَُّه َقاَل: َأْدَرْكُأ َناًسا ِمْن َأْصَحاِو َرُسوِل اهلِل َىْن َواوُ 

ُكلُّ : »َشْيٍ  ِبَقَدٍر، َقاَل: َوَسِمْعُأ َىْبَد اهلِل ْبَن ُىَمَر َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
 «.َعْجزِ ، َأِو اْلَكْيِس َوالْ (2)َشْيٍ  ِبَقَدٍر، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيسِ 
                                 

 ()كسالن(.  787(. وينظر: "معجم المناهي اللفظية" )ص/2/12( "فتح الباري" )1)
(: "رويناه بالضم ىلى العوف ىلى " 8/141"إكمال المعلم" ) ( قال القاضي ىياض في2)

كل"، وبالخفض ىلى العوف ىلى "شي " ويكون ىلى رواية الخفض بمعنى التي 
خفض ما بعدها وهو أحد وجوه حتى، والعجز هنا يحتمل أن يكون ىلى ظاهره، وهو 

ته. قيل: ىدم القدرة. وقيل: هو ترك ما يجو فعله، والتسويف فيه وتأخيره ىن وق
 ويحتمل أن يريد بذلك ىمل الواىة، ويحتمل أن يريد ىموم أمور الدنيا واآلخرة.

 والكيس ضد العجز، وهو النشاو والحذق باألمور ظاهرة".
(: "ومعناه أن كل شي  ء يقع في الوجود إء وقد سبق 11/478وقال الحافظ في "الفتح" )

نما جعلهما في الحديث ن  به ىلم اهلل ومشيئته، وا  غاية لذلك لإلشارة إلى أن أفعالنا وا 
كانأ معلومة لنا ومرادة منا فال تقع مع ذلك منا إء بمشيئة اهلل، وهذا الذي ذكره 
واووس، مرفوىًا وموقوفًا، موابق لقوله تعالى: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍ  َخَلْقَناُه 

دره وهو أنص [ فإن هذه اآلية نص في أن اهلل خالق كل شي  ومق43ِبَقَدٍر{]القمر:
[، وقوله تعالى: }َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما 22من قوله تعالى: }َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ {]الزمر:

[، واشتهر ىلى ألسنة السلف والخلف أن هذه اآلية نزلأ في 32َتْعَمُلوَن{]الصافاأ:
 القدرية".
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، والبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري في "خلق أفعال (1)، وأحمد(2)، ومالك(1)أخرجه مسلم
 ، (8)، وىبداهلل بن أحمد(4)العباد"

، (10)، وأبو أحمد الحاكم(3)، واآلجري(8)، وابن حبان(7)، وأبو ىوانة(2)والفريابي
، (14)، والاللكائي(11)، والجوهري(12)، وابن بوة(11)وابن أبي زمنين

من وريق زياد بن سعد، ىن ىمرو  (17)، والبغوي(12)،  والبيهقي(18)والقضاىي
 بن مسلم: ىن واووس، فذكره.

 وقد أىلَّ بعلتين:

                                 
 (. 18()2288( رقم)4/2048( )1)
 . (1140(و)1113( رقم)8/1124( "المووأ" )2)
 (. 8831( رقم)10/111( "المسند" )1)
 (. 128( رقم)2/28( )4)
 (. 311( رقم)2/417( "السنة" )8)
 (.223( "القدر" رقم)2)
 (.  11242( رقم)20/281( "المستخرج ىلى مسلم" )7)
 (.  2143( رقم)14/17( "صحيحه" )8)
 (. 443( رقم)2/871( "الشريعة" )3)
 (.  128(و)78(و)42( "ىوالي مالك" رقم)10)
 (.  117( "أصول السنة" رقم)11)
 (. 1221( رقم)4/171( "اإلبانة الكبرى" )12)
 (.  170( "مسند المووأ" رقم)11)
 (. 1027( رقم)4/880( "شرح اىتقاد أهل السنة" )14)
 (. 204( رقم)1/143( "مسند الشهاو" )18)
اءىتقاد" (، وفي "112(، وفي "القضا  والقدر" رقم)10/208( "السنن الكبير" )12)

 (.  118)ص/
 (.  71( رقم)1/114( "شرح السنة" )17)
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األولى: اضوراو ىمرو بن مسلم فيه، حيث رواه ىن واووس، تارة أخرى 
 :-رضي اهلل ىنهما–فأوقفه ىلى ابن ىمر 

 َثَنا َىْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد.: َحدَّ (1)أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"
 : َحدََّثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد.(2)والفريابي

كالهما)ىمرو بن مخلد، وقتيبة بن سعيد( ىن سفيان بُن ُىَيْيَنَة، َىْن َىْمٍرو، 
، َقاَل: "ُكلُّ َشْيٍ  ِبَقَدٍر َحتَّى -َرِضَي اللَُّه َىْنُهَما-َىْن َواووٍس، َىِن اْبِن ُىَمَر 

 ْلَعْجِز َواْلَكْيٍس".ا
 موقوفًا ىليه: -رضي اهلل ىنهما–وخالفه غيره فجعله من حديث ابن ىباس 

 : َحدََّثَنا ُقَتْيَبُة، َحدََّثَنا ُسْفَياُن. (1)أخرجه الفريابي
 : حدثنا ىمرو بن ىلي، حدثنا أبو ىاصم، أخبرنا ابن جريج.(4)وقال

َىِن ابن واووس، َىْن َأِبيِه، كالهما)سفيان بن ىيينة، وىبدالملك بن جريج(
 َىِن اْبِن َىبَّاٍس, َقاَل: "ُكلُّ َشْيٍ  ِبَقَدٍر, َحتَّى اْلَعْجُز َواْلَكْيُس".

: َقاَل ُقَتْيَبُة: َقاَل ُسْفَياُن: "َحِديُث َىْمِرو ْبِن ُمْسِلٍم ُهَو ىندي (8)قال الفريابي
 ِم".َأْحَفُظ ِمْن َىْمِرو ْبِن ُمْسلِ  (2)وهم، ابن واووس

 وتابع ابن واووس ىلى هذا؛ ليث بن أبي سليم:

                                 
 (. 110( رقم)2/23( )1)
 (.102( "القدر" رقم)2)
 (.101( "القدر" رقم )1)
 (.108( "القدر" رقم )4)
 (.130( "القدر" )ص/8)
( هو: ىبد اهلل بن واوس بن كيسان اليماني، أبو محمد، ثقة فاضل ىابد، من السادسة، 2)

(. وينظر: تهذيو الكمال" 1137ثنتين وثالثين .ع. "التقريو" )ماأ سنة ا
(18/110.) 
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: َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن غياث, ىن (1)أخرجه الفريابي
 ليث، ىن واووس، فذكره.    
 : " فيه ضعف يسير من سو  حفظه".(2)وليث بن أبي سليم قال الذهبي
: "يرويه ىمرو بن مسلم، ىن واووس، (1)فقالوسئل الدارقوني ىن الحديث 

ىن ابن ىمر، واختلف ىنه في رفعه؛ فرفعه زياد بن سعد، وىبد اهلل بن ىمرو 
 بن مسلم، ىن ىمرو. 

 وابن ىيينة وقفه، ىن ىمرو.
براهيم بن ميسرة، ىن واووس، ىن ابن ىباس  ورواه ىبد اهلل بن واووس، وا 

 موقوفًا.
 ابن ىمر". وهو ىن ابن ىباس أشبه منه ىن

والعلة الثانية: أن ىمرو بن مسلم الَجَندي، متكلم فيه؛ قال َىبد اللَِّه ْبن َأْحَمد 
. َوَقال ِإْبرَاِهيم ْبن (4)ْبن حنبل، َىن أبيه: ضعيف. َوَقال مرة: ليس بذاك

َىن يحيى:  (2)، ىن يحيى ْبن َمِعين: ء بأس به. َوَقال َىباس الدُّوِريُّ (8)الجنيد
. (8): ليس بالقوي. وذكره ابُن ِحبَّان ِفي "الثقاأ"(7)ي. َوَقال النََّسائيليس بالقو 

                                 
 (.104( "القدر" رقم )1)
(، و"ميزان اءىتدال" 24/273(. وينظر: "تهذيو الكمال" )4232( "الكاشف" )2)

(1/420  .) 
 (. 1042( رقم)11/124( "العلل" )1)
 (.  1411()2/220( "الجرح والتعديل" )4)
 (.  101بن الجنيد" )( "سؤاءأ ا8)
 (.  1411()2/220( "الجرح والتعديل" )2)
 (. 22/241( ينظر: "تهذيو الكمال" )7)
(8( )7/217()3781 .) 
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:  ليس له حديث منكر جدًا. ولخص حاله الحافظ في (1)َوَقال اْبن ىدي
 فقال: " صدوق له أوهام".  (2)"التقريو"

ومثله ء يقبل تفرده ومخالفته، لوء إخراج مسلم لحديثه في "الصحيح"، وهو 
 مثل هذا اإلىالل، واهلل الموفق. مما يدفع به

  رضي اهلل ىنه–حديث شداد بن أوس-: 
َوَىِمَل ِلَما  (4)َمْن َداَن َنْفَسهُ  (1)الَكيُِّس »َقاَل:  َىْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس، َىِن النَِّبيِّ 

 .(1)«(8)َبْعَد الَمْوِأ، َوالَعاِجُز َمْن َأْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمنَّى َىَلى اللَّهِ 

                                 
 (.  7/881( "الكامل" )1)
 (.  8118( رقم)2)
 (.4/217( َأِي اْلَعاِقُل، َوَقْد كاَس َيِكيُس َكْيسًا، والَكْيس: اْلَعْقُل. "النهاية" )1)
 (.2/148َلهَّا واستْعَبَدها، َوِقيَل: حاَسَبها. "النهاية" )( َأْي أذَ 4)
( تنبيه: يزيد بعضهم لفظة: )األماني( بعد قوله: )وتمنى ىلى اهلل(. وهي مشهورة أيضًا 8)

ىلى األلسنة، وهي زيادة ء أصل لها، ولم أقف ىلى من ذكرها في كتو الحديث 
نما ذكرها الووسي الرافضي في "أم ( أثنا  حديث وويل 781اليه" )ص/المعتمدة، وا 

باول موضوع ...رواه من وريق أبي المفضل الشيباني قال: حدثنا رجا  بن يحيى بن 
الحسين العبراني الكاتو سنة أربع ىشرة وثالثمائة وفيه ماأ قال: حدثنا محمد بن 
الحسن بن شمون قال: حدثني ىبد اهلل بن ىبد الرحمن األصم ىن الفضيل ابن يسار 

هو بن ىبد اهلل بن أبي ذبي الهنائي ..قال: حدثني أبو حرو بن أبي األسود ىن و 
الدؤلي ىن أبيه ىن أبي األسود ىن أبي ذر به بووله، وفيه: )يا أبا ذر إن الكيس 
من دان نفسه وىمل لما بعد الموأ، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى ىلى اهلل 

 ىز وجل األماني(.
محمد بن الحسن بن و  شيباني، تقدم غير مرة أنه متهم بالوضع...وفيه ..أبو المفضل ال

شمون، قال الشيخ ىبد الرحمن الزرىي في كتاو "رجال الشيعة في الميزان" 
(: "قال هاشم معروف: "هو من الغالة المعروفين بالكذو ووضع 120)ص/

ىن  (:4/484الفضيل بن يسار، قال الحافظ رحمه اهلل في "اللسان" )و  الحديث"...
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 وله ىنه وريقان:
، ىن َضْمرة بن حبيو، ىن (2)األول: يرويه أبو بكر بن أبي مريم الغساني

 شداد بن أوس، فذكره.
 

، (7)، وأحمد(2)، والويالسي(8)، وابن المبارك(4)، وابن ماجه(1)أخرجه الترمذي
، (1)، والحاكم(11)، وابن ىدي(10)، والوبراني(3)، والبزار(8)وابن أبي الدنيا

                                                                             
ابن نصر: )ثنا أحمد بن منصور ثنا موسى بن إسماىيل قال: كان فضيل بن ياسر 
رجل سو . وقال محمد بن نصر: كان رافضيًا كذابًا ليس ممن يحتج به وء يعتمد 

 ىليه(.. ".
 (.43وينظر: "تكميل النفع" للشيخ محمد بن ىمرو بن ىبداللويف )ص/

 (. 2483( رقم)4/218( اللفظ للترمذي )1)
( أبو بكر بن ىبد اهلل بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسو إلى جده، قيل: اسمه 2)

بكير، وقيل: ىبد السالم، ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلو، من السابعة، ماأ 
(. وينظر: "تهذيو التهذيو" 7374سنة سأ وخمسين .د أ ق. "التقريو" )

(12/28.) 
 (.2483( رقم)4/218( "الجامع" )1)
 (.4220( رقم)8/128( "السنن" )4)
 (.171(. "الزهد" رقم)1218( "المسند" رقم)8)
 (.1218( "المسند" رقم)2)
 (.2181(و)202(، وفي "الزهد" رقم)17121( رقم)28/180( "المسند" )7)
 (.1( "محاسبة النفس" رقم)8)
 (.1483( رقم)8/417( "المسند" )3)
( 2/184وفي "مسند الشاميين" ) (،7141( رقم)7/284( "المعجم الكبير" )10)

 (.1488رقم)
 (. 1012( رقم)2/421( "الكامل" )11)
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، وابن (2)، والبغوي(8)، وأبو نعيم(4)، والخويو(1)، والبيهقي(2)القضاىيو 
 .(8)، وابن الجوزي(7)ىساكر

سناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف  .(3)وا 
 قال الترمذي: "هذا حديث حسن".

 وقال الحاكم: "صحيح ىلى شرو البخاري".
 وتعقبه الذهبي فقال: "قلأ: ء واهلل أبو بكر واه".

َوَقاَل اْبن َواِهر: "َوُهَو َحِديث َمَداره َىَلى أبي بكر بن أبي َمْرَيم، َوُهَو 
 .(10)َضِعيف"

: َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َىْبِد اهلِل ْبِن َىْبِد السَّاَلِم اْلَبْيُروِتيُّ (11)والثاني: قال الوبراني
، َقاَل: َسِمْعُأ َأِبي ُيَحدُِّث، َىْن َمْكُحوٌل، ثنا ِإْبرَاِهيُم ْبُن َىْمِرو ْبِن َبْكٍر السَّكْ  َسِكيُّ

                                                                             
 (.4/281(و)1/87( "المستدرك" )1)
 (. 188( رقم)1/140( "مسند الشهاو" )2)
(، وفي 10022( رقم)11/123(، وفي "شعو اإليمان" )1/123( "السنن الكبير" )1)

 (.812"اآلداو" رقم)
 (. 11/803( "تاريخ بغداد" )4)
 (.  8/174(و)1/227( "حلية األوليا " )8)
 (.1/232(، وفي "تفسيره" )4112( رقم)14/108( "شرح السنة" )2)
 (. 184( رقم)1/100(، وفي "معجم شيوخه" )21/182( "تاريخ دمشق" )7)
 (. 17( "ذم الهوى" )ص/8)
 (. 4/437(، و"ميزان اءىتدال" )7374( ينظر: "التقريو" )3)
 (.172/ 1خريج أحاديث الكشاف" للزيلعي )( ينظر: "ت10)
( 421( رقم)2/222(، وفي "مسند الشاميين" )7141( رقم)7/281( "المعجم الكبير" )11)

 . -(1/227وىنه أبو نعيم في "الحلية" )–
 ( ىن البيروتي به، إء أنه أسقو منه "غالو بن ىبد اهلل".821وأخرجه في "الصغير" رقم)
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َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َوَغاِلِو ْبِن َىْبِد اهلِل، َىْن َمْكُحوٍل، َىِن اْبِن َغْنٍم، َىْن َشدَّاِد ْبِن 
 َأْوٍس، فذكره.

سناده ضعيف جدًا، فيه إبراهيم بن ىمرو السكسكي، أورده بن حبان في  وا 
وي ىن أبيه األشيا  الموضوىة التي ء تعرف من وقال: "ير  (1)"المجروحين"

حديث أبيه، وأبوه أيضًا ء شي  في الحديث، فلسأ أدري أهو الجاني ىلى 
 أبيه؟ أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الموضوىاأ!".

  رضي اهلل ىنهما–حديث ىبداهلل بن ىباس-: 
ُيعرُف فيه  َيمشي مشياً  كاَن رسوُل اهلِل »ىن ىكرمَة، ىن ابِن ىباٍس قاَل: 

 .»(2)أنَّه ليَس بعاجٍز وء َكسالن 
ِإَذا َمَشى َلْم َيْلَتِفْأ، ُيْعَرُف ِفي ِمْشَيِتِه َأنَُّه َغْيُر  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه »وفي رواية: 
 .(1)«َكِسٍل َوء َوِهنٍ 
 .(4)«يِه َكَسلٌ َكاَن ِإَذا َمَشى، َمَشى ُمْجَتِمًعا، َلْيَس فِ  َأنَّ النَِّبيَّ » وفي رواية: 
من وريق  (8)، وابن ىساكر(7)، والبغوي(2)، وأبو واهر المخلص(8)أخرجه البزار

 يحيى بُن راشٍد: حدثنا داوُد بُن أبي هنٍد، ىن ىكرمَة، فذكره.
 ، لكنه توبع:(3)وفيه يحيى بن راشد المازني ضعيف

                                 
 (. 1/127ان الميزان" )(. وينظر: "لس1/112( )1)
 ( اللفظ للمخلص.  2)
 ( اللفظ للبزار. 1)
 ( اللفظ ألحمد.  4)
(. وقد تصحَّف ىنده اسم يحيى بن راشد إلى 2131( رقم)1/124( "كشف األستار" )8)

 "محمد بن راشد". 
 (.  2824( رقم)1/101( "المخلصياأ" )2)
 (. 421)( رقم1/182( "األنوار في شمائل النبي المختار" )7)
 (.4/21( "تاريخ دمشق" )8)
 (.  11/233(، و"تهذيو الكمال" )7848( ينظر: "التقريو" )3)
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َسَلَمَة، َىْن  من وريق َحمَّاُد ْبنُ  (1)، وأبو الشيخ(2)، وأحمد(1)أخرجه ابن سعد
 َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َقاَل: َحدَّثَِني ُفالٌن، َىِن اْبِن َىبَّاٍس، فذكره.

: " رواه أحمد والبزار وزاد: "لم يلتفأ يعرف في مشيه أنه غير (4)قال الهيثمي
كسل وء وهن"، ورجال أحمد رجال الصحيح إء أن التابعي غير مسمى، وقد 

 . (8)مة وهو من رجال الصحيح أيضاً". وحسَّنه األلبانيسماه البزار وهو ىكر 
  وىنه حديثان:-رضي اهلل ىنه-أبو  هريرة  ، 

 :الحديث األول 
َيْعِقُد الشَّْيَواُن »َقاَل:  : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َىْنهُ -َىْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

اَم، َثاَلَث ُىَقٍد، َيْضِرُو َمَكاَن ُكلِّ ُىْقَدٍة، َىَلْيَك َىَلى َقاِفَيِة رَْأِس َأَحِدُكْم، ِإَذا ُهَو نَ 
َأ، اْنَحلَّْأ  َلْيٌل َوِويٌل َفاْرُقْد، َفِإِن اْسَتْيَقَظ، َفَذَكَر اهلَل، اْنَحلَّْأ ُىْقَدٌة، َفِإْن َتَوضَّ

ءَّ َأْصَبَح َخِبيَث ُىْقَدٌة، َفِإْن َصلَّى اْنَحلَّْأ ُىَقَدٌة، َفَأْصَبَح َنِشيوًا، َويَِّو النَّفْ  ِس، َواِ 
 .(2)«النَّْفِس َكْساَلناً 

َيْعِقُد الشَّْيَواُن َىَلى َقاِفَيِة رَْأِس َأَحِدُكْم ِإَذا ُهَو َناَم َثاَلَث ُىَقٍد، » وفي رواية: -
اللََّه اْنَحلَّْأ  َيْضِرُو ُكلَّ ُىْقَدٍة َمَكاَنَها َىَلْيَك َلْيٌل َوِويٌل َفاْرُقْد، َفِإْن اْسَتْيَقَظ َفَذَكرَ 

َأ اْنَحلَّْأ ُىْقَدٌة، َفِإْن َصلَّى اْنَحلَّْأ ُىَقُدُه ُكلَُّها، َفَأْصَبَح َنِشيًوا  ُىْقَدٌة، َفِإْن َتَوضَّ
َء َأْصَبَح َخِبيَث النَّْفِس َكْساَلنَ   .(7)«َويَِّو النَّْفِس، َواِ 

                                 
 (.  1/417( "الوبقاأ" )1)
 (. 1011( رقم)8/120( "المسند" )2)
 (. 212( رقم)2/14( "أخالق النبي" )1)
 (. 8/801( "مجمع الزوائد" )4)
 (.  2140( رقم)8/171( "سلسلة األحاديث الصحيحة" )8)
 (. 208( رقم)2/247( اللفظ لمالك في "المووأ" )2)
 (. 1223مع الفتح( رقم)-2/128( اللفظ للبخاري )7)
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ِس َأَحِدُكْم ِباللَّْيِل ِبَحْبٍل ِفيِه َثاَلُث َيْعِقُد الشَّْيَواُن َىَلى َقاِفَيِة رَأْ » وفي رواية: -
َأ، اْنَحلَّْأ ُىْقَدٌة، َفِإَذا  ُىَقٍد، َفِإِن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر اللََّه اْنَحلَّْأ ُىْقَدٌة، َفِإَذا َقاَم َفَتَوضَّ

اَلِة اْنَحلَّْأ ُىَقُدُه ُكلَُّها، َفُيْصِبُح َنِشيًوا َويَِّو النَّ  ْفِس َقْد َأَصاَو َخْيرًا، َقاَم ِإَلى الصَّ
ْن َلْم َيْفَعْل َأْصَبَح َكِساًل َخِبيَث النَّْفِس َلْم ُيِصْو َخْيرًا   .(1)«َواِ 

 رواه ىن أبي هريرة كل من:
 :(2)األىرج -1

 (8)، وأحمد(7)، ومالك(2)، والنسائي(8)، وأبو داود(4)، ومسلم(1)أخرجه البخاري
َناِد، َىِن اأْلَىْ   َرِج، فذكره.من وريق أبي الزِّ

 َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّو: -2
: َحدََّثَنا ِإْسَماِىيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيٍس، َقاَل: َحدَّثَِني َأِخي، َىْن (3)أخرجه البخاري

 ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َىْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َىْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّو، فذكره. 
 
 

                                 
 (.1123( رقم)2/188( اللفظ ءبن ماجه )1)
( ىبد الرحمن بن هرمز األىرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبأ 2)

(. وينظر: "تهذيو 4011"التقريو" )ىالم، من الثالثة، ماأ سنة سبع ىشرة .ع. 
 (. 17/427الكمال" )

 (. 1142مع الفتح( رقم)-1/24( )1)
 (. 207()772( رقم)1/818( )4)
 (. 1107( رقم)2/472( "السنن" )8)
 (.  1207( رقم)1/201( "المجتبى" )2)
 (. 208( رقم)2/247( "المووأ" )7)
 (. 7108( رقم)12/288( )8)
 (. 1223رقم)مع الفتح( -2/128( )3)
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 : (1)أبو صالح السمان -1
من وريق أبي  (4)، ومحمد بن نصر المروزي(1)، وأحمد(2)بن ماجهأخرجه ا

 ُمَعاِوَيَة، َىِن اأْلَْىَمِش، َىْن َأِبي َصاِلٍح، فذكره.
 :الحديث الثاني 

َكاَن َيُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلُجوِع، َفِإنَُّه  َأنَّ النَِّبيَّ »َىْن َأِبي ُهَرْيَرَة: 
 ِجيُع، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلِخَياَنِة، َفِإنََّها ِبْئَسِأ اْلِبَواَنُة. ِبْئَس الضَّ 

َقاَل: َوَكاَن َيْكَرُه َأْن َيُقوَل الرَُّجُل: ِإنَُّه َكْساَلٌن، َأْو َيُقوَل ِلَصاِحِبِه: ِإنََّك 
 .(8)«َلَكْساَلنٌ 

 يأتي:، وقد اختلف ىليه فيه كما (2)والحديث مداره ىلى ليث بن أبي سليم
 : َىْن َمْعَمٍر، َىْن َلْيٍث، َىْن َرُجٍل، َىْن َأِبي ُهَرْيَرَة، فذكره.(7)فأخرجه ىبد الرزاق

: حدَّثنا أبو بكر بن أبي َشْيبة، حدَّثنا إسحاق بن منصور، حدَّثنا (8)وابن ماجه
 ُهَريم.

سحاق بن راهويه  من وريق َجِرير. (10)، وأبو َيْعَلى(3)وا 

                                 
( ذكوان أبو صالح السمان الزياأ، المدني، ثقة ثبأ، وكان يجلو الزيأ إلى الكوفة، من 1)

(. وينظر: "تهذيو الكمال" 1841الثالثة، ماأ سنة إحدى ومائة .ع. "التقريو" )
(8/811 .) 

 (.1123( رقم)2/188( "السنن" )2)
 (. 7441( رقم)12/410( "المسند" )1)
 مختصره(. -101" )ص/( "قيام الليل4)
 (  اللفظ لعبد الرزاق.8)
 (. 1/420(، و"ميزان اءىتدال" )24/273( ينظر: "تهذيو الكمال" )2)
 (. وشوره األول صح من ورق أخرى.13212( رقم)10/440( "المصنف" )7)
 (. 1184( رقم)4/481( "السنن" )8)
 (.  233( رقم)1/112( "المسند" )3)
 (. 2412قم)( ر 11/237( "المسند" )10)
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فيان، وَجِرير بن ىبد الحميد( ىن لْيث بن أبى سليم، َىْن كالهما )ُهَريم بن س
 َكْعٍو، َىْن َأِبي ُهَرْيَرَة، فذكره.

 وليس ىندهم الزيادة: "َقاَل: َوَكاَن َيْكَرُه َأْن َيُقوَل الرَُّجُل: ِإنَُّه َكْساَلٌن...".
سناده ضعيف، فيه ليث وهو ضعيف، ولجهالة الرجل المبهم وقد ُصرِّح  وا 

 "كعو".باسمه: 
: "سئل أبي؛ ىن كعو، الذي روى ىن أبي هريرة، فقال: (1)قال ابن أبي حاتم

هو رجل وقع إلى الكوفة، روى ىنه: ليث بن أبي سليم، ء يعرف، مجهول، ء 
 أىلم روى ىنه غير ليث، وأبو ىوانة، حديثًا واحداً".

  رضي اهلل ىنه–حديث أنس بن مالك-: 
ْبِن ]ِديَناٍر[، َىِن ]أبيَها[ ُىْثَماَن ْبِن ِديَناٍر، َىْن َىمَِّها  ىن َحكَّاَمُة ِبْنُأ ُىْثَمانَ  

َزوََّج اللَُّه اْلَكَسَل ِمَن : » َماِلِك ْبِن دينار، ىن أنس ابن َماِلٍك َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 
 «.(1)َفُوِلَد َبْيَنُهَما اْلَفاَقةُ  (2)التََّواِني

، ثنا من و (4)أخرجه أبو القاسم القزويني ريق محمد بن إبراهيم َيْعِني اْلِمْصِريَّ
، َحدََّثْتَنا  ُمَحمَُّد ْبن َىْلَكاَن الدَّْيَنَوِريُّ ِبَها، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َىْبِد اْلَعِزيِز الدَّْيَنَوِريُّ

 َحكَّاَمُة ِبْنُأ ُىْثَماَن، فذكرته.
سناده واٍه فيه؛ محمد بن ىبدالعزيز الدينوري قال فيه الذه : "منكر (8)بيوا 

الحديث ضعيف، ذكره ابن ىدي وذكر له مناكير ىن موسى بن إسماىيل 
 ومعاذ بن أسد، ووبقتهما، وكان ليس بثقة، يأتي بباليا". 

: "َأحاديث َحكَّاَمة ُتشِبه َحديث الُقصاص، (2)وحكامة بنأ ىثمان؛ قال العقيلي
 َليس َلها ُأُصوٌل".

                                 
 (. 7/121( "الجرح والتعديل" )1)
(، و"شمس العلوم" 8/402( التََّواني: القصور والفترة في العمل. ينظر: "العين" )2)

(11/7104  .) 
 (.1/480( الَفاَقة: الحاَجة والَفْقر. "النهاية" )1)
 (. والتصويو من مصادر الترجمة.112-4/111( "التدوين في أخبار قزوين" )4)
 (. 3/413(. وينظر: "الكامل" ءبن ىدي )1/223"ميزان اءىتدال" ) (8)
 (. 4/208( "الضعفا " )2)
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 اذة من العجز والكسلالمبحث الثالث: تخريج رواياأ اءستع
 ، وهم:-رضي اهلل ىنهم–وهي رواياأ ىدة جا أ ىن جماىة من الصحابة 

أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وىمر بن الخواو، وىبداهلل بن مسعود، وأبو 
سعيد الخدري، وُىْثَماَن بن أبي اْلَعاِص، وىبداهلل بن ىمرو، وىبداهلل بن 

أبو بكرة، وأم المؤمنين ىائشة، وأم ىباس، والبرا  بن ىازو، وأبو هريرة، و 
 سلمة.

  رضي اهلل ىنه–حديث أنس بن مالك-: 
 وقد رواه ىن أنس جماىة وهم:

، َأنَُّه َسِمَع (1)َىْمِرو ْبِن َأِبي َىْمٍرو، َمْوَلى الُموَِّلِو ْبِن َىْبِد اللَِّه ْبِن َحْنَووٍ  -1
الَتِمْس ُغاَلًما ِمْن »أِلَِبي َوْلَحَة:  َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َفَخَرَج ِبي َأُبو َوْلَحَة ُيْرِدُفِني َورَاَ ُه، َفُكْنُأ َأْخُدُم َرُسوَل اللَِّه « ِغْلَماِنُكْم َيْخُدُمِني
  :لَهمِّ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن ا»ُكلََّما َنَزَل، َفُكْنُأ َأْسَمُعُه ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل

َفَلْم َأَزْل « َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َوَضَلِع الدَّْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ 
َأْخُدُمُه َحتَّى َأْقَبْلَنا ِمْن َخْيَبَر، َوَأْقَبَل ِبَصِفيََّة ِبْنِأ ُحَييٍّ َقْد َحاَزَها، َفُكْنُأ َأرَاُه 

ْهَباِ  ُيَحوِّي َلَها َورَ  اَ ُه ِبَعَباَ ٍة َأْو ِبِكَساٍ ، ُثمَّ ُيْرِدُفَها َورَاَ ُه، َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبالصَّ
َصَنَع َحْيًسا ِفي ِنَوٍع، ُثمَّ َأْرَسَلِني َفَدَىْوُأ ِرَجاًء َفَأَكُلوا، َوَكاَن َذِلَك ِبَناَ ُه ِبَها " ُثمَّ 

َفَلمَّا َأْشَرَف َىَلى « َهَذا َجَبٌل ُيِحبَُّنا َوُنِحبُّهُ »اَل: َأْقَبَل َحتَّى ِإَذا َبَدا َلُه ُأُحٌد، قَ 
اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأَحرُِّم َما َبْيَن َجَبَلْيَها، ِمْثَل َما َحرََّم ِبِه ِإْبرَاِهيُم َمكََّة، »الَمِديَنِة َقاَل: 

 .(2)«اللَُّهمَّ َباِرْك َلُهْم ِفي ُمدِِّهْم َوَصاِىِهمْ 

                                 
( ىمرو بن أبي ىمرو ميسرة، مولى المولو المدني، أبو ىثمان، ثقة ربما وهم، من 1)

 (. 8081الخامسة، ماأ بعد الخمسين .ع. "التقريو" )
 (.8428مع الفتح( رقم)-3/881( اللفظ للبخاري )2)
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كان يقول: اللهم إني أىوذ بك من الهم  أن رسول اهلل »وفي رواية:  -
 .(1)« والحزن، والبخل والجبن، والكسل والهرم، وضلع الدين، وغلبة العدو

يتعوذ من ثمان: الهم والحزن، والعجز  كان رسول اهلل »وفي رواية:  -
 .(2)« والكسل، والبخل والجبن، وغلبة الدين، وغلبة العدو

، يدىو بهؤء  الكلماأ: اللهم را ما كنأ أسمع النبي كثي»وفي رواية:  -
إني أىوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، وضلع الدين، وقهر 

 .(1)« الرجال
من وريق إسماىيل بن  (7)، وأحمد(2)، والنسائي(8)، ومسلم(4)أخرجه البخاري

 جعفر. 
من وريق يعقوُو بن  (11)، وابن حبان(10)، وأبو داود(3)، ومسلم(8)والبخاري

 ىبد الرحمن.

                                 
 (.   11108( رقم )21/23( اللفظ ألحمد في "المسند" )1)
 (.12228( رقم )13/282( اللفظ ألحمد في "المسند" )2)
 (.1484( رقم)8/820( اللفظ للترمذي )1)
 (. 2121مع الفتح( رقم)-11/171(، و)8428مع الفتح( رقم)-3/881( )4)
ىيل بن جعفر" .  وهو في جز  "حديث إسما-مختصراً -(1128( رقم)2/331( )8)

 (.148رقم)
 (.7887( رقم)7/228(، وفي "الكبرى" )8801(رقم)8/274( "المجتبى" )2)
 (.   12212( رقم )20/28( "المسند" )7)
( 11/21(. ومن وريقه البغوي في "شرح السنة" )2831مع الفتح( رقم)-2/82( )8)

 (.2277رقم)
 ( مختصرًا ولم يذكر لفظه. 1128( رقم)2/331( )3)
 (. 1841( رقم)2/241"السنن" )( 10)
 (.  4728اإلحسان( رقم)-11/27( "صحيحه" )11)
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 من وريق أبي ىامر العقدي قال: حدثنا أبو مصعو المدني. (1)والترمذي
 (8)، والبيهقي(4)، وأبو واهر المخلص(1)، والبخاري في "األدو المفرد"(2)وأحمد

 من وريق ىبداهلل بن سعيد يعني ابن أبي هند.
من وريق ىبد العزيز يعني ابن  (8)، وأبو القاسم البغوي(7)، والنسائي(2)وأحمد

 أبي سلمة.
 من وريق سليمان بن بالل. (10)، والبخاري في "األدو المفرد"(3)وأحمد
 .(12): حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي(11)وأحمد

 من وريق جرير، ىن محمد بن إسحاق. (14)، وأبو يعلى(11)والنسائي

                                 
( وقال: "هذا حديث حسن غريو من هذا الوجه من 1484( رقم)8/820( "الجامع" )1)

 حديث ىمرو بن أبي ىمرو".  
 (.   11108( رقم )21/23( "المسند" )2)
 (. 272( رقم)1)
 (. 1812( رقم)2/132( "المخلصياأ" )4)
 (.142( "الدىواأ الكبير" رقم)8)
 (.  11128( رقم )21/71( "المسند" )2)
 (.  7888( رقم)7/213(، وفي "الكبرى" )8472( رقم)8/228( "المجتبى" )7)
 (. 2488( "الجعدياأ" رقم)8)
 (. 11824( رقم)21/121( "المسند" )3)
 (.1188( رقم)8/188(. ومن وريقه البغوي في "شرح السنة" )801( رقم)10)
 (. 12228( رقم )13/282( "المسند" )11)
( هو ىبد الرحمن بن ىبد اهلل بن ىتبة، ثقة إء أنه كان قد اختلو في آخر ىمره. 12)

 (.  1313ينظر: "التقريو" )
 (. 7812( رقم)7/211وفي "الكبرى" ) (،8480( رقم)8/287( "المجتبى" )11)
 (.1700( رقم)2/123( "المسند" )14)
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حدثنا يحيى بن محمد بن  : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي،(1)وأبو يعلى
 قيس.
 : َحدَّثنا أحمد بن َأَبان، َحدَّثنا َىبد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمد.(2)والبزار

جميعهم )إسماىيل بن جعفر، ويعقوُو بن ىبد الرحمن، وأبو مصعو المدني، 
وىبد اهلل بن سعيد بن أبي هند، وىبد العزيز يعني ابن أبي سلمة، وسليمان 

، ومحمد بن إسحاق، ويحيى بن محمد بن قيس( ىن بن بالل، والمسعودي
 ىمرو بن أبي ىمرو، مولى المولو، فذكره.

، َقاَل: َحدََّثَنا َىْبُد اهلِل ْبُن (1)وأخرجه النسائي : َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِتٍم السِِّجْستَاِنيُّ
ْبُن َأِبي َىْمٍرو، َمْوَلى  َرَجاٍ ، َقاَل: َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّثَِني َىْمُرو

َكاَن  اْلُموَِّلِو، َىْن َىْبِد اهلِل ْبِن اْلُموَِّلِو، َىْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اهلِل 
اللُهمَّ َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل »ِإَذا َدَىا َقاَل: 

 «.َضِح الدَّْيِن، َوَقْهِر الرَِّجالِ َواْلُجْبِن، َوفَ 
 زاد فيه: "ىبد اهلل بن المولو".

نما أخرجناه (4)قال أبو ىبد الرحمن النسائي: "سعيد بن سلمة شيخ ضعيف ، وا 
 للزيادة في الحديث".

: " هكذا وقع ِفي رواية أبي الحسن بن حيويه النيسابوري، ىن (8)و قال المزي
 النَّسائي.

                                 
 (.4084( رقم)7/108(  "المسند" )1)
 (. 2228( رقم)12/144( "المسند" )2)
 (.  7814( رقم)7/210(، وفي "الكبرى" )8481( رقم)8/288( "المجتبى" )1)
 (. 2/141( ينظر: "ميزان اءىتدال" )4)
 (. 12/181( "تهذيو الكمال" )8)
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أبي بكر بن السني َىِن النَّسائي: َىْمرو بن َأبي َىْمرو، َىْن ووقع ِفي رواية 
 َأَنس، َلْيَس بينهما أحد، وُهَو أشبه بالصواو، واهلل أىلم ".

: "سبو الخوأ في رواية ابن حيوية أن في اإلسناد: َىْن (1)وقال ابن حجر
ع َىْمرو ْبن َأبي َىْمرو مولى المولو ْبن َىبد اهلل بن حنوو ىن أنس، فوق

 ىنده: مولى المولو َىْن َىبد اللَِّه ْبن المولو".
 ؛ لمخالفته جماىة من الثقاأ كما سبق.-مع ضعفه-وءريو أن روايته منكرة 

، َيُقوُل: ، َحدَّثََنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل (2)ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ  -2
اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلَهَرِم، َواْلُبْخِل، َوَأُىوُذ ِبَك  اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمنَ »

 .(1)«ِمْن َىَذاِو اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماأِ 
َكاَن َيُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز  َأنَّ النَِّبيَّ » وفي رواية:  -

الِ َواْلَكَسِل،   .(4)«َواْلَهَرِم َواْلُبْخِل، َواْلُجْبِن َوَىَذاِو اْلَقْبِر، َوَشرِّ اْلَمِسيِح الدَّجَّ
من وريق المعتمر بن  (8)، والنسائي(7)، وأبو داود(2)، ومسلم(8)أخرجه البخاري

 سليمان. 

                                 
 (. 2/18( "تهذيو التهذيو" )1)
لبصري، نزل في التيم فنسو إليهم، ثقة ىابد، ( سليمان بن ورخان التيمي، أبو المعتمر ا2)

(. 2878من الرابعة، ماأ سنة ثالث وأربعين، وهو بن سبع وتسعين .ع. "التقريو" )
 (. 12/8وينظر: "تهذيو الكمال" )

 (.80()2702) ( رقم4/2073( اللفظ لمسلم )1)
( 1/283(، وابن حبان )4083( رقم)7/111( اللفظ ألبي يعلى في "مسنده" )4)

 (. 1003رقم)
 (. 271(، وفي "األدو المفرد" رقم)2127مع الفتح( رقم)-11/177( "الجامع الصحيح" )8)
 (. 80()2702( رقم )4/2073( )2)
 (.1840( رقم)2/242( "السنن" )7)
 (.   7818( رقم)7/212(، وفي "الكبرى" )8482( رقم)8/287( "المجتبى" )8)
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 من وريق إسماىيل بن ىلية. (2)، وأحمد(1)ومسلم
 ا يزيد بن زريع.: وحدثنا أبو كامل، قال: حدثن(1)ومسلم
 : حدثنا أبو كريو محمد بن العال ، أخبرنا ابن مبارك.(4)ومسلم
 من وريق يحيى بن سعيد القوان. (2)، وأبو حفص الدوري(8)وأحمد

 من وريق حماد بن سلمة. (8)، وابن حبان(7)وأبو يعلى
 من وريق بشر بن المفضل. (3)والوبري

سماىيل، ويزيد، وابن الم بارك، ويحيى، وحماد، وبشر( ىن سبعتهم )معتمر، وا 
 سليمان التيمي، فذكره.

اللُهمَّ »َكاَن َيُقوُل ِفي ُدَىاِئِه:  ،  َىْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ (10)قتادة -1
 ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن 

َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة  اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، َواْلَهَرِم، َوَىَذاِو اْلَقْبِر،
 .(11)«اْلَمْحَيا، َوِفْتَنِة اْلَمَماأِ 

                                 
 (. 80()2702( رقم )4/2073( )1)
 (.   12111( رقم)13/122لمسند" )( "ا2)
 (. 80()2702( رقم )4/2073( )1)
 . -مختصراً –( 81()2702( رقم )4/2080( )4)
 (.   12122( رقم)13/208( "المسند" )8)
 (. 12" رقم) ( "جز  فيه قرا اأ النبي 2)
 (. 4083( رقم)7/111( "المسند" )7)
 (.  1003( رقم)1/283( "صحيحه" )8)
 (. 818مسند ىمر( رقم)-2/878آلثار" )( "تهذيو ا3)
( قتادة بن دىامة بن قتادة السدوسي، أبو الخواو البصري، ثقة ثبأ، يقال ولد أكمه، 10)

(. وينظر: 8818وهو رأس الوبقة الرابعة، ماأ سنة بضع ىشرة .ع. "التقريو" )
 (. 21/438"تهذيو الكمال" )

(، والبيهقي في "إثباأ ىذاو 11172( رقم)10/407( اللفظ ألحمد في "المسند" )11)
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اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن َواْلَهَرِم، »وفي رواية:  -
َن اْلَفْقِر، َواْلُكْفِر، َواْلَقْسَوِة َواْلَغْفَلِة، َواْلَعْيَلِة َوالذِّلَِّة َواْلَمْسَكَنِة، َوَأُىوُذ ِبَك مِ 

َمِم، َواْلَبَكِم،  َياِ ، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن الصَّ َواْلُفُسوِق، َوالشَِّقاِق، َوالنَِّفاِق، َوالسُّْمَعِة، َوالرِّ
 .(1)«َواْلُجُنوِن، َواْلُجَذاِم، َواْلَبَرِص، َوَسيِِّئ اأْلَْسَقامِ 

ُذ ِمَن اْلَعْجِز َواْلُجْبِن، َواْلُبْخِل َكاَن يَ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل » وفي رواية:  - َتَعوَّ
 .(2)«َواْلَكَسِل، َواْلَهَرِم، َوَىَذاِو اْلَقْبرِ 

من وريق معاذ  (2)، وابن ىبد البر(8)، والوبري(4)وأبو يعلى (1)أخرجه النسائي
 بن هشام.

 من وريق َرْوح. (8)، والبيهقي(7)وأحمد
من وريق ىبدالوهاو  (11)، وأبو نعيم(10)، وأبو ىوانة في "الدىواأ"(3)وأحمد

 الخفاف.
                                                                             

 (. 137القبر" رقم)
(، والبيهقي في "الدىواأ 1/810(، والحاكم )1021( رقم)1/100( اللفظ ءبن حبان )1)

 (.  148الكبير" رقم)
 (.11412( رقم)21/102( اللفظ ألحمد في "المسند" )2)
( 211و7/203(، وفي "الكبرى" )8483(و)8448( رقم)220و8/287( "المجتبى" )1)

 (.7842(، و)7811رقم)
 (.1074( رقم)8/402(، و)1018( رقم)8/170( "المسند" )4)
 (.  888مسند ىمر( رقم)-2/877( "تهذيو اآلثار" )8)
 (. 22-2/28( "التمهيد" )2)
 (. و روح هو ابن ىبادة.11172( رقم)10/407( "المسند" )7)
 (.137( "إثباأ ىذاو القبر" رقم)8)
 (. 11211( رقم)20/442( "المسند" )3)
 (. 1880( رقم)2/202( كما في "إتحاف المهرة" ءبن حجر )10)
 (.2/111( "أخبار أصبهان" )11)
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 : حدثنا أبو َقَون.(2): حدثنا ىبد الملك. وقال أيضاً (1)وأحمد
خمستهم )معاذ، وروح، وىبد الوهاو، وىبد الملك، وأبو قون( ىن هشام بن 

 أبي ىبد اهلل الدستوائي، ىن قتادة، فذكره.
، والضيا  (2)لبيهقي، وا(8)، والحاكم(4)، والوبراني(1)وأخرجه ابن حبان

 من وريق شيبان بن ىبدالرحمن، ىن قتادة، فذكره. (7)المقدسي
 من وريق سعيد بن بشير، ىن قتادة، فذكره. (8)وأخرجه الوبراني

 . لكنه متابع بمن تقدم ذكرهم.(3)وسعيد بن بشير هو األزدي؛ ضعيف
َهَذا الدَُّىاِ : اللَُّهمَّ َكاَن َيْدُىو بِ  َأنَّ النَِّبيَّ »، ىن أنس؛ (10)حميد الوويل -4

 .(11)«ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمْن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن َواْلُبْخلِ 

                                 
 (. وىبد الملك هو ابن ىمرو العقدي.11211( رقم)20/442( "المسند" )1)
 (. وأبو قون هو ىمرو بن الهيثم.11412( رقم)21/102( "المسند" )2)
 . (1021( رقم)1/100( "صحيحه" )1)
(، وفي "الدىا " 112الروض الداني( رقم)-1/138( "المعجم الصغير" )4)

 (. 1141(رقم)1/1422)
 (.1/810( "المستدرك" )8)
 (. 148( "الدىواأ الكبير" رقم)2)
 (. 2128( رقم)141-2/142( "األحاديث المختارة" )7)
 (. 2204( رقم)4/17( "مسند الشاميين" )8)
 (.  4/8، و"تهذيو التهذيو" )(2272( ينظر: "التقريو" )3)
( حميد بن أبي حميد الوويل، أبو ىبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه ىلى نحو ىشرة 10)

أقوال، ثقة مدلس، وىابه زائدة لدخوله في شي  من أمر األمرا ، من الخامسة، ماأ 
سنة اثنتين ويقال: ثالث وأربعين وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون .ع. "التقريو" 

 (.7/188(. وينظر: "تهذيو الكمال" )1844)
 (. 23781( رقم)10/131( اللفظ ءبن أبي شيبة )11)
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اِل؟ َفَقاَل:  - َكاَن َرُسوُل » وفي رواية: ُسِئَل َأَنٌس َىْن َىَذاِو اْلَقْبِر، َوَىِن الدَّجَّ
اِل، َيُقوُل: اللَُّهمَّ إِ  اهلِل  نِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلُبْخِل، َوِفْتَنِة الدَّجَّ

 .(1)«َوَىَذاِو اْلَقْبرِ 
ُذ ِبَهُؤَءِ  اْلَكِلَماِأ، َكاَن َيُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّي  َكاَن َرُسوُل اهلِل »وفي رواية:  - َيَتَعوَّ

اِل، َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرمِ  ، َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل، َوُسوِ  اْلِكَبِر، َوِفْتَنِة الدَّجَّ
 .(2)«َوَىَذاِو اْلَقْبرِ 

من وريق إسماىيل بن  (8)، وابن حبان(4)، وأبو ىمر الدوري(1)أخرجه الترمذي
 جعفر.

 من ورق ىن بشر، وزائدة، وخالد. (2)والنسائي
 بن أبي ىدي.من وريق ا (3)، والوبري(8)، وأحمد(7)والنسائي

 
 

                                 
 (.11818( اللفظ ألحمد )1)
( 7/211(، وفي "الكبرى" )8481( رقم)8/287( اللفظ للنسائي في "المجتبى" )2)

 (.  7817رقم)
ي "حديث (وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وهو ف1488( رقم)8/820( "الجامع" )1)

 (.87إسماىيل بن جعفر" رقم)
 (.  10( "جز  فيه قرا اأ النبي" رقم)4)
 (. 1010( رقم)1/230( "صحيحه" )8)
( 7/211(. وفي "الكبرى" )8438( رقم)8/271(، و)8481( رقم)8/287( "المجتبى" )2)

 (.  7878( رقم)7/228(، و)7817رقم)
 (.  8487( رقم)8/220( "المجتبى" )7)
 (.11111( رقم)20/188د" )( "المسن8)
 (. 882مسند ىمر( رقم)-2/872( "تهذيو اآلثار" )3)
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: حدثنا (1):حدثنا يزيد.. وحدثنا األنصاري. وقال(2): حدثنا يحيى. وقال(1)وأحمد
 : حدثنا ىبداهلل بن بكر.(4)محمد بن ىبد اهلل. وقال

 :حدثنا يزيد بن هارون.(2): حدثنا ىبيدة بن حميد. وقال(8)وابن أبي شيبة
 من وريق أبي جعفر الرازي.(7)والوبري
 وريق ىبداهلل بن ىمر. من (8)والوبراني

جميعهم)إسماىيل بن جعفر، وبشر، وزائدة، وخالد، وابن أبي ىدي، ويحيى، 
ويزيد، واألنصاري، ومحمد بن ىبداهلل، وىبداهلل بن بكر، و ىبيدة بن حميد، 
ويزيد بن هارون، وأبو جعفر الرازي، وىبداهلل بن ىمر( ىن حميد الوويل، 

 فذكره.
، َقاَل: -َرِضَي اللَُّه َىْنهُ -، َىْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك (3)ىبد العزيز بن صهيو -8

ُذ َيُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اللَِّه  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن الَكَسِل، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن »َيَتَعوَّ
 .(10)«الُجْبِن، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن الَهَرِم، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن الُبْخلِ 

                                 
 (. 12811( رقم)20/214( "المسند" )1)
 (.  11072( رقم)20/121( "المسند" )2)
 (. 11472( رقم)21/111( "المسند" )1)
 (.11782( رقم)21/101( "المسند" )4)
 (.  23783( رقم)10/134( "المصنف" )8)
 (.  23781( رقم)10/131نف" )( "المص2)
 (. 887مسند ىمر( رقم)-2/872( "تهذيو اآلثار" )7)
(. وىبداهلل بن ىمر هو العمري، وهو ضعيف لكنه 1181( رقم)1/1411( "الدىا " )8)

 هاهنا متابع.
( ىبد العزيز بن صهيو الُبَناني البصري، يقال له: العبد، ثقة، من الرابعة، ماأ سنة 3)

 (. 18/147(. وينظر: "تهذيو الكمال" )4102لتقريو" )ثالثين .ع. "ا
 ( اللفظ للبخاري. 10)
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 : حدثنا أبو معمر. (2)، وفي "األدو المفرد"(1)ريأخرجه البخا
 : حدثنا جعفر بن مهران.(1)وأبو يعلى

كالهما)أبو معمر، وجعفر بن مهران( قال: حدثنا ىبد الوارث، ىن ىبد العزيز 
 بن صهيو، فذكره.

وَل : َأنَّ َرسُ -َرِضَي اللَُّه َىْنهُ -، َىْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك (4)شعيو بن اْلَحْبَحاوِ  -2
َأُىوُذ ِبَك ِمَن الُبْخِل َوالَكَسِل، َوَأْرَذِل الُعُمِر، َوَىَذاِو الَقْبِر، »َكاَن َيْدُىو:  اللَِّه 

اِل، َوِفْتَنِة الَمْحَيا َوالَمَماأِ   «.َوِفْتَنِة الدَّجَّ
 : حدثنا موسى بن إسماىيل. (8)أخرجه البخاري

 حدثنا بهز بن أسد العمي.: حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي، قال: (2)ومسلم
كالهما )موسى، وبهز( ىن هارون بن موسى، أبي ىبد اهلل األىور، ىن 

 شعيو بن اْلَحْبَحاِو، فذكره.
َدَىَواٌأ  ، ىن أنس بن مالك، َقاَل: َكاَن ِلَرُسوِل اللَِّه (7)المنهال بن ىمرو -7

َك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ بِ »َء َيَدُىُهنَّ َكاَن َيُقوُل: 
 «.َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ 

                                 
 (. 2171مع الفتح( رقم)-8/73( )1)
 (.218( رقم)2)
 (. 1834( رقم)7/8( "المسند" )1)
( شعيو بن الحبحاو األزدي موءهم المعولي، أبو صالح البصري، ثقة، من الرابعة، ماأ 4)

(. وينظر: "تهذيو 2732م د أ س. "التقريو" )سنة إحدى وثالثين أو قبلها .خ 
 (. 12/803الكمال" )

 (.4707مع الفتح( رقم)-8/273( )8)
 (.82()2702( رقم)4/2080( )2)
. 4( المنهال بن ىمرو األسدي موءهم، الكوفي، صدوق ربما وهم، من الخامسة .خ 7)

 (. 28/828(. وينظر: "تهذيو الكمال" )2318"التقريو" )
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 : أخبرنا ىلي بن المنذر. (1)أخرجه النسائي
 : حدثنا حسين بن األسود.(2)وأبو يعلى

كالهما )ىلي بن المنذر، وحسين بن األسود( ىن محمد بن فضيل، قال: حدثنا 
 ن إسحاق، ىن المنهال بن ىمرو، فذكره.محمد ب

: "هذا الصواو، وحديث ابن فضيل (4)ىقو حديث جرير السابق (1)قال النسائي
 خوأ".

ُذوا ِبَكِلَماٍأ َكاَن َرُسوُل اللَِّه  (8)اْلُمْختَاُر ْبن ُفْلُفلٍ  -8  َىْن َأَنٍس، َقاَل: َتَعوَّ
 : ُذ ِبِهنَّ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َواْلِهَرِم، َواْلُبْخِل، َوُسوِ  اْلِكَبِر،  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوذُ »َيَتَعوَّ

اِل، َوَىَذاِو اْلَقْبرِ   «.َوِفْتَنِة الدَّجَّ
من وريق الحسين بن ىلي، ىن زائدة، ىن  (7)، وابن بشران(2)أخرجه البزار

 المختار بن فلفل، فذكره.
سناده حسن. رجاله ثقاأ.  وا 

 
 
 
 

                                 
 (.7818( رقم)7/211(، وفي "الكبرى" )8443( رقم)8/287بى" )( "المجت1)
 (.1238( رقم)2/122( "المسند" )2)
 (.8/287( "المجتبى" )1)
 ( سبق ىند تخريج رواية ىمرو بن أبي ىمرو.  4)
( اْلُمْخَتار ْبن ُفْلُفٍل مولى ىمرو بن حريث، صدوق له أوهام، من الخامسة .م د أ س. 8)

 (. 27/113وينظر: "تهذيو الكمال" )(. 2824"التقريو" )
 (. 7800( رقم)14/88( "المسند" )2)
 (.  48( "األمالي" رقم)7)
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  اهلل ىنهرضي –حديث زيد بن أرقم-: 
ىن ىبد اهلل بن الحارث األنصاري، وىن أبي ىثمان النهدي، ىن زيد بن 

اللُهمَّ ِإنِّي »يقول، َكاَن َيُقوُل:  أرقم، قال: ء أقول لكم إء كما كان رسول اهلل 
ْبِر اللُهمَّ آِأ َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلُبْخِل، َواْلَهَرِم، َوَىَذاِو، اْلقَ 

َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكَِّها َأْنَأ َخْيُر َمْن َزكَّاَها، َأْنَأ َوِليَُّها َوَمْوَءَها، اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ 
ِبَك ِمْن ِىْلٍم َء َيْنَفُع، َوِمْن َقْلٍو َء َيْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس َء َتْشَبُع، َوِمْن َدْىَوٍة َء 

 .(1)«َهاُيْسَتَجاُو لَ 
وفي رواية: ىن ىبد اهلل بن الحارث، ىن زيد بن أرقم، قال: َكاَن َرُسوُل اهلِل -
  :اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلَهَرِم َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل » َيُقوُل

َأْنَأ َخْيُر َمْن َزكَّاَها، َأْنَأ َوِليَُّها َوَىَذاِو اْلَقْبِر، اللُهمَّ آِأ َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكَِّها 
َوَمْوَءَها، اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمْن َقْلٍو َء َيْخَشُع، َوَنَفٍس َء َتْشَبُع، َوِىْلٍم َء َيْنَفُع، 

 «. َوَدْىَوٍة َء ُيْسَتَجاُو َلَها
 .(2)ُيَعلُِّمَناُهنَّ َوَنْحُن ُنَعلُِّمُكُموُهنَّ  َقاَل: َفَقاَل َزْيُد ْبُن َأْرَقَم: َكاَن َرُسوُل اهلِل 
 ، واختلف ىليه فيه، كما يأتي:(1)ومداره ىلى ىاصم بن سليمان األحول

 . (4)أخرجه ابن أبي شيبة

                                 
 (.71()2722( )4/2088( اللفظ لمسلم )1)
 (.13108( رقم)12/21( اللفظ ألحمد )2)
( ىاصم بن سليمان األحول، أبو ىبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إء 1)

كأنه بسبو دخوله في الوءية، ماأ بعد سنة أربعين .ع. "التقريو" القوان ف
 (.11/488(. وينظر: "تهذيو الكمال" )1020)

( 10/182(، و)27148( رقم)3/33(، و)12188( رقم)1/174( "المصنف" )4)
 (.23714رقم)

(، وفي "اآلحاد والمثاني" 120( رقم)1/140وأخرجه ىنه ابن أبي ىاصم في "السنة" )
 (.2108( رقم)1/204)
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سحاق بن إبراهيم، ومحمد بن  (1)ومسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وا 
أخبرنا، وقال اآلخران:  ىبد اهلل بن نمير، واللفظ ءبن نمير، قال إسحاق:

 حدثنا. 
 : أخبرنا ىبيد اهلل بن سعيد، وأحمد بن حرو.(2)والنسائي
: حدثنا محمد بن ىبد اهلل الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (1)والوبراني

ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا ىثمان بن أبي شيبة، ح وحدثنا 
 أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني.

 : َحدَّثنا َأُبو ُكَريو ُمَحمد بن العال .(4)والبزار
سحاق، ومحمد بن ىبد اهلل، وىبيد اهلل،  جميعهم )أبو بكر بن أبي شيبة، وا 
وأحمد بن حرو، وىثمان بن أبي شيبة، والحماني، وأبو كريو( ىن أبي 
معاوية محمد بن خازم، ىن ىاصم األحول، ىن ىبد اهلل بن الحارث، وىن 

 النهدي، فذكراه.أبي ىثمان 
 وخالف محمد بن خازم جماىٌة فرووه ىن ىاصم ليس فيه "أبو ىثمان النهدي":

 من وريق ىبد الواحد بن زياد.  (2)، والبزار(8)أخرجه أحمد
 من وريق ُمَحاِضِر ْبِن اْلُمَورِِّع.  (8)، وىبد بن حميد(7)والنسائي

                                 
(1( )4/2088( )2722()71.) 
 (. 7812( رقم)7/204( "السنن الكبرى" )2)
( من 1124( رقم)1/1440(. وفي "الدىا " )8088( رقم)8/208( "المعجم الكبير" )1)

 وريق أبي بكر بن أبي شيبة. 
 (.  4107( رقم)10/220( "المسند" )4)
 (.13108( رقم)12/21( "المسند" )8)
 (.  4108( رقم)10/220ند" )( "المس2)
 (.  7841( رقم)7/211(، وفي "الكبرى" )8488( رقم)8/220("المجتبى" )7)
 (. 227( "المنتخو" رقم)8)
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 ل. : أخبرنا واصل بن ىبد األىلى، ىن ابن فضي(1)والنسائي
: حدثنا العباس بن حمدان الحنفي، وأحمد بن زهير التستري، قاء: (2)والوبراني

 ثنا محمد بن ىثمان بن كرامة، ثنا ىبيد اهلل بن موسى، ثنا حسن بن صالح.
أربعتهم )ىبدالواحد بن زياد، ومحاضر، وابن فضيل، والحسن بن صالح( ىن 

 أرقم، فذكره. ىاصم األحول، ىن ىبد اهلل بن الحارث، ىن زيد بن
وتابع ىاصم ىلى هذا الوجه ىن ىبداهلل بن الحارث؛ المثنى بن سعيد 

 :(1)الوائي
: أخبرنا هارون بن ىبد اهلل، وموسى بن ىبد الرحمن، قاء: (4)أخرجه النسائي

حدثنا أبو أسامة، ىن المثنى بن سعيد الوائي، ىن ىبد اهلل بن الحارث، ىن 
 زيد بن أرقم، فذكره.

 : حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية. (8)ترمذيوأخرجه ال
: حدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، ثنا ىلي بن (2)والوبراني
 مسهر.

كالهما)أبو معاوية، وىلي بن مسهر( ىن ىاصم األحول، ىن أبي ىثمان، 
ي َأُىوُذ ِبَك ِمَن الَكَسِل اللَُّهمَّ ِإنِّ »َيُقوُل:  ىن زيد بن أرقم َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ  

 «.َوالَعْجِز َوالُبْخلِ 
 ليس فيه: "ىبد اهلل بن الحارث".
                                 

 (.  7817( رقم)7/208(، وفي "الكبرى" )8818( رقم)8/288( "المجتبى" )1)
 (. 8082( رقم)8/201( "المعجم الكبير" )2)
، أبو غفار، بصري، ليس به بأس، من السادسة .بخ د ( المثنى بن سعد أو سعيد الوائي1)

 (. 27/200(. وينظر: "تهذيو الكمال" )2423أ س. "التقريو" )
 (. 7818( رقم)7/204( "الكبرى" )4)
 . وقال: "وهذا حديث حسن صحيح".  -واللفظ له–( 1872( رقم)8/822( "الجامع" )8)
 (. 8087( رقم)8/201( "المعجم الكبير" )2)
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 رضي اهلل ىنه–حديث ىمر بن الخواو-: 
 َكاَن النَِّبيُّ », َقاَل: -َرِضَي اهلُل َىْنهُ -َىْن َىْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َىْن ُىَمَر 

ُذ ِمَن اْلَخْمِس: ِمَن اْلَكَسِل، وَ  ْدرِ َيَتَعوَّ ، َوَىَذاِو (1)اْلُبْخِل، َوُسوِ  اْلِكَبِر، َوِفْتَنِة الصَّ
 .(2)«اْلَقْبرِ 

 ومداره ىلى أبي إسحاق السبيعي، واختلف ىليه فيه كما يأتي:
، (7)، وأحمد(2)، وابن أبي شيبة(8)، وابن ماجه(4)، والنسائي(1)أخرجه أبو داود

من وريق ِإْسرَاِئيَل بن  (11)، والحاكم(10)، والوحاوي(3)، والوبري(8)والبخاري
 يونس السبيعي.

 
 

                                 
 ل وكيع في رواية ابن ماجه: "يعني الرجل يموأ ىلى فتنة ء يستغفر اهلل منها". ( قا1)

 (.4/37وقيل: ما يعرض فيه من الشكوك والشبه والوساوس. "مجمع بحار األنوار" )
(.  ولفظة: "الكسل" تفرَّد بها  البخاري ىن 270( اللفظ للبخاري في "األدو المفرد" رقم)2)

 ىبيد اهلل ىن إسرائيل. 
 (.  1813( رقم)2/241( "السنن" )1)
( 220و7/208(. وفي "الكبرى" )8480(و)8441( رقم)222و8/288( "المجتبى" )4)

 (.7822(و)7823رقم)
 (. 1844( رقم)8/12( "السنن" )8)
 (.  23741( رقم)10/183(، و)12182( رقم)1/174( "المصنف" )2)
 (. 148( رقم)1/230( "المسند" )7)
 (. 270د" رقم)( "األدو المفر 8)
 (.848مسند ىمر( رقم)-2/872( "تهذيو اآلثار" )3)
 (. 8180( رقم)11/178( "مشكل اآلثار" )10)
 (. 1/810( "المستدرك" )11)
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من  (8)، وابن حبان(4)، والوحاوي(1)، والوبري(2)، والنسائي(1)وابن أبي شيبة
 وريق ُيوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق.

كالهما )إسرائيل بن يونس، ويونس بن أبي إسحاق( ىن أبي إسحاق 
 السبيعي، ىن ىمرو بن ميمون، فذكره.

: أخبرني هالل بن العال  قال: حدثنا حسين قال: حدثنا (2)وأخرجه النسائي
زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، ىن ىمرو بن ميمون قال: حدثني أصحاو 

ْدِر،  :"َأنَّ َرُسوَل اللَِّه محمد  ، َواْلُجْبِن، َوِفْتَنِة الصَّ ُذ ِمْن الشُّحِّ َكاَن َيَتَعوَّ
 َوَىَذاِو اْلَقْبِر".

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، ىن : (7)وأخرجه النسائي
 سفيان.
 من وريق شعبة. (3)، والوحاوي(8)والوبري
 : حدثنا ابن بشار، حدثنا ىبد الرحمن، حدثنا سفيان، وشعبة.(10)والوبري

كان »كالهما)سفيان وشعبة( ىن أبي إسحاق، ىن ىمرو بن ميمون، قال:  
 «.يتعوذ... النبي 

                                 
 (.  23744( رقم)10/183( "المصنف" )1)
 (. 7881(و)7824( رقم)222و7/220( "الكبرى" )2)
  (. 880(و)843مسند ىمر( رقم)-2/874( "تهذيو اآلثار" )1)
 (. 8182( رقم)11/178( "مشكل اآلثار" )4)
 (. 1021( رقم)1/100( "صحيحه" )8)
 (. 3882( رقم)3/88(، و)7828(و)7828( رقم)221و7/208( "الكبرى" )2)
 (. 3887( رقم)3/88( "الكبرى" )7)
 (.  882مسند ىمر( رقم)-2/878( "تهذيو اآلثار" )8)
 (. 8181( رقم)11/178( "مشكل اآلثار" )3)
 (.  881مسند ىمر( رقم)-2/874( "تهذيو اآلثار" )10)
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 مدلِّس وقد ىنعن وقد اختلو بأخرة. (1)عيوأبو إسحاق السبي
: "قال ىبد اهلل بن ىبد الرحمن )هو الدارمي(: أبو إسحاق (2)قال الترمذي

الهمداني مضورو في هذا الحديث؛ يقول: َىْن َىْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َىْن ىمر، 
 ويقول: ىن غيره، ويضورو فيه".

ن حديث؛ رواه زكريا بن أبي : "سألأ أبي، وأبا زرىة، ى(1)وقال ابن أبي حاتم
زائدة وزهير، فقال أحدهما: ىن أبي إسحاق، ىن ىمرو بن ميمون، ىن ىبد 

 .اهلل، ىن النبي 
؛ أنه كان يتعوذ وقال اآلخر: ىن ىمرو بن ميمون، ىن ىمر، ىن النبي 

من خمس: من البخل، والجبن، وسو  العمر، وفتنة الصدر، وىذاو القبر 
 فأيهما أصح؟

 هذا، وء هذا، روى هذا الحديث الثوري، فقال: ىن أبي إسحاق، ىن فقاء: ء
 يتعوذ، مرساًل، والثوري أحفظهم. ىمرو بن ميمون، قال: كان النبي 

 وقال أبي: أبو إسحاق كبر وسا  حفظه بأخرة، فسماع الثوري منه قديم.
 وقال أبو زرىة: تأخر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق".

: "رواه يونس بن أبي إسحاق، وابنه إسرائيل، ىن أبي (4)وقال الدارقوني
 إسحاق، ىن ىمرو بن ميمون، ىن ىمر.

وخالفهما شعبة، والثوري، ومسعر، فرووه ىن أبي إسحاق، ىن ىمرو بن 
 ، والمتصل صحيح". ميمون مرساًل، ىن النبي 

 

                                 
( ىمرو بن ىبد اهلل بن ىبيد ويقال ىلي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق 1)

السَّبيعي، ثقة مكثر، ىابد، من الثالثة، اختلو بأخرة ماأ سنة تسع وىشرين ومائة 
 (. 22/102" )(. وينظر: "تهذيو الكمال8028وقيل قبل ذلك .ع. "التقريو" )

 (. 1827( رقم)8/822( "الجامع" )2)
 (. 2088(و)1330( رقم)174و8/288( "العلل" )1)
 (. 203( رقم)2/187( "العلل" )4)
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  رضي اهلل ىنه–حديث ىبد اهلل بن مسعود-: 
، ِإَذا َأْمَسى َىْن َىْبِد اهلِل، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل  (1)َيِزيدَ  َىْن َىْبِد الرَّْحَمِن ْبنِ 

َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك ِللَِّه، َواْلَحْمُد ِللَِّه َء ِإَلَه ِإءَّ اهلُل، َوْحَدُه َء َشِريَك َلُه، »َقاَل: 
َخْيِر َما ِفيَها، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن َشرَِّها، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َهِذِه اللَّْيَلِة، وَ 

َوَشرِّ َما ِفيَها، اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َواْلَهَرِم، َوُسوِ  اْلِكَبِر، َوِفْتَنِة 
 «.الدُّْنَيا َوَىَذاِو اْلَقْبرِ 

ْن ِإْبرَاِهيَم ْبِن ُسَوْيٍد، َىْن َىْبِد َقاَل اْلَحَسُن ْبُن ُىَبْيِد اهلِل: َوزَاَدِني ِفيِه ُزَبْيٌد، ىَ 
َء ِإَلَه ِإءَّ اهلُل، َوْحَدُه َء َشِريَك »الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد، َىْن َىْبِد اهلِل، َرَفَعُه، َأنَُّه َقاَل: 

 .(2)«َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َىَلى ُكلِّ َشْيٍ  َقِديرٌ 
، وابن (2)وأبو يعلى (8)، والنسائي،(4)أبو بكر بن أبي شيبة، و (1)أخرجه مسلم

 من وريق زائدة بن قدامة. (3)، والبغوي(8)، والبيهقي(7)حبان
 
 

                                 
( ىبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، ماأ 1)

"تهذيو الكمال"  (. وينظر:4041دون المائة سنة ثالث وثمانين .ع. "التقريو" )
(18/12  .) 

 (. 72()2721( رقم)4/2083( اللفظ لمسلم )2)
 (.72()2721( رقم)4/2083( )1)
 (.23882( رقم)10/218( "المصنف" )4)
 (. 3727( رقم)3/18( "الكبرى" )8)
 (.8/411( "المسند" )2)
 (.321( رقم)1/241( "صحيحه" )7)
 (.182( "إثباأ ىذاو القبر" رقم)8)
 (. 1/188وار في شمائل المختار" )( "األن3)
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 من وريق جرير بن ىبدالحميد. (1)، والترمذي(2)، وأبو داود(1)ومسلم
 من وريق ىبدالواحد بن زياد. (8)، والنسائي،(4)ومسلم

 ُو ْبُن َبِقيََّة، َىْن َخاِلٍد.: َحدََّثَنا َوهْ (2)وأبو داود
أربعتهم )زائدة بن قدامة، وىبد الواحد بن زياد، وجرير بن ىبد الحميد، وخالد 
بن ىبد اهلل( ىن الحسن بن ىبيد اهلل، قال: حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي، 

 قال: حدثنا ىبد الرحمن بن يزيد، فذكره.
 أي خالف الحسن بن ىبيداهلل. قال النسائي: "خالفه سلمة بن كهيل فوقفه".

: "هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة، بهذا اإلسناد، ىن ابن (7)وقال الترمذي
 مسعود، ولم يرفعه".

نما ىن سلمة  وما أشار إليه الترمذي لم يروه شعبة ىن الحسن بن ىبيداهلل، وا 
 :(8)حيث قال -ىقو تخريجه الرواية المرفوىة-بن كهيل، كما ىند النسائي 

رنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، وذكر شعبة، ىن سلمة بن كهيل، ىن أخب
إبراهيم بن سويد، ىن ىبد الرحمن بن يزيد، ىن ىبد اهلل، أنه كان يأمرنا إذا 

ذا أمسينا أن نقول:  ء إله إء اهلل، وحده ء شريك له، له الملك، »أصبحنا وا 
شر هذا اليوم، ومن  وله الحمد، أصبحنا والملك هلل، اللهم إني أىوذ بك من

 «.شر ما بعده، وأىوذ بك من الكسل، وسو  الكبر، وىذاو القبر، وىذاو النار
                                 

 (.78()2721( رقم)4/2083( )1)
 (. 8071( رقم)7/402( "السنن" )2)
 (.1130( رقم)8/428( "الجامع" )1)
 (.74()2721( رقم)4/2083( )4)
 (.10111( رقم)3/211( "الكبرى" )8)
 (. 8071( رقم)7/402( "السنن" )2)
 (. 8/428( "الجامع" )7)
 (. 10114( رقم)3/211( "الكبرى" )8)
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  رضي اهلل ىنه–حديث أبي سعيد الخدري-: 
ذاَأ يوم  ىن أبي نضَرة، ىن أبي سعيد الخدري، قال: دخل رسوُل اهلل 
أبا أمامة، يا » المسجَد، فإذا هو برجِل من األنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: 

، قال: ُهُموم لِزَمتني، «ما لي أراَك جالسًا في المسجِد في غيِر َوقِأ الَصالة؟ 
أفال أىلمك كالمًا إذا أنأ قلته أذهو اهلل َهمَّك، »وديوٌن يا رسوَل اهلل، قال: 

ذا »، قال: قلأ: بلى يا رسوَل اهلل، قال: «وَقَضى ىنك ديَنك؟  قل إذا أصبحأ وا 
ي أىوُذ بَك ِمن الَهم والَحَزن، وأىوُذ بَك ِمن الَعجِز والكَسل، أمسيأ: اللُهم إن

 «.وأىوُذ بك ِمن الُجبن والُبخِل، وأىوُذ بَك ِمن غَلبِة الدين وقْهر الرجال
 قال: ففعلأ ذلك، فأذهو اهلل هّمي، وقضى ىني ديني. 

، أخبرنا غسَّ (1)أخرجه أبو داود اُن بُن ىوٍف، : حدَّثنا أحمُد بن ُىبيد اهلل الُغَدانيُّ
 أخبرنا الُجَريري، ىن أبي نضَرة، فذكره.

سناده ضعيف. غسان بن ىوف المازني؛ قال الذهبي : " غير حجة". وقال (2)وا 
 : "لين الحديث".(1)الحافظ

: "سكأ ىليه أبو داود في "السنن"، وسئل ىنه في أسئلة (4)قال الحافظ
 يو انتهى. اآلجري؟ فقال: غسان بن ىوف شيخ بصري والحديث غر 

 وغسان المذكور ذكره الساجي والعقيلي واألزدي كلهم في الضعفا .
 قال العقيلي: ء يتابع ىلى حديثه. 
                                 

(. ومن وريقه البيهقي في "الدىواأ الكبير" 1888( رقم)2/281( "السنن" )1)
(، وابن حجر في "نتائج 102/ 21(، والمزي في "تهذيو الكمال" )108(و)173رقم)

 (. 2/137األفكار" )
 (: "ليس بالقوي".1/118(.  وقال في "الميزان" )2/112( "الكاشف" )2)
 (. 8188( "التقريو" )1)
(، و"الضعفا " 1248(. وينظر: "سؤاءأ اآلجري  ألبي داود" )2/137( "نتائج األفكار" )4)

 (.   8/72للعقيلي )
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 ولم يذكروا له إء هذا الحديث.
أخرجه أبو بكر بن أبي ىاصم في كتاو الدىا  ىن ىقبة بن مكرم ىن 

 الغداني ىن غسان بن وهو.
ته فتصحفأ األداة... وأول سياق هذا فإن كان محفوظًا فلعل وهبًا جده أو كني

الحديث ظاهر في أنه من مسند أبي سعيد، وىلى ذلك اقتصر من صنف في 
األوراف وفي رجالهما، ويستدرك ىليهم أن في أثنائه ما يقتضي التصريح بأنه 
من مسند أبي أمامة، وليس في الصحابة من األنصار من يكنى أبا أمامة إء 

أول اإلسالم وسبوه أسعد بن سهل بن حنيف،  أسعد بن زرارة، وماأ في
ياس بن ثعلبة الحارثي وحديثه في مسلم، فلعله  وماأ النبي  وهو صغير، وا 

هذا، لكن أفرد أبو ىبد اهلل بن منده في الصحابة صاحو هذا الحديث بترجمة، 
وتبعه أبو نعيم، وأما الحاكم أبو أحمد في الكنى فلم يتعرض لهذا فيمن ىرف 

  فيمن لم يعرف، واهلل أىلم بالصواو".باسمه وء
 : " إسناده ضعيف. واستغربه المصنف في رواية اآلجري ىنه".(1)وقال األلباني

  رضي اهلل ىنهما–حديث ىبداهلل بن ىمرو بن العاص-: 
 ىن شعيو بن محمد بن ىبد اهلل بن ىمرو، ىن جده، قال: سمعأ النبي 

ِمَن اْلَكَسِل، َواْلَهَرِم، َواْلَمْغَرِم، َواْلَمْأَثِم، َوَأُىوُذ ِبَك اللُهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك » يقول: 
اِل، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن َىَذاِو اْلَقْبِر، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن َىَذاِو  ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّ

 .(2)«النَّارِ 

                                 
 (. 2/102( "ضعيف سنن أبي داود" )1)
 (.2714( رقم)11/142( اللفظ ألحمد )2)
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اْلَهَرِم، َواْلَمْغَرِم، َواْلَمْأَثِم، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمْن اْلَكَسِل، وَ »وفي رواية:  -
اِل، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن َىَذاِو اْلَقْبِر، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن  َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ اْلَمِسيِح الدَّجَّ

 .(1)«َىَذاِو النَّارِ 
، وىبداهلل بن (4)، والبخاري في "األدو المفرد"(1)، وأحمد(2)أخرجه النسائي

 من  (2)رائوي، والخ(8)أحمد
وريق الليث بن سعد، ىن يزيد بن الهاد، ىن ىمرو بن شعيو، ىن أبيه، 

 فذكره.
سناده حسن؛ رجاله ثقاأ خال ىمرو بن شعيو ووالده فهما صدوقان.  وا 

  رضي اهلل ىنه–حديث ىثمان بن أبي العاص-: 
َهِذِه الدََّىَواِأ: اللُهمَّ ِإنِّي َكاَن َيْدُىو بِ  َأنَّ النَِّبيَّ »َىْن ُىْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص: 

 «.َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َواْلَهَرِم، َواْلُجْبِن، َواْلَعْجِز، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماأِ 
 : َأْخَبَرَنا َىْبُد اهلِل ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َىْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َحدََّثَنا َحمَّادُ (7)أخرجه النسائي

، َىْن ُىْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص، (8)ْبُن َمْسَعَدَة، َىْن َهاُروَن ْبِن ِإْبرَاِهيَم، َىْن ُمَحمَّدٍ 
 فذكره.

سناده حسن، رجاله كلهم ثقاأ ىدا شيخ النسائي وهو صدوق . والحديث (3)وا 
 صحيح بمجموع ورقه.

                                 
 (.  8430( رقم)8/223( اللفظ للنسائي في "المجتبى" )1)
 (. 7873( رقم)7/228(، وفي "الكبرى" )8430)( رقم8/223( "المجتبى" )2)
 (.2714( رقم)11/142( "المسند" )1)
 (.  282( رقم)4)
 (. 1423( "السنة" رقم)8)
 (. 1088( "مكارم األخالق" رقم)2)
 (. 7871( رقم)7/221(، وفي "الكبرى" )8483( رقم)8/223( "المجتبى" )7)
 ( هو ابن سيرين. 8)
 (.  12/23(، و"تهذيو الكمال" )1883( ينظر: "التقريو" )3)
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  رضي اهلل ىنهما–حديث ىبداهلل بن ىباس-: 
َيُقوُل: اللَُّهمَّ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه » َقاَل:  -َرِضي اللَُّه َىْنُهَما-َىِن اْبِن َىبَّاٍس 

 «.ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم َوَىَذاِو اْلَقْبِر َوِمْن فتنة الصدر
من وريق محمد بن  (4)، والضيا (1)، وابن بشران(2)، والوبراني(1)أخرجه البزار

 الصلأ.
 : حدثنا أبو كريو، حدثنا سنان بن مظاهر العنزي.(8)والوبري

، َقال: َحدَّثنا (2)كالهما)محمد بن الصلأ، وسنان بن مظاهر( ىن أبي ُكَدْيَنةَ 
 ، َىن َأبيِه، َىِن اْبِن َىبَّاٍس، فذكره.(7)َقاُبوٌس 

سناده ضعيف، قابوس فيه لين، قال الهيثمي : "رواه الوبراني، وفيه (8)وا 
ان، وقد وثق، وفيه خالف، وبقية رجاله رجال الصحيح، قابوس بن أبي ظبي

 ورواه البزار".
  رضي اهلل ىنه–حديث البرا  بن ىازو-: 

يقول: إذا أصبح وأمسى أصبحنا  كان رسول اهلل »ىن البرا  بن ىازو، قال: 
وأصبح الملك هلل، والحمد هلل ء إله إء اهلل وحده ء شريك له، اللهم إنا نسألك خير 

يوم، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده، اللهم إني هذا ال
 «.أىوذ بك من الكسل، وسو  الكبر، وأىوذ بك من ىذاو النار

                                 
 (.  4811( رقم)11/37( "المسند" )1)
 (. 1138( رقم)1/1481( "الدىا " )2)
 (. 17( "األمالي" رقم)1)
 (. 841( رقم)3/880( "المختارة" )4)
 (. 828مسند ىمر بن الخواو( رقم) -2/882( "تهذيو اآلثار" )8)
 (.7284دوق. "التقريو" )( أبو كدينة: هو يحيى بن المهلو البجلي؛ ص2)
 (.8448( هو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، فيه لين. "التقريو" )7)
 (. 10/141( "مجمع الزوائد" )8)
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: حدثنا ىبد اهلل بن محمد بن ىزيز الموصلي، ثنا غسان بن (1)أخرجه الوبراني
الرحمن  ، ىن ولحة بن مصرف، ىن ىبد(1)، ثنا أبو إسرائيل المالئي(2)الربيع

 بن ىوسجة، ىن البرا ، فذكره.
سناده ضعيف. قال الهيثمي : " رواه الوبراني من وريق غسان بن الربيع، (4)وا 

ىن أبي إسرائيل المالئي، وكالهما الغالو ىليه الضعف، وقد وثقا، وبقية 
 رجاله رجال الصحيح".
  رضي اهلل ىنه–حديث أبي بكرة-: 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن »َقاَل: َسِمَعِني َأِبي، َوَأَنا َأُقوُل: ىن ُمْسِلُم ْبُن َأِبي َبْكَرَة، 
َقاَل: َيا ُبَنيَّ ِممَّْن َسِمْعَأ َهَذا؟ ُقْلُأ: َسِمْعُتَك «. الَهمِّ َوالَكَسِل َوَىَذاِو الَقْبرِ 

، َفِإنِّي َسِمْعُأ َرُسوَل اللَِّه  ، َقاَل: الَزْمُهنَّ .َيُقولُ  َتُقوُلُهنَّ  ُهنَّ
من وريق  (8)، والحاكم(7)، والوبري(2)، والنسائي-واللفظ له– (8)أخرجه الترمذي

اُم، حدثني مسلم بن أبي بكرة، فذكره.  أبي ىاصم النبيل، حدثنا ىثمان الشَّحَّ

                                 
ومن -( 238( رقم)2/327(، وفي "الدىا " )1170( رقم)2/24( "المعجم الكبير" )1)

 . -(8/27وريقه أبو نعيم في "الحلية" )
وكان صالحا ورىا، ليس  (: "1/114ي في "الميزان" )( هو األزدي الموصلي، قال الذهب2)

 بحجة في الحديث. قال الدارقوني: ضعيف. وقال مرة: صالح". 
( هو إسماىيل بن خليفة العبسي، معروف بكنيته وقيل: اسمه ىبد العزيز، صدوق سي  1)

الحفظ، نسو إلى الغلو في التشيع، من السابعة، ماأ سنة تسع وستين وله أكثر من 
 (. 440نين سنة، أ ق. "التقريو" )ثما

 (. 10/114( "مجمع الزوائد" )4)
 (. 1801( رقم)8/828( "الجامع" )8)
 (.  7841( رقم)7/211( "الكبرى" )2)
 (. 878( رقم)2/887( "تهذيو اآلثار" )7)
 (. 1/811( "المستدرك" )8)
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سناده حسن. قال الترمذي: "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌو".  وا 
 ". وأقرَّه الذهبي.وقال الحاكم: "صحيح ىلى شرو مسلم، ولم يخرجاه

  رضي اهلل ىنه-حديث أبي هريرة-: 
، َىْن َأِبي ُهَرْيَرَة   َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه  -َرِضَي اللَُّه َىْنهُ -َىْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ

اْلَكَسِل، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز وَ »َيْدُىو: 
 «.َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن ِضَلِع الدَّْيِن َوَغَلَبِة الرَِّجالِ 

، ثنا ِبْشُر (1)أخرجه الوبراني : َحدََّثَنا اْلُمْنَتِصُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَتِصِر اْلَبْغَداِديُّ
، فذكره.ْبُن اْلَوِليِد اْلَقاِضي، ثنا َأبُ   و َمْعَشٍر، َىْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ

سناده ضعيف، شيخ الوبراني المنتصر مجهول الحال؛ أورده الخويو  وا 
ولم يذكر فيه جرحًا وء تعدياًل. وفي اإلسناد بشر بن  (2)البغدادي في "تاريخه"

 .(4)، وفيه أبو معشر ضعيف(1)الوليد متكلم فيه
أحاديث أخرى ألبي معشر وقال: "ومدار هذه مع  (8)وأورد الحديث البوصيري

الورق ىلى أبي معشر السندي، وقد ضعفه الجمهور. وقال ابن المديني: كان 
يحدث ىن المقبري ونافع بأحاديث منكرة. وقال ابن ىدي: وهو مع ضعفه 

 يكتو حديثه".
 
 

                                 
 (. 1181( رقم)1/1418( "الدىا " )1)
 (. 122/ 18( "تاريخ بغداد" )2)
 (.1/122( ينظر: "ميزان اءىتدال" )1)
(، و"الميزان" 23/122( واسمه نجيح بن ىبد الرحمن السندي. ينظر: "تهذيو الكمال" )4)

(4/24 .) 
 (. 2101( رقم)2/810( "إتحاف الخيرة المهرة" )8)
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  َرِضَي اللَُّه َىْنَها-حديث أم المؤمنين ىائشة-: 
َكاَن َيُقوُل:  : َأنَّ النَِّبيَّ -َرِضَي اللَُّه َىْنَها-، َىْن َىاِئَشَة َىْن ُىْرَوَة بن الزبير

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُىوُذ ِبَك ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمْأَثِم َوالَمْغَرِم، َوِمْن ِفْتَنِة الَقْبِر، »
ْن َشرِّ ِفْتَنِة الِغَنى، َوَأُىوُذ ِبَك َوَىَذاِو الَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة النَّاِر َوَىَذاِو النَّاِر، َومِ 

اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َىنِّي َخَواَياَي  ِمْن ِفْتَنِة الَفْقِر، َوَأُىوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الَمِسيِح الدَّجَّ
َن الدََّنِس، ِبَماِ  الثَّْلِج َوالَبَرِد، َوَنقِّ َقْلِبي ِمَن الَخَواَيا َكَما َنقَّْيَأ الثَّْوَو اأَلْبَيَض مِ 

 .(1)«َوَباِىْد َبْيِني َوَبْيَن َخَواَياَي َكَما َباَىْدَأ َبْيَن الَمْشِرِق َوالَمْغِروِ 
، (2)، وابن ماجه(8)، والنسائي(4)، والترمذي(1)، ومسلم(2)أخرجه البخاري

 من ورق ىن هشام بن ىروة، ىن أبيه، فذكره.   (7)وأحمد
  ىنهارضي اهلل-حديث أم المؤمنين أم سلمة -: 

َأنَُّه َكاَن َيْدُىو  َىْن َىاِصِم ْبِن َأِبي ُىَبْيَد، َىْن ُأمِّ َسَلَمَة، َىْن َرُسوِل اهلِل 
ُل َء َشْيَ  َقْبَلَك، َوَأْنَأ اآْلِخُر َء َشْيَ  َبْعَدَك، »ِبَهُؤَءِ  اْلَكِلَماِأ:  اللُهمَّ َأْنَأ اأْلَوَّ

ْثِم َواْلَكَسِل َوَمْن َىَذاِو َأُىوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة نَ  اِصَيُتَها ِبَيِدَك، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اإلِْ
النَّاِر َوَمْن َىَذاِو اْلَقْبِر َوَمْن ِفْتَنِة اْلِغَنى َوِفْتَنِة اْلَفْقِر، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأَثِم 

ْيَأ الثَّْوَو اأْلَْبَيَض ِمَن الدََّنِس، اللُهمَّ َواْلَمْغَرِم، اللُهمَّ َنقِّ َقْلِبي ِمَن اْلَخَواَيا َكَما َنقَّ 
َبعِّْد َبْيِني َوَبْيَن َخِويَئِتي َكَما َبعَّْدَأ َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِو، َهَذا َما َسَأَل ُمَحمٌَّد 

                                 
 ( اللفظ للبخاري.  1)
 (.2128مع الفتح( رقم)-11/172( )2)
 (. 43()883( رقم)4/2078( )1)
 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح".  (. وقال: "1438( رقم)8/828الجامع" )("4)
( 213و7/212(. وفي "الكبرى" )8477(و)8422( رقم)228و8/222( "المجتبى" )8)

 (.  7883(و)7880رقم)
 (.  1818( رقم)8/12( )2)
 (. 28727( رقم)42/472( "المسند" )7)
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َجاِح َوَخْيَر اْلَعَمِل َربَُّه، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخْيَر اْلَمْسأََلِة َوَخْيَر الدَُّىاِ  َوَخْيَر النَّ 
َوَخْيَر الثََّواِو َوَخْيَر اْلَحَياِة َوَخْيَر اْلَمَماِأ َوَثبِّْتِني َوثَقِّْل َمَواِزيِني َوَأِحقَّ ِإيَماِني 
َواْرَفْع َدَرَجِتي َوَتَقبَّْل َصاَلِتي َواْغِفْر َخِويَئِتي، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِأ اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة 
َلُه َوآِخَرُه َوَظاِهرَهُ  آِميَن، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َفَواِتَح اْلَخْيِر َوَخَواِتَمُه َوَجَواِمَعُه َوَأوَّ
ِني ِمَن النَّاِر َوَمْغِفَرِة اللَّْيِل  َوَباِوَنُه، َوالدََّرَجاِأ اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِميَن، اللُهمَّ َوَنجِّ

اِلَح ِمَن اْلَجنَِّة آِميَن، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخاَلًصا ِمَن النَّاِر َوالنََّهاِر َواْلَمنْ  ِزَل الصَّ
َساِلًما، َوَأْدِخْلِني اْلَجنََّة آِمًنا، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َأْن ُتَباِرَك ِلي ِفي َنْفِسي َوِفي 

يَقِتي َوَأْهِلي َوِفي َمْحَياَي َسْمِعي َوِفي َبَصِري َوِفي ُروِحي َوِفي ُخُلِقي َوِفي َخلِ 
 .(1)«َوِفي َمَماِتي، اللُهمَّ َوَتَقبَّْل َحَسَناِتي، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِأ اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمينَ 

 (2)، وابن ىساكر(8)، وقوام السنة(4)، والبيهقي(1)، والحاكم(2)أخرجه الوبراني
سهيل بن أبي صالح، ىن موسى من وريق ىبد العزيز ابن أبي حازم، ىن 
 بن ىقبة، ىن ىاصم بن أبي ىبيد، فذكره.

سناده ضعيف؛ ىاصم بن أبي ىبيد وثقه ابن حبان  ، (8)، وأورده البخاري(7)وا 
ولم يذكرا فيه جرًحا وء تعدياًل، ولم يذكرا له راوًيا إءَّ موسى  (3)وابن أبي حاتم

 بن ىقبة، فهو مجهول.

                                 
 ( اللفظ للوبراني.  1)
(، وفي 2218( رقم)2/211(، وفي "األوسو" )717( رقم)21/112) ( "المعجم الكبير"2)

 (.  1182( رقم)1/1412"الدىا " )
 (.  2/24( و)1/824( "المستدرك" )1)
 (.11( "األسما  والصفاأ" رقم)4)
 (.11( رقم)1/141( "الحجة في بيان المحجة")8)
 (.8/482( "تاريخ دمشق" )2)
 (.  8/218( "الثقاأ" )7)
 (. 473/ 2/ 1خ الكبير" )( "التاري8)
 (. 143/ 2( "الجرح والتعديل" )3)
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الوبراني في الكبير، ورواه في األوسو باختصار : "رواه (1)وقال الهيثمي
 بأسانيد وأحد إسنادي الكبير والسياق له، ورجال األوسو ثقاأ".

، ثنا َسْهُل ْبُن ُىْثَماَن، ثنا ُجَناَدُة، (2)وأخرجه الوبراني : َحدََّثَنا َأُبو َيْحَيى الرَّاِزيُّ
، َىْن ُأمِّ َسَلَمَة، َأْو َىْن َزْيَنَو، َىْن َىْن ُىَبْيِد اهلِل، َىْن َىاِصٍم َمْوَلى َبِني ُجَمحٍ 

ُل َفاَل »َأْن َنْدُىَو َوَنُقوَل:  ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْأ: َأَمَرَنا َرُسوُل اهلِل  اللُهمَّ َأْنَأ اأْلَوَّ
َشْيَ  َقْبَلَك َوَأْنَأ اآْلِخُر َفاَل َشْيَ  َبْعَدَك، َأُىوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة َناِصَيُتَها 

ْثِم َواْلَكَسِل، َوَىَذاِو النَّاِر َوَىَذاِو اْلقَ  ْبِر َوِفْتَنِة اْلِغَنى ِبَيِدَك، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اإلِْ
َوِفْتَنِة اْلَفْقِر، َوَأُىوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، اللُهمَّ َنقِّ َقْلِبي ِمَن اْلَمْأَثِم َكَما ُيَنقَّى 

ِق الثَّْوُو اأْلَْبَيُض ِمَن الدََّنِس، َوَباِىْد َبْيِني َوَبْيَن َخِويَئِتي َكَما َباَىْدَأ َبْيَن اْلَمْشرِ 
 «.َواْلَمْغِروِ 

سناده ضعيف جدًا. فيه ُجنادة بن سلم ضعيف، قال أبو زرىة، وأبو حاتم:  وا 
"ضعيف"، زاد أبو حاتم: "ما أقربه من أن ُيترك حديثه، َىِمَد إلى أحاديث موسى 

. وفيه ىاصم مولى بني جمح (1)بن ىقبة، فحّدث بها ىن ىبيد اهلل بن ىمر"
 لم أظفر له ىلى ترجمة!

: "يرويه موسى بن ىقبة، (4)الدارقوني ىن حديث أم سلمة هذا فقالوسئل 
 واختلف ىنه؛

فرواه سهيل بن أبي صالح، ىن موسى بن ىقبة، ىن ىاصم بن أبي ىبيد، 
 ىن أم سلمة.

ورواه يوسف بن خالد السمتي، ىن موسى بن ىقبة، ىن ىاصم، ىن شيخ 
،  ن النبي كان يدخل ىلى زينو، ىن زينو بنأ أم سلمة، ىن أمها، ى

 وكأن قول سهيل أشبه".
 

                                 
 (.  10/177( "مجمع الزوائد" )1)
 (.   1188( رقم)1/1412(، وفي "الدىا " )828( رقم)21/182( "المعجم الكبير" )2)
 (.2111( رقم)812-2/818( "الجرح والتعديل" )1)
 (. 1321( رقم)18/221( "العلل" )4)
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحاأ، والصالة والسالم ىلى نبينا محمد وىلى 

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد اىتنأ السنة النبوية في التحذير من العجز والكسل واءستعاذة منهما، 

توصل لعدة نتائج من وتناول هذا البحث تلك األحاديث الواردة في الباو، و 
 أهمها:

 بلغ ىدد األحاديث التي تم دراستها وتخريجها ىشرون حديثًا. -1
وأكثرها  -رضي اهلل ىنهم–جا  األحاديث ىن جماىة من الصحابة  -2

أحاديث صحيحة ثابتة وبعضها معّل لكن لها ما يعضدها ويقويها وكان نصيو 
 األحاديث الضعيفة قليل جدًا. 

عجز والكسل، والحث ىلى الكسو والعمل مع أهمية اءستعاذة من ال -1
 التوكل ىلى اهلل واألخذ باألسباو المشروىة.

نسأل اهلل العظيم أن يعيننا ىلى فهم السنة ويوفقنا للعمل بما فيها، وصلى اهلل 
 وسلم ىلى نبينا محمد وىلى آله وصحبه أجمعين.
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 فهرس المصادر والمراجع
ىمرو بن الضحاك، أبو بكر بن أبي ىاصم  اآلحاد والمثاني، أحمد بن  -

ه(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار 287الشيباني )أ
 م.1331 –ه 1411الرياض، الوبعة: األولى،  -الراية 

هة(، اىتنى به 488اآلداو، للحافظ أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )أ -
، الناشر: مؤسسة الكتو الثقافية، وىلق ىليه: أبو ىبد اهلل السعيد المندوه

 م. 1388 -هة  1408لبنان، الوبعة: األولى،  -بيروأ 
اإلبانة الكبرى، ابن بوة: أبو ىبد اهلل ىبيد اهلل بن محمد بن حمدان  -

هة(، تحقيق: رضا معوي، وىثمان األثيوبي، ويوسف الوابل، 187الُعْكَبري)أ 
ناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، ال

 الرياض.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للحافظ أبي العباس شهاو  -

هة(، 840الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماىيل البوصيري الكناني الشافعي )أ 
تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار 

 م. 1333 -هة  1420ار الوون للنشر، الرياض، الوبعة: األولى، النشر: د
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أوراف العشرة، للحافظ أبي الفضل أحمد  -

هة(، تحقيق : مركز خدمة السنة والسيرة 882بن ىلي بن حجر العسقالني)أ
 ، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر، الناشر: مجمع الملك فهد لوباىة

ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية  -المصحف الشريف )بالمدينة( 
   م. 1334 -هة  1418)بالمدينة(، الوبعة : األولى ، 

إثباأ ىذاو القبر وسؤال الملكين، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي  -
ىمان  -هة(، تحقيق: د. شرف محمود القضاة، الناشر: دار الفرقان 488)أ

 .1408: الثانية، األردن، الوبعة
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األحاديث المختارة، ضيا  الدين أبو ىبد اهلل محمد بن ىبد الواحد المقدسي  -
هة(، دراسة وتحقيق: د. ىبد الملك بن ىبد اهلل بن دهيش، الناشر: 241)أ

 1420لبنان، الوبعة: الثالثة،  -دار خضر للوباىة والنشر والتوزيع، بيروأ 
  م. 2000 -هة 
و صحيح ابن حبان، لعال  الدين ىلي بن بلبان الفارسي اإلحسان في تقري -
هة(، تحقيق: شعيو األرناؤوو، مؤسسة الرسالة، الوبعة األولى، 713)أ

 هة.1412
أخالق النبي وآدابه، ىبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني)أ  -

هة(، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، الناشر دار المسلم للنشر 123
 م.1338ع، سنة النشر والتوزي

األدو المفرد، لإلمام البخاري أبو ىبد اهلل محّمد إسماىيل الجعفي)أ  -
هة(، تحقيق: محّمد فؤاد ىبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروأ، 228

 م.1383هة/ 1403الوبعة الثالثة، 
هة(، 488األسما  والصفاأ، للحافظ أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )أ -
المملكة  -قيق: ىبد اهلل بن محمد الحاشدي، الناشر: مكتبة السوادي، جدة تح

 م. 1331 -هة  1411العربية السعودية، الوبعة: األولى، 
أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة، أبو ىبد اهلل   -

محمد بن ىبد اهلل بن ىيسى بن محمد المري، اإللبيري المعروف بابن أبي 
هة(، تحقيق وتخريج وتعليق: ىبد اهلل بن محمد ىبد 133ن المالكي )أَزَمِني

 -الرحيم بن حسين البخاري، الناشر: مكتبة الغربا  األثرية، المدينة النبوية 
 هة. 1418المملكة العربية السعودية، الوبعة: األولى، 
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اءىتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ىلى مذهو السلف وأصحاو الحديث،  -
هة(، تحقيق: أحمد ىصام الكاتو، 488بن الحسين، أبو بكر البيهقي )أ أحمد

 .1401بيروأ، الوبعة: األولى،  -الناشر: دار اآلفاق الجديدة 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي أبو الفضل ىياض اليحصبي  -
، 1المنصورة، و -هة(، تحقيق: يحيى إسماىيل، الناشر: دار الوفا 844)أ

 هة.1413
أمالي ابن بشران، أبو القاسم ىبد الملك بن محمد بن بْشران البغدادي  -
هة(، ضبو نصه: أبو ىبد الرحمن ىادل بن يوسف العزازي، الناشر: 410)أ

 م. 1337 -هة  1418دار الوون، الرياض، الوبعة: األولى، 
 -هة(، تحقيق: قسم الدراساأ اإلسالمية 420األمالي، للووسي الرافضي)أ -

 هة.1414لبعثة، الوبعة: األولى: مؤسسة ا
األنوار في شمائل النبي المختار، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد  -

هة(، تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي، 812بن الفرا  البغوي الشافعي )أ
 م. 1338 -هة  1412دمشق، الوبعة: األولى،  -الناشر: دار المكتبي 

البزَّار، ألبي بكر أحمد بن ىمرو بن ىبد البحر الزخار، المعروف بمسند  -
هة(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة 232الخالق العتكي البزَّار)أ

 هة.1403، 1العلوم والحكم، المدينة المنورة، مؤسسة ىلوم القرآن، بيروأ، و
هة(، 421تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن ىلي بن ثابأ الخويو البغدادي)أ -

بيروأ،  -بشار ىواد معروف، الناشر: دار الغرو اإلسالمي المحقق: د. 
 م. 2002 -هة 1422الوبعة: األولى، 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز  -
بنواحيها من وارديها وأهلها، أبو القاسم ىلي بن الحسن بن هبة اهلل بن ىبد 
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هة(، تحقيق: ىمرو بن غرامة 871اهلل الشافعي المعروف بابن ىساكر)أ
 م.1338 -هة  1418بيروأ، لبنان،   -العمروي، الناشر: دار الفكر

هة(، 282التاريخ الكبير، لإلمام البخاري أبي ىبد اهلل محمد بن إسماىيل)أ -
 ىناية محمد ىبد المعيد خان، دار الفكر، مصورة من الوبعة الهندية.

ي تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين تخريج األحاديث واآلثار الواقعة ف -
هة(، تحقيق: ىبد اهلل 722أبو محمد ىبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )أ
الرياض، الوبعة: األولى،  -بن ىبد الرحمن السعد، الناشر: دار ابن خزيمة 

 هة.1414
التدوين في أخبار قزوين، ىبد الكريم بن محمد بن ىبد الكريم، أبو القاسم   -
هة(، تحقيق: ىزيز اهلل العواردي، الناشر: دار الكتو 221افعي القزويني )أالر 

 م.1387-هة1408العلمية، الوبعة: 
تقريو التهذيو، ألبي الفضل شهاو الدين أحمد بن ىلي بن حجر  -

سوريا،  -هة(، تحقيق: محمد ىوامة، الناشر: دار الرشيد 882العسقالني )أ
 م.1382 - 1402الوبعة: األولى، 

تكميل النفع بما لم يثبأ به وقف وء رفع، محمد ىمرو بن ىبد اللويف   -
الجيزة  -هة(، الناشر: مكتو التوىية اإلسالمية إلحيا  التراث العربي 1423)أ

 م. 1383هة ،  1410، مصر، الوبعة : األولى 
التمهيد لما في المووأ من المعاني واألسانيد، للعالمة الحافظ أبي ىمر  -

هة(، تحقيق: مصوفى 421ىبد اهلل بن ىبد البر النمري القروبي)أيوسف بن 
بن أحمد العلوي, ومحمد ىبد الكبير البكري، الناشر: وزارة ىموم األوقاف 

 هة. 1187المغرو، ىام النشر:  -والشؤون اإلسالمية 
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هة(، تحقيق : محمود 110تهذيو اآلثار، أبو جعفر محمد بن جريرالوبري)أ -
 -القاهرة، الموبعة : موبعة المدني  -شر : مكتبة الخانجي محمد شاكر، النا

 القاهرة. –شارع العباسية  28
تهذيو التهذيو، ألبي الفضل شهاو الدين أحمد بن ىلي بن حجر  -

هة(، الناشر: دار صادر، موبعة مجلس دائرة المعارف 882العسقالني )أ
 النظامية، الهند، حيدر أباد، الدكن، الوبعة األولى.

تهذيو الكمال في أسما  الرجال، للحافظ جمال الّدين أبي الحّجاج يوسف  -
هة(، 742بن زكي الدين ىبد الرحمن بن يوسف المزِّي الّدمشقي الّشافعي)أ

تحقيق: بشار ىواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، الوبعة الثانية، 
 م.1381هة،  1401

ف التوقيف ىلى مهماأ التعاريف، محمد ىبد الرؤو  -
-هة(، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الناشر دار الفكر1011المناوي)أ

 هة.1410، 1دمشق، و-بيروأ، دار الفكر
هة(، دائرة المعارف 184الثّقاأ، ألبي حاتم محمد بن حبان البستي)أ -

 م.1371هة، 1131العثمانية، الوبعة األولى، 
بن الجامع الصحيح، لإلمام البخاري أبي ىبد اهلل محمد  -

هة(، تحقيق: محمد فؤاد ىبد الباقي، مع شرحه فتح الباري، 282إسماىيل)أ
 الموبعة السلفية.

هة(، 221الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)أ -
تحقيق وترتيو: محمد فؤاد ىبد الباقي، دار إحيا  التراث العربي، بيروأ، 

 م.  1373لبنان، الوبعة الثانية، 
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ألخالق الراوي وآداو السامع، ألبي بكر أحمد بن ىلي بن ثابأ  الجامع  -
هة(، تحقيق: د. محمود الوحان، الناشر: مكتبة 421الخويو البغدادي )أ

 الرياض. -المعارف 
الجامع لشعو اإليمان، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن ىلي البيهقي  -
، الهند، الوبعة هة(، تحقيق: ىبد العلي حامد، الدار السلفية، بومباي488)أ

 هة.1402األولى، 
هة(، 127الجرح والتعديل، ألبي محمد ىبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي)أ -

 مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن الهند، الوبعة األولى.
هة(، 242، أبو ىمر حفص بن ىمر الدوري )أجز  فيه قرا اأ النبي  -

 -المدينة المنورة  -ة الدار تحقيق:  حكمأ بشير ياسين، الناشر: مكتب
 م.1388 -هة 1408السعودية، الوبعة: األولى، 

الحجة في بيان المحجة وشرح ىقيدة أهل السنة، إسماىيل بن محمد بن   -
هة(، 818الفضل التيمي األصبهاني، أبو القاسم، الملقو بقوام السنة )أ 

 -لراية تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي ىمير المدخلي، الناشر: دار ا
 م.1333 -هة 1413السعودية / الرياض، الوبعة: الثانية، 

حديث ىلي بن حجر السعدي ىن إسماىيل بن جعفر المدني، إسماىيل بن  -
هة(، دراسة وتحقيق: د.ىمر بن رفود الّسفياني، الناشر: مكتبة 180جعفر)أ

 شركة الرياض للنشر والتوزيع، الوبعة: -الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 
 م. 1338 -هة  1418األولى: 

حلية األوليا  ووبقاأ األصفيا ، للحافظ أبي نعيم أحمد بن ىبد اهلل  -
هة(، الناشر: دار الكتاو العربي، بيروأ،  الوبعة الثانية، 410األصفهاني )

 م.1327هة،  1187
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خلق أفعال العباد والرد ىلى الجهمية وأصحاو التعويل، لإلمام محمد بن  -
هة(، تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، الناشر : دار  282لبخاري)أ إسماىيل ا

 هة. 2008أولس الخضرا ، الوبعة : األولى ، 
الدىا ،  للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوو الوبراني أبو    -

هة(، تحقيق: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، الناشر: دار 120القاسم)أ
 .1387 - 1407نشر: بيروأ، سنة ال -البشائر اإلسالمية 

هة(، تحقيق: 488الدىواأ الكبير، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي)أ  -
الكويأ، الوبعة:  -بدر بن ىبد اهلل البدر، الناشر: غراس للنشر والتوزيع 

 م. 2003األولى للنسخة الكاملة، 
ذكر أخبار أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن ىبد اهلل األصبهاني  -
 هة.1408، الناشر: الدار العلمية، الهند، الوبعة الثانية، هة(410)أ
هة(، تحقيق: 837ذم الهوى، ىبد الرحمن بن ىلي بن الجوزي أبو الفرج)أ -

خالد ىبد اللويف السبع العلمي، الناشر: دار الكتاو العربي، سنة النشر: 
1418 - 1338. 

الناشر: دار األرقم  رجال الشيعة في الميزان، ىبد الرحمن ىبد اهلل الزرىي، -
 م.1381 -هة 1401الكويأ، الوبعة: األولى، سنة النشر:  -
رياض الصالحين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )أ  -

هة(، تحقيق: شعيو األرناؤوو، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروأ، لبنان، 272
 م.1338هة/1413الوبعة: الثالثة، 

العباد، لإلمام شمس الدين أبي ىبد اهلل محمد بن زاد المعاد في هدي خير  -
هة(، تحقيق: شعيو 781أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي)أ

األرناؤوو وىبدالقادر األرناؤوو، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار اإلسالمية، 
 هة.1408الوبعة السابعة، 
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بيو الرحمن هة(، تحقيق: ح181الزهد، لإلمام ىبد اهلل بن المبارك)أ -
 األىظمي، دار الكتو العلمية، بيروأ.

سؤاءأ أبي ىبيد اآلجري أبا داود السجستاني، تحقيق: محمد ىلي قاسم  -
المدينة المنورة، الوبعة األولى ،  -العمري، الناشر: الجامعة اإلسالمية 

 م.1373 -هة 1133
: أحمد هة(، تحقيق211سؤاءأ ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين)أ  -

المدينة المنورة، الوبعة: األولى،  -محمد نور سيف، الناشر: مكتبة الدار 
 م.1388هة، 1408

سلسلة األحاديث الصحيحة )المجلد األول والثاني(، لمحمد ناصر الدين  -
هة(، المكتو اإلسالمي، بيروأ ودمشق، الوبعة الثانية، 1420األلباني )أ

هة. )الرابع( 1133لكويأ، الوبعة األولى، هة. )الثالث( الدار السلفية، ا1133
هة. 1401الدار السلفية، الكويأ، والمكتبة اإلسالمية، ىمان، الوبعة األولى، 
هة،  1412)الخامس والسادس( مكتبة المعارف، الرياض، الوبعة األولى، 

 هة.1417
السنة )ومعه ظالل الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين  -

أبو بكر بن أبي ىاصم: أحمد بن ىمرو بن الضحاك بن مخلد األلباني(، 
 م.1380هة/ 1400، 1هة(، الناشر: المكتو اإلسالمي، و287الشيباني )أ

هة(، المحقق: محمد بن سعيد 230السنة، ىبد اهلل بن أحمد بن حنبل)أ -
 م.1382 -هة 1402: 1القحواني، الناشر: دار ابن القيم، و

هة(، 101الرحمن أحمد بن شعيو النسائي)أ السنن الكبرى، ألبي ىبد -
تحقيق: حسن ىبد المنعم شلبي، أشرف ىليه: شعيو أرناؤوو، الناشر: 

 م.2001-هة1421مؤسسة الرسالة، الوبعة األولى 
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السنن الكبرى ومعه الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن ىلي  -
ي بن ىثمان هة(، ومؤلف الجوهر النقي: ىال  الدين ىل488البيهقي)أ

هة(، الناشر : مجلس دائرة المعارف 780المارديني الشهير بابن التركماني)أ
 هة. 1144النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الوبعة : األولى ة 

هة(، تحقيق: 278السنن، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني)أ -
، 1دمشق، و -لعالميةشعيو األرناؤوو وآخرون، الناشر: دار الرسالة ا

 هة.1410
الّسنن)المجتبى(، ألبي ىبد الرحمن أحمد بن شعيو النسائي الخرساني  -
هة(، بهامشه شرح الحافظ الّسيووي، وحاشية السِّندي، حقَّقه ورقَّمه 101)أ

حلو،  –ووضع فهارسه: ىبد الفتاح أبو غدة، مكتو الموبوىاأ اإلسالمية 
 .1382 – 1402الوبعة الثانية ، 

هة(، 273السنن )الجامع(، ألبي ىيسى محمد بن ىيسى الترمذي)أ -
براهيم ىووة 1(، ومحمد فؤاد ىبد الباقي )ج2، 1تحقيق: أحمد شاكر )ج (، وا 

 (، وفي آخره العلل الصغير، للترمذي، دار إحيا  التراث العربي، بيروأ.8، 4)
هة(، 271ويني)أالّسنن، ءبن ماجه، الحافظ أبوىبد اهلل محمد بن يزيد القز  -

دمشق،  -تحقيق: شعيو األرناؤوو وآخرون، الناشر: دار الرسالة العالمية
 هة.1410، 1و
شرح أصول اىتقاد أهل السنة والجماىة، أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن  -

هة(، تحقيق: أحمد بن سعد بن 418بن منصور الوبري الرازي الاللكائي )أ
هة / 1421السعودية، الوبعة: الثامنة،  -حمدان الغامدي، الناشر: دار ويبة 

 م.2001
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هة(، 812شرح السّنة، لإلمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرَّا )أ -
تحقيق: زهير الشاويش وشعيو األرناؤوو، المكتو اإلسالمي، الوبعة األولى، 

 م.1371هة، 1130
ف شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعرو  -

هة(، تحقيق: شعيو األرناؤوو، الناشر: مؤسسة الرسالة، 121بالوحاوي )أ
 م. 1434هة ،  1418 -الوبعة األولى 

الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن ىبد اهلل اآلُجرِّيُّ البغدادي  -
هة(، تحقيق: د. ىبد اهلل بن ىمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار 120)أ

 م. 1333 -هة  1420ودية، الوبعة: الثانية، الرياض / السع -الوون 
شمس العلوم ودوا  كالم العرو من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى   -

موهر بن ىلي  -هة(، تحقيق: د حسين بن ىبد اهلل العمري 871اليمني )أ
 -د يوسف محمد ىبد اهلل، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروأ  -اإلرياني 

 1333 -هة  1420سورية(، الوبعة: األولى،  -دمشق لبنان(، دار الفكر )
 م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماىيل بن حماد الجوهري  -
 -هة(، تحقيق: أحمد ىبد الغفور ىوار، الناشر: دار العلم للماليين 131)أ

 م. 1387 -  هة 1407بيروأ، الوبعة الرابعة 
بن ىمرو بن موسى بن حماد الضعفا  الكبير، للحافظ أبي جعفر محمد  -

هة(، تحقيق: ىبد المعوي أمين قلعجي، دار الكتو 122العقيلي المكي)أ
 م.1384هة،  1404العلمية، بيروأ، الوبعة األولى، 

الوبقاأ الكبرى، ألحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد  -
 هة(، دار صادر، بيروأ، لبنان.210)أ
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قريو، أبو الفضل زين الدين ىبد الرحيم بن ورح التثريو في شرح الت -
هة(، أكمله ابنه: أحمد بن ىبد الرحيم بن الحسين، 802الحسين  العراقي )أ 

 -هة(، الناشر: الوبعة المصرية القديمة 822أبو زرىة ولي الدين، )أ 
وصورتها دور ىدة منها )دار إحيا  التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، 

 عربي(.ودار الفكر ال
هة(، تحقيق: فريق من الباحثين 127ىلل الحديث، ءبن أبي حاتم)أ -

بإشراف وىناية د/ سعد بن ىبد اهلل الحميد و د/ خالد بن ىبد الرحمن 
 2002 -هة  1427الجريسي، الناشر: موابع الحميضي، الوبعة: األولى، 

 م.
ر الدارقوني العلل الواردة في األحاديث النبوية، أبو الحسن ىلي بن ُىمَ  -
هة(، تحقيق وتخريج : د. محفوظ الرحمن زين اهلل، الناشر : دار ويبة 188)أ

 م. 1388 -هة  1408شارع ىسير، الوبعة اءولى  -الرياض 
ىوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم، أبو أحمد محمد بن محمد النيسابوري  -

الحاج الناصر،  هة(، تحقيق: محمد178الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير )أ
الناشر: دار الغرو اإلسالمي ]وبع مع مجموىة من ىوالي اإلمام مالك[، 

 م. 1338الوبعة: الثانية 
العين، أبو ىبد الرحمن الخليل بن أحمد بن ىمرو بن تميم الفراهيدي   -

هة(، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 170البصري )أ
 ل.الناشر: دار ومكتبة الهال 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألبي الفضل شهاو الدين أحمد بن ىلي  -
هة(، تحقيق: ىبد العزيز بن باز إلى كتاو الجنائز 882ابن حجر العسقالني)أ

، ترتيو وترقيم: محمد فؤاد ىبد الباقي، الناشر: المكتبة السلفية، ومعه 
 مقدمته هدي الساري.
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النواوية، للعالمة محمد بن ىالن الصديقي  الفتوحاأ الربانية ىلى األذكار -
هة(، الناشر: جمعية النشر والتأليف  1087الشافعي األشعري المكي )أ 

 األزهرية.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعالمة محمد ىبد الرؤوف المناوي  -
 هة. 1131بيروأ، -هة(،  الناشر: دار المعرفة1011)
هة(، تحقيق: ىبد اهلل بن 101لِفْرياِبي )أ القدر، أبو بكر جعفر بن محمد ا -

 -هة  1418حمد المنصور، الناشر: أضوا  السلف، الوبعة: األولى 
 م.1337

هة(، تحقيق: 488القضا  والقدر، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )أ -
الرياض / السعودية،  -محمد بن ىبد اهلل آل ىامر، الناشر: مكتبة العبيكان 

 م.2000 -هة 1421ى، الوبعة: األول
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتو الستة، لإلمام شمس الدين محمد  -

هة(، ومعه حاشيته، لبرهان الدين 748بن أحمد بن ىثمان الذهبي الّدمشقي)أ
أبي الوفا  إبراهيم بن محمد سبو ابن العجمي الحلبي، قدم لها وىلق ىليه 

د نمر الخويو، شركة دار القبلة، محمد ىوامة، وخّرج نصوصها أحمد محم
 هة.1411مؤسسة ىلوم القرآن، الوبعة األولى 

هة(، 128الكامل في ضعفا  الرجال، أبو أحمد بن ىدي الجرجاني )أ -
الرياض، الوبعة:  -تحقيق: مازن محمد السرساوي، الناشر: مكتبة الرشد 

 م.2011 -هة  1414األولى، 
ر الدين ىلي بن أبي بكر بن سليمان كشف األستار ىن زوائد البزار، نو  -

هة(، تحقيق: حبيو الرحمن األىظمي، الناشر: مؤسسة 807الهيثمي )أ
 م. 1373 -هة  1133الرسالة، بيروأ، الوبعة: األولى، 
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هة(، 882لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن ىلي بن حجر العسقالني)أ -
سالمية، الوبعة: األولى، تحقيق: ىبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر اإل

 م. 2002
مجمع بحار األنوار في غرائو التنزيل ولوائف األخبار، جمال الدين، محمد   -

هة(، الناشر: موبعة 382واهر بن ىلي الصديقي الهندي الَفتَِّني الكجراتي )أ
 م.1327 -هة  1187مجلس دائرة المعارف العثمانية، الوبعة: الثالثة، 

نبع الفوائد، للحافظ نور الدِّين ىلي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد وم -
 -هة(، تحرير الحافظين العراقي وابن حجر، دار الكتاو العربي، بيروأ807)أ

 م.1382 -هة1402لبنان، الوبعة الثالثة 
محاسبة النفس، أبو بكر ىبد اهلل بن محمد بن ىبيد المعروف بابن أبي  -

بن ىلي بن ىوض، الناشر: دار الكتو  هة(، تحقيق: مصوفى281الدنيا )أ
 م. 1382 -هة  1402العلمية، بيروأ، الوبعة: األولى، 

مختصر )قيام الليل وقيام رمضان وكتاو الوتر(، أبو ىبد اهلل محمد بن   -
هة(، اختصرها: العالمة أحمد بن ىلي 234نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )أ

باكستان، الوبعة: األولى،  -د المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل ابا
 م. 1388 -هة  1408

المخلصياأ وأجزا  أخرى ألبي واهر المخلص، محمد بن ىبد الرحمن  -
هة(، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، الناشر: وزارة 131البغدادي المَخلِّص)أ

 2008 -هة  1423األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قور، الوبعة: األولى، 
 م.
درك ىلى الّصحيحين، ألبي ىبد اهلل محمد بن ىبد اهلل الحاكم المست -

لإلمام شمس الدين محمد بن « التلخيص»هة(، بذيله 408النيسابوري )أ
 أحمد بن ىثمان الذهبي الّدمشقي، دار الكتاو العربي، بيروأ، لبنان.
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مسند ابن الجعد )الجعدياأ(، ىلي بن الَجْعد بن ىبيد الَجْوَهري البغدادي   -
هة(، تحقيق: ىبد المهدي بن ىبد القادر بن ىبد الهادي، دار النشر: 210)أ 

 م.1388الكويأ، الوبعة: األولى: -مكتبة الفالح
هة(، 204مسند أبي داود الويالسي، سليمان بن داود بن الجارود)أ -

تحقيق : د.محمد بن ىبد المحسن التركي، الناشر : هجر للوباىة والنشر، 
 م. 1333 -هة  1413الوبعة : األولى 

هة(، 112مسند أبي ىوانة، أبو ىوانة يعقوو بن إسحاق اءسفرائني)أ -
خراج: َفِريق ِمن الَباِحثين بكليَِّة الَحديِث الشَّريِف َوالّدرَاَساِأ اإلسالميَّة  تنسيق وا 

الَجاِمَعة اإلسالميَّة:  -بالَجاِمَعة اإلسالميَّة، الناشر: ىمادة البحث العلمي
 م.2014 -هة 1418المنورة، الوبعة: األُولى،  المدينة

مسند أبي يعلى الموصلي، أبو يعلى أحمد بن ىلي بن المثُنى الموصلي)أ  -
دمشق،  -هة(، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث 107

 م.1384 -هة 1404الوبعة: األولى، 
بن راهويه الحنظلي مسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد  -
هة(، تحقيق : د. ىبد الغفور بن ىبد الحق البلوشي، الناشر : مكتبة 218)

  .1331 - 1412المدينة المنورة، الوبعة األولى ،  -اإليمان 
هة(، 120مسند الشامّيين، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الوبراني)أ -

 هة.1403ولى، تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، الوبعة األ 
هة( ، 484مسند الشهاو، أبو ىبد اهلل محمد بن سالمة القضاىي)أ -

بيروأ،  -المحقق: حمدي بن ىبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
 .1382 – 1407الوبعة: الثانية، 
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مسند المووأ للجوهري، أبو القاسم ىبد الرحمن بن ىبد اهلل الَغاِفِقيُّ،  -
هة(، تحقيق: لوفي بن محمد الصغير، وه بن ىلي ُبو 181الَجْوَهِريُّ )أ

 م. 1337سريح، الناشر: دار الغرو اإلسالمي، بيروأ، الوبعة: األولى، 
مسند اإلمام ىبد اهلل بن المبارك، أبو ىبد الرحمن ىبد اهلل بن المبارك  -

هة(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، الناشر: 181الحنظلي المْروزي)أ
 هة. 1407الرياض، الوبعة: األولى،  -لمعارف مكتبة ا

هة(، تحقيق: 241المسند، لإلمام أحمد بن حنبل أبو ىبد اهلل الّشيباني)أ -
هة 1420شعيو األرناؤوو وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الوبعة الثانية 

 م.1333 -
 المصنف في األحاديث واآلثار، للحافظ أبي بكر ىبد اهلل بن محمد بن أبي -

هة(، تحقيق: جماىة من األساتذة، الدار السلفية، 218شيبة الكوفي العبسي)أ
 هة1133بومباي، الهند، الوبعة األولى، 

هة(، 211المصنف، للحافظ أبي بكر ىبد الرزّاق بن الهمام الصنعاني)أ -
تحقيق: حبيو الرحمن األىظمي، المكتو اإلسالمي، بيروأ ودمشق، الوبعة 

 م.1381هة، 1401الثانية، 
هة(، 120المعجم األوسو، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الوبراني)أ -

تحقيق: أبو معاذ وارق بن ىوض اهلل وأبو الفضل ىبد المحسن الحسينى، 
 من منشوراأ، دار الحرمين، بالقاهرة.

معجم الشيوخ، ىلي بن الحسن بن هبة اهلل الشافعي أبو القاسم ابن  -
وفا  تقي الدين، الناشر: دار البشائر، سنة  هة(، تحقيق:871ىساكر)أ
 .2000 - 1421النشر: 

المعجم الصغير)الروض الداني(، سليمان بن أحمد بن أيوو بن موير  -
هة(، تحقيق: محمد شكور 120اللخمي الشامي، أبو القاسم الوبراني )أ
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بيروأ, ىمان،  -محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتو اإلسالمي, دار ىمار 
 م.1388 -هة 1408وبعة: األولى، ال
هة(، 120المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الوبراني)أ -

تحقيق: حمدي ىبد المجيد السلفي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 
 م.1384موبعة الزهرا  الحديثة، بالموصل، الوبعة الثانية، 

هة(، 138أحمد بن فارس بن زكريا)أمعجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين  -
هة  1421تحقيق: ىبد السالم هارون، الناشر: اتحاد الكتاو العرو، الوبعة : 

 م.2002 -
معجم المناهي اللفظية وفوائد في األلفاظ، بكر بن ىبد اهلل أبو زيد )أ  -

الرياض، الوبعة: الثالثة،  -هة(، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع 1423
 م. 1332-ة ه 1417

مفرداأ ألفاظ القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغو  -
 هة.1412األصفهاني، تحقيق: ىدنان داوودي، دار القلم، الوبعة األولى، 

مكارم األخالق ومعاليها ومحمود ورائقها، أبو بكر محمد بن جعفر الخرائوي  -
بأ الحميري، الناشر: مكتبة هة(، تحقيق: د. ىبد اهلل بن بجاش بن ثا127)أ

 م. 2002 -هة 1427، 1الرشد،  و
المنتخو من مسند ىبد بن حميد الَكّشي، المحقق: صبحي البدري  -

القاهرة،  -السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي، الناشر: مكتبة السنة 
 م.1388 –هة 1408الوبعة: األولى، 

هة(: رواية يحيى الليثي، 173ي)أالموّوأ، ألبي ىبد اهلل مالك بن أنس المدن -
صّححه ورّقمه وخّرج أحاديثه وىّلق ىليه: محمد فؤاد ىبد الباقي، دار الكتاو 

 المصري، القاهرة، دار الكتاو الّلبناني، بيروأ.
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ميزان اءىتدال في نقد الرجال، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن  -
حمد البجاوي، دار هة(، تحقيق: ىلي م748ىثمان الذهبي الّدمشقي)أ

 هة.1182المعرفة، بيروأ، لبنان، الوبعة األولى، 
نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، للحافظ ابن حجر العسقالني    -
هة(، تحقيق: حمدي ىبد المجيد السلفي، الناشر: دار ابن كثير،  882)أ

 م. 2008 -هة  1423الوبعة: الثانية 
ألثر، لإلمام مجد الدِّين أبي السعاداأ المبارك النهاية في غريو الحديث وا -

هة(، تحقيق: واهر أحمد الزاوي 202بن محمد بن الجزري ابن األثير)أ
  هة.1133ومحمود محمد الوناحي، دار الفكر، لبنان، الوبعة الثانية، 

 
 


