
 

 

 

 أحاديث النصف من شعبان 

 وأحكام المحدثين عليها

 

 

 

 

 إعدادجمع و 

 القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

 

 

 

 مراجعة

 المشرف العام

  



 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 أمَّا بعد
 ،وقيلام ليلالا ،وفضل  حيياهالا ،وفضللاا ،وردت يف ليلة النصف من شعبانفقد 

يلللا قلللال ابلللن العلللر  يف أكثر لللا باالللل    يصللل ،  ،ةكثللل    أياديللل    ،وصلللوم هار لللا
 يللللدي  شللللعبان مللللن النصللللف ليلللللة يف لللللي (: )2/202(( )األيللللو   عارضللللة))

أيادي  فضل  (: )2/292(( )جمموع الفتاوى))، وقال ابن باز يف (مساعه يساو 
 ،(مل تثبللل (: )2/291) يف موضلللخ   لللر وقلللال( ضلللعيفة شلللعبان ملللن النصلللفليللللة 

أياديلللل   صللللي  ليلللللة (: )1/280(( )جممللللوع الفتللللاوى))وقللللال ابللللن عثيملللل  يف 
يف موضلللللخ   لللللر ، وقلللللال (، ضلللللعيفةويومالللللا بصللللليام ،بقيلللللام شلللللعبان ملللللن النصلللللف

صلللللوات  ات عللللدد  شللللعبان مللللن النصللللفأياديلللل  الصللللالة يف ليلللللة (: )20/00)
 (معلوم، موضوعة

خ أيكللام اثللد   ملل بللاسوقخ مللن اسوسللوعة احلديثيللةوقللد نعنللا  للاد األياديلل  
 :علياا ورتبنا ا يسب ما ورد يف فضلاا على النحو التايل

 .ما ورد يف حيياء ليلتاا -2
 .ما ورد يف قيام ليلاا -2
 .ما ورد يف صيام هار ا -0
 .ما ورد يف اسغفرة ليلتاا -4
 . ما ورد يف اسغفرة ليلتاا ح  حلاقد أو زان   -5
 . ما ورد أن الدعوة   ترد فيه -6



 .ما ورد يف العتق من النار يف ليلتاا -1
 .ما ورد يف حيصاء قبض األرواح ليلتاا -8
 .ليلتاا{ق   و اهلل أيد}ما ورد يف فض  قراءة  -9
 .توسيخ اآلجال واألرزاق ليلتااما ورد يف  -20
 .مشرك أو مشاين ما ورد يف اسغفرة لك  مسلم ح  -22

 

 

 ما ورد في إحياء ليلتها :أولا 
، يللوراء ألللف ألللف يللر    بكلل    يعطللى): رضللا اهلل عنللهيللدي  أ   ريللرة  -2
 الشلللم  عليللله اللعللل  ملللا بعلللدد يعطلللى الليللللة تلللل  سلللاعات ملللن سلللاعة أييلللا وملللن

 يف ،اجلنللة يف مدينلة أللف أللف تعلاى لله ويرفلخ. بسلات  جنلة كل  يف جنلات والقملر
 ،صللفة أللف ألللف اللدار يف ،دار ألللف أللف القصلر يف ،قصللر أللف ألللف مدينلة كل 
 ألللف ألللف يللوراء لكلل  ،احلللور مللن زوجللة ألللف وألللف وسللادة ألللف ألللف الصللفة يف

 كل  عللى ،اسغلر  حى اسشلرق بل  كملا عرضلاا ماهلدة أللف أللف البيل  يف،  ادم
 .(2)(لون ألف ألف قصعة ك  يف ،قصعة ألف ألف ماهدة
: (قيللللللللل  لللللللللله صلللللللللحبة) رضلللللللللا اهلل عنللللللللله عملللللللللرو بلللللللللن يلللللللللدي  كلللللللللردو  -2

 يلللللللللوم قلبللللللللله ميللللللللل  مل شلللللللللعبان ملللللللللن النصلللللللللف وليللللللللللة العيلللللللللد ليللللللللللي أييلللللللللا ملللللللللن)
...  

                                                           

اآل للار اسرفوعللة يف ))وقللال اللكنللو  يف  ،(موضللوع)(: 0/566) ((ميللنان ا عتللدال))قللال الللا   يف  (2)
 تو ينله عن وسك   اا روى كيف ناصر ابن ورع قلة من ح  أتعجب فما ) (:84)(( األ بار اسوضوعة

 .(هلل فإنا



 .(2)(القلو متوت 
 لله وجب ؛ اخلم  الليايل أييا من) :رضا اهلل عنه جب  بن يدي  معا  -0

 مللن النصللف وليلللة، الفطللر وليلللة، النحللر وليلللة، عرفللة وليلللة، الرتويللة ليلللة: اجلنللة
 .(2)(شعبان

 ليلها الصالة وقيامما ورد في  :ثانياا 
 ملن النصلف ليللة الليللة  لاد: فقلال السلالم عليه جربي  أتاين...: )يدي  -2

 حى فيالا اهلل ينظلر  ، كللب غلنم شعور بعدد النار من عتقاء فياا وهلل، شعبان
 عللللللاق حى و ، مسللللللب  حى و  ريللللللم قللللللاالخ حى و ، مشللللللاين حى و ، مشلللللرك
، عاهشللة يللا: يل فقللال،  وبيلله منلله وضللخ مث: قاللل ، مخللر مللدمن حى و ، والديلله
 اللويال لليال فسجد فقام، وأما بأ  نعم: فقل  ؟ الليلة  اد قيام يف يل تأ ن 
 فتحلرك قدميله بلاالن عللى يلد  ووضلع  ألتمسله فقمل  قلبض أنله ظنن  يا

 ملن برضاك وأعو ، عقاب  من بعفوك أعو : سجودد يف يقول ومسعته، ففري 
 كمللا أنلل ، عليلل   نللاء أيصللا   وجالل  جلل ، منلل  بلل  وأعللو ، سللكط 
 ؟تعلملللتان، عاهشلللة يلللا: فقلللال، لللله  كلللر ن أصلللب  فلملللا ،نفسللل  عللللى أ نيللل 

                                                           

 صلى اهلل رسول عن يص    يدي   اا): قال، و (2/562(( )العل  استنا ية))رواد ابن اجلوز  يف  (2)
وقللال يف  ،(منكللر مرسلل )(: 0/008(( )ا عتللدال ميللنان))قللال الللا   يف و  ،( فللات وفيلله وسلللم عليلله اهلل
وقلال  ،(ملرتوك سلامل بلن وملروان واد، القرشا حبرا يم بن عيسى فيه)(: 285) ((استنا ية العل  تلكي ))

 .(بالكا  متام مرتوك مروان فيه) (:0/290(( )اإلصابة))ابن يجر يف 
  (.2/258)للمنار  (( الرتغيب والرت يب))رواد األصبااين كما يف  (2)

(( الرتغيللللب والرت يللللب ضللللعيف))، وقللللال األلبللللاين يف (التحسلللل  ايتمللللال حليلللله يتطللللرق  : )قللللال اسنللللار 
 .(موضوع) (:661)



 علمنللليان السلللالم عليللله جربيللل  فلللإن، وعلمللليان تعلمللليان: فقلللال، نعلللم: فقلللل 
 .(2)(السجود يف أردد ن أن وأمرين

 شللعبان نصللف ليلللة كللان ح ا) :رضللا اهلل عنللهيللدي  علللا بللن أ  الالللب  -2
 مسللاء حى الشللم  لغللرو  فياللا ينللنل تعللاى اهلل فللإن ،هار للا وصللوموا ،ليلاللا فقومللوا
 أ  ،فأعافيله مبتللى أ  ،فأرزقله مسلرتزق أ  ،لله فأغفر يل مستغفر أ  :فيقول الدنيا
 .(2)(الفجر يطلخ يا ،كاا أ  كاا
 مللن النصللفيعلل   -أن مللن صلللى  للاد الصللالة يف  للاد الليلللة : )يللدي  -0
أدنا لا  ،وقضلى لله بكل  نظلرة سلبع  ياجلة ،نظلر اهلل حليله سلبع  نظلرة، - شعبان
 .(0)(اسغفرة
 من صلى ماهة ركعة، يا علا: )يدي  علا بن أ  الالب رضا اهلل عنه -4

                                                           

األلبلاين يف  ضلعفه جلداو  ،ضلعف حسلناددو ، (0801( )0/080(( )شلعب اإلميلان))رواد البياقا يف  (2)
 (.2652(( )الرتغيب والرت يب ضعيف))
 (.0822( )0/018(( )شعب اإلميان))، والبياقا يف (262)رواد ابن ماجه  (2)

 ،(2/210(( )اإلييللاء  للري ))والعراقللا يف  ،(262)(( اسعللار  لطللاهف))رجللب يف  ابللن ضللعف حسللنادد
 حمملللد بلللن حبلللرا يم وشللليكه واد سلللربة أ  ابلللن فيللله)(: 284)(( استنا يلللة العلللل  تلكلللي ))وقلللال اللللا   يف 

 قال سربة أ  بن اهلل عبد بن حممد بكر أبو فيه)(: 22/19(( )الكمال  ايب))، وقال اسن  يف ( تالف
، (ضلعيف اسلدي  وابلن البكلار  وقلال احللدي  ضلعيف معل  بلن حيلى وقلال احلدي  يضخ ينب  بن أمحد

 بلللن بكللر أبللو وامسللله سللربة أ  ابللن فيللله حسللناد  للاا)(: 2/241(( )النجاجلللةمصللباح ))وقللال البوصلل   يف 
قللال صللالح الللدين العالهللا يف و  ،( احلللدي  يضللخ: معلل  وابللن أمحللد: قللال سللربة أ  بللن حممللد بللن عبللداهلل

وقال  ،(52)(( الفواهد اجملموعة)) يف الشوكاين ضعفهو  ،( ضعيف باتفاق أ   النق )(: 01(( )الفتاوى))
 .(موضوع) (:652(( )اجلامخ ضعيف))األلباين يف عنه 
 .باال (: 2/210(( ) ري  اإليياء))قال العراقا يف  (0)



وقلل   للو اهلل أيللد ، يقللرأ يف كلل  ركعللة بفاتللة الكتللا  ،ليلللة النصللف مللن شللعبان
 .(2)(ح  قضى اهلل له ك  ياجة، عشر مرات

 ما ورد في صيام نهارها: ثالثاا 
 فقوملوا شلعبان نصلف ليلة كان ح ا) :رضا اهلل عنهيدي  علا بن أ  الالب 

 اللللدنيا مسلللاء حى الشلللم  لغلللرو  فيالللا ينلللنل تعلللاى اهلل فلللإن ،هار لللا وصلللوموا ،ليلالللا
 كللاا أ  ،فأعافيلله مبتلللى أ  ،فأرزقلله مسللرتزق أ  ،للله فللأغفر يل مسللتغفر أ  :فيقللول
 .(2)(الفجر يطلخ يا ،كاا أ 

 المغفرة ليلتهاما ورد في : رابعاا 
 ملن اهلل يغفلر، شعبان من النصف ليلة كان ح ا) :رضا اهلل عنهيدي  عاهشة 

 .(4)((0)كلب غنم شعر عدد من أكثر الانو 
 لحاقد أو زان  ما ورد في المغفرة ليلتها إل : خامساا 

 ملن النصلف ليللة يف عبلادد عللى يطللخ اهلل حنَّ : )يدي  عاهشلة رضلا اهلل عنله -2
 .(5)( م كما احلقد أ   ويؤ ر، اسسرتمح  ويريم، للمستغفرين فيغفر، شعبان

                                                           

 (.2/221(( )اسوضوعات))رواد ابن اجلوز  يف  (2)
 (.50)(( الفواهد اجملموعة))، والشوكاين يف ويكم بوضعه ابن اجلوز 

 .تقدم  رجيه (2)
 .القباه  غنًما وكان  كلٌب من أكثر (0)
(( ميللللانشللللعب اإل))، والبياقللللا يف (262)، وابللللن ماجلللله (109)الرتمللللا  ، و (26060)أمحللللد رواد  (4)
 تلكي ))، والا   يف (109(( )سنن الرتما ))ضعفه البكار  كما يف واحلدي  واللفظ له، ( 0824)

 .((الرتما ضعيف ))باين يف ل، واأل(252(( )الكشا  ري  ))، وابن يجر يف (280(( )استنا ية العل 
 (.0805( )0/082(( )شعب اإلميان))رواد البياقا يف  (5)



 شعبان من النصف ليلة كان ح ا) :رضا اهلل عنه اخلش   علبة أبويدي   -2
 يا حبقد م احلقد أ   ويدع، للكافرين وميلا، للمؤمن فيغفر،  لقه حى اهلل االلخ
 .(2)(يدعود
 مللن النصللف ليلللة كللان ح ا: )يللدي  عثمللان بللن أ  العللا  رضللا اهلل عنلله -0
 يسلأل فلال ؟فأعطيله سلاه  ملن  ل  ؟لله فلأغفر مسلتغفر من    :مناد نادى شعبان
 .(2)(مشرك أو بفرجاا زانية ح  ،أعطا ح  شيئا أيدٌ 

 اما ورد أن الدعوة ل ترد فيه: سادساا 
 أول: اللدعوة فيان ترد   ليال مخ ) :رضا اهلل عنه البا لا أمامة أ  يدي 

 ليلللة و، الفطللر ليلللة و، اجلمعللة ليلللة و ،شللعبان مللن النصللف ليلللة و، رجللب مللن ليلللة
 .(0)(النحر

                                                                                                                                                    

فيللله العلللالء بلللن احللللار  مل )(: 2/202(( )الرتغيلللب والرت يلللب))وقلللال اسنلللار  يف  ،(مرسللل  جيلللد): قلللالو 
(( الرتغيب والرت يب ضعيف))ويف ( 2109(( )اجلامخ ضعيف))ضعفه األلباين يف ، و ( يسمخ من عاهشة

(2654.) 
 .واللفظ له( 0802( )0/082(( )شعب اإلميان))، والبياقا يف (590( )22/220)رواد الطرباين  (2)

وضلعف  ،(   يصل )(: 2/182(( )العلل  استنا يلة))وقلال ابلن اجللوز  يف ، ( مرس  جيد): قال البياقا
فيله ): (8/68(( )النواهد جممخ))اهليثما يف  قال، و (284(( )استنا ية العل  تلكي ))حسنادد الا   يف 

 .(2898، 112(( )صحي  اجلامخ))، ويسنه األلباين يف   ( األيو  بن يكيم و و ضعيف
( 0/080(( )شلللللللعب اإلميلللللللان))، والبياقلللللللا يف (490(( )مسلللللللاو  األ لللللللالق))رواد اخلراهطلللللللا يف  (2)
(0806) 

 (.1000 ( )الضعيفة سلسلة األيادي )، و (650(( )اجلامخ ضعيف))واحلدي  ضعفه األلباين يف 
 (20/408(( )تاريخ دمشق))رواد ابن عساكر يف  (0)



 ما ورد في العتق من النار في ليلتها: سابعاا 
 فيالا اهلل يعتلق شلعبان ملن النصلف ليللة يف) :رضلا اهلل عنلهيدي  عاهشة  -2
 .(2)(كلب غنم شعر عدد من أكثر النار من

 الليللة  اد: فقال السالم عليه جربي  أتاين) :رضا اهلل عنهيدي  عاهشة  -2
 ينظلر  ، كللب غنم شعور بعدد النار من عتقاء فياا وهلل، شعبان من النصف ليلة
 حى و ، مسلللب  حى و  ريلللم قلللاالخ حى و ، مشلللاين حى و ، مشلللرك حى فيالللا اهلل
 .(2)(مخر مدمن حى و ، والديه عاق

 ورد في إحصاء قبض األرواح ليلتهاما : ثامناا 
 اهلل يلويا شلعبان ملن النصلف ليللة يف) :رضلا اهلل عنلهيدي  راشد بن سعيد 

 .(0)(السنة تل  يف قبضاا يريد نف  ك  بقبض اسوت مل  حى

                                                                                                                                                    

اجلللامخ ))وضللعفه السلليوالا يف ، ( كللاا  النكشلل  قللال الرويلاين عمللرو بللن فيلله بنللدار): قلال ابللن عسللاكرو 
 .(موضوع )(:2852(( )اجلامخ ضعيف))وقال األلباين يف  ،(0952(( )الصغ 

 (2/560(( )العل  استنا ية))رواد ابن اجلوز  يف  (2)
 وقلال بله فيحلد  احللدي  لله يوضلخ كلان كاا  بشاء لي  حيى قال بن عجالن عطاء به تفرد): قالو 

 جالة عللى ح  يديثله كتلب حيل    الثقلات علن اسوضلوعات يلرو  يبلان ابلن وقلال احلدي  مرتوك الراز 
 :مع  ابن قال عجالن، بن عطاء به تفرد ) (:0/260(( )الكشا   ري ))قال النيلعا يف ، و (ا عتبار
 .(كاا  :والسعد  الفال  وقال بشاء، لي 
 .تقدم  رجيه (2)

 .(0801( )0/080(( )شعب اإلميان))رواد البياقا يف 
 ايتملللال حليللله يتطلللرق  )(: 0/092(( )الرتغيلللب والرت يلللب))، وقلللال اسنلللار  يف البياقلللا ضلللعف حسلللنادد

 (.2652(( )الرتغيب والرت يب ضعيف))األلباين يف  وضعفه جدا، (التحس 
 (.944(( )اجملالسة وجوا ر العلم))رواد أبو بكر الدينور  يف  (0)



 ليلتها {أح د   اللُ  ُهو   ُقل  }ما ورد في فضل قراءة : تاسعاا 
 أللف شلعبان ملن النصلف ليللة قلرأ ملن) :رضلا اهلل عنلهيدي  عبداهلل بن عمر 

لل اهلل   و    لل    ق لل} مللرة  يف حليلله اهلل يبعلل    يللا الللدنيا مللن خيللر  مل ركعللة ماهللة يف {دٌ أي 
 و ال للللون، النللللار مللللن يؤمنللللون و ال للللون، باجلنللللة يبشللللرون  ال للللون مللللل  ماهللللة مناملللله

 .(2)(عاداد من يكيدون وعشرة ،خيطئ أن من يعصمونه

 توسيع اآلجال واألرزاق ليلتهاما ورد في : عاشراا 
: األرزاق و اآلجلال ليال أربخ يف اهلل ينسخ) :رضا اهلل عنهيدي  عاهشة  -2
 .(2)(عرفة وليلة، الفطر و، األضحى و، شعبان من النصف ليلة يف
 ليللللة: يعلل  – الليلللة  للاد مللا تلللدرين  لل ) :رضللا اهلل عنللهيللدي  عاهشللة  -2

 يكتلب أن فيالا: قلال! ؟اهلل رسلول يلا فيالا ملا: قالل ، ؟ - شعبان من النصف
  دم بل  ملن  الل  ك  يكتب أن وفياا، السنة  اد يف  دم ب  من مولود ك 
 .(0)(أرزاقام تننل وفياا، أعماهلم ترفخ وفياا، السنة  اد يف

 
                                                                                                                                                    

 (4029(( )اجلامخ ضعيف))ضعفه األلباين يف و 
 (2/228(( )اسوضوعات))رواد ابن اجلوز  يف  (2)

(( اسنيللف اسنللار))، وابللن القلليم يف (1/09(( )السللنة مناللا ))وابللن تيميللة يف  ،ويكللم بوضللعه ابللن اجلللوز 
 (.0/600(( )ا عتدال مينان))، والا   يف (18)
  .(2/582) بن يجر (( اسينان لسان))ضعفه الدارقط  كما يف  (2)
 (2/245(( )الدعوات الكب ))، ويف (26(( )فضاه  األوقات))رواد البياقا يف  (0)

 مشلللكاة)) قللال األلبللاين يف  للري و  ،ورد ملللا يقويلله بعللض القللوةوأنلله يف حسللنادد بعللض مللن جيالل   و كللر أن
 .ضعيف أنه الظن وغالب حسنادد على له أقف مل(: 2251(( )اسصابي 



 .لكل مسلم إل مشرك أو مشاحنليلتها ما ورد في المغفرة : حادي عشر

 ح  ،لعبللادد اهلل يغفللر شللعبان مللن النصللف ليلللة كللان ح ا: )يللدي و للاا ورد يف 
 (مشاين أو ،سشرك
 موسى ، وأبو(0)وعبداهلل بن عمرو ،(2) ريرة وأبو، (2)الصديق  بكر أبو :رواد
 

                                                           

 (0821( )0/080(( )شعب اإلميان))، والبياقا يف (80( )2/251)رواد البنار  (2)
 الكامل ))، وقال ابن علد  يف ( فيه نظر)(: 5/269)  بن يجر(( اسينانلسان ))قال البكار  كما يف 

، (2/251(( )البحر الن ار))البنار يف  ضعف حسنادد، و ( اإلسناد هباا منكر)(: 6/505(( )الضعفاء يف
 اسللل  عبللد بللن اسللل  عبللد فيلله، تسللنه بكللر أ  فجاللللة شللاء حسللنادد يف كللان حن)(: 2/201) يف وقللال
وضلعف حسللنادد أيضللاً ابللن يجللر يف ، ( وايتملللود ونقلللود احلللدي   للاا العللم أ لل  روى وقللد مبعللرو  للي 
وأعلله البغلو  يف  بعبلداسل   لاا،( 8/68(( )النواهلد جمملخ))، واهليثملا يف (252(( ) لري  الكشلا  ))
القيسلللللراين يف  وقلللللال ابلللللن ،، (2/659(( )ا عتلللللدال ميلللللنان))واللللللا   يف  ،(2/520(( )السلللللنة شلللللرح))
 بللات إل( 026/2(( )التوييللد))وأوردد ابللن  نميللة يف كتللا   ،( منكللر)(: 5/2805(( )احلفللا    لل ة))

 الثابلللل  باإلسلللناد و بللل    يستشلللاد ح  مبلللا صلللل  أنللله مقدمتلللله يف صلللفة النلللنول هلل علللن وجلللل  وقلللد أشلللار
 .الصحي ،

(( تاريخ بغداد))يف  ، واخلطيب البغدد (2045( )2/405) ((األستار كشف)) رواد البنار كما يف (2)
 (. 2/560(( )العل  استنا ية))، وابن اجلوز  يف (24/285)

 سلندد يف)(: 252(( ) لري  الكشلا  ))قال ابلن يجلر يف و  ،( جما ي  وفيه يص   ): قال ابن اجلوز 
 ،( فيلله كلللمت   مللن رجاللله يف لللي )(: 2/025(( )اسرضللية األجوبللة))وقللال السللكاو  يف  ،( يعللر    مللن

 .( قات رجاله وبقية أعرفه ومل الرمحن عبد بن  شام فيه ) (:8/68(( )النواهد جممخ))وقال اهليثما يف 
 (.6642( )2/216)رواد أمحد  (0)

(( النواهلللد جمملللخ))اهليثملللا يف قلللال و  ،( حسلللنادد للل )(: 0/092(( )الرتغيلللب والرت يلللب))اسنلللار  يف قللال 
وصللح  حسللنادد أمحللد شللاكر يف تقيللق ، ( و قللوا رجاللله وبقيللة احلللدي  للل  و للو هليعللة ابللن فيلله)(: 8/68)
 (.622(( )والرت يب الرتغيبضعيف ))وضعفه األلباين يف  ،(20/221(( )مسند أمحد))



 مللللللرة بللللللن كثلللللل ، و (0)ماللللللل  بللللللن عللللللو و  ،(2)جبلللللل  بللللللن معللللللا و  ،(2)األشللللللعر 
 .(4)احلضرما

 :الخالصة
إحيققاء فققي ل  اتفققق أهققل العلققم علقق  أنققح لققم  ثبققف حققد ب فققي النصقق  مققن شققعبان 

  العتققق مقن النققار فقي ليلتهققابصقالة  ول نهارهققا بصقوم  ول إجابققة القدعاء فيهقا  ول  ليلتهقا
مقا ورد   ول ليلتهقا{ أح قد   اللُ  ُهقو   قُقل   }ققراءة لفضقل فيها  ول  قبض األرواحول إحصاء 

 .فيهافي توسيع اآلجال واألرزاق 
د ب المغفقققرة لكقققل مسقققلم إل مشقققرك أو مشقققاحن أو وُجلُّهقققم علققق  تضقققعي  حققق

 .حاقد  وحسنح أو صححح بعض المتأخر ن

 والل أعلم
                                                           

 هليعللللة ابللللن فيلللله)(: 284(( )استنا يللللة العللللل  تلكللللي ))قللللال الللللا   يف ، (2248)رواد ابللللن ماجلللله  (2)
ويسللنه  ،( للله شللا د): وقللال( 2/241(( )النجاجللةمصللباح ))وضللعف حسللنادد البوصلل   يف ، ( ضللعيف

 (.2248(( )ماجه ابنسنن  صحي ))األلباين يف 
يليللللللة ))وأبللللللو نعلللللليم يف ، (225( )20/208)، والطللللللرباين (5665( )22/482)رواد ابللللللن يبللللللان  (2)

 (6628( )5/212(( )شعب اإلميان))والبياقا يف ، (5/292(( )األولياء
(( النواهلد جمملخ))، وقلال اهليثملا يف ( األوزاعلا بله تفلرد)(: 221/ 5(( )األولياء يلية))قال أبو نعيم يف 

 الرتغيلللبصلللحي  ))، ويف (99(( )اسسلللاجد حصلللالح))، وصلللححه األلبلللاين يف (  قلللات رجالللله)(: 8/68)
 (.2026(( )والرت يب

 ابلللن سلللندد يف)(: 252(( ) لللري  الكشلللا ))قلللال ابلللن يجلللر يف ، (2154( )1/286)رواد البلللنار  (0)
 بللن أمحللد و قلله أنعللم بللن زيللاد بللن الللرمحن عبللد فيلله )(:8/68(( )النواهللد جممللخ))، وقللال اهليثمللا يف ( هليعللة
 .( قات رجاله وبقية ل  هليعة وابن األهمة ناور وضعفه صاحل

( 0/082(( )شللللللللعب اإلميللللللللان))، والبياقللللللللا يف (20/408(( )اسصللللللللنف))رواد ابللللللللن أ  شلللللللليبة يف  (4)
 (.4268(( )اجلامخ صحي ))، وصححه األلباين يف ( مرس  جيد): ياقاالبقال ، (0802)


